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PRÆFATIO .

lo commendatissimo libro Santo -Crucii de scriptoribus rerum

Alexandri M. quum hæc legissem de Orosio dicta (p. 122 , not. 2) :

la Bibliothèque nationale en possède douze manuscrits, qui servi

roient beaucoup à corriger le texte de cet écrivain encore très - cor

rompu dans l'édition de Havercamp ; nolebam negligere in scriptore

cui multarum rerum notitiam debemus soli . At enim codices illos

quos inspexi omnes, non accedere animadverti ad præstantiam

Florentini et aliorum quorundam Havercampii, qui remsuam

utinam diligentius egisset . Idem Santo -Crucius Arriani codices

Regios nusquam commendat : commendandum vero, et de meliore

quidem nota , certe unum fuisse docuit me Ludovicus Dubeur,

cujus amicitia per tria lustra constanti fruor. Is enim , orientalibus

literis assiduus æque ac latinarum græcarumque amans atque

sciens, otium si quod contingeret Arriano per Asiaticarum rerum

studia explicando seposuerat. Jam codices ubi consulere cæpit,

unum invenit unico illi Florentino, quem Gronovius simpliciter

Optimum appellavit, prorsus geminum . Hunc igitur, ut par erat,

ante omnia contulit accuratissime; deinde alios trivit , hoc quoque

(ut postea cognoscelur) haudquaquam inutiliter . Quem apparatum ,

ne (quod jam per duodecim annos ægre fero ) in scriniis lateret

diutius, cum Firmino Didot communicavit ad parandam hanc

editionem, de qua nunc est narrandum .

Ab Geiero Halensi, qui de rebus ad Alexandrum M. pertinenti

bus multum quæsivit et præclarum eorum studiorum specimen

edidit, accepimus Krügerianæ editionis exemplum accurate lectum ,

hic illic de ipsius sententia mutatum : qui paullo pluribus in locis,

quam Krügerus, codicem Florentinum sequendum esse putaverat,

et aliquot illius deletis conjecturis, eximia quædam Sintenis in

venla et sua nonnulla receperat. Hoc exemplum typothetis Tradi

lum est : typis descripla equidem cum codicis Parisini scriptura

contuli et recognovi; stereotypicis denique formis impressa

tuli denuo et annotationem criticam scripsi . Latina Müllerus meus
ARRIAXOS .
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legit et correxit : idem quæ post Indica leguntur scripta disposuit

et recognovit , in Tacticis adhibito codice.

Notum est Arriani libros scriptos omnes lacunis plurimis labo

rare ; quas, præter majorem unam, explevit codex Florentinus

Optimus. Idem codex per totum Arrianum lectiones habet uni

sibi proprias, quarum pars longe maxima statim agnoscitur ipsam

manum scriptoris referre. Qua re permotus Schmiederus quedan

omnia ejus in suam editionem contulit : sed Ellendtius Krügerus

que de nonnullis recte dubitarunt et sanissima crisi naturam

cujusque lectionis explorarunt antequam reciperent. In his diju

dicandis nihil magis esse exoptatum poterat quam Florentino

codici simile exemplum alterum, quo cognosceretur ac distingue

retur quid librario potius quam eximio archetypo esset referen

dum . Ejusmodi librum Ellendtius non cognoverat ; sed cognitum

habebat Krügerus, qui collatione nostri codicis ab Schweighæusero

(filio opinor) confecta in Magasin encyclopédique 1803 , vol . 1 ,

p. 447 seqq . , est usus. Non quæsivi eum librum , quod tanti non

erat, quum ipsum codicem manu tenerem : sed Schweighæuserus

si illa sola posuisset quæ Krügerus commemoravit, sex septemve

locorum emendationem , jam inde liquidissime apparebat eum

codicem Florentino parem auctoritate esse, superiorem esse posse,

Nihilominus Krügerus eo xpiinpimo, quod facile sibi comparare po

terat, carere maluit et dubitare in multis quam certam rem tenere.

Quod equidem Arriani caussa valde doleo : nam criticus ille egre

gius , admirabilis, si Parisini codicis varietate integra voluisset ad

suam editionem parandam uti , perpauca superessent emendanda :

nunc spicilegium vides satis amplum .

De singulis locis quid judicem dixi libere, non obstinate, qui

sciam non esse paucorum qui mihi concessi erant mensium pro

ponere sententiam a qua non decedas. Jam vero dilucidius quam

ante nos apparet in Florentino codice et librarium quædam vel

lapsu vel sponte currente calamo scripsisse aliter atque erant in

archetypo, et correctorem de suo non pauca intulisse. Deinde

planum fit Gronovium , quanquam pro tempore illo harum rerum

incuriosiori sic satis diligentem, multa in suis codicibus neglexisse,

præsertim quæ ad ordinem vocabulorum pertinent. Ex apparatu

autem qui mihi traditus erat quum viderem de multis certum

ferri judicium non posse, in eo me continui ut optimi codicis
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scripturam integram exhiberem , ne apertissima quidem vitia

omittens ; duorum aliorum apponerem ubi aliqua de caussa neces

sarium videretur. Collationem ad Raphelii exemplum factam nostro

diligenter adaptavi .

Codex optimus, olim Colbertinus 4617, deinde Regius 3050 ,

hodie 1753, chartaceus est, sæculi XIV , non pulchra, sed docti

hominis manu scriptus, paucis locis correctus, argumenta et glos

sas rubrica, eadem ut videtur manu, appictas habens, lectiones

quasdam cum yp. alia manu . Vitiis multis quæ non sunt in Flo

rentino est inquinatus, quia recens est , re ipsa vero cognoscetur

æque bonus, sæpe integrior. Hunc, ubi distinguendus ab aliis est ,

litera A. significo , plerumque sine siglo scripturam ejus apponens.

Præterea collatum habui totum codicem n . 1683, quem dico B.;

tertii , C. , n . 1755, partem, ab libri II capite 17 usque
5

libri IV . Præfatio et caput primum collata cum codice non indi

calo , cui et ipsi literam C. dedi .

Paucissima tantum repetivi ex Krügeri annotatione, quæ con

jungi debet cum nostra. Codicis autem A., ut oportebat, dissenSUM

indicavi ab Optimo Florentino : in silentio meo eadem prorsus

est utriusque scriptura.

ad caput

ANNOTATIO CRITICA.

22 TTUXVO

LIBER I. Proæm . 2 , 7 , vitium frequens in hoc codice ,

quod propinquam originem ex unciali codice

Pao0εκ , 3 συνέγρ. tres. 5 étoih tres . 2 , ostendit . 7, 19 ły võ elev (sic).

9 εις Α.- 11ξυνστρατεύσαι Α. Β . -13 συγγρ. Α . | τέρα tres. - 13διασκεδάζουσιν. - 8, 25 Αλεξάνδρου,

Tres habent te. 3, 15 cé. 18 reduxi to

et γίνεται. - 3ο εκπεσείν Α. , quod conjecerat

cricos ex A. TOGOÚtous quis tandem librarius in Schneiderus pro iud. -9, 32 els yñv. — 10,35

tosoitos erat mutaturus ? δή έσχον. - ο ένέβαλλον. 12 , 49 από του .

Cap. I. 1 , 22 restituendum puto ex A. och 50 nepouzópel tres .

1IT TOS SV Tel. ( In on consentit etiam C. ) II . Hinc præter A. solus B. collatus . 3 , 15 non

Florentini illud Φίλιππον vehementer redolet | video cur «insulse » legatur προσάγοντος Αλεξάν

correctorem , quem lenis neque alicujus elegan- &pou èx to doù ouuttedeuyótes ňoav, ut est in

tiæ expers immutatio structuræ .offendisset. A. , qui verba olim post totąuóv posita non agno

24 εις. - 25 είκοσι.- 2 , 29 έδοσαν.- 3o tres vi- scit : ea quare fuerint inserta apparet , non ap

tiose Λακεδαιμονίοις δέ . – 3, 32 άττα . – 34 του | paret cur εκ πολλού quisquam praeter scriptoreum

vel delendum cum A. qui içóôt Aletávôpou, vel ipsum illic desideraverit. Vereor igitur ne Flo

si reducendum . Vide Ellendt. — 35 guy% . A.- rentini librarii lapsus imposuerit criticis. — 4,

1st , 4 , 4 TE. 6 ούτω .. 5, 78d dE. - 8 23. Omitto quæ ex A. , ipsi C. , paucissima an

eis , et om. Týv. 9 tres Φιλίππους πόλιν . notavit Krügerus. 24 ob omittunt duo , quo

tres Néor. 6 , 15 κατειληφότος Α , ut πλείονος non admodum opus. - 25 tous 105. Sé ex A. B.

-

10



viij ANNOTATIO CRITICA

-

7, Ι πεδίον.

4 , 7 όσον.

pro τους δε τοξ. – 27 προκαλεσεται egregie A. pro | rectissime scripsit Krügerus pro απολειφθέντες ,

νulg. προκαλέσαιτο . – 5, 32 αναβάντα. – 6, 42 confirmat codex noster, ad alterum , ut vidimus

αλλ ' αυτούς τους ίπποις ωθούντες Α. Β. , quod re- extremo cap. 6 , per se proclivior. 3, 25 παρ'

ceptum a me nolim ante ceteros inspectos codi- | 'Adebávôpou uterque. 4 , 26 πρός, non επί , ut

ces : edd . αλλ ' αυτοίς ώθ . τοίς ίππ. • 44 εις. - iterum videndum sit de hoc loco. 3ι άγημα

7 , 48 των recte omittunt Α. Β . των . – 5, 34 έσβάλλει , 35 ωθούσι. – 3η φοβερά

ΙΙΙ . 1 Τριβαλλών pro τριταίος , lapsτι . - 6- 6 pugn ex A., quod nondum oportuit receptuin

Κουάδας a pr. m . Μαρκομάνους. – 3, 14 alterum | pro ή φυγή φοβερά. – 38 έφθασαν in marg. ab eo

οι om . Α. Ξυμπ. uterque pro συμπ. – 5, 22 έπα- | qui brevia argumenta et scholia ascripsit , ejus

yaróv, frequens vitium , ut in illo ex quo ductus dem ætatis. 39 συνεπίπτουσι (sic) . -6, 42

est α formam adε accedentem habuisse videatur : παρελθόντες επί την Καδμείαν, εξέβαινον εις την

C. 13 legitur έναθαρρήσειν, sepe autem επαγγέλ- | άλλην πόλιν οι μεν , εκείθεν κατά το 'Αμφείον συν

λειν pro απ . – 6, 32 αλία . – 34 ληστεύοντες επ'34 ληστεύοντες επ' τους κατέχουσι την Καδμείαν· οι δε , και τα τείχη
αυτ . εχόμενα ήδη πρός των συνεισπεσόντων τους φεύγουσιν

ΙV. 1 , 4ο διέβαλον δή της , quod verum esse | υπερβάντες , ες την αγοράν δρόμω εφέροντο. Dextre

potest. 2 , 45 μεν δή διά , ut supra S 6 , 29 sibi visus fuerit ille librarius correxisse aberra

τάς δε δή φθέρας. –48 πλαισίω. - 3, 5 ξύγκλεισης | tionem ad alterum Καδμείαν.

et ιππέων . 5 , 16 υπελείποντο | 8 , 5 τους Θ. έτι uterque . Sine άλλους. 6 επι

uterque. – 6, 27 πάντες δε φιλίας uterque , πίπτοντες.

vulgato rectius. ΙΧ. 1 , 10 ουχ ήκιστα δε και το ex A.; νulg.

V. 1 , 41 τε και τον β . 2, 47 έτι Sintenis | sine και. 12 ή και αυτ. 2 , 14 συνενεχθ.

emendatio pro ότι. 3, 4 είς χώραν αυτών , 4 , 34 κατά Λ . uterque. 4ο τους κινδύνους (sic

omissis ob ομοιοτέλ. que sequuntur 5-7 . – 4,9 | uterque) αυτούς των (τους ead , m . superscriptum)

μεγάλως ετιμ. – 11 την Αλ. – 5, 18 καταστρατ. | Λακεδαιμονίους. – 5, 42 Πλαταιών uterque . -

– 6, 2ι δασεία . 23 προσβάλλoιεν uterque . 44 εις , 46 προσέβαλλεν. – 6, 49 τε pro δέ . - 5

8, 34 Γλαυκίας omittit A., haudquaquam temere, | ες ex A. pro είς. – 7,9 Πλαταιών . 11 αυτούς

puto. Inspiciendus hic Flor. 9, 40 προσφυλ. | in neutro , neque est alioqui car ea vox servetur.

- 10, 52 συμμίξ. uterque. 1 , 6 ήμελλον 15 αυτή τη ψ . – 9, 26 υπολείποντο.

«lterque. – 12, 8 sine γάρ. X. 1 , 37 eis uterque. 2 , 45 εις Α ., om . Β.

VI. 1 , 12 ες Krugeri est pro έως. – 13 της om. 3 , 46 Δημάγου . - 47 εκ πάντων των Αθ. επιλέξ.

– 2, 19 σύγκλισιν. – 3, 22 κατασκομήσας. – 4 , A. , sed delendum των quod aliud agens recepi .

29 Tepós. Quod Gronovius dicit unum suorum - 48 εγίν., 5ο επαγγ . – 4 , 4 et 5 εζήτει uterque.

x«l habere, erravit fortasse in notatione : noster - 5 , 10 και τον Φ. , et ες inter lin. ead . manu .

Β. 5 5, 32 ιδών και πολλούς pro ού . - 5 , 3η υπο- Ibid . omnes της τε αποστ., quod correxit Sintenis.

μείνειεν μι Α. ex υπομένειεν potius quam exυπο- ΧΙ. 2 , 26 του Ορφ., superscr. το.

μείνειαν ortum videtur. – 6, 4ο την ορμήν του επών.– 3 , 33 ερχομένω.- 36 των habet uterque .

'Αλεξάνδρου cx A., quod hoc loco mihi melius - 39 seq. Στρυμών .. uterque. – 4 , 4ο Πάλλαιον

visum est quam táv, collatis aliquot locis quos A. ( conf. quæ dixi in Revue de philologie vol .

Ellendtius indicavit p. 6. Sed nondum hoc mo- 2, p. 28.) Πάγγαρον Β. -5, 1 οι - 4 , 13 et

veri debebat. 8, 12 antiquum vitium επεσ- 16 είς. – 6, 5 διέβησαν εν τριήρεσι ex A .; edd .

βάντας optime correxit Sintenis. απεσβάντας Α . | sine εν . η εις των Αχ. uterque . 9 διαβάλλειν.

consueto more. 9, 20 τε pro δε. 1ο, 29 τη 11 Νηρείσι. 7 , 18 νεών Α . ναόν Β .

omissum ap. Raphel. et Ellendt., habet A. - XII . 1 , 30 ápa delendum nec legitur in A. ,

3ι αιρούντες . – 32 εγκατελείφθησαν, 34 ελείφθησαν. | qui : ότι και αυτόν τον Αχιλέως τ. Codices hoc

VII . 4 , 9 ποιουμένω.– 5, 13 'Ελμιότιν Α . , Ελι- | membrum ponunt inter vocabula οι δε επιχώριοι

μιότιν Β., non υ. - 15 Πελίναν uterque. 16 et Ηφαιστίωνα , loco haud dubie alieno. Jam ut

δή pro δέ . 18 τη om. 6 , 21 διισχυρίζοντο ex nunc constitutus est hic locus ab Ellendtio et

A. , quod hîc inprimis aptum . Ceteri 10 %:-7, Krügero, Arrianus dicit ab Hephæstione , non

26 τo του Ιολ . Α . , του Ιολ. Β. 28 τρίβον , non ab Alexandro, coronatum fuisse Achillis quoque

τριβήν , quod notandum . – 8, 3ο έδεήθησαν. - tumulum : quod est absurdum . Probabile est

9 , 4ο αυτοίς. – 42 αφέλειαν. – 10, 49 προς την | autem οι δε male repetitum esse ex proximis

Καδμείαν. -11, 5ι γιν., 5ο ξυγγν ., 53 τας φυγά- | precedentibus οι δε επιχώριοι (nam hoc quoque

δας. In fine προσέβαλλεν uterque, ineptum est : « ab Hephæstione Patrocli, alii ab

VIII. 1 , 10 είς. 2 , 15 sine και δείσας. Quod | Alexandro Achillistumulumcoronatum narrant,

3ο τε
-

om.



IN LIBRUM I. ix

quod dicendum fuisset : « ab Alexandro Achillis XVIII. 1 , 15 editur 'Avziua'yov ex Flor. de Gro

tumulum coronatum narrant, alii addunt Pa novii testimonio : sed credibile est hujus vel

trocli quoque ab Hephæstione») atque ita hæc calamum aberrasse vel typothetam . Noster ’Alxi

esse scribenda : Ηφαιστίωνα δε λέγουσιν ότι του μαχον, ceteri 'Αλκίμαλον, quam in formam notum

Πατρόκλου τον τάφον εστεφάνωσεν, ότι και αυτός nomen Antimachi non erat abiturum .
2 ,

τον Αχιλλέως τάφον εστεφάνωσε, ρυΙΑ ipse quoque 20 εκάστoις. - 21 τους βαρβάρους . 24 ξυντε

Alexander Achillis tumulum coronavit. 3ι ως | ταγμένοι. 3 , 28 ταύτην. 29 έξωδον Α. έξοδος

λόγος . – 2, 4ο γιν . – 3, 45 επιφανερέστερα. – 4, 31 εισόπολιν uterque .
4 , 32 φρουρά Μιλ.

47 καίτοι uterque , sine γε.. 49 επί θάλατταν 38 ή τη Μιλήτω τους Πέρσας πρ. 5 , 42 Ni

uterque, sine την quod ex Vulcanii codice acces- κάνωρα , etiam alibi . – 6, 1 ελπίζων Flor.; sed

serat. – 5, 5 γιν. 8 ουδε γένος uterque sine τo | restituendum cum Krugero επελπίζων ex ceteris

φuod Gronovius invexit. – 12 των πρώτων των et A. – 7 , 9 ξυμβλήσει » ολίγαις γάρ , sine τε.

έν Gronov , invitis nostris et sine necessitate . – 11 προησκημένον uterque . – 8, 18 εξαγγελίας

6, 20 αφίκετο om . 7 , 23 εξ Απολλωνίου . – 8, ex A. , φuod verunm ; ceteri omnes επαγγελίαν , και

3ο Ρεομήτρης και Πετοίνης , et uterque Πιθριδά- Vulcanio in απαγγ. mutatum . – 9, 21 επί γη

est inutroque et haud dubie in ceteris plerisque. XIX. 2 , 32 maçayyemesv,quod fort, ex se

- 10, 45 περιίδοι μίαν οικίαν. 46 προθέσθαι , | quenti παρασκευάζεσθαι ortum. Sic idem codex c.

48 πολεμίω, 49 uterque oύνεκα , ut ed . Βasil., et 20, $ 2 extr. ως επί πολυχρονίω πολιορκία pro

hîc restituendum . χρονίω . Cap. 25, 5 2 συνενδύς συνηκολούθησεν pro

ΧΙΙΙ. 1 ξυν τετ . 2 , 8 απείχε τού , ut από in | ενδύς . Β. επαγγ. - 3 , 39 οι om. - 43 στενότατον

solo sit Flor. et suspectum. – 12 μαχομένους. - Β .Β . – 4 , 5ο κελήτινα , - 1 εγκατελείφθ . - 6,

5 , 25 ατάκτως ούν, sine τε. Αli inspiciendi. - 12 ξυνστρατεύειν uterque. 7 , 20 εισβολών.

26 ξυντ. ex A. – 6 , 31 γιν . , 32 μικρ . , 33 είρξει το 9 , 37 ες ex A. pro είς. 10, 44 άλλο A., non

μη ού , sed seq . cap . είργ . – 7, 36 έναθαρρ .
άλλον .

XIV . 1 , 41 Tapñiye, sine v , et ubique in tali XX. 1 , 3 ούκουν εθέλων ουδέ μέρει uterque ,

fine xouuitwy, quod repræsentare debebam . — quod notandum , et haud dubie in aliis quoque

2, 48 “Ορόντου . 5 , 22 πολλή ήν . - 6 , 27 hîc invenietur. 8 συμπληρ . et όπου της .

γίγν. uterue. - 28 is ex utroque pro eis . Reci- neuter habet dé post txutas, quod ex usu quidein

piendum puto quod Sintenis conjecit teposu 64 - Arriani, sed hîc valde tenuis est auctoritatis. -

λει. – 29 Αμύντα. 32 εν οm . A. , et delenda 17 πολυχρονίω. 3 , 18 όπου . 22 habet εν.

erit prepositio ob consuetudinem Arriani ab | 24 εφόρμηντο τω.24 εφόρμηντο τω . – 4, 27 Μύλασσα hic quidem

Ellendtio olservatam. έχουσαν εκ . Β . uterque , ut ceteri ; sed ipfra c. 21 et A. et B.

XV. 2 , 45 ίππων. – 48 οι a Sinteni additum. rectam formam praebent. – 5, 36 leg. τό πόλεως

- 19 εξ ου βεβαίου . Quod precedit και delendum | ες το ... Prepositio per typographicum splhalma

cum Sinteni. 3 ó om . uterque. Ibidem exev- excidit , quam nolui deletam cum Flor.et Ellend

δύνευε ex Λ . pro vulg. εκινδύνευσε. 3 , 8 èx6cn- tio , sed verissimam habeo . Ægre autem ma

λει. – 5, 20 ρύμη. – 6, 22 συνετρίβη . – 8 , 38 num abstinui ab sequentibus το προς Μύνδου

εις. Deinde ο πιθριδ . , quod Ο ex Cortum. μέρος , sic enim A. et Β . ( in quo Μύνδρου) . Ita

XVI. 1 , 46 και ίπποι uterque sine art. , et προ | enim probabile est locutum esse Arrianum ini

των item uterque .. – 1 και αφ' εκάτερα , ut και tatorem Herodoti qui vel cum verbo dixit tepos

siç'in prototypo scriptum fuisse suspiceris. - του Τμώλου τετραμμένη . Inspiciendi lic alii co

2, 3 ες ex A. pro εις. 3, 11 čtecav. Deinde dices. Jam qui paullo post habetur in A. bis , 38

και ηγ. (sine art.) των Π . Νιφάτης μεν και Πετή- | et ( 1 την Μύνδου, non Μύνδον , errorem duxisse

της. 14 TOū om . uterque , et est fortasse de- puto ex illo primo Múvôou .puto ex illo primo Μύνδου . - 38 τυγχάνει Α . ,

lendum. – 15 και αδελφ. 18 ús dóyos uterque . quod ex ed . Bas . restituerat Krügerus. - 6,

- 4 , 24 ώσπερ. – 6, 38 τούτους δήσας , sine δέ | 43 ξυγκ. Α . pro σ. 48 υποκηρύττειν , i. e . υπο

interposito , quod nescio an calidius delevi. Ex κυρίττειν . 7 , 50 ου μέντοι γε εγύμνωσε γε

eoderm ες pro είς . -7 , 44 εκέλευε . πεσόν. 5ι και οι εκ της Αλ . 52 ήδη ante

XVII. 3 , 8 Μιθριδάνης , in marg . γράφεται Μι- κατά positum in edd . post πολλοί μοsui auctori

θρήνης. - ή , 15 Μιθρήνην . – 5 , 18 δε και αυτ. tate meorum codicum , quibus ceteri accedent

Α . , non B. - 6, 23 τάς άκρας.-7, 32 hic Σπιθρ . | diligentius excussi. – 8, 6 και πρώτα , sine τα ,

-9, 39 υπέρ της.- 44 και αυτός απαξ . - 7 πηχών uterque. 8 omnino restituendum

αυτού ex A. pro προς αυτού . 1 , 53 την Φιλ . | το δε βάθος ές π. Sic etiam A. – 9, 15 όσαι μηχα

2 , 14

το τ .

45 παρ'



X ANNOTATIO CRITICA

3 όποι ,

om . 2 , 1ο

• 4 , 25

Ι

12 χι

ναι άλλαι. 18 ες Α . εις edd . 10, 20 και ante ÉTTELTU . Luculenter confirmata emendatio Krü

Νεοπτ . in neutro. geri. - 48 ξυγκ. ulerque ; συγκ. edd .

ΧΧΙ. 1 , 27 ξυνσκην., 28 ξυνπίν. - 32 μάλιστα | superscriptο η manu eadem ..

4ο εγίν . uterque. έγίγν. edd . 4 , 4η ές ΧΧVΙΙ. 1 , 7 αυτούς και περί τα άκρα .

Α . είς edd . 48 χαλεπόν. 49 uterque άπαν | ευθύς. 3 , 20 ως in Β. est , non in A.

προσήψατο. – 5, 8 γερών . – 11 απεφάνη. – 6, | uterque το σατράπη την Αλεξάνδρου ταχθέντι, ο

1η εφ' εκατέρωθεν του ερριμμένου , sed η eadem φui constitutus esset satrapα Alexandri : sic hec

manu inter duo pp superne addito. explicari utcumque possint ; sed evidenter periit

ΧΧΙΙ. 1 , 23 αυτω έφεστηκότων ex A. , quod | prepositio in loco simili II , c. 2 , S 3 (5). -

in ceteris omnibus , si recte collati sunt , in έφε- | 5 , 29 ες Α. ; εις edd . Sic $ 7 , 44 . 3ο Τελ

στηκότος male mutatum. Quare ex Facii transla- μινσσόν Α. Τελμισόν Β . 6 , 36 άλλο όρος uter

tione et Ellendtii conjectura edebatur autoū. Ib. que. 40 Tehuevoseis constanter. • 8 , 48 επί

γιγν . – 24 έρρηριμμένον. – 2, 32 επεστρ. – 3, τούτοις uterque. Conf. Ellendt. ad u1 , 3ο, S 17 .

3η στενοτ . uterque . 40 'Adaios ubique. B. Item A. προς τούτοις cap . seq . $ 1 , 9 .

autem Iltohou . ubique. 5 , 49 και om . 759 ΧΧVΙΙΙ. 1 , 5 Πισηδαι constanter. 6 αυτοί

ut editum , non ut Flor., et συν 'Αλ..
ante μάχιμοι delevit Krügerus . – 3, 20 scriben

λίαρχος. dum videtur εχομένως δε τούτων ex edit . Basil .:

ΧΧΙΙΙ. 1 , 19 το δε και κατασεσ. , 20 τους δε in A. quippe έχoμένω legitur, in Β. εχομένων. -

οπό , sine και. – 3, 26 απενεχθ . – 29 άκραν om. 22 ή om. uterque. 4 , 27 δυσχερία. 29

Ib . Αλέξανδρος. Restituendum ως εξηγγέλθη ταύτα συνετ. Α .; ξ. edd. 7 , 42 μέν a sec. m. insertum .

πρός τινών , quod temere mutatum fuisse in Flor. - 8 , 49 είκοσι Α. και είκοσιν edd .

jam ex nostro apparet. 3ι αμφί που μέσας. In ΧΧΙΧ. 1 , 8 φυλακή κατείχεν uterque, que

Β. πoυ omissum .. 34 κατελαμβάνοντο. 6, 42 vera est scriptura. Vulgo φυλακή κατείχον, ubi

Τραύλεις επαγαγείν. -7 , 48 Εκατόμνω ex A. et | offensionis aliquid inesse non fugerat acumen

ed . Basil., quam formam etiam in aliis scri- Krügeri. – 2,11 ξυνέκοιτο ( sic). - 3, 18 ξυμμ ..

ptoribus praebent codices meliores , cum in eX Α. 20 αυτός δε επί , quod notandum. Ib .

scriptionibus , velut Bailiei II , n. 105, p . 79. απέστειλε. – 4 , 29 ηγείτο ήλείος Αλκείας . Etiam

Vulgo Εκατόμνου. 2 Πιξώδαρος Α . recte , hic B. omittit articulum . - 5, 33 των Θρ. - 34

et $ 8. – 8, 5 πεμφείς. ενταύθα δέ καί. - 37 ξυνστρατ . uterque.

ΧΧΙV . 1 , 14 στρατιάς. – 15 είναι οι 'Αλ.ex A.

situe o. - 18 Πτολεμαίόν τε ex A. Vulgo τε abest .
LIBER II .

- 2 , 22 μετ' αυτών, ut alibi Flor. in re simili. Ι . 1 , 3 2 pr. m . εν Μακεδονία τε και τη Ελλάδι.

- 23 επανάγωσι Sintenis , quum legeretur επα - 5 ένθα δη επί. – 2, 9 θαλασσ. uterque ; θαλαττ .

ναγάγωσι. 3 , 28 δέ om . 31 προϊέναι. - 4 , edd . Item I. 15 et seqq. És A. 13 και από Γερ.

37 εισβάλλων uterque. Ib . Τελμινσείς( v. ad c. 27 ) . 15 τοις addidi ex Α. 3 , 19 απέτρ.

In B. Tελμισείς. – 5, 42 εισβ. A.; εσβ . edd . 4 , 24 εφορμώσαις uterque. – 3η έφευγον, quo !!

6, 3 Ποσειδων. notandum .

ΧΧV. 2 , 13 legendum ενδύς cum Ellendtio.- ΙΙ . 1 , p . 35, 1 βασιλέα quod de conjectura sua

3 , 22 πιστόν ex utroque codice . Vulgo πιστών , | Krugerus edidit pro βασιλέως , habet Α . Ιdem

quod deterius. 25 δώσαντα . • 26 της om. om . Čé . — 3 , 16 úti' vm . uterque. Sed B. nomi

4, 3ο ταύτα παρ' uterque. – 32 προστίθει. – 6,32 προϊτίθει. – 6, | nativum habet Αλέξανδρος , tanquam ότω προσετε

38 'Adeg. delendum censet Sintenis. 4ο υπέρ τάχει ο Αλέξανδρος. – 4, 26 Δαμάτην περί Σ

tñs xep . uterque ,quod verum . Vulgo sine arti- Illud postea l . 35 iterum , sed 1. 5 et 32 recte.

culo . Μεγάλα etiam in Β . – 41 επικαθίζειν . – 8, 33 επ'.

5o hic etiam A. Tελμισεί. 2 γάρ om . 9, 9 ΙΙΙ . 1 , 4ο τα Γορδίου ex Α. Β. , pro του Γ.

xai ús uterque. – 10 , 51 otos om., lapsu facili, 3,49 seqq. Te pivogéas , ut supra , constanter.

quum Αλέξανδρος sit ultimum vocabulum pa- | 4 , 7 αυτόν etiam Α . - 5, 15 βουλομένοις. - 6,

gine.
1η δέ et ι8 όντα omissa. 19 καταστήσειν , 20

XXVI. 1 , 18 ώδοποιήκ. uterque. – 19 και ου | καταπαύσαι uterque . – 22 επί του αετού τη πομπή

μακρ . – 2, 23 Το δε εκ ν. σκληρώς βορρέαι. – 3 , | uterque, quod debebam recipere. – 7, 26 κρα

33 υπέρ τε του τάργύριον Sintenis. – 4 , 39 γλώτ- / νίας uterque , ut κρανείας edendumfuerit. - 17

40 και ουδέ των, quod notandum. - 42 uév a sec . m . insertum . - 33 συνέχ. ex A. pro ξ.

έκτοτε . 5, 44 tõi om . uterque et Basil . ed. ΙV . 1, και σύν Α . ; ξ. edd. – 2 , 47 τω Φρυγίας ,

Deinde Σύλλιον . 47 έπειτ ' ήγγ . uterque , non recte . In B. sine articulo . 48 επί Καππ . uter

20 τι .

ταν.



IN LIBRUM II.
Σ

9 , 20 όντι..

- 27 εις.

τε.

que sine tñs, quod delendum erat. -1 τάς Κι 6 , 2 ες τρ . 5 τούτους γάρ. -7, 12 προϊόν ex

aulas ex A. et edit . Basil ., nec apparet cur a A. , quod scripserat Ellendtius pro nepoïósv. In B.

consueto hoc omnibus nomine abstinuerit Ar- προϊέν . - 10 et 15 et 21 είς .
· 9,

rianus . Vulgo της Κ . – 5 , 14 Αρσάκης Β . , et | 23 uterque κέρα, sed 10 , 3o iidemκέρατα, ut Gro
infra I. 20 uterque. 16 εν να έχεις την πόλιν, uoviani. Falsa tradit Krügerus, quum Ellendtius

διδιέναι (sic) δε τους Τ. , quod valde notandum. cujus « curiosam incuriam » notat , vera præi

– 7, 23 Αλέξανδρος μεν ως 'Αριστ. - 26 ιδρώντα | visset.–10, 26 ήν ήδη . – 11 , 38 τεταγμένος, sed

uterque. Ib. ρέει Α. δεει Β. –9, 37 δέ om . - 4ο | in marg . γράφεται τετάχθαι.

δε , αγνοούντα. – 11 , 53 τοις om . ΙΧ. 1, 46 της τάξεως πάσης. – 2, 48 προσέταξε.

V. 1 , 6 Θεσσ. ex utroque pro Θεττ. 2,7 – 3 , 14 υπερφαλαγγίσειν . – 16 Μενευθέως. – 4 ,

ύστερος ex iisdem et ed. Βasil . , de
quo rectissime | 25 υπό της.

disputavit Ellendt. , Vulcanium de suo dedisse Χ. 1 , 3ο γενέσθαι . - 31 πρόσοδος uterque . -

suspicatus vulgatum ύστερον. Ιb. etl. 45 ες Λ . ; | 35 έμεινεν et ευθύς. – 2 , 3η τα στρατόπεδα, ενταύ

εις edd. – 3, 13 των Αγχιάλου , recte. 14 ες | τη ( sic) παριππ . 41 και των. - 43 εγίνετο ex

μάλ .– 5, 25 του Άγα . - 27 τάλαντα αργυρίου δια- Α . Β. pro εγένετο. - 3 , 5ο τεταγμένοι. Ιbidem

κόσια . – 7 , 35 Όροβάντου . – 8, 46 Αληνίου . - ενέβαλον ex utroque pro ενέβαλλον. – 4,6 λαμ

9, 49 et 5o Μεγ. uterque. - 49 ένθεν δε( v. El49 ένθεν δε (v . El- | πρώς ενίκα ex utroque pro εν. λ. – 7 ξύν iid . pro

lendt.) ex A. , qui ενθένδε , atque hoc in Flor. - 6, 18 εις.- 20 φεύγουσι σφών A. Aυτών ηun

quoque legi probabile est . Vulgo εντεύθεν δέ . quam debebat recipi. – 23 ές τότε.

VI . 1 , 8 στρατιάς του . – 9 είχεν . – 2, 11 uter- XI . 1 , 32 åró TE toŨ ex utroque, vulgo omisso

gue τους Π . - 3, 21 ξυνεβούλευσεν (sic etiam Β.) 34 υπερφαλαγγίσαντες . 2 , 35 και ιππ. --

αυτώ μη απολιπείν ex A. , quod et per se bonum 36 et seqq . Θεσσ . ex A. pro Θεττ. 39 καρτερά

est et præferendum ideo quia in codd. detteiv uterque, quod Ellendtius posuerat pro xpar. -

Sepissinmein λείπειν , hoc autem rarissime in λιπείν | 3 , 47 πεφοβημένως ξύν ατ. υποχωρούντες. - 48 απ '

abiit. Vulgo ξυνεβούλευεν αυτώ μη απολείπειν . Ιbi- I praeter A. etiam B. , rectissime. Atque dimitten

derm Krigeri silentiam de Gronoviana lectione | dum jam ambitiosius illud ή προς της διώξεως των

me fefellit , quem Αμύντας και Αντιόχου ex codi- | πολεμίων , quod gaudeo non confirmari a codice

cibus suis duxisse video , quod restituendure . nostro , cum ceteris exhibente ή (sic ) πρός των

Prudenter hic quoque Ellendtius . - 23 σκευής . | διωκόντων πολεμίων, Arriano dignius . - 4 , 4 ξύν

– 24 έμεινε. – 4 , 25 εγίν. Α . εγέν . Β. -6 , 39 | A. pro σ . Iteml. 48 et p. 46 , 3. – 5 , 5 επετύγχα

και τι δαιμ .– 43 ηδυνήθη Α. , ut Krugerus pro εδ. νεν ex A. pro ετύγχανον , quod Schneiderus in ενε

-7, 48 έτι έμπροσθεν ex Α. Β. pro έτι πρόσθεν. τύγχ. mutaverat .
6 φάραγγι. 9 ίππου etiam

VII. 1 το κατά πύλας τας Αμ. - 2,8 τόν om. Α. - 1ο επιγενομένη ex utroque . Sic Ellendtius

uterque,qui 1.9 et 48 ες pro εις.-ή, 25 τε γάρ | pro νulg. επιγινομένη . – 11 προς Αλεξάνδρου iti

Πέρσ . ex A. Vulgo τε καί Πέρσαις , quod inte- dem ex utroque pro νulg . προς Αλέξανδρον, quod

grum non esse viderat Krügerus. 3ο των om. correxerat Schmiederus . – 6 , 13 συνεσκότασε ,

– 8 , 3 κατά το πλήθος ex A. articulum addidi , quod etipsum dici poterat. Ib . et 18 εις . - 14

non necessarium quidem. 9 , 1 άλλα nunc | απετρέπετο uterque . 15 του Δ . έλαβε.. 8 , 22

video , præterquam quod displicet ob sequens 'Aprauns uév ex utroque pro jèv ’Apo . 9

proxime όσα άλλα de alia re dictum , et debilitare | των Π . των.

Sententiam nec recte opponi precedenti βασιλέα ,, ΧΙΙ . 1 , 47ξίφει Αλέξανδρος uterque, quod milii

ut omnino delendum esse censeam cum A. codi- quidem præstare videtur. 49 ως λ . ές . 2 ,

cibusque ceteris præter Flor.
8 Σιμμίου Α . Σιμμαίου Β . - 10 τάλαντα και έτι

VIII. 1 ,18των τε ιππέων ex utroque. Vulgo | ενδεά ήν . Apertissima hic interpolatio codicis

2 , 22 μέσας τας νύκτας . - 3 , 38 in | Flor. , facta propter & omissuum post τάλαντα .

utroque est αρξαμένω, φuod Vulcanius scripsit | 4, 18 fort . τίνες αι γ. -19 παρασκηνούσι Sintenis

pro άρξομ. – 4 , 39 η Αμ. ex A. De conjectura | pro παρασκηνούσαι. 22 τον κ. uterque.

-

abest τε . -

5,

articulum addiderat Krügerus . – 5 , 47 ως ές μ . 32 ουδε κ . - 6 , 3η του Δ . pro την.

- 48 του Π. uterque. 49 ψιλών Α. , ut opor- ήσασαν.- 7 , 44 δε ουδέ φ.- 45 και γάρ και εκεί

tebat, non negov, quem librarii Flor. mani- νον vel κακείνον ? – 8, 46 ούτε ου πάντη . 48 ες

festum lapsum Ιππέας in animo habentis pro- | A.; εις edd . – 49 πιθανώς et Αλέξανδρον, 5ο πρά

barunt editores recentiores consensu et in Serie | ξας αν .

posuerunt, Ellendtius quidem non rejiciens flo ΧΙΙΙ . 1 , 4 ες τετρ. 6 του om. -- 3 , 1η επί

λων. Omissim vocabulum in Β. - 1 συντάξειεν. Κύπρον έφευγον. 4 , 26 των om . uterque . -- 6 ,

38 αγνο
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38 τον αδ. τον αυτού ex B. , ut scripserat Kruge ΧVΙΙΙ. 1 , 2 restituendum ex A.: Τύρω · και

rus ; ceteri om. alterum τον. - 42 υπέμεινεν. -7 , τι και θείον . Β. et C. ut Bas. : Tύρω • θείον. Jam

45 Κερδίμμα Α. Κερδίμα Β . Ιidem ες pro είς , 46 codicis A, et aptior scriptura et major longe

ξυμμ. pro σ. 8,3 ώκισμένην ex A. restituen- auctoritas quam Vulcaniani et Flor. incerti .

dum . Perdito & post ηπείρω ex KICM. factum | 4 et 5 προσάγειν εις την πόλιν Τύρον, mediis omis

KEIM. , similiter atque c. 12 , § 2 , 10. Pruden- sis. - 7 éyéveto ex tribus, quod volebat Ellend

ter de hoc loco disseruit Ellendt. 5 τα άλλα. tius. Vulgo εγένοντο. - 2 , 13 περ ουσών , -3,

XIV. 2 , 11 et 16 ξυμμ. uterque pro σ. In tali 21 recipiendum erat ex tribus nostris ου χαλεπώς

bus postea dissensum modo codicis A. ab eo κατεπήγνυντο εν τώ πήλω, que jam melius exci

quod apud nos legitur annotabo. Αρτοξ . uterque piuntur his , και αυτός ο πηλός... - 4, 24 πα

pro ’Aprag. bis , sed , ut video , l . 10 A. a pr. m . ρόντος τε αυτού και έκ.
26 χρήμασι (sic Α.) eno

'Aptat. Uterque 'Apoñs. — 4 , 33 eiyev Krügerus. tans ex Flor. Gronovius haud dubie oblitus est

-34 εις om. – 5, 39 ης. 46 διαπέμποντος . sequens tous al éxmp . , quod vel ex conjectura

6, 49 ουδέ μιάς . – 7, 3 επειδή δέ . – 5 νύν δε σέ , | reponi debebat pro τε ab editoribus relicto , qui

sine xai, quod sane melius multo, et delendum male distinguunt post xpuast. — 5, 29 posue

και . Ιdem dico de αλλ' αυτοί 1. 9, quod cessit Flo ram τώ τε βαθ . ex Λ . , sedtypotheta non paruit .

rentine scripturae αλλά και αυτοί , que vim sen Β. C. et ed . Βasil . τό τε βαθ . , « unde colligas scri

tentiae debilitat . -- 1ο ξυνστρατ. uterque. - bendum esse τώ τε βαθυτέρω. » Ellendı. 6, 4ο

15 έστω . – 9, 17 μηδέ & εξ ίσου uterque integer- | αυταίς .

rime. Pravam interpolationem Boúhet delevi . XIX. 2 , 4 παρέτειναν ex A. pro παρέτεινον. Εx

Paullo ante ως βασιλ Β. C. enotatur παρέτεινε , quod fortasse ortum ex

XV. 1 , 27 κατασκευή βασιλική . 2 , 31 εχέ- παρέτειναι. η έμελλεν ex A. cum Ellendtio. Ce

λευεν . 33 'Ισμινίου . 3 , 40 περί Περσών, | teri έμελλον. 8 πιεζουμένης . 3 , 11 τε om .

cum εκ inter lineas .. 4 , 4 2 δε και Θεσσα - 4 , 1η εις . 20 σβεστήριόν τι τη ex tribus

λίσκου. – 45 τε και της. 46 παντός pro πατρ. nostris . Vulgo abest τι . 5 , 23 κελήτινα. – 6,

• 47 κάλλιστα ετ. Ιb . είς . 5,1 εις. Ιb. γε οιn . 27 αρξαμένους prebent Α. Β.

uterque, recte , puto ; nam alterutrum, aut ότι γε XX . 1 , 3, et 38 υπ' Αλεξάνδρου ξυν τώ, mediis

λόγου άξιον , aut τι και λόγου άξιον , hocloco di- omissis. - 39 και αι των Σιδ . τριήρεις συν αυ

cendum fuisse videtur. 2 uterque ύστερον δε τοις ex A. pro και αυτών Σιδ. , optime et per se

ως επί μέγα (μεγάλα Β . ) ευτύχει , quod ego veruin et ad rem , ut apparet ex fine præcedentis cap.

esse arbitror; minime certe convellitur iis quæ - 2, 45 d accessit ex A. - 4 , 5 ώς εις επίπλουν τε

Ellendtius observavit. 6, 6 κατά το έχθ . το Π. 6 έστιν άς Α. ές τινας Β . C. – 5 , 1ο εν

–7 , 13 Β . ut editur. Αζεμήλιος Α . – 16 εθέλει , | δέκα Α . , που ενδεκα . - 11 om . την. Ιdem Αλέξαν

quod et ipsum dici poterat . δρον pro Κλ. – 13 °Έλληνας ες τετρ. ex A. Omit

XVI. 1 , 16 -- 18 Ιερόν Ηρακλέους του Αλκμ., | telbatur prepositio. – 6 , 18 ξυντεταγμένος tres .

mediis omissis. Uterque του Άλκμ. , sineτης, quo – 7 , 22 om. δε . – 8 , 33 βύζην cum gl . αθρόως ,

nullo modo opus.-19 οι pro ή . - 2, 26 οι Τύρ. | πυκνώς . – 9, 4ο έφορμώσας. -- 42 επανήξαντο.

- 3, 29 o om . 4 , 36 και αι θυσίαι ex utroque. ΧΧΙ. 3 , 12 tres πύργους ξυλίνους , 13 εί πη..

Male omittebatur articulus. - 5, 38 απελάσαι Α. , 14 πυροφόροις .• - 4 , 16 δε και αυτούς τα τ. 6 ,

ut editores correxerunt pro επελ . Sed supra vi 3ο τριηκοντόρους. 31 τόπον . 32 απ' αυτ.

dimus in hac re non firmum esse illius codicis | 35 αντί σχοίνων εις τας αγκ. – 7 , 39 βάρους.

testimonium. Ιdem constanter Γυρηόνης. – 6 , 45 | 8 , 46 το στ. του λιμ.- 5ι απεχώρει Α. , quo modo

uterque έτι (non ότι) εύστον(sic ), ut Gronoviani | Ellendtius correxit νulg . επεχ. 9 , 52 τετριή

non possint habere ότι εύβοτον. 50 γιγν. eX ρεις. – 9, 3 και άμα και ευθαρσεστάτοις Α ., postre

utroque . 1 τη χ. ταύτη ex utroque pro ταύτη mum etiam in B. C.

τη χ - 2 την “ Ηραν ex utroque . Vulgo articulus ΧΧΙΙ. 2 , 17 miro consensu tres από τη πρώ

desideratur. -7 , 5 τω quod addidit Krugerus , | τη εμβολή.τη εμβολή . – 4 , 35 εις . – 5 , 38 τετρίρης (sic).

est in utroque. 8 επαγγέλλει ex ed . Βasil. re 6 , 43 habet εκ των ν. - 7 , 49 ήνυεν tres con

positum , item est in utroque. sensu , ul ed . Basil . , pro švuov. Krügerus de suo

XVII. Hinc accedit codex C. ( 1755 ) . adjicere maluit oùćév quam non despicere quæ

των addidi ex A. – 2 , 25 ως επί . Ellendtius monuerat. Deinde A. ÉS TO TEpos vórov

θέος(ευθέως Α .) ημίν ex tribus pro vulg . ημίν εκ τ. αύ άνεμον , quod in Β. C. , quattuor Gronovii et

ευθ. – 4 , 41 οικείας Α . , quod Sintenis scripse- | ed . Βasil . abiit in ήν , deletum est autem a cor

rat pro οικίας. 4 3 εις. 4 4 τε in tribus . rectore Optimi Flor. – 1 πρώτον κατεσείσθη τε

και ν.

1 , 20

- 27 εκ του ευ.
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tres .

τοτ. ex tribus meis. Vulgo πρώτόν τε κατ. το τ. lendum cum Krügero . – 6 , 29 προπετομένους

ex Basil . – 2 αυτού om . ερέρριπτο Α . ερέριπτο | ex A. Ceteri προπετωμένους. 33 υπέρ αυτού Α .

C. ενέριπτο Β.
αυτό B. C.

ΧΧΙΙΙ. 2 , 16 επετάχτο (sic) . - 17 ασθέτεροι Β . ΙV. 1 , 3η άνυδρον Ellendt. , quem vide , ανυ

C. – 3, 24 όπη tres . – 4 , 31 verba 8 τε γάρ ... δρίαν Krugerus. Codd . άνυδρος.- 2 , 44 λίαν ψυ

εγένετο fortasse illata ex c . 24 , S 4 , ut plures ob- κρότατον , quod e glossa ortum idetur. - 46

servarunt.. mei quoque μέσας τάς νύχτας. 49 delendum

ΧΧΙV. 1 , 2 τόν λιμένα τον πρός Αιγύπτου ex oń , quod incertæ plane est auctoritatis et minime

tribus pro Αίγυπτον . - 7 ουδέ κλείθρον τούτόν γε necessarium. Noster Α. τούτο, ceteri τούτω , que

έχoντα nostritres,cum ed.Basil.,rectissime. Video est frequens depravatio illius τούτο . Β . C. omit

jam Borheckium et Schmiederum ita edidisse : tunt εν τάξει , tres habent τη . – 4, 5 χόνδρος:

eo magis mirum criticos meliores Ellendtium ct | ήδη τινές αυτών..

Krügerum reduxisse quod manifesto falsum est V. 1 , 19 ώς πεντακοσίους. - 2 , 26 Δολόασπις

et errori debetur vel Iapsui calami : ουδε τούτον - 3 , 27 φρουράρχης. 33 Χαλκιδέα Geie

κλείθρόν γε έχοντα. Εgyptum spectans portus rus verissime , quem vide Alexandri M. Histor,

habebat κλείθρον : jam quomodo de altero portu | scriptt . et . supp. p. 3ο9 seq . Flor. et Α. Χαλκι

scriptor sanus dicere poterat, ne hunc quidem | δέως, ceteri Gronovio teste Χαλκιδαίως. Β. C. qui

claustro septum ? nam hoc sonat scriptura ab dem ( nam varietas nulla enotatur ad edit. Ra

ilis recepta Vulcanii et Gronovii codices falso | phel .) Χαλκηδόνα . Niunirum Χαλκιδέα corrector

testantium. – 2, 13 μαχoυμένους. – 3, 14 πολύς | archetypi codicum Flor. et A. in Χαλκιδέως mu

om. 4 , 22 των Μακ. δε ex tribus pro των δέ | tavit , patris esse nomen opinatus ut τον Ξενο

Μακ . -5 , 36 “Ηρακλέους Α. hic et in sequenti- φάντου , alterum ortumex frequenti vitio χαλκι

bus, non Ηρακλέος. Ιb . et l . 29 είς . – 28 Αζέμι- δόα, unde ed . Βasil . χαλκιδόνα. - 4,34 Χαρίνου.

κος Α . Αζέμιλχος Β. C. – 29 τινα νόμιμον π . - 35 τη . – 5,41 Μακαρτάτου. – 43 τον καθη

nostri quoque tres . ραμένους. Deinde om . δέ. – 6 , 46 αντί του , άρ

ΧΧV. 1 , 46 ξυνεχομένω Αλεξάνδρω. – 3 , 13 χειν . Εx Β . C. nihil enotatur . Ib . τοίς τοξόταις .

πρός Δαρείου. – 2, 12 αποκρίνεσθαι C. – 14 αντί 47 'Ομβρίονα, 49 Κόλανoν. -7, 5ο ελέγετο εις. -

της πάσης recepi ex Β. C. et ed . Βasil . : nunc du

bito. 16 εθέλοι tres. • 4 , 3ο τον Αλέξ. VI . 1 , 1Ι εις. 2 , 15 Διόφαντον . 3, 20 α

XXVI . 3 , 43 αιρετέον έδόκει είναι, ut Augusta- | πήγγελτο. 21 βοηθείν tres.- 4 , 26 άνω om .

nus. - 47 δε χ. – 4 , 5ο δέ om . - 1 εξήρσθαι . | 28 Βεροιαίον ex A. Vulgo Βερρ . 5 , 35 et 12

– 6. υπέρ om. Inspiciendus hic Flor. ' Εριγίϊος . - 38 ήτίμησε . – 6 , 42 ιππάρχειν. -

ΧΧVΙΙ. 1 , 13 εγίγνετο ex tribus meis pro εγέ- 46 έχoμένης Λυκία χώρας.μένης Λυκία χώρας.-7, 5η Μεγαρίδι και

15 του om. 17 απωθεί . 2 , 20 τo | φυγή ήν ex A. Vulgo aberat articulus .

μή ουκ . 24 τόν addidi ex A. – 4 , 34 ηρείπετο | 'Ασκληπιόδοτος. Ιn B. omisse 5 4-8 ; de C. nihil

Α .ηρείπτετο C. ήρίπτετο Β. – 5, 44 τα έρρημένα. | annotatur.

10 , 1 του om .

3 δοκούσί μοι.

8,7

VII . 1 , 14 και γάρ και Μ . 2 , 18 έζ. ήν Α .

έστε επί tres.. 21 ξύν στρατ . – 5 , 28 από της

LIBER III .

Ευφρ . – 4 , 34. A. per totum opus Πίγρης.

1. 3 , 24 τον ποτ . τον Νείλον tres . 5 , 4ο επέ- | 5 , 3η ακούσας Αλ. 39 απολελοίπει Ellendtius ,

θηκεν . quod confirmat A. qui απολελείπει . - 41 είργον

ΙΙ . 1 , 2 αυτόν καταλείπειν Α . Ρostremum etiam -7 , 49'Ασσυρίας Α . C. 'Ασυρίας Β..- 1 que

Β. C. και των δέ . – 2 , 1o hic Tελμισέα. 3 , | rendum quid lateat in oύτoι . – 3 αυ των Α . αυτών

13 &é tres , quod Ellendtius commendaverat ex Β . C. – 5 σφισιν ου πλείους ή χιλίους τους ιππέας

ed. Basil. pro ĝń, tacite recepit Krügerus. — ex tribus qui consentiunt . Vulgo σφισι τους ιππέας

15 προθέσθαι. – 4 , 19 εγκαταληφθ. ex A. , quod | oύ πλείους ή χιλίους.

Krugerus scripserat pro vulg . εγκαταλειφθ . VIII . 3 , 22 om . κατά . , 2 Βαρσάρτης

13 γνώντα. - 7 , 3 , tres εν Κω. - 39 αμφί Απ. , | Α . Βαρσαώτης Β. – 26'Αρείους ηγε tres. – 27

40 είς .
Τοπείρους tres.-28 Ατροβάτης, quod male lectum

ΙΙ. 1 , 44 είναι om . – 45 Περσέα τε και ex A. Άτροκάτης produxit. – 5 , 31 Α . Β. “Όκονδοβάτης ,

Vulgo sine te . 47 ότι tres, vitiose , item 3 της | Όξίνης , 33 Οξάνθην . In his ex C. nihil enotatum.

cum ceteris . Ιbid . ενέφερε . 4 και γούν. 3 , Οτάνης in Flor. haud dubie est correcloris. - .

10 είς. – 11 ερήμου τε. - 4 , 13 πολύ Αλ. Α . πο 33 Βουπάρις. – 34 tres Σιττακινοί , consenticates

λύ εξ ουρ . Β. Τertius ut editum. 19 σημεία de in ττ . Ιbid . δ' οιη . Α . – 6, 39 στρατιά η Δ . ex

Στο . -

τος .



xiv ANNOTATIO CRITICA

1 )

-5 ,

-

mutetur. tres .

- 7,39

tribus , quum vulgo non legatur artic. 7 , 44 | male επιλέγει : « Quanquam nescio an Arrianus

Γαβήλοις . ipse inter scribendum nomina ducum confude

ΙΧ. 1 , 4 τό δε στρ . tres. 3 , 20 in A. recte , I rit. 15 tres έγκλίνουσιν. - 4 , 17 ανέστρεψαν

puto , legitur ξυγκαλέσας τούς τε εταίρους (ed . Βasil . ex tribus nostris et ed . Βasil . pro ανέτρεψαν.

αυτούς τε ετ.) και τους στρατ . Ιllud enim αυτούς | Utrumque hic dici poterat : parui igitur cogni

τους εταίρους in fine enumerationis suam vim ba- tæ et certæ auctoritati præ incerta. 5 , 25

bet , in initio inane est . - 4 , 24 έχειν addidit | αφήκεν.

Krügerus. - 27 ein sive omittunt A. B. , nec XIV. 1 , 4ο εμβάλλειν . 48 ως επί τον αυτόν

valde desideratur. Ιbidem εί πη ex A. Legebatur | Δαρ. , ut ab aliis lectum fuisse videatur επί τον Δ.

εί ποι , φuod non esse integrum observaverat 3 , 5ο αμφί 'Αλ. 8 servat των αμφί Άρέτην

Krügerus. – 5 ,3η αρετήν τε των σφών . Quod cumceteris. – 5, 15 τηςom. – 19 προσέκειντο.
ostendit quam

facile in his articuli corrumpan- - 6 , 23 non habet επί. 25 έμβαλλόντες (sic) .

tur. – 6 , 45 μαχομένους tres .– 7, 47 εξόρμησιν. - 3ο περιιππεύοντες. - 3ι αμφί Παρμ. ενέβαλλον,

- 49 επιμελήσηται. 51 εκβοήσαι . – 8 , 1 κα postremum in tribus.

τακούητε. XV. 1 , 33 γιγνομένων ex A. , ut sine varietate

Χ. 1 , 7 θαρρείν επί σφίσι recte A. , quod Sinte- | legiturin eaderm re c. 18, S 8. Vulgo γενομένων.

nis commendaverat. Vulgo θαρρών. - 9 Παρμενίω- 2 , 43 ίληδόν . - 46 Β. δίαν (sic ) pro δίκη .

να Krügerus , quod verum videtur. – 3, 25 ήσσ. | 48 σφίσιν. 1 πίπτουσι μέν ex.tribus pro μεν

ex tribus pro ήττ .. 26 και om . 35 είς . πίπτ . 3 , 6 sine ήδη , de quo recte Ellendt .

ΧΙ. 2 , 41 tres nostri ut editum ex edd . Ven . | 4 , 14 το καθ ' αυτούς ex A. pro το κατ' αυτ.

et Bas. 44 τας γνώμας , quod jam non est cur 27 ελινύσας Α . recte uno ν. Deinde 28 , 29 ipse

3 , 46 αυτώ οιη . - 2 αυτώ quoque omittit que inter duo εγκατελήφθη po

6 Θουσίοις Καθούσιοι. – 5 , 14 οί τε συγγενείς (Α . | sita. Eγκατελείφθη tres . – 6 , 32 ες om . - 34
ξυγγ. ) οι βασιλέως ex tribus pro νulg . του . 17 | σχεδόν ημίσειες , sine τι. 36 πολύ πλ .

Σιττακηνοί hic Α.- 18 είς . – 6, 20 και των Βακ- | τούτο το τ. Α. , quod Ellendlius scripserat pro

τριανών tres consensu . Vulgo sine artic. 8 , 34 | τούτο τέλ .

og 'Ap. tres , ut ex ed . Basil . edidit Krügerus pro XVI. 1 , 47 έφευγον ex A., έφυγον Gronov. ΘΑ

και του 'Αρ. Ιbid . Σιπόλιδος . 9 , 40 ante Töis in Flor. , qui soli codicum hæc habent.

A. posita verba τούτων δε...τάξις ήν , 1. 43 , 44. | εγίγνετο ex tribus nostris pro εγένετο . – 4 , 17

- 46 Πολυπέρχ. Β. C. – 49 ξυλλογήν.. 10 , Βαβυλωνίων . – 6 , 3ο ενεγεγρ. Α . , quod Vulca

53 Ερυγίζος hic et in seqq . - 1 Μενέλλου. - 3 nius restituerat pro ανεγρ. 7 , 34 όντα Α. όντα

Φαρσηλ. – 4 ανεστρέφοντο Α, ανετρέφ . Β. C. γάρ Β . C. – 8, 39 οπίσω πέμπει ex tribus pro

ΧΙΙ . 1 , 8 πρός τού Α . Ιegebatur υπό του ex νulg. πέμπει οπίσω. 41 ες την πόλιν ex A. Abe

uno Flor. , qui in tali re nunquam erat sequeu rat articulus. Verba ή άνιμεν usque ad όντα (44 )

dus. 2 , 14 et 23 ημίσιες , ut et Βas. – 3 , 18 non sunt in B. C. , haud dubie consulto præterita.

ιππείς. - 23 φάλακροι ακ . – 24 κατά άρματα τα 43 ταις θεαϊς. 44 των ευδανέμων.

δρεπ . ex A., quod sufficit . Vulgo sine articulo , είς .

ubi Krugerus : « κατά τα άρμ . τα δρεπ. legendum XVII omittunt B. C. prope totum .

videtur . »– 5 , 33 ών ήρχεν Ανδρ . δ Iέρ. - 35η | Πέρσαις. 24 εις pro ή . - 3, 28 απέκτεινεν , ex

δε π. Α. In B. C. et Basil . ed . δέ omissum . I sequenti απέφυγον. – 5, 36 του Αλ. – 6 , 44 εύ

Quare deleam equidem , nec jam opus erit verbu povto. 5ο ουδέ γή ολα.

quod Krügerus desiderabat. 36 ες om . ΧVΙΙΙ . 1 , 4 ήσαν non est in A. – 2, 6 δε τούς

XIII. 1 , 39 te tres ; ex suis igitur addiderat τε Μακ. τους πεζούς αναλ. , quod notandum .

Gronov . 44 tres πολύ sine ές. – 2 , 3 οδοπεπ. 11 τον Περσών Α., quod Krügerus dedit pro των .

3 , 1o tres Μενίδας ηγείτο , quod edere debe- - 14 είργειν. - 3, 15 τη δε υστεραία. – 4 , 30

Dam. – 12 τρέπουσιν ex A., quod ipsum habere αυτός δε πρ. Α . , quod idem Krugerns edidit pro

credo Florentinum , non έκλίπουσιν quod ibi vidit 6, 3η την άλλην την στρ . 41 πρίν.

Gronovius. Nimirum siglum opɛ non nitide 7 , 44 alterum tó om . 45 υπό την έω A., quod

factum affinitatem aliquam habet cum siglo exł, de Ellendtii emendatione editum pro
επί . - 47

accentum porro pro litera acceperit , spiritum προσέβαλλε ex A. pro προσέβαλε. Ιdem άμα δεκαι

et acutum de suo addiderit Gronovius. - 14 | αι σ. εσήμαινον. – 8, 49 οι πολέμιοι δέ ex tribus

τους περί Aρέτην τε, τους Παίονας ex tribus meis, I pro νulg. οι δε πολ .
9, 4 απολείπει.

ut solet Arrianus . Vulgo sine articulo . Αρίστωνα , - 8 των κρ . ρίψ. απώλoντo A. απώλλοντο Β.

ut oportebat , Schmiederus, cui Ellendtius non απόλoντo C. 10, το αύθις delendum cum criti

2,1

-

10 , 54

1 , 16

τε . -

7 xaí



IN LIBRUM III . XY

.

35 κα

2 , 34

cis . - 11 υπ ' αυτού . 13 αύθις σπουδή ex ribus | σεσθαι ex A. pro ποιήσασθαι. 31 δόγματα των

meis et editt . Ven . , Βas . pro σπ . αυθ . 15 Πα- tres consensu , ut scribendum sit δόγμ. τα των .

σαργάδαις. 11 , 19 και recte abest a tribus 33 σφάς, hinc aberravit ad Ι. 35 . 3η ελέ

meis, et delere potius quam secludere debebam . youto.

- 20 απολλύναι scriptum, sed mira cum glossa ΧΧΙV. 1 , 43 υπακ. 4 4 τάξις ήσαν ex tribus

αποδεικνύναι. 12 , 26 κατά τούς tres . 28 νω. pro vulg. ήσαν τάξις . - 2 , 48 χρόνου ex A., quod

ΧΙΧ. 1 , 31 πεποίητο ex tribus pro επ. · 34 de conjectura Krügerus restituerat pro xpóvo .

δέ τι . - 35 άνω δε αυτός ιέναι, quod valde placet | Ante voc. χρόνου aulem spatium vacuum reli

et verum puto. 2 , 43 Παριτάκας ( sic tres) μέν - ctum erat literarum ferme quinque , deinde atra

εις . – 3 , 48 Καδδουσ . 49 τούτου. • 4 , 6 ήγε. | nmento eodem linea ducta ut significetur deesse

- η απήντει αυτώ Βιστάνης. – 5, 13 ές Εκβ. | nihil . Habet γήν. - 3, 5 εξοντα. – 4 , 10 είς . Ιb .

Ιdem hic Θεττ . -6, 19 επόκιλλον cum glossa | ένθενπερ ορμήθη. 14 Καλλιστρατίδαν. 15

έγγιζον (sic). - 23 αφίκωνται επί Α. την επί Β. | Δρωπίδην, non Δροπ . , ut ceteri , - 5, 23 δ' om .

τους επί C, Deinde Α. και επιμελ . 7 , 32 παρά - 24 τω αυτού. 25 γεγόνει ex Α. Β. pro εγεγ.

την χώραν Α. rectissime pro περί . Ιdem Καδδου- ΧΧV. 1 , 27 Ζαδάκαρτα (sic) Α ., ut c . 23 , 5 6.

σίαν, 33 Υρκανίδα tres . Ιb. τω om. Ut jam appareat falsum esse Ζευδρ., quod in ce

τελέλειπτο . - 36 των χρημάτων . teris omnibus legitur. — 33 fxe tres.

XX . 1 , 41 , 42 ών 'Ερυγίος σι ταχθέντων, me- μεν ούν τ. – 3, 4ο ήγελλον Β. C. – 43 έν (sic )

dis omissis.. - 43 ως. – 2, 46 εν δεκάτη. – 49 | Βάκτρα. 4 , 47 Βάκτρων. 6, 13 τε om. 16

παρεληλυθώς . - 2 έκαστοι απεχώρoυν ex A. pro | ες tres . -- 17 'Αρτακόαν ήλθε (sic) Α . 'Αρτακόανα

vulg. έκαστος απ . – 3, 8 αυτώ. 4 , 9 τη πρ. | C. 'Αρτοκόανα Β. 7 , 23 απολελοιπότας ex A. ,

μέν. ut Opt. esse videatur inter duos Flor. ex quibus

ΧΧΙ. 2, 23 των πεζών . 26 τοις δε υπολ. , | enotat Gronov . Β. C. απολιπόντας. 24 τούτους

27 προστάττει μη μ. , sine έπεσθαι , quae haud du- | tres.

bie antiqua est scriptura, cujus vitio aliter me- XXVI. 1 , 4ο ένεκα. 41 τον Φιλ . tres .

dendum quam a correctore Florentini factum 2 , 43 είς. 45 επιμην. 3 , 3 κατέσχον .

est. - 28 άγοντα tres . 3, 29 τε όλην νύκτα . Παρμ. ήρχε. 4 , 8 προ τ. 9 'Αλέξανδρος ex

31 ' ήει. 32 την om. - 33 όθεν αφ . - 4 , 34 Flor. et duobus aliis Gron ., ex nostris A. B. pro

δε πέρι επίθετο Α. cum glossa περισσώς.- 3 ώνο- | 'Αλεξάνδρω. - 11 επιβουλεύματος interpolatio

μάζεσθαι (sic) Α. , quod est ονομάζεσθαι potius | nem evidentissimam Krugerus non debebat ad

quam ωνομάσθαι quod in ceteris legitur. Mihi | mittere . βουλ . Α. – 12 περιών tres . 16 του

præsens aptius visum est. Iterum hîc inspicien- 'AX.

dus Flor. Non satis diligens erat Gronovius qui ΧΧVΙΙ. 1 , 20 τους Αμ. αδελφούς.

in omnibus suis esse είναι, non γενέσθαι, diceret, - 2 , 3ο παρ' 'Αλ., sine art. 3 , 32 έτι .

quum in duobus nostris B. C. et edd. vett, ut 4 , 39 Δρωπίδου, non Δροπ. 1 αυτοί reduxi ex

videtur cunctis legatur γενέσθαι, non είναι, Flo- | A., cumnonnullo sententiae detrimento ejectum .

rentini autem aliquot cum his semper consen- ΧΧVΙΙΙ . 1 , 8 Δράγγας τε και Δραγωσούς ( sic ) ,

tiant. - 38 συνέφυγον. - 41 είργειν . 43 τούς non Apayoyous. Proxime igitur ad verum acce

Α. τούς Β. C. – 5, 48 στρ. συλλ., sine τε . – 6, 5 | dit, vitiatum per precedens Δραγ . - 11 τους

- 8, 19 Νικάνωρα (sic et alibi | προσχ . om. 12 'Αραχώταις. Ιbid. tres habent

aliquoties ) των ιππασπιστών. – 9, 29 εις. - 3ο | τα suppletum a Krugero. - 2, 18 Κάρωνα, sed

έφευγον , eadem manu superposito υ , omissis se- recte 1. 21. – 3, 23 πρός Εριγυίoυ πληγέντα ex

quentibus xal of ... έφυγον. 10, 33 ήν ήδη . | Α. pro ώς (sic B. C.) vel υπό. Genitivum autem

- 34 Βαρσαέτης. in antiqua lectione locum habuisse documento

ΧΧΙΙ. Ι , 41 'Αμμινάπην B.C.; sed A. Aμμι- | sunt etiam varietates πλήξαντος (sic C. ) et πλη

νάσπήν. 2, 49 τάλλα A. pro τα άλλα. 50 YÉVTOS (sic B.). Sed cæcum hîc reddidit eximium

αποδέξασθαι. – 3, 6 ξυνηνέχθ. Α .; sed B. C. ξυν- | criticum contemptio et despicientia Ellendtii . -

έχθησαν (sic) . 4 , 12 την om. 17 παντός. 24 εις et δε έγκλ. 5 , 38 από του Κ. διακεκριμένα

5, 19 ες τα έσχ . 24 παρ' Αλεξάνδρου Schmie- ex tribus pro vulg. ordine διακεκρ . από τ. Κ .

derus. 39 ήθη τα Α. ήθη των Β . C. 6, 42 και ώς .

XXIII. 1,31 non habet interpolationem ma- 7 , 5 πελάσαιεν αυτώ πρόβατα ex A , B. , Sine arti

ifestam τη δε πεδ . - 2 , 35 τριχή δή διελ. ex Α. culo rá , quo hîc non opus. - 8, 1 Περσών τε.

5, 10 όριοι tres . - 6, 17 τη μέν- η απείργων. 9, μ ' Όξος constanter.

18 ήκεν συν τ. • 7, 25 εν τη τιμή . – 8, 29 ποιή- κατέπαυσεν . το, 14 εκ Σογδ.

21 και

om .

υπό τη . . -7 είς .

pro δέ .
12
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19 αύθις ές .

7 , 5ο

- 9, 17

20

XXIX. 2 , 2η από του όρ . 28 δη και Αλ.- | Deinde tres τολμήσαντα, ut ed . Βasil . - 3, 15

31 εξίεισι et κατά Υρκ . Α. Β. 3 , 32 διαβάλλειν | θυoμένων et 16 εγίγνετο tres . 18 ανείεσαν .

scripsi ex A. B. (et fort. C., nam casu factum - 22 Σκύθας cum αις inter lin .

puto ut a $ 2 ad 5 5 nihil prorsus inde enotetur), | 24 τα εκ τ. θ . σημαινόμενα Α., sed B. C. habent

quod legit Suidasab Ellendtio appositus. Vulgo quod Gronov. ex Opt. fortasse errans attulit.

διαβαίνειν . Νοn omissuum αυτώ. - 34 βαθύς de 25 ο Αλέξ. , quod in tali loco valde notandum.

conjectura scripsi , tò củpos quippe accusativo – 4, 26 αυτώ. - 32 εξεπλάγησαν. – 5, 38 και

casu accipiendum. Gronovius in dubio hoc loco | τους σφ. ex A. Vulgo sine artic. 39 τε om.

codices suos inspicere neglexit . Nimirum A. B. 6, 46 αυτοί solum tres, sine και et δέ.

non βάθος δε ουδέ πρ. habent, sed βάθος, ου πρ . , | εγίγνοντο ex tribus pro εγένοντο . – 52 ενέβαλλεν .

prorsus ut Suidas v . 2505 et edit . Bas . Quod 1 ορθρίαις . και τους ιππεύσιν ουκ είων, quod

haud dubie in aliquot certe Florentinis legitur. reducendum censeo et ob auctoritatem librorum

36 έχων ex Suida ascivit Krugerus . Ιbid. ώς et quia simplicius ita et rectius dictum . Cum

καταπ., sine τα , uterque meus . – 3η δε ουδέ β . ουκ ήν hic ordo exspectabatur : και ουκ ήν ασφα

Α. δή ουδε βαθέως Β . , ut ed. Βas . 38 της om. Β. | λείς ποιείσθαι τάς επιστροφάς. – 8, 7 είς των Σχυ

– 4 , 4ο είς . – 4 5 την στρατιάν servat A. , ut jam | θών των ηγεμόνων, lapsu. Atque inspecto codice

non sit cur mutetur. - 5 , 1 et 3 'Αρσακ. , quod | video ήν deletum post Σκ . (videlin . 6) , quum

in Flor. male legit Gronov. 6, 9 πεμφείη . tria vocabula delenda essent.

7 , 20 τέτταρσι. V. 1 , 19 verba παρά των Σκυθών και delenti

XXX . 1 , 28 ίνα και . 3 , 39 γυμνό Λ . Β . non esse obsecutos typothetas video . Nimirum

4,414 prius tóv om . Deinde xai árece xai oix . xal ex Flor. cum Schmiedero scripserat Krügerus

ευεργ. Δαρείον γεν. τα πρ. μέν ξ . – 5 , 5ο εκέλευ- παρά των Σκυθών και παρά του βασιλέως αυτών ,

σεν . – 4 ανέγραψεν C. ανέγραφες Α. Β. – 7, 11 que est aperta interpolatio. Recte puto quat

ένθεν δε Α. , non ενθένδε . 15 εξίεισι. tuor Gronoviani et vett. edd , παρά του βασιλέως

“Ηρόδοτος tres sine articulo, quem delevi . Σκυθών. In A. παρά του Σκυθών βασιλέως . Οrigo

ές μείζω έτι λίμνην ex tribus ; νulg. ές λίμνην έτι | interpolationis in antiqua varietate esse videtur,

μείζω. – 9, 24 τε om. 25 αντιπέρας. cujus vestigia in C. qui παρά των βασιλέως (sic),

et in Β. qui παρά των βασιλέων . 22 omnino

LIBER IV.
Scribendum cum tribus nostris από κοινού , sine

Ι . 1 , 1 δε ημ. – 5 και om . – 2, 12 νομάων | articulo , ab iis illato φui το κοινόν των Σκυθών

(sic) . 3 , 16 επί μέγα την πόλιν. 18 ξυμβαίνει | somniarentur. Ηoc dicit, ότι ουκ από κοινού (στα

Α . Β. 4 , 24 ες ( sic) ταις.. - 5, 29 ούς σφίσιν. λέντων ) των Σκυθών επράχθη, αλλά ληστρικό τρόπο

11. 1 , 36 όσα tres consensu et ed . Βas . Εodem | σταλέντων. 24 εθέλοι, 26 καιρού tres .

consensu tres ορμηθέντι 1. 38 pro ορμηθείς, in ce σύμπ. 4 , 4ο προλαβών, ut ex hujus verbi cor

teris nihil quicquam mutantes . 2 , 41 Κύρου | rectione ortum videri possit προσεπήρθη . 5,

πόλιν , hic et c. 3. – 12 ες αυτόν. 1 περιβαλέ- | 47 αυτοίς. Flor. αυτο vereor me a correctore sit

σθαι ex Α. Β. pro νulg. περιβάλλεσθαι. - 2 nullus
2 nullus illatum. 48 emendavi ex tribus meis, quum

προσήκον. – 3, 8 οι τοξόται τε και ακ. ex A. pro | legeretur ωκυτέρων τε αυτοίς εν τω τότε και

οι τοξ. και οι ακ. , quod fortasse relinquendum | ακμαιοτέρων όντων ( hoc om. Α . ) των ίππων , subri

erat dum alia auctoritas accederet. - 4 , 15 oớ– dicule. Hinc nihil amplius enotatum ex codice

τως εξ Αλ. tres consensu, ut erratum esse vi- | C. 7 , 12 ή έσβ . η ες τον π. ex Α . Β. et ed .

deatur in Gronovii notatione. 17 ενθένδες | Basil . pro ή ές τ. π . έσβ . 8 , 19 τοις έκ τι έχ

(sic). – 18 τω αυτώ τε τρόπω, φuod notandum . | βαίνουσι έπ. – 9, 20 συνεχόμενοι.

5, 28 τε Α . , rectissime , et restitui pro νulg. VI . 1 , 32 τους βαρβάρους . 2, 3η εί δή τι

δε. 6 , 34 , είς . Totalcar (sic) . Hic quoque interpolatus Flor . qui

ΙΙΙ. 1 , 4ο ήπερ και άλλαι . - 42 συμπεφευγότες. Η πταίσματος. – 41 μεν μη πλ. – 3, 44 δη ως. –

– 2, 47 άκρους . – 48 χειμάρρους tres. – 3 ολί- 5 , 10 εξηγγ. – 6, 14 των ποταμώ.

γοις το πρ. – 3, 6 εντός Β. – 4 , 14 το τείχος προς VII. 1 , 3ο Βραζάνην . – 3, 43 αυτός (sic ) δε ες

των μαχομένων αίρουσιν. 20 ημέραν μίαν Sin- | Εκβ .Εκβ . – 4 , 46 βαρβαρικόν. - 3 κίταριν ex utro

tenis scripsit pro ημέρα μιά . – 5, 25 καταλειφθ . | que pro κίδ . – 5, 5 αλλ ' υπέρ τι. – 7 ούτε . -

- 27 φυλάσσ . ex tribus pro φυλάττ . 13 υπάρχει.

στασίαν. 6, 3ο δε των τε εκ. 36 απηγγέλθη VΙΙΙ . 2 , 25 αυτοϊν .

σαν ότι τοίς . 7 , 38 μέν om . 4 , 35 ήδη. 39 ούτε εις τά των Α.

ΙV. 1 , 4 ξυνοικήσεως . 2 , 11 έθρασύναντο . | ούτε ές των Β. 5,43 ye om . Ibidem ex utroque

- 2, 31

• 29 απο

3 , 29 οία δή uterque..

27 αξιoύν .



IN LIBRUM IV .
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στο

9 , 26

7, 26

.

- 2 ,

αλλά το πολύ γαρ μέρος pro νulg. αλλά το γάρ π. frustra explicare studet Ellendrius. 4 4 υστε

μ. – 6 , 2 εν εαυτώ uterque. Ιbid . Α. πρεσβεύειν 5ο οί , non

μέντοι τα του . – 5 οπότε ίππ. – 8 , 13 εβόα άρα οι αυτώ , que Flor. scriptura docet omnes illos
καλών . 16 ουδέν άλλο. 21 ταύτη. locos in quibus aurois pro opíciv et talia præbet

εγίνετο ex A. pro εγένετο. solus , esse interpolatos . – 4 , 5 et seqq . Άρσαίου

ΙΧ. 1 , 32 μεγαλώς τι (sic). - - 34 δε και . 35 | uterque.. - 6 εις. – 6, 20 θείον είναι τι.

ηττάσθαι. – 2 , 4ο εν οίνω ex utroque pro εν τω το Επιμένους ex A. pro του . – 3η την σκ . την

οίνω. – 3 , 41 δέ omissum ( in fine pagine). - 'A. ex A. , quod de conjectura ediderat Ellendt .

4 , 1 ουδέ τινα άλλ . - 5,5 A. et B. ut editum , Aberat alter articulus, cujus vestigium etiam in

nisi quod B. εξαλείφθη. – 6 πίσθείς (sic). Deinde Β. την σκ. του Αλ. 28 Λάγω. 29 και ο Αλ.

κακώς , quod verum. Maligna et perfunctoria ex utroque. Vulgo sine artic.

erat illa prima cura corporis . Delendum potius XIV. 1 , 36 εξ om . – 2 , 48 ύπνους τους 'Αλ .

adverbium cum Schneidero quam καλώς ponen . ex utroque, quod volebat Ellendtius pro toũ.

dum quod non est hujus loci. η απέδωκεν Α . , 49 εαυτόν τε και ex iisdem. Vulgo τε omissum .

quod Schneiderus scripserat pro επέδ . – 6 , 10 XV. 1 , 14 ήκεν αύθις . – 15 οίς uterque . – 3,

μεγάλως τι . Ιb . απαυθαδιάζεσθαι , presenti . – 7, 3ο ακούσαι utergue. – 5 , 41 ξύμφορα , 2 δέ.

20χρήναι. – 9 , 14 αυτό τους κ . Α., quod Wyt- 46 επετέτακτο . – 47 ξυνστήσας . – 48 ήθη uter

tenbachius restituerat pro αυτό τ. κ. que sine τα. – 6, 5ο πάσαν αν ήδη έχειν ex Α.

Χ. 1 , 18 υπαγορικότερον. 21 ξυγγέγρ. uter- pro vulg. Tãoav ön šzelv, quod per se bonum ,

que , ut Schmiederus scripserat pro ξυνεγέγρ. sed facilius ex illo oriebatur quam illud ex hoc.

21 legendum υφ' αυτό είναι , deleto τε quod in 1 tv om . , et seclusi : nam certum erat hoc in

neutro meorum est nec in ulla vett. edd. Græciam redeundi consilium quod sæpe profite

24 κτησάμενος . – 4 , 4 ει τω τύρ . , ut Bas. – 5 | batur Alexander . – 4 ες το τότε Β . ές τότε Α. –

υπάρχοι et εθέλοι , η υπάρχοι.- 6, 19 Θηβ. μέν ήν. | 7 , 7 προχωρείν uterque .

–7, 23 αυτόν σφ .. 24 είναι. 25 δή om . XVI. 1 , 20 Πολυπέρα. life uterque . 23 έτι

26 είπερ. servat A. , et erunt oι έτι αφεστηκότες qui perstant

ΧΙ . 1 , 3ο και δή . 3ι τε τούς. in defectione, nondum sub dominatum Alexan

μιάς . 38 και τεμένη ότι τ . uterque. 3 , 43 dri redierunt. • 24 εξαίρειν . – 2 , 25 των μεν

ιδρυμένον ουδέ ψ., sine καί , quod notandum. – 5 , | uterque. Ηφαιστίωνι Α . – 3, 31 αυτών pro των.

8 'Αλεξάνδρου. -– 1ο αριστoστρατηγικώτατον, quod - 34 ξύμπαντα. – 41 εξήει. – 4 , 4 2 τούτοις. -

fort. Flor. quoque habet. Scribatur igitur τον | 43 φυγάδες. – 5 , 48 διέφθειραν reduxi ex A. –

αριστoστρατηγότατον. – 6, 11 ήπερ. – 13 συνόν- Iές φυλακήν. Certissima est Krugeri emendatio ,

14 άρχειν γε ex A. pro σε. Β. et ed . Βasil . et annotavi fluctuationem nostri codicis inter

7 , 22 επιθεσπ. 23 præter of lóyou ctiam εν et ές . 3 Ζαρ . τε τελέσαντες – 6,7 των εται

γίγνονται rectelegitur in A. pro γίγνωνται . - 26 Ι ρων ιππέων ex utroque pro vulg. τ . ιππ. ετ. –

εγένετο ex utroque pro νulg. εγίγνετο. Ιb . προσθή- 10 την om. -13 οι υπό φυλακή της Ζαριασπών, ut

ναι, 28 προσαναγκάσης, 3ο προσθήσης. – 8, 31 εις | scribendum sit τη pro νulg. των .

άπαντας ex A., quod melius quam vulg. εις άπαν . ΧVΙΙ. 1 , 27 ήλαυνον . 2 , 32 τε in neutro,

Β. et ed . Βas . ες άπασαν. 9, 34 λέγεται πρώτον ut de suo fortasse addider : Gronov . 3,42

A. , sine articulo , quod probo. tÒ πρ .
Β . 40 υπακ . - 5 , 1 σφιν Α. Ιη Β. onmissum , Spatio va

Αρτοξ. hic uterque. cuo relicto. και Γαβάς. 5 Σογδιανής. – 5,

ΧΙΙ. 1 , 43 ειπόντος Καλλισθένους, quod notan- 13 et seqq . Α. Σπιταμένει et Σπιταμένους , quae

dum. - 44 μεγάλως sine τι . - 45 γνώντα. 2, restituenda puto . B. ut editum . 6 , 19 υπολει

19 επειδή τι και εδ. , litera s pro compendio voc. πόμενοι ex A. , quod scripsit Ellendlius . Vulgo

και accepto.. 2 ξυναλγήναι. 5, 17 παρασχεϊν | υπολιπ. , vitiose. 20 οι πολλοί ex utroque . Vul

αυτόν , sine φιλήσαι.– 6 , 19 ύβριν τε την ex utro go sine artic.. 21 παρέδοσαν scriptum in A.

que. Omissa est in editionibus particula. — 23 7 , 26 εξηγγέλλετο , quod servari potest.- 28 απο

ανοιστόν . τρέψαντες από σφ. αυτών , eadem m . mutatum in

ΧΙΙ. 1 , 32 όσα ες ηλ. έμειρακιεύοντο. Scriben- αυτόν .

dum igitur έμειρακιούντο , vocabulo Xenophon- ΧVΙΙΙ . 1 , 33 πάντα. 2, 35 non habet ήν.-

teo , et tollendum fortasse ex Thesauro verbum | 3η Φαδράτην. – 3 , 39 hic Στραστάνορα . – 43

Μειρακίζω, φuod ex uno hoc loco affertur. - 39 πέμπει . 45 Σπόκιλον . 4 , 1 συμπ.

βασιλεί om. - 2,39 ñv . — 41 sic distinctum in στήκει in utroque. – 6 , 14 εμβεβλ. Εt uterque

Α. – 42 εν θήρα ex A. pro ες θήραν , quod | προκληθέντες. - 15 υπάρξει dedi pro υπάρχει ex

2 , 33 ουδε

τε .

3 αφει

6
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-

-

-I2

utroque , quorum Α . υπάρξειν. -- 16 απαλλαγείσι 5 , 19 εξαίρειν . 21 non est cur mutetur

δούναι τό, confuse . scriptura codicis August, et nostri A. Eur.copes

ΧΙΧ . 1 , 27 δη ex Λ . pro
δε. 28 αυτώ. τατον ες τα (έτασον Β . uno σ) παρόντα κοσμείν. Εο

2 , 37 δε και. 3, 44 εξ ου . 48 υπό αυτων dem ceterorum vestigia ducunt. 'Es tá post

uterque. 4 , 6 alterum ή om . 7 και οι ex quam abierat in toti , corrector codicis Floren

utroque et ed . Βasil. pro αι. – 5 , 7 και ήν γάρ | tini παρόντα κοσμείν mutaverit in πάντα δια

Οξυάρτη παίς, φuod recipiendum erat . - 11 Δα- κοσμείν. Ηoc certum, non intelligi quomodo val

pelou yuvaixa ex utroque, quorum auctoritatem garis scriptura potuerit nasci ex Florentina ,

sive potius indiligentiam Gronovii confirmat quam critici amplectuntur.

Suidas . Vulgo γυν, Δαρ. – 6 , 15 καίτοι της γε ΧΧΙV . 1 , 22 υπασπιστάς τε και . 26 Εύαπό

Δαρ . , quod et ipsum in aliquo suorum neglexe- | λεως Α . Ευασπόλεως Β. – 3 , 35 κατιδών όντα ,

it Gronov . – 17 εις . – 21 αφέσει. quod forsasse recipiendum ; v . ad finem c. 22 .

XX. 1 , 22 μετά την μάχην την εν Ισσώ , η Δαρ . 38 αναδραμών . - 4ο των Ινδών. – 5, 41 ο δε

- 26 οι παίδες Α ., non αι , sed item cum gl . και η ως π. ήδη κατείδε. 42 ες το έμπ. uterque .

οι υιοί. – 2 , 3ι αύθις ερέσθαι . –33 απέλειπες. - 6 , 6 κατήλθον . -7 , υ ωκείσθαι. – 9 , 23 των

3 , 41 συ μηδ . , sine δέ. – 1 , 44 τάς παίδας έχομέ- πυρσών . – 25 είχεν έστρ. – 27 επηγγ. – 28 τρι

νας Sintenis pro τους π. εχομένους. χή Β. τριχα Α . – 10 , 31 το Λάγου άγειν Α ., ut

ΧΧΙ. 1 , 2 et 3 Παρειτάκ. ambo hic et c. 22 . Ellendtins pro του .

Kai et 8 ti non omissa . 5 αύτη, ut vett. edd . ΧΧV . 1 , 39, 4ο θαρσήσαντες , ές το , mediis

- 2, 11 ου (sic) χαλεπή είναι . Reduxi nominati- omissis. In margine γρ. θαρήσαντες ( sic) . - 41

vum quem video etiam Ellendtium tueri. γίν . 2 , 44 ποιήσας τους λ . Sintenis restituit

τε κύκλω περιείργει , postremum etiam in B. , pro | pro ποιήσαντες τους λ . - 45 ήπερ επιμαχιμώτα

περιέργει. Vide Ellendt. Imperfecto περιείργε ni- τον. Sed B. επιμαχώτατον. – 47 εθέλειεν. -3,4

hii opus. – 3, 19 προύκεχωρήκει. Ιbidem τέμνων | έπραξεν. – 4 , ιο εργάσασθαι,.male.– 5, 13 του

dedi ex utroque, quod melius rem pingit quam τους μεν γάρ . Ιb . μαχομ . , sed B. μαχουμ . ih

τεμών. - 20 υπερύψηλαι. – 4 , 24 εφηστήκει. – δισχιλίους. - 6 , 21 , 22 και την Κ. usque ad το

29 ήνυτον, uno τ. - 6 , 43 επεποίητο uterque. ξότας om. – 23 'Ασακ . -7 , 28 προσάγοντα τον

44 βέλη, ως υπ' αυτούς ex A. Νam ed . Βas . et cod . 'Αλ. ήσθοντο. - 3o reducenduin κατά πόλεις ex

Β . βέλη υπ' αυτού , quod ex suo codice correxit | Α . , cujus scriptura me fugerat. Β. κ . πόλιν .

Vulcanius, qui ócte , de suis autem tacet Grono- XXVI . 1 , 35 αυτοίς Geierus conjecit pro αυτοί

vius. 47 of sive aŭtő om . A. — 7 , 52 usychws | librorum . 2 , 4ο ες την πόλιν ex A. Vulgo ές

8, 3 και εταίρων ex A. sine των. Αc fuerit | πόλιν. - 3 , 49 ες εαυτούς. 4 , 5 εκκλίν. -8

in Flor. και non additum , sed loco vulgati των | μέν από uterque . 5 , το τι om . • 14 των τε

scriptum . - 4 δε τω Χορ. – 7 ενδούναι. 10 , Μακ. ex A. pro των Μ . – 15 εγίγνετο, quod ve

14 δε χ.. uterque. rum puto, -16 εκτοξεύουσιν οι .

ΧΧΙΙ. 1 , 25 των εταίρων ιππέας , ut dubia | λεν. 7 , 26 τε om .

fiat scriptura Flor. recepta . – 27 Πολυπέρα . hic ΧΧVΙΙ. Ι , 35 επ ' . – 2, 4ο οι δε πολλοί τρ .

A. Constanter B.- 2, 34 ες om.- 4 , 45 ώστε pro | 3 , 45 σύν. – 4,5 Άσσακάνου , 5 5 , 9 Μασσακα

ότε . – 5 , 5ο την Αλεξάνδρου. – 2 Τυρίεσπιν Α . νών uterque. - 12 πέμπει . – 7 , 24 Αβισάρου,

Τυρίασπιν Β . 3 επί , non ές . 6 , 5 sine δε . uno σ . - 28 χράσθαι.– 8, 32 mire γενομένων αν

8 προχ. uterque. 10 έφασαν. 7 , 13 Πευ- σφισιν αξιομάχους , et Β . αξιομάχου . - 35 ζώντες

καλεώτιν. Deinde constanter 'Ινδών ποταμόν.. δε ελήφθ. ex utroque pro νulg. ελ. δε ζ . – 9 , 38

15 και Κλείτου uterque. 8, 23 "Άστις constan- | ωρών.ωρών . – 4o prius τούς om .

ter in utroque . - 28 ετάχθη επιμελείσθαι ex Α. ΧΧVΙΙΙ. 1 , 44 restituendum την πόλιν έκλεί

pro επιμ. ετάχθη. Naim in Arriani codicibus Or- πουσιν · έφυγον δ' ες την πέτραν. Ρostrema

dinem non raro mutatum vidi eo consilio ut verba deleta sunt a criticis auctore Gronovio ,

substantiva quibus reguntur verbis quamproxi- qui se adversativam particulam in nullo codice
ma sint . 3ο αυτού , non male. conspexisse testabatur. Αtqui est in A. sic, δέ ες,

ΧΧΙΙΙ. , 33 άσθεταίρων uterque. - 35 ες την in Β. δ' ες : ut valde vacillet istud testimonium.

'Ασπίων uterque , non των.– 2, 38 των μέν πεζών | Jan oratio non nitida et compta : sed alia ex

το πλήθος, utinspiciendus hic sit Flor. – 3, 453, 45 Arriano facile possunt colligi quæ ab hac for

τούτων . - 47 ώς είχον. – 4 , 5 περιεβέβλητο, | ma nonlonge absunt.Ιbidem ως δέ quod Schnei

quod recipere debebam : non puto in tali com- derus posuit pro os oé, liquido scriptum est in

posito augmentum abjici. — 11 ex tris uterque. Α . - 45 ξύμπαντες om . Β. έφυγον Α . – 46 ter.

τι .

-

.

-17 ανέστελ



IN LIBRUM V. xix

-η,
-

τε .

-

-20

tium την om.. 48 υπέρ αυτής. – 2, 4 και om. Schneideri conjectura Krugerus ediderunt , ús

- 5 υπέρ της πέτρας ταύτης ex utroque pro υπέρ | transpositum fuisse , ut videtur , opinati . Hoc

ταύτης της π. - ή , 19 ετείχισε. 5 , 20 αυτω.- qui codices novit in tali loco admittet nemo,

23 τον Ινδών ποταμόν Αλ. , pro υπό.
35 neque vim suam hic habent verba ως είχον..

alterum της om. – 4ο λειφθείη . – 8 , 41 αναλ . | Quare conjeci στεφάνους ... ποιήσασθαι και στε

- 44 ες om. 46 ολίγον etiam in B. legitur.. φανώσασθαι εύϊον εφυμνούντας και etc. Sed nec

ΧΧΙΧ. 3 , 20 διασπάσθαι . 23 απεχώρησαν , | sequentia satis sana esse videntur . In A. legitur

quod recipi poterat ; conf. Ιocos ap. Ellendt. | έφυμνούντες (inter lin , ας ead . m . ) τον Διόνυσον

ad V , 28 , 1. — 4 , 27 éyéYpatto præter Flor. - 7 , 23 τάδε .
24 και om. – 25 εστεφανω

uterque noster . – 5, 34 ξυμμίξει ex utroque pro μένους, de quo nihil Krugerus , secundum El

vulg. ξυμμίξοι . – 6, 43 πάσα om . – 4 4 αυτή , ut lendtium conjectura est Raphelii. Nostri B.

ταύτη in mente habuisse videatur. - 7 , εχών- στεφανομένους cum edd. vetl . , Α . στεφανωσαμέ

νυον ex utroque pro vulg. εχώννυεν. Ιn A. αυτώ, νους. - 26 κατακλήσει Sintenis pro κατακλίσει .

quod pluralem confirmat. Ibilem A. υπό του pro προς του . 27 ανευάσαι

XXX. 1 , 6 επί το στάδ. 9 εφιέμ. – 11 το
cuni glossa ανευφημήσαι.

χωρίον. Βene Ellendt. το χώμα. - 14 ελινύων Β. ΙΙ . 1 , 28 εθέλει . – 3 , 4ι Παραπαμισάδων . --

ελλινύων Α.- 2 , 19 ξυνάπτον Α . , quod posuit | 4 , 45 εν αυτή τη , quattuor fere literarum

Krugerus pro ξυναπτόν. Β . ξυνάπτων. – 27 σφίσι | spatio relicto vacuo .– 48 hic ερασαμένης . Εε

uterque . Ιbidem A. δε επεποίηντο. – 4 , 33 ab | κείσθω . – 5 , 4 τρισχιλίας. – 6 , 6 αυτώ Ινδών
αποχωρούντας aberrat ad κατά των, 1. 35. – 4 , ex utroque pro vulg. αυτών Ινδ . 7 και πόλιν

36 σφάς αυτούς Krugerus de auctoritate Grono- sine την , fortasse vere. 1ο εν τω . – 11 γίγνε

vii , cui non fiderat Ellenduiuis . Nec agnoscunt tal literque.

nostri vocem inutilissimam , -5,44 ες την Άσ- ΙV. 1 , 12 Ινδός Α . , quiin dativis tantum et

σακηνών (sic) uterque . - 45 τον Άσσακάνου Α . , ut accusativis habet Ινδων.. 13 και Ευρ .

ed . Βasil . του Ασσ. Β. – 6, 7 έμελλεν uterque.- τω Αιγύπτων Α . τω Αιγύπτω Β . et edd . vett. , ut

7 , 14 τους δε έλ . Α . δέ om . Β. 8 , 20 κατα- Alyurtiw potius scribendum sit (ut alibi loqui

κρήμνους. 21 συλλ . – 25 επί την γέφ. ex utro- tur , velut VI , 17, S 2 ) quant cum Flor. Αιγύπτου,

que pro επί γέφ.. quod non in tot codicibus nec tam varie depra

vatum esset . Conf. c. 1 , § 5 , 17 . 22 μάλιστα
LIBER V.

και ουκ . – 2 , 26 του Ινδού δε μείονες , φuod resti

Ι. 1 , 3ο ωκείσθαι. – 2 , 3 , αφ' οδ. Ιdem κτίσαι | tuendum. 2η πολλώ δή . Ιbid . αυτός ο om.

et 3ο όστις usque ad έστράτευσεν οιmittit . Scribit | 28 Κτ . μεν δή εί δή τω .28 Κτ. μεν δή εί δή τω . – 29 στενότατος uterque.

Νύσσα , sed Β. Νύσα , constanter. Delevi vocabula | --3ο αυτού om. • 3 , 33 τούτον τον ποτ. τον Ινδόν

ουκ έχω φράσαι, que sunt in neutro. 34 codi ex utroque. Vulgo sine altero artic . 38 ή οι

ces Διόνυσος δς εκ . Recte Ellendtius ός delendum άλλοι . 42 έλεγχθ. – 4 , 46 όσους γε δή uter

censuit. Ibidem A. x, sine xai. 37 επελθείν, gue. – 5 , 4 Κύρος και ex utroque pro ο Κ. .

ουδέν δε άλλο αυτών ότι μή των Ινδών β. 9 εγγυτάτω ex utroque pro εγγύτατα. Εandem

γάρ, non τω. – 4 , Ι παρελθείν δε ες . – 3 έτι. - emendationem ex omnibus suis adhibet alii loco

4 auto om. , non male. - 8 ώδε Β. , omittit A. , ( VI , 23 , S 4) Gronovius, hic nihil notans .

lapso librario propter insequens 0. 5 , 13 of V. 1 , 15 γέγραπται. τ8 έπει δε uterque.

δη και Βάκχοι αυτώ. - 14 την πόλιν ταύτην . - 16 20 ζώα άτοπα . 2 , 22 τα om.

τε on . 17 εν τη Αιγύπτω sine γη . Ιη Β . Αι 26 om . ές . 28 Χορασμ . 3 , 34 το άλλο

γύπτων. 6, 20 o om . τω Σκυθικώ. – 5 , 46 Πίγρ . , ut semper . – 47 και

Π . 1 , 32 τε και ήκειν. – 3, 45 Αλέξανδρος. – τον Άκ. και Υδραώτιν . I tevayn uterque.

46υποκρίν. – 5ο ει βούλει. Ιbid . αντί δε τών έκα- VI . 1 , 3 προ του uterque. - 5 ως επί απηλιώ

tów ex A. , quum vulgo desideraretur articulus TIV ( recte l . 19 ). - 8 dedi quod in aliquot codd.

necessarius... 2 κακών . – 5 , 12 τοις έτ. τοις se reperisse testatur Gronovius, quibus nostri

ιππ . uterque.- 6, 19 recte Schneiderus ποιήσα- accedunt . A. η μεν ως(sic) μεσημβρίαν (sic ) τε και

σθαι, quod recipere debebam : nimirum ποιήσθαι | προς νότον άν . Β. ή μεν ες μεσημβρίαν τε και ( hie

seripserat antiquus librarius, ac superscripto se tapós inter lineas ead. m .) vátov šv . — 2, 10 try

corrigens, quod deinde pro omisso vocabulo ac- Ινδών uterque pro των. 13 ανικέσθαι. Uterque

ceptum protulit nostrorum codicum scripturam | Σανδράκοτον. - 14 ελαχίστην ulerque, quod El

( ποιήσθαι) ποιείσθαι ώς και στεφανώσασθαι είχον, sic | lendtius scripserat pro ελάχιστον . fidem όσην .

enim illi, nullus ώς είχον, quod Vulcanius et de 15 προς την εντός την ημετέραν θάλασσαν
b,

4ο τα

23 τοσόν μοι.
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3,7

25 13

recipere non dubitavi, qui sibi propria glossa- • 2 , 47 μάλλον pro άμα. -2 και οm, -

rum additamenta nulla usquam habet. — 3 , 19 αντιπαρείη . 8 ως έθος . – 4 , 10 και βοή μόνον

απηλιώτην ex utroque pro αφηλ. fidem recte έστε και αλαλ . ex utroque , qui recte omittunt articu

επί μεσημβρίαν, sine articulo την quem delevi.- los 5 et 6 vulgo lectos. 13 καθεστήκεσαν.

20 δέ om . - 22 δε ως πρός.
25 προχελ.: • 4 , ΧΙ. 1 , 19 είδει παντοίων δένδρων uterque noster

-27 εκάστoις . 28 ώς δε και της . – 3ι ενδιδοί . et ed . Basil . , in quibus recte Ellendtius correxit

32 seq . In loco turbato de conjectura scripsi | παντοίω. Vulgopost Vulcanium παντοίων δένδρων

και άλλο Καύστρου πεδίον Λύδιον και αυτό ποτα- είδει , de suis autem Gronovius nihil prodidit.-

βού , et ipsum ποταμού scilicet πεδίον , ut supra | 3 , 33 υπολέλειπτο ex A. pro υπελέλειπτο, ut omnes

“ Ερμου, mox Καΐκου et Μαιάνδρου. Νimirum από C. 12 , 1. Quum alibi augmentum addat hic co

Λυδίου ποταμού in.nullo codice legi videtur , dex , in omisso ei inprimis fidendum putaveram.

quum Basil . edit. et nostri duo consensu præ- 36 και Πολυπέρα. , fort . vere . 4 , 4ο ξυν τη

beant Λύδιον και Λυδίου π. Jam quod posui και η δυν , ως επί σφ. ex utroque. Vulgo ως επί σφ . ξυν τη

αυτό ποταμού frequentissimo corruptionis genere | δ. -41 μέν τι in A. – 49 μενέτω vel εύπορος

abire poterat in και AYTOY ποταμού , quod | omittit B. , relicta lacuna .

quasi sententia duce librarius mutaverit in Aú- ΧΙΙ . 1 , 4 μισθοπόροις. 12 ιππασπ .

διον και ΛΥΔΙΟΥ ποταμού . 33 και κού uterque τοξότας τε καί.- 16 ένθεν . 4 , 24 και των πλοίων

pro και Καΐκου.- 5 , 36 άλλα.- 40τυχόν του πο- δέ ex A. , ut Krugerus correxit vulgatum τε .

ταμού ex utroque. Vulgo sine artic., qui neces- Ιdem confirmat Ellendtii αυτώ pro vulg. αυτών .
sarius est. 6 , 48 άνωθεν . – 7 , 7 ούτε το Ν. ex 31 εκ Π .

utroque, quorum Α , το του N. Vulgo ούτε N. , sed ΧΙΙΙ. 1 , 3η ημίσιες. - 2 , 4 και πρώτοι uterque,

Krigerus « addiderim το , » – 8, 10 τε και ευθύς. | quod Krugerus pro πρώτον restituerat. - 47

-11 mire uterque ποταμοί πάντας. αυτήν μέν μεγάλην ex utroque. Vulgo non legitur

VII. 1 , 21 και ο "Ίστρος ex utroque accessit μέν . – 48 δε habet uterque. 1 αποτεμνομένην

articulus. - 24 χρόνω om . - 2, 28 και Αλικαρνα- | A. , quod Elendtius posuerat pro nominativo

σεύς ex A. addidi , quod glossatorem fuisse ad - I qui legebatur. - 3 , 2 λάμβρος. – 5 του πρώτου.

scripturum nemo sibi persuadebit. Idem codex XIV. 2 , 26 δε επεπ.- 27 τόνom. -33 έτι om .

confirmat quod Krugerus restituit, ποιείται 1. 3ο,1-3, 34 δε λέγει τον Π. παίδα φθ. Α . λέγει om. Β .

pro ποιείσθαι. 3, 33 καίτοι ταχύτατη γε ως, - 36 μακράς Sintenis pro μικράς . Ιb . περάσαι.

idem III , 19 , S 6. - 39 επηρές, hoc acc. – 4ο - 3η ανείρξαι.- 42 τούτοις uterque. – 4 , 44 εκ

πλέγμα. – 4, 43 uterque δε δή μία, quod ex ed. | (sic) τη εκβάσει. - 45 του Π. – 49 Βουκεφάλα .

Basil . dedit Krüger . ibid . Α. άμα δε δή . –5,4 50 τον ίππον uterque . 6 , 1ο δέ om. 13

όπως . αφικέσθαι τού Πώρου τον παίδα.

VIII . 1 , 9 δή.. 2 , 19 οι τήδε Ινδοί ex utro- XV . 1 , 20 πάση δυν. ex utroque pro δυν , πάση .

que pro vulg. ταύτη. – 3, 22 πρέσβεις usque ad 21 αυτο πορεύεσθαι Α . , quod notandum .

του Άβισ. omissa . – 28 τε om. – 5, 41 ξυμπη- | 2 , 25 επί μετώπου ex A. pro νulg. επί μετώπω

χθέντα ναυτ . 29 γιγνόμενα. – 4 , 3η δ' ουν ex A., quod pro δη

IX . 1 , i te additum ex A. 2 αντιπέρας Oūv restituerat Krügerus. 16 εκατέρωθε , 17

uterque , ut III , 7 , S 2. - 3 ξύν π. uterque. – | εκατέρωθεν.

8 επενόει από του πόρου Α . recte , quum ceteri XVI. 3 , 36 αντιπαριππεύωσιν ex utroque pro

omnes diá , quod auctore Gronovio deleverunt αντιπαριππεύσωσιν . - 37 prius και om. 4,41

editores .. 2 ; 1ο γίν . 13 όπου .
αφήκεν. 72 άφεστ.

πλέοντα . - 22 πάσα πλήρης. - 24 επιλεξάμενος . ΧVΙΙ . 1 , 7 επέστρεφον reduxi ex A. Vide El

- 4 , 26 Ινδικοί nostri quoque , quum Ινδοί fere lendt.. - 3 , 20 επιστρέψοιεν. Ιbid. την των Μακ .

dicat Arrianus, unde nemo sanus efficiet eum ex utroque , adjecto altero articulo.

abstinuisse prorsus a vulgari modo of Totapol of rum oi om . • 4 , 25 ως τους.- 26 Αλεξάνδρου.

Ινδικοί. - 3ο χιόνες εκ τού. - 33 ίσχ. uterque. 27 ως μίαν . – 5 , 3ο στενήν ήδη . -6 , 39 φιλίους

et πολεμίους , ut ed . Βasil . και κατέκαιον.

Χ. 1,38 ουδε (pro και δε ουδέν. – 39 εί πη uter- ΧVΙΙΙ. 1 , 6 στρατιάς τε της . 8 κατείδον 'Αλ.

que. 42 υπό πλήθους τε των ex A. , quod ve- ex utroque pro Αλ. κατ . Ιbidem Α. επέρνων (sic )

rum puto . Β . υπό του πλ . τε τ. Editiones υπό του και αυτοί τον πόρον . – 17 lacunam indicavit

πλ . των , sine varietatis notatione. Ιbid . A. dativo Kriiger.. 18 μή αυτού απ . ex utroque pro αυτού

πολλή στρατιά.- 44 έμελλεν reduxi ex A. Minus 4 , 31 της pro τoίς. 6 , 44 παρ' om.

aptum huic loco quod ex Flor. edunt έμελλον . -7 , 46 seq. και αν κατέκτανε τυχών Α . και αν και

ut

- 3 , 21 παρα

- 21 alle

35 άλλου του .

μη απ.



IN LIBRUM V.
ΧΧ!

Ο .- -33

om.

9 στε

κατέκαιε (sic ) τυχόν Β. Νec de altero αν Gronovii | aliquoties factum vidimus ante idem voc . – 7 ,

testimonium exstat. 47 απήλασεν Α . απέλ . Β. 3, υποχώρησιν. - και εγκαταλειφθ. uterque.

XIX. 2 , 16 αποκρίνασθαι Α . , quod Krugerus ΧΧV . 1 , 16 ποταμού 1η είναι om .

scripsit pro αποκρίνεσθαι. – 18 ώex utroque ad- | legebatur μεγίστους τε και ανδρεία , sed recte

ditum , quod volebat Ellendtius . In quibus émon omissa particula in utroque.— 2, 25 of Max. dé

omittit A. , Β. ponit post σοι , ut delendum vi ex utroque pro ci oš M. 3ο απισχυρ . Α . επι

deatur. 19 σοί om. Ιbid . ανείναι . - 3 , 22 non χειριζομένων Β . 31 πρίν και επί μείζον προελ

habet τη άλλη. – 26 προς τον Π. 5 , 40 εφ' ότω θείν ex utroque nostro pro πρίν και προελθείν επί

servari poterat. – 4 1 έφερον. – 6, 46 απάξουσιν μ . 4 , 41 προς υμών ex utroque , quod hic ma

uterque , quod Ellendtius ediderat pro απάξωσιν. | gis ad rem facere videtur quam ημών editum.

– 5ο τιμάσθω. Conf. S 5 extr. 43 Παμφλαγ. - 44 Παμφυλία

XX. 1 , 4 γυμνικός τε καί. - 5 διέβην . – 2 , 9 δε και Φ. in A. et uno Gronov . , nescio an Vere .

τη Π. ex utroque pro τη του Π. 3, 13 εταίρων – 5 , 5ο όταν ές , et om . έτι.– 5 , 6 Μακ. τε αρχή ,
linéas uterque , quod notandum . — 4 , 2 1 86- male . 6 , 7 δέξονται Β . 1 εκούσι uterque

δωκε .– 5 'Αβισάρης in A. constanter .
28 τάτ- cum ed . Basil .

τεσθαι hic uterque .. 29 τόν om . 6,33 άλλου XXVI . 1 , 17 ημίν Α . 2 , 25 ταύτη Β. ταύ

του (sic ) υπάρχου Ινδών ex utroque , quod Kri- 1 της Α. – 4 , 37 και ζήν τε και ξ . – 5 , 4ο ουδε

gerus conjecerat pro υπάρχοντος.– 36 χαιρήσει | Άργει. - 42 ούν non habet. ibid . αμφοτέρου pro

uterque codex , ut Lobeckius pro χαιρήση. – 7 , ακρ. -6 , 47 εκτημένοις hic etiam A. , sed VI,

39 Σισίκου Α. Σισίλου Β . – 4ο 'Ασσαρακηνών hic | 1 , 5 4 κεκτημένων.1 , S 4 κεκτημένων. – 5ο οικείαν uterque , quod

et deinceps in A. – 4 1 σφών απεκτονότες ex A. | critici restituerunt pro οικίαν . - 1η Τριβ. – 8,

Vulgo σφών και απεκτ. , in quibus importanum 10 yáp omittit uterque ; atque ita vi majore pro

xai uncis incluserat Krügerus. 43Τυριέσπης | cedit oratio .. 10 το πολύ ex A. Vulgo sine ar

Α. – 8, 46 ποταμού om.- 49 αυτόν Αλ. ex utro- | ticulo. -12 επεξ . • 14 ελπίζοι.

que pro Αλ. αυτόν. - 49 μέν 52 κοχλάζειν. ΧΧVΙΙ. 1 , 19 και τα τοιαύτα ex A. , quum sine

– 9, 1 καιom. - 3 επί om.- και συναρρ : artic. legeretur. 21 ευθέως. – 2 , 27 και αυτός .

νότατος. – 13 του Πώρου. 28 εξειν (sic) . – 29 βιάσασθαι uterque et ed.

ΧΧΙ . 1 , 18 αυτού. - 2 , 23 αναλαβόντας. – 3, | Basil . , quod defendi potest . 3 , 34 legebatur

27 ξυνειστήκει ex utroque pro νulg . ξυνειστήκειν. | ερώ τα καθ' ηδ. εκείνοις , quod ex meis mutavi.

– 28 παρ' 'Αλ. ex utroque pro πρός Αλ.- 34 τήν | 35 είς .
38 ούσαν και ές . – 4 , 43 τε om . – 5 ,

αυτού . – 35 ηδυνήθη uterque. - 5, 45 και Δημ. 5ο πάντες , quod notandum . – 3 εκ τραυμάτων

ΧΧΙΙ. 1 , 7 τους λεγομένους. – 8 ώς ές μάχην. | uterque , quod melius videtur . -6 , 6 έτι. -

-10 reduxi ex A. voc . úraútWS , quod male in
7 , 15 επέσται. 16 οικίαν . 8 , 26 απείρατον

tellexit Ellendtius. - 2 , 14 Οξυδράκαι και άλλο . uterque. 9 neutrum και omittit . 34 μέν

– 4, 27 ίνα (sic ) οι οι (sic) Καθ. – 3ι περιβεβλη- | om . uterque.

σθαι Β. προ των uterque , cum ed. Βasil . , ex qua ΧΧVΙΙΙ . 1 , 38 θόρυβος . – 39 δή etiam in B.

præpositionem primus asciverat Krüger. – 5, - 42 αποχώρησιν.- 46 βιάσασθαι , male.- 3 , 4

37 ξυνταχθ. – 6, 43 vulgo Περδίκκας τε αυτώ. | απομένοντα. ibidem reduxi ex Α . τροπή. Falsum

Particulam a Sinteni deletam omittit A. -44 esse quod ex Flor . legitur προτροπή , liquet ex
άσθετέρων uterque..

sequentibus oία δή εν όχλω στρατιωτών φιλεί γί

XXIII. 1 , 6 &q& f. uterque. 2 , 12 έφεστ. 1 γνεσθαι. Note sunt ex historia bellorum tales

έλαττοι (sic) των κύκλω. – 17 προ της Α . προς | militum τροπαί. Προτροπαί vero a singulis exsi

της Β. – 3 , 18 αλλά και ως . – 4, 27 απολήψoυσι. | stunt , ut , de his si cogitasset Arrianus, non

- 5, 28 συνέβη . - 33 η λίμνη Α . , cum articulo | scripsisset εν όχλω στρατιωτών . – 4 , 8 ήν om .

quem addiderat Ellendt. 6 , 36 μή είργειν. ΧΧΙΧ. 1 , 23 έτι . – 2 , 29 Πόρρω. – 3 , 35 τα

39 των εκ της uterque. - 7, 44 αυτώ . – 46 βιά- | om .om . – 4 , 4ο ά . - 42 αριθμόν ές τριάκοντα , sine

σεσθαι prebet A. , quod de conjectura scripserat | artic. - 5,48 επί τω .

Krugerus pro βιάζεσθαι. 1 ίνα αν uterque..
LIBER VI .

ΧΧΙV. 1 , 6 τα άπορα Α. 4 , 24 τούς τε Α . ,

quod posuit Ellendtius , non tous 66. — 5 , 36 Ι. 2 , 12 και και ακούσας , ex quo vitio Or

και τραυματίαι δέ , quod ex ultimis precedentis | tum videtur quod Flor. habet και 'Αλέξαν
vocabuli natum , vel corruptum ex oι , si quidem | δρος ακούσας . -– 3 , 16 απολύοντα. 4 , 21 προς

recte omittit idem codex verbum εγένοντο. – 37 Ολ. ex utroque , quum την additurn legatur ,

xxì ôlax . — 6 , 42 auto. — 45 omittit , quod quod fortasse nondum oportuit deletum . - 24

-
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gerus addidit..

γοις τε και.

σον .

37 και -

5 ,

-

του τηλικούτων . 5 , 3ο ουδέ τι. - 32 το Kri- αυτοί τε Krügerus optime pro ούτοι δέ. Prope

33 έγραφεν uterque cum el. accedit A. ούτοι τε prebens.. – 3 , 22 γεγένητο

Basil . , ac si τούτο και precederet. -6 , 34 έστε | uterque . 4 , 32 εώρα. 35 οι μέν om . - 36

επί την μεγάλην uterque.. επ ' ολίγους παρήεσαν uterque.

ΙΙ . 3 , 14 διαλειπόντι (sic) . – 4 , 24 ίππαγω- ΧΙ. 1 , 2 το γένος των Ασκληπιαδών . 2,11

εφεξής . -12 τα ψευδή . – 4 , 26 γενέσθαι. - 5 ,

ΙΙΙ . 2, 36 επεί uterque, quod Sintenis conjece- | 35 προς ποταμό Βουκήλω. -7, 46 'Αλεξάνδρου

rat pro επί. Ιbid. τε om . Α . 38 κελεύει . - 41 ex A. , quod Ellendtius scripserat pro 'Adebár

Seg. ter εφ' όσων. - 3 , 48 αρετών. – 4 , 6 Διόνυ- δρω . - 5 βληθήναι. – 8 , 53 δή om .

9
αυτων om. 5 , 10 ώς όσους . - 14 ΧΙΙ. 2 , 25 τότε δε έδόκουν είναι etiam nostri ,

ήπερ et φιλοσχήμονες. quæ aliquo modo corrupta sunt . Non apte Krü .

IV.1, 17 γε omittit A.; et delendum erat, quod | gerus της οίκαδε οδού διειργόντων , quomodo hoc

nunc video jam a Sinteni fuisse postulatum . in loco periodi locuturum non fuisse Arrianum

19 αντιπέρας.- 2, 28 τύχη. – 3, 32 Μαλών,etiam | manifestum est ..

supra semel. Et sic uterque constanter . ΧΙΙΙ. 1 , 36 και πλοίων Α . κατά πλοίων Β.

σπουδή om. 4 , 4ο αφίκετο ημέρα . – 4 2 στενότ. | 3 , 1ο άλλος άλλοθεν ex utroque . Vulgo diverso

V. 1 , 5 δε ουδέ πόρρω. - 6 βιαιοτάτη. – 2 , 12 | ordine . – 12επευφημήσαντες Α . – 4 , 17 κινδυ

ταράξαντα, -15 επικαχλ. 3 , 19 εγκατελείφο. | νεύει . - 18 Αλέξανδρον. – 22 καθάπερ οι άλλης

21 δύο δε δή περιπ . ex A. Vulgo abest δή. τινός ηδονής εξηττώμενοι in A., cum eo vocabulo

4 , 25 o om. 28 και pro ές. 5 , 39 Πολυπέρα. | quodin suo codice Suidas invenit , sed qui sti

46 και pro ως . 48 αλίσκονται. 50 to persunt codices præter hunc nostrum omittunt.

έμπ. uterque . - 5, υπειπείν uterque.

VI. 1 , 7 τούς τε υπασπιστές και τους τ . Ιη Β . XIV. 1 , 36 αυτόν . 2,43 posterius is om.

omissum τε , qui ασθετέρων, A. άσθεταίρων. -10 – 44 el dè 'Ah. ex utroque pro vulg. ei od xai 'AN.

ημίσειας . 11 'Ινδών, 2,16 έχοι . Ιbid . non 46 αναδέξασθαι uterque , quod defendi potest.

puto necessarium esse articulum , qui non est in 3 , 5ο ξυνστρατ . uterque. 5 τε om .

Vulc. et Gron , codicibus, quum non sit in nostris 10 εταίρων ιππέας. 12 μέν τι , non τοι . 14

pariter atque apud ipsos. — 17 te Om . - 3 , 23 του Ακεσίνη. – 15 εν τη . – 5 , 17 ναυσιπόροι .
ταύτην uterque. 23 αυτώ om . 24 επί δε 21 παρέχεται. Νihil omittit . 24 τω αυτού Sinte

τωδε, - 27 servat κατειληθέντων , quod satis | nis restituit pro τω αυτώ . Εt habet Α . τω αυτού .

apturn ; nec credibile est κατακλεισθ . quenquam 25 ήδη idem Sintenis pro δή .

fuisse mutaturum . Conf. locum geminum c. 8 , XV , 1 , 29 ταις ξυμβολαίς , ut 5 et $ 5. Conf .

S 8. – 4 , 33 ή ξυμπ . iterque . – 6, 1πεφεύγεσαν. | Ellendt . Ιbid. και Ινδού, ut $ 2 , 39 ; 5 5 , 8.- 34

- 3 ποδών είχον. εν εξάθροις Α . εν ενξάθροις Β . Uterque και άλλο . -
έστε επί. 11 δε διαβ . , sine και. 2 , 42 αυτή τη ξυμβολή ex A. , cum articulo quem

2, 15 και οm . , sed habetl. 16 , ubi είς τι. Ellendtius desiderabat. 3 , 47 Τιρύστην Β .

ώς. – 5, 35 κελεύει πάντοθεν . - 38 επιμαχιμωτέ- | Τυρύστην et Τυρυέστης Α . – 49 εξηγγέλλετο. -

ραν . – 6 , 44 απέθανον οι , sine δέ. - 45 ανδρίαν. | 5 , I usque ad Ινδών γης 1. 14 preterita . - 6,

Omissa in B. a 4 ad c. 8 , § 3 fine. 23 άξια εν Ινδοίς ex A. Vulgo παρ' 1. Flor.

VΙΙΙ . 2,17 τον ιππάρχου, sic. • 3 , 12 πολλαί. | τοίς Ι .

-13 εθελονται Α . , φuod Krügerus de conjectura XVI. 1,36 'OEixavós uterque luîc et infra. –

posuit pro εθελοντάς. 5 , 27 τεταγμένους κα- 3η παρ' αυτόν . - 2 , 39 τας μεγ. πόλεις ex utro

τείδε. – 6 , 31 από om . Deinde και Αλ . μέν ξύν . | que pro πόλ . τας μεγ . - 44 ετρέπετο. – 3 , 47

-- 37 ως χείρας . -7 , 42 προτροπέδιν. – 8, 45 | ορείων. – 4 , 3 όνομα δε ήν ex A. , adjecto δέ . –

οι διαφυγόντες ex A. , addito articulo qui non po- 5 leg. oixetot o i toữ . Excidit of per typ. sphalma.
terat abesse. Non habet oŰv. 48 οι pro ότι. ΧVΙΙ. 1 , 13 εξηγγέλλετο uterque , quod Kri

Πολύ τι Krugerus..
gerus edidit pro εξήγγελτο. Ιdem ubique Πείθ.

IX. 2, 11 seq. η πόλις, έρημούμενα ... ώς κατεί- 2 , 21 κελεύει 'Αλ. ex utroque pro Αλ. κελ . Τι

δον ex utroque pro ή π. , ως έρημούμενα ... κα- diximus , A. constanter Πάταλα .

τείδον. Ιb. Α . προμάχων. -15 ουδέ προσθ. – 3 , – 27 τήν τε χώραν αυτώ recte A., pro vulgato

13 seq . επί δε τούτω Λ. και σωματοφύλαξ κατά την αυτού . - 4 , 41 ήμελλε Α . - 5 , 46 ότι και των

αυτήν ανήει κλίμακα . – 5 , 38 τε pro γε , hic et uterque. – 50 τήν τε χώραν και την πόλιν , quod

1. 49. - 39 προσκεχωρισμένον. - 41 έγνω διότι . | notandum .

9 - 2 , 18 προ αυτού είχε. - 19 ΧVΙΙΙ. 1 , 1ο δούξαντας. - 13 προσπεσόντας. -

και ο

VII. 1 , 7

- 4 ,25

23 τω om .

Χ. 1 , dé om .



IN LIBRUM VI. xxiij

1η .

5,7 χει

19

39 εις.

2 , 19 δύο οm, uterque . – 4 , 35 επόνησαν . – 37 | Ridicula sunt que de junctim scriptis hic loqui .

έφθησαν uterque . – 5, 41 τοαποτούδε . tur Gronovius. 5 , 10 ου βεβαίω . – 6, 17 έγ

ΧΙΧ . 1 , 1 ορμησ το π . επιγ.- 2 απελήφθ . – 5 καταλειφθ. -19 συνεχόμενοι.

παρείχε cum έσχε ead. m. inter lineas . Ιbidem in ΧΧV. 1 , 20 πολλών . 21 επιλοίποι , super

οπότε διελθ . de omuibus » Gronovii fluxa res posito ι, Α . επιλείπει Β. – 25 εξελέγξων Β. εξε

est : B. servat από τε , Α. από γε , prebet, omittens | λέγχων Α . – 2 , 29 γιγνωσκομένην. – 3, 39μένον

τε post προσήει . Uterque μετεωρ . , sed 1.8 ευ . - tes (quod Krügerus restituit) est in A. , super

2 , 10 γε om. 12 εμπεσούσαι , quod reducen- | scripto ας ead . 4ο προθύμω και το. 43

dum est. – 3, 13 ταύτας . - 1η τον ες την θάλ . τας πορείας. – 46 uterque εκπεσόντες εν τη ψάμ

-18 Κίλλουτα δε την νήσον , inter lin. ή - ω μη απώλλυντo , quod restituendum puto. Εν

eadem m. 23 παρέχει , recte et ipsum , atque etiam in vett . edd . – 4 , 3 εκ τού.

ita mox S 5, 35 sq. – 4 , 33 θύειν etiam nostri , | μάρρους uterque, ut supra. – 9 τοσούτω επήλθε

vere . Vulgo θύει .- 5, 36 δοκεί om. - 38 λέγοιτο | τω ύδατι ex utroque , unde natunι τοσούτο per

uterque om. - 44 και Πίγρ. , sine articulo , ut | frequentissimam et iotacismo similem confusio

sæpe alibi Arrianus in tali forma. nem, ex hoc autem τοσούτον et τοσούτος «φuodle

XX. 1 , 46 τη om. -1 εκτειχισμόν τε του ex gitur . - 6,15 iterum uterque απώλλυντo , quod

Α . , omissa vulgo particula. – 2 , 6 ποταμού Vo
aptum huic loco . xai xtývn iid . , sine art.

cem nescit uterque, et delenda est, ut $ 4 , 1. 23
XXVI. 1 , 24 ένθα δή ex utroque pro νulg .

cum omnibus suis delevit Gronovius, qui nostro ένθεν δή , quod non est hujus loci . 25 έδοξα

loco eos non videtur inspexisse. 8 ες τον πόν μοι.- 3o δίψη. 31 ώς δε codices.- 2, 35 συλ

τον ex utroque. Aberat articulus.- 3 , 14 κόλπο | λεγμένον. 37 τούτο θυλάκω ex ingeniosa con

μάλιστα θαλάσσης. – 15 sine altero και. – 4 , jectura Sintenis pro τούτο ού χαλεπώς. Ιb. συλ

20 ταις om. 26 ορύσσ. uterque pro όρύττ . λέξαντες. 3 , 43 ποτόν.- 4 , 1 ου om .

5, 34 τέτταρας. Ib. πολλή τε. 2 νενασμένη . In B. 5 2 et 5 3

ΧΧΙ. 1,39 παρ' ημών. 2 , 43 πλώϊμα. – 3, usque ad την οδόν 1. 2. omisse. 5 , 8 ξυνέντα

48 ώραν του πελάγου (sic ) . 1 και τοξ . Et ασθε ex utroque pro νulg. συνιέντα . 14 non habet

ταίρων . Α. constanter 'Ορείται. Εx Β. non enota καί. - 16 ές ε. ημέρας – 18 γάρ γιγνώσκειν ex

tur.- 5, 21 ετράποντο αυτών ex utroque pro αυτ. utroque. Vulgo γάρ τι γιγν . Qui enim duces

έτρ . - 23 προς ύδατι ου πολλώ . 26 των Ορ., non plane cognitum habuissent iter post dies

Καμβακεία (sic ). septem ?

32 όρεια. 34 και οι Ορ. Α . Αd
21 αναπαύειν . 24 Σιβύρτιος Α . ,

didi articulum . In B. hic versus deest . integre . 2 , 35 Εύδαμον ex utroque pro Εύδη

προάγων. – 38 προ των στενών. – 3 , 45 Ώροις , | μον. Εύδαμας est etiam Diodoro, Ευδαιμος in ed .

σχόντες , superposito ας eadem m. – 46 και τους | Basil., Eudeman Curtio. - 38 εκπέμψη Α. , quod

άλλους . 47 και non habet , et multo melius Ellendtius positum voluit pro εκπέμψαι. Β. εκ

abest. - 4,6 εμπορείαν. – 9 ξυλλελεγμένον. - πέμψει. – 3, 43 και Krugerus desideravit. Στασά

5, Πεύοσμον ex utroque pro εύοσμ . – 5 , 1η αυ- νωρ τε και ο'Αρ. est in A. – 46 alterum της ου .

τους .– 6, 20 και omissum a Schweigheusero in 47 Μηδεία Β . 48 και ούτοι άγοντες ex utro

his verbis ex nostro codice editis . que . Vulgo cum particula inutili και ουτοί γε άγ . ,

om . 27 εκ γής uterque, quod Schneiderus re quam nunc video jam Sintenin de conjectura vo

stituerat pro
εκ της γής. 8 , 31 et 33 λαγών luisse deletam . 4 , 5ο τε om. 2 ες om .

et οι λαγώ (sic , in A. a pr. m . λάγω) utroque 5,7 εξ οm. 7 δοριάλωτα , recte. - 9 έτι pro

pro λαγωών et οι λαγωοί. - 32 είχονται (sic) : δτι. - 1ο υπό του Αλ. – 6, 14 Στασάνωνι , 15

uterque , item 1. 33 και ότι ούτως ηλίσκοντo , ut Φαρταφ . – 18 & δή έπαθε ex A. , quod volebat

amplius sit de hoc loco videndum . — 35 åvier Krügerus pro vulg . fin . — 16 xai reduxi ex A.

Α. , quod a criticis positum pro ανήει.

XXII. 1 , XXVII. I ,

2 , 3η

7 , 23 δε

ΧΧVΙΙΙ. 1 , 28 και άλλα όσα . 3ο και ταύτα

XXIIL. 1 , 4 και δυνατά. – 2, 48 Μαδροδώρου . - μέν πρός. – 3 , 4ο συγγρ . 44 καταλέξαι , de

49 ταύτα . 3 , 3 ξυνθέτας τας κόχλας . 4 , 2 τόν om. - 3 edendum

ως χώρον. – 5 , 18 σύν . - 21 ξυναγαγείν . – 23 erat Κρατεύα , cum Ellendtio. Nunc demum in

κομίσαντα. codice video Κρατειά (sic). – 5,7 εκ της. -

ΧΧΙV . 1 , 3ο ως ές τα β. 3 , 43 και om . 6 , 18 ταύτη αγοι Α . ταύτη άγει Β . ( Vulgo άγη

4η αγγελλόμενα. – 4 , 3 μέν ούν Α. μέν Β . , omisso | ταύτη). Legendum puto τυχόν ει 8 τε θυμός με και

δή .-4 δίψει Β. δίψη Α. - 6 ανενημένης (sic ) B. ,6 ανενημένης (sic) B. , ο δαίμων ταύτη άγει. Nulla frequentiorin colici

o in å depravato , ut recte monuit Ellendtius. bus Arrianeis Nuctuatio quam additiomissive TE .

4 , 8 quo v . Ellendt.



xxiv ANNOTATIO CRITICA

7 , 20

-

7 , 21 της om . uterque. 24 θαλάσση τη Π. A. , sine articulo of quem delendum significave

ex A. pro θαλ . Π . rat Krügerus. 4 , 31 hic Nυσαίων , uno σ. Β .

ΧΧΙΧ . 1 , 2 , ξύν των ιππέων τους εταίροις , quod | Νυσσαίων . – 6 , 44 επηλάλαζε ex utroque, pro

verum puto . – 3 , 36 Άτροβάτης uterque. Μη- | vulg . επηλάλαξε , quod fugerat criticos. - 46 le

δείας Α . - 39 τε om. –4 , 43 διωρωρυσμένον. - gendum και τα τοιαύτα ex Α . 47 πάντη ex

45 είναι δέ Πασ. – 48 πόαν βαλλείαν (sic ) et λει- Sintenis correctione pro trávta . Sic fine cap . 6 ,

μένι, superposito ώ . - 5 , 49 αυτόν δε ex Α . ως πάντη δή βαρβαρίζοντος, ipse A. πάντα .

Vulgo xal aŭtov ãé , de quo Krügerus : « xai de- 1V . 1 , 1 hic Ατροπ. Οm. μέν . – 2,9 reduxi

leam . » Ιbidem τα μεν κάτω ex eoderm codice. | απονοστήσειν quod habet A. , alibi quippe ad ao

Vulgo abest μέν . – 2 έσω στενήν , και μόλις. | ristos proclivis . – 3 , 19 τη αυτού . – 4 , 26 και

Optime, si quid video , Krügerus Elvere pro évé. om. - 5 , 32 Μηδείας Β . 6 , 34 'Αρτακάμαν

- 3 κακοπαθόντι. 4 ετέθαπτο.– 6, 8 κάνδυας, uterque (vid . Ellendt .) , et hoc certe scribere de

sed υς inter lin . ead . m . 1ο λέγει . bebam : nam 'Αρτακαμάν intolerabile est. 36

αλεύρων . – 8, 22 και εδ . reduxi ex utroque. In- Σελ. usque
ad παιδα om. - - 38 τας δοκιμωτάτους.

certae est auctoritatis εδ . δε.. 9 , 31 εξέβαλον Β . – 7 , 4ο μετά uterque.

34 τα δε έξω θλώντες, ex mala divisione voca- V. 1 , 2 ήν και εν κ. 2, 12 τον βασιλέα δοχείν .

bulorum ταδεξυνθλ. In Flor. igitur και de inter- 5 , 29 τε om . Ib . τούτοις. – 6,34 ήδη άφιγμ.

polatione. – 10 , 36 προς 'Αλ. uterque. Neque
36 άλλους om .

exstare puto varietatem παρ' . Nam nisi attente VI . 1 , 38 hic δορυαλ. – 4ο ους επιγ. Delevi

inspicias, compendium πρός pro παρ capias : ni- και. – 2, 46 μικρόν . – 3, 6 δέ om . – 1ο υπερ

mirum τς simillimum est literis πρ , superposi- Ι φαίνοντες uterque. - 4 , 14 καταλεγέντες Κωφής.

tum autein ó sæpe prorsus refert literani d . Jam -17 Ιτάνης . – 5, 19 Αίγοβάρης. - 20 Μιθρο

si apostrophus non additur , ambiguum illud Saios uterque. -- 23 Trávta .

compendium est topós, non tap ' , qua in re , se- VII . 1 , 27 κελεύει ex utroque pro έκέλευεν .

quente vocali cumleni spiritu , facile falluntur 3 , 42 'Ασσυρίαν Α. 'Ασυρίαν Β . – 4 , 49 ουκ ανα

oculi non exercitati. 3η εξαπαρχής. λίσκεται. – 5 , 5 πανταχή. – 6 αέναοι ex Α.
XXX. 1, 1 ήει τα Περσών ex utroque pro Vulgo duplici v . Ib. &q ' osv. – 6 , 13 τε om.

των.– 2 et 3 ότε ουκ επήνουν το έργον ex utroque , 7 , 26 τα τοιαύτα .

quod est integerrimum. Celeri αυτό , quod non VIII . 1 , 34 codices omnes επιδώσει δε μένου

feliciter tentavit Krügerus. 5 ελέγχησαν . Giv , pro quo flagitante sententia Krügerus

-1,7 σεσυλήκει ex utroque pro σεσύληκε. απιούσιν . Quidni βαίνουσιν ? υίam ingredientibus.

36 εθέλειν Α . - 3 , 47 της om . - 6 τρισχαί
LIBER VII .

δεκα . - η θάνατον Β. 9 έλεγεν.

Ι . 1 , 23 πόθος λαμβάνει uterque , ut alii codi- ΙΧ . 1 , 1ο ώ Μακεδόνες in utroque post υμών

ces sint inspiciendi . - 24 τε om. 26 ές πόντον . positum , ni fallor , vi majore. 12 όπη. 13

- 2 , 33 πάσης. Ιbidem βασιλεύς καλείσθαι ex ημάς όντας Α. , ut Sintenis pro υμ. – 2, 15 είπερ.

A. pro Baothéce, quod nescio quomodo patienter 18 non habet xatá . 19 τε om.- 25 νόμοις

hîc tulerunt critici. 3 , 34 Μήδους. 37 λέ- και έθεσι Λ . , ut oportebat . Editiones ήθεσι .

γουσιν om . uterque . – 4ο αυτών . – 4 , 43 έχω | 3 , 29 των επί θαλάττη χωρίων ex utroque , qui

εγώ ( repetitum) ατρ . 3 επ' ουδενί Α . , quod | recte omittunt articulum τη . -3ο εμπορείαν.

Schneiderus restituerat pro επ' ουδέν . Ιn B. est 32 αδεή uterque . ανενδεή Krüger. ex ed . Βasil .

ές σπουδών. Deinde Α . κεκτ . , non έκτ. Βρετα- 4 , 35 τε om . , vere , putem. 43 στρατείας

νων .– 6 και om.-- 7 αυτόν γε εαυτώ, ut scribere cum Schmiedero , et cum eodem poni debebat

debebam. - 5, 8 κατειληφθέντας, cum α inter lin . supra I , 1 , $ 2 . 7 , 10 πάντα προσχωρήσαντα

-9 υπαιθρίας .-13 ότινος , quod propius est vers λαβών εκόντα . • 9 , 3ο έχοι. – 23 υμίν om.

quam Florentinorum obtivos, ex illo orlum.- - 6 , Χ. 1 , 3ο ή πον . etiam nostri , qui 1. 32 τα εμά.

14 ώ om. uterque. υποκρίν . A. hic et infra 1. 37. - 3 , 48 υμών εις μν . της αρ.- – 3

ΙΙ. 2, 3ο ήν positum post κρείττω. - 36 παρ' | τις γε .- 5 , 5 υμών. -7 άπαντες.-6, 14 'Όξυν

'Αλεξάνδρου. – 3 , 39 έχει uterque. – 4 , 2 ανέ- τε ποταμόν uterque , melius quam τον π. , quod

γραψεν αυτούς τους σ . ex utroque , nelius quam delevi . 7 , 17 ει μή υμείς απωκνήσατε uterque,

νulg. ανέγραψεν αυτούς τε τους σοφ. non μή και υμείς , φuod hic minus aptum ; neque

ΙΙΙ . 1, 9 νοήσαντα .-13 εξαναγκάσει uterque.- | Flor. habet particulam και , si recte Krugerus
2 , 17 επήγγελλεν (επήγγηλεν in A. ) ex utroque pro / varietatem retulit. - 24 γήν.

απηγγ . – 3, 27 Ινδώ. – 29 και αυτών έπαινοι ex ΧΙ. 3, 45 mire etiam nostri και πεζέταιροι Πέρ

3
9



IN LIBRUM VII . XXV

6 ,

πυ

5 , 17

-

-

13 έχει.

αυτόν σπ . .

σαι και ασθέτεροι άλλοι . – 5,7 ιδών τε. 16 4 , 31 vooi ex utroque cum Ellendtio. Ceteri vosi.

γέγευται uterque. – 7, 20 ηθέλησε. – 9 , 31 τε – 5, 36 μαντεύεσθαι αυτώ. Ρostremum etiam B.

άλλα και αγαθά . – 32 τοις τε in utroque deest ,
38 τε . - 39 alterum τη om. -6, 42 επί

recte . 35 παιωνίσαι uterque.
. ράν. - 43 τότε μεν τούς. – 4 4 'Αλεξάνδρω .

ΧΙΙ . 3, 2 φιλίας τε και π. habet A. , om . Β . – 5 ΧΙΧ . 1 , 3 πρεσβευσόμενοι.– 4 αυτών. – 5 ταις

ηγεμόνα .
και om .. 20 ή το είκός τε και τε άλλαις . 6 χαίρει. – 2 , 12 δούναι om . – 3,

η. – 6 , 16 ουδε τω αυτώ.-7, 35 άξιούν τα κρ. 18 από της θαλ. της. – 5 , 35 Μίχαλος uterque.

nterque. - 38 οία δή φανερώτερα. – 39 μέν τι. – 3η πείσειν , cum ων inter lin. - 39 κατακoιμί

41 αντί , deinde finis pagine ( quattuor versus ) ζειν. – 6 , 41 αυτώ .

et duæ paginæ integræ vacuæ relictæ in A. Al- XX. 1 , 48 scribendum αυτόν τε cum Krügero .

ter jam in verbis ότου άν τις init, ascripιο λείπει, –1 ή μεγίστη , quod verum puto, - 2 ανθρώ

et dimidia fere pagina vacua . 12 Ηφαι- TTELA uterque , ut hoc in Vulcanii et Gronovii

στίωνι Α . codicibus esse videatur et sit reducendum .

ΧΙΙΙ . 1 , 43 υποπτήξαντα . – 46 et 47 Νησαί.. η και κατά. – 2 , 11 θάμνων servat. 16 ορμον .

-3, 8 νεωτερισθείη. - – 12 άλλος om. τηλικού- 3 , 23 δέ om. - 4 , 28 επ' αυτών . - 32 επί της

των , quod jam non est cur mutetur. – 4 , 15 ου- νήσου της. 5 , 34 πεσείν λόγος uterque . -6,

δέν τι Α. ουδ ' έτι πρός Αλ. Β. ή Ξεν. uterque . Hec 42 , Τύλος uterque . -7 , 46 κατασκοπήν. - 50

pondum sanata . - 5 , 20 μέν om. 21 τούτων . παρέπλευσε . 8 , 3 επιπολύ. 6 Ινδικής γής .

-- 29 ήπερ. 11 ταύτα . 10 , 18 et 19 sic

XIV. 1 , 38 δε. - ο ιππικόν Β. pro μουσ. etiam A., nisi quod αγαθούς. – 20 Αλεξάνδρω.

41 εγένοντο . - 45 έχοι. – 46 ο δε παρελθών προς ΧΧΙ. 1 , 25 Παλακόταν A. , Constans in hac

4 , 15 του 'Αχ. 16 αυτώ ήν uter- terminatione , initio varians inter παλα παλλα

que.. : - 5 , 17 ηνιώχει.. 6 , 24 ου πάντη. 25 πολα πολλα . Πολλακόπας Β. constanter. 27

ήλαυνεν , non ήει . – 27 και non habet , et est όσον σταδίους, quod notandum. Deinde αύτη Sin

tollendum . 28 εξ οm. 7 , 34 μεν δή πρός , tenis . Libri αυτή . – 3, 35 seq . της Αρμενίας.

quod notandum. – 9 , 46 του 'Αλ. – 9 , 2 εξη- | 3η ότι δε επιπολής ex A., ceteris particularm

γείτο Ηφ. Krugerus. – 3 αγώνά τε ποιείν γυμν. τε | omittentibus . - 4 Ι τή των Αρ. ex A. , addito

altero articulo.- 4 , 43 εκδιδούσι Elendtius pro

XV. 1,9 δε ήν. – 11 εξέτασιν . – 12 των Ουξ. | εκδίδωσι. - 44 Πλειϊάδων . - 46 αποφράξει uterque.

-2, 14 και addidit Sintenis.. - 3, 20 sq . έμπο- 48 κατά πόρου. 49 επ' αυτού.– 5, 3 τε. -

δών εγένετο αυτώ. - 24 ορμήσειεν. - 4 , 3ο των | 6 , 8 επαγγ . – 9 την Ασσυρίαν , guod non est cur

από της Ευρ. – 5 , 36 Αλέξανδρον. – 41 της ές mutetur. 13 εγένετο. 7 , 18 των 'Αρ .

το έπειτα έσομένης uterque , rectius , quum post ΧΧΙΙ. 1 , 23 την μ. uterque. 24 πεπόνθοι Α .,

έσομένης debile sit nec requiratur ες το έπειτα . | quod non ea certe causa rejiciendum quae mo

Deinde μαντεύεσθαι. – 6 , 47 μνήμην τινά εποιή- | vit Ellendtium . πεπόνθει Β. – 2 , 34 τα om. –

σατο . 36 οία βαρυτέραν ex A. Ceteri omnes oία male

XVI. 1 , 6 εμπέμπει. – 3 , 18 εξεύρητο. - 19 omittunt. 3 , 4ο αυτό Α . , quod Krügerus

hic πλοίμ . - 20 αυτήν · και εκ Βάκτρων μέν | scripserat pro αυτός . Deinde συμβήναι pro σημ.

"Όξος, μέγ. , ut delenda sit vox ποταμός. - 23 4 , 4 , ένεκα . Deinde ότι delendum cum utro

'Αρμενίων. 4 , 25 δή reduxi ex Α. que nostro , ι λέγειν , cetera ut editum. – 5,

σιν . – 29 ες τους Σκ. , quod item reducendum 8 διαδεξαμένων . – 11 αμφίβολον .

6 , 38 τον Ευριπίδ. (sic) bis fine no- ΧΧΙΙΙ. 1 , 15 ταύτα τα έθνη Α . , quod jam mihi

minis non expressn , ut nescias ρυ
voluerit. aptius esse huic loco videtur quam alterum .

- 39 Ευριπίδου Β . - 4ο εικάζειν . 2 , 22 ως θεοί . – 3 , 25 τε uterque. 28 δεκα

-8 , 3 ή om . 5 τειραθήναι ex A. pro νulg. δάρχην. - 4 , 36 τρείς om. 6 , 1 ες om. -7 ,

πειρασθήναι. - αυτόν uterque . 7 edidi ex A. μεγέθει τε (και hic male addit ) μέ

ΧVΙΙ. 1 , 11 φέρει, cum οι inter lin . 2 , 19 γιστον και πολ . εκπρεπέστατον . Quid enim attine

έκέλευεν εκφέρειν. - 3, 21 ανήψατο (sic ). Etiam B. bat hoc loco turrim prædicari ? Vulgo enim ué

singulari ανθήψατο.
22 απετ . 23 επενόει . γιστος et εκπρεπέστατος. 8 επικαλείσθαι .

9

5 , 36 τον ποτ. uterque. – 6 , 39 αλλά γάρ ου . μεθ' όσα . – 8, 12 επί. Deinde εσπουδάζετο,

4ο ότι και τα. ΧΧΙV. 3 , 35 αναστήσαι uterque, quod El

ΧVΙΙΙ . 1 , 2 επεί συνέμιξεν Α . έπει δη συνέμ. | lendtius posuerat pro αναστήναι . – 40 εθέλοντα

Β . - 3 όση. - 4 τεταγμένη. - 6 μαντεύεσθαι, | uterque , a Krigero editum pro νulg. θέλ . – 41
bit et . 36 – 3 , 16 ταύτην. 21 και υπέρ. – εξειπείν . – 4 , 46 ευωχείτο .

Χ. μουσ . επενόει. 9 σύμπ.

27 εξια

pro κατά.

an η

- -7 , 44 των δέ.

-
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ΧΧV. 2 , 9 uterque ut Vulc. - 15 πλευσoυμέ- τοι και λελυπείσθαι . 39 'Αλεξάνδρου . 3 , 47

νους, quod notandum . – 3, 16 επί της κλίνης ex τε την. 1 αυτώ δόξης ex utroque pro δόξης

A. Vulgo abest articulus. 17 επιβάντα πλοίου . αυτώ.

4 , 29 hic ελιννύειν , alibi recte . 32 ήδη ΧΧVΙΙΙ. 1 , 9 τούτους μήνας ex utroque pro

έχειν. μήνας τούτους . – 11 φιλοπονώτατοςiterum, -2 ,

XXVI. 1 , 3 έτι in utroque . - 4 ήδη om. 13 δε των . - 3 , 21 seq. και όσα τε φθάσας, medias

6 δε postπολλούς neuter agnoscit meοrum . Quare | omissis . 26 χρημάτωντε.

sic mutanda videatur distinctio, οι δε , ότι τεθνη- ΧΧΙΧ. 1,3ο είς.–3ι είδε την νεότητά τις.-2, 42

κέναι ήδη εξηγγέλλετο (επικρύπτεσθαι δε αυτού έτο- αυτό μεταγιγν . - 3 , 4 μέγα είναι uterque. - 6 άφα

παζον πρός των σ. τον θάνατον , ώς έγωγε δοκώ ), | νέστατος. 8 πρός om. 4 , 11 δοκεί είναι

τους πολλούς υπό πένθους ... βιάσασθαι ιδείν Αλέ- | utroque pro είναι δοκεί.

Savôpov , inflexa post parenthesin structura . XXX. 1 , 23 ξύμπαντα τον Αλέξανδρον , ut vi

9 reducendum ex A. δεξιούσθαι δε ως εκάστους . deri possit τά 'Αλεξάνδρου male reddidisse. Dein

2 , 11 εν τού Σαράπιδος το ιερώ ex utroque pro
de ούτω δε uterque.. 24 όστις . – 25 ες όσα cum

vulg. εν τω του Σερ . ξερω. - 18 μένοντος . – 3 , ον inter lineas. - 26 τοις ηπείρουν. – 28 αυτός .

24 αποκρίνασθαι Α. , quod Sintenis restituerat | Ει τε ών. ουδε ενταύθα εν . 2 , 35 του om.

pro υποκρ. - 26 δρώ επ' αυτώ Α. οράν Β . - 3η άλλα . 38 και νύν δε διά ex A. , omissa

ΧΧVΙΙ . 2 , 34 αυτώ. In fine om. του. – 36 και | vulgo particula δέ . – 3, 44 της ές τους ανθρ.

ex

29
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35 έχει om.,Codici A. quem contuli inscriptum 'Applavoûteri 'Hucov, Schmiederus Iucos.

ανάβασις εβδόμη ινδική . Νimirum librarius per quod sane videri potest aliena manu insertum .

totum opus subscriptiones accepit pro titulis Exquisitior phrasis sine hoc verbo. — 4,37 Tòv

sequentium, secundo libro inscribens 'Αρριανού | επέκ. – 6 , 2 υπό των το Δ. ex codice , qui ad

αλεξάνδρου αναβάσεως πρώτον , tertio δεύτερον , etc. sequens Δέλτα aberrat. Aberat το. 3 το ad

Initio nihil nisiαριανός (sic ) scriptum . Que valde | didi. – 4 Πάταλα , utin Anabasi . – 7 , 5 γε ex

antiquum fuisse archetypum ostendunt , unde | cod . pro τε. Deinde idem μεσημβρίης κατά Π .,

hic codex est derivatus , non proxime quidem , mediis omissis.

ut videtur, sed per successionem aliquot apogra- III. 1 , 16 yñs cum Schmiedero pro tñs. 4 ,

phorum.. 29 επί την πόλιν, ex codice adjecto articulo , quod

CAP. I. 1 , 2 tò omittit codex, et hîc ejectum nolim factum . - 6 , 37 της πάσης γής Geierus

oportuit . – 3,7 επί δε Μήδοισι Περσέων ήκουον | pro Ασίης. Conf . Schmieder. p .16. - 38 τεσσά

ex codice , recte . Ceteri codices έπει δε Μήδοισι, Ι ρων ex cod . – 8 , 45 στενότατον cod . Scripsi στει

quod Vulcanius in Mñool mutavit, Gronovius au- vótatov , quod integrum præbet codex c.4,57

tem έπειτα Μήδοισιν · επεί δε Μήδοι, male. – 5, et alibi .

16 Νύσαν codex hic , alibi Νύσα . – 8, 23 scribere IV . 2 , 11 habet μεγέθει.– 3 , 15 Καϊνάν, quod

debebaum πόλις Πευχελαείτις vel Πευχελαήτις . Co- verum esse putem. Deinde xai 'Epavobóæv (sic

dex Πευκέλλα έτι, ceteri Πευκέλα έτι. Ρostremam | etiam c . 10 , S 5) και τον Κοσόανον. 16 Σιττό

vocem delevit Schmiederus codicem Florenti- κατιν. Flor. Σιττόχεστιν, si recte legit Gronovius .

num secutus, a quo particula haud dubie per 4 , 18 Σάμβρον . – 19 Κομμινάσης . - 21 Μα

correctorem exulat. 25 τον om . δυνανδινών . - 5 , 23 Παλάζαις et 'Eρέννεσις.

ΙΙ . 1 , 26 προς έω cod., non ως έω . Ιdem η Ινδών | 7 , 26 ών posui pro vulg. όν. Codex Μαίανδρος

γή (sine articulo), quod fortasse recipiendum erat ου το εύρος το Γάγγη , quod fortasse ex oύν

ob constantem fere usum Arriani in hac for- ortum . 27 εαυτού ( sic ubique ) στεινότατος .

mula. 2 , 29 oủ Schmiederus pro é . 3ο άρ- | Vulgo στενώτ. 29 πέρην ex codice. - 8 , 32

χεται μεν από θαλάσσης και Τ . της , ut alii codices | Αστρόβαις. Reduxi έχ Κηκέων , errorem Gronovit

inspiciendi sint.. 3 , 34 Ίμαον ex codice. Ce- aut typographi suspicatus. Ιbidem cod . Σαράγ

10, 1 δοκέει.

είναι .

-



IN HISTORIAM INDICAM .
xxvij

9, 39 νύσσα .

41 χιο

yıv, deleto eaq . m . accentu in a posteriore.— 33 – 8, 18 ουδέ τινα είναι δούλον Ινδικόν .
9, 20 γε

τον ευδρον (sic ) . – 9 , 34 εν ουδράκαις. – 10 , 3η είλωτες(sic), sine οι . - 21τα δούλα εργάζ. – 22

ενδιδοί . 38 εκνικήσας . 11 , 4ο Πευχελαίτιδι . μήτι γε ex cod . pro μήτοι γε.

41 Μαλάμαν τόν τε et Γαροίαν. – 12 , 4 2 καθύ ΧΙ. 2 , 26 τω σώματι εργάζεσθαι και αναγκαίη

περθε , non - θεν . Deinde Πάρεννος. -44 Σόαμος . σφιν τω σώματι προσκέαται , postremum etiam in

Ιbidem scripsi της Αβισσαρέων. Vulgo της Σα- | editis. – 28 άλλο om. Ib . τοις σοφισταϊσιν , quod

βίσσα ρέων , colex της σαβισσαρέων, Flor. depra- habet etiam c. 12 , 5 9, σοφιστοίσι c. 15 , $ 12. –

vate της Βησσαρέων. – 14 , 49 ες μέν γε ex co 4 , 33 μούνοι om . - 5, 35 ωραίων. 36 δέ et 37

dice pro ες μέντοι . 15, 3 δε, sine γε . – 16, 8 ή omittit. -6, 39 codices τρείς . – 8, 5ο τον φλ.

Noρίχων. om. Ηabet ου μείον. - 9 , 2 ούτοι πλείστοι τε πλή

V. 1 , 14 seq . εμοί... αναγεγρ. omissa . - 2,16 | Θει Ινδ. εόντες. - 11 , 14 ουρεα codex pro όρεα.

πολλών . – 3 , 23 Σανδρακότω. - 24 Πώρω. - 15 δε και ούτοι.

5, 29 στρατιή ex codice . -7 , 34 πρίν εις τέλος, XII , 2 , 26 χρεόμενον. – 6, 43 κατά τας πόληας

quod videri possit ortum ex πρινει i . e . πρίν ή. codex . Articulus in editt. desideratur.

35 è s'Ivãous, quod vel aptius hîc videtur quam ΧΙΙΙ. 2 , 13 δέ om . 4 , 17 του επί του χείλεος

επί . – 8 , 36 μέν ex cod. accessit. 38 “ Ηρα του , ut dubium sit quod refertur secundum του

xhéos ex codice , hîc et $ 10 , 44 . abesse ab omnibus libris. Credam scribendum

-10 , 45 άοριν (sic ). - 47 μοι το κόμπ. Ιbiderm esse επί τω χώματι τώ επί του χείλεος vel τω του

κατάπερ ών. - , 1 Παραπαμισάδεσι.– 3 εν ώ . χ. του έξω. – 6, 27 έχουσι Raphelius proεoύσι.

- 12 , 7 σκύταλιν (sic) φορέoυσι. Ιbid . τoίσι ex 28 οι δε άγρ. – 7,32 επεάν ών. 34 αισθόμενοι

cod . 13 , 10 ούτως . 12 ώκισμένος . cum ceteris , rectissime. Ιbid . ίενται επί τ . , sine

VI . 2 , 20 του ποταμού , ut jam valde dubitan- | ως . – 8, 39 αποδραμόντες. -9, 45 ταλαιπωρη

dum sit de dativo. 3 , 25 ες βυσσόν recte etiam θήναι. 10 , 1 λιμώ. 11 , 3 ήδη om. Deinde

poster cod . Male Schmiederus ex Flor, és abur legebatur τοίς τ' αγρίοισι , prorsus intolerabili

σον . Deinde ούτω τι ex cod . pro νulg. τοι. particula τε . Νimirum τoίστ ortum est ex τοίσι,

29 οι ποτ . om . 7 , 38 και ούτος β. estque hoc unum ex vestigiis unde colligitur

ναβατα . 8 , 42 κατάπερ των Ινδ. 44 Αίθιο etiam in ν εφελκυστικό non admittendo Nostrum

πίης et 45 Αιθιοπείω ex codice. imitatum esse Ionas.. 6 ταλαιπωρεύμενοι ex

VII , 1,6 εκατόν τι άπ. etiam noster. 9 ι
κά codice. 13 , 13 επιστρέφουντο , superscripto

σαι . – 3 , 1η αμπίσχεσθαι μεν δοράς θηρείους co περι . – 15 ούτω μεν ών scripsi codice indicante

dex optime pro νulg. αμπέχεσθαι μεν δοράς θη- qui μεν ανατρ.

ρίων,quodabinterpolatorepositum propter όσων . XIV . 4 , 28 πεσόντες . – 5, 3ο εγώ, quod prae

--5,25 πόλησι codex , et c. 8 , 5 5 πόληες. - 27 δι- | feram.- 32 τον σκελούν τoίσιν έμπροσθεν, quod

δόντα την γήν διδόντα , Iapsu. – 6 , 3ο ούτος om . notandum . 7 , 4ο θηλέησιν ex codice pro θη

-31 ημέρου.– 8 , 35 μάλιστα.- 36 δε ενδιδάξαι λέεσιν . 8 , 46 αυτών. – 9 , 1 κρέη, et iterum c.

( non έκδ.), ut de ενδείξαι cogites. - 9,
38 μιτρη 17 , S5, ut non esse videatur fortuita aberratio.

φορέειν . XV. Codex ubique τίγρην, τίγρηος, τίγρηας . -

VIII . 1 , 45 βασιληίην hic et infra ex codice 2, 8 τίγρης γάρ. - 3 , το ταύτα δε άστινας, sic .

pro βασιλείην. Ιbid . Boνδύαν. – 3 , 2 και από του- | 5 , 19 αλλά φύσι γάρ ex egregia emendatione

δε . – 5, 9 πόληες. -7, 17 είναι. 20 του παντός Geieri pro σφίσι. 20 φωλεύσoιεν , male.

ές . – 8, 24 καθήραντα ex codice pro καθαρ . Ιbid . 25 τε addidi ex codice.- 26απηγέεται ex codice

κίναιδος . 9, 28 όσοι νύν. Ηabet έτι et ών. 11 , 9 , 32 codex mire άλλους πετ

35 αυτού την κ. ex codice pro την κ . αυτού . – 37 | ταμένους είδεα τον όρν. – 33 διηγήσομαι ex codice,

κατάπερ ex codice . quod aptius hic quam vulg. αφηγήσομαι. Ex eo

ΙΧ. 1 , 49 et $ 3 , 8 , et $ 10, 31 , Ηρακλέος ex dem υπέρ των πιθ . , νulgo sine artic. 38

codice . - 3 , 8 ταυτόν ex cod . 4 , 11 ές ώρα Πύθωνα codex , qui verum praebebat in Anabasi .

ή μιγήναι . – 5 , 12 γάρ ενταύθα . – 7 , 20 νεηνί - ΙΙ , 42 εξεύρηται ex codice. Vulgo εξεύρητο.

σκοι ex codice . – 9 , 26 ες ανδρόκοτον. - 3ο εί- | -43 τους δηχθέντας.

κοσίν τε. 10, 32 γήν την Ινδ . ex codice. Vulgo XVI. 1,5 δένδρεων ex codice. - ή , 14 χροιόν

των . δή άλλην posui pro δέ . - 6 , 22 ουκ αυτός τρ. ,

Χ . 1 , 43 ες μνήμην έκανάς τίθ. - 2 , 4 ή δε και Sine είς. 7 , 28 αντέξει codex optime pro vulg .

αρ. - 3 , 5ο έμπιπλάσι ex codice. - 5,4 πόλιν αντέχει . 29 ούτε τι sine εί . Flor. ούτε και τι .

t'j ' lvoisiv ex codice. Aberat præpositio. 8 , 3o τoίσιν αριστεροίσι et ομοβόϊναι. – 9, 36 αμ

5 Γρασίων . – 9 εμβάλλη codex recte proεμβάλη. Η φοίν τοίν χερούν , quod non recepί, Ιonicorum

- 7 ,

hîc et $ 8 , 29.

10 ,
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σι . -

scriptorum exempla quia non erant in promptu . ΧΧΙV. 2 , βραχέα codex , non βράχεα .– 3 ,

- 10, 39 τα δαύνια . Τήν post πέλτην recte dele- 10 το οξύ αυτoίσι cod . , quod melius est si to

vit Schmiederus. 11 , 47 06olóv , sed recte $ 12, tam phrasin spectas, et veram scripturam ha

49, ubi επάγωσι , quod verum.
beo. • 4 , 12 έως. 16 seq . άφοιβοι δε ες το έσα

ΧVΙΙ. 1 , 4 εισίν οι Ινδοί ex cod . , νulgo sine | κοντίζεσθαι . 6 , 21 nihil omittit. 22 codices

artic. – 4 , 18 καθιστάσι codex. Vulgo καθιστώ- Ι μηδέ βάλλειν , quod correxit Schmiederus . – 7,

5 , 21 εισιν .. 22 κρέη . 7 , 25 επεί ουδέ, 25 ερίπτουν. - 8 , 31 ut editur. - 37 διέφευγον .

Sine δέ. 28 ταύτα δε έμβολή μοι έστω . XXV. 2, 3 oi ex cod. accessit . 4 , 10 ουκ αυ

ΧVΙΙΙ. 4 , 43 εκ Κρήτης Νέαρχος codices ; vid. | το έποίεον. – 5 , 12 αι δε και αύται αι . – 6 , 18

Schmiederum, qui et Λαομέδων restituit . Codex non habet łóvres ex uno Flor. additum , et me

Λαμπέδων Λαρίχου , sine 6 , item omisso ante Αλε- | lius abesse puto, – 8 , 24 vulgo ώκισμένοις. Sed

ξάνδρου. – 5 , 1 Νεισαίου . – 6 , 4 Αλεξάνδρου | codex ώκισμένοι · ει τα , i. e. ώκισμενοιCI τα. -

Μεζέος.– 5 Κρατειά (editur Κρατεά) 'Αλκομένεος | 27 ωχε(sic) εχέτω.

vel veus , quod distingui non potest. 7 Μυκή XXVI. 3 , 38 Πάσιρα ex codice pro Πασιρά .

λας Ζωίλου Βεροιέως . – 8 , 9 δαρεισαίος pro Λα- – 4 , 4ο πρωίαίτερον auctore codice qui προϊέτε

PlGo . , quod valde antiquum archetypum mon- pov. Vulgo repítepov , quod etiam G. Dindorfius

strat. - 8, 15 Μαγώας. – 11 , 25 εκδιδοί scripsi (Thes. v . IIpwi) in illud mutandum esse indica

pro εκδιδοίη quod etiain codex tenet. - 12 , 27 vit. – 5 , 43 καίπερ πονηρόν posuit Geierus pro

έποιεϋντο ex codice. xai trov . Delendum videtur oủx cum Schmiedero

ΧΙΧ. 1 ,31 στρ. πεζή εκ. πεζ. - 32 δέ et 33 τω | vel scribenduum ύδωρ και ολίγον και πονηρόν . Post

om.- 2, 35 τούς τε υπ. ex codice, omissa vulgo | φρέατα librarius facile aberrabat ad ύδωρ ουκ

particula . – 3,39 προπορ . – 5 , 45 στρατιής ex | ολίγον . – 6 , 47 Καλίμοισιν. - 51 Καρνίνη . So

codice. –7 , 5ο χίλιαι και Schmiederus addi- lus Flor. Κανίνη .– 7 , 2 de conjectura scripsi
dit ex Anabasi. 8 , 3 διέπλευσεν codex pro ίσα τoίσι των ορνίθων. Codices ως τοϊς των.

vulg. κατέπλευσεν . Ignoro qua auctoritate vulgo edatur ως τα των ..

XX .2 , 18 ή όρμων απόρω scripsi pro vulg. 1-8 , 7 Κύσα. – 9 , 11 καθορμιζομένους. – 10 ,

όρμω. - 4 , 28 δε και et ξυνούσθαι. – 5, 34 ut edi- 17 Μόσαρνα , sed infra Μοσαρνών .

tuin . 35 και τα codex , ut votum premittat ΧΧVΙΙ. 1 , 18 δέ. Scrib . ενθένδε. 19 Γαδρώ

Nearchus . Quod mihi melius visum quod vulg. σιος. 21 το δε... χαλεπά. 2 , 28 τοισι χω

και, ει τα etc. - 38 ταύτη codex, quod Schmie- μήτησιν ex codice. Vulgo τησι κ., unde Floren

derus scripserat pro ταύτης . – 8, 46 επί τω. tinus corrector τησι κώμησιν.

ΧΧΙ. 1 , 13 κατέχειν. – 2 , 20 και ούτος γυμνι- | que ut editiones επωκέοντας. – 3, 31 Δενδρόβοσα.

χόν ex cod . pro γυμν . και ούτος . 23 Στούρα δε 4 , 33 απίκοντο ex codice. 6 , 42 ίνα και αι

ήν όν . ex cod . proΣτουρά δε όν . ήν . 3 , 26 την γιαλός τε. 43 κατα ναύν τε εδειπνοποιέοντο .

διώρ . ταύτην . - 28 πλημμυρίησιν , quod etiam in 7 , 45 σμικρών ex codice. – 10 , 9 ήει codex ,

codice, ortum ex fluctuatione, vel tanuúpnsı vel quod Schmiederus edidit pro in.

πλημμυρίσι scribendum . Deinde cod . τησιν αμπώ- ΧΧVΙΙΙ. 1 , 12 πρώτοι Raphelius pro πρώ

29 Καύμανα habet ut ceteri . Ex eoque - 3 , 20 ών om. - 4 , 23 εξεπιπήδων .

dedi δε ήν ούνομα pro νulg. δε όνομα ήν. – 5,33 | 5 , 25 και συν Νεάρχω omissa , quod notandum :

εφάνη αυτοϊσιν εφάνη, eraso priore. 7 39 Κρώ- | neque ullatenus necessaria sunt. 26 Scrib .

καλα et 5 9 ,45 Κρωκάλων ex codice . Vulgo Κρο- | εθέλουσιν . – 27 προσέβαλλον. – 6 , 29 ώστ ' έμα

καλ. , Flor . Κρωχελ. , sed de α testimonium fert θον .– 3ο άνδραποδισθησομένην. - 33 διαφθείραι.

Plinius.– 8, 41 καλεούμενοι , quod de mutatione 8 , 4ο διαχρεώμενοι .

relictum . 9 , 48 στεινόν ex codice. 10 , 2 XXIX. 3 απελελοίπει. 3, η απολείποιεν ex

επονομάζειν. – 11 , 6 επoίεεν ex codice pro νulg. | cod. pro απολίπ . 5 , 11 δέ om., et delendum

εποίησεν . 13, 12 και όστρεα δε και τους ex co- videtur. 12 εν Ταοϊσιν.. 16 επί τούτων .

dice. Vulgo δε τούς , Flor. ό. και τούς . 7 , 20 ελινύοντες. – 8,27 mire codices et prime

ΧΧΙΙ. 2 , 20 τω om. - 21 ες την. – 4 , 27 | editiones πλέονες (noster πλεϊνες) σταδίους μύριοι.

και διεκπλ . Schmiederus pro και δη εκπλ . 3ο | Posili στάδιοι και quod compendiose scriptum in

Μοροντοβάροις. – 8, 44 στεινήν ex codice . – 10 ,10 , | σταδίους abire poterat, pro νulgari μύριοι στάδιου

2 και παρά ταύτην. και ολίγω πλείους. De quo tentamine ipse dubito ,

ΧΧΙΙΙ . 1 , 6 εκ των εκβολών . 10 τα μεν ούν. | sed nihil egerant Vulcanius et Gronovius.

- 4 , 21 & Schmiederus addidit . 5 , 29 συνε- 9, 31 η ανάπαυσις. -10 οι δε δικτ. et πεποίηται,

πέλαβον . -7, 38 και εμβάλλον τα τιτία (sic). μέγαθος . – 12 , 42 αυτών . 43 καταλούντες .

30 codex quo

τεσι,
-

τοισιν.

2 ,

-
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σιοι θεοί.

13, 4η πόαν. – 14, 18 όστρια . Deinde lacu- | ότι ex codice. Vulgo ότι ante συγε. -6, 43 νήες

nam indicavit Schmiederus. 15 , 1 εισίν οι του σώαι . Ιbid. ημείς δε ούτοι , ut oportebat pro

ιχθ . – 16, 4 και om. vulgato αυτοί . – 8, 49 τον Ελλήνων et τον Λι

XXX. 2 , 1o hic Κυϊζών. – 11 άνω ύδωρ ανα- βύων ex codice pro των. -- 1 επόμνυσιν scripsi

φυσώμενον , quod recipiendum erat . – 3, 14 το pro επομνύειν. – 3 και γάρ και το .

addidit Geierus. Codex από τούτου το πάθ. Ex XXXVI. 1,6 παρόντα. - 7 αυτού ,quod fortasse

quo αποκρίνεσθαι pro νulg . υποκρίν. Ceterum | recipiendum erat . – 3, 12 και Απ. - 13 θαλάσ

ionicum υποκρίνεσθαι alibi fere servat codex no 4 , 18 έθέλω ex cod . pro θέλω . Ιbi

ster. 16 και τισιν αύτήσιν, sed non videtur | dem ούτ ' ανακινδυνεύειν de conjectura scripsit

και τισι Scribendum . – 17 τα ερέτιμα. – 4 , 18 Geierus pro νulg. ούτ' ουν κινδ. – 5 , 23 εθέλεις

και κατούςτινας. - 20 ναυμαχίη ex codice pro ναυ ex cod. pro θέλεις. – 6, 27 ήδη εχόμενα ετοίμου.

μαχίαν. 8, 35 τα δε υπό sine και. 36 δη και – 9, 3η τη αυτη ημ . ex codice. Vulgo sine artic.

τα σηπόμενα ,i. e . κατασηπ. 38 τα οστέα χρήσθαι 4ο απεσώθησαν.

τοίσιν ανθρ . ες τα οικεία, ead. m. mutatum in oικία . ΧΧΧVΙΙ. 1 , 43 δε νήσον, non δή . 2 , 1 Όρ

XXXI. 1 , 3 ες εκατόν . 3 , 8 σφι, non σφιν . γανα ex cod. pro Όργάνα. 2 επ' αυτή έπεφ.

10 ηγεμόνας του πλοίου ισχυρίζεσθαι. – 6 , 21 οι- | 3 ήν om. codex , ut solet Arrianus in hac phrasi.

κήσαι την , sine μέν , recte . 22 ούνομα ex co - 4 συνέπλωεν, pro νulg. συνέπλει , indicante co

dice. 24 ιχθύν δε αυτόν εξ ανθρώπων ποιέουσαν dice qui ouvéredkov, quod vel illinc ortum vel ex

εμβ.- 7, 26 αυτήν. – 28 παυθήναι inserui , quod | συνέπλεεν . – 3 , 6 πρώτου. – 8 απότου codex.

excidere poterat post πάθημα. Facius vertit : sed | Ηinc Florentini illud από τούτου . Minus bene

rogasse ut sibi insitus voluptatis appetilus adimere noster omittit xai. 5, 15 ούπώ τι sic . - 8 ,24

tur , quod postremum vocabulum abest a gre- | seq . και ορμίζοντο προς δωδώνη.

cis. - 9, 35 ταλαίπωρόν τε ex codice pro νulg. γε. ΧΧΧVΙΙΙ. 1 , 39 στάδιοι etc. , masculino.
-2,

ΧΧΧΙΙ . 2 , 43 ώρμίσαντο . 3, 44 δέ om. 44 ερήμης et Καίκανδρος , guod mutari non de

46 έπλωον ex codice. - 6, 8 ανέχουσαν. 7 , 12 bebat ex Flor. – 5 , 2 τε ex cod . additum .

δέ om. 13 και άλλα τοιουτότροπα και το σένε 1,9 γή om. - 8,16 és öxt. ex nostro cod . et

is ’A66., quod botanicæ gnarus facile explicabit. Bodl . addita præpositione.

– 8 , 15 έφεώρων . – 10 , 21 υποκρίνεται. -22 ΧΧΧΙΧ. 1 , 28 Ράτεμις . – 2 , 3ο Πάδαργον.

είναι accessit ex nostro et Βodl . codd .
- 3,35 Τράνιδι. 4 , 4ο πεντήκοντα , ut Grono

ΧΧΧΙΙΙ. 3 , 47 επαύοντο. - 8, 16 ύπατον . viani . ενενήκοντα ex duobus suis Blancardus.

9 , 19 ενεώλκεε . 4 , 41 ούτω τι ,
de

quo
hæreo . - 44 εν τη έω

ΧΧΧΙV. 1 , 3ο αν έγνω. 2 , 33 ούτω δή τι θαλ . , sic. – 6, 45 ες Ρόγονιν. - 9 , 6 'Οροάτις po

την βραχυτάτην , quod non esse hujus loci pulo . | suit Geierus , ut est apud Strabonem , Ptole

-36 αλλά. – 3, 39 εφαίνετο. -4 , 4ο ως ex codice meum et Plinium. Codices "Άροι , Άρούς , 'Αρης ,

accessit. Deinde vera esse videntur hæc codicis : noster "Άρις.

ολίγον της οδού προελθόντες και ουδενί εγκύρσαντες, XL. 1 , 1o reducere debebam Σουσίων δε

κενοί επανήεσαν. Librarius a και ad κενοί aberra- έθνος αυτόνομον ... Νimis apertum quo errore

verit, deinde addiderit pretermissa. 42 οι δε | inductus fuerit corrector Florentinus ut fingeret

xal topp. ex codice. Vulgo abest xal. 44 κενά | άλλο γένος. – 2, 14 τριχά . – 3,17 επιτηδέως ex

τε αγγ . - 45 πράγματα ex codice. – 6 , 5ο και | optima conjectura Geierus. Codices επιτελέως..

απήνας. - 1 αυτώ τε Νεάρχω(sine τω) ex nostro 4 , 24 , ίπποισι. In Flor. βουσί, quod correctori

codice et Bodl . και μετά τοσ. γάρ.. deberi videtur. · 5 , 27 lacunam notavit Geie

τον om. 4 κομόωντές τεκαι πόωντες, trium 29 κατ' οδόν et θωμα ex codice . - 6,32

fere literarum spatio relicto vacuo. - 8, 8 υπο οι om . Ιbid . Πέρσαισι. 33 Κησσαίοι .

κρίν . – 9 , 12 την ex codice addidi .
οι φράσαι. -10, 43 χώρων γάρ codex ; τε γάρ est

θώματι ex codice. - 14 γάρ τι ex codice pro γάρ | fortasse sphalma. – 46 γίνεσθαι. Ιbid . ορμηθ. -

τοι . 15 αυτοίσιν ex codice. 16 ταύτη ελ . 11 , 48 ούροισι, et εμβάλλεσθαι και πέντε.

11 , 17 υποκρίν .- 12, 19 εγώ είμι Ν.- 21 στρατιής XLI. 2 , 4 dé om.
και πετάλοισι codex pro

ex codice ..
πασσάλοισι , ut sint lamne in contis 6xa , que

ΧΧΧV. 1, 22 codex nec δε habet nec ών. conspicuæ magis sunt quam simplices paxilli :

23 αυτών τούτων.- 24 προσδραμόντες. 26 παρά | res dijudicanda ex σημείοις illis in Greco mari

σέ . – 2 , 27 τούτο εκείνο συνθείς 'Αλ . (sine δ) ali- | quibuscum comparantur , mihi incognitis. – 3,

quo vitio laborare puto. – 31 otpatin ex cod. 10 xal delet Schmiederus. 4 , 14 ούτε γάρ.

4 , 38 πολλών χρ. , sine επί. – 5, 39 σύγε ημίν | 5 , 18 ες om. 6, 21 ενακοσίους . Ceterum ήλθον

7 , 3

rus.

- 9, 41

10 , 13
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22

Gtablouç tot nusquam vidi apud Arrianum , ut seros imitatores non tolum et integrum illorum

vuov vel tvutov scribendum esse putem .
ionismum expressisse, sed aliqua quemque suo

ÉTÈ TOÛ StóŲatos. — 23 cúvoua ex codice.— 7, tempori concessisse. Quos autem quisque et

24 tñs lutropins yñs non esse græcum jam dixit cujusmodi sibi limites hac in re posuerit, diffi

in Thesauro L. Dindorfius : nepopíns vel ejus - cilis et multis modis impedita quæstio est . Qua

modi aliquid lectum hîc olim fuisse . Erat tñs & v lis dum instituta fuerit, apud Arrianum ego me

Tepain yñs vel tñs me pains yñs. Quod per non solum intra probabiles limites continui, sed

frequentissimum corruptionis genus ubi in to- ne ea quidem restitui quorum certa vestigia

pains vel ropins abierat , de alio quam čutopíns supererant, unica tamen vel perpauca. Semel

cogitari non poterat. — 8, 27 és om . legitur oịpsa ( in codice c. 11, 11), semel opou

XLII . 1 , 30 llaoithypny codices . - 34 Tirpis pro &pot (c . 40 , 11 ) , semel elvexa (c. 33,9), semel

et'Αρμενίης. – 5 , 43 Πασιτίγρην άνω ανά πλέον , μέγαθος (in codice c . 29 , 1ο), semel τραποίητο

sic . - 45 ÓS Tevt. — 8, 8 & vOp . to owtñpe, male. (c . 21 , 12 ) : ad horum normam non sum ausus

9, 10 $ v0x 8 è xai. 13. Post 'Apeitais lacuna centena loca refingere, quamquam credo Arria

relicta octo novemve vocabulorum , deinde per- num his formis esse usum . Verborum in éw for

gitur &x toŨ 'Ivôoữ ( 15 ) usque ad ospatós ( 16 ) . mæ ionicæ frequentes sunt in codicibus, atque

Hinc iterum lacuna decem ferme literarum , et eas haud cunctanter posui ubique : sed verbo

pergitur èv oeci ( 17 ) , omissis td bé. rum in sw et in ów nullæ usquam præter vulga

XLIII. 1 , 18 inter voces Βαβυλωνίην et Αραβίη | res formas apparent, exceptis tribus, oρέομεν,

lacuna trium quattuorve literarum . - 2 , 22 XQubWVTES (bis ) et xpeóuevo! : in his igitur sub

εισέχων.. 25 εσεχών vel εσέχον ως. - 3 , 26 où- stiti , quum vel in nativis Ionibus horum verbo

δαμών ανθρ. ex codice pro ουδαμώς. – 4 , 31 χώ- | rain conjugatio nondum prorsus sit adliquidum

ensiv iconóv. — 5, 34 té opisiv. – 6,37 deitai perducta. Infinitivi aoristi duo supersuntdistra

ye én. Ibidem v siva loquóv ex nostro, Bold . et cti , idéalv (c . 15, 4 ) et ouubahésiv (c . 21 extr. ) ,

ex ed . princ. pro vtiva, 7 , 43 inter £xtspi ac satis credam sic in omnibus prope versatum

πλώσαντες et ες τοσόνδε (44 ) octo novemve voca esse Arrianum . Plusquamperfecta in el , imp. el,

bulorum lacuna est. — 45 inter vocabula tñs subjunctivi aoristorum pass. semper contracti.

et 'Apabins lacuna sex ferme literarum . Respon- In compositis et vocabulis longioribus contra

dent hæ lacunæ illis quas in præcedente capite ctio fere constans . Nusquam opéuv , opéac. Aspi

notavi : priores quidem ortæ sunt per particu- rationem ab Arriano rejectam fuisse certum est ;

lam archetypi codicis ablatam , alteræ errori de- apsivai tamen c. 36, 2 , non esse mutandum

bentur librarii nostri , qui membranæ vitium credo : in εφείται c. 1 , 4 , εφορώσι c . 12 , 5 , αφε

qualia sæpe reperiuntur pro literatæ particulæ po c . 27 , 9 , apelsiv c. 20 , 3 , paucisque aliis

ablatione habuit. . 8, 48 recortas ex codice . dubius hæsi, et sunt præter aspirationem quæ

11 , 7 και Ανών δε και. 8 “Ηρακλείας. – 12 , purum ionismum obscurent. In propriis nomi

12 εξετράπετο scripsi pro εξετρέπετο. – 13, 16 nibus Arrianus notissima, velut Σκύθης, Καμβύ

εν τοις έρημικούς τόπους πεπολισμένη. – 18 πάμ- σης, Γάγγης, ionica declinatione extulit, in reli

Copos recto accentu codex . Cujus librarius in quis vulgarem atque adeo doricam servat, Ex

sequenti versu post vocabula υπέρ δέ calamum | ράγγην, Γαρροίαν , Σκατέμβαν, et gen . Σκατέμβα ,

deposuit. etc. Sic c. 10 , 5 : Εραννοβόα ποταμού και Γάγ

Vides codicem nostrum ionica multa servasse YEW ' c . 19, 6 : του Ακεσίνου τε και του Υδάσπεω.

quæ in editionibus obliterata sunt; sed in uni- | Videndum etiam quid euphoniæ el numero tri

versum non minus ille Troixidos quam editones buerint hi scriptores (v . c. c. 38, 7 : TOŨ TOTQUOū

vel codices ali, φuum nonnulla vulgari modo του χειμάρρου, όνομα δε Αρεών , ubi επέχω de

scribat quorum dialectica forma in aliis videtur cúvous apud Arrianum certissimo), cujus rei

conservata . Jam post luculentam commentatio- eos in oratione artificiose suscitata inprimis ra

nem Gulielmi Dindorfii, qua Herodotei leges tionem habuisse consentaneum est ; sed ejusdem

jonismi humaniorem in modum exposuit, non quam incertum hodie sit judicium , apparet. Ab

invitato lectore ut spissas quæstionum ambages hac parte verendum mihi sit ne plura mutave

et jeupuesxwv departous secum pertransiret, facil- rim quam quæ debuerim mutare : ab altera

limum sane erat Arriani librum hunc ad illam parte multo pauciora restituisse inveníar quam

normam conformare. Verum non per se modo quæ dialectus postulabat. Quorum certa et ali

probabile est , sed rerum documentis extra du- quo numero exempla in codicibus exstabant,

bitationem positum Herodoti et Hippocratis | ionismos fere omnes reduxi : ab iis qui prope
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XXV,

obliterati erant vel penitus obliterati , prorsus | 25 έπλεον , 26 τριάκοντα , 32 έπλεον , 34 ερρόχθει,

abstinui : nam quia nullo modo mihi constabat 35 τραχεία , 4ο ημέραν , 16 δεξιά , 47 αριστερά et

φuousque esset procedendum, plane non ingredi| έπλεον, 49 διεκπλεύσαντες, και όνομα, 9 εφ'.- ΧΧΙΙ,

eam viam malebam. Subjeci elenchum eorum | 23 αυτούς, 27 αλλήλοις, 3ο βάρους, 35 διεξέπλεον,

quæ mutavi et in editionibus xoivūs scripta et in 38 et 43 έπλεον , 44 ρηχείην, 3 θήρα. - XXIII, και

codice meo , de quo hoc adjicio , ne semel qui- παρέπλεον, 9 ρηχείη, 1ο ούν, 11 εφ' , 14 ρηχείη , 15

dem legi έωυτού , in editionibus prope ubique | τραχείη , 21 πλέoυσιν , 23 νήες , 28' Ωρειτών , 29

positum .. Ώρείταις , 31 ιππείς , 35 όπως , 36 χρυσώ, 43 στρα

τιωτών . XXIV , έπλεον , 3 όνομα, 4 ταις εκβο

1 , lin . 4 καθάπερ , και τους πολλούς , 6 'Ασσυρίοις, λαϊς, 5 καλύβαις πνιγηραις , 6 προσπλέοντας, ( 8 απο

8 Καμβύσου , 12 τοις πολέμους , 14 τοις , 17 πόλει, | μαχεόμενοι?) 14 βέλους , 1 5 έξικνείσθαι, 1 8 στρα

(24 μακρήν ?).- ΙΙ , 28 βορέου. – III , 39 ανατο- τιωτών , 19 νείν , 21 όπως, 25 ερρίπτουν, 3ο μηχα

λων , 5 τριάκοντα. - IV , 14 δέχεσθαι , 23 Παζά- νών , ( 32 επόδου ? ) 33 βελών , 42 τοις .

λαις καλουμένοισι et Μάθαις , 31 Καμβισθόλους , 32 | 45 νεωλκούσι , 46 αυτών , 47 αφικνέονται, 1 et 7

'Αστρύβαις , 34 'Οξυδράκαις, 35 'Αρίσπαις , (36 | Ωρειτών , 2 όνομα , και παραπλεόντων , 11 όπου et

Scrib . Μαλλοίσι,) 38 επικλήσει , 39 ονόματι, 42 πολύ , 13 οπότε . - XXVI, 34 oικoύσι et έπλεον ,

καθύπερθεν δε τουτέων , 45 τουτέων, 1 άσμεν, 3 δέ- | 4ο ύστεραίαν et περιπλέoυσιν, ( 4 1 scr. πολλών ,) 47

χεται , και τοις , 5 Γάγγην.- V , 27 Ασίας , 2 Προ- | πλεύσαντες , 51 όνομα et ξένια , 4 πόα , 5 πλεύσαν

μηθέως , 5 et 9 Ηρακλέους. – VI , 24 επιπλείν τες , 8 όνομα , ( 11 non tetigi καθορμιζομένας κατι

quod in diversa a vulgari significatione non sum | δόντες,) 14 απέπλεον, 17 όνομα. - ΧΧVΙΙ, 27 μύρ

ausus scribere επιπλώειν), 29 τουτέων , 31 αυτέων, Ι ριναι et αφ ', 3ο διακοσίους , 36 μικρά et ταίς κόπαις ,

( 1 scr. τoίσιν,) 2 αυτοίς . - VΙΙ , 18 δενδρέων , 26 | 39 πολύ , 4 2 ραχίτη , 49 συνέπλει et ών , 2 ουχ , 8
Ινδούς , 37 καλούμενον , 41 καθίσταντο.-- VIII, 2 νεως. – ΧΧVΙΙ, 1ο ξένια , 1η τοξοτών , 18 ερμη

πολύ , και εκδεχόμενον , 5 καθίστασθαι , 6 αφικεσθαι , | νέως , 19 τοίς , 24 τοις γινομένοις , 26 σώαν, 27 ήρ

10 διαρρεί , 23 Ηρακλέους , 41 μαργαριτών, 44 χρή- νούντο, ( 37 scr. πολλών,) 4ο όντα , 41 παρόντων . -

σθαι. - ΙΧ, 49 επταετείς (codex επταετεις) , 2 εαυ- ΧΧΙΧ , και έπλεον , 11 βραχείαι, 13 μικραί , 14 οί

τω , 9 eti3 δοκεί , 29 τριακόσια , 37 τοις όπλοις, 39 κεία ( nisi forteτα οικία scribendum),15 βαλάνους,

οικείης . – Χ, 4 1 μνημεία , 44 πόλεων, 1 υπερδεξί- | 16 τούτων , 18 τριακοσίους et καθορμίζονται , 21

αις et μετεώρους, καθ', 14 πόλει, 20 Λακεδαιμο- | έπλεον,31 et 37 πολύ, 39 τούτοις, 4 1 όπως , 54 χρών
νίοις . - XI, 27 αφ' , 3ι σοφιστών , 32 τοις θεούς, ται , 3 οστά, η ακανθών . ΧΧΧ , 10 οπότε et

38 μικρότερα, 5ο δένδρων, 5 τοις, 6 πόλεσιν, 9 πο- παρέπλεον , ( 14 από τέο? ) 18 παρακαλείν , 19 πα

λεμούσι, ( 1 κλαδεύουσιν ?) - XII , 27 μόνων , 28 | ραπλέων , 23 πλέειν, 28 βυθόν (vid . c. 6 , 5 3) , 31

et 3ο αυτοίς , 29 διακονούσιν , 33 πολεμείν δεί (sic ), | σωτηρία , 35 βράχεσιν , 38 χρήσθαι. – XXXI , I
πολεμούσιν , 39 τοις , 46 αυτούς , 3 νομέως . - παρέπλεον, 2 κείται, (7 scribe προσοχή, 14 παρα

XIII , 8 θήρα , 10 θηρίοις , 14 χούν, 19 αυτούς , πλέοντας , ( 15 ότεο ? ) 1η πλεύσαι , 27 ομολογείν et

( 22 οι 33 θηλεέων? ) 25 χούν et πόαν , 29 οικουμέ- δείσθαι, 33 επαινώ , 35 γε όν , 36 όντας. – ΧΧΧΙΙ,

νοισι ,(49 lege καρτερή.) 1 ταλαιπωρούμενοι, 5 πλη- | 44 τρηχείη, 1 'Ωρειτών , 4 οικουμένω, 8 καθορώσιν ,
γαϊς et πολλαίς. XIV , 20 πόας , 38 καθότι , 39 15 αφεώρων , 16 δοκεί , 17 αναχείται, 19 πλέειν.

ορηγέετο, (45 ζώουσι et ζώοντες ?) 46 νόσω, 48 ία- ΧΧΧΙΙΙ, 41 όνομα, 5ο όπως, 4 φορών , 9 οπόθεν et

μα , 49 νόσους , 2 ιάματα. XV , 29 θαύμα , 3ο ών , 18 el 28 όπως , 20 αυτών et πλούν , 23 διπλούν ,

οποίος , ib. et 35 όπως , ib. γνώριμα ερώ, 41 όφεας, | 24 βαθείην. - XXXIV, 32 αφίξεται, 33 βασιλέως,

42 όφεως , 47 βασιλέως , 1 μείζον . - XVI , 20 πε- 47 όψει , 7 ερομένοις γάρ αυτοίς , 1η όποι .

ριττως et ίχνη , 34 πλατείην , 39 μικροτέρην. - XXXV, 3ο Αρχίoυ et έλύπει, 34 καθεώρα, 3η μό

XVII , 6 τοις μεν πολλοίς , 7 τοίς, 8 Ινδούς , 1ο εφ', νον, 38υπασπιστών, 45 καθότι, 46όπου, 1 μείζον.

18 καθιστάσιν , 20 ανδρίαν . – XVIII , 35 οίς , ( 39 XXXVI , 6 παρόντα , 9 όπως , το δείται, 28 αφαι

'Αγαθοκλέος ? sed I non puto scriptum fuisse | ρεθέντα, 3ο προσωμολόγει , 31 φιλίας , 36 καθεστη

Άριστόνoος) 16 νεώς , 20 ώκει , 21 τοις , ( 22 Ποσει- κώς , 41 ποιεί . – ΧΧΧVΙΙ , 44 τραχείην , 45 οι .

δέωνι ? ) 27 ιερεία . - ΧΙΧ , ( 43 scr. oίσιν , ) 47 κουμένη, 7 et 24 όνομα, το et 23 έπλεον,12 καθορώ

ναυσί(et pro κατέπλει scrib. κατέπλωνε), 49 νήες, 2 σιν , 27 πονηράν ,(32 scr. απίεται) . - XXXVIII,,

et 4 et 6 όπως , 3 διέπλευσεν, 5 et 6 Μαλλοίς , 9 42 έπλεον , 46 οικουμένην , το παραπλέουσι, 11 οί

αφήγησις, 1ο παρέπλευσεν. - ΧΧ, 20 bis τοίς, 22 | κουμένην , 17 όνομα , 20 πολύν , 21 βασιλέως, 23

επιθυμίαν, 23 codex αεί , 24 επινοούμενα, 33 τοις, | ναύς. - ΧΧΧΙΧ , 25 αφίκοντο, 26 οικούμενον , 28

41 εαυτού , 42 λιπαρειιν , 5ο έπούσα , και πολύ . - et 3o et 49 et 6 όνομα, 29 παραπλέουσιν , 35 Περ

XXI , 14 πλούν , 16 καθότι , 21 ημέρα , 23 όνομα, | σών , 39 ναυτών , και νήες ( et scr . τάξι ). - XL, 11
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καλούνται , 21 παραδείσους , 27 πρέσβεις , 45 εγκα- | σίους . – ΧLΙΙ ', 3o et 3ο έπλεον et αριστερά , 33

θορμίζεσθαι , 46 πολύ , 49 καθηγεμόνες. - XLI, 5 παραπλέουσι , 43 ανέπλεον, 44 οικουμένης, 4η θεοίς

νεώς, 8 σημεία , 10 όντα, 11 ταχείαν , 12 εφ' , (reli- τοίς , 3 έπλεον , 5 εφ ', 9 όποι , το χρυσώ,13 Ώρεί

qui passiva πλεομ. hic et 16 ,) 15 επωφέλουν , 18 XLIII , 17 et 48 δεξιά , 23 σύρρουν , 32

ναύν, 20 έπλεον et εφεξής , 22 καθορμίσθησαν , (23 ταις πάσαις , ( 37 scr. δέει ,) 9 αριστερά , 16 τοις έρη

et abhinc scr. Ευφράτεω,) 27 πλούν , 28 τριακο- Ι μοτέροις, 19 εκφύσεις.

ταις .
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. LIBER PRIMUS.

[ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. ) (PRÆFATIO. ]

Πτολεμαίος ο Λάγου και Αριστόβουλος και Αριστο . Ptolemæus Lagi et Aristobulus Aristobuli filius, quæ

βούλου όσα μεν ταύτά άμφω περί 'Αλεξάνδρου του «Φι- cunque de Alexandro Philippi filio consentientes inter se

λίππου ξυνέγραψαν , ταύτα εγώ ώς πάντη αληθή ανα- memoriæ prodiderunt , ca tanquam verissima conscribo :

γράφω, όσα δε ου ταυτά , τούτων τα πιστότερα έμοί ex iis vero in quibus inter se dissentiunt , quæ mihi fide

5 φαινόμενα και άμα άξιαφηγητότερα επιλεξάμενος. (2) Γpariter etnarratione digniora videbantur, selegi. (2) Certe

Άλλοι μεν δή άλλα υπέρ Άλεξάνδρου ανέγραψαν, ουδ' de Alexandro ali alia memoriae prodiderunt : neque illus

έστιν υπέρ ότου πλείονες ή αξυμφωνότεροι ες αλλήλους| aisentientes :sed mihi Ptolemeus et Aristobalus prem ce
est de quo aut plures exstent scriptores , aut magis inter se

αλλ' εμοί Πτολεμαϊός τε και Αριστόβουλος πιστότεροι | teris fide digni visi sunt, hic quidem, quod regi Alexandro

έδoξαν ες την αφήγησιν , ο μεν ότι συνεστράτευσε βα- | socius expeditionis fait : Ptolemaeus autem, quia praeter

10 σιλεϊ Αλεξάνδρω,'Αριστόβουλος Πτολεμαίος δε προς | quam quod una militavit , turpius in eo (quippe qui rex

τω ξυστρατεύσαι ότι και αυτό βασιλεί όντι αισχρότερον | etiam erat) mendaciumquamin alioquopiam erat: uterque,

ή των άλλω ψεύσασθαι ήν · άμφω δε , ότι τετελευτηκό- | quod post mortem dernum Alexandri scribentibusiis neque

τος ήδη Αλεξάνδρου ξυγγράφουσιν αυτοίς ή τε ανάγκη | necessitas neque merces , qua adducti aliter quidpiam at

και ο μισθόςτου άλλως τι ήως συνηνέχθη ξυγγράψαι| que accidisset scriberent, erat proposita . (3) Sunt porro

15 απήν. (3) Έστι δε α και προς άλλων ξυγγεγραμμένα , | nonnulla etiam abalis conscripta, quaequod non indigna

ότι και αυτά αξιαφήγητά τέ μοι έδοξε και ου πάντη | de Alexandro sparsa tantum commemoravi. Quisquis vero
narratu neque prorsus incredibilia judicabam , tamquam

άπιστα , ως λεγόμενα μόνον υπέρ 'Αλεξάνδρου ανέ- | mirabitur, ecquid mihi in mentem venerit ut post tam

γραψα . “ Όστις δε θαυμάσεται ανθ' ότου επί τοσοϊσδε multos scriptores, ipse etiam ad hanc historiam conscri

συγγραφεύσι και εμοί επί νούν ήλθεν ήδε η συγγραφή, bendam me contulerim , is, evolutis omnibus illorum
20 τά τ ' εκείνων πάντα τις αναλεξάμενος και τοϊσδε τούς | scriptis , quum ad meοrum lectionem accesserit ,tumdemum

ημετέροις εντυχών ούτω θαυμαζέτω. miretur.

o

CAP. I.
ΚΕΦ . Α΄ .

Λέγεται δη Φίλιππον τελευτήσαι επί άρχοντος Πυ- Pbilippum ferunt mortem obiisse archonte Pythodemo

θοδήμου Αθήνησι παραλαβόντα δε την βασιλείαν | Athenis. Alexandrumautem ejus filium , accepto regno in

Αλέξανδρον , παίδα όντα Φιλίππου , ές Πελοπόννησον | Peloponnesium profectum , viginti circiter func temporis

25 παρελθεϊν · είναι δε τότε αμφί τα είκοσιν έτη Αλέξαν
annos natum . (2) Ibi , coacto Græcorum quotquot in Pe

δρον . (2 ) 'Ενταύθα ξυναγαγόντα τους Έλληνας όσοι

εντός Πελοποννήσου ήσαν , αιτείν παρ' αυτών την ηγε- | Ioponnes0 erant concilio , petiisse ab is uti imperator exa

μονίαν της επί τους Πέρσας στρατιάς, ήντινα Φιλίππω | citus adversus Persas crearetur : quod quidem Philippoan

ήδη έδοσαν : και αιτήσαντα λαβείν παρ' εκάστων tea concesserant. Id a singulis impetratum , exceptis

πλήν Λακεδαιμονίων: Λακεδαιμονίους δε αποκρίνασθαι | Lacedaemoniis: a quibus responsium fuisse , Lacedaemonios

μη είναι σφισι πάτριον ακολουθείς άλλοις , αλλ' αυτούς
eam consuetudinem a majoribus non accepisse, ut aliis

άλλων εξηγείσθαι . (3) Νεωτερίσαι δε άττα και των

'Αθηναίων την πόλιν : αλλά 'Αθηναίους γε τη πρώτη | parerent , sed ipsi aliis pricessent : (3) Athenas quoque

εφόδα του Αλεξάνδρου έκπλαγέντας και πλείονα έτι | novi aliquid fuisse molitas : sed Αthenienses primo statim

και των Φιλίππω δοθέντων Αλεξάνδρω εις τιμήν ξυγχω- | Alexandri adventu perculsos, plus etiam quam Philippo
ι

ARRIANUS.
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25

ρήσαι. Επανελθόντα δε ες Μακεδονίαν εν παρασκευή | Alexandro honoris detalisse. Deinde , in Macedoniarm re
είναι του ες την Ασίαν στόλου . versum , exercitum quem in Asiam duceret apparasse.

4. "Άμα δε τώ ήρι ελαύνειν επί Θράκης , ές Τριβαλλους 4. Ineunte autem vere statuisse per Thraciam contra

και Ιλλυριούς , ότι τε νεωτερίζειν επίθετο Ιλλυριούς τε Triballos et Myrios contendere, quos novis rebus studere

Ο και Τριβαλλούς , και άμα ομόρους όντας ουκ έδόκει υπο- | acceperat , quosque , quum finitimi essent , nonnisi plane

λείπεσθαι ότι μή πάντη ταπεινωθέντας ούτω μακράν από | domitos relinquendosputabat , quum adeo longinquam atque

της οικείας στελλόμενον. (6) Ορμηθέντα δή εξ Αμφιπό- | remotarm a domo expeditionem susciperet. ( 5) Arrepto ita

λεως έμβαλείν ες Θράκην την των αυτονόμων καλουμένων | que ex Amplipoli itinere , irrupisse in eam Thracie partem,

Θρακών , Φιλίππους πόλιν εν αριστερά έχοντα και τον quam Tbraces Autonomi ( liberi suisque legibus utentes )

1ο Όρβηλον το όρος . Διαβάς δε τον Νέσσον ποταμόν | dicti habitant , Philippos urbem et Orbelum monten asini

λέγουσιν ότι δεκαταίος αφίκετο επί το όρος τον Αίμον. | stra relinquentem . Trajecto autem Nesso lumine , aiunt

(6) Και ενταύθα απήντων αυτώ κατά τα στενά της ανό- eum decimo postquam iter ingressus esset die ad Æmum

δου της επί το όρος των τε εμπόρων πολλοί οπλισμένοι | montem pervenisse . (6) Hic , ad fauces et angustias ascen

και οι Θράκες οι αυτόνομοι, παρεσκευασμένοι είργειν | sus , negotiatorum (?) non pauci armati et Thraces Auto

15 του πρόσω κατειληφότες την άκραν του Αίμου τον στό- nomi occurrerunt , ut vertice montis occupato , exercitum

λον , παρ' όν ήν τη στρατεύματι η πάροδος. (7) Ξυναγα- | inde arcerent , gua aditus militibus patebat . (7 ) Congre

γόντες δε αμάξαςκαι προβαλόμενοι προ σφών άμα μέν | gatis etiam plaustris et ante se dispositis , non pro vallo

χάρακι εχρώντο ταίς αμάξαις εις τοαπομάχεσθαι απ’ | solum ac propugnaculoiis utebantur, ut ex is, si preme

αυτών , εί βιάζοιντο , άμα δε εν να είχαν επαφιέναι | rentur, pugnarent : verum etiam in animo habebant,

20 ανιούσιν ή αποτομώτατον του όρους επί την φάλαγγα | adnitente in adversum hoste , ex editissimo montis preci

των Μακεδόνων τας αμάξας . Γνώμην δε πεποίηντο | pitio plaastra in Macedonum plhalangem deturbare. Ita

ότι όσο πυκνοτέρα τη φάλαγγι καταφερόμεναι συμμί- | enim secum statuebant , quanto confertior phalanx esset ,in

ξουσιν αι άμαξαι, τοσοδε μάλλόν τι διασκεδάσουσιν | quam plaustra propulsa ferrentur, tanto magis vi sua atque

αυτήν βία εμπεσούσαι. impetu eam dissipatura.

8. Αλεξάνδρω δε βουλή γίγνεται όπως ασφαλέστατα 8. Alexander vero consilium init quo pacto quam tutis

υπερβάλη το όρος και επειδή έδόκει διακινδυνευτέα
sime montem superaret. Postquam ergo statuit periculum

(ού γάρ είναι άλλη την πάροδον), παραγγέλλει τοϊς οπλί
omnino subeundum esse ( neque enim alius aditus ostende

ταις , οπότε καταφέρoιντο κατά του ορθίου αί άμαξαι ,

όσοις μεν οδός πλατεία ούσα παρέχοι λύσαι την τάξιν ,
batur ) milites statarios monet , ut quum plaustra e sublimi

30 τούτους δε διαχωρήσαι , ως δι' αυτών εκπεσείν τας
delaberentur , ii quibus per viæ latitudinem integrum

αμάξας" (ο) όσοι δε περικαταλαμβάνoιντο, ξυννεύσαντας, id esset, soluto ordine cedant , ita ut proruentia plaustra

τους δε και πεσόντας ές γήν συγκλείσαι ες ακριβές τάς | per ipsos perlabantur . (9 ) Quotquot vero angustiis vie

ασπίδας , του κατ' αυτών φερομένας τας αμάξας και premerentur, ii conferti atque in humum demissi scuta inter

τη ρύμη κατά το είκός υπερπηδώσας αβλαβώς επελ se accurate consererent , ut nimirum plaustra in ipsos de.

θεϊν . Και ούτω ξυνέβη όπως παρήνεσέ τε Αλέξανδρος lapsa , impetu ipso , ut par est , transilientia, nihil damni

35 και είκασεν .(το) Οι μεν γάρ διέσχον την φάλαγγα, αι δ' inferrent. Neque aliter quam jusserat atque animo conce

υπέρ των ασπίδων επικυλισθείσαι ολίγα έβλαψαν :
perat Alexander, evenit. ( 10) Divisa enim phalange , plau

απέθανε δε ουδείς υπό ταϊς αμάξαις . " Ενθα δη οι Μα
stra scutis devoluta parum damni intulerunt ; nemo enim

κεδόνες θαρσήσαντες ότι αβλαβείς αυτοίς , ας μάλιστα

έδεδίεσαν , αί άμαξαι εγένοντο , συν βοή ές τους Θράκας
eorum ruina interiit. Tum Macedones alacriores facti ,

40 ενέβαλον . ( 1) Αλέξανδρος δε τους τοξότας μέν από quod plaustra quæ præcipue metuerant, nullo ipsis damno

του δεξιού κέρως προ της άλλης φάλαγγος , ότι ταύτη fuissent, clamore edito in Thracas feruntur. (11 ) Alex

ευπορώτερα ήν, ελθείν εκέλευσε και εκτοξεύειν ες τους ander vero sagittarios a dextero cornu ante aliam phalan

Θράκας όπη προσφέρoιντο: αυτός δε αναλαβών το gem ( quod illac facilior aditus videretur ) progredi jubet ,

άγημα και τους υπασπιστές και τους Αγριάνας κατά utque Thraces, quacunque proruant , telis petant : ipse

45 το ευώνυμον ήγεν. ( 12) Ένθα δη οι τοξόται βάλλοντες cohostem prætoriam assumens , scutatos et Agrianos in læ

τους προεκθέοντας των Θρακών ανέστελλον και η vum cornu duxit . ( 12 ) Sagittarii, prout quisque Thracum

φάλαγξ προσμίξασα ου χαλεπώς εξέωσεν εκ της χώρας | prosiliebat, sagittisferientes reprimant. Tum plhalanxim
ανθρώπους ψιλούς και κακώς ωπλισμένους βαρβάρους , missa parvo negotio inermes homines maleque arma

ώστε 'Αλέξανδρον από του ευωνύμου επάγοντα ουκέτι tos barbaros loco movit : ita ut Alexandrum a læva irrruen

6o εδέξαντο , αλλά ρίψαντες ως εκάστους προύχώρει τα

όπλα κατά του όρους έφυγον. (13) Και απέθανον μεν
tem sustinere non possent, sed abjectis, prout cuique li

αυτών ες χιλίους και πεντακοσίους , ζώντες δε άνδρες | cebat , armis per montem diffugerent. ( 13) Cesi ex iis mille

μεν ολίγοι ελήφθησαν δι' ώχύτητα και της χώρας έμ- | circiter et quingenti. Virorum pauciin potestatem vivi ve
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πειρίαν , γυναίκες δε όσαι ξυνείποντο αυτοίς εάλωσαν nerunt , pedum celeritate et loci notitia elapsi : furning

πάσαι , και τα παιδάρια και η λεία πάσα εάλω . quotquot eos sectabantur, omnes captæ : pueri etiam et

præda omnis abducta.

ΚΕΦ. Β' .
CAP. II.

Αλέξανδρος δε την μεν λείαν οπίσω απέπεμψεν ές Ac prædam quidem Alexander eo unde venerat in mari -

τας πόλεις τας επί θαλάσση , Λυσανία και Φιλώτα πα
timas urbes misit , Lysaniæ et Philotæ ejus administrandæ

και ραδούς διατίθεσθαι· αυτός δε το άκρον υπερβαλών

προήει διά του Αίμου ές Τριβαλλούς , και αφικνείται | negotio dato : ipse autem superato vertice , per Emumin

επί τόν Λύγινον ποταμόν απέχει δε ούτος από του Triballos contendit , et ad Lyginum flumen ( distat id ab

Ίστρου ως επί τον Αίμον ιόντι σταθμούς τρείς. (2) | Istro , si quis Emum versus proficiscatur , itinere tridai)

Σύρμος δε και των Τριβαλλών βασιλεύς , εκ πολλού πυν
pervenit. (2) Syrmus autem , Triballorum rex , cognita

10 θανόμενος του Αλεξάνδρου τον στόλον , γυναίκας μεν
multo ante Alexandri expeditione , fæminas et pueros Tri

και παίδας των Τριβαλλών προϋπεμψεν επί τον Ίστρον,

διαβαίνειν κελεύσας τον ποταμόν ες νησόν τινα των εν
ballorum ad Istrum ablegarat , jusseratque, ut transmisso

τω Ίστρω · Πεύκη όνομα τη νήσω εστίν. (5) ' Ες flumine in quandam Istri insulam , cui Peuce nomen est ,

ταύτην δε την νήσον και οι Θράκες οι πρόσχωροι τοίς sese reciperent. (3 ) In quam etiam insulam Thraces illis

15 Τριβαλλοϊς προσάγοντος Αλεξάνδρου συμπεφευγότες | finitimi imminente Alexandro jam pridem profugerant :

ήσαν , και αυτός ο Σύρμος ές ταύτην ξυμπεφεύγει ξύν
quin etiam Syrmus ipse cum familia eo confugerat. Maaima

τοίς αμφ ' αυτόν το δε πολύ πλήθος των Τριβαλλών

έφυγεν οπίσω επί τον ποταμόν , ένθενπερ τη προτεραία
vero Triballorum multitudo retro ad flumen confugit, uude

ώρμήθη Αλέξανδρος. Alexander pridie profectus erat.

4. Ως δε έμαθεν αυτών την ορμήν , και αυτός υπο 4. Quos ut Alexander eo contendisse intellexit, ipse etiam

στρέψας το έμπαλιν επί τους Τριβαλλους ήγε , και κα revocato itinere in Triballos movit , ubi eos jam in castris

ταλαμβάνει καταστρατοπεδεύοντας ήδη . Και οι μέν ,
degentes offendit. Hi vero deprehensi ad silvam flumini

καταληφθέντες προς το ναπει το παρά τον ποταμών
vicinam aciem instruebant. Alexander etiam ipse phalan

παρετάσσοντο : Αλέξανδρος δε και αυτός την μεν φά

25 λαγγα ες βάθος εκτάξας επήγε , τους τοξότας δε και gem densius instructam adducit : atque sagittarios ac fun

τους σφενδονήτας προεκθέοντας εκέλευσεν εκτοξεύειν τε ditores præmittit , qui sagittis et fundis barbaros lacessant,

και σφενδονάν ές τους βαρβάρους,εί πως προκαλέσεται | si forte ea ratione e sylvis in apertaprovocari possint. ( 5)

αυτούς ες τα ψιλά εκ του νάπoυς. (5) Οι δε ως εντός
Triballi intra teli jactum constituti et sagittis icti in sagitta

βέλους εγένοντο , παιόμενοι εξέθεον επί τους τοξότας ,

rios proruunt , ut cum sagittariis qui inermes erant , comi
και όπως ές χείρας ξυμμίξειαν γυμνοίς ούσι τοις τοξόταις.

Αλέξανδρος δε ώς προήγαγεν αυτούς εκ της νάπης έξω , nus manu confligerent. Quos ubi Alexander extra silvam

Φιλώταν μεν αναλαβόντα τους εκ της άνωθεν Μακεδο produxit, Philotam sumpto equitatu superioris Macedoniæ ,

νίας ιππέας προσέταξεν εμβάλλειν κατά το κέρας το in dextrum cornu , qua maxime excurrendo processerant :

δεξιόν , ήπερ μάλιστα προύκεχωρήκεσαν εν τη εκδρομής | Heraclidem autem et Sopolin cum editatu , queri ex

85 Ηρακλείδης δε και Σώπολιν τους εκ Βοττιαίας τε και
Bottiæa et Amphipoli adduxerat , in sinistrum cornu impe

Αμφιπόλεως ιππέας κατά το ευώνυμον κέρας επάγειν

έταξε. (6 ) Την δε φάλαγγα των πεζών και την άλλη,
tum facere jubet. (6) Ipse cum peditum phalange, reliquo

ίππον προ της φάλαγγος παρατείνας κατά μέσους επήγε . | equitatu fronti praetento , in medios fertur . Jani quam diu

Και έστε μεν ακροβολισμός παρ' εκατέρων ήν , οι Τρι telis utrinque certabatur , Triballi haud inferiores erant :

«ο βαλλοι ου μείον είχον · ώς δε ή τε φάλαγξ πυκνή | simulac vero densa phalanx valido in eosimpetu ruit , equi ..

ενέβαλλεν ες αυτούς έδρωμένως , και οι ιππείς ουκ
tesque non jam hastarum ictu , sed ipsis equis prementes

ακοντισμό έτι , αλλ' αυτούς τους ίπποις ωθούντες άλλη

και άλλη προσέπιπτον , τότε δή έτράπησαν διά του νά- | undequaque irruerunt , protinus in fugam conjecti , per

πους ες τον ποταμόν . (1) Kαι αποθνήσκουσι μέν τρισ sylvam flumen repetunt. (7 ) Cæsi in fuga sunt ter mille ;

6 χίλιοι εν τη φυγή , ζώντες δε ολίγοι και τούτων ελήφθη sed pauci tantum ex his quoque vivi capti, quum densa

σαν , ότι ύλη τε δασεία προ του ποταμού ήν και νυξ sylva flumini immineret , et noctis adventus persequendi

επιγενομένη την ακρίβειαν της διώξεως αφείλετο τους facultatem Macedonibus præriperet. Ex Macedonibus

Μακεδόνας. Αυτών δε [των] Μακεδόνων τελευτήσαι

λέγει Πτολεμαίος ιππέας μεν ένδεκα, πεζούς δε αμφί | Ptolemaeus equites undecim , pedites circiter quadraginta

60 τους τεσσαράκοντα.
desideratos scribit.

1.
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πτoιεν :

Από δε της μάχης τριταίος αφικνείται Αλέξανδρος Tertio post hanc pugnam die Alexander ad Istrum Nu

επί τον ποταμόν τον Ίστρον , ποταμών των κατά την men pervenit , omnium qui in Europa sunt maximum ,

Ευρώπην μέγιστον όντα και πλείστην γην επερχόμενον | quodque plurimum terrae alluit et belicosissimas nation

και έθνη μαχιμώτατα απείργοντα , τα μεν πολλά Kελ . interfluens dirimit , ac quidem præcipue Celticas , a quibus

5 τικά , όθεν γε και αι πηγαι αυτό ανίσχουσιν , ών τελευ- etiam fontes ejus oriuntur quarum que extremi sunt Quadi

ταίους Κουάδους και Μαρκομάνους (2) επί δε Σαυρο- | et Marcomanni : (2) deinde lazyges , Sauromatarum pars :

ματων μούραν , άζυγας: επί δε Γέτας τους απαθανα- ulterius Geta , qui animas immortales esse statuunt : ex.

τίζοντας επί δε Σαυρομάτας τους πολλούς επί δε inde magna ista Sauromatarum natio : postremo Scythæ ,

Σκύθας έστε επί τας εκβολάς , ίνα εκδιδοί κατά πέντε ad exitum fluminis usque , ubi per quinque ostia in Euxi

10 στόματα ες τον Εύξεινον πόντον. (3) Ενταύθα καταλαμ- num pontum profluit. (3 ) Hic Alexander naves aliquot

βάνει αυτή ηκούσας ναύς μακράς εκ Βυζαντίου διά του longas offendit, quæ Byzantio per pontum Euxinum adverso

πόντου του Ευξείνου κατά τον ποταμόν. Ταύτας έμ- | lamine venerant . In his tanto numero sagittariorum et

πλήσας τοξοτών τε και οπλιτών, τη νήσω επέπλεε ίνα | armatorum , quantum capere poterant, imposito,insulam ad

οι Τριβαλλοί τε και οι Θράκες ξυμπεφευγότες ήσαν, quam Triballi et Thraces confugerant , petit . (4 ) Quum

15 και έπειράτο βιάζεσθαι την απόβασιν. (1) Οι δε βάρ- | que summa vi in terram exscendere niteretur, barbari ad

βαροι απήντων επί τον ποταμόν όποι αι νέες προσπί- | lumen concurrentes, quacunque naves appellebant , exitum

αι δε ολίγαι τε ήσαν και η στρατιά ου πολλή | prolibebant. Porro et naves pauce erant , et exigua in

επ' αυτών , και της νήσου τα πολλά απότομα ες προσ- iis militum manus : et insulæ situs maxima ex parte præ

βολήν , και το ρεύμα του ποταμού το παρ' αυτήν , οία | raptus ac preceps , luminisque ipsius cursus ( utpote ar

20 δή ές στενός συγκεκλεισμένον, οξύ και άπορον προσ- | ctis spatiis conclusus ) rapidus et ad appellenduno diri

φέρεσθαι . cilis .

5. 'Ένθα δη Αλέξανδρος απαγαγών τάς ναύς έγνω 5. Idcirco Alexander, abductis navibus , Istrum traji

διαβαίνειν τον Ίστρον επί τους Γέτας τους πέραν του cere et Getas trans Istrum habitantes petere statuit , quum

Ίστρου σκισμένους , ότι τε συνειλεγμένους εώρα πολ

25 λούς επί τη όχθη του Ίστρου , ως είρξοντας , εί δια .
ad ripam Istri multos confluxisse videret, si trajicere vel

βαίνοι ( ήσαν γάρ ίππείς μέν ές τετρακισχιλίους , πεζοί | let , prohibiturOS : (erant enim equitum quatuor millia ,

δε πλείους των μυρίων ) , και άμα πόθος έλαβεν αυτόν | peditum plus decem) simul etiam quod illum cupiditas cepe

επ' εκείνα του Ίστρου ελθείν. ( 6) Των μεν δη νεών rat trans Istrum eundi. (6) Naves itaque ipse conscendit :

επέβη αυτός · τάς δε διφθέρας υφ' αις εσκήνουν της

30 κάρφης πληρώσας, και όσα μονόξυλα πλοία εκ της χώ- peles vero sub quibus in castris degebant paleis impleri

ρας ξυναγαγών ( ήν δε και τούτων ευπορία πολλή , ότι | jubet, et quotquot in ea regione erant lintres , simul con

τούτοις χρώνται οι πρόσοικοι τω "Ίστρω εφ' αλιεία τε vehi. ( Erat autem magna earum copia , quum Istri ac.

τη εκ του Ιστρου , και είποτε παρ' αλλήλους ανά τον colæ iis utantur partim ad piscandum , partim nt inter

ποταμόν στέλλoιντο , και ληστεύοντες απ' αυτών οι

35 πολλοί) ταύτα ως πλείστα ξυναγαγών διεβίβαζεν επ'
se commeare possint , multi etiam ut prædationes exer

αυτών της στρατιάς όσους δυνατόν ήν εν τω τοιώδε | ceant. ) lis igitur quemplurimis collectis, quantam ea ra

τρόπο . Και γίγνονται οι διαβάντες άμα Αλεξάνδρα | tione fieri poterat , exercitus partem traducit . Numerus

ίππείς μέν ές χιλίους και πεντακοσίους , πεζοί δέ ες τε- eorum quicum Alexandro trajecerunt, fuit equitum circiter

τρακισχιλίους. mille et quingenti , peditum quatuor millia .
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ΚΕΦ. Δ' . CAP. IV.

Διέβαλον δε της νυκτός και λήίον ήν σίτου βαθύ · και Trajecerunt autem noctu ea parte qua densa erat

ταύτη μάλλόν τι έλαθον προσσχόντες τη όχθη. Υπό δέ | frumenti seges . Quofactum est ut ad ripam appellentes

την έω Αλέξανδρος διά του ληίου ήγε , παραγγείλας | minus ab hoste cerni possent. Sub auroram Alexander

τοϊς πεζούς , πλαγίαις ταις σαρίσσαις επικλίνοντας τον manum per segetem ducit , imperans peditibus , ut trans

σίτον ούτω προάγειν ες τα ουκ εργάσιμα . (2) Οι δε versis sarissis frumentum reclinantes ita progredian

45 ίππείς , έστε μεν διά τού ληίου προήει η φάλαγξ , έφεί- | tur donecin campum non cultum pervenerint . (2 ) Equi

ως δε εκ των εργασίμων εξήλασαν , τήν μέν | tes vero , quamdiu phalanx per segetem procedebat , se

ίππον επί το δεξιόν κέρας αυτός Αλέξανδρος παρήγαγε, | quelantur . Ubi extra culta ventum est , Alexander ipse

την φάλαγγα δε εν πλαισίω Νικάνορα άγειν εκέλευσεν . | equitatum ad dextrum cornu ducit : Νicanori , ut qua

(3) Και οι Γέται ουδε την πρώτην έμβολήν των ιππέων drata acie phalangem ducat , jubet . (3 ) Getæ ne primum

πόντο :
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εδέξαντο παράδοξος μέν γάρ αυτοίς ή τόλμα εφάνη | quidem equitatus impetum tulere . Inaudita enim ipsis

του Αλεξάνδρου , ότι εύμαρώς ούτω τον μέγιστον των Alexandri audacia esse videbatur, quod ita facile unica

ποταμών διεβεβήκει εν μια νυκτί τον Ίστρον, ου γε
nocte Istrum , omnium Europæ fluminum inaximum , nullo

φυρώσας τον πόρον, φοβερά δε και της φάλαγγος ή per vadum ponte ducto transisset . Terrorem etiam eis

5 ξύγκλεισης , βιαία δε ή των ιππέων εμβολή . ( 4) Και τα

μεν πρώτα ες την πόλιν καταφεύγουσιν, ή δή απείχεν | incutiebat plhalangis densitas , et violentus equitumimpe

αυτοίς όσον παρασάγγην του Ίστρου ώς δε επάγοντα | tus .(4) Ac primo quidem ad urbem confugiunt , una tantum

είδον σπουδη Αλέξανδρον την μεν φάλαγγα παρά τον parasanga ab Istro distantem ; verum ubi conspicati sunt

ποταμόν , ως μη κυκλωθείέν πη οι πεζοί ενεδρευσάντων | Alexandrumsumma diligentia phalangem secus flumen du

10 των Γετών , τους ιππέας δε κατά μέτωπον , λείπουσιν | cere , ne pedites circumveniri ex insidiis a Getis possent ,

αυ και την πόλιν οι Γέται κακώς τετειχισμένην , ανα- | equitatum autema fronte dispositum esse, tum Gete urbem

λαβόντες των παιδαρίων και των γυναικών επί τους | quoque utpote male munitam deserunt: tantumque pue

ίππους όσα φέρειν οι ίπποι ηδύναντο ήν δε αυτούς ή
rorum et foeminarum quantum equi ferre poterant abdu.

ορμή ώς πορρωτάτω από του ποταμού ες τα έρημα . (5) | cunt , et quam longissime possunt a luminein solitudines

15 Αλέξανδρος δε τήν τε πόλιν λαμβάνει και την λείαν πά
sese recipiunt. ( 5) Alexander urbem capit et prædam

σαν όσην οι Γέται υπελίποντο. Και την μεν λείαν
omnem a Getis relictam , eamque Meleagro et Philippo ab

Μελεάγρω και Φιλίππω επαναγαγείν δίδωσιν· αυτός

δε κατασκάψας την πόλιν θύει τε επί τη όχθη του Ί .
ducendam tradit. Ipse vero , urbe solo adæquata, in Istri

στρου Διί Σωτήρι και Ηρακλεί και αυτό το Ίστρω, | ripa Jovi Servatori atque Herculiipsique adeo Istro ( quod
20 ότι ουκ άπορος αυτω εγένετο , και επανάγει αυτης ημέ se haud difficilem ipsi in transitu præbuisset) sacrum facit :

ρας σώους σύμπαντας επί το στρατόπεδον . eodemque die omnes suos incolumes in castra reducit .

6. 'Ενταύθα αφίκοντο πρέσβεις ως Αλέξανδρον παρά 6. Ibi legati ad Alexandrum venere cum ab aliis sui

τε των άλλων όσα αυτόνομα έθνη προσοικεί το Ίστρω, juris nationibus, quae Istrum accolunt , tum a Syrmo Tri

και παρά Σύρμου του Τριβαλλών βασιλέως και παρά | ballorum rege , et a Celtis qui Ionium sinum incolunt. Sunt

25 Κελτών δε των επί τω Ιονίων κόλπω ώκισμένων ήκον
vero Celta etprocera staturæ et multum sibi ipsis tribuentes.

μεγάλοι οι Κελτοί τα σώματα και μέγα επί σφίσι φρο
Omnes autem se Alexandri amicitiam petentes venire asseνούντες · φιλίας δε πάντες της Αλεξάνδρου εφιέμενοι

ήκειν έφασαν . (7) Και πάσιν έδωκε πίστεις Αλέξαν
rebant. (7 ) Fides utrinque et data et accepta est. Atque

δρος και έλαβε τους Κελτους δε και ήρετο και τι μά Celtas percunctatus est Alexander , quid in rebus humanis

30 λιστα δεδίττεται αυτούς των ανθρωπίνων , ελπίσας ότι maxime extimescerent : ratus nominis sui splendorem ad

μέγα όνομα το αυτού και ές Κελτους και έτι προσω- Celtas multoque ulterius penetrasse: quodque ipsum præ

τέρω ήκει , και ότι αυτόν μάλιστα πάντων δεδιέναι φή rebus omnibus timerent responsuros. (8) At a Celtis longe

τω δε παρ' ελπίδα ξυνέβη των Κελτών ή από
aliter ac sperarat ei responsum est : nimirum quum procul

κρισις (8) οία γάρ πόρρω τε ώκισμένοι 'Αλεξάνδρου
ab Alexandro agerent et loca accessu difficilia habitarent ,

35 και χωρία δύσπορα οικούντες , και Αλεξάνδρου ές άλλα

την ορμήν δρώντες , έφασαν δεδιέναι μήποτε ο ουρανός | ipsumque in alios expeditionem moliri viderent , vereri se

αυτούς εμπέσου. Και τούτους φίλους τε ονομάσας και aiebant ne cælum in ipsos ruat. Alexander eos amicos ap

ξυμμάχους ποιησάμενος οπίσω απέπεμψε, τοσούτον pellans et in confoederatorum numerum recipiens remisit,

υπειπών ότι αλαζόνες Κελτοί είσιν . hoc unum subdens, Celtas arrogantes esse .

σουσι "

co

ΚΕΦ. Ε ' . CΑΡ. V.
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Αυτός δε επ’ Αγριάνων και Παιόνων προύχώρει. Inde in Agrianos et Pæonas movit. Ibi nuntium ei alla

"Ενθα δη άγγελοι αφίκοντο αυτω Κλείτόντε τον Βαρδύ- | ft: m est Clitum Βardylis filium ab eo defecisse, Glaucianique

λεω αφεστάναι αγγέλλοντες και Γλαυκίαν προσκεχω

Taulantiorum regem se eidem adjunxisse. Alii nuntiabant
ρηκέναι αυτό τον Ταυλαντίων βασιλέα · οι δε και

τους Αυταριάτας επιθήσεσθαι αυτή κατά την πορείαν | etiam Autariatas ipsum in itinere adorituros . Quibus de

45 εξήγγελλον ών δή ένεκα κατά σπουδήν έδόκει ανα- causis celeriter inde movendum censuit . (2 ) Langarus

ζευγνύναι. (2) Λάγγαρος δε και των Αγριάνων βασι
vero Agrianorum rex , qui etiam Philippo vivo complexus

λεύς έτι μεν και Φιλίππου ζώντος ασπαζόμενος Αλέ

ξανδρον δηλος ήν και ιδία έπρέσβευσε παρ' αυτόν, τότε
amore Alexandrum palam fuerat et privatim ad eum legatos

δε παρήν αυτω μετα των υπασπιστών , όσους τε καλ . miserat , tunc temporis cum lectissimis optimeque armatiz

20 λίστους και ενοπλοτάτους αμφ' αυτόν είχε (5) και scutatis militibus ei aderat. (3 ) Qui quum audiret Alexan
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Υ

επειδή έμαθεν υπέρ των Αυταριατών πυνθανόμενον | drum sciscitantem , quinam illi et quot Autariatae numero

Αλέξανδρον , οίτινές τε και οπόσοι είεν, ουκ έφη χρήναι | essent , monuit, Autariatas nihili faciendos esse , quod es

εν λόγω τίθεσθαι Αυταριάτας είναι γάρ απολεμωτά- | sent omnium illius regionis hominum minime bellicosi: se

τους των ταύτης και αυτός εμβαλείν ες την χώραν
que ipsum in eorum ditionem irrupturum , ut domipotius

5 αυτών , ως αμφί τα σφέτερα μάλλόν τι έχοιεν. Και

κελεύσαντος Αλεξάνδρου έσβάλλει ες αυτούς και haberent quod agerent. Jubente igitur Alexandro popu

εμβαλών ήγε και έφερε την χώραν αυτών . labundus eorum agrum ingreditur et vastat

4. Αυταριάται μεν δή αμφί τα αυτών είχον Λάγ- 4. Ita Autariatæ suis rebus occupabantur ; Langarus vero

γαρος δέ τά τε άλλα ετιμήθη μεγάλως προς Αλεξάνδρου | amplissimis honoribus ab Alexandro affectus , munera

10 και δώρα έλαβεν όσα μέγιστα παρά βασιλεϊ τω Μακε
etiam accepit quæ apud Macedonum reges habentur summa.

δόνων νομίζεται και την αδελφήν την Αλεξάνδρου

Κύναν και ταύτην ωμολόγησε δώσειν αυτώ ες Πέλλας
Sororem etiam suam , Cynam nomine , Alexander , ubi

αφικομένω Αλέξανδρος . Pellam reversus esset, uxorem se illi daturum spondet.

6. Αλλά Λάγγαρος μεν επανελθών οίκαδε νόσω ετε- 5. Langarus autem domum reversus morbo obiit. Alexan

15 λεύτησεν : Αλέξανδρος δε παρά τον 'Εριγόνα ποτα- der igitursecus Erigonem fluvium iter faciens, Pelinm venit :

μόν πορευόμενος ες Πήλιον πόλιν έστέλλετο . Ταύτην
quam urbem Clitus occuparat , ut totius regionis munitissi:

γάρ κατειλήφει ο Κλείτος ως οχυρωτάτης της χώρας
mam . Quo simulac venit Alexander, castris ad Eordaicum

και προς ταύτην ως ήκεν Αλέξανδρος , καταστρατοπε
flumen positis postridie muros adoriri statuit. (6) Clitus

δεύσας προς το Εορδαϊκό ποταμώ, τη υστεραίαεγνώκει

20 προςβάλλειν το τείχει. (6) Οι δε αμφί τονΚλείτον τα
com suis copiis montes urbi circumjectos, qui alti et silvis

Ο κύκλο της πόλεως όρη , υπερδέξιά τε όντα και δασέα , densi erant, insederat, ut si Macedones urbem adorirentur,

κατείχον , ώς πάντοθεν επιτίθεσθαι τους Μακεδόσιν , ει omni ex parte irruere in eos possent. Glaucias vero Tau

τη πόλει προσβάλλoιεν: Γλαυκίας δε αυτώ και των Ταυ- lantiorum rex necdum ad ipsum venerat. (7 ) Quum itaque

λαντίων βασιλεύς ούπω παρήν. ( ) Αλέξανδρος μέν | jam Alexander urbiimmineret, hostes , mactatis tribus pu

25 δή τη πόλει προσήγεν οι δε πολέμιοι σφαγιασάμε- | eris et totidem puelis tribusque nigris arietibus , erumpunt

νοι παίδας τρείς και κόρας ίσας τον αριθμών και κριούς | tanquam cum Macedonibus manus conserturi . Quumque
μέλανας τρείς, ώρμηντο μεν ως δεξόμενοι ές χείρας | jam propius convenissent , Ioca illa que occuparant , quan
τους Μακεδόνας: ομού δε γενομένων εξέλιπον καίτοι | iam propius convenissent , Ioca illa que occuparant , guan

καρτερά όντα τα κατειλημμένα προς σφών χωρία , ώστε
tumvis aspera munitaque essent , deserunt , adeo ut etiam

30 και τα σφάγια αυτών κατελήφθη έτι κείμενα.
hostiæ ibidem relictæ sint repertæ .

8. Ταύτη μεν δή τη ημέρα κατακλείσας αυτούς ες την 8. Eo ipso die hostibus intra mænia conclusis castrisque

πόλιν και στρατοπεδευσάμενος προς το τείχει εγνώκει | ad muros positis , statuerat Alexander alio in orbem muro

περιτειχισμόαποκλείσαι αυτούς: τη δε υστεραία πα
ducto ipsos intercludere. Postridie vero quum Glaucias

ρήν μετά πολλής δυνάμεως Γλαυκίας και των Ταυλαν

35 τίων βασιλεύς. "Ενθα δη Αλέξανδρος τήν μεν πόλιν
Taulantiorum rex cum ingenti exercitu eo pervenisset, nec

απέγνω ελεϊν αν ξύν τη παρούση δυνάμει , πολλών μέν | speraret Alexander se iis quas adduxerat copiis urbemca

ες αυτήν και μαχίμων ξυμπεφευγότων , πολλών δέ άμα | pere posse , quum et multi bellatores in urbem confugissent

τώ Γλαυκία προσκεισομένων , ει αυτός το τείχει προσ- | multique cum Glaucia irruituri essent , si ipse murum op

μάχοιτο , (0 ) Φιλώταν δε αναλαβόντα των ιππέων όσους
40 ες προφυλακήν και τα υποζύγια τα εκ του στρατοπέδου | pugnaret : (9) Philotam , sumpto equitatu qui presidio

ες επισιτισμόν έπεμπεν. Και ο Γλαυκίας μαθών της | sufficeret et jumentis castrensibus , frumentatum mittit .

ορμήν των αμφί Φιλώταν εξελαύνει επ' αυτούς , και | Glaucias , cognito motu Philote , in eum movit , et mon

καταλαμβάνει τα κύκλω όρη του πεδίου , όθεν οι ξύν ή tes campo , in quem Philotas frumentatum iturus erat,
Φιλώτα επισιτιείσθαι έμελλον. (1ο) Αλέξανδρος δε , | circumjectos occupat. (10) Alexander , simulac ei renun

65 επειδή απηγγέλθη αυτώ ότι κινδυνεύουσιν οί τε ίπ

πείς και τα υποζύγια , ει νύξ αυτούς καταλήψεται , i tiatum est, equitatum et impedimenta in magno discrimine

αυτός μεν αναλαβών τούς τε υπασπιστές και τους | versari , si nox eos occupet , ipse confestim scutafis et sa

τοξότας και τους Αγριάνας και ιππέας ες τετρακο- | gittaris atque Agrianis equilibusque quadringentis secum

σίους εβοήθει σπουδή το δε άλλο στράτευμα προς | sumptis , auxilio advolat , reliquo exercitu ad urbem re

60 τη πόλει απέλιπεν , ως μη αποχωρήσαντος παντός licto : ne, universo exercitu discedente , oppidani excurren

του στρατού και οι εκ της πόλεως επιδραμόντες τους

αμφί Γλαυκίαν ξυμμίξειαν . (11 ) Ένθα δη Γλαυκίας
tes cum Glaucia conjungerentur . ( 11 ) Glaucias , ut sensit

προσάγοντα Αλέξανδρον αισθόμενος έκλείπει τα όρης | Alexandrum adventare , montes deserit , atque ita Philolas

οι δε ξύν «Φιλώτα ασφαλώς επί το στρατόπεδον διεσώ- tuto se in castra recepit. Existimabant adhæc Clitus et
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θησαν . Έδόκουν δ' έτι τον Αλέξανδρον εν δυσχωρία | Glaucias difficultate locorum interceptum esse Alexandrum .

απειληφέναι οι αμφί τον Κλείτον και Γλαυκίαν τα
Nam et montes opportunos magno equitum , jaculatorum

τε γάρ όρη τα υπερδέξια κατείχαν πολλοίς μεν ιππεύσι,

πολλοίς δε ακοντισταις και σφενδονήταις, και οπλίταις et funditorum numero occuparant, et armatis militibus

5 δε ουκ ολίγοις , και οι εν τη πόλει κατειλημμένοι προσ- non paucis , et oppidani in urbe conclusi in abeuntes irru

κείσεσθαι απαλλαττομένοις έμελλον ». ( 12) τά τε χωρία

δι' ών η πάροδος ήν τώ Αλεξάνδρω στενά και όλώδη pturi erant . (12) Preterea loca per que Alexandro eundum

εφαίνετο, τη μεν προς του ποταμού απειργόμενα, τη δέ | erat , angusta et silvosa erant : hinc flumine , illiac monte

όρος υπερύψηλον ήν και κρημνοί πρός του όρους, ώστε excelso atque prærupto viam adeo coarctantibus , ut ne

10 ουδε επί τεσσάρων ασπίδων αν τα στρατεύματι ή πά
quatuor quidem scutatis militibus conjunctim iter esset.

ροδος εγένετο.

ΚΕΦ. 6'. CΑΡ. VΙ.

Ένθα δη εκτάσσει τον στρατόν Αλέξανδρος ες έκα- Alexander aciem ita instruit , ut centum viginti in spis

τον και είκοσι το βάθος της φάλαγγος. ' Επί το κέρας | situdine phalanx habeat : equitesque in utroque cornu

δεεκατέρωθεν διακοσίους ιππέας επιτάξαςπαρήγγελλε | ducentosIocans, mandat , ut silentio habito mandata cele

15 σιγή έχειν , το παραγγελλόμενον οξέως δεχομένους. (2)

Και τα μεν πρώτα εσήμανεν ορθά ανατείναιταδόρατα | riter excipiant. (2) Αc primo imperat ut erigerent hastas ;
τους οπλίτας , έπειτα από ξυνθήματος αποτεϊναι ές προ mox siyno dato versus hostes tanquam impetum facturi,

βολήν , και νύν μεν ες το δεξιόν εγκλίναι των δοράτων | infestas protenderent , modo in dextrum , modo in sinistrum

την σύγκλεισιν , αύθις δε επί τα αριστερά. Και αυτήν | latus lexis hastarum cuspidibus . Ipsam interea phalan

20 δε την φάλαγγα ές τε το πρόσω οξέως εκίνησε και επί
gem celeriter promovit , et in cornua aliter atque aliter

τα κέρατα άλλοτε άλλη παρήγαγε. (3) Και ούτω πολυ
duxit : (3) atque ita immutata in varias formas brevi tem

λάς τάξεις τάξας τε και μετακοσμήσας εν ολίγω χρόνω,

κατά το ευώνυμον οίον έμβολον ποιήσας της φάλαγγος | Dore aciei structura, aleva, tanquamin cunean redacta

επήγεν επί τους πολεμίους. Οι δε πάλαι μεν εθαύμα- phalange , hostes invadit . Hi vero quum jam mirati essent

25 ζον τήν τε οξύτητα δρώντες και τον κόσμον των δρω- | quanta celeritate quoque ordineres gererentur, ubi demum

μένων· τότε δε προσάγοντας ήδη τους αμφί 'Αλέξαν- | accedunt Macedones ,impetum eorum haud sustinentes ,
δρον ούκ εδέξαντο , αλλά λείπουσι τους πρώτους λόφους. | primos colles deserunt . (4) Tum Alexander clamores edi

(6 ) Ο δε και έπαλαλάξαι εκέλευσε τους Μακεδόνας και

τους δόρασεδουπήσαιπρος τας ασπίδας οι δέ Ταυλάν- | hastisque scutaquati jubet. Quo clarmore vehementius
adhuc perculsi Taulantii exercitum celeriter urbem versus

30 τιοι έτι μάλλον εκπλαγέντες πρός τής βοής ως προς

την πόλιν επανήγαγον σπουδη τον στρατόν.

5. Αλέξανδρος δε λόφον τινάς κατέχοντας ιδών ου πολ- 5. Alexander , animadvertens exiguam quandam hostium

λους των πολεμίων , παρ' όν αυτή η πάροδος εγίγνετο , manum collem tenere, per quem ipsi transeundum erat,

παρήγγειλε τους σωματοφύλαξη και τοίς αμφ' αυτόν
corporis custodibus et amicis, qui circa eum erant, impe

35 εταίροις , αναλαβόντας τας ασπίδας αναβαίνειν επί τους
rat uti assumptis scutis equos conscendant et collem petant.

ίππους και ελαύνειν επί τον γήλοφον· εκείσε δε έλ

θόντας , ει υπομένoιεν οι κατειληφότες το χωρίον , τους | Quo ubi ventum esset, si hostes qui locumillum occupabant
ημίσεας καταπηδήσαι από των ίππων και αναμιχθέν- eos opperirentur, dimidia pars illorum ex equis desiliat, et

ταςτους ιππεύσι πεζούς μάχεσθαι. (6) Οι δε πολέμιοι | equitibus mista pedites confligant. (6) Hostes , adventantem

40 την ορμήν του Αλεξάνδρου ιδόντες λείπουσι τον γήλο- | Alexandrum conspicati , collem deserunt, et utrinque per

φον και παρεκκλίνουσιν εφ' εκάτερα των ορών. Ενθα
montes diffugiunt. Occupato itaque colle, Alexander cum

δη καταλαβών Αλέξανδρος τον γήλοφον συν τους εταί

ροις τούς τε Αγριάνας μεταπέμπεται και τους τοξότας , | amicis Agrianos atquesagittarios, duo circiter milia, ad se

όντας ές δισχιλίους τους δε υπασπιστάς διαβαίνειν | arcessit ; scutatos vero lumen trajicere jubet : postque hos ,

45 τον ποταμόν εκέλευσε και επί τούτοις τας τάξεις των Macedonum cohortes. Ubi vero trajecerint, ad sinistram

Μακεδόνων · οπότε δε διαβάντες τύχοιεν , επ' ασπίδα
explicent aciem ut densa statim eorum qui transissent

εκτάσσεσθαι , ως πυκνήν ευθύς διαβάντων φαίνεσθαι

την φάλαγγα · αυτός δε εν προφυλακή ών από του | Phalanx esse videretur. Ipse in procubis quum esset ,
ex colle hostium motus spectabat. (7 ) Hostes , quum exer

λόφου αφεώρα των πολεμίων την ορμήν. (7) Οι δέ ,
citum flumen transeuntem cernerent, montes versus sese50 ορώντες διαβαίνουσαν την δύναμιν, κατά τα όρη αντε

πήεσαν , ως τους μετά 'Αλεξάνδρου επιθησόμενοι τελευ- contulere , veluti in eos qui postremi cum Alexandro dis

movere .
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ταίοις αποχωρούσιν. Ο δε πελαζόντων ήδη αυτός έκθεϊ cessuri erant impetum facturi. In quos jam appropin

συν τοις αμφ' αυτόν , και η φάλαγξ , ως διά του ποτα
quantes ipse rex cum suis excurrit , phalanx vero quasi

μου επιούσα , επηλάλαξεν οι δε πολέμιοι πάντων
transmisso (iterum) Numine subsidio ventura clamores edit.

επί σφάς ελαυνόντων εγκλίναντες έφευγον· και εν

5 τούτω επήγεν Αλέξανδρος τούς τε Αγριάνας και τους
Tum hostes , tota Macedonum vi in eos irruente , in fugam

τοξότας δρόμω ως επί τον ποταμόν . (8) Και πρώτος | vertuntur : interea Alexander Agrianos et sagittarios

μεν αυτός φθάσας διαβαίνει τους τελευταίους δε ως raptim ad lumen mittit : (8) atque ipse φuidem primus

είδεν επικειμένους τους πολεμίους , επιστήσας επί τη | transit , extremos vero quum ab hoste premi cerneret ,

όχθη τας μηχανάς εξακοντίζειν ως πορρωτάτω απ' αυ
machinis in ripa collocatis , quam longissime in eo tela ,

10 των εκέλευσεν όσα από μηχανών βέλη εξακοντίζεται:

και τους τοξότας δε εκ μέσου του ποταμού εκτοξεύειν | quacunque machinis torqueri possunt ,emitti jubet. Sa

επιστάντας και τούτους. Και οι μεν αμφί τον Γλαυ- | gittariis etiam , ut in medio lumine consistentes hostem

κίαν είσω βέλους παρελθείν ουκ ετόλμων : οι Μακε- | sagittis petant imperat . Glaucias intra teli jactum pro

δόνες δε εν τούτω ασφαλώς επέρασαν τον ποταμόν , | gredi non audebat. Interea Macedones incolumes traji

15 ώστε ουδείς απέθανεν εν τη αποχωρήσει αυτών . ciunt , ita ut nemo eorum in discessu desideratus fuerit,

9. Τρίτη δε απ' εκείνης ημέρα καταμαθών Αλέξαν»
9. Triduo post Alexander , quum audisset Clitum et Glau

δρος κακώς αυλιζομένους τους αμφί Κλείτον και Γλαυ .
ciam negligenter in castris degere, et neque excubias

κίαν , και ούτε φυλακάς εν τη τάξει αυτούς φυλαττομέ

νας ούτε χάρακα ή τάφρον προβεβλημένους, οία δή ξύν
agere neque vallo aut fossa sese cinxisse ( quippe qui Alex

20 φόβω απηλλάχθαι οιoμένων Αλέξανδρον, ες μήκος δε | andrum metu impulsum discessisse crederent ) aciemque

ουκ ωφέλιμον αποτεταγμένην αυτοίς την τάξιν , υπό ipsorum in longum , parum ex eorum commodo, porrectam :

νύχτα έτι λαθών διαβαίνει τον ποταμόν , τούς τε υπα- luce nondum orta clam flumen transit , sumptis secum scu

σπιστάς άμα οι άγων και τους Αγριάνας και τους τοξό- tatis atque Agrianis sagittariisque et Perdicce ac Ceni co

τας και την Περδίκκου και Κοίνου τάξιν. (10) Και | piis . ( 10) Jusseratque ut reliquus exercitus subsequeretur.

25 προστέτακτο μεν ακολουθείς την άλλην στρατιάν ως τε τero tempus illi commodum irruptioni facienda visum

δε καιρόν είδεν είς επίθεσιν , ου προσμείνας δμού γε

νέσθαι πάντας , εφήκε τους τοξότας και τους Αγριά- est , non exspectato reliquorum adventu , sagittarios et
νας : οι δε απροσδόκητοί τε επιπεσόντες και φάλαγγι | Agrianosimmittit. Qui quum praeter omnem exspectatio

κατάκέρας , ήπερ ασθενεστάτους αυτούς καρτερωτάτη τη nem in illos irruerent, et phalanx ad corņu qua debiliores

30 εμβολή προσμίξειν έμελλον , τους μεν έτι εν ταις εύναϊς | erant validiorem acrioremque impetum faceret , alios inle

κατέκτεινον,τους δε φεύγοντας εύμαρώςαιρούντες , ώστε
ctis adhuc decumbentes interficiunt, alios fugientes facile

πολλοί μεν αυτού εγκατελήφθησαν και απέθανον , πολλοί
capiunt , adeo ut multi in ipso illo loco oppressi, multi in

δε εν τη αποχωρήσει ατάκτω και φοβερά γενομένη :
inordinata trepidaque fuga cæsi sint , nec pauci etiam vivi

ουκ ολίγοι δε και ζώντες ελήφθησαν. ( ι ) 'Εγένετο δε

υδ ή δίωξις τοϊς αμφί 'Αλέξανδρον μέχρι προς τα όρη των | in potestatem venerint. (11) Alexander fugientes ad

Ταυλαντίων · όσοι δε και απέφυγον αυτών, γυμνοί | Taulantiorum montes usque persequutus est . Quotquot

των όπλων διεσώθησαν . Κλείτος δε ες την πόλιν το vero tandem effugerunt, abjectis armis evaserunt. Clitus,

πρώτον καταφυγών, έμπρήσας την πόλιν απηλλάγη | qui in urbem primo confugerat , ea incensa , ad Glauciam

παρά Γλαυκίαν ες Ταυλαντίους . in Taulantios abiit.

ΚΕΦ. Ζ'. CAP. VII .

'Εν τούτω δε των φυγάδων τινές των εκ Θηβών Dum hæc geruntur , proſugorum qui ex Thebis fugerant

φευγόντων νύκτωρ ες τας Θήβας , επαγομένων τινών nonnulli noctu urbem ingressi ac per cives aliquot ad novan

αυτούς επί νεωτερισμό εκ της πόλεως , Αμύνταν μέν | das res sollicitati Amyntam et Timolaum, qui erant ex illis

και Τιμόλαον των την Καδμείαν εχόντων ουδέν υπο- | qui Cadmeam obtinebant , nihil liostile suspicantes , extra

τοπήσαντας πολέμιον έξω της Καδμείας απέκτειναν arcem comprehensos trucidant . ( 2 ) Deinde in concionem

46 ξυλλαβόντες (2) ες δε την εκκλησίαν παρελθόντες | prodeuntes , Thetanos ad defectionem ab Alexandro mo

επήραν τους Θηβαίους αποστήναι από 'Αλεξάνδρου , | liendam concitarunt, libertatis vetustum speciosumque

ελευθερίαν τε προϊσχόμενοι , παλαιά και καλά ονό- nomen allegantes : ulque sese a gravi Macedonum imperio

ματα , και της βαρύτητας των Μακεδόνων ήδη ποτέ tandem aliquando assererent. Quod quidem eo facilius

απαλλαγήναι. Πιθανώτεροι δε ες το πλήθος εφαίνοντο , | multitudini persuaserunt , quunn Alexandrum apud Illyrios

50 τεθνηκέναι Αλέξανδρον ισχυριζόμενοι εν Ιλλυριούς· (3 ) ' vita functum constanter affirmarent . (3) Narm etfrequens
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και γάρ και πολύς ο λόγος ούτος και παρά πολλών erat ea de re sermo et late spargebatur, si quidem et multo

εφοίτα, ότι τε χρόνον απήν ουκ ολίγον και ότι ουδεμία | jam tempore abfuerat et nullus nuntius ab eo venerat .

αγγελία παρ' αυτού αφίκτο, ώστε , όπερ φιλεί εν τοις

τοιουσδε , ου γινώσκοντες τα όντα τά μάλιστα καθ' ηδο
Quapropter, ( ut in ejusmodi rebus fere fit ) quum nihil

5 νήν σφισιν είκαζον. certi haberent, id quod gratius ipsis esset , fingebant.

4. Πυθομένω δε Αλεξάνδρω τα των Θηβαίων ούδα . 4. Alexander de Thebanorum rebus certior factus, nulla

μως έδόκει αμελητέα είναι, τήν τε των Αθηναίων πό
ratione negligendas eas putavit : tum quod Atheniensium ur

λιν δι' υποψίας εκ πολλού έχοντι και των Θηβαίων το
bema multo tempore suspectam habebat , tum quod Theba

τόλμημα ου φαύλον ποιουμένω , ει Λακεδαιμόνιοί τε
norum audaciam non levis momenti esse judicabat, si Lace

10 πάλαι ήδη ταις γνώμαις άφεστηκότες και τινες και

άλλοι των εν Πελοποννήσω και Αιτωλοί ου βέβαιοι όν- | daemoni , quorumanimi jampridem erant alienati, alique
nonnulli ex Peloponnesiis atque Ætoli , utpote parum con

τες συνεπιλήψονται του νεωτερισμού τους Θηβαίοις . (5)

'Aγων δή παρά την Εορδαίαν τε και την Ελιμιώτιν | slantes, Thebanorum seditioni sese conjungerent. (5) Eor

και παρά τα της Στυμφαίας και Παραναίας άκρα ,
dæam itaque et Elimiotin rupesque Stymphæas et Parauaas

Ι5 εβδομαίος αφικνείται ες Πελλίναν της Θετταλίας. ' Ε . -
cum exercitu prætergressus, septimo die Pellinam Thessaliæ

θεν δε ορμηθείς έκτη ημέρα έσβάλλει ες την Βοιωτίαν , | urberm pervenit . Inde profectus, sexto post die Baotiam
ώστε ου πρόσθεν οι Θηβαίοι έμαθον είσω Πυλών πα- ingressus est. Neque prius Thebani cognovere Alexandrum

ρεληλυθότα αυτόν, πρίν εν Ογχηστη γενέσθαι ξύν τη | Pylas transiisse, quam Onchestum cum universo exercitu

στρατιά πάση. ( 6) Και τότε δε οι πράξαντες την | pervenit . (6 ) Αctunc quoque , qui defectionis auctores fue

20 απόστασιν στράτευμα εκ Μακεδονίας Αντιπάτρου | rant , venisse ex Macedonia Antipatri exercitum fingebant:

αφίχθαι έφασκoν , αυτόν δε Αλέξανδρον τεθνάναι διι- | ipsum vero Alexandrum obiisse contendebant . Quumque

σχυρίζοντο , και τους απαγγέλλουσιν ότι ούτος αυτός | nonnulli referrent quod idem ipse Alexander adventaret ,

προσάγει Αλέξανδρος χαλεπώς είχον άλλον γάρ τινα indigne ſerebant, alium quempiam Alexandrum Aeropi fi

ήχειν Αλέξανδρον τον Άερόπου . lium venire dicentes.

7. Ο δε Αλέξανδρος εξ Ογχηστου αρας τη υστε- 7. Alexander motis ab Onchesto castris , postero die

ραία προσήγε προς την πόλιν των Θηβαίωνκατά το του propius ad Thebanam urbem juxta lolai lucum venit . Eo

Ιολάου τέμενος · ου δή και έστρατοπέδευσεν, ενδιδούς | loci castra fixit , Thebanis mora concessa , si forte facinoris

έτι τοις Θηβαίοις τριβήν , ει μεταγνόντες επί τοις κα

χώς εγνωσμένους πρεσβεύσαιντο παρ' αυτόν. (8) Οι δε
sui pænitentia ducti legatos ad eum mitterent. (8) Illi

30 τοσούτου εδέησαν ενδόσιμόν τι παρασχειν ες ξύμβασιν, vero tantum abſuit ut aliquod compositionis invitamentum

ώστ ' εχθέοντες εκ της πόλεως οί τε ιππείς και των ψι- praeberent , ut ex urbe profuentes equites et velites non

λων ουκ ολίγοι έστε επί το στρατόπεδον ηκροβολίζοντο | pauci in ipsas usque exercitus procubias tela mitterent ac

ές τάς προφυλακάς , καί τινας και απέκτειναν ου πολ- nonnullos Macedonum interficerent. (9) Alexander vicis

λους των Μακεδόνων . ( 9) Και Αλέξανδρος εκπέμπει | sim sagittarios levisque armature milites emittit , qui illo

35 των ψιλών και τοξοτών , ώστ' αυτών αναστείλει την
rum excursionem reprimant : parvoque negotio eos jam

εκδρομήν και ούτοι ου χαλεπώς ανέστειλαν , ήδη το

στρατοπέδω αυτό προσφερομένους. Τη δε υστεραία
exercitum ipsum lacessentes represserunt. Postero die

αναλαβών την στρατιάν πάσαν και περιελθών κατά universum exercitum ad portas , quæ Eleutheras atque

τας πύλας τας φερούσας επ’ Ελευθεράς τε και την Atticam petunt , ducens, ne tum quidem ad muros promo

40 Αττικήν , ουδε τότε προσέμιξε τοίς τείχεσιν αυτούς, αλλ' vit , sed haud procul a Cadmea arce locat , ut illis Mace

εστρατοπέδευσεν ου πολύ απέχων της Καδμείας , ώστ' donibus, qui Cadmeam tenebant, prasto esset. ( 10 ) The

εγγύς είναι ωφέλειαν των Μακεδόνων τους την Κα
bani enim arcem illam duplici vallo in orbem jacto sepserant

δμείαν έχουσιν. ( το ) Οι γάρ Θηβαίοι την Καδμείας | ita ut neque extrinsecus quisquarn subsidio venire obsessis

διπλή χάρακι εφρούρουν αποτειχίσαντες , ως μήτε

45 έξωθέν τινα τους εγκατειλημμένοις δύνασθαι επωφελεϊν, posset , neque ipsi excurrentes , suos lædere , quando cum

μήτε αυτούς εκθέοντας βλάπτειν τι σφάς , οπότε τούς hostibus qui foris erant congrederentur. Alexander, qui

έξω πολεμίους προσφέρoιντο. Αλέξανδρος δε (έτι adhuc amice rem componi, quam in discrimen adduci

γάρ τοις Θηβαίοις διά φιλίας ελθείν μάλλόν τι ή διά Thebanos malebat , in castris ad Cadmeam arcem moram

κινδύνου ήθελε ) διέτριβε προς τη Καδμεία κατεστρατο- | tralietat. ( 11 ) Tum Thebanorum nonnulli, qni quid

50 πεδευκώς . ( τι ) 'Ενθα δή των Θηβαίων οι μεν τα βέλ

τιστα ες το κοινόν γιγνώσκοντες εξελθείν ώρμηντο παρ'
maxime e re publica esset norant , ad Alexandrum eundum

'Αλέξανδρος και ευρέσθαι συγγνώμην το πλήθει των esse censebant, et veniam defectionis multitudini imploran

Θηβαίων της αποστάσεως: οι φυγάδες δε και όσοι τους dam . Exules vero quique illos advocarant, Alexandri

φυγαδας επικεκλημένοι ήσαν , ουδενός φιλανθρώπου τυ- benignitatem experturos se non putantes , et præ ceteris
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χεϊν αν παρ' Αλεξάνδρου αξιoύντες , άλλως τε και βοιω- | ii, qui praetores Bootorum erant , plebem omnibus ratio

ταρχούντες έστιν οι αυτών , παντάπασιν ενήγον το πλή
nibus ad bellum incitabant. Sed ne sic quidem Alexan

θος ες τον πόλεμον. Αλέξανδρος δε ουδ' ώς τη πόλει
der urbem oppugnare cæpit.

προσέβαλεν.

ΚΕΦ. Η' . CAP. VIII.

Αλλά λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου ότι Περδίκκας , At Ptolemæus Lagi filius scribit , Perdiccam præsidii

προτεταγμένος της φυλακής του στρατοπέδου συν τη castrensis præfectum , quum ab hostium vallo non mul

αυτού τάξει και του χάρακος των πολεμίων ου πολύ
tum cum suis copiis abesset, non exspectato signo

αφεστηχώς , ου προσμείνας παρ' Αλεξάνδρου το ες την

μάχην ξύνθημα , αυτός πρώτος προσέμιξε το χάρακι | conflictus, primum in vallum impetum fecisse , eoque

10 και διασπάσας αυτόν ενέβαλεν ες των Θηβαίων της | subverso in Τhebanorum praesidium irruisse . (2) Hune

προφυλακήν. (2) Τούτω δε επόμενος'Αμύντας καιΑν- | sequutum Amyntam Andromenis filium , qui conjunctas
δρομένους, ότι και ξυντεταγμένος το Περδίκκα ήν, επή

cum Perdicca copias suas habebat , simulac Perdiccam

γαγε και αυτός την αυτού τάξιν , ως είδετον Περδίκ- | intra vallum progressum videret , suam etiam cohortem

καν προεληλυθότα είσω του χάρακος . Ταύτα δε ιδών
immisisse. Alexander id conspicatus , ne sui soli relicti a

15 'Αλέξανδρος, ως μή μόνοι άποληφθέντες πρός των

Θηβαίων κινδυνεύσειαν, επήγε την άλλην στρατιάν, (3 )
Thebanis cireumvenirentur, reliquum exercitum invexit :

και τους μεν τοξότας και τους Αγριάνας εκδραμείν | (3) et sagittariis quidelin atque Agrianis intra vallum ire jus

εσήμανεν είσω του χάρακος , τα δε αγήματα και τους | sis, agema etiamnum et scutatos extra vallum continet.

υπασπιστάς έτι έξω κατείχεν . " Ενθα δη Περδίκκας | ibi Perdiccas , dum interius alterum vallum penetrare

20 μεν του δευτέρου χάρακος είσω παρελθείν βιαζόμενος | conatur, telo ictus procidit , et graviter saucius in castra

αυτός μεν βληθείς πίπτει αυτού , και αποκομίζεται κα
defertur : atque ægre ex eo vulnere curatus est. Ac The

κώς έχων επί το στρατόπεδον , και χαλεπώς διεσώθη
banos quidem ii qui cum Perdicca vallum perruperant, una

από του τραύματος τους μέντοι Θηβαίους ες την κοί

λην οδόν την κατά το Ηράκλειον φέρουσαν οι άμα
cum Alexandri sagittariis , in cavam viam , quae ad Ηercu

25 αυτο εισπεσόντες ομού τοϊς παρ' Αλεξάνδρω τοξόταις | lis templum fert, concludunt : (4) et quamdiu templum

συνέκλεισαν. («) Και έστε μεν επί το Ηράκλειον ανα- versus se recipiunt , persequuntur : sed inde conversis rur.

χωρούσιν, είποντο τους Θηβαίοις · εντεύθεν δε επιστρε. sum cum clamore Thebanis, Macedones se in fugam conji

ψάντων αυθις συν βοή των Θηβαίων, φυγή των Μακε
ciunt ; atque Eurybotas Cretensis sagittariorum præfectus

δόνων γίγνεται και Ευρυβώτας τε και Kρής πίπτει και
callit , et ipsorum sagittariorum circiter septuaginta ; reli

30 τοξάρχης και αυτών των τοξοτών ες εβδομήκοντα: οι
δε λοιποί κατέφυγον προς το άγημα το των Μακεδόνων | qui ad agema Macedonum et scutatos regios confugerunt.

και τους υπασπιστές τους βασιλικούς. (5 ) Καν τούτω | (5) Alexander suos fugientes , Thebanos vero solutis ordini

Αλέξανδρος τους μεν αυτού φεύγοντας κατιδών, τους | bus persequentes videns , instructa phalange in eos fer

Θηβαίους δε λελυκότας εν τη διώξει την τάξιν, εμβάλ- | tur, eosque intra portas precipites agit . Tantus au

35 λει ες αυτούς συντεταγμένη τη φάλαγγι: οι δε ώθούσι tem fugientium metus ac perturbatio erat , ut quum per

τους Θηβαίους είσω των πυλών και τοϊς Θηβαίοις ες | portas in urbem repellerentur, ne de claudendis quidem

τοσόνδε φοβερά η φυγή εγίγνετο , ώστε διά των πυλών
portis cogitarent : sed quotquot Macedones fugientibus

ωθούμενοι ες την πόλιν ουκ έφθησαν συγκλείσαι τας

πύλας αλλά συνεισπίπτουσι γάρ αυτούς είσω του τεί
imminebant, una cum ipsis intra muros sese conjicerent :

40 χoυς όσοι των Μακεδόνων εγγύς φευγόντων είχοντο, | guippe quod muri , ob frequentia presidia , propugnatori

άτε και των τειχών διά τάς προφυλακάς τάς πολλάς | bus vacui erant. (6) Quumque ad Cadmearn arcem pro

ερήμων όντων . (6 ) Και παρελθόντες εις την Καδμείας | grederentur , alii quideminde, secus Amphionis templum,

οι μεν εκείθεν κατά το 'Αμφείον συν τοις κατέχουσι una cum iis qui Cadmeam arcem occupabant, in aliam

την Καδμείας εξέβαινον ες την άλλην πόλιν , οι δε κατά | urbis partem exierunt ; alii secus meniaone jam ab is qui

45 τα τείχη , έχόμενα ήδη πρός των συνεισπεσόντων τους

φεύγουσιν, υπερβάντες ες την αγοράν δρόμο εφέροντο. | transcendentes cursim ad forum ferebantur. (7) Αc The
una cum fugientibus illapsi in urbem erant, tenebantur,

(7) Και ολίγον μέν τινα χρόνον έμειναν οι τεταγμένοι των

Θηβαίων κατά το '
Αμφείον· ώς δε πανταχόθεν αυτοίς | bani quidem qui ad Amphionis templum in statione erant ,

οι Μακεδόνες και Αλέξανδρος άλλοτε άλλη επιφαινό- aliquamdiu substitere : postremo quum ex omni parte

60 μενος προσέχειντο, οι μεν ιππείς των Θηβαίων διεκπε- Alexander cum Macedonibus superveniens premeret , equi
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σόντες διά της πόλεως ές το πεδίον εξέπιπτον , οι δε tes Thebani evadentes per urbem in campos procurrerunt :

πεζοί ως εκάστους προύχώρει έσώζοντο. (8) Ένθα δη | peditum, ut quisque potuit , salutem sibi quasivit , (8)

οργή ουχ ούτως τι οι Μακεδόνες , αλλά Φωκείς τε και At vero ira perciti non tam Macedones, quam Phocenses

Πλαταιείς και οι άλλοι δε Βοιωτοί ουδέ αμυνομένους | et Plateenses et reliqui Booti Thebanos non jam resisten

5 έτι τους Θηβαίους ουδενί κόσμω έκτεινον , τους μεν έν | tes , nullo modo adhibito , trucidant : alios , irruptione in

ταις οικίαις έπεισπίπτοντες, ούς δε και ες αλκήν τετραμ- eorum ædes facta : alios ad vim conversos , alios in locis

μένους , τους δε και προς ιερούς έχετεύοντας , ούτε γυ: sacris supplices : neque mulieribus neque pueris par

ναικών ούτε παίδων φειδόμενοι. centes.

ΚΕΦ. Θ'. CAP. IX .

Και πάθος τούτο Ελληνικών μεγέθει τε της άλούσης Clades ista Græcanica , cum magnitudine urbis capta ,

Το πόλεως και οξύτητα του έργου , ουχ ήκιστα δε και το πα tum celeritate rei, quodque adeo præter opinionem tam

ραλόγω ές τε τους παθόντας και τους δράσαντας , ου
eorum qui passi eam erant quam qui intulerant , accidisset,

μειόν τι τους άλλους Έλληνας ή και αυτούς τους

μετασχόντας του έργου εξέπληξε. ( 2) Τα μεν γάρ | non minus alios Grecos , quam eos quirei gesteinterfuerant,

περί Σικελίαν Αθηναίοις ξυνενεχθέντα , εί και πλήθει | perculsos tenuit . (2 ) Νamque Atheniensium clades apud

15 των απολομένων ου μείονα την ξυμφοράν τη πόλει Siciliam accepta , tametsi interfectorum numero non mi.

ήνεγκεν, αλλά το τε πόρρω από της οικείας διαφθα- norem calamitatem urbi attulit : tamen quoniam procul a

ρήναι αυτούς τον στρατόν, και τον πολύν ξυμμαχικόν | domo exercitus perierat ; isque potius ex auxiliaribus

μάλλον ή οικείον όντα, και τα την πόλιν αυτοίς περι- quam domesticis copiis conscriptus fuerat ; quodque urbs

λειφθήναι , ως και ες ύστερον επί πολύ τα πολέμω | illis salva relicta erat , quain posterum cum Lacedaemoniis

20 αντισχείν Λακεδαιμονίοις τε και τοις ξυμμάχοις και

μεγάλω βασιλεί πολεμούντας , ούτε αυτούς τους παθού
eorumque sociis et magno rege bellum gerentes diu resi

σιν ίσην την αίσθησιν της ξυμφοράς προσέθηκεν, ούτε
stere poterant : neque ipsis tantum calamitatis sensum

τοις άλλοις “ Ελλησι την επί τω πάθει έκπληξιν ομοίαν | inflixit , neque reliquis Graecis parem cladis admirationem

παρέσχε. (3) Και το εν Αιγός ποταμούς αύθις 'Αθη- | consternationemqueincussit. ( 3) Rursus alia Atheniensium

25 ναίων πταίσμα ναυτικόν τε ήν και η πόλις ουδέν άλλο ad Ægos potamos clades navalis fuit : at urbs nulla alia

ότι μή των μακρών τειχών καθαιρέσει και νεών των calamitate accepta , præterquam quod longi muri diruti

πολλών παραδόσει και στερήσει της αρχής ές ταπεινό
pleræque naves traditæ et adempto imperio civitas in hu

τητα αφικομένη, τό τε σχήμα το πάτριον όμως εφύλαξε | milen statun. redacta est, Formam tamen reipublicae pa

και την δύναμιν ου διά μακρού την πάλαι ανέλαβεν,

και ως τά τε μακρά τείχη εκτειχίσαι και της θαλάσσης | triam retinuit, pristinamque potestatem exiguo tempore

αύθις επικρατήσαι και τους τότε φοβερούς σφισι Λα
post recepit, ita ut et longos muros instaurarit, et maris

κεδαιμονίους και παρ' ολίγον έλθόντας αφανίσαι τήν | imperium recuperarit , utque Lacedaemonios , qui tum tem

πόλιν αυτούς εν τω μέρει εκ των εσχάτων κινδύνων poris maxime formidabiles ipsis erant et parum aberat quin

διασώσασθαι . (4 ) Λακεδαιμονίων τε αν το κατά Λεύ
urbem everterent, ipsi vicissim e summis periculis conser

35 κτρα και Μαντίνειαν πταίσμα των παραλόγω μάλλόν τι
varint. (4) At Lacedæmoniorum ad Leuctra ac Mantineam

της ξυμφοράς ή τώ πλήθει των γε απολομένων τους

Λακεδαιμονίους εξέπληξεν ή τε ξυν Επαμεινώνδα
clades inopinato potius calamitatis eventu , quam cæsorum

Βοιωτών και Αρκάδων γενομένη προσβολή προς την
multitudine Lacedaemonios perterruit. Sed et Bæotorum

Σπάρτης και αυτή το αήθει της όψεως μάλλον ή τη | et Arcadum sub Epaminonda duce in Spartam urbemim

40 ακριβεία των κινδύνων αυτούς τε τους Λακεδαιμονίους | petus insolentia spectaculi potius , quam nmagnitudine peri

και τους ξυμμετασχόντας αυτούς των τότε πραγμάτων | culi et Lacedaemonios et alios , ad quosinfortunium ilad

εφόβησεν. (6 ) Η δε δή Πλαταιέων άλωσις της πό communiter pertinebat, perculit. (5) Platæensium deni.

λεως τη σμικρότητα των εγκαταληφθέντων , ότι οι πολ
que urbis expugnatio ob paucitatem captorum (pleriquo

λοι αυτών διαπεφεύγεσαν πάλαι ές τας Αθήνας , ου
enim multo ante Athenas profugerant) minus calamitosa

45 μέγα πάθημα έγένετο, και η Μήλου και Σκιώνης άλω

σις , νησιωτικά τε πολίσματα ήν και τους δράσασιν αι
fuit. Porro Melus et Scione insularia oppidula capta de

σχύνην μάλλόν τι προσέβαλεν η ες το ξύμπαν Ελλη- | decus potius victoribus quam Graecis universis magnam

νικόν μέγαν τον παράλογον παρέσχε .
admirationem attulere

6. Θηβαίοις δε τα της αποστάσεως οξέα και ξύν 6. At Thebanorum repentina atque inconsiderata defe .

50 ουδενί λογισμό γενόμενα , και η άλωσις δι ' ολίγου τε clio ejusque adeo brevis ac facilis expugnatio, strages etiam
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και ου ξύν πόνο των ελόντων ξυνενεχθείσα , και ο φό- | multa , utpote a tribulibus , etquidem iis veteres inimicitias

νος πολύς , οία δη εξ ομοφύλων τε και παλαιάς απε persequentibus, edita, totius denique urbis direptio , quæ

χθείας επεξιόντων,και ο της πόλεως παντελής ανδραπο- | potentia bellicaque gloriainter Grecia civitates eminebat,

δισμός , δυνάμει τε και δόξη ες τα πολέμια των τότε
haud immerito ad divini numinis iram referebatur : ( 7 )

ι προεχούσης εν τοις "Ελλησιν , ουκ έξω του είκότος ες

μήνιν την από του θείου ανηνέχθη , (7) ως της τε εν
nimirum , sero ta dem pænas exigentis de Thebanis , quod

τω Μηδικώ πολέμω προδοσίας των Ελλήνων διά μα
Medico bello Græcos prodidissent : quod Platæenses vio

κρού ταύτην δίκην εκτίσαντας Θηβαίους, και της Πλα- latis induciis oppressissent urbemque eorum penitus diri.

ταιέων έν τε ταϊς σπονδαίς καταλήψεως και του παντε- puissent : quod eos qui se Lacedæmoniis dedissent , præter

10 λούς άνδραποδισμού της πόλεως , και της των παρα- | Grecorum morem trucidassent : quodque eam civitatem

δόντων σφάς αυτούς Λακεδαιμονίοις ουχ Ελληνικής | vastassent had quam Graeci in Medos acieminstruentes ,pe

γενομένηςδιά Θηβαίους σφαγής, και του χωρίου της | riculum a Grecia avertissent : quodque Athenienses s00

ερημώσεως εν ότω οι Έλληνες παραταξάμενοι Μήδοις | sufragio perdidissent , quum inter Lacedaemoniorum con

απώσαντοτης Ελλάδος τον κίνδυνον, και ότι Αθηναίους ( deratos de diripienda urbe consultaretur. (8) Αc sane

16 αυτοί τη ψήφω απώλλυον, ότε υπέρ ανδραποδισμού της
etiam ante illam urbis calamitatem multis prodigiis divinitus

πόλεως γνώμη προύτέθη εν τοις Λακεδαιμονίων ξυμ
editis monitos eos fuisse ferunt, quæ quidem tum temporis

μάχοις· (8) επεί και προ της ξυμφοράς πολλά από του

θείου επισημήναι ελέγετο, και δη εν μέν το παραυτίκα | negligebantur : postea vero recordatio ea retulit ad opi

ημελήθη, ύστερον δε η μνήμη αυτά ές λογισμός του έχ- nionem, illa que tunc evenissent , is prodigiis olim signifi

20 πάλαι επί τοις ξυνενεχθείσι προσημανθήναι ανήνεγκε. | cata fuisse..

9. Τοϊς δε μετασχούσι του έργου ξυμμάχοις , οίς δή 9. Auxiliaribus copiis, quibus Alexander ob præstitam

και επέτρεψεν Αλέξανδρος τα κατά τας Θήβας διαθεϊ- in ea expugnatione operam , de rebus urbis pro suo arbi

ναι, την μεν Καδμείαν φρουρά κατέχειν έδοξε , την πό. tratu statuere permiserat, Cadmeam arcem præsidio fir

λιν δε κατασκάψαι εις έδαφος , και την χώραν κατανεί- mandam et urbem solo æquandam esse visum est ; ad

25 μαι τους ξυμμάχοις όση μη ιερά αυτής παϊδας δε και nisi qui sacri essent , inter socios distribuendos ;

γυναίκας και όσοι υπελείποντο Θηβαίων , πλην των pueros et fæminas, ac quotquot Thebanorum superstites

ιερέων τε και ξερειών και όσοι ξένοι Φιλίππου η 'Αλε- | essent , exceptis sacerdotibus utriusque sexus , atque

ξάνδρου ή όσοι πρόξενοι Μακεδόνων εγένοντο, άνδρα- | privatis Philippi aut Alexandri et publicis Macedonum

ποδίσαι. (το) Και την Πινδάρου δε του ποιητού οικίαν | hospitibus , in servitutem redigendos. ( 10 ) Pindari vero

30 και τους απογόνους του Πινδάρου λέγουσιν ότι διεφύ- | poete domum ejusque stirpem ab Alexandro , Pindari re

λαξεν Αλέξανδρος αιδοί τη Πινδάρου. Επί τούτοις | verentia ducto, conservatam ferunt . Orchomenum et

'Ορχομενόν τε και Πλαταιάς αναστήσαί τε και τειχίσαι | Plateas socii Alexandri instaurandas et muro cingendas

οι ξύμμαχοι έγνωσαν .
deereverunt.

bec agros ,,

ΚΕΦ. Ι ' . CΑΡ. Χ.

Ες δε τους άλλους Έλληνας ως εξηγγέλθη των Θη- Postquam ad reliquos Græcos Thebanorum clades

35 βαίων το πάθος , Αρκάδες μέν , όσοι βοηθήσοντες Θη- | perlata est, Arcades , quotquot Τhebanis suppetias laturi

βαίοις από της οικείας ώρμήθησαν, θάνατον κατεψηφί- domo protecti erant , in eos qui subsidii mittendi au

σαντο των επαράντων σφάς ες την βοήθειαν Ηλείοι δε ctores ipsis fuerant, mortis sententiam ferunt. Elei exu

τους φυγάδας σφών κατεδέξαντο , ότι επιτήδειοι 'Αλε les suos , quod Alexandro cari essent , recipiunt. ( 2 )

ξάνδρω ήσαν: (2) Αιτωλοί δε πρεσβείας σφών κατά έθνη| Etolorum urbes sigillatim legatos ad Alexandrum mittunt ,

40 πέμψαντες ξυγγνώμης τυχεϊν έδέοντο , ότι και αυτοί
veniam deprecantes, quod et ipsi nuntiata Thebanorum

τι προς τα παρά των Θηβαίων απαγγελθέντα ενεωτέ
ρισαν . Αθηναίοι δέ, μυστηρίων των μεγάλων αγο- | defectione novis rebus studuissent. Αthenienses vero quum

μένων ως ήκόν τινες των Θηβαίων εξ αυτού του έργου , | per id tempus magna mysteria celebrarent et Τhebanorum

τα μέν μυστήρια εκπλαγέντες εξέλιπον, εκ δε των α- | nonnulli ex recenti clade eo venissent , attoniti mysteria

45 γρών εσκευαγώγουν ες την πόλιν. (3) “Ο δήμος δε ες εκ- intermittunt et sarcinas ex agrisin urbem convehunt . (3)

κλησίαν συνελθών Δημάδου γράψαντος δέκα πρέσβεις εκ | Deinde populo in concionerm vocato , Demadis rogatu de

πάντων των Αθηναίων επιλεξάμενος πέμπει παρά'Αλέ- cem legatos ex omnibus Atheniensibus selectos, quoscun

ξανδρον ούστινας επιτηδειοτάτους Αλεξάνδρω εγίγνω- que maxime gratos ei fore putabant , ad Alexandrum

σκον , ότι τε σώος εξ Ιλλυριών και Τριβαλλών επανήλθε | mittunt : qui quod ab Illyriis et Triballis incolumis rediis

60 χαίρειν τον δήμον των Αθηναίων ουκ εν καιρώ απαγ- I set, publicam ei Atheniensium letitiam quamvis nontem



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB . I , 11 . 13

γελούντας, και ότι Θηβαίους του νεωτερισμού ετιμω- | pestive significarent : quodque Τhebanorum seditionem

ρήσατο. (6 ) “Ο δε τα μεν άλλα φιλανθρώπως προς την | ultus esset . (4) Alexander, quoad cetera humanifer ad eo

πρεσβείαν απεκρίνατο, επιστολήν δε γράψας προς τον

δημον εξήτει τους αμφί Δημοσθένην και Λυκούργος | niensem scripsit , qua Demosthenem, Lycurgum, Hyperi
rum legationem respondens , epistolam ad populum Athe

5 και Υπερείδην δε εξήτει και Πολύευκτον και Χάρητα

!

και Χαρίδημον και Εφιάλτης και Διότιμον και Μοι- | derm , Polyeuctum , Chareten , Charidemum , Ephialtem,

ροκλέα (5) τούτους γαρ αιτίους είναι της τε εν Χαι
Diotimum et Mæroclem sibi tradi postulabat. (5) Hos enim

ρωνεία ξυμφοράς τη πόλει γενομένης και των ύστερον | auctores cladis Cheronensis esse statuelat , omniumque

επί τη Φιλίππου τελευτη πλημμεληθέντων ές τε αυτόν facinorum quæ deinceps sub Philippi obitum adversus se

Ιο και ες Φίλιππον και Θηβαίοις δε της αποστάσεως | pariter et illum tentata fuissent : Thebanos denique non

απέφαινεν αιτίους ου μείον ή τους αυτών Θηβαίων | minus ab iisce , quam ab iis qi in urbe res novas moliti

νεωτερίσαντας. ( 6) Αθηναίοι δε τους μεν άνδρας ουκ | essent , ad defectionem sollicitatos esse . (6) Αthenienses eos

εξέδοσαν , πρεσβεύονται δε αύθις παρά Αλέξανδρος ,
quos poscebat non dederunt , sed alios rursum legatos ad

αφείναι δεόμενοι την οργήν τοϊς εξαιτηθείσι και Αλέ
eum mittunt , iram adversus eos quos ad supplicium depo.

σε ξανδρος αφήκε , τυχόν μεν αιδοί της πόλεως , τυχόν δε
scebat ut remittat orantes . Quod quidem fecit , sive reve ..

σπουδή του ες την Ασίαν στόλου , ουκ εθέλων ουδέν

rentia urbis, sive studio trajiciendi in Asiam , nihil suspe.
ύποπτον εν τοις " Ελλησιν υπολείπεσθαι. Χαρίδημος

μέντοι , μόνον των εξαιτηθέντων τε και ου δοθέντων, | ctum in Grecia relinquere volens. Unum Charidemum ex

φεύγειν εκέλευσε και φεύγει Χαρίδημος ες την Ασίαν omnibus quos poposcerat et qui dediti non erant exulare

20 παρά βασιλέα Δαρείον.
jussit. Charidemus in Asiam ad Darium regem profugit.

voo

ΚΕΦ. ΙΑ'. CAP. XI .

Ταύτα δε διαπραξάμενος επανήλθεν εις Μακε- His rebus gestis in Macedoniam reversus, Jovi Olym

δονίας και τω τε Διι τω Ολυμπίω την θυσίαν,την απ’ | pico sacrum fecit jam antea ab Archelao institutum, et

Αρχελάου έτι καθεστωσαν έθυσε και τον αγώνα εν
certamen Olympicum apud Ægas fieri curavit. Sunt qui et

Αιγαίς διέθηκε τα Ολύμπια: οι δε και ταϊς Μούσαις
Musis ludos fecisse dicant. (2 ) Per id tempus nuntiatum est

25 λέγουσιν ότι αγώνα εποίησε. (2 ) Και εν τούτω αγγέλ

λεται το 'Ορφέως του Oιάγρου του Θρακός άγαλμα το | Orphei , Eagri ili , Thracis , statuam in Pieria continue Su

εν Πιερίδι ιδρώσαι ξυνεχώς και άλλοι άλλα επεθείαζον | dasse. Varia fuit vatum de hoc prodigio sententia : Ari

των μάντεων . Αρίστανδρος δε , ανήρ Τελμισσεύς , | stander vero Telmisseus , vates , Alexandrum bono animo

μάντις , θαρρείν εκέλευσεν Αλέξανδρον δηλούσθαι γάρ | esse jubet ; significari enim , poetas epicos et lyricos et quot

30 ότι ποιηταίς επών τε και μελών και όσοι αμφί ωδήν
έχoυσι πολύς πόνος έσται ποιείν τε και άδειν Αλέξαν- | quot carmina tractent magnopere laboraturos in Alexandro

δρον και τα Αλεξάνδρου έργα. ejusque rebus gestis describendis atque decantandis.

3. Άμα δε τω ήρι αρχομένων εξελαύνει εφ' “Ελ. 3. Dehinc ineunte vere ad Hellespontum movit , Macedo

λησπόντου , τα μεν κατά Μακεδονίαν τε και τους Έλ
niæ et Græciæ administratione Antipatro commissa. Ipse

25 ληνας Αντιπάτρω επιτρέψας ,αυτός δε άγων πεζούς μέν | peditum , una cum militibus levis armature et sagittaris

συν ψιλοίς τε και τοξόταις ου πολλά πλείους τωντρισ

μυρίων , ιππέας δε υπέρ τους πεντακισχιλίους. Ην δε non multo plures quam triginta millia , equitum ultra quin

αυτω ο στόλος παρά την λίμνην την Κερκινίτιν ώς επ' que millia secum ducit . Iter ei fuit juxta lacum Cercini

Αμφίπολιν και του Στρυμόνος ποταμού τας εκβολάς.

40 (4) Διαβάς δε τον Στρυμόνα παρέμειβε το Παγγαιον
tem Amphipolin versus, deinde ad Strymonis fluvii ostia . (4 )

όρος την ως επ’ Άβδηρα και Μαρώνειαν , πόλεις Ελ- | Trajecto Strymone , Pangaeum montem preterit via , que

ληνίδας επί θαλάσση ώκισμένας. " Ένθεν δε επί τον Abderam et Maroneam , Græcas urbes ad mare sitas, ducit.

Έβρον ποταμόν άφικόμενος , διαβαίνει και τον Έβρος | Inde ad Ηebrum lumen profectus : quo haud didiculer

ευπετώς. Εκείθεν δε διά της ΙΙαιτικής επί τον Μέλανα

45 ποταμόν έρχεται. (5) Διαβάς δε και τον Μέλανα ες | transmisso , per Peticam regionem ad Melana fluvium venit :

Σηστον αφικνείται εν είκοσι ταϊς πάσαις ημέραις από | (5) eoque etiamtrajecto , vigesimo postquamdomo discesserat

της οίκοθεν εξορμήσεως. Ελθών δε ες Ελαιούντα θύει
die Sestum attigit. Inde Elæunta profectus, Protesilao super

Πρωτεσιλάω επί τω τάφο του Πρωτεσιλάου , ότι και
Πρωτεσίλαος πρώτος έδόκει εχθήναι ες την Ασίαν των | ipsius tumulum sacrificat : quod Protesilauscreditur Graeco- .

50 Ελλήνων των άμα 'Αγαμέμνονι ες "Ίλιον στρατευσάν- I rum , quicumΑgamemnone adversus lium militarunt ,primus
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των και ο νούς της θυσίας ήν επιτυχεστέραν οι γενέ- | in Asiam pedem intulisse . Sacrificii vero sensus hic erat ,

σθαι ή Πρωτεσιλάω την απόβασιν.
ut felicior ipsi quam Protesilao descensus in Asiam esset.

6. Παρμενίων μεν δη των πεζών τους πολλούς και την
6. Parmenioni Alexander peditatus magnam partem et

ίππον διαβιβάσαι ετάχθη εκ Σηστού ές Αβυδον και
equitatum ex Sesto in Abydum trajiciendi negotium dat :

ο διέβησαν ένα τριήρεσι μεν έκατον και εξήκοντα, πλοίους δε

άλλους πολλούς στρογγύλοις. Αλέξανδρον δε εξ Ελαιούν- | gui quidem triremibus centum et sexaginta , alisque navi

τος ες τον Αχαιών λιμένα κατάραι ο πλείων λόγος κα
bus onerariis quamplurimis transvecti sunt. Alexandrum ex

τέχει , και αυτόν τε κυβερνώντα την στρατηγίδα ναύν
Elænnte in Achæorum portum navigasse plurimi scribunt,

διαβάλλειν, και επειδή κατά μέσον τον πόρον του Ελ- | et ipsummet navis pretoric gubernatorem fuisse: quumque

το λησπόντου εγένετο , σφάξαντα ταύρον το Ποσειδώνι και in medio Hellesponto versaretur , taurum Neptuno ac Ne

Νηρηίσι σπένδειν εκ χρυσής φιάλης ες τον πόντον. (7 ) | reidibus mactasse , et ex aurea pliiala in mare libase . (7 )

Λέγουσι δε και πρώτον εκ της νεώς συν τοις όπλοις εκ
Ferunt etiam , primum ex nave cum armis in Asiæ terram

βήναι αυτόν ες την γην την Ασίαν, και βωμούς ιδρύ- descendisse , altariaque struxisse ibi unde ex Europa solvit,

σασθαι , όθεν τε εστάλη έκ της Ευρώπης και όπου εξέβη
et in eo Asiæ loco in quem descendit Jovi descensori,

15 της Ασίας , Διός αποβατηρίου και Αθηνάς και Ηρα

κλέους: ανελθόντα δε ες Ίλιον τη τε 'Αθηνά θύσαι τη
Minervæ et Herculi . Quumque in llium venisset, Palladi

Ιλιάδι , και την πανοπλίαν την αυτού αναθείναι ες τον Iliaca sacrificasse : universisque armis , quibus uti soleret,

νεών , και καθελεϊν αντί ταύτης των ιερών τινα όπλων in ejus templo fixis , sumpsisse eorum loco sacra quædam

έτι εκ του Τρωϊκού έργου σωζόμενα. (6) Και ταύτα

2ο λέγουσιν ότι οι υπασπισται έφερον προαυτού ές τάς guidem arma scutatos ante ipsum in pralium gestare 30

arma , quæ ex Trojano bello adhuc salva erant : (8) quæ

μάχας. Θυσαι δε αυτόν και Πριάμω επί του βωμού
litos narrant. Sacrificasse etiam eum Priamo ad Jovis

του Διός του Ερκείου λόγος κατέχει , μήνιν Πριάμου

XX
παραιτούμενον τω Νεοπτολέμου γένει , και δη ες αυτόν

Hercii aram fama est, ut Priami iram adversus Neoptolemi

καθηκεν . progeniem , quæ ad ipsum pertinebat, deprecaretur.

ΚΕΦ. ΙΒ' . CAP. XII.

25 'Ανιόντα δ' αυτόν ες " Ιλιον Μενοίτιος τε και κυβερ Porro Alexandro Ilium versus adscendenti Menatius

νήτης χρυσό στεφάνω έστεφάνωσε και επί τούτωΧάρης | gubernator auream coronam imposuit : post hunc Charts

ο Αθηναίος εχ Σιγείου ελθών και τινες και άλλοι , οι | Atheniensis , qui ex Sigeo venerat, atque ali nonnuli ,

μεν “ Ελληνες , οι δε επιχώριοι . Ηφαιστίωνα δε λέγου- | partim Greci , partim indigente . Ab Hephaestione vero

σιν ότι του Πατρόκλου τον τάφον έστεφάνωσεν οι δε, Patrocli tumulum coronatum esse narrant . Sunt qui Ale

3ο ότι και τον Αχιλλέως [άρα] τάφον εστεφάνωσε και ευ xandrum etiam Achillis tumulum coronasse dicant : et

δαιμόνισεν άρα , ως ο λόγος , Αλέξανδρος Αχιλλέα , felicem quidem , ut fama est , nominavit Achillem quod

ότι “Ομήρου κήρυκος ες την έπειτα μνήμην έτυχε. | Homerum preconem ad perpetuandam suam memoriam

(2) Και μέντοι και ήν 'Αλεξάνδρω ουχ ήκιστα τούτου
nactus esset. (2 ) Neque vero immerito hac de causa Ale

ένεκα ευδαιμονιστέος Αχιλλεύς, ότι αυτό γε 'Αλεξάνδρα,

35 ου κατά την άλλην επιτυχίαν , το χωρίον τούτο εκλιπές

xandro felix censendus Achilles visus est : quum hoc unum

ξυνέβη ουδέ εξηνέχθη ες ανθρώπους τα 'Αλεξάνδρου έργα | ad reliquam Alexandri felicitatem deesse contigerit. Name

επαξίως ούτ' ουν καταλογάδην ούτε τις εν μέτρω εποίη- | enim ejus gesta pro dignitate memoriae prodita sunt , neque

σεν , αλλ' ουδε εν μέλει ήσθη Αλέξανδρος , εν ότω | quisquam ea aut soluta oratione aut versu conscripsit , aut

Ιέρων τε και Γέλων και Θήρων και πολλοί άλλοι ου- | lyrico carmine cecinit , quemadmodum Hieronis , Gelonis,

40 δέν τι Αλεξάνδρω επεoικότες , ώστε πολύ μείον γιγνώ- | Theronis aliorumque multorum qui Alexandro comparandi

σχεται τα ' Αλεξάνδρου και τα φαυλότατα των πάλαι non sunt . Quo factum est ut minus notæ sint Alexandri

έργων: (3) οπότε και η των μυρίων συν Κύρω άνοδος res præclare gestæ , quam aliorum veterum vulgaria facta .

επί βασιλέα 'Αρταξέρξης και τα Κλεάρχου τε και των (3) Siquidem illa decem millium cum Cyro adversus Ar

άμα αυτό αλόντων παθήματα και η κατάβασις αυτών taxerxem expeditio , et Clearchi atque eorum qui cum eu

45 εκείνων , ήν Ξενοφών αυτούς κατήγαγε , πολύ τι επιφα- | capti fuerunt clades , et eorundem Xenophonte duce reditus,

νέστερα ες ανθρώπους Ξενοφώντος ένεκά εστιν η 'Αλέ- | illustriora apud homines Xenophontis opera sunt effecta ,,

ξανδρός τε και τα 'Αλεξάνδρου έργα . (4) Καίτοι 'Αλέ quam Alexander ejusque res gestæ . (4) Attamen Alexander

ξανδρος ούτε ξύν άλλω έστράτευσεν , ούτε φεύγων μέγαν neque cum altero expeditionem fecit, neque magnum re

βασιλέα τους τη καθόδω τη επί θάλατταν εμποδών | gem fugiens , eos qui descensui ad mare impedimento erant

60 γιγνομένους εκράτησεν· αλλ' ουκ έστιν όστις άλλος είς άνήρ vicit : neque quisquam est mortalium qui solus tam pre
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τοσαύτα ή τηλικαύτα έργα κατά πλήθος και μέγεθος εν clara et numero et magnitudine aut inter Græcos aut inter

“ Έλλησιν ή βαρβάροις απεδείξατο. 'Ένθεν και αυτός δρ- | barbaros facinora ediderit . Αtque hac quidem de causa

μηθήναι φημι ες τήνδε την ξυγγραφήν , ούκ απαξιώσας me ad hanc historiam conscribendam impulsum fuisse

έμαυτόν φανερά καταστήσειν ες ανθρώπους τα 'Αλεξάν- | profiteor, non indignum me censens per quem Alexandri

5 δρου έργα. (6) " Όστις δε ών ταύτα υπέρ εμαυτού γιγνώ res gestæ apud homines notæ celebresque efficerentur. (5)

σκω, το μεν όνομα ουδέν δέομαι αναγράψαι , ουδέ γάρ | Quisquis vero sim qui ita de me sentiam, nomen quidem

ουδέ άγνωστον ες ανθρώπους εστίν, ουδέ πατρίδα τις μοι | adscribere nihil attinet , neque enim obscurum inter mor

tales est, nec patriam , nec genus meum , neque an aliquem

έστιν ουδέ γένος το εμόν , ουδέ ει δή τινα αρχήν εν τη
in civitate mea magistratum gesserim . Illud dixisse satis

έμαυτούήρξα· αλλ' εκείνο αναγράφω, ότι εμοίπατρίς fuerit, miliet patriam et genus et honores esse has lite

10 τε και γένος και αρχαί οίδε οι λόγοι εισί τε και από νέου
ras atque a pueris jam fuisse. Propterea non indignum me

έτι εγένοντο. Και επί τώδε ουκ απαξιω εμαυτών των judicaverim , qui inter primos Græcæ linguæ scriptores , ut

πρώτων εν τη φωνή τη “Ελλάδι , είπερ ούν και Αλέ Alexander inter eos qui in re militari præstiterunt , collo

ξανδρος των εν τοίς όπλοις.

6. Ε : Ιλίου δε ες Αρίσβην ήκεν , ού πάσα ή δύναμις 6. Ex Jlio Alexander ad Arisben movit , quo in loco

15 αυτώ διαβεβηκυία τον Ελλήσποντον έστρατοπεδεύκει, universus exercitus trajecto Hellesponto castra fixerat. Ρο

και τη υστεραία ες Περιώτης: τη δε άλλη Λάμψακον | stridie Percoten ; deinde Lampsacum pretergressus ad

παραμείψας προς το Πρακτίω ποταμό έστρατοπέδευ Practium flumen consedit, qui ex Idæis montibus fluens,

σεν , δς δέων εκ των ορών Ιδαίων εκδιδοί ες θάλασσαν
inter Hellespontum et Euxinum pontum in mare fertur.

την μεταξύ του Ελλησπόντου τε και του Ευξείνου

Inde Hermotum venit , Colonas urbem prætergressus. ( 7 )

20 πόντου . ' Ένθεν δε ες “Ερμωτoν αφίκετο , Κολωνάς πόλιν

παραμείψας. (1) Σκοποί δε αυτώ επέμποντο προ του
Speculatores porro ante exercitum miserat, quorum dux

στρατεύματος και τούτων ηγεμών ήν 'Αμύντας και Αρ- | erat Amyntas Arrhabai filius , cum turma amicorum ex

ραβαίου ,έχων των τε εταίρων την ίλην την εξ Απολ. Apolloniatis conscripta , cui præfectus erat Socrates Sa

λωνίας, ής ελάρχης ήν Σωκράτης ο Σάθωνος , και των thonis filius , et cum quatuor turmis præcursorum , quos

25 προδρόμων καλουμένων ίλας τέσσαρας κατά δε την vocant. In transitu Panegorum Lycagoræ filium , unum ex

πάροδον Πρίαπον πόλιν ένδοθείσαν πρός των ενοικούν.
amicis , cum aliquo comitatu mittit, qui Priapum oppidum,

των τους παραληψομένους απέστειλε συν Πανηγόρω
quod incolæ dediderant, recipiat.

το Λυκαγόρου, ενί των εταίρων.

8. Persarum autem duces erant Arsames , Rheomithres ,
8. Περσών δε στρατηγοί ήσαν 'Αρσάμης και Ρεομί

20 βρης και Πετίνης και Νιφάτης και ξύν τούτοις Σπιθρι- | Petines , Nipilates , et cum his Spithridates Lydia et Ionian

δάτης και Λυδίας και Ιωνίας σατράπης και Άρσίτης και satrapa , et Arsites , Phrygio quo ad Ηellespontum vergit

της προς Ελλησπόντα Φρυγίας ύπαρχος. Ούτοι δε προς | preses . Hi omnesad Zeliam urbem cuum equitatu barba

Ζελεία τη πόλει κατεστρατοπεδευκότες ήσαν ξυν τη | rico et Grecis mercenariis constiterant . (9 ) Consultanti

ίππω τε τη βαρβαρική και τους Έλλησι τοις μισθοφό- | bus porro is de re presenti , quum Alexander transisse

ροις. (9) Βουλευομένοις δε αυτούς υπέρ των παρόντων, | nuntiaretur , Memnon Rhodius monuit non esse prelio cum

επειδή Αλέξανδρος διαβεβηκώς ήγγέλλετο , Μέμνων και Macedonibus contendendum , qui et peditatu superiores

Ρόδιος παρήνει μή διά κινδύνου ιέναι προς τους Μα
essent, et præsentem haberent Alexandrum , ipsi vero

κεδόνας , τω τε πεζω πολύ περιόντας σφών και αυτού
Darium absentem . Omne autem frumentum herbidum

'Αλεξάνδρου παρόντος , αυτούς δε απόντος Δαρείου:

40 προϊόντας δε τόν τε χιλόν αφανίζειν καταπατούνταςτη | equitatu proculcandum destruendumque esse , omnerique

ίππων και τον έν τη γή καρπόν εμπιπράναι , μηδέ των
terræ fructum exurendum , ac ne ipsis quidem oppidis

πόλεων αυτών φειδομένους ου γάρ μενειν εν τη χώρα | parcendum : ita enim Alexandrum commeatu destitutum

Αλέξανδρον απορία των επιτηδείων , ( 10 ) Άρσίτην δε moram in ea regione non facturum. ( 10) Ad ea Arsiten in

λέγεται ειπείν εν τω συλλόγω των Περσών ότι ουκ αν conventu Persarum dixisse ferunt, se ne unam quidem

45 περιόδου μίαν οικίαν εμπρησθείσαν των υπό οί τετα eorum qui ipsi subditi essent domum incendi passurum :

γμένων ανθρώπων και τους Πέρσας Αρσίτη προσθέσθαι, | atque in ejus sententiam a Persis itum esse, suspicantibus

ότι και ύποπτόν τι αυτοίς ήν ες τον Μέμνονα , τριβάς ! Memnonem , honoris a rege tribati causa , belli moran

εμποιείν εκόντα των πολέμω της έκ βασιλέως τιμής | protractionemque querere .

ένεκα ,
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ΚΕΦ. ΙΓ ' . CAP. XIII .

'Εν τούτω δε Αλέξανδρος προύχώρει επί τόν Γρα- Interea Alexander ad Granicum flumen instructo exer

νικόν ποταμόν ξυντεταγμένω το στρατό, διπλήν μέν | citu processit , duplicem armatorum phalangem ducens.

την φάλαγγα των οπλιτών τάξας , τους δε ιππέας κατά
Equites ad cornua collocat , impedimenta extrema subsequi

τα κέρατα αγων, τα σκευοφόρα δε κατόπιν επιτάξας
6 έπεσθαι τους δε προκατασκεψομένους τα των πολεμίων | jubet. Speculatoribus qui hostes observent Hegelochum

ήγεν αυτω Ηγέλοχος, ιππέας μέν έχων τους σαρισσο
præficit , sarissatos equites illi adjungens , velitesque circiter

φόρους , των δε ψιλών ες πεντακοσίους. (2) Και Αλέ- quingentos . ( 2) Jam non procul a Granico aberat Alexan

ξανδρός τε ου πολύ απείχεν από του ποταμού του der, quum statim nonnulli ex speculatoribus incitatis equis

Γρανικού και οι από των σκοπών σπουδή ελαύνοντες
advolantes nuntiant, Persas trans Granicum instructa ad

10 απήγγελλον επί τω Γρανικό πέραν τους Πέρσας έφε

στάναι τεταγμένους ως ές μάχην. " Ενθα δη Αλέξαν
prælium acie consistere . Alexander omnem exercitum ad

δρος μεν την στρατιάν πάσαν συνέταττεν ως μαχoυμέ
committendum prælium instruit. Tum accedens Parmenio,

νους . Παρμενίων δε προσελθών λέγει 'Αλεξάνδρω τάδε » | bis verbis Alexandrum compellat :

3. « Έμοι δοκεί, βασιλεύ, αγαθόν είναι εν τω παρόντι 3. « Consultum mihi videtur , rex , in præsentia ad Nu

15 καταστρατοπεδεύσαι επί του ποταμού τη όχθη ως έχο- minis ripam , ut sumus , castra locare. Neque enim ju

μεν. Τους γάρ πολεμίους ου δοκώ τολμήσειν πολύ των dicarim tantum animi hostibus fore, ut , quum peditata

πεζών λειπομένους πλησίον ημών αυλισθήναι , και | longe inferiores sint , prope nos pernoctent, eamque ob
ταύτη παρέξειν έωθεν ευπετώς το στρατο διαβαλείν causam facilem exercitui nostro cras sub primam lucem

τον πόρον υποφθάσομεν γαρ αυτοί περάσαντες πρίν | Πuminis transitum fore. Citius enim transierimus , quam

20 εκείνους ές τάξιν καθίστασθαι. (4) Νύν δε ουκ ακινδύ- | ab illis acies instrui possit . (4 ) Nunc vero non absquepe

νως μοι δοκούμεν επιχειρήσεις των έργω , ότι ουχ οδόν | riculo rem hanc aggressuri videmur , fieri siquidem non

τε εν μετώπω διά του ποταμού άγειν τον στρατόν. | potest ut exercitumrecta fronte per lumen ducamus : quod

Πολλά μέν γάρ αυτού δράται βαθέα , αι δε όχθαι αύται et profundum vorticosumque est et contraria ripa alta , ut

δράς ότι υπερύψηλοι και κρημνώδεις εισιν αι αυτών: vides , ac nonnullis locis etiam prærupta. (5) Nam inordi.

25 (6) ατάκτως τε ούν και κατά κέρας , ήπερ ασθενέστα- nate angustaque acie, quod genus infirmissimum est, exeun

έκβαίνουσιν επικείσονται ες φάλαγγα ξυντετα- | tibus nobis , equitatus hostium bene instructus phalangi

γμένοι των πολεμίων οι ιππείς και το πρώτον σφάλμα | nostre incumbet. Fuerit porro primum hoc infortunium,.

ές τε τα παρόντα χαλεπόν και ες την υπέρ παντός του quoad præsentem rerum statum , grave , quoad de toto

πολέμου κρίσιν σφαλερόν. » bello judicium periculosum » .

6. Αλέξανδρος δέ , « Ταύτα μέν , έφη , ώ Παρμενίων , 6. Ad hæc Alexander , « Intelligo quidem , o Parmenio ,

γιγνώσκω" αισχύνομαι δέ , εί τον μεν Ελλήσποντον | sed dedecori mihi fuerit , si quum ita parvo negotio Helles

διέβην ευπετώς , τούτο δε , σμικρών ρεύμα ( ούτω τώ | pontum trajecerim , rivus hic ( Granicum eo nomine ex

ονόματι τον Γρανικόν έκφαυλίσας ), είρξει ημάς του μή tenuans ) nobis obstiterit, quo minus , ut sumus , transea

ου διαβήναι ώς έχομεν. (7) Και τούτο ούτε πρός Μα- mus . ( 7 ) Id ego neque pro Macedonum gloria neque pro

35 κεδόνων της δόξης ούτε πρός τής έμής ές τους κινδύνους mea in adeundis periculis alacritate facturus sum : ani

οξύτητος ποιούμαι: αναθαρρήσειν δε δοκώ τους Πέρσας | mumque sumturos arbitror Persas , quasi Macedonibus pa

ως αξιομάχους Μακεδόσιν όντας, ότι ουδέν άξιον του res sint, nisi statim initio aliquid dignum suo ipsorum metu

σφών δέους εν τω παραυτίκα έπαθον , και passi fuerint. »

τον ,

80

ΚΕΦ. ΙΔ'. CAP. XIV.

Ταύτα είπών Παρμενίωνα μεν επί το ευώνυμον κέ
His dictis, Parmenionem , ut sinistro cornu præsit

10 ρας πέμπει ήγησόμενον , αυτός δε επί το δεξιόν παρήγεν. | mittit , ipse ad dextrum suas copias ducit . Philofarm Par

Προετάχθησαν δε αυτό του μεν δεξιού Φιλώτας και Παρ- | mentonis filium cum equitatu amicorum , cumque sagit

μενίωνος , έχων τους εταίρους τους ιππέας και τους το

ξότας και τους Αγριάνας τους ακοντιστάς: 'Αμύντας δε ο | taris et Agrianis jaculatoribus , priore loco dextrorsum

'Αρραβαίου τούς τε σαριστοφόρους ιππέας έχων Φιλώτα | constituit : cui Amyntam Arrhabaei filium cum sarissatis

45 επετάχθη και τους Παίονας και την ύλην την Σωκρά- | equilibus et Peonibus et Socratis turma adjunxit . (2)Pro
τους. (2) ' Εχόμενοι δε τούτων ετάχθησαν οι υπασπισταί

των εταίρων,ών ηγείτο Νικάνωρο Παρμενίωνος: επί | ximos his collocat scutatos amicorum , quibus praerat

δε τούτοις η Περδίκκου του Ορόντου φάλαγξ επί δε η Ι Νicanor , Parmenionis filius , tum Perdicce Orontis fili
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Κοίνου του Πολεμoκράτους: επί δε η Κρατέρου του Αλε phalangem , post hunc Cani Polemocratis filii : inde Cra

ξάνδρου: ' teri , Alexandri filii : inde Amyntæ , Andromenis filii : inde

Φίλιππος και Αμύντου ήρχε. (3) Του δε ευωνύμου | copias , quibus Philippus Amynte filius prefectus erat.

πρώτοι μεν οι Θετταλοί ιππείς ετάχθησαν , ών ηγείτο
(3) In sinistro cornu primi erant Thessali equites , quoruin

5 Κάλας και Αρπάλου επί δε τούτοις οι ξύμμαχοι ιππείς,
dux erat Calas Harpali filius. Post hos auxiliariorum equi..

ών ήρχε Φίλιππος ο Μενελάου: επί δε τούτοις οι Θρά
tatus , cui præerat Philippus Menelai filius. Deinde Thraces

χες , ών ήρχεν Αγάθων έχόμενοι δε τούτων πεζοί ή τε

Κρατέρου φάλαγξ και η Μελεάγρου και η Φιλίππου duce Agathone. Proximi his pedites , Crateri phalanx et

έστε επί το μέσον της ξυμπάσης τάξεως.
Meleagri et Philippi, usque ad medium totius aciei .

4. Περσών δέ ιππείς μεν ήσαν ες δισμυρίους , ξένοι 4 Persarum equitatus erat viginti fere millium : exter

δε πεζοί μισθοφόροι ολίγον αποδέοντες δισμυρίων : norum vero , qui niercede conducti erant , peditatus totidem

ετάχθησαν δε την μεν ίππον παρατείναντες των ποταμώ | circiter millium . Equitatum in ripa luminisin Iongaum

κατά την όχθην επί φάλαγγα μακράν , τους δε πεζούς | phalangem exporrexerant , peditatu pone collocato ; erant

κατόπιν των ιππέων και γάρ υπερδέξια ήν τα υπέρ | enimIoca supra ripam editiora . At qua parte Alexandrum

15 την όχθην χωρία. Η δε Αλέξανδρον αυτόν καθεώ- | ipsum sunt conspicati(facile enim dignoscelbatur cum ex

ρων ( δηλος γάρ ήν τών τε όπλων τη λαμπρότητα και armorum splendore , tum ex eorum quibus stipatus erat

των αμφ' αυτόν τη συν έκπλήξει θεραπεία ) κατά το reverentia et cultu ) ad sinistrum ipsorum cornu sese con

ευώνυμον σφών επέχοντα , ταύτη πυκνάς επέταξαν τη | ferentem, ex ea densiores equitum turmas ad ripan sta

όχθη τας ίλας των ίππων . tuunt.

5. Χρόνον μεν δή αμφότερα τα στρατεύματα επ' 5. Uterque porro exercitus ad oram fluminis aliquandiu

άκρου του ποταμού έφεστώτες υπό του το μέλλον όκνείν substitit , et eventum reformidans quiete sese summoque

ήσυχίαν ήγον και σιγή ήν πολλή αφ' εκατέρων. Οι
silentio tenuit. Persæ enim exspectabant dum Macedones

γάρ Πέρσαι προσέμενον τους Μακεδόνας , οπότε έσβή

σονται ες τον πόρον, ως επικεισόμενοι εκβαίνουσιν ·
lumen ingrederentur, ut in egredientes impetum facerent.

25 (6) Αλέξανδρος δε αναπηδήσας επί τον ίππον και τους ( 6 ) Alexander vero insiliens in equum , iis qui circa erant

αμφ' αυτόν έγκελευσάμενος έπεσθαί τε και άνδρας | sequi virosque sese prebere jussis , ante cursores equos in

αγαθούς γίνεσθαι , τους μεν προδρόμους ιππέας και
amnem præmittit, cum Pæonibus, et una peditum cohorte ,

μην και τους Παίονας πρoεμβαλείν ες τον ποταμόν | quibus Amyntas Arrlialei filius praerat , atque ante hoς

έχoντα 'Αμύνταν τον 'Αρραβαίου και των πεζών μίαν
Socratis turmam , et Ptolemæum Philippi filium , cui qui

και τάξιν , και πρό τούτων την Σωκράτους ίλης Πτολε

μαιον τον Φιλίππου άγοντα , η δη και ετύγχανε την
dem totius equitatus praefectura eo die contigerat . (7 ) Ipse

ηγεμονίαν του ιππικού παντός έχουσα εν εκείνη τη | dextrum, cornu agens , signis canere jussis etfaustis claino

ημέρα : (7) αυτός δε άγων το δεξιόν κέρας υπό σαλπίγ- | ribus Marti a milite editis , lumen ingreditur , obliquam

γων τε και το Ενυαλίω αλαλάζοντας έμβαίνει ες τον
semper aciem extendens , qua amnis ferebat , ne videlicet

2 πόρον, λοξήν αεί παρατείνων την τάξιν ή παρεϊλκε το

ρεύμα , ένα δή μή έκβαίνοντι αυτώ οι Πέρσαι κατά

ipsi exeunti hostes in cornu impetum facerent, sed ipse

κέρας προσπίπτοιεν, αλλά και αυτός, ως ανυστόν , τη | quoque , quoad ejus fieri posset , plhalange in hostenm in

φαλαγγι προσμίξη αυτοίς .
veheretur.

20

ΚΕΦ. ΙΕ' . CΑΡ. ΧV.

Οι δε Πέρσαι ,και πρώτοι οι αμφί Αμύνταν και Σω Persæ , qua Amyntas et Socrates primi ripæ appropin

40 κράτην προσέσχον τη όχθη , ταύτη και αυτοί άνωθεν | qualant , ex alto tela mittere : alii ex editiore ripa in lu

έβαλλον οι μεν αυτών από της όχθης υπερδεξίου
men jaculantes, alii per decliviora planioraque loca usque

ες τον ποταμόν εσακοντίζοντες , οι δε κατά τα χθαμα

λώτερα αυτής έστε επί το ύδωρ καταβαίνοντες . ( 2 )

ad amnem descendentes . ( 2) Ibi turbulentus equitum con

Και ήν τών τε ιππέων ώθισμός , των μεν έκβαίνειν flictus fuit , his flumen exire , illis exitum prohibere nitenti

45 εκ του ποταμού , των δ' είργειν την έκβασιν , και παλ bus. Ac Persæ quidem tragulas confertim mittebant ,

των από μέν των Περσών πολλή άφεσις , οι Μακεδόνες
Macedones hastis confligebant. Sed Macedones , numero

δε ξυν τοις δόρασιν εμάχοντο . Αλλά τώ τε πλήθει

πολύ ελαττούμενοι οι Μακεδόνες έκακοπάθουν εν τη | Ionge inferiores, primo statim congressu non parum damni

πρώτη προσβολή , και αυτοί εξ αβεβαίου τε και άμα | acceperunt: quodipsi ex lubrico pariter atque humili loco

ο κάτωθεν εκ του ποταμού αμυνόμενοι , οι δε Πέρσαι εξ e flumine pugnabant , Persæ vero ex eminentiore ripa di

ABRIANUS . 2
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υπερδεξίου της όχθης, άλλως τε και το κράτιστον της η micabant , quam praeterea lectissimo equitatu cinxerant .

Περσικής ίππου ταύτη επετέτακτο, οί τε Μέμνονος | ibi Memnonis filii cumque iis Memnon ipse dimicabant . (3)

παίδες και αυτός ο Μέμνων μετά τούτων εκινδύνευε .
Et primi quique Macedonum cum Persis conſigentes stre

( 3 ) Και οι μεν πρώτοι των Μακεδόνων ξυμμίξαντες τους

και Πέρσαις κατεκόπησαν προς αυτών , άνδρες αγαθοί γε
nueque officium suuin facientes cæsi sunt , præter cos qui

νόμενοι , όσοι γε μη προς Αλέξανδρον πελάζοντα απέ- se ad Alexandrum appropinquantem receperunt. Jam enim

κλιναν αυτών. Αλέξανδρος γάρ ήδη πλησίον ήν , άμα | appropinquabat dextrum cornu dueens , qui quidem ubi

οι άγων το κέρας το δεξιόν , και εμβάλλει ες τους Πέρ- | maxime confertos equites Persarumque duces videt , pri

σας πρώτος ένα το παν στίφος της ίππου και αυτοί οι
mus impetum facit. Acerrimum ibi circa regem pralium

10 ηγεμόνες των Περσών τεταγμένοι ήσαν και περί αυτόν

ξυνειστήκει μάχη καρτερά · (4) και εν τούτω άλλαι
excitatur. (4) Interim alii post alios Macedonum ordines

επ' άλλαις των τάξεων τους Μακεδόσι διέβαινον ού χα
facile jam flumen transeunt. Ac tametsi ex equis pugnaretur,

λεπώς ήδη . Και ήν μεν από των ίππων η μάχη , pedestre potius praelium videbatur . Ita equi equis , viri

πεζομαχία δε μάλλόν τι εώκει . Ξυνεχόμενοι γάρ ίπποι viris conserti confligebant , illi quidem penitus a ripa detru

15 τε ίππους και άνδρες ανδράσιν ηγωνίζοντο , οι μεν dere nitentes Persas et in campum repellere Macedones ,

εξώσαι εις άπαν από της όχθης και ες το πεδίον βιά Persæ contra Macedonas exitu prohibere, rursumque ad

σασθαι τους Πέρσας , οι Μακεδόνες , (6 ) οι δε ειρξαι τε
flumen protrudere. (5) Ceterum superiores jam erant qui

αυτών την έκβασιν, οι Πέρσαι , και ες τον ποταμών
Alexandrum stipabant. Non solum robore et usu ac peritia

αύθις απώσασθαι . Και εκ τούτου επλεονέκτουν ήδη οι

20 συν Αλεξάνδρω τη τε άλλη ρώμη και εμπειρία και ότι | rei bellicae , sed eo etiam quod iaculis corneis adversus

ξυστούς κρανείνοις πρός παλτά εμάχοντο.
tragulas pugnabant.

6. Ένθα δη και Αλεξάνδρω ξυντρίβεται το δόρυ εν
6. Hic Alexandro hasta conflictu rumpitur, qui ab

τη μάχη · ο δε Αρετιν ήτει δόρυ έτερον, αναβολέα των Arete regiorum equurum stratore aliam petit; cui etiam ipsi

βασιλικών: τω δε και αυτό πονουμένων συντετριμμένον | strenue rem gerenti sua rupta erat, et reliquo haste frag

25 το δόρυ ήν , ο δε τώ ημίσει κεκλασμένου του δόρατος
mento non male pugnabat : idque Alexandro ostendens,

ουκ αφανώς έμάχετο , και τούτο δείξας Αλεξάνδρα

άλλον αιτείν εκέλευε ' Δημάρατος δέ , ανήρ Κορίν- | ab alio hastam petere jubet . Tum Demaratus Corinthius,

θιος , των αμφ' αυτόν εταίρων , δίδωσιν αυτώ το αυτού unus amicorum qui circa eum erant , suam Alexandro ha

δόρυ . (7) Και δς αναλαβών και ιδών Μιθριδάτην τον stan , porrigit. (7 ) Qua arrepti , Mithridatem , Darii gene

30 Δαρείου γαμβρόν πολύ προ των άλλων προϊππεύοντα
rum, longe ante alios equo provectum et secum equitum

και επάγοντα άμα οι ώσπερ έμβολον των ιππέων, εξε

λαύνει και αυτός προ των άλλων και παίσας ές το
quasi cuneum adducentem conspicatus, ipse etiam alios

πρόσωπον το δόρατι καταβάλλει τον Μιθριδάτην. Εν antevertens equo in eum fertur, atque ora trajectum pro

δε τούτω Ρουσάκης μεν επελαύνει τώ Αλεξάνδρα sternit. Ibi Resaces in Alexandrum invectus, gladio caput

35 και παίει Αλεξάνδρου την κεφαλήν τη κοπίδι και του
ejus ferit, a galea aliquid abrupit, plagamque galea excepit.

μεν κράνους τι απέθραυσε , την πληγήν δε έσχε το

κράνος. (8 ) Και καταβάλλει και τούτον Αλέξανδρος
(8) Hunc etiam Alexander sternit , hasta per thoracem in

παίσας το ξυστή διά του θώρακος ες το στέρνον. Σπι- pectus icta , Jamque Spithridates in Alexandrum alte a

θριδάτης δε ανετέτατο μεν ήδη επ' Αλέξανδρον όπισθεν tergo gladium sustulerat, quum prior Clitus Dropidis filius

40 την κοπίδα , υποφθάσας δε αυτόν Κλείτος ο Δρωπίδου gladio ejus in humerum adacto , brachium Spithridatis cum

παίει κατά του ώμου και αποκόπτει τον ώμον του Σπι
ipso gladio dejecit. Interea dum hæc geruntur, equites ,

θριδάτου ξύν τη κοπίδι » και εν τούτω επεμβαίνοντες

αεί των ιππέων όσους προύχώρει κατά τον ποταμόν
quotquot potuere , flumen transeuntes exercitui sese con

προσεγίγνοντο τους αμφ’ Αλέξανδρον .
junxerant.

48

ΚΕΦ. 10' . CAP. XVI.

Και οι Πέρσαι παιόμενοί τε πανταχόθεν ήδη ες τα At Persæ , quum et ipsi et equi undequaque hastis pete

πρόσωπα αυτοί τε και οι ίπποι τοις ξυστούς και προς | rentur et ab equitatu premerentur, multum etiam ab ex.

των ιππέων εξωθούμενοι , πολλά δέ καί πρός των ψιλών | peditis , qui equitibus intermisti erant , damni acciperent,

αναμεμιγμένων τοϊς ιππεύσι βλαπτόμενοι, εγκλί- | primum ea parte in fugam vertuntur qua Alexander inter

νουσι ταύτη πρώτον η Αλέξανδρος προεκινδύνευεν. (2) | primos dimicabat . Simul ac vero inedium agmen cedere

50 Ώς δε το μέσον ενεδεδώκει αυτούς , παρερρήγνυτο δή ' cepit , equitatu in utroque cornu dissipato, ingens fuga
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και τα εφ' εκάτερα της ίππου , και ήν δη φυγή καρ- ſuit. (2 ) Equitum Persarum mille circiter in ea fuga cæsi.

τερά . (2) Των μεν δη ιππέων των Περσών απέθανον Neque enim Alexander acriter illos insequutus est : nam ad

ες χιλίους. Ου γαρ πολλή ή δίωξις εγένετο , ότι εξε
exteros mercede conductos se convertit ; quorum agmen

τράπη Αλέξανδρος επί τους ξένους τους μισθοφόρους:

5 ών το στίφος και το πρώτον ετάχθη εκπλήξει μάλλόν τι eodem loci ubi consistere jussum erat, stupore potius ino

του παραλόγου ή λογισμό βεβαίω έμενε . Και τού- pinati eventus , quam certa aliqua ratione se continebat :

τοις τήν τε φάλαγγα επαγαγών και τους ιππέας πάντη | immissaque in eos phalange , atque equitatu omni ex parte

προσπεσείν κελεύσας , εν μέσω δι' ολίγου κατακόπτει
impetum facere jusso , parvo temporis spatio omnes truci

αυτούς , ώστε διέφυγε μεν ουδείς , ότι μή διέλαθε τις εν

10 τοις νεκρούς , εζωγρήθησαν δε αμφί τους δισχιλίους . (3 )
dat : adeo ut nemo evaserit, nisi inter cadavera delitescens.

Έπεσον δε και οι ηγεμόνες των Περσών Νιφάτης τε και Vivi circiter bis mille in potestatem venerunt. ( 3 ) Ex du .

Πετίνης και Σπιθριδάτης και Λυδίας σατράπης , και και cibus Persarum cæsi sunt Niphates , Petines, Spithridates

των Καππαδόχων ύπαρχος Μιθροβουζάνης και Μιθρι- | Lydia satrapa , Mithrobuzanes Cappadocum praeses , Mithri

δάτης και του Δαρείου γαμβρός και 'Aρβουπάλης ο Δα

15 ρείου του Αρταξέρξου παίς και Φαρνάκης (αδελφός | dates Dari gener, Arbupales Artaxerxis ex Dario nepos ,

ούτος της Δαρείου γυναικός), και και των ξένων ηγεμών | Pharmaces uxoris Dari frater, Omares mercenari militis

Ωμάρης. 'Αρσίτης δε εκ μέν της μάχης φεύγει ες | lux . Arsites ex ipsa pugna in Phrygiam se recepit ,ibique

Φρυγίαν, εκεί δε αποθνήσκει αυτός προς αυτού , ώς και
sibi ipse mortem conscisse fertur, quod illius cladis auctor

λόγος , ότι αίτιος έδόκει Πέρσαις γενέσθαι του εν τω

20 τότε πταίσματος.
Persis fuisse videretur .

4. Μακεδόνων δε των μεν εταίρων αμφί τους 4. Ex Macedonibus vero amicis circiter viginti quinque

είκοσι και πέντε εν τη πρώτη προσβολή απέθανον · | in primo conflictu ceciderunt : eorum enee statue in Dio

καί τούτων χαλκαι εικόνες εν Δίω εστασιν, Αλεξάν- oppido erecte , quasLysippus Alexandri jussau finxit , ut et

δρου κελεύσαντος Λύσιππον ποιήσαι , όσπερ και Αλέ- Alexandrum ipsum , qui Lysippum præ reliquis statuariis

25 ξανδρον μόνος προκριθείς επoίει» των δέ άλλωνιππέων
a quo fingeretur dignum judicavit. Ex reliquo equitatu

υπέρ τους εξήκοντα και πεζοί δέ ες τους τριάκοντα . (6) supra sexaginta desiderati sunt , pedites circiter triginta .

Και τούτους τη ύστεραία έθαψεν Αλέξανδρος ξυν τοις ( 5 ) Hos Alexander postridie cum armis et reliquo cultu

όπλοις τε και άλλο κόσμω γονεύσι δε αυτών και παισι | sepeliri Jussit : parentibus eorum ac liberis , in sua cuique

των τε κατά την χώραν ατέλειαν έδωκε και όσαι άλλαι
regione , vectigalium immunitatem concessit, omniaque

30 ή τω σώματι λειτουργίαι ή κατά τας κτήσεις εκάστων
quæ aut corpore præstantur servitia , aut ex opibus

εισφοραί. Και των τετρωμένων δε πολλήν πρόνοιαν | penduntur tributa , remisit. Sauciorum etiam magnam

έσχεν , επελθών τε αυτός εκάστους και τα τραύματα
curam habuit obeundo singulos vulneraque inspiciendo

έδων και όπως τις έτρώθη ερόμενος και και τι πράττων

ειπείν τε και αλαζονεύσασθαι οι παρασχών. (6 ) “Ο δε
et quomodo quisque ea accepisset interrogando, libera

35 και των Περσών τους ηγεμόνας έθαψεν έθαψε δε και | cuique gestorum suorum narratione praedicationeque pe

τους μισθοφόρους Έλληνας , οι ξύν τους πολεμίοις ! nissa. ( 6) Persarum etiam duces sepelit : ad nec merce

στρατεύοντες απέθανον όσους δε αυτών αιχμαλώ- | narios Grecos , qui hostibus merentes cesi fuerant . Quot.

τους έλαβε , τούτους δήσας εν πέδαις ες Μακεδονίας | quot vero mercenariorum vivi in potestatem venerunt ,

απέπεμψεν εργάζεσθαι , ότι παρά τα κοινή δόξαντα | vinctos in Macedoniam ad ergastula misit , quod contra com

40 τοις "Ελλησιν "Έλληνες όντες εναντία τη Ελλάδι υπέρ
mune Græcorum decretum , Græci quum essent ,in Græcos

των βαρβάρων εμάχοντο. (1) 'Αποπέμπει δε και εις | pro barbaris arma gessissent. (7) Athenas porro trecentas

Αθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικάς ανάθημα είναι | armaturas Persicas misit , que Minerva in ea urbe donarii

τη Αθηνά εν πόλει» και επίγραμμα επιγραφήναι εκέ
loco suspenderentur : hancque iis inscriptionem addi jussit,

λευσε τόδε: Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλ
ALEXANDER PHILIPPI FILIUS ET GRÆCI , LACE

15 ληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρ
DÆMONIIS EXCEPTIS , HÆC DE BARBARIS ASIAM

βάρων τών την Ασίαν κατοικούντων.
INCOLENTIBUS SPOLIA.

ΚΕΦ. ΙΖ'. CAP. XVII.

Καταστήσας δε Κάλαν σατραπεύειν ής 'Αρσίτης Posthæc Cala ejus provinciæ cui Arsites præfuerat

ήρχε και τους φόρους τους αυτούς αποφέρειν τάξας | satrapa constituto, iisdemque tributis que Dario penders

ούσπερ Δαρείω έφερον, όσοι μέν των βαρβάρων κατιόν- | soliti erant imperatis , barbaros quotquot e montibusde

50 τες εκ των ορών ενεχείριζον σφάς , τούτους μεν απαλ. I scendentes sese dediderunt , ad domos suas reverti jubet. (2 )
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λάττεσθαι επί τα αυτών εκάστους εκέλευε: (2) Ζελεί- Zelitis quoque culpam remisit , quod coactos illos cum bar

τας δε αφήκε της αιτίας, ότι πρός βίαν έγνω συστρα

τεύσαι τους βαρβάροις · Δασκάλιον δε παραληψόμενον
baris militasse sciebat. Parmenionem ad recipiendum Da

Παρμενίωνα εκπέμπει και παραλαμβάνει Δασκάλιον | stylium mittit : idquerecepit presidio destitutum .

5 Παρμενίων εκλιπόντων των φρουρών.

8. Αυτός δε επί Σάρδεων προύχώρεικαι απέχον- 3. Ipse Sardes versus movit : quumque ab oppido se

τος αυτού όσον εβδομήκοντα σταδίους Σάρδεων , ήκον | ptuaginta ferme stadiis abesset , obvium habuit Midlarinen ,

παρ' αυτον Μιθρίνης τεο φρούραρχος της ακροπόλεως | presidii quod in arce erat prefectum , primoribus Sardia

της εν Σάρδεσι και Σαρδιανών οι δυνατώτατοι , ενδι
norum comitatum : atque hi quidem oppidum , Mithrines

10 δόντες οι μεν την πόλιν, ο δε Μιθρίνης την άκραν και
arcem et pecuniam dedunt. (4) Alexander ad Hermum flu

τα χρήματα . (4) Αλέξανδρος δε αυτός μεν κατεστρα
men castra locat. Distat id a Sardibus stadiis viginti . Amyn.

τοπέδευσεν επί τω “Ερμω ποταμώ· απέχει δε και “ Ερ
tam Andromenis filium Sardes mittit , qui arcem recipiat :

μός από Σάρδεων σταδίους όσον είκοσιν · 'Αμύνταν δε

τον 'Ανδρομένους την άκραν παραληψόμενον εκπέμπει | ac Mithrinem honorifice secum ducit . Sardianis autem reli

16 ες Σάρδεις και Μιθρίνην μεν έν τιμή άμα οι ηγε , quisque Lydis ut antiquis Lydorumlegibus utantur permit

Σαρδιανούς δε και τους άλλους Λυδούς τους νόμοιςτε tit , liberosque esse sivit. (5) Ipse in arcem conscendit ,

τοϊς πάλαι Λυδών χρήσθαι έδωκε και ελευθέρους είναι ubi Persarum præsidium erat. Visusque ipsi est locus

αφήκεν. (6 )Ανήλθε δε και αυτός εις την άκραν, ένα bene munitus. Erat enim arx excelso admodum loco sita

το φρούριον ήν των Περσών και έδοξεν αυτώ οχυρόν | omnique ex parte prerapta et triplici muro cincta . Ipse

240 το χωρίον · υπερύψηλόν τε γάρ ήν και απότομον πάντη
in arce templum Jovi Olympio exstruere aramque ponere

και τριπλό τείχει πεφραγμένον· αυτός δε επί τη άκρα

ναόν τε οικοδομήσαι Διός Ολυμπίου επενόει και βω
in animo habebat. (6) Consideranti vero illi quisnam arcis

μόν ιδρύσασθαι. (6) Σκοπούντι δε αυτό της άκρας locus maxime eam ad rem commodus esset , æstivo anni

όπερ επιτηδειότατον χωρίον, ώρα έτους εξαίφνης χειμών | tempore confestim tempestas ingentiaque tonitrua excitan-.

21, επιγίγνεται και βρονται σκληραί , και ύδωρ εξ ουρανού tur, et vehemens imber e cælo ruit in eam partem ubi

πίπτει ου τα των Λυδών βασίλεια : Αλεξάνδρω δε έδο Lydorum regia fuerat. Alexandro itaque visum est a deo

ξεν εκ θεού σημανθήναι ένα χρή οικοδομείσθαι τω Διι significari, quo loco templum Jovi exstruendum esset : at

τον νεών, και ούτως έκέλευσε. ( 1) Κατέλιπε δε της
que ita fieri imperat. ( 7) Arcis curam Pausaniæ uni ex

μεν άκρας της Σάρδεων επιμελητήν Παυσανίαν των
annicis committit , tributorum descriptionem et collationem

30 εταίρων των δέ φόρων της συντάξεώς τε και αποφο

ράς Νικίαν · 'Άσανδρον δε τον Φιλώτα Λυδίας και της | Nicie. Asandrum autem Philote filium Lydiae ac relique

άλλης της Σπιθριδάτου αρχής , δούς αυτώ ιππέας τε Spithridatis provinciæ præficit : equitesque et expeditos,

και ψιλους όσοι ικανοί προς τα παρόντα έδόκουν. ( 8) qui ad præsentem rerum statum sufficere videbantur, ei

Κάλαν δε και Αλέξανδρον τον 'Αερόπου επί την χώ
adjungit. (8) Calan autem et Alexandrum Aeropi filium

36 ραν την Μέμνονος εκπέμπει , άγοντας τούς τε Πελο
in Memnonis provinciam mittit, qui Peloponnesios ac rc .

ποννησίους και των άλλων ξυμμάχων τους πολλούς
πλήν Αργείων · ούτοι δε εν Σάρδεσι κατελείφθησαν | liquorum εociorum plerosque dicebant, exceptis Αrgivis .

την άκραν φυλάττειν.
Hi enim Sardibus præsidio arcis relicti erant.

9. Εν τούτω δε ώς τα υπέρ της ιππομαχίας εξηγ- 9. Interea , dispersa passim equestris illius prælii fama ,

40 γέλθη , οϊ τε την Έφεσον φρουρούντες μισθοφόροι | mercenarii , qui apud Ephesum in presidio erant , duabus

έχoντo φεύγοντες, δύοτριήρειςτων Εφεσίωνλαβόντες, Ephesiorum trirenibus captis , profugerunt : unaque cum
και ξύν αυτούς 'Αμύντας και Αντιόχου, δς έφυγεν εχ Μακε

iis Amyntas Antiochi filius, qui ex Macedonia ab Alexandro

δονίας Αλέξανδρον , παθών μεν ουδέν προς Αλεξάνδρου,
se subduxerat, non quod ullam injuriam ab Alexandro ac

δυσνοία δε τη προς Αλέξανδρον και αυτός απαξιώ

45 σας τι παθείν παρ' αυτού άχαρι . ( 1ο) Τετάρτη δέ | cepisset , sed odio quodam ilius concepto , veritus ne quo

ημέρα ες "Έφεσον αφικόμενος τούς τε φυγάδας όσοι δι ’ | ab Alexandro incommodo aficeretur . ( 10) Rex quum

αυτόν εξέπεσον της πόλεως κατήγαγε , και την ολιγαρ- | quarto die Ephesum pervenisset, exules quotquot propter

χίαν καταλύσας δημοκρατίαν κατέστησε τους δε φό- | ipsum civitate ejecti fuerant reducit , et abolito paucorum

ρους όσους τους βαρβάροις απέφερον τη Αρτέμιδι ξυν- | dominatu , popularem statum constituit . Tribunta que

50 τελείν εκέλευσεν . ( 1 ) Ο δε δήμος και των Εφεσίων, ως barbaris detulerant , Dianæ pendi jussit. ( 11) Ephesiorum

αφηρέθη αυτοίς και από των ολίγων φόβος , τούς τε Μέ
μνονα επαγαγομένους και τους το ιερόν συλήσαντας της | populus , sublato meta ex paucorum dominatione,eos qui

lemnonem in urbem advocarant, quique templum Dianæ
'Αρτέμιδος και τους την εικόνα του Φιλίππου την εν

τώ ιερώ καταβαλόντας και τον τάφον εκ της αγοράς | spoliaverant et Philippi statuam in eadem ede subverte
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ανορύξαντας τον Ηροπύθου του ελευθερώσαντος την | rant , quique Heropythi sepulcrum , a quo civitasin liber

πόλιν , ώρμησαν αποκτεϊναι. (12 ) Και Σύρφακα μεν | tatem reducta fuerat , in foro eruerant , ad necem poscunt .

και τον παίδα αυτού Πελάγοντα και τους των αδελφών | (12) Syrphacem ejusque filium Pelagontem et fratrum

του Σύρφακος παϊδας εκ του ιερού εξαγαγόντες κατέ- | syrphacisliberos etemplo protractoslapidibus obruunt. In

6 λευσαν τους δε άλλους διεκώλυσεν Αλέξανδρος προσω- alios Alexander ulterius inquiri aut de iis supplicium sumi

τέρω επιζητείν και τιμωρείσθαι , γνούς ότι δμού τοϊς | vetuit : intelligens nimirum , populum potestate sibi facta

αιτίοις και ου ξύν δίκη τινάς , τους μεν κατ ' έχθραν , non tantum in sontes , sed in nonnullos etiam eorum qui

τους δε κατά αρπαγήν χρημάτων αποκτενεί , ξυγχωρη- | extra culpam essent , partim odio partim spe predaSevi

θεν αυτώ, ο δήμος . ( 13) Και ει δή των άλλων , και τους εν turum . ( 13) Et certe , si quibus unquam , his etiam rebus

ο Εφέσωπραχθείσιν Αλέξανδρος εν τω τότε ευδοκίμει . in Epheso tunc gestis Alexander sibi laudem comparavit.

ΚΕΦ. ΙΗ '. CAP. XVIII.

25

'Εν τούτω δε εκ Μαγνησίας τε και Τράλλεων παρ' Dum hæc geruntur, legati ex Magnesia et Trallibus, ve

αυτόν ήκον ενδιδόντες τας πόλεις και δς πέμπει | niunt , qui urbes Alexandro dedant . Ipse Parmenionem

Παρμενίωνα , δούς αυτώ δισχιλίους και πεντακοσίους

πεζούς των ξένων και Μακεδόνας παραπλησίους , ιπ
mittit cum duobus millibus quingentis peditibus exteris

15 πέας δε των εταίρων ες διακοσίους . 'Αλκίμαχον δε et Macedonibus totidem : equitibus ex amicis ducentis .

τον 'Αγαθοκλέους επί τας Αιολίδας τε πόλεις ξυν δυνά- Alcimachum autem Agathoclis filium ad Æolicas urbes et

μει ουκ ελάττονι εξέπεμψε και όσαι Ιωνικαί υπό τους | Ionicas , que adhuc in barbarorum potestate erant , cum

βαρβάροις έτι ήσαν. (2) Και τάς μεν ολιγαρχίας παν- paribus fere copiis emittit . (2 ) Paucorum dominatum ubi

ταχού καταλύειν εκέλευσε , δημοκρατίας δε τε εγκαθι- que aboleri et popularem statum introduci patriasque leges

20 στάναι και τους νόμους τους σφών εκάστους αποδούναι,
cunctis restitui jubet , tributa etiam , quae barbaris detule

και τους φόρους ανείναι όσους τοίς βαρβάροις απέφερον.

rant , rescindi . Ipse Ephesi commoratus Dianae sacrificavit ,
Αυτός δε υπομείνας εν Εφέσω θυσίαν τε έθυσε τη 'Αρ

τέμιδι και πομπήν έπεμψε ξύν τη στρατιά πάση ωπλι- | eique cum univers0 exercitu armato ac veluti ad pugnam
σμένη τε και ως ές μάχην ξυντεταγμένη. instructo pompam duxit .

3. Τη δ ' ύστεραία αναλαβών τών τε πεζών τους λοι- 3. Postridie vero cum reliquo peditatu , sagittariis et A

πους και τους τοξότας και τους Αγριάνας και τους Θρά- grianis Thracum equitatu et amicorum turma regia aliis

κας ιππέας και των εταίρων τήν τε βασιλικήν ίλην και
que insuper tribus , Miletum profectus est , et exteriorem

προς ταύτη τρείς άλλας επί Μιλήτου έστέλλετο και
quidem , quam dicunt , urbem primo adventu , quod prae

την μέν έξω καλουμένην πόλιν εξ εφόδου έλαβεν εκλι

30 πούσης της φυλακής» ενταύθα δε καταστρατοπεδεύσας | sidio vacua erat , cepit : ibique castra metatus , interiorem

έγνω αποτειχίζεις την είσω πόλιν. (4) Ηγησίστρατος
urbem muro intercludere statuit. (4 ) Hegesistratus enim ,

γάρ , ότω η φρουρά ή Μιλησίων εκ βασιλέως επετέτρα- cui Milesiorum præsidium a rege commissum erat , antea

πτο , πρόσθεν γράμματα παρ' Αλέξανδρον έπεμπεν εν- literas ad Alexandrum de Mileti deditione miserat : sed tum ,

διδούς την Μίλητον · τότε δε αναθαρρήσας επί τω Περ- quod Persarum exercitum non procul abesse sciebat, recepto

35 σων στρατώ ου μακράν όντι , διασώζειν τους Πέρσαις animo, urbem Persis conservare statuerat. Cæterum Nicanor

επενόει την πόλιν . Νικάνωρ δε το Ελληνικών ναυτι
navales Græcorum copias ducens , Persas antevertens , tri

κόν άγων υποφθάνει τους Πέρσας τρισίν ημέραις πρό

duo ante appulerat quam illi Miletum venirent, et centumτερος καταπλεύσας ή τους Πέρσας Μιλήτω προσσχεϊν ,

και ορμίζεται ναυσιν εξήκοντα και εκατόν εν τη νήσω | sexaginta navibus ad Ladeninsulam , que Mileto proxima

40 τη Λάδη : κείται δε αύτη επί τη Μιλήτω. (5) Αε δε est , stationem ceperat. (5) Persarum vero naves quum se

των Περσών νήες υστερήσασαι , επειδή έμαθαν οι ναύ- rius appulissent, et earum ductores Laden a Nicanore præ

αρχοι των αμφί Νικάνορα την εν τη Λάδη προκαταγω- | occupatam esse cognoscerent, sub Mycalem montem se cum

γήν, προς τη Μυκάλη τω όρει ωρμίσθησαν. Την γάρ | classe receperunt. Νeque enim solum insulam illam na

Λάδην την νήσον προκατειλήφει Αλέξανδρος, ού των

45 νεών μόνον τη εγκαθορμίσει , αλλά καιτους Θράκας και Thraces aliorumque militum peregrinorum quatuor milia
vibus in portum ductis Alexander occuparat; verum etiam

των άλλων ξένων ες τετρακισχιλίους διαβιβάσας ες αυ
in ipsam transmiserat. Barbarorum classis erat navium cir

την. Ησαν δε των βαρβάρων αι νήες αμφί τάς τετρακο

σίας . citer quadringentarum .

6. Παρμενίων μεν δή και ως παρήνει Αλεξάνδρα 6. Parmenio nihilominus ad navale prælium Alexandrum

50 ναυμαχείν, τά τε άλλα κρατήσεις των ναυτικό τους “ Έλ- I instigat ; cum aliis de causis superiores navali pugna Grecas.

$



22 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ. Α , ιθ .

ληνας ελπίζων και τι και θείον ανέπειθεν αυτόν, ότι fore spem faciens , tum augurio etiam persuasus , quod

αετός ώφθη καθήμενος επί του αιγιαλού κατά πρύμναν aquila a puppi classis Alexandri in littore subsistens visa

των Αλεξάνδρου νεών. Και γάρ δή νικήσαντας μέν με- esset : quodque , si vincerent , magnum inde ad summam

γάλα ωφεληθήσεσθαι ες τα όλα, νικηθείσι δε ου παρά | belli adjumentum , si vincerentur, non magnum detri

5 μέγα έσεσθαι το πταίσμα και ως γάρ θαλαττοκρατείν | mentum percepturus videretur. Νamque , ut maxime a

τους Πέρσας. Και αυτός δε έφη επιβήναι εθέλειν των prælio abstineretur, maris imperium penes Persas esse :

νεών και του κινδύνου μετέχειν. (1) Αλέξανδρος δε τη se libenter naves conscensurum , et periculi partem sub

τε γνώμη αμαρτάνειν έφη Παρμενίωνα και του σημείου | iturum. (7) Alexander vero Parmenionem opinione sua

τη ου κατά το είκός ξυμβλήσει» ολίγαις τε γάρ ναυσί falli respondit, neque recte augurium interpretari; parum

10 προς πολλώ πλείους ξυν ουδενί λογισμώ ναυμαχήσειν enim prudenter facturum se , si cum tam paucis navibus

+ και ου μεμελετηκότι το σφών ναυτικό πρός ήσκημένον adversus multo plures pugnet : cumque parum exercitato

το των Κυπρίων τε και Φοινίκων (8) τήν τε εμπει- in re navali milite adversus exercitatissimos Cyprios ac

ρίαν των Μακεδόνων και την τόλμανέν αβεβαίω χω- Phænices eat . (8 ) Neque velle se ut barbari Macedonum

ρίω ουκ έθέλειν παραδούναι τοίς βαρβάρους και ηττη- peritiam atque virtutem loco instabili experiantur : et , si

15 θεϊσι τη ναυμαχία ου μικράν την βλάβην έσεσθαι ες navali prælio succumbant, non exiguum damnum inde

του πολέμου την πρώτην δόξαν, τά τε άλλα και τους secuturum ad primam de bello opinionem . Præterea

“Ελληνας νεωτεριείν προς του ναυτικού πταίσματος την Græcos navalis cladis nuntio excitatos novas res molitu

εξαγγελίαν επαρθέντας. (0) Ταύτα μεν τω λογισμώ
ros. (9) Quibus rebus cum animo suo perpensis , navalem

ξυντιθείς ούκ εν καιρώ απέφαινε ναυμαχείν το θείον δε pugnam parum eo tempore consultam fore judicavit. Au

20 αυτός άλλη εξηγείσθαι» είναι μεν γάρ προς αυτού τον gurium vero se aliter exponere : atque aquilam quidem ad se

αετόν , αλλ' ότι επί γης καθήμενος εφαίνετο , δοκεϊν οι pertinere , at quod humi subsidisset , id potius sibi portendi

μάλλόν τι σημαίνειν ότι εκ γης κρατήσει του Περσών videri , se ex terra Persaruin classem victurum .

ναυτικού .

ΚΕΦ. ΙΘ .́ CAP. XIX .

Και εν τούτω Γλαύκιππος , ανήρ των δοκίμων εν Inter hæc Glaucippus, unus ex Milesiorum primoribus,

25 Μιλήτω , εκπεμφθείς παρά Αλέξανδρον παρά του δή
ad Alexandrum a populo et mercenariis, quibus potissi

μου τε και των ξένων των μισθοφόρων, οίς μάλλόν τι
mum urbs commissa erat , missus, exponit velle Milesios

επετέτρεπτο η πόλις, τά τε τείχη έφη εθέλειν τους

Μιλησίους και τους λιμένας παρέχειν κοινούς 'Αλεξάν- muros ac portus Alexandro et Persis communes præbere ,

δρω και Πέρσαις και την πολιορκίαν επί τούτοις λύειν utque obsidio ea conditione solvatur petit. (2 ) Alexander

30 ήξίου. (2 ) Αλέξανδρος δε Γλαυκίππω μεν πρoστάσσει | Glaucippo , ut confestim sein urbem recipiat ,jubet, Mile

απαλλάττεσθαι κατά τάχος ες την πόλιν και Μιλησίοις
siisque renuntiet uti se in proximam lucem ad pugnam pa

επαγγέλλειν παρασκευάζεσθαι ως μαχoυμένους έωθεν .
rent .

Αυτός δ' επιστήσας τα τείχει μηχανάς , και τα μεν κα
Ipse , machinis ad mcenia admotis , et muro brevi

ταβαλών δι' ολίγου των τειχών, τα δε κατασείσας επί tempore partim dejecto , partim multum labefactato , exer

35 πολύ προσήγε την στρατιάν ως επιβησομένους και κα- citum propius adduxit , ut qua aut demolitus aut labefa

τερήριπτο ή έσεσάλευτο το τείχος , έφομαρτούντων και ctatus murus erat, irrumperet, Persis præsentibus ac tantum

μόνον ού θεωμένων των Περσών από της Μυκάλης πο

λιορκουμένους τους φίλους σφών και ξυμμάχους .
non ex Mycale amicos suos ac socios obsessos spectantibus.

3. Εν τούτω δε και οι αμφί Νικάνορα από της Λά- 3. Interea Nicanor ex Lade insula Alexandri motum pro

4ο δης την ορμήν των ξύν'Αλεξάνδρω κατιδόντες ες τον λι- spiciens , juxta littus remigans in Milesiorum portum navi

μένα επέπλεον των Μιλησίων, παρά γήν την ειρεσίαν | gat , atquein ipsis portus faucibus , ubi quam minimum

ποιούμενοι , και κατά το στόμα του λιμένος ήπερ το
στενώτατον ήν αντιπρώρους βύζην τάς τριήρεις ορμί- | spati erat, confertostriremium ordines proris ( Persarum

σαντες αποκεκλείπεσαν τα μεν Περσικό ναυτικό τον classi sunt obversis collocans, Persicæ classi portus aditum

45 λιμένα , τοίς Μιλησίοις δε την εκ των Περσών ωφέλειαν . Milesiis Persarum subsidium præcludit. (4 ) Tum Milesii et

(4) ' Ενθα ο Μιλήσιοί τε και οι μισθοφόροι, πανταχόθεν
mercenarii , irruentibus jam in eos undequaque Macedo

ήδη προσκειμένων σφίσι των Μακεδόνων, οι μεν αυτών
nibus , alii sese in mare projicientes , scutis supinis incum

διπτούντες σφάς εν τη θαλάσση επί των ασπίδων υπτίων

ές νησίδα τινα ανώνυμον , τη πόλει επικειμένην, διενή- | bentes in parvam quandaminsulam urbi proximam( nomen

6ο χοντο , οι δε ες κελήτια εμβαίνοντες και επειγόμενοι insulæ obscurum est) trajecerunt : alii inscensis lembis
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υποφθάσαι τάς τριήρεις των Μακεδόνων εγκατελήφθη- quum Macedonum triremes effugere conarentur, adfauces

σαν εν τω στόματι του λιμένος προς των τριηρών : οι δε portus capti fuerunt : plerique autem in ipsa urbe inter

πολλοί εν αυτή τη πόλει απώλλυντο . fecti.

5. Αλέξανδρος δε , έχoμένης ήδη της πόλεως , επί 5. Alexander, urbe jam potitus, eos qui in insulam pro

και τους ες την νήσον καταπεφευγότας επέπλει αυτός, κλί
fugerant classe petit , scalis in proras triremium portari

μακας φέρειν επί τας πρώρας των τριηρών κελεύσας ,

ως κατά τα απότομα της νήσου , καθάπερ πρός τείχος) | iassis , utpote in abrupta insulae veluti in murum ex navibus

εκ των νεών την απόβασιν ποιησόμενος . (6) Ως δε δια conscensurus. (6 ) Ut vero eos qui in insula erant extrema

κινδυνεύειν έθέλοντας τους εν τη νήσω εώρα , οίκτος | tentare velle vidit , commiseratione illorum hominum Ca

10 λαμβάνει αυτόν των ανδρών , ότι γενναίοι τε και πιστοί ptus est, quod et generosi et fidi esse videbantur. Ea itaque

αυτω εφαίνοντο , και σπένδεται προς αυτούς επί τώδε | conditione cum iis pactus est , ut secum militarent . Erant

ως αυτό ξυστρατεύειν ήσαν δε ούτοι μισθοφόροι “Ελ.
autem ii mercenarii Græci circa trecentos. Milesiis, quot

ληνες ες τριακοσίους αυτούς δε Μιλησίους , όσοι μή εν

τη καταλήψει της πόλεως έπεσον, αφήκε και ελευθέρους | guotin expugnatione urbis casi non fuerant , vitam etliber

tatem dedit.15 είναι έδωκεν .

7. Οι δε βάρβαροι από της Μυκάλης ορμώμενοι ταϊς 7. At barbari a Mycale moventes interdiu quidem in Græ .

μεν ημέραις επέπλεον των Ελληνικό ναυτικό και προκα canicæ classis conspectum adnavigabant, sperantes illos

λέσασθαιες ναυμαχίαν ελπίζοντες, τάς δε νύκτας προς | ad navalem pugnam provocari posse : noctu ad stationem

τη Μυκάλη ουκ εν καλώ ώρμίζοντο , ότι υδρεύεσθαι από

20 του Μαιάνδρου ποταμού των εκβολών διά μακρού ήναγ
suam , parum commodam , sese recipiebant, quum a Mæan.

κάζοντο. (8) Αλέξανδρος δε ταϊς μεν ναυσι τον λιμένα | dri fluminis ostis, procul inde, aquari eos oporteret. (8)

εφύλαττε των Μιλησίων , ως μη βιάσαιντο οι βάρβαροι | Alexander, Mileti portu navibusinsesso , ne barbari vi facta

τον έστλουν. Εκπέμπει δ' ες την Μυκάλην Φιλώταν, in eum irrumpere possent , Philotam ad Mycalem mittit

άγοντα τούς τε ππέας και των πεζών τάξεις τρείς , πα

25 ραγγείλας είργειν της αποβάσεως τους από των νεων. cun equitatu et peditum tribus agnuinibus, ut barbaros de

Ο δε , ύδατός τε σπάνει και των άλλων επιτηδείων ου scensione in terram prohibeat jubens. Barbari, aquæ ce

δέν άλλο ότι μη πολιορκούμενοι εν ταϊς ναυσίν , ές Σά
terarumque rerum necessariarum inopia , tantum pop in

μον απέπλευσαν· εκείθεν δε επισιτισάμενοι αύθις επέ
navibus obsessi, in Samum navigarunt : sumptoque inde

πλεον τη Μιλήτω. (9 ) Και τας μέν πολλάς των νεών

commeatu , Miletum redeunt , (9) plurimasque naves ante
30 προ του λιμένος εν μετεώρω παρέταξαν, εί πη εκκαλέ

σαιντο ες το πέλαγος τους Μακεδόνας : πέντε δε αυ- | portumin alto constituunt , ut Macedonas in equor.provo.

των εισέπλευσαν εις τον μεταξύ της τε Λάδης νήσου cent : quinque autem earum in portum quendam qui inter

και του στρατοπέδου λιμένα , ελπίσαντες κενάς κατα Laden insulam et exercitum medius erat , sese injecerunt ,

λήψεσθαι τας Αλεξάνδρου ναύς , ότι τους ναύτας απο
ea spe ut vacuas Alexandri naves caperent : quum nautas

35 σκεδάννυσθαι το πολύ από των νεών τους μεν επί

φρυγανισμό , τους δε επί ξυγκομιδή των επιτηδείων, | procul a navibus dispersos esse scirent , alios lignatum, alios

τους δε και ές προνομάς ταττομένους , πεπυσμένοι | ad importanda necessaria , alios predatum egress08. ( 10)

ήσαν . ( το) Αλλά μέρος μέν τι απήν των ναυτών , εκ Et pars quidem navalium sociorum aberat : Alexander, ex

δε των παρόντων ξυμπληρώσας Αλέξανδρος δέκα ναύς, | is quί presto erant , decem naves instrumens, ut quinque

40 ώς προσπλεούσας τας πέντε των Περσών κατείδε , πέμ

Persarum naves adnavigantes vidit , confestim obviam ijs

πει επ' αυτάς κατά σπουδήν , εμβάλλειν αντιπρώρους

κελεύσας. Οι δε εν ταις πέντε ναυσί των Περσών, ως | mittit, utque adversis proris in eas ferantur jubet . Perse

παρ' ελπίδα αναγομένους τους Μακεδόνας επί σφάς | Macedones praeter omnem exspectationem in se ferri con

είδον, υποστρέψαντες εκ πολλού έφευγον προς το άλλο spicati, e longinquo conversi ad reliquam classem confu

45 ναυτικόν . ( 1 ) Και η μεν Ιασσέων ναύς αλίσκεται αυ.
giunt . ( 11 ) Ac Jassensium quidem navis remigio tardior in

τοις ανδράσιν εν τη φυγή , ού ταχυναντούσα , αι δε

τέσσαρες έφθασαν καταφυγείν εις τας οικείας τριήρεις. | fuga capta est : reliquam quatuor luga elapse ad suas tri

Ούτω μεν δή απέπλευσαν άπρακτοι έκ Μιλήτου οι Πέρ
remes pervenerunt. Atque ita quidem Persæ re infecta

Mileto cum classe discesserunt.
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ΚΕΦ. Κ ' , CΑΡ. ΧΧ .

'Αλέξανδρος δε καταλύσαι έγνω το ναυτικόν χρη Alexander classem dissolvere statuit , partim quod pecu .

μάτων τε εν τω τότε απορία και άμα ουκ αξιόμα- | nie inopia tum temporis premebatur, partim quod Persica

χον ορών το αυτού ναυτικόν τω Περσική , ούκουν ουδ ' classi impar erat : neque cum exercitus sui parte aliqua

εθέλων μέρει τινί της στρατιάς κινδυνεύειν. Άλλως τε periclitari volebat . Animadvertebat præterea , quum jam

και επενόει , κατέχων ήδη των πεζό την Ασίαν, ότι ούτε Asiam terrestribus copiis teneret , se classe non egere , ma

ναυτικού έτι δέοιτο , τάς τε παραλίους πόλεις λαβών | ritimisque oppidis captis , facile ut Perse classem dimitte

καταλύσει το Περσών ναυτικόν , ούτε υπόθεν τάς υπη- | rent esse effecturum . Neque enirn underenigesinsupplemen

ρεσίας συμπληρώσουσιν ούτε όπη της Ασίας προσέξου- tum acciperent, neque quo se in Asia reciperent , habere ..

σιν έχοντας. Και τον αετόν ταύτη συνέβαλλεν ότι εσή- | Aquilam etiamitainterpretatus est , quod significaret ipsum

10 μηνεν αυτώ εκ τής γής κρατήσεις των νεών. e continente naves victurum.

2. Ταύτα δε διαπραξάμενος επί Καρίας έστέλλετο , 2. His rebus ita peractis , in Cariam movit , quod apud

ότι έν Αλικαρνασσω συνεστηκέναι ου φαύλην δύναμιν Halicarnassum non exigue tum barbarorum tum exterorum
των τε βαρβάρων και ξένων εξηγγέλλετο. "Οσαι δε εν

copiæ esse nuntiabantur. Omnibus porro quæ inter Mile

μέσω πόλεις Μιλήτου τε και Αλικαρνασσού , ταύτας
tum et Halicarnassum sita sunt oppidis primo adventu ca

16 εξ εφόδου λαβών καταστρατοπεδεύει προς Αλικαρνασ

ptis, quinque fere ab urbe stadiis castra locat : quod diuturna

σω , απέχων της πόλεως ες πέντε μάλιστα σταδίους , ως

επί χρονίω πολιορκία. (3 ) “Η τε γάρ φύσις του χωρίου | obsidio futura videbatur. (3) Νam urbs et natura loci mu

όχυρόν επoίει αυτό και όπη τι ενδείν ως προς ασφάλειαν | nita erat , et ubi aliquid ad munitionem deesse visum fuerat ,

εφαίνετο , ξύμπαντα ταύτα Μέμνων τε αυτός παρών , hoc omne Memnon , præsens , jam inferioris Asiæ totius

20 ήδη αποδεδειγμένος προς Δαρείου της τε κάτω Ασίας que classis præfectus a Dario declaratus, multo antea pro

και του ναυτικού παντός ηγεμών, εκ πολλού παρεσκευ
curarat. Et quidem milites mercenarii non pauci urbis præ

άκει , και στρατιώται πολλοί μέν ξένοι μισθοφόροι εν τη

sidio impositi erant , multi etiam Persæ . Triremes etiam in
πόλει εγκατελείφθησαν , πολλοί δε και Περσών αυτών :

αί τε τριήρεις εφόρμουν το λιμένι , ώς και από των
portum duxerat, quum et nautarum opera magno usui esse

26 ναυτων πολλών ωφέλειαν γίγνεσθαι ες τα έργα . posset..

4. Τη μεν δη πρώτη ημέρα προσάγοντος Αλεξάνδρου 4. Jgitur primo statim die Alexandro exercitum ad muros

τα τείχει κατά τας επί Μύλασα φερούσας πύλας , adducente,ad portas que Mylasa ferunt, magna continuo

εκδρομή τε γίγνεται τών εκ της πόλεως και ακροβολι

ex urbe excursio fit , et velitaris pugna excitatur . At Mace

σμός και τούτους ου χαλεπώς ανέστειλαν τε οι παρ'
dones contra in eos excurrentes , parvo negotio represserunt

30 'Αλεξάνδρου αντεκδραμόντες και ες την πόλιν κατέκλει

atque in urbem repulerunt.

5. Ου πολλαίς δε ύστερον ημέραις Αλέξανδρος ανα 5. Paucis post diebus Alexander, sumptis scutatis et ami.

λαβών τούς τε υπασπιστής και την των εταίρων ίππον corum equitatu et Amyntæ Perdiccæque et Meleagri pede

και την 'Αμύντου τε και Περδίκκου και Μελεάγρουτά
stribus copiis , ac præter hos sagittariis et Agrianis , trans

35 ξιν την πεζικήν, και προς τούτοις τους τοξότας και τους
iit ad eam urbis partem qua Myndum spectat , murum es

'Αγριάνας, περιήλθε της πόλεως το πρός Μύνδον μέ

ρος , τό τε τείχος κατοψόμενος , εί ταύτη επιμαχώτερον | ploraturus an ea parte commodius oppugnari , et an Myndo

τυγχάνει τον ες την προσβολής και άμα εί την Μύνδον | pariter subita atque improvisa excursione potiri posset.

εξ επιδρομής δύναιτο λαθών κατασχεϊν· έσεσθαι γάρ ου Myndi enim accessionem magno sibi adjumento ad Halicar

ου σμικράν την ωφέλειαν ες την της Αλικαρνασσού πο
nassi obsidionem fore censebat. Et quidem nonnulli Myn

λιορκίαν την Μύνδον οικείαν γενομένης και τι και ενε
denses deditionem Alexandro polliciti erant , si clam per

δίδοτο αυτώ εκ των Mυνδίων, εί λάθοι νυκτός προσελ

θών . ( 6) Αυτός μεν δή κατά τα ξυγκείμενα αμφί μέ

noctem accessisset. (6 ) Nocte igitur intempesta , uti conre

σας νύκτας προσήλθε το τείχει · ώς δε ουδέν ενεδίδοτο | nerat , ad muros venit : quumque oppidanos nihil de dedi

45 από των ένδον, αί τε μηχαναι και αι κλίμακες αυτο | tione agitare videret, neque machine ac scale ad manum

ου παρήσαν , οία δή ουκ επί πολιορκίαν σταλέντι , αλλ' essent, quod non oppugnaturus, sed proditione urbem re

ως επί προδοσία ενδιδομένης της πόλεως , προσήγαγε | capturus venerat , nihilominus tamen Macedonum plhalange

και ώς των Μακεδόνων την φάλαγγα , υπoρύττειν κε
propius admota murum suffodi jubet : (7 ) qui statim unam

λεύσας το τείχος . (7) Και ένα γε πύργον κατέβαλον οι

6. Μακεδόνες ου μέντοι εγύμνωσέ γε το τείχος πεσών :

irrim subvertunt : cujus tamen ruina murum non nuda

και οι εκ της πόλεως άμα ευρώστως αμυνόμενοι και εκ vit . Oppidani summa vi resistentes et multi Halicarnas

της Αλικαρνασσού κατά θάλασσαν πολλοί ήδη παρα senses jam mari suppetias ferentes, Alexandri de capienda

σαν .



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB. I , 21 . 25

5

βεβoηθηκότες άπορον εποίησαν το Αλεξάνδρω την αυ- facile primo impetu Myndo spem irritam fecerunt. Ita

τοσχέδιόν τε και εξ επιδρομής κατάληψιν της Μύνδου.

Ούτω μεν δή επανέρχεται 'Αλέξανδρος ουδέν πράξας ών
Alexander rebus, quarum causa venerat , infectis revertitur ,

ένεκα ώρμήθη , και τη πολιορκία της Αλικαρνασσού et ad Halicarnassi obsidionem rursus se confert.

αύθις προσεχε.

8. Και τα πρώτα μεν την τάφρον, ή προ της πόλεως 8. Primum omnium fossam quam oppidani ante urbem

ορώρυκτο αυτούς , πλάτος μέν τριάκοντα μάλιστα πή- | duxerant , triginta summum cubitorumlatitudine, altitu

χεων, βάθος δε ες πεντεκαίδεκα, εχώννυε, του βαδίας | dine quindecim , repleri jubet , quo facilius turres e quibus

είναι την προσαγωγήν των τε πύργων, αφ' ών έμελλε in propugnatores jacularentur adduci, alieque machine ,

τους ακροβολισμούς ές τους προμαχομένους του τείχους

ποιείσθαι , και των άλλων μηχανών, αίς κατασείειν επε- | quibus murum quatere statuerat , admoveri possent. Fossa

νόει το τείχος. Και η τε τάφρος αυτω εχώσθη ου χαλε- | haud difficulter repleta , turres jam adduci ceperant , (9 )

πως και οι πύργοι προσήγοντο ήδη . (9) Οι δε εκ της quum Halicarnassii noctu excurrentes , animo incendendi

Αλικαρνασσού νυκτός εκδραμόντες, ως έμπρήσαιτους
et turres et reliquas machinas quæ jam admotæ erant aut

15 τε πύργους και όσαι άλλαι μηχαναι προσηγμέναι η ου

πόρρω του προσάγεσθαι ήσαν , υπό των φυλακών τε των
parum aberat quin admoverențur, a Macedonibus, quibus

Μακεδόνων και όσοι εν αυτώ τω έργω εξεγερθέντες | custodia machinarum erat commissa , alisque qui tumultu

παρεβοήθησαν ου χαλεπώς κατεκλείσθησαν ες τα τείχη | excitati accurrerunt , parvo negotio intra menia repulsi

αύθις. ( 1ο) Και απέθανον αυτών άλλοι τε ες εβδομή- | sunt . (10) Cesi sunt hoc conflictu ex Halicarnassiis

20 κοντα και εκατον και Νεοπτόλεμος και Αρραβαίου ,
του Αμύντου αδελφός , των παρά Δαρείον αυτομολη- | CLXX, in quibus Neoptolemus Arrhabaei filius, Amyntaefra

σάντων. Των δ' 'Αλεξάνδρου στρατιωτών απέθανον μέν | ter, unus eorum qui ad Darium transfugerant. Ex Alexan

ες εκκαίδεκα , τραυματίαι δέ εγένοντο ες τριακοσίους , | dri autem militibus XVI desiderati: vulnerati circiter ccc ,

ότι εν νυκτί γενομένης της εκδρομής αφυλακτότεροι ες | quod , quum noctu excursio illa facta esset , minus caveri

και το τιτρώσκεσθαι ήσαν. et evitari telorum jactus poterant.

ΚΕΦ. ΚΑ' . CΑΡ. ΧΧΙ .

Ου πολλαίς δε ημέραις ύστερον δύο των Μακεδόνων Paucis post diebus duo armigeri conturbernales ex Per

οπλίται εκ της Περδίκκου τάξεως , ξυσκηνούντές τε και diccæ agmine , quum inter pocula suas quisque virtutes

άμα ξυμπίνοντες, αυτόν τε και τα αυτού εκάτερος επί μέγα | et facta magnificis verbis extolleret , contentione de honore

τω λόγω ήγεν. Ένθα δή φιλοτιμία τε εσπίπτει αυτούς, και
inter sese orta animisque vino excandescentibus, privato

38 τι και ο οίνος υπεθέρμαινεν, ώστε οπλισάμενοι αυτοί επί

σφών προσβάλλουσι τω τείχει κατά την άκραν την πρός | consilio arma capientes , ad muros juxta arcem que potisi

Μύλασα μάλιστα τετραμμένην, ως επίδειξιν της σφών mum Mylasa versus spectat se conferunt, ostentatione po

ρώμης μάλλόν τι και προς πολεμίους μετά κινδύνου τον tius roboris, quam animo periculosi cum hostibus conflictus

αγώνα ποιησόμενοι. (2) Και τούτους κατιδόντες τινές | adeundi . (2 ) Hos oppidani quidam conspicati duos modo

35 των εκ της πόλεως δύο τε όντας και του ξυν λογισμό
esse et temere murum petere , excurrunt. Illi incurrentes

προσφερομένους τα τείχει επεκθέoυσιν. Οι δε τους μεν
εγγύς πελάσαντας απέκτειναν , προς δε τους άφεστηκότας | propiusinterficiunt, remotiores telis petunt, superati et mul

ήχροβολίζοντο , πλεονεκτούμενοι τω τε πλήθει και του titudine et loci difficultate , quum ex editiore loco hostes et

χωρίου τη χαλεπότητι, ότι εξ υπερδεξίου τους πολεμίοις | impetum facerent et tela mitterent . (3 ) Multi interea ex Per
40 ή επιδρομή τε και ο ακροβολισμός εγίνετο. (6) Και

diccæ militibus, multi ex Halicarnasso occurrebant. Acris

εν τούτω αντεκθέουσί τινες και άλλοι των του Περδίκκου
inde pugna ad muros fit , et oppidani qui excurrerant, de

στρατιωτών, και από της Αλικαρνασσού άλλοι και

ξυμπίπτει μάχη καρτερά προς τα τείχει. Και κατα
nuo a Macedonibus in urbem aguntur, parumque abfuit quin

κλείονται αύθις πρός των Μακεδόνων είσω των πυλών urbs caperetur. (4) Nam et in muris parum diligens tum

45 οι επέκδραμόντες. Παρ' ολίγον δε ήλθε και αλώναι η
Παρ' ολίγον δε ήλθε και αλώναι η | temporis custodia habebatur, et due turres una cum muro

πόλις. (6) Τα τε γάρ τείχη εν τω τότε ουκ εν ακριβεί | interillas medio in solum prostrate facilem in murumingres

φυλακή ήν και δύο πύργοι και μεσοπύργιον ές έδαφος

καταπεπτωκότα ου χαλεπήν αν τα στρατεύματι , ει
sum exercitui, si universus eum adortus fuisset , præbebant.

άπαντες προσήψαντο του έργου, την ες το τείχος πάροδον | Tertia quoque turris quum quassata esset , ne ipsa quidem

60 παρέσχε . Και ο τρίτος πύργος κατασεσεισμένος ουδέ I difficulter suffossa everti potuisset . Αt oppidani pro muro
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5

ούτος χαλεπώς αν ηρείφθη υπoρυσσόμενος» αλλά έφθη » | qui corruerat aliumlateritiuminstar nascentis lune sinua

σαν γάρ αντί του πεπτωκότος τείχους έσωθεν πλίνθινον
tum intrinsecus construxerant, neque id difficulter, ob eo

μηνοειδές αντοικοδομησάμενοι ου χαλεπώς, υπό πολυ

rum qui operam suam conferebant multitudinem .χειρίας.

5. Και τούτω επήγε τη ύστεραία τάς μηχανάς Αλέ 5. Huic muro quum postridie Alexander machinas ad

ξανδρος και εκδρομή αύθις γίνεται τών εκ της πόλεως | movisset , oppidani rursus excurrunt , machinis ignem

επί τω έμπρήσαι τάς μηχανάς. Και μέρος μέν τι των immissuri, ac nonnulla quidem tabernacula muro proxima

πλησίον του τείχους γέρων και ενός των πύργων των et pars unius turris lignea exusta sunt : cætera a Philota et

ξυλίνων κατεκαύθη , τα δε άλλα διεφύλαξαν οι περί Φιλώ- Hellanico , quibus machinarum custodia commissa erat ,

το ταν τε και Ελλάνικον , οίς ή φυλακή αυτώνεπετέτρεπτο | defensa sunt. Simulac vero Alexandrum ipsum inexcur

ως δε και Αλέξανδρος έπεφάνη εν τη εκδρομή , τάς τε
sione illa conspexere , facibus quibus ad vim arcendam er.

δάδας όσας έχοντες εκβεβoηθήκεσαν αφέντες και τα όπλα
currerant omissis , multi etiam armis abjectis , intra muros

οι πολλοί αυτών ρίψαντες είσω του τείχους έφευγον. ( σ) | confugerunt . (6 ) Αc primo quidem , quod locus sta natura

Καίτοιτα γε πρώτα τη φύσει τε του χωρίου, υπερδεξίου | commodus atque eminens erat , superiores erant , neque

15 όντος , επεκράτους και του κατά μέτωπον μόνον ηκροβο- | solum ex adverso in maclinarum propugnatores telajacie

λίζοντο ές τους προμαχομένους των μηχανών , αλλά και

bant , verum etiam ex turribus, quæ ex utraque muri diruti

εκ των πύργων, οι δη εκατέρωθεν του ερριμμένου τεί
parte reliquæ erant , eos qui in murum recens exstructum

χους αυτοί υπολελειμμένοι εκ πλαγίου τε και μόνον ου

impetum faciebant , ex obliquo et tantum non a tergo ferie
κατά νώτου παρείχον ακροβολίζεσθαι ες τους το αντω

bant.

20 κοδομημένο τείχει προσάγοντας.

ΚΕΦ. ΚΒ' .

CAP. XXII.

Ου πολλαίς δε ύστερον ημέραις επάγοντος αύθις Ceterum non multis postea diebus quum Alexander ite

'Αλεξάνδρου τάς μηχανές το πλινθίνω το εντός τείχει

rum interiori muro lateritio machinas admoveret atqueκαι αυτό εφηστηκότων τω έργω , εκδρομή γίνεται

πανδημείεκ της πόλεως των μεν κατά το ερηριμμένον | ipsi met operiinstaret, universa civitas portis erumpit , ali

25 τείχος , και αυτός 'Αλέξανδρος επετέτακτο , των δε κατά qua parte murus demolitus erat et Alexander ipse pre

το Τρίπυλον, ή ουδέ πάνυ τι προσδεχομένοις τοις Μακε
mebat : alii Tripylum versus , qua Macedones eruptionem

δόσιν ήν. (2) Και οι μεν δαδάς τε ταϊς μηχαναις ενέ

minime exspectabant. (2 ) Nonnulli faces machinis immitβαλλον και όσα άλλα ες το εξάψαι τε φλόγα και επί

μέγα προκαλέσασθαι » των δε αμφ ' 'Αλέξανδρον αυτών | tunt aliaque fomenta que incendium augere atque ampli

30 τε έμβαλλόντων ες αυτούς έδρωμένως και ταις μηχαναΐς | ficare possint: Macedonibus contra acriter profuentibus at

από των πύργων λίθων τε μεγάλων αφιεμένων και βε- | que ex turribusingentia saxa et tela in eos torquentibus ,

λών εξακοντιζομένων, ου χαλεπώς απεστράφησάν τε και

facile in fugam acti et in urbem repulsi sunt : (3) tanto

έφυγον ες την πόλιν . (3 ) Και φόνος ταύτη ουκ ολίγος

εγένετο , όσω πλείονές τε και ξυν μείζονι τη τόλμη εξέ- | que major ibi strages edita est , quanto plures majorague

35 δραμον . Οι μεν γάρ εις χείρας ελθόντες τους Μακεδόσιν | audacia excurrerant . Νam qui manus cum Macedonibus

απέθανον , οι δε αμφί το τείχει το καταπεπτωκότι , στε conseruerant , cæsi sunt : alii juxta muri ruinam , quum et

νωτέρας τε και κατά το πλήθος αυτών της παρόδου ούσης | transitus angustior esset quam ut tante multitudini suffee

και των κατερηριμμένων του τείχους χαλεπήν την υπέρ

βασιν αυτοίς παρεχόντων. ret , et strages ipsius muri difficilem ascensum faceret.

4. Τοις δε κατά το Τρίπυλον εκδραμούσιν απήντα 4. lis vero qui Tripylum versus excurrerant obviam ivit

Πτολεμαίος και σωματοφύλαξ και βασιλικός , τήν τε 'Αδ- | Ptolemaeus regius corporis custos , Addei et Tirnandri simul

δαίου και Τιμάνδρου άμα οι τάξιν άγωνκαι έστιν ούς | agmen secum ducens et nonnullos expeditos , qui etiam ipsi

των ψιλών και ούτοι ουδέ αυτοί χαλεπώς έτρέψαντο τους | facile oppidanos represserunt . ( 5) Quibus hoc praetereain

εκ της πόλεως. (6) Ξυνέβη δε και τούτοις εν τη απο

recessu infortunii accidit, ut iis per angustum pontem , quem

15 χωρήσει κατά στενής γέφυραν την επί της τάφρου πε

ποιημένην φεύγουσι τήν τε γέφυραν αυτήνυπό πλήθους | supra fossam duxerant , fugientibus , ponte pra multitu

ξυντρίψαι και πολλούς αυτών ες την τάφρον έμπεσόντας | dineincumbentium rupto , ali in fossam prolapsi , ali a

τους μέν υπό σφών καταπατηθέντας διαφθαρήναι , τους | stiis proculcati , alii a Macedonibus ex alto telis icti perierint .

δε και άνωθεν υπό των Μακεδόνων βαλλομένους. (6) “Ο | (6 ) Plurima autem cedes ad portas ipsas edita est , quum

πλείστος δέ φόνος περί ταϊς πύλαις αυταίς ξυνέβη , ότι | pre nimio metu prepropere ac parum tempestive claude
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ή ξύγκλεισης των πυλών φοβερά τε και πρό του καιρού rentur . Verili enim ne fugientibus impliciti Macedones una

γενομένη , δεισάντων μή συνεισπέσοιεν τοις φεύγουσιν | in urbemirruerent , multos ex suis excluserunt , qui a Ma

εχόμενοι αυτών οι Μακεδόνες , πολλούς και των φιλίων

της εισόδου απέκλεισεν, ους προς αυτούς τους τείχεσιν | cedonibus adipsa menia cesi sunt . ( 7 ) Parumque aberat

5 οι Μακεδόνες διέφθειραν. (7) Και παρ' ολίγον ήκεν | quin urbs ipsa caperetur, nisi Alexander exerciturn revo

αλώναι η πόλις , ει μή Αλέξανδρος ανεκαλέσατο το
casset , conservandæ adhuc urbis cupidus, si quam Halicar

στράτευμα , έτι διασώσαι εθέλων την Αλικαρνασσόν ,

nassii compositionis ansam præbuissent . Ex oppidanis cir.
εί τι φίλιον ενδοθείη εκ των Αλικαρνασσέων. Απέθανον

δε των μεν εκ της πόλεως ές χιλίους , των δε ξύν 'Αλε citer mille casi : ex Macedonibus fere quadraginta : atque

10 ξάνδρω αμφί τους τεσσαράκοντα , και εν τούτοις Πτολε
in his Ptolemæus, corporis custos , et Clearchus , sagittario

μαϊός τε και σωματοφύλαξ και Κλέαρχος ο τοξάρχης

και 'Αδδαίος χιλιάρχης, ούτοι και άλλοι των ουκ ήμε
rum dux , et Addæus chiliarcha, aliique non obscuri nomi

λημένων Μακεδόνων. nis Macedones..

ΚΕΦ . ΚΓ' .
CΑΡ. ΧΧΙΙΙ .

" Ένθα δη ξυνελθόντες οι ηγεμόνες των Περσών , Posthæc congressi Orontobates et Memnon Persarum

15 'Οροντοβάτης τε και Μέμνων , και εκ των παρόντων | duces , e re presenti satis intelligentes se non posse nmulto

γνόντες σφάς τε ου δυναμένους επί πολύ αντέχειν τη πο

λιορκία και του τείχους το μέντι καταπεπτωκός ήδη | tempore obsidionem sustinere, et muros partim jam diratos

δρώντες , το δε κατασεσεισμένον , πολλούς δε των στρα partim labefactatos cernentes , plerosque etiam militum in

τιωτών εν ταϊς εκδρομείς τους μεν διεφθαρμένους , τους excursionibus aut cæsos aut vulneribus inutiles ad pugnam

20 δε και υπό του τετρώσθαι απομάχους όντας , (2 ) ταύτα
factos : (2) re accuratius perpensa , sub secundam noctis

εν τω λαβόντες αμφί δευτέραν φυλακήν της νυκτός τόν τε

ξύλινον πύργον δν αυτοί αντωκοδόμησαν ταϊς μηχαναΐς | vigiliarm turrim ligneam , quam adversus hostium machi

των πολεμίων έμπιπράσι και τάς στοάς εν αις τα βέλη
nas construxerant, et porticus, in quibus tela eorum repo

αυτοις άπέκειτο . ( 3) Ενέβαλον δε και ταις οικίαις πύρ ταις sita erant , incendunt : ( 3 ) ædibus etiam muro proximis

25 πλησίον του τείχους των δε και προσήψατο η φλόξ από | ignem injiciunt . Quasdam vero etiam comprehendit

τε των στοών και του πύργου πολλή επενεχθείσα και τι flamma et ex turri plurima illata , vento etiam nonnihil

και του ανέμου ταύτη επιφέροντος αυτών δε οι μεν ές huc ferente . Oppidanorum vero alii in Arconnesum , alii

την Αρκόννησον απεχώρησαν, οι δε ες την Σαλμακίδα | in Salmacilem arcem que vocatur sese receperunt . ( 4 ) Quee

άκραν ούτω καλουμένην. (6) Αλεξάνδρω δε ως απηγ- | quum Alexander ex transfugis qui ex ea clade venerant

30 γέλθη ταύτα εκ τινών αυτομολησάντων εκ του έργου , cognovisset, ipseque magnosignes cerneret , tametsi jam

και το πύρ πολύ καθεώρα αυτός , καίτοι αμφί μέσας

που νύκτας ήν το γιγνόμενον, ο δε και ως εξαγαγών τους | intempesta 600x esset φuum id fieret , nihilominus tamen

Μακεδόνας τους μέν έτι εμπιπράντας την πόλιν έκτει
immissis Macedonibus, eos qui urbem etiamnum incende

rent trucidari jubet : jis vero Halicarnassensium qui intra
νεν, όσοι δε εν ταϊς οικίαις καταλαμβάνoιντο των Αλι

domesticos parietes inventi essent parci.
15 καρνασσέων , τούτους δε σώζειν παρήγγειλεν.

5. Ήδη τε έως υπέβαινε και κατιδών τας άκρας ας
5. Ilucescente demum aurora, contemplatus arces , quas

α τε Πέρσαι και οι μισθοφόροι κατειλήφεσαν, ταύτας Persæ pariter et mercenarii occuparant, eas nequaquam

μεν απέγνω πολιορκείν, τριβήν τε επινοών ουκ ολίγην
obsidendas esse statuit : tum quod multum temporis ob

έσεσθαι οι αμφ' αυτάς τη φύσει των χωρίων και ο παρά

4η μέγα είναι εξελόντι oι την πόλιν ήδη πάσαν . (6) Θάψας | locorum naturam sibi periturum esset , quodque non magni

δε τους αποθανόντας εν τη νυκτί , τάς μεν μηχανάς ές momenti essent , postquam ipse totam urbem evertisset.

Τράλλεις απαγαγείν εκέλευσε τους επ' αυταίς τεταγμέ- (6) Mortuis itaque noctu sepultis , machinaruna prefectis

νους αυτός δε την πόλιν εις έδαφος κατασκάψας , αυτής

ut eas in Tralles avehant jubet. Ipse urbem solo adæqua
τε ταύτης και της άλλης Καρίας φυλακών εγκαταλιπών

45 ξένους μέν πεζούς τρισχιλίους , ιππέας δε ες διακοσίους | vit: eique et relique Carie presidio imposito , exterorum

και Πτολεμαίον ηγεμόνα αυτών, επί Φρυγίας έστέλλετο. | peditum trium millium , equitum ducentorum , ac Ptole

(7) Της δε Καρίας ξυμπάσης σατραπεύειν έταξεν "Άδαν ,
mæo iis præfecto , in Phrygiam movit . (7 ) Satrapatum to

θυγατέρα μέν Εκατόμνω, γυναίκα δε Ιδριέως , ός και

άδελφος αυτή των κατά νόμον των Καρών ξυνώκει. Και tius Cariæ Adæ tribuit . Hecatomni filia hæc erat , Hidriei

ω και μέν Ίδριεύς τελευτών ταύτη επέτρεψε τα πράγματα , uxor : qui quum frater ejus esset , Carum tamen lege ean
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νενομισμένον εν τη Ασία έτι από Σεμιράμεως και γυ- dem et uxorem habuerat . Moriens vero Hidrieus regni

ναϊκας άρχειν ανδρών. Πιξώδαρος δε την μεν εκβάλλει | administrationem ei reliquerat . Usitatum enim est in Asia

της αρχής, αυτός δε κατείχε τα πράγματα . (8) Τελευ- | jam inde a Semiramide , ut etiam femine imperent viris .

τήσαντος δε Πιξωδάρου, Οροντοβάτης την Καρών αρ- | Adan vero Pixodarus regno ejecerat , summam rerum

5 χήν εκ βασιλέως πεμφθείς είχε, γαμβρός ώνΠιξωδάρου. | potestatem usurpans. (8) Defuncto Pixodaro Orontobates

"Άδα δε "Άλινδα μόνον κατείχε , χωρίον της Καρίας εν
Carum regnum a rege missus tenebat, utpote Pixodari

τοϊς οχυρώτατον, και έσβαλόντι Αλεξάνδρω ες Καρίας | gener . Adavero unicam in Caria eamque munitissimarm

απήντα , τά τεΆλινδαενδιδούσα και παϊδά οι τιθεμένη urbem,Alindanomine,tenebat. Ηaec Alexandro Carian
cum exercitu ingresso obviam profecta , Alinda ei tradit

'Αλέξανδρον. Και Αλέξανδρος τά τε Άλινδα αυτήεπέ eumque sibi filium adoptat. Alexander Alinda ci custo

10 τρεψε και το όνομα του παιδός ουκ απηξίωσε , και επειδή | dienda relinquit et fili nomen non aspernatur. Porro

“Αλικαρνασσόν τε εξείλε και της άλλης Καρίας επεκρά- | deleta Halicarnasso , quum tota Caria potitus esset , totius

τησεν , αυτή άρχειν άπάσης έδωκε . provincia imperium illi detulit.

ΚΕΦ. ΚΔ' .
CAP. XXIV.

Των Μακεδόνων δε έστιν οι συνεστρατευμένοι'Αλε- Posthæc quum ex Macedonibus qui secum militabant

ξάνδρω ήσαν νεωστί προ της στρατείας γεγαμηκότες | nonnulli paulo ante expeditionem uxores duxissent, etiam

15 και τούτων έγνω ουκ αμελητέα είναι ο Αλέξαν- | horum res Alexander minime negligendas existirnavit .

δρος , αλλ' εκπέμπει γάρ αυτούς έκ Καρίας διαχει- | itaque iis ex Caria dimissis , hibernandi in Macedonia cum

μάσοντας εν Μακεδονία άμα ταϊς γυναιξίν , επιτάξας | uxoribus potestatem facit, Ptolemeo Seleuci filio uno ex

αυτοίς Πτολεμαίόν τε τον Σελεύκου, ένα των σωματοφυ » | regiis corporis custodibus , is prefecto , ex ducibus vero

λάκων των βασιλικών , και των στρατηγών Κοϊνόν τε
copiarum , Cæno , Polemocratis filio , et Meleagro , Neopto

20 τον Πολεμoκράτους και Μελέαγρον τον Νεοπτολέμου, lemi filio , ( quod etiamhi recens uxores duxerant ) adjun

ότι και αυτοί των νεογάμων ήσαν, (2 ) προστάξας, επει ctis . (2 ) Imperatque ut , quum ipsi reverterentur et eos

δαν αυτοί τε επανίωσι και τους μετά σφών εκπεμφθέν- | qui una dimissi erant reducerent , equitatum ac peditatum ,

τας επανάγωσι , καταλέξαι ιππέας τε και πεζούς εκ της
quam maximum possent, ex ea regione conscriberent. Quo

χώρας όσους πλείστους. Και το έργοτώδε , είπερ τινί | guidem facto , si quo unquam, magnam sibi Alexander apud

25 άλλω, ευδοκίμησε παρά Μακεδόσιν Αλέξανδρος. Έπεμ- | Macedones laudem comparavit. Cleandrum autem Pole

ψε δε και Κλέανδρον τον Πολεμoκράτους επί ξυλ- | mocratis filium ad militem conscribendum in Peloponnesuna

λογή στρατιωτών εις Πελοπόννησον. misit.

3. Παρμενίωνα δε πέμπει επί Σάρδεων, δούς αυτο 3. Parmenionem vero Sardes mittit, data huic amicorum

των τε εταίρων ιππαρχίαν και τους Θετταλούς ιππέας | equitum prefectura : utque Thessalos equites aliosque auxi

30 και τους άλλους ξυμμάχους και τας αμάξας άγειν και
liarios, et plaustra ducat atque Sardibus in Phrygiam pro

κελεύει προϊέναι από Σάρδεων επί Φρυγίαν. Αυτός

δε επί Λυκίας τε και Παμφυλίας ήει, ώς της παραλίου | cedat, jubet. Ipsein Lyciam et Pamphyliam tendit, ut oris
maritimis in potestatem redactis , classem hostium inutilem

κρατήσας αχρείον καταστήσαι τους πολεμίοις το ναυ

τικόν . (0) Και πρώτον μεν εν παρόδω “Υπαρνα , χω- | ipsis effciat. (4) Ac primo quidem ex itinere Hyparna ,

35 , ρίον οχυρόν, φυλακήν έχον ξένους μισθοφόρους, εξ εφό- | oppidum munitum quodque exterum militem mercenarium

δου έλαβεν οι δ' εκ της άκρας ξένοι υπόσπονδοι εξήλθον. | presidio habebat, primo accessu cepit . Mercenarii qui ar

"Έπειτα εισβαλών ές Λυκίαν Τελμησσέας μέν ομολογία | cen tenebant fide data exiere. Deinde Lyciam cum exercitu

προσηγάγετο περάσας δε τον Ξάνθον ποταμόν Πίναρα | ingressus Telmissenses pactis sibi conciliavit. Transmisso

και Ξάνθος την πόλιν και Πάταρα ενδοθέντα έλαβε | inde Xantho lumine Pinara et Xanthum urbem et Patara

40 και άλλα ελάττω πολίσματα ες τριάκοντα.
deditione accepit ; aliaque minora oppida circiter triginta.

5. Ταύτα καταπράξας εν ακμή ήδη του χειμώνος ες 5. His rebus gestis media hieme in Milyada regionem ita

την Μιλυάδα καλουμένην χώραν εισβάλλει , ή έστι μέν | vocatam movet , que quidem majoris Phrygie pars , sed

της μεγάλης Φρυγίας , ξυνετέλει δε ες την Λυχίαν τότε ,
magno rege ila jubente, tunc Lyciæ contributaria erat. Eo

ούτως εκ βασιλέως μεγάλου τεταγμένον. Και ενταύθα
loci Phaselitarum legati venerunt, amicitiam petentes , au

45 Φασηλιτών πρέσβεις ήκον περί φιλίας τε και χρυσό

στεφάνω στεφανώσαι Αλέξανδρος και υπέρ των αυτών reaque corona Alexandrum coronaturi : et plerique ex in.

επικηρυκευόμενοι έπρέσβευον Λυκίων των κάτω οι πολ- feriori Lycia legatos, qui de iisdem rebus tractarent, mi

λοί. (6) Αλέξανδρος δε Φασηλίτας τε και Λυκίους πα- serunt. (6) Alexander Phaselitis et Lyciis , ut urbes iis qui

ραδούναι τας πόλεις τους επί τούτω στελλομένοις εχέ- ad hoc missi essent tradant, imperat; quæ quidem omnes

50 λευσε και παρεδόθησαν ξύμπασαι . Αυτός δε ολίγον | tradita sunt. Ipse paulo post in Phaselitas profectus ,
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ύστερον ες την Φασηλίδα παραγενόμενος συνεξαιρεϊ | una cum ipsis castellum quoddam munitum , quod Piside

αυτοϊς φρούριον οχυρόν , επιτετειχισμένον τη χώρα προς | in eorum regione exstruxerant , expugnat , unde barbari

Πισιδών, όθεν ορμώμενοι οι βάρβαροι πολλά έβλαπτον excurrentes Phaselitas agrum colentes multis damnis affi

των Φασηλιτών τους την γήν εργαζομένους . ciebant.

ΚΕΦ. ΚΕ'. CΑΡ. ΧΧV.

"Ετι δε αυτώ περί την Φασηλίδα όντι εξαγγέλλεται Interea dum apud Phaselitas est Alexander certior fit,

Αλέξανδρον τον Αερόπου επιβουλεύειν, τά τε άλλα των
Alexandrum Aeropi filium ejus vitæ insidiari , quum alio .

εταίρων όντα και εντω τότε Θεσσαλών της ίππου άρ- qui ex amicis esset , et tum temporis Thessalico equita

χοντα. Ην μεν δή ο Αλέξανδρος ούτος αδελφός Ηρο

μένους τε και 'Αβραβαίου των ξυνεπιλαβόντων της σφα -
tui præesset. Erat hic Alexander Heromenis et Arrhabæi

10 γης της Φιλίππου (2) και τότε αιτίαν σχόντα αυτόν | frater , qui necis Philippi adjutores fuerant. (2 ) Et tum qui .

Αλέξανδρος αφήκεν , ότι εν πρώτοις τε αφίκετο των φί- | dem in culpa quum esset , Alexander eum dimiserat , quod

λων παρ' αυτόν , επειδή Φίλιππος ετελεύτησε , και τον inter primos amicorum post Philippi obitum ad se venisset

θώρακα συνενδύς συνηκολούθησεν αυτώ εις τα βασίλεια: et thorace indutus eum in regiam comitatus esset. Postea

ύστερον δε και έν τιμή αμφ' αυτόν είχε , στρατηγόν τε
vero multis honoribus affectum sibi adjunxerat , ducem

15 επί Θράκης στείλας , και επειδή Κάλας και των Θετταλών

ίππαρχος επί σατραπεία εξεπέμφθη, αυτόν απέδειξεν | que copiarum in Thraciam miserat , et Cala Thessalici

άρχειν της Θεσσαλικής ίππου . Τα δε της επιβουλής | equitatus praefecto ad satrapatum misso , hunc Thessalis

εξηγγέλθη ώδε .
ducem dederat. Insidiarum vero ratio ita denuntiata est.

3. Δαρείος , επειδή Αμύντας αυτομολήσας παρ' αυ 3. Darius , acceptis per Amyntam transfugam ab hoc

τον λόγους τέ τινας και γράμματα παρά του Αλεξάν- | Alexandro mandatis et literis , Sisinem hominem Ρersam ,

δρου τούτου εκόμισε , καταπέμπει επί θάλασσαν Σισί
cui plurimum fidebat, ad maritimam oram mittit , præ

νην , άνδρα Πέρσην των αμφ' αυτόν πιστόν , πρόφασιν

μεν παρά '

Ατιζύης ,τον Φρυγίας σατράπην , τη δε αλη- textu quidemlegationis ad Αtizyem, Phrygie satrapam : re

θεία το Αλεξάνδρω τούτω συνεσόμενον και πίστεις δώ vera autem , ut Alexandrum hunc adiret fidemque faceret ,

25 σοντα , εί αποκτείνει βασιλέα Αλέξανδρον, αυτόν βασιλέα | si regem Alexandrum interficeret , Macedoniae regnum et

καταστήσεις της Μακεδονίας και χρυσίου τάλαντα προς | mille insuper auri talenta seilli daturum . (4 ) Sed Sisines a

τη βασιλεία επιδώσειν χίλια. (4) Ο δε Σισίνης άλούς | Parmenione comprehensius , causam suæ legationis ei ex

προς Παρμενίωνος λέγει προς Παρμενίωνα ών ένεκα | picavit . Parmenio statim illum cum custodia ad Alexan

απεστάλη και τούτον [αυτίκα] εν φυλακή πέμπει Παρ- drum mittit , qui eadem ex illo cognoscit. Convocalis au

30 μενίων παρ' Αλέξανδρον, και πυνθάνεται ταυτά παρ'

αυτου Αλέξανδρος. Συναγαγών δε τους φίλους βουλήν | tem amicis , quid de Alexandro statuendum sit , consultat .

προύτίθη ότι χρή υπέρ 'Αλεξάνδρου γνώναι. (5) Και | ( 5) Amicis visum est , parum consulteinitio factum fuisse,

έδόκει τους εταίρους μήτε πάλαι εύ βεβουλεύσθαι τo | quod praestantissimum equitatum homini non fido commi

κράτιστον του ιππικού ανδρί ου πιστο επιτρέψας , νύν sisset : nunc vero celeriter illum de medio tollendum ,

35 τε χρήναι αυτόν κατά τάχος εκποδών ποιείσθαι, πρίν | priusquam conciliatis Thessalorum animis res novas una

και επιτηδειότερον γενόμενον τοϊς Θετταλούς ξύν αυτούς
cum iis moliretur. (6) Prodigium etiam quoddam timorem

τι νεωτερίσαι. ( 6) Και τι και θείον εφόβει αυτούς. ipsis adjecit. Alexandro enim adhuc Halicarnassum obsi

" Ετι γάρ πολιορκούντος αυτού( Αλεξάνδρου ), Αλικαρ- | dente et sub meridiem quiescente ,ferunt hirundinem dor

νασσον αναπαύεσθαι μεν εν μεσημβρία , χελιδόνα δε πε

40 ριπέτεσθαι υπέρ της κεφαλής τρύζουσαν μεγάλα και της | mientis caput circumvolitasse , magnos garritus edentem ,

ευνης άλλη και άλλη καθίζειν , θορυβωδέστερον ή κατά et modo in hoc modo in illud lectuli latus insedisse , tur

το ειωθός άδουσαν . (7) Τον δε υπό καμάτου εγερθήναι | bulentius quam illius avis Consuetudo fert canentem .

μεν αδυνάτως έχειν εκ του ύπνου , ενοχλούμενον δε (7) Ipsum pra defatigatione e sommo excitari non po

πρός της φωνής τη χειρί ου βαρέως αποσοβήσαι την tuisse : sed quum strepitu suo molesta esset , leviter manu

45 χελιδόνα την δε τοσούτου άρα δεήσαι αποφυγείν πλη- hirundinem repulisse : illam tantum abfuisse ut repulsa

γείσαν , ώστε επί της κεφαλής αυτής του Αλεξάνδρου

καθημένην μή πρόσθεν ανείναι, πριν παντελώς εξεγερ- avolarit, ut ipsius capiti insidens non prius cantare desti

θήναι Αλέξανδρον. (6) Και Αλέξανδρος ου φαύλον | terit , quam Alexander penitus expergefactusfuerit. (8) Is

ποιησάμενος το της χελιδόνος ανακοίνωσεν Αριστάνδρω | prodigium illud non levis momenti esse ratus, Arisfandrum

50 το Τελισσεί , μάντει · 'Αρίστανδρον δε επιβουλήν μέν | Telmissensem vatem consulit : qui insidias Alexandro
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έκ του των φίλων σημαίνεσθαι αυτώ ειπείν , σημαίνε- | ab amico quodam strui , portendi respondit , fore farmen
σθαιδε και ότι καταφανής έσται την γάρ χελιδόνα ut insidiæ proderentur. Hirundinem enim coalumnam

σύντροφός τε είναι όρνιθα και εύνουν ανθρώπους και atque amicam hominibus esse ac præ cæteris avibus gar .

λάλον μάλλον ή άλλην όρνιθα . rulam .

9. Ταύτά τε ούν και τα από του Πέρσου ξυνθείς πέμ- 9. Valis itaque responsum cum Persæ dictis conferens,

πει ως Παρμενίωνα 'Αμφοτερόν τον Αλεξάνδρου μέν | Amplioterum Alexandri quidem filium, Crateri autem

παιδα, αδελφόν δε Κρατέρου και ξυμπέμπει αυτώ | fratrem, ad Parmenionem mittit , Pergensibus aliquot,

των Περγαίων τινάς την οδόν ηγησομένους. Και ο

'Αμφοτερός στολήν ενδύς επιχώριον, ώς μη γνώριμος | qui itineris duces essent , adjunctis. Amplioterus , habita

10 είναι κατά την οδόν , λανθάνει αφικόμενος παρά Παρ illius regionis assumpto , ne in itinere agnosceretur, clam

μενίωνα ( το) και γράμματα μεν ου κομίζει παρ' 'Αλε- ad Parmenionem pervenit : ( 10) ac nihil quidem ab Alexan

ξάνδρου: ου γαρ έδοξε γράφειν υπέρ ουδενός τοιούτου dro literarum adfert, (nihil enim hac de re aperte literis

ες το εμφανές: τα δε από γλώσσης οι εντεταλμένα
committendum judicarat ) sed verbis mandata exponit.

εξήγγειλε. Και ούτω ξυλλαμβάνεται ο Αλέξανδρος

51 ούτος και εν φυλακή ήν. Atque ita Alexander hic capitur , et custodiæ traditur.

ΚΕΦ. ΚΓ'. CAP. XXVI.

Αλέξανδρος δε άρας εκ Φασηλίδος , μέρος μέν τι Alexander ex Phaselide movens , aliquam exercitus par

της στρατιάς διά των όρων πέμπει επί Πέργης , και | tem per montana Pergas mittit , qua Thraces viam pate

ώδοπεποιήκεσαν αυτό οι Θράκες χαλεπήν άλλως και fecerant, arduam alias et longam ; ipse secus mare

μακράν ούσαν την πάροδον· αυτός δε παρά την θάλασ

20 σαν διά του αιγιαλού ήγε τους αμφ' αυτόν. 'Έστι δε
per littus suos ducit. Via autem hæc aliter confici non

ταύτη η οδός ουκ άλλως ότι μή των απ’ άρκτου ανέμων potest, nisi ventis a septentrione flantibus : austro autem

πνεόντων · ει δε νότοι κατέχοιεν , απόρως έχει διά του invalescente , ægre per littus iter fit . (2 ) Tum vero pro

αιγιαλού οδοιπορείν. (2) Τότε δ' εκ νότων σκληρών vehementibus austris boreales venti exorti , non absque

βορέαι επιπνεύσαντες , ουκ άνευ του θείου , ως αυτός τε divino quodam numine ( ut ipse Alexander, et qui cum eo

25 και οι αμφ' αυτόν εξηγούντο , εύμαρη και ταχείαν την

πάροδον παρέσχον. Εκ Πέργης δε ώς προήει, εντυγ- 1 erant, interpretabantur) facilem ac celerem transitum pra

χάνουσιν αυτώ κατά την οδόν πρέσβεις Άσπενδίων
buerunt . Ex Pergis progressus , obvios habuit legatos

αυτοκράτορες , την μεν πόλιν ενδιδόντες , φρουράν δε Aspendiorum liberis mandatis instructos , oppidum deden

μή εισάγειν δεόμενοι. (3) Και περί μεν της φρουράς | tes quidem illi , at ne pres idia imponeret deprecantes .

30 πράξαντες απήλθον όσα ήξίουν , πεντήκοντα δε τάλαντα
( 3 ) Ac de præsidio quidem postulata impetrarunt : quin

κελεύει τη στρατιά δούναι αυτούς ες μισθών και τους
quaginta vero talenta in exercitus stipendia iis imperat et

ίππους ους δασμών βασιλεί έτρεφον. Οι δε υπέρ τε

του αργυρίου και τους ίππους παραδώσειν ξυνθέμενοι
equos , quos tributi nomine Dario nutriebant. Equos ita

απήλθον. que et argenti summam daturos se policiti, discedunt.

4. Αλέξανδρος δε επί Σίδης ήει . Είσί δε οι Σιδη- 4. Alexander inde in Siden movit : sunt autem Sideta

ται Κυμαίοι εκ Κύμης της Αιολίδος και ούτοι λέγουσιν | Cumaei , ex Cumis Eoliis oriundi ; qui quidem de lujus

υπέρ σφών τόνδε τον λόγον , ότι ως κατήράν τε ες την modi quippiam narrant. Nimirum majores qui e Cumis

γήν εκείνην οι πρώτοι εκ Κύμης σταλέντες και επί οικι- | profecti eo appulerunt atque in eam regionem habitan

σμώεξέβησαν, αυτίκα την μεν Ελλάδα γλώσσαν εξελά- | dam descenderunt , repente Grecanica linguae oblitos

40 θοντο , ευθύς δε βάρβαρον φωνήν ίεσαν , ουδε των προσ- | fuisse , statimque barbaros sonos emisisse : nec tamen il

χώρων βαρβάρων , αλλά ιδίαν σφών ούπω πρόσθεν los cum barbaris vicinis communes , sed ipsis proprios ac

ούσαν την φωνήν· και εκτότε ου κατά τους άλλους προσ- | peculiares , quique antea in usu non fuissent : atque ex eo

χώρους Σιδήται εβαρβάριζον. (6 ) Καταλιπών δε φρου- | tempore Sidetes a vicinis barbaris lingua distinctos esse .

ραν εν [τη ] Σίδη , προήει επί Σύλλιον , χωρίον οχυρόν | ( 5) Alexander , relicto apud Sidem praesidio , Syllium pro

45 και φρουράς έχον ξένων μισθοφόρων και αυτών των fectus est , oppidum munitum , atque tam externi merce

επιχωρίων βαρβάρων. Αλλ' ούτε το Σύλλιον εξ εφό- | nariique militis quam incolentium barbarorum praesidio

δου αυτοσχεδίου ηδυνήθη λαβείν , επεί τε ηγγέλθη αυτώ | firmatum. Neque vero Syllium repentino impetu capi po

κατά την οδόν τους Άσπενδίους ότι ουδέν των ξυγκει- terat , quod in itinere nunciatum est , Aspendios nihil eorum

μένων πράξαι εθέλοιεν , ούτε τους ίππους παραδούναι | que pacta essent prestare , neque equos tradere iis qui ad

50 τοις πεμφθείσιν ούτε απαριθμήσαι τα χρήματα , και eos recipiendos missi erant , neque pecuniam numerare

35
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τα εκ της χώρας ότι ανασκευασάμενοι ες την πόλιν τάς | velle , sed rebus suis ex agro in urbem vectis , portas iis

τε πύλας αποκεκλείκασι τοις παρ' Αλεξάνδρου , και τα | qui ab Alexandro venerant preclusisse, et muros sicubi

τείχη όπη πεπονηκότα ήν επισκευάζουσι , ταύτα πυθό- | affecti videbantur , instaurasse . Quibus rebus cognitis ,

μενος επί Ασπένδου ανεζεύγνυεν. Aspendum versus castra movit .

ΚΕΦ. ΚΖ' . CAP. XXVII.

5
"Ώκισται δε της 'Ασπένδου τα μεν πολλά επί άκρα Sita est ea urbs magna ex parte in aspera præruptaque

οχυρά και αποτόμω, και παρ' αυτήν την άκραν και rupe , quam Eurymedon fluvius alluit . Erant autem iis

Ευρυμέδων ποταμός δεί· ήσαν δε αυτούς και περί | circum rupem declivioribus ac planioribus in locis edi

τη άκρα εν τω χθαμαλώ ουκ ολίγαι οικήσεις και
ficia non pauca , modico muro circumjecto. (2) Simul

τείχος περιεβέβλητο αυταίς ου μέγα . (2) Το μεν δή

10 τείχος ευθύς , ως προσάγοντα Αλέξανδρον έγνωσαν ,
ac vero Alexandrum manibus appropinquantem viderunt,

εκλείπουσιν όσοι επώκουν και τας οικίας όσας εν τω
muro ædificiisque, quæ humilioribus in locis inhabitabant,

χθαμαλή ώκισμένας ουκ έδόκουν διαφυλάξαι αν δύνα- | desertis, quod ea fueri se posse diffidebant , in arcem con

σθαι αυτοί δε ες την άκραν ξυμφεύγουσιν. Αλέξανδρος | fugiunt. Alexander, ut primum eo cum exercitu perve

δέ ος αφίκετο ξυν τη δυνάμει, είσω του ερήμου τείχους | nit , vacuum murum transgressus , in ædificiis quæ Aspen

15 παρελθών κατεστρατοπέδευσεν εν ταις οικίαις ταϊς κα
dii deseruerant, castra locat. (3 ) Qui quum ipsum Alexan

ταλελειμμέναις πρός των Άσπενδίων . (3 ) Οι δε 'Ασπέν
drum præter exspectationem advenientem ac sese undique

διοι ως είδον αυτόν τε Αλέξανδρον παρ ' ελπίδα ήκοντα

και το στρατόπεδον εν κύκλο σφών πάντη, πέμψαντες | ab exercitu circumsess0s viderunt , missis legatis orarunt ut

πρέσβεις εδέοντο εφ' οίσπερ το πρότερον ξυμβήναι. | prioribus conditionibus pactio fieret . Alexander, quum

2o Και Αλέξανδρος τό τε χωρίον οχυρόν ιδών και αυτός[ ώς] Ioci munitionem animadverteret , quumque ipse ad longam

ουκ επί χρόνιον πολιορκίαν παρεσκευασμένος , επί τοις | obsidionemimparatus esset , nihilominus tamen non iisdem

αυτοίς μεν ουδέ ως ξυνέβη προς αυτούς· (4) ομήρους | conditionibus cum eis convenit : (4) sed ut principes urbis

δε δούναι σφών τους δυνατωτάτους εκέλευσε και τους | obsides dent , et equos quos antea promiserant tradant , et

ίππους ους πρόσθεν ώμολόγησαν και εκατον τάλαντα
talentorum summam duplicent, imperat : utque satrapæ ,

25 αντί των πεντήκοντα , και πείθεσθαι τη σατράπη τω

επ' Αλεξάνδρου ταχθέντι και φόρους αποφέρειν όσα
quem Alexander statuisset , pareant, et tributa annua Ma

έτη Μακεδόσι , και υπέρ της χώρας διακριθήναι , ήν | cedonibus pendant : ac de agro, cujus possessionem finitimis

των προσχώρων ούσαν βία κατέχειν εν αιτία ήσαν. vi eripuisse accusabantur, judicio contendant.

5. Ως δε πάντα οι επεχώρησαν, ανέζευξεν ές Πέρ- 5. Omnibus iis conditionibus acceptis Pergen profectus ,

30 γην , κακείθεν ες Φρυγίαν ώρμητο : ήν δε αυτώ ή πο- inde in Phrygiam castra movit . Erat autem illi iter facien

ρεία παρά Τελισσών πόλιν. Οι δε άνθρωποι ούτοι το dum juxta Telmissum urbem . Homines hi sunt barbari,

μέν γένος Πισίδαι εισί βάρβαροι , χωρίον δε οικούσιν a Pisidis oriundi : locum autem inhabitant vehementer ex .

υπερύψηλον και πάντη απότομον και η οδός παρά την | celsum omnique ex parte praeruptum : viaque ipsa que

πόλιν χαλεπή. ( 6) Καθήκει γαρ εκ της πόλεως όρος | juxta urbem ducit , ardua est ac difficilis . (6) Siquidem

25 έστε επί της οδόν , και τούτο μεν αυτού εν τη οδώ απο- mons ab urbe in viam protenditur, cujus radices in ipsam

παύεται · αντίπορον δε αυτώ όρος άλλο εστίν ου μείον | viam desinunt . Ηuic alter ex adverso mons objectus est ,

απότομον . Και ταύτα τα όρη ώσπερ πύλας ποιεί επί æque abruptus : ita ut portas in via facere videantur, faci

τη οδώ , και έστιν ολίγη φυλακή κατέχοντας τα όρη | leque aditus omnis exiguo presidio montibus illis imposito

ταύτα άπορον ποιείν την πάροδον. Και τότε οι Τελ- | impediri possit . Utrumque montem Telmissenses omni

40 μισσείς πανδημεί εκβεβoηθηκότες αμφότερα τα όρη | manu accurrentes insederant. ( 7 ) Id conspicatus Alexan

κατείχον . (1) Ταύτα δη ιδών Αλέξανδρος στρατοπε- | der, Macedones ibi , ut possent , Iocare castra jubet : ita

δεύεσθαι αυτού όπως είχον εκέλευε τους Μακεδόνας , secum reputans , Telmissenses non ita cum omni manu eo

γνούς ότι ου μενούσι πανδημεί οι Τελμισσείς αυλιζο- | loci moram facturos , quum Macedonas castra fixisse cerne

μένους σφάς ιδόντες , αλλ' αποχωρήσουσιν ες την πό- I rent , sed maximam eorum partem in urbem , qua proxima

5 λιν , πλησίον ούσαν , οι πολλοί αυτών , όσον φυλακήν | erat , sese recepturam , presidio aliquoin montibus relicto .

καταλιπόντες επί τοις όρεσι. Και ξυνέβη όπως είκαζεν Et quidem perinde ac cogitarat evenit ; plerique enim eo

οι μεν γαρ πολλοί αυτών απήλθον , αι φυλακαι δε έγκα- | rum recesserunt , presidium solum remansit . (8) Alexan

τέμειναν . (9) Και επί τούτους ευθύς αναλαβών τούς | der , protinus sumptis sagittariis et jaculatorum ordinibus ,

τε τοξότας και τας των ακοντιστών τάξεις και των οπλι- et ex armigeris qui expeditiores erant, præsidium invadit .
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των όσοι κουφότεροι , επήγαγεν. Οι δε ουκ έμειναν βαλ- | Telmissenses , quum telorum jactus sustinere non possent ,

λόμενοι , αλλά έλιπον το χωρίον· και Αλέξανδρος υπερ- I locum deserunt . Alexander , superatis angustiis , ad urlem

βαλών τα στενά προς τη πόλει κατεστρατοπέδευσε. castra locat.

CAP. XXVIII.
ΚΕΦ. ΚΗ' .

Και ενταύθα αφικνούνται παρ' αυτόν Σελγέων Eo loci legati a Selgensibus ad eum veniunt. Sunt autem

5 πρέσβεις . Οι δε είσι και αυτοί Πισίδαι βάρβαροι και et hi Pisida barbari, magnamque urbem incolunt, belli

πόλιν μεγάλην οικούσι και μάχιμοί εισιν · ότι δε πο cosi etiam ipsi. Hi quod veteres Telmissensium hostes

λέμιοι τοίς Τελμισσεύσιν εκ παλαιού ετύγχανον, υπέρ | erant, legatos ad Alexandrum amicitiam petentes mise

φιλίας προς Αλέξανδρον πεπρεσβευμένοι ήσαν . Και
rant. Fædere itaque cum iis pacto , deinceps illis ad

προς τούτους σπένδεται Αλέξανδρος , και εκ τούτου

10 πιστούς ες άπαντα έχρήσατο . ( 2) Την Τελμησσον δε
omnia fidis Alexander est usus. (2 ) Dehinc , quum Tel

απέγνω ελεϊν αν εν ολίγω χρόνω, αλλ' επί Σαγαλασ- | missi expugnatio non exiguum tempus requirere videretur ,

σου έστέλλετο. Ην δε και αυτη ου μικρά πόλις » | Sagalassum petit . Erat porro etiam hac non parva urbs ,

Πισίδαι και ταύτην ώκουν , και έδόκουν πάντων a Pisidis habitata : quumque omnes Pisidæ bellicosi existi

Πισιδών μαχίμων όντων αυτοί είναι οι μαχιμώτατοι | marentur, hi tamen ceteris bellica lande superiores habiti

15 και τότε τον λόφον τον προ της πόλεως, ότι και ούτος | sunt : ac tumtemporis collem , qui urbi imminebat , guum

ου μείον του τείχους οχυρός ες το απομάχεσθαι ήν , κα
non minus quam muros urbis munitum illum ad propul.

τειληφότες προσέμενον. (3) Αλέξανδρος δε την μεν

φάλαγγα των Μακεδόνων τάττει ώδε . Επί μεν του
sandum judicarent , occupantes hostem opperiebantur. ( 3)

δεξιού κέρως , ίνα και αυτός επετέτακτο , τους υπα Alexander Macedonum phalangem ita instruit. A dextro

20 σπιστάς είχεν , έχoμένους δε τούτων τους πεζεταίρους | cornu , cui ipse praeerat , scutatos Iocat: proximoslais pe

έστε επί το ευώνυμον παρατείνας , ως εκάστους των dites amicos usque ad sinistrum cornu explicat, prout sin

στρατηγών η ηγεμονία της τάξεως εν τη τότε ημέρα | gulis ducibus eo die ordines ducendi contigerant. (5 ) Α

ήν . ( 6 ) Επί δε τώ ευωνύμω επέταξεν ηγεμόνα Αμύν- | sinistro quidem cornu ducem statuit Amyntam Arrhalhsei

ταν τον 'Αρραβαίου. Προετάχθησαν δε αυτό του μεν
filium . A dextro quidem latere sagittarios et Agrianos prae

25 δεξιού κέρως οί τε τοξόται και οι 'Αγριάνες, του δε

ευωνύμου οι ακοντισται οι Θράκες , ών ηγείτο Σιτάλ.

tendit , a sinistro jaculatores Thraces, quos ducebat Sital

κης : οι γάρ ίππείς αυτώ ουκ ωφέλιμοι εν τη δυσχωρία

ces; equites enim in illa locorum difficultate nulli usui

ήσαν . Τους Πισίδαις δε και Τελμισσείς προσβεβoη esse poterant. Porro Pisidis Telmissenses etiam auxilio

σηκότες συνετάξαντο .
venerant unaque in acie stabant.

5. Ήδη δε οι αμφ' 'Αλέξανδρον προσβεβληκότες το 5. Jamque Alexandri acies montem subiens quem Pi.

ορει όπερκατείχαν οι Πισίδαι κατ' αυτό το αποτομώτα- | sidae tenebant , ad maxime praerupta ascensus Ioca perve

τον της ανόδου ήσαν , και εν τούτω επιτίθενται αυτούς οι

30

nerat, quum barbari in utrumque cornu ex insidiis pro

βάρβαροι λόχοις κατά κέρας εκάτερον , η σφίσι μεν

ευπροσοδώτατον ήν , τους πολεμίοις δε χαλεπωτάτη ή

ruunt, qua parte ipsis expeditior via , hostibus vero diffi

35 πρόσβασης. Και τους μεν τοξότας , οία δή ούτε ακρι cillimus accessus esset : et sagittarios quidem , utpote leviter

βώς οπλισμένους και πρώτους πελάσαντας , έτρέψαντο , | armatos , quique primi pellem contulerant , in fugam ver

οι δε Αγριάνες έμειναν . (6) Εγγύς γάρ ήδη και η φά- tunt:Agriani verosubsistunt. (6) Νam et propinqua jam erat

λαγξ των Μακεδόνων προσήγε και προ αυτής 'Aλέξαν Macedonum phalanx , et Alexander ipsam ducens conspi

δρος εφαίνετο . Ως δε εν χερσίν η μάχη έγένετο , γυ ciebatur . Postquam autem cominus manu res geri cæpit,

40 μνοί τε οι βάρβαροι όντες οπλίταις προσεφέροντο και barbari nudi cum armatis confligentes omnique ex parte

πάντη κατατιτρωσκόμενοι έπιπτον, ενταύθα δή έγκλί- | vulnerati cadunt ac terga vertunt. (7) Cesi sunt ex is

(7 ) Και απέθανον μεν αυτών ες πεντακοσίους circiter quingenti. Multi enim , quod leves expeditique

κούφοι γάρ όντες και έμπειροι των χωρίων ου χαλεπώς erant et locorum gnari, facile evaserunt : Macedones ob

απεχώρουν και οι Μακεδόνες διά βαρύτητα των όπλων gravitatem armorum imperitiamque viarum minus audacter

45 και απειρίαν των οδών ου θαρραλέοι ες το διώκειν ήσαν .
(8) Αλέξανδρος δε εχόμενος των φευγόντων την πόλιν | fugientes insequati sunt. (8 ) Alexander vero fugientium

,αυτών αιρεί κατά κράτος. Τών δε ξύν αυτώ Κλέανδρός | tergis acriter instans , urbem illorum vi capit , Cleandro ,

τε και στρατηγός των τοξοτών αποθνήσκει και των άλλων uno ex copiarum ducibus , desiderato , aliisque militibus

αμφί τους είκοσι. Αλέξανδρος δε επί τους άλλους circiter viginti. Inde in alios Pisidas movit , et nonnulla

νoυσι.
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Πισίδας ηγε» και τα μέν τινα των φρουρίων βία εξεί- eorum castella vi cepit , nonnulla pactionibus ad deditio .

λε , τα δε ομολογία προσηγάγετο. nem adduxit.

ΚΕΦ. ΚΘ'. CΑΡ. ΧΧΙΧ.

Εντεύθεν δε ήει επί Φρυγίας παρά την λίμνην Posthæc Phrygiam versus proficiscebatur juxta paludem

ή όνομα 'Ασκανία , εν ή άλες πήγνυνται αυτόματοι , και cui Ascania nomen est : in qua sal suapte sponte concre

5 τούτοις χρώνται οι επιχώριοι , ουδέ θαλάσσης τι επί
scit, quo incolæ utuntur, neque mari eam ad rem indigent .

τούτω δέονται · και αφικνείται ές Κελαινάς πεμπταίος.
' Εν δε ταϊς Κελαιναΐς άκρα ήν πάντη απότομος , και | Quintis castris Celeenas pervenit . Erat in ea urbe arx omni

ταύτην φυλακή κατείχεν εκ του σατράπου της Φρυ- | ex parte prerupta ac praeceps , in qua Phrygie satrapa col

γίας , Κάρες μεν χίλιοι, Έλληνες δε μισθοφόροι εκατόν. | Iocarat praesidio Carum mille , Grecorum mercenariorum

10 (2) Και ούτοι πρεσβεύονται παρ' Αλέξανδρον, επαγγελ- | centum. (2) Hilegalos ad Alexandrum mittunt , nisi sulbsi

λόμενοι, ει μη αφίκοιτό σφισι βοήθεια εν ημέρα και ξυνέ- | diamipsisintra statum diem , quem nominabant , adferre

κειτο , φράσαντεςτην ημέραν, ότι παραδώσουσι το χω- I tur, deditionem policentes . Quam quidem conditionem

ρίον . Και έδοξε ταύτα Αλεξάνδρα ωφελιμώτερα ή | Alexander rebus suis convenientiorem quam obsidionem

πολιορκεϊν άπορον πάντη προσφέρεσθαι την άκραν.
esse statuit , quum difficillima omni ex parte arcisoppugnatio

15 (3) Πρός μεν δή ταις Κελαιναΐς φυλακήν καταλείπει

στρατιώτας ες χιλίους και πεντακοσίους. Μείνας δε
videretur . (3) In ea urbe mille fere et quingentos milites

αυτού ημέρας δέκα και σατράπην αποδείξας Φρυγίας | presidio relinquit , et dies decem ibi commoratus , Antigo

Αντίγονον τον Φιλίππου , επί δε τους ξυμμάχους αντ' num Philippi filium Phrygiæ satrapain declarat, et Bala

εκείνου στρατηγόν Βάλακρον τον 'Αμύντου επιτάξας , crum Amyntæ filium ejus loco auxiliaribus copiis præficit.

24» αυτός επί Γορδίου έστέλλετο. Και Παρμενίωνι επέ- Ipse Gordium profectus est, literis ad Parmenionem missis,

στειλεν, άγοντα άμα οι την δύναμιν εκείσε απαντάν» και uti illuc sibi cum exercitu obviam veniat . Parmenio impe

απήντα ξυν τη δυνάμει Παρμενίων. (4) Και οι νεόγα- | rata facit . (4) Porro Macedones qui uxores recens nuptas

μου δε οι επί Μακεδονίας σταλέντες εις Γόρδιον ήκον | visumierant, Gordium veniunt ; et cum iis exercitus recens

και ξυν αυτοίς άλλη στρατιά καταλεχθείσα , ήν ήγε Πτο
conscriptus; quem Ptolemæus Seleuci et Cônus Polemo

25 λεμαϊός τε και Σελεύκου και Κοϊνος ο Πολεμoκράτους και
cratis atque Melcager Neoptolemi filius ducebant. Erat is

Μελέαγρος ο Νεοπτολέμου , πεζοί μέν Μακεδόνες τρισ

χίλιοι , ιππείς δε ες τριακοσίους και Θεσσαλών ιππείς
exercitus peditum Macedonum mille , equitum trecen

διακόσιοι , Ηλείων δε εκατον και πεντήκοντα, ών ηγείτο
torum , Thessalorum equitum ducentorum , Eleorum cen.

'Αλκίας και Ηλείος . tum quinquaginta quibus præerat Alcias Eleus.

5. Το δε Γόρδιον έστι μέν της Φρυγίας της εφ' “Ελ- 5. Est vero Gordium in Phrygia Hellesponto proxima ,

λησπόντου , κείται δε επί τω Σαγγαρίω ποταμός του
ad Sangarium amnem sita , cujus fluminis fontes in Phrygia

δε Σαγγαρίου αι μεν πηγαι εκ Φρυγίας εισίν αυτός δε
oriuntur . Ipse per Thracas Bithynos fluens in Euxinum

διά της Θρακών των Βιθυνών χώρας εξίησιν εις τον Εύ

ξεινον πόντον. Ενταύθα και Αθηναίων πρεσβεία παρ'
pontum fertur. Eo loci Atheniensium eliam legati ad Ale

35 Αλέξανδρον αφίκετο , δεόμενοι'Αλεξάνδρου αφείναι σφισι xandrum veniunt, oratum uti cives suos , qui una cum

τους αιχμαλώτους , οι επί Γρανικό ποταμό ελήφθησαν Persis militantes, ad Granicum amnem capti fuerant, ac

Αθηναίων ξυστρατευόμενοι τους Πέρσαις και τότε εν
tum in Macedonia cum aliis bis mille vincti tenebantur , di

Μακεδονία ξύν τους δισχιλίοις δεδεμένοι ήσαν και οπέρ

αυτών άπρακτοι εν τω τότε απήλθον . (6) Ου γαρ έδόκει
mittat . Hi re infecta tum domum redeunt . (6) Neque

40 ασφαλές είναι Αλεξάνδρω , έτι συνεστώτος του προς enim consultum Alexandro videbatur, vigente adhuc Per

τον Πέρσην πολέμου, ανείναι τι του φόβου τους "Ελλη- | sico bello , Graecorum metumimminuere, qui adversus

σιν όσοι εναντία τη “Ελλάδι στρατεύεσθαι υπέρ των
Græciam pro barbaris militare veriti non fuissent. Hoc

βαρβάρων ουκ απηξίωσαν· αλλ ' αποκρίνεται, επειδάν

τα παρόντα καλώς γένηται , τότε ήκειν υπέρ των αυτών tantum responsi dedit, ut bello Persico ex animi sui sen .

45 πρεσβευομένους. tentia confecto , legatos de iisdem rebus mittant .

ARRIANUS .
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ . LIBER SECUNDUS .

ΚΕΦ. Α ' .
CAP , Ι .

'Εκ δε τούτου Μέμνων του τε ναυτικού παντός ηγε Hæc dum geruntur, Memnon, quem Darius rex universe

μών εκ βασιλέως Δαρείου καθεστηκώς και της παραλίου | clasi orque maritime prefecerat , de bello in Macedo

ξυμπάσης , ώς ές Μακεδονίαν τε και την Ελλάδα απο

niam Græciamque transferendo cogitans, proditione Chium

στρέψων τον πόλεμον, Χίον μεν λαμβάνει προδοσία εν

και δοθείσαν ένθεν δε επί Λέσβου πλεύσας , ώς oύ προσεύχον
insulam capit. Inde ad Lesbum navigans, Mitylenæis, qui

αυτω οι Μιτυληναίοι , τάς άλλας πόλεις της Λέσβου | ejus partes sequuti non sunt , exceptis , reliquas Lesbi ur

προσηγάγετο. 2 ) Ταύτας δε παραστησάμενος και bes in suam potestatem redegit. (2) His itaque deditione

προσεχών τη Μιτυλήνη , την μεν πόλιν χάρακι διπλό acceptis, Mitylenen conversus, urbem ipsam a mari ad mare

εκ θαλάσσης εις θάλασσαν απετείχισε , στρατόπεδα δε

10 πέντε εποικοδομησάμενος της γης εκράτει ου χαλεπώς. | duplici vallo interclusit , et quinque castellis exstructis,a

Και μέρος μέν τι των νεών τον λιμένα αυτών εφύλασσε ,
terra facile superior erat. Præterea parte navium portum

τάς δε επί την άκραν της Λέσβου το Σίγριον, ίνα ή ipsorum tenebat, partem ad Sigrium , Lesbi promonto

προσβολή μάλιστα έστι ταϊς από τε Χίου και Γεραιστού | rium, ubi appellere solent naves onerariae ex Clio , Ge

και Μαλέας ολκάσιν, αποστείλας τον παράπλουν εν
rasto et Malea venientes, misit , ibique ut adnavigantes

15 φυλακή είχεν , ώς μή τινα ωφέλειαν κατά θάλασσαν

γίγνεσθαι τοις Μιτυληναίοις. (3) Και εν τούτω αυτός μέν | arcerent in custodiis habuit, nequid nimirum subsidii Mity

νόσο τελευτά , και είπερ τι άλλο , και τούτο εν τω τότε lenæis mari advenire posset. (3 ) Interea ipse morbo obüt :

έβλαψε τα βασιλέως πράγματα . Αυτοφραδάτης δε και | quod quidem , si quid aliud , Dari rebus obfuit . Auto

Φαρνάβαζος και Αρταβάζου , ότω και επέτρεψε τελευτών | pliradates autem et Pharnabazus Artabazi filius , cui Me

20 ο Μέμνων την αυτού αρχήν έστε Δαρείόν τι υπέρ αυτής mnon moriens præfecturam suam commendarat, tantisper

γνώναι , αδελφιδω αυτού όντι , ούτοι τη πολιορκία ουκ

dum Darius aliquid de ea statuisset ( erat enim sororis suæ
αρρώστως προσέχειντο . (4 ) Και οι Μιτυληναίοι της τε

filius ) obsidionem acriter urgebant . (4 ) Mitylenaei et terra
γης ειργόμενοι και από θαλάσσης πολλαις ναυσιν εφορ

μούσαις φρουρούμενοι , πέμψαντες παρά τον Φαρνάβα
interclusi et mari ingenti classe obsessi, legatis ad Pharna

26 ζoν ομολογίας εποιήσαντο, τους μέν ξένους τους παρ’ | bazum missis , pactiones ineunt : ut exteri milites qui ab

'Αλεξάνδρου σφίσι κατά συμμαχίαν ήκοντας απελθεϊν , | Alexandro auxilio missi erant discelant ; ut Mitylenei co

Μιτυληναίους δε καθελεϊν μεν τας προςΑλέξανδρών | lumnas , quas Alexandrocum federis inscriptione erexerant ,

σφισι γενομένας στήλας , ξυμμάχους δεν είναι Δαρείου
subvertant; ut ex præscripto pacis per Antalcidam facta

κατά την ειρήνην την επ’ Ανταλκίδου γενομένης προς
Dario confæderati sint : ut exules ipsorum redirent iisque

30 βασιλέα Δαρείον , τους φυγάδας δε αυτών κατιέναι επί

τους ημίσεσι των τότε όντων ότε έφυγον. ( 6) Επί τού restitueretur dimidia pars bonorum quæ tunc erant, qulim

τοις μεν δή η ξύμβασις τοϊς Μιτυληναίοις προς τους fugerent. (5) Hisce conditionibus Mitylenæi cum Persis

Πέρσας ξυνέβη. Φαρνάβαζος δε και Αυτοφραδάτης , | pacti sunt. Pharnabacus et Autophradates quum semel

ως παρήλθον άπαξ είσω της πόλεως , φρουράν τε ες αυ
urbem ingressi essent, præsidium introducunt, eique Ly

35 την εισήγαγον και φρούραρχον επ ' αυτή Λυκομήδης | comeden Rhodium preficiunt , ac Diogenem , unum de

Ρόδιον, και τύραννον εγκατέστησαν τη πόλει Διογένην ,
numero exulum, tyrannum urbi imponunt : Mityleneis

ένα των φυγάδων» χρήματά τε εισέπραξαν τους Μιτυ

ληναίους τα μεν βία αφελόμενοι τους έχοντας , τα δε ες pecuniam imperant, eamque partim ditioribus eripiunt ,

το κοινόν επιβαλόντες.
partim multitudini injungunt.

000.

ΚΕΦ. Β '. CΑΡ. ΙΙ.

40 Ταύτα δε διαπραξάμενοι Φαρνάβαζος μέν έπλει His peractis , Pharnabazus in Lyciam navigat , exterus

επί Λυχίας άγων τους ξένους τους μισθοφόρους , Αυτο mercenarios ducens : Autopliradates reliquas insulas petit.

φραδάτης δε επί τάς άλλας νήσους . Και εν τούτω κα Inter hæc Darius Thymondam Mentoris filium mittit , qui

ταπέμπει Δαρείος Θυμώνδαν τον Μέντορος , αυτόν μέν | ipse quidem mercenarios a Pharnabazo accipiat et addre

τους ξένους παρά Φαρναβάζου παραληψόμενον και ανά cat ad regem Pharnabazum autem præesse jubeat quibus
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ξοντα παρά βασιλέα , ψαρναβάζω δε ερούντα άρχειν | Memnon prefuerit . (2) Plarnabacusigitur externo milite

όσων Μέμνων ήρχε. ( 2) Και παραδούς τούτω τους ξέ- | Thymonde tradito , ad Autopliradaten , qui apud classem

νους Φαρνάβαζος έπλει παρ' Αυτοφραδάτην επί τας

ναύς. Ως δε δμού εγένοντο , δέκα μέν ναύς στέλλουσιν | erat , navigat . Ηi , φuum una essent , Datamen Persiamin

5 επί τάς Κυκλάδας νήσους Δατάμην άνδρα Πέρσην Cycladas cum navibus decem mittunt. Ipsi centum navium

άγοντα , αυτοί δε ναυσιν εκατόν επί Τενέδου έπλευσαν
classe Tenedum petunt : ad quam insulam delati , quum in

κατακομισθέντες δε της Τενέδου ες τον Βόρειον καλού

portum qui Borealis dicitur, sese recepissent, ad Tenedios
μενον λιμένα πέμπoυσι παρά τους Τενεδίους και κε

λεύουσι τάς στήλας τας προς Αλέξανδρος και τους “ Ελ
mittunt, imperantes ut columnas quas Alexandro el Græcis

1ο ληνας γενομένας σφίσι , ταύτας μέν καθελεϊν , πρός Δα posuerant , tollant, et pacem quam cum Dario per Antalci.

ρείον δε άγειν την ειρήνην ήν επί Ανταλκίδου Δαρείο dam inierant, colant. (3) Tenediorum animi mais quidem

συνέθεντο . (3 ) Τενεδίοις δε τα μεν της ευνοίας ες 'Aλέ

ξανδρών τε και τους Έλληνας επoίειμάλλον εν δε τω erga Alexandrum et Grecos erant propensi ; sed quotum

in statu res ipsorum erant , de salute sua , nisi se ad Persa
παρόντι άπoρoν άλλως έδόκει ότι μη προσχωρήσαντας

16 τους Πέρσαις σώζεσθαι: επεί ουδε Ηγελόχω, ότω προσ rum voluntatem aggregarent, desperabant; siquidem He

ετέτακτο υπ' Αλεξάνδρου αύθις ξυναγαγείν δύναμιν gelochus , cui Alexander ut navales copias denuo compara

ναυτικήν , τοσαύτη ξυνηγμένη ήν ως δι' ολίγου προσδο ret imperarat , nondum tantas coegerat , ut sperarent illa3

κάν έσεσθαι άν σφισι παρ' αυτού τινά ωφέλειαν. Ούτω
brevi tempore adjumento ipsis esse posse. Ita Pharnabazus

μεν δή οι αμφί Φαρνάβαζον τους Τενεδίους φόβω μάλ

20 λον ή εθέλοντας παρεστήσαντο. Tenedios nietu potius quam voluntate ad se pertraxit.

4. Εν δε τούτω Πρωτέας και Ανδρονίκου ετύγχανε 4. Dum hæc aguntur, Proteas Andronici filius naves

μέν ξυναγαγών εξ Ευβοίας τε και Πελοποννήσου ναύς | Iongas ex Euboea et Peloponneso Antipatri jussu college

μακράς , υπό Αντιπάτρου τεταγμένος , ώς είναι τινα rat, quæ et insulis ipsique adeo Græciæ præsidio alicui cs

ταις τε νήσοις φυλακήν και αυτή τη Ελλάδι , εί , κα sent, si, uti nun tur, barbari classe infestarent. Is

25 θάπερ εξηγγέλλετο, επιπλέοιεν οι βάρβαροι» πυθόμενος | quum audisset Datamen cum decem navibus ad Siphnum in

δε Δατάμην περί Σίφνον όρμεϊν δέκα ναυσίν, αυτόςέχων statione agere , ipse cum quindecim navibus Chalcidem , ad

πεντεκαίδεκα νυκτός ανάγεται επί Χαλκίδος της επί | Euripum sifarm , defertur: (5 ) quumque prima luce ad Cy

τω Ευρίπω· (5) και προσσχών έωθεν Κύθνω τη νήσω | thnum insulam appalisset , totum ibi diem substitit , ut cer

την μεν ημέραν αυτού αυλίζεται , ως σαφέστερόν τε tius exploratiusque aliquid de decem illarum naviuin statu

30 διαπυθέσθαι τα περί των δέκα νεών και άμα εν νυκτί cognosceret : simul ut impetus per noctem factus plus hore

φοβερώτερον προσπεσείν τοις Φοίνιξιν ώς δε έμαθε σα roris Phænicibus incuteret. Postquam vero certior factus

φως τον Δατάμην ξύν ταϊς ναυσιν εν Σίφνω ορμούντα , est , Datamen cum navibus ad Siphnum in statione esse ,

επιπλεύσας έτι νυκτός υπ' αυτήν την έως και απροσδο- | Iace nondum orta inde movens , et sub ipsam auroram

κήτοις επιπεσών οκτώ μεν ναύς αυτούς ανδράσιν έλαβε hostes nihil tale exspectantes adortus, octo ex eis naves milito

25 Δατάμης δε μετά δυοίν τριηρούν εν τη πρώτη προσμίξει | instructas capit . Datames cum duabus triremibusin primo

των άμα Πρωτέα νεων υπεκφυγών απεσώθη προς το cum Proteæ navibus conflictu clam effugiens, ad reliquam

άλλο ναυτικόν .
classem se recepit.

ΚΕΦ. Γ . CAP. III .

Αλέξανδρος δε ώς ες Γόρδιον παρήλθε , πόθος λαμ Alexander vero , ut Gordium pervenit, conscensa arce ,

βάνει αυτόν ανελθόντα ες την άκραν, ίνα και τα βα- | ubi et Cordii et filii ejus Mide regia erat , cepit illum

40 σίλεια ήν τα Γορδίου και του παιδός αυτού Μίδου , cupiditas videndi currum Gordii , et nodum qui in illius cur

την άμαξαν ιδείν του Γορδίου και του ζυγού της αμάξης | rus jugo esse ferebatur . (2 ) Μultusenim erat apudfinitimos

τον δεσμόν. ( 2) Λόγος δε περί της αμάξης εκείνης παρά | eo de curru sermo. Gordium fuisse quendam ex veteribus

τους προσχώρους πολύς κατείχε, Γόρδιον είναι των πά- Phrygibus , hominemtenuis fortuna , exiguum agrum pos

λαι Φρυγων άνδρα πένητα και ολίγην είναι αυτό γήν | sidentem et juga boutin duo , quorum altero ad arationem ,

45 εργάζεσθαι και ζεύγη βοών δύο και το μεν άροτριάν , | altero ad vecturam uteretur. ( 3) Εο aliquando arante , aqui

τω δε άμαξεύειν τον Γόρδιον . (3) Και ποτε αρoύντος | lam in jugo consedisse , ibiquein id tempus usque quo o

αυτού επιπτηναι επί τον ζυγόν αετόν και επιμείναι έστε bus juga demuntur constitisse. Gordium spectaculo atto

επί βουλυτον καθήμενον τον δε εκπλαγέντα τη όψει | nitum, Telmissenses vates communicande rei causa adisse :

ιέναι κοινώσοντα υπέρ του θείου παρά τους Τελμησσέας esse enim Telmissenses peritissimos prodigiorum interpretes,

τους μάντεις είναιγάρ τους Τελμησσέας σοφούς τα θεία et vaticinandi scientiam ipsis pariter atque uxoribus et li

5 .
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εξηγείσθαι , και σφισιν από γένους δεδόσθαι αυτούς και beris ab ortu insitam esse . (4 ) Quumque ad eorum vicum

γυναιξί και παιδί την μαντείαν. ( 6 ) Προσάγοντα δε | quendarn venisset, virgini cuipiam ad fontem eunti obviam

κώμη τινί των Τελμησσέων έντυχεϊν παρθένο υδρευο- | venisse , eique , quid sibi evenisset , narrasse . Ηanc vero ,

μένη, και προς ταύτην είπείν όπως οι τo του αετού έσχες | quum et ipsa ex vatum progenie esset , ut locum isturm

και την δε ( είναι γάρ και αυτήν του μαντικού γένους ) θύειν repetens Jovi regi sacrificaret jussisse. Gordium contra ut

κελεύσαι το Διί τη βασιλεί , επανελθόντα εις τον τόπον

αυτόν.

ipsum comitaretur et sacrificii modum rationemque doce

Και δεηθήναι γαρ αυτής Γόρδιον , την θυσίαν

ξυνεπισπομένην oι αυτήν εξηγήσασθαι , θύσαί τε όπως

ret , eam rogasse . lllum sacrificasse a puella edoctum ,

εκείνη υπετίθετο τον Γόρδιον και ξυγγενέσθαι επί γάμο

eamque conjugem sibi cepisse , puerumque ex iis procrea

10 τη παιδί και γενέσθαι αυτοϊν παίδα Μίδαν όνομα . ( 6) | tum , Midam nomine. (5) Qui quum jam vir forma virtu

' Ήδη τε άνδρα είναι τον Μίδαν καλόν και γενναίον, και | teque praestans evasisset , Phrygas interea gravi inter sesedi

εν τούτω στάσει πιέζεσθαι εν σφίσι τους Φρύγας, | tione laborasse , eosque Oraculo monitos esse , currum iis

και γενέσθαι αυτοϊς χρησμόν ότι άμαξα άξει αυτοϊς βα
regem allaturum quiseditionem tolleret . His vero adhuc hisce

σιλέα και ότι ούτος αυτούς καταπαύσει την στάσιν . 'Έτι de rebus inter se consultantibus , venisse Midam una cum

15 δε περί αυτών τούτων βουλευομένοις έλθεϊν τον Μίδαν patre ac matre , ipsumque currui insidentem concilium

ομού τω πατρί και τη μητρί καιεπιστηναι τη εκκλησία
adiisse . (6) Ilos vaticinium interpretatos, hunc nimirum

αυτή αμάξη. (6) Τους δε ξυμβαλόντας το μαντείον του

τον εκείνον γνώναι όντα όντινα ο θεός αυτούς έφραζεν

esse illum quem deus monuerat curru advehendum esse ,

ότι άξει η άμαξα και καταστήσαι μεν αυτούς βασιλέα | extemplo Midam regem creasse . Ηanc itaque seditionem

20 τον Μίδαν, Μίδαν δε αυτούς την στάσιν καταπαύσαι ,

sedasse , paternumque currum Jovi regi, pro aquila missa,

και την άμαξαν του πατρός εν τη άκρα αναθείναιχαρι

gratiarum loco in arce suspensum consecrasse . Adhæc

στήρια τη Διι τω βασιλεϊ επί τη του αετού πομπή .

illud etiam de curru ferebatur: quicumque jugi nodum quod

Προς δε δή τούτοις και τόδε περί της αμάξης εμυθεύετο , | in curru erat nexum solvisset , illam Asiae imperio potita

όστις λύσειε του ζυγού της αμάξης τον δεσμόν , τούτον rum . (7 ) Erat autem is nexus ex corni arboris libro, qui unde

25 χρήναι άρξαι της Ασίας. (1) Ην δε ο δεσμός εκ φλοιού | inciperet , quove se conderet , percipi non poterat. Alexander

κρανέας , και τούτου ούτε τέλος ούτε αρχή εφαίνετο. | quum nullam plane solvendi nexus rationem inveniret , ia

Αλέξανδρος δε ως απόρως μέν είχεν εξευρεϊν λύσιν του solutum tamen prætermittere nollet , ne id motum aliquem

δεσμού , άλυτον δε περιιδείν ουκ ήθελε , μή τινα και in multitudinis animis excitaret , sunt qui dicant illum ensis

τούτο ές τους πολλούς κίνησιν εργάσηται , οι μεν λέγου ictu vinculum discidisse, et solutum esse dixisse . Aristobulus

30 σιν ότι παίσας το ξίφει διέκοψε τον δεσμών και λελύσθαι

έφη: 'Αριστόβουλος δε λέγει εξελόντα τον έστορα του

vero auctor est, Alexandrum exemto paxillo temonis ( erat

ρυμού , δς ήν τύλος διαβεβλημένος διά του ρυμού διαμ- | is clavusligneus per medium temonem trajectus , cui vincu

πάξ , συνέχων τον δεσμόν, εξελκύσαι έξω του ρυμού τον lum adstrictum erat) jugum temoni detraxisse . (8) Equi

ζυγόν. (8) “ Όπως μεν δη επράχθη τα αμφί τα δεσμά | dem , quomodo nodus ille ab Alexandro solutus fuerit , al

35 τούτω Αλεξάνδρώ , ουκ έχω ισχυρίσασθαι . Απηλλάγη firmare non ausim . Jpse certe et qui cum eo erant ita a

δ' ούν από της αμάξης αυτός τε και οι αμφ' αυτόν ως curru discesserunt, perinde ac si vaticinium de solutione

του λογίου του επί τη λύσει του δεσμού συμβεβηκότος. nexus impletum esset. Quod quidem et tonitrua et fulgura

Και γάρ και της νυκτός εκείνης βρονται τε και σέλας εξ
ea nocte excitata satis declararunt : eaque de causa postero

ουρανού επεσήμαναν και επί τούτοις έθυε τη ύστεραία

40 'Αλέξανδρος τούς φήνασι θεοίς τά τε σημεία και του δε

die diis sacrificavit , tum ob prodigia edita , tum ob ratio

σμού την λύσιν.

nem solvendi nodi ostensam .

ΚΕΦ. Δ' .
CAP. IV.

Αυτός δε τη υστεραία επ’ 'Αγκύρας της Γαλατι Alexander postridie Ancyram Galatiæ urbem profectus

κής εστέλλετο κακεί αυτή πρεσβεία αφικνείται Πα est . Eo loci Paphlagonum legati ad eum venerunt, qui

φλαγόνων, τό τε έθνος ενδιδόντων και ες ομολογίαν ξυμ- | provinciam dedant et (@dus ineant: unum hoc orantes ne

45 βαινόντων· ες δε την χώραν συν τη δυνάμει μή έσβαλεϊν exercitus fines suos intret. (2) His Alexander , ut Calæ Phry.

εδέοντο . ( 2) Τούτοις μεν δή προστάσσει Αλέξανδρος | giorum satrape pareant , jubet. Inde in Cappadociam mo

υπακούειν Κάλα το σατράπητης Φρυγίας. Αυτός δε

επί της Καππαδοκίας ελάσας ξύμπασαν την εντός "Αλυος

vens, omnemquæ cis Halyn fluvium est regionem et partem

ποταμού προσηγάγετο και έτι υπέρ τον "Αλων πολλών. aliquam multam ejus quae trans Halyn est, subegit. Sabictaram

Συ Καταστήσας δε Καππαδόκων Σαβίκταν σατράπην , αυτός ! Cappadocie satrapam statuit , ipse ad angustias aditus qui
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προήγεν επί τας πύλας τας Κιλικίας. (3) Και αφικό- | Ciliciam aperit contendit . (3 ) Quumque ad castra Cyri ,

μενος επί το Κύρου του ξύν Ξενοφώντα στρατόπεδον, ώς | qui cum Xenophonte erat , venisset , ut Portas valido pra

κατεχομένας τας πύλας φυλακαϊς ισχυραϊς είδε, Παρ- | sidio insessas vidit , Parmenionemibi cum cohortibus pe

μενίωνα μέν αυτού καταλείπει συν ταϊς τάξεσι των πε
ditum , qui gravioris armaturæ erant, reliquit. Ipse sub

και ζων όσοι βαρύτερον οπλισμένοι ήσαν αυτός δε αμφί | primamnoctis vigilian sumptis secum scutatis et sagittariis

πρώτην φυλακήν αναλαβών τούς τε υπασπιστάς και τους

Αγριάνας,προήγετηςνυκτόςεπί τας πύλας, ώς oύ προσ- | prasidium invadat. (4) Neque tamen ita clam ac putabat ,atque Agrianis, noctu ad Portas movit , ut ex improviso

δεχομένους τους φύλαξιν επιπεσείν. («) Και προσάγων

μεν ουκ έλαθεν , ές ίσον δε αυτώ κατέστη η τόλμα. Οι hostes adoriri potuit : sed æque feliciter ipsi cessit audacia .

το γάρ φύλακες αισθόμενοι Αλέξανδρον αυτόν προσάγοντα , | Presidiarii enim cognito Alexandri adventu , deserto presi

λιπόντες την φυλακήν ώχoντo φεύγοντες. Τη δε υστε- dio in fugam se conjecerunt. Postero die sub auroram Portas

ραία άμα τη έω ξυν τη δυνάμει πάση υπερβαλών τας cum universo exercitu transgressus, in Ciliciam descendit.

πύλας κατέβαινεν ες την Κιλικίαν. (5) Και ενταύθα (5) Ηic ei nuntiatum est , Arsamen qui initio Tarsum in Per:

αγγέλλεται αυτο Αρσάμης ότι πρόσθενμέν επενόει δια
sarum potestate conservare statuerat , postquam audisset

15 σώζειν Πέρσαιςτην Ταρσόν, ώς δε υπερβεβληκότα ήδη | Alexandrumjam Portastransgressum esse,deurbe deserenda

τας πύλας επίθετο Αλέξανδρον, εκλιπείν εν να είχε | cogitare ; Tarsenses autem vereri, ne direpta urbe demum

την πόλιν δεδιέναι ούν τους Ταρσέας μη εφ' αρπαγήν | Tarsum desereret. (6) Quo cognito , Alexander summa

τραπείς ούτω την απόλειψιν της Ταρσού ποιήσηται.
festinatione Tarsum petit, equites et levis expeditæque ar

(6) Ταύτα ακούσας δρόμω ήγεν επί την Ταρσόν τους τε

20 ιππέας και των ψιλών όσοι κουφότατοι, ώστε ο'Αρσά- | mature petites secum ducens . De cujus adventu Arsames

μης μαθών αυτού την ορμήν σπουδή φεύγει εκ της Ταρ- | certiorfactus Confestim ex Tarso ad Darium regem fugit ,
σου παρά βασιλέα Δαρείον, ουδέν βλάψας την πόλιν . nullo damno urbi illato .

7. Αλέξανδρος δε , ως μέν 'Αριστοβούλω λέλεκται , 7. Alexander, ut Aristobulus refert , præ nimio labore in

υπό καμάτου ενόσησεν· οι δε εις τον Κύδνον ποταμόν | morbumincidit. Αlii traduntillum , Sudantem ac estuan .

25 λέγουσι ρίψαντα νήξασθαι , επιθυμήσαντα του ύδατος , | tem , aque cupidum natandi caussa sese in Cydnum

ιδρούντα καικαύματι εχόμενον. Ο δε Κύδνος δεί διά | lumen , quod mediam urbem secat , conjecisse . Ejus

μέσης της πόλεως · οία δε εκ του Ταύρου όρους των fontes quum ex Tauro monte oriantur et puro solo exci.

πηγών οι άνισχουσών και διά χώρου καθαρού δέων, | piantur, fit ut unda ejus incorruptissima simulqucfrigidis

ψυχρός τε εστι και το ύδωρ καθαρός. (8) Σπασμώ τε sima sit : ( 8 ) atque hinc Alexandrum spasmo acutaque

δυ ούν έχεσθαι Αλέξανδρος και θέρμαις ισχυραίς και αγρυ- I febri et insomnia correptum fuisse . At ceteros quidem

πνία ξυνεχεί. Και τους μεν άλλους ιατρούς ουκ οίεσθαι medicos de vita ejus desperasse , Philippum vero Acarna

είναι βιώσιμον , Φίλιππον δε 'Ακαρνάνα , ιατρόν, ξυν- nem medicum , Alexandri comitem , cui in re medica

όντα Αλεξάνδρα και τα τε αμφί ιατρικών ες τα μά- | potissimum fidebat, quiquein exercitu etiam alioquin magno

λιστα πιστευόμενον και τα άλλα ουκ αδόκιμον εν τω 1 in honore habebatur , medicata potione purgare eum voluis

35 στρατω όντα , καθήραι εθέλειν Αλέξανδρον φαρμάκων se. (9) Atque interea dum hic adhiberi potionem juberct ,

και τον κελεύειν καθηραι. (9 ) Τον μεν δή παρασκευά- | ille poculum pararet , literas Alexandro a Parmenione alla

ζειν την κύλικα · εν τούτω δε 'Αλεξάνδρω δοθήναι επι- tas , quibus denuntiabat ut sibi a Philippo caveret. Audisse

στολήν παρά Παρμενίωνος φυλάξασθαι Φίλιππον· enim se , Philippum a Dario pecunia corruptum ut regent

ακούειν γάρ διεφθάρθαι υπό Δαρείου χρήμασιν, ώστε | plharmacointerficeret. Alexandrum , perlectisliteris, quunt

0 φαρμάκω αποκτείναι Αλέξανδρον. Τον δέ , αναγνόντα | adhuc eas mani teneret , poculum in quo erat potioacce

την επιστολήν και έτι μετά χείρας έχοντας αυτόν μέν | pisse; epistolam vero Plilippo legendam dedisse : ( 10)

λαβείν την κύλικα εν ή ήν το φάρμακον την επιστολών | unoquetempore Alexandrum potionemIlausisse , etPhilip

δε τω Φιλίππω δούναι αναγνώναι. ( το) Και ομού τον pum Parmenionis literas legisse. Philippum vero vultu

τε 'Αλέξανδρον πίνειν και τον Φίλιππον αναγινώσκειν | statim declarasse , bene se sibi de plharmaco conscium esse .

45 τα παρά του Παρμενίωνος. Φίλιππον δε ευθύς ένδη . | Neque enim lectione epistola ullam animi perturbationem

λον γενέσθαι ότι καλώς οι έχει τα του φαρμάκου : ου præ se tulisse : hortatum solummodo fuisse Alexandrum ,

γάρ εκπλαγήναι προς την επιστολήν, αλλά τοσόνδε ut in reliquis quoque quæ præscriberet, suo consilio ac

μόνον παρακαλέσαι Αλέξανδρος , και ες τα άλλα οι | quiesceret. Salutem enim,si pareret , recuperaturum. ( 1)

πείθεσθαι όσα επαγγέλλοιτο · σωθήσεσθαι γάρ πειθό- | Atque Alexandrum quidem purgatum et vi morbi levatum

50 μενον. ( 1 ) Και τον μεν καθαρθήναι τε και ραΐσαι esse et Philippo declarasse, quam fidum amicum illum

αυτό το νόσημα , Φιλίππω δε επιδείξαι ότι πιστός | haberet : ceteris etiam qui ipsi aderant, testatum fuisse

έστιν αυτώ φίλος , και τοις άλλοις δε τοίς αμφ' αυτόν | guarm . constantem de ipsorum amicitia opinionem , omni

ότι αυτούς τε τους φίλοις βέβαιος εις το ανύποπτον | suspicione remota , concepisset , simulque quam fortiter.

τυγχάνει ών και προς το αποθανείν έρρωμένος. mortem ferret.
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ΚΕΦ . Ε .
CAP. V.

23

' Εκ δε τούτου Παρμενίωνα μέν πέμπει επί τας Posl hæc Parmenionem ad præoccupandas alias an

άλλας πύλας, αι δη ορίζουσι την Κιλίκων τε και Ασ gustias mittit , quæ Ciliciam ab Assyria dividunt, ut transi

συρίων χώραν, προκαταλαβείν και φυλάσσειν την πά
tum tueatur, peditibus auxiliariis ei adjunctis Græcisque

ροδον, δούς αυτών των τε ξυμμάχων τους πεζούς και
mercenariis ac Thracibus , quibus Sitalces præerat , atque

και τους Έλληνας τους μισθοφόρους και τους Θράκας , ών
Σιτάλκης ηγείτο , και τους ιππέας δε τους Θεσσαλούς. | equitibus Thessalis . (2 ) Ipse postea ex Tarso movens, primo

(2 ) Αυτός δε ύστερος άρας εκ Ταρσού τη μεν πρώτη ες | die ad Anchialum oppidum pervenit . Ηoc ferunt Sardana

'Αγχίαλον πόλιν αφικνείται. Ταύτην δε Σαρδανάπα- | paluum Assyriorum regem condidisse ; ac sane circuitus ipse

λον κτίσαι τον 'Ασσύριος λόγος και το περιβόλω δε
el murorum fundamenta argumento sunt magnam urbem

10 και τους θεμελίοις των τειχών δήλη εστί μεγάλη τε

πόλις κτισθείσα και επί μέγα έλθούσα δυνάμεως. (3) Iconditanm ,et ad summam potentiam pervenisse . (3) Sar

Καιτο μνήμα του Σαρδαναπάλου εγγύς ήν των τειχών | danapali sepulcrum ad ipsa Anchiali mania exstabat , cui

της Αγχιάλου και αυτός έφειστήκει επ ' αυτώ Σαρδανά- innitebatur Sardanapalus manus ( digitos ) collidens , at

παλος συμβεβληκώς τας χείρας αλλήλαις ως μάλιστα | crepitum edituri facere solent. Inscriptio statue addita

15 ές κρότον συμβάλλονται , και επίγραμμα επεγέγραπτο | erat Assyriisliteris , cui metrum subesse Assyrii dicebant .

αυτώ Ασσύρια γράμματα:οι μεν'Ασσύριοι και μέτρον 4) Verseum sententia haec erat , SARDANAPALUS ANA

έφασκονεπείναιτοεπιγράμματα, (και) ο δε νούς ήν αυτώ (4)Versuum sententia haec erat , SARDANAPALUS ANA
CYNDARAXÆ F. ANCHIALUM ET TARSUM UNO DIE

δν έφραζε τα έπη , ότι Σαρδανάπαλος και Ανακυν

δαράξου παίς Αγχίαλον και Ταρσόνεν ημέρα | CONDIDIT. TO VERO HOSPES EDE , BIBE , LUDE ,

20 μια εδείματο . Συ δέ , ώ ξένε , έσθιε και πίνε | QUUM CETERE RES HUMANE TANTI NON SINT ;

και παίζε, ώς τάλλα τα ανθρώπινα ουκ όντα | crepitum significans quem manus faciunt . llud vero Lude
τούτου άξια τον ψόφον αινισσόμενος όνπερ αι χεί- | molliore quodamlascivioreque Assyrio vocabulo expressum

ρες επί τω κρότω ποιούσι • και το παίζε ραδιουργότε
aiebant.

ρον εγγεγράφθαιέφασαν το 'Ασσυρίω ονόματι.

5. Ex δε της Αγχιάλου ές Σόλους αφίκετο και 5. Ex Anchialo ad Solos pervenit, præsidioque urbi im

φρουράν επήγαγεν ες Σόλους και επέβαλεν αυτοίς τά- | posito , ducenta argenti talenta nomine mulete is imperat ,

λαντα διακόσια αργυρίου ζημίαν , ότι προς τους Πέρσας | quod propensiore erga Persas animo fuissent . (6) Inde cum

μάλλόν τι τον νούν είχον. ( 6) Ένθεν δε αναλαβώντων

μέν πεζών των Μακεδόνων τρείς τάξεις , τους τοξότας | tribus Macedonum agminibus , sagittariis omnibus atque

30 δε πάντας και τους Αγριάνας εξελαύνει επί τους τα | Agrianis Cilices qui montes occupaverant adortus , iisque

όρη κατέχοντας Κίλικας. Και εν επτά ταϊς πάσαις
intra septem in universum dies partim vi partim pactionibus

ημέραις τους μεν βία εξελών , τους δε ομολογία παρα

στησάμενος , επανήκεν ες τους Σόλους. (7 ) Και ενταύθα
in potestatem suam redactis , Solos rediit. (7) Hic Orontoba.

μανθάνει Πτολεμαίον και 'Ασανδρον ότι εκράτησαν | tem Ρersam qui Halicarnassi arcem et Myndum et Caunum

35 'Οροντοβάτου του Πέρσου , δς τήν τε άκραν της Αλι ac Theram et Callipolim tenebat, a Ptolemæo et Asandro

καρνασσού εφύλασσε και Μύνδον και Καύνον και Θή

victum cognovit. Accesserat ad victoriam et Cos et Triopium ,
ραν και Καλλίπολιν κατείχε προσήκτο δε και Κω και

Τριόπιον. Τούτον ηττησθαι έγραφαν μάχη μεγάλη | Ηanc magno prelio victum perscribebant , casis peditum

και αποθανείν μεν των αμφ' αυτόν πεζούς ες επτακο- circiter septingentis , equitum quinquaginta , vivis non infra

40 σίους και ιππέας ες πεντήκοντα , αλώναι δε ουκ ελάτ
mille captis. (8) Alexander quum apud Solos Æsculapio sa

τους των χιλίων . (8 ) Αλέξανδρος δε εν Σόλοις θύσας

τε το 'Ασκληπιώ και πομπεύσας αυτός τε και η στρα crificasset, ipseque pariter ac totus exercitus pompam facibus

τιά πάσα , και λαμπάδα επιτελέσας και αγώνα διαθείς | circumgestatis peregisset ,Iudis etiam gymnicis ac musicis

γυμνικών και μουσικών Σολεύσι μεν δημοκρατείσθαι | editis , Solensibus democratiamconcessit . Ipse Tarsumversus

45 έδωκεν αυτός δε αναζεύξας ες Ταρσόν τους μεν ιππέας

απέστειλε Φιλώτα δούς άγειν διά του 'Αληίου πεδίου
movens , negotio Philotæ dato ut equitatum per Aleium cam

επί τον ποταμόν τον Πύραμον , (9) αυτός δε συν τοϊς | pum ad Pyramum flumen ducat , (9) cum peditatu et turma

πεζούς και τη ίλη τη βασιλική ές Μαγαρσόν ήκε και τη | regia Magarsim venit, et Minerva Magarsidi sacrificavit. Inde

Αθηνά τη Μαγαρσίδι έθυσεν. 'Ένθεν δε ες Μαλλον
Mallum profectus : Amphilocho ut heroi parentavit , quum

εο αφίκετο και Αμφιλόχω όσα ηρωι ενήγισε και στασιά

ζοντας καταλαβών την στάσιν αυτοίς κατέπαυσε » και que cives seditione laborantes offendisset , ea sedata , tri

τους φόρους ους βασιλεί Δαρείο απέφερον ανήκεν, ότι I buta quae Dario regi pendere soliti erant , iis remisit , quum
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Αργείων μεν Μαλλωται άποικοι ήσαν, αυτός δε απ' Malli Argivorum coloni essent, ipseque ab Heraclidis Argi.

"Άργους των Ηρακλειδών είναι ήξίου . vis oriundum se perhiberet.

ΚΕΦ. (' . CΑΡ. VΙ .

Έτι δε εν Μαλλώ όντι αυτώ αγγέλλεται Δαρείον Quum adhuc apud Mallos esset Alexander , nuntii ad

έν Σώχοις ξυν τη πάση δυνάμει στρατοπεδεύειν. Ο eum veniunt, Darium cum universo exercitu ad Sochos

5 δε χωρος ούτος έστι μέν της Ασσυρίας γής , απέχει δε castra fixisse . Est is Assyriæ locus ab angustiis quæ Assy

των πυλών των Ασσυρίων ες δύο μάλιστα σταθμούς.
riam aperiunt bidui fere itinere dissitus. Convocatis itaque

"Ένθα δη ξυναγαγών τους εταίρους φράζει αυτούς τα
εξηγγελμένα υπέρ Δαρείου τε και της στρατιάς της | amicis, que sibi de Dario eiusque exercitu nuntiata erant

Δαρείου. Οι δε αυτόθενως είχον άγειν εκέλευον . (1) o | exponit : qui quidem confestimin eos duci postulabant .

το δε τότε μεν επαινέσας αυτούς διέλυσε τον ξύλλογον, τη (2) Alexander, collaudata eorum virtute, tum quidem

δε ύστεραία προήγεν ως επί Δαρείόν τε και τους Πέρ- concilium dimisit : postero vero die exercitumin Darium

σας. Δευτεραίος δεν υπερβαλών τας πύλας έστρατοπέ- et Persas duxit : quumque secundis castris Pylarum angu

δευσε προς Μυριάνδρω πόλεις και της νυκτός χειμών | stias superasset, ad Myriandrum urbem castra posuit : ea

επιγίγνεται σκληρός και ύδωρ τε εξ ουρανού και πνεύμα | que nocte ingens orta tempestas magnaque imbrium ac

15 βίαιον τούτο κατέσχεν εν τω στρατοπέδω Αλέξαν- ventorum vis cælo effusa Alexandrum in castris conti.

δρον . : nuit .

3. Δαρείος δε τέως μέν ξύν τη στρατιά διέτριβεν ,
3. Darius interea cum exercitu morabatur et castris locum

επιλεξάμενος της 'Ασσυρίας γής πεδίον πάντη αναπε
πταμένων και τω τε πλήθειτηςστρατιάς επιτήδειον και | delegerat Assyrie campum planum omnique ex parteaper

20 ενιππάσασθαι τη ίππω ξύμφορον. Και τούτο το χωρίον
tum, qui et magnitudini exercitus maxime commodus esset,

ξυνεβούλευσεν αυτώ μή απολιπείν 'Αμύντας και του 'Αν et ad ducendum equitatum peropportunus visus fuerat. A

τιόχου , και παρ' Αλεξάνδρου αυτόμoλος είναι γάρ τήν | quo quidem loco ne recederet , Amyntas Antiochi filius , ab

ευρυχωρίαν προς του πλήθους τε και της σκευής των | Alexandro transfuga , suaserat.Loci enim amplitudinem et

Περσών. Και έμενε Δαρείος . (6 ) Ως δε Αλεξάνδρω | multitudini Persarum et impedimentis percommodam esse ..

25 πολλή μεν εν Ταρσό τριβή επί τη νόσω εγίγνετο , ουκ Et mansit quidem eo loci Darius. (4) Cæterum quum

ολίγη δε εν Σόλοις , ένα έθυέ τε και επόμπευε , και επί Alexander longiorem moram Tarsi ob ægritudinem faceret ,

τους ορεινούς Κίλικας διέτριψεν εξελάσας , τούτο έσφηλε | neque minorem Solis , ubi et sacrificarat et pomparm duxe

Δαρείον της γνώμης και αυτός τε και τιπερ ήδιστον ήν
rat : multum etiam temporis in expeditione adversus Cilices

δοξασθέν, ές τούτο ουκ ακουσίως υπήχθη , και υπό των
montanos posuisset : Darium a sententia sua abduxit, ne

30 καθ' ηδονήν ξυνόντων τε και ξυνεσομένων επί κακό

τοις αεί βασιλεύουσιν έπαιρόμενος έγνω μηκέτι Αλέ
que invitus ad id quod jucundissimum erat credendum

ξανδρον εθέλειν προϊέναι του πρόσω · (6)αλλ' όκνεϊν γάρ | pertractus est. Siquidem ab iis qui ad voluptatem tantum

πυνθανόμενον ότι αυτός προσάγοι » καταπατήσειν τε τη | Ioq uentes aderant, semperque aderunt regibus eorum

ίππω των Μακεδόνων την στρατιάν άλλος άλλοθεν | damno , impulsus , Alexandrum ulterius progredi nolle sibi

35 αυτώ επαίροντες επέλεγον · καίτοι γε '
Αμύντας ήξειν | persuaserat , nuntio sui adventus perculsum. (5) Hoc etiam

τε Αλέξανδρος ισχυρίζετο όπου αν πύθηται Δαρείον | modo ejus animum commoverant , quod Darii equitatum

όντα , και αυτού προσμένειν εκέλευεν. (6) Αλλά τα | facile universas Macedonum copias proculeaturumdicebant :

χείρω μάλλον, ότι και εν τω παραυτίκα ήδίω ακούσαι η quantumvis Amyntas Alexandrum , ubicunque is Darium

ήν , έπειθε και τι και δαιμόνιον τυχόν ήγεν αυτόν εις esse audiret, venturum affirmasset, ibique eum opperiri

40 εκείνον τον χώρον, ου μήτε εκ της ίππου πολλή ώφέ- | suasisset . (6) Ceterum deterior sententia , quum primo

λεια αυτο εγένετο , μήτε εκ του πλήθους αυτού των τε accessu gratior auribus accideret , vicit . Ac fortasse deus

ανθρώπων και των ακοντίων τε και τοξευμάτων, μηδέ | illum eo loci adduxit , ubi nec equitatus magno usui esse

την λαμπρότητα αυτής της στρατιάς επιδείξαι ηδυνήθη , I posset , ut nec infinita hominum pariter et jaculorum ac

αλλά 'Αλεξάνδρω τε και τοίς αμφ' αυτόν εύμαρώς την | telorum multitudo , sed ne ipsam quidem exercitus ma

45 νίκην παρέδωκεν. (7) 'Εχρήν γάρ ήδη και Πέρσας πρός | gnifcentiam ostendere poterat: Alexandro vero facilem

Μακεδόνων αφαιρεθήναι της Ασίας την αρχήν, καθά- omnino victoriam præbebat. ( 7) Oportebat enim Asiæ

περ ούν Μήδοι μεν προς Περσών ανηρέθησαν, προς | inmperium Persis a Macedonibus adimi , quemadmodum

Μήδων δε έτι έμπροσθεν Ασσύριοι. Persæ Medis ac prius Medi Assyriis ademerant.
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ΚΕΦ. Ζ' . CAP . VII .

Υπερβαλών δή το όρος Δαρείος το κατά τας πύλας Darius , superato monte qui prope Portas Amanicas

τάς 'Αμανικάς καλουμένας ως επί Ισσον προήγε και
est, Issum versus movit , Alexandrum imprudens a tergo

εγένετο κατόπιν Αλεξάνδρου λαθών . Την δε Ισσον κα

τασχών, όσους διά νόσον υπολελειμμένους αυτού των | relinquens. Capta Isso , quotquot Macedones ibi propter

και Μακεδόνων κατέλαβε , τούτους χαλεπώς αικισάμενος | invaletudinem relictos Comprehendit , crudeliter excrucia

απέκτεινεν · ες δε την υστεραίαν προύχώρει επί τον tos interficit. Postero die ad Pinarum amnem processit. (2)

ποταμόν τον Πίναρον . (2 ) Και Αλέξανδρος ως ήκου- | Alexander, simulac audivit Darium a tergo relictam ,quo

σεν εν τω όπισθεν αυτού όντα [τον] Δαρείον, επεί ου

πιστος αυτώ ο λόγος εφαίνετο , αναβιβάσας ες τρια
niam illi parum certum hoc nuntium videbatur, quosdam ex

10 κόντορον των εταίρων τινάς αποπέμπει οπίσω επί Ισ- amicis navi quæ XXX remis agitur impositos , Issum re

σόν, κατασκεψομένους εί τα όντα εξαγγέλλεται. Οι mittit , exploraturos an quæ nuntiabantur vera essent.

δε , αναπλεύσαντες τη τριακοντόρω , ότι κολπώδης ήν
Qui triacontoro conscensa , quum mare illud sinuosum sit ,

ή ταύτη θάλασσα , μάλλόν τι ευπετώς κατέμαθον αυτού
facile cognoverunt Persas ibi castra posuisse : atqueAlexan

στρατοπεδεύοντας τους Πέρσας » και απαγγέλλουσιν

15 'Αλεξάνδρω εν χερσίν είναι Δαρείον. dro renuntiant , Darium in manibus esse .

3. Ο δε συγκαλέσας στρατηγούς τε καιελάρχας και 3. Ipse , convocatis cohortium turmarumque ductoribus

των ξυμμάχων τους ηγεμόνας παρεκάλει θαρρείν μεν et auxiliariorum præfectis , hortatur bono ut animo sint ob

εκ των ήδη σφίσι καλώς κεκινδυνευμένων και ότι πρός | ea quae preclare antea fortiterque gesissent,et quod
γενικημένους και αγών νενικηκόσιν αυτοίς έσται και ότι

victoribus ipsis contra victos pugna immineret. Deum pro

20 ο θεός υπέρ σφών στρατηγεί άμεινον , επί νούν Δα

ρείω αγαγών καθείρξαι την δύναμιν εκ της ευρυχω- | spatiosisimo campo in illas angustias adduceret, ut Mace
ipsis potius pugnare , qui Darium impulerit ut exercitum ex

ρίας ες τα στενόπορα , ένα σφίσι μέν ξύμμετρον το
donibus commodus ad explicandam phalangem locus esset :

χωρίον αναπτύξαι την φάλαγγα , τοϊς δε αχρείον το
hostibus vero tanta multitudo ad pugnandum inutilis.

πλήθος ότι έσται τη μάχη , ούτε τα σώματα ούτε τας

25 γνώμας παραπλησίοις. (4 ) Μακεδόνας τε γάρ Πέρ
Adhæc neque corporum neque animorum viribus pares esse.

σαις και Μήδοις , εκ πάνυ πολλού τρυφώσιν, αυτούς
(4 ) Macedones enim cum Persis et Medis , qui multo jam

εν τους πόνους τους πολεμικούς πάλαι ήδη μετά κινδύ.
tempore otio ac deliciis enervati essent, congressuros : ipsos

νων ασκουμένους , άλλως τε και δούλοις ανθρώπους | bellicis laboribus jamdudum ad pericula subeunda ex

ελευθέρους , ές χείρας ήξειν · όσοι τε Έλληνες Έλλη- ercitatos : præterea liberos homines cum servis conflictu .

30 σιν, ουχ υπέρ των αυτών μαχείσθαι , αλλά τους μεν ros . Græcos qui in utraque acie essent, non iisdem condi

ξύν Δαρείο επί μισθώ και ουδε τούτω πολλά κινδυ- tionibus pugnaturos. Qui enim a Darii partibus essent,

νεύοντας, τους δε ξυν σφίσιν, υπέρ της Ελλάδος εκόντας | mercede eaque exigua conductos pugnare : eos qui a

αμυνομένους. (5) Βαρβάρων τε αυ Θράκας και Παίονας Macedonibus essent, pro Græcia sponte sua adductos dimi

και Ιλλυριούς και 'Αγριάνας τους ευρωστοτάτους τε care . (5) Ex barbaris autem Thraces , Pæones , Illyrios

35 των κατά την Ευρώπης και μαχιμωτάτους προς τα et Agrianos , fortissimos totius Europæ et bellicosissimos ,

απονώτατά τε και μαλακώτατα της Ασίας γένη αντι- adversus molles effæminatasque Asiæ gentes in aciem ire.

τάξασθαι· επί δέ 'Αλέξανδρον αντιστρατηγείν Δαρείω. | Denique Alexandrum adversus Darium exercitum ducere..

(6) Ταύτα μεν ούν ές πλεονεξίαν του αγώνος επεξήει· | (6) Αtque haec quidem ad preli praerogativam signifi

τα δε άθλα ότι μεγάλα έσται σφίσι του κινδύνου επε- candam commemoravit. Adhæc præmiorum quæ huic

40 δείκνυεν . Ου γάρ τους σατράπας τους Δαρείου εν τω | prelio proposita essent magnitudinem exponit . Νeque

τότε κρατήσειν, ουδε την ίππον την επί Γρανικώ τα- enim eos satrapas Darii illo prælio victuros , neque equita

χθείσαν, ουδε τους δισμυρίους ξένους τους μισθοφόρους , | tum qualis ad Granicum amnem constiterat , neque viginti

αλλά Περσών τε και τιπερ όφελος και Μήδων και όσα | millia exterorum mercenariorum , sed summam imperii

άλλα έθνη Πέρσαις και Μήδους υπήκοα εποικεί την | Persici ac Medici , et quotquot usquam nationes Persis ac

45 'Ασίαν και αυτόν μέγαν βασιλέα παρόντα , και ως ου- Medis parentes Asiam inhabitant , ipsumque adeo magnum

δεν υπολειφθήσεται σφισιν επί τώδε το αγώνι ότι μή | regem debellaturos, nihilque ex eo prelio reliquum futu

κρατείν της Ασίας ξυμπάσης και πέρας τους πολλούς | rum , quam ut universae Asie imperent , ut optatumlabori

πόνοις επιθεϊναι. (7) 'Επί τούτοις δε τών τε ες το hus suis finem imponant. (7) Adhæc quæ splendide ab

κοινόν ξύν λαμπρότητι ήδη πεπραγμένων υπερίμνησκε | is collatis viribus gesta essent recensebat. Si quis veroau

60 και εί δή τώ ιδία τι διαπρεπές ές κάλλος τετολμημένον, | dax aliquod etlaudabile facinus privatim edidisset , nomi

ονομαστί έκαστον επί τω έργω ανακαλών. Και το α- natim singulos evoeabat . Suum quoque periculorum in

του ουκ ακίνδυνον εν ταις μάχαις ως ανεπαχθέστατα Γ preliis contentum , guamminima poterat cum invidia
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επεξήει. (8) Λέγεται δε και Ξενοφώντος και των άμα | memorabat. (8) Fertur autem etiam Xenophontis et de

Ξενοφώντι μυρίων ες μνήμην έλθεϊν, ώς ουδέν τι ούτε cem millium qui cum eo fuerant meminisse , quippe quod

κατά το πλήθος ούτε κατά την άλλην αξίωσιν σφίσιν | ipsis neque numero , neque ulla alia estimatione comparandi

επεοικότες , ουδέ ιππέων αυτούς παρόντων Θεσσαλών, | fuerint : quod neque Thessalos equites , neque Beotios aut

5 ουδε Βοιωτών ή Πελοποννησίων, ουδε Μακεδόνων ή | Peloponnesios , neque Macedones aut Thraces , neque

Θρακών , ουδ' όση άλλη σφίσιν ίππος ξυντέτακται , alium ullum equitatum qui ipsis accensus erat , habuissent ,

ουδέ τοξοτών ή σφενδονητών , ότι μή Κρητών ή Ροδίων

neque sagittarios aut funditores , præter Cretenses et Rho

ολίγων, και τούτων εν τω κινδύνω υπό Ξενοφώντος | dios nonnullos, quos Xenophon inipso discriminefestinan

αυτοσχεδιασθέντων, (θ ) οι δε βασιλέα τε ξυν πάση τη

ter conscripserat : (9) hos tamen regem cum universo
το δυνάμει προς Βαβυλώνι αυτή έτρέψαντο και έθνη όσα

exercitu ante Babylonem in fugam vertisse , gentesque

άλλα κατιόντων εις τον Εύξεινον πόντον καθ' οδόν σφι

omnes , quotquot iis Euxinum pontum petentibus in itinere
σιν επεγένετο νικώντες επήλθον · όσα τε άλλα εν τω

τοιώδε προ των κινδύνων ές παράκλησιν ανδράσιν άγα- restiterunt, domuisse . Αlia praeterea adjecit , quibus bonos

θοις εξ αγαθού ηγεμόνος παραινείσθαι εικός . Οι δέ | imperatores ante prelia ad bonos ac strenuos militesexior

15 άλλος άλλοθεν δεξιούμενοί τε τον βασιλέα και τα λόγω | tandos uti par est. 1lli certatim regem complexi et verbis

επαίροντες άγειν ήδη εκέλευον . efferentes e vestigie in aciem duci postulant.

ΚΕΦ. Η'.
CAP. VIII .

“Ο δε τότε μεν δειπνοποιείσθαι παραγγέλλει προ Tum Alexander corpora curare jubet , equitesque non

πέμπει δε ως επί τας πύλας των τε ιππέων ολίγους και
nallos et sagittarios ad Portas præmittit , qui viam , quam

των τοξοτών προκατασκευομένους την οδόν την οπίσω:
jam transierat , explorent. Ipseque noctu cum universo

20 και αυτός της νυκτός αναλαβών την στρατιάν πάσαν

ήει , ως κατασχεϊν αύθις τας πύλας. (2) Ωςδε αμφί | exercitu movit , ut angustias illas denuo occupare posset.

(2) Ut vero sub medium noctis rursus Portas insedit , reli
μέσας νύκτας εκράτησεν αύθις των παρόδων, ανέπαυε

την στρατιάν το λοιπόν της νυκτός αυτού επί των quum noctis exercitui ad quietem ibi in rupibus dedit ,

πετρών, προφυλακάς ακριβείς καταστησάμενος. Υπό excubus summadiligentia dispositis, sub auroram ex Portis

25 δε την έω κατήει από των πυλών κατά την οδόν » και in viam descendit. Et quamdiu magna erat viarum angu .

έως μεν πάντη στενόπορα ήν τα χωρία , επί κέρως ήγεν | stia, angustam etiam aciem ducebat : ubi vero laxare se si

ώς δε διεχώρει ες πλάτος , ανέπτυσσεν αεί το κέρας ές
nus montium cæperunt , explicuit subinde cornu , alium

φάλαγγα , άλλην και άλλην των οπλιτών τάξιν πα atque alium ordinem armatorum in phalangem adducens ,

ράγων, τη μεν ως επί το όρος , εν αριστερά δε ως επί
dextra quidem montem versus , læva autem ad mare. (3 )

δω την θάλασσαν . (3) Οι δε ιππείς αυτό τέως μεν κατό

πιν των πεζών τεταγμένοι ήσαν. Ως δε ες την εύρυ- | Equites porro interea peditibus a tergo constituti erant . At

postquam in aperta loca ventum est , exercitum statim ad
χωρίαν προήεσαν, συνέτασσεν ήδη την στρατιάν ως

μάχην, πρώτους μεν επί του δεξιού κέρως προς τη όρει | przelium committenduminstruit. In dextro cornu montem

των πεζών το τε άγημα και τους υπασπιστάς , ών versus peditum agema locat et scutatos , quibus præerat

35 ηγείτο Νικάνωρ ο Παρμενίωνος , εχομένην δε τούτων Nicanor Parmenionis filius ; proximum his , Cæni ; mox

την Κοίνου τάξιν , επί δε τούτοις την Περδίκκου. Ούτοι Perdiccæ agmen . Hj quidem usque ad medios gravis

μέν έστε επί το μέσον τών οπλιτών από του δεξιού arınaturæ ordines , si quis a dextro aciei latere numerare

αρξαμένω τεταγμένοι ήσαν . (4) Επί δε του ευωνύμου | incipiat , constituti erant. (4) A sinistro vero prime erant

πρώτη μεν η Αμύντου τάξις ήν, επί δεη Πτολεμαίου , | Amynte copie , inde Ptolemaei : proxime huic Meleagri . Et

4 έχoμένη δε ταύτης η Μελεάγρου. Του δε ευωνύμου | guidern ad levam Craterus peditibus prefectus erat : totum

τους πεζούς μεν Κράτερος επετέτακτο άρχειν, του δε

ξύμπαντος ευωνύμου Παρμενίων ηγείτο και παρήγ- autem sinistrum cornu Parmenio dueebat . Ηuicimpera

γελτο αυτό μη απολείπειν την θάλασσαν, ώς μη κυ

tum erat ne a mari recederet, ne videlicet a barbaris cir

κλωθείειν εκ των βαρβάρων , ότι πάντη υπερφαλαγγή .
cum veniretur. Nam alioqui Persæ facile multitudine co

45 σειν αυτών διά πλήθος ήμελλον . piarum phalangem Macedonum omni ex parte cinxissent.

6. Δαρείος δε , επειδή εξηγγέλθη αυτώ προσάγων 5. Darius , postquam ei nuntiatum est Alexandrum in

ήδη Αλέξανδρος ως ές μάχην, των μεν ιππέων διαβι structa acie adventare, triginta millia equitum , expeditorum

βάζει πέραν του ποταμού του Πινάρου ές τρισμυρίους

μάλιστα τον αριθμόν, και μετά τούτων των φιλών ές | viginti milia Pinarum lumen transire jubet , ut reliquum

δισμυρίους , όπως την λοιπήν δύναμιν καθ' ησυχίαν | exercitum securiusinstruat . (6) Αc primos quidem ex ar
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συντάξειε. (6) Και πρώτους μεν τού οπλιτικού τους migeris Græcos mercede conductos numero triginta mil.

“ Έλληνας τους μισθοφόρους έταξεν ες τρισμυρίους κατά lium adversus Macedonum phalangem constituit . Ab utro

την φάλαγγα των Μακεδόνων » επί δε τούτοις των que horum latere Cardacas, qui et ipsi armigeri erant, ad

Καρδάκων καλουμένων ένθεν και ένθεν ες εξακισμυ
sexaginta millia collocat. Neque enim plures in simplici

5 ρίoυς οπλίται δε ήσαν και ούτοι . Τοσούτους γάρ επί

φάλαγγος απλής εδέχετο το χωρίον ένα έτάσσοντο. (7) phalange constitui, Iocus in quo exercitus instruebatur,

'Επέταξε δε και τω όρει τώ εν αριστερά σφών κατά το patiebatur. (7 ) Porro ad monterm, quiipsis ad sinistram erat,

'Αλεξάνδρου δεξιόν ες δισμυρίους και τούτων έστιν οι adversus Alexandri dextrum cornu viginti millia statuit,

κατά νώτου εγένοντο της Αλεξάνδρου στρατιάς. Το Atque horum quidem nonnulli a tergo Alexandri exercitus

10 γάρ όρος ένα επετάχθησαν πη μεν διεχώρει ές βάθος | oppositi erant . Μons enim , in quo aciesinstructa erat ,

και κολπωδές τι αυτού ώσπερ έν θαλάσση εγίγνετο · aliqua ex parte introrsum recedens, sinum quemdam veluti

έπειτα ες επικαμπήν προϊόν τους επί ταϊς υπωρείαις
in mari faciebat : deinde in anfractum porrectus efficiebat

τεταγμένους κατόπιν του δεξιού κέρως του Αλεξάνδρου
ut qui ad radicem montis constituti erant, dextrum Alexan

επoίει . (8) Το δε άλλο πλήθος αυτού ψιλών τε και dri cornu

15 οπλιτών, κατά έθνη συντεταγμένον
ές βάθος ουκ ωφέ

versum cernerent. (8) Reliqua veroexpeditorum

λιμον, όπισθεν ήν των Ελλήνων των μισθοφόρων και | atque armigerorum multitudo pro gentium varietate in

του επί φάλαγγος τεταγμένου βαρβαρικού . Ελέγετο
confertos inutilesque ordines redacta post Græcos mercena

γάρ ή πάσα ή ξύν Δαρεία στρατιά μάλιστα ες εξήκοντα | rios et barbarosin phalangem compositos stabat , Sexcenta

μυριάδας μαχίμους είναι .
enim bellatorum millia in Darii exercitu esse ferebantur.

9. Αλέξανδρος δέ , ώς αυτό πρόσω ιόντι το χωρίον 9. Alexander vero , postquam progredienti sibi majus

διέσχενολίγον ές πλάτος , παρήγαγε τουςιππέας, τους spatiumaperiri caperat , equitatum amicorumThessalogue

τε εταίρους καλουμένους και τους Θεσσαλούς και τους
et Macedonas adducit. Atque hos quidem in dextro corno

Μακεδόνας . Και τούτους μεν επί τω δεξιά κέρα άμα

οξέταξε τους δε εκ Πελοποννήσου και το άλλο το
juxta se locat. Peloponnesios reliquosque socios ad læ

συμ:

25 μαχικών επί το ευώνυμον πέμπει ως Παρμενίωνα . vum cornu Parmenioni mittit,

10. Δαρείος δε , ως συντεταγμένη ήδη ήν αυτό και 10. Darius postquam aciem instruxit, equites quos ad

φάλαγξ , τους ιππέας ούστινας προ του ποταμού επί flumen eam ob causam locarat ut tuto exercitum ordinare

τωδε προτετάχει όπως ασφαλώς αυτή η έκταξις της

posset, dato signo revocat. Horum plerosque ad dextrum
στρατιάς γένοιτο , ανεκάλεσεν από ξυνθήματος. Και

30 τούτων τους μεν πολλούς επί τω δεξιά κέρατα προς τη cornu mare versus adversus Parmenionem statuit , quod ab

θαλάσση κατά Παρμενίωνα έταξεν, ότι ταύτη μάλλον ea parte major equorum esset usus : reliquam partem in

τι ιππάσιμα ήν μέρος δέ τι αυτών και επί το ευώνυ

sinistrum cornu ad montem traducit. (11 ) Quum vero
μον προς τα όρη παρήγαγεν . ( 1) Ως δε αχρείοι εν

ταύθα διά στενότητα των χωρίων εφαίνοντο , και τού propter angustiam locorum inutiles eo in loco sibi vide

35 των τους πολλούς παριππεύσαι επί το δεξιόν κέρας rentur, plerosque ut in dextrum ipsorum cornu sese reci

σφών εκέλευσεν. Αυτός δε Δαρείος το μέσον της πάσης
piant jubet. Ipse Darius medium aciei tenebat, Persarum

τάξεως επείχε , καθάπερ νόμος τοϊς Περσών βασιλεύσι
regum in exercitus ordinatione veteri more observato ; cu

τετάχθαι και τον νούν της τάξεως ταύτης Ξενοφών και

του Γρύλλου αναγέγραφεν .
jus quidem rei rationem Xenophon Grylli filius conscripsit.

20

ΚΕΦ. Θ . CAP. IX.

40 ' Εν τούτω δε Αλέξανδρος κατιδών ολίγου πάσαν Inter hæc Alexander animadvertens universum ferme

την των Περσών ίππον μετακεχωρηκυίαν επί το Persarum equitatum contra lævum suum cornu mare ver .

ευώνυμον το εαυτού ως προς την θάλασσαν, αυτό δε

τους Πελοποννησίους μόνους και τους άλλους των ξυμ

sus traductum , solosque Peloponnesios cum reliquo socio

μάχων ιππέας ταύτη τεταγμένους , πέμπει κατά τάχος | rum equitatu eam ad partem collocatos esse , Thessalos

45 τους Θεσσαλούς ιππέας επί το ευώνυμον, κελεύσας μη | etiam equites confestim eo mittit ; imperans ne ex advers0

πρό του μετώπου της πάσης τάξεως παριππεύσαι , του totius aciei equitent , ne ab hostibus eo se transferentes

μη καταφανείς τους πολεμίοις γενέσθαι μεταχωρούντας, | cernantur, sed a tergo phalangis non conspecti ab hoste

αλλά κατόπιν της φάλαγγος αφανώς διελθείν . (2) Προέ

ταξε δετων μεν ιππέωνκατά το δεξιόν τους προδρό- transeant. (2) Prestituitautem equitibus ad dextrum eria

το μους , ών ηγείτο Πρωτόμαχος , και τους Παίονας , ών antecursores , quibus præfectus erat Protomachus, ct Pæc .
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ηγείτο Αρίστων" των δε πεζών τους τοξότας, ών ήρχεν | nes , quibus praeerat Ariston ; peditibas vero Sagittarios ,

Αντίοχος τους δε Αγριάνας , ών ήρχεν Ατταλος, και | quos Antiochus ducebat. Agrianos autem , quorum dux

των ιππέων τινάς και των τοξοτών ες επικαμπήν προς erat Attalus , et nonnullos equitum ac sagittariorum in

το όρος το κατά νώτου έταξεν , ώστε κατά το δεξιόν | obliquum ad montem a tergo locat: ita ut ad eam parten

και αυτή την φάλαγγα ες δύο κέρατα διέχουσαν τετάχθαι, que ipsi dextra erat , phalanx in duo cornua divisa cer

το μεν ως προς Δαρείόν τε και τους πέραν του ποταμού | neretur, alterum quidem adversus Darium , eosque qui

τους πάντας Πέρσας , το δε ως προς τους επί τω όρει | trans lumen stabant , Ρersas omnes: alterumn adversus eos

κατά νώτου σφών τεταγμένους . (3) Του δε ευωνύμου | qui ad montem a tergo imminebant. (3) Αnte sinistrum

προετάχθησαν των μεν πεζών οί τε Κρήτες τοξόται και latus ex peditibus Cretenses sagittarios et Thraces, quos

10 οι Θράκες , ών ηγείτο Σιτάλκης : πρό τούτων δε η ίπ- ducebat Sitalces, ponit : ante hos equitatum , qui ad si

πος ή κατά το ευώνυμον . Οι δε μισθοφόροι ξένοι πάσιν nistrum cornu pertinebat. Exteri vero mercenarii omni

επετάχθησαν. Επει δε ούτε πυκνή αυτή η φάλαγξ | bus praestituti erant. Ceterum quum eorum phalanx in

κατά το δεξιόν το εαυτού εφαίνετο , πολύ τε ταύτη | dextro cornu non satis conferta videretur, atque ex ea

υπερφαλαγγήσειν οι Πέρσαι εδόκουν , εκ του μέσου | parte potissimum Ρersas phalangem circumvenire posse

15 εκέλευσε δύο ίλας των εταίρων, τήν τε Ανθεμουσίαν, | judicaret , ex medio agmine duas amicorum turmas , Αn.

ης ιλάρχης ήν Περοίδας και Μενεσθέως , και την Λευ . themusiam , cui Perodas Menesthei filius, et Leugæam , cui

γαίαν καλουμένην , ής ηγείτο Παντόρδανος και Κλεάν Pantordanus Cleandri filius præerant, ut ad dextrum latus

δρου , επί το δεξιόν αφανώς παρελθεϊν. (4 ) Και τους clam hostibus se recipiant jubet . ( 4) Sagittariis etiam ac

τοξότας δε και μέροςτων 'Αγριάνων και των Ελλήνων | parte Agrianorum et Graecorum mercede conductorum

20 μισθοφόρων έστινους κατά το δεξιόν το αυτού επί μετώ- | nonnullis ad dextrum suum cornu ad frontem traductis ,

που παραγαγών εξέτεινεν υπέρ το των Περσών κέρας τήν | phalangem ultra Persarum cornu extendit. Quum enim ii

φάλαγγα. Επεί γάρ οι υπέρ του όρους τεταγμένοι ούτε qui in monte dispositi erant non descenderent, excursione

κατήεσαν, εκδρομής τε επ ' αυτούς των 'Αγριάνων και | Agrianorum ac nonnullorum sagittariorum Αlexandri jussa

τωντοξοτών ολίγων κατά πρόσταξιν Αλεξάνδρου γενο- in ipsos facta , facile a radice montis propulsi ad cacumen

25 μένης ραδίως από της υπωρείας ανασταλέντες ές το confugerunt. Visum etiam ipsi est , eos quos illis ea ex

άκρον ανέφυγον, έγνω και τους κατ ' αυτούς τεταγμένους | parte opposuerat , ad corroborandam phalangem usui esse

δυνατός ών χρήσασθαι ες αναπλήρωσιν της φάλαγγος , | posse , satisque esse si trecenti equites illis opponerentur .

εκείνοις δε ιππέας τριακοσίους επιτάξαι εξήρκεσεν .

CAP. X.
ΚΕΦ. 1 ' .

Ούτω δη τεταγμένους χρόνον μέν τινα προήγεν ανα - Hoc modo dispositis militibus , Alexander aliquamdiu

30 παύων , ώστε και πάνυ έδοξε σχολαία γενέσθαι αυτή η | tarde aciem promovebat , ut omnino tardus eorum con
πρόσοδος . Τους γάρ βαρβάρους , όπως τα πρώτα ετά- gressus fore videretur. Neque enim Darius barbaros ut

χθησαν , ουκέτι αντεπήγε Δαρείος , αλλ' επί του ποτα- primum eos constituerat jam in adversum ducebat, sed

μου ταις όχθαις , πολλαχή μεν αποκρήμνοις ούσαις , | inripis luminus, que magna ex parte prerupte erant, et

έστι δε όπου και χάρακα παρατείνας αυταίς , ένα ευ- qua facilior in illas conscensus visus fuerat , vallo ducto

35 εφοδότερα εφαίνετο , ούτως έμενεν. Και ταύτη ευθύς | munite , sese continebat . Quod quidem statim Macedo

δηλος εγένετο τοίς αμφ' 'Αλέξανδρον τη γνώμη δεδου- nibus argumento fuit, Darium jam servitutem animo con

λωμένος. (2) Ως δε ομού ήδη ην τα στρατόπεδα , εν- | cepisse . (2) Postquam vero acies conjunctae sunt , Alexan

ταύθα παριππεύων πάντη Αλέξανδρος παρεκάλει άν- der in omnem exercitus partem obequitans , ut strenuos

δρας αγαθούς γίγνεσθαι , ου των ηγεμόνων μόνον τα fortesque viros sese prebeant , hortatur, neque precipios

40 ονόματα ξύν το πρέποντι κόσμω ανακαλών , αλλά και | solum copiarum duces suis nominibus , addita ut par erat

ελάρχας και λοχαγούς ονομαστί και των ξένων των μι- laude, verum etiam tribunos et manipulares nominatim

σθοφόρων όσοι κατ' αξίωσιν ή τινα αρετήν γνωριμώ- | compellabat, et ex mercenaris φui aut titulo aut rerum
τεροι ήσαν και αυτό πανταχόθεν βοή εγίνετο μή δια- | gestarum gloria illustriores essent . Ηic clamor undique

τρίβειν, αλλά έσβάλλειν ες τους πολεμίους. (3) “Ο δε sublatus est, abrumpendam moram , in hostes ruendum . (3)

45 ήγεν εν τάξει έτι , τα μεν πρώτα , καίπερ έν απόπτω | Alexander tametsi jam Dari exercitumin conspectu habe

ήδη έχων την Δαρείου δύναμιν , βάδην , του μή δια- | ret , sensim tamen initio acies suas duxit , ne nimia conten

σπασθήναι τι εν τη ξυντονωτέρα πορεία κυμήνας της | tiοne festinationequeincessus fluctuans phalanx dissipare

φάλαγγος : ώς δε εντός βέλους εγίγνοντο , πρώτοι δη | tur. Posteaquam vero intra teli jactum ventum est , primi

οι κατ’ Αλέξανδρος και αυτός Αλέξανδρος επί του δε- | qui circa Alexandrum erant , ipseque Alexander in dextro

50 ξιού τεταγμένος δρόμω ες τον ποταμόν ενέβαλον , ως cornu subsistens , cursu in flumen feruntur : ut et ipsa im
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τη τε οξύτητα της εφόδου εκπλήξαι τους Πέρσας και | petus celeritate Persas percellerent , et celerius ad manus

του θάσσον ές χείραςέλθόντας όλίγα πρός των τοξοτών | venientes minus damni a sagittaris acciperent . (4 ) Quod

βλάπτεσθαι. () Kαιξυνέβη όπωςείκασεν Αλέξανδρος | quidem ita ut Alexander cogitarat evenit . Statim enim

ευθύς γάρ ώς εν χερσίν η μάχη έγένετο , τρέπονται του
atque ad manus ventum est , Persæ qui ad sinistrum cornu

6 Περσικού στρατεύματος οι το αριστερώ κέρα επιτετα

γμένοι και ταύτη μεν λαμπρώς ενίκα Αλέξανδρος τε
collocati erant, terga vertunt. In eo conflictu Alexander

και οι αμφ' αυτόν . οι δε Έλληνες οι μισθοφόροι οι ξύν cum suo comitatu illustrem minimeque dubiam victoriam

Δαρείω , ή διέσχε των Μακεδόνων η φάλαγξ ως επί το est consecutus. Græci vero mercenarii, qui a Darii par

δεξιόν κέρας παραρραγείσα , (5) ότι Αλέξανδρος μέν | tibus erant , qua Macedonum phalanx divisa erat , utpote

10 σπουδή ες τον ποταμόν εμβαλών και εν χερσί την μά- | in dextrum cornu lexa (5) ( Alexander enim celeriter

χην ποιήσας εξώθει ήδη τους ταύτη τεταγμένους των
amnem ingressus et cominus cum hoste congressus facile

Περσών , οι δε κατά μέσον των Μακεδόνων ούτε τη ίση
Persas ex ea parte positos propulsarat; Macedones vero in

σπουδή ήψαντο του έργου και πολλαχή κρημνώδεσι ταϊς
medio positi non pari diligentia erant usi , sed editis ac

όχθαις εντυγχάνοντες το μέτωπον της φάλαγγος ου δυ

15 νατοί εγένοντο εν τη αυτη τάξει διασώσασθαι , ταύτη | preruptis passim ripis impeliti, aciei fronterm eodem

εμβάλλουσιν οι Έλληνες τους Μακεδόσιν και μάλιστα | ordine servare non potuerant), ea parte qua maxime con
διεσπασμένην αυτοίς την φάλαγγα κατείδον, ( 6) Και vulsam phalangem sunt conspicati , impetum in Macedo

το έργον ενταύθα καρτερόν ήν , των μεν ες τον ποταμόν nes faciunt. (6) Acris ibi pugna miscetur , illis quidem

απώσασθαι τους Μακεδόνας και την νίκην τοϊς ήδη | Macedones in lumen repellere et victoriam fugientibus jam

20 φεύγουσι σφών ανασώσασθαι» των Μακεδόνων δε της | suis recuperare nitentibus : Macedonibus contra , ne mani

τε 'Αλεξάνδρου ήδη φαινομένης ευπραγίας μη λει- festæ Alexandri victoriæ deessent, aut phalangis gloriam ,

φθήναι και την δόξαν της φάλαγγος , ως αμάχου δή ές
quæ ut invicta tum temporis omnium ore celebrabatur ,

το τότε διαβεβoημένης, μή αφανίσαι. (7) Και τι και
imminuerent. (7) Adhæc æmulatio quædam contentioque

τοίς γένεσι τω τε Ελληνική και τη Μακεδονική φιλο
de honore Græcanicæ nationi cum Macedonibus intercede

25 τιμίας ενέπεσεν ες αλλήλους. Και ενταύθα πίπτει Πτο

λεμαϊός τε ο Σελεύκου , ανήρ αγαθός γενόμενος , και
bat. In eo conflictu Ptolemæus Seleuci filius re fortiter ge

άλλοι ες είκοσι μάλιστα και εκατόν των ουκ ήμελημέ- | sta , aliique non obscuri nominis Macedones centum fere et

νων Μακεδόνων . viginti numero ceciderunt.

>

ΚΕΦ. ΙΑ' . CAP. XI.

'Εν τούτω δε αι από του δεξιού κέρως τάξεις , τε- Dum hæc geruntur , cohortes , quæ ad dextrum cornu

30 τραμμένους ήδη τους κατά σφάςτων Περσών δρώντες , erant , quum jam Persas sibi oppositos in fugam versos vi

επί τους ξένους τε τους μισθοφόρους τους Δαρείου και derent, in exteros Darii mercede conductos et invalidos

το πονούμενον σφών επικάμψαντες, από τε του ποταμού | maleque affectos conversi , eos a lumine propellunt . Αtque

απώσαντο αυτούς , και κατά το παρεόδωγός του Περ

σικού στρατεύματος υπερφαλαγγήσαντες ές τα πλάγια
eamı Persici exercitus partem quæ divulsa erat phalange

circumvenientes, e transverso in eos feruntur stragemque

3 εμβεβληκότες ήδη έχοπτoν τους ξένους (2) και οι επ

πείς δε οι των Περσών κατά τους Θεσσαλούς τεταγμέ
exterorum edunt. (2) Porro equites Persæ qui Thessalis

νοι ουκ έμειναν εντός του ποταμού εν αυτώ τω έργω, | oppositi erant , nequaquam se in hoc conflictu citra lu

αλλ' επιδιαβάντες ευρώστως ενέβαλλον εις τας ίλας των men continebant, sed eo fortiter transmisso , in Thessa

Θεσσαλών και ταύτη ξυνέστη ιππομαχία καρτερά · | licas turmas invelhuntur . Atrox ibi equestre prelium

10 ουδε πρόσθεν ενέκλιναν οι Πέρσαι , πρίν Δαρείόν τε commissum est. Neque prius Persa terga verterunt, quam

πεφευγότα ήσθοντο και πρίν απορραγήναι σφών τους | Darium fugisse cognoscerent , aut antequam mercenarios

μισθοφόρους συγκοπέντας υπό της φάλαγγος. ( 3) Τότε
suos a phalange dissipatos cæsosque esse intelligerent . ( 3)

δε ήδη λαμπρά τε και εκ πάντων η φυγή εγίγνετο | Tum vero manifesta , et quidem totius exercitus fuga fit .

και οι τε των Περσών ίπποι εν τη αναχωρήσει εκακο

45 πάθουν , βαρέως ωπλισμένους τους αμβάτας σφών φέ
Persarum equi, quum sessores graviter armatos ferrent, in

ροντες , και αυτοί οι ιππείς, κατά στενάς οδούς πλήθει | receptu multum incommodi acceperunt: ipsique equites ,

τε πολλοί και πεφοβημένως συν αταξία αποχωρούντες, | quum per angusta viarum confertim, meta exagitati , nullo

ου μείον απ' αλλήλων καταπατούμενοι και προς της διώ- | ordine ruerent , non minore damno protriti a suis quam ab

ξεως των πολεμίων έβλάπτοντο . Και οι Θεσσαλοί ευ- hostibus insequentibus sunt affecti. Thessali enim acriter

60 ρώστως αυτοϊς επέκειντο , ώστε ου μείον ή ως πεζών a tergo premebant, adeo ut haud minor equitum quam pe.

φόνος εν τη φυγή των ιππέων εγίγνετο. ditum strages in ſuga edita sit .
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4. Δαρείος δε , ως αυτό το πρώτον υπ’ Αλεξάνδρου 4. Darius vero , ubi primum ab Alexandro sinistrum ejus

εφοβήθη το κέρας το ευώνυμον και ταύτη απορρηγνύ cornu fugatum est atque dissipatum ea parte exercitum vi

μενονκατείδε του άλλου στρατοπέδου, ευθύς ως είχεν | ait ,confestim inscenso ut potuit curru , cum prinnaris fu

επί του άρματος ξύν τους πρώτους έφευγε . (6) Και

5 έστε μεν ομαλούς χωρίοις εν τη φυγή επετύγχανεν , επί | git . (5) Εt quamdia planis atque apertislocis in fuga uti

του άρματος διεσώζετο ως δε φάραγξί τε και άλλαις | licuit, curru sibi salutem quesivit . Ubi autem in prerupta

δυσχωρίαις ενέχυρσε , το μεν άρμα απολείπει αυτού και
loca aliasque viarum difficultates incidit, deserto curru et

την ασπίδα και τον κάνδυν εκδύς · ο δε και το τόξον
scuto exutoque amiculo , arcu etiam in curru relicto , con

απολείπει επί του άρματος αυτός δε ίππου επιβάς

10 έφευγε » και η νύξ ου διά μακρού επιγενομένη αφείλετο
scenso equo ſugit. Nox non multo post superveniens ob

αυτόν το προς Αλεξάνδρου αλώναι. (6) Αλέξανδρος | stitit , quominus ab Alexandro caperetur. (6) Alexander

γάρ έστε μεν φάος ήν ανά κράτος εδίωκεν . ώς δε συν enim dum adhuc lux esset, acriter persequutus est Darium ,

εσκόταζέ τε ήδη και τα προ ποδών αφανή ήν , ές το
quum vero tenebris obortis etiam proxiina cerni nequirent,

έμπαλιν απετράπετο ως επί το στρατόπεδον, το μέντοι
ad exercitum reversus est, currum tamen Darii ejusque

15 άρμα το Δαρείου έλαβε και την ασπίδα επ' αυτώ και

τον κάνουν και το τόξον . (7) Και γάρ και η δίωξις scutum et amiculum atque arcum cepit . (7 ) Paulo enim

βραδυτέρα αυτή εγεγόνει , ότι εν τη πρώτη παραρρήξει | tardius euminsequi cmperat , quod in prima illa plhalangis

της φάλαγγος επιστρέψας και αυτός ου πρόσθεν ές το
διώκειν έτράπετο, πρίν τούςτε μισθοφόρους τους ξένους | dissipatione ipse etiam subsistens non prius ad inseguendum

se convertit , quam exteros mercenarios Persicumque equi

90 και το των Περσών ιππικόν από του ποταμού απωσθέν

τας κατείδε .
tatum a flumine repulsos conspexit.

8. Των δε Περσών απέθανον 'Αρσάμης μεν και Ρεο 8. E Persis cecidere Arsames, Rheomithres et Atizyes ,

μίθρης και Ατιζύης των επί Γρανική ηγησαμένων του ex iis qui apud Granicum equitatum duxerant; Sabaces

ιππικού αποθνήσκει δε και Σαβάκης ο Αιγύπτου σα etiam Ægypti satrapa, et Bubaces , magni inter Persas no.

25 τράπης και Βουβάκης των εντίμων Περσών: το δε | minis ; preter hos Feliqua multitudo ad centum milia ,

άλλο πλήθος εις δέκα μάλιστα μυριάδας και εν τούτοις | atque in his equitum decem milia : adeo ut Ptolemaeus

ππείς υπέρ τους μυρίους , ώστε λέγει Πτολεμαίος και Lagi filius , qui tumtemporis Alexandrum cum suis Darium

Λάγου , ξυνεπισπόμενος τότε Αλεξάνδρω , τους μετά | inseguentem comitatus erat , auctor sit , quumin perse

στών διώκοντας Δαρείον, ως επί φάραγγί τινι εν τη | guendo ad hiatum quendam venissent , super strata hostium

20 διώξει εγένοντο , επί των νεκρών διαβήναι την φάραγγα. | cadavera sese hiatum istum transiisse.(9) Post her castra

(9) Το τε στρατόπεδον το Δαρείου ευθύς εξ εφόδου εάλω

και η μήτηρ και η γυνή , αυτή δε και αδελφή Δαρείου , | Darii primoimpetu capta sunt , atque in iis mater Dari, et

και υιός Δαρείου νήπιος · και θυγατέρες δύο εάλωσαν uxor eademque soror , ac filius adhuc infans ; duæ præterea

και άλλαι αμφ' αυτάς Περσών των ομοτίμων γυναίκες | ejus flie captae , et circum eas alie principum virorum

35 ου πολλαί . Οι γάρ άλλοι Πέρσαι ταςγυναίκας σφών
uxores non multæ . Plurimi enim Persæ uxores suas cum

ξυν τη άλλη κατασκευή ές Δαμασκόν έτυχον εσταλκό- | impedimentis Damascum miserant; (10) siquidem et Darius

τες (10)επεί και Δαρείοςτων τε χρημάτων τα πολλά majorem pecuniarum partem, et quaecunque ad splendidum

και όσα άλλα μεγάλοβασιλεί ές πολυτελή δίαιταν και | magnificumque apparatum pertinentia reges Persarum etiam

στρατευoμένω όμως συνέπεται πεπόμφει ές Δαμασκόν, | militantes comitari solent, Damascuni miserat, adeo ut in

40 ώστε εν τω στρατεύματι ου πλείονα ή τρισχίλια τα . exercitu ultra tria millia talentorum inventa non fuerint.

λαντα εάλω . Αλλά και τα εν Δαμασκώ χρήματα ολί
Ceterum omnis ea pecunia paulo post Damasci capta est a

γον ύστερον εάλω υπό Παρμενίωνος επ ' αυτό τούτο στα

λέντος. Τούτο το τέλος τη μάχη εκείνη εγένετο επί

Parmenione, eam ad rem ab Alexandro misso . Hic prælii

άρχοντος Αθηναίοις Νικοκράτους μηνός Μαιμακτη- exitus fuit , archonte Athenis Nicocrate , mense Memacte

45 ριωνος .
rione.

ΚΕΦ. ΙΒ' .
CAP. XII

Τη δε ύστεραία , καίπερτετρωμένος τον μηρόν Αλέ Postero die Alexander , quamvis æger adhuc e vul

ξανδρος ξίφει , ο δε τους τραυματίας επήλθε , και τους | nere quod in femore exceperat , saucios tamen obivit , et

νεκρούς ξυναγαγών έθαψε μεγαλοπρεπώς ξυν τη δυνά cæsorum corporibus conquisitis , magnifice ea sepelivit ,

μει πάση εκτεταγμένη λαμπρότατα ως ές πόλεμον· | universo exercitu in acie stante , et belicas uniuscujusque

50 και λόγω τε επεκόσμησεν όσοις τι διαπρεπές έργον έν | laudes , quem velipse preclarum aliquod facinusin pugna
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καί τινα

τη μάχη και αυτός ξυνέγνω ειργασμένον ή ακοή συμφω- | patrantem viderat, vel patrasse constanti fama acceperat ,
νούμενον έμαθε και χρημάτων επιδόσει ως εκάστους | verbis Ornavit et pecuniarumlargitione singulos pro 800

ξυν τη αξία ετίμησε. (2) Και Κιλικίας μεν αποδει
merito dignitateque honestavit. (2) Posthac Balacrum Ni

κνύει σατράπην Βάλακρον τον Νικάνορος , ένα τωνσω
canoris filium Ciliciæ satrapam designat. Is unus ex regiis

6 ματοφυλάκων των βασιλικών · αντί δε τούτου ές τους
corporis custodibus erat : custodiæ autem corporis in ejus

σωματοφύλακας κατέλεξε Μένητα τον Διονυσίου · αντί

locum suffecit Menetem Dionysii filium . Polysperchonti,
δε Πτολεμαίου τού Σελεύκου του αποθανόντος εν τη

μάχη Πολυσπέρχοντα τον Σιμμίου άρχειν απέδειξε της | Simmiae ilio , agmen Ptolemaei Seleuci filii , qui in prelio

εκείνου τάξεως. Και Σολεύσι τά τε πεντήκοντα τά- | ceciderat , ducendum dat. Solensibus quinquaginta ta

1ο λαντα & έτι ενδεά ήν εκ των επιβληθέντων σφίσι χρη- lenta , qua adhuc reliqua erant exsumma quam is impe

μάτων ανήκε και τους ομήρους απέδωκεν. rarat, remittit, et obsides reddit.

3. Ο δε ουδέ της μητρός της Δαρείου ουδέ της γυναι- 3. Neque vero matris Darii neque uxoris et liberorum

κός ή των παίδων ήμέλησεν . Αλλά λέγουσι τινες των curam omisit. Nonnulli enim qui de rebus gestis Alexandri

τα Αλεξάνδρου γραψάντων, της νυκτός αυτής και από
scripserunt, auctores sunt, eadem ipsa nacte qua ab inse

16 της διώξεως της Δαρείου επανήκεν ες την σκηνήν πα

ρελθόντα αυτόν την Δαρείου, ήτις αυτώ εξηρημένη ήν, φuendo Dario relierat, φuam intabernaculum Dari, φuod
, muliebrem

ακούσαι γυναικών οιμωγήν και άλλον τοιούτον θόρυβος
ου πόρρωτης σκηνής: (6)πυθέσθαι ούν αίτινες γυναίκες | ejulatumatquealium quendam tumultum audisenon procul

και ανθ' ότου ούτως εγγύς παρασκηνούσι:
a tabernaculo , (4 ) ac quasivisse quænam essent hæ mu.

20 εξαγγείλαι , ότι , Ω βασιλεύ , ή μήτηρ τε και η γυνή | lieres , et cur in tam vicino tabernaculo 2 statimquere

Δαρείου και οι παίδες , ως εξηγγέλθη αυταίς ότι το τό- nuntiasse quempiam : « Mater Darii , o rex , ejusque uxor

ξον τε του Δαρείου έχεις και τον κάνδυν τον βασιλικόν | et liberi , ut nuntiatum illis fuit te et arcum et amiculum

και η ασπις ότι κεκόμισται οπίσω η Δαρείου , ως επί | regium habere , posteaqueetiam scutum Darii allatum esse,

τεθνεώτι Δαρείω ανοιμώζουσι. (6) Ταύτα ακούσαντα | tanquam mortuo Dario ejulatus edunt . » (5) Alexandrum ea

25 Αλέξανδρον πέμψαι προς αυτάς Λεοννάτον , ένα των re cognita , Leonnatum , unum ex amicis , ad eas misisse ,

εταίρων , εντειλάμενον φράσαι ότι ζη Δαρείος: τα δε jussum dicere, Darium superstitem esse : arma vero et ami

όπλα και τον κάνουν ότι φεύγων απέλιπεν επί των άρ- | culum ab illo fugiente in curru relicta esse , ea solum penes

ματι και ταύτα ότι μόνα έχει Αλέξανδρος. Και Λεον
Alexandrum esse . Leonnatum tabernaculum ingressum ,

νατον παρελθόντα ες τηνσκηνήν τά τε περί Δαρείου | Dariistatum exposuisse , preterea ut regio etiain culta fa

20 ειπείν και ότι την θεραπείαν αυταίς ξυγχωρεϊ Αλέξαν
δρος της βασιλικήν και τον άλλον κόσμονκαι καλείσθαι | mulatuque ilis uti liceret reginaque appellarentur , ab

Alexandro illis concedi. Neque enim inimicitiarum causa
βασιλίσσας , επεί ου κατά έχθραν οι γενέσθαι τον πό

sibi adversus Darium bellum susceptum , sed pro imperio
λεμον προς Δαρείον , αλλ' υπέρ της αρχής της Ασίας

διαπεπολεμήσθαι εννόμως. (6) Ταύτα μεν Πτολεμαίος | Asiae legitime decertasse. (6) Ηaec quidem Ptolemaeus et

56 και Αριστόβουλος λέγουσι λόγος δεν έχει και αυτόν 'Αλέ- Aristobulus tradunt. Fama vero tenet Alexandrum ipsum

ξανδρον τη υστεραία παρελθείν είσω ξυν Ηφαιστίωνι | postero die tabernaculum , solo eum ex amicis Hephaestione

μόνο των εταίρων και την μητέρα την Δαρείου , αμ- | comitante , ingressum:et matrem quidem Darii dubitantem

φιγνοήσασαν όστις ο βασιλεύς είη αυτοϊν, εστάλθαι γάρ | uter eorum rex esset ( pari enim uterque corporis cultur

άμφωτώ αυτω κόσμω , την δε Ηφαιστίωνα προσελθεϊν | erat ) ad Hephaestionem accessisse eumque veneratam esse ,

40 και προσκυνήσαι, ότι μείζων [αυτή ] εφάνη εκείνος. (7) | quod ille habitu corporis praestare ei videretur. (7) Qui

“Ως δε ο Ηφαιστίων τε οπίσω υπεχώρησε και τις των
quum retrocessisset , et quidam eorum qui circa eam erant,

αμφ' αυτήν, τον Αλέξανδρον δείξας , εκείνον έφη είναι
quis esset Alexander , monstrasset, illam errato pudefactam

'Αλέξανδρον, την μεν καταιδεσθείσαν τη διαμαρτία υπο
χωρείν , Αλέξανδρον δε ου φάναι αυτήν αμαρτείν | recessisse, Alexandrum, nullum erratum esse, respondisse ;

nam et illum Alexandruin esse . (8) Atque hæc quidem
45 και γάρ εκείνον είναι Αλέξανδρον . (8) Και ταύτα εγώ

ούθ' ώς αληθή ούτε ως πάντη άπιστα ανέγραψα . Αλλ'
non ut vera , sed neque ut plane incredibilia adscripsi. Sed

είτε ούτως επράχθη , επαινώ 'Αλέξανδρον της τε ές τας | siita gesta sunt , Alexandrum tum ob eam quain feminas

γυναίκας κατοικτίσεως και της ες τον έταιρον πίστεως
usus est commiserationem , tum ob fidem et honorem anico

και τιμής : είτε πιθανός δοκεί τοις ξυγγράψασιν Αλέ- | praestitumlaudo : et si scriptoribus historiarum appositus

6ο ξανδρος ως και ταύτα αν πράξας και είπών , και επί visus est Alexander ad hæc et facienda et dicenda , eo et

τωδε έπαινώ 'Αλέξανδρον .
iam nomine illum laudo.
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ΚΕΦ. ΙΓ ' . CΑΡ. ΧΙΙ .

νεν ,

Δαρείος δέ τήν μέν νύκτα ξύν ολίγοις τοις αμφ' αυτόν Darius noctu paucis comitatus fugerat : postridie vero

έφυγε , τη δε ημέρα αναλαμβάνων αει των τε Περσών | recolligens Persas exterosque , qui ex eo pralio evase

τους διασωθέντας εκ της μάχης καιτων ξένων των μισθο
rant , quatuor in universum millia habens , ad Thapsacum

φόρων , ές τετρακισχιλίους έχων τους πάντας, ως επί Θά

5 ψακόν τε πόλιν και τον Ευφράτην ποταμόν σπουδή ήλαυ- | urbem et Εuphratem cum equitatu contendit , ut quam d

ως τάχιστα μέσoν αυτού τε και του Αλεξάνδρου | tissime posset , Euphratem inter se atque Alexandrum me

τον Ευφράτην ποιήσαι. (2) 'Αμύντας δε ο Αντιόχου | dium relinqueret . (2) Amyntas porro Antiochi et Τhy

και Θυμώνδας ο Μέντορος και Αριστομήδης ο Φεραίος
mondas Mentoris filius et Aristomedes Pheræus et Bia

και Βιάνωρ και Ακαρνάν , ξύμπαντες ούτοι αυτόμoλοι ,

10 μετά των αμφ' αυτούς στρατιωτών ως οκτακισχιλίων ευ
nor Acarnan , omnes transfugæ , statim ita ut dispositi

θύς ως τεταγμένοι ήσανκατά τα όρη φεύγοντες αφίκοντο | erant per montesfugientes Tripolim Phoeniciae pervenerunt ,,

ες Τρίπολιν της Φοινίκης (3) και ενταύθα καταλαβόντες octo circiter militum millia habentes : (3 ) ibi repertis na

τάς ναύς νενεωλκημένας εφ' ών πρόσθεν εκ Λέσβου δια
vibus in navale subductis , quibus antea e Lesbo trans

κεκομισμένοι ήσαν , τούτων όσαι μεν έκαναν σφισιν ες

15 την κομιδήν εδόκουν , ταύτας καθελκύσαντες , τας δε
vocti fuerant , tot ac sibi ad vecturam sufficere videren

αλλας αυτού εν τοις νεωρίοις κατακαύσαντες , ως μη tur in mare protractis , reliquisque in navali succensis ,

παρασχεϊν ταχείαν σφών την δίωξιν , επί Κύπρου έφυ ne celeriter eos insequendi facultatem suppeditarent , in

γον και εκείθεν εις Αίγυπτον , έναπερ ολίγον ύστερον | Cyprum fugerunt , atque inde in Egyptum : ubi paulo post

πολυπραγμονών τι 'Αμύντας αποθνήσκει υπό των εγ

20 χωρίων.
Amyntas res novas moliens ab incolis interfectus est .

4. Φαρνάβαζος δε και Αυτοφραδάτης τέως μεν περί
4. Pbarnabazus autem et Autophradates aliquamdiu apud

την Χίον διέτριβον · καταστήσαντες δε φρουράν της Chium moram fecerunt : præsidioque in insula collocato ,

Χίου τας μέν τινας των νεών ες Κώ και Αλικαρνασσόν nonnullis in Con atque Halicarnassum navibus missis , ipsi

έστειλαν , αυτοί δε εκατόν ναυσι ταϊς άριστα πλεούσαις
centum navibus optime ad navigandum comparatis Siphnum

25 αναγόμενοι ές Σίφνον κατέσχον. Και παρ' αυτούς

αφικνείται 'Αγις ο [των] Λακεδαιμονίων βασιλεύς επί
appellunt. Eo loci Agis Lacedæmoniorum rex una triremi

μιάς τριήρους , χρήματά τε αιτήσεων ες τον πόλεμον ad eos venit , pecuniam in usus belli et copias navales ac

και δύναμιν ναυτικών τε και πεζικήν όσην πλείστην | pedestres , quammaximas posset ,in Peloponnesum ducen

αξιώσων συμπέμψαι οι ες την Πελοπόννησον . (6) Και
das petiturus. (5) Inter bæc nuntius adfertur prælii apud

30 εν τούτω άγγελία αυτούς έρχεται της μάχης της προς
Ισσω γενομένης. Έκπλαγέντες δε προς τα εξαγγελθέντα | Issum commissi . Quo nuntio perculsi, Plarnabazus quidem

Φαρνάβαζος μέν συν δώδεκα τριήρεσι και των μισθοφό
cum duodecim triremibus atque exterorum mercenario

ρων ξένων ξυν χιλίοις και πεντακοσίοις επί Χίου έ rum mille quingentis Chium repetit , veritus ne audita

στάλη , δείσας μή τι προς την αγγελίας της ήττης οι clade Chii defectionem molirentur. (6) Agis , acceptis ab

35 Χίοι νεωτερίσωσιν, (6) 'Αγις δε παρ' Αυτοφραδάτου | Autopliradate talentis argenti triginta et trirenibus decem ,

τάλαντα αργυρίου λαβών τριάκοντα και τριήρεις δέκα ,

ταύτας μεν Ιππίαν άξοντα αποστέλλει παρά τον αδελ
has quidem Hippiæ ad Agesilaum fratrem suum in Tænarum

φόν τον αυτού 'Αγησίλαον επί Ταίναρον και παραγ ducendas tradit , mandatis additis , ut persoluto nautis inte .

γέλλειν εκέλευσεν Αγησιλάω , διδόντα τους ναύταις εν- gro stipendio , quam citissime possit in Cretam naviget ,

40 τελή τον μισθόν πλεϊν την ταχίστην επί Κρήτης , ως τα res illius insulæ constituendas. Ipse ibi in insulis aliquandiu

έχει καταστησόμενον . Αυτός δε τότε μεν αυτου εν
commoratus , paulo post Halicarnassum ad Autophradatem

ταϊς νήσοις υπέμενεν , ύστερον δε εις Αλικαρνασσόν
abiit .

παρ' Αυτοφραδάτην αφίκετο .

7. Αλέξανδρος δε σατράπην μεν Συρία τη κοίλη Μέ- 7. Alexander, Syriæ , quam Cælen (cavam ) vocant,Meno

45 νωνα τον Κερδίμμα επέταξε , δούς αυτώ ες φυλακήν | nem Cerdimme filium satrapam constituit, equitatuauxilia

της χώρας τους των ξυμμάχων ιππέας: αυτός δε επί riorum ipsi in præsidium provinciæ commisso : ipse in Phæ

Φοινίκης ήει. Και απαντά αυτό κατά την οδών Στρά- | niciam profectus est . Etin itinere obvium habuit Stratonem

των και Γηροστράτου παίς του 'Αραδίων τε και των Αρά

δω προσοίκων βασιλέως· ο δε Γηρόστρατος αυτός | Cerostrati fliani (eratis Gerostratus Aradiorum, et quot

50 μετ ' Αυτοφραδάτου έπλει επί των νεών , και οι άλλοι quot Arado insulæ finitimi sunt, rex , qui quidem , ut ceteris

οι τε των Φοινίκων και οι των Κυπρίων βασιλείς και Phænicum ac Cypriorum reges , naves suas cum Autophra

αυτοί Αυτοφραδάτη ξυνέπλεον. (6) Στράτων δε Αλε- date conjunxerat ) , ( 8) qui , aurea corona Alexandri capit

ad
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ξάνδρω έντυχών στεφανοί χρυσό στεφάνω αυτόν , και imposita, Aradum insulam et Marathum ex adverso Aradi

την τε 'Αραδον αυτή την νήσον και την Μάραθον την in continente sitam urbem magnam atque opulentam, et

καταντικρύ της Αράδου εν τη ηπείρω κειμένην πόλιν ,

μεγάλης και ευδαίμονα, και Σιγώνα και Μαριάμμης | Sigonem et Mariammen, ceterague omnia quae ad ipso

5 πόλιν και τάλλα όσα της σφών επικρατείας ενδίδωσιν . rum ditionem pertinebant , ei tradit.

ΚΕΦ. ΙΔ' . CAP. XIV.

τας ,

" Ετι δε εν Μαράθω Αλεξάνδρου όντος αφίκοντο Quumque adhuc Marathi esset Alexander, legati ad

παρά Δαρείου πρέσβεις , επιστολήν τε κομίζοντες Δα eum a Dario venerunt, qui et literas adferrent et verbis de

ρείου και αυτοί από γλώσσης δεησόμενοι αφεϊναι Δα
precarentur ut Darii matrem , uxorem et liberos dimitte

ρείω την μητέρα και την γυναίκα και τους παίδας. (2)

10 ' Έδήλου δε η επιστολή, ότι Φιλίππωτε προς 'Αρταξέρ
ret . (2) Significabat vero epistola amicitiam ac fodus

ξην φιλία και ξυμμαχία εγένετο και επειδή Άρσης | quod Philippo cum Artaxerxe intercessisset : quodque quam

ο υιός Άρταξέρξου εβασίλευσεν, ότι Φίλιππος αδικίας | Arses , Artaxerxis filius , regnum accepisset , Philippus nulo

πρώτος ες βασιλέα Άρσην ηρξεν ουδέν άχαρι εχ Περ- a Persisincommodo affectus , prinus Arsen injuria laces

σών παθών . Εξ ου δε αυτός βασιλεύει Περσών , | sisset . Alexandrum vero , ex eo tempore quo Darius

15 ούτε πέμψαι τινά 'Αλέξανδρον παρ' αυτόν ες βε

βαίωσιν της πάλαι ούσης φιλίας τε και ξυμμαχίας , | Persis regnare capisset , pro confirmanda veteri amicitia ac

διαβήναι τε ξυν στρατιά ες την Ασίαν και πολλά κακά | Γαdere nunquam misisse , (3) sed in Asiam profectum

εργάσασθαι Πέρσας. (3) Τούτου ένεκα καταβήναι αυ
cum exercitu multis malis Persas affecisse. Quam ob causam

τος τη χώρα αμυνών και την αρχήν την πατρώαν ανα
se ut terram defenderet patriumque imperium tueretur ex.

20 σώσων. Την μεν δή μάχην ως θεών τω έδοξεν , ούτω
κριθήναι αυτός δε βασιλεύς παρά βασιλέως γυναίκα | peditionem fecisse , de prelio ita ut alicui deoram visum

τε την αυτού αιτείν και μητέρα και παϊδας τους αλόν- | fuisset decretum esse . Se regem a rege matrem suam ,

και φιλίαν εθέλειν ποιήσασθαι προς Αλέξανδρος uxorem ac liberos captos petere , amicitiam se cum Ale

και ξύμμαχος είναι Αλεξάνδρα και υπέρ τούτων xandro et societatem initurum venire , eaque de re ut
25 πέμπειν ήξίου Αλέξανδρον παρ' αυτόν ξυν Μενίσκω τε

Alexander ad se cum Menisco et Arsima, legatis Persarum
και 'Αρσίμα τους αγγέλοις τοις εκ Περσών ήκουσι τους

τα πιστά ληψομένους τε και υπέρ Αλεξάνδρου δώσον
mitteret qui fidem acciperent, et Alexandri nomine darent,

τας. rogabat.

4. Προς ταύτα αντιγράφει Αλέξανδρος και ξυμπέμ- 4. Alexander ad hæc respondet , unaque cum legatis ,

30 πει τους παρά Δαρείου ελθούσι Θέρσιππον , παραγγεί- | qui a Dario venerant , Thersippum mitit , juhens ut epis

λας την επιστολήν δούναι Δαρείω , αυτόν δε μη διαλέ- | tolam Dario reddat , ipse vero nulla de re cum Dario ser

γεσθαι υπέρ μηδενός. Η δε επιστολή Αλεξάνδρου ώδε mones conferat. Epistola Alexandri hæc fuit : « Majores

έχει. « Οιυμέτεροι πρόγονοι ελθόντες εις Μακεδονίας vestri, Macedoniam reliquamque Græciam ingressi, da

και εις την άλληνΕλλάδα κακώς εποίησαν ημάςουδέν a mnis nos affecerunt , quum ipsi nulla prius a nobis acce

36 προηδικημένοι: εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κα- « pissent. Ego Græcorum imperator creatus , Persarum

τασταθείς και τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην « injuriam vindicare volens , in Asiam trajeci, a vobis la.

ες την Ασίαν , υπαρξάντων υμών. (6) Και γάρ Πε- a cessitus. (5) Siquidem et Perinthiis opem tulistis, qui

ρινθίοις έβοηθήσατε , οι τον εμόν πατέρα ήδίκουν , και patrem meum injuria affecerant ; Ochus etiam in Thra

εις Θράκην , ης ημείς ήρχομεν , δύναμιν έπεμψεν Ω- a ciam quæ nostro imperio subest exercitum duxit. Pa

40 χoς . Του δε πατρός αποθανόντος υπό των επιβουλευσάν- « rente autem meo per insidiatores quos ipsi subornaratis

των , ούς υμείς συνετάξατε , ως αυτοί εν ταις επιστο- « occiso , quemadmodum vos literis quoquoversum missis

λαϊς προς άπαντας έκομπάσατε , και Άρσην αποκτεί- gloriati estis, quum tu Arsen cum Bagoa interfici curasses ,

ναντός σου μετά Βαγώου , και την αρχήν κατασχόντος « regnumque injuste et contra Persarum leges atque insti

ου δικαίως ουδέ κατά τον Περσών νόμον , αλλά αδι- a tuta occupasses , summa Persis injuria illata , literas e

15 χούντος Πέρσας , και υπέρ εμού προς τους Έλληνας « tiam parum amicas ad Græcos misisti, quibus eos adhel

γράμματα ουκ επιτήδεια διαπέμποντος , όπως πρός με « lum contra me suscipiendum incitares. (6) Quumque pe

πολεμώσι , (α) και χρήματα αποστέλλοντος προς Λα- « cunias ad Lacedæmonios aliosque Græcorum nonnullos

κεδαιμονίους και άλλους τινάς των Ελλήνων , και των « miseris , quas tamen quum reliquæ omnes Græciæ civita

μέν άλλων πόλεων ουδεμιάς δεχομένης, Λακεδαιμονίων « tes contempsissent, soli Lacedæmonii acceperunt, quum

60 δε λαβόντων , και των παρά σου πεμφθέντων τους denique ii qui abs te emissi fuerunt , amicos sociosque

(

at
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εμούς φίλους διαφθειράντων και την ειρήνην ήν τοίς « meos corruperint atque abalienarint, et pacem cum Grie

"Ελλησι κατεσκεύασα διαλύειν επιχειρούντων , εστρά « cis constitutam dissolvere omnibus modis conati sint,

τευσα επί σε , υπάρξαντος σου της έχθρας. (7 ) Επεί « bellum tibi intuli , quippe qui inimicitiarum auctor fueris. *

δε μάχη νενίκηκα πρότερον μεν τους σoυς στρατηγούς | « (7) Quum autem primo satrapas tuos bellique duces ,

5 και σατράπας , νύν δε και σε και την μετά σου δύνα a nunc vero te tuumque exercitum prælio vicerim , etiam

μιν , και την χώρανέχω , των θεών μοι δόντων . "Οσοι « ditiones tuas deorum benignitate in mea potestate teneo .

των μετά σου παραταξαμένων μη εν τη μάχη απέθα « Quotquot tuarum partium milites ex prælio servati ad me

νον , αλλά παρ' εμέ κατέφυγον , τούτων επιμέλομαι και « confugerunt , horum curam gero , neque inviti apud me

ουκ άκοντες παρ' εμοί εισιν , αλλά και αυτοί εκόντες « sunt , sed sua sponte mecum militant . (8 ) Ad me igi

1ο ξυστρατεύονται μετ' εμού. (8) Ως ούν εμού της Ασίας a tur utpote totius Asiæ dominum veni . At si metuis ne,

απάσης κυρίου όντος ήκε προς εμέ. Ει δε φοβή μη ubi veneris, aliquid tibi abs me acerbi accidat , mitte

ελθών πάθης τι εξ εμού αχαρι , πέμπε τινάς των φίλων « amicorum tuorum aliquot , qui fidem accipiant . Quum

τα πιστά ληψομένους. Ελθών δε πρός με την μητέρα « ad me veneris , matrem et uxorem ac liberos , et si quid

και την γυναίκα και τους παίδας και ει άλλο τι εθέλεις « præterea voles posce atque accipe. Quicquid enim a

15 αίτει και λάμβανε . “Ο τι γάρ αν πείθης εμέ έσται « me petieris , impetrabis . (9 ) De reliquo , quando ad me

σου . (0) Και του λοιπού όταν πέμπης παρ' εμέ , ως scribes , ad Asiae regem scribere. te memineris : neque

προς βασιλέα της Ασίας πέμπε , μηδέ & εξ ίσου επί « tanquam ad parem scribe , sed veluti omnium tuarum

στελλε , αλλ ' ως κυρίω όντι πάντων των σών φράζε « rerum domino significa si qua re indiges. Sin aliter fece

εί του δέη · ει δε μή , εγώ βουλεύσομαι περί σου ως ris , ego de te tanquam injuriam inferente decernam . Si

20 αδικούντος . Ει δ ' αντιλέγεις περί της βασιλείας, υπο « vero , quod ad regni possessionem attinet , contradicis ,

μείνας έτι αγώνισαι περί αυτής και μη φεύγε , ως εγώ aliud pro eo prælium experiri paratus sis , neque fugias.

επί σε πορεύσομαι ου αν ής. » Ego enim te , quocunque loci fueris , adoriar . »

α

ΤΕ.

L
E ΚΕΦ. ΙΕ'. CAP. XV.

Προς μεν Δαρείον ταύτα επέστειλεν. Επει δ' έμαθε Atque hæc quidem ad Darium scripsit. Postquam

τα τε χρήματα όσα συν Κωφώνι το Αρταβάζου αποπε vero cognovit , omnem pecuniam quam Darius per Cophe

25 πόαφει εις Δαμασκών Δαρείος ότι εάλωχε , και όσοι nem Artabazi filium Damascum miserat captam esse , Per

Περσών αμφ' αυτά εγκατελείφθησαν ξυν τη άλλη βα sas etiam ejus pecuniæ custodes , reliquumque regium ap

σιλική κατασκευή ότι και ούτοι εάλωσαν , ταύτα μεν paratum in potestatem venisse, hæc Parmenioni Dama

οπίσω κομίσαντα ες Δαμασκον Παρμενίωνα φυλάσσειν | scum reportanda et custodienda tradidit . (2 ) Legatos

έκέλευε. (2) Τους δε πρέσβεις των Ελλήνων οι πρός autem Græcorum qui ad Darium ante proelium advenerant,

30 Δαρείον προ της μάχης άφιγμένοι ήσαν , επεί και τού quum hos quoque captos audiret , ad se mitti jussit. Hi

τους εαλωκέναι έμαθε , παρ ' αυτόν πέμπειν εκέλευσεν.
erant, Euthycles Lacedæmonius, Thessaliscus Ismenii filius,

Ησαν δε Ευθυκλής μέν Σπαρτιάτης, Θεσσαλίσκος δε
et Dionysodorus Olympionica , Thebani : porro Iphicrates,

Ισμηνίου και Διονυσόδωρος Ολυμπιονίκης , Θηβαίοι ,

filius Iphicralis copiarum ducis , Atheniensis. (3 ) Qui
Ιφικράτης δε ο Ιφικράτους του στρατηγού , Αθηναίος .

25 (3) Και ούτοι ως ήκον παρ ' Αλέξανδρος , Θεσσαλίσκον
quum ad Alexandrum adductiessent, Thessaliscum quidem

μέν και Διονυσόδωρον,καίπερ Θηβαίους όντας, ευθύς | et Dionysodorum , quamvis Thebani esent, statim dimisit

αφήκε , το μέν τι κατοικτίσει των Θηβών , το δε ότι
tum commiseratione Thebarum , tum quod venia digni

ξυγγνωστά δεδρακέναι εφαίνοντο , ήνδραποδισμένης viderentur, quippe qui patria ipsorum a Macedonibus di

υπό Μακεδόνων της πατρίδος σφίσι τε ήντινα ηδύναντο
repta eversaque , et sibi et patriæ utilitatem aliquam ad .

40 ωφέλειαν ευρισκόμενοι και ει δή τινα και τη πατρίδι εκ ferre Darii ac Persarum adminiculo conarentur. ( 4 ) Hæc

Περσών και Δαρείου , (4 ) ταύτα μεν υπέρ αμφοίν επι Itaque modeste ac ! eniter de utroque statuens , Thessali

εική ενθυμηθείς , ιδία δε Θεσσαλίσκον μεν αιδοί του γέ
scum præterea reverentia generis adductus ( erat enim il

νους αφιέναι είπεν , ότι των επιφανών Θηβαίων ήν, lustri apud Τhebanos loco ) , Dionysodorum autem quod

Διονυσόδωρον δε επί τη νίκη των Ολυμπίων. Ίφι- Olympis vicisset dimisit : Iphicratem vero , ob amorem

45 κράτην δε φιλία τε της Αθηναίων πόλεως και μνήμη Atheniensis urbis et paternæ memoriæ gloriam , quum

της δόξης του πατρός ζωντά τε αμφ' αυτόν έχων ες τα in vivis esset , magno semper apud se in honore habuit , et

μάλιστα ετίμησε και νόσω τελευτήσαντος τα οστά ές | mortui ossa Athenas ad propinquosreportari curavit. (5)

της Αθήνας τους προς γένους απέπεμψεν. (5 ) Ευθυ At Euthyclem , quod Lacedæmonius esset, eaque urbs

κλέα δε , Λακεδαιμόνιόν τε όντα , πόλεως περιφανώς ! tum temporis manifestas cum Alexandro inimicitias ge

εχθράς εν τω τότε , και αυτόν ουδέν ιδία ευρισκόμενον reret , quodque ipse privatim nihil quod magnopere ve

ARRIANUS .
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ες ξυγγνώμην δ τι [γε] και λόγου άξιον, τα μεν πρώτα nia dignum videretur, inveniret, primum quidem in cu

εν φυλακή αδέσμω είχεν : ύστερον δε , επεί μεγάλα | stolian (citra vincula tamen ) tradidit : postea , ut res

ευτύχει , και τούτον αφήκεν . magnæ prospere successerunt , etiam hunc dimisit.

6. Εκ Μαράθου δε ορμηθείς Βύβλον τε λαμβάνει 6. E Maratho deinde movens , Byblum pactionibus tra

και ομολογία ενδοθείσαν , και Σιδώνα , αυτών Σιδωνίων
ditam capit ; Sidonem etiam , Sidoniis ipsis odio Persarum

επικαλεσαμένων κατά έχθoς τo Περσών και Δαρείου .
et Darii eum accersentibus . Tyrum inde proficiscenti Ty

'Εντεύθεν δε προύχώρει ως επί Τύρον και εντυγχά

νουσιν αυτώ κατά την οδόν πρέσβεις Τυρίων από του riorum legati obviam venerunt , a communi missi, signifi

κοινού εσταλμένοι ως έγνωκότων Τυρίων πράσσειν ότι cantes Tyrios paratos esse , quæ Alexander imperaret , fa

10 αν επαγγέλλη Αλέξανδρος . (7 ) “Ο δέ τήν τε πόλιν έπαι
cere. (7 ) Ipse, laudata et civitate et legatis ( erant enim bi

νέσας και τους πρέσβεις (και γάρ ήσαν των επιφανών

ex principibus civitatis cum alii , tum Tyriorum regis filios.

έν Τύρω οί τε άλλοι και ο του βασιλέως των Τυρίων

παΐς · αυτός δε ο βασιλεύς Αζέμιλκος μετ' Αυτοφρα
nam ipse rex Azemilcus cum Autophradate navigabal ),

δάτου έπλει ) , εκέλευσεν επανελθόντας φράσαι Τυρίοις | Jussit ut reversi Tyriis renuntiarent , velle se urlem intrare ,

15 ότι εθέλοι παρελθών ες την πόλιν θύσαι το Ηρακλεί. Herculi sacrificaturum .

ΚΕΦ. Ι6' .
CΑΡ. ΧVΙ .

"Έστι γαρ εν Τύρω ιερόν Ηρακλέους παλαιότατον
Est enim in ea urbe templum Herculis vetustissimum ex

ών μνήμη ανθρωπίνη διασώζεται , ού του Αργείου iis, quorum humana memoria conservatur, non Argivi illius

Ηρακλέους του της 'Αλκμήνης: πολλαίς γάρ γενεαϊς Herculis qui Alcmense filius fuit : multis enim ante seculis

πρότερον τιμάται εν Τύρω Ηρακλής , ή Κάδμον εκ Tyri colebatur Hercules , quam Cadmus e Phenicia pro

20 Φοινίκης ορμηθέντα Θήβας κατασχεϊν και την παιδα fectus Thebas obtinuisset, multoque ante quam Semele

Κάδμω την Σεμέλην γενέσθαι , εξ ης και και του Διός
Cadmi filia nata esset , ex qua Bacchus Jovis filius. ( 2 )

Διόνυσος γίγνεται . ( 2) Διόνυσος μεν δή τρίτος αν από
Bacchus enim tertius a Cadmo foret temporibus vivens

Κάδμου είη , κατά Λάβδακον τον Πολυδώρου του Κά

δμου παιδα: Ηρακλής δε ο Αργείος κατ’ Οιδίποδα μά

Labdaci, qui filius erat Polydori , nepos Cadmi ; Hercules

25 λιστα τον Λαίου. Σέβουσι δε και Αιγύπτιοι άλλον

vero Argivus temporibus Edipi Laii filii vixit . Colunt

autem et Ægyptii alium Herculem , diversum ab co quem

“Ηρακλέα, ουχ όνπερ Τύριοι ή “ Έλληνες. (3 ) Αλλά

λέγει Ηρόδοτος ότι των δώδεκα θεών Ηρακλέα άγουσιν

Tyrii vel Græci . ( 3 ) Nam Herodotus tradit , Ægyptios Her

Αιγύπτιοι , καθάπερ και Αθηναίοι Διόνυσον τον Διός culem in numero duodecim deorum habere, quemadmodum

και Κόρης σέβουσιν , άλλον τούτον Διόνυσον · και ο
etiam Athenienses Bacchum Jovis et Proserpina: filium

30 Ίακχος ο μυστικός τούτω τώ Διονύσω , ουχί τω Θη- | colunt , diversum ab altero Baccho ; et Iacchus mysticus

βαίω , επάγεται . ( 4 ) Ως τόν γε εν Ταρτησση προς huic Baccho , non Thebano illi , accinitur. (4 ) Quapropter

Ιβήρων τιμώμενον Ηρακλέα , ίνα και στηλαί τινες Herculem illum qui in Tartesso ab Iberis colitur, ubi et

“Ηρακλέους ώνομασμέναι εισί , δοκώ εγώ τον Τύριον columnæ quædam exstant Herculeæ dictæ , Tyrium hunc

είναι “Ηρακλέα , ότι Φοινίκων κτίσμα η Ταρτησσος και Herculem esse censuerim . Tartessus enim a Phrenicibus

2 το Φοινίκων νόμω 8 τε νεώς πεποίηται το Ηρακλεί condita est , et Phænicum more templum eo loci Herculi

τω εκεί και αι θυσίαι θύονται. (5) Γηρυόνην δέ , εφ' όν structum est et sacra fiunt. (5) Geryonem vero, adversus

τινα ο Αργείος Ηρακλής εστάλη προς Ευρυσθέως τας quem Hercules Argivus ab Eurystheo missus, ut boves Ge

βούς απελάσαι τας Γηρυόνου και αγαγείν ες Μυκήνας , ryonis abreptos Mycenas duceret , nihil ad Iberorum regio

ουδέν τι προσήκειν τη γή των Ιβήρων Εκαταίος ο λο nem pertinere Hecatæus logographus tradit, neque ad insu

40 γοποιός λέγει · ουδε επί νήσον τινα Ερύθειαν έξω της lam ullam Erythiam jn Oceano sitam missum fuisse : sed

μεγάλης θαλάσσης σταλώναι Ηρακλέα , αλλά της ηπείο Geryonem continentis, quæ circa Ambraciam et Amphilo

ρου της περί 'Αμβρακίαν τε και 'Αμφιλόχους βασιλέα chos est , regem fuisse : atque ex hac continente Herculem

γενέσθαι Γηρυόνην και εκ της ηπείρου ταύτης απελάσαι

Ηρακλέα τάς βόας , ουδε τούτον φαύλον άθλον τιθέμε

boves abduxisse , neque parvum hunc etiam laborem judi

(6 ) Οίδα δε εγώ και εις τούτο έτι εύβοτον την

(6) Neque vero me latet , in hunc usque diem

ήπειρον ταύτην και βούς τρέφουσαν καλλίστας » και

pinguia in illa continente pascua esse , et opimas boves

ες Ευρυσθέα των μεν εξ Ηπείρου βοών κλέος αφίχθαι

in ea pasci ; ac in notitiam Eurysthei famam de Epiri

και του βασιλέως της Ηπείρου το όνομα τον Γηρυόνην boum præstantia pervenisse regisque Epiri nomen Geryo

ουκ έξω του είκότος τίθεμαι · των δέ εσχάτων της Ευ nis , id minime veri absimile esse mihi videtur : contra

6» ρώπης Ιβήρων ούτ' αν του βασιλέως το όνομα γιγνώ extremorum Europæ Iberorum neque regis nomen cognosce

casse .
45 νον ,
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σκειν Ευρυσθέα , ούτε εί βούς καλαί έν τη χώρα ταύτη Eurystheum censeo , neque an opimæ ea in regione boves

νέμονται, ει μή τις την “Ήραν τούτοις επάγων, ώς αυτήν nascantur, nisi quis Junonem adducens quæ id Herculi per

ταύτα Ηρακλεί δι’ Ευρυσθέως επαγγέλλουσαν , το ου Eurystheum denuntiaret , rem absimilem vero fabulæ in

πιστών του λόγου αποκρύπτειν εθέλοι τω μύθω.
volucris tegere velit .

7. Τούτω τώ Ηρακλεί το Τυρίω έφη εθέλειν θύσαι 7. Huic Herculi Tyrio Alexander se sacrificare velle

Αλέξανδρος. Ως δε απηγγέλθη ταύτα πρός των dixit . Quæ postquam a legatis Tyrum perlata sunt , visum

πρέσβεων εις την Τύρον , τα μεν άλλα έδοξέ σφισι illis est reliqua omnia quae Alexander imperasset facere :

ποιείν 8 τι περ επαγγέλλει Αλέξανδρος , ές δε την πό cæterum neminem vel Græcorum vel Macedonum in urbem

λιν μήτε τινά Περσών μήτε Μακεδόνων δέχεσθαι , ως admittere , quod illud pro præsenti rerum statu rationi

10 τούτο ές τε τα παρόντα το λόγω ευπρεπέστατον και ές convenientissimum , et quoad eventum belli , qui adhuc

του πολέμου την κρίσιν , άδηλον έτι ούσαν, ασφαλέ- incertus erat , tutissimum ipsis videretur. (8) Simul

στατόν σφισι γενησόμενον . ( 8) Ως δε εξηγγέλθη 'Αλε
ac vero Tyriorum responsum Alexandro renuntiatum

ξάνδρω τα εκ της Τύρου , τους μεν πρέσβεις προς οργήν | fuit,indignatuslegatosTyrum reverti jubet : convocalis

οπίσω απέπεμψεν , αυτός δε συναγαγών τούς τε εται
que amicis et principibus exercitus , et cobortium turma

και ρους και τους ηγεμόνας της στρατιάς και ταξιάρχας και rumque præfectis , ita eos alloquutus est .

ελάρχας έλεξεν ώδε.

ΚΕΦ. ΙΖ' .
CAP. XVIJ.

Α .

« "Άνδρες φίλοι και ξύμμαχοι , ημίν ούτε την επ’ Αί « Expeditionem in Ægyptum facere , o amici ac socii ,

γύπτου πορείαν ασφαλή ορώ,θαλασσοκρατούντων Περ- | parum tutum nobis fore censeo , Persis imperium maris

σων, Δαρείόν τε διώκειν υπολιπομένους αυτήν τε οπίσω
obtinentibus : et Darium insequi, Tyriorum urbe dubia

20 την των Τυρίων πόλιν αμφίβολον και Αίγυπτον και Κύ

προν έχομεν ας προς Περσών, ουδε τούτο ασφαλές ές τετα relicta, Persisque Egyptum ac Cyprum in sua potestate
habentibus, cum ob alias res , tum ob Græciæ statum ,άλλα και μάλιστα δή ες τα Ελληνικά πράγματα, (2)μή

ποτ' άρα επικρατήσαντες αύθις των επί θαλάσση χω- | periculosum fore judico , (2) ne fortasse maritimis op

ρίων οι Πέρσαι , προχωρησάντων ημών ξύν τη δυνάμει | pidis recuperatis , interea dum nos exercitum in Babylo

25 ως επί Βαβυλωνά τε και Δαρείον , αυτοί ξυν πλείονι nem et Darium ducimus, ipsi majore classe bellum in Græ

στόλω μεταγάγοιεν τον πόλεμον ες την Ελλάδα , Λα ciam transferant': præsertim quum Lacedæmonii apertos

κεδαιμονίων μεν εκ του ευθέος ημίν πολεμούντων , της sese nobis hostes declararint, Athenienses vero in præsentia

δε Αθηναίων πόλεως φόβω μάλλόν τι ή ευνοία τη προς | metu magis , quam benevolentia erga nos sese contineant .

ημάς προς το παρόν κατεχομένης. (3) Εξαιρεθείσης δε
(3 ) Capta autem Tyro , et Phænicia tota et navalis apparatus

20 Τύρου ή τε Φοινίκη έχoιτο αν πάσα και το ναυτικόν
Phænicum , quo maximo et validissimo Persæ utuntur, no .

όπερ πλείστον τε και κράτιστος του Περσικού , το φοι

νίκων, παρ'ημάς μεταχωρήσειν είκός: ου γάρ ανέξονται | bis , ut verisimile est, accelet . Νeque enim remixes neque

navium propugnatores Phænices committent, ut tenentibusούτε οι ερέται ούτε οι επιβάται Φοίνικες , εχομένων

σφίσι των πόλεων, αυτοί υπέρ άλλων πλέοντες κινδυ
nobis ipsorum urbes , ipsi pro aliis navale prælium subeant.

35 νεύειν· Κύπρος δε επί τωδε ή ου χαλεπώς ημίν προσχω- | Cyprus post hac vel facile se nobis adjunget , vel classe eo

ρήσει ή εξ επίπλου εύμαρώς ληφθήσεται. (6) Και ταϊς | missa parvo negotio capi poterit . ( 4 ) Αtqueita Macedonum

τε εκ Μακεδονίας ναυσι και ταϊς Φοινίσσαις πλεόντων et Phænicum conjuncta classe mare pernavigantes , Cypro

ημών την θάλασσας και Κύπρου άμα προσγενομένης , etiam subacta , firmum maris imperium tenebimus , simul

θαλασσοκρατουμέν τε αν βεβαίως και ο ες Αίγυπτον | que nobis facilis in Egyptum expeditio fuerit. Egypto

40 στόλος εύμαρώς ημίν εν ταυτό γίγνεται . Αίγυπτον δε
autem nostro imperio adjecta , nihil erit quod aut de Græ

παραστησαμένοις υπέρ τε της Ελλάδος και της οικείας

ουδέν έτι ύποπτον υπολείπεται, τόν τε επί Βαβυλώνος | ciaaut de rebus domesticis simus soliciti . Babylonicam

στόλον μετά του ές τα οίκοι ασφαλούς και ξυν μείζονι | porro expeditionem, praeterquam quod cum rerum domesti

άμα αξιώσει ποιησόμεθα, αποτετμημένοι τήν τε θάλασ carum securitate , majore etiam nostra cum dignitate susci.

65 σαν Περσών ξύμπασαν και την επί τάδε του Ευφράτου | piemus , Persis . undique e mari et regione cis Euphratem

γήν. » submotis, »

4 .
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ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ , Β , ιθ .

ΚΕΦ. ΙΗ '. CAP . XVIII.

Ταύτα λέγων ου χαλεπώς έπειθεν επιχειρείν τη His dictis facile persuasit , ut Tyri oppugnationem aggre

Τύρω αλλά και τι θείον ανέπειθεν αυτόν, ότι ενύ derentur : divinitus vero etiam ipse monitus est, quum ea

πνιον αυτής εκείνης της νυκτός έδόκει αυτός μεν τω | ipsa nocte per somnum visus sibi esset Tyriorum muros ado

τείχει προσάγειν των Τυρίων: τον δε Ηρακλέα δεξιού- | riri , Herculisque species se obtulisset dextram ei porrigen

6 σθαί τε αυτόν και ανάγειν ες την πόλιν. Και τούτο εξη- | tis atque in urbem introducentis. Quodquidem Aristander in

γείτο Αρίστανδρος ως ξύν πόνω άλωσομένην την Τύρον, nuncmoduminterpretabatur, Tyrum magio curn labore ca

ότι και τα του Ηρακλέους έργα ξύν πόνω εγένετο . ( 2 )

Και γάρ και μέγαέργον της Τύρου ή πολιορκία εφαίνετο. | Plumiri,quoniam etiam Herculis operalaboriosafuissent. ( 2 )

Νησός τε γάρ αυτοίς ή πόλις ήν και τείχεσιν υψηλούς
Et certe Tyri expugnatio laboriosa in primis videbatur. Nain

et insula urbs erat altisque mænibus omni ex parte mu

10 πάντη ωχύρωτο και τα από θαλάσσης προς των Τυρίων

μάλλόν τι εν τω τότε εφαίνετο , των τε Περσών έτι θα nita ; et tum temporis Tyrii mari plurimum pollebant,

λασσοκρατούντων και αυτούς τοϊς Τυρίοις νεών έτι πολ- | quod nimirum et Persae domini maris erant, ipsique preterea

λων περιουσών.
Tyrii magnam adhuc navium vim habebant.

3. Ως δε ταύτα όμως εκράτησε , χώμα έγνω χωννύ 3. In his tamen difficultatibus aggerem es continente ad

15 ναι εκ της ηπείρου ως επί την πόλιν. 'Έστι δε πορθμός | urbem ducere statuit . Fretum erat limosum alveo , et inare

τεναγώδης το χωρίον και τα μεν προς τη ηπείρω της | ubi continenti proximum est , vadosum ac cenosum : ubi

θαλάσσης βραχέα και πηλώδη αυτού , τα δε προς αυτή | urbemipsam attingit , qua quidem parte profundissimus tra

τη πόλει, ίνα το βαθύτατον του διάπλου , τριών μάλιστα | iectus est , tressummum orgyias altum est . Sed et magna

οργυιών το βάθος . Αλλά λίθων τε πολλών αφθονία ήν vis saxorum ad manum erat , et ligneæ materiæ quam desa

20 και ύλης , ήντινα τους λίθοις άνωθενέπεφόρουν χάρακές | per saxisinsternebant , neque diliculter tigna in ceno sta

τε ου χαλεπώς εν τω πηλό κατεπήγνυντο και αυτός ο biliebantur, ipsumque adeo conum compagis loco sara

πηλός ξύνδεσμος τους λίθους ες το επιμένειν εγίγνετο. firmius inter se committebat. ( 4 ) Magna erat Macedonum

(4 ) Και προθυμία των Μακεδόνων ές το έργον και Αλε ad opus alacritas, magna etiam Alexandri, qui et præsens

ξάνδρου πολλή ήν, παρόντος τε και αυτού έκαστα εξη erat et singula ipse designabat, atque alios verbis exstimu

25 γουμένου και τα μεν λόγω επαίροντος , τα δε και χρή- | labat , alios vero etiam pecunia , ess nempe qui ingenti

μασι τούς τι εκπρεπέστερον κατ' αρετήν πονουμένους | quadam contentione operi instabant , alaeriores reddebat .

επικουφίζοντος. 'Αλλ' έστε μεν το προς τη ηπείρω εχών- | Et sane quamdiu ad continentem aggerem ducebant , non

νυτο , ου χαλεπώς προύχώρει το έργον , επί βάθος τε ολί
difficulter processit opus ; nam et in exigua maris alti

γον χωννύμενον και ουδενός εξείργοντος. (5 ) Ως δε τώ βα- | tudine et nemine proliliente molem jaciebant . ( 5) Post

30 βυτέρω ήδη επέλαζον και άμα τη πόλει αυτή εγγύς εγί
quam vero in profundiora loca perventum est atque ad

γνοντο , από τε των τειχών,υψηλών όντων, βαλλόμενοι | urbem ipsam appropinquarunt, missilibus ab altis muris ,

έκακοπάθουν , άτε και επ' εργασία μάλλόν τι ή ως ές
non citra damnum , petebantur : quia instructi non tam ad

μάχην ακριβώς εσταλμένοι, και ταϊς τριήρεσιν άλλη και
pugnam quam ad opus erant. Tyrii præterea diversis ex

άλλη του χώματος επιπλέοντες οι Τύριοι , άτε δή θα

35 λασσοκρατούντες έτι, άπορον πολλαχή την πρόσχωσιν | partibus triremibus adnavigantes ( quippe qui mari polie

τους Μακεδόσιν εποίουν. (6) Και οι Μακεδόνεςπύργους | Busreddebant.(6)Macedones duasligneas turres aggeri, qua
bantur ) difficillimam sæpe aggeris exstructionem Macedoni

επάνω του χώματος , και τιπερ προκεχωρήχει αυτούς επί

πολύ της θαλάσσης , επέστησαν δύο και μηχανάς επί | plurimum in mare productus erat , imponunt , machinasque

τους πύργους. Προκαλύμματα δε δέρρεις και διφθέραι | iniis disponunt. Tegmina is erant coria et pelles , ut neque

40 αυτοίς ήσαν, ως μήτε πυρφόροις βέλεσιν από του τείχους
missilibus ignitis a muro peti possent, et iis qui in opere

βάλλεσθαι, τούς τε εργαζομένους προβολήν εν τω αυτό constituti erant propugnaculi loco adversus telorum ictus

είναι προς τατοξεύματα άμα τε όσοι προσπλέοντες των | essent ; simul etiam ut quotquot Tyriorum adnavigantes

Τυρίων έβλαπταν τους χωννύντας, από τον πύργων | operariis infesti essent , e turribus icti non magno negotio

βαλλόμενοι ου χαλεπώς ανασταλήσεσθαι έμελλον. reprimerentur ..

ΚΕΦ . ΙΘ' . CAP. XIX.

45 Οι δε Τύριοι προς ταύτα αντιμηχανώνται τοιόνδε . Tyrii contra hujuscemodi quid machinati sunt . Navem

Ναύν ιππαγωγών κλημάτων τε ξηρών και άλλης ύλης | hippagogam aridis sarmentis aliaque eria quæ facile

εύφλέκτου εμπλήσαντες δύο ιστούς επί τη πρώρα κα succendi posset onerant, et malis duobus ad proram erectis,

ταπηγνύουσι και ένα κύκλω περιφράσσουσιν ες όσον quam latissime possunt eos in orbem circumsepiunt, ut fa
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μακρότατον, ώς φορυτόν τε ταύτη και δάδας όσας | ces fascesque quamplurimos capiant ; ad hac picem etsul

πλείστας δέξασθαι προς δε πίσσαν τε και θείον και όσα | phur aliaque ad excitandam ingentem lammam accom

άλλα ες το παρακαλέσαι μεγάλην φλόγα επί ταύτη επε
inoda accumulant. (2 ) Præterea ad utrumque malum binas

φόρησαν. (2) Παρέτειναν δε και κεραίαν διπλήν επί
και τους ιστούς αμφοτέροις, και από ταύτης εξήρτησαν εν | Antennas extenderant , atque ex iis inlebetibus suspendunt

λέβησιν όσα επιχυθέντα και επιβληθέντα επί μέγα την | quaecunque aut infusa aut immissa vehementer lammam

φλόγα εξάψειν έμελλεν έρματά τε ες την πρύμναν ενέ- augere possent. Dehinc saburram puppi imponunt, ut

θεσαν, του εξάραι ές ύψος την πρώραν πιεζομένης κατά | ejus pondere gravata puppis proram altius erigat . (3)

πρύμναν της νεώς. (3) Έπειτα ανεμον τηρήσαντες ως | Deinde observato vento qui aggerem versus spiraret ,

10 επί το χώμα επιφέροντα , εξάψαντες τριήρεσι την ναύν
κατ ' ουράν είλκον. Ως δε επέλαζον ήδη τη τε χώματι | navim trirennibus alligatam in mare protrahunt. Post

και τους πύργους , πυρ εμβαλόντες ες την ύλην και ως | quam vero moli turribusque appropinquarunt , immisso

βιαιότατα άμα ταις τριήρεσιν επανελκύσαντες την ναύν | in materiemigne, quanta maxima vi possunt navim trire

ένσείουσιν άκρη το χώματι αυτοί δε οι εν τη νηί καιο- mibus protrahentes ad molis caput impellunt. li qui in

15 μένη ήδη εξενήξαντο ου χαλεπώς. (4) Και εν τούτω ή | navi jam succensa erant facile enatarunt. (4) Interea

τε φλόξ πολλή ενέπιπτε τους πύργους και αι κεραίαι πε
ρικλασθείσαι εξέχεαν ες το πύρ όσα ες έξαψιν της φλογός | ingens incendium turres comprehendit , et antenna con

παρεσκευασμένα ήν. Οι δ ' από των τριηρών πλησίον | fracta quaecunque ad augendum incendium praeparata

του χώματος ανακωχεύοντες έτόξευον ές τους πύργους , | erant effundunt . Tyrii praeterea , triremibus suis propius

20 ως μη ασφαλές είναι πελάσαι όσοι σβεστήριόν τι τη φλογί | ad molem admotis , in turres ejaculabantur, ut non nisi .

επέφερον. (6) Και εν τούτω κατεχομένων ήδη εκ του
cum periculo ad exstinguendum incendium propius accedi

πυρός των πύργων, εκδραμόντες εκ της πόλεως πολλοί
και ές κελήτια εμβάντες άλλη και άλλη εποχείλαντες | posset. (5) Quum itaque jam turres ignem concepissent ,

του χώματος τον τε χάρακα ου χαλεπώς διέσπασαν τον
multi oppidanorum inscensis scaphis , diversis e partibus ad

25 προ αυτού προβεβλημένον και τις μηχανάς ξυμπάσας | molem appulsi , vallo quod ante aggerem Macedonesjecerant

κατέφλεξαν όσας με το από της νεώς πύρ επέσχεν . (6) | facile subverso , reliquis etiam machinis , quas navis incen

Αλέξανδρος δε τό τε χώμα από της ηπείρου αρξαμένους | dium non attigerat ,ignem immittunt. (6) Alexander latio

πλατύτερον χωννύναι, ως πλέονας δέξασθαι πύργους, remin continente aggerem , qui plures turres capere posset

και τους μηχανοποιούς μηχανάς άλλας κατασκευάζειν | moliri orsus machinarumfabros novas machinas struereju

30 εκέλευσεν. Ως δε ταύτα παρεσκευάζετο , αυτός τούς τε
bet. Dum vero hæc conficiebantur, ipse cum scutatis et

υπασπιστής αναλαβών και τους Αγριάνας επί Σιδώνος
εστάλη , ως αθροίσων εκεί όσαι ήδη ήσαν αυτώ τριήρεις, | Agrianis in Sidonios movit , triremes nimirum quotquot jam

ότιαπορώτερα τα της πολιορκίας εφαίνετο, θαλασσοκρα- | habebat eo contracturus , quum difficilis admodum urbis

τούντων των Τυρίων. expugnatio videretur, Tyriis mare tenentibus,

ΚΕΦ. Κ ' . CAP. XX

33 Εν τούτω δε Γηρόστρατός τε και Αράδου βασιλεύς Inter hæc Gerostratus Aradi, et Enylus Bybliorum rex ,

και ' Ενυλος και Βύβλου ως έμαθον τας πόλεις σφών | certiores facti urbes suas ab Alexandro captas , deserto

υπ’ Αλεξάνδρου εχομένας, απολιπόντες Αυτοφραδάτης | Autophradate et navibus quas ducebat , ipsi cum sua quisque

τε και τας ξύν αυτώ νέας, παρ' Αλέξανδρον ξυν τη ναυ- classe ad Alexandrum venerunt , unaque cum iis etiam

τικώ τω σφετέρω αφίκοντο και αι των Σιδωνίων τριήρεις | sidoniorum triremes , adeo ut Phoenicum naves Octoginta

40 συν αυτοίς, ώστε Φοινίκωνμεν νήες ογδοήκοντα μάλι- | circiter haberet . (2) Per eosdem dies etiam ex Rhodo

στα αυτω παρεγένοντο. (2) Ηχον δε εν ταις αυταίς ημέ- | triremes appulere, in quibus una peripolus dicta , et cum

ραις και εκ Ρόδου τριήρεις ή τε περίπολος καλουμένη | iac alienovem,ex Solis etiam et Mallo tres , ex Lycia
και ξυν ταύτη άλλαι εννέα , και εκ Σόλων και Μαλλού

τρείς και Λυκίαςδέκα, έκ Μακεδονίας δε πεντηκόντορος, | decem, ex Macedonia quoque navis una quinquaginta

45 εφ' ής Πρωτέας και Ανδρονίκου επέπλει . (5) Ού πολλώ δε
remorum , cui præfectus eratProteas Andronici filius. (3)

ύστερον και οι της Κύπρου βασιλείς ες την Σιδώνα κα- Neque multo post etiam Cypri reges centum et viginti na

τέσχον ναυσιν εκατόν μάλιστα και είκοσιν , επειδή την vibus Sidonem venerunt , clade quam Darius apud Issum

τε ήσσαν την κατ’ Ισσόν Δαρείου επύθοντο και η Φοι- | acceperat audita , ea etiam re territi quod tota Phenice

νίκη πάσα έχoμένη ήδη υπ ' Αλεξάνδρου εφόβει αυτούς. Γ in Alexandri potestatem venisset . lis omnibus Alexander
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15

Και τούτοις πάσιν έδωκεν Αλέξανδρος άδειαν των πρό- | prelerita errataignovit , quod necessitate potius quam sua

σθεν , ότι υπ' ανάγκης μάλλόν τι ή κατά γνώμην την | ipsorum voluntate classem cum Persis junxissent.

σφών έδόκουν ξυνταχθήναι τοϊς Πέρσαις ες το ναυτικόν . 4. Interea vero dum et machinæ conficiuntur, et naves ad

4. Ενώ δε αί τε μηχαναι αυτό ξυνεπήγνυντο και αι | adnavigationem pariter et pugnaminstruuntur, Alexander

και νήες ώς εις επίπλουν τε και ναυμαχίας απόπειραν εξηρ- cum aliquot equitum turmis atque scutatis , grianis et

τύοντο , εν τούτω δε αναλαβών των τε ιππέων ίλας έστιν | sagittariis in Arabiam contendit , ad montem cui Antilibano

ας και τους υπασπιστές και τους Αγριάνάς τε και τους nomen est. (5) Eaque regione partim vi subacta , partim

τοξότας επ' Αραβίας στέλλεται εις τον Αντιλίβανον | pactionibus in suam potestatem redacta, decem dierum spa
καλούμενον το όρος (6) και τα μεν βία των ταύτη εξε- | tio Sidonem reversus est , ubi Cleandrum Polemocratis filium

10 λών, τα δε ομολογία παραστησάμενος εν δέκα ημέραις | ex Peloponneso venientem , et cum eo Graecorum mercena

επανήγεν εις την Σιδώνα , και καταλαμβάνει Κλέανδρον | riorum quatuor millia deprehendit .

τον Πολεμoκράτους εκ Πελοποννήσου ήκοντα και ξύν

αυτό μισθοφόρους Έλληνας ες τετρακισχιλίους.

6. Ως δε συνετέτακτο αυτό το ναυτικόν, επιβιβάσας 6. Parata jam classe dispositisque ad tabulata navium

τους καταστρώμασι των υπασπιστών όσοι ικανοί έδόκουν scutatis qui apti ad pugnam viderentur, nisi navium irru

ες το έργον , ει μή διέκπλoις μάλλόν τι ή εν χερσίν η ναυ- ptione potius quam manu navale prælium fieret , ex Sidone

μαχία γίγνοιτο , άρας εκ της Σιδώνος επέπλει τη Tύρω | solvens , Tyrum instructa acie navigat. Ipse quidem ad

ξυντεταγμέναις ταϊς ναυσιν αυτός μέν κατά το δεξιόν κέ- | dextrum cornu quod in mare extendebatur, unaque cum

ρας , και δη ες το πέλαγος αυτώ ανείχε , και ξύν αυτώ οί τε ipso Cypriorum reges , reliquique Phænices , excepto Pny

20 Κυπρίων βασιλείς και όσοιΦοινίκων, πλήν Πνυταγόρου| tagora . Nam hic et Crateruslevumtotius aciei cornu

ούτος δε και Kράτερος το ευώνυμον κέρας είχον της | tenebank. (7 ) At Tyriinitio navali prelio decernere statue

πάσης τάξεως. (7) Τοίς δε Τυρίους πρότερον μεν ναυ- rant , si Alexander mari in eos classem duceret : postquam

μαχεϊν εγνωσμένον ήν, ει κατά θάλασσαν επιπλέοι σφί- vero tantam navium vim præter omnem exspectationem ad

σιν Αλέξανδρος , τότε δε πλήθος νεών πολύ απροσδοκή- | ventare conspicati sunt ( nondum enim audierant omnes et

25 τως κατιδόντες(ού γάρ πω πεπυσμένοι ήσαν τάς τε Κυ- | Cypriorum et Phenicum naves ad Alexandrum confuxisse ),

πρίων ναύς και τας Φοινίκων ξυμπάσας Αλέξανδρον | (8) quamque easinstructa acie appellere cernerent , paullo

έχoντα) (8) και άμα ξυντεταγμένως του επίπλου γιγνο- enim ante quam urbi appropinquarent , naves quæ circa

μένου ( ολίγον γάρ πρίν προσσχεϊν τη πόλει ανεκώχευ- | Alexandrum erant in alto subsistebant , Tyriisque olviam

σαν έτι πελάγιαι αι ξυν Αλεξάνδρω νήες · έπειτα ούτω cum classe non prodeuntibus, ita in ordinem redactæ magno

30 ξυνταξάμενοι , ώς ουκ αντανήγοντο , πολλώ τω ροβίω | cum impetu adnavigabant ) tum Tyrii navali praelio absti

επέπλεον), ταύτα δρώντες οι Τύριοι ναυμαχείν μεν απέ- | nendum sibi putarunt. Sed triremibus, quotquot portuum

γνωσαν " τριήρεσι δε όσας των λιμένων τα στόματα εδέ- fauces capere poterant confertim aditum obstruentes, cu

χοντο βύζην τον έσπλουν φραξάμενοι εφύλασσον, ώς | rabant ne in aliquem portuum classis hostium appellere

μη ες των λιμένων τινά εγκαθορμισθήναι των πολεμίων | posset.

35 τον στόλον .

9. Αλέξανδρος δε , ώς ουκ αντανήγοντο οι Τύριοι , 9. Alexander, simulac Tyrios obviam ei non venire ani

επέπλει τη πόλεις και ες μεν τον λιμένα τον πρός Σι- | madvertit , propius ad urbem navigat. Quuinquein eum

δωνος βιάζεσθαι απέγνω διά στενότητα του στόματος | portum qui Sidonem vergit perrumpere posse diffideret ,

και άμα αντιπρώρους τριήρεσι πολλαίς ορών πεφραγμέ- | propterfaucium angustias , quodque multis triremibus ad

40 νον τον έσπλουν τρεις δε τας εξωτάτω εφορμούσας το versas proras ostendentibus aditus obstructus esset ; tres

στόματι τριήρεις προσπεσόντες οι Φοίνικες και αντι- | tamen que ad extremas fauces positeerant triremes , Phae
πρώροις εμβαλόντες καταδύουσιν · οι δε εν ταϊς ναυσιν nices occurrentes adversis proris demerserunt. Qui in na

ου χαλεπώς απενήξαντο ες την γην , φιλίαν ούσαν. ( το) | vibus erant , facile in continentem quam amici tenelant

Τότε μεν δη ου πόρρω του ποιητού χώματος κατά τον enatarunt .. ( 10) Tum Alexander haud procul ab aggere

45 αιγιαλόν, ένα σκέπη των ανέμων εφαίνετο , οι συν 'Αλε- quem struxerat , classem ad littus , qua tutamen adversus

ξάνδρω ώρμίσαντο. Τη δε υστεραία τους μεν Κυπρίους | ventos esset , adducit . Postero die Cyprios cum suis na

ξύν ταϊς σφετέραις ναυσί και Ανδρομάχω το ναυάρχω vibus et Andromacho jis præfecto ad portum qui Sidone

κατά τον λιμένα τον εκ Σιδώνος φέροντα εκέλευσεν εφορ- | venientes recipit , obsidere urbem jubet ; Phanices Iocat

μεϊν τη πόλει, τους δε Φοίνικας κατά τον επ' εκείνα | ad portum qui ultra aggerem erat et Egyptum respiciebat ,

ο του χώματος τον πρός Αίγυπτον ανέχοντα, ίνα και αυτώ | ubi ettabernaculum ipsius positum erat..

η σκηνή ήν.
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ΚΕΦ. ΚΑ'.
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" Ήδη δε και μηχανοποιών αυτό πολλών έκ τε Multis interea ex Cypro totaque Phænicia fabris col

Κύπρου και Φοινίκης απάσης συλλελεγμένων, μη
lectis , machinæ permultæ confectæ erant, quarum alia

χαναι πολλαι συμπεπηγμέναι ήσαν, αι μεν επί του

χώματος , αι δε επί των ιππαγωγών νεών , άς εκ Σι- in aggere collocatæ , aliæ hippagogis navibus quas se

5 δωνος άμα οι εκόμισεν, αι δε επί των τριηρών όσαι
cum Sidore advexerat , aliæ triremibus paullo tardioribus

αυτών ούταχυναυτούσαι ήσαν. (1) Ως δε παρεσκεύαστο

ήδη ξύμπαντα , προσήγον τας μηχανές κατά τε το sunt impositæ . (2) Rebus omnibus ita præparatis , machi

ποιητον χώμα και από των νεών άλλη και άλλη του nas adducunt in aggerem quem struxerant et in navibus, hic

τείχους προσορμιζομένων τε και αποπειρωμένων του

Ο τείχους.
illic appellentes ad murum eumque explorantes.

3. Οι δε Τύριοι επί τε των επάλξεων των κατά το 3. Tyrii in suprema parte murorum qui aggeri oppositi

χώμα πύργους ξυλίνoυς επέστησαν, ως απομάχεσθαι | erant , turresligneas erexerunt, ut ex is pugnarent , et sigua

απ' αυτών, και εί πη άλλη αι μηχαναιπροσήγοντο , | parte alia machince admovebantur, telis sese tuebantur,igni

βέλεσί τε ήμύνοντο και πυρφόροις οίστοις έβαλλον αυτάς

15 τάς ναύς , ώστε φόβον παρέχειν τους Μακεδόσι πελάζειν | feraque missiliainipsas naves conjiciebant , ut Macedo
το τείχει. (6) Ην δε αυτούς και τα τείχη κατά το nibus metum appropinquandi muris injicerent. (4) Erat

χώμα τό τε ύψος εις πεντήκοντα και εκατόν μάλιστα | autem murus aggeri oppositus CL summum pedes altus ,

πόδας και ες πλάτος ξύμμετρον λίθους μεγάλους έν | latitudine altitudini respondente , et saxis ingentibus gypso

γύψω κειμένοις ξυμπεπηγότα. Ταϊς δε ιππαγωγούς τε
inter se commissis . Hippagogæ vero naves et Macedo

20 και ταϊς τριήρεσι των Μακεδόνων , όσαι τάς μηχανές
num triremes quæ machinas muro admoturæ erant, ne

προσήγον το τείχει , και ταύτη ουκ εύπορον εγίγνετο

πελάζειν τη πόλει, ότι λίθοι πολλοί ες το πέλαγος προ- | ipsae quidem facile urbi appropinquare poterant, quod

βεβλημένοι εξεύργον αυτών την εγγύς προσβολήν. (5) | magna vis Saxorum a Tyriis in mare projecta accessum pro

Και τούτους Αλέξανδρος έγνω εξελκύσαι εκ της θαλάσ- hibebat. ( 5) Alexander Saxa e mari eximenda curavit.

25 σης : ηνύετο δε χαλεπώς τούτο το έργον , οία δη από
Quod quidem opus difficulter admodumn , utpote e navibus,

νεών και ουκ από γής βεβαίου γιγνόμενον , άλλως τε και

οι Τύριοι ναύς καταφράξαντες παρά τας αγκύρας | ubi pes firmiter ut in terra figi non poterat , prestabatur.

επήγον των τριηρών και υποτέμνοντες τας σχοίνους | Praeterea Tyrii obtectis navibus ad triremium ancoras

των αγκυρων απορον την προσόρμισιν ταϊς πολεμίαις | allapsi, precisis ancorarum funibus , omnem appellendi

30 ναυσιν εποίουν . (6) Αλέξανδρος δε τριακοντόρους | potestatem hostium navibus precipiebant. (6) Alexander

πολλάς ες τον αυτόν τρόπον φράξας επέστησεν εγκαρ- | complures naves triginta remorum eadem ratione obtegens,

σίας προ των αγκυρών , ώς υπ' αυτών αναστέλλεσθαι

τον επίπλουν των νεών. Αλλά και ως ύφαλοι κολυμ- | obliquas ancoris prestituit , ut Tyriarum navium accessum

βηταί τάς σχοίνους αυτούς υπέτεμνον . Οι δε αλύσεσιν | propulsarent . Ceterum nihilo secius urinatores occulto

85 εις τας αγκύρας αντί σχοίνων χρώμενοι , οι Μακεδόνες , | lapsu subeuntes , funes prescindebant . Macedones pro

καθίεσαν, ώστε μηδέν έτι πλέον τους κολυμβηταίς γί- | finibus ferreis catenis ancoras alligantes jaciunt , ut uri

γνεσθαι . (7 ) Εξάπτοντες ούν βρόχους των λίθων από
natores non amplius jam officere possent. (7 ) Saxa itaque

του χώματος ανέσπων αυτούς έξω της θαλάσσης· έπειτα

μηχαναίς μετεωρίσαντες κατά βάθους άφίεσαν, ίνα | laqueis implexa ab aggere e mari protrahunt : deinde ea

machinis sublata in altum projiciunt, ubi conjecta non
40 ουκέτι προβεβλημένοι βλάψειν έμελλον. “ Όπου δε κα

θαρών πεποίητο των προβόλων το τείχος , ου χαλεπώς | amplius incommodo esse poterant . Sublata hac saxorum

ήδη ταύτη αι νήες προσεύχον . strue , facile jam ad murum naves appellebantur.

8. Οι δε Τύριοι , πάντη άποροι γιγνόμενοι , έγνωσαν 8. At Tyrii in tanta rerum angustia constituti , Cyprias

επίπλουν ποιήσασθαι ταϊς Κυπρίαις ναυσίν , αι κατά naves adoriri statuunt, quæ portum qui Sidonem spectat

45 τον λιμένα εφάρμουν τον ές Σιδώνα τετραμμένον· έκ | obsidebant ; quumque multo antea ipsas portus fauces velis

πολλού δη καταπετάσαντες του λιμένος το στόμα | passis obtexissent , ne nimirumtriremes milite complentes

ιστίοις , του μή καταφανή γενέσθαι των τριηρών την | ab hostibus conspicerentur, sub meridiem , quo tempore

πλήρωσιν, αμφί μέσον ημέρας , οπότε οί τε ναύται et Macedonum nautæ necessariis rebus occupati dispersi

επί τα αναγκαία εσκεδασμένοι ήσαν και Αλέξανδρος | erant , et Alexander ex classe , quae ab altera urbis parte

6ο εν τούτω μάλιστα από του επί θάτερα της πόλεως | erat , in tabernaculum se contulerat ,( 9) instructis quinque

ναυτικού επί την σκηνήν απεχώρει, (ο) πληρώσαντες | remibus tribus , quadriremibus totidem, et triremibus

πεντήρεις μέν τρεις και τετρήρεις ίσας , τριήρεις δέ | septem , praestantissimis remigibus et militibus delectis ,
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επτά ως ακριβεστάτοις τε τους πληρώμασι και τους από qui ad pugnam ex tabulatis navium conserendam optime

των καταστρωμάτων μάχεσθαι μέλλουσιν ευοπλοτάτοις | armati , et ad navalia certamina adeunda plus animi labe

και άμα ευθαρσεστάτοις ες τους ναυτικούς αγώνας , τα rent : primo quidem singulæ lento remigio nulloque ce

μεν πρώτα άτρέμα τη ειρεσία επί μιάς νεώς εξέπλεον | leusinate edito prolabuntur . Postquam vero eo usque

5 άνευ κελευστών τας κώπας παραφέροντες· ώς δε επέ- | provecti sunt , ut jam a Cypris cerni possent , tum ingenti

στρεφον ήδη επί τους Κυπρίους και εγγύς του κα- clamore sublato , mutuoque celeusmate sese incitantes,

θοράσθαι ήσαν, τότε δή ξυν βοή τε πολλή και εγκε- | concitato remigio in eorum naves feruntur .

λευσμώ ες αλλήλους και άμα τη ειρεσία ξυντόνω

έπεφέροντο.

ΚΕΦ . ΚΒ΄ . CAP. XXII .

10 Ξυνέβη δε εκείνη μεν τη ημέρα Αλέξανδρον απο- Accidit porro co die ut Alexander qui in tabernaculum

χωρήσαι επί την σκηνήν, ου διατρίψαντα δε κατά το
concesserat , minorem solito ibi moram faceret, cito ad

ειωθός , δι' ολίγου επί τάς ναύς επανελθείν. (2) Οι

δε Τύριοι προσπεσόντες απροσδοκήτως ταϊς ναυσιν naves reversus . (2) Tyrii , naves in statione agentes ex

ορμούσαις , και ταϊς μεν πάντη κεναΐς επιτυχόντες, | improviso adorti , quum alie prorsus vacue essent , alie in

16 των δ'.υπ' αυτήν την βοήν και τον επίπλουν χαλεπώς | ipso clamore atque impetu non bene instructe , Paytagore

εκ των παρόντων πληρουμένων, τήν τε Πνυταγόρου του

βασιλέως πεντήρη ευθύς υπό τη πρώτη εμβολή κατέ- | regis quinqueremem et Androclis Amathusii et Pasicratis

δυσαν και την Ανδροκλέους του 'Αμαθουσίου και την | Thurieinsis primo statim insulta demergunt , reliquas in

Πασικράτους του Θουριέως, τάς δε άλλας ες τον αιγιαλών
littus propulsas confregerunt.

20 έξωθούντες έχοπτον .

3. Αλέξανδρος δε ώς ήσθετο τον έκπλoυν των Τυρίων 3. Alexander cognita Tyriarum triremium excursione ,,

τριηρών , τάς μεν πολλάς των ξύν αυτώ νεών, όπως | confestim naves plurimas que sibi aderant, prout queque

εκάστη πληρωθείη , επί τω στόματι του λιμένος ανα instructa erat , ad fauces portus stare jubet, ut reliquis
κωχεύειν έταξεν , ως μή και άλλαι εκπλεύσειαν των

Tyriorum navibus prodeundi potestatem præcluderent. Ipse

95 Τυρίων νήες · αυτός δε πεντήρεις τε τάς ξυν αυτό ανα

λαβών και των τριηρών ες πέντε μάλιστα , όσαι έφθησαν
cum quinqueremibus quas habebat, et triremibus summum

αυτώ κατά τάχος πληρωθείσαι, περιέπλει την πόλιν | quinque celeriterinstructis, urbem circum navigans , ad Ty

ως επί τους εκπεπλευκότας των Τυρίων . ( 4) Οι δε rios portu egressos contendit. (4 ) Oppidani id ex muro con

από του τείχους , τόν τε επίπλουν των πολεμίων κατι- spicati , ipsumque Alexandrum in navibus præsentem esse ,

30 δόντες και Αλέξανδρον αυτόν επί των νεών , βοή τεεπανά- clamore redire suos hortabantur, quum clamor ob tumultum

γειν ένεκελεύοντο τοις εκ των σφετέρων νεών και ως ουκ

εξακουστόνήν υπό θορύβου ξυνεχομένων εν τω έργω, ση- alis atque alisindiciis ut sese reciperent significabant . Illi
eorum qui in illo conflictu versabantur exaudiri non posset,

μείοις άλλοις και άλλους επεκάλουν ες την αναχώρησιν.

Οι δε οψέ ποτε αισθόμενοι τον επίπλουν των αμφ''Αλέ. | Alexandri incursu serius intellecto , velis versis portum

35 ξανδρον υποστρέψαντες ες τον λιμένα έφευγον . ( 5) petunt. (5) Paucæ tamen naves fuga evaserunt; nam

Καιολίγαι μέν των νεών φθάνουσιν υπεκφυγoύσαι , ταϊς | Alexandri naves in earum plerasque invecto , nonnullas

δε πλείοσιν εμβαλούσαι αι ξύν 'Αλεξάνδρω τας μέν | ad navigandum inutiles reddidere : quinqueremem vero

αυτών άπλους εποίησαν, πεντήρης δέ τις και τετρήρης

αυτών επ' αυτό το στόματι του λιμένος ελήφθησαν.
unam et quadriremem ad ipsa portus ostia ceperunt. Pro

« Φόνος δε των επιβατών ου πολύς εγένετο. Ως γάρ | pugnatorum cedes haud magna fuit , quoniam simulac

ήσθοντο εχομένας τάς ναύς , απενήξαντο ου χαλεπώς ές | captas naves senserant , facile in portum nando evase

τον λιμένα . runt.,

6. Ως δε ουδεμία έτι τοϊς Τυρίοις εκ των νεών ωφέ- 6. Macedones, quum jam nullus Tyriis navium usus su

λεια ήν, επήγoν ήδη οι Μακεδόνες τις μηχανές τωIperesset ,tormenta muris admovere. Quae quidem ab ag

46 τείχει αυτών. Κατά μεν δή το χώμα προσαγόμεναι | geris parte admota ob muri firmitatem parum damniinfe

δια ισχύς του τείχους ουδέν νυον και τι και λόγου άξιον

οι δε κατά το πρός Σιδώνα τετραμμένον της πόλεως rebant. Alii vero , ea parte urbis quæ Sidonem spectat,

των νεών τινας των μηχανοφόρων προσήγον. (1) Ως | nonnullas naves machinas portantes admoverunt. (7) Sed

δε ουδε ταύτη ήνυεν, ες το προς νότον αύ άνεμον και / quum ne hic quidem proficeretur, ad murum qui meridiera

προς Αίγυπτον ανέχον τείχος μετήει , πάντη αποπει- versus est atque Ægyptum spectat , se contulit, omni
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ρώμενος του έργου . Και ενταύθα πρώτον κατεσείσθη τε ex parte oppugnationem tentans. Atque hac primum

το τείχος επί μέγα και τι και κατηρείφθη αυτού πα
et late quassatus est murus , et aliqua pars etiam perfracta

ραβδαγέν . Τότε μεν όσον επιβαλών γεφύρας ή ερήριπτο
του τείχους , απεπειράθη εν ολίγον της προσβολής: dirutaque est . Tum injectis pontibus ea parte qua murum

5 και οι Τύριοι ου χαλεπώς απεκρούσαντο τους Μακε- demolitus erat urbem oppugnare tantisper tentavit ; sed

δόνας .
Tyrii non magno negotio Macedones repulerunt.

ΚΕΦ. ΚΓ'. CAP . XXIII.

Τρίτη δε από ταύτης ημέρα νηνεμίαν τε φυλάξας Tertio ab hoc die , malacia ac tranquillitate exspe

και παρακαλέσας τους ηγεμόνας των τάξεων ές το | ctata , copiarum duces ad pugnam cohortatus , tormenta

έργον , επήγε τη πόλει επί των νεών τάς μηχανάς.
navibus imposita urbi admovit ; ac primo quidem im

10 Και πρώτα μεν κατέσεισε του τείχους επί μέγα. Ώς
δε αποχρών εις πλάτος εφάνη το παρερβηγμένον, τας | Peta magnam muri partem labefactat : quumque jam

μεν μηχανοφόρους ναύς επανάγειν εκέλευσεν (2) και δε satis amplo spatio murus dirutus videretur, naves quibus

δύο άλλας επήγεν, αί τάς γεφύρας αυτώ έφερον, ας δη | tormenta vehebantur retrahi jubet ,(2) aliasque duas cum

επιβάλλειν επενόει το κατερρηγμένω του τείχους. Και | pontibus adduci , quibus murorum strages transcendere

15 την μεν μίαν των νεών οι υπασπισται έλαβον , ή επε- statuerat. Atque alteram quidem navium scutati occupant ,

τέτακτο "Άδμητος , την ετέραν δε η Κοίνου τάξις οι Admeto duce : alteram Cæni cohors e inilitibus qui pedites

πεζέταιροι καλούμενοι και αυτός ξυν τους υπασπισταις | amici dicuntur constans : ipse etiam cum scutatis , qua

επιβήσεσθαι του τείχους ή παρείκοι έμελλε. (3) Τάς cunque facultas detur, murum conscensurus erat . (3) Tri

τριήρεις δε τάς μεν επιπλεϊν κατάτους λιμένας αμφο- | remium vero partem contra utrumque portum adnavigare

20 τέρους εκέλευσεν, ει πως προς σφάς τετραμμένων των | jubet , είforte conversisin eos Tyris vi irrumpere possint.

από μηχανών βαλλόμενα είχον ή όσαι τοξότας επί των | Quotquot vero navestela quae ex machinis jaciuntur habe

καταστρωμάτων έφερον, ταύτας δε εκέλευσεν εν κύκλω | bant , aut quae sagittarios in tabulatis dispositos veliebant ,

περιπλεούσας το τείχος εποχέλλειν τε όπη παρείκοι | jubet ut muros circumnavigantes , quacunque via licuerit

25 και ανακωχεύειν εντός βέλους, έστε τοέποκεϊλαι άπορον | applicent, utque intra teli jactum sese sistant, si omnino

γίγνοιτο , ώς πανταχόθεν βαλλομένους τους Τυρίους έν | applicare non possint ; eo consilio , ut Tyrii omni ex parte

των δεινώ αμφιβόλους γίγνεσθαι. pressi, in tantis difficultatibus quo se verterent nescirent.

4. Ως δε αί τε νήες αι συν Αλεξάνδρω προσέσχον 4. Ceterum navibus jam cum Alexandro ad urbem ap

τη πόλει και αι γέφυραι επεβλήθησαν τα τείχει απ’ | pulsis et pontibus muro injectis , scutati strenue per eos

30 αυτών , ενταύθα οι υπασπισταί ευρώστως κατά ταύτας
murum conscendunt. Admetus enim per id temporis for

ανέβαινον επί το τείχος : 8 τε γαρ 'Άδμητος ανήρ
αγαθός εν τω τότε έγένετο, και άμα Αλέξανδρος είπετο | tiler rem gerebat , subsequebatur et Alexander ipse , qui et

αυτοίς , του τε έργου αυτού καρτερώς απτόμενος και | periculum fortiter subibat , et alios , prout quisque pre

θεατής των άλλων, ότω τι λαμπρόν κατ' αρετήν εν τω | clarum aliquod in pugna facinus edidisset , spectabat . (5)

35 κινδύνω ετολμάτο . (6) Και ταύτη πρώτον η επετέτακτο | Atque ea parte primum qua premebat Alexander , murus

Αλέξανδρος ελήφθη το τείχος , ου χαλεπώς αποκρου- | captus est, Tyris ex eo parvo negotio depulsis , quod Μa

σθέντων απ' αυτού των Τυρίων, επειδή πρώτον βεβαίω
τε και άμα ου πάντη αποτόμω τη προσβάσει έχρήσαντο | cedones firmo et simul non omnino arduo ingressu uteban

οι Μακεδόνες. Και 'Άδμητος μέν , πρώτος επιβάς του tur . Admetus qui primus murum conscenderat, dum eos

40 τείχους και τοίς αμφ' αυτόν έγκελευόμενος επιβαίνειν, I qui circa eum erant ut idem faciant cohortatur, lancea

βληθείς λόγχη αποθνήσκει αυτού • επί δε αυτώ Αλέξαν- | trajectus interit. (6) Post eum Alexander cum amicis
δρος έσχε το τείχος ξύν τους εταίροις. (6) Ωςδε είχοντο | murum occupavit. Occupatis itaque turribus nonnullis

αυτώ πύργοι τε έστιν οί και μεταπύργια , αυτός μεν
et interturriis , ipse per summa propugnacula murorum ad

παρήει διά των επάλξεων ως επί τα βασίλεια , ότι
45 ταύτη εύπορωτέρα εφαίνετο ες την πόλιν ή κά- | regiam contendit , quod facilior illa via ad urbem descensus

θοδος . videretur.

1
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ΚΕΦ. ΚΔ΄ . CAP. XXIV.

Οι δε επί των νεων οι τε Φοίνικες κατά τον At qui in navibus erant Phænices in portum qui Ægy .

λιμένα τον πρός Αιγύπτου , καθ ' όνπερ και εφορ- I ptum spectat et quem obsederant , impetu facto , claustris

μούντες ετύγχανον , βιασάμενοι και τα κλείθρα δια
que revulsis, naves in portu confregerunt , in alias remo

σπάσαντες έκοπτον τάς ναύς εν τω λιμένι , ταίς μεν

και μετεώρους εμβάλλοντες , τας δε ες την γην εξωθούντες ,
tiores a terra magna vi delati, alias ad ipsam terram colli

και οι Κύπριοι κατά τον άλλον λιμένα τον εκ Σιδώνος | dentes . Cyprii in alterum portum qi Sidonem respicit ,

φέροντα, ουδέ κλείθρον τούτόν γε έχοντα, εισπλεύσαντες ne claustro quidem septum , irrumpentes, statim ea parte

είλον ευθύς ταύτη την πόλιν. (2) Το δε πλήθος των urbem capiunt ( 2 ) Oppidani simulac murum captum

Τυρίων το μεν τείχος , ώς εχόμενον είδον, εκλείπουσιν·
conspexerunt , eo deserto , ad Agenorium quod appellant

10 αθροισθέντες δε κατά το 'Aγηνόριον καλούμενον επέ.
στρεψαν ταύτη επί τους Μακεδόνας. Και 'Αλέξανδρος | conglobati , inde in Macedones sese convertunt . Alexander

ξυν τους υπασπισταις επί τούτους χωρήσας τους μεν
cum scutatis in eos progressus , alios pugnantes occidit,

αυτού μαχομένους διέφθειρεν αυτών, τοις δε φεύγουσιν | alios fugientes insequitur. (3) Magna hic cedes facta est ,

εφείπετο. (3) Και φόνος ήν πολύς , των τε από του
quum et a portu urbs capta esset , et Cani copiæ in eam

16 λιμένος εχόντων ήδη την πόλιν και της Κοίνου τάξεως | irruissent . Macedones enim ira perciti in Tyrios grassa

παρεληλυθείας ες αυτήν. Οργή γάρ έχώρουν επί παν
οι Μακεδόνες , της τε πολιορκίας τη τριβή αχθόμενοι | bantur, tum φuod obsidionis diuturnitatem molestissime

και ότι λαβόντες τινάς αυτών οι Τύριοι πλέοντας εκ | ferebant , tum etiam quod Tyri quum nonnullos suorum

Σιδώνος επί το τείχος αναβιβάσαντες , όπως αποπτον ex Sidone navigantes cepissent , in murum sublatos , ut ah

20 είη από του στρατοπέδου , σφάξαντες έρριψαν ες την exercitu cerni possent , cesos in mare praecipitarant. ( 4)

θάλασσαν . (1) 'Απέθανον δε των μεν Τυρίων ες οκτα- | Tyriorum circiter octo millia interfecta : ex Macedonibus

κισχιλίους , των Μακεδόνων δε εν τη τότε προσβολή in illo quidemimpetu Admetus , qui primusre fortiter gesta

"Άδμητός τε , ο πρώτος ελών το τείχος , ανήρ αγαθός

γενόμενος , και ξύναυτή είκοσι των υπασπιστών , εν δε
murum ceperat , et cum eo scutati viginti; in universa

25 τη πάση πολιορκία μάλιστα ες τετρακοσίους.
vero obsidione circiter quadringenti.

5. Τοις δε ες το ιερόν του Ηρακλέους καταφυγoύσιν 5. Qui vero in templum Herculis confugerant ( erant

(ήσαν δε αυτών τε των Τυρίων οι μάλιστα εν τέλει και autem bi præcipui quique Tyriorum principes et rex Aze

ο βασιλεύς Αζέμιλκος και Καρχηδονίων τινές θεωροί | mileus et nonnulli Carthaginienses de sacris legati , qui ex

ες τιμήν του Ηρακλέους κατά δή τινα νόμον παλαιόν | veteri consuetudine in honorem Herculis ad metropolin

30 εις την μητρόπολιν άφικόμενοι) τούτοις ξύμπασιν | venerant) , iis omnibus Alexander veniam concessit , re

άδειαν δίδωσιν Αλέξανδρος τους δε άλλους ήνδραπό- | liquos in servitutem redegit. Tyriorum atque exterorum ,

δισε , και έπρέθησαν Τυρίων τε και των ξένων όσοι
εγκατελήφθησαν, μάλιστα είς τρισμυρίους. ( α) Αλέ- | qui capti sunt , XXX fere millia sub hastam missa. (6)

ξανδρος δε τω Ηρακλεϊ έθυσέ τε και πομπήν έστειλε
Post hæc Alexander Herculi sacrificium fecit, et pompam

35 συν τη δυνάμει οπλισμένη και αι νήες ξυνεπόμπευσαν
cum exercitu armato misit; naves etiam Herculi pompam

τα Ηρακλεί , και αγώνα γυμνικόν εν τώ ιερών και | peregerunt ; ludos quoque gymnicos in ede Herculi sacra

λαμπάδα εποίησε και την μηχανών και το τείχος κατε- et certamina , quibus Jampades gestantes cursu certant

σείσθη ανέθηκεν ες τον νεών και την ναύν την Τυρίαν | edidit . Tormentum , quo murum demolitus fuerat , in

την ιεράν του Ηρακλέους , ήντινα εν τω επίπλω έλαβε, | templo posuit . Νavem etiam Tyriam sacram Herculi , quam

40 και ταύτην τω Ηρακλεϊ ανέθηκε και επίγραμμα επ' navali incursione ceperat, Herculi dicat, cuna inscriptione,

αυτή , και αυτός ποιήσας ή ότου δή άλλου ποιήσαντος ,
ουκ άξιον μνήμης το επίγραμμα διά τούτο και εγώ | quamsiveipse sive aliusquispiam fecerit , quod nihil habeat

αυτό αναγράψαι απηξίωσα. Τύρος μεν δή ούτως | memoria dignum , commemorandarm minime putavi . At

εάλω επί άρχοντος 'Ανικήτου Αθήνησι μηνός “Εκατομ. | que ita quidem Tyrus capta est , archonte Athenis Aniceto,

45 βαιώνος.
mense Hecatombæone.

ΚΕΦ. ΚΕ'.
CAP. XXV.

Έτι δε εν τη πολιορκία της Τύρου ξυνεχομένου Quum adhuc in obsidione Tyri versaretur Alexan

Αλεξάνδρου αφίκοντο παρά Δαρείου πρέσβεις ωςαυτόν, | der, legati ad eum a Dario venerunt, nuntiantes Darium

απαγγέλλοντες μύρια μεν τάλαντα υπέρ της μητρός τε decem millia talentum daturuni, si matrem , uxorem ec
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και της γυναικός και των παίδων δούναι εθέλειν liberos dimitteret; quicquid præterea terrarum inter cu

'Αλεξάνδρω Δαρείον: την δε χώραν πάσαν την εντός
phratem et mare Græcanicum situm esset Alexandro

Ευφράτου ποταμού έστε επί θάλασσαν την Ελληνι

concedere ; adhæc, si Darii filiam Alexander conjugem

κήν Αλεξάνδρου είναι: γήμαντα δε την Δαρείου παί

και δα Αλέξανδρον φίλον τε είναι Δαρεία και ξύμμαχον. | acciperet, amicum ac sociumfore. (2) Qua legatione in

(2 ) Και τούτων εν τω ξυλλόγω των εταίρων απαγγελ amicorum conventu explicata , Parmenionem Alexandro

θέντων, Παρμενίωνα μέν λέγουσιν Αλεξάνδρω ειπείν , | dixisse ferunt , se quidem , si Alexander esset , accepturum

ότι αυτός αν Αλέξανδρος ών επί τούτοις ηγάπησε κα

conditionem , neque se , bello composito , ulterius dimica
ταλύσας τον πόλεμον μηκέτι πρόσω κινδυνεύειν : Αλέ .

1ο ξανδρον δε Παρμενίωνι αποκρίνεσθαι , ότι και αυτός | turum ; Alexandruin contra respondisse, et se quidem, si

άν, είπερ Παρμενίων ήν, ούτως έπραξεν, έπει δε Αλέ. Parmenio esset, ita facturum : quoniam vero Alexander

ξανδρός έστιν, αποκρινείσθαι Δαρείωάπερδή και απε- | esset, responsum daturum id quod etiam dedit. (3) Re

κρίνατο. (3) Έφη γαρ ούτε χρημάτων δείσθαι παρά

Δαρείου ούτετηςχώρας λαβείν αντίτης πάσηςτο μέρος sponditenim , se neque Dari pecuniis egere , neque partem

15 είναι γάρ τά τε χρήματα και την χώραν αυτού πάσαν
ditionis loco totius accipere velle ; omnem enim et pe

γημαί τε αν εθέλη την Δαρείου παιδα , γήμαι αν και cuniam et regionem suam esse ; Darii filiam si uxorem

ου διδόντος Δαρείου · έκέλευε τε αυτόν ήκειν, εί τι ducere vellet , ducturum vel contra voluntatem Darii ; si

ευρέσθαι εθέλοι φιλάνθρωπος παρ ' αυτού . Ταύτα
Alexandri humanitatem experiri vellet , ad se veniret . lloc

ως ήκουσε Δαρείος, τάς μέν ξυμβάσεις απέγνω τας

20 προς Αλέξανδρον , εν παρασκευή δε του πολέμου αυ
responso cognito , Darius de compositione desperans, rursus

θις ήν . ad bellum se parat.

4. Αλέξανδρος δε επ’ Αιγύπτου έγνω ποιείσθαι τον 4. Alexander expeditionem in Ægyptum facere instituit.

στόλον . Και ήν αυτώ τα μεν άλλα της Παλαιστίνης Et cetera quidem Syriæ , quæ Palæstina vocatur, oppida in

καλουμένης Συρίας προσκεχωρηκότα ήδη ευνούχος δε suam potestatem jam adduxerat. Eunuchus vero quidam ,

25 τις , όνομα ήν Βάτις , κρατών της Γαζαίων πόλεως , nomine Batis, qui Gazæ urbi præerat , solus Alexandro re

ου προσεΐχεν Αλεξάνδρω , αλλά Άραβάς τε μισθωτούς | stitit . Mercenariis enim Arabibus conductis , multoque

επαγόμενος και στον εκ πολλού παρεσκευακώς antea frumento collecto , quod diuturnæ obsidioni ferendæ

διαρκή ες χρόνιον πολιορκίαν και το χωρίο πιστεύων , | sufficeret , fretus etiam munitione oppidi , quippe quod vi

μήποτε αν βία αλώναι , έγνω μη δέχεσθαι τη πόλει capi non posset, Alexandrum urbe nequaquam recipere

δυ Αλέξανδρον. statuerat ..

Οο

ΚΕΦ. KG'. CAP. XXVI.

Απέχει δε η Γάζα της μέν θαλάσσης είκοσι μά Distat Gaza a mari stadiis summum viginti, accessu

λιστα σταδίους, και έστι ψαμμώδης και βαθεία ες quidem propter arena altitudinem difficillimo : adhæc

αυτήν η άνοδος και η θάλασσα ή κατά την πόλιν τενα mare urbi propinquum limosum est . Urbs ipsa ampla et in

γώδης πάσα. Μεγάλη δε πόλις η Γάζα ήν και επί alto colle sita validoque muro cincta est. Novissima porro

35 χώματος υψηλού ώκιστο και τείχος περιεβέβλητο αυτη | incolitur in Egyptum ex Plielicia euntibus ad initium

οχυρόν. Εσχάτη δε κείτο ως επ’ Αίγυπτoν εκ Φοι solitudinis posita .

νίκης ιόντι επί τη αρχή της ερήμου .

2. Αλέξανδρος δε ώς αφίκετο προς την πόλιν , τη 2. Alexander statim atque ad urhem pervenit , primo

μεν πρώτη κατεστρατοπέδευσεν και μάλιστα επίμαχον die castra eo loci posuit, quo maxime commodus ad

60 αυτο εφαίνετο το τείχος , και μηχανάς συμπηγνύναι
oppugnationem murus videbatur, atque ibi tormenta con

stitui jubet.

έκέλευσεν. Οι δε μηχανοποιοί γνώμην απεδείκνυντο

Machinarum artifices, murum præ alti

tudine molis difficulter admodum vi capi posse judi

άπορον είναι βία ελεϊν το τείχος διά ύψος του χώματος . cabant. ( 3 ) Alexander contra , quo difficilior esset op

(5) 'Αλλα Αλεξάνδρω έδόκει αιρετέον είναι όσο απορώ- pugnatio, eo magis suscipiendam censebat; inopinatun

τερον · εκπλήξειν γάρ τους πολεμίους το έργον των πα enim rei eventuin magno terrori hostibus futurum ; si

45 ραλόγω επί μέγα, και το μη ελεϊν αισχρόν είναι οι vero urbem capere non posset , turpe id sibi , quum ad

λεγόμενον ές τε τους Έλληνας και ες Δαρείον. Έδόκει
Græcos et ad Darium perferretur, fore. Molem itaque

circum urbem struere instituit tantæ altitudinis , ut ma

.δή χώμα εν κύκλο της πόλεως χωννύναι , ως εξ ίσου

από του χωσθέντος επάγεσθαι τάς μηχανές τους τείχεσι. quidem molein ex ea praecipue parte manium quae Au

chinæ in ea positæ murorum fastigium æquarent, Quam

Και εχώννυτο κατά το νότιον μάλιστα της πόλεως strum versus sunt, exstruxit, quoniam inde faciliora ad

50 τείχος , ένα επιμαχώτερα εφαίνετο. ) Ως δε έδόκει | expugnandum videbantur. (1) Quumque jam ad justant
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εξήρθαι συμμέτρως το χώμα , μηχανάς επιστήσαντες | altitudinem perductum opus videretur, Macedones machinas

οι Μακεδόνες επήγoν ως επί το τείχος των Γαζαίων. | eiimpositas ad muros urbis adducunt. Inter haec Alexandro,

Και εν τούτω θύoντι Αλεξάνδρω και έστεφανωμένω τε
corona capiti imposita , sacrificante , quum ipse patrio more

και κατάρχεσθαι μέλλοντα του πρώτου ιερείου κατά

6 νόμον, τών τις σαρκοφάγων ορνίθων υπερπετόμενος | primum sacrifcium auspicaturus esset , avis quaedam ex 0
genere quæ carnibus assuescunt aram supervolans, lapidem

υπέρ του βωμού λίθον εμβάλλει ες την κεφαλήν όντινα

τον ποδοϊν έφερε. Και 'Αλέξανδρος ήρετο 'Αρίστανδρον | quem unguibus gerebat in ejus caput demisit . Alexander

τον μάντιν και τι νοοϊ ο οιωνός. Ο δε αποκρίνεται ότι , | Aristandrum vatem consuluit , quid avisilla portenderet :

* Ω βασιλεύ , την μεν πόλιν αιρήσεις , αυτό δε σοι φυ- | qui respondit , Urbem quidem , o rex , capies : attu tibi eo

10 λακτέα εστιν επί τήδε τη ημέρα. die cave .

ΚΕΦ. ΚΖ'.
CAP . XXVII.

Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος τέως μεν προς ταίς Quo audito Alexander se aliquamdiu ad machinas extra

μηχαναΐς έξω βέλους αυτόν είχεν ώς δε εκδρομή τε
εκ της πόλεως καρτερά εγίγνετο και πύρ τε επέφερον | urbe facta ,ignem machinis inferrent, et Macedonas ex

teli jactum continuit ; verum quuin Arabes , eruptione ex

ταϊς μηχαναΐς οι Άραβες και τους Μακεδόνας αμυνο
inferiori loco sese tuentes ex editiore parte ferirent, atque

15 μένους κάτωθεν αυτοί εξ υπερδεξίου του χωρίου έβαλλόν

τε και ώθουν κατά του ποιητού χώματος, ενταύθα ή | ab aggere quem struxerant repellerent : tum Alexander ,
εκών απειθεί 'Αλέξανδρος τω μάντει η εκπλαγείς εν τω sive sponte sua vatis monita negligens, sive stupore rei

έργω ουκ εμνημόνευσε της μαντείας , αλλ' αναλαβών vaticinii oblitus, sumptis scutatis, qua maxime premebantur

τους υπασπιστές παρεβοήθει ένα μάλιστα έπιέζοντο οι Macedones auxilio accurrit. (2) Atque hos quidem , ne turpi

20 Μακεδόνες. (2) Και τούτους μεν έσχε του μη ουκ
fuga ab aggere expellerentur, retinuit : ipse vero scuto ac

αισχρά φυγή ώσθήναι κατά του χώματος , αυτός δε
thorace catapulta trajecto in humero vulnus accepit :

βάλλεται καταπέλτη διά της ασπίδος διαμπάς και του

θώρακος ες τον ώμον . Ως δε έγνω τα αμφί το τραύμα
quumque vulnere ipso sensisset Aristandri vaticinium

αληθεύσαντα τον 'Αρίστανδρον, εχάρη , ότι και την verum fuisse , gavisus est , quod ex eodem Aristandri vati

25 πόλιν δή αιρήσειν έδόκει 'Aριστάνδρου ένεκα . cinio urbem capturus esset.

3. Και αυτός μεν το τραύμα εθεραπεύετο χαλεπώς : 3. Et ipse quidem ab eo vulnere difficulter curatus est.

αφικνούνται δ' αυτώ μετάπεμπτοι από θαλάσσης αι Interea torinenta , quibus Tyrum expugnarat, mari trans

μηχαναι αίς Τύρον είλε και χώμα χωννύναι ένα κύκλω | missa accipit : totam deinde urbem aggere cingi jubet ,

πάντοθεν της πόλεως έκέλευσεν, εύρος μέν ες δύο στα :
latitudine duorum stadiorum , altitudine pedum ccl . (6)

30 δίους , ύψος δε ες πόδας πεντήκοντα και διακοσίους .

( 4 Ώς δε αί τε μηχαναι αυτό έποιήθησαν και επαχθεί- | Constructis vero et in aggere dispositis machinis , quum

σαι κατά το χώμα κατέσεισαν του τείχους επί πολύ , muri magna pars quateretur, cuniculisque diversis ex par

υπονόμων τε άλλη και άλλη ορυσσομένων και του χού tibus suffossis et terra clam egesta , murus pluribus in locis

αφανώς έκφερομένου το τείχος πολλαχή ηρείπετο υφι- | subsidens propter exinanitiones subterraneas prorfueret,

25 ζάνον κατά το κενούμενον , τούς τε βέλεσιν επί πολύ | telisque Macedoneslonge pertingerent, oppidanos extar

κατείχαν οι Μακεδόνες , αναστέλλοντες τους προμαχο- | ribus propugnantes repellentes: ter quidem oppidani Ma

μένους εκ των πύργων , ές μεν τρείς προσβολές οι εκ
cedonum impetum , multis suorum interfectis et sauciis,

της πόλεως , αποθνησκόντων τε αυτούς πολλών και τι

τρωσκομένων, όμως αντείχον· (6) τη τετάρτη δε των sustinuerunt ; (5) at quarto impetu quum Alexander omni

40 Μακεδόνων την φάλαγγα πάντοθεν προσαγαγών 'Αλέ- ex parte phalangem admoveret, alibi murum suffossum

ξανδρος τη μεν υπoρυσσόμενον το τείχος καταβάλλει , | diruens , alibi tormentis magnam partem labelactans ,

τη δε παιόμενον ταϊς μηχαναΐς κατασείει επί πολύ , ώς | facilem Macedonibus per murorum ruinas scalarum ad

μη χαλεπήν ταϊς κλίμαξι την προσβολήν κατά τα motionem fecit. (6) Quæ simulac applicatæ fuerunt,

ερηριμμένα ένδούναι. (6) Αί τε ούν κλίμακες προσή
magna statim contentione inter Macedones gloriæ avidos

45 γοντο το τείχει και έρις πολλή ήν των Μακεδόνων όσοι

τι αρετής μετεποιούντο, όστις πρώτος αιρήσει τοτείχος | certatum est , quisnam primus murum caperet. Νe
και αίρει πρώτος Νεοπτόλεμος των εταίρων του Αιακι- | optolemus ex Eacidarum gente , unus ex amicis , pri-.

δων γένους» επί δε αυτώ άλλαι και άλλαι τάξεις δμού mus conscendit, post hunc alii atque alii duces cum

τοϊς ηγεμόσιν ανέβαινον. (6) Ως δε άπαξ παρήλθον 1 suis cohortibus. (7 ) Quumque semel ponnulli Macedo
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τινες εντός του τείχους των Μακεδόνων, κατασχίσαντες | num intra muros penetrassent, portis aliis atque aliis , prout

άλλας και άλλας πύλας , όσαις έχαστοι έπετύγχανον, | quaeque sese obtulerunt , reclusis , universum exercitum

δέχονται είσω την στρατιάν πάσαν. Οι δε Γαζαίοι και

της πόλεώς σφισιν ήδη εχομένης ξυνεστηκότες όμως | conglobati nihilominus pugnabant

,eoqueipso loco quo

intromittunt. Gazæi , urbe jam ab hostibus occupata ,

ο εμάχοντο και απέθανον πάντες αυτού μαχόμενοι ως conglobati nihilominus pugnabant , eoque ipso Ioco quo

έχαστοι ετάχθησαν παίδας δε και γυναίκας εξηνδρα- | quisquam constiterat, vitam pugnans amisit. Alexander,

πόδισεν αυτών Αλέξανδρος . Την πόλιν δε ξυνοικίσας | uxoribus eorum et liberis in servitatem redactis , colonia

εκ των περιοίκων έχρητο όσα φρουρίω ες τον πό que ex finitimis in urbem deducta , ea tanquam præsidio

λεμον . ad bellum est usus.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. LIBER TERTIUS.

ΚΕΦ. Α'. CAP. I.

Αλέξανδρος δε επ ’ Αιγύπτου , έναπερ το πρώτον Alexander inde in Ægyptum , quo primum iter institue

ορμήθη , έστέλλετο, και εβδόμη ημέρα από της Γάζης | rat , contendit , septimoque postquam Gaza movit die Pe

ελαύνων ήκεν εις Πηλούσιον της Αιγύπτου . Ο δε ναυ
lusium Ægypti urbem pervenit : navali interim exercitu ex

τικός στρατός παρέπλει αυτώ εκ Φοινίκης ως επ’ Αϊ
Phænice in Ægyptum adnavigante : ac naves quidem Pelu

γυπτον και καταλαμβάνει τάς ναύς εν Πηλουσίω δρ- | si appulsas oftendit . (2 ) Inter hec Mazaces Persa , Egypti

16 μούσας. ( 2 ) Μαζάκης δε ο Πέρσης , δς ήν σατράπης

Αιγύπτου εκ Δαρείου καθεστηκώς, τήν τε εν Ισσώ | satrapa a Dario constitutus , de pugna apud Issum com

μάχηνόπως συνέβη πεπυσμένος και Δαρείον ότι αισχρά | missa deque turpi fuga Darii certior factus; Phoeniciam

φυγή έφυγε , και Φοινίκην τε και Συρίας και της Αρα- | praeterea et Syriam magnamque Arabie partem in Alexan

βίας τα πολλά υπό Αλεξάνδρου εχόμενα , αυτό τε ουκ dri potestatem redactam esse ; quumque ipse Persicum

20 ούσης δυνάμεως Περσικής , εδέχετο ταϊς πόλεσι φιλίως | exercitum non haberet , Alexandrum in provinciam atque

και τη χώρα Αλέξανδρον. (3) Ο δε εις μέν Πηλούσιον | urbes amice recepit. (3) Praesidio itaque Pelusio imposito ,

φυλακήν εισήγαγε , τους δε επί των νεών αναπλεϊν κατά navibusque flumine Memphin petere jussis , ipse Heliopolin

τον ποταμών κελεύσας έστε επί Μέμφιν πόλιν , αυτός contendit , Nilum flumen a dextra habens : oppidisque

εφ' Ηλιουπόλεως ήει , εν δεξιά έχων τον ποταμόν τον quotquot in itinere erant deditione receptis , Heliopolin per

25 Νείλον, και όσα καθ' οδόν χωρία ενδιδόντων των ενοι

κούντων κατασχών , διά της ερήμου αφίκετο ες Ηλιού

deserta pervenit . (4) Inde , trajecto flumine Memphin

πολιν . (4) Εκείθεν δε διαβάς τον πόρον ήκεν ες Μέμφιν.

venit , ubi cum reliquis diis tum Apidi sacrificium fecit ,

Και θύει εκεί τούς τε άλλους θεούς και το "Άπιδι και

gymnicis ac musicis ludis editis : ad quos præstantissimi

αγώνα εποίησε γυμνικόν τε και μουσικόν ήκον δε αυ quique e Græcia artifices convenere . Ex Memphi deinde

80 τω οι αμφί ταύτα τεχνίται εκ της Ελλάδος οι δοκιμώ secundo flumine ad mare devectus est : ubi scutatos , et

τατοι. 'Εκ δε Μέμφιος κατέπλει κατά τον ποταμόν ως sagittarios atque Agrianos et regiam turmam equitum ami.

επί Θάλασσαν, τούς τε υπασπιστής (επί των νεών ] λα corum ejus navibus imponit . (5) Quumque Canopum ve

Eών και τις τοξότας και τους '
Αγριάνας και τωνιπ nisset, Mareotida paludem circumvectus , eo loci appulit ,

πέων την βασιλικήν λην την των εταίρων . (6) Ελ ubi nunc Alexandria ab Alexandri nomine ita dicta, con

85 θεών δε ες Κάνωβον και κατά την λίμνην την Μαρίαν dita est . Ejus loci situs ei maxime opportunus condendæ

περιπλεύσας αποβαίνει όπου νύν Αλεξάνδρεια πόλις urbi est visus , et opulentam urbem fore animo prasagie

ακισται , 'Αλεξάνδρου επώνυμος . Και έδοξεν αυτώ και bat. Ordiendi igitur operis cupiditate succensus, urbem

χώρος κάλλιστος κτίσαι εν αυτω πόλιν και γενέσθαι

αν ευδαίμονα την πόλιν . Πόθος ούν λαμβάνει αυτόν

designare coepit , et quo loco forum ædificandum esset ,

40 του έργου, και αυτός τα σημεία τη πόλει έθηκεν , ίνα τε

quo templa exstruenda , quotquot aut diis Græcis aut

αγοράν εν αυτή δείμασθαι έδει και τερά όσα και θεών

Isidi Ægyptiæ sacra esse volebat, postremo qua ampli

αντινων , των μεν Ελληνικών, Ίσιδος δε Αίγυπτίας ,

tudine murus circumducendus esset, præscripsit. Quumque

και το τείχος και περιβεβλήσθαι. Και επί τούτοις έθύετο, ea de re sacrum diis faceret, sacrificia prosperos eventus

και τα ιερά καλά εφαίνετο.
portenderunt..
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ΚΕΦ. Β ' . CAP. II .

10

Λέγεται δε τις και τoιόσδε λόγος, ουκ άπιστος Narratur porro hac de re hujuscemodi quidpiam , meo

έμοιγε εθέλειν μεν Αλέξανδρον καταλιπείν αυτόν τα quidem judicio , non indignum fide : voluisse quidem

σημεία του τειχισμού τοίς τέκτοσιν, ούκ είναι δε ότω | Alexandrum ipsum signa ducendo muro fabris relinquere ,

την γην επιγράψουσι των δή τεκτόνων τινά επιφρα- | quumque nihil ad manum esset , quoterra inscribi posset ,

5 σθέντα , όσα εν τεύχεσιν άλφιτα οι στρατιώται εκόμιζον | quendam ex fabris hoc excogitasse , ut congesta omni la

ξυναγαγόντα επιβάλλειν τη γη ναπερ ο βασιλεύς | rina quam milites in vasis habebant , eam terra quam rer

υφηγείτο , και τον κύκλον ούτω περιγραφήναι του πε designabat aspergeret, atque ita in orbem locum muro urbi

ριτειχισμού όντινα τη πόλει επoίει . ( 2 ) Τούτο δε επι circumducendo præscriptum esse . (2 ) Addidisse etiam

λεξαμένους τους μάντεις και μάλιστα δή 'Αρίστανδρον | hoc vates , et quidem precipue Aristiandrum Telmissensem,

τον Τελμησσέα , δς δή πολλά μέν και άλλα αληθεύσαι | qui multa etiam alia vera Alexandro predixisse ferebatur ,

ελέγετο Αλεξάνδρω , φάναι ευδαίμονα έσεσθαι την πό urbem illam cum aliis rebus tum frugum copia opulentam

λιν τά τε άλλα και των εκ γής καρπών είνεκα .
fore .

3. Εν τούτω δε και Ηγέλοχος κατέπλευσεν εις 3. Inter hæc Hegelochus in Ægyptum cum navibus re

Αίγυπτον , και απαγγέλλει 'Αλεξάνδρα Τενεδίους τε
nit , qui Alexandro renuntiat , Tenedios ad se a Persis de

15 αποστάντας Περσών σφίσι προσθέσθαι ( και γάρ και fecisse , quod inviti Persis sese adjunxissent; Chios quo.

άκοντας Πέρσαις προσχωρήσαι ) και Χίων ότι δή και
que ipsos in urbem advocasse , invitis iis , quos Aulophra

δημος επηγάγετο σφάς βία των κατεχόντων την πόλιν ,

dates et Pharnabazus præsidio reliquerant ; (4) captum

ούς Αυτοφραδάτης τε και Φαρνάβαζος εγκατέστησαν

(1 ) αλώναι δε αυτόθι και Φαρνάβαζον εγκαταλη
etiam in ea ipsa urbe esse Pharnabazum vnaque compre

20 φθέντα και Αριστόνικον Μηθυμναίον τον τύραννον εσ
hensum Aristonicum Methymnæum tyrannnm qui in por

πλεύσαντα ες τον λιμένα της Χίου ξύν ημιολίαις λη- 1 tum Clhi cum quinque piraticis navibus se recepisset ,

στρικαίς πέντε, υπό σφών έχόμενον τον λιμένα ου ignarus portum ab ipsis teneri, deceptusque ab iis qui

γνόντα , αλλ' εξαπατηθέντα γάρ πρός των τα κλείθρα | claustra portus tuebantur , Pharnabazi classemin ea sta

εχόντων του λιμένος , ότι το Παρναβάζου άρα ναυτικόν
tione esse affirmantibus : ( 5) ac piratas quidem omnes ad

25 ορμεί εν αυτώ (5) και τους μεν ληστάς πάντας αυτού

κατακοπήναι προς σφών : 'Αριστόνικον δε ήγε παρ'

internecionem cæsos esse : adducere se ad Alexandrum

Αλέξανδρος και Απολλωνίδην τον Χίον και «φισινόν
Aristonicum et Apollonidem Chium Phisinumque et Me

και Μεγαρέα και τους άλλους όσοι της τε αποστάσεως | gareum et reliquos , qui defectionis auctores adiutoresque

της Χίων ξυνεπελάβοντο και εν τω τότε τα πράγματα | fuerant , actum temporis violentam apud Chios rerum

30 της νήσου βία είχον (6) και Μυτιλήνην δε Χάρητα | omnium administrationem tenebant . (6 ) Adhec Mytilenen

έχoντα ότι αφείλετο και τας άλλας τας εν Λέσβω πό- | Clhareti, qui eam tenebat , eripuisse, reliquaque Lesbiorum

λεις και αυτάς ομολογία προσηγάγετο , Αμφοτερον δε | oppida deditione recepta esse. Amploterum cum L1 navi

συν εξήκοντα ναυσιν επί Κώ έπεμψεν επικαλείσθαι γάρ | busin Con insulam missum ; accersisse enim ipsos Coos ,

σφάς τους Κώους και αυτός καταπλεύσας ότι εύρε την

35 Κώ προς '

Αμφοτερού ήδη εχομένην· (7) και τους μέν | seque quum illac preternavigaret , intellexisse insulam in

άλλους όσοι αιχμάλωτοι ήγεν Ηγέλοχος , Φαρνάβαζος | Amphoferi potestate esse: (7 ) et ceteros quidem captivos

δε απέδρα εν Κω λαθών τους φύλακας. 'Αλέξανδρος

omnes Hegelochus adduxit : Pharnabazus in Con insulam

δε τους τυράννους μεν τους εκ των πόλεων ές τας πό clam custodibus aufugit. Alexander tyrannos quidem ur

λεις πέμπει , χρήσασθαι όπως εθέλοιεν τους δε αμφ' | bium in urbes mittit , ut de iis sicut liberet statuerent. Eos

40 Απολλωνίδην τούς Χίους ές Ελεφαντίνην πόλιν Αι vero qui circa Apollonidem Chium erant , in Elephantinem

γυπτίαν ξυν φυλακή ακριβεί έπεμψεν. Ægypti urbem cum accurata custodia misit ,

ΚΕΦ. Γ ' . CAP. III.

Επί τούτοις δε πόθος λαμβάνει αυτόν ελθείν παρ' Post hæc cupido Alexandrum cepit adeundi Hammonem

"Αμμωνα ες Λιβύης , το μέν τι τω θεώ χρησόμενον , Libycum, oraculum consulendi causa , quod certissimum

ότι άτρεκές ελέγετο είναι το μαντείον του Άμμωνος esse ferebatur, Perseusque ipse et Hercules deum consu

45 και χρήσασθαι αυτώ Περσέα τε και Ηρακλέα, τον luisse credebanfur : ille quidem quum adversus Gorgonem

μεν επί την Γοργόνα ότε προς Πολυδέκτου έστέλλετο , | Polydeste missus esset , hic vero quum in Libyarm adver

τον δε ότε παρ' Ανταίον ήει εις Λιβύης και παρά Βού sus Antæum , et in Ægyptum contra Busiriden proficiscere

σιριν εις Αίγυπτον. (2) Αλεξάνδρω δε φιλοτιμία ήν tur . (2 ) Erat porro Alexandro æmulatio quædam cum
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προς Περσέα και Ηρακλέα , από γένους τε όντι του Perseo et Hercule , quippe qui a genere utriusque descende

αμφοίν και τι και αυτός της γενέσεως της εαυτού ές
ret , siquidem et ipse ortus sui initia ex parte (materna )

Αμμωνα ανέφερε , καθάπερ οι μύθοι την Ηρακλέους | ad Ammonem referebat , quemadmodum Persei atque Her

τε και Περσέως ές Δία . Και ούν παρ' 'Άμμωνα ταύτη

και τη γνώμη έστέλλετο , ως και τα αυτού ατρεπέστερον

culis fabulæ ad Jovem . Hoc itaque consilio ad Ammonem

εισόμενος ή φήσων γε έγνωκέναι .
proficiscebatur, ut quæ ad se pertinerent certius cognosce

3. Μέχρι μεν δη Παραιτονίου παρά θάλασσαν ήει | ret , aut saltem se novisse jactaret .

δι ' ερήμου, ου μέντοι δι' ανύδρου της χώρας , στα 3. Ac Parætonium usque secus mare per solitudinem pro

δίους ές χιλίους και εξακοσίους , ώς λέγει 'Αριστόβου
fectus est , sed non omnino per inaquosam regionem , ad

10 λος. 'Εντεύθεν δε ες την μεσόγαιαν έτράπετο , ένα

το μαντείον ήν του Άμμωνος. 'Έστι δε ερήμη τε και
mille sexcenta stadia , ut tradit Aristobulus. Inde mediterra

οδός και ψάμμος και πολλή αυτής και άνυδρος. (4)
nca petiit , ubi Ammonis templum est , unde oracula petun

"Ύδωρ δε εξ ουρανού Αλεξάνδρα πολύ εγένετο , και tur. Est autem via plane deserta altoque sabulo impedita et

τούτο ες το θείον ανηνέχθη. Ανηνέχθη δε ες το θείον aquæ inops. (4 ) At Alexandro larga e cuelo pluvia demissa

15 και τόδε άνεμος νότος επάν πνεύση εν εκείνη τη χώ est , quod quidem prodigio habitum est , sicut etiam hoc :

ρω , της ψάμμου επιφορεί κατά της οδού επί μέγα , quotiescunque enim Auster ea in regione spirat , magna vi

και αφανίζεται της οδού τα σημεία ουδέ έστιν ειδέναι
arenæ viam obruit , ita ut omnia viarum vestigia obducantur,

ένα χρή πορεύεσθαι καθάπερ έν πελάγει τη ψάμμω, | et , perinde ut in pelago , qua eundum sit cerni prae arena

ότι σημεία ουκ έστι κατά την οδόν ούτε που όρος ούτε
non possit. Neque enim signa ulla sive notæ ad viam

20 δένδρον ούτε γήλοφοι βέβαιοι άνεστηκότες , οιστισιν οι

exstant , non collis , non arbor , non firmi et stabiles tu

οδιται τεκμαίροιντο αν την πορείαν, καθάπερ οι ναύται

τους άστρους αλλά επλανάτο γάρ ή στρατιά Αλεξάνδρω | muli, ex quibus viatores itineris rationem colligere , ut

και οι ηγεμόνες της οδού αμφίβολοι ήσαν. (5) Πτολε
nautæ ex astris , possint. Errabat itaque Alexandri exer

μαίος μεν δή ο Λάγου λέγει δράκοντας δύο ιέναι προ citus , ejusque ductores de via am ant. (5) Ptolemæus

25 του στρατεύματος φωνήν τέντας , και τούτοις 'Aλέξαν Lagi filius auctor est, dracones duos clamorem edentes agmen

έρον κελεύσαι έπεσθαι τους ηγεμόνας πιστεύσαντας præcessisse , et Alexandrum ducibus imperasse , ut prodi

των θείων τους δε ηγήσασθαι την οδόν τήν τε ές το gio acquiescentes dracones sequerentur ; ac dracones in

μαντείον και οπίσω αυθις: (6) 'Αριστόβουλος δε , και ο
craculi sedem ipsos et duxisse et reduxisse. (6) Aristobu

πλείων λόγος ταύτη κατέχει , κόρακας δύο προπετομέ
jus autem et reliqui plurimi duos corvos ante exercitum

30 νους προ της στρατιάς , τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρα
volitasse scribit, eosque Alexandro itineris duces exstitisse.

τους ηγεμόνας. Και ότι μεν θειόν τι ξυνεπέλαβεν αυ

Ac sane aliquo prodigio adjutum Alexandrum esse pro
τω έχω ισχυρίσασθαι , ότι και το είκός ταύτη έχει το

certo affirmaverim : verisimile enim omnino hoc est : at

δε άτρεχές του λόγου αφείλοντο οι άλλη και άλλη υπέρ

αυτού εξηγησάμενοι .

veram rei rationem scriptorum dissensus obscuravit.

15

ΚΕΦ. Δ ' . CΑΡ. 1V.

Ο δε χωρος ναπερ του Άμμωνος το ιερόν έστι , Locus autem in quo Ammonis templum est, omni ex

τα μεν κύκλω πάντα έρημα και ψάμμον το πάν έχει parte solitudines et arenas habet caretque aqua. Mediuin

και άνυδρον: αυτός δε εν μέσω ολίγος ών ( όσον γάρ | Injusloci, quod exiguo spatio circumscribitur , (nam ubi

πλείστον αυτού ες πλάτος διέχει , ές τεσσαράκοντα latissimum est, ad quadraginta summum stadia extenditur )

μάλιστα σταδίους έρχεται) κατάπλεώς έστιν ημέρων cultis arboribus est refertum, oleis nimirum et palmis , S0 .

40 δένδρων , έλαιών και φοινίκων , και ένδροσος μόνος των lumque ex circumjectis locis roscidum . (2) Fons etiam ex eo

πέριξ . ( 2) Και πηγή εξ αυτού ανίσχει ουδέν τι εοικεία oritur , nihil cum reliquis fontibus quotquot e terra scaturiunt

ταις πηγαις όσαι άλλαι εκ γής ανίσχουσιν . 'Εν μέν simile habens. Meridie enim frigidus est gustanti multoque

γάρ μεσημβρία ψυχρών το ύδωρ γευσαμένω τε και έτι | magis attingenti , qualis est frigidisimus ; sole ad vespe

μάλλον αναμένω οίον ψυχρότατον εγκλίναντος δε του

45 ηλίου ές εσπέραν θερμότερον, και από της εσπέρας έτι | mediam noctem usqueincrementa accipit; media nocte

rum vergente , calidior est ; qui quidem calor a vespera

θερμότερον έστε επί μέσας νύχτας , μέσων δέ νυκτών

εαυτού θερμότατον από δε μέσων νυκτών ψύχεται εν τά

calidissimus est ; postmediam noctem paulatim refrigescit ;

ξει, και έωθεν ψυχρoν ήδη εστί , ψυχρότατον δε μεσημ

et sub auroram jam frigidus est , meridie frigidissimus • at.

βρίας και τούτο δή αμείβει εν τάξει επί εκάστη ημέρα. | que has quidem vicissitudines singulis diebus subit. (3 )

5ο (3) Γίγνονται δε και άλες αυτόματοι εν τω χωρίω τούτω Gignit autem etiam hoc solum suapte natura salem fos
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ορυκτοί. Και τούτων έστιν ούς ες Αίγυπτον φέρουσι | silem ; quem quidem nonnulli sacerdotes Ammonis in Egy

των ιερέων τινές του "Αμμωνος. Επειδή γαρ επ ' Αι- | ptum portant . Quum enim in Egyptum proficiscuntur,

γύπτου στέλλονται , ές κοιτίδας πλεκτάς εκ φοίνικος εσ
salem in cistulas ex palma contextas conditum , regi aut

βαλόντες δώρον τω βασιλεϊ αποφέρουσιν ή εί των άλλω. | alteri cuipiaan muneri ferunt .(4) Sunt autem frusta oblonga ,

και (4 ) Έστι δε μακρός τε και χόνδρος και ήδη τινές αυτών

και υπέρ τρείς δακτύλους, και καθαρός ώσπερ κρύσταλ. | quaedam enim longitudinem trium digitorum excedunt ,

λος και τούτω επί ταϊς θυσίαις χρώνται , ως καθαρω- | puraque instar crystalli . Hoc genere salis et Egyptii et

τέρω των από θαλάσσης αλών, Αιγύπτιοί τε και όσοι alii quibus divinus cultus curæ est, in sacrificiis utuntur,

άλλοι του θείου ουκ αμελώς έχουσιν. ( 6) 'Ενταύθα | quod sale marino sit purior. (5) Alexander loci naturam

1ο Αλέξανδρος τον τε χώρον εθαύμασε καιτο θεώ έχρή- | admiratus , Oraculum consuluit : acceptoque responso sibi ,

σατο και ακούσας όσα αυτό προς θυμού ήν , ώς έλε

ut dicebat , grato , in Ægyptum rediit , eodem , ut Aristobu

γεν, ανέζευξεν επ’ Αιγύπτου , ως μέν 'Αριστόβουλος

lus auctor est , quo venerat itinere : ut vero Ptolemxus
λέγει, την αυτήν οπίσω οδόν , ώς δε Πτολεμαίος και Λά

γου , άλλην ευθείαν ως επί Μέμφιν.
scribit , rectiore via Memphin versus.

ο

ΚΕΦ, Ε'. CAP . V.

15
Εις Μέμφιν δε αυτώ πρεσβείαί τε πολλαι έχ της Ad Memphin multæ ad eum ex Græcia legationes venere,

Ελλάδος ήκον , και ουκ έστιν όντινα ατυχήσαντα ών neque quenquam , qui postulata non impetrasset , dimisit .

εδείτο απέπεμψε και στρατιά παραγίγνεται παρά μέν | Novae etiam copie accesserunt , ab Antipatro mercenari

'Αντιπάτρου μισθοφόροι Έλληνες ές τετρακοσίους, ών
Græci quadringenti, quibus præerat Menidas Hegesandri fi

ηγείτο Μενίδας και Ηγησάνδρου, εκ Θράκης δε ιππείς ες

lius : ex Thracia equites circiter quingenti, quibus præfectus

20 πεντακοσίους , ών ήρχεν 'Ασκληπιόδωρος ο Ευνίκου. (2)

'Ενταύθα θύει το Διί τώ βασιλεί και πομπεύει ξυν τη
erat Asclepiodorus Lunici filius. (2 ) Eo loci Jovi regi sacrum

στρατιά εν τοις όπλοις και αγώνα ποιεί γυμνικών και μου»

fecit, pompam cum exercitu armato duxit : ludos etiam

σικόν. Και τα κατά την Αίγυπτον ενταύθαεκόσμησε δύο gymnicos et musicos exhibuit . Deinde ad Ægypti admi

μεν νομάρχας Αιγύπτου κατέστησεν Αίγυπτίους, Δολόα nistrationem constituendam conversus , duos Ægypto præ

25 σπιν και Πέτισιν , και τούτοις διένειμε την χώραν την sides Ægyptios præfecit, Doloaspin et Petisin , inter quos

Αίγυπτίαν: Πετίσιος δε άπειπαμένου την αρχήν Δολόα. universam Ægypti regionem distribuit. Petise vero im

σπις ενδέχεται πάσαν. (3) Φρουράρχους δε των εταί
perium detrectante, Doloaspis totam provinciam susce

ρων εν Μέμφει μεν Πανταλέοντα κατέστησε τον Πυ

δναίον, εν Πηλουσίω δε Πολέμωνα τον Μεγακλέους , | pit . (3 ) Praesidiorum principes ex amicis in Menupli

30 Πελλαίον» των ξένων δε άρχειν Λυκίδαν Αιτωλόν,
constituit Pantaleontem Pydnæum , Pelusii Polemonem

γραμματέα δε επί των ξένων Εύγνωστον τον Ξενοφάν- Megaclis filium Pelleum . Exteris militibusLycidam Eto

του των εταίρων επισκόπους δε αυτών Αισχύλον τε lum praefecit. Scribam praeterea exteris adjunxit , Eu

και Έφιππον τον Χαλκιδέα. (4 ) Λιβύης δε της προσ gnostum Xenophanti filium , ex amicis . Inspectores vero

χώρου άρχειν δίδωσιν Απολλώνιον Χαρίνου , Αραβίας | isdem adjecit Eschylum et Ephippum Chalcidensem. (4)

35 δε της προς Ηρώων πόλει Κλεομένην τον έκ Ναυκρά

Libyæ vero finitimæ Apollonium Charini filium præfe
τιος και τούτω παρηγγέλλετο τους μεν νομάρχας εάν

cit : Arabiæ quæ est ad urbem Heroum , Cleomenem Nac
άρχειν των νομών των κατά σφάς καθάπερ εκ παλαιού

καθειστήκει, αυτόν δε εκλέγειν παρ' αυτών τους φό . | cratitam , mandatis additis , ut legunm imperium juxta

ρους: οι δε αποφέρειν αυτώ ετάχθησαν . (5) Στρα- | veterem consuetudinem penes presides esset : ipse tribata

κο τηγoύς δε τη στρατιά κατέστησεν ήντινα εν Αιγύπτω colligeret , quae illi pendere ei Jussi sunt. ( 5) Copis quas

οπελείπετο Πευκέσταν τε τον Μακαρτάτου και Βάλα in Ægypto reliquit , duces præfecit Peucestam Macartati

χρον
τον 'Αμύντου , ναύαρχον δε επί των νεών Πολέ et Balacrum Amyntæ filium , classi vero Polemonem

μωνα τονΘηραμένους σωματοφύλακα δε αντί Αρρύβα | Theramenis filium.Theramenis filium . Corporis custodem loco Arrhybæ

τον Λεοννάτον τον Ονάσου έταξεν "Άρρύβας γάρ νόσω

κ απέθανεν. ( 6) 'Απέθανε δε και Αντίοχος ο άρχων | morbo exstinctus erat .

Leonnatum Onasi ( Antei ?) filium constituit : Arrhybas enim

. ( 6) Obierat autem etiam Al
των τοξοτών, και αντί τούτου άρχειν επέστησε τους το.
ξόταις Ομβρίωνα Κρήτα. Επί δε τους ξυμμάχους | tiochus sagittariorum dux , in cujus locum Ombrionem

τους πεζούς , ών Βάλακρος ηγείτο , επεί Βάλακρος εν
Cretensem suffecit. Sociorum peditatui cui Balacrus

Αιγύπτω υπελείπετο, Κάλανoν κατέστησεν ηγεμόνα. | pricfuerat ( qui in Egypto relinquebatur ), Calanum ducean

60 ( ) Κατανείμαι δε λέγεται εν πολλούς την αρχήν της | constituit. (7) Egyptiimperiuminter plures presides par.
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Αιγύπτου , την τε φύσιν της χώρας θαυμάσας και την titus esse dicitur, naturam regionis admiratus et muni

οχυρότητα, ότι ουκασφαλές οι εφαίνετο ένα επιτρέψαι | menta , neque tutum ratus universum Egyptiimperium

άρχειν Αιγύπτου πάσης . Και Ρωμαίοι μοι δοκούσι

παρ' Αλεξάνδρου μαθόντες εν φυλακή έχειν Αίγυπτον
uni committere . Quod quidem Alexandri consilium imitati

6 και μηδένα των από βουλής επί τώδε εκπέμπειν ύπαρ- | Romani in tuenda Egypto milhi videntur, neminem sena

χον Αιγύπτου , αλλά τών εις τους ιππέας σφίσι ξυντε
torii ordinis , sed equestris , proconsulem eo mittere soliti.

λούντων .

ΚΕΦ. ς' . CAP, VI.

sacra

Αλέξανδρος δε άμα το ήρι υποφαίνοντι έχ Μέμ- Alexander ineunte vere Memphi in Phænicen movit ,

φιος ήει επί Φοινίκης και εγεφυρώθη αυτών και τε κατά Nilo flumine ad Memphin fossisque ejus omnibus ponte

1ο Μέμφις πόρος του Νείλου και αι διώρυχες αυτού πάσαι .
stratis. Ubi Tyrum pervenit , reperit ibi advectam jam

Ως δε αφίκετο ες Τύρον, καταλαμβάνει ενταύθα ήκον
etiam classem ; et Herculi rursus sacrum fecit, ludosque

αυτώ ήδη και το ναυτικόν. 'Εν Τύρω δε αύθις θύει το

Ηρακλεί και αγώνα ποιεί γυμνικόν τε και μουσικόν. | gymnicos et musicos edidit . (2) Εodem loci Paralas ,

(2 ) Ενταύθα αφικνείται παρ' αυτόν εξ Αθηνών και Πά
Atheniensium navis , ad Alexandrum venit , legatos adve .

15 ραλος πρέσβεις άγουσα Διόφαντον και Αχιλλέα : ξυνε- | hens Diophantum et Achillem. Conjunxerant sese huic le .

πρέσβευον δε αυτούς και οι Πάραλοι ξύμπαντες. Και | gationi omnes Parali universi : quibus quidem omnia qua:

ούτοι των τε άλλων έτυχον ών ένεκα εστάλησαν και | postularunt concessit , et Αtheniensibus cives quotquot ad

τους αιχμαλώτους αφήκεν Αθηναίοις όσοι επί Γρανικώ | Granicum amnem capti fuerant remisit . (3) Quumque in

Αθηναίων εάλωσαν. (3) Τα δε εν Πελοποννήσω ότι Peloponneso tumultus excitati esse nuntiarentur, Ampho

και αυτό νενεωτερίσθαι απήγγελτο , Αμφοτερον πέμπει terum eo mittit , iis qui constantes ad Persicum usque bel

βοηθείν Πελοποννησίων όσοι ές τε τον Περσικών πόλε lum manserant , neque Lacedæmoniis morem gesserant,

μον βέβαιοι ήσαν και Λακεδαιμονίων ού κατήκουον.
subventurum . Phænicibus autem et Cypriis imperavit, ut

Φοίνιξι δε και Κυπρίους προσετάχθη εκατόν ναύς άλλας

προς αίς έχοντα 'Αμφοτερόν έπεμπε στέλλειν επί Πε
centum alias naves præter eas , quibus Amphoterum in.

25 λοποννήσου .
structum misit , in Peloponnesum destinarent.

4. Αυτός δε ήδη άνω ώρμάτο ως επί Θάψακόν τε και 4. Ipse verv ulteriora petens ad Thapsacum et Euphra

τον Ευφράτην ποταμόν, έν Φοινίκη μεν επί των φόρων | tem nuvium contendit , atque in Ρllenice quidem tributis

τη ξυλλογή καταστήσας Κοίρανoν Βεροιαίον, Φιλόξε- cogendis Ceranum Beraeum questorem constituit : in

νον δε της Ασίας τα επί τάδε του Ταύρου εκλέγειν . | Asia Philoxenum , qui cis Taurum vectigalia cogat . Pecu

30 Των ξυν αυτό δε χρημάτων την φυλακήν αντί τούτων niarum autem quas penes se habebat , Harpalo Machatæ ,

επέτρεψεν “Αρπάλω το Μαχάτα άρτι έκ της φυγής | qui recens ab exilio redierat , in horum locum suffecto ,

ήκοντι . (5) Άρπαλος γάρ τα μεν πρώτα έφυγε , Φι- curam dedit. (5 ) Harpalus enim primum quidem , quod

λίππουέτι βασιλεύοντος,ότι πιστός ήν , και Πτολεμαίος | fidus ( Alexandro ) fuisset , Philippo adhuc regnante fuge

ο Λάγου επί τω αυτώ έφυγε και Νέαρχος ο'Ανδροτίμου | rat , eademque de causa una cum illo etiam Ptolemeus Lagi ,

35 και Ερίγυιος ο Λαρίχου και Λαομέδων και τούτου αδελ et Nearchus Androtimi, atque Erigyius Larichi filius, ejusque

φός , ότι ύποπτα ήν 'Αλεξάνδρω ες Φίλιππον, επειδή frater Laomedon . Suspectus enim erat Alexander Philippo,

Ευρυδίκην γυναίκα ηγάγετο Φίλιππος , Ολυμπιάδα δε
postquam Olympiade Alexandri matre repudiata , Eurydicen

την Αλεξάνδρου μητέρα ήτίμασε . (6) Τελευτήσαντος
uxorem ceperat. (6 ) Mortuo autem Philippo quum ii qui sua

δε Φιλίππου κατελθόντας από της φυγής όσοι δι' αυτόν
causa fugerant rediissent, Ptolemæum quidem inter corporis

40 έφευγον Πτολεμαίον μέν σωματοφύλακα κατέστησεν,
custodes retulit : Harpalum vero , quum corpore esset ad res

"Άρπαλον δε επί των χρημάτων , ότι αυτό το σώμα ες
bellicas subeundas parum firmo , thesauris præfecit : Eri

τα πολέμια αχρείον ήν, Έρίγυιον δε ιππάρχην των
gyium equiatui sociorum ducenı statuit : Laomedontem ejus

ξυμμάχων , Λαομέδοντα δε τον τούτου αδελφόν, ότι δί

γλωσσος ήν ες τα βαρβαρικά γράμματα , επί τοις αι
fratrem , quod duarum linguarum , græcæ et barbaricæ , pe

45 χμαλώτους βαρβάροις , Νέαρχον δε σατραπεύειν Λυκίας
ritus esset , captivis barbaris : Nearchum Lyciæ atque uni

και της έχoμένης Λυκίας χώρας έστε επί τον Ταύρον το
versæ regioni quæ Lyciæ finitima est ad Taurum montem

όρος. (1) Ολίγον δε πρόσθεν της μάχης της εν Ισσώ | usque preposuit . (7) Verum paulo ante prelium quod apud

γενομένης αναπεισθείς πρός Ταυρίσκου , ανδρός κακού , Issum commissum erat , Harpalus seductus a Taurisco ho- .

Άρπαλος φεύγει ξύν Ταυρίσκω. Και ο μέν Ταυρίσκος | mine improbo , una cum eo fugerat. Et Tauriscus quidem ad

540 παρ ' Αλέξανδρον τον Ηπειρώτην ές Ιταλίαν σταλείς | Alexandrum Epirotamin Italiam profectus , ibi vitam finit .

εκεί ετελεύτησεν· “Αρπάλωδε εν τη Μεγαρίδι ή φυγή ήν . | Πarpalusquam ad Megarenses se recepisset , invitatius ab

ARRIAXAUS.
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'Αλλ' 'Αλέξανδρος πείθει αυτόν κατελθείν , πίστεις δούς Alexandro uti ad se reverteretur, accepta fide Mugam sila

ουδέν οι μείον έσεσθαι επί τη φυγή ουδέ εγένετο έπα damno non futuram , rediit. Neque fuit damno ; nam re

νελθόντι , αλλ' επί των χρημάτων αυθις ετάχθη “Αρπα . versus pecuniarum administrationi denuo admotus est. (8 )

λος. (8 ) 'Ες Λυδίαν δε σατράπην Μένανδρον εκπέμπει | In Lydiam Menandrum, unum ex amicis , satrapam misit ,

5 των εταίρων επί δε τους ξένους, ών ηγείτο Μένανδρος , | Clearcho exteris , quorum dux erat Menander , suffierto.

Κλέαρχος αυτω ετάχθη» αντί δέ 'Αρίμμα σατράπην Συ
In Arimmæ locum Asclepiodorum Eunici filium Syriæ sa ·

ρίας Ασκληπιόδωρον τον Ευνίκου απέδειξεν , ότι 'Αρίμ

μας βλακεύσαι έδόκει αυτό εν τη παρασκευή ήντινα | trapam constituit, quum Arimmas visus esset in praparandis

necessariis exercitui interiora Asia petenti segnem se pra
ετάχθη παρασκευάσαι τη στρατιά κατά την οδόν την

huisse
10 ανω.

ΚΕΦ. Ζ ' . CAP. VII .

25

Και αφίκετο ες Θάψακον Αλέξανδρος μηνός Εκα - Alexander Thapsacum pervenit mense Hecatombæoir ,

τομβαιώνος επί άρχοντος Αθήνησιν 'Αριστοφάνους και archonte Athenis Aristophane : ubi duobus pontibusjunctum

καταλαμβάνει δυοίν γεφύραιν έζευγμένον τον πόρον . Euphratem fluvium reperit. Mazæus eniin , cui Darius

Και γάρ Μαζαίος , ότω η φυλακή του ποταμού εκ Δα amnis tulelam mandaverat, cum tribus fere millibus equi:

15 ρείου επετέτρεπτο, ιππέας μέν έχων περί τρισχιλίους tum , in quibus duo erant millia Græcorum mercenariorum ,

και τούτων Έλληνας μισθοφόρους δισχιλίους , τέως μέν | hucusque quidem adflumen consederat; (2 ) et propterea ,

αυτού επί το ποταμό εφύλασσε , (2 ) και επί τώδε ου
pons non continuus usque ad ulteriorem ripam perductus

ξυνεχής ή γέφυρα ήν έζευγμένη έστε επί την αντιπέραν
| erat a Macedonibus , veritis , ne qui cum Mazæo erant in

όχθην τοϊς Μακεδόσι, δειμαίνουσι μή επίθoιντο οι αμφί
pontem qua parte imperfectus erat impetum facerent. Ma

20 Μαζαίον τη γεφύρα ίνα επαύετο: Μαζαίος δε ως ήκου
zæus autem ubi Alexandrum appropinquare cognovit, cum

σεν ήδη προσάγοντα Αλέξανδρον, ώχετο φεύγων ξυν τη

omnibus copiis inde aufugit. Post ejus fugam , pontibus
στρατιά πάσης και ευθύς ως έφυγε Μαζαίος ,επεβλήθη

σαν αι γέφυραι τη όχθη τη πέραν και διέβη επ' αυτών
in ulteriorem ripam jactis , Alexander universum exercitum

ξυν τη στρατιά Αλέξανδρος .
traduxit.

3. ' Ένθεν δε εχώρει άνω, εν αριστερά έχων τον Ευ . 3. Inde ulterius per regionem , cui Mesopotamia nomen

φράτην ποταμών και της Αρμενίας τα όρη , διά της est , ad lævam Euphratem Nuvium et Armeniæ montes ha

Μεσοποταμίας καλουμένης χώρας. Ουκ ευθείαν δε επί | bens , progressus est. Νeque vero recta via ab Empirate

Βαβυλώνος ήγεν από του Ευφράτου ορμηθείς , ότι την movens Babylonem contendit , quum alia via ad exercitum

ετέραν ιόντι ευπορώτερα τα ξύμπαντα των στρατώ ήν, | ducendum commodioir plus pabuli equis suppeditaret, alia

30 και χιλός τοϊς ίππους και τα επιτήδεια εκ της χώρας

λαμβάνειν, και το καύμα ούχ ωσαύτως επιφλέγον. | que necessaria ex ea regione surnai possent , neque estis

Αλόντες δέ τινες κατά την οδόν των από του Δαρείου
tantopere gradientes torreret. (4 ) In itinere exploratores

στρατεύματος κατασκοπής ένεκα απεσκεδασμένων εξήγ- | nonnulli , longius ab exercitu Darii speculatum digressi ,

γειλαν, ότι Δαρείος επί του Τίγρητος ποταμού κάθηται, capti significarunt Darium ad Tigrim fluvium consedisse ,

35 έγνωκώς είργειν Αλέξανδρον , ει διαβαίνου και είναι αυ Alexandrum transitu prohibiturum , multoque majores to

τώ στρατιάν πολύ μείζονα ήξύν ή εν Κιλικία έμάχετο. | pias Italere, quam quibuscumin Cilicia pugnarat . ( 5) Quo

( 5 ) Ταύτα Αλέξανδρος ακούσας ήει σπουδή ως επί τον
cognito , Alexander confestim ad Tigrim contendit. Qao

Τίγρητα . Ως δε αφίκετο, ούτε αυτόν Δαρείον καταλαμ
postquam venit , neque Darium ipsum offendit, neque pra

βάνει ούτε την φυλακήν ήντινα απολελοίπει Δαρείος ,

40 αλλά διαβαίνει τον πόρον , χαλεπώς μεν δι' οξύτητα του
sidium ullum a Dario relictum : itaque ſumen transit , are

ρού , ουδενός δε είργοντος.
quidem ob cursus rapiditatem , nemine tamen prohibente.

6. 'Ενταύθα αναπαύει τον στρατόν και της σελήνης
6. Ibi nonnihil quietis exercitui dedit . Per id tempus in

το πολύ εκλιπές εγένετο και Αλέξανδρος έθυε τη τε σε gens lunæ defectio fuit . Alexander lunæ , soli, ac terræ , a

λήνη και το ηλίω και τη γή , όταν το έργον τούτο λόγος | quibus eclipses fieri dicuntur , Sacrificium fecit . Αristandro

45 είναι κατέχει. Και έδόκει '
Άριστάνδρω προς Μακεδόνων visum est , felicem ac faustum successum Alexandro et Ma .

και Αλεξάνδρου είναι της σελήνης το πάθημα και εκεί. cedonibus per lunæ defectum portendi , præliumque eo ipso

νου του μηνός έσεσθαι η μάχη , και εκ των ιερών νίκην mense committendum esse ; et sacrificia ipsa victoriam

σημαίνεσθαι Αλεξάνδρω . (7 ) 'Αρας δε από του Τίγρη Alexandro promittere. (7 ) Motis itaque castris a Tigri per

τος ήει διά της Άτουρίας χώρας, εν αριστερά μέν έχων Aturiam exercitum duxit , a sinistra habens Gordyæorum

60 τα Γορδυαίων όρη , εν δεξιά δε αυτόν τον Τίγρητα. Τε montes , a destra Tigrim . Quarto deinde post transitum die

τάρτη δε ημέρα από της διαβάσεως οι πρόδρομοι αυτώ antecursores renuntiant, hostilem equitatum in campis cer .
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εξαγγέλλουσιν ότι ιππείς [ ούτοι ] πολέμιοι ανά το πε- ni : quantus autem corum numerus esset, colligi non posse .

δίον φαίνονται , όσοι δε , ουκ έχειν εικάσαι. Ξυντάξας. | Instructo igitur exercitu ad pugnam procedit : quum alii
ούν την στρατιάν προύχώρει ως ές μάχης και άλλοι αυ

rursum ex præcursoribus incitatis equis advolant, qui re

των προδρόμων προσελάσαντες ακριβέστερον ούτοι κα

και τιδόντες έφασκoν δοκεϊν είναι σφισιν ου πλείους ή χι
certius comperta , equites ab se visos non ultra mille esse

λίους τους ιππέας . affirmabant ..

ΚΕΦ. Η '. CAP. VIII .

Αναλαβών ουν την τε βασιλικήν ίλην και των εταί- Quo audito , confestim assumpta turma regia , et ami

ρων μίαν και των προδρόμων τους Παίονας ήλαυνε corum alia , et antecursoribus Pæonibus, in eos fertur : re

σπουδή , την δε άλλην στρατιάν βάδην έπεσθαι εκέλευ- I liquo exercitulento gradusequi jusso . Persarum equites

10 σεν . Ο δε των Περσών ιππείς, κατιδόντες τους αμφ’ Alexandrum acriterin sese ruentem conspicati , effusocursu

Αλέξανδρον οξέως επάγοντας, έφευγαν ανά κράτος. Και
fugiunt. Alexander fugientium terga premit (3 ) Et qui

Αλέξανδρος διώκων ενέκειτο (2) και οι μεν πολλοί
dem incolumes evasere , nonnulli occisi sunt : alii , quos

απέφυγον , τους δέ τινας και απέκτειναν, όσοις οι ίπποι

εν τη φυγή έκαμον , τους δε και ζώντας αυτοίς ίπποις | equi in fuga deficiebant , una cum equis vivi in potestaten

15 έλαβον και παρά τούτων έμαθαν ότι ου πόρρω είη Δα- venere : ex quibus cognovit, Darium cum ingenti exercitu

ρείος ξυν δυνάμει πολλή . non procul inde abesse .

3. Βεβoηθήκεσαν γάρ Δαρείω Ινδών τε όσοι Βακ- 3. Venerant enim auxilio ad Darium Indi quotquot Ba

τρίοις όμοροι και αυτοί Βάκτριοι και Σογδιανοί τού- ctrianis finitimi sunt, ipsique Bactriani et Sogdiani : quo

των μεν πάντων ηγείτο Βήσσος και της Βακτρίων χώρας rum omnium dux Bessus erat , Bactrianorum satrapa. Con

30 σατράπης. Είποντο δε αυτούς και Σάκαι (Σκυθικόν τούτο
junxerant sese his etiam Sacæ ex Scythis oriundi, iis qui

το γένος των την Ασίαν εποικούντων Σκυθών) , ουχ υπή

κοοι ούτοι Βήσσου, αλλά κατά συμμαχίαν την Δαρείου | Asiamincolunt : hi non imperio Bessi subjecti , sed Dario

ηγείτο δε αυτών Μαυάκης: αυτοί δε ιπποτοξόται ήσαν. | confederati sunt . Dicebat eos Mavaces ; erantque omnes lii

( 1 ) Βαρσαέντης δε 'Αραχώτων σατράπης 'Αραχώτους | equestres sagittarii . ( 4 ) Barsaentes autern Aracholorum sa

25 τε ήγεκαι τους ορείους Ινδούς καλουμένους.Σατιβαρ- | trapa Arachotos et Indos qui montani dicuntur dicebat. Sa.

ζάνης δε και 'Αρείων σατράπης 'Αρείους ήγε . Παρθυαίους | tilharlanes , Ariorum satrapa , Arios , Piratapliernes Parthos,

δε και Υρκανίους και Ταπούρους , τους πάντας ιππέας ,
Φραταφέρνης ήγεν . Μήδων δε ηγείτο'Άτροπάτης:ξυν- | Hyrcanos ac Tapuros , omnes equites . Atropates Melorum

ετάττοντο δε Μήδοις Καδούσιοί τε και Αλβανοί και
dux erat : conjuncti autem erant Medis Cadusii et Albani ac

30 Σακεσίναι. ( 6 ) Τους δε προσοίκους τη Ερυθρά θαλάσ
Sacesinæ . (5 ) Rubrimaris accolas Ocondobates , Ariobar

ση Oκονδοβάτης και Αριοβαρζάνης και Ορξίνης έκό- zanes et Ocxines ducebant . Uxii vero et Susiani ducem ha

ομουν. Ούξιοι δε και Σουσιανοί ηγεμόνα παρείχοντο | bebant Oxathrem Abuliti filium , Babylonii Buparem Cares

' Οξάθρην τον 'Αβουλίτου . Βουτάρης δε Βαβυλωνίων autem anaspasti, hoc est, sedibus suis pulsi , et Sitaceni Ba

ηγείτο. Οι δ'ανάσπαστοι Κάρες και Σιτακηνοί σύν βα- byloniis conjuncti erant.. Armeniis Orontes et Mithraustes

24 βυλωνίοις έτετάχατο . 'Αρμενίων δε Ορόντης και Μι præerant, Cappadocibus Ariaces. (6 ) Syros qui ex Colesyria
θραύστης ήρχε , και 'Αριάκης Καππαδόκων. (6) Σύ

ρους δέ τούς τε εκ της κοίλης και όσοι της μεταξύ των
erant , et quotquot in ea Syria , quæ est intra fluvios ( in Me.

ποταμών Συρίας Μαζαίος ήγεν. Ελέγετο δε ή πάσα
sopotamia ) liabitabant, Mazmus regebat. Universus porro

στρατιά η Δαρείου ιππείς μένές τετρακισμυρίους, πεζοί | Dari exercitus ferebatur esse equitum quadraginta milia ,

40 δέες εκατόν μυριάδας , και άρματα δρεπανηφόρα δια- | peditum circa decies centena milia , currus falcati ,

κόσια, ελέφαντες δε ου πολλοί , αλλά ες πεντεκαίδεκα | elephanti non multi , sed circiter xv cum Indis qui cisIn

μάλιστα Ινδούς τους επί τάδε του Ινδου ήσαν . dum flumen venerant.

7. Ξυν ταύτη τη δυνάμει έστρατοπεδεύχει Δαρείος 7. Cum his copiis Darius ad Gaugamela prope flumen Bu

εν Γαυγαμήλοις προς ποταμό Βουμώδω , απέχων Άρ- | modum castra posuerat , Sexcentis circiter ab Artbelo oppido

45 βήλον της πόλεως όσον εξακοσίους σταδίους , έν χώρω | stadiis , plano undique et patenti campo. Quicquid enim

ομαλώ πάντη. Και γάρ και όσα ανώμαλα αυτού ές ίπ- | inequalis soli erat, quodque curribus ducendisimpedimento

πασίαν, ταύτα δε εκ πολλού οι Πέρσαι τοις τε άρμασιν esset, id omne Persæ multo ante adæquarant, commodum .

επελαύνειν ευπετή πεποιήκεσαν και τη ίππω ίππάσιμα . I que ad equitandum fecerant . Persuaserant enim nonnulli

Ησαν γάρ οι άνέπειθον Δαρείον υπέρ της προς Ισσογε- Dario , nullam aliam fuisse causam cladis apud Issun ac

50 νομένης μάχης ότι άρα έμειονέκτησε των χωρίων τη | cepta , quam angustiam locorum : idque Darius facile cre

στενότητας και Δαρείος ου χαλεπώς επείθετο. didit.

5 .
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ΚΕΦ . Θ . CAP. IX .

Ταύτα ώς εξηγγέλθη Αλεξάνδρω πρός των κα- Quæ postquam Alexandro a speculatoribus Persarum

τασκόπων των Περσών όσοι εάλωσαν, έμεινεν αυτού captis relata sunt, quatuor diebus eu in loco ubi hæc nun

ένα εξηγγέλθη ημέρας τέσσαρας και την τε στρατιάν | fiata moratus , exercitui quietem ab itineris labore dedit :

εκ της οδού ανέπαυσε, το δε στρατόπεδον τάφρω τε και
castra vallo ac fossa munivit. Statuerat enim impedi

και χάρακι ετείχισεν. 'Εγνωγάρ τα μεν σκευοφόρα απολεί -
menta omnia ac militem qui inutilis ad pugnam esset relin

πειν και όσοι των στρατιωτών απόμαχοι ήσαν, αυτός δε

ξυν τους μαχίμοις ουδέν άλλο ότι μή όπλα φέρουσιν ιέ- quere : ipse vero cum bellatoribus nihil aliud quam arma

ναι ες τον αγώνα . ( 1) Αναλαβών ούν την δύναμιν νυ- portantibus prælium adire. (2) Noctu itaque copiis edu

κτός ήγεν αμφί δευτέραν φυλακήν μάλιστα , ως άμ ’ | ctis , circiter secundam vigiliam movit , ut prima statim luce

1ο ημέρα προσμίξαι τους βαρβάροις. Δαρείος δε , ως προσ manus cum barbaris consereret. Darius , simulac ei nuntia .

ηγγέλθη αυτώ προσάγων ήδη 'Αλέξανδρος , εκτάσσει
tum est Alexandrum appropinquare, confestim exercitum

την στρατιάν ως ές μάχην και Αλέξανδρος ήγεν ωσαύ
ad committendum prælium instruit. Alexander etiam in

τως τεταγμένους . Και απείχε μεν αλλήλων τα στρατό
πεδα όσον εξήκοντα σταδίους, ου μην πω καθεώρων | structam aciem ducit . Distabat exercitus ab exercitu sexa

15 αλλήλους : γήλοφοι γαρ εν μέσω επιπροσθεν αμφοίν | ginta ferme stadiis. Nondum vero sese conspiciebant ; tumuh

ήσαν. enim medii inter utrumque exercitum erant .

3. Ως δε απείχεν Αλέξανδρος όσον ές τριάκοντα 3. Quum vero Alexander triginta ferme stadiis abesset

σταδίους και κατ' αυτών ήδη των γηλόφων ήει αυτό και | jamque ad ipsos prope tumulos exercitus processisset , ibi

στρατός, ενταύθα , ως είδε τους βαρβάρους , έστησε την | conspectis barbaris phalangem sistit; convocatisque amicis

20 αυτούφάλαγγα και ξυγκαλέσαςαυτούς τε τους εταίρους | et copiarum auctoribus turmarumque prefectis, socierum

και στρατηγούς και ιλάρχας και των συμμάχων τε και
etiam ac mercenariorum exterorum ducibus, consultat an

των μισθοφόρων ξένων τους ηγεμόνας , έβουλεύετο ει
αυτόθεν έπάγοι ήδη την φάλαγγα , ώς οι πλείστοι άγειν | confestim phalanx in hostemagenda esset (que plurimorum

έκέλευον , (6 ) ή καθάπερ Παρμενίωνι καλώς [έχειν] εδό- sententia erat ), (4) an potius ( ut Parmenio recte censebat)

25 κει, τότε μεν αυτού καταστρατοπεδεύειν, κατασκέψασθαι | positis tum ibi castris , omnem illum locum accurate per

δέ τόν τε χώρον ξύμπαντα , ει δή τι ύποπτον αυτού ή | lustrarent , an quid alicubi suspectum parumque tutum es

απορον [είη ], ή είπη τάφροι ή σκόλοπες καταπεπηγέτες | set, an murices solosuftixi laterent : quem etiamin modum

αφανείς, και τας τάξεις των πολεμίωνακριβέστερον | acies instructe essent diligentius certiusque explorarent.
κατιδείν . Και νικά Παρμενίων τη γνώμη , και κατα

30 στρατοπεδεύουσιν αυτού όπως τεταγμένοι έμελλον ιέναι | Vicitque Parmenionis sententia , et castra ibi posita sunt ,,

ές την μάχην.

prout ad pugnam ituri erant.

5. Αλέξανδρος δε , αναλαβών τους ψιλούς και των 5. Deinde Alexander sumptis expeditis et equitatu ami

ιππέων τους εταίρους , περιήει εν κύκλω σκοπών την corum , locum omnem in quo prælium committendum erat,

χώραν πάσαν ένα το έργον αυτώ έσεσθαι έμελλεν. Επα- in circuitu lustrat . Reversusque , convocatis rursum copia

35 νελθών δε και ξυγκαλέσας αύθις τους αυτούς ηγεμόνας,
rum ducibus , non oportere eos sua oratione ad pugnam in

αυτούς μεν ουκ έφη χρήναι παρακαλείσθαι προς ου ές
citari, inquit. Veterem enim ipsorum virtutem multaque

τον αγώνα πάλαι γάρ είναι δι' αρετήν τε την σφών
præclara facinora jam sæpenumero edita magno satis incita

παρακεκλημένους και υπό των πολλάκις ήδη καλών έρ

γων αποδεδειγμένων" (6) τους κατά σφάς δε εκάστους mento ipsis esse : (6) id modo rogare, ut prout quisque

40 εξορμάν ήξίου , λοχαγόν τε λοχίτας καιελάρχην την ίλης eorum alicui turmæ , alæ , agmini, aut phalangi præfectus

την αυτού έκαστον και ταξιάρχους τας τάξεις , τούς τε esset, ita suos milites cohortaretur non jam illos pro Cole

ηγεμόνας των πεζών την φάλαγγα έκαστον τήν οι επι syria , aut Phænicia , neque pro Ægypto , ut prioribus præ

τετραμμένην, ώς εν τήδε τη μάχη ουχ υπέρ Κοίλης | lis, pugnaturos, sed pro universa Asia: illoque confictu

Συρίαςη Φοινίκης, ουδέ υπέρΑιγύπτου , ως πρόσθεν, | docernendum esse quosnam regnare oporteat . (7 ) Νοnigitur

45 μαχoυμένους , αλλά υπέρ της ξυμπάσης Ασίας , ούστα
illos multis verbis ad fortitudinem excitandos esse , qui

νας χρή άρχειν , εν τω τότε κριθησόμενον . (7 ) Ούκουν
bus virtus illa genuina propriaque sit : monendos tantum,

την ες τα καλά εξόρμησιν διά πολλών αναγκαίαν αυ

τους είναι οίκοθεν τούτο έχουσιν, αλλά κόσμου τε εν τω
ut unusquisque eos quibus præsit inter pugnandum in ordi

κινδύνω όπως τις καθ' αυτόν επιμελήσεται και σιγής
ne contineat : utque quum silentio opus sit , id accurate

5ο ακριβούς οπότε σιγώντας έπιέναι δέοι , και αν λαμπράς
observent · altiore item voce quum id ex re fuerit, utantur :

της βοής ίνα εμβοήσαι καλόν , και αλαλαγμού ως φοβε- | claniores denique quam maxime possint terribiles, quam

ρωτάτου οπότε έπαλαλάξαι καιρός (8) αυτοί τε όπως occasio ita postulaverit , edant. (8) Ad hæc, ut ipsi nam
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οξέως κατακούoιεν τών τε παραγγελλομένων, και παρ' | data celeriter auribus excipiant : excepta , accurate in agai

αυτών αυ όπως ές τας τάξεις οξέως παραδιδονται τα
na transmittant. Denique meminerint etiam summam rei

παραγγέλματα: έν τε τω καθ ' αυτόν έκαστον και το πάν

μεμνήσθαι ξυγκινδυνεύον τε αμελουμένων και δι' επιμε tum periclitari ex eo , quod circa se quisque negligat , tum

και λείας εκπονουμένω ξυνορθούμενον. conservari eo , quod accurate quisque ex egerit.

ΚΕΦ . Ι . CΑΡ. Χ .

Ταύτα και τοιαύτα άλλα ου πολλά παρακαλέσας τε Mis atque hujusmodi aliis verbis non multis cohortatus

και αντιπαρακληθείς πρός των ηγεμόνων θαρρείν επί duces , et vicissim ipse a ducibus animatus , ut confideret

σφίσι , δειπνοποιείσθαί τε και αναπαύεσθαι εκέλευσε eorum virtute , milites corpora curare et quietem capere

τον στρατόν. Παρμενίων δε λέγουσιν ότι αφικόμενος | jubet. Sunt qui dicant Parmenionem postea ad ipsiustaber

10 παρ' αυτόν επί την σκηνήν, νύκτωρ παρήνει επιθέ naculum venisse , utque per noctem in Persas irrueret sua .

σθαι τους Πέρσαις: απροσδοκήτοις τε γάρ και ανατε- | sisse. Inopinantibus enim ipsis atque perturbatis impetum

ταραγμένους και άμα εν νυκτί φοβερωτέροις επιθή- | noctu factum magis terribilem fore. (2 ) Alexandrum vero

σεσθαι. ( 2) Ο δε εκείνω μεν αποκρίνεται , ότι ei respondisse , quod quidem etiam alii ejus verba audive

και άλλοι κατήκουον των λόγων , αισχρόν είναι κλέ runt , furtivam victoriam cum turpitudine esse conjunctam :

15 ψαι την νίκην, αλλά φανερώς και άνευ σοφίσματος | Alexandri esse , aperto Marte non astu victoriam consequi .

χρήναι νικήσαι Αλέξανδρον. Και το μεγαλήγορον | Atque haec magnifica ejus vox non tam arrogantia quam

αυτού τούτο ουχ υπέρογκον μάλλόν τι ή ευθαρσές εν τοις fortitudini in adeundis periculis tributa est . At (mea sen

κινδύνοιςεφαίνετο δοκείν δ' έμοιγε, και λογισμώ ακρι- | tentia ) summa quoque prudentia hac in re est usus. (3)

βεί έχρήσατο εν τω τοιώδες (3) εν νυκτί γάρ τοις τε Noctu enim et iis qui abunde et qui minus parati ad pugnam

20 αποχρώντως και τους ενδεώς πρός τάς μάχας παρε sunt , multa ex improviso accidere solent, quæ fortioribus

σκευασμένους πολλά εκ του παραλόγου ξυμβάντα τους | cladem , et imbecillioribus inspinatam utrisque victoriam

μέν έσφαλε , τους κρείσσονας , τοις χείρoσι δε παρά τα adferant. Ipsi quoque Alexandro plerumque ad prælium

εξ αμφοίν έλπισθέντα την νίκην παρέδωκεν αυτώ τε ineundum audaciori nox periculosa videbatur . Simul vere

κινδυνεύονται το πολύ εν ταις μάχαις σφαλερά η νυξ | batur, ne victo rursum Dario , clancularia nocturnaque a

25 κατεφαίνετο, και άμα ησσηθέντι τε αύθις Δαρείω την | suis irruptio facta , in causa esset quo minus Darius confi

ξυγχώρησιν του χείρονι όντι και χειρόνων ηγείσθαι η | teretur, se pariter et milites suos Alexandro et Macedonibus

λαθραία τε και νυχτερινή εκ σφών επίθεσις αφηρείτο, | bellica virtute inferiores fuisse. (4) Adhec si praeter ex

(6) είτε τι έκ του παραλόγου πταίσμα σφίσι ξυμπέσοι , | spectationemMacedones cladem aliquam accepissent, liostes

τοις μεν πολεμίοις τα κύκλω φίλια και αυτοί της χώρας | Iocorum Fore ,sese contra imperitos illorum inter Isostes

omnia loca circumjecta amica esse habituros , et peritos

ου έμπειροι σφείς δε άπειροι εν πολεμίοις τοις πάσιν , versaturos , quorum non parva pars erant captivi, qui una

ών ου μικρά μοίρα οι αιχμάλωτοι ήσαν , ξυνεπιθησόμε cum Persis noctu eos invasuri essent, non solum si Mace

νοι εν νυκτί μή ότι πταίσασιν, αλλά και ει μή παρά | dones semel inferiores esse capissent, verumetiam non

πολύ νικώντες φαίνοιντο. Τούτων τε των λογισμών | multo superiores in pugna esse viderentur. Harum itaque

ένεκα επαινώ 'Αλέξανδρος και του ες το φανερόν υπερ- | cogitationum causa Alexandrumlaudandum censeo, nihilo

5 όγκου του μείον. que secius ob tam manifestam animi altitudinem .

ΚΕΦ. ΙΑ' . CΑΡ. ΧΙ .

Δαρείος δε και ο ξυν Δαρείο στρατός ούτως όπως
Darius vero ejusque exercitus, quemadmodum initio

την αρχήν ετάξαντο έμειναν της νυκτός ξυντεταγμένοι , | aciem instruxerunt, ita totam noctem stetit . Νeque enim

ότι ούτε στρατόπεδον αυτοίς περιεβέβλητο ακριβές και
castra accurate munierat , simulque metuebat ne hostes

άμα εφοβούντο μή σφισι νύκτωρ επίθoιντο οι πολέμιοι .

40 2 Και είπερ τι άλλο, και τούτο εκάκωσε τους Πέρσαις | noctuimpetum facerent . (2 ) Et sane Ionga illa in armis

εν τω τότε τα πράγματα , η στάσις η πολλή ή ξύν τοϊς | mora , είquid aliud , Persarum rebus tum temporis damno

όπλοις και το δέος , και τιπερ φιλεί προ των μεγάλων | ruit; et metus qui ante magnum aliquod prelium oriri

κινδύνων γίγνεσθαι , ουκ εκ του παραυτίκα σχεδιασθέν,
αλλ' εν πολλά χρόνω μελετηθέν τε και την γνώμης | solet , neque is quidem repentinus , sed qui multo ante

45 αυτοίς δουλωσάμενον .
tempore animum insedit ac penitus subjugavit .

3. Ετάχθη δε αυτώ ή στρατιά ώδε εάλω γαρ ύστε 3. Instruxerat autem exercitum Darius hoc modo : de



70 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ , Γ , 0 .

ρον η τάξις ήντινα έταξε Δαρείος γεγραμμένη , ώς λέγει scriptio enim aciei post pugnam reperta est , ut tradit Ari

Αριστόβουλος . Το μεν ευώνυμον αυτώ κέρας οι τε stobulus . Sinistrum cornu Bactriani equites tenebant, et

Βάκτριοι ιππείς είχαν και ξύν τούτοις Δάαι και 'Αρα

χώτοι· επί δε τούτοις Πέρσαι έτετάχατο , ιππείς τε
cum his Daæ et Arachoti : post hos Persæ equites simul ac

5 ομού και πεζοί αναμεμιγμένοι , και Σούσιοι επί Πέρ- | pedites permisti : proximi Persis Susii . Susios Cadusii se

σαις , επί δέ Σουσίοις Καδούσιοι. (4 ) Αύτη μεν και του quebantur. (4) Εt hic quidem sinistri cornu ordo erat

ευωνύμου κέρως έστε επί το μέσον της πάσης φάλαγγος

τάξις ήν · κατά δε το δεξιόν οί τε εκ Κοίλης Συρίας και
usque ad medium totius phalangis. Dextrum cornu Cæle

οι εκ της μέσης των ποταμών έτετάχατο , και Μήδοι | syri , et qui inter duo fumina incolunt , tuebantur. His

10 έτι κατά το δεξιόν , επί δε Παρθυαίοι και Σάκαι , επί
Medi adjuncti erant : deinde Parthi ac Sacæ : secundum

δε Τάπουροι και Υρκάνιοι , επί δε Αλβανοί και Σα

κεσίναι , ούτοι μέν έστε επί το μέσον της πάσης φά
hos Tapuri atque Hyrcani : his proximj Albani et Sacesinæ :

λαγγος. (5) Κατά το μέσον δε , ίνα ήν βασιλεύς Δα- et hi quidem usque ad mediam phalangem pertingebant.

ρείος , οί τε ξυγγενείς οι βασιλέως ετετάχατο και οι ( 5) Ad medium vero , ubi Darius erat , ejus cognati collo

15 μηλοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Κάρες οι ανάσπαστοι

καλούμενοι και οι Μάρδοι τοξόται : Ούξιοι δε και
cati erant, et Persæ melophori, Indique , et Cares ana

Βαβυλώνιοι και οι προς τη Ερυθρά θαλάσση και Σιτα- | spasti vocati , ac Mardi sagittarii. Uxii vero et Babyloni ac
κηνοί ές βάθος επιτεταγμένοι ήσαν. ( 6) Προετετάχατο | rubri maris accole et Sitacini post bos constituti erant,

δε επί μεν του ευωνύμου κατά το δεξιόν του Αλεξάνδρου

20 οί τεΣκύθαι ιππείς και των Βακτριανών ες χιλίους | (6) Αnte sinistrum porro Cornu , contra dextrum Alexandri,

και άρματα δρεπανηφόρα εκατόν. Οι δε ελέφαντες | stabant equites Scythe , et Bactriani circiter mile , ac cur
έστησαν κατά την Δαρείου όλην την βασιλικής και rus falcati centum . Elephanti circa regiam Darii turmam ,

άρματα ες πεντήκοντα. (7) Του δε δεξιού οί τε Αρ

μενίων και Καππαδόκων ιππείς προετετάχατο και
et currus quinquaginta. (7 ) Ante dextrum cornu Armenii

25 άρματα δρεπανηφόρα πεντήκοντα . Οι δε Έλληνες οι equites et Cappadoces, currusque falcati quinquaginta. Gra »

μισθοφόροι παρά Δαρείόν τε αυτόν εκατέρωθεν και τους | ci autem mercenarii utrinque Darium et Ρersas ei adstantes

άμα αυτο Πέρσας κατά την φάλαγγα αυτών των Μα
κεδόνων , ως μόνοι δή αντίρροποι τη φάλαγγι, ετά- | cingebant , phalangi Macedonum oppositi , ut qui soli vir

χθησαν . tute pares illis essent.

8. 'Αλεξάνδρω δε η στρατιά εκοσμήθη ώδε. Το μεν 8. Alexandri autem acies ita instructa fuit. Dextrum

δεξιόν αυτό είχον των ιππέων οι εταίροι , ών προετέ cornu tuebatur equitatus amicorum , ex quo priore loco

τακτο η ίλη και βασιλική , ής Κλείτος ο Δρωπίδου ιλάρ- collocata turma regia , cui Citus Dropidi filius praerat.

χης ήν , επί δε ταύτη η Γλαυκίου ίλη, έχoμένη δε
Huic adjuncta erat Glauciæ turma : proxima huic Aristo

αυτής η Αρίστωνος , επί δε η Σωπόλιδος του Ερ

35 μοδώρου, επί δε ή Ηρακλείδου του Αντιόχου , επί
nis : inde , Sopolidis Hermodori filii : post hanc Heracliti

ταύτη δε η Δημητρίου του Αλθαιμένους , ταύτης δε Antiochi F .; ab hac Demetrii Althæmenis filii : hanc seque

έχoμένη η Μελεάγρου , τελευταία δε των βασιλικών | batur Meleagri : ultima vero regiarum turmarum illa , cui

ιλών ής Ηγέλοχος ο Ιπποστράτουελάρχης ήν . Ξυμ- | Hegelochus Hippostrati F. prefectus erat . Universo antenn

πάσης δε της ίππου των εταίρων Φιλώτας ήρχεν ο | equitatui amicorum Philotas Parmenionis F. praerat. (9)

40 Παρμενίωνος . (9) Της δε φάλαγγος των Μακεδόνων At phalangi Macedonicæ , quæ equitibus conjuncta erat,

εχόμενον των ιππέων πρώτον το άγημα έτέτακτο των

υπασπιστών και επί τούτω οι άλλοι υπασπισταί ηγείτο | scutati, quorum dux erat Nicanor Parmenionis F. Ηuic
proxime statutum est agema scutatorum , et ab hoc alii

δε αυτών Νικάνωρ ο Παρμενίωνος τούτων δε εχομένη

η Κοίνου του Πολεμoκράτους ταξις ήν , μετά δε τού- proximum erat agmen Ceni Polemocratis F.; deinde Per

45 τους η Περδίκκου του Ορόντου , έπειτα η Μελεάγρου | dicce Orontis F.; mox Meleagri Neoptolemi F.; deinde Po

του Νεοπτολέμου , επί δε η Πολυσπέρχοντος του Σιμ- | lysperchontis Simmie F .; ab hoc Amynte Philippi F. Ηujus

μίου , επί δε η 'Αμύντου του Ανδρομένους ταύτης δε agminis dux erat Simmias , quod Amyntas in Macedonian

ηγείτο Σιμμίας , ότι 'Αμύντας επί Μακεδονίας ες ξυλ
ad conscribendum militem missus erat . ( 10) Sinistram

λογήν στρατιάς εσταλμένος ήν . (το) Το δε ευώνυμος
phalangis Macedonicæ partem tenebat agmen Crateri Ale

50 της φάλαγγος των Μακεδόνων η Κρατέρου του Αλε

ξάνδρου τάξις είχε, και αυτός Kράτερος εξήρχε τού
xandri F. Et Craterus quidem universo peditatui ad sini

ευωνύμου των πεζών και ιππείς έχόμενοι αυτού οι
strum cornu præerat. Huic proximi erant equites sociorum ,

ξύμμαχοι , ών ηγείτο Έρίγυιος και Λαρίχου· τούτων δε | quibus praefectus erat Erigyius Larichi F. Ios proxime se

εχόμενοι ως επί το ευώνυμον κέρας οι Θεσσαλοί ιππείς , I quebantur versus levum cornu Thessali equites , quos clu

30
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ών ήρχε Φίλιππος και Μενελάου . Ξύμπαν δε το ευώνυμον | cebat Philippus Menelai F. Univers0 antem equitatui sinistri

ήγε Παρμενίων και Φιλώτα , και αμφ' αυτόν οι των lateris imperabat Parmenio Philotæ F. Circa hunc Pharsa

Φαρσαλίων ιππείς οι κράτιστοί τε και πλείστοι της liorum equites stabant, qui et præstantissimi et plurimi ex

Θεσσαλικής ίππου ανεστρέφοντο. Thessalico equitatu erant.

ΚΕΦ . ΙΒ ' . CΑΡ. ΧΙΙ .

5. Η μεν επί μετώπου τάξις Αλεξάνδρω ώδε κεκό In hunc modum Alexander aciem a fronte instruxit. Alium

σμητο επέταξε δε και δευτέραν τάξιν ώς είναι την
vero etiam ordinem a tergo adjecit , ut anceps ac versatilis

φάλαγγα αμφίστομον. Και παρήγγελτο τοϊς ηγεμόσι | phalanx esset, traditis mandatis ducibus ejus agminis quol

των επιτεταγμένων, ει κυκλουμένους τους σφών προς
a tergo addiderat , ut si circumveniri suos a Persico exer

του Περσικού στρατεύματος κατίδoιεν , επιστρέψαντας

10 ες το έμπαλιν δέχεσθαι τους βαρβάρους (2) ες επι
citu cernerent, retrorsum conversi barbaras exciperent ;

καμπήν δε , εί που ανάγκη καταλαμβάνοι και αναπτύξει (2 ) ad inflexionem autem , sicubi necessitas cogeret vel ex

ή ξυγκλείσαι την φάλαγγα , κατά μέν το δεξιόν κέρας | plicare vel coarctare plhalangem , juxta dextrum quidem

εχόμενοι της βασιλικής ίλης των Αγριάνων ετάχθησαν cornu proxima regiæ turmæ collocata erat Agrianorum pars

οι ημίσεες , ών ηγείτο 'Άτταλος , και μετά τούτων οι altera , quos Attalus ducebat; post hos Macedones sagit

15 Μακεδόνες τοξόται , ών Βρίσων ήρχεν, έχόμενοι δε των tarii , quibus præerat Briso ; sagittariis adjuncti erant ii

τοξοτών οι αρχαίοι καλούμενοι ξένοι και άρχων τούτων
quos veteranos exteros nominant , quorum dux erat Clean

Κλέανδρος. ( 3) Προετάχθησαν δε τών τε Αγριάνων | der. (3) Αnte Agrianos et sagittarios positi erant equites

και των τοξοτών οί τε πρόδρομοιιππείς και οι Παίονες,
antecursores et Pæones, quos Aretes atque Aristo ducebant.

ών Άρέτης και Αρίστων ηγούντο. Ξυμπάντων δε προ

Universis autem prestituti erant equites mercenarii, Menida
20 τεταγμένοι ήσαν οι μισθοφόροι ιππείς , ών Μενίδας

ήρχε . Της δε βασιλικής ίλης και των άλλων εταίρων
duce . Regiæ autem turmæ ceterisque amicis præposita erat

προτεταγμένοι ήσαν των τε Αγριάνων και των τοξοτών | Agrianorum et sagittariorum pars altera , et jaculatores

οι ημίσεες , και οι Βαλάκρου ακοντισταί ούτοι κατά quibus Balacrus præerat, adversus currus falcatos dispo

άρματα τα δρεπανηφόρα ετετάχατο. (4) Μενίδα δε και | siti . (4) Porro Menidae et iis quos circa se habebatimpe

25 τοις αμφ' αυτόν παρήγγελτο , ει περιιππεύoιεν οι πολέ- ratum est , ut si hostes cornu suum circumequitarent , ex

μιοι το κέρας σφών , ες πλαγίους εμβάλλειν αυτούς
transverso in eos irrumperent in latus se flectentes. Et

επικάμψαντας . Τα μεν επί του δεξιού κέρως ούτως haec quidem in dextro cornu ita sunt ab Alexandro con :

έτέτακτο Αλεξάνδρω κατά δε το ευώνυμον ες επικαμ
stituta . Ad lævum vero cornu reflexa acie Thraces collo

πήν οί τε Θράκες έτετάχατο , ών ηγείτο Σιτάλκης, και
cati sunt , quos ducebat Sitalces. Post hos equites auxilia

2 επί τούτοις οι ξύμμαχοι ιππείς , ών ήρχε Κοίρανος ,

επί δε οι Οδρύσαι ιππείς, ών ηγείτο 'Αγάθων και Τυ
res , quibus præerat Coranus. Ab his Odrysæ equites ,

ρίμμα. (6 ) Ξυμπάντων δε ταύτη προετάχθη η ξενική | auctore Agathone Tyrimme filio . (5 ) Universis autem llac

έππος και των μισθοφόρων , ών 'Ανδρόμαχος ο Ιέρωνος | parte prepositi sunt equites exteri mercenari , quibus

ήρχεν, Επί δε τοις σκευοφόροις οι από Θράκης πεζοί præfectus erat Andromachus Hieronis F. Impedimentis

35 ες φυλακήν ετάχθησαν. Η πάσα δε στρατιά'Αλεξάν- Thracum peditatus præsidio positus est. Erat autem totus

δρου ιππείς μέν ες επτακισχιλίους , πεζοί δε αμφί τάς | Alexandri exercitus , equites ad septem milia , petites

τέσσαρας μυριάδας. circa quadraginta millia .

po

ΚΕΦ. ΙΓ' .
CΑΡ. ΧΙΙΙ .

Ως δε ομού ήδη τα στρατόπεδα εγίγνετο, ώφθη Δα- Postquam vero jam propiores inter se exercitus facti

ρειός τε και οι αμφ' αυτόν , οί τε μηλοφόροι Πέρσαι και | sunt , videbatur Darius, et qui circaillum erant melopho

40 Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι ανάσπαστοι και οι Μάρ- ri Persae , Indi , Albani , Cares anaspasti , et Mardi sagitta

δοι τοξόται κατ' αυτόν Αλέξανδρον τεταγμένοι και την rii adversus ipsum Alexandrum turmamque regiam sese

όλην την βασιλικήν . Ηγε δε ως επί το δεξιόν το αυτού opposuisse. Alexander magis versus dextrum sunm cornu

Αλέξανδρος μάλλον , και οι Πέρσαι αντιπαρήγoν , υπερ- aciem ducit. Perse contra procedunt sinistro suo cornu pha
φαλαγγούντες πολύ επί των σφών ευωνύμκω . (2) " Ήδη τε langem Macedonum longe excedentes. (2) Jamque fere

ή των Σκυθώνιππείς παριππεύοντες ήπτοντο των προ- Scytharum equitatus eos qui Alexandri agmini præstituti
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τεταγμένων της Αλεξάνδρου τάξεως και Αλέξανδρος | erant attigerat , Alexander tamen nihilominus in destrum

έτι όμως ήγεν επί δόρυ , και εγγύς ήν του έξαλλάσσειν cornu ducebat, jamque prope erat ut excederet eum locum

τον ώδοπεποιημένον πρός των Περσών χώρων . Ενθα δη
quem Persæ adæquaverant : quum Darius metuens ne ,

δείσας Δαρείος μη προχωρησάντων ές τα ούχ ομαλά | Macedonibus ad Ioca non plana progressis , currus falcati

και των Μακεδόνων αχρειά σφισι γένηται τα άρματα , | inutiles sibi fierent , jubet ut qui ante sinistrum latus positi

κελεύει τους προτεταγμένους του ευωνύμου περιιππεύειν

το κέρας το δεξιόν , η Αλέξανδρος ήγε , του μηκέτι | erant , dextrum cornu circumequitent , qua Alexander

προσωτέρω αυτούς εξάγειν το κέρας. ( 3) Τούτου δε suos ducebat, ne producendi longius cornu Alexandro facul:

γενομένου Αλέξανδρος εμβάλλειν κελεύει ες αυτούς | tas esset . (3 ) Quo facto , Alexander equites mercenarios

10 τους μισθοφόρους ιππέας , ών ηγείτο Μενίδας. Αντεκ- quos Menidas ducebat, invadere eos jubet . Sed quum Scy

δραμόντες δε επ' αυτούς οί τε Σκύθαι ιππείς και των
tharum equites , et qui ex Bactrianis equitibus Scythis con

Βακτρίων οι ξυντεταγμένοι τους Σκύθαις τρέπουσινολί
juncti erant, ex adverso acriter in eos invehentes repelle

γους όντας πολλά πλείονες . Αλέξανδρος δε τους περί'Αρί

στωνά τε , τους Παίονας, και τους ξένους εμβαλείν τοις
rent illos paucos ipsi multo plures, Alexander Aristonem

15 Σκύθαις εκέλευσε και εγκλίνουσιν οι βάρβαροι. (4) Βάκ.
cum Pæonibus et exteris in Scythas invehi imperat. Et

τριου δε οι άλλοι πελάσαντες τους Παίοσί τε και ξένοις | barbari quidem pedem retulerunt : (4) Bactriani vero ali

τούς τε σφών φεύγοντας ήδη ανέστρεψαν ες την μάχην
Pæonibus atque exteris propinqui suos in ſugam versos ad

και την ιππομαχίαν ξυστήναι εποίησαν. Και έπιπτον pugnam retrahunt. Commissoque ibi equestri prælio com

μέν πλείονες των Αλεξάνδρου , τω τε πλήθει των βαρ- | plures ab Alexandri partibus cadunt , tum quod multitu

20 βάρων βιαζόμενοι και ότι αυτοί τε οι Σκύθαι και οι dine barbarorum premebantur , tum etiam quod Scythæ

ίπποι αυτοϊς ακριβέστερον ες φυλακήν πεφραγμένοι | et eorum equi tutioribus armis muniti erant . Sed vel sic

ήσαν. Αλλά και ως τάς τε προσβολές αυτών εδέχοντο
Macedones eorum impetum sustinebant, et turmalim magna

οι Μακεδόνες και βία κατ' ίλας προσπίπτοντες εξώθουν

εκ της τάξεως.
vi invecti eoruin ordines turbarunt.

5. Και εν τούτω τα άρματα τα δρεπανηφόρα εφήκαν 5. Barbari interea currus falcatos adversus Alexandrum

οι βάρβαροι κατ' αυτόν Αλέξανδρον, ώς αναταράξοντες | immittunt, eo consilio ut phalangem disturbarent. Qua in
αυτή την φάλαγγα . Και ταύτη μάλιστα εψεύσθησαν : re maxime spe sua frustrati sunt . Statim enim atque currus

τα μεν γαρ ευθύς ως προσεφέρετο κατηκόντισαν οι τε emittebantur , partim Agriani eos telis excipiebant , simul

'Αγριάνες και οι ξύν Βαλάκρω ακοντισται οι προτετα- quejaculatores quibus Balacrus praeerat , amicorumequitatui

30 γμένοι της ίππου των εταίρων: τα δε των δυτήρων | praestituti ; partim Ioris compreliensis , sessores e curribus

αντιλαμβανόμενοι τούς τε αναβάταςκατέσπων και τους | deturbati, equique circumventi ac cesi sunt . (6) Νonnulli

ίππους περιστάμενοι έκοπτον . (6) Έστι δε & και διεξ. etiam per medios ordines pervaserunt. Laxabant enim se,

έπεσε διά των τάξεων · διέσχον γάρ , ώσπερ παρήγ- I prout imperatum erat , ea parte qua currus impetum face

γελτο αυτοις , ίνα προσέπιπτε τα άρματα και ταύτη
rent : atque ita factum est ut currus salvi per illos etiam

35 μάλιστα ξυνέβη αυτά τε σώα και οίς επηλάθη αβλαβείς
in quos ferebantur salvos pervaderent. Ceterum etiam hos

διελθείν αλλά και τούτων οί τε ιπποκόμοι της Αλε

ξάνδρου στρατιάς και οι υπασπισται οι βασιλικοί εκρά- | equisones Alexandri et scutati regi in suam potestatem
redegerunt.

25

τησαν .

ΚΕΦ. ΙΔ' . CAP. XIV.

Ως δε Δαρείος επήγεν ήδη την φάλαγγα πάσαν, Postquam vero Darius universam phalangem admovit ,

40 ενταύθα 'Αλέξανδρος Αρέτην μεν κελεύει εμβαλείν τοϊς | Alexander Aretam in eos immittit qui ad dextrum suum

περιιππεύουσι το κέρας σφών το δεξιόν ώς ές κύκλωσιν cornu equitatum circumvenire studebant : ipse interea suos

αυτός δε τέως μεν επί κέρως τους αμφ' αυτόν ήγε: (2) in cornu agebat. (2 ) Ceterum ut vidit equites , qui contra

των δε εκβοηθησάντων ιππέων τους κυκλουμένοις το circumvenientes dextrum suorum cornu auxilio iverant ,

κέρας το δεξιόν παραρρηξάντων τι της πρώτης φάλαγ- | priores phalangis barbarorum ordines nonnihil rupisse, e0

45 γος των βαρβάρων, επιστρέψας κατά το διέχον , καί | repente conversus qua abruptio patebat , cuneata acie , ex

ώσπερ έμβολον ποιήσας της τε ίππου της εταιρικής / cquitatu amicorum et phalange que eo loco constituta

και της φάλαγγος της ταύτη τεταγμένης , ήγε δρό- | erat , facta , Concitato cursu ingentique clamore sublato

μω τε και αλαλαγμό ως επί αυτόν Δαρείον. (3 ) Και | in Darium ipsum fertur . (3) Αtque exiguo quidenmtem

χρόνον μέν τινα ολίγον εν χερσίν η μάχη εγένετο ως | pore manu pugnatum est : quum vero equites qui circa

50 δέ οί τε ιππείς οι αμφ ' 'Αλέξανδρον και αυτός 'Aλέ- Alexandrum erant , atqne ipse Alexander magna vi
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ξανδρος ευρώστως ενέκειντο ώθισμούς τε χρώμενοι και premerent , gravissimisque ictibus atque hastis Persarum

τουςξυστούς τα πρόσωπα των Περσών κόπτοντες , ή τε ora ferirent , et Macedonum phalanx conferta ac sarissis

φάλαγξ η Μακεδονική πυκνή και ταις σαρίσσαις πε
horrida in eos irrueret , omniaque illa quæ terrorem inji

φρικυία εμβεβλήκει ήδη αυτοίς , και πάντα ομου τα

και δεινά και πάλαι ήδη φοβερή όντι Δαρείω εφαίνετο ,

ciunt Dario , cujus animum jam multo ante metus insede

πρώτος αυτός επιστρέψας έφευγεν: εφοβήθησαν δε και | rat, simul apparerent, primus ipseterga vertit . Magno etiam

οι περιιππεύοντες των Περσών το κέρας εμβαλόντων | terrore perculsi erant Perse qui cornu circumequitabant ,

ες αυτούς ευρώστως των περί 'Αρέτην. Areta gravem in eos impetum faciente .

4. Ταύτη μεν δή των Περσών φυγή καρτερά ήν, και οι 4. Ingens hac parte Persarum fuga erat, et Macedones

1o Μακεδόνες εφεπόμενοι εφόνευον τους φεύγοντας. Οι δε insequentes magnam fugientium stragem fecere . Simmias

αμφί Σιμμίαν και η τούτου τάξις ουκέτι συνεξορμήσαι
vero cum suo agmine non amplius Alexandrum Persarum

'Αλεξάνδρω δυνατοί εγένοντο ες την δίωξιν , αλλ' επιστή

σαντες την φάλαγγα αυτού ηγωνίζοντο , ότι το ευώνυ
terga prementem sequi poterat , sed phalangem sistens pu

μον των Μακεδόνων πονείσθαι ήγγέλλετο . (6) Και | gnabat , quoniam sinistrum Macedonum cornu laborare

15 ταύτη παραρραγείσης αυτούς της τάξεως , κατά το διέ nuntiabatur. (5) Ea enim parte , dirupta ipsis acie , qua

τον διεκπαίoυσι των τε Ινδών τινες και της Περσικής vacuum spatium ob laxatos ordines erat, Indorum non

ίππου ως επί τα σκευοφόρα των Μακεδόνων και το
nulli Persæque equites ad ipsa Macedonum impedimenta pe.

έργον εκεί καρτερόν εγίγνετο. Οι τε γάρ Πέρσαι θρα
netrarant : acerrimeque ibi pugnatum fuit . · Persæ enim

σέως ενέκειντο ανόπλους τους πολλούς και ου προσδοκή

2υ σασιν επί σφάς διεκπεσείσθαί τινας διακόψαντας διπλής

audacter in Macedones ferebantur , inermes plerosque, ne

την φάλαγγα , και οι αιχμάλωτοι βάρβαροι εμβαλλόν- | que exspectantes fore ut aliqui in se irruerent , duplicata

των των Περσών ξυνεπέθεντο και αυτοί τους Μακεδόσιν | plhalange perfracta . Barbari quoque captivi Persarumin

εν τωέργω. (6) Των δε επιτεταγμένωντη πρώτη φά- | petumin Macedones conspicati , in medio pugne et ipsi in

λαγγι οι ηγεμόνες οξέως , μαθόντες το γιγνόμενον , με Macedones conversi sunt . (6) Duces vero Macedonum qui

25 ταβαλόντες, ήπερ παρήγγελτο αυτοίς , την τάξιν επι
post primæ phalangis tergum locati erant , re cognita ,

γίγνονται κατά νώτου τους Πέρσαις , και πολλούς μεν
conversa , uti imperatum ipsis fuerat , acie , Persas a tergo

αυτών αυτού αμφί τοίς σκευοφόροις ξυνεχομένους απέ

οι δε αυτών εγκλίναντες έφευγον . Οι δ ' επί

adorti sunt, multosque eorum circa impedimenta implici

του δεξιού κέρως των Περσών , ούπω της φυγής της
tos interficiunt; alii fuga evaserunt. At Persæ qui ad dex

30 Δαρείου ήσθημένοι , περιιππεύσαντες το 'Αλεξάνδρου | trum cornu stabant , nondum intellecta fuga Darii , sini

ευώνυμον κατά κέρας τοίς αμφί τον Παρμενίωνα ενέ strum Alexandri cornu obequitantes , ex obliquo in Parme

βαλον .
nionis agmen feruntur.'

.

κτειναν :

ΚΕΦ. ΙΕ' . CAP, XV.

Και εν τούτω αμφιβόλων τα πρώτα γιγνομένων των Interca , quum dubiæ initio essent Macedonum res , Par

Μακεδόνων , πέμπει Παρμενίων παρ' Αλέξανδρον | menio confestim nuntium ad Alexandrum mittit, qui ag

35 σπουδή αγγελούντα ότι εν αγώνι ξυνέχεται το κατά σφάς men suum in discrimine versari significet, auxilioque suo

και βοηθείν δεί. Ταύτα ως εξηγγέλθη Αλεξάνδρω, opus esse . Quæ ubi Alexandro nuntiata sunt, a persequen

του μεν διώκειν έτι απετράπετο , επιστρέψας δε συν do ulterius hoste desistens et cum equitatu amicorum ad

τη ίππω των εταίρων ως επί το δεξιόν των βαρβάρων
exercitum conversus in dextrum barbarorum cornu magna

ηγε δρόμο . Και πρώτα μεν τοίς φεύγουσι των πολε

40 μίων ιππεύσι, τοις τε Παρθυαίους και των Ινδών
vi fertur. Ac primum quidem in fugientes hostium equites,

έστιν οίς και Πέρσαις τους πλείστοις και κρατίστοις έμ- | Partlios nimirum et Indorum nonnullοs , inque Ρersas plu

βάλλει . (2) Και ιππομαχία αύτη καρτερωτάτη του παν rimos fortissimosque irruit . ( 2) Ibi acrius quam usquam

της έργου ξυνέστη . 'Ες βάθος τε γάρ , οία δη ιλαδόν τε antea equestre prælium committitur : nam in altitudinem

ταγμένοι , ανέστρεφαν οι βάρβαροι και αντιμέτωποι | utpote turmatim constituti , se converterunt barbari, et

66 τοις αμφ' 'Αλέξανδρον ξυμπεσόντες ούτε ακοντισμό έτι
in Alexandri copias ex adverso incidentes, non jam telo

ούτ' εξελιγμούς των ίππων , ήπερ ιππομαχίας δίκη ,

rum jactu , non equorum evolutionibus equestris prælii more

έχρώντο , αλλά διεκπαίσαι πάς τις τό καθ' αυτόν , ως

μόνην ταύτην σωτηρίαν σφίσιν ούσαν επειγόμενοι, | utebantur , sed penetrare suo quisque loco conantes , per

έκοπτόν τε και εκόπτοντο αφειδώς, οία δή ουχ υπέρ νί- | inde ac si hac una in re eorum salus versaretur , citra dis

ο κης αλλοτρίας έτι , αλλ' υπέρ σωτηρίας οικείας αγωνι- | crimen cedebant simul et cedebantur , quasi jam non de
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ζόμενοι . Και ενταύθα πίπτουσι μεν αμφί εξήκοντα aliena victoria , sed de propria quisque salute dimicaret. In

των εταίρων του Αλεξάνδρου , και τιτρώσκεται Ηφαι- | iac pugna ex amicis Alexandri circiter LX casisunt, le

στίων τε αυτός και Κοινος και Μενίδας: αλλά εκρά- | pliaestione et Ceno ac Menida vulneratis . Sed et his Ale

τησε και τούτων Αλέξανδρος. xander superior evasit.

3. Και τούτων μεν όσοι διεξέπεσον διά των αμφ' 3. Reliqui enim , qui per eos qui circa Alexandrum erant

Αλέξανδρον έφευγόν ανά κράτος : Αλέξανδρος δε εγ- | penetrarunt , effusa fuga salutem sibi quasierunt : jamque

γύς ήν προσμίξαι ήδη τα δεξιά κέρατα των πολεμίων. | prope eo ventum erat ut Alexander cum dextro hostium

Και εν τούτω οι Θεσσαλοί ιππείς λαμπρώς αγωνισάμε cornu congrederetur : at Thessali equites re præclare gesta ,

νοι ουχ υπελείποντο Αλεξάνδρω του έργου αλλά γάρ | nihil Alexandro conficiendum reliqui fecerant . Jam enim

10 έφευγαν ήδη οι απότου δεξιού κέρως των βαρβάρων, terga verterant Barbari qui ad dextrum cornu stabant ,

οπότε Αλέξανδρος αυτούς ξυνέμιξεν, ώστε αποτραπό- | quum Alexander illis appropinquaret. Rursus itaque ad

μενος Αλέξανδρος ες το διώκειν αύθις Δαρείον εξώρ- insequendum Darium conversus , non prius destituit quam

μησε και εδίωξεν έστε φάος ήν· 4 ) και οι αμφί
Παρμενίωνα το καθ' αυτούς διώκοντες είποντο. Αλλά nocte impediretur. (4) Parmenio etiam cum suo comitatu

15 Αλέξανδρος μεν διαβάς τον ποταμόν τον Λύκων κατε
eos qui contra ipsum in acie steterant insequebatur. Alexan .

στρατοπέδευσεν αυτού , ως αναπαύσαι ολίγον τούς τε der Lycum amnem transgressus , ibi castra posuit , ut mili

άνδρας και τους ίππους: Παρμενίων δε τό τε στρα tes pariter atque equi nonnihil sese relaxarent. Parmenio

τόπεδον των βαρβάρων είλε και τα σκευοφόρα και τους | castris barbarorum pofitus , impedimenta omnia et ele

ελέφαντας και τας καμήλους.
phantos ac camelos cepit .

5. Αλέξανδρος δε αναπαύσας τους αμφ' αυτόνιπ- 5. Alexander, equitibus qui circa ipsum erant quiete data ,

πέας έστε επί μέσας νύκτας προύχώρει αύθις κατάσπου- ad mediam noctem rursus ad Arbela contendit , quod Da

δήν επ ' 'Aρβηλα, ως Δαρείόν τε αιρήσων εκεί και τα
rium et pecuniam omnemque regium apparatum se ibi

χρήματα και την άλλην κατασκευήν την βασιλικήν
και αφίκετο ες "Άρβηλα τη υστεραία , διώξας τους πάν- capturum operabat . Postero itaque die eo pervenit insecu

25 τας εκ της μάχης σταδίους μάλιστα ες εξακοσίους . | tus omnino a pugna ad sexcenta stadia . Αc Darium quidem

Και Δαρείον μεν ου καταλαμβάνει εν 'Αρβήλοις , αλλά | in Arbelis non offendit : fugerat enim nulla uspiam inter

έφευγεν ουδέν τι έλινύσας Δαρείος: τα χρήματα δε missione aut mora facta : pecuniam vero nactus est et om.

εγκατελήφθη και η κατασκευή πάσα , και το άρμα το
nemapparatum ; etiam currumet scutum Darii atque arcum

Δαρείου αύθις εγκατελήφθη και η ασπις αύθις και τα
denuo cepit.

30 τόξα εάλω.

6. 'Απέθανον δε των αμφ' 'Αλέξανδρον άνδρες μεν
6. Ab Alexandri partibus centum summum capita in eo.

ές εκατόν μάλιστα , ίπποι δέ έκ τε των τραυμάτων και prielio sunt desiderata ; equi , partim vulneribus acceptis,

της κακοπαθείας της εν τη διώξει υπέρ τους χιλίους , partim ex nimia in persequendo defatigatione, ultra mille ,

και τούτων της εταιρικής ίππου σχεδόν τι οι ημίσεες.
ex quibus dimidia pars fere ex amicorum equitatu erat.

35 Των βαρβάρων δε νεκρών μεν ελέγοντο ες τριάκοντα μυ- | Ex barbaris vero circiter trecenta millia cesa ferebantur,

ριάδας, εάλωσαν δε πολλά πλείονες των αποθανόντων | multoque major numerus captorum quam cesorum fuit .

και οι ελέφαντες και των αρμάτων όσα μή κατεκόπη | Elephanti etiam omnes , et currus quotquot in prelio con

εν τη μάχη. fracti non fuerant , in potestatem venerunt.

7. Τούτο το τέλος τη μάχη ταύτη εγένετο επί άρχον
7. Hic fuit pugnæ exitus, archonte Athenis Aristophane,

40 τος Αθηναίοις'Αριστοφάνους μηνός Πυανεψιώνος· και
mense Pyanepsione. Atque ita Aristandri vaticinium verax

'Αριστάνδρω ξυνέβη και μαντεία εν τω αυτώ μηνί έν | fuit, nimirum eodem illo mense quo lunae defectus visus

ότω η σελήνη εκλιπής εφάνη , τήν τε μάχην Αλεξάν- | erat, Alexandrum et praeliam commissurum et victoria

δρω και την νίκην γενέσθαι.
potiturum ,

ΚΕΦ. ΙΓ' . CAP. XVI.

Δαρείος μεν δή ευθύς εκ της μάχης παρά τα όρη τα Darius ex hoc prælio juxta montes Armeniæ in Me

45 'Αρμενίων ήλαυνεν επί Μηδίας , και ξύν αυτώ οί τε diam fugit, cumque eo et Bactrii equites, sicuti tunc in

Βάκτριοι ιππείς , ως τότε εν τη μάχη ξυνετάχθησαν, acie constiterant , et ex Persis cognati regis melophorique

έφευγον και Περσών οί τε συγγενείς οι βασιλέως και των | qui vocantur nonnulli . ( 2 ) Accesserunt etiam ad eum in

μηλοφόρων καλουμένων ου πολλοί. (2) Προσεγένοντο | fuga mercenariorum exterorum duo millia , quorum du

δε αυτό κατά την φυγήν και των μισθοφόρων ξένων ές | ces erant Paron Phocous ct Glaucus Etolus . Porro hoc

δε δισχιλίους , ούς Πάρων τε και Φωχεύς και Γλαύκος ο Αι- consilio in Mediamfugit, quod Alexandrum ex prelio Su
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τωλός ήγον . Ταύτη δε αυτώ ή φυγή επί Μηδίας εγί sas et Babylonem profecturum existimabat : quia omnis ca

γνετο ότι έδόκει την επί Σούσων τε και Βαβυλώνος ήξειν regio cultoribus frequens esset, atque iter impedimentis ve.

Αλέξανδρον εκ της μάχης , ότι οικουμένη τε εκείνη πάσα
hendis non incommodum ; præterea quod Babylon et Susæ

ήν και οδός τους σκευοφόροις ου χαλεπή , και άμα του

5 πολέμου το άθλον η Βαβυλών και τα Σούσα εφαίνετο ,
præmia quodammodo belli fore viderentur , iter vero in

η δε επί Μηδίας μεγάλο στρατεύματι ουκ εύπορος. Mediam ingenti exercitui ducendo parum commodum .

3. Και ουκ εψεύσθη Δαρείος. Αλέξανδρος γάρ εξ 3. Neque eum sua opinio fefellit, Alexander enim ex Ar

Αρβήλων ορμηθείς την επί Βαβυλώνος ευθύς προύχώ belis movens , recta Babylonem est profectus. Jamque non

ρει. Ήδη τε ού πόρρω Βαβυλώνος ήν , και την δύναμιν | procul Babylone alberat,quuminstructa ad pugnandum acie

10 ξυντεταγμένην ως ές μάχην ηγε , και οι Βαβυλώνιοι παν exercitum duxit . Babyloniorum universa multitudo portis

δημεί απήντων αυτώ ξύν ιερεύσί τε σφών και άρχoυσι,
effusa , cum sacerdotibus et principibus civitatis Alexandro

δωρά τε ώς έχαστοι φέροντες και την πόλιν ενδιδόντες
obviam ivit , munera certatim offerentes , urbemque et ar

και την άκραν και τα χρήματα . (4) Αλέξανδρος δε πα
cem cum pecunia tradentes. ( 4) Alexander Babylonem in

ρελθών εις την Βαβυλώνα, τα ιερά & Ξέρξης καθείλεν

15 ανοικοδομείν προσέταξε Βαβυλωνίοις , τά τε άλλα και
gressus ,templa que Χerxes subverterat , instaurare Baby:

του Βήλου το ιερόν , δν μάλιστα θεών τιμώσι Βαβυλώ
lonios jussit, et in his templum Beli , quem præcipue deum

νιοι. Σατράπην δε κατέστησε Βαβυλώνος Μαζαίον,
Babylonii colunt . Satrapam eis constituit Mazæum , Apol

Απολλόδωρον δε τον 'Αμ
φιπολίτην στρατηγόν των μετά | Iodorum vero Amphipolitem praetorem eorum militum

Μαζαίου υπολειπομένων στρατιωτών, και 'Ασκληπιό qni cum Mazão relicti erant , et Asclepiodorum Philonis fi

20 δωρον τον Φίλωνος τους φόρους εκλέγειν . (5) Κατέ lium tributis cogendis præfecit. (5 ) Mithrinem etiam sa

πεμψε δε και ες Αρμενίαν Μιθρίνην σατράπην , δς την | trapamin Armeniam misit , qui Sardium arcem Alexandro

έν Σάρδεσιν ακρόπολιν Αλεξάνδρω ενέδωκεν . " Ενθα δη | tradiderat. Chaldaos quoque in hac urbe consuluit, et

και τους Χαλδαίοις ενέτυχε , και όσα έδόκει Χαλδαίοις quæcunque circa templorum instaurationem facienda mo

αμφί τα ιερά τα εν Βαβυλώνι έπραξε , τά τε άλλα και nuerunt , peregit , atque inter cetera Belo ex ipsorum con .

2 τω βήλω καθ' και εκείνοι εξηγούντο έθυσεν .
silio sacrum fecit.

6. Αυτός δε επί Σούσων έστέλλετο και εντυγχά 6. Ipse inde Susas movit : in itinere obvium habuit filium

νει αυτό κατά την οδόν ό τε παίς του Σουσίων σατρά satrapa Susiorum , et tabellarium cum literis a Philoxeno ,

που και παρά Φιλοξένου επιστολεύς. Φιλόξενον γάρ
quem Alexander statim ex prælio Susas miserat. Epistola

ευθύς εκ της μάχης επί Σούσων εστάλκει Αλέξανδρος.

και Γη δε επιστολή τη παρά Φιλοξένου ενεγέγραπτο, ότι την
sententia hæc erat, Susios urbem tradidisse , omnemque pe

τε πολιν οι Σούσιοι παραδεδώκασιν και τα χρήματα | cuniam Alexandro salvam esse . ( 7 ) E Babylone Susas vige

πάντα σωά εστιν Αλεξάνδρω . (7 ) Αφίκετο δε ες Σούσα
simo die pervenit , urbemque ingressus , pecuniam omnem ,

Αλέξανδρος έκ Βαβυλώνος εν ημέραις είκοσι και πα

ρελθών εις την πόλιν τά τε χρήματα παρέλαβεν , όντα
quinquaginta circiter millia talentům argenti , reliquumque

35 αργυρίου τάλαντα ές πεντακισμύρια , και την άλλην apparatum regiumaccepit. Mulla praeterea alia ibireperta

κατασκευήν την βασιλικήν. Πολλά δε και άλλα κατε sunt, quæ Xerxes e Græcia attulerat : inter quæ Harmodii

λήφθη αυτού , όσα Ξέρξης από της Ελλάδος άγων
et Aristogitonis æneæ statuæ , ( 8 ) quas quidem Atheniensi

ήλθε , τά τε άλλα και Αρμοδίου και Αριστογείτονος

χαλκαϊ εικόνες . (8 ) Και ταύτας Αθηναίοις όπίσω
bus postea remisit Alexander , et in hunc usque diem Athe

40 πέμπει Αλέξανδρος , και νύν κείνται Αθήνησιν εν Κε nis in Ceramico habentur , ea parte qua ad urbem ascendi

ραμεικό αι εικόνες , ή άνιμεν ες την πόλιν , καταντικρύ mus , e regioneMetroi, non procul ab ara Eudanemi : quam

μάλιστα του Μητρώου , ου μακράν των Ευδανέμων του
quisquis Eleusiniis sa ris initiatus est in porticu sitam esse

βωμού · όστις δε μεμύηται ταιν θεαϊν εν Ελευσίνι , οίδε

non ignorat.

τον Ευδανέμου βωμόν επί του δαπέδου όντα .

9. Ενταύθα θύσας τα πατρίω νόμω Αλέξανδρος και 9. Eo loco Alexander patrio more lampades gestantium

λαμπάδα ποιήσας και αγώνα γυμνικόν, καταλιπών σα. certamina ludosque gymnicos edidit . Inde Abulite ho .

τράπην μέν της Σουσιανής'Αβουλίτην , άνδρα Πέρσην ,
mine Persa satrapa Susianis relicto , Mazaroque uno ex

φρούραρχον δε εν τη άκρα των Σούσων Μάζαρον των

εταίρων και στρατηγός Αρχέλαον τον Θεοδώρου , πρου

amicis præfecto præsidii arcis , et Archelao Thcodori filio

St: χώρει ως επί Πέρσας : επί θάλασσαν δε κατέπεμψεν prætore constituto , in Persas movit. Ad mare Menetem

υπαρχον Συρίας και Φοινίκης και Κιλικίας Μένητα . misit , Syrie , Plieniciae et Ciliciae praesidem . ( 10) Huic

(10) Και τούτο έδωκεν αργυρίου τάλαντα ές τρισχίλια

φέρειν επί θάλασσαν , και απ' αυτών αποστείλαι παρ'

tria millia talentûm argenti ad mare vehenda tradit , jubet

Αντίπατρον όσων αν δέηται Αντίπατρος ες τον προς que ut ex iis Antipatro tantum quantum ad bellum cum
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Λακεδαιμονίους πόλεμον . 'Ενταύθα και 'Αμύντας o | Lacedaemoniis gerendum sufficiat , mittat. Eoloci Aniyn

'Ανδρομένους ξύν τη δυνάμει αφίκετο ήν εκ Μακεδο- tas Andromenis F. cum exercitu quem ex Macedonia du

νίας ήγε. ( u ) Και τούτων τους μεν ιππέας ες τηνίπ
cebat venit. (11 ) Atque equites quidem Alexander ad amico

πον την εταιρικήν κατέταξεν Αλέξανδρος , τους πεζούς
rym equitatum conjunxit : pedites vero in suæ quosque gen

και δε προσέθηκε ταϊς τάξεσι ταϊς άλλαις , κατά έθνη εκά
tis ordines distribuit. Duas præterea in singulis alis tur

στους ξυντάξας . Κατέστησε δε και λόχους δύο εν εκά

στη ίλη , ου πρόσθεν όντας λόχους ιππικούς , και λοχα inas constituit, quum antea equestres turmæ nullæ fuis

γους επέστησε τους κατ' αρετήν προκριθέντας εκ των sent : quarum ductores ex amicis eos qui virtute bellica

εταίρων. præstitissent delegit.

OO

ΚΕΦ. ΙΖ' . CAP. XVII .

10 "Άρας δε εκ Σούσων και διαβάς τον Πασιτίγρην πο- Veinde Susis cum exercitu movens , Pasitigrim

ταμόν εμβάλλει εις την Ουξίων γήν . Ουξίων δε οι μεν amnem transgressus , Uxiorum regionem ingreditur. Et

τα πεδία οικούντες του τε σατράπου των Περσών Uxii quidein plana incolentes , quum Persarum satrapæ

ήκουον και τότε 'Αλεξάνδρω σφάς ενέδοσαν » οι δε parerent, Alexandro deditionem fecerunt : at vero Uxii,

όρειοι καλούμενοι Ούξιοι Πέρσαις τε ουχ υπήκοοι ήσαν, quos montanos vocant, et qui Persis subditi non erant, Alex .

16 και τότε πέμψαντες παρ' Αλέξανδρον ουκ άλλως πα
andro nuntiant, se nequaquam passuros ut cum exercitu

ρήσειν έφασαν την επί Πέρσας ιόντα ξύν τη δυνάμει η | in Persas transiret , nisi tantundem daret quantum a Per

λαβείν όσα και παρά του Περσών βασιλέως επί τη πα .
sarum regibus pro transitu accipere soliti essent. (2) Quos

ρόδω ελάμβανον . (2 ) Και τούτους αποπέμπει 'Αλέξαν
Alexander remittit , utque angustias illas insideant jubet,

δρος, ήκειν κελεύσας επί τα στενά ών κρατούντες επί
quibus occupatis in sua potestate esse transitum in Perciam

20 σφίσιν έδόκουν την πάροδον είναι την ές Πέρσας , ίνα
crederent, ut ab ipso quoque pecuniam pendi solitam ac

και παρ' αυτού λάβοιεν τα τεταγμένα. Αυτός δε ανα

λαβών τους σωματοφύλακας τους βασιλικούςκαι τους | cipiant.Ipse sumptis secum corporis custodibus regiis , et

υπασπιστής και της άλλης στρατιάς ες οκτακισχιλίους
scutatis , atque ex reliquo exercitu octo circiter millibus,

τηςνυκτός ήει άλλην και την φανεράν, ηγησαμένων | Susisauctoribus usus .(3) Viaitaque dificili atque arduaaliam quam quæ conspicua erat viam noctu ingressus est,

25 αυτώ των Σουσίων . (3) Και διελθών οδόν τραχείαν και

δύσπορον εν μια ημέρα επιπίπτει ταις κώμαις των Ού
superata , uno die in vicos Uxiorum pervenit , ubi et ma:

ξίων , και λείαν τε πολλήν έλαβε και αυτών έτι εν ταις gna prædą potitus est , multosque eorum adhuc somno pres

ευναΐς όντων πολλούς κατέκτεινεν· οι δε απέφυγον εις sos interfecit : alii in montes diflugiunt. Ipse celeriter ad

τα όρη . Αυτός δε ήει σπουδή επί τα στενά , ένα απαντή . eas fauces contendit , ad quas confluxuros catervatim Uxios

30 σεσθαι οι Ούξιοι πανδημεί εδόκουν, ληψόμενοι τα τετα- censebat , ad pactam transitus mercedem recipiendam .

γμένα . (4) Κράτερον δε έτι πρόσθεν απέστειλε τα άκρα (4 ) At Craterum antea præmiserat ad juga montium occu

καταληψόμενον ένθα ώετο βιαζομένους τους Ουξίους panda , in quæ Uxios pressos sese recepturos existimabat.

αποχωρήσειν. Αυτός δε πολλά τάχει ήει · και φθάνει | ipse gressum accelerans transitum occupat , iisque qui circa

τε κρατήσας των παρόδων και ξυντεταγμένους τους | ipsum erantin ordines redactis , in barbaros ex editiori

35 αμφ' αυτόν έχων εξ υπερδεξίων χωρίων επήγεν ως επί bus maximeque opportunis locis fertur . (5) Barbari cele

τους βαρβάρους. (6) Οι δέ , τώ τε τάχει το 'Αλε- ritate Alexandri consternati , quum eos locos, in quibus

ξάνδρου έκπλαγέντες και τους χωρίοις , οίς μάλιστα | plurimum fiducie posuerant, ereptos sibi esse cernerent , non

δή έπεποίθεσαν, πλεονεκτούμενοι έφυγον ουδέειςχείρας | tentato conflictu in fugamvertuntur. Ηorum multi ab Ale

ελθόντες και οι μεν αυτών υπό των αμφ' 'Αλέξανδρος | xandri comitatu in fuga interficiuntur : multi per abrupta

εν τη φυγή απέθανον , πολλοί δε και κατά την οδόν ,
viarum præcipitia ruunt : plurimi vero ad juga montium

κρημνώδη ούσαν οι πλείστοι δε επί τα όρη αναφεύ

γοντες εμπίπτουσιν ες τους αμφί Κράτερον και υπό του- | confugientes ,in Crateri copias incidunt , et abis ceduntur.

των απώλoντο. (6) Ταύτα τα γέρα παρ’ Αλεξάνδρου | (6) Ηac mercede accepta , aegre multis precibus ab Alexan

λαβόντες χαλεπώς εύροντο δεόμενοι παρ ' αυτού τήν | dro impetrarunt , ut agrorum suorum possessione ipsis re

χώραν την σφών έχοντες φόρους όσα έτη Αλεξάνδρα | licta annua tributa penderent. Ptolemeus Lagi filius autor

αποφέρειν . Πτολεμαίοςδε ο Λάγου λέγει την Δαρείου | est , Dari matrem pro iis Alexandro supplicasse , agrumque

μητέρα δεηθήναι υπέρ αυτών Αλεξάνδρου δούναι σφισι | ejus rogatuillis incalendum esse datum. Tributam annuunt

την χώραν οικείν . Ο φόρος δε και συνταχθείς ήν ίπποι | iisimpositum ejuscemodifuit : equi centum , jumenta quin

ές έτος εκατόν και υποζύγια πεντακόσια και πρόβατα | genta , pecudum triginta millia . Neque enim moneta Uxii

50 τρισμύρια χρήματα γάρ ουκ ήν Ουξίοις ουδέ ή γή | utelantur , neque agros ad colendum aptos habebant , sed

οία εργάζεσθαι , αλλά νομείς αυτών οι πολλοί ήσαν .
plerique eorum pecori pascendo vacabant.

40
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ΚΕΦ. ΙΗ' .
CAP . XVIII .

15

Εκ δε τούτου τα μεν σκευοφόρα και τους Θεσσαλούς Posthæc Alexander sarcinas et impedimenta Thessa

ιππέας και τους ξυμμάχους και τους μισθοφόρους τους | Iosque equites ac socios et mercenarios exteros reliquum

ξένους και όσοι άλλοι του στρατεύματος βαρύτερον | que exercitum gravioris armaturae cum Parmenione mit -

οπλισμένοι ήσαν] ξυν Παρμενίωνι εκπέμπει, ως επί

και Πέρσας άγειν κατά την αμαξιτόν την ές Πέρσας φέ- | it , qui eos in Persas via euribus apta ducat . (2) Ipse
ρουσαν . (2) Αυτός δε τους πεζούς τους Μακεδόνας ανα- peditatu Macedonum secum sumpto equitatuque amicorum

λαβών και την ίππον την εταιρικής και τους προδρό- atque equitibus antecursoribus simulque Agrianis et sagitta

μους ιππέας και τους Αγριάνας και τους τοξότας ήει | ris , per montana citatim iter facit . Postquam vero ad py

σπουδή την διά των όρων . Ως δε επί τας πύλας τας | ias Persidis ventum est , Ariobarzanem ibi reperit Persarum

Ο Περσίδας αφίκετο, καταλαμβάνει αυτού 'Αριοβαρζά- | satrapam, cum peditum prope quattuor milibus , equilibus

νην τον Περσών σατράπην , πεζούς μεν ες τετρακισμυ

ρίους έχοντα , ιππέας δε ες επτακοσίους , διατετειχικότα | circiter septingentis , ipsasque fauces muro clausisse , et

τας πύλας και αυτού προς το τείχει έστρατοπεδευχότα, juxta muruni castris positis transitu prohibere Alexandrum

ως είργειν της παρόδου Αλέξανδρον. instituisse..

3. Τότε μεν δη αυτού κατεστρατοπεδεύσατο· τη δε 3. Primo itaqueadventu ibi castra locat : postero autem die

ύστεραία ξυντάξας την στρατιάν επήγε το τείχει . Ως | instructo exercitumuri oppugnationem aggreditur. Ceterum

δε άπορόν τε διά δυσχωρίαν εφαίνετο αιρεθήναι και quum ob asperitatem loci difficillima expugnatio fore vide

πολλέςπληγάς οι αμφ' αυτόν ελάμβανον εξ υπερδεξίου | retur, quod sui multa vulnera excipiebant,partim ex editio

τε χωρίου και από μηχανών βαλλόμενοι , τότε μέν | ribus locis partim ex maclinis icti , tum quidem temporis

20αποχωρεί ες το στρατόπεδον ( «) των δε αιχμαλώτων | exercitum ab oppugnatione revocavit. (4) Policentibus autem

φρασάντων άλλην οδόν περιάξειν αυτόν , ως είσω πα

ρελθείν των πυλών , επεί τραχείαν την οδόν και στενής | captivorum nonnulis , sese alia via circunducturos, qua
juxta pylas introitus pateret , ut audivit tramites illos ar

επίθετο , Κράτερον μεν αυτού καταλείπει επί στρατο

πέδου , τήν τε αυτού τάξιν έχοντα και την Μελεάγρου | duos angustosque esse , Craterum in castris relinquit, ad
25 και των τοξοτών ολίγους και των ιππέων ες πεντακο ejus agmen Meleagri etiam copiis et sagittariorum non

σίους , (5) και προστάττει αυτό , επειδάν έκπεριεληλυ- | nullis atque equitibus quingentis adjunctis.(5) Huicimperat,

βότα αυτόν αίσθηται και προσάγοντα ήδη το στρατο- ut simul ac se pertransisse senserit et Persarum castris im .

πέδω των Περσών ( αισθήσεσθαι δε ου χαλεπώς , | minere , (quod quidem haud difficulter ex tubarum clan

σημανείν γάρ αυτο τάς σάλπιγγας ) , τότε δε προσβα- | goribus sensurus esset )impetum in murum faciat . Jpse

20 λεϊν τω τείχει αυτός δε προύχώρει νύκτωρ, και per noctem ad centum stadia progressus, assumptis scutatis

διελθών όσον εκατόν σταδίους αναλαμβάνει τους υπα- et Perdiccæ agmine sagittariisque expeditioribus et Agrianis

σπιστές και την Περδίκκου τάξιν και των τοξοτών τους | atque ex amicis turma regia , additaque his tetrarchia

κουφοτάτους και τους Αγριάνας και των εταίρων την | equestri una , lexo itinere ad pylas contendit, ea qua ca

ίλην την βασιλικής και τετραρχίαν προς ταύτη μίαν | ptivi dicebant via . (6) Amyntam autem , Philotam etCo

35 ιππικήν , και ξυν τούτοις ήει επικάμψας ως επί τας
num reliquum exercitum per plana ducere jubet. Flumen

πύλας έν ' οι αιχμάλωτοι ήγον. ( ) Αμύνταν δε και
præterea , quod in Persiam euntibus transeundum erat ,

Φιλώτας και Κοινον την άλλην στρατιάν ως επί το πε

ponte jungi mandat. Ipse viam difficilem asperamque
δίον άγειν και τον ποταμόν δν εχρής περάσαι ιόντι επί

Πέρσας γεφυρούν εκέλευσεν· αυτός δε ήει οδόν χα- | persequitur, eamque magna ex parte cursu peregit. Quum

10 λεπήν και τραχείαν και ταύτην δρόμω το πολύ ήγε. | que ad primam barbarorum stationem ante lucem venisset,

Την μεν δή πρώτην φυλακήν των βαρβάρων πριν φάους | custodes trucidat. Secunda deinde stationis custodibus

επιπεσών διέφθειρε και των δευτέρων τους πολλούς · (7 ) etiam plerisque cesis , (7) quum ad tertiam venit, complures

της τρίτης δε οι πλείους διέφυγον , και ουδέ ούτοι ες | airtugerunt , sed nelhi quidem in castra Ariobarzanisfuge

τοστρατόπεδον το 'Αριοβαρζάνου έφυγον , αλλ' αυτόθεν | runt : sed inde in montes , prout quisque potuit, sese meta

15 ως είχον ές τα όρη πεφοβημένοι, ώστε ελαθεν υπό την perculsi proripuerunt : adeo ut sub auroram inspinato ca

έω επιπεσών τωνστρατοπέδωτων πολεμίων. Και άμα | stra hostian sit adortus . Simulae ad fossam castrorum

μεν προσέβαλλε τη τάφρω , άμα δε αι σάλπιγγες εσή
μαινον τοϊς αμφί Κράτερον , και Kράτερος προσήγε perventum est , Craterus signo tube exaudito ,impetum

τω προτειχίσματι. (8) Οι πολέμιοι δε πάντοθεν αμφί- | in murum facit. (8 ) Hostes summa consili inopia labo

βολοιγιγνόμενοι ουδέ ες χείρας ελθόντες έφυγον , αλλά | rantes ,no tentata quidem pugna in fugam vertuntur.
πανταχόθεν γάρ είργοντο , τη μεν Αλεξάνδρου επιχει- Cæterum quum omni ex parte intercluderentur, hac enim

μένου, άλλη δε των αμφί Κράτερον παραθεόντων , ώστε Alexander premebat, illac Crateri copia infestæ occurre
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ηναγκάσθησαν οι πολλοί αυτών ες τα τείχη αποστρέ bant, plerique eorum muros cursu repetere sunt coarti :

ψαντες φεύγειν' είχετο δε και τα τείχη πρός των Μα
et jam Macedones muros occuparant. (9) Alexander enim

κεδόνων ήδη . (2 ) Αλέξανδρος γάρ τούτο αυτό όπερ

ξυνέβη υπoτoπήσας Πτολεμαίον απολελοίπει αυτού , id ipsum quod evenerat ante suspicatus , Ptolemæum co

5 έχοντα των πεζών ες τρισχιλίους , ώστε οι μεν πλείστοι loci cum peditum tribus millibus reliquerat. Maxima ila

των βαρβάρων εν χερσί πρός των Μακεδόνων κατεκό
que barbarorum pars a Macedonibus trucidata est : ali

πησαν » οι δε και εν τη φυγή , φοβερά γενομένη , κατά
fuga terroris plena , in præcipitia delapsi, periere . Ario

των κρημνών ρίψαντες απώλοντο · αυτός δε ο 'Aριο

βαρζάνης ξυν ολίγοις ιππεύσιν ες τα όρη απέφυγεν .
barzanes cum paucis equitibus in montes effugit.

10. Αλέξανδρος δε σπουδή αύθις ήγεν ως επί τον 10. Alexander rursus ad flumen celeriter profectus, ponte

ποταμόν , και καταλαμβάνει ήδη πεποιημένην επ' αυ jam perfecto facile omnem exercitum transmittit. Indema

τού γέφυραν , και διαβαίνει ξύν τη στρατιά ευπετώς . gnis itineribus in Persas contendit , ut adveniret priusquam

'Εντεύθεν δε αύθις σπουδή ήλαυνεν ες Πέρσας , ώστε regii thesauri ab custodibus diriperentur. Cepit et apud

έφθη αφικέσθαι πριν τα χρήματα διαρπάσασθαι τους | Pasargadas pecunias, quae in thesauris Cyri prioris erant .

15 φύλακας . Έλαβε δε και τα εν Πασαργάδαις χρήματα ( 11 ) Persis satrapam constituit Phrasaortem Rheomithris

εν τούς Κύρου του πρώτου θησαυρούς. ( 1 ) Σατράπην
filium . Regiam autem Persarum incendit , suadente Par.

μεν δή liερσών κατέστησε Φρασαόρτην τον Ρεομίθρου

παιδα: τα βασίλεια δε τα Περσικά ενέπρησε , Παρ
menione ut intactam eam servaret , tum quod pulchrum

μενίωνος σώζειν ξυμβουλεύοντος , τά τε άλλα [και] ότι non esset possessiones virtute sua partas disperdere , tum

20 ου καλόν αυτού κτήματα ήδη απολλύναι , και ότι ουκ alias ob causas , tum quod Asiaticos minus benevolos ob id

ώσαύτως προσέξουσιν αυτώ οι κατά την Ασίαν άνθρω factum esset habiturus, existimaturos illum Asiam retinere

ως ουδε αυτώ έγνωκότι κατέχειν της Ασίας την nolle , sed tantum obire eam victorem . ( 12) Alexander se

αρχήν , αλλά επελθείν μόνον νικώντα. (12) “Ο δε τιμωρή Persarum facinus ulcisci velle respondit , quod quum in

σασθαι εθέλειν Πέρσας έφασκεν ανθ' ών επί την Ελ .
Græciam cum exercitu venissent, Athenas subverterant ,

2: λάδα ελάσαντες τάς τε Αθήνας κατέσκαψαν και τα ιερά
templaque incenderant , aliaque multa in Græcos perpe

ενέπρησαν , και όσα άλλα κακά τους Έλληνας ειργά

trarant. Cæterum neque mihi prudenter hoc ab Alexandru

σαντο , υπέρ τούτων δίκας λαβείν . 'Αλλ ' ουδ' εμοί δο

κεί συν να δράσαι τούτό γε Αλέξανδρος ουδέ είναι τις
factum videri potest, neque ulla de veteribus Persis hac

αύτη Περσών των πάλαι τιμωρία.
ratione ultio sumpta fuisse .

ποι ,

ΚΕΦ. ΙΘ '. CAP. XIX .

30 Ταύτα δε διαπραξάμενος προύχώρει επί Μηδίας : His rebus ita gestis , Alexander in Mediam movit : ibi

εκεί γάρ επυνθάνετο είναι Δαρείον . Γνώμην δε πε enim Darium esse acceperat . Darius vero ita apud se sta

ποίητο Δαρείος, ει μεν επί Σούσων και Βαβυλώνος tuerat , si apud Susas et Babylonem hæreret Alexander,

μένοι Αλέξανδρος , αυτού προσμένειν και αυτός εν Μή- ipsum quoque apud Modos opperiri, num forte novi aliquid

δους , ει δή τι νεωτερισθείη των αμφ' 'Αλέξανδρον · ει δ' acciderct in rebus Alexandri : si vero in se exercitum

3. ελαύνοι επ' αυτόν , αυτός δε άνω ιέναι την επί Παρθυαίους duceret , in Parthiam et Hyrcaniam usque ad Bactra

τε και Υρκανίαν, έστε επί Βάκτρα τήν τε χώραν φθείρων se recipere , totaque regione vastata omnem Alexandro pro

πάσαν και άπορον ποιών Αλεξάνδρα την πρόσω οδόν. ( 2 ) | grediendi potestatem pruripere . (2) Et mulieres , ridi

Τάς μεν δή γυναίκας και την άλλην την έτι αμφ ' αυτόν quumque apparatum universum quem penes se habe

κατασκευών και τας αρμαμάξας επί τάς Κασπίας καλου bat , vehiculaque omnia ad pylas Caspias mittit : ipse cum

40 μένας πύλας πέμπει αυτός δε ξυν τη δυνάμει ήτις εκ των copiis quas pro tempore collegerat , in Echatanis exspe

παρόντων ξυνείλεκτο αυτό προσέμενεν εν Εκβατάνοις. ctabat. Quibus cognitis Alexander in Mediam progredi

Ταύτα ακούων Αλέξανδρος προύχώρει επί Μηδίας. Και tur : et Paretacas quidem, impetu in eorum regionen

Παραιτάκας μέν ές τηνχώραν αυτών εμβαλών κατεστρέ- | facto, sulegit , satrapamque is dedit Oxathrem Abaliti

ψατο και σατραπεύειν έταξεν αυτών Οξάθρην τον Α filium , qui [ antea] apud Susas satrapatum gesserat. ( 3)

1 :, βουλίτου του [ πρότερον ] Σούσων σατράπου παϊδα (3) Quumque Alexandro in itinere nuntiaretur Darium ei ob

αυτός δε ως ηγγέλθη κατά την οδόν ότι έγνωχώς είη Δα viam ire statuisse , denuoque prælii fortunam experiri velle

ρείος απαντάν τε αυτό ως ές μάχης και αύθις διακιν ( Scythas enim et Cadusios ei auxilio venire ), impedimentis

δυνεύειν ( Σκύθας τε γάρ αυτώ ήκειν και Καδουσίους eorumque præsidio et reliquo apparatu subsequi jusss ,

συμμάχους), τα μεν υποζύγια και τους τούτων φύλακας reliquas copias secum ducens instructa acie ad pugnandum

και την άλλην κατασκευήν έπεσθαι εκέλευσε την processit, ( 4 ) et duodecimis castris in Meliam pers entl,
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στρατιάν δε την άλλην αναλαβών ήγεν εσταλμένους | ubi Dario non eas esse copias quibus prelio decernere pos

ως ές μάχην . (1) Και αφικνείται δωδεκάτη ημέρα ες | set cognovit , et neque Cadusios neque Scythas ei auxilio

Μηδίαν. " Ενθα έμαθεν ουκ ούσαν αξιόμαχον δύναμιν | venire , et Darium omnem potius in fuga spem collocasse.

Δαρείω ουδέ Καδουσίους και Σκύθας αυτό συμμάχους Quapropter majore celeritate Alexanderin eumcontende

και ήχοντας , αλλ' ότι φεύγειν έγνωκώς είη Δαρείος και δε

έτι μάλλον ήγε σπουδή . Ως δε απείχεν Εκβατάνων bat. Quumque ab Ecbatanis trium dierum itinere abesset,

όσον τριών ημερών οδόν , ενταύθα απήντα αυτό Bι- Bisthanem Ochi filium , qui ante Darium in Perside regna

σθάνης και Ώχου παις, του προ Δαρείου βασιλεύσαντος | rat , obvium habuit . (5)Is Alexandro nuntiavit , quintum

Περσών (6) και ούτος απήγγειλεν ότι Δαρείος ές πέμ- | jam diem esse ex quo Darius fugisset, pecunia ex Media

10 πτην ημέραν είη πεφευγώς , έχων τα τε χρήματα εκ
ad vn . m . talentum secum ablata , cum exercitu equitum

Μήδων ες επτακισχίλια τάλαντα και στρατιάν ιππέας

μεν ες τρισχιλίους , πεζούς δέ ες εξακισχιλίους.
trium millium , peditum sex millium .

'Ελθών δε ες Εκβάτανα Αλέξανδρος τους μεν Θετ- Alexander ubi Ecbatana venit, Thessalos equites alios

ταλούς ιππέας και τους άλλους ξυμμάχους αποπέμπει | que sociosin maritimaln oram remisit , ac praeter integrum

15 οπίσω επί θάλασσαν , τόν τε μισθόν αποδους αυτούς εν
stipendium duo millia talentùm militibus donat . (6) Quicun .

τελή τον ξυντεταγμένον και δισχίλια παρ' αυτού τάλαντα

επιδούς : (α) όςτις δέ ιδία βούλοιτο έτι μισθοφορείν | que autem illorum viritim stipendia denuo mereri vellent ,

παρ' αυτό , απογράφεσθαι εκέλευσε · και εγένοντο οι conscribi jussit. Neque pauci nomen dederunt. Reliquos per
απογραψάμενοι ουκ ολίγοι. Επόκιλλον δε τον Πο

Epocillum Polyidis F. ad mare deduci jubet, alio equitum
20 λυειδούς έταξε καταγαγείν αυτούς ως επί θάλασσαν ,

ιππέας άλλους έχοντα ες φυλακήν αυτών · οι γάρ Θεσ- | prasidio adjuncto. Thessali enim equos ibi reddiderunt . Me

σαλοί τους ίππους αυτού απέδοντο. Επέστειλε δε και neti etiam per literas mandat, ut quum ad mare pervenerint,

Μένητι , επειδάν αφίκωνται επί θάλασσαν , επιμεληθή .
navibus in Eubeam transvehendos curet. (7 ) Parmenioniquo

ναι όπως επί τριηρών κομισθήσονται ες Εύβοιαν. (7 )

25 Παρμενίωνα δε προσέταξε τα χρήματα τα έκ Περσών | que negotium dat , uti pecuniam omnem ex Persis allatam in

κομιζόμενα εις την άκραν την εν 'Εκατάνοια κατα
arce quæ in Echatanis deponat, et Harpalo custodiendam tra .

θέσθαι και Αρπάλω παραδούναι . “Αρπαλον γάρ επί

των χρημάτων απέλιπε και φυλακήν των χρημάτων | dat , quem super thesauros ibi cum praesidio sex milium

Μακεδόνας ες εξακισχιλίους και ιππέας και ψιλούς | Macedonum, et equitibus levisque armature militibus

30 ολίγους: αυτόν δε Παρμενίωνα τους ξένους αναλαβόντα
nonnullis reliquit. Parmenionem vero ipsum assumptis

και τους Θράκας και όσοι άλλοι ιππείς έξω της ίππου
exteris et Thracibus reliqnoque equitatu præterquain ami

της εταιρικής παρά την χώραν την Καδουσίων ελαύνειν

ες Υρκανίαν. (8) Κλείτω δε τω της βασιλικής ύλης | corum , secus Cadusiorum fines in Hyrcaniam mittit . (8)

ηγεμόνι επέστειλεν , επειδάν έχ Σούσων ές Εκβάτανα
Clito autem regiæ turmæ duciscribit , ut quum Susis Ecba

2 : αφίκηται (καταλέλειπτο γαρ εν Σούσοις άρρωστών ) ,

αναλαβόντα τους Μακεδόνας τους επί των χρημάτων | tana venisset , ibi enim valetudinis causa relictus erat)

τότε υπολειφθέντας ,ιέναι την επί Παρθυαίους , ίνα και η receptis Macedonibus qui pecuniarum praesidio positi fue

αυτός ήξειν έμελλεν.
rant, in Parthos moveat , quo et ipse venturus erat.

ΚΕΦ. Κ ' .
CΑΡ. ΧΧ .

Αυτός δε αναλαβών τήν τε ίππον των εταίρων και Alexander assumpto equitatu amicorum et antecur

40 τους προδρόμους και τους μισθοφόρους ιππέας , ών soribus equitibusque mercede conductis , quos Erigyius du

Έρίγυιος ηγείτο , και την φάλαγγα την Μακεδονικών | cebat , et plhalange Macedonica , iis exceptis qui pecunia

έξω των επί τοις χρήμασι ταχθέντων και τους τοξότας
rum præsidio relicti fuerant , sagittariis etiam et Agrianis

και τους Αγριάναςήλαυνεν ως επί Δαρείον. Και αυτώ | sibi conjunctis , in Darium movit . Quumque sumina

κατά την οδών σπουδή γιγνομένην των τε στρατιωτών ſestinatione contenderet , multi in itinere milites præ lassi

15 πολλοί κάμνοντες υπελλείποντο και ίπποι απέθνησκον"
tudine relicti , multi etiam , equi exstincti sunt. (2 ) Ale

(2) αλλά και ως ηγε , και αφικνείται ες Ράγας ενδεκάτη
xander nihilo secius institutum iter urgebat , et undecimis

ημέρα. Διέχει δε ο χώρος ούτος από των Κασπίων

πυλών οδόν ημέρας μιάς ελαύνοντι ως Αλέξανδρος ήγε. | castris Rhagas pervenit . Distat hic locus unius diei itinere

Δαρείος δε εφθάχει ήδη παρεληλυθώς είσω των πυλών a Caspiis pylis , equitanti ita ut Alexander ducebat. Da

60 των Κασπίων, Τών δε ξυμφευγόντων Δαρείω πολλοί rius vero Caspias portas jam intraverat : sed corum qui
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μεν απολιπόντες αυτόν εν τη φυγή επί τα αυτών έκα- fugientem comitabantur, plerique in domos suas sese re .

στοι απεχώρoυν , ουκ ολίγοι δε και Αλεξάνδρω σφάς | cipiebant ; non pauci etiam sese Alexandro dedebant. (3 )

ενεδίδoσαν . (3) Αλέξανδρος δε ως απέγνω κατά πόδας | Alexander deposita Spe Darium ula celeritate abs secont

αιρήσειν Δαρείον , μείνας αυτού πέντε ημέρας και prehendi posse , quinque diebusibi substitit , recreatoque

και αναπαύσας τον στρατόν , Μηδίας μεν σατράπην απέ exercitu Oxodatem hominem Persam Mediæ satrapam

δειξεν οξοδάτην , Πέρσην άνδρα , δς ετύγχανε προς | constituit , qui a Dario captus apud Susasin custodia ha

Δαρείου ξυνειλημμένος και εν Σούσοις είργόμενος; | bitus fuerat; hoc ei fidem apud Alexandrum conciliatat

τούτο αυτώ ές πίστιν ήν προς Αλέξανδρον· ( 4) αυτός δε

ως επί Παρθυαίους ηγε . Και τη μεν πρώτη προς die juxta Caspiaspylas castra posuit : postridie ipsas pylas
(4 ) Inde in Parthos exercitum duxit : ac primo quidem

10 ταις Κασπίαις πύλαις εστρατοπέδευσε τη δευτέρα
δε είσω παρήλθε των πυλών έστε oικoύμενα ήν . Επι- | ingressus proficiscitur quousque Ioca cultoribus frequentia

σιτισόμενος δε αυτόθεν , ότι έρημον την πρόσω χώραν | erant. Commeatum autem illic paraturus , quod interio
rem regionem incultam esse audisset , Cænum cum equi

ήκουεν , ές προνομήν εκπέμπει Κοϊνον ξυν ιππεύσί τε

και των πεζώνολίγοις. tatu exiguoque peditatu frumentatum mittit .

ΚΕΦ. ΚΑ' .
CΑΡ. ΧΧΙ .

15 Και εν τούτο αφικνείται παρ' αυτόν από του Δαρείου Inter hæc Bagistanes Babylonius vir illustris , et cum eo

στρατοπέδου Βαγιστάνης , Βαβυλώνιος ανήρ , των γνω Antibelus unus ex Mazæi filiis e Darii exercitu ad Alexan

ρίμων , και ξύν τούτω Αντίβηλος των Μαζαίου παίδων :
drum venerunt , nunciantes Nabarzanem , mille equitum

ούτοι απήγγειλαν ότι Ναβαρζάνης τε , χιλιάρχης των
ξύν Δαρείω φευγόντων ιππέων , και Βησσος ο Βακτρίων | qui cum Dario fugerant praefectum , et Bessum , Bactria

20 σατράπης και Βαρσαέντης ο 'Αραχώτων και Δράγγων norum satrapam , ac Barsaentem , Arachotorum et Drango

σατράπης ξυνειληφότες ειεν Δαρείον. (1) Ταύτα ακού rum satrapam , Darium in custodia tenere . ( 2) Quo au

σας Αλέξανδρος έτι μάλλον ήγε σπουδή , τους εταίρους | dito Alexander majore adliuc celeritate sili utendum pu

μόνους έχων αμφ' αυτόν και τους προδρόμους ιππέας | tavit, amicis tantum equitibusqueantecursoribusaepeditum

καιτων πεζών τους ευρωστοτάτους τε και κουφοτάτους | fortisimis simul atque expeditissimis delectis , non ex

25 επιλεξάμενος , ουδέ τούς αμφί Κοϊνον προσμείνας εκ της

προνομής επανελθεϊν. Επί δε τους υπολειπομένοις | spectato Ceni , qui frumentatum iverat , reditu . Reliquo

επιστήσας Kράτερον προστάττει έπεσθαι μή μακράς | exercitui Craterum praeficiens , mandat ut itinera mode

οδούς άγοντα . (3) Οι δε αμφ' αυτόν τα όπλα είχαν ratius faciat. (3) Qui cum ipso ibant, arma solum et duorum

μόνον και δύο ημερών σιτία. Ελθών δέ τήν τε νύχτα
dierum cibaria gerebant. Tota itaque nocte et postero die

30 όλην και της επιούσης ημέρας μέχρι μεσημβρίας,
ad meridiem usque continuato itinere , aliquantulum t m

ολίγον χρόνον αναπαύσας τον στρατόν αύθις ήει όλην

την νύκτα , και άμα ημέρα υποφαινούση παρήν εις το
poris militi ad quietem dedit. Inde rursus tota nocte pro.

στρατόπεδον , όθεν άφωρμήκει οπίσω Βαγιστάνης. (4) | gressus , diluculo in ea castra pervenit , unde Bagistanes

Και τους μεν πολεμίους ου κατέλαβε , Δαρείου δε πέρι | discesserat. (4 ) et lhostes quidern ibi nactus non est . De Dario

35 επίθετο , αυτόν μεν συνειλημμένον άγεσθαι εφ' άρμα- | autem certior factus est captivum illum in curru portari,

μάξης , Βήσσω δε αντί Δαρείου είναι το κράτος και
Bessum loco Darii imperium obtinere , et a Bactrianis equiti.

ηγεμόνα ονομάζεσθαι Βήσσον πρός τε των Βακτρίωνιπ

πέων και των άλλων όσοι βάρβαροι ξυνέφευγον Δαρείω, | busalisque barbaris qui cum Dario figerant , dueen Moni
πλήν 'Αρταβάζου και των 'Αρταβάζου παίδων και των nari , præterquam ab Artabazo et Artabazi filiis Græcisque

10 Ελλήνων των μισθοφόρων · τούτους δε πιστούς είναι mercenariis. Hos fidos perpetao in Darium fuisse , neque

Δαρείω, και είργειν μεν τα γιγνόμενα ου δυνατούς είναι, | tamen ea que accidissent impedire potuisse ; eosqueapublica

έκτραπέντας δε έξω τηςλεωφόρου οδού ως επί τα όρη | via delexos, montes petere , nec cum Besso consilia comman

ιέναι κατά σφάς , ου μετέχοντας τους αμφί Βήσσον του nicare. (5) Præterea eos qui Darium cepissent ita secum

έργου . (6) Γνώμην δε πεποιήσθαι τους ξυλλαβόντας Δα
statuisse , ut si audiant Alexandrum se insequi, Darium

45 ρείον , ει μεν διώκοντα σφάς Αλέξανδρον πυνθάνοιντο ,
tradant et rebus suis consulant , sin retrocessisse intelligant ,

παραδούναι Δαρείον Αλεξάνδρω και σφίσι τι αγαθών

ευρίσκεσθαι· ει δε το έμπαλιν επανεληλυθότα μάθοιεν , exercitum quam possint maximum conscribant , et com

τους δε στρατιάν τε ξυλλέγειν όσην πλείστην δύναιντο muni inter se ope imperium tueantur. Bessun in præ

και διασώζειν ες το κοινόν την αρχήν. Βήσσον δε εν τω ' sentia exercitus ducem designatum esse ob can necessilu
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και

παρόντι εξηγείσθαι κατ' οικειότητά τε την Δαρείου και dinem quæ ipsi cum Dario intercedebat , tum etiam quod

ότι εν τη αυτού σατραπεία το έργον εγίγνετο . in ejus satrapatu id perpetratum erat.

6. Ταύτα ακούσαντι Αλεξάνδρω ανά κράτος διωκτέα 6. Hæc quum audisset Alexander, omni studio persequen .

εφαίνετο . Και ήδη μεν εξέκαμνον οί τε άνδρες και οι dam rem existimavit . Ac tametsi tam viri quam equi conti

οίπποι επί τη ταλαιπωρία τη ξυνεχεί · αλλά και ως nuato itineris labore defatigati essent, nihilo tamen minusur

ήγε , και διελθών δδόν πολλήν της τε νυκτός και της | gebat. Magnoqueitinere per noctem etinseguentem diem

επί ταύτη ημέρας έςτε επί μεσημβρίαν αφικνείται ές | ad meridiem usque confecto , in pagum quendam pervenit ,

τινα κώμην , ίνα τη προτεραία έστρατοπεδεύχεσαν οι | ubi qui Darium ducephant pridie consederant. (7 ) 1bi certior

Δαρείον άγοντες. (7) 'Ενταύθα ακούσας ότι νυκτός factus barbaris statutum esse noctu iter ingredi , perconta

10 ποιείσθαι την πορείαν εγνωσμένον είη τοίς βαρβάροις,
ήλεγχε τους προσχώρους ει δή τινα είδεϊεν επιτομωτέ- tus est incolas , an aliquod via compendium nossent , qua

ραν οδόν επί τους φεύγοντας. Οι δε ειδέναι μεν έφα- fugientes assequi posset. Qui quidern se nosse afirmarunt,

σαν , ερήμην δε είναι την οδόν δι' ανυδρίαν . Ο δε ταύ
cæterum viam illam præ aquarum inopia desertam esse .

την άγειν εκέλευσε και γνούς ότι ουχ έψονται οι πε- Ipse nihilominus utillac ducant imperat : quumqueintelli

15 ζοί αυτώ σπουδή ελαύνοντι , των μεν ιππέων ές πεντα- geret non posse pedites se festinanter equitantem sequi,

κοσίους κατεβίβασεν από των ίππων» τους ηγεμόνας | equites circiter quingentos equis desilire jubet , et duces pe

δε των πεζών και των άλλων επιλεξάμενος τους κρα- | ditum aliosque praestantissimos quosque ; ita ut pedites ar

τιστεύοντας επιβήναι των ίππων εκέλευσεν ούτως όπως | mati erant , equos conscendere . (8 ) Νicanori vero , scuta

οι πεζοί ωπλισμένοι ήσαν. (8) Νικάνορα δε τον των torum præfecto , et Attalo , Agrianorum duci , per viam

20 υπασπιστών ηγεμόνα και Ατταλον τον των Αγριάνων | qua Beasus cum suis processerat , reliquos , qui quidemle

κατά την οδόν ήντινα οι αμφί Βήσσον προύκεχωρήκε- | Vissime armati essent, ut dueant injungit ; ceteri pedites ,

σαν τους υπολειφθέντας άγειν εκέλευσε , και τούτους ως
ut composito agmine sequantur. ( 9) Ipse sub vesperum iter

κουφότατα εσταλμένους , τους δε άλλους πεζούς εν τάξει

έπεσθαι. (9) Αυτός δε αμφί δείλην άγειν αρξάμενος | ingressus , citato agmine processit . Confectisque per no

2. δρόμω ηγείτο: διελθών δε της νυκτός σταδίους ές τε ctem quadringentis stadiis, sub lucem barbaros incomposite

τρακοσίους υπό την έω επιτυγχάνει τους βαρβάροις | procedentes atque inermes assecutus est. Pauci admodum

ατάκτως ιούσι και ανόπλοις , ώστε ολίγοι μέν τινες αυ ex iis restitere : plurimi statim conspecto Alexandro , an

των ως αμυνούμενοι ώρμησαν : οι δε πολλοί ευθύς ως | tequamprelium experirenturin fugam vertuntur : ex iis ve

'Αλέξανδρον αυτόν κατείδον , ουδέ ες χείρας ελθόντες | ro qui ad arma confugerunt casis nonnullis , reliqui terga

κι έφευγαν και οι τραπέντες ες αλκήν ολίγων πεσόντων | verterunt . (10) Bessus autem ejusque comites interea

και ούτοι έφυγον. (10 ) Βήσσος δε και οι ξύν αυτώ Darium curru secumducebant. At quum Alexander eorum

τέως μεν εφ' άρμαμάξης Δαρείον μετά σφών εκόμιζον ή tergoinstaret, Nabarzanes et Barzaentes Darium ab ipsis

ως δε ομού ήδη ήν 'Αλέξανδρος , Δαρείον μέν Ναβαρ- | vulneratum ibidem relinquunt , et cum Dc equitibus sese

ζάνης και Βαρσαέντηςκατατρώσαντες αυτού απέλιπον :
in præcipitem fugam dedunt. Neque multo post Darius

25 αυτοί δε έφυγον συν ιππεύσιν εξακοσίοις . Δαρείος δε

αποθνήσκει ολίγον ύστερον εκ των τραυμάτων πριν
ex acceptis vulneribus priusquam ab Alexandro visus esset ,

interiit.

οφθήναι 'Αλεξάνδρω.

ΚΕΦ. ΚΒ' . CΑΡ. ΧΧΙΟ .

Αλέξανδρος δε το μεν σώμα του Δαρείου ές Πέρσας
Alexander Darii corpus ad Persas misit, ut in regiis

έπεμψε , θάψαι κελεύσαςεν ταϊς βασιλικαϊς θήκαις , κα- mausolais , more reliquorum regum qui Darium anteces

40 θάπερ και οι άλλοι οι προ Δαρείου βασιλείς σατρά- | serant , conderetur . Post haec Amminapem Parthum ,

πην δε απέδειξε Παρθυαίων και Υρκανίων 'Αμμινά- unum eorum qui cum Mazace Egyptum tradiderant ,

πην Παρθυαίον · ήν δε ούτος των Αίγυπτον ενδόντων Parthorum et Hyrcanorum satrapam constituit. Adjunxit

Αλεξάνδρω μετά Μαζάκου . Τληπόλεμος δέ Πυθοφά- autem illi Tlepolemum Pythophanis filium , unum ex

νους των εταίρων ξυνετάχθη αυτώ σκοπεϊν τα εν Παρ- amicis, qui rerum Parthicarum et Hyrcanicarum simil

45 θυαίοις τε και Υρκανίοις. curam gereret.

2. Τούτο το τέλος Δαρείω εγένετο επί άρχοντος 'Α- 2. Atque hic quidem Dario vitæ exitus fuit , archonte

θηναίοις Άριστοφώντος μηνός “Εκατομβαιώνος , ανδρί | Athenis Aristophonte , mense Hecatombaone : viro quod

τα μεν πολέμια , είπερ τινί άλλω , μαλθακό τε και ου
ad res bellicas attinet , si quis alius languido parumque

φρενήρει , εις δε τάλλα ουδέν ανεπιεικές έργον απο

ο δειξαμένω ή ουδέ εγγενόμενον αυτό αποδείξασθαι , ότι I prudenti : quod ad cetera , qui nihil iniqui in suos cont

ARRIAXUS .
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ομού μέν εις την βασιλείαν παρελθείν , ομού δε προσ- | miserit, aut certe potestatem committendi non liabuerit.

πολεμείσθαι πρός τε Μακεδόνων και των Ελλήνων
Nam simulac regnare corpit , statim a Macedonibus et

ξυνέβη . Ούκουν ουδέ εθέλοντι εξην έτι υβρίζειν ες τους Græcis bello lacessitus est. Quocirca ne volenti quidem

υπηκόους , εν μείζονι κινδύνω ήπερ εκείνοι καθεστηκότι. | integrum erat salulitos sibi injuria aficere , quum ips : in

5 (3) Ζώντι μεν δή ξυμφοραί αυτό άλλαι επ' άλλαις ξυν
majore periculo quam ipsi versaretur . ( 3 ) Quamdiu in vivis

ηνέχθησαν , ουδέ τις ανακωχή εγένετο επειδή πρώτον | uit , aliis illum ex alis calamitates exceperunt , neque ula

ες την αρχήν παρήλθεν · αλλά ευθύς μέν τό τωνσα
intermissio aut requies fuit, ex quo primum ad regnandum

τραπών επί Γρανικό πταίσμα ξυνέβη το ιππικόν , ευ

ούς δε Ιωνία τε και Αιολίς είχοντο και Φρύγες αμφό
accessit. Nam statim initio equestris illa satraparum ad Grani.

cum amnem clades accidit : mox loniam et Æoliam amisit

10 τεροι και Λυδία και Κάρες πλήν Αλικαρνασσέων (4)

ολίγον δε ύστερον και Αλικαρνασσός εξήρητο, επί δε ή
et utramque Phrygiam , Lydiam quoque et Cariam , præter

παραλία πάσα έστε επί την Κιλικίαν· ένθεν δε ή αυ Halicarnassenses : (4 ) sed paulo post ipsa etiam Halicarnas

του επ’ Ισσω ήσσα , ένα τήν τε μητέρα αιχμαλωτισθεί sus erepta est ; deinde universa regio maritima ad Ciliciam

σαν και την γυναίκα και τους παίδας επείδεν• επί usque. Post hæc ingentem illam apud Issum cladem ac

15 τώδε Φοινίκη τε απώλετο και Αίγυπτος πάσα: επί δέ | cepit , in qua mater , uxor ac liberi ejus capti sunt ; deinde

αυτός εν 'Αρβήλοις έφυγε τε εν πρώτοις αισχρώς και Phænicia atque Ægyptus imperio ejus detractæ ; postea

στρατιάν πλείστην παντός του βαρβαρικού γένους απώ . | ipse in Arbelis primus turpiter fugit, et ingentein exer

λεσε· (5) φυγάς τε εκ τούτου της αυτού αρχής πλανώ citum ex omni barbarorum gente amisit. ( 5) Inde profu

μενος , και τελευτων πρός των αμφ' αυτόν ες τα έσχατα | gus e suo regno errans , et ad postremum ab is qui area

20 προδοθείς , βασιλεύς τε εν τω αυτό και δεσμώτης ξύν eum erant, pessime proditus , eodemque tempore et rex et

ατιμία αγόμενος , τέλος δε πρός των οικειοτάτων επι captivus cum ignominia ductus, tandem ab intimis sibi er

βουλευθείς απώλετο. Ζώντι μεν Δαρείω τοιαύτα ξυν insidiis capsus interiit . (6 ) Hæc quidem omnia viventi Dario

ηνέχθη τελευτήσαντι δέ ταφή τε η βασιλική και των acciderunt : ac contra mortuo regia sepultura , liberorum

παίδων οποία και βασιλεύοντος αυτού τροφή τε 'Αλε- | perinde atque ipso regnante educatio atque institutio ah

25 ξάνδρου και παίδευσις , και γαμβρός Αλέξανδρος . | Alexandro , et Alexander gener contigit . Mortuus atan

Οπότε δε ετελεύτα εγεγόνει αμφί τα πεντήκοντα έτη. nos natus circiter quinquaginta.

ΚΕΦ . ΚΓ' . CAP. XXIII .

Αλέξανδρος δε τους υπολειφθέντας εν τη διώξει της Alexander autem , iis quos in persequenda fuga post se

στρατιάς αναλαβών ες Υρκανίαν προύχώρει. Κεί reliquerat assumptis, in Hyrcaniam movit. Sita porro est

ται δε η Υρκανία χώρα εν αριστερά της οδού της Hyrcania ad lævam viæ quæ in Bactra ducit : atque ab una

30 επί Βάκτρα φερούσης και τη μεν όρεσιν απείργεται | quidem parte montibus densis ac pracelsis coercetur, at

δασέσι και υψηλούς , το πεδίον δε αυτής καθήκει έστε

επί την μεγάλην την ταύτη θάλασσαν . Ταύτην δε
altera vero campus ejus in magnum mare quod illic est por

ήγεν, ότι ταύτη τους ξένους τους αμφί Δαρείον διαπε
rigitur. Hac Alexander exercitum ducebat, quod acceperat

φευγέναι ες τα των Ταπούρων όρη επίθετο και αυτούς externos milites , qui Darii stipendiis meruerant, in Tapu .

35 άμα τους Ταπούρους χειρωσόμενος. (2) Τριχή δή διε rorum montes confugisse , ipsos etiam Tapuros subjugare

λών τον στρατόν αυτός μεν την επιτομωτάτης και χα statuens . (2 ) Tripartito itaque exercitu , ipse per brevissi

λεπωτάτην ηγήσατο , το πλείστον και άμα το κουφότα mos difficillimosque tramites contendebat, maximam expe

τον της δυνάμεως άγων: Κράτερον δε τήν τε αυτού τάξιν | aitissimamque copiarum partem ducens ; Craterum autem

έχοντα και την 'Αμύντου και των τοξοτών έστιν ούς

40 και ολίγους των ιππέων επί Ταπούρων έστειλεν : Ερί

cum suo et Amyntæ agmine cumque equitibus ac sagitta

γυιον δε τούς τε ξένους και την λοιπών ίππον αναλα

riis nonnullis in Tapuros mittit . Erigyium vero exteros reli

βόντα την λεωφόρον τε και μακροτέραν ηγείσθαι εχέ- | quumque equitatum via plana ceterum Iongiore ducere

λευσε , τας αμάξας και τα σκευοφόρα και τον άλλον | jubet , cui currus atque impedimenta ac ceteram turtham

όμιλον άγοντα .
adjungit.

3. Υπερβαλών δε τα πρώτα όρη και καταστρατο 3. Superatis itaque primis montibus , castrisque ibi posi

πεδεύσας αυτού , αναλαβών τούς τε υπασπιστής και της | tis, ipse sumptis scutatis et Macedonica phalangisexpeditis

Μακεδονικής φάλαγγος τους κουφοτάτους και των τοξο- | simis quiliusque et sagittariorum nonnullis, viam perdit

των έστιν ούς , ήει χαλεπήν οδόν και δύσπορον , φύλακας | icilem atque impeditam ingressus est : dispositis per vian

των οδών καταλιπών ένα σφαλερόν τι αυτή εφαίνετο , | prasidiis , ubi quid periculi esse videbatur, ne barbari mon

0 ώς μη τοις επομένους κατ' εκείνο επίθoιντο οι τα όρη tani in eos qui sequebanturimpetum facerent . (4)Ipse cul
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σαν .

έχοντες των βαρβάρων. (4) Αυτός δε μετά των τοξοτών | sagittariis angustias transgressus , in planitie juxta amnem

διελθών τα στενά εν τω πεδίω κατεστρατοπέδευσε προς
non magnum castra posuit . Eo loci Nabarzanes , Darii chi

ποταμώ ου μεγάλω. Και ενταύθα όντος αυτού Να

βαρζάνης τεο Δαρείου χιλιάρχης και Φραταφέρνης ο | iarcha et Phrataplhernes , Hyreanorum ac Partiorum sa

6 Υρκανίας τε και Παρθυαίων σατράπης και άλλοι των trapa , et alii quidam Persarum qui apud Darium illustriort

αμφί Δαρείον Περσών οι επιφανέστατοι αφικόμενοι πα- | loco fuerant , ad Alexandrum accedunt , seque ei dedunt .

ρέδοσαν σφάς αυτούς. (5) Υπομείνας δε εν τω στρατο- | 5 ) Quatuoribi in castris dies moratus , partem copiarum

πέδω τέσσαρας ημέρας ανέλαβε τουςυπολειφθένταςκατά

την οδόν , τους μεν άλλους ασφαλώς διελθόντας , τοϊς δε
quam in itinere reliquerat, recepit. Et pars quidem tuto

1ο Αγριάσιν όπισθοφυλακούσιν επέθεντο οι όρειοι των βαρ- | transierant: in Agrianos vero novissimi agminis custodiam

βάρων, και μείον έχοντες των ακροβολισμό απηλλάγη- tenentes barbari montani irruerunt , sed jaculis repulsi sese

receperunt..

6. Άρας δε εντεύθεν προήει ως εφ' Υρκανίας εις Ζα- 6. Motis inde castris , in Hyrcaniam progressus , Zadra

δράκαρτα, πόλιν Υρκανίων . Και εν τούτω οι περί Κρά- | carta urbem petit . Εodem fere tempore Craterus ad eum

15 τερον συνέμιξαν αυτω, τοίς μέν ξένοις τοις Δαρείου ουκ

εντετυχηκότες, την χώραν δε όσην διαπεπορευμένοι | venit, non inventis quidem exteris qui Darium secuti fine

rant : omnem vero regionem per quam iter fecerat, partim
ήσαν την μέν βία , την δε ενδιδόντων των κατοικούντων

προσπεποιημένοι. 'Ενταύθα και Έρίγυιος ήκε ξυν τοις | vi partim deditione incolarum receperat . Erigyius quoque

σκευοφόρους και ταίς αμάξαις. ( ) 'Ολίγον δε ύστερον cum impediinentis et curribus eodem pervenit. (7) Neque

20 'Αρτάβαζος αφίκετο παρ' 'Αλέξανδρον και των παίδων | multo post Artabacus cum Cophene, Ariobarzane et Arsane

αυτού Κωφών και Αριοβαρζάνης και Αρσάμης και ξύν | iliis ad Alexandrum accessit , unaque cum is legati ab ex
τούτοις παρά των ξένων των ξύν Δαρείο πρέσβεις και | teris Darium secutis , et Autopliradates Tapurorum satrapa .

Αυτοφραδάτης και Ταπούρων σατράπης. Αυτοφραδάτη | Autopliradatem quidem in satrapiam suam restituit . Arta
μεν δή την σατραπείαν απέδωκεν, 'Αρτάβαζον δε και

bazum autem et liberos secum in honore habuit , tum quod

25 τους παίδας άμα οι έν τιμή ήγε , τά τε άλλα εν τοις
ex principibus Persicæ nationis erant , tum propter eorur

πρώτους Περσών όντας και της ες Δαρείον πίστεως ένε
erga Darium fidem . ( 8) Græcorum vero legatis postulan

κα . (8) Τοίς πρέσβεσι δε των Ελλήνων δεομένοις σπεί

σασθαί σφισιν υπέρ του παντός ξενικού απεκρίνατο, tibus ut univers0s exterosin idem amicitiamque suam re

ομολογίαν μεν ουκ αν ποιήσεσθαι προς αυτούς ουδεμίαν· | ciperet, respondit se llam cum iis pactioneminiturum.

3 % αδικείν γάρ μεγάλα τους στρατευομένους εναντία τη | Gravissime enim delinquere , qui adversus Grecos pro bar

“Ελλάδι παρά τους βαρβάροις παρά τα δόγματα τα Ελ- | baris militarent , contra commune Grecorum decretum.
λήνων εκέλευσε δε ήκειν ξύμπαντας και παραδιδόναι | Jussit autem ut omnes ad se venirent , seque dederent ,

σφάς αυτούς επιτρέποντας Αλεξάνδρω χρήσθαι και τι και ut de ipsis pro suo arbitrio statuere posset, aut sibi qua .

βούλοιτο ή σώζεσθαι όπη δύναιντο. ( ο) Οι δε επιτρέ
cunque via possent salutem quærerent. (9) Illi semetipso i

35 πειν έφασαν σφάς τε αυτούς και τους άλλους Αλεξάνδρα | atque reliquos Alexandro committunt , petentes ut aliquem

ξυμπέμπειν τε εκέλευον τον ήγησόμενον αυτοίς , ως

ασφαλώς διακομισθείεν παρ' αυτόν είναι δέ ελέγοντοες | ipsis ducem mitteret , quo tuto ad eum venire possint . Esse

χιλίους και πεντακοσίους . Και 'Αλέξανδρος πέμπει
vero circiter mille quingentos esse ferebant. Alexander An

Ανδρόνικον τον 'Αγέρρου και Αρτάβαζον παρ' αυτούς . | dronicum Ageri filium et Artabazum ad eos milfit .

ΚΕΦ. ΚΔ' . CAP. XXIV.

40 Αυτός δε προηγεν ως επί Μάρδους , αναλαβών τούς Ipse in Mardos profectus est, sumptis secum sculatis et

τε υπασπιστές και τους τοξότας και Αγριάνας και την sagittariis atque Agrianis , Cæni etiam et Amyntæ agmini

Κοίνου και Αμύντου τάξιν και των εταίρων ιππέων bus ac dimidia equitum amicorum parte et jaculatoribus

τους ημίσεις και τους ιππακοντιστάς· ήδη γάρ αυτώ | equestribus.equestribus. Jam enim etiam agmen jaculatorum eque

και ιππακοντισταί τάξις ήσαν. (2) Επελθών δε το strium constituerat. (2) Magna itaque Mardorum regionis

45 πολύ μέρος της χώρας των Μάρδων πολλούς μεν απέ- | parte percursa , multos eorum fugientes , nonnullos ad art

κτεινεν αυτών φεύγοντας , ους δέ τινας ες αλκήν τε- ma conversos interfecit, multos etiam vivos capit . Ante

τραμμένους , πολλούς δε ζώντας έλαβεν . Ου γαρ έστιν Alexandrum nemo eam regionem hostiliter invaserat, cum

όστις χρόνου εμβεβλήκει ες την γήν αυτών επί πολέμω ob asperitatem locorum , tum quod pauperes Mardi et belli

διά τε δυσχωρίαν και ότι πένητες οι Μάρδοι και μά- | cosi propter paupertatem erant . Quocirca neque Alexan

50 χιμοι επί τη πενία ήσαν. Ούχουν ουδε Αλέξανδρον έμ- drum unquam ipsos adoriturum suspicati , quum et ipse

6 .
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βαλείν αν ποτε δείσαντες , άλλως τε και προκεχωρη- | alioqui jam ulterius progressus esset , eo facilius ex impro

κότα ήδη ές το πρόσω , ταύτη μάλλόν τι αφύλακτοι | vis0 capti sunt. (3 ) Complures autem eorum in montes

ηλίσκοντο . (3) Πολλοί δε αυτών και ες τα όρη κατέ
φυγον, ά δή υπερύψηλά τε και απότομα αυτούς εν τη | confugerunt, qui et vehementer excelsi atque abrupti ea in

6.χώρα εστίν , ως προς ταύτά γε ουχ ήξοντα Αλέξανδρον. | regione erant , existimantes Alexandrum eo nequaquam per

Επει δε και ταύτη προσήγεν , οι δε πέμψαντες πρέσβεις
vasurum . Postquam vero ea etiam loca adisset, missis legatis

σφάς τε αυτούς ενέδοσαν και την χώραν και 'Αλέξαν
sese pariter et regionem dediderunt. Quibus dimissis Auto

δρος αυτούς μεν αφήκε , σατράπην δε απέδειξεν αυτών

Αυτοφραδάτην, όνπερ και Ταπούρων. phradatein iis satrapam , ut et Tapuris, statuit .

4. Αυτός δε επανελθών ες το στρατόπεδον ένθενπερ | 4. Ipse in castra reversus unde in Mardos noverat, Gre
ώρμήθη ες των Μάρδων την γην, κατέλαβε τους Έλ- cos mercenarios qui ad se venerant, reperit : item Lacedæ

ληνας τους μισθοφόρους ήχοντας και τους Λακεδαιμο- | moniorum legatos qui ad Darium missi fuerant . Hi erant

νίων πρέσβεις οι παρά βασιλέα Δαρείον έπρέσβευον, | Callieratidas, Pausippus, Monimus , Onomas : ac Drapides

Καλλικρατίδαν τε και Παύσιππον και Μόνιμον και
Atheniensium . Quos comprehensos in custodiam tradit . Sino

15 'Ονόμαντα , και Αθηναίων Δρωπίδην. Τούτους μεν δή
nullam

ξυλλαβών εν φυλακή είχε. Τους Σινωπέων δε αφήκεν, | pensiumlegatos liberos dimisit , quum Sinopenses ,

ότι Σινωπείς ούτε του κοινού των Ελλήνων μετείχον, cum republica Græcorum societatem habentes, utpote Per

υπό Πέρσαις τε τεταγμένοι ουκ απεικότα ποιείν εδά- sis subditi, non inique facere viderentur, si ad regem suum

κουν παρά τον βασιλέα σφών πρεσβεύοντες. (5 ) Αφήκε | legatos mitterent. ( 5) Reliquos praeterea Graecos , quotquot

20 δε και των άλλων Ελλήνων όσοι προ της ειρήνης τε
ante pacem et societatem cum Macedonibus initam apud

και της ξυμμαχίας της προς Μακεδόνας γενομένης παρά | Persas mercede militaverant , atque item Heraclidem Cial

Πέρσαις έμισθοφόρουν, και Καλχηδονίων Ηρακλείδης

τον πρεσβευτήν αφήκε τους δ' άλλους ξυστρατεύεσθαι | cedoniensium legatum, dimisit. Ceteros secum eadem mer

οι επί μισθώ τω αυτώ εκέλευσε και επέταξεν αυτοίς | cede, qua sub Dario meruerant, militare jussit ,iisque An

25 'Ανδρόνικον, όσπερ ήγαγέ τε αυτούς και ένδηλος γε- dronicum praefecit, qui illos adduxerat judicavitque se

γόνει ου φαύλον ποιούμενος σώσαι τους άνδρας. non male fecisse , quod illorum vitæ consuluisset.

ΚΕΦ. ΚΕΑ CΑΡ. ΧΧV.

Ταύτα δε διαπραξάμενος ήγεν ως επί Ζαδράκαρ- His rebus peractis ad Zadracarta maximam Hyrcania

τα , την μεγίστην πόλιν της Υρκανίας, ένα και τα βα- | urbem , ubi regia erat , exercitum duxit . Αtqueibidem dies

σίλεια τοϊς Υρκανίοις ήν . Και ενταύθα διατρίψας ημέ- I quindecino commoratus sacrificio dis rite facto , gymnicis

30 ρας πεντεκαίδεκα και θύσας τους θεούς ος νόμος και
αγώνα γυμνικόν ποιήσας ως επί Παρθυαίους ήγεν εκεί- | que ludis editis , in Parthos contendit . Inde in Aria

θεν δε επί τα της 'Αρείας όρια και Σουσίαν, πόλιν της | fines , ad Susiam Ariorum urbem , quo loci Satibarzanes

'Αρείας, ένα και Σατιβαρζάνης ήκε παρ' αυτόν και των Ariorum satrapes ad eum venit . (2) Huic satrapatum red

'Αρείων σατράπης (2) τούτω μεν δή την σατραπείαν | dit , unaque cum eo Anaxippum unum ex amicis mittit,

35 αποδούς ξυμπέμπει αυτό 'Ανάξιππον των εταίρων, δούς | quadraginta equestribus jaculatoribus ei adjunctis , quos

αυτών των ιππακοντιστώνες τεσσαράκοντα, ωςέχοι φύ- | custodes locorum disponeret , ne Arii ab exercitu illac trans

λακας καθιστάναι των τόπων, του μή αδικείσθαι τους
eunte damni aliquid acciperent.

'Αρείους προς της στρατιάς κατά την πάροδον .

3. Εν τούτω δε αφικνούνται παρ' αυτόν Περσών τι- 3. Per id tempus Persarum nonnulli ad eum venerunt,

10 νές , οι ήγγελλον Βήσσον την τε τιάραν ορθήν έχειν και nuntiantes Bessum tiaram rectam Persicamque vestem ge

την Περσικήν στολήν φορούντα 'Αρταξέρξην τε καλεί stare, et immutato Bessi nomine Artaxerxem vocari, seque

σθαι αντί Βήσσου και βασιλέα φάσκειν είναι της Ασίας
Asiæ regem appellare ; habere apud se Persas qui in Bactra

έχειν τε αμφ' αυτόν Περσών τε τους ες Βάκτρα διαφυ

γόντας και αυτών Βακτριανών πολλούς προσδοκάσθαι | profugerant, et ex Bactrianis complures . Scytharum etiam

45 δε ήξειν αυτώ και Σκύθας ξυμμάχους.
confoederatorum adventum exspectare.

4. Αλέξανδρος δε δμου ήδη έχων την πάσαν δύναμιν 4. Alexander omnes jam copias conjunctas habens in

ήει επί Βάκτρων, ίνα και Φίλιππος ο Μενελάου παρ’ | Bactra movet . Εo loci Philippus etiam Menelai filius ad eum

αυτόν αφίκετο εκ Μηδίας , έχων τούς τε μισθοφόρους | ex Media venit , equites mercenarios habens , quibus ipse

ιππέας , ών ηγείτο αυτός , και Θεσσαλών τους εθελοντές | praerat , et Thessalos qui voluntarii remanserant , ac pere

ου υπομείναντας και τους ξένους τους 'Ανδρομάχου. Νικά - I grinos Andromacho duce. Nicanor autem, Parmenionis filius ,
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νωρ δε ο Παρμενίωνος και των υπασπιστών άρχων τετε. scutatorum præfectus, jam morbo sublatus erat. ( 5) Eunti

λευτήκει ήδη νόσω . (6) Ιόντι δε 'Αλεξάνδρα την επί
in Bactra Alexandro nuntiatur Satibarzanem Ariorum sa

Βάκτρα εξηγγέλθη Σατιβαρζάνης και Αρείων σατράπης
trapam , interfecto Anaxippo , et equitibus jaculatoribus

Ανάξιππον μεν και ιππακοντιστάς τους ξυν αυτό απε

ο κτονώς , οπλίζων δε τους'Αρείους και ξυνάγων εις'Αρ
qui ei aderant, Arios armare , et ad urbem Artacoana, in qua

τακόανα πόλιν , ίνα το βασίλειον ήν των 'Αρείων · εκεί- regia Ariorum erat , congregare . Inde vero statuisse, quando

θεν δε ότι έγνωκεν, επειδάν προκεχωρηκότα Αλέξανδρος | Alexandrum ulterius progressum audisset , cum exercitu

πύθηται , ιέναι ξυν τη δυνάμει παρά Βήσσον, ώς ξύν ad Bessum ire , ut conjunctis cum illo copiis, quacunque

εκείνω επιθησόμενος όπη αν τύχη τους Μακεδόσι . (6)

Το Ταύτα ως εξηγγέλθη αυτώ , την μεν επί Βάκτρα οδόν
via facultas daretur, Macedones adoriretur. (6) His rebus

ουκ ήγεν αναλαβών δε τούς τε εταίρους ιππέας και
nuntiatis, intermisso itinere in Bactra, sumptis secum amicis

τους ιππακοντιστας και τους τοξότας και τους Αγριά- | equitibus et jaculatoribus equestribus atque sagittariis et

ναςκαι την Αμύντου τε και Κοινού τάξιν , την δε άλ
Agrianis et Amyntæ ac Cæni agminibus , reliquo exercitu

λην δύναμιν αυτού καταλιπών και επ' αυτή Kράτερον

15 ηγεμόνα , σπουδή ήγεν ως επί Σατιβαρζάνην τε και
ibi relicto Crateroque ei præfecto , ipse celeriter adversus

τους 'Αρείους, και διελθών εν δυσίν ημέραις σταδίους ές Satibarzanem et Arios ducit , stadiisque sexcentis biduo

εξακοσίους προς 'Αρτακόανα ήκε. emensis, ad Artacoana pervenit.

7. Σατιβαρζάνης μεν ούν , ώς έγνω εγγύς όντα Αλέ . 7. Satibarzanes , ut appropinquare Alexandrum sensit ,

ξανδρον, τη οξύτητα της εφόδου εκπλαγείς ξυν ολίγοις celeritate adventus consternatus, cum paucis equitibus Ario.

20 ιππεύσι των 'Αρείων έφυγε προς γάρ τωνπολλών στρα
rum fugit. Plerique enim milites , quum jam imminere ipsis

τιωτών κατελείφθη εν τη φυγή , ώς κακείνοι έμαθον προσ

άγοντα Αλέξανδρον . Αλέξανδρος δε , όσους ξυναιτίους
Alexandrum audirent , eum in fuga destituerunt. Alexander

της αποστάσεως κατέμαθε και εν τω τότε απολελοιπότας | quotquot conscios defectionis fuisse cognovit desertisque

τας κώμας, τούτους δε άλλη και άλλη , οξείας τάς διώ- tunc pagis abiisse, acriter eos diversis viis insecutus, partim

25 ξεις ποιησάμενος, τους μεν απέκτεινε , τους δε ήνδρα- | interfecit , partim in servitutem redegit . (8) Arsaceque

πόδισε : σατράπην δε 'Αρείων απέδειξεν 'Αρσάμην, άν

δρα Πέρσην.
(6) Αυτός δε ξύν τους αμφί Κράτερον | Persa satrapa Ariorum constituto ,ipse una cum is qui cum

υπολελειμμένοις , ομού ούσιν ήδη, ως επί την Ζαραγ- | Cratero relicti erant in Zarangeos profectus eo pervenit ubi

γαίων χώραν ήγες και αφικνείται ένα τα βασίλεια των | gentis illius regia erat. Barsaentes vero, qui tum eam regio

30 Ζαραγγείων ήν. Βαρσαέντης δε , δς τότε κατείχε την | nem obtinebat , unusex iis qui Dariumin fuga oppresserant,

χώραν , είς ών των ξυνεπιθεμένων Δαρείω εν τη φυγή , | cognito Alexandri adventu , ad Indos qui cis Indum lumen

προσιόντα Αλέξανδρον μαθών ές Ινδούς τους επί τάδε
incolunt fugit . Quem Indi comprehensum ad Alexandrum

του Ινδού ποταμού έφυγε. Ξυλλαβόντες δε αυτόν οι Ιν

δοί παρ' Αλέξανδρον απέστειλαν και αποθνήσκει προς
mittunt. Alexander illum , ob perfidiam qua erga Darium

35 'Αλεξάνδρου της ές Δαρείον αδικίας ένεκα. usus fuerat, interfici jussit.

000

ΚΕΦ. Κς'. CAP. XXVI .

'Ενταύθα και την Φιλώτα επιβουλήν του Παρμε- Jbidem Alexander Philotam Parmenionis filium vita suwe

νίωνος έμαθεν Αλέξανδρος , και λέγει Πτολεμαίος και insidiari cognovit. Ptolemæus et Aristobulus autores sunt ,

Αριστόβουλος ότι προηγγελμένην ήδη οι και πρότε- quumjam antea in Egypto sibi deinsidiis significatum fuisset ,

ραν εν Αιγύπτω , ου μέντοι πιστή γε εφάνη της τε veteris amicitiæ causa , et honoris quem Parmenioni Philotæ

40 φιλίας της πάλαι είνεκα και της εξ αυτού ές Παρμε- patri habebat , simul etiam fiduciæ causa quam de Philota

νίωνά τε τον πατέρα τον Φιλώτα τιμής και ες αυτόν conceperat, nequaquam sibi verisimile id visum fuisse. (2 )

Φιλώτας πίστεως. (2) Πτολεμαίος δε ο Λάγου λέγει At Ptolemæus Lagi filius Philotam ad Macedones adductum

εισαχθήναι ές Μακεδόνας Φιλώταν και κατηγορήσαι scribit , graviterque in conciope ab Alexandro accusatum

μεν αυτου ισχυρώς Αλέξανδρον , απολογήσασθαι δε αυ- fuisse : ac Philotam quidem se purgasse : deindeindices ac

45 τον Φιλώταν και τους επιμηνυτάς του έργου παρελ- cessisse et criminationem adversus Philotam atque suos in

θόντας εξελέγξαι Φιλώταν τε και τους αμφ' αυτόν άλ- stituisse , idque cum aliis non obscuris argumentis, tum præ.

λοις τε ελέγχους ουκ άφανέσι και μάλιστα δή ότι αυτός cipue quod Philotas quidem se de quibusdam insidiis Alexan

Φιλώτας πεπύσθαι μεν επιβουλήν τινα Αλεξάνδρα dro paratis audisse confessus esset, quas celasse Alexandrum

παρασκευαζομένην συνέφη , εξηλέγχετο δε κατασιωπή- convincebatur, quum alioqui bis per singulos dies Alexandri

και σας ταύτην προς Αλέξανδρον, καίτοι δις επί την σκη- tabernaculum adire solitus esset : (3) ac Philotam ceteros
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νην όσημέραι την Αλεξάνδρου φοιτών . (3) Και Φιλώ que omnes insidiarum conscios a Macedonibus jaculis con

ταν μεν κατακοντισθήναι πρός των Μακεδόνων και όσοι
fossos esse . Ad Parmenionem vero missum Polydamantem ,

άλλοι μετέσχον αυτό της επιβουλής : επί Παρμενίωνα
unum ex amicis, literas ab Alexandro ad duces exercitus qui

δε σταλήνα: Πολυδάμαντα , ένα των εταίρων , γράμματα | in Media erant ferentem . Hi erant , Cleander, Sitalces et Me

5 φέροντα παρ’ Αλεξάνδρου προς τους στρατηγούς τους
nides , qui quidem in exercitu cui præerat Parmenio duces

έν Μηδία , Κλέανδρον τε και Σιτάλκην και Μενίδαν

ούτοι γάρ επί της στρατιάς ής ήρχε Παρμενίων τετα
erant constituti, (4 ) et ab his Parmenionem interfectum :

γμένοι ήσαν. (4) Και προς τούτων αποθανείν Παρμε- | sive quod haud verisimile videretur Alexandro , quum Phi

νίωνα , τυχόν μεν ότι ου πιστον έδόκει είναι Αλέξανδρος | Iotas sibi insidias struxisset , Parmenionem patrem ejuscon

10 Φιλώτα επιβουλεύοντος μη ξυμμετασχεϊν Παρμενίωνα | siliignarum fuisse : sive, ut maxime conscius non esset,

το παιδίτου βουλεύματος, τυχόν δε ότι , ει καιμη ξυμ- | quod periculosum videretur illuminterfecto filio superese :

μετέσχε , σφαλερός ήδη ην περιών Παρμενίων, του παι

δος αυτού ανηρημένου, εν τοσαύτη ών αξιώσει παρά τε
pracipue quum tanta ejus esset auctoritas tum apud Alexan

αυτώ Αλεξάνδρα και ες το άλλο στράτευμα , μή ότι το | drum, tum apud universum exercitum non solum Macedo

15 Μακεδονικόν, αλλά και των άλλων ξένων, ών πολλάκις | num , verum etiam exterorum , quibus sepenumero sive

και εν τω μέρει και παρά το μέροςκατά πρόσταξιν την ordine ipsum vocante sive etiam extra ordinem , just

'Αλεξάνδρου ξύν χάριτι εξηγείτο . Alexandri, summa cum gratia præfuerat.

ΚΕΦ. ΚΖ' . CAP . XXVII.

τα .

Λέγουσι δε και 'Αμύνταν τον'Ανδρομένους κατά τον Ferunt qnoque eodem tempore etiam Amyntam Andro

αυτόν χρόνον υπαχθήναι ές κρίσιν, και Πολέμωνα και menis filium in judicium vocatum , et cum eo Polemonem ,

» Ατταλος και Σιμμίαν τους 'Αμύντου αδελφούς , ως Attalum Simmiamque , Amyntæ fratres , tanquam et ipsi

ξυμμετασχόντας και αυτούς της επιβουλής της κατ' insidiarum adversus Alexandrum conscii fuissent, ob fidem

'Αλεξάνδρου κατά πίστιν τε και εταιρίαν την Φιλώ- | atque amicitiam quam cum Philota coluerant . (2 ) Hoc

(2) Και έδόκει πιστοτέρα η επιβουλή ες το πλή- I etiam insidiarum suspicionem verisimiliorem apud multita

θος , ότι Πολέμων, είς των αδελφών των 'Αμύντου, ξυλ- | dinem effecit , quod Poleman , unus ex Amynte fratribus ,

26 ληφθέντος Φιλώτα , έφυγεν ες τους πολεμίους. Αλλ' Philota comprehenso, ad hostes profugerat. At quum Amyn

'Αμύντας γε ξύν τους αδελφούς υπομείνας την δίκην και tas cum fratribus actionem publicam sustinuisset , causam

απολογησάμενος εν Μακεδόσι καρτερώς αφίεται της αι que suam strenue apud Macedones dixisset , ab ea crimina

τίας και ευθύς ως απέφυγεν , εν τη εκκλησία ήξίωσεν | tione absolutus est: statimque post absolutionem in concilio

αφεθήναι οι ελθεϊν παρά τον αδελφόν και επαναγαγείν | factam , potestatem sibi fieri petit eundi ad fratrem , ut eum

30 αυτόν παρά τον Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες ξυγχω- | ad Alexandrum reduceret. (3) Quod quum a Macedonibus

ρούσιν. (3 ) Ο δε απελθών αυτή τη ημέρα τον Πολέ illi concessum esset, abiit, eodemque die Polemonem re

μωναεπανήγαγε και ταύτη πολύ έτι μάλλον και πρόσθεν | duxit . Ex eo multo quam antea manifestius appareilAmyn

έξω αιτίας εφάνη 'Αμύντας . Αλλά ολίγον γε ύστερον | tam extra culpam fuisse. Ceterum paulo post pagum quen

κώμην τινά πολιορκών τοξευθείς εκ της πληγής ετελεύ dam oppugnans , sagitta ictus , ex eo vulnere interiit : adeo

36 τησεν , ώστε ουδέν πλέον αυτό γίγνεται την κρίσιν απο ut nihil illi ex illa absolutione accesserit , præter quam quod

φυγόντι ότι μή αγαθώ νομιζομένων αποθανείν . vir bonus habitus interierit .

4. Αλέξανδρος δε , καταστήσας επί τους εταίρους 4. Post hæc Alexanderamicorum equitatui duces duosHe

ιππάρχας δύο , Ηφαιστίωνα τε τον ' Αμύντορος και | phaestionem Amyntoris filium , et Clitum Dropidis praferit,

Κλείτον τον Δρωπίδου , και δίχα διελών την τάξιν των divisisque in duas partes amicorum copiis ( neque enim vel

40 εταίρων, ότι ουδέ φίλων αν ήβούλετο ένα τοσούτων ιπ
amicum volebat unum tot equitibus , qui alioqui præstan

πέων , άλλως τε και των κρατίστων του παντός ιππικού

κατά τε αξίωσιν και την άλλην αρετήν εξηγείσθαι, αφι- | solum prefectum esse) , ad eos pervenit qui olim quidem

tissimi totius equitatus et dignitate et bellica virtute crant,

κνείται ές τους πάλαι μέν'Αριάσπας καλουμένους , ύστε.

ρον δε Ευεργέτας επονομασθέντας , ότι Kύρω τώ Καμ- | Ariasae , ostea vero Euergetiam vocati sunt (lioc est bene

45 βύσου ξυνεπελάβοντο της ές Σκύθας ελάσεως. (6) Και | ici ), quod Cyrum Cambysis filiumin expeditione Scythica

τούτους Αλέξανδρος ών τε ές Κύρον υπήρξαν οι πρό- | adjuverant . (5) Hos Alexander , quod illorum majors

γονοι αυτών τιμήσας και αυτός καταμαθών άνδρας ου de Cyro bene meriti fuissent , honore affecit. Quumque ipe

κατά τους άλλους τους ταύτη βαρβάρους πολιτεύοντας , | intelligeret eos non more reliquorum ejus regionis barbaro

αλλά του δικαίου ίσα και τους κρατίστοις των Ελλήνων rum vivere , sed perinde atque qui apud Græcos optime in

50 μεταποιουμένους , ελευθέρους τε αφήκε και χώραν της Γ stituti sunt , justitiam colere , liberos dimisit ,tantunique
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δμόρου όσην αυτοί σφίσιν ήτησαν (ου πολλήν δε ουδ' ex finitimis locis agri quantum petiere (exiguum autem pe

αυτοί ήτησαν) , προσέθηκεν. 'Ενταύθα θύσας το'Απόλ. tiere ) dedit. Eo loci Apollini sacrum fecit : et Demetrium ,

λωνι Δημήτριον μεν ένα των σωματοφυλάκων, υπο
unum ex corporis custodibus , quem Philotæ consiliorum

πτεύσας μετασχεϊν Φιλώτα της επιβουλής , ξυνέλαβε

5 σωματοφύλακα δε αντί Δημητρίου απέδειξε Πτολε
participem fuisse suspicabatur, comprehendit, et Ptolemæum

μαϊoν τον Λάγου . agi in ejus locum suffecit.

200

ΚΕΦ. ΚΗ' . CAP. XXVIII.

Ταύτα δε διαπραξάμενος προήει ως επί Βάκτρα His peractis in Bactra et Bessum movit, Drangis Gadro .

τε και Βήσσον, Δράγγας τε και Γαδρωσούς εν τη
sisque in ipso itinere subactis. Subegit autem etiam Ara

παρόδω παραστησάμενος. Παρεστήσατο δε και τους
chotos , et Menonem iis satrapam constituit. Posthæc

10 Αραχώτους και σατράπην κατέστησεν επ ' αυτούς Μέ.

νωνα . Επήλθε δε και των Ινδών τους προσχώρους
Indos Arachotis finitimos invadit : omnes has gentes per

'Αραχώτοις. Ξύμπαντα δε ταύτα τα έθνη διά χιόνος τε multas nives , in magna rerum omnium penuria , summis

πολλής και ξυν απορία των επιτηδείων και των στρα
militum laboribus subjugavit . (2) Quumque cognovisset

τιωτών ταλαιπωρία επήλθε.(2) Μαθών δε τους 'Αρείους

15 αύθις άφεστάναι , Σατιβαρζάνου ες την χώραν αυτών
Arios denuo descivisse , Satibarzane cum duobus millibus

εμβαλόντος συν ιππεύσι δισχιλίοις , ούς παρά Βήσσου equitum , quos a Besso acceperat, in eorum agros ingresso ,

έλαβεν, αποστέλλει παρ' αυτούς 'Αρτάβαζόν τε τον Πέρ- Artabazum Persam et Erigyium Caranumque ex amicis

σης και Έρίγυιον και Κάρανον των εταίρων" προσέταξε | in 80s mitit , Pirataplierne Partiorum satrapa una cum eis

δε και Φραταφέρνην, τον των Παρθυαίων σατράπην,

20 ξυνεμβαλείν αυτοίς ές τους 'Αρείους. (3) Και γίγνεται | in Arios misso. (3) Atroxibi Erigyi et Carani adversus Sa

μάχη τοίς αμφί Ερίγυιον και Κάρανον προς Σατιβαρ- | tibarzanem prelium committitur. Neque prius barbari in

ζάνην καρτερά , ουδέ πρόσθεν οι βάρβαροι ενέκλιναν | fugam sese inclinarunt , quana Satibarzanes cum Erigyio

πρίνΣατιβαρζάνην ξυμπεσόντα Εριγυίω προς 'Εριγυίου
πληγέντα δόρατι ες το πρόσωπον αποθανείν. Τότε δη | congressus ab eoque faciem jaculo transfossus cecidit . Tam

effusa barbarorum fuga fit.

25 έγκλίναντες οι βάρβαροι προτροπάδην έφευγον.
4. Έν τούτω δε Αλέξανδρος προς τον Καύκασον το 4. Inter hæc Alexander ad Caucasum montem profectus,

όρος ήγεν, ίνα και πόλιν έκτισε και ώνόμασεν Αλεξάν- | urbemibi condidit , quam Alexandriam nominavit , et sacri

δρειαν· και θύσας ενταύθα τους θεούς όσους νόμος αυτώ | ficio diis quibus solebat facto, Caucasum montem superavit.
υπερέβαλε το όρος τον Καύκασον, σατράπην μεν τη | satrapam illi regioni constituit Proexem Ρersam ; exami

30 χώρα επιτάξας Προέξης, άνδρα Πέρσην,των δε εταίρων | cisvero Niloxenum Satyri filium inspectorem cum exercitu
Νειλόξενον τον Σατύρου επίσκοπον ξυν στρατιά απολι

πών . ibi relinquit.

5. Το δε όρος και Καύκασος υψηλόν μέν έστιν ώσπερ
5. Mons Caucasus nulli montium qui in Asia sunt altitu

τι άλλο της Ασίας , ώς λέγει 'Αριστόβουλος, ψιλόν δε το | dine secundus est , ut Aristobalus auctor est. Ejus ut plu

ο πολύ αυτού τό γε ταύτη. Μακρόν γάρ όρος παρατέταται | rimum nudum dorsum erat in hac certe parte : in magnam

5 Καύκασος , ώστε και τον Ταύρον το όρος , δς δή την | enim longitudinem porrigiturCaucasus; adeo ut et Taurum

Κιλικίαν τε και Παμφυλίαν απείργει , από του Καυκά
montem , qui Ciliciam Pamphyliamque disterminat , a Cau

σου είναι λέγουσι και άλλα όρη μεγάλα από του Καυ
caso duci velint, aliosque ingentes montes qui pro varietate

κάσου διακεκριμένα άλλη και άλλη επωνυμία κατά ήθη

40 τα εκάστων. (6) Αλλά έν γε τούτω τώ Καυκάσω ουδέν | gentium , a quibus incoluntur, nomina variant . (6) Αt in

άλλο ότι μή τέρμινθοι πεφύκασι και σίλφιον, ώς λέγει | hoc Caucas0 nihil preter terebinthum et silphium nascitur,

'Αριστόδουλος αλλά και ως επικείτο πολλούς ανθρώποις | ut auctor est Aristobulus : et nihilominus multos incolas ha

και πρόβατα πολλά και κτήνη ενέμοντο , ότι και χαί- | bebat , multaequein eo pecudes atque armenta pascebantur ,

ρουσι τω σιλφίω τα πρόβατα, και ει εκ πολλού πρόβα- | quod pecudes silphium amant , et si ex longinguiore Ioco

45 τον σιλφίου αίσθοιτο , και θεί επ' αυτό και το τε άνθος
id per odoratum senserint, citatim eo feruntur, depastoque

επινέμεται και την ρίζαν ανορύττον και ταύτην κατε
flore radicem etiam suffodiunt atque arrodunt : (7 ) eamque

σθίει . (1) Επί τώδε εν Κυρήνη ως μακροτάτω απελαύ

νουσι τάς ποίμνας των χωρίων ένα αυτούς το σίλφιον | ob causam Cyrenaei greges ovium quam longissime ab iis

φύεται : οι δε και περιφράσσουσι τον χώρον , του μηδ' ει locis arcent , quibus silphium nascitur : nonnulli etiam

0 πελάσειεν αυτω πρόβατα , δυνατά γενέσθαι είσω πα- sepem obducunt , ne si pecudes propius accedant, intrare

ρελθείν, ότι πολλού άξιον Κυρηναίοις το σίλφιον . possint. Magno enim apud Cyrenæos in prelio est silphiuma,
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8. Βήσσος δε , έχων αμφ' αυτόν Περσών τε τους με- 8. Bessus autem Persis , qui participes consiliorum in ca

τασχόντας αυτό της Δαρείου συλλήψεως και αυτών | piendo Dario fuerant , comitatus , Bactrianisque circiter se

Βακτρίων ες επτακισχιλίους και Δάας τους επί τάδε τού
ptem millibus , et Dais cis Tanaim fluvium habitantibus ,

Ταναΐδος ποταμού εποικούντας , έφθειρε την υπό τη | regionem Caucaso adjacentem depopulatus est , ut pre va

όρει τώ Καυκάσω, ωςερημία τε της χώρας της εν μέσω | stitateregionisinter se et Alexandrum interjecte , rerumque

αυτού τε και Αλεξάνδρου και απορία των επιτηδείων
necessariarum penuria , Alexandrum quominus progredere

απείρξων Αλέξανδρον του μη ελαύνειν πρόσω. (ο) 'Αλλ '
tur impediret. (9 ) Is vero idcirco nihilominus processit ,

Αλέξανδρος ήλαυνεν ουδέν μείον, χαλεπώς μεν διά τε
difficulter quidem ob nivium altitudinem , et commeatus

χιόνος πολλής και ενδεία των αναγκαίων, ήει δε όμως.

1ο Βήσσος δε , επεί εξηγγέλλετο αυτώ ου πόρρω ήδη ών | inopiam : processit tamen. Bessus , ut cognovit Alexandrum

Αλέξανδρος , διαβάς τον Ωξον ποταμόν τα μεν πλοία
non procul abesse , Oxo flumine trajecto , navigia quibus

εφ' ών διέβη κατέκαυσεν, αυτός δε ες Ναύτακα της Σο- copias transvexerat incendit ; ipse in Nautaca Sogdianæ regio

γδιανής χώραςαπεχώρει. (το ) Είποντο δε αυτώ οί τε nis se recepit. ( 10) Sequebantur eum Spitamenes et Oxyar

αμφί Σπιταμένην και Οξυάρτην, έχοντες τους έκ τής | tes cum equitibus Sogdianis , et Dais a Tanai profectis . Ba

15 Σογδιανής ιππέας , και Δάαι οι από του Τανάϊδος. Οι ctriani equites, quum in fuga Bessum salutis suæ spem

δε των Βακτρίων ιππείς ως φεύγειν έγνωκότα έμαθον | posuisse intellexerunt , alius alio dilapsi domum reverte

Βήσσον, άλλος άλλη επί τα σφών έκαστοι απηλλάγησαν . | runt .

ΚΕΦ. ΚΘ' . CAP. XXIX .

"Αλέξανδρος δε ες Δράψακα αφικόμενος και ανα- Alexander inde Drapsaca profectus , recreato exercitu ,

παύσας την στρατιάν ες Αορνόν τε ήγε και Βάκτρα, | in Aornum et Bactra movit , que quidem maxima stunt

20 αι δη μέγισταί εισι πόλεις εν τη Βακτρίων χώρα . Και

ταύτας τε εξ εφόδου έλαβε και φυλακήν εν τη άκρα της | in Bactris urbes : quibus primo impetu captis , praesidium

'Αόρνου απέλιπε και επί ταύτης 'Αρχέλαον τον 'Ανδρό- | in arce Aorni constituit , cui Archelaum Androcli filium ,

κλου των εταίρων τοϊς δε άλλους Βακτρίοις , ου χαλεπώς

προσχωρήσασιν, επέταξε σατράπην 'Αρτάβαζον τον
unum ex amicis , præfecit. Reliquis vero Bactriis non diſ

25 Πέρσην. ficulter sese dedentibus Artabazum Persam satrapam dedit.

2. Αυτός δε ήγεν ως επί τον Ωξον ποταμόν ο δε 2. Ipse ad Oxum flumen exercitum duxit . Oxnis fluvius

* Ωξος ρέει μεν εκ του όρους του Καυκάσου , έστι δε e monte Caucaso fluit, omnium Asiæ fluminum , quotquot

ποταμών μέγιστος των εν τη Ασία , όσους γε δή 'Αλέ Alexander cum exercitu adiit , maximum , Indorum fumi

ξανδρος και οι ξύν Αλεξάνδρω επήλθον, πλήν των Ινδών | nibus exceptis. Hec enim omnia lumina magnitudinesu

30 ποταμών : οι δε Ινδοί πάντων ποταμών μέγιστοί είσιν perant . Oxus porro in mare magnum , juxta Hyrcaniam ,

εξίησι δε και Ωξος ες την μεγάλην θάλασσαν την καθ'
influit. (3) Conanti Alexandro flumen transire nulla se fa

Υρκανίαν, (3) Διαβάλλειν δε επιχειρούντι αυτό τον

ποταμόν πάντη άπορον εφαίνετο το μέν γάρ εύρος ήν | cultas oferre videbatur. Νamque ejuslatitudo ad sex ma

ες εξ μάλιστα σταδίους, βαθύς ου προς λόγος του εύρους ,
xime stadia extenditur : altitudo latitudini non respondet,

36 αλλά πολύ δή τι βαθύτερος και ψαμμώδης , και ρεύμα | sed profundior et sabulosus est . Cursus luminis adeo ra

οξύ [έχων), ως τα καταπηγούμενα προς αυτού του ρού pidus , ut facile quæ vado infixa fuerint subvertat secumque

εκστρέφεσθαι έκ τής γής ου χαλεπώς, οία δή ού βεβαίως | rapiat , utpote que ob sabulum firmiter slabilita non sint.

κατά της ψάμμου ιδρυμένα. (6) 'Αλλως δε και απορία (4 ) Ad hæc materia etiam in his locis deerat, multum præ

ύλης εν τοις τόποις ήν και τριβή πολλή εφαίνετο , ει
terea moræ faciendum videbatur, si ex longinquo apportanda

40 μακρόθεν μετίοιεν όσα ες γεφύρωσιν του πόρου. Ξυνα essent quæcunque ad flumen ponte jungendum erant neces

γαγών ούν τας διφθέρας υφ' αιςέσκήνουν οι στρατιώται, | saria. Collectis itaque pellibus sub quibus milites in tento

φορυτού εμπλήσαι εκέλευσεν ως ξηροτάτου και κατα

δησαί τε και ξυρράψαι ακριβώς του μή έσδύεσθαι ες
riis degebant, sarmentis quam maxime siccis eas impleri,

αυτάςτου ύδατος. Εμπλησθείσαι δε και ξυρραφείσαι | accurateque vinciri et consui jubet , ne aquam aliqua ex

45 έκαναι εγένοντο διαβιβάσαι τον στρατόν έν πέντε ημέ
parte admittere possent. Quibus ita impletis et consutis ,

ραις .
exercitum quinque dierum spatio traduxit.

6. Πρίν δε διαβαίνειν τον ποταμόν, τών τε Μακε- 5. Antequam vero flumen trajiceret , seligens ex Mace

δόνων επιλέξας τους πρεσβυτάτους και ήδη απολέμους | Ionibus qui aut prae etate aut vulneribus inepti ad pugnan

και των Θεσσαλών τους εθελοντές καταμείναντας , επ ' erant , et ex Thessalis qui voluntarii remanserant, domum

50 οίκου απέστειλεν. Εκπέμπει δε και Στασάνορα , ένα remisit. Stasanorem quoque , unum ex amicis , in



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB . II . 30 . 89

6

υσιν

των εταίρων, ές 'Αρείους , προστάξας 'Αρσάμην μέν τον Arios mittit, qui Arsamen Ariorum satrapam comprehende

σατράπην των 'Αρείων ξυλλαβείν, ότι εθελοκακείν αυτώ | ret , quod mali aliquid moliri videbatur: utque ipse eius

Άρσάμης έδοξεν, αυτόν δε σατράπην είναι αντ' εκείνου

'Αρείων.
loco satrapatum obtineat jubet.

6. Περάσας δε τον Ωξον ποταμόν ήγε κατά σπουδών 6. Trajecto autem amne Oxo , celeriter eo exercitum du

ένα Βήσσον είναι ξυν τη δυνάμει επυνθάνετο. Και εν
xit , ubi Bessum cum copiis esse acceperat. Interea nuntii

τούτω αφικνούνται παρά Σπιταμένους και Δαταφέρνου

προς αυτόν αγγέλλοντες ότι Σπιταμένης και Δαταφέρ- ad eum a Spitamene et Dataplherne veniunt , policentes ,, si

νης , εί πεμφθείη αυτούς και ολίγη στρατιά και ηγεμών | aliquem ex ducibus suis cum aliquantis copiis mitteret , sese

10 τη στρατιά , ξυλλήψονται Βήσσον και παραδώσουσ Bessum comprehensum Alexandro tradituros esse . In cu

Αλεξάνδρω επεί και νύν αδέσμω φυλακή φυλάσσεσθαι
stodia enim illum , citra vincula tamen , teneri . (7 ) Qua re

προς αυτών Βήσσον. (1) Ταύτα ως ήκουσεν Αλέξανδρος,

αυτός μέν αναπαύων ήγε την στρατιάν σχολαίτερον ή
cognita , Alexander relaxationem dans lentius quam antea

πρόσθεν Πτολεμαίον δε τον Λάγου αποστέλλει τών τε exercitum duxit. Ac Ptolemæum quidem Lagi filium cum

15 εταίρων έππαρχίας τρείς άγοντα και τους ιππακοντιστάς | tribus amicorum equitum turmis et hastatis equitibus

ξύμπαντας , πεζών δε τήν τε Φιλώτα τάξιν και των

υπασπιστών χιλιαρχίαν μίαν και τους Αγριάναςπάντας | omnibus , ex peditibus vero Philotae agmine et scutatis mille

και των τοξοτών τους ημίσεας , σπουδή ελαύνειν κελεύ Agrianisque omnibus ac sagittariorum dimidia parte , ut ad

σας ως Σπιταμένην τε και Δαταφέρνην. Και Πτολε- Spitamenem et Dataphernem celeriter contendat jubet. Pto

20 μαίος ήει ως έτέτακτο , και διελθών εν ημέραις τέσ
lemæus imperata facit , et decem mansionum iter quatriduo

σαρσι σταθμούς δέκα αφικνείται ες το στρατόπεδον ου

τη προτεραια ηλισμένοι ήσαν οι αμφί τον Σπιταμένην
emensus , eo pervenit ubi pridie barbari cum Spitamene ca

βάρβαροι.
stra babuerant.

ΚΕΦ . Λ'. CΑΡ. ΧΧΧ.

Ενταύθα έμαθε Πτολεμαίος ότι ου βεβαία το Σπι- Ibi certior factus est , dubiam esse Spitamenis et

25 ταμένη και Δαταφέρνα η γνώμη εστίν αμφί τη πα
Dataphernis de tradendo Besso sententiam . Peditibus ita

ραδόσει του Βήσσου . Τους μεν δή πεζούς κατέλιπε ,
que relictis , et composito agmine sequi jussis, ipse cum equi.

προστάξας έπεσθαι εν τάξει , αυτός δε ξύν τοϊς ιππεύσιν

ελάσας αφίκετο προς κώμην τινά , ίν ' ο Βήσσος ήν ξυν
tatu progressus ad vicum quendam venit , in quo Bessus

ολίγοις στρατιώταις. (2) Οι γάρ αμφί τον Σπιταμένην cum paucis militibus agebat. (2) Nam qui cum Spitamene

30 μετακεχωρήκεσαν ήδη εκείθεν , καταιδεσθέντες αυτοί erant jam inde abierant, quod eos Bessum tradere pudebat.

παραδούναι τον Βήσσον . Πτολεμαίος δε περιστήσας | Ptolemaeus , pago equitibus circumsesso ( erat enim pagus

εν κύκλο της κώμης τους ιππέας ( ήν γάρ τι και τείχος
muro et portis cinctus ), barbaris paganis denuntiari jubet,

περιβεβλημένος και πύλαι κατ' αυτό ) , επεκηρυκεύετο

τοις εν τη κώμη βαρβάροις , απαθείς σφάς απαλλάσσε
incolumes eos abituros, si Bessum tradant . Barbari Pto

35 σθαι παραδόντας Βήσσον. Οι δε εδέχοντο τους ξυν | lemnum cum suis copiis intromittunt. (3 ) Ptolemeus

Πτολεμαίω ες την κώμην. (3) Και Πτολεμαίος ξυλλα- | capto Bess0 ad Alexandrum revertitur : nuntiumque prae

βών Βήσσον οπίσω επανήει: προπέμψας δε ήρετο Αλέ- | mitit , qui perconteturquomodo illum in conspectum suum

ξανδρον όπως χρή ες όψιν άγειν Αλεξάνδρου Βήσσον. adduci velit . Alexander nudum capistro alligatum adduci

ΚαιΑλέξανδρος γυμνόν εν κλοιώ δήσαντα ούτως άγειν
60 εκέλευσε και καταστήσαντα έν δεξιά της οδού και αυτός | iubet, et ad dextrum vie latus, qua sibi cum exercitu

τε και η στρατιά παρελάσεσθαι έμελλε. Και Πτολε
transeundum esset, sisti . Ptolemæus ita ut imperatum ei

μαίος ούτως εποίησεν , est facit .

4. Αλέξανδρος δε ιδών τον Βήσσον επιστήσας το 4. Alexander Bessum conspicatus, currum sistens , ro

άρμα ήρετο ανθ' ότου τον βασιλέα τον αυτού και άμα | gavit quam ob causam Darium regem suum pariter atque

45 οικείον και ευεργέτην γενόμενον Δαρείον τα μεν πρώτα | amicum et optime de se meritum , comprehensium et in

ξυνέλαβε και δήσας ήγεν, έπειτα απέκτεινε . Και ο | vinculis ductum interfecisset. Cui Bessus , non ex suo

Βησσος ου μόνο οι ταύτα δόξαντα πράξαι έφη , αλλά | unius consilio id factum fuisse , sed omnium qui tum tem

ξυν τοις τότε αμφί Δαρείον ούσιν, ως σωτηρίαν σφίσιν | poris Dario adfuerant , uti ea ratione salutem sibi apud Ale

ευρέσθαι παρ' 'Αλεξάνδρου . (5) Αλέξανδρος δε επί τοισδε | xandrum invenirent . (5) Tum Alexander Bessum Πagris

δω μαστιγούν εκέλευεν αυτόν και επιλέγειν τον κήρυκα | cardijussit , ac per praeconem pronuntiari eadem illa que
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ταυτά εκείνα όσα αυτός το Βήσσω εν τη πύστει ωνεί- | ipse Besso inquirens exprobrarat . Bessus ita flagellis caesus,

δισε. Βήσσος μεν δή ούτως αικισθείς αποπέμπεται ες | Bactra penas capite persoluturus remittitur. Haec Pto

Βάκτρα αποθανούμενος. Και ταύτα Πτολεμαίος υπέρ | lemeus de Besso . Aristobulus vero auctor est , eos qui cum

Βήσσου ανέγραψεν 'Αριστόβουλος δέ , τους αμφί Σπι- | Spitamene et Datapherne erant , Bessum Ptolemeo addu

5 ταμένην τε και Δαταφέρνην Πτολεμαίω αγαγείν Βήσσον | xisse , atque ita nudum capistro vinctum Alexandro tradi

και παραδούναι Αλεξάνδρω γυμνόν εν κλοιό δήσαντας. | tum fuisse.

6. Αλέξανδρος δε αναπληρώσας το ιππικόν εκ των 6. Alexander , equis quos ibi nactus estin supplementum

αυτόθεν ίππων ( πολλοί γάρ αυτώίπποι έν τε τη υπερ- | sui equitatus sumptis ( multos enim equos tam in transitu

βολή του Καυκάσου και εν τη επί τον Ωξόν τε και από
Caucasi montis , quam in itinere ad Oxum amnem et dis

10 του " Ώξου πορεία εξέλιπον ) ωςεπί Μαράκανδα ήγει τα

δέ εστι βασίλεια της Σογδιανών χώρας . (1) " Ένθεν δε
cessu ab Oxo amiserat ) in Maracanda movit, qua in urbe

επί τον Τάναϊν ποταμόν προήει. Το δε Τανάϊδι τούτω, Sogdianorum regia est. (7 ) Inde ad Tanaim fluvium pro

δν δή και Ιαξάρτην άλλη ονόματι πρός των επιχωρίων | fectus est. Ηujus quoque luminis quod et alio nomine

βαρβάρων καλείσθαι λέγει 'Αριστόβουλος , αι πηγαι μεν
laxartem a finitimis barbaris appellari Aristobulus dicit ,

15 εκ του Καυκάσου όρους και αυτο εισιν εξίησι δε και

ούτος ο ποταμός ες την Υρκανίαν θάλασσαν. (8) Άλλος | Fontes e Caucas0 monte oriuntur, itemquein Hyrcanium

δ' αν είη Τάναϊς υπέρ ότου λέγει Ηρόδοτος ο λογοποιός | mare fertur. ( 8) Αlius fuerit Tanais , de quo Herodotus

όγδοον είναι των ποταμών των Σκυθικών Τάναϊν, και historiarum scriptor dicit , octavum esse flumen Scythicum

ρέειν μεν εκ λίμνης μεγάλης ανίσχοντα , εκδιδόναι δε | Tanaim , ejusque fontes ex magno lacu ortos fuere , et in

20 ές μείζω έτι λίμνην την καλουμένην Μαιώτιν και τον Lalium majorem lacum , Meotim dictum , ferri. Atque hunc

Τάναϊν τούτον εισίν οι όρον ποιούσι της Ασίας και της
Tanaim sunt qui Asiæ atque Europa terminum statuant; (9)

Ευρώπης , (9) οίς δη από του μυχού του πόντου του Εύ

ξείνου η λίμνη τε η Μαιώτης και ο ες ταύτην εξιείς πο- quibus quidem ex intimo sinu Ponti Euxini Mæotis palus

ταμός και Τάναϊς ούτος διείργει την Ασίαν τε και την Εύ- atque hic Tanais in eam exiens , Asiam ab Europa separat :

25 ρώπην, καθάπερ ή κατά Γάδειρά τε και τους αντιπέραν quemadmodum mare quod inter Gades , et inter eos qui

Γαδείρων Λίβυας τους Νομάδας θάλασσα της Λιβύην
ex adverso sunt Afros Numidas, Africam ab Europa dividit ;

αυ και την Ευρώπην διείργει , οίς γε δή η Λιβύη από

της Ασίας της άλλης τω Νείλω ποταμώ διακέκριται .
sicut etiam Africa a reliqua Asia Nilo flumine dirimitur.

10. 'Ενταύθα αποσκεδασθέντες τιμές των Μακεδόνων 10. Eo loco nonnulli ex Macedonibus longius pabul atum

30 ές προνομήν κατακόπτονται προς των βαρβάρων: οι δε digressi a barbaris cæsi sunt , qui sese post hoc factum in

δράσαντες το έργον απέφυγον ες όρος τραχύτατον και montem asperrimum omnique ex parte præruptum recepe

πάντη απότομον ήσαν δε το πλήθος ες τρισμυρίους.

Και επί τούτους Αλέξανδρος τους κουφοτάτους της στρα
runt. Hi ad xxx m . erant : adversus quos Alexander assum

τιάς αναλαβών ήγεν . ( i) Ένθα δήπροσβολαι πολλαί | ptis expeditioribus totius exercitus celeriter protectus est .

35 εγίγνοντο τους Μακεδόσιν ες το όρος και τα μεν πρώτα ( 11 ) Macedones frequentes in montem insullus faciunt : ac

απεκρούοντο βαλλόμενοι εκ των βαρβάρων, και άλλοι
initio quidem icti a barbaris , multis vulneribus acceptis ,

τε πολλοί τραυματίαι εγένοντο και αυτός Αλέξανδρος ές

την κνήμην τοξεύεται διαμπάς και της περόνης τι απο- repelluntur. Αtque ipse Alexander sagitta medium crustra

θραύεται αυτή εκ του τοξεύματος . Αλλά και ως έλαβε | iectus est , et fibule pars sagitta abrumpitur . Collis niki

το τε το χωρίον και των βαρβάρων οι μεν αυτού κατεκό Jominus captus est, ac plerique barbarorum a Macedonibus

πησαν πρός των Μακεδόνων, πολλοί δε και κατά των

πετρών ρίψαντες σφάς απέθανον , ώστε εκ τρισμυρίων
crsi, alii e rupibns sese præcipitantes interierunt : adeo

ου πλείους αποσωθήναι οκτακισχιλίων . ut ex triginta millibus non plures octo millibus evaserint.
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BIBAION TETAPTON. LIBER QUARTUS.

ΚΕΦ . Α'. CΑΡ. Ι .

τός μάχας.

Ου πολλαίς δε ημέραις ύστερον αφικνούνται παρ' Paucis post diebus legati ad Alexandrum veniunt a

Αλέξανδρον πρέσβεις από τε Σκυθών των Αβίων κα Scythis , quos Abios vocant ( quos et Homerus justissimos

λουμένων ( ούς και “Όμηρος δικαιοτάτους ανθρώπους | mortalium appellansin suo opere laudat . Hi Asiam inco

ειπών εν τη ποιήσει επήνεσεν οικούσι δε εν τη | lunt, nulislegibus subjecti , ob paupertatem nimirum cum

5 Ασία και ούτοι αυτόνομοι , ουχ ήκιστα διά πενίαν τε

και δικαιότητα ), και παρά των εκ της Ευρώπης Σκυ- justitia conjunctam ) et a Scythis Europaris , quae maxima

θων , οι δή το μέγιστον έθνος εν τη Ευρώπη εποικούσι . natio Europam colit. ( 2 ) Cum his redeuntibus Alexander

(2) Και τούτοις ξυμπέμπει Αλέξανδρος των εταίρων , | quosdam ex amicis mittit , praetextu quidem animicitia per

πρόφασιν μέν κατά πρεσβείαν φιλίαν ξυνθησομένους , | legationem componende : re autem vera non alio specta

10 ο δε νους της πομπής ές κατασκοπήν τι μάλλον έφερε | bat haec missio , quam ut naturam Seythica regionis specu

φύσεως τε της χώρας της Σκυθικής και πλήθους αυτών

και νομαίων και οπλίσεως ήντινα έχοντες στέλλονται ες | larentur, et quanta esset incolarum multitudo , qui mores ,

quave armatura utentes in pugnam prodirent, cognoscerent.

3. Αυτός δε προς το Τανάϊδι ποταμώ επενόει πόλιν 3. Ipse juxta Tanaim fluvium urbem condere statuerat ,

15 οικίσαι, και ταύτην εαυτού επώνυμον. “ Ο τε γάρ χώ- | eamque suo de nomine vocare. Νam et ipselocus percom

ρος επιτήδειος αυτο εφαίνετο αυξήσει την πόλιν επί modus videbatur ad urbem amplificandam , et opportunam

μέγα και ένα καλό οικισθήσεσθαι της επί Σκύθας , εί
sedem censebat ad expeditionem , siquando id res postularet,

ποτε ξυμβαίνοι , ελάσεως και της προφυλακής της χώ
in Scythas faciendam ; tum etiam propugnaculum fore re

ρας προς τας καταδρομές των πέραν του ποταμού

20 εποικούντων βαρβάρων. (6 ) Έδόκει δ' αν και μεγάλη | gionis adversus barbarorum qui ultra lumen degebantin

γενέσθαι ή πόλις πλήθει τε των ες αυτήν ξυνοικιζομέ- 1 cursiones. (4 ) Magnam autem urthern fore tum ex inco

νων και του ονόματος τη λαμπρότητι. Και εν τούτω | larum frequentia tum ex nominis splendore autumabat .

οι πρόσχωροι των ποταμώ βάρβαροι τους τε τα φρούρια | Interea barbari luvio finitimi Macedonum milites , qui in

εν ταις πόλεσι σφών έχοντας στρατιώτας των Μακε- | Scytlicis urbibus praesidio constituti erant, comprehensOS

25 δόνων ξυλλαβόντες απέκτειναν και τας πόλεις ες ασφά- | interficiunt, urbesque suas majoris securitatis causa mu

λειάν τινα μάλλον ωχύρουν . (6) Ξυνεπελάβοντο δε αο .
niunt. ( 5 ) Conjunxerant se illorum defectioni Sogdianorum

τους της αποστάσεως και των Σογδιανών οι πολλοί ,
επαρθέντες πρός των ξυλλαβόντων Βήσσον , ώστε και | plerique , sollicitati ab iis qui Bessum ceperant. Qui et

των Βακτριανών έστιν ούς σφισιν ούτοι ξυναπέστησαν ,
Bactrianorum nonnullos ad se pertraxerunt , sive quod

30 είτε δή και δείσαντες 'Aλέξανδρος , είτε και λόγον επί Alexandrum timebant , sive rationem defectionis dantes ,

τη αποστάσει διδόντες , ότι ες ένα ξύλλογον επηγγέλκει | quod Alexander presidum illius provinciae conventum ad

Αλέξανδρος ξυνελθείν τους υπάρχους της χώρας εκεί- Zariaspa urbem maximaın indixerat . E quo quidem con

νης εις Ζαρίασπα , την μεγίστην πόλιν , ώς επ' αγαθώ | ventu nihil boni ipsis speranduin videbatur .

ουδενί του ξυλλόγου γιγνομένου .

ΚΕΦ. Β' .
CΑΡ. ΙΙ .

Ταύτα ώς απηγγέλθη Αλεξάνδρω , παραγγείλας τους Hæc ubi Alexandro nuntiata sunt, ut pedites per singulas

πεζούς κατά λόχους κλίμακας ποιείσθαι όσαι εκάστω | colories scalas certo numero parent jubet : ipse ad primam

λόχω επηγγέλθησαν , αυτός μεν επί την πρώτην από

του στρατοπέδου ορμηθείς πόλιν προύχώρει , ή όνομα | ab exercitu urbem ( Gazo nomen erat ) cum copiis tendit,

ήνΓάζα - εςγάρ επτά πόλεις ξυμπεφευγέναι έλέγοντο | Nam in septem oppida barbari ejusregionis confugisse ft

40 οι εκ της χώρας βάρβαροι ( 2 ) Κράτερον δε εκπέμπει

προς την καλουμένην Κυρούπολιν , ήπερ μεγίστη πασών rebantur. (2) Craterum Cyropolim mittit , quæ omnium

και ες αυτήν οι πλείστοι ξυνειλεγμένοι ήσαν των βαρ istarum urbium maxima erat et in quam plurimi barbarorum .

βάρων. Παρήγγελτο δε αυτώ στρατοπεδεύσαι πλη
σίον της πόλεως και τάφρον τε εν κύκλω αυτής ορύξα : se receperant. lluic imperat ut castra prope urbem locet ,
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και χάρακα περιβαλέσθαι και τας μηχανάς όσαις χρή- | fossamquein orbem ducat, et vallo muniat , ac machinas

σθαι (προσήκον] ξυμπηγνύναι , ως προς τους αμφί Κρά- | quibus opus sit componat: ut oppidani Cratero propulsando

τερον την γνώμην τετραμμένοι οι εκ της πόλεως ταύ
occupati , aliis urbibus opem ferre non possent. (3 ) Ipse

της αδύνατοι ώσι ταϊς άλλαις πόλεσιν επωφελείν. ( 3)

6 Αυτός δε επί της Γάζαν επεί αφίκετο , ώς είχεν εξ εφό
vero simulac Gazam pervenit , primo statim impetu murum

δου σημαίνει προσβάλλειν το τείχει , γηίνω τε και ουχ | terreum alioqui et parum altum invadi jubet , scalis omni

υψηλό όντι , προσθέντας ένκύκλω πάντοθεν τάςκλίμακας ex parte admotis. Tum funditores et sagittarii ac jacula

οι δέ σφενδονήται αυτό και οι τοξόται τε και ακοντισται

tores simul cum peditibus impetum facientibus murorum

ομου τη εφόδω των πεζών έσηκόντιζον ές τους προμα

10 χομένους από του τείχους και βέλη από μηχανών ήφίετο, | propugnatores missilibus lacessunt, telisque e machinis pe

ώστε οξέως μέν υπό του πλήθους των βελών εγυμνώθη το tunt : adeo ut præ nimia telorum vi muro confestim pro

τείχος των προμαχομένων , ταχεία δε και πρόσθεσις των pugnatoribus nudato, scalæ celeriter admotæ sint, Macedo

κλιμάκων και η ανάβασις των Μακεδόνων και επί το

nesque murum conscenderint . (4 ) Ac viros quidem omnes
τείχος εγίγνετο. (4 ) Τους μεν δή άνδρας πάντας απέ

15 κτειναν, ούτως εξ Αλεξάνδρου προστεταγμένον· γυ
interimunt : ( ita enim jusserat Alexander ) mulieribus ac

ναίκας δε και παίδας και την άλλην λείαν διήρπασαν. | pueris reliquaque preda direpla . Inde ad alteram ab iac

"Ένθεν δε ευθύς ήγεν επί την δευτέραν απ' εκείνης πόλιν urbem statim movit : quam quum eodem modo eodemque

ώκισμένην · και ταύτην τω αυτώ τε τρόπο και τη | die cepisset , idem de captivis quod de Gazaris statuit.

αυτη ημέρα λαμβάνει και τους άλόντας τα αυτά έπρα | Tertian deinde urbem adortus , postero die primo impetu

20 ξεν. Ο δε ήγεν επί την τρίτην πόλιν, και ταύτην τη

ύστεραία επί τη πρώτη προσβολή είλεν .
cepit .

6. Εν δ δέ αυτός ξύν τους πεζούς αμφί ταύτα είχε , 5. Interea vero dum ipse has vrbes cum peditatu expu.

τους ιππέας εκπέμπει ες τας δύο τας πλησίον πόλεις , | gnat , equitatum ad alias duas vicinas urbes mittit: jubens

προστάξας παραφυλάττειν τους ανθρώπους τους ένδον, ut caverent ne earum incolæ , vicinarum urbium expugna

25 μήποτε την. άλωσιν αισθόμενοι των πλησίον πόλεων και
tione ipsiusque haud procul inde adventu cognito , in fugam

άμα την αυτού ου διά μακρού έφοδον , οι δε ες φυγήν

τραπέντες άποροι αυτό διώκειν γένωνται. Και ξυνέβη | versi, difficilem sibi insequendi rationem facerent . Εt qui

τε ούτως όπως είκασε, και εν δέοντι εγένετο αυτό η | dem ita ut cogitarat evenit , missioque equitum necessaria

πομπή των ιππέων. (6) Οι γάρ τας δύο τάς ούπω έα fuit. (6) Barbari enim qui duas alias urbes nondum captas

30 λωκυίας πόλεις έχοντες των βαρβάρων , ως καπνόν τε tenebant, conspecto fumo incensæ urbis quæ ipsis ex ad

είδον από της πρό σφών πόλεως εμπιπραμένης και τι
verso sita erat , ( et non nulli etiam qui ex ea calamitate

νες και από του πάθους αυτού διαφυγόντες αυτάγγελοι | evaserant capte urbis nuntium attulerant ) quammaxima

της αλώσεως εγένοντο , ώς τάχους έκαστοι είχον αθρόοι | celeritate poterant confertim ex urbibus dilugientes , in

εκ των πόλεων φεύγοντες εμπίπτουσιν ες το στίφος

instructum equitum agmen incidunt , plurimique eoruni

35 των ιππέων ξυντεταγμένον και κατεκόπησαν οι πλείστοι
interfecti sunt.

αυτών.

ΚΕΦ. Γ '. CAP. III .

Ούτω δή τας πέντε πόλεις εν δυσίν ημέραις ελών τε
His quinque oppidis biduo captis ac direptis, ad ma

και εξανδραποδισάμενος ήει επί την μεγίστην αυτών ximam illorum urbem Cyropolim contendit . Erat hæc

την Κυρούπολιν. Η δε τετειχισμένη τε ήν υψηλοτέρω | editiore muro quam aliae munita , utpote a Cyro condita :

40 τείχει ήπερ αι άλλαι , οία δή υπό Κύρου οικισθείσα ,

και του πλείστου και μαχιμωτάτου των ταύτη βαρβά- | quumque plurimi bellicosissimique ejus regionis barbari in

ρων ές ταύτην συμπεφευγότος, ουχ ωσαύτως βαδία εξ | eam confugissent , non perindefacile primo impetu a Mace

εφόδου ελεϊν τους Μακεδόσιν εγίγνετο. Αλλά μηχανάς donibuscapi potuit. Porro Alexander tormentis adnotis ,

γάρ προσάγων τα τείχει Αλέξανδρος ταύτη μεν κατα

45 σείειν επενόει το τείχος και κατά το αεί παραρρηγνύ- | murum quatere statuerat , et qua parte perfractus fuisset

μενον αυτού τάς προσβολής ποιείσθαι . (2 ) Αυτός δε impetum facere . (2) Ceterum ut vidit alveum luminis ,

ως κατείδε τούς έκρους του ποταμού , δς διά της πό

quod urbem perlabitur, quum torrens esset aqua vacuum

• λεως χειμάρρους ών διέρχεται , ξηρούς εν τω τότε ύδα

τος και του ξυνεχείς τους τείχεσιν , αλλ' οίους παρασχεϊν
tum temporis siccumque neque contiguum muro esse ,

60 πάροδον τους στρατιώταις διαδύναι ες την πόλιν , ανα transitum militibus ad subeundum in urbem præbere :
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λαβών τούς τε σωματοφύλακας και τους υπασπιστές | assumptis corporis custodibus , et scutatis ac sagittariis

και τους τοξότας και τους Αγριάνας, τετραμμένων των | Agrianisque , dum barbari ad maellinas etin oppugnantes

βαρβάρων πρός τάς μηχανές και τους ταύτη προσμα

χομένους λανθάνει κατά τους έκρους ξυν ολίγοις το πρώ- ea parte conversierant, clam per alveum cum paucis pri

τον παρελθών ες την πόλιν (3) αναρρήξας δέ ένδοθεν mum in urbem subit , (3) refractisque interius portis quæ

και των πυλών αι κατά τούτο το χωρίον ήσαν , δέχεται

και τους άλλους στρατιώτας ευπετώς. 'Ενθα δή οι
ex ea parte erant , facile reliquos milites intromittit. Tum

βάρβαροι εχομένην ήδη την πόλιν αισθόμενοι επί τους | barbari ubi captam jam urbem esse senserunt, nihilominus

αμφ' 'Αλέξανδρον όμως ετράπησαν· και γίνεται προσ tamen in Alexandri milites conversi atrocem conflictum

βυλή αυτών καρτερά και βάλλεται λίθω αυτός Αλέ

10 ξανδρος βιαίως την τε κεφαλήν και τον αυχένα και
edunt. Alexander ipse magnum saxum capite et cervice

Κράτερος τοξεύματι και πολλοί άλλοι των ηγεμόνων | excepit , Craterus multique ali ex ducibus sagittis icti .

αλλά και ως εξέωσαν εκ της αγοράς τους βαρβάρους .

(6) Και εν τούτω οι κατά το τείχος προσβεβληκότες | Barbari tandem foro pulsi sunt. (4) Interea qui marum

έρημον ήδη το τείχος των προμαχομένων αιρούσιν . | oppugnabant, eum jam propugnatoribus vacuum capiunt.

15'Εν μεν δή τη πρώτη καταλήψει της πόλεως απέθανον | Ει primo quidem tumultu capte urbis cesi sunt ex hosti

των πολεμίων μάλιστα ες οχτακισχιλίους · οι δε λοι

ποι( ήσαν γάρ οι πάντεςές μυρίουςκαι πεντακισχιλίους | bus circiter octo milia . Reliqui (erant enim in universum

μαχίμους οι ξυνεληλυθότες ) καταφεύγουσιν ες την ά- I octodecim millia eorum qui convenerant ) in arcem confu

κραν. Και τούτους περιστρατοπεδεύσας Αλέξανδρος | gerunt . Quos quum Alexander uno die obsessos tenuisset ,

20 ήμέραν μίανέφρούρησεν· οι δε ενδεία ύδατοςενεχεί- | gerunt . Quos quum Alexander uno die obsessos tenuisset,

ρισαν σφάς Αλεξάνδρω. aquarum inopia pressi deditionem fecerunt. .

5. Την δε εβδόμην πόλιν εξ εφόδου έλαβε , Πτολε- 5. Septimam urbem primo insultu cepit : deditione qui

μαίος μέν λέγει ότι αυτούς σφάς ενδόντας: ' Αριστόβου- | dem , ut Ptolemaeus scribit : Aristobulus vero etiam hanc vi

λος δε ότι βία και ταύτην εξείλε και ότι πάνταςτους | captain tradit , omnesque in ea comprehensos interfectos

25 καταληφθέντας εν αυτή απέκτεινε. Πτολεμαίος δε κα
esse . Ptolemæus captivos in exercitum distributos nar

τανείμαι λέγει αυτόν τους ανθρώπους τη στρατιά και

δεδεμένους κελεύσαι φυλάσσεσθαι έστ' αν εκ της χώρας | rat, vinctosque custodiri jussos , donec ipse ex ea regione

απαλλάττηται αυτός , ως μηδένα απολείπεσθαι των την discederet : ne quis eorum qui defectionem fecerant relin

απόστασιν πραξάντων . queretur.

6. Εν τούτω δε των εκ της Ασίας Σκυθών στρατιά 6. Dum hæc geruntur, Scytharum Asiaticorum exercitus

αφικνείται προς τάς όχθες του ποταμού του Τανάϊδος , ad ripas Tanais fluvii venit , quod audiverant nonnullos

ακούσαντες οι πολλοί αυτών ότι έστιν ου και των επ'
barbarorum trans flumen incolentes ab Alexandro defecis

εκείνα του ποταμού βαρβάρων απ’ Αλεξάνδρου αφε

στάσιν , ώς εί δή τι λόγου αν άξιον νεωτερίζοιτο , και se : ut si qua insignis defectio fieret, ipsi quoque in Macedo

35 αυτοί επιθησόμενοι τους Μακεδόσιν . Και οι αμφί Σπι- nes irruerent. Eodem tempore nuntiatum est , Spitamenem

ταμένην δε απηγγέλθη ότι τους εν Μαρακάνδους κα
eos qui Maracandis in arce relicti erant obsidere. (7 ) Itaque

ταλειφθέντας εν τη άκρα πολιορκούσιν. (7) Ένθα δη

Αλέξανδρος επί μεν τους αμφί Σπιταμένην Άνδρόμα- | Alexander adversus Spitamenem Andromachum mittit , et

χόν τε αποστέλλει και Μενέδημον και Κάρανον , επ
Menedemum ac Caranum , cumque his equites ex amicis

46 πέας μέν έχοντας των εταίρων ες εξήκοντα και των
circa sexaginta , ex mercenariis octingentos , quos ducebat

μισθοφόρων οκτακοσίους , ών Κάρανος ηγείτο , πεζούς

δε μισθοφόρους ες χιλίους πεντακοσίους επιτάσσει δε Caranus , pedites autem mercenarios mille quingentos.

αυτοϊς Φαρνούχην τον έρμηνέα, το μέν γένος Λύκιον | His praponit Pharmuchem interpreten , Lycium genere , ,

τον Φαρνούχην , εμπείρως δε της τε φωνής των ταύτη
45 βαρβάρων έχοντα και τα άλλα ομιλήσαι αυτούς δεξιόν | qui illius loci barbarorum linguam callebat ,et alioqui aptus

φαινόμενον. qui cum iis ageret videbatur.

oco
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ΚΕΦ. Δ .́ CAP. IV.

νεν.

Αυτός δε την πόλιν ήν επενόει τειχίσας εν ημέραις
Ipse urbem , quam condere statuerat , viginti dierum

είκοσι και ξυνοικίσας ες αυτών των τε “Ελλήνων μισθο spatio muro complexus , eam Græcis mercenariis habitan

φόρων και όστις των προσοικούντων βαρβάρων εθελον
dam dat , et finitimis barbaris quibus sua sponte eo com .

της μετέσχε της ξυνοικίσεως καί τινας και των εκ του migrandi voluntas fuit , nonnullis etiam Macedonibus, qui

5 στρατοπέδου Μακεδόνων , όσοι απόμαχοι ήδη ήσαν , inepti bello erant. Deinde facto diis sacrificio pro more

θύσας τους θεούς ως νόμος αυτό και αγώνα ιππικόν τε suo , et certamine equestri ac gymnico edito , quum Scy

και γυμνικόν ποιήσας , ώς ουκ απαλλασσομένους εώρα thas a ripa fluminis non recedere cerneret, (2) sed trans

τους Σκύθας από της όχθης του ποταμού , (ο) αλλ' εκ flumen ( cujus exigua erat ea parte latitudo ) tela mittere,

τοξεύοντες ες τον ποταμόν έωρώντο , ου πλατύν ταύτη nonnulla etiam probra in Alexandrum barbarico more ja

10 όντα , και τινα και προς ύβριν του Αλεξάνδρου βαρβα
cere : nimirum non audere Alexandrum cum Scythis con

ρικώς έθρασύνοντο, ώς ουκ αν τολμήσαντα Αλέξανδρος | gredi , ant , si faciat , experturum quantum inter Scythas

άψασθαι Σκυθών ή μαθόντα αν και τιπερ το διάφορον et barbaros Asiaticos inter sit : his rebus irritatus Alexan

Σκύθαις τε και τοϊς Ασιανούς βαρβάροις , υπό τούτων der, transire in eos statuit , pellesque ad trajiciendum pa

παροξυνόμενος επενόει διαβαίνειν επ ' αυτούς και τας
rari jubet. (3) Facto igitur pro transitu sacrificio, exta

15 διφθέρας παρεσκεύαζεν επί τω πόρω. (3) Θυομένω δε
,επί τη διαβάσει τα ιερά ουκ εγίγνετο· ο δε βαρέως | nihil prosperi portenderunt. Quod quidem graviler tulit,

μεν έφερεν ου γιγνομένων, όμωςδε εκαρτέρει και έμε- patienter tamen sustinuit,ibique moram fecit. Scythis rero

Ως δε ουκ ανίεσαν οι Σκύθαι , αύθις επί τη δια
a contumelia non desistentibus , rursus pro transitu sacri.

βάσει ελύετο και αν ές κίνδυνον αυτό σημαίνεσθαι ficium fecit. Quumque iterum Aristander vates periculum

20'Αρίστανδρος και μάντις έφραζεν · ο δε κρείσσον έφη ές
portendi diceret, Alexander respondit, satius esse extremum

έσχατον κινδύνου ελθείν ή κατεστραμμένον ξύμπασαν | periculum adire , quam se , tota pane Asia sabacta , Scythis

ολίγου δείν την Ασίαν γέλωτα είναι Σκύθαις , καθάπερ ludibrio esse , quemadmodum Darius Xerxis pater olim

Δαρείος ο Ξέρξου πατήρ πάλαι εγένετο. 'Αρίστανδρος
fuisset. Aristander contra , non alia quam quæ divinitus

δε ουκ έφη παρά τα εκ του θείου σημαινόμενα άλλα portendebantur declaraturum se respondit, tametsi Ale

25 αποδείξασθαι , ότι άλλα έθέλει ακούσαι Αλέξανδρος. xander alia audire mallet .

4. Ο δε , ως αί τε διφθέραι αυτό παρεσκευασμέναι 4. Alexander nihilominus, paratis jam ad transitum pel.

ήσαν επί των πόρων και ο στρατός εξωπλισμένος εφει- | libus , exercituque armato ad amnem stante,tormentis tela,

στήκει το ποταμώ, αί τε μηχαναι από ξυνθήματος εξη- | signo dato ,in Scythas ad ripam obequitantes excuti juliet.

κόντιζον ες τους Σκύθας παριππεύοντας επί τη όχθη
Ac nonnulli quidem Scythæ telorum jactu vulnerati sunt :

30 και έστιν οι αυτών έτιτρώσκοντο εκ των βελών , είς δε

δή διά του γέρρου τε και του θώρακος διαμπάς πληγείς
unus scutum et thoracem trajectus ex equo procidit. Tum

πίπτει από του ίππου , οι μεν εξεπλάγησαν πρός τε των barbari longinquo telorum jactu et strenui illius viri cæde

βελών τήν διά μακρού άφεσιν και ότι ανήρ αγαθός αυ- I perterriti , paramper a ripa retrocesserunt. (5 ) Alexander

τοίς τετελευτήκει , και όλίγον ανεχώρησαν από της | illos telorumjactu perturbatos Conspicatus ,tubis clangenti

25 όχθης:(5) Αλέξανδρος δε τεταραγμένους προς τα βέλη | bus lumen transit,atque ipsum praeuntermreliquus exerci

ιδών υπό σαλπίγγων επέρα τον ποταμόν αυτός ηγούμε

νος : είπετο δε αυτό και η άλλη στρατιά. Πρώτον μεν | tussubsequutus est. Αc primum quidem sagittariset fundi

δή τους τοξότας και τους σφενδονήτας αποβιβάσαςσφεν toribus transmissis , fundis telisque Scythas lacessere jubet ,

δονάν τε και εκτοξεύειν εκέλευσεν ες τους Σκύθας , ως ne in phalangem transeuntem irruerent, priusquam univer

40 μή πελάζειν αυτούς τη φάλαγγι των πεζών έκβαινούση
sus equitatus transmissus esset. (6) Quumque jam omnes

πρίν την ίππον αυτώ διαβήναι πάσαν. (6) Ως δε α
in ulteriorem ripam evasissent, primum quidem equitum

θρόοι επί τη όχθη εγένοντο , αφήκεν επί τους Σκύθας το

μεν πρώτον μίαν ιππαρχίαν των ξένων και των σαρισ
sociorum agmen unum , et eorum qui sarissas gestant co

σοφόρων έλας τέσσαρας και τούτους δεξάμενοι οι Σκύ- hortes quatuor in Scythasimmisit. Quorumimpetum sas

θαι και ές κύκλους περιιππεύοντες έβαλλόν τε πολλοί tinentes Scythæ , atque equitatu cingentes , multi paucos

ολίγους , αυτοί δε ου χαλεπώς διεφύγγανον. 'Αλέξαν- I premelbant , simulque facile se recipiebant . Alexander sa

δρος δε τούς τετοξότας καιτους Αγριάνας και τους | gittarios atque Agrianos aliosque expeditos, quibus praeral

άλλους ψιλούς , ών Βάλακρος ήρχεν , αναμίξας τους π

πεύσιν επήγεν επί τους Σκύθας. (7 ) Ως δε ομού ήδη
Balacrus , equitibus permiscens, in Scythas immittit. (7 )

60 εγίγνοντο , ελάσαι εκέλευσεν ες αυτούς των τε εταίρων
lisque inter se congressis , tria equitum amicorum agmina

τρεις ιππαρχίας και τους ιππακοντιστάς ξύμπαντας : | equitesque jaculatores omnes in eosferri jubet : ipse reli

και αυτός δε τήν λοιπών ίππον άγων σπουδή ενέβαλεν quum equitatum ducens separatis turmis in eos contendit.

και

45
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ορδίαις ταις ίλαις . Ούχουν έτι οίοί τε ήσαν εξελίσσειν | Jainque non amplius equitatum in orbem ut antea ducere

την ιππασίαν ές κύκλους , ως πρόσθεν έτι ομού μέν | poterant. Simul enim et equitatus eos premelbat , atque

γάρ ή ίππος προσέκειτο αυτούς , ομού δε οι ψιλοί ανα

μεμιγμένοι τους ιππεύσι, και ουκ ήν τας επιστροφάς | expediti equitibus misti equitatum tuto circumducere non

5 ασφαλείς ποιείσθαι . (8) Ενθα λαμπρά ήδη φυγή των sinebant. (8) Tum manifesta Scytharum fuga fit, cæsis

Σκυθών ήν · και πίπτουσι μέν αυτών ες χιλίους και circiter mille et in iis uno ex ducibus Satrace , captis ch .

είς των ηγεμόνων, Σατράκης , εάλωσαν δε ες εκατόν
Quumque fugientes Scythas in summo æstu acerrime insc .

και πεντήκοντα . Ως δε ή δίωξις οξεία τε και διά καύ

ματος πολλού ταλαιπώρως εγίγνετο , δίψει τε η στρα querentur, universus exercitus magna siti laboravit. (9)

10 τιά πάσα είχετο και αυτός Αλέξανδρος ελαύνων πίνει Ipse etiam Alexander aqua , qualeni ea regio fert , vitiosa

οποίον ήν ύδωρ εν τη γή εκείνη . ( ) Και ήν γάρ πο

νηρόντο ύδωρ, ρεύμα αθρόον κατασκήπτει αυτώ ες την | nimirum , epola , vehementi profluvio alvi correptus est ,

γαστέρα και επί τώδε η δίωξις ουκ επί πάντων Σκυ- quæ res Macedones ab insequendis hostibus remorata est .

θών εγένετο · ει δε μή, δοκούσιν αν μοι και πάντες | Omnes alioqui , meo judicio , eain fuga interiissent , nisi

15 διαφθαρήναι έν τη φυγή , ει μη 'Αλεξάνδρω το σώμα | Alexander corpore male afecto fuisset. Ipse in summum

έκαμε. Και αυτός ες έσχατον κινδύνουελθώνεκομίσθη | vite discrimen adductus , retro in castra relatus est : atque

οπίσωές το στρατόπεδον. Και ούτω ξυνέβη και μαντεία

'Άριστάνδρω.
ita Aristandri vaticinium evenit.

ΚΕΦ. Ε' .

CAP. V.

• Ολίγον δε ύστερον παρά των Σκυθών και παρά του Haud multo post legati a Scythis et rege Scytharum

20 βασιλέως Σκυθών αφικνούνται παρ' Αλέξανδρον πρέ- | ad Alexandrum veniunt , factum excusaturi : non esse ei

σβεις,υπέρ των πραχθέντων ές απολογίαν εκπεμφθέντες, illata arma communi totius gentis Scythicae consilio , sel

ότι ουκ από του κοινού των Σκυθών επράχθη , αλλά καθ'
ab iis qui latronum more ex rapto viverent; se imperata

αρπαγήν ληστρικό τρόπο σταλέντων, και αυτός ότι
facere velle . Alexander huic humaniter respondet : quia

εθέλει ποιείν τα επαγγελλόμενα . Και τούτω φιλάν

25 θρωπα επιστέλλει Αλέξανδρος, ότι ούτε απιστούντα μη | neque honestum putabat , si excusationem illius suspectam

επεξιέναι καλόν αυτό εφαίνετο , ούτε κατά καιρον ήν εν | haberet, prelio rem non decerpere : neque opportunum sibi
τω τότε επεξιέναι. videbatur eo tempore prælium committere.

2. Οι δε εν Μαρακάνδοις εν τη άκρα φρουρούμενοι 2. At qui Maracandis in arce obsidebantur Macedones ,

Μακεδόνες , προσβολής γενομένης τη άκρα εκ Σπιταμέ. | quum Spitamenes cum suis copiisimpetumin eosfecisset ,

3 νους τε και των αμφ' αυτόν , επεκδραμόντες απέκτειναν excursione facta , nonnullos hostium interfecerunt, reliquos

τε των πολεμίων έστιν ους και απώσαντο ξύμπαντας ,
onines repulerunt , ipsique incolumes in arcem sese recepe

και αυτοί απαθείς απεχώρησαν ες την άκραν. (3) Ως

δε και οι υπ’ Αλεξάνδρου εσταλμένοι ες Μαράκανδα | runt. (3) Postquam vero Spitameni nuntiatum est eos qui
in Maracanda auxilio obsessis missi fuerant appropinquare ,

ήδη προσάγοντες Σπιταμένει εξηγγέλλοντο , την μεν

25 πολιορκίαν εκλείπει της άκρας , αυτός δε ως ές τα βα- relicta obsidione arcis , ad Sogdianae provinciae regiamcon

σίλεια της Σογδιανής ανεχώρει. Φαρνούχης δε και οι tendit : Pharnuches autem et qui cum eo erant, illum pro

ξύν αυτώ στρατηγοί σπεύδοντες εξελάσαι αυτόν παντά
ſligare nitentes , ad fines Sogdianæ regionis rec , dentem

πασιν επί τε τα όρια της Σογδιανής ξυνείποντο υποχω
insequebantur, et in Nomadum Scytharum terram incon

ρούντι και εις τους Νομάδας τους Σκύθας ουδενί λογισμό
sulto sin

40 ξυνεσβάλλουσιν . (6) Ενθα δη προσλαβών ο Σπιταμένης
cum illo invadunt. (4) Ibi Spitamenes assumptis

των Σκυθών ιππέων ες εξακοσίους προσεπήρθη υπό της circiter sexcentis equitibus Scythis , statuit Macedonum

ξυμμαχίας της Σκυθικής δέξασθαι επιόντας τους Μακε- insultum , Scythico auxilio fretus , excipere , acieque ad

δόνας παραταξάμενος δε έν χωρίω ομαλή προς τη ερήμω | Scythicam solitudinem Ioco plano instructa , neque susti

της Σκυθικής υπομείναι μεν τους πολεμίους και αυτός ες
nere hostem , neque ipse impetum in eum facere volebat :

45 αυτούς εμβαλείν ουκ ήθελε , περιιππεύων δε έτόξευεν ές
sed circumequitans peditum phalangem sagittis inces

την φάλαγγα των πεζών. (6) Και επελαυνόντων μεν
sebat. (5) Pharnuche autem in ipsos cum equitatu ir..

αυτούς των αμφί Φαρνούχην, έφευγεν ευπετώς , οία δη

ωκυτέρων τε αυτούς και εν τω τότε ακμαιοτέρων όντων
ruente , facile refugiebat : quod equos et velociores et

των ίππων , τοις δε αμφί 'Aνδρόμαχον υπό τε της ξυνε- robustiores tum temporis habebat. Aristomachi vero

ω χούς πορείας και άμα χιλoύ απορία κεκάκωτο η ίππος | equitatus , cum ob continuata itinera , tum ob pabuli ino
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μένουσι δε και υποχωρούσιν επέκειντο ευρώστως οι Σκύ- piam male affectus erat . Scythæ eos sive resistentes , sive

θαι . (6) "Ένθα δή πολλών μέν τιτρωσκομένων εκ των retrocedentes acriter premunt. (6) Multis itaque sagittarum

τοξευμάτων, έστι δ' ών και πιπτόντων, ές πλαίσιον ισό
ictu vulneratis , nonnullis etiam occisis , quadrato agmine

πλευρον τάξαντες τους στρατιώτας ανεχώρoυν ως επί
sese recipiunt ad flumen Polytimetum , quum sylva illi

και τον ποταμόν τον Πολυτίμητον, ότι νάπoς ταύτη ήν , ως

μήτε τους βαρβάροις ευπετές έτι είναι εκτοξεύειν ες αυ- vicinaesset : ut barbari non ita facile eos sagittis peterent et

τούς , σφίσι τε οι πεζοί ωφελιμώτεροι ώσι . peditatus Macedonibus usui esse posset.

7. Κάρανος δε ο ιππάρχης ουκ ανακοινώσας'Ανδρο- 7. Caranus autem , uni equitum agmini præfectus, non

μάχω διαβαίνειν επεχείρησε τον ποταμόν ωςες ασφαλές | communicato cum Andromacho consilio , dumen transire

το ταύτη καταστήσων την ίππον και οι πεζοί αυτώ επη- | tentabat , quodfutius ihi equitatus Iocari posse videbatur.

κολούθησαν, ουκ εκ παραγγέλματος , αλλά φοβερά τε
Pedites eum sequuntur, non jussi, sed metu impulsi : atque

και ουδενί κόσμω εγένετο αυτοίς ή έσβασις ή ες τον ποτα

μόν κατά κρημνώδεις τάς όχθας. (8) Και οι βάρβαροι | inordinatus plane fuit is in amnem per preruptas ripas in

αισθόμενοι την αμαρτίαν των Μακεδόνων, αυτοίς ίπποις | gressus . (8 ) Barbari , cognito Macedonum errato , diversis

15 ένθεν και ένθεν έσβάλλουσιν ες τον πόρον . Και οι μεν e partibus equis vadum ingressi, alii eos qui jam transierant

των ήδη διαβεβηκότων και αποχωρούντων είχοντο , οι et retrocedebant premunt , alij in transeuntes ex adverso

δε τους διαβαίνοντας αντιμέτωποι ταχθέντες ανείλουν delati eos in amncm revolvunt : alii ex obliquo eos sagit

ες τον ποταμόν, οι δε από τον πλαγίων ετόξευον ές
tis petunt, alii in eos qui jam vadum ingrediebantur irruunt .

αυτούς , οι δε τοις έτι εσβαίνουσιν επέκειντο , (0) ώστε

20 απορία πάντοθεν συνεχόμενοιοι Μακεδόνες έςνησόν τινα
(9) Quibus difficultatibus undique circumventi Macedones in

των εν τω ποταμό συμφεύγουσιν ου μεγάλην. Και πε
insulam quandam non magnam , eo in flumine sitam , con

ριστάντες αυτούς οι Σκύθαι τε και οι ξύν Σπιταμένει | fugiunt . Scyliam et Spitamenis equitatus his circumfusi ,
ίππείς εν κύκλω πάντας κατετόξευσαν ολίγους δε ήν omnes sagittis interfecerunt, præter paucos quos vivos cepe

δραποδίσαντο αυτών , και τούτους πάντας απέκτειναν . runt, sed hos quoque omnes occiderunt.

ooo

25

ΚΕΦ. ς' . CΑΡ. VΙ.

'Αριστόβουλος δε ενέδρα το πολύ της στρατιάς δια- Aristobulus scribit magnam exercitus partem insidiis

φθαρήναι λέγει , των Σκυθών εν παραδείσω κρυφθέντων, | oppressam fuisse a Scythis , quiin hortis abditi Macedonibus

οι εκ του άφανούς επεγένοντο τους Μακεδόσιν εν αυτώ | in ipso conflictu ex improviso supervenerunt. Quo quidem

τω έργω ένα τον μεν Φαρνούχην παραχωρείν της ηγε- Ioci Pharmuchem prefecturam suam Macedonibus qui una

μονίας τοις ξυμπεμφθείσι Μακεδόσιν, ώς ουκ εμπείρως | cum eo missi erant cedere voluisse , quippe qui rei bellice

30 έχοντα έργων πολεμικών, αλλ' επί τω καθομιλήσαι τους
parum peritus esset , quique potius ad sermones cum bar

βαρβάρους μάλλόντι προς Αλεξάνδρου καιεπί τω εν ταις baris conferendos ab Alexandro misus esset , quam ut in

μάχαις εξηγείσθαι εσταλμένον , τους δε Μακεδόνας τε
prælio ducem ageret : ipsos vero et Macedones et regis ami

είναι και εταίρους βασιλέως. (2) 'Ανδρόμαχον δε και
cos esse . (2) Quumque Andromachus , et Caranus ac Me

Κάρανον και Μενέδημος ου δέξασθαι την ηγεμονίαν, το
nedemus imperium recusarent , partim ne viderentur ali

35 μέν τι ως μη δοκείν παρά τα επαγγελμένα από 'Αλε

ξάνδρου αυτούς τι κατά σφάς νεωτερίζειν, το δε και έν | quid novi preter mandata regis suo arbitrio moliti esse , par

αυτά τα δεινά ουκ έθελήσαντας , ει δή τι πταίσειαν , | tim quodin ipso periculo id accipere noluissent , nonignari

μη όσον κατ ’ άνδρα μόνον μετέχειν αυτούς , αλλά και | nimirum, si res male gereretur , non tantum pro se quemque

ως το παν αυτούς κακώς εξηγησαμένους. Εν τούτω δη | mali participem futurum , sed tanquam foto exercitu male

40 τω θορύβω τε και τη αταξία επιθεμένους αυτούς τους " | administrato culpam in sese redundaturam . In hoc tu

βαρβάρους κατακόψαι πάντας , ώςτε ιππέας μεν ου multu et perturbatione rerum Scythas in eos irruisse ,

πλείονας των τεσσαράκοντα αποσωθήναι , πεζούς δέ ες | omnesque interfecisse ,ita ut equites XL tantum , pedites ccc

τριακοσίους. evaserint.

3. Ταύτα δε ως ηγγέλθη Αλεξάνδρω , ήλγησέ τε το 3. Hisce rebus Alexandro nuntiatis , vehementer militum

45 πάθει των στρατιωτών και έγνω σπουδή ελαύνειν ως επί
suorum clade commotus , confestim in Spitamenem ac bar

Σπιταμένην τε και τους αμφ' αυτόν βαρβάρους. 'Ανα
baros exercitum ducere statuit . Assumpta itaque amico

• λαβών ουν τών τε εταίρων ιππέων τους ημίσειας και τους

υπασπιστής ξύμπαντας και τους τοξότας και τους Αγριά- rum equitum parte dimidia , scutatis omnibus et sagittaris

νας και της φάλαγγος τους κουφοτάτους ήει ως επί Μα- atque Agrianis , et ex phalange expeditioribus, Maracanda

το ράκανδα , ένα επανήκειν Σπιταμένην επυνθάνετο και | contendit : quo Spitamenem reversum esse acceperat , de
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αύθις πολιορκεϊν τους εν τη άκρα . («) Και αυτός μέν | nuoque eos quiin arce erant obsidere . (4 ) Ipse fridui spatio

έν τρισίν ημέραις διελθών χιλίους και πεντακοσίους στα- mille quingenta stadia emensus quarto die sub auroram ad

δίους , τη τετάρτη υπό την έω προσήγε τη πόλει. Σπι
urbem venit. Spitamenes cum suis copiis, ut Alexandrum

ταμένης δε και οι αμφ' αυτόν, ως εξηγγέλθη προσάγων | adventare intellexit , non exspectato ejus adventu , relicta

Αλέξανδρος , ουκ έμειναν, αλλ' εκλιπόντες την πόλιν

obsidione , fugit . (5 ) Alexander eos acriter insequitur,
φεύγουσιν. (5) Ο δε εχόμενος αυτών εδίωκεν· ώς δε

επί τον χώρον ήκεν ου η μάχη έγένετο , θάψας τους quumque ad eum locum venit ubi pugna commissa fuerat ,

στρατιώτας ως εκ των παρόντων είπετο έστε επί την I militibus, prout tempus ferebat , sepultis , fugientes ad Scy

έρημον τοίς φεύγουσιν. Εκείθεν δ' αναστρέφων επόρθει | tliian deserta usque insecutus est . Inde conversus eorum

10 την χώραν και τους ες τα έρύματα καταπεφευγότας | agros vastat , et barbaros qui in Ioca munitiora confugerant

των βαρβάρων έκτεινεν, ότι ξυνεπιθέσθαι εξηγγέλλοντο interficit, quod et ipsi Macedones oppressisse dicebantur ,
και αυτοί τους Μακεδόσι· και επήλθε πάσαν την χώραν | totamque earm regionem , quam Polytimetus amnis irrigans

όσην ο ποταμός και Πολυτίμητοςεπάρδων επέρχεται. (6) | transit, percurrit. (6 ) Νamque ubi aqua luminis econspecta

"Ινα δε αφανίζεται το ποταμώ το ύδωρ , εντεύθεν ήδη το
evanescit, omnis ulterior regio deserta est . Evanescit autem

15 επ ' εκείνα έρημος η χώρα εστίν » αφανίζεται δε , καίπερ

etsi multæ aquæ fluvius, in arenas . Alii etiam ingentes acπολλού ών ύδατος , ες την ψάμμον. Και άλλοι ποταμοί

ώσαύτως έχει αφανίζονται μεγάλοι και αένναοι , και τε perpetui amnes eadem ratione ibi se condunt , Epardus ni

'Επαρδος , ός δέει διά Μάρδων της χώρας , και "Άρειος , | mirum , qui per Mariorum regionem fuit, et Arius , a quo

ότου επώνυμος ή των 'Αρείων γή έστι, και Έτύμανδρος , Ariorum regio appellationem accepit; et Εtymandrus , qui

20 ος δι ’ Ευεργετών ρέει. (7) Και εισί ξύμπαντες ούτοι
per Evergetas labitur ; (7 ) suntque omnes hi fluvii tantæ

τηλικούτοι ποταμοί ώςτε ουδείς αυτών μείων εστί του

Πηνειού του Θεσσαλικού ποταμού, ός διά των Τεμπών | magnitudinis , ut nullus eorum Penes Thessalie amne sit
δέων εκδιδοί ές θάλασσαν · ο δε Πολυτίμητος πολύ έτι | minor, φui per Tempe fluens in mare fertur. Polytimetus
μείζων ή κατά τον Πηνειον ποταμόν έστι. autem Peneum amnem magnitudine longe superat.

ΚΕΦ. Ζ' .
CAP. VII .

Ταύτα δε διαπραξάμενος ες Ζαρίασπα αφίκετο και His rebus gestis, ad Zariaspa pervenit , ibique moram

αυτού κατέμενεν εστε παρελθείν το ακμαίον του χειμώ- | fecit brumam que tum vigebat transacturus. Interea

νος . ' Εν τούτω δε αφίκοντο παρ' αυτόν Φραταφέρνης | ad eum venerunt Pirataphernes Partherum satrapa, et Sta

τε ο Παρθυαίων σατράπης και Στασάνωρ ο ες 'Αρείους sanor ad Arios missus, ut Arsamen comprehenderet. Quem

αποπεμφθείς ως Άρσάμην συλληψόμενος,τόν τε Αρσά- quidem vinctum adduxerunt , et Barzanem, quem Bessus

το μην δεδεμένον άγοντες και Βαρζάνην , όντινα Βήσσος | Parthis satrapam dederat,ac nonnullos alios , qui tum tem

της Παρθυαίων σατράπην κατέστησε , καί τινας άλλους

poris una cum Besso defecerant . (2 ) Per idem quoque temτων τότε ξυν Βήσσω αποστάντων . (2) Ηχον δε εν τω

pus accesserunt e maritima ora Epocillus et Melamnidasαυτώ Επόκιλλος και Μελαμνίδας και Πτολεμαίος και των

ac Ptolemæus Thracum dux , qui pecunias cum MeneteΘρακών στρατηγός από θαλάσσης , οι τά τε χρήματα

missas et socios ad mare deduxerant. Venerunt item Asander85 τα ξύν Μένηται πεμφθέντα και τους ξυμμάχους ως επί

θάλασσαν κατήγαγον. Και 'Ασανδρος δε εν τούτω ήκε | et Nearchus , exercitum Graecorum mercenariorum addu

και Νέαρχος , στρατιάν Ελλήνων μισθοφόρων άγοντες , | centes : Bessus etiam Syria satrapa , atque Asclepiodorus

και Βησσός τε και Συρίας σατράπης και Ασκληπιόδωρος | prefectus ab ora maritima venerunt item copias addu

ο ύπαρχος από θαλάσσης , και ούτοι στρατιάν άγοντες. | centes .

2. 'Ενθα δη ξύλλογον εκ των παρόντων ξυναγαγών 3. Hic Alexander, conventu omnium quotquot aderant

Αλέξανδρος παρήγαγεν ες αυτούς Βήσσον» και κατηγο- | habito , Bessum introducit , accusataque ejus in Darium

ρήσας την Δαρείου προδοσίαν τήν τε βίνα Βήσσου απο
perfidia , nares ei summasque aures præscindi jubet : deinde

τμηθήναι και τα ώτα άκρα εκέλευσεν, αυτόν δε ες Εκ
Ecbatana mittit , ut ibi in Medorum Persarumque concilio

Κάτανα άγεσθαι , ως εκεί εν τω Μήδων τε και Περσών | norte mulctetur . (4 ) Ego vero atrocem hanc de Besso ul

65 ξυλλόγω αποθανούμενον. (1) Και εγώ ούτε την άγαν | tionem nequaquam laudaverim, quinimo barbaricam esse

ταύτην τιμωρίαν Βήσσου έπαινώ , αλλά βαρβαρικήν

duxerim hanc extremarum corporis partium mutilationem ;είναι τίθεμαι των άκρωτηρίων την λώβης και υπαχθή

ναι Αλέξανδρος ξύμφημι ες ζήλον του Μηδικού τε και adductum vero regem fuisse judicaverim æmulatione qua

Περσικού πλούτου και της κατάτους βαρβάρους βασι- | dam Medice Persicaeque superbiae atque Barbarorum re

50 λέας ουκ ίσης ές τους υπηκόους ξυνδιαιτήσεως , εσθήτα | gum on paris erga subjectos consuetudinis. Neque loc

ARRIANUS .
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τε ότι Μηδικήν αντί της Μακεδονικής τε και πατρίου ullo modo probaverim , quod vestem Medicam pro Macedo

Ηρακλείδης ών μετέλαβεν, ουδαμή επαινώ , και την nica ac patria ( quum ex Heraclidarum genere esset) assun

κίταριν την Περσικήν των νενικημένων αντί ών αυτός | pserit ; ut neque hoc , quod cidarim Persicam eorum quos

ο νικών πάλαι εφόρει αμείψαι ουκ επιδέσθη , ουδέν τού prælio vicerat , cum eo ornatu quem ipse victor olim

5 των επαινώ , (5 ) αλλ' είπερ τι άλλο , και τα'Αλεξάνδρου | gestare solebat , commutare non erubuerit. (5 ) Caterum,

μεγάλα πράγματα ες τεκμηρίωσιν τίθεμαι ως ούτε το siquid aliud , Alexandri certe præclara facinora documente

σωμα ότω είη καρτερόν , ούτε όστις γένει επιφανής , ούτε esse possunt , sive quis corporis viribus polleat , sive generis

κατά πόλεμον ει δή τις διευτυχαίη έτι μάλλον η Αλέ splendore emineat , sive bellica virtute felicitateque Alexan

ξανδρος , ουδε εί την Λιβύην τις προς τη Ασία , καθάπερ | drumipsumsuperet, sive African simulatque Asiam( quem

10 ούν επενόει εκείνος , έκπεριπλεύσας κατάσχοι , ουδέ ει admodum ille animo destinarat) circumnavigans subjugarit,

την Ευρώπην επί τη 'Ασία τε και Λιβύη τρίτην , τούτων sive Europam Asiæ atque Africæ tertiam adjunxerit : nihil

ουδέν τι όφελος ές ευδαιμονίαν ανθρώπου, ει μή σωφρονείν | hac omnia homini ad felicitatem adipiscendam profutura , nisi

εν ταυτώ υπάρχοι τούτο το ανθρώπω τω τα μεγάλα , | pariter moderatio animi accedat , quantumvis res in speciera

ως δοκεί , πράγματα πράξαντι.
maximas gerat.

ΚΕΦ. Η ' . CAP. VIII.

15 Ένθα δή και το Κλείτου του Δρωπίδου πάθημα και Hoc igitur loco Cliti Dropidis filii casum atque Alexandri

την Αλεξάνδρου επ' αυτώ ξυμφοράν, ει και ολίγον ύστε facinus enarrare , quamvis aliquanto post acciderit , non ig

ρον επράχθη, ουκ έξω του καιρού αφηγήσομαι. Είναι | tempestivum judicaverim. Diem quendamapud Macedones

μέν γάρ ήμέραν ιεράν του Διονύσου Μακεδόσι και θύειν
Baccho sacrum esse ferunt, atque Alexandrum quotannis

Διονύσω όσα έτη εν αυτή Αλέξανδρος (2) τον δε τού
eo die Baccho sacrificare solitum , (2 ) tum temporis negde

20 Διονύσου μεν εν τω τότε αμελήσαι λέγουσι , Διοσκούρουν
cto Baccho , Dioscuris sacrum fecisse . Atque ex eo tempore

δε θύσαι , εξ ότου δη επιφρασθέντα τον Διοσκούροιν την

sacrificium cum epulo Dioscuris instituisse : quumque jam
θυσίαν πόρρω δε του πότου προϊόντος ( και γάρ και τα

των πότων ήδη 'Αλεξάνδρω ες το βαρβαρικώτερον νε pocula longius processissent ( nam et in poculis jam Alesan

νεωτεριστο), αλλ' έν γε το πότο τότευπέρ τον Διοσκού der barbarorum mores imitabatur ), omnibus vino incalescer

25 ροις λόγους γίγνεσθαι , όπως ές Δία ανηνέχθη αυτοϊν η | tibus sermo de Dioscuris incidit , quo pacto illorun origo

γένεσις αφαιρεθείσα Τυνδάρεω . (3) Καί τινας των πα ad Jovem relata esset , Tyndaro ablata . (3) Quosdam etiam

ρόντων κολακεία τη 'Αλεξάνδρου , οίοι δη άνδρες διέ ex præsentibus adulandi causa ( cujusmodi homines regi.

φθειράν τε αεί και οποτε παύσονται επιτρίβοντες τα bus regumque negotiis et perniciosi semper fuerunt, et

των βασιλέων πράγματα , κατ’ ουδέν άξιούν συμβάλλειν
nunquam esse desinent ) nulla ratione Castorem et Pollo

30 Αλεξάνδρω τε και τους Αλεξάνδρου έργοις τον Πολυ

δεύκης και τονΚάστορα. Οι δε ουδέ τουΗρακλέους | suisse. Ali ne ab Ηercule quideminter pocula abstinebant ;

cem Alexandro ejusque rebus gestis comparandos esse can

απείχοντο εν τω πότω" αλλά τον φθόνον γάρ εμποδών

ίστασθαι τοις ζώσι το μή ού τας δικαίας τιμάς αυτούς
sed invidiam mortalibus obstare , quominus vivis debiti ho

εκ των ξυνόντων γίγνεσθαι. nores ab illis quibuscum versentur tribuantur.

4. Κλείτον δε δήλον μεν είναι πάλαι ήδη αχθόμενον 4. At Clitus jamdudum et hanc Alexandri in barbaricos

του τε Αλεξάνδρου τη ες το βαρβαρικώτερον μετακινή- | mores transitionem et adulantiumillisermones palam moleste

σει και των κολακευόντων αυτόν τους λόγοις· τότε δε ſerebat. Tum vero , exstimulante vino , neque illas in divos

και αυτόν προς του οίνου παροξυνόμενον ουκ εάν ούτε ές | contumelias ferre potuisse , neque quod veterum hereum

το θείον υβρίζειν , ούτε τα των πάλαι ηρώων έργα έχ
facta extenuantes , inofficiosum hoc officium Alexandro de

10 φαυλίζοντας χάριν ταύτην αχαριν προστιθέναι'Αλεξάν
ferrent. ( 5 ) Neque enim Alexandri res tantas adeoque ad

δρων. (5) Είναι γάρ ούν ουδέ τά 'Αλεξάνδρου ούτω τι
mirandas esse,quantum illi verbis extollerent; neque ipsum

μεγάλα και θαυμαστά ως εκείνοι επαίρουσιν ούκουν

μόνον γε καταπράξαι αυτά , αλλά το πολύ γάρ μέρος | Macedonibus deberi. Atque haec quidem Citi verba acerbe
solum ea præstitisse , sed magnam rerum gestarum partem

Μακεδόνων είναι τα έργα . Και τούτον τον λόγον ανιά .

admodum tulisse Alexandrum . Neque veroego dictum laudo;

45 σαι Αλέξανδρον λεχθέντα. Ουδε εγώ έπαινώ τον λό

γν, αλλά ικανόν γάρ είναι τίθεμαι εν τοιάδε παροιμία
satis enim esse judicaverim , in ejuscemodi vinolentia pro se

το καθ' αυτόν σιγώντα έχειν μηδε τα αυτά τοις άλλοις | guemque silentium praestare , neque eodem cum alis ada

ές κολακείαν πλημμελεϊν. (6) Ως δε και των Φιλίππου
lationis vitio peccare . (6) Quum vero nonnulli rerum

τινές έργων , ότι ου μεγάλα ουδέ θαυμαστά Φιλίππω ab Philippo gestarum meminissent, et nihil magnum aut

60 κατεπράχθη , ουδεμια ξύν δίκη επεμνήσθησαν, χαριζό- I preclarum ab eo factum esse nullo jure contenderent ,

25
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των .

μενοι και ούτοι 'Αλεξάνδρω , τον Κλείτον ήδη ουκέτι εν Alexandro nimirum etiam hi gratificantes , Clitum jam

εαυτού όντα πρεσβεύειν μέν τα του Φιλίππου , κατα extra se positum , Philippi res gestas extollere , Alexan .

βάλλειν δε Αλέξανδρόν τε και τα τούτου έργα , παροι drum autem ejusque facta deprimere capisse. Clitumque

νούντα ήδη τον Κλείτον, τά τε άλλα και πολύν είναι
in Alexandrum debacchantem inter alia ei exprobrasse ,

και εξονειδίζοντα Αλεξάνδρω ότι προς αυτού άρα εσώθη,

οπότε η ιππομαχία και επί Γρανικό ξυνειστήκει προς | quod in equestri apud Granicum amnem prelio a se ser

Πέρσας (7) και δη και την δεξιάν την αυτού σοβαρώς | vatus esset . (7 ) Simulque dextra arroganter expansa , Hac

ανατείναντα , Αύτη σε ή χείρ, φάναι , ώ 'Αλέξανδρε , εν manus ( dixisse ) te , Alexander, eo in conflictn servavit.

τω τότε έσωσε . Και Αλέξανδρον ουκέτι φέρειν του Alexandrum , quum diutius Clitum linguæ intemperantia

10 Κλείτου την παροιμίαν τε και ύβριν, αλλά αναπηδάν γάρ | furentem , ejusque contumelias ferre non posset , inflam

ξύν οργή επ' αυτόν, κατέχεσθαι δε υπό των ξυμπινόν matum ira in eum prosiliisse, verum a convivis retentum

Κλείτον δε ουκ ανιέναι υβρίζοντα . (8) Αλέξαν
fuisse. Clitum contra nullum convitiis modum fecisse. ( 8 )

δρος δε εβόα ανακαλών τους υπασπιστάς» ουδενός δε
Alexandrum clamore sublato scutatos accersisse. Quumque

υπακούοντος, ές ταυτά έφη καθεστηκέναι Δαρείω , οπότε
a nemine exaudiretur, exclamasse se in eodem statu esse

15 προς Βήσσου τε και των αμφί Βήσσον ξυλληφθείς ήγετο

ουδέ τι άλλο ότι μη όνομα ήν βασιλέως. Ούχουν έτι
quo Darium , quum a Besso ejusque sociis captus duceretur,

οίους τε ให at κατέχειν αυτόν τους εταίρους , αλλ' ανα neque quicquam jam amplius ei quam regium nomen su

πηδήσαντα γάρ οι μεν λόγχην άρπάσαι λέγουσι των peresset. Tum amicos diutius illum retinere non potuisse ,

σωματοφυλάκων τινός και ταύτη παίσαντα Κλείτον απο sed exilientem , alii a quodam ex ' custodibus corporis

20 κτείναι οι δε σάρισσαν παρά των φυλάκων τινός και bastam abripuisse aiunt, eaque ictum Clitum interemisse ,

ταύτην. (0) Αριστόβουλος δε όθεν μέν ή παροινία ωρ- | alii sarissan item a custodibus corporis acceptam. (9) Ari

μήθηου λέγει: Κλείτου δε γενέσθαι μόνου την αμαρτίαν, | stobalus vero unde haec debacchatio orta sit , non narrat :

όν γε , ωργισμένου Αλεξάνδρου και αναπηδήσαντος επ'
omnem autem culpam in uno Clito fuisse dicit , quippe qui,

αυτόν ως διαχρησομένου , απαχθήναι μεν διά θυρών

και έξω υπέρ το τείχος τε και την τάφρον της άκρας, ένα
quum jam Alexander ira percitus in eum interfecturus pro

εγίνετο προς Πτολεμαίου του Λάγου του σωματοφύλα- | siliret,ipse per fores ultra muros et fossam arcis subductus

κος: ου καρτερήσαντα δε αναστρέψαι αύθις και περιπετη a Ptolemæo Lagi filio corporis custode , continere se non

Αλεξάνδρω γενέσθαι Κλείτον ανακαλούνται, και φάναι | potuerit quin reverteretur : quumque in Alexandrum Cliti

ότι ούτός του εγώ ο Κλείτος , ώ Αλέξανδρε και εν τούτω nomen inclamantem incidisset , eique respondisset , En tibi

80 πληγέντα τη σαρίσση αποθανείν. Clitum , Alexander : tum sarissa ictum interiisse

ΚΕΦ. Θ' . CAP. IX .

Και εγώ Κλείτον μέν της ύβρεως της ες τον βασιλέα Ego vero , ut Clitum ob contumelias in regem suuin

τον αυτού μεγαλωστί μέμφομαι , Αλέξανδρον δε της | vellementer reprehendo , ita Alexandri vicem doleo , quod

συμφοράς οικτείρω , ότι δυοίν κακοίν εν τω τότε ηττη se tum temporis duobus vitiis obnoxium declararit, a quorum

μένον επέδειξεν αυτόν, υφ' ότων δή και του ετέρου ουκ
vel altero virum temperantem nequaquam vinci convenie

35 επέoικεν άνδρα σωφρονούντα εξηττάσθαι , οργής τε και
παροινίας. (2) 'Αλλά τα επί τοϊσδε αυ επαινώ'Αλεξάν- | bat, ire nimirum et vinolentice. (2 ) Eo vero rursum nomine

δρου , ότι παραυτίκα έγνω σχέτλιον έργον εργασάμενος. | Alexandrum laudo, quod statim maleficii penitentia ductus

Και λέγουσιν εισίν οι τον Αλέξανδρον ότι ερείσας την
fuerit. Nonnulli enim ex iis qui de Alexandri rebus scri

σάρισσαν προς τον τοίχον επιπίπτειν εγνώκει αυτή , ως | bunt , auctores sunt, ipsum in sarissa ad parietem acclinate

40 ου καλόν αυτώ ζην αποκτείναντι φίλον αυτού εν οίνω. | spiculum sese conjicere voluisse , quod vitam sibi turpem

(3) Οι πολλοί δε ξυγγραφείς τούτο μεν ου λέγουσιν απελ. existimaret amico per temulentiam interfecto . ( 3) Plerique

όντα δε ες την ευνών κείσθαι οδυρόμενον, αυτόν τε τον tamen scriptores hoc non tradiderunt . Quum vero cubitum

Κλείτον ονομαστί ανακαλούντα και την Κλείτου μέν | concessiset, jacuisse lamentantem et Clitum nomine com

αδελφήν , αυτόν δε αναθρεψαμένην, Λανίκην την Δρω

πίδου παιδα , ως καλά άρα αυτή τροφεία αποτετικώς είη | pellantem : Lanicenque Dropidis filiam , Cliti sororem , quae

ανδρωθείς, (6) ή γε τους μεν παίδας τους εαυτής υπέρ | Alexandrum educaverat , egregiam scilicet educationis mer

αυτού μαχομένους επείδεν αποθανόντας , τον αδελφόν | celem ab se jam viro accepisse: (4 ) que et flios suos pro

δέ αυτής αυτός αυτοχειρία έκτεινε φονέα τε των φίλων | Alexandro pugnantes interfectos vidisset , et cujusipse fra

ου διαλείπειν αυτόν ανακαλούντα , άσιτόν τε και αποτον trem sua manu occidisset : amicorum interſectorem identis
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καρτερείν έστε επί τρείς ημέρας , ουδε την άλλην θερα- | dem se esse clamitantein , ac triduum totum a cibo et pota

πείαν θεραπεύσαι το σώμα .
abstinuisse , neque aliam ullam corporis curam habuisse.

6. Και επί τούτοις των μάντεών τινες μήνιν εκ Διο- (5) Quibus e rebus nonnulli vates Liberi patris iram agno

νύσου ήδον, ότι η θυσία εξελείφθη Αλεξάνδρα και του verunt , quod sacrificium ejus ab Alexandro prætermissum

5 Διονύσου. Και 'Αλέξανδρος με πρός των εταίρων esset. Alexander ægre ab amicis eo adduci potuit , ut cibo

πεισθείς σίτου τε ήψατο και το σώμα κακώς εθεράπευσε ac potu simto aliquatenus corpus reficeret . Libero itaqne

και το Διονύσω την θυσίαν απέδωκεν, επεί ουδε αυτό

άκοντι ήν ές μήνιν του θείου μάλλον τι ή την αυτού
sacrificium reddidit. Siquidem neque ipsi ingratum erat,

κακότητα αναφέρεσθαι την ξυμφοράν. (6) Ταύτα με
casum illum ad iram numinis potius quam ad suum malefi

10 γαλωστί έπαινώ 'Αλεξάνδρου , το μήτε απαυθαδιάσα
cium referri. ( 6) Eo vero nomine magnopere laudandum

σθαι επί κακώ, μήτε προστάτην τε και ξυνήγορον κακίονα Alexandrum censuerim , quod non eo facinore insolenter ex .

έτι γενέσθαι του αμαρτηθέντος , αλλά συμφήσαι γάρ | saltarit, neque , quod deterius fuisset , facto suo patrod

επταικεναι άνθρωπόν γε όντα .
natus sit , sed humano more lapsum se agnoverit.

7. Εισί δε οι λέγουσιν 'Ανάξαρχον τον σοφιστήν ελ- 7. Sunt qui scribant , Anaxarchum sophistam consolandi

15 θείν μεν παρ' 'Αλέξανδρον κληθέντα , ως παραμυθησό- ejus causa accersitum ad eum venisse. Quumque cubantem

μενον ευρόντα δε κείμενον και επιστένοντα , επιγελά- atquesuspirantem offendisset , arridentem dixisse , Ignorare

σαντα , αγνοείν, φάναι ,διότι επί τώδε οι πάλαι σοφοί - ipsum, cur veteres sapientes Justitiam Jovi assidentem fece
άνδρες την Δίκην πάρεδρον τω Διι εποίησαν, ώς ότι αν

rint : nimirum quia quicquid a Jove decernatur, id juste

προς του Διός κυρωθή , τούτο ξυν δίκη πεπραγμένον και factum esse censeri debeat. Oportere igitur, quæ a magne

20 ούν και τα εκ βασιλέως μεγάλου γιγνόμενα δίκαια χρή
ναι νομίζεσθαι , πρώτα μεν προς αυτού βασιλέως, έπειτα | rege fierent , justa -existimari , primum quidem ab ipso rege ,

πρός των άλλων ανθρώπων . (8) Ταύτα ειπόντα παρα
deinde a cæteris mortalibus. (8) Atque hoc quidem dicto

μυθήσασθαι μεν Αλέξανδρον εν τω τότε κακόν δε μέγα , | nonnihil solati Alexandro attulisse . Ego vero majoris er

ως εγώ φημι , εξεργάσασθαι Αλεξάνδρα και μείζον έτι rati quam prioris auctorem Alexandro Anaxarchum ſuisse

5 ή ότω τότε ξυνείχετο» είπερ ούν σοφού ανδρός τήνδε έγνω censeo , si illam viri sapientis sententiam esse statuit , non

την δόξαν, ώς ού τα δίκαια άρα χρή σπουδή επιλεγόμε- | oportere nimirum regen summo studio delectugue ad

νον πράττειν τον βασιλέα , αλλά και τι αν και όπως ούν hibito justa agere : sed quidquid aut qualecunque sit quod

εκ βασιλέως πραχθή , τούτο δίκαιον νομίζειν. ( 9) Επει

και προσκυνείσθαι εθέλειν Αλέξανδρος λόγος κατέχει ,

rex faciat , justum censeri debere . (9 ) Siquidem et adorari

10 υπούσης μεν αυτω και της αμφί του Άμμωνος πατρός

se voluisse Alexandrum fama est , quum et opinionem con

μάλλόν τι η Φιλίππου δόξης , θαυμάζοντα δε ήδη τα | cepisset , Hammonem potius sibi quam Philippum patrem

Περσών και Μήδων της τε εσθήτος τη αμείψει και της
esse et Persas jam ac Medos admiraretur, eosque vestis im .

άλλης θεραπείας τη μετακοσμήσει. Ουκ ενδεήσαι δε mutatione totiusque cultus ratione imitaretur . Neque ad hoc

ουδε προς τούτο αυτό τους κολακεία ες αυτό ενδιδόντας , eum caruisse aiunt adulatoribus qui id comprobarent, tum

15 άλλους τέ τινας και δη και των σοφιστών των αμφ' αυ- aliis nonnullis, tum vero sophistis istis, qui circa Anaxar

τον 'Ανάξαρχόν τε και 'Aγιν 'Αργείον, επoπoιόν . chum erant , atque Agide Argivo poeta.

CΑΡ. Χ .

ΚΕΦ. 1 ' .

Καλλισθένην δε τον Ολύνθιον Αριστοτέλους τε των Callisthenes vero Olynthius, Aristotelis discipulus, mo

λόγων διακηκοότα και τον τρόπον όντα επαγροικότερον | ribus paulo asperioribus praeditus , Inec non probabat . Qua

ουκ επαινείν ταύτα . Τούτου μεν δή ένεκα και αυτος Καλ . | quidem in re etiam ego Callistheni assentior . Illud autem a

20 λισθένει ξυμφέρομαι εκείνα δε ουκέτι επιεική δοκώ του Callisthene parum modeste dictum ( si vera traduntur)

Καλλισθένους,είπερ αληθή ξυγγέγραπται, ότι υφ' αυ

- τω τε]είναι απέφαινε και τη αυτού ξυγγραφή Αλέξαν- | storiam ab ipso scriptam esse predicalbat. (2 ) Νeque enim

censeo , quod Alexandrum ejusque facta penes se et hi

δρόν τε και τα 'Αλεξάνδρου έργα. (2) Ούχουν αυτός se ad Alexandrum venisse , ut sibi ab eo gloriam compa

αφίχθαι εξ Αλεξάνδρου δόξαν κτησάμενος, αλλά εκείνον25 ευκλεά ες ανθρώπους ποιήσων. Και ούν και του θείου της | raret , sed uti Alexandrum inter mortales illustrem ac glo

μετουσίαν Αλεξάνδρω ουκ εξ ών Ολυμπιάς υπέρ της

riosum redderet. Præterea divinitatis communicationem

γενέσεως αυτού ψεύδεται ανηρτησθαι , αλλ' εξ ών αν

Alexandro non ex iis quæ Olympias de ortu suo mentita es

αυτός υπέρ Αλεξάνδρου ξυγγράψας εξενέγκη ες ανθρώ- | set pendere , sed ex iis quae ipse de Alexandro scribens ad

πους (3) Εισί δε οι καί τάδε ανέγραψαν, ώς άρα ήρετό | mortalium notitiarm traducturus esset . (3) Sunt etiam

30 ποτε αυτόν Φιλώτας , όντινα οίοιτο μάλιστα τιμηθήναι , qui scribant , quum aliquando a Phiota interrogatus esset ,
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πρός της Αθηναίων πόλεως: τον δε αποκρίνασθαι Άρ quem putaret ab Atheniensibus in maximo honore haberi,

μόδιον και Αριστογείτονα , ότι τον έτερον τοίν τυράν respondisse Harmodium et Aristogitonem , quod alterum

νοιν έκτειναν και τυραννίδα ότι κατέλυσαν. ( 6 ) Ερέ
tyrannorum interfecissent, ac tyrannidem sustulissent . (4 )

σθαι αύθις τον Φιλώταν εί τώ τύραννον κτείναντι υπάρ
Philotam rursus interrogasse , si cui contingat tyrannum

5 χει παρ' ούστινας εθέλει των Ελλήνων φυγόντα σώζε

σθαι» και αποκρίνασθαι αύθις Καλλισθένην, ει και μη
occidere, num apud quosquos velit Græcorum profugium illi

tutum foret ? Respondisse Callisthenem , si non alibi, certe
παρ' άλλους , παρά γε Αθηναίους ότι φυγόντι υπάρχει

σώζεσθαι· τούτους γάρ και προς Ευρυσθέα πολεμήσαι

apud Athenienses tutum fore. Hos enim pro filiis Herculis

υπέρ των παίδων των Ηρακλέους , τυραννούντα εν τω
etiam adversus Eurystheum tum temporis Græciam tyran

10 τότε της Ελλάδος . nide prementem bellum gessisse.

5. Υπέρ δε της προσκυνήσεως όπως ήναντιώθη 5. De adoratione vero , quo pacto Alexandro Callisthenes

Αλεξάνδρω, και τοιόσδε κατέχει λόγος. Ξυγκεϊσθαι μεν | restiterit , hujuscemodi quippiam narratur. Convenerat inter

γάρ το Αλεξάνδρω προς τους σοφιστάς τε και τουςαμφ' Alexandrum et sophistas eosque qui ex Persis et Medis il .

αυτόν Περσών και Μήδων τους δοκιμωτάτους μνήμης | lustriores circaipsum erant , ut inter pocula in huncsermo

και του λόγου τούδε εν πότω εμβαλείν ( 6) άρξαι δε τού
nem ex composito venirent. (6 ) Anaxarchum sermonis

λόγου Ανάξαρχον, ως πολύ δικαιότερον αν θεόν νομιζό- initium fecisse, censentem, Alexandrum majori jure pro

deo habendum , quam Liberum aut Herculem , idque non

μενον Αλέξανδρος Διονύσου τε και Ηρακλέους , μή ότι

των έργων ένεκα όσα και ήλίκα καταπέπρακται 'Αλε
modo propter magnitudinem atque præstantiam rerum ab

Alexandro gestarum , verum etiam quod Liber pater The

ξανδρω , αλλά και ότι Διόνυσος μέν Θηβαίος ήν, ουδέν
banus fuisset, nihil cum Macedonibus commune habens :

28 τι προσήκων Μακεδόσι , και Ηρακλής Αργείος , ουδε
Hercules autem Argivus, ne ipse quidem ad Macedones ,

ούτος προσήκων, ότι μή κατά γένος το Αλεξάνδρου | spectans, nisi quod ad Alexandri genus attineret . Alexan

Ηρακλείδην γάρ είναι Αλέξανδρον (7) Μακεδόνας δε drum enim Heraclidem esse . ( 7 ) Macedones vero multo con .

αυ τον σφών βασιλέα δικαιότερον θείαις τιμαίς κοσμούν- ι venientius atque equius suumipsorum regen divinis ho

τας. Και γάρ ουδε εκείνο είναι αμφίλογον ότι απελθόντα noribus prosequi. Neque enim dubium esse , quin postquam

και γε εξ ανθρώπων ως θεόν τιμήσουσι πόσω δή δικαιότε e vivis excessisset , ut deum culturi essent . Multo igitur sa

ρον ζωντα γεραίρειν ήπερ τελευτήσαντα ες ουδέν όφελος | tius esse , vivo illi divinos honores deferre quam nortuo ,

τω τιμωμένω.
quum nulla ad eum cultus utilitas esset perventura.

ΚΕΦ. ΙΑ' . CΑΡ. ΧΙ .

Λεχθέντων δε τούτων τε και τοιούτων λόγων προς Hæc atque alia in hanc sententiam quum ab Anaxarcho

Άναξάρχου, τους μεν μετεσχηκότας της βουλής έπαι dicta essent, eos qui participes consilii initi erant, ea lau

30 νείν τον λόγον και δη εθέλειν άρχεσθαι της προσκυνή- | dasse , et initium adorandi facere velle dixisse ; plerosque

σεως τους Μακεδόνας δε τους πολλούς μαχομένους το vero Macedones , qui Anaxarchi orationem improbarent,

λόγω σιγή έχειν. (2) Καλλισθένην δε υπολαβόντα , | tacuisse . (2) Callisthenem autem abrupto silentio in hanc

Αλέξανδρον μέν, ειπείν, ώ Ανάξαρχε , ουδεμιάς ανά
sententiam dixisse : Equidem , Anaxarche , Alexandrum

ξιον αποφαίνω τιμής όσαι ξύμμετροι ανθρώπων αλλά
nullo plane honore , qui quidem hominibus conveniat , in

35 διακεκρίσθαι γάρ τοις ανθρώποις όσαι τε ανθρώπιναι τι dignum esse censeo . Ceterum statuta sunt inter homines

μαι και όσαι θείαι πολλοίς μεν και άλλοις , καθάπερ | divini et humani honoris discrimina , cum multis aliis rebus,

ναών τε οικοδομήσει και αγαλμάτων αναστάσει και τε
velut templorum exædificatione et statuarum erectione :

μένη ότι τους θεοίς εξαιρείται και θύεται εκείνος και

στένδεται , και ύμνοι μεν ές τους θεούς ποιούνται ,

diis enim delubra consecramus iisque sacra facimus et liba

40 έπαινοι δέ ες ανθρώπους, ατάρ ουχ ήκιστα το της προσ

mus : tum hymnis qui deorum sunt, dum laudationes sunt

κυνήσεως νόμω· (5) τους μεν γαρ ανθρώπους φιλεϊ- hominum , tum vero omnium maxime ritu adorationis :

σθαι πρός των ασπαζομένων, το θείον δε, ότι άνω που
(3 ) hominibus siquidem a salutantibus oscula dantur : deos

ιδρυμένον και ουδέ ψαύσαι αυτού θέμις , επί τώδε άρα | vero edito loco positos ne contingi quidem fas est , ideoque

τη προσκυνήσει γεραίρεται , και χοροί τοίς θεοίς ίσταν- adoratione coluntur. Tripudia etiam saltationesque dis

15 ται και παιάνες επί τοις θεοίς άδονται . Και ουδέν θαυ fiunt , et peanes cantantur . Neque vero mirum id est ,

μαστόν, οπότε γε
και αυτών των θεών άλλοις άλλαι τι quum ex ipsis diis alii aliis honores tribuantur, et herojbus

μαι πρόσκεινται, και ναι μα Δία ήρωσιν άλλαι , και quoque alii , etiam ipsi a divinis honoribus diversi. ( 4 )

αύται αποκεκριμέναι του θείου . (6) Ούκουν είκός ξύμ- | Non est igitur consentaneum Inec omnia inter se confun

παντα ταύτα αναταράσσοντας τους μεν ανθρώπους ες | dere , neque homines nimiis honoribus supra humanum

60 σχήμα υπέρογκον καθιστάναι των τιμών ταίς υπερβο- | modum extollere , et deos ad statum ab illorum dignitate



102 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ. ΒΙΒΛ . Δ, ι6 .

λαϊς , τους θεούς δε τό γε επί σφίσιν ες ταπεινότητα ου alienum redigere , ut nimirum eodem quo homines cultu

πρέπουσαν καταβάλλειν τα ίσα ανθρώποις τιμώντας. | «olantur. Neque enim pateretur Alexander privatum ali

Ούκουν ουδε Αλέξανδρον ανασχέσθαι άν, ει των ιδιωτών quem regios honores electione suffragiisque illegitimis usur.

τις εισπoιoύτo ταϊς βασιλικαίς τιμαϊς χειροτονία ή ψή- I pare. (5) Multo itaque justius deos indignaturos , si quis

5 φω ού δικαία. (5) Πολύ αν ούν δικαιότερον τους θεούς
mortalium divinos honores sibi arroget aut ab aliis delatos

δυσχεραίνειν όσοι άνθρωποι ες τας θείας τιμάς σφάς | sustineat. Αtque Alexandrum quideminfinitis partibus for
είσποιούσιν ή πρός των άλλων είσποιούμενοι ανέχονται.

tium virorum fortissimum esse atque haberi, inter reges
'Αλέξανδρον δε πόρρω του ικανού ανδρών αγαθών τον
άριστον είναι τε και δοκεϊν, και βασιλέων τον βασιλι- | maxime regium,interimperatores maximeimperio dignum».

10 κώτατον και στρατηγών τον αξιοστρατηγότατον. (ο) (6) Αc te quidem , Anaxarche , si quem alium , oportebat

Και σέ , είπερ τινά άλλον , ώ Ανάξαρχε , εισηγητής τε
hujusmodi sermonibus Alexandrum instruere atque a con

τούτων των λόγων έχρήν γίγνεσθαι και κωλυτήν των | trariis deterrere , cujus ille quotidiana consuetudine propter

εναντίων, επί σοφία τε και παιδεύσει 'Αλεξάνδρω ξυνόν- sapientiam et eruditionem utitur. Neque conveniebat livjus

τα . Ούκουν άρχειν γε τούδε του λόγου πρέπον ήν, αλλά | sermonis auctorem exsistere : at potius meminisse, te non id

15 μεμνήσθαι γάρ ου Καμβύση ουδέ Ξέρξη ξυνόντα ή ξυμ- | Cambysi aut Xerxi consulere , sed Philippi filio , qui ab

βουλεύοντα, αλλά Φιλίππου μέν παιδί , Ηρακλείδη δέ | Hercule atque Achille genus ducat , cujus majores ex Argis

από γένους και Αιακίδη , ότου οι πρόγονοι εξ Άργους | in Macedoniam venerunt , neque vi sed Macedonumlegi
ες Μακεδονίαν ήλθον, ουδέ βία , αλλά νόμω Μακεδόνων bus atque institutis imperium tenuerunt. (7 ) Sed ne Her

άρχοντες διετέλεσαν. (7) Ούκουν ουδε αυτώ τω Ηρα- | culi quidem , quum adhuc in vivis esset , divini honores a

20 κλεί ζωντι έτι θεϊαι τιμαι παρ’ Ελλήνων εγένοντο , | Grecis delati sunt , imo ne mortuo quidem, done Delphico

αλλ' ουδε τελευτήσαντι πρόσθεν ή προς του θεού του εν
oraculo ut pro deo coleretur jussum fuit. Si vero , quod in

Δελφούς επιθεσπισθήναι ως θεόν τιμάν Ηρακλέα.Ει δέ, | Barbara regione verba funt, barbaricos sensus induere opor

ότι εν τη βαρβάρω γή οι λόγοι γίγνονται, βαρβαρικά | tet , ego te , Alexander , ut Graeciae memineris oro , cujus

χρή έχειν τα φρονήματα , και εγώ της Ελλάδος με
25 μνήσθαι σε αξιώ , ώ Αλέξανδρε, ής ένεκα και πάς στόλος | gratia haec omnis expeditio a te suscepta est , ut Asiam Gre

ciæ adjicias. (8) Nunc vero cogita , an quum in Græciam
σοι εγένετο , προσθείναι την Ασίαν τη “Ελλάδι.
Και ούν ενθυμήθητι, εκείσεεπανελθών αρά γε και τους | relieris , Graecos liberrimos populos ad tui adorationem sis

“Έλληνας τους ελευθερωτάτους προσαναγκάσεις ες την compulsurus , aut an , Graecis exemptis , Macedonastantum

προσκύνησιν, η Ελλήνων μεν αφέξη , Μακεδόσι δέ | hoc dedecore sis oneraturus : aut an tibi diversi plane ho

30 προσθήσεις τήνδε την ατιμίαν, ή διακεκριμένα έσται σοι nores sint decernendi, Græcis quidem et Macedonibus hu

ούτω τα τών τιμών εις άπαντας, ως προς Ελλήνων μεν manos honores Græcorum more tibi deferentibus, barbaris

και Μακεδόνων ανθρωπίνως τε και Ελληνικώς τιμάσθαι, | autem solis barbarice te colentibus ? (9) Si vero de Cyro

προς δε των βαρβάρων μόνων βαρβαρικώς. (9) Ει δέ | Cambysis filio dicitur, primum omnium mortalium Cyrum

υπέρ Κύρου του Καμβύσου λέγεται τον πρώτον προσ- ab hominibus adoratione cultum ſuisse , atque ab hoc sum

35 κυνηθήναι ανθρώπων Κύρον και επί τώδε έμμεϊναι Πέρ- | missionerm hanc Persis et Medis permansisse , cogitare te

σαις τε και Μήδοις τήνδε την ταπεινότητα, χρή ενθυ- | oportet Scythas populum inopem , liberum tamen , Cyri in

μείσθαι, ότι τον Κύρον εκείνον Σκύθαι εσωφρόνισαν, | solentiam compescuisse . Darium rursus alii Scythe ad mo
πένητες άνδρες και αυτόνομοι , και Δαρείον άλλοι αν destiam redegerunt, Xerxem Athenienses et Lacedæmonii,

Σκύθαι , και Ξέρξην Αθηναίοι και Λακεδαιμόνιοι , και
Artaxerxem Clearchus et Xenophon cum decem tantum

40 'Αρταξέρξην Κλέαρχος και Ξενοφών και οι ξύν τούτοις
hominum millibus , Darium etiam hunc Alexander, quum

μύριοι , και Δαρείον τούτον Αλέξανδρος μη προσκυ nulla ei adoratio decreta esset .

νούμενος .

CΑΡ. ΧΙΙ .
ΚΕΦ . ΙΒ'.

Ταύτα δη και τοιαύτα ειπόντα Καλλισθένην ανιά . Hæc aliaque ejuscemodi quum dixisset Callisthenes ,

σαι μεν μεγαλωστί Αλέξανδρος , Μακεδόσι δε προς θυ- Alexandrum quidem molestissime tulisse, Macedonibus vero

45 μού είπείν . Και τούτο γνόντα Αλέξανδρον πέμψαντα | gratissima accidisse . Quo cognito , Alexandrum misisse qui

κωλύσαι Μακεδόνας μεμνήσθαι έτι της προσκυνήσεως. | Macedonas prohiberent , ne adorationis memores essent . (2)

(2) Αλλά σιγής γάρ γενομένης επί τούς λόγους αναστάν- Silentio ad hunc sermonem facto , qui inter Persas ætate

τας Περσών τους πρεσβυτάτους εφεξής προσκυνείν . | dignitateque prestabant consurrexisse , eumqueordine ado

Λεοννάτον δέ , ένα των εταίρων, επειδή τις έδόκει των rasse . Leonnatum vero , unum ex amicis , quum ex Persis

50 Περσών αυτώ ουκ εν κόσμώ προσκυνήσαι , τον δε επι- quendam indecore adorantem conspexisset, gestum illius
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γελάσαι τα σχήματι του Περσου , ως ταπεινόν και τού Persæ , ut nimis abjectum , irrisisse . Alexandrum vero tune:

τω χαλεπήναντα τότε Αλέξανδρον ξυναλλαγήναι αύθις. | indignatum, postea conciliatum fuisse . (3 ) Sunt qui scri

Αναγέγραπται δε δή και τoιόσδε λόγος. (3) Προπίνειν | bant , Alexandrum phialam aurearm in corona propinasse ,

φιάλην χρυσήν εν κύκλω Αλέξανδρον πρώτοις μεν τού- | iis quidem primum quibuseum de se adorando convenisset :

και τους προς ούστινας ξυνέχειτο αυτό τα της προσκυνή- | eumque qui primusebibisset, consurrexisse atque adornsse ,

σεως· τον δε πρώτον εκπιόντα την φιάλην προσκυνήσαι | deinde osculatum esse . Idque ordine deinceps a reliquisfa

τε αναστάντα και φιληθήναι προς αυτού, και τούτο εφε- | ctitatum . (4 ) Quumque propinandi ordo ad Callistlienen

της διά πάντων χωρήσαι. (6) Ως δε ες Καλλισθένην
venisset, consurrexisse quidem et phialam ebibisse , pro

ήκεν η πρόποσης , αναστήναι μεν Καλλισθένην και έχ
piusque accedentem osculari voluisse , adoratione præter

10 πιείν την φιάλην , και προσελθόντα εθέλειν φιλήσαι ου
missa . At tum forte Alexandrum sermonem cum Hephæ

προσκυνήσαντα . Τον δε τυχεϊν μέν τότε διαλεγόμενον
stione habuisse , eamque ob rem non animadvertisse an in

“Ήφαιστίωνι ούκουν προσέχειν τον νούν , ει και τα της

προσκυνήσεως επιτελή αυτώ Καλλισθένει εγένετο. ( 5 ) | tegram adorationem deferret . (5) Demetrium vero P }{lio

'Αλλά Δημήτριον γάρ τον Πυθώνακτος , ένα των εται
nactis filium , unum ex amicis , quum Callisthenes Alexan

15 ρων, ως προσήει αυτό και Καλλισθένης φιλήσων , φάναι | drum Osculaturus accederet , dixisse , illum eo non adorato

ότι ου προσκυνήσας πρόσεισι. Και τον Αλέξανδρον ου
accedere . Alque ita Alexandrum ejus osculum non admi

παρασχεϊν φιλήσαι εαυτόν τον δε Καλλισθένην , φιλή- | sisse. Tum Callisthenem dixisse , se Osculi jactura facta dis

ματι , φάναι, έλαττον έχων άπειμι.
cedere.

6. Και τούτων εγώ όσα ες ύβριν τε την Αλεξάνδρου 6. Ego vero nihil aut eorum quæ ad præsentem ignomi

20 την εν τω παραυτίκα και ές σκαιότητα την Καλλισθέ niam Alexandri pertinent , aut Callisthenis asperitatem

νους φέροντα , ουδέν ουδαμή επαινώ αλλά το καθ' αυ niorum illico laudaverim : sufficere autem existimaverim

τον γάρ κοσμίως τίθεσθαι εξαρχεϊν φημί, αύξοντα ως | modestiam pre se ferre , eumque qui regi inservire velit , ejus

ανυστόν τα βασιλέως πράγματα ότω τις ξυνείναι ουκ | negotia, quoad fieri potest , promovere. ( 7 ) Νοnigiturim

απαξίωσεν. (7) Ούχουν απεικότως δι' απεχθείας γενέ- | merito odiosum fuisse Alexandro Callisthenem censeo ob

25 σθαι Αλεξάνδρα Καλλισθένην τίθεμαι επί τη αχαίρω | intempestivam ejus Ioquendi libertatem et ineptam arrogan

τε παρρησία και υπερόγκω αβελτηρία . Εφ' ότω τεκμαί- | tiam. Quam quidem ob causam crediderim facile fidem

ρομαι μή χαλεπώς πιστευθήναι τους κατειπόντας Καλ adhibitam fuisse delatoribus, qui Callisthenem insidiarum ,

λισθένους ότι μετέσχε της επιβουλής της γενομένης 'Αλε quæ Alexandro per pueros structæ erant, conscium fuisse

ξάνδρω εκ των παίδων , τους δε ότι και επήρεν αυτός | accusarant : aliisque , qui illos ab eoincitalos dicebant.In

30 ες το επιβουλεύσαι. Ξυνέβη δε τα της επιβουλής ώδε. | sidie vero hujuscemodi fuerunt .

ΚΕΦ. ΙΓ ' . CΑΡ. ΧΙΙΙ .

Ex Φιλίππου ήν ήδη καθεστηκός , των εν τέλει Mα Erat jam ante a Philippo institutum , uti Macedonum ,

κεδόνων τους παίδας όσοι ες ηλικίαν έμειρακίσαντο , κα qui in aliqua dignitate constituti essent , filii quum adole

ταλέγεσθαι ες θεραπείας του βασιλέως , τά τε περί τήν | vissent , ad regium ministerium deligerentur, et cum ad alia

άλλην δίαιτας του σώματος διακονείσθαι βασιλεί και quæ ad regii corporis curam pertinerent præsto essent, tum

2 κοιμώμενον φυλάσσειν τούτοις επετέτρεπτο και οπότε eo cubante custodias agerent. Hi equos quum rex ascen

εξελαύνοι βασιλεύς , τους ίππους παρά των ιπποκόμων surus esset ab agasonibus acceptos ad regem adducebant :

δεχόμενοι εκείνοι προσήγον και ανέβαλλον ούτοι βασι
eum Persico more in equum imponebant, et venationi stu

λέα τον Περσικόν τρόπον και της επί θήρα φιλοτιμίας | dentem comitabantur . (2 )In his erat Ηermolaus Sopolidis

βασιλεί κοινωνοί ήσαν. (2) Τούτων και Ερμόλαος ήν, Ε. qui quidem philosophiae studiosus esse videbatur, et pro

Ο Σωπόλιδος μεν παίς , φιλοσοφία δε έδόκει προσέχειν τον
νούν και Καλλισθένην θεραπεύειν επί τώδε. “Υπέρτούτου | pterea Callisthenem observare. Hunc Hermolanum rumor

λόγος κατέχει ότι έν θήρα προσφερομένου Αλεξάνδρω | est , quum Alexandro inter venandumaper occurrisset,in

συος έφθη βαλών τον σύν και Ερμόλαος και ο μεν συς
eo ſeriendo Alexandrum prævenisse. Atque aprum quidem

πίπτει βληθείς, Αλέξανδρος δε του καιρού υστερίσας | ictum procidisse; regem vero indignatum opportunitatem

5 έχαλέπηνε τω Ερμολάω και κελεύει αυτόν προς οργήν feriendi apri sibi prareptam , adolescenteni per iram, ca

πληγάς λαβείν, δρώντων των άλλων παίδων, και τον teris pueris spectantibus , verberari eique equum adimi

ίππον αυτού αφείλετο. jussisse.

3. Τούτον τον “Ερμόλαον αλγήσαντα τη βρει φρά 3. Quam contumeliam ægre ferentem Hermolaum , rem

σαι προς Σώστρατον τον '
Αμύντου , ηλικιώτην τε αυτού cum Sostrato Amyntæ filio , æquali atque amatori suo ,

0 και εραστήν όντα , ότι ου βιωτόν οί έστι μή τιμωρησαμέ- | communicasse , vitam sibi acertam testatum , nisi Alexan
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να Αλέξανδρον της ύβρεως , και τον Σώστρατον ου χα dri injuriam ulcisceretur. Ac Sostratum quidem non dift

λεπώς συμπείσαι μετασχεϊν του έργου , άτε ερώντα . (1) culter, utpote amatorem , in societatem facinoris pertractum

Σπό τούτων δε αναπεισθήναι Αντίπατρόν τε τον'Ασκλη esse . ( 4 ) Ab his Antipatrum etiam Asclepiodori, qui satra

πιοδώρου του Συρίας σατραπεύσαντος και Επιμένην patum Syriæ gerebat, filium persuasum , et Epimenem Arsei

5 τον 'Αρσέου και Αντικλέα τον Θεοκρίτου και Φιλώταν filium , atque Anticlem Theocriti , unaque Philotam Carsia

τον Κάρσιδος του Θρακός . Ως ούν περιήκεν ες Αντίπα . dis Thracis filium . Quum itaque nocturnæ custodiæ rices

τρον η νυκτερινή φυλακή , ταύτη τη νυκτί ξυγκείμενον ad Antipatrum revolutæ essent, ea nocte statutum fuisse

είναι αποκτείναι Αλέξανδρον , κοιμωμένω επιπεσόντας. Alexandrum dormientem opprimere.

5. Ξυμβήναι δε οι μεν αυτομάτως λέγουσιν έστε 5. Contigisse vero ut sua sponte , quemadmodum non

10 ημέραν πίνειν Αλέξανδρος Αριστόβουλος δε ώδε ανέ
nulli scribunt , Alexander in lucem usque potaret. At Ari

γραψε : Σύραν γυναίκα έφομαρτείν Αλεξάνδρω , κάτο
stobulus auctor est, mulierem quandam Syram numine cor

χον εκ του θείου γιγνομένης και ταύτην το μεν πρώτον reptam Alexandrum sequutam . Atque hanc quidem initio et

γέλωτα είναι 'Αλεξάνδρω τε και τοίς αμφ' αυτόν ως δε
Alexandro ejusque amicis risui fuisse, quum vero in illa nu

τα πάντα εν τη κατοχή αληθεύουσα εφαίνετο , ουκέτι

15 αμελείσθαι υπ' 'Αλεξάνδρου , αλλ' είναι γαρ τη Σύρα
minis afllatione omnia vera vaticinaretur, non amplius ab

πρόσοδον προς τον βασιλέα και νύκτωρ και μεθ' ημέ
Alexandro contemptui habitam , sed liberum Syræ ad regem

και καθεύδοντι πολλάκις ήδη επιστήναι . (6) Και
et noctu et interdiu accessum factum fuisse, ac sæpenumeru

ραν,

δη και τότε απαλλασσομένου εκ του πότου , κατεχομένην etiam dormienti adfuisse. (6) Hanc tum forte regi e com

εκ του θείου εντυχείν, και δείσθαι επανελθόντα πίνειν potatione discedenti numine afflatam occurrisse , atque ut

20 όλην την νύκτα και Αλέξανδρον θειόν τι είναι νομίσαν reversus totam noctem potando traduceret orasse. Alexan

τα επανελθείν τε και πίνειν, και ούτω τοις παισι δια drum divinos monitus esse suspicatum , ad pocula rediisse,

πεσείν το έργον .
et sic puerorum conatus irritos fuisse .

7. Τη δε υστεραία Επιμένης και Αρσέου των μετε 7. Postero die Epimenes , Arsei filius , unus ex conjuratis,

χόντων της επιβουλής φράζει την πράξιν Χαρικλεί το Charicli Menandri filio , amatori suo , rem aperit , Chari

25 Μενάνδρου, έραστηεαυτού γεγονότι: Χαρικλής δέ φράζει| cles Euryloclio Epimenis fratri : Eurylochus Alexandri

Ευρυλόχω τώ αδελφώ τω Επιμένους. Και ο Ευρύλοχος

ελθών επί την σκηνήν την Αλεξάνδρου , Πτολεμαίω τω tabernaculum ingressus, Ptolemæo Lagi filio corporis cu

Λάγου τω σωματοφύλακι καταλέγει άπαν το πράγμα stodi totum negotium declarat : is Alexandro id significat.

ο δε Αλεξάνδρω έφρασε . Και ο Αλέξανδρος ξυλλαβείν κε
Qui statim eos quorum nomina detulerat Eurylochus com

20 λεύει ών τα ονόματα είπεν ο Ευρύλοχος και ούτοι

Ελούμενοι σφών τε αυτών κατείπον την επιβουλήν και
prehendi jubet. Hi quæstione adhibita , et suum de insidiis

τινας και άλλους ωνόμασαν . consilium aperuerunt, et alios nonnullos nominarunt.

00

ΚΕΦ . ΙΔ' . CAP. XIV.

'Αριστόβουλος μεν λέγει ότι και Καλλισθένην επά Aristobulus quidem auctor est , illos hoc etiam dixisse, se

ραι σφάς έφασαν ες το τόλμημα και Πτολεμαίος ώσαύ . a Callisthene ad facinus adeundum incitatos fuisse. Quoal et

35 τως λέγει . Οι δε πολλοί ου ταύτη λέγουσιν , αλλά διά μί Ptolemæus affirmat. Plurimi tamen aliter hac de re seri

σος γάρ το ήδη δν προς Καλλισθένην έξ 'Αλεξάνδρου bunt : nimirum Alexandrum quod odio Callisthenis labora

και ότι ο Ερμόλαος ες τα μάλιστα επιτήδειος ήν τη ret : et quod magna Hermolao cum Callisthene familiaritas

Καλλισθένει , ου χαλεπώς πιστεύσαι τα χείρω υπέρ intercederet, facile in sinistram de Callisthene suspicionem

Καλλισθένους Αλέξανδρον . (2) 'Ήδη δέ τινες και τάδε a delatoribusadductum . ( 2 ) Nonnulli etiam tradunt, Her

10 ανέγραψαν, τον Ερμόλαον προαχθέντα ές τους Μακε molaum ad Macedonas productum , insidias abs se structas

δόνας ομολογείν τε επιβουλεύσαι ( και γάρ ουκ είναι έτι | confessum (neque enim liberi hominis esse , Alexandri can

ελευθέρω ανδρί φέρειν την ύβριν την Αλεξάνδρου) , πάντα | tumelias ferre) , omniaque ab Alexandro perpetrata recen

καταλέγοντα , τήν τε Φιλώτα ουκ ένδικον τελευτην και suisse : nimirum injustam Philotæ necem et patris ejus Par

του πατρός αυτού Παρμενίωνος έτι έκνομωτέραν και menionis atque eorum qui tum temporis interfecti fuerant

45 των άλλων των τότε αποθανόντων, και την Κλείτου εν multo iniquiorem : Cliti etiam per temulentiam cædem , ha

μέθη αναίρεσιν, και την εσθήτα την Μηδικήν , και την bitum quoque Medorum assumptum : adorationem decretam

προσκύνησιν την βουλευθείσαν και ούπω πεπαυμένην , neque adhuc abolitam : adhoc potationes et somnolentiam

και πότους τε και ύπνους τους Αλεξάνδρου: ταύτα ου φέ Alexandri : quæ quum diutius ferre non posset , voluisse

ροντα έτι ελευθερώσαιεθελήσαι εαυτόν τε και τους άλλους reliquosque Macedonas in libertatem vindicare. (3) Tun!

bo Μακεδόνας. ( 3) Τούτον μεν δή αυτόν τε και τους ξύν Hermolaum et cæteros comprehensos a circumstantibus la
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αυτώ ξυλληφθέντας καταλευσθήναι πρός των παρόντων. pidibus obrntos esse . Aristobulus vero Callisthenem com

Καλλισθένην δε 'Αριστόβουλος μέν λέγει δεδεμένον εν pedibus vinctum cum exercitu ductum esse ac postea

πέδαις ξυμπεριάγεσθαι τη στρατιά , έπειτα νόσω τελευ morbo interiisse scribit. Ptolemæus illum tortum ac deinde

τησαι , Πτολεμαίος δε ο Λάγου στρεβλωθέντα και κρε
suspensum vitam finisse ait . Adeo ne ipsi quidem scriptores,

6 μασθέντα αποθανείν. Ούτως ουδέ οι πάνυ πιστοί ες την

αφήγησιν και ξυγγενόμενοι εν τω τότε 'Αλεξάνδρω υπέρ
quorum maxima est fides, quique tum temporis Alexandro

aderant , de rebus manifestis , quaeque quo pacto gestae es

των γνωρίμων τε και ου λαθόντων σφάς όπως επρά

χθη ξύμφωνα ανέγραψαν. ( 4 ) Πολλά δε και άλλα υπέρ
sent eos nequaquam latebant , inter se consentiunt. (4 )

τούτων αυτών άλλοι άλλως αφηγήσαντο· αλλ' εμοί ταύτα
Multa vero etiam alia alii de hisce rebus diversaque scripse

runt. Sed de his abunde a me jam dictum est. Quæ quidem ,

10 αποχρώντα έστω αναγεγραμμένα. Ταύτα μεν δη ου

πολλώ ύστερον πραχθέντα εγώ εν τοϊσδε τοις αμφί Κλεί quum haud multo post tempore acta sint, iis quæ Clito ac

τον ξυνενεχθείσιν Αλεξάνδρω ανέγραψα , τούτοις μάλ. ciderunt adjeci, quod non aliena ab hac narratione vide

λόν τι οικεία υπολαβών ες την αφήγησιν . rentur ,,

ΚΕΦ . ΙΕ' . CAP. XV.

Παρ' Αλέξανδρον δε ήκε και αύθις Σκυθών των εκ Tum legati denuo ad Alexandrum a Scythis Europam

15 της Ευρώπης πρεσβεία ξύν τοϊς πρέσβεσιν οίς αυτός ες | incolentibus venerunt , una cum legatis quos ipse ad

Σκύθας έστειλεν . Ο μεν δή τότε βασιλεύς των Σκυθών ,
Scytha miserat. Rex enim Scytharum , qui tum tempo

ότε ούτοι υπ ’ Αλεξάνδρου επέμποντο , τετελευτηκώς

ris regnabat quum hi ab Alexandro mitterentur, mortem

ετύγχανεν · αδελφός δε εκείνου εβασίλευεν . (2 ) Ην δε

ο νους της πρεσβείας , εθέλειν ποιείν πάν το εξ Αλε . | obierat , ejusque frater regnum tenebat. (2) Summa le

20 ξάνδρου επαγγελλόμενον Σκύθας· και δώρα έφερον | gationis erat , Scythas quicquid Alexander imperaret facere

Άλεξάνδρω παρά του βασιλέως των Σκυθών όσα μέ- velle. Dona etiam a Scytharum rege adferebant , que apud

γιστα νομίζεται εν Σκύθαις και την θυγατέρα ότι Scythas censentur amplissima. Ad hæc se filiam suam

εθέλει 'Αλεξάνδρω δούναι γυναίκα βεβαιότητος oύνεκα
Alexandro uxorem ad amicitiam societatemque confirman

της προς Αλέξανδρον φιλίας τε και ξυμμαχίας. (3 ) Εί

25 δε απαξιoί την Σκυθών βασίλισσας γήμαι Αλέξανδρος , | dam dare velle . (3) Αt si Scytharum reginam uxorem

αλλά των γε σατραπών των της Σκυθικής χώρας και ducere dedignaretur, principum Scythicæ regionis et en

όσοι άλλοι δυνάσται κατά την γήν την Σκυθίδα , τού rum qui apud sese in dignitate constituti essent filias iis

των τάς παίδας εθέλειν δούναι τούς πιστοτάτοις των
quos Alexander maxime caros ac fidos haberet matrimonio

αμφ' 'Αλέξανδρον ήξειν δε και αυτός έφασχεν , ει κε
copulaturum . Se quoque , si juberetur, venturum , ut ab

30 λεύοιτο , ως παρ' αυτού Αλεξάνδρου ακούσαι όσα επαγ

ipso Alexandro coram imperata acciperet. (4 ) Eodem fere
γέλλοι . (4 ) 'Αφίκετο δ ' εν τούτω παρ' Αλέξανδρον και

Φαρασμάνης και Χωρασμίων βασιλεύς ξύν ιππεύσι χι
tempore Pharasmanes Chorasmiorum rex ad Alexandrum

λίοις και πεντακοσίοις. "Έφασκε δε ο Φαρασμάνης | venerat cum equitibus MD , qui se finitimum Colchorum

όμορος οικείν τω τε Κόλχων γένει και ταϊς γυναιξί | genti et mulieribus Amazonibus esse dicebat. Et si Alexan

35 ταις Αμαζόσι , και ει εθέλοι Αλέξανδρος , επί Κόλχους | der in Colchos et Amazonas profectus gentes Euxino ponto

τε και Αμαζόνας ελάσας καταστρέψασθαι τα επί τον
vicinas subigere in animo haberet , se et ducem itineris fore ,

πόντον τον Εύξεινον ταύτη καθήκοντα γένη , οδών τε

ηγεμών έσεσθαι επηγγέλλετο και τα επιτήδεια τη | omniaque exercitui necessaria suppeditaturum police

batur..
στρατιο παρασκευάσειν.

5. Τοις τε ούν παρά των Σκυθών ήκουσι φιλάνθρωπα 5. Alexander primum Scythicis legatis benigne respon

αποκρίνεται Αλέξανδρος και ες τον τότε καιρόν ξύμ- | det , oratione tempori illi maxime accommodata usus. Se

φορα γάμου δε ουδέν δείσθαι Σκυθικού και Φαρα
vero Scythicis nuptiis non egere dixit ; deinde Pharasmane

τμάνην επαινέσας τε και φιλίαν και ξυμμαχίαν προς | collaudato , ipsoque in amicitiam ac societatem recepto ,

αυτόν ξυνθέμενος αυτώ μέν τότε ουκ έφη εν καιρώ εί

15 ναιελαύνειν επί τον Πόντον ' Αρταβάζω δε τω Πέρση,
sibi quidem tum commodum non esse dixit in Pontum pro

ότω τα Βακτρίων εξ Αλεξάνδρου επετέτρεπτο , και
ficisci . Artabazo autem Persæ , cui Bactrianorum regionem

όσοι άλλοι πρόσχωροι τούτω σατράπαι ξυστήσας Φα reliquosque vicinos satrapatus Alexander commiserat,

ρασμάνην αποπέμπει ες τα ήθη τα αυτού . Αυτό δε Pharasmanem commendatum , ad suam gentem dimittit.

τα Ινδών έφη εν τω τότε μέλειν · (6) τούτους γάρ κατα Sibi vero res Indicas in animo esse dixit . ( 6) Indis enim sub

και στρεψάμενος πάσαν αν ήδη έχειν την Ασίαν έχoμένης Tactis , universalm Asiam in sua potestate fore . Porro Asia
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δε της Ασίας επανιέναι [αν ] ες την Ελλάδα εκείθεν δε | debellata , in Graciam reversurum ; illinc per Hellespor

εφ' “Ελλησπόντου τε και της Προποντίδος ξυν τη δυ

tum et Propontidem cum omnibus copiis tam navalibus

νάμει πάση τη τε ναυτική και τη πεζική ελάσειςείσω

του Πόντου και ες το τότε ήξίου αποθέσθαι Φαρασμά- | guam terrestribus pontum Euxinum petiturum : utque in

6 νην όσα εν τω παραυτίκα επηγγέλλετο. id tempus Pharasmanes promissa sua reservaret jussit.

7. Αυτός δε επί τον Ωξόν τε ποταμόν ήει αύθις και 7. Ipse rursus ad Oxum amnem contendit. Decreverat

ές την Σογδιανήν προχωρείν εγνώκει , ότι πολλούς των
enim in Sogdianos proficisci , quod plerosque Sogdianorum

Σογδιανών ες τα έρύματα ξυμπεφευγέναι ήγγέλλετο | in arces sese recepisse cognoverat , neque satrape quern is

ουδέ εθέλειν κατακούειν του σατράπου όστις αυτούς εξ | Alexander constituerat morem gererevelle . Quumque prope

το Αλεξάνδρου επετέτακτο. Στρατοπεδεύοντος δε αυτού

Oxum flumen castra posuisset, gemini fontes , alter aquam ,
επί των ποταμώ τω "Ώξω , ου μακράν της σκηνής της

alter ipsi vicinus oleum fundens , non procul ab ipsius
αυτού Αλεξάνδρου πηγή ύδατος και άλλη ελαίου πηγή

πλησίον αυτής ανέσχε . (8) Και Πτολεμαίω τω Λάγου
Alexandri tabernaculo orti sunt. (8) Quod prodigium ubi

Ptolemæo Lagi filio nuntiatum fuit, is protinus Alexandre
το σωματοφύλακι επειδή έσηγγέλθη το τέρας , Πτο

15 λεμαίος Αλεξάνδρα έφρασεν. Αλέξανδρος δε έθυεν | significavit . Qui statim ex vatum prescripto sacrificium

επί το φάσματι όσα οι μάντεις εξηγούντο . 'Αρίστανδρος | fecit . Aristander fontem oleo manantem labores por

δε πόνων είναι σημείον του ελαίου την πηγήν έφασκεν: tendere respondit, victoriam tamen ex labore consecu .

αλλά και νίκην επί τούς πόνους σημαίνειν. turam ..

ΚΕΦ. ΙΓ '. CΑΡ. ΧVΙ.

Διαβάς ούν ξύν μέρει της στρατιάς ες την Σογδια In Sogdianos itaque im parte exercitus progressus ,

20 νήν, Πολυσπέρχοντα δε και 'Άτταλον και Γοργίαν και | Polysperchonte vero et Attalo et Gorgia atque Meleagroibi

Μελέαγρος αυτού εν Βάκτρους υπολιπόμενος, τούτοις | apud Bacterianos relictis , ut regionem illarm praesidio tene

μεν παρήγγειλε την τε χώραν εν φυλακή έχειν, ως μή | rent, ne barbari ejus loci novi aliquid molirentur , atque

τι νεωτερίσωσιν οι ταύτη βάρβαροι, και τους ήδη αφε
eos qui jam descivissent ab ipsis expugnarent : (2) ipse copis

στηκότας αυτών εξαιρεϊν (2) αυτός δε ες πέντε μέρη

25 διελών την άμα οι στρατιάν, των μεν Ηφαιστίωνα | suis in quinque partes divisis , Hephaestionem alis , alis

άρχειν έταξε , των δε Πτολεμαίον τον Λάγου τον σω Ptolemæum , corporis custodem , tertiæ parti Perdiccam

ματοφύλακα τοϊς τρίτοις δε Περδίκκαν επέταξε » της | preesse jussit ; quarto autem agrmini Cenum et Artaba

δε τετάρτης τάξεως Κοϊνος και Αρτάβαζος ηγούντο zum præfecit. Ipse quinta parte secum sumpta , regio.

αυτών· τήν δέ πέμπτης μοίρας αναλαβών αυτος επήει | nem ingreditur Maracanda versus . (3) Reliqui , ut quisque

30 την χώραν ως επί Μαράκανδα . (3) Και οι άλλοι ως
potuit, ingressi , alios qui in arces conſugerant vi expugna

εκάστους προύχώρει επήεσαν , τους μέν τινας των ες τα

runt , alios deditionem voluntarie facientes receperunt.

ερύματα ξυμπεφευγότων βία εξαιρούντες , τους δε και

ομολογία προσχωρούντάς σφισιν αναλαμβάνοντες. Ως | Postquam vero universe copie , majore Sogdiane provin

δε ξύμπασα αυτή η δύναμις , επελθούσα των Σογδια . | cie parte peragrata , ad Maracanda Convenerunt , Heplia

36 νων της χώρας την πολλήν, ές Μαράκανδα αφίκετο , | stionem emittit , qui in Sogdianorum urbes colonias dedu.

“Ηφαιστίωνα μεν εκπέμπει τας εν τη Σογδιανή πόλεις | cat : Cenum autem et Artabazum in Scythas , quod nuntia

συνοικίζειν , Κοϊνον δε και 'Αρτάβαζον ως ές Σκύθας ,
tum fuerat Spitamenem ad eos confugisse : ipse cum reli

ότι ες Σκύθαςκαταπεφευγέναι Σπιταμένης αυτώ εξηγ- | quo exercitu Sogdianorum ditionemingressus, cetera op

γέλλετο· αυτός δε ξυν τη λοιπή στρατιά έπιών της

40 Σογδιανής όσα έτιπρός των αφεστηκότων κατείχετο , | pida, que ab is qui defecerant tenebantur , parvo negotis

τούτα ου χαλεπώς εξήρει .
expugnat.

4. Εν τούτοις δε Άλεξάνδρου όντος , Σπιταμένης τε 4. Dum hæc aguntur , Spitamenes cum Sogdianorum

και συν αυτώ των Σογδιανών τινες φυγάδων ές των

Σκυθών των Μασσαγετών καλουμένων την χώραν | profugorum manu qui ad Scythas Massagetas profugerant ,

45 ξυμπεφευγότες, ξυναγαγόντες των Μασσαγετων ιππέας

εξακοσίους, αφίκοντο πρός τι φρούριον των κατά την collectis Massagetis equitibus sexcentis , ad arcem quandani

Βακτριανήν . (5) Και τώ τε φρουράρχω ουδέν πολέμιον | Bactriane profectus , (5) et praefectum praesidi nihil hostile

προσδεχομένω επιπεσόντες και τους ξυν τούτω την φυ

λακήν έχουσι τους μεν στρατιώτας διέφθειραν , τον | exspectantem adorfus , milites quiin prasidio erant inter
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φρούραρχον δε ελόντες εν φυλακή είχον. Θαρσή- | fecit , prefectum vero in custodia tenuit . Ipsi capta lac

σαντες δε επί του φρουρίου της καταλήψει ολίγαις ημέ- | arce , animis elati , paucis post diebus Zariaspis appropin

ραις ύστερον Ζαριάσπους πελάσαντες , τη μεν πόλει

προσβαλείν απέγνωσαν, λείαν δε πολλήν περιβαλλόμε- | quantes urbem oppugnare non statuerunt , sed multain pre

5 νοι ήλαυνον. dam inde abegerunt.

6. Ησαν δε εν τοϊς Ζαριάσπoις , νόσω υπολελειμ 6. Erant in ea urbe equites nunnulli ex amicis , valetu

μένοι , των εταίρων ιππέων ου πολλοί και ξύν τούτοις
dinis causa ibi relicti , et simul cum bis Pithon Sosiclis

Πείθων τε και Σωσικλέους , επί της βασιλικής θεραπείας | alius , is qui ex regiafamilia Zariaspis erant prefectus , et

της έν Ζαριάσπoις τεταγμένος , και Αριστόνικος και

10 κιθαρωδός. Και ούτοι αισθόμενοι των Σκυθών την
Aristonicus citharædus. Hi cognita incursione Scytharum

καταδρομών ( ήδη γάρ εκ της νόσου αναρρωσθέντες | ( jam enim convaluerant , armaque ferre et equos conscen

όπλα τε έφερον καιτων ίππων επέβαινον), ξυναγαγόν- | dere poterant ) collectis mercenariis equitibus LXxx , qui

τες τούς τε μισθοφόρους ιππέας ες ογδοήκοντα και οι επί | presidio Zariaspis relicti fuerant, etregiorum puerorum non

φυλακή των Ζαριάσπων υπολελειμμένοι ήσαν, και nullis , in Massagetas feruntur. (7 ) Ac primum quidem ,

15 των παίδων τινάς των βασιλικών εκβοηθούσιν επί τους

Μασσαγέτας. ( 7 ) Και τη μεν πρώτη προσβολή ουδέν | impetuin Scythas nihil tale opinantesfacto, omnem pra

υπoτoπήσασι τοις Σκύθαις επιπεσόντες τήν τε λείαν
dam illis abripiunt et eorum qui prædam abigebant pleros

ξύμπασαν αφείλοντο αυτούς και των αγόντων την λείαν que interficiunt. Quum vero incomposito agmine solutisque

ουκ ολίγους απέκτειναν . Επανιόντες δε αυτοί ατάκτως , | ordinibus , utpote nemine ipsos ducente , redirent , Spita

2 άτε ουδενός εξηγουμένου , ενεδρευθέντες πρός Σπιταμέ
menes et Scythæ ex insidiis eos adorti , ex amicis quidem

νους και των Σκυθών των μεν εταίρων αποβάλλουσιν
septem , ex mercenariis equitibus ex interimunt . Aristoni

επτά , των δε μισθοφόρων ιππέων εξήκοντα και 'Αρι

στόνικος ο κιθαρωδός αυτού αποθνήσκει, ού κατά κιθα
cus quoque citharædus, qui in ea pugna se non ut cithara

ρωδών ανήρ αγαθός γενόμενος . Πείθων δε τρωθείς ζων dum sed strenuum militem gesserat, interfectusest ; Pithon

25 λαμβάνεται προς των Σκυθών. saucius vivus in hostium potestatem venit.

ΚΕΦ. ΙΖ'. CAP. XVII.

Και ταύτα ως Κρατέρω εξηγγέλθη , σπουδή επί Hæc ut Cratero nuntiata sunt , confestim in Massagetas

τους Μασσαγέτας ήλαυνεν . Οι δε ως επίθοντο πλη
contendit. Qui ut illum adventare acceperunt, effusa fuga

σίον επελαύνοντά σφισι Κράτερον , έφευγαν ανά κράτος
deserta petierunt. Craterus acriter eos insecutus , illos

ως ες την ερήμην. Και Kράτερος εχόμενος αυτών

30 αυτοίς τε εκείνους περιπίπτει ου πόρρω της ερήμου και | pariter aliosque Massagetarum equites ultra mille non

άλλους ιππεύσι Μασσαγετών υπέρ τους χιλίους. (2) | procul a solitudine consequitur. (2 ) Acreibi inter Macedo

Και μάχηγίγνεται τών [τε] Μακεδόνων και των Σκυθών
nes et Scythas certamen fit : victoria penes Macedones fuit.

καρτερά και ενίκων οι Μακεδόνες . Τών δε Σκυθών

απέθανον μέν εκατόν και πεντήκοντα ιππείς · οι δε άλ

Ex Scythis quidem cu equites cæsi. Reliqui facile per soli

35 λoι ου χαλεπώς ες την ερήμην διεσώθησαν , ότι άπορον | tudinem evaserunt , Macedonibus facultate persequendi

ήν προσωτέρω τους Μακεδόσι διώκειν . adempta..

3. Και εν τούτω Αλέξανδρος 'Αρτάβαζον μέν της 3. Inter hæc Alexander, Artabazo a satrapatu Bactriano

σατραπείας της Βακτρίων απαλλάττει δεηθέντα διά

rum propter senectutem id precante absoluto , Amyntam

γήρας , 'Αμύνταν δε τον Νικολάου σατράπην αντ' αυ

40 του καθίστησι . Κοίνον δε απολείπει αυτού την τε
Nicolai filium in ejus locum suffecit. Cænoque ibidem re

αυτού τάξιν και την Μελεάγρου έχοντα και των εται licto cum suis ac Meleagri copiis , equitibusque ex amicis

ρων ιππέων ες τετρακοσίους και τους ιππακοντιστάς cccc , et omnibus jaculatoribus equestribus , tum Bactrianis

πάντας και των Βακτρίων τε και Σογδιανών και όσοι

άλλοι μετά 'Αμύντου ετάχθησαν , προστάξας άπασιν | Soglianisque quibus Amyntas prefuerat , eos omnes Ceno

45 ακούειν Κοίνου και διαχειμάζειν αυτού εν τη Σογδιανή, | parere etin Soglianis hibernare jussit : partim ut presidio

της τε χώρας ένεκα της φυλακής και είπη άρα Σπι- | regioni essent , partim ut Spitamenem, si is forte per hie

ταμένην περιφερόμενον κατά τον χειμώνα ενεδρεύσαν mem ea loca peragraret , ex insidiis caperent.

τας ξυλλαβείν.

5. Σπιταμένης δε και οι αμφ' αυτόν ως φρουραις τε

4. Spitamenes vero cum suis , ubi agnovit omnia passim

56 τάντα κατειλημμένα εώρων εκ των Μακεδόνων και loca præsidiis Macedonum teneri fugamque sibi perdifficilem
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σφισιν άπορα πάντα τα της φυγής εγίγνετο , ως επί | fire ,in Cenum ejusque copias se convertit , quod facilior

Κοινόν τε και την ξυν τούτω στρατιάν ετράποντο , ως ea parte conflictus futurus videbatur. Quumque Bagas

ταύτη μάλλόν τι αξιόμαχοι έσόμενοι. 'Aφικόμενοι δε

ες Βαγάς , χωρίον της Σογδιανής οχυρόν, έν μεθορίω
pervenissent, munitum Sogdianorum oppidum , medium

και της τε Σογδιανών γης και της Μασσαγετών Σκυθών inter Massagetas Scythas et Sogdianos situm , Scytharum

ώκισμένον, αναπείθουσιν ου χαλεπώς των Σκυθών equitibus circiter m u facile ut se ipsis conjungant atque

ιππέας ες τρισχιλίους συνεμβάλλειν σφίσιν ες την
in Sogdianos una irrumpant, persuadent. (5 ). Hi Scythæ

Σογδιανήν. (6) Οι δε Σκύθαι ούτοι απορία τε πολλή

έχονται και άμα ότι ούτε πόλεις εισίν αυτοίς ούτε
quum inopes admodum sint , quippe qui neque urbes ba

Ιο εδραίοι oικoύσιν , ώς δειμαίνειν αν περί των φιλ- | beant , neque certas sedes figant , neque metu perdendi

τάτων, ου χαλεποί αναπεισθήναι εισιν ες άλλον και res maxime caras occupentur, non difficulter ad alia atque

άλλον πόλεμον . Ως δε Κοϊνός τε και οι αμφ' αυτόν
alia bella inducuntur. Cænus cognito Spitamenis adventu ,

έμαθον προσιόντας τους ξύν Σπιταμένη ιππέας , απήν
obviam cum exercitu profectus, acre cum barbaris pre

των και αυτοί μετά της στρατιάς . Και γίγνεται αυτών

Ι5 μάχη καρτερά · (6) και νικώσιν οι Μακεδόνες , ώστε lium committit. (6) Macedones superiores evadunt. Ex

των μεν βαρβάρων ιππέων υπέρ τους οκτακοσίους πε- barbaris pccc amplius equites cæsi, a Cæni partibus equi

σείν εν τη μάχη , των δε ξύν Κοίνω ιππέας μέν ές
tes xxv , pedites xu Sogdiani qui cum Spitamene pugna

είκοσι και πέντε , πεζούς δε δώδεκα . Οιτε ούν Σο

γδιανοί οι έτι υπολειπόμενοι ξύν Σπιταμένη και των | superfuerant, et Bactrianorum plerique , Spitamene in fuga

20 Βακτρίων οι πολλοί απολείπουσιν εν τη φυγή Σπιταμέ- | deserto , ad Cenum venerunt , seque inillius fiderm dedi

νην και αφικόμενοι παρά Κοϊνον παρέδοσαν σφάς αυ- derunt. (7 ) Massagetæ vero Scythæ re male gesta , Ba

τους Κοίνω , (7 ) οί τε Μασσαγέται οι Σκύθαι κακώς
ctrianorum et Sogdianorum sociorum impedimentis direptis

πεπραγάτες τα μεν σκευοφόρα των ξυμπαραταξαμένων

σφίσι Βακτρίων τε και Σογδιανών διήρπασαν, αυτοί δε cum Spitamene in solitudinem conſugerunt. Cæterum

25 ξύν Σπιταμένη ες την έρημον έφευγον. Ως δε εξήγ- | postquam intellexerunt Alexandrum animo penetrandi

γελτο αυτοϊς Αλέξανδρος εν ορμή ών επί την έρημον | deserta adventure , interfecto Spitamene , caput ejus ad

ελαύνειν, αποτεμόντες του Σπιταμένου την κεφαλήν
Alexandrum mittunt, tanquam illum a sese hoc facto

παρά 'Αλέξανδρον πέμπουσιν, ως αποστρέψοντες από

σφών αυτόν τούτω τω έργω.
aversuri .

ΚΕΦ. ΙΗ' . CAP, XVIII.

30 Και εν τούτω Κοϊνός τε ες Ναύτακα παρ’ Αλέξαν Inter hæc Cônus et Craterus Nautaca ad Alexandrunr

δρον επανέρχεται και οι αμφί Κρατερόν τε και Φρατα- | reverterunt , et Phratapliernesac Stasanor , ille Parthorum,

φέρνην τον των Παρθυαίων σατράπης και Στασάνωρ και
hic Areorum satrapa , omnibus iis rebus quas Alexander

' Αρείων, πεπραγμένων σφίσι πάντων όσα εξ 'Αλεξάν

δρου έτέτακτο. (2) Αλέξανδρος δε , περί Ναύτακα | imperarat confectis . (2) Alexander quiete exercitui ad
35 αναπαύων την στρατιάν και τιπερ ακμαίον ήν του χειμώ . | Nautaca data ( vigebat enim tum bruma ) Phrataphernem

νος , Φραταφέρνην μέν αποστέλλει ες Μάρδους και Τα
in Mardos ac Tapuros mittit , ut Autophradatem satrapam ,

πούρους, Αυτοφραδάτην επανάξοντα τον σατράπην ,

ότι πολλάκις ήδη μετάπεμπτος εξ Αλεξάνδρου γιγνό- | gui saepius accersitus ab Alexandro non parebat , adducat .
μενος ουχ υπήκουε καλούντι. (3) Στασάνορα δε ες | (3) Stasanorem in Drangas presidem mittit , in Medos

40 Δράγγας σατράπην εκπέμπει, ές Μήδους δ' 'Ατροπά

σατραπεία και τούτον τη Μήδων, ότι όξοδά- | Atropatem : atque hunc quidemin Medos, quod Oxodatem

της εθελοκακείν αυτό εφαίνετο . Σταμένην δε επί
male sibi velle intellexerat. Stamenem vero Babylonem

Βαβυλώνος στέλλει , ότι Μαζαίος και Βαβυλώνιος ύπαρ- | ire jubet , quod Mazeus Babylonis preses mortem obiisse

χος τετελευτηκέναι αυτό εξηγγέλλετο. Σώπολιν δε
nuntiabatur. Sopolim vero et Epocillum ac Menidam in

45 και Επόκιλλον και Μενίδαν ες Μακεδονίαν εκπέμπει ,

την στρατιάν την έκ Μακεδονίας αυτο ανάξοντας . Macedoniam mittit , exercitum indeducturos.

4. “Αμα δε τώ ήρι υποφαίνοντι προύχώρει ως επί 4. Posthæc imminente vere ad petram in Sogdianis sitam

την εν τη Σογδιανή πέτραν , ες ήν πολλούς μέν των | proficiscitur , in quam multos Sogdianorum confugisse ac

Σογδιανών ξυμπεφευγέναι αυτό εξηγγέλλετο και η | ceperat. Oxyartis quoque Bactriani uxor et filiae eo sese

50 Οξυάρτου δε γυνή του Βακτρίου και αι παίδες αι Γ recepisse dicebantur . Oxyartes enim easin hunc locum et

την ܛܣܡܐ
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Οξυάρτου ες την πέτραν ταύτην ξυμπεφευγέναι ελέ . | inexpugnabilem subduci curarat . Νam et ipse ab Alexan

γοντο , Οξυάρτου αυτάς ώς ες ανάλωτον δήθεν το χω- dro defecerat . Porro ea petra capta , nihil reliquum Sog

ρίον εκείνο υπεκθεμένου , ότι και αυτός αφειστήκει απ’ | diamis fore videbatur , qui ad defectionem inclinarent. (5 )

Αλεξάνδρου . Ταύτης γάρ εξαιρεθείσης ουκέτι ουδέν Simulac vero ad petram accessit , comperit preruptum

και υπολειφθήσεσθαι έδόκει των Σογδιανών τους νεωτερί- | undique ejus aditum esse , et barbaros frumentumin diu ,
ζειν έθέλουσιν . ( 5) Ως δε επέλασαν τη πέτρα, κατα

turnam obsidionem importasse. Nivium etiam altitudo

λαμβάνει πάντη απότομον ες την προσβολήν, σιτία τε difficiliorem Macedonibus accessum faciebat, et aquarum

ξυγκεκομισμένους τους βαρβάρους ως ες χρόνιον πο

λιορκίαν· και χιώνπολλή επιπεσούσα τήν τε πρόσβα- copiambarbaris suppetebat.Alexander nihilominus oppa
(6 ) Arrogans etiam ac su .10 σιν άπορωτέραν επoίει τους Μακεδόσι και άμα έν | gnandam esse petram statuit .

αφθονίαύδατος τους βαρβάρους διηγεν. Αλλά και ως perbum barbarorum responsum ad gloriam simul atque

προσβάλλειν έδόκει το χωρίω. (6) Και γάρ τι και iram Alexandrum excitavit. Quum enim eos ad colloquium

υπέρογκον υπότων βαρβάρων λεχθέν ες φιλοτιμίαν ξυν | evocasset, ac si se dederent , facultatem libere in domos

οργή εμβεβλήκει Αλέξανδρον. Προκληθέντες γάρ ες suas redeundi eis proposuisset , ipsi barbareirridentes, ut

15 ξύμβασιν και προτεινομένου σφίσιν ότι σώοις υπάρξει alatos sibi milites Alexander quereret , qui petram cape

επί τα σφέτερα απαλλαγήναι παραδούσι το χωρίον , οι | rent , jusserunt , quippe qui ab alis hominibus nihil sibi

δε συν γέλωτι βαρβαρίζοντες πτηνούς εκέλευον ζητείν | metuerent. (7) Τum Alexander per preconem edici jinbet

στρατιώτας Αλέξανδρον , οίτινες αυτό εξαιρήσουσι το
όρος,ως των γε άλλων ανθρώπων ουδεμίαν ώραν σφί- / primoomnium φui in petram conscenderet x1talenta

20 σιν ούσαν. (1) Ένθα δη εκήρυξεν Αλέξανδρος τω μεν premii Ioco se daturum . Secundo deinde secundum ,

πρώτω αναβάντι δώδεκα τάλαντα είναι το γέρας , δευ- 1 (undecim talentorum ) premium ac tertio tertium propo

τέρω δε επί τούτω τα δεύτερα και τρίτο τα εφεξής, nit, et sic porro , ita ut postremum premium postremo

ως τελευταίον είναι το τελευταίω ανελθόντι τριακο- ( duodecimo ) qui in petram evasisset, trecentorum Darico

σίους Δαρεικούς το γέρας. Και τούτο το κήρυγμα rum ( unius talenti ) esset. Quæ quidem præmii spes

και παρώξυνεν έτι μάλλον και άλλως τους Μακεδόνας ωρ- | Macedones etiam sua sponte concitatos magis accendit .

μημένους .

ΚΕΦ. ΙΘ' .
CAP. XIX .

Ξυνταξάμενοι δή όσοι πετροβατείν εν ταϊς πολιορ- Collectis itaque ex omni numero eorum qui conscenden

χίαις αυτών μεμελετήκεσαν , ές τριακοσίους τον αρι- | ais rupibus in obsidionibus assueverant, trecentis , prepa

θμόν, και πασσάλους μικρούς σιδηρούς, οίς αι σκηναι | ratis exiguis paxillis ferreis , quibus tabernacula afixa

30 καταπεπήγεσαν αυτούς , παρασκευάσαντες, του καταπη

γνύναιαυτούς ές τε την χιόνα όπου πεπηγυία φανείη | is locis que nivem non habebant , deigere possent , validos
erant , ita ut in nivem , ubi illa gelu constricta esset, aut

και εί πού τι της χώρας έρημον χιόνος υποφαίνοιτο ,

και τούτους καλωδίοις εκ λίνου ισχυρούς εκδήσαντες , | fines linteos tis alligant, noctuque ad eam rupis partem quae

της νυκτός προύχώρουν κατά το αποτομώτατόν τε της | naxime prerupta arduaque erat , atque ob id praesidio non

35 πέτρας και ταύτη αφυλακτότατον. (2) Και τούτους indigere videbatur, sese conferunt , (2) et paxillis partim
τους πασσάλους καταπηγνύντες τους μεν εις την γην, in terram nive vacuam , partim in nivem ipsam , que

όπου διεφαίνετο, τους δε και της χιόνος ες τα μάλιστα | maxime congelata esset , deixis ,ipsi se alia atque alia via

ου θρυφθησόμενα , ανείλκον σφάς αυτούς άλλοι άλλη
in altum nitentes sublevant. Atque ex his quidem xxx

της πέτρας. Και τούτων ες τριάκοντα μεν εν τη

40 αναβάσει διεφθάρησαν, ώστε ουδέ τα σώματα αυτών ες | in ascensu perierunt , adeo ut ne corpora quidem , ut sepe

ταφήν ευρέθη , εμπεσόντα άλλη και άλλη της χιόνος . | liri possent, inventa sint , in nivem scilicet hic illic demersa .

(3) Οι δε λοιποί αναβάντες υπό την έως και το άκρον του | (3) Reliqui quum sub lucem in verticem rupis evasissent ,

όρους καταλαβόντες σινδόνας κατέσειoν ως επί το στρα- | inteorum quassatione Macedonum exercitui ascensus si

τόπεδον των Μακεδόνων , ούτως αυτοίς εξ Αλεξάνδρου | gnificationem dederunt. Ita enim illis ab Alexandroimpe

45 παρηγγελμένον . Πέμψας δε κήρυκα εμβοήσαι εκέλευσε
ratum fuerat. Misso itaque statim caduceatore, Alexander

τους προφυλάσσουσι των βαρβάρων μη διατρίβειν έτι ,

αλλά παραδιδόναι σφάς: εξευρήσθαι γαρ δή τους πτη
procubitoribus barbaris denuntiari jubet, ut nulla interpo .

νους ανθρώπους και έχεσθαι υπ' αυτών του όρους τά | sita mora sese dedant. Inventos enim esse abs se homines

άκρα και άμα εδείκνυεν τους υπέρ της κορυφής στρα
alatos et ab iis petræ cacumen teneri : simulque iis milites

50 τιώτας.
qui in vertice rupis stabant ostendit.
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4. Οι δε βάρβαροι εκπλαγέντες τωνπαραλόγω της 4. Barbari inopinato spectaculo attoniti, plures eos quain

όψεως και πλείονάς τε υπoτoπήσαντες είναι τους κατέ erant et bene armatos esse rati , sese dedunt. Tanto ter

χοντας τα άκρα και ακριβώς ωπλισμένους , ενέδοσαν rori iis paucorum Macedonum aspectus fuit. Multæ ibi

σφάς αυτούς· ούτω προς την όψιν των ολίγων εκείνων
tum aliorum uxores et liberi capti sunt , tum Oxyartis

και Μακεδόνων φοβεροί εγένοντο . "Ενθα δή άλλων τε πολ.
uxor et liberi. (5) Erat porro Oxyartis filia Roxane virgo

λών γυναίκες και παίδες ελήφθησαν και η γυνή και
nubilis , quam omnium Asiaticarum mulierum pulcherri.

Οξυάρτου και οι παίδες . (6) Και γάρ ήν Οξυάρ

του παίς παρθένος εν ώρα γάμου , Ρωξάνη ονόματι ,
mam fuisse , post Darii uxorem , qui Alexandro milita

ήν δή καλλίστην των Ασιανών γυναικών λέγουσιν | runt , narrant. Qua visa , Alexandrum ejus amore captum ,

10 οφθήναι οι ξυν 'Αλεξάνδρα στρατεύσαντες μετά γε contumeliam ei tamquam captivæ inferre poluisse , sed

την Δαρείου γυναίκα . Και ταύτην ιδόντα Αλέξανδρος | vel uxorem eam ducere dedignatum non fuisse . (6) Quod

ές έρωτα ελθείν αυτής : ερασθέντα δε ουκ εθελήσαι | quidem Alexandri factum laude potius quam reprehensione

υβρίσαι καθάπερ αιχμάλωτον, αλλά γήμαι γάρ ουκ | dignum censuerim . Quamquam Darii uxoris ( que for

απαξιώσαι. (6) Και τούτο εγώ Αλεξάνδρου το έργον | mosissima omnium Asisa mulierum habita fuit) aut desi

15 επαινώ μάλλόν τι ή μέμφομαι. Καίτοιγε της Δαρείου | derio tactus non fuit , aut cupiditati suaimperavit , etsi in

γυναικός , η καλλίστη δη ελέγετο των εν τη Ασία γυ- ipso etatis More summeque felicitatis culmine constitutus :

ναικών , και ουκ ήλθεν ες επιθυμίαν ή καρτερός αυτός

αυτού εγένετο, νέος τε ών και τα μάλιστα εν ακμή της | interendam provocare solent : sed quadam reverentia du
quæ duo maxiine humanos animos ad contumeliam aliis

ευτυχίας , οπότε υβρίζουσιν οι άνθρωποι και δε κατη

20 θέσθη τε και εφείσατο , σωφροσύνη τε πολλή διαχρώ
ctus ei pepercit : magna profecto continentia usus , et

μενος και δόξης άμα αγαθής ουκ ατόπω εφέσει .
inagno quodam gloriæ studio impulsus.

ΚΕΦ. Κ ' . CΑΡ. ΧΧ.

Και τοίνυν και λόγος κατέχει, ολίγον μετά την μά- Fama ctiam tenet , paulo post puguam apud Issum inter

χην η πρός Ισσω Δαρείω τε και Αλεξάνδρω ξυνέβη , Alexandrum et Darium commissam eunuchum , Darii uxo.

αποδράντα έλθεϊν παρά Δαρείον τον ευνούχον τον φύ- | ris custodem, castris elapsum ad Darium confugisse , quem

25 λακα αυτή της γυναικός. Και τούτον ως είδε Δαρείος, | ut conspexit Darius , primum interrogasse an flie ac fili ,

πρώτα μέν πυθέσθαι ει ζώσιν αυτώ οι παίδες και η γυνή | uxorque et mater viverent ?(2) Quas quam vivere et re

τε και η μήτηρ. (2) “Ως δεζώσας τε επίθετο καιβα- | ginas vocari eundemque honorem illis, qui apud Darium

σίλισσαι ότι καλούνται και η θεραπεία ότι αμφ' αυτάς

έστιν ήντινα και επί Δαρείου έθεραπεύοντο , επί τωδε
habitus tuerat, haberi dixisset , rursus quæsivit an uxor

30 αυ πυθέσθαι ει σωφρονεί αυτή η γυνή έτι . Ως δε σω
matrimonii fidem servaret. Quod quum eunuchus affirma

φρονούσαν επίθετο , αύθις ερέσθαι μήτι βίαιον εξ Άλε- ret, rursus percontatus est , an Alexander illi vim aliquain

ξάνδρου αυτή ες ύβριν ξυνέβη και τον ευνούχον επο- | que ad ejus ludibrium pertineret intulisset : quamque eu

μόσαντα φάναι ότι, Ω βασιλεύ , ούτω τοι ως απέλιπες | nachus jure jurando adhibito testaretur , uxorem Darii in

έχει και στη γυνή, και Αλέξανδρος ανδρών άριστός τε eo statu quo eam reliquerat esse , et Alexandrum omnium

35 εστι και σωφρονέστατος. (3) Επί τοϊσδε ανατείναι Δα- | mortalium optimum ac temperantissimum esse : (3) tum

ρείον ες τον ουρανόν τας χείρας και εύξασθαι ώδε. 'Αλλ', Darium manus ad cælum tendentem , ita orasse : Jupiter

ώ Ζεύ βασιλεύ, ότω επιτέτραπται νέμειν τα βασιλέων | rex, qui regum in terris negotia statusque moderaris , tu

πράγματα εν ανθρώπους, σύ νύν μάλιστα μεν εμοί φύ- | mihi Melorum ac Persarumimperium quod dedisti stab

λαξον Περσών τε και Μήδων την αρχήν, ώσπερ ούν
40 και έδωκας: ει δε δή εγώ ουκέτι σοι βασιλεύς της | lito. Sin vero jam de me actum est , ut rex Asia esse

'Ασίας, συ δε μηδενί άλλω ότι μή Αλεξάνδρω παρα- | desinam , in neminem alium quam in Alexandrum impe

δούναι το εμόν κράτος. Ούτως ουδέ πρός των πολεμίων | rium meum transferto . Adeo ne ab hostibus quidem quod

άρα αμελείται όσα σώφρονα έργα . honeste quis agit , negligitur.

4. Οξυάρτης δε ακούσας τας παϊδας εχομένας , ακού- 4. Oxyartes vero ut liberos suos captos audivit , filiamque

46 σας δε και υπέρ Ρωξάνης της θυγατρός ότι μέλει αυ suam Alexandro curæ esse , erecto in bonam spem animo

της Αλεξάνδρω, θαρσήσας αφίκετο παρ' Αλέξανδρος, ad Alexandrum venit , magnoque in honore , ut par erat ob
και ήν εν τιμή παρ' αυτώ, ήπερ είκός επί ξυντυχία ad Alexandrum venit , magnoque in honore , ut par erat ob

τοιαύτη .
ejusmodi conjunctionem , ab Alexandro habitus est.
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ΚΕΦ. ΚΑ' .
CΑΡ. ΧΧΙ .

Ale

bituLX ,

Αλέξανδρος δε, ώς τα εν Σογδιανοϊς αυτώ διεπέ His apud Sogdianos ita gestis petraque occupata ,

πρακτο , έχoμένης ήδη και της πέτρας ες Παραιτάκας | xander in Paretacas movit, quod ibi aliud quoddam oppi

προύχώρει , ότι και εν Παραιτάχαιςχωρίον τιοχυρόν , dum munitum petramque aliam multi barbari insedisse

άλλην πέτραν, κατέχειν ελέγοντο πολλοίτων βαρβά- | nuntialbantur . Ea Chorienis petra appellabatur : ipseque

και ρων . Εκαλείτο δε αύτη Xοριήνου η πέτρα και ές

αυτήν αυτός τε και Χοριήνης ξυμπεφεύγει και άλλοι των
Chorienes atque alii principes non pauci in eam confuge

υπάρχων ουκ ολίγοι. ( 2) Ηνδε το μέν ύψος της πέτρας | rant. (2) Erat ejus altitudo stadiorum circiter Xx , in am

ες σταδίους είκοσι , κύκλος δε ες εξήκοντα: αυτή δε ipsa undique prærupta ; ascensus ad eam unicus ,

απότομος πάντοθεν , άνοδος δέ ες αυτήν μία και αύτη | isque angustus et difficilis , utpote preter loci naturamfa

10 στενή τε και ουκ εύπορος , οία δή παρά την φύσιν του .

χωρίου πεποιημένη , ως χαλεπή είναι και μηδενός είρ- ctus, adeo ut singuli , etiam nennine obstante , egre con

γοντος και καθ' ένα ανελθεϊν . Φάραγξ δε κύκλω πε
scendere possent. Erat porro hæc petra profunda voragine

ριείργει την πέτραν βαθεία , ώστε όστις προσάξειν στρα
in orbem cincta , adeo ut qui exercitum ad petram adducere

τιάν τη πέτρα έμελλε , πολύ πρόσθεν αυτή την φάραγγα | vellet , multo antea illi cavernose ille voragines aggere

και είναι χωστέον, ως εξ ομαλού ορμάσθαι προσάγοντα ες | obruende essent , ut ex plano exercitus admoveri ruperm

προσβολήν τον στρατόν . que oppugnare posset.

3. Αλλά και ως Αλέξανδρος ήπτετο του έργου: ούτω 3. Alexander nihilominusaggrediendum opus esse statuit,

πάντα ώετο χρήναι βατά τε αυτό και εξαιρετέα είναι, ές | nihil omnino sibiinaccessum aut inexpugnabile censens ;

τοσόνδε τόλμης τε και ευτυχίας προκεχωρήχει. Τέμνων | tantum fiducia ex perpetua felicitate conceperat . Cesis

50 δη τας ελάτας ( πολλαί γάρ και υπερύψηλοι έλάται ήσαν

itaque abietibus , quarum celsissimarum magna in ambitu

έν κύκλο του όρους ) κλίμακας εκ τούτων επoίει , ως

κάθοδος είναι ες την φάραγγα τη στρατιά ου γάρ ήν | illius montis copia erat, scalas ex iis confici jubet , ut per

άλλως κατελθείν ες αυτήν. ( 4) Και τας μέν ημέρας αυ . eas exercitus ( quod aliter ne quidem fieri poterat ) in vora .

της Αλέξανδρος έφειστήκει το έργο , το ήμισυ του στρα- | ginem descenderet. (4 ) Εt interdiu quidem Alexander opus

25 του έχων εργαζόμενον · τάς δε νύκτας εν μέρει οι σωμα- | urgebat cum dimidia exercitus parte , noctu vero vicissim

τοφύλακες αυτώ ειργάζοντο Περδίκκας τε και Λεοννάτος | corporis custodes Perdiccas et Leonnatus et Ptolemaeus Lagi

και Πτολεμαίος ο Λάγου τω λοιπώ μέρει της στρατιάς , | ilius , reliquo exercitu in tres partes distributo , nocturni

τριχή διανενεμημένω όπερ αυτό ες την νύκτα επετέ
operis ipsis commissi curam gerebant. Nec per diem plus

τακτο . Ήνυτον δε της ημέρας ου πλέον ήπερ είκοσι

0 πήχεις και της νυκτός ολίγον αποδέον, καίτοι ξυμπάσης | xx cubitis, noctu paulo minus eficiebant , quantumvis uni

της στρατιάς εργαζομένης ούτω τό τε χωρίον άπορος
versus exercitus in opere esset : tanta erat et ipsius loci aspe

ήν και το έργον εν αυτω χαλεπόν . (5) Κατιόντες δ' ritas et operis difficultas. (5) Descendentes itaque in vora

ες την φάραγγα πασσάλους κατεπήγνυον ες το οξύτατον | ginem , paxillos quam firmissime potuerunt in maxime

της φάραγγος , διέχοντας άλλήλων όσον ξύμμετρον προς | precipites voraginis partes impegerunt , tanto spatio inter

35 ισχύν τε και ξυνοχήν των επιβαλλομένων. Επέβαλλον

se distantes, quantum ponderi sustinendo par esset. His

δε πλέγματα έχ λύγων εις γεφύρας μάλιστα ιδέαν , και

ταύτα ξυνδούντες χούν άνωθεν έπεφόρουν , ώς εξ ομαλού
crates vimineas instraverunt, quæ pontis similitudinempræ

se ferrent, iisque arcte colligatis terram ingesserunt , ut per
γίγνεσθαι τη στρατιά την πρόσοδον την προς την πέ

τραν. planitiem exercitus ad petram adduceretur.

6. Οι δε βάρβαροι τα μεν πρώτα κατεφρόνoυν ως 6. Barbari initio Macedonum conatus tanquam vanos at

απόρου πάντη του εγχειρήματος ως δε τοξεύματα ήδη
ες την πέτραν εξιχνούντο και αυτοί αδύνατοιήσαν | Tue iritosirridebant. Postquam vero sagittis peti cape

άνωθεν εξείργειν τους Μακεδόνας (πεποίητο γάρ αυτοϊς | runt, neque ipsi ex editiore petra Macedonas propulsare

προκαλύμματα προς τα βέλη , ως υπ' αυτούς αβλα- | possent , ( tegmina enim sibi construxerant , ne telorum

45 βώς εργάζεσθαι), εκπλαγείς και Χοριήνης προς τα γιγνό- | jactu ab opere impedirentur ) Chorienes molitionum novi

μενα κήρυκα πέμπει προς Αλέξανδρον, δεόμενος Οξυάρ

την οι αναπέμψαι και πέμπει Οξυάρτης Αλέξανδρος. | tate attonitus, caduceatorem ad Alexandrum mittit, rogans

(7) “Ο δε αφικόμενος πείθει Χοριήνην επιτρέψαι Αλεξάν ut Oxyartem ad se mittat. (7 ) Is quum ad eum venisset,

δρω αυτόν τε και το χωρίον . Βία μεν γαρ ουδέν και τι
Chorieni suadere cæpit , ut se pariter atque petram Ale

50 ουχ αλωτών είναι Αλεξάνδρα και τη στρατιά τη εκείνου :

xandro dedat . Nihil enim Alexandro ejusque exercitui
ές πίστιν δε έλθόντος και φιλίαν , την πίστιν τε και δι

καιότητα μεγαλωστί επήνει του βασιλέως , τα τ' άλλα | impervivum esse. Si vero ad ejus dem amicitiamque se
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και το αυτού εν πρώτοις ές βεβαίωσιν τού λόγου προφέρων. | contulisset , fidem regis et benignitatem extollebat , tum alia

(8) Τούτοις πεισθείς και Χοριήνης αυτός τε ήκε παρ' Αλέ- | tumn seipse maxime in exemplum adducens . (8) Quibus

ξανδρον και των οικείων- τινές και εταίρων αυτού . rebus persuasus Chorienes , cum consanguineis nonnullis et

'Ελθόντι δε Χοριήνη φιλάνθρωπά τε αποκρινόμενος και | aunicis ad Alexandrum venit . Quem Alexander humaniter

6 πίστιν ες φιλίαν δούς αυτόν μεν κατέχει , πέμψαι δε κε- | exceptum quum in fidem amicitiamque suam recepisset ,

λεύει των συγκατελθόν των τινάς αυτώ ες την πέτραν τους | ipsum quidem penes se retinet : at ex iis qui cum ipso ve

κελεύσοντας ένδούναιτοχωρίον. (9) Και ενδίδοται υπό των nerant nonnullos in petram remittit, qui ut deditionem fa

ξυμπεφευγότων , ώστε και αυτός Αλέξανδρος αναλαβών | ciant jubeant. (9 ) Αtque ita ab iis qui eo confugerant petra

των υπασπιστών ες πεντακοσίους ανέβη κατά θέαν της | tradita est. Quo facto Alexander assumptis scutatis circiter

10 πέτρας , και τοσούτου εδέησεν ανεπιεικές τι ες τον Χο- | guingentis , petram spectandi causa conscendit . Tantum

ριήνην έργον αποδείξασθαι , ώστε και αυτό το χωρίον | que abfuit ut indignum aliquid in Chorienen statueret ,

εκείνο επιτρέπει Χοριήνη και ύπαρχον είναι όσωνπερ | ut oppidum ejus fidei rursus commiserit , presidemque

και πρόσθεν έδωκε .
omnium locorum quorum antea fuerat , statuerit ..

10. Ξυνέβη δε χειμώνί τε κακοπαθήσαι αυτή την 10. Per id tempus accidit ut exercitus , quum per hie

16 στρατιάν , πολλής χιόνος επιπεσούσης εν τη πολιορκία, | memin eaobsidione nix alteterram operuisset, commeatus

et rerum necessariarum inopia laboraret : Chorienes

και άμα απορία των επιτηδείων επιέσθησαν. Αλλά
cibaria quæ duobus mensibus sufficerent exercitui submi

Χοριήνης ές δίμηνον σιτία έφη δώσειν τη στρατιά και nistraturum se dixit : esque eo commeatu qui in petra erat

έδωκε σίτόν τε και οίνον των εν τη πέτρα αποθέτων frumentum et vinum dedit; carnes etiam salitas per sin

κρέα τε ταριχηρά κατά σκηνήν . Και ταύτα δούς ουκ gula tentoria distribuit. Quæ omnia quum dedisset , ne

20 έφασκεν αναλώσαιτων παρεσκευασμένων ες την πολιορ- | decimam quidem partem commeatus, quem eo ad obsi
dionem sustinendam convexerat, exhaustam esse dicebat.

κίαν ουδέ τήν δεκάτην μοίραν. 'Ένθεν έν τιμή μάλλον | Qua de causa majore ab Alexandro in honore at habitus,

το Αλεξάνδρω ήν ώς oύ προς βίαν μάλλον ή κατά | quippe qui non tam viquamsua sponte deditionemfecisse

γνώμην ενδούς την πέτραν .
videretur ..

!

ΚΕΦ. ΚΒ'. CAP. XXII.

Ταύτα δε καταπραξάμενος Αλέξανδρος αυτός μεν ές His rebus ita gestis Alexander in Bactra movit, Craterum

25 Βάκτρα ήει: Kράτερον δε των ιππέων εταίρων έχοντα
autem cum sexcentis amicorum equilibus suoque et Poly

εξακοσίους και των πεζών τήν τε αυτού τάξιν και την

Πολυσπέρχοντος και Αττάλου και την Αλκέτα επί | sperchontis atque Attali et Alcete peditatu adversus Cata

Κατάνην τε και Αυστάνην εκπέμπει , οι δή μόνοι έτι nem et Austanem , qui in Parætacene soli ex defectoribus

υπελείποντο εν τη Παραιτακηνών χώρα αφεστηκότες.
adhue reliqui erant , mittit . ( 2) Acrique inter hos pugna

30 (2) Και μάχης γενομένης προς αυτούςκαρτεράς, νικώσιν

οι αμφί Κράτερον τη μάχη και Κατάνης μέν αποθνή- I commissa , Craterus superior evadit : Catanes inter pugnan

σκει αυτού μαχόμενος , Αυστάνης δε ξυλληφθείς ανήχθη dum occisus ; Austanes captus ad Alexandrum adductus

παρ' Αλέξανδρον των δε ξυν αυτοίς βαρβάρων ιππείς

μεν απέθανον ες εκατον και είκοσι , πεζοί δε αμφί τους
est . Εx barbaris equites CXX cesi : pedites circiter MD.

36 χιλίους πεντακοσίους. Ταύτα δε ως επράχθη τοίς αμφί Quo facto Craterus quoque Bactra est profectus. In Bactris

Κράτερον , και ούτοι ες Βάκτρα ήεσαν. Και εν Βά

τροις το αμφί Καλλισθένην τε και τους παίδας πάθημα
Callisthenis et puerorum regiorum insidiæ Alexandrostructæ

'Αλεξάνδρω ξυνηνέχθη .
sunt .

3. Εκ Βάκτρων δε εξήκοντος ήδη του προς αναλα- 3. Ex Bactris , adulto jam vere , coactis omnibus copiis

40 Eών την στρατιάν προύχώρει ως επ ’ Ινδούς , 'Αμύνταν in Indos movit , Amynta apud Bactrianos relicto cum

απολιπών εν τη χώρατων Βακτρίων και ξυν αυτό

εππέας μέν τρισχιλίους και πεντακοσίους , πεζούς δε
equitibus 10 MD, peditibus XM . (4) Decimisque castris trans

μυρίους. (4) Υπερβαλών δε τον Καύκασον εν δέκα misso Caucaso pervenit Alexandriam , quæ apud Parapa

ημέραις αφίκετο ες 'Aλεξάνδρειαν πόλιν , την κτισθεί misadas condita fuerat , quum primam expeditionem in

46 σαν εν Παραπαμισάδαις ότε το πρώτον επί Βάκτρων

εστέλλετο. Και τον μεν ύπαρχον , όστις αυτώ επί της | Bactra faceret : presidenmque illius urbis amovit , quod non

πόλεως τότε ετάχθη , παραλύει της αρχής, ότι ου κα- bene officio suo functus fuisse videbatur : (5) pluribusque

λώς εξηγείσθαι έδοξε. (6) Προσχατοικίσας δε και άλ

λους των περιοίκων τε και όσοι των στρατιωτών από
colonis in Alexandriam ex finitimis et Macedonibus qui

το μαχοι ήσαν ες την Αλεξάνδρειαν , Νικάνορα μέν , ένα inutiles bello erant deductis , Nicanora unum ex amicis
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των εταίρων , την πόλιν αυτήν κοσμείν εκέλευσε : σα . illius urbis gubernationi præficit. Tyriaspen totius regio.

τράπην δε Τυριάσπην κατέστησε της τε χώρας της | nis Parapamisadarum et relique provinciae ad Cophenem

Παραπαμισαδών και της άλλης έστε επί τον Κωφήνα amnem usque satrapam constituit. (6) Inde Nicæam pro

ποταμόν. (6 ) Αφικόμενος δε ες Νίκαιαν πόλιν και τη | fectus, sacro Palladi facto , ad Cophenem amnem processit ,

και Αθηνά θύσας προύχώρει ως επί τον Κωφήνα , προπέμ

et caduceatore præmisso , Taxilem ac cæteros qui trans

ψας κήρυκα ως Ταξίλην τε και τους επί τάδε του Ινδου

amnem incolebant obviam sibi progredi jussit. Et Taxiles
ποταμού , κελεύσας απαντάν όπως αν εκάστους προ

χωρή. Και Ταξίλης τε και οι άλλοιύπαρχοι απήντων, | guidem reliquίque praesides obviam venerunt , dona qua

δώρα τα μέγιστα παρ' Ινδούς νομιζόμενα κομίζοντες , apud Indos censentur amplissima oferentes , elephantos

10 και τους ελέφαντας δώσειν έφασκον τους παρά σφίσιν | ctiam , qui apud eos erant , numero viginti quinque se mis

όντας , αριθμόν ες πέντε και είκοσιν . suros polliciti.

7. Ενθα δή διελών την στρατιάν Ηφαιστίωνα μέν 7. Ibi diviso exercitu , Hephaestionem ac Perdiccam in

και Περδίκκαν εκπέμπει ες την Πευχελαώτιν χώραν ως Peucelaotidem regionem mittit Indum amnem versus , una

επί τον Ινδόν ποταμόν , έχοντας την τε Γοργίου τάξιν
cum Gorgiæ et Cliti atque Meleagri copiis atque equitum

15 και Κλείτου και Μελεάγρου και των εταίρων ιππέων
amicorum dimidia parte et mercenariis equitibus omnibus :

τους ημίσεις και τους μισθοφόρους ιππέας ξύμπαντας,

προστάξας τα τε κατά την οδόν χωρία ή βία εξαιρεϊν
mandatis traditis uti oppida omnia quæ in itinere essent aut

ή ομολογία παρίστασθαι και επί τον Ινδον ποταμόν | deditione reciperent , aut vi expugnarent , quumque ad

αφικομένους παρασκευάζειν όσα ες την διάβασιν του Indum fluvium pervenissent, omnia quæ ad trajiciendum

3 ποταμού ξύμφορα . (8) Συν τούτοις δε και Ταξίλης και
necessaria essent appararent . (8) Cum his et Taxiles reli

οι άλλοι υπαρχοι στέλλονται. Και ούτοι ως αφίκοντο

προς τον Ινδόν ποταμόν, έπρασσον όσα εξ Αλεξάνδρου ! quidque ejus regionis presides missi , ubi ad Indum lumen

ήν τεταγμένα ."Aστης δε και της Πευχελαώτιδοςχώρας | venerunt , qua Alexander Husserat faciunt. Astes vero

ύπαρχος νεωτερίσας αυτός τε απόλλυται και την πόλιν Peucelaotidis regionis præses , defectione tentata , et se et

15 προσαπώλεσεν ες ήντινα ξυμπεφεύγει. Εξεϊλον γάρ | urbem in quam confugit perdidit. Hepliaestion enim eam

αυτήν εν τριάκοντα ημέραις προσκαθήμενοι οι ξύν
xxx dies obsessam expugnavit , Asteque in ea interfecto ,

Ηφαιστίωνα . Και αυτός μεν "Άστης αποθνήσκει , της

πόλεως δε ετάχθη επιμελείσθαι Σαγγαίος ,οςέτιπρό- | ejus gubernationem Sangeo tradidit , qui jam antea Astem

σθεν πεφευγώς "Άστην παρά Ταξίλην αυτομολήκει και | fugiens ad Taxilem se contulerat . Quod quidem illi fidem

30 τούτο ήν αυτό το πιστόν προς Αλέξανδρον. apud Alexandrum fecerat.

ΚΕΦ. ΚΓ ' . CAP. XXIII .

Αλέξανδρος δέ , άγων τους υπασπιστής και των εται Alexander cum scutatorum manu et equitatu amicorum,

ρων ιππέων όσοι μή συν Ηφαιστίωνι έτετάχατο και / qui Hephaestionem secuti non erant , et eorum qui pedites

των πεζεταίρων καλουμένων τας τάξεις και τους τοξό
ainici vocantur agmine, cumque sagittariis atque Agrianis

τας και τους Αγριάνας και τους ιππακοντιστάς , πρου

et hastatis equitibus , in Aspasios Guræos et Assacenos
35 χώρει ες την Ασπασίων τε και Γουραίων χώραν και

Ασσακηνών. (2) Πορευθείς δε παρά τον Χόην καλού movit. (2) Itinereque ad Choen fluvium facto , montano

μένον ποταμόν ορεινήν τε οδών και τραχείαν , και του
magna ex parte atque aspero , eoque amne difficulter

τον διαβάς χαλεπώς, το μέν πεζών πλήθος βάδην | transmisso , peditatum sensimsubsequijubet. Ipse sumpto

έπεσθαι οι εκέλευσεν· αυτός δε αναλαβών τους ιππέας

secum equitatu universo , et Macedonum peditibus D CCC

40 ξύμπαντας και των πεζών των Μακεδόνων ές οκτακο

σίους επιβιβάσας των ίππων ξυν ταϊς ασπίσι ταϊς πε scuta pedestria gestantibus in equos impositis , summa ce

ζικαίς σπουδή ήγεν,ότι τους ταύτη οικούντας βαρβάρους | leritate contendit , quod barbari ejus regionis in montes

ξυμπεφευγέναι ές τε τα όρη τα κατά την χώραν εξηγ- confugisse nuntiabantur , et in urbes munitiores ad repu

γέλλετο αυτό και ες τας πόλεις όσαι οχυραι αυτών ες | gnandum sese recepisse. (3 ) Quarum urbium primam in

45 το απομάχεσθαι. (3) Και τούτων τη πρώτη καθ' οδόν πό
ipso itinere sitam adortus , oppidanos pro manibus in

λει ώκισμένη προσβαλών τους μεν προ της πόλεως τετα

γμένους ως είχεν εξ εφόδου έτρέψατο και κατέκλεισεν ές
structa acie stantes primo impetu, uti erat , in fugam verlit

την πόλιν, αυτός δε τιτρώσκεταιβέλει διά του θώρακος | et intra portas rejecit : ipse vero telo per thoracem ictus

ες τον ώμον.Το δετραύμα ου χαλεπόν αυτό εγένετο | vulnus in humero accepit. Levius tamen id fuit, quod.

5υ γάρ θώραξ έσχε το μή ου διαμπάς διά του ώμου | iliorax , quominus telum altius in humerum penetraret,

ARRLANUS.
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ελθείν το βέλος και Πτολεμαίος ο Λάγου ετρώθη και obstitit . Ptolemæus quoque Lagi filius et Leonnatus vulnc

Λεοννάτος . rati sunt.

4. Τότε μεν δή ίνα επιμαχώτατον του τείχους έφαί 4. Tum Alexander , qua parte commodior ad oppugnan

νετο εστρατοπεδεύσατο προς τη πόλεις τη δε υστεραία | dum murus videbatur , ad urbem castra Iocat. Posteroque

και υπό την έω , διπλούν γάρ τείχος περιβεβλητο τη πόλει ,
Jie sub lucem ( duplici enim muro cincta urbs erat ) exte .

ές μέν το πρώτον , άτε ουκ ακριβώς τετειχισμένον , ου
riorem , qui minus firmus erat , Macedones parvo negotio

χαλεπώς έβιάσαντο οι Μακεδόνες» προς δε τω δευτέρω | superant. Ad interiorem arrari aliquamdiu reatiere.

όλίγον αντισχόντες οι βάρβαροι , ως αί τε κλίμακες προσ

έκειντο ήδη και υπότων βελών πάντοθεν ετιτρώσκοντο | telis peterentur neque diutius sustinere possent , protinus
Quum vero scalæ admotæ et propugnatores omni ex parte

10 οι προμαχόμενοι , ουκ έμειναν , αλλά κατά τας πύλας

ως επί τα όρη εκπίπτουσιν εκ της πόλεως . (5) Και
eruptione per portas facta in montes sese proripiunt. (5)

τούτων οι μεν εν τη φυγή αποθνήσκουσιν · όσους δε ζων
Quos insecuti Macedones , non paucos in fuga (@dunt.

τας έλαβον αυτών , ξύμπαντας αποκτείνουσιν οι Μα- | Quotquot autem vivi in potestatem venerunt , eos quoque

κεδόνες , ότι ετρώθη υπ' αυτών 'Αλέξανδρος οργιζόμε- animis ob Alexandri vulnus ira inflammatis omnes interi

15 νοι · οι πολλοί δε ες τα όρη , ότι ου μακράν της πόλεως ciunt. Plurimi tamen in montes non procul ab urbe dissitos

τα όρη ήν , απέφυγον. Την πόλιν δε κατασκάψας ες evaserunt. Ea urbe solo adæquata , in Andaca aliam ur

'Άνδακα άλλην πόλιν ήγε . Ταύτην δε ομολογία ενδο bem exercitum duxit. Qua urbe deditione recepta, Cra

θείσαν κατασχών Kράτερον μέν ξυν τοις άλλοις ηγε terum ibi cum aliis peditum ducibus reliquit, ut reliquas

μόσι των πεζών καταλείπει αυτού εξαιρεϊν όσαι αν ejus regionis urbes , quæ se sponte non dederent, vi expu

20 άλλαι πόλεις μη εκούσαι προσχωρώσι και τα κατά την gnet, et provinciam , prout commodissimum praesenti rerum

χώραν όπως ξυμφορώτατον ες τα παρόντα κοσμείν. statui videretur , administraret.

ΚΕΦ . ΚΔ' .
CAP. XXIV.

Αυτός δε , άγων τους υπασπιστές και τους τοξότας Ipse cum scutatis et sagittariis atque Agrianis Canique

και τους Αγριάνας και την Κοίνου τε και Αττάλου et Attali copiis et equitum agemate atque reliqnorum ani

τάξιν και των ιππέων το άγημα και των άλλων εταίρων
corum equitum quatuor circiter turmis et equestrium st

25 ες τέσσαρας μάλιστα ιππαρχίας και των ιπποτοξοτών

τους ημίσεας , ως επί τον ποταμόν τον Ευάσπλα πρου
gittariorum dimidia parte ad flumen Euaspla contendit,

χώρει , ίνα και των 'Ασπασίων υπαρχος ήν και διελθών ubi Aspasiorum præfertus erat . Magnoque itinere conſecto

πολλήν οδόν δευτεραίος αφίκετο προς την πόλιν . (2 ) I secundis castris ad urbem pervenit . (2) Barlari simulac

Οι δε βάρβαροι προσάγοντα αισθόμενοι Αλέξανδρος | Alexandrum appropinquare senserunt , incensa arte in

: 30 έμπρήσαντες την πόλιν έφευγον προς τα όρη . Οι δε montes confugiunt. Macedones eos in montes usque inse

αμφ’ Αλέξανδρον είχοντο των φευγόντων έστε επί τα

όρη , και φόνος πολύς γίγνεται των βαρβάρων, πρίν
cuti sunt. Multaque barbarorum cædes edita est , prius

ές τάς δυσκωρίας φθάσαι απελθόντας.
quam ad loca ob asperitatem tuta pervenirent.

3. Τον δε ηγεμόνα αυτόν τον ταύτη Ινδών Πτολε 3. Quorum ducem Ptolemæus Lagi F. jam ad collem

35 μαίος ο Λάγου πρός τινι ήδη γηλόφω όντα κατιδών quendam progressum conspicatus , scutatoruin manu co

και των υπασπιστων έστιν ούς αμφ' αυτόν ξυν πολύ
mitatum , tametsi ipse numero militum multo inferior es

ελάττοσιν αυτός ών όμως εδίωκεν έτι εκ του ίππου · ώς

δε χαλεπώς και γήλοφος τωίππω αναδραμείν ήν , τούτον
set , eques in eum fertur. Quumque in collem acclivem

μεν αυτού καταλείπει , παραδούς τινι των υπασπιστων nonnisi difficulter subire posset, relicto cuidam ex seutatis

φει άγειν · αυτός δε ώς είχε πεζός τω Ινδώ είπετο . ( 4 ) Ο equo qui illum duceret pedes Indum insequitur. ( ) Quen

δε ως πελάζοντα ήδη κατείδε τον Πτολεμαίον , αυτός τε
ut Indus appropinquantem vidit , continuo cum suis of

μεταβάλλει ες τούμπαλιν και οι υπασπισται ξύν αυτώ .
currens longam hastam in Ptolemæi thoracem vibrat :

Και ο μέν Ινδός του Πτολεμαίου διά του θώρακος παίει

εκ χειρός ες το στήθος ξυστό μακρύ , και ο θώραξ έσχε neque tamen ictus thoracem penetravit. Ptolemæus ladi

45 την πληγήν Πτολεμαίος δε τον μηρόν διαμπάς βαλών | femore trajecto , illum prostermit armisque expit. (5)

του Ινδού καταβάλλει τε και σκυλεύει αυτόν. (5 ) Ως Barbari circumstantes ducem suum prostratum conspicali ,

δε τον ηγεμόνα σφών κείμενον οι αμφ' αυτόν είδον , ού

in fugam vertuntur . Qui vero jam in montes fuga perve

τοι μεν ουκέτι έμενον · οι δε εκ των ορών αιρόμενον τον

νεκρόν του υπάρχουν ιδόντες πρός των πολεμίων , ήλγη
nerant , ducis cadaver hostibus ablatum esse indignati

το σάν τε και καταδραμόντες ξυνάπτουσιν επ ' αυτο μά decurrentes ad collem , acrem pro ducis corpore recupe
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χην καρτεράν προς τη γηλόφω. Ήδη γάρ και Αλέξαν . | rando pugnam ineunt. Jam vero et Alexander advenerat

δρος έχων τους από των ίππων καταβεβηκότας πεζούς cum peditibus qui ex equis descenderant : qui quidem in

προς τη γηλόφω ήν . Και ούτοι επιγενόμενοι μόγις εξέω- harbaros irruentes , difficulter eos in montes repulerunt

σαν τους Ινδούς ες τα όρη και του νεκρού εκράτησαν. | et cadavere potili sunt.

6. Υπερβαλών δε τα όρη Αλέξανδρος ες πόλιν κα- 6. Post hæc trajecto monte Alexander quum ad urbem

τηλθεν ή όνομα ήν 'Αριγαίον" και ταύτην καταλαμβάνει | venisset cui Arigo nomen erat , eam ab incolis incensana

εμπεπρησμένην υπό των ενοικούντων και τους ανθρώ

πους πεφευγότας. 'Ενταύθα δε αφίκοντο αυτό και οι
ac desertam reperit . Ibi Craterus cum exercitu , peractis

αμφί Κράτερον ξυν τη στρατιά , πεπραγμένων σφίσι | is rebus quas Alexander imperarat , advenit . (7 ) EE

τι ξυμπάντων όσα υπό του βασιλέως έτέτακτο . (7) Ταύτην quoniam ejus urbis situs peropportunus videbatur, Cratero

μεν δή την πόλιν , ότι εν επικαίρω χωρίω εδόκει ωκί
σθαι , εκτειχίσαι τε προστάσσει Κρατέρω και ξυνοικίσαι | ejusinstaurande negotium dat ; utque colouos ex finitimis

ες αυτήν τούς τε προσχώρους όσοι εθελονται και εί δή | qui sua sponte accedere vellent , et ex iis qui bello inutiles

τινες απόμαχοι της στρατιάς. Αυτός δε προύχώρει | essent deducat jubet . Ipse to contendit quo barbarorum

1ο ένα ξυμπεφευγέναι επυνθάνετο τους πολλούς των ταύτη
βαρβάρων. Ελθών δε πρός τι όρος , κατεστρατοπέδευ- | plerosque confugisse audierat . Quumque ad montem quen

σεν υπό ταϊς υπωρείαις του όρους . dam pervenissset, ad ejus radicem castra posuit.

8. Και εν τούτω Πτολεμαίος ο Λάγου εκπεμφθείς 8. Interea Ptolemæus Lagi F. pabulatum ab Alexandro

μέν υπό Αλεξάνδρου ές προνομήν , προελθών δε προσω- missus, longius cum exigua manu speculandi causa pro

20 τέρω αυτός ξύν ολίγοις ωςές κατασκοπήν, απαγγέλλει | gressus, Alexandro nuntiat plures in barbarorum quamin

Αλεξάνδρα πυρά κατιδεϊν των βαρβάρων πλείονα ή εν

τω Αλεξάνδρου στρατοπέδω . (9) Και Αλέξανδρος το
Alexandri castris ignes videri. (9) Atque Alexander qui

μεν πλήθει των πυρώνήπίστησεν είναι δέ τι ξυνεστηκός | dem ignium frequentiae parum fidei tribuit . Ceterum

των ταύτη βαρβάρων αισθόμενος , μέρος μέν της στρα- | quumintellexisset barbaros eo confluxisse , partem quidem

2 τιας αυτού καταλείπει πρός τω όρει ως είχον έστρα- | exercitus ad montem ubi castra locarat relinquit :ipse vero

τοπεδευμένους· αυτός δε αναλαβών όσοι αποχρώντες | asumtisiis quos pares imperatis exsequendisfore censebat ,

ές τα απηγγελμένα εφαίνοντο , ώς πλησίον ήδη αφεώ
quum ad ignium conspectum venisset, in tres partes co

μων τα πυρά , τριχή διανέμει την στρατιάν. (το ) Και

το μεν ενί επέταξε Λεοννάτον τον σωματοφύλακα, ξυν- | pias dividit . (10) Αtque uni quidem Leonnatum corporis

30 τάξας αυτή την τε Αττάλου και την Βαλάκρου τάξιν· | custoderm praeficit , adjuncto ei Attali et Balacri agmine ;

την δευτέραν δε μοίραν Πτολεμαίω τω Λάγου άγειν | alteram partem Ptolemaeo Lagi filio ducendam dat , scu .

έδωκε , των τε υπασπιστών των βασιλικών το τρίτον | tatorum scilicet regiorum partem tertiam , Philippi et Phi

μέρος και την Φιλίππου και Φιλώτα τάξιν και δύο χι- lotæ agmen sagittariorum duo millia , Agrianos totiusque

λιαρχίας των τοξοτών και τους Αγριάνας και των ιπ
equitatus dimidium . Tertiam parteru ipe ducit qua confer

πέων τους ημίσεας την δε τρίτην μοίραν αυτός ήγεν
tissimam barbarorum aciem videt .

ένα οι πλείστοι των βαρβάρων εφαίνοντο.

ΚΕΦ . ΚΕ' . CAP. XXV.

teΟι δε ώς ήσθοντο προσάγοντας τους Μακεδόνας, κα- Qui postquam Macedonas appropinquantes sensere ,

τείχον γάρ χωρία υπερδέξια, τό τε πλήθει σφών θαρ- nebantenim superiora loca, multitudine suorum confisi ,

σήσαντες και των Μακεδόνων , ότι όλίγοι εφαίνοντο, | et Macedonibus quod pauci viderentur contemptis , in pla

4ο καταφρονήσαντες, ές τοπεδίονυποκατέβησαν και μάχη | nitiem descendunt. Atrox ibi pugna ft . Ceterum hos

γίγνεται καρτερά. Αλλά τούτους μεν ου ξύν πόνο

ενίκα Αλέξανδρος (2) οι δε αμφί Πτολεμαίον ουκ εν
non magno cum negotio vicit Alexander . (2) Ptolemæus

τω ομαλή παρετάξαντο , αλλά γήλοφον γάρ κατείχαν
autem loco non æquo iis oppositus erat ; collem enim oc

οι βάρβαροι , ορθίους ποιήσας τους λόγους Πτολε- cuparant barbari ; separatis itaque agminibus iis locis , qui

μαίος προσήγεν ήπερ επιμαχώτατον του λόφου εφαίνετο, | bus collis facilior oppugnatu videbatur , exercitunt admo

ου πάντα τον λόφον κυκλωσάμενος, αλλ' απολιπών, εί | vet , non utique collem omni ex parte cingens , sed locum

φεύγειν εθέλοιεν οι βάρβαροι, χώραν αυτούς ες την φυγήν. | ad fugam barbaris relinquens. (3) Et cum his quoque

(5) Και γίγνεται και τούτοις μάχη καρτερά , του χωρίου acre certamen habitum est , tum propter iniquitatem loci ,

τη χαλεπότητι και ότι ου κατά τους άλλους τους ταύτη Γ tum quod longe alia est Indorum quam reliquorum ejus
8
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νους ,

βαρβάρους οι Ινδοί , αλλά πολύ δή τι άλκιμώτατοι των provinciæ barbarorum ratio , quippe qui finitimos omnes

προσχώρων εισίν . 'Εξώσθησαν δε και ούτοι από του bellica virtute superent. Sed et hi a Macedonibus monte

όρους υπό των Μακεδόνωνκαι οι αμφί Λεοννάτου τη | depulsi sunt.Εodem modo et Leonnatus cum tertia exer
τρίτη μοίρα της στρατιάς ώσαύτως έπραξαν ενίκων

και γάρ και ούτοι τους κατά σφάς . (4 ) Και λέγει Πτολε
citus parte rem gessit : nam et hic barbaros quos ador

μαίος ανθρώπους μεν ληφθήναι τους πάντας υπέρ τε . tus est vicit. (4) Ac Ptolemæus quidem auctorest hominum

τρακισμυρίους, βοών δε υπέρ τάς τρείς και είκοσι μυ ultra XL m capta esse, boum ultra ccxxx N : e quibus Alexan

ριάδας και τούτων τάς καλλίστας επιλεξάμενον Αλέ drum præstantissimas quasque delectas , quod eximia

ξανδρον, ότι διαφέρουσαι αυτό κάλλει τε και μεγέθει
1ο εφαίνοντο , πέμψαι εθέλειν ες Μακεδονίαν εργάζεσθαι | pulchritudine atque magnitudine excellere viderentur , ia

την χώραν.

Macedoniam , regionis colendæ causa, mittere voluisse .

6. Εντεύθεν επί την των Ασσακηνών χώραν ήγεν : 5. Exinde Alexander in Assacenos movit , qui quidem .

τούτους γάρ εξηγγέλλετο παρεσκευάσθαι ως μαχoυμέ- | equitum duo millia , peditum XXX M, elephantos triginta

ιππέας μέν ές δισχιλίους έχοντας , πεζούς δε υπέρ | ad pugnam instruxisse nuntiabantur. Craterus instaura

15 τους τρισμυρίους, τριάκοντα δε ελέφαντας. Κράτες | is neonibus urbis, ad cujus exedificationem relictus fue
ρος μεν δή , εκτετειχικώς ήδη την πόλιν εφ' ής τω

οικισμώ κατελέλειπτο , τούς τε βαρύτερον ωπλισμένους | rat , milites gravioris armaturae ad Alexandrum adduxit ,

της στρατιάς Αλεξάνδρω ήγε και τις μηχανές , εί | machinis etiam tormentisque advertis , sicubi obsidione

που πολιορκίας δεήσειεν. (6) Αυτός δε Αλέξανδρος, | opus esset . (6) Alexander cum equitatu amicorum et e

20 τούς τε εταίρους ιππέας άγων και τους ιππακοντιστάς | questribus jaculatoribus , unaqueCeni ac Polyspercliontis

και την Κοίνου και Πολυσπέρχοντος τάξιν και τους | agmine atque Agrianis mille et sagittariis , in Assacenos per
'Αγριάνας τους χιλίους και τους τοξότας , ήει ως επί
τους Ασσακηνούς ηγε δε διά της Γουραίων χώρας. | sit, per Guramos iter faciens . (7) Et luvium Gureum ,

(7) Και τον ποταμόν τον επώνυμον της χώρας τον Γου- | ejusdem cum regione nominis , difficulter transit cum ob

25 ραίον χαλεπώς διέβη , διά βαθύτητά τε και ότι οξύς και amnis profunditatem et cursus rapiditatem , tum quod ro

δούς ήν αυτό και οι λίθοι στρογγύλοι εν τω ποταμώ | tunda ejus luminis saxa transeuntium vestigia fallebant.

όντες σφαλεροί τους επιβαίνουσιν εγίγνοντο. Οι δε Barbari utadventare Alexandrum senserunt, conferta acie

βάρβαροι ως προσάγοντα ήσθοντο Αλέξανδρον, αθρόοι | subsistere non ausi , dissolutis ordinibus , prout cuique in
μεν ές μάχην καταστήναι ουκ ετόλμησαν διαλυθέν

350 τες δε ως έχαστοι κατά πόλιν ταύτας επενόουν απομα- | tegrum erat , in oppida sua quίque sese recipiunt , ea fueri

χόμενοι διασώζειν .
propugnando statuentes.

ΚΕΦ. ΚΟ' .
CAP. XXVI.

Και Αλέξανδρος πρώτα μεν επί Μάσσαγα ήγε , την Atque Alexander quidem primum Massaga cum exercitu

μεγίστην των ταύτη πόλεων . Ως δε προσήγεν ήδη | petit , urbem ejus regionis maximam . Admoto itaque urbi

τοίς τείχεσι , θαρρήσαντες οι βάρβαροι τους μισθοφόροις | exercitu , barbari Indis mercenariis ex Indiainteriore ad

35 τοις εκ των πρόσω Ινδών , ήσαν γάρ ούτοι ες επτακισ- ductis freti ( erant hi ad septem millia ) in Macedones

χιλίους , ως στρατοπεδευομένους είδον τους Μακεδόνας, castra ponentes cursu feruntur . (2 ) Alexander quum

δρόμο επ' αυτούς ήεσαν. (2) Και Αλέξανδρος ιδών pugnam sub ipsos urbis muros futuram videret , lon

πλησίον της πόλεως έσομένην την μάχην, πρoσωτέρω | gins a manibus eos prolicere cupiens , ne si fuga heret ,

έκκαλέσασθαι αυτούς βουληθείς των τειχών,ώς εί τροπή | quam futuram omnino cogitabat ) e parvoIoci intervallo in

40 γίγνοιτο (εγίγνωσκε γάρ έσομένην),μή δι' ολίγου ες την | urbem confugientes , facile evaderent : statim atque bar

πόλιν καταφυγόντες ειμαρώς διασώζοιντο, ώς εκθέοντας
baros excurrentes est conspicatus, conversos Macedones

είδε τους βαρβάρους , μεταβαλλομένους κελεύει τους

Μακεδόνας όπίσω αποχωρείν ως προς γήλοφόν τινα ,

in collem quendam , septem circiter stadiis ab eo loco ,

απέχοντα από του χωρίου ναπερ στρατοπεδεύειν | ubi castra ponere statuerat , disitum , retrocedere jubet.

(3 ) Tum hostes audaciores facti, utpote retrocedentibus
45 εγνώκει επτά που μάλιστα σταδίους . (3 ) Και οι πο

λέμιοι αναθαρσήσαντες , ώς έγκεκλικότων ήδη των
Macedonibus , effuso cursu nulloque ordine in eos feruntur .

Μακεδόνων, δρόμω τε και ξυν ουδενί κόσμω εφέροντο | Postquam vero intra teli jactum venerunt , Alexander dato

ες αυτούς. Ως δε έξικνείτο ήδη τα τοξεύματα , ενταύθα | signo in eos Conversus plialangem magna vi immisit. Ac

Αλέξανδρος από ξυνθήματος επιστρέψας ες αυτούς τήν | primi quidem jaculatores equites , atque Agriani et sagittarii

61 ) φάλαγγα δρόμο αντεπήγε. Πρώτοι δε οι ιππακον- excursione facta cum barbaris conſixerunt , ipse vero pha.
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τισταί τε αυτό και οι 'Αγριάνες και οι τοξόται έχ- langem instructa acie duxit . (4 ) Indi celeritate rei inex

δραμόντες ξυνέμιξαν τοϊς βαρβάροις· αυτός δε την
spectatæ perculsi, quumque jam ad manus ventum esset,

φάλαγγα εν τάξει ήγεν. (4) Οι δε Ινδοί τώ τε παρα
λόγω έκπλαγέντες και άμα εν χερσί γεγενημένης της | uga 8ese in urbem receperunt. Ducenti ex iis clesi, re

5 μάχης , έγκλίναντες έφευγον ες την πόλιν . Και απέ-. liqui intra muros rejecti. Alexander confestim phalangem

θανον μέν αυτών αμφί τους διακοσίους , οι δε λοιποί ες
muris admovet. Atque ibi sagitta malleolum leviter per

τα τείχη κατεκλείσθησαν. Και 'Αλέξανδρος προσήγε
τα τείχει την φάλαγγα , και εντεύθεν τοξεύεται μεν strictus est . (5) Postero vero die machinis admotis , aliqua

από του τείχους ές το σφυρόν ου χαλεπώς . (6) Επαγα- murorum parte facile dejecta , quum Macedones per ruinas

10 γών δε τάς μηχανάς τη υστεραία των μεν τειχών τι
impetum facerent , Indi strenue restiterunt , adeo ut

εύμαρώς κατέσεισε· βιαζομένους δε ταύτη τους Μακε
δόνας και παρέρρηκτο του τείχους ουκ ατόλμως οι Ινδοί eo die Alexander receptui cani jusserit. Postridie vero

ήμύνοντο , ώστε ταύτη μεν τη ημέρα ανεκαλέσατο την Macedones rursus majore conatu urbem aggrediuntur, turri

στρατιάν. Τη δε υστεραία των τε Μακεδόνων αυτών και | lignea manibus admota , e qua sagittari magnam sagittarum

15 προσβολή καρτερωτέρα εγένετο , και πύργος επήχθη
ξύλινος τοίς τείχεσιν, όθεν εκτοξεύσαντες οι τοξόται και vim torquentes et tela machinis excutientes Indos acriter

βέλη από μηχανών αφιέμενα ανέστελλον επί πολύ τους | reprimebant. Sed ne sic quidem intra muros irruimpere

Ινδούς. Αλλ' ουδε ως βιάσασθαι είσω του τείχους οίοί
potuerunt.,

τε εγένοντο.

6. Τη δε τρίτη προσαγαγών αύθις την φάλαγγα και 6. Tertio exinde die Macedonum phalange rursus ad

από μηχανής γέφυραν επιβαλών του τείχους ή παρερ- | muros adducta , atque ex lignea turri ponte muris,qua

ρωγός ήν, ταύτη επήγε τους υπασπιστάς, οίπερ αυτώ | parte perfracti erant , superinjecto , scutatos immittit , qui

και Τύρον ώσαύτως εξείλον. Πολλών δε υπό προθυμίας | quidem Tyrum antea eadem ratione ceperant. Quumque

ώθουμένων, άχθος λαβούσα μείζον η γέφυρα κατερ- | magna animorum alacritate pontem subeunt , is nimio pon

25 ράγη και πίπτουσι ξυν αυτή οι Μακεδόνες. (7) Οι δε
dere fatiscens ruptus est , unaque cum Macedonibus ruinam

βάρβαροι ιδόντες το γιγνόμενον λίθοις τε ξυν βοή από
fecit. (7 ) Barbari eo casu alacriores facti, saxis omnique

των τειχών και τοξεύμασι και άλλω ότω τις μετά χείρας
έχων ετύγχανεν ή ότω τις εν τω τότε έλαβεν εξηκόντιζον | genere telorum , que quisque aut in manibus habebat aut

ές τους Μακεδόνας • οι δε και κατά θύρας, αίτινες αυτοίς
tum forte assumpsit , clamore sublato Macedones e muris

30 κατά τα μεσοπύργια μικραί ήσαν, εκθέοντες εκ χειρός | petunt : alii vero per angustas portulasinterturiis interjectas

έπαιον τεταραγμένους . prosilientes perturbatos cominus feriunt,

20

ΚΕΦ. ΚΖ' . CAP. XXVII.

Αλέξανδρος δε πέμπει 'Αλκέταν ξυν τη αυτού τάξει Alexander Alcetam cum suo agmine emittit, qui et sau

τούς τε κατατετρωμένους αναλαβείν και όσοι προσεμά- | cios recipiat , et eos qui urbem oppugnabantin castra re

χοντο επανακαλέσασθαι ως επί το στρατόπεδον. Και
vocet. Quarto die aliis operibus alium pontem in murum

35 τη τετάρτη ώσαύτως επ ' άλλης μηχανής άλλη επιβά

θρα αυτό προσήγετο προς το τείχος.
jacit ..

2. Και οι Ινδοί , έως μεν αυτοίς ο ηγεμών του 2. Atque Indi quidem , quamdiu præfectus loci supererat,

χωρίου περιήν , απεμάχοντο καρτερώς · ώς δε βέλει | fortiter Macedonas propulsabant. At quum is telo ex ma

από μηχανής τυπείς αποθνήσκει εκείνος , αυτών τε οι
chinis ictus occubuit , multique ex suis in continua oppu

40 μέν τινες πεπτωκότες εν τη ξυνεχεί πολιορκία , οι πολλοί

δε τραυματίαι τε και απόμαχοι ήσαν , επεκηρυκεύοντο | gnatione cesi , alii saucii pugnaeque inutiles essent , caduce .

προς Αλέξανδρον . (3) Το δε ασμένω γίνεται άνδρας | aforem ad Alexandrum mittunt. (3) Qui quidem libenter

αγαθούς διασώσαι · και ξυμβαίνει επίτώδε Αλέξανδρος | Fortes strenuosque viros servare statuerat . Paciscitur

τους μισθοφόροις Ινδούς ως καταταχθέντας ες την άλλην
45 στρατιάν ξύν αυτώ στρατεύεσθαι. Οι μεν δη εξήλθον | itaque ea conditione cum mercenariis Indis , ut exercitui

ξύν τους όπλοις , και κατεστρατοπέδευσαν κατά σφάς suo accensi secum militent. Hi cum armis urbe egressi

επί γηλόφω δς ήν αντίπορος του των Μακεδόνων στρα seorsim in colle quodam Macedonibus opposito castra fa

τοπέδου. Νυκτός δε επενόουν δρασμώ διαχρησάμενοι
ες τα σφέτερα ήθη άπαναστήναι , ουκ εθέλοντες εναντία | ciunt , eo consilio ut noctu arrepta fuga domum redirent ,

50 αίρεσθαι τοις άλλοις Ινδούς όπλα. (6 ) Και ταύτα ως I quunm adversus alios Indos arma ferre nollent . (4 ) Quae ut
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(6 )

εξηγγέλθη 'Αλεξάνδρα , περιστήσας της νυκτός τω | Alexandro nuntiata sunt , eadem nocte colle in quo con

γηλόφω την στρατιάν πάσαν, κατακόπτει τους Ινδούς
stiterant copiis suis circumsesso , omnes ad internecionem

εν μέσω απολαβών, τήν τε πόλιν αιρεϊ κατά κράτος,

ερημωθείσαν των προμαχομένων , και την μητέρα της | cecidit : urbemque propugnatoribus vacuam protinus vi

5 'Ασσακηνού και την παΐδα έλαβεν . 'Απέθανον δε εν
capit , in eaque Assaceni matrem et filiam . Ab Alexandri

τη πάση πολιορκία των ξυν Αλεξάνδρω ες πέντε και
partibus xxv tantum in universa obsidione desiderati.

είκοσιν .

5. " Ένθεν δε Κοϊνον μεν ως επί Βάζιρα εκπέμπει, 5. Exinde Cænum Bazira mittit , ratus oppidanos , Assa .

γνώμην ποιησάμενος ότι μαθόντες των Μασσάγων την cenorum expugnatione audita deditionem facturos . Atta

10 άλωσιν ενδώσουσι σφάς αυτούς. "Άτταλον δε και
lum vero et Alcetam ac Demetrium equitatus præfectum

'Αλκέτας και Δημήτριον τον ιππάρχην επί Ωρα

στέλλει , άλλην πόλιν, παραγγείλας περιτειχίζεις την
ad Ora oppidum mittit , utque urbem muro in orbem ducto

πόλιν έστ ' αν αφίκηται αυτός. (6 ) Και γίγνεται έχ . intercludant, tantisper dum ipse advenerit, jubet.

δρομή των εκ της πόλεως επί τούς αμφί 'Αλκέταν. Ού | Oppidani in Alcetam excursionem faciunt : quos Macedones

15 χαλεπώς δε τρεψάμενοι αυτούς οι Μακεδόνες είσω του facile repulsos atque in urbem rejectos muris clauserunt .

τείχους ες την πόλιν αποστρέφουσι. Και Koίνω ου At Cano Bazirensium obsidio non statim ex sententia suc

προχωρεί τα εν τοϊς Βαζίροις , αλλά πιστεύοντες γάρ | cessit . Siquidem oppidani loci munitione freti (erat enim
του χωρίου τη οχυρότητι , ότι υπερύψηλόν τε ήν και

urbs et excelso loco sita , et valido muro omni ex parte
πάντη ακριβώς τετειχισμένον, ουδέν ξυμβατικών ενεδί

20 δοσαν. cincta) nullam deditionis significationem edebant.

7. Ταύτα μαθών Αλέξανδρος ώρμητο μεν ως επί 7. Quo cognito, Alexander confestim Bazira versus mo

Βάζιρα γνούς δε ότι των προσοίκων τινές βαρβάρων vere cæpit : quum vero accepisset nonnullos barbarorum

παριέναι ες τα 'Ωρα την πόλιν λαθόντες μέλλουσι, προς | initimorum in Ora urbem clam seimmissaros, ab Abi

'Αβισάρου επί τώδε εσταλμένοι , επί τα Ωρα πρώτον

25 ήγε : Κοϊνον δε επιτειχίσει τη πόλει των Βαζίρων καρ
saro ad id missos, primum Ora cum exercitu petit : Co

τερόν τι χωρίον προσέταξε , και εν τούτω φυλακήν
num vero apud Bazira munitam arcem exstruere , præ

καταλιπόντα αποχρώσαν, ως μή άδεια είη τοίς εν τη | sidioque in ea relicto , quod oppidanis agri usumimpedire

πόλει χρήσθαι τη χώρα, αυτόν άγοντα της στρατιάς | posset , reliquum exercitum ad se ducere jubet . (8) Bazi

την λοιπών παρ' αυτόν ιέναι. (8) Οι δε εκ των Βαζί

30 ρων ως είδον απιόντα ξύν το πλείστα της στρατιάς
renses Cænum cum maxima copiarum parte decessisse

τον Κοϊνον, καταφρονήσαντες των Μακεδόνων, ος ου | conspicati , contempta Macedonum qui relicti erant pauci

γενομένων αν σφισιν αξιομάχων, επεκθέoυσιν ες το tate , in planitiem excurrunt. Acrisque inter eos conflictus

πεδίον " και γίγνεται αυτών μάχη καρτερά. Και εν fit : quingentis barbaris ea pugna cæsis , vivis supra se

ταύτη πίπτουσι μεν των βαρβάρων ές πεντακοσίους ,
35 ζώντες δε ελήφθησαν υπέρ τους εβδομήκοντα : οι δέ | ptuaginta captis : reliqui in urbem repulsi , acrius deinceps

λοιποί εν τη πόλει ξυμφυγόντες βεβαιότερον ήδη είρ- | ab excursione in agrum, ab iis qui in arce ex adverso mu

γοντο της χώρας υπό των εκ του επιτειχίσματος. (0) rorum exstructa erant, arcebantur. (9) Neque vero labo

Και 'Αλεξάνδρω δε των 'Ωρων ή πολιορκία του χαλεπή | riosa Alexandro Ororum obsidio fuit . Primo enim impetu

εγένετο , αλλ' ευθύς εξ εφόδου προσβαλών τοίς τείχεσι

10 της πόλεως εκράτησε , και τους ελέφαντας τους εγκα
in muros facto urbem expugnavit et elephantos qui ibi relicti

ταλειφθέντας έλαβε.
erant cepit.

ΚΕΦ. ΚΗ ' .
CAP. XXVIII.

Και ταύτα οι εν τοις Βαζίροις ως έμαθον, απο- Bazirenses Ororum expugnatione audita viribus suis

γνόντες τα σφέτερα πράγματα αμφί μέσας νύχτας την ainisi sub mediam noctem urbem deserunt, Quod et re

πόλιν εκλείπουσιν. Ως δε και οι άλλοι βάρβαροι | liqui barbari imitati sunt . Omnes enim desertis oppidis in

45 έπραττον απολιπόντες τας πόλεις ξύμπαντες έφευγον
ές την πέτραν την εν τη χώρα την Αορνον καλουμένην. | petram hujus tractus sese receperunt , quam Aornum vo

Μέγα γάρ τι τούτο χρήμα πέτραςεν τη χώρα ταύτη | Cant. Ingens porro erat haec petra ejusregionis munimen
εστί , και λόγος υπέρ αυτής κατέχει ουδέ Ηρακλεϊ τώ | tum , farmaque est , ne ab ipso quidem Hercule ab Jove sala

Διός αλωτών γενέσθαι την πέτραν. (2) Ει μεν δή και | expugnari eam potuisse. (2) Ego vero an Hercules The

50 ες Ινδούς αφίκετο ο Ηρακλής ο Θηβαίος και ο Τύριος ή banus aut Tyrius aut Egyptius ad Inclos penetrarit , nifii ]
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15

ο Αιγύπτιος , ες ουδέτερα έχω ισχυρίσασθαι μάλλον δε habeo quod affirmare possim : potius tamen non eo pene

δοκώ ότι ουκ αφίκετο , αλλά πάντα γάρ όσα χαλεπά οι trasse (omnia enim quæ difficilia sunt homines ut diffici

άνθρωποι ες τοσόνδε άρα αύξουσιν αυτών την χαλεπό
liora esse videantur Herculem ipsum præstare nequivisse

τητα ως και το Ηρακλεϊ αν άπορα γενέσθαι μυθεύειν.

5 Καγώ υπέρ της πέτρας ταύτης ούτω γινώσκω , τον
comminiscuntur ), verum esse crediderim . Equidem de bac

Ηρακλέα ες κόμπος του λόγου επιφημίζεσθαι . ( 3) petra ita sentio , augende rei causa Herculis nomen adhi

Τον μεν δή κύκλον της πέτρας λέγουσιν ες διακοσίους bitum esse . (3) Ambitum hujus petræ cc stadiorum esse

σταδίους μάλιστα είναι , ύψος δέ αυτής , έναπερ χθαμα- aiunt : altitudinem , qua humillima est , stadiorum xr ; uno

λώτατον , σταδίων ένδεκα , και ανάβασιν χειροποίητον

το μίανχαλεπήν είναι δε και ύδωρ εν άκρα τη πέτρα | Maltam etiam eamque parisimaminvertice petre aquam
tantum arduo calle , eoque manu facto , adiri posse .

πολύ και καθαρόν, πηγήν ανίσχουσαν, ώς και απορρείν

από της πηγής ύδωρ, και ύλην και γήν αγαθήνεργά e fonte edi indeque defluere : silvam etiam habere tan

σιμον όσην και χιλίοις ανθρώπους αποχρώσαν αν είναι | tumque arabilis et fertilis agri , quantum mille homines

εργάζεσθαι. colere possint.

4. Και ταύτα ακούοντα Αλέξανδρον πόθος λαμβάνει 4. Quibus cognitis Alexandrum magno ejus montis ca

εξελείν και τούτο το όρος , ουχ ήκιστα επί τώ αμφί | indi desiderio captum fuise. Neque parum fabula ilia

τον Ηρακλέα μύθω πεφημισμένω . Τα μεν δή Ωρα

και τα Μάσσαγα φρούρια εποίησεν επί τη χώρα τα de Hercule vulgata ilum accendit . itaque Oris et Massagis
Βάζιρα δε πόλιν έξετείχισε. (6 ) Και οι αμφί Ηφαι- | ad regionis presidium firmatis , Bazire muros exstruxit. ( 5)

20 στίωνά τε και Περδίκκαν αυτό άλλην πόλιν εκτειχί- | Hepliaestion interea et Perdiccas alia urbe Alexandri jussu

σαντες ( Οροβάτης όνομα τη πόλει ήν), και φρουράν κα
instaurata ( Orobatis urbi nomen erat ) et relicto ibidem præ.

ταλιπόντες ως επί τον Ινδόν ποταμόν ήεσαν ως δε

αφίκοντο , έπρασσον ήδη όσα ες το ζεύξαι τον Ινδόν υπό
sidio , ad Indum flumen moverunt. Quo ubi venerunt ,

Αλεξάνδρου έτέτακτο . omnia quæ de pontejungendo Alexander imperarat faciunt .

6. Αλέξανδρος δε της μέν χώρας της επί τάδε του 6. Regioni cis Indum sitæ Alexander ex amicis Nicanorem

Ινδού ποταμού σατράπην κατέστησε Νικάνορα των satrapam constituit. Ipse primum ad Indam flumen

εταίρων . Αυτός δε τα μεν πρώτα ως επί τον Ινδόν
movit , urbemque Peucelaotim haud procul ab amnc sitam

ποταμόν ήγε , και πόλιν τε Πευκελαώτιν ου πόρρω του

Ινδού ωκισμένην ομολογία παρεστήσατο και εν αυτή | deditione recepit , praesidioque Macedonumimposito Pli

30 φρουράν καταστήσας των Μακεδόνων και Φίλιππον | lippoque ei praefecto multa praeterea ignobilia oppida ad

επί τη φρουρά ηγεμόνα , και δε και άλλα προσηγάγετο | Indum amnem sita subegit , comitantibus eum Cophao et

μικρά πολίσματα προς το Ινδώ ποταμώ ήκισμένα . | Assagete presidibus provinciae . (7 ) Postquam vero Embo

Ξυνείποντο δε αυτώ Κωφαλός τε και 'Ασσαγέτης οιύπαρ

lima venit , quæ urbs non procul a petra Aorno sita est,
χοι της χώρας. (7) Αφικόμενος δε ες Εμβόλιμα πόλιν , ή

25 ξύνεγγυς της πέτρας της Αόρνου κείτο , Κράτερον μέν | Craterum cum parte exercitus ibi relinquit , utque fru

ξύν μέρει της στρατιάς καταλείπει αυτού , σίτόν τε ές | mentum quantum posset aliaque necessaria ad longi tem :

την πόλιν ως πλείστον ξυνάγειν και όσα άλλα ες χρόνιον | poris moram ibi faciendam in urbem convellat jubet , ut

τριβήν, ως εντεύθεν όρμωμένους τους Μακεδόνας χρονίω | inde progressi Macedones, diuturna obsidione eos qui petrina

πολιορκία εκτρυχώσαι τους κατέχοντας την πέτραν, ει
tenebant conficerent, si primo impetu capi non posset. (8)

40 μή εξ εφόδου ληφθείη. (8) Αυτός δε τους τοξότας τε

αναλαβών και τους Αγριάνας και την Κοίνου τάξιν και ή Ipse assumptis sagittaris atque Agrianis Cenique agmine

από της άλλης φάλαγγος επιλέξας τους κουφοτάτους τε et ex reliqua phalange delectis iis qui el expeditiores et

και άμα ευοπλοτάτους και των εταίρωνιππέων ές δια- melius armati essent, præterea ex equitatu amicorum du

κοσίους και επποτοξότας ες εκατόν προσήγε τη πέτρα. | centis ac sagittariis equestribus centum , exercitum ad

45 Και ταύτη μεν τη ημέρα κατεστρατοπεδεύσατο ένα
επιτήδειον αυτώ εφαίνετο · τη δε υστεραία όλίγον | petram admovit. Αc primo quidem die castra commodo

προελθών ως προς την πέτραν αύθις εστρατοπεδεύ- | Ioco ponit. Postero die propius ad petram rursum castra

locat.
GXTO.
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ΚΕΦ, ΚΘ '. CAP. XXIX.

Και εν τούτω ήκον παρ ' αυτών των προσχώρων τινές , Interea finitimorum nonnulli ad eum venerunt deditionem

σφάς τε αυτούς ενδιδόντες και ηγήσασθαι φάσκοντες ες | facientes , viamque sese Ostensaros dicentes , qua commodior

της πέτρας το επιμαχώτατον , όθεν ου χαλεπόν αυτώ | petre oppugnatiofutura esset, parvoque negotio capi possel.

έσεσθαι ελεϊν το χωρίον. Και ξύν τούτοις πέμπει | Cum his Ptolemaeum Lagi filium corporis custodem mitit ,

5 Πτολεμαίον τον Λάγου τον σωματοφύλακα , τούς τε
Agrianos secum ducentem aliosque levis armaturæ et scu

'Αγριάνας άγοντα και τους φιλους τους άλλους και των
tatorum lectissimos quosque jubens, ut quum oppidum

υπασπιστών επιλέκτους , προστάξας , επειδάν καταλάβη
το χωρίον, κατέχειν μεν αυτό ισχυρά φυλακή , οι δέ | occupasset, firmo id presidio muniret , utque occupati

σημαίνεις ότι έχεται . (2) Και Πτολεμαίος ελθών οδόν
loci significationem aliquam ederet. (2) Ptolemæus via

10 τραχειάν τε και δύσπορον λανθάνει τους βαρβάρους | ardua atque difficili contendens non sentientibus barbaris

κατασχών τον τόπον και τούτον χάρακι εν κύκλο και in verticem evadit , et Ioco in orbem vallo ac fossa Conannu

τάφρο οχυρώσας πυρσόν αίρει από του όρους ένθεν | nito facem accensam ab ea parte montis qua conspici ab

οφθήσεσθαι υπ’ Αλεξάνδρου έμελλε. Και ώφθη τε άμα | Alexandre posset tollit. Alexander conspecto Slammæ

η φλόξ και Αλέξανδρος επήγε τη ύστεραία την στρα- | splendore postridie exercitum admovit. A1 Barbaris

15 τιάν αμυνομένων δε των βαρβάρων ουδέν πλέον αυτώ ή acriter sese tuentibus , nihil tum ob locorum asperitaterm

υπό δυσχωρίας εγίγνετο. (3) Ως δε Αλεξάνδρω άπορον | eflecit . (3) Quum vero barbari animadverterent Alexan

την προσβολήν κατέμαθον οι βάρβαροι, αναστρέψαντες | drum ab ea parte frustra niti , in Ptolemeum conversi fe

τοίς αμφί Πτολεμαίον αυτοί προσέβαλλον και γίγνεται | runtur. Atrox ibi cum Macedonibus pugna miscetur, Indis

αυτών τε και των Μακεδόνων μάχη καρτερά , των μεν φuidem vallum rescindere nitentibus , Ptolemeo omnibus

20 διασπάσαι τον χάρακα σπουδήν ποιουμένων , των
viribus locum tutante. Demum barbari Macedonum

Ινδών, Πτολεμαίου δε διαφυλάξαι το χωρίον" και μείον

σχόντες οι βάρβαροι εν τω άκροβολισμό νυκτόςεπιγε
velitari conflictu male excepti nocte interveniente retroce

νομένης ανεχώρησαν.
dunt.

4. Αλέξανδρος δε των Ινδών τινά των αυτομόλων ,
4. Alexander interea Indum quendam transfugam , fidum

25 πιστόν τε άλλως και των χωρίων δαήμονα , επιλεξάμε- | et Iocorum peritum , nocta cum literis ad Ptolemaeum

νος πέμπει παρά Πτολεμαίον της νυκτός , γράμματα | mittit . Quibus monet , ut quum ipse petram adoriretur ,

φέροντα τον Ινδόν, ένα έγέγραπτο , επειδάν αυτός
Ptolemæus eodem tempore ex monte impetum in hostes fa.

προσβάλη τη πέτρα , τον δε έπιέναι τοίς βαρβάροις
κατά το όρος, μηδέ αγαπάν εν φυλακή έχοντα το χωρίον, ceret , neque in praesidio se continere contentus esset , ut

340 ως αμφοτέρωθεν βαλλομένους τους Ινδούς αμφιβόλους | utrinque petiti barbari in ambiguo versarentur . (5) Ipse

γίγνεσθαι. (5) Και αυτός άμα τη ημέρα άρας εκ του prima luce castris motis exercitum ad eam partem ducit,

στρατοπέδου προσήγε την στρατιάν κατά την πρόσ- | qua Ptolemaeus clam lhostibus montem conscenderat , ita

βασιν ή Πτολεμαίος λαθών ανέβη , γνώμην ποιού
secum statuens , si impetu facto illac se cum Ptolemæo

μενος ως ει ταύτη βιασάμενος ξυμμίξει τοϊς αμφί

35 Πτολεμαίον, ου χαλεπόν έτι εσόμενοναυτό το έργον . | conjungere posset , non ita difficile negotium ei futurum.

Και ξυνέβη ούτως. ( 6) " Έστε μεν γάρ επί μεσημβρίαν | Quod quidem ita evenit . (6 ) Nam ad meridiem usque acre

ξυνειστήκει καρτερά μάχη τούς τε Ινδούς και τους Μα- inter Indos et Macedones certamen fuit , his quidem

χεδόσι , των μεν εκβιαζομένων ες την πρόσβασιν, των conscendere nitentibus , illis subeuntes propulsantibus.

δε βαλλόντων ανιόντας ώς δε ουκ ανίεσαν οι Μακε
Quum vero Macedones non desisterent alii aliis succedere,

60 δόνες , άλλοι επ' άλλους επιόντες , οι δε πρόσθεν ανα

παυόμενοι,μόγις δή αμφί δείλην εκράτησαντης παρόδου | prioresque interim a labore reficerentur, vix ante noctem

και ξυνέμιξαν τοις ξυν Πτολεμαίω. Εκείθεν δε ομού | transitu potiti sese cum Ptolemeo conjunxerunt . Exinde

ήδη γενομένη η στρατιά πάσα επήγετο αύθις quum jam omnes copiæ una essent, rursus petram ado

αυτήν την πέτραν· αλλά γαρ έτι άπορος ήν αύτη ή | riuntur . Sed ne hac quidem ratione petra subiri potuit .

45 προσβολή . Ταύτη μεν δη τη ημέρα τούτο το τέλος
Atque ita dies ille consumptus est .

γίγνεται .
7. Υπό δε την έω παραγγέλλει στρατιώτη εκάστω 7. Sub lucem milites singulos centum palos cædere jubel..

χόπτειν χάρακας εκατόν κατ’ άνδρα. Και ούτοι κεκομ

μένοι ήσαν, και αυτός έχώννυεν αρξάμενος από της κο

Quibus comportatis ingentem aggerem a summo colle in

50 ρυφής του λόφου ένα έστρατοπεδευκότες ήσαν ως επί | quo castra Iocarat ad petram molitur, unde et sagittis et

την πέτραν χώμα μέγα , ένθεν τοξεύματά τε αν εξιχνεϊ

σθαι ες τους προμαχομένους δυνατά αυτό εφαίνετο | tela naclinis excussa ad Iostes pertingere possent : uni
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και από μηχανών βέλη αφιέμενα και εχώννυον αυτό versoque exercitu ad opus intento , ipse et spectator et lau

πάς τις αντιλαμβανόμενος του έργου και αυτός
dator adstabat, eos quidem qui magna contentione opus

έφειστήκει θεατής και επαινέτης του ξύν προθυμία

περαινομένου , κολαστής δε του εν τω παραχρήμα | promovebant collaudans : segniores vero castigans .

6 εκλιπούς.

ΚΕΦ. Α' . CAP. XXX .

Τη μεν δη πρώτη ημέρα ως επί στάδιον έχωσεν Ac primo quidem die exercitus in stadii longitudinem

αυτό ο στρατός. 'Ες δε την υστεραίαν οίτε σφενδονήται | aggerem perduxit. Postero die funditores per aggeris par

σφενδονώντες ές τους Ινδούς εκ του ήδη κεχωσμένου | term jam perfectam dispositi et tela machinis excussia facile

και από των μηχανών βέλη αφιέμενα ανέστελλε των

10 Ινδών τας εκδρομάς τας επί τους χωννύοντας. Και
Indorum in eos qui aggerem struebant excursiones repres

εχώννυτο αυτό ες τρείς ημέρας ξυνεχώς το χωρίον. | serunt . Αtqueitatriduum in struendo indesinenler aggere

Τη τετάρτη δε βιασάμενοι των Μακεδόνων ου πολλοί | consumpsit . Quarto die quum Macedones aliquot collem

κατέσχον ολίγον γήλοφον ισόπεδον τη πέτρα και Αλέ- quendam petra oppositum , equalis cum ea altitudinis ,

ξανδρος ουδέν τι έλινύων επήγε το χώμα , ξυνάψαι | cepissent , Alexander confestim aggerem ad eum colem

15 εθέλων το χωννύμενον τα γηλόφω όντινα οι ολίγοι αυτο

ήδη κατείχον . quem pauci suorumjam tenebant continuare statuit .

2. Οι δε Ινδοί πρός τε την αδιήγητον τόλμαν των 2. Barbari ob incredibilem Macedonum qui collem illum

ες τον γήλοφον βιασαμένων Μακεδόνων έκπλαγέντες | superarant audaciam attoniti , aggeremque jam ad collem

και το χώμα ξυνάπτον ήδη δρώντες, του μεν απομά- perductum conspicati , a defensione desistant , missoque

20 χεσθαι έτι απείχοντο · πέμψαντες δε κήρυκα σφών παρ'
ad Alexandrum caduceatore spondent sese , si pacisci cum

Αλέξανδρον εθέλειν έφασκον ένδούναι την πέτραν, ει

σφισι σπένδοιτο , Γνώμην δε πεποίηντο εν τω έτι iis velit , petrae deditionem facturos . Consilium vero

διαμέλλοντα των σπουδών διαγαγόντες την ημέραν | ipsorum erat , ut totum illum diem pactionibus faciendis

νυκτός ως έκαστοι διασκεδάννυσθαι επί τα σφέτερα | transigentes , noctu sese quisque in domos suas reciperent .

25 ήθη . (3) Και τούτο ως επίθετο Αλέξανδρος , ενδίδωσιν
αυτούς χρόνον τε ες την αποχώρησιν και της φυλακής (3) Quo cognito Alexander tempus satis amplum iis ad dis

την κύκλωσιν τήν πάντη αφελεϊν. Και αυτός έμενεν | cedendum concessit ,omni presidio per circuitum amoto .

έστε ήρξαντο της αποχωρήσεως και εν τούτω άνα- | Ipseque ibi tantisper dum discedere inciperent mansit .

λαβών των σωματοφυλάκων και των υπασπιστώνες | Postlaec assumtis ex custodibus corporis et scutatis DCC ,

30 επτακοσίους κατά το εκλελειμμένον της πέτρας ανέρ

χεται ες αυτήν πρώτος, και οι Μακεδόνες άλλος άλλη | primus in desertam ab hostibus petram conscendit . Μa

ανεμώντες αλλήλους ανήεσαν. (6) Και ούτοι επί τους cedones quoque , alius alia sese mutuo subtrahentes , eodem

αποχωρούντας των βαρβάρων τραπόμενοι από ξυνθή- | ascenderunt . (4 ) Exinde in recedentes barbaros signo

ματος , πολλούς μεν αυτών εν τη φυγή απέκτειναν οι dato conversi multos in fuga interfecerunt. Nonnulli eo

5 δε και πεφοβημένως αποχωρούντες κατά των κρημνών
rum trepide fugientes, per præcipitia delapsi perierunt.

ρίψαντες σφάς απέθανον. Είχετο τε 'Αλεξάνδρω και
Alexander potitus petra , quam ne Hercules quidem ipse

πέτρα και των Ηρακλεί άπορος γενομένη , και έθυεν

επ' αυτή Αλέξανδρος και κατεσκεύασε φρούριον, παρα- superare potuerat , sacrificio in ea facto , praesidium impo

δους Σισικόττω επιμελείσθαι της φρουράς , δς εξ Ινδών | suit , eique Sisicottum praefecit , qui multo ante exIndis

40 μεν πάλαι αυτομολήχει ες Βάκτρα παρά Βήσσον , Bactra ad Bessum transfugerat, et postquam Alexander

Αλεξάνδρου δε κατασχόντος την χώραν την Βακτρίαν Βacturianorum regionen subjugarat , conjunctis cum eo

ξυνεστράτευε τε αυτό και πιστός ες τα μάλιστα έφαί

copiis fidelem imprimis ei operam navarat .

5. 'Άρας δε εκ της πέτρας ες την τών 'Ασσακηνών 5. Alexander e petra in Assacenorum regionem movit.

15 χώραν εμβάλλει . Τον γάρ αδελφόν τον Άσσακηνού | Assaceni enim fratrem cum eleplantis et finitimorum bar

εξηγγέλλετο τούς τε ελέφαντας έχοντα και των προσχώ- | barorum non exigua manu in illius regionis montes confu

ρων βαρβάρων πολλούς ξυμπεφευγέναι ες τα ταύτη | gisse acceperat. (6) Quumque ad urbem Dyrtam pervenis

όρη. ( 6) Και αφικόμενος ες Δύρτα πόλιν, των μέν | set , neminem incolarum aut in ea aut in vicina regione re .

ενοικούντων ουδένα καταλαμβάνει ουδε εν τη χώρα τη | perit. Postero autem die Nearchum et Antioclium , quorum

0 προς τη πόλει · ες δε την ύστεραίαν Νέαρχόν τε και Γ uterque mille scutatis praefectus erat, emittit . Αc Nearclo

VETO .



122 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ. ΒΙΒΛ . Ε , α .

Αντίοχον τους χιλιάρχους των υπασπιστών εκπέμπει | guiden Agrianos et alios levis armature , Antiocto 24

και Νεάρχω μεν τους Αγριάνας και τους φιλους άγειν

mille scutatos quos ducebat alia duo miliia adjungit . Hos

έδωκεν, Αντιόχω δέ τήν τε αυτού χιλιαρχίαν και δύο

επί ταύτη άλλας . Εστέλλοντο δε τά τε χωρία κατο speculatum in illa loca mittit , et an forte nonnullos er

5 ψόμενοι και εί πού τινας των βαρβάρων ξυλλαβειν

ες έλεγχος των κατά την χώραν , τών τε άλλων και barbaris comprehendere possint, e quibus cum alia ad re

μάλιστα δή τα αμφί τους ελέφαντας έμελεν αυτώ | gionis notitiam pertinentia tum de elepliantis cognoscerent.

μαθείν .

7. Αυτός δε ως επί τον Ινδον ποταμόν ήδη ήγε, και 7. Ipse ad Indum flumen pergit : exercitu qui viam fa.

10 η στρατιά αυτό ωδοποιείτο πρόσω ιούσα άπορα άλλως
ceret præmisso. Neque enim aliter ea loca transiri possunt.

όντατα ταύτη χωρία. Ενταύθα ξυλλαμβάνει ολίγους

των βαρβάρων, και παρά τούτων έμαθεν ότι οι μεν εν
Eo loci barbaris nonnullis captis certior factus est Indos

τη χώρα Ινδοί παρά Άβισάρη αποπεφευγότες είεν, | ejus regionis ad Αbisarem confugisse . Elephantos in pa

τους ελέφαντας δε ότι αυτού κατέλιπον νέμεσθαι προς scuis apud Indum amnem relictos esse . Quo cognito ut se

15 το ποταμώ τω Ινδο και τούτους ηγήσασθαί οί την
ad eum locum ubi elephanti erant ducant jubet. (8 ) Sunt

οδόν εκέλευσεν ως επί τους ελέφαντας. (8) Εισί δε
autem Indorum multi elephantorum venatores, et ob il

Ινδών πολλοί κυνηγέται των ελεφάντων, και τούτους

σπουδή αμφ' αυτόν είχεν Αλέξανδρος , και τότε εθήρα Alexander los apud se caros habebat. Ac tum quidem cum

ξύν τούτοις τους ελέφαντας και δύο μέν αυτών απόλ his elephantos venatus est. Duo inter persequendum e pre

20 λυνται κατά κρημνού σφάς δίψαντες εν τη διώξει , οι
cipitiis lapsi perierunt : reliqui capti admissis sessoribas

δέ άλλοι ξυλληφθέντες έφερόν τε τους αμβάτας και τη

exercitui admoti sunt. (9) Silvam quoque cæduam apud
στρατιά ξυνετάσσοντο. (0) Επει δε και ύλη εργασίμω

ενέτυχε παρά τον ποταμόν , και αύτη εκόπη αυτή υπό flumen nactus ab exercitu cædi navesque adificari jussit,

της στρατιάς και ναύς εποιήθησαν . Και αύται κατά | quibus in Indum lumen subductis , ad pontenn quemjam

25 τον Ινδόν ποταμών ήγοντο ως επί την γέφυραν ήντινα
multo ante Hephæstion et Perdiccas construxerant, vectus

Ηφαιστίων και Περδίκκας αυτό εξωκοδομηκότες

πάλαι ήσαν.
est .

LIBER QUINTUS.
BIBUON ILEMIITON.

ΚΕΦ . Α΄ . CΑΡ. Ι .

' Εν δε τη χώρα ταύτη ήντινα μεταξύ του τε Κωφή In hac regione, quam inter Cophenem et Indum fluvios

νος και του Ινδού ποταμού επήλθεν Αλέξανδρος , και interjacentem Alexander aggressus est, Nysam etiam urbem

30 Νύσαν πόλιν ωκίσθαι λέγουσι το δε κτίσμα είναι sitam esse ferunt , a Baccho conditam eo tempore quo Indos

Διονύσου (2) Διόνυσον δε κτίσαι την Νύσαν επεί τε domuit. (2) Quisnam vero is Bacchus fuerit et quando

Ινδούς έχειρώσατο , όστις δη ούτος ο Διόνυσος και οπότε

ή όθεν επ ' Ινδούς έστράτευσεν ου γάρ έχω συμβα

aut unde Indis bellum intulerit, conjicere non possum sitne

λείνει ο Θηβαίος Διόνυσος εκ Θηβών ή και εκ Τμώλου | is qui Τhebanus ex Thebis , an vero ex Tmolo Lydia pre

35 του Λυδίου ορμηθείς επ' Ινδούς ηχε στρατιάν αγων , | fectusin Indos exercitum duxerit ; qui quant tot belicesis

τοσαύτα μεν έθνη μάχιμα και άγνωστα τοϊς τότε “Ελ et tum temporis Græcis ignotas gentes adierit , nullam er

λησιν επελθών , ουδέν δε αυτών άλλο ότι μή το Ινδών iis præterquam Indorum vi subegit. Ceterum ea quæ de

βία χειρωσάμενος : πλήν γε δή ότι ουκ ακριβή εξε diis veteres fabulis suis conscripsere , non nimium curiwe

τα στην χρή είναι των υπέρ του θείου εκ παλαιού μεμυ pervestiganda sunt . Scripta enim quibus merito fides dero

40 θευμένων. Τα γάρ τοι κατά το είκός ξυντιθέντι ου

πιστά , επειδάν το θεϊόν τις προσθή τω λόγω , ου πάντη | gari posset, quando numinis alicujus mentio accedit , fit at

απιστα φαίνεται.

non omnino incredibilia esse videantur.

3. “Ως δε επέβη τη Νύση Αλέξανδρος , εκπέμπουσι 3. Alexander itaque simulac Nysam cum exercita fenit,,

παρ' αυτόν οι Νυσαίοι τον κρατιστεύοντα σφών, όνομα δε | oppidani Acuplhim principem civitatis ad eum inittunt , et

45 ήν αυτω Άκουφις , και ξυν αυτό πρέσβεις των δοκιμών cum eo legatos xxx ex primoribus , orantes uti numini su )

τάτων τριάκοντα, δεησομένους Αλεξάνδρου αφείναι το urbem liberam relinquat . ( 1 ) Legati ad Alexandri taber
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θεό την πόλιν . (6) Παρελθείν τε δή ες την σκηνήν | naculum adducti , quum illum sedentem nondum deterso

την Αλεξάνδρου τους πρέσβεις και καταλαβείν κα pulvere , omni adhuc armatura indutum , galeaque tectum ,

θήμενον κεκονιμένον έτι εκ της οδού ξύν τους όπλοις τοις

τε άλλους και το κράνος αυτό περικείμενον και το δόρυ
et lanceam manu tenentem vidissent, aspectu ejus perter

5 έχοντας θαμβησαί τε ιδόντας την όψιν και πεσόντας refactidn terram prociderunt , diuque silentium tenuerunt .
ές την επί πολύ σιγήν έχειν. Ως δε εξανέστησέ τε αυ- | Postquam vero Alexander surgere illos bonoque animo esse

τους Αλέξανδρος και θαρρείν εκέλευσε , τότε δή τον
jussit , Acuphim ita orsum :

'Ακουφιν αρξάμενον λέγεινώδε.

5. « Ώ βασιλεύ , δέονταί σου Νυσαίοι εάσαι σφάς 5 , « Orant te , o rex , Nysei , uti Liberi patris reverentia

10 ελευθέρους τε και αυτονόμους αιδοί του Διονύσου. Διό- | adductus civitatem ipsis liberam legibusque suis utentem

νυσος γάρ επειδή χειρωσάμενος το Ινδών έθνος επί θά- | relinquas . Bacchus enim debellatis Indis quum ad Greca

λασσαν οπίσω κατήει την Ελληνικήν , εκ των απομά- nicum mare reverteretur, ex militibus rude donatis , qui

χων στρατιωτών, ο δή αυτό και Βάκχοι ήσαν, κτίζει . et ipsi Bacclici erant , lanc urbem condidit , que perpe

την πόλιν τήνδε μνημόσυνον της αυτού πλάνης τε και
tuum peregrinationis victoriæque suæ monumentum po

15 νίκης τοις έπειτα εσόμενον , καθάπερ ούν και σύ αυτός
steris exstaret, quemadmodum tu ipse Alexandriam ad

Αλεξάνδρειάν τε έκτισας την πρός Καυκάσω όρει και
Caucasum montem condidisti, aliamque in Ægyptiorum

άλλην Αλεξάνδρειαν εν τη Αίγυπτίων γη , και άλλας

πολλάς τας μέν έχτισας ήδη, τάς δε και κτίσεις ανά | regione , aliasque multas partim jam exedificasti , partim

χρόνον, οία δή πλείονα Διονύσου έργα αποδειξάμενος. inposterum edificabis : utpote quijam plura quam Bacchus

20 (6) Νύσαν τε ούν εκάλεσε την πόλιν ο Διόνυσος επί της | prestiteris. (6 ) Nysarm autem vocavit urbem a nutrice Nysa ,

τροφου της Νύσης και την χώραν Νυσαίαν · το δέ | et provinciam Nyseam ; montem vero qui urbi imminet ,

όρος και τιπερ πλησίον εστί της πόλεως και τούτο Μηρόν | Meron [ hoc est femur ] vocari voluit , quod secundum

επωνόμασε Διόνυσος , ότι δή κατά τον μύθον εν μηρώ | fabulas in femore Jovis succrevit . Ex eo tempore liberam

τω του Διός ηύξήθη . Και εκ τούτου ελευθέραν τε οί
Nysam incolimus nostrisque legibus utentes composite vi.

25 κούμεν την Νύσαν και αυτοί αυτόνομοι και εν κόσμω | vimus. Eam vero a Libero patre edificatam esse , hoc

πολιτεύοντες της δε εκ Διονύσου οικίσεως και τότε

σοι γενέσθω τεκμήριον· κιττός γάρ ουκ άλλη της | etiam tibi documento esse potest, quod nusquam alibi apud

Ινδών γης φυόμενος παρ' ημίν φύεται, και Indos hedera nascitur. »

ΚΕΦ. Β'. CAP. JI .

Και ταύτα πάντα 'Αλεξάνδρω πρός θυμού εγίγνετο Grata Alexandro Acuphis oratio accidit . Cupiebat

30 ακούειν και ήθελε πιστά είναι τα υπέρ του Διονύσου | enim fide digna esse que de Baccli peregrinatione fabula :

της πλάνης μυθευόμενα και κτίσμα είναι Διονύσου | narrant : facileque credi volebat , Nysam ab eo conditan

την Νύσαν ήθελεν , ώς ήδη τε ήκειν αυτός ένθα ήλθε | fuisse , quippe quod jam eo quo Bacchus pervenisset ,

Διόνυσος και επ' εκείνα αν έλθεϊν Διονύσου · ουδ' αν et ulterius quam Bacchus progressurus esset : et Macedo

Μακεδόνας το πρόσω απαξιώσαι συμπονείν οι έτι κατά nas non illibenter cum ipso æmulatione quadam rerum a

και ζήλον των Διονύσου έργων. (2) Και δίδωσιν ελευθέ- Baccho gestarum ulteriores labores adituros putabat. (2)

ρους τε είναι τους οικήτορας της Νύσης και αυτονόμους. | Itaque Nyseis civibus libertatem , atque suis legibus

“Ως δε και τους νόμους επίθετο αυτών και ότι πρός των uterentur concessit. Deinde quum leges eorum cognovis.

αρίστων το πολίτευμα έχεται , ταύτά τε επήνεσε και | set , eosque rempublicam ex optimatibus constitutam tha

ήξίωσε των τε ιππέων οι ξυμπέμψαι ες τριακοσίους bere, illorum institutum collaudavit, et trecentos equites ad

Αν και των προεστώτων του πολιτεύματος , ήσαν δε και se mitti jussit, cum centum præcipuis ex iis qui rempublicam

αυτοί τριακόσιοι , εκατόν τους αρίστους επιλεξαμένους . | regerent( qui et ipsi trecenti erant ) sibi delectis . Acupliis

'Ακουφιν δε είναι τον επιλεγόμενον, όντινα και ύπαρ- autem voluit eos deligere; quem quidem ipse præsidem Ny

Τον της χώρας της Νυσαίας κατέστησεν αυτός . (3 ) | sme provincia constituit. Αd haec postulata Acuplim

Τον δέ Άκουφιν ταύτα ακούσαντα επιμειδιάσαι λέγεται subrisisse ferunt, (3) et Alexandro interrogante causam

και των λόγω και 'Αλέξανδρον ερέσθαι εφ' ότω εγέλα- | risus, respondisse Acuphim , Quonam pacto , o rex , civitas

σεν · αποκρίνασθαι δ' 'Άκουφιν · Και πώς αν , ώ centum bonis viris privata recte deinceps gubernari queat ?

βασιλεύ , μία πόλις εκατόν ανδρών αγαθών ερημω- At tu , si Nysorum salus tibi cordi est , equites quidem

θείσα έτι καλώς πολιτεύοιτο , αλλά σύ , εί σοι μέλει et si velis plures accipe ; sed pro centum quos ex op

Νυσαίων , τους ιππέας μέν άγεσθαι τους τριακοσίους | timis deligitibi jubes , ducentos ex deterioribus dari paliare ,

και εί βούλει , έτι τούτων πλείονας : αντί δε των εκατόν, I ut si quando luc. revertaris , civitatem pristinum statumde

CCC ,
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ούστινας τους αρίστους επιλέξαι συ κελεύεις , διπλα- | cusque retinuisse intelligas. (4) His dictis (quod prudenter

σίους των άλλωντων κακών άγεσθαι , ίνα σου και αύθις
αφικομένω δεύρο εν τω αυτώ τούτωκόσμω φανείηηπό- | respondisse videretur ) Alexandrum persuasum fuisse . atque

λις . Ταύτα λέγοντα , λέγειν γάρ δόξαι φρόνιμα , πείσαι equites quidem ut mitterentur jussisse : centum vero illos

6 Αλέξανδρον . (1) Και τους μεν ιππέας ξυμπέμπειν ex præcipuis delectos neque petiisse , neque eorum loco

οι εκέλευσε , τους δε εκατόν τους επιλέκτους μηκέτι αι

τήσαι , αλλά μηδ' αντ' αυτών άλλους: τον δε παίδα alios. Filium vero Acuphis , ejusque ex filia nepotem una

άρα του 'Aκούφιος και της θυγατρός τον παίδα ξυμπέμ- | ad Alexandrum missum .

ψαι αυτό "Άκουφιν.

5. Αλέξανδρον δε πόθος έλαβεν ιδείν τον χώρον όπου 5. Posthæc Alexandrum cupido cepit visendi locum in

τινά υπομνήματα του Διονύσου οι Νυσαίοι εκόμπαζον. quo Nysæi monumenta quædam Bacchi esse gloriabantur :

' Ελθείν τε ες το όρος τον Μηρόν ξυν τους εταίροις ιπ
venisse igitur narrant in montem Merum cum equitatu ami

πεύσι και το πεζική αγήματα και ιδείν κισσού τε ανά

πλεων και δάφνης το όρος και άλση παντοία και
corum et peditum agemate, montem hedera lauroque refer-,

15 ιδείν σύσκιον και θήρας εν αυτή είναι θηρίων παντο- tum , lucosque opacos omni ferarum genere abundantes vi .

δαπών . (6) Και τους Μακεδόνας ήδέως τον κισσών disse . (6) Macedonibus hederæ conspectum jucundum fuisse,

ιδόντας, οία δή διά μακρού όφθέντα ( ού γάρ είναι εν quam nimirum a multo tempore non vidissent ( neque enim

τη Ινδών χώρα κισσόν, ουδέ ίναπερ αυτούς αμπελοι | Indorum regio hederam fert , ne ibi quidem ubi vites sunt )
ήσαν ) , στεφάνους σπουδή απ' αυτού ποιείσθαι και στε

20 φανώσασθαι ως είχον έφυμνούντας και Διόνυσόν τε και coronasque ex ea fecisse, et capita redimitos Bacchohymnos

τας επωνυμίας του θεού ανακαλούντας . Θύσαί τε αυ- cantasse, variis eum appellationibus invocantes : Alexan .

του Αλέξανδρον τώ Διονύσω και ευωχηθήναι ομού τοις | drumibi Βacclio Sacrificium fecisse , et cum amicis epula

εταίροις . (α) οι δε και τάδε ανέγραψαν , εί δή των tum esse . (7 ) Tradunt etiam nonnulli ( si cui hæc credibilia

πιστα και ταύτα , πολλούς των αμφ' αυτόν των ουκ
videntur ) multos non obscuri nominis Macedones hedera

25 ήμελημένων Μακεδόνων τώ τε κισσο έστεφανωμένους

και υπό την κατακλήσει του θεού κατασχεθήναι τε προς
coronatos in eo epulo Bacchi numine correptos , bacchan

του Διονύσου και ανευάσαι τον θεόν και βακχεύσαι. tes discurrisse.

CΑΡ. ΠΙ.
ΚΕΦ. Γ ' .

Και ταύτα όπως τις εθέλει υπολαβών απιστείτω ή Cæterum his unicuique per me integrum sit fidem

πιστευέτω . Ου γαρ έγωγε 'Ερατοσθένει τω Κυρηναίω | prout velit aut tribuere aut derogare . Neque vero Erato

30 πάντη ξυμφέρομαι , δς λέγει πάντα όσα ες το θείον ανα stheni Cyrenæo prorsus assentior, qui auctor est , quicquid

φέρεται εκΜακεδόνων προς χάριν την Αλεξάνδρου ές honoris numini a Macedonibus delatum fuit , in gratiam

το υπέρογκον επιφημισθήναι. (2) Και γάρκαι σπήλαιον Alexandri supra modum exornatum esse . (2) Dicit etiam

λέγει ιδόντας εν Παραπαμισάδαις τους Μακεδόνας και Macedones specum quandam apud Parapamisadas conspica

τινα μύθον επιχώριον ακούσαντας ή και αυτούς ξυνθέντας tos , fabula quadam ab incolis audita aut ab ipsismet con

36 φημίσαι ότι τούτο άρα ήν του Προμηθέως το άντρον , ίνα

εδέδετο , και ο αετός ότι εκείσε εφοίτα δαισόμενος των

ficta sparsisse specum illam Promethei antrum esse , ubi

σπλάγχνων του Προμηθέως , και ο Ηρακλής ότι εκείσε religatus olim is fuit, aquilamque eo venire solitam quæ

αφικόμενος τον τε αετόν απέκτεινε και τον Προμηθέα ejus viscera depasceretur : Herculis autem interventu aqui

των δεσμών απέλυσε. (3) Τον δε Καύκασον το όρος lam interfectam , et Prometheum vinculis solutum . (3)

εκ του Πόντου ές τα προς έω μέρη της γης και την Caucasum montem ex Ponto ad orientales terræ partes et

Παραπαμισαδών χώραν ως επί Ινδούς μετάγειν τώ | Parapamisadarum regionem , ad Indos nimirum ea ratione

λόγω τους Μακεδόνας , Παραπάμισον όντα το όρος αυ- Macedones suis sermonibus transferre , et Parapamisum

τους καλούντας Καύκασον της Αλεξάνδρου ένεκα δόξης , montem Caucasum vocare in Alexandri gloriam , utpote qui

ως υπέρ τον Καύκασον άρα έλθόντα Αλέξανδρον. (6)

45 " Έν τε αυτή τη Ινδών γη βούς ιδόντας εγκεκαυμένας

Caucasum superarit. (4 ) Quumque in eadem Indorum

δόπαλον τεκμηριούσθαι επί τώδε ότι “Ηρακλής ές Ιν- | regione boves vidissent , quibus clave inusta essent , ex

δούς αφίκετο . “Όμοια δε και υπέρ Διονύσου της πλά
hoc conjectassc Herculem ad Indos pervenisse. Similia de

νης απιστεί 'Ερατοσθένης: εμοί δε εν μέσω κείσθων Bacchi peregrinatione Eratosthenes improbat. Mihi vero

οι υπέρ τούτων λόγοι.
hac de re sermo in medio relinquendus videtur.

5. Αλέξανδρος δε ώς αφίκετο επί τον Ινδόν ποταμόν , 5. Alexander ubi ad Indum pervenit , pontem jam ab

καταλαμβάνει γέφυράν τε επ' αυτώ πεποιημένης προς | Hephaestione perfectum reperit , multaque minora navigia ,

40

60
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Ήφαιστίωνος και πλοία πολλά μέν σμικρότερα , δύο duas vero naves triginta remorum ; adhæc dona a Taxile

δε τριακοντόρους , και παρά Ταξίλου του Ινδού δώρα
Indo allata , argenti talenta circa cc , boves in, oves ultra

ήκοντα αργυρίου μέν τάλαντα ες διακόσια , ιερεία δε

βούς μέν τρισχιλίους , πρόβατα δε υπέρ μύρια , ελέφαν- | xM , elephantos XXY . (6) Equites etiam Dcc Indi a Taxile

5 τας δε ες τριάκοντα (6) Και ιππείς δε επτακόσιοι αυ
auxilio missi. Urbis quoque Taxilorum , quæ inter Indum

των Ινδών ές ξυμμαχίαν παρά Ταξίλου ήκον , και

την πόλιν Ταξιλα , την μεγίστην μεταξύ Ινδού τε πο- et Hydaspem fluvios maxima est, Taxiles deditionem fecit .

ταμού και Υδάσπου, ότι αυτό Ταξίλης ενδίδωσιν . 'Εν
Alexander ibi diis quibus consueverat sacrificio facto , ludos

ταύθα θύει Αλέξανδρος τους θεούς όσους αυτο νόμος και

10 αγώνα ποιεί γυμνικών και ιππικόν επί των ποταμώ · | gymnicos et equestrcs ad lumen edidit. Exta felicem trans
και γίγνεται αυτό επί τη διαβάσει τα ιερά.

itum portenderunt.

ΚΕΦ. Δ' .
CAP. IV.

Ο δε Ινδός ποταμός ότι μέγιστος ποταμών εστι των Indus porro omnium Asiæ atque Europæ fluviorum

κατά την Ασίαν τε και την Ευρώπην , πλήν Γάγγου , | maximus est , praeter Gangem , qui etiam India luvius est .

και τούτου Ινδού ποταμού , και ότι αι πηγαί εισιν αυτό
Fontes ejus ex Parapamiso vel Caucaso monte oriuntur,

15 επί τάδε του όρους του Παραπαμίσου ή Καυκάσου , και

ότι εκδίδωσιν εις την μεγάλην θάλασσαν την κατά Ιν- | atque in Oceanum Indicum Austrum versus fertur. Duo

δούς ως επί νότον άνεμον , και ότι δίστoμός εστιν ο Ιν- | sunt ejus Ostia eaque palustria , quemadmodum quinque

δος και αι εκβολαί αυτού αμφότεραι τεναγώδεις , καθά- Istri ostia : et delta literæ figuram in regione Indorum cursu

περ αι πέντε του Ίστρου , και ότι Δέλτα ποιεί και αυ
suo efficit , Ægyptio delta simile, quod Indorum lingua

20 τος εν τη Ινδών γη τω Αιγύπτου Δέλτα παραπλήσιον

και τούτο Πάτταλα καλείται τη Ινδών φωνή , ταύτα
Pattala vocatur. Atque hæc quidem de Indo flumine ut

μεν υπέρ του Ινδού , τα μάλιστα ουκ αμφίλογα , και que maxime certa sunt mihi quoque scripta sint. (2) Nam

έμοι αναγεγράφθω. (2) Επεί και ο Υδάσπης και que et Hydaspes et Acesines, itemque Hydraotes et Hy

Ακεσίνης και Υδραώτης και Υφασις , και ούτοι Ινδοί | phasis Indiae lumina quum sint , omnes Asia: Muvios ma

25 ποταμοί όντες , των μεν άλλων των Ασιανών ποταμών | gnitudine superant : sed Indo lamine minora sunt, et

πολύ τι κατά μέγεθος υπερφέρουσα του δε Ινδού
tanto quidem minora , quanto ipse Indus Gange minor

μείονες εισί και πολύ δη μείονες , όπου και αυτός ο'Ιν
δος του Γάγγου. Κτησίας μέν, ει δή το έκανός και i est. Αc Clesias quiderm (si cui ejus auctoritas ad proban

Κτησίας εις τεκμηρίωσιν, ίνα μεν στενώτατος αυτός αυ
dum sufficiat ) affirmat Indi , qua angustissimus is est , XL

30 του ο Ινδός έστι , τεσσαράκοντα σταδίους ότι διέχουσιν | stadiorum latitudine ripas inter se distare : qua vero latissi

αυτώ αι όχθαι · ίνα δε πλατύτατος , και εκατόν · το mus , etiam centum : maxima vero ex parte mediam inter

πολύ δε είναι αυτού το μέσον τούτοιν . hæc duo ejus latitudinem esse.

3. Τούτον τον ποταμόν τον Ινδόν υπό την έω διέβαινε 3. Hunc amnem Indum Alexander sub lucem cum exer.

ξύν τη στρατιά 'Αλέξανδρος ές των Ινδών την γην. citu trajecit in Indorum regionem . De quibus equidem ,

25 υπέρ ών εγώ ούτε οίστισι νόμοις διαχρώνται εν τήδε τη neque quibus legibus utantur in hoc libro conscripsi , neque

συγγραφή ανέγραψα,ούτε ζώα εί δή τινα άτοπα η χώρα | que monstra animalium ea regio ferat , neque pisces aut cete

αυτοίς εκφέρει , ούτε ιχθύας ή κήτη όσα ή οία δ'Ινδός ή και
quæcunque aut Indus aut Hydaspes , aut Ganges aut alii

Υδάσπης ήδ Γάγγης ή άλλοι Ινδών ποταμοί φέρουσιν,
Indorum fluvii gignunt, neque formicas aurum ipsis operan

ουδε τους μύρμηκας τους τον χρυσόν σφισιν εργαζομέ .

40 νους , ουδέ τούς γρύπας τους φύλακας, ουδέ όσα άλλα εφ' | tes, neque gryphes custodes : que delectandi causa potius ,

ηδονή μάλλόν τι πεποίηται η ες αφήγησιν των όντων, ως quam quod re vera ita se habeant, scripta sunt ; quippe

τα γε κατ' Ινδούς όσα αν άτοπα ψεύσωνται, ουκ έξελεγ- | quod quantumvis absurda de Indis confingant , neminem

χθησόμενα προς ουδαμών . (4) 'Αλλα Αλέξανδροςγάρ | sinthabituri qui eos mendacii arguat . (4 ) Ceterum Αlexan

και οι ξύν τούτω στρατεύσαντες τα πολλά εξήλεγξαν, | der et qui cum Alexandro militarunt , multa reprobave

45 όσα γε μη και αυτών έστιν οι εψεύσαντο · άχρύσους τε
runt, quanquam ex his quoque nonnulli mentiti sunt. Indos

είναι Ινδούς εξήλεγξαν , όσους γε δη Αλέξανδρος ξύν
τη στρατιά επήλθε , πολλούς δε επήλθε, και ήκιστα | enim, quos Alexander cum exercitu adit ( multos autem

χλιδώντας κατά την δίαιταν» αλλά μεγάλους μεν τά | adit ) aurum non habere , neque delicato victa uti compe

σώματα , οίους μεγίστους των κατά την Ασίαν , πεντα
rerunt. Pæterea grandibus corporibus præditos esse ,

50 πήχεις τους πολλούς και ολίγον αποδέοντας και με- I quippe qui maximi sint omnium Asiae populorum , quin
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λαντέρους των άλλων ανθρώπων , πλήν Αιθιόπων , και que cubitos aut paulo minus plerique alti, cæterisque mor

τα πολέμια πολύ τι γενναιοτάτους των γε δή τότε εποί- | talibus , exceptis Ethiopibus , nigriores . Omnium quoque

κων της Ασίας . (5) Το γάρ Περσών των πάλαι , ξύν eorum qui tunc Asiam incolebant bellicosissimos dicunt .

οίς ορμηθείς Κύρος ο Καμβύσου Μήδους τε την αρχήν (5) Nam Ρersas illos, quorum virtute olim Cyrus Cambysis

και της Ασίας οφείλετο και άλλα έθνη τα μεν κατεστρέ- filius Asiae imperium Medis abstulit , aliasque gentes partim

ψατο , τα δε προσχωρήσαντά οι εκόντα κατέσχεν , ουκ | subegit partim voluntaria deditione recepit , non ausim in

έχω ατρεκώς ώς γε δή προς τα Ινδών ξυμβαλείν. Και universum cum Indis comparare. Nam Persæ iis tem

γάρ και Πέρσαι τότε πένητές τε ήσαν και χώρας τρα- | poribus et inopes erant , et aspera Ioca colebant , et leges

χείας οικήτορες, και νόμιμα σφισιν ήν οία εγγυτάτω | atque instituta habebant Laconice disciplinae maxime con
10 είναι τη Λακωνική παιδεύσει. Το δε τραύμα το γε- sentanea . Clades vero , quam Persæ in Scythica regione

νόμενον Πέρσαις εν τη Σκυθική γή ουδε τούτο έχω | acceperunt , equidem pro certo affirmare non ausim, an

ατρεχώς ξυμβαλείν πότερα δυσχωρίαις ξυνενεχθείσιν ή iis quod locorum angustiis pressi essent , an alia quapiam

τινι άλλη Κύρου αμαρτία ξυνέβη η Σκυθών γε των Cyri culpa acciderit , an quod Persze Scythis illis bellica

ταύτη κακίους τα πολέμια Πέρσαι ήσαν . virtute inferiores fuerint.

ΚΕΦ. Ε .
CAP. V.

15 'Αλλά υπέρ Ινδών ιδία μοι γεγράψεται όσα πιστό- Ceterum de Indis seorsim scribam quæ narratu tideque

τατα ες αφήγησιν οί τε ξυν Αλεξάνδρω στρατεύσαντες | dignissima tum ii qui cum Alexandro militarunt , tum

και ο εκπεριπλεύσας της μεγάλης θαλάσσης το κατ'

Ινδούς Νέαρχος, επί δε όσα Μεγασθένης τε και Ερα- | Nearchus qui Oceanum Indicum pernavigavit,deinde que

τοσθένης , δοκίμω άνδρε , ξυνεγραψάτην, και νόμιμα | Megasthenes et Eratosthenes probatissimiauctores memoria

20 άττα Ινδούς εστί και εί δή τινα άτοπα ζώα αυτόθι φύεται η prodiderunt : Indorum etiam leges atque instituta , et si

και τον παράπλουν αυτόν της έξω θαλάσσης. (2 ) Νύν δε
quæ illic monstruosa animalia nascantur , ipsam denique

όσον ες τα 'Αλεξάνδρου έργα αποχρών εφαίνετο , το

σόνδε μοι αναγεγράφθω τον Ταύρον το όρος απείργειν | exterioris maris circumnavigationem describam. (2 ) In

την Ασίαν, αρχόμενον μεν από Μυκάλης του καταντι- præsentia vero tantum quantum ad Alexandri res gestas

25 κρύ Σάμου της νήσου όρους, αποτεμνόμενον δέ τήν | pertinet , adscribendum mihi putavi . Taurus mons per

τε Παμφύλων και Κιλίκων γήν ένθεν μεν ως ές Αρ
omnem Asiam porrigitur , initio facto a Mycale monte qui

μενίαν παρήκειν » από δ' 'Αρμενίων ως επί Μηδίαν
est Samo insulæ oppositus : deinde Pamphyliam ac Ciliciam

παρά Παρθυαίους τε και Χωρασμίους : (3) κατά δε

Βακτρίους ξυμβάλλειν τω Παραπαμίσω όρει , δ δη
secans in Armeniam protenditur ; ex Armeniis in Mediam

30 Καύκασον εκάλουν οι 'Αλεξάνδρω ξυστρατεύσαντες | trans Parthos et Chorasmios penetrat. (3) Αc circa Ba

Μακεδόνες , ως μέν λέγεται τα 'Αλεξάνδρου αύξοντες , | ctrianos Parapamiso monti committitur, quem Macedones

ότι δή και επ' εκείνα άρα του Καυκάσου κρατών τους
Alexandro militantes Caucasum appellabant, studio ( ut

όπλοις ήλθεν Αλέξανδρος" τυχόν δε και ξυνεχές τυγχάνει | fertur) Alexandrires gestas amplificandi , quasi Canca

ον τούτο το όρος το άλλο τη Σκυθικό Καυκάσω, καθά

ούναυτό τούτω ο Ταύρος και εμοί αυτώ πρότερον | sum continuata victoria Alexander superasset . Fieri autem

ποτε επί τώδε λέλεκται Καύκασος το όρος τούτο και potest ut hic ipse mons cum altero Scytharum Caucaso

ύστερον τώδε τω ονόματι κληθήσεται. (4) Τον δε coeat, quemadmodum Taurus cum hoc , atque ego quidem

Καύκασον τούτον καθήκειν έστε επί την μεγάλην την ipse idcirco superius hunc montem Caucasum vocavi , et

προς έω τε και Ινδούς θάλασσαν . Τους oύν ποτα

40 μους όσοι κατά την Ασίαν λόγου άξιοι εκ τουΤαύρου | deincepshocnomine appellabo.( 4 ) Porro Caucasus hic Orien

τε και του Καυκάσου ανίσχoντας τους μεν ως επ' άρ . | tem versus ad Oceanium Indicum pertingit. Omnes itaque

κτον τετραμμένον έχειν το ύδωρ, και τούτων τους μέν | fluvii quotquot per Asiam celebres sunt ex Tauro etCau
ες την λίμνην ενδιδόναι την Μαιώτιν, τους δε ες την caso orientes alii quidem in Septentrionem aquas volvunt,

Υρκανίαν καλουμένην θάλασσαν , και ταύτην κόλπον
eorumque nonnulli in Mæotim paludem feruntur : alii vero

45 ούσαν της μεγάλης θαλάσσης (6) τους δε ως επί νότον
in Hyrcanium mare , Oceani sinum , labuntur. (5) Alii

άνεμον τον Ευφράτην τε είναι και τον Τίγρητα και

τον Ινδόν τε και τον Υδάσπης και Ακεσίνην και
Austrum versus fluunt : ii sunt Euphrates , Tigris, Indus,

Υδραώτης και Υφασιν και όσοι εν μέσω τούτων τε Hydaspes , Acesines , Hydraotes , Hyphasis , denique quot

και του Γάγγου ποταμού ές θάλασσαν και ούτοι έσβάλ- T quot medii inter hos et Gangem in mare feruntur ; autin

35 περ
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λουσιν ή εις τενάγη αναχεόμενοι αφανίζονται, καθά- | palustria Ioca diffusi evanescunt , quemadmodum Euphra

περ ο Ευφράτης ποταμός αφανίζεται .
tes fluvius.

ΚΕΦ. ς' .
CΑΡ . VΙ..

"Οτω δή τα της Ασίας ώδε έχει ως προς του Ταύ Cui igitur Asiæ situs ita se habet, ut Taurus et Cauca

ρου τε και του Καυκάσου τέμνεσθαι απ’ ανέμου ζεφύ
sus eam ab Zephyro in Subsolanum scindant , ei duæ bæ

5 ρου ως επ' άπηλιώτην άνεμον την Ασίαν , τούτω δύο
maximæ totius Asiæ partes a Tauro fiunt, hæc quidem

μεν αύται μέγισται προς αυτού του Ταύρου της Ασίας
meridiem et Notum , altera septentrionem ac Boream

μοίραι γίγνονται, η μέν ές μεσημβρίαν τε και προς νότον

άνεμον [του Ταύρου) κεκλιμένη , η δε επ' άρκτον τε
spectans. (2 ) Porro Asiæ quæ ad Austrum vergit , quæ

και άνεμον βορράν . (2) Της δε ως επί νότον 'Ασίας | et ipsa in quatuor partes scinditur , maximam partem esse

10 τετραχή αυ τεμνομένης μεγίστην μεν μοίραν την Ιν- statuunt Indorum regionem Eratosthenes et Megasthenes ,

δων γην ποιεί 'Ερατοσθένης τε και Μεγασθένης, δς ξυν- | qui quidem quum apud Sibyrtium Arachosiorum satrapan

ήν μεν Σιβυρτίω τω σατράπη της 'Αραχωσίας, πολ- | degeret , frequenter se ad Sandracottum Indorum regem

λάκις δε λέγει αφικέσθαι παρά Σανδράκοττον τον Ιν commeasse scribit : minimam vero , quam Euphrates di

δων βασιλέα ελαχίστην δε όσην και Ευφράτης ποταμός | rimit , ad nostrum mare conversam : reliquas duasin

15 απείργει ως προς την εντός της ημετέραν θάλασσαν.

Δύο δε αι μεταξύ Ευφράτου τε ποταμού και του Ινδου
ter Euphratem et Indum positas , si conjungantur , vix

άπειργόμεναι αι δύο ξυντεθείσαι μόλις άξιαι τη 'Ινδών | dignas esse que Indorum regioni comparentur . (3) Ter

γη ξυμβαλείν. (3) Απείργεσθαι δε την Ινδών χώραν | minari autem Indiam orientem et Subsolanum versus

πρός μέν έω τε και απηλιώτην άνεμον έστε επί μεσημ- adusque meridiem , Oceano: a septentrione vero , Caucaso

210 βρίαν τη μεγάλη θαλάσση: το προς βορράν δέ αυτής | monte , ad Tauri usque confinia : ab occidente et lapyge

απείργειν τον Καύκασον το όρος έστε επί του Ταύρου
vento ad Oceanum usque , Indo amne distingui. Ma

την ξυμβολήν την δε προς εσπέραν τε και άνεμον Ιά
gnamque ejus partem planam et campestrem esse . Quæ qui

πυγα έστε επί την μεγάλην θάλασσαν ο Ινδός ποτα

μός αποτέμνεται . Και έστι πεδίον η πολλή αυτής , και
dem planities ( ut suspicantur ) ab ipsis fluminibus terram

25 τούτο , ώς εικάζουσιν , εκ των ποταμών προσκεχωσμένον. sua alluvione accumulantibus fit , ( 4 ) quemadmodum reli

(4) Είναι γάρ ούν και της άλλης χώρας όσα πεδία του qua campestria loca non procul a mari sita planitiem suamn

πρόσω θαλάσσης τα πολλά των ποταμών παρ' εκάστους | plerumque fluminum alluvionibus debent , adeo ut regionum

ποιήματα , ώστε και της χώρας την επωνυμίαν τοις πο- ipsarum appellationes fluminibus jam olim inditæ sint : quem .

ταμοίς εκ παλαιού προσκείσθαι, καθάπερ “Ερμου τέ τι admodum Hermi campus dicitur , qui amnis in Asia oriens

30 πεδίον λέγεσθαι , ός κατά την Ασίαν γήν ανίσχων εξόρους
ex monte matris Dindymenes, ad Smyrnam urbem Æolicam

Μητρός Δινδυμένης παρά πόλιν Σμύρναν Αιολικήν εκδι

δοί ές θάλασσαν και άλλο Καύστρου πεδίον Λύδιον
in mare fluit . Item Caystri campus Lydius, et ipse a flumine,

και αυτό ποταμού , και Καΐκου άλλο έν Μυσία και et Caici alius in Mysia , et Mæandri in Caria Miletum lo

Μαιάνδρου το Καρικόν έστε επί Μίλητον πόλιν Ιωνι- nicam urbem usque. ( 5 ) Ægyptum quoque Herodotus et

25 χήν . (6 ) Αίγυπτόν τε Ηρόδοτός τε και Εκαταίος οι Hecatæus historiarum scriptores , ( nisi alterius cujuspiam

λογοποιοί, ή εί δή του άλλου η Εκαταίου εστί τα αμφί | quam Hecatei sint illa de regione Egypti scripta ) luminis

τηγη τη Αίγυπτία ποιήματα, δώρόντε του ποταμού | donum eoderm modo appellant . Νeque inanibus argumen

τεκμηρίοις ότι ταύτη έχει “Ηροδότω επιδέδεικται, ώς | tis Herodotus id ita esse demonstrat , adeo ut et regioniipsi

40 και την γήν αυτήν τυχόν του ποταμού είναι επώνυμον .
fortasse fluminis nomen inditum sit. Quod autem amnis

Αίγυπτος γάρ το παλαιόν ο ποταμός ότι εκαλείτο όν- hic oliin Ægyptus vocatus sit , quem nunc Ægyptii pariter

τινα νύν Νείλον Αιγύπτιοί τε και οι έξω Αιγύπτου άν- | reliqueque extra Egyptum gentes Nilum appellant , Ho

θρωποι ονομάζουσιν , ικανός τεκμηριώσαι "Ομηρος, | meri autoritas satis probaverit , qui Menelaum ad Egypti

λέγων επί τη εκβολή του Αιγύπτου ποταμού τον Με
fluminis fauces classem constituisse commemorat. (6) Si

45 νέλεων στήσαι τάς νέας. (6) Ει δη ούν είς τε ποτα
igitur singuli amnes , neque ii quidem magni, id præstant ut

μός παρ' εκάστους και οι μεγάλοι ούτοι ποταμοί έκανοί
in mare prolabentes, quum multum luti atque limi secum

γην πολλήν ποιήσαι ές θάλασσαν προχεόμενοι , οπότε
λύν καταφέρoιεν , και πηλόν εκ των άνω τόπων ένθεν- | ex superioribus locis ubi fontes eorum oriuntur trahant ,

περ αυτούς αι πηγαί εισιν , ουδε υπέρ της Ινδών άρα | multum terre sua alluvione regioni addant : certe neque de

30 χώραςείς απιστίαν ιέναι άξιον, όπως πεδίον τε και πολλή | Indorum regione mirandum est , quomodo factum sit , ut

Ε
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νον .

εστι και εκ των ποταμών το πεδίον έχει προσκεχωσμέ- | magna ex parte campestris sit, et campos illos Musiorent

(7 ) "Έρμον μέν γάρ και Κάστρον και Κάϊκόν τε alluvione aggestos liabeat. (7 ) Hermum enim et Caystrum

και Μαίανδρον ή όσοι άλλοι ποταμοί της Ασίας ες τήνδε et Caicum ac Mæandrum reliquosque Asiæ fluvios qui in

την εντός θάλασσαν εκδιδούσιν ουδέ σύμπαντας ξυντε mare interius feruntur, ne si omnes, quidem conjunxeris,

6 θέντας ενί των Ινδών ποταμών άξιον συμβαλείν πλή digni sint qui uni Indorum flumini aquarum copia confe

θους ένεκα του ύδατος , μη ότι το Γάγγη τω μεγίστω, | rantur : nedum Gangi maximo , cui neque Nili Egypti

ότω ούτε το Νείλου ύδωρ του Αιγυπτίου ούτε ο Ίστρος
fluenta , neque Ister per Europam Uuens comparari possunt.

ο κατά την Ευρώπην δέων άξιοι ξυμβαλείν, (και) αλλ'
ουδέ τω Ινδό ποταμώ εκείνοί γεπάντεςξυμμιχθέντες 1 (8)Set neIndum quidemi omnes si simul misceantur,

æquant , qui magnus statim ab ipsis fontibus erumpens ,

το ες ίσον έρχονται , δς μέγας τε ευθύς από των πηγών

ανίσχει και πεντεκαίδεκα ποταμούς, πάντας των Ασια

et xv majoribus quam est quod libet ex illis Asiaticis flu.

νών μείζονας , παραλαβών και την επωνυμία κρατήσας

minibus in se receptis , nomen suum perpetuo retinens in

ούτως εκδιδού ές θάλασσαν. Ταύτα μοι εν τω πα mare contendit . Atque hæc quidem in præsentia de Indorum

ρόντι περί Ινδών της χώρας λελέχθω τα δε άλλα regione dixisse sufficiat. Reliqua in historiam Indicam re

: 5 αποκείσθω ες την Ινδικήν ξυγγραφών . jiciantur ..

000

ΚΕΦ. Ζ' . CAP. VII .

αυτούςανάγκη,εγεφύρωσαν, ουδε τούτο έχω ξυμβα. Το

Το δε ζεύγμα το επί του Ινδού ποταμού όπως μεν Quonam autem modo Alexander Indum amnem ponte

έποιήθη 'Αλεξάνδρω ούτε 'Αριστόβουλος ούτε Πτολε junxerit , neque Aristobulus neque Ptolemæus , quos ego

μαίος , οίς μάλιστα εγώ έπομαι , λέγουσιν ουδέ αυτός maximesecutus sum , scribunt. Neque ego certi aliquid

έχω ατρεκώς εικάσαι , πότερα πλοίoις εζεύχθη ο πόρος, affirmare ausim , an navigiis pons junctus fuerit , quemad

20 καθάπερ ούν και Ελλήσποντός τε πρός Ξέρξου και ο modum Hellespontus a Xerxe, et Bosporus ac Ister a Dario :

Βόσπορός τε και ο "Ιστρος προς Δαρείου , ή γέφυρα an vero continuus pons flumini impositus fuerit . Mihi

κατά του ποταμού διηνεκής εποιήθη αυτώ δοκεί δε certe probabilius videtur navibus junctum fuisse . Neque

έμοιγε πλοίους μάλλον ζευχθήναι : ου γαρ άν δέξασθαι enim pontem jaci pateretur amnis altitudo : neque adeo

γέφυραν το βάθος του ύδατος , ουδ' αν εν τoσώδε χρόνο brevi temporis spatio tam ingens opus perfici potuisset. (2 )

25 έργον ούτως άτοπον ξυντελεσθήναι . (2) Ει δε δή πλοίοις At si omnino navigiis pons junctus fuit , an ea rudentibus col.

εζεύχθη ο πόρος , πότερα ξυνδεθείσαι αι νήες σχοίνοις ligata atque ita in ordinem ducta ponti jungondo suffecerint,

και κατά στοίχον ορμισθείσαι ες το ζεύγμα απήρκεσαν, ut Herodotus Halicarnassensis testatur Hellespontum ponte

ως λέγει “Ηρόδοτος ο Αλικαρνασεύς ζευχθήναι τον Ελ- | stratum fuisse , an vero ea ratione qua Romani Istrum aut

λήσποντον , ή ότω τρόπω Ρωμαίοις επί το Ίστρω πο Rhenum Celticum ponte jungunt , et per Euphratem ac Ti

30 ταμω ζεύγμα ποιείται και επί τω Ρήνω τω Κελτικό , grim quoties necesse fuit pontem duxerunt, ne hoc quidem

και τον Ευφράτης και τον Τίγρητα , οσάκις κατέλαβεν
ipsum compertum habeo . (3 ) Porro celerrima expeditissima.

que est Romanis, quod norim , struendorum pontium in na

λείν . (3) Καίτοι γε ταχυτάτη ών εγώ οίδα Ρωμαίοις
vibus ratio : quam quidem ego , quod commemoratu digna

η γεφύρωσις και διά των νεών γίγνεται , και ταύτην εγώ
est, hic recensebo . Naves iis demittuntur lapsu fluminis

35 αφηγήσομαι εν τω παρόντι , ότι λόγου αξία . Αί νήες
dato signo : non quidem recto et libero cursu , sed tanquam

αυτούς κατά του που αφίενται από ξυνθήματος , ουκ
puppibus inhibitæ . Atque has quidem subducit, ut par est ,

επ' ευθύ , αλλά καθάπερ αι πρύμναν κρουόμεναι. Ταύ

cursus fluminis : remigiorum vero impulsus retinet , donec
τας υποφέρει μέν , οία είκός , ο δούς, ανέχει δε κελή

ad statum locum pervenerint. Atque ibi crates vimineas ,
τιον επήρες , έστ ' άν καταστήση ες το τεταγμένον

40 χωρίον και ενταύθα ήδη καθίεται πλέγματα εκ λύγου | in pyramidis formam plexas , selectis adid saxis oppletas , και

πυραμοειδή πλήρη λίθων λογάδων από πρώρας εκά
prora cujusque navis demittunt ut sistant eas contra fluminis

στης νεώς , του ανέχειν την ναύν προς τον δούν. (4 )
cursum ; ( 4 ) simul autem una navium ita firmata fuerit,

“Οτε δε δή μία τις των νεών άμα δή έσχέθη , και άλ
et alia juxta illam tanto spatio ab ea separata quantum ad

λη , από ταύτης διέχουσα όσον ξύμμετρον προς ισχύν
firmitatem insternendorum requiri videtur, pariter prora

45 των επιβαλλομένων , αντίπρωρος προς το ρεύμα ορμί
obversa in fluminis cursum statuitur . Et in utrisque tigna

ζεται και απ' αμφοίν ξύλα τε ες ευθύ οξέως επιβάλ statim in directum injiciuntur, tabulæque transversæ qui

λεται και σανίδες εγκάρσιαι ες το ξυνδείν . Και διά bus tigna jungantur ac colligentur. Ita deinceps per cele

πασών ούτω των νεών , όσαι ικανοί γεφυρώσαι τον πό ras naves opus procedit , quantæ ad jungendum ponte

ρον , χωρεί το έργον. (6) Εκατέρωθεν δε του ζεύγμα flumen sufficiant. (5) Ad utrumque vero pontis latus

60 τoς κλίμακες προβάλλονταικαταπηγνύμεναι, του ασφα- gradus in terram depacti adjiciuntur, quo tutior equis
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λεστέραν τούς τε ίππους και τους ζεύγεσι την έφοδον jumentisque sit ingressus , et simul ut veluti vinculym sint

γίγνεσθαι, και άμα ως σύνδεσμος είναι του ζεύγματος | totius pontis . Brevi autem tempore totum opus perficitur

δι' ολίγου τε ξυντελείται άπαν και ξυν πολλώ θορύβω, et cum magno tumultu , nec tamen ordo et decorum abest .

και το τεταγμένον εν τω δρωμένω όμως ουκ απεστιν
Adhortationes etiam per singulas naves , et objurgationes

και οι τε παρακελευσμοί ώς τύχοιεν κατά ναύν εκάστην
eorum qui segnius munus obeunt, nihil impediunt aut tol

και αι επιτιμήσεις του εκλιπούς ούτε την κατάκουσιν των

παραγγελμάτων ούτε την οξύτητα του έργου αφαιρούν
lunt vel mandatorum auditionem vel operandi celerita

tem..ται.

ΚΕΦ. Η ' . CAP. VIII.

“Ρωμαίοις μεν δή ούτω ταύτα εκ παλαιού επήσκη Atque hæc sunt , quæ Romanis jam olim usitata. Quio .

10 ται : Αλεξάνδρω δε όπως εζεύχθη ο Ινδός ποταμός ουκ nam vero pacto Indus amnis ponte junctus fuerit , mihi non

έχω ειπείν, ότι μηδέ οι συστρατεύσαντες αυτό είπον . constat. Neque enim qui cum Alexandro militarunt, ul

Αλλά μοι δοκεί ως εγγυτάτω τούτων εζεύχθαι , ή ει lam ejus mentionem fecerunt. Putarim tamen eos proxime

δή τινι άλλη μηχανή , εκείνη εχέτω. (2) Ως δε διέβη ad hanc rationem accessisse. Si vero alia quapiam arte

πέραν του Ινδού ποταμού , και ενταύθα αυ θύει κατά
usi fuerint, illa valeat . (2) Transmisso itaque Indo Alexan

15 νόμον Αλέξανδρος . Άρας δε από του Ινδού ές Τά
der rursum diis patrio more sacrum facit. Atque inde pro .

ξιλα αφίκετο , πόλιν μεγάλην και ευδαίμονα, την με fectus, ad Taxila , urbem populosam atque opulentam per

γίστην των μεταξύ Ινδού τε ποταμού και Υδάσπου .
venit . Est enim hæc omnium quæ inter Indum et Hyda

Και εδέχετο αυτόν Ταξίλης ο ύπαρχος της πόλεως και
spem sunt oppidorum maxima. Taxiles urbis præses, qui

αυτοί οι τήδε Ινδοί φιλίας και Αλέξανδρος προστί
que in ea urbe erant Indi amnice eum exceperunt : Alexander

20 θησιν αυτούς χώρας της ομόρου όσης εδέοντο . (3)
iis tantum finitimæ regionis quantum petierunt adjecit.

Ήκον δε ενταύθα παρ' αυτόν και παρά 'Αβισάρου
(3) Eo loci legati ad Alexandrum ab Abisaro montanorum

πρέσβεις του των ορείων Ινδών βασιλέως 8 τε αδελφός
Indorum rege cum ipsius Abisari fratre , aliis aliquot pri

του 'Αβισάρου και άλλοι ξύν αυτώ οι δοκιμώτατοι, και
moribus comitato , venerunt , nonnulli etiam a Doxareo

παρά Δοξάρεως νομάρχου άλλοι, δώρα φέροντες. Και

25 ενταύθα αυ Αλέξανδρος εν Ταξίλοις θύει όσα οι νόμος , | preside, dona adferentes. Taxilis Alexander rursussa

crificia consueta peragit, ludos gymnicos et equestres

και αγώνα ποιεί γυμνικόν τε και ιππικόν . Και απο

δείξας σατράπην των ταύτη Ινδών Φίλιππον τον Μα.
facit. Et Philippo Machatæ filio praside illius regionis

χάτα φρουράν τε απολείπει εν Ταξίλοις και τους απο constituto , praesidioque Taxilis imposito , milites valetudi

μάχους των στρατιωτών διά νόσον αυτός δε ήγεν ως επί
nis causa bello inutiles ibi reliquit. Ipse Hydaspen amnem

3υ τον Υδάσπης ποταμόν .
versus movit..

4. Επ' εκείνα γάρ του Υδάσπου Πώρος αυτό είναι 4. Porum enim ultra Hydaspen cum omni exercitu con.

εξηγγέλλετο ξυν τη στρατιά πάση , έγνωκώς είργειν του sedisse nuntiabatur, eo animo ut aut Alexandrum transitu

πόρου αυτόν ή περώντι επιτίθεσθαι. Ταύτα ως έγνω Αλέ amnis prohiberet , aut transgressum adoriretur. Quibus

ξανδρος, Κοϊνον μεν τον Πολεμoκράτους πέμψας οπίσω | cognitis Alexander Cenum Polemocratis F. retro ad In

επί τον Ινδον ποταμόν , τα πλοία όσα παρεσκεύαστο | dumamnem mittit , utque navigiis quae ad trajiciendum In

αυτώ επί του πόρου του Ινδού ξυντεμόντα κελεύει φέρειν | dum prapararat dissectis , ad Hydaspenfluvium ea transferat

ως επί τον Υδάσπης ποταμόν . (6) Και ξυνετμήθη τε

25

jubet. (5) Navigia itaque dissecta allata sunt , brevioribus

τα πλοία και εκομίσθη αυτώ , όσα μεν βραχύτερα διχή
quidem in duas, quæ vero triginta remis instructa erant,

διατμηθέντα , αι τριακόντοροι δε τριχή ετμήθησαν, και
in tres partes dissectis : segmenta curribus in ripam Hyda

τα τμήματα επί ζευγών διεκομίσθη έστε επί την όχθην

του Υδάσπου κάνει ξυμπηχθέν το ναυτικόν αύθις δη
spis transvecta sunt. Ibique navigiis rursus compactis at

όμου ώφθη εν τω Υδάσπη . Αυτός δε αναλαβών ήν que in amnem subductis , ipse assumptis copiis et quibus

τε δύναμιν έχων ήκεν ες Ταξιλα και πεντακισχιλίους
cum Taxila venerat quinque Indorum millibus, quos Taxiles

των Ινδών ους Ταξίλης τε και οι ταύτη ύπαρχοι ήγον | ejusque regionis presides dueebant , ad Hydaspen Muvian

45 ήει ως επί τον Υδάσπης ποταμόν. contendit.

ARBLANUS .
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ΚΕΦ . Θ. CAP. IX .

Και Αλέξανδρός τε κατεστρατοπέδευσενεπί τη όχθη Atque Alexander ad ejus ripam castra locavit, Porus in ad

του Υδάσπου , και Πώρος κατά την αντιπέραν όχθης | versa ripacumomni exercitu conspiciebatur , elephantis sti

ώφθη ξύν πάση τη στρατιά και των ελεφάντων τώ | patus . Qui quidem qua parte Alexandrum castra posuisse
στίφει. Ταύτη μεν δή ή κατεστρατοπεδευχότα είδεν

-5 Αλέξανδρον αυτός μένων εφύλαττε τον πόρον , όσα δε videbat,ipsemet transitum tuebatur : ad reliquas vero Πα

άλλα του ποταμού ευπορώτερα , επί ταύτα φρουράς | minis partes quafacilius transiri posse videbatur , presidia

διαπέμψας και ηγεμόνας επιστήσας εκάστοις είργειν | mittebat, ducesquesingulis praeficiebat, qui Macedonestrans

επενόει από του πόρου τους Μακεδόνας. (2) Ταύτα δε | itu luminis prohiberent . (2) Hec animadvertens Alexander

δρώντι Αλεξάνδρω κινητέα και αυτό έδόκει η στρατιά | sibi quoque exercitum in varias partes mittendum esse

10 πολλαχή, ως τον Πώρον αμφίβολον γίγνεσθαι. Διελών statuit , ut Pori consilia turbaret dubiaque redderet. Diviso

δε ες πολλά τον στρατόν, τους μεν αυτός άλλη και άλλη | itaque in multas partes exercitu , alios ipse alio atque alio

ήγε της χώρας , τα μεν πορθών όσα πολέμια , τα δε
σκοπών όπη εύπορώτερος αυτό και ποταμός φανείται, I duxit, partim quaecunque hostilia erant vastans , partim

τους δε των ηγεμόνων άλλοις και άλλους επιτάξας και | contemplans qua commodius transmitti lumen posset : alios

15 αυτους πολλαχή διέπεμπε , (3) Σίτος δε αυτώ πάντο
vero aliis atque aliis ducibus attributos et ipsos in varias

θεν εκ της επί τάδε του Υδάσπου χώρας ες το στρατό- partes dimisit . (3 ) Μultum praeterea frumenti ex omni

πεδον ξυνεκομίζετο , ως δήλον είναι το Πώρω ότι έγνω- regione cis Hydaspen sita in castra conveliebatur, ut Poro

κώς είη προσλιπαρεϊν τη όχθη , έστε το ύδωρ του πο- fides fieret Alexandrum ibi ad ripam hæsurum , donec aqua

ταμού μείον γενόμενος του χειμώνος πολλαχή παρα- fluminis per hiemem subsidente facultas ei diversis parti

20 δούναι οι τον πόρον τά τε πλοία αυτό άλλη και άλλη | bus transeundi feret. Navigia etiam in aliam atque aliam

παραπλέοντα και αι διφθέραι της κάρφηςεμπιπλάμεναι | partem ducta , et pelles tentariorum stramentis replete ,

καιήόχθη πλήρης πάσα φαινομένη τη μεν ιππέων, | totaque ripa equitatu pariter ac peditatu obsessa anxium

τη δε πεζών , ουκ εία ήρεμείν τον Πώρον, ουδε έν τι
επιλεξάμενον ες φυλακήν ξύμφορον , ές τούτο εκ πάν- | atque solicitum Ρorum tenebant , neque , siguid consilii

25 των παρασκευάζεσθαι . (4) 'Αλλως τε εν μέν τω τότε | quod ad ripe custodiam expediret cepisset , id omnino exse

οι ποταμοί πάντες οι Ινδικοί πολλού τε ύδατος και θολε- | qui sinebant . (4) Accedebat huc quod eo tempore oιnnes

ρού έρρεον και οξέος του ρεύματος: ήν γάρ ώρα έτους και | indie Muvii multam eamqueturbulentam aquam traliebant

μετά τροπάς μάλισταεν θέρειτρέπεται ο ήλιος ταύτη | et rapido cursu ferebantur. Erat enim per id anni tempus

δε τη ώρα ύδατά τε εξ ουρανού αθρόα τα καταφέρεται | solstitium estivum. Quo quidem tempore creherrimi im
30 ες την γην την Ινδικήν, και αι χιόνες αι του Καυκά bres e cælo in Indorum regionem ruunt , et Caucasi nivi

σου , ένθενπερ των πολλών ποταμών αι πηγαί εισι , κα bus , quo in monte multi fluviorum fontes oriuntur , æstu

τατηκόμεναι αύξουσιν αυτοίς το ύδωρ επί μέγα χει
solutis amnes summopere augentur . Hieme vero rursum

μώνος δε έμπαλιν ίσχουσιν, ολίγοι τε γίγνονται και
καθαροί ιδείν και έστιν όπου περάσιμοι , πλήν γε δη | decrescunt amnes et minores purioresque funt, ac nonnul

35 του Ινδού και Γάγγου , και τυχόν και άλλου του άλλ ’ | lisin partibus vado transiri possunt, excepto Indo et Gange ,

8 γ' Υδάσπης περατός γίγνεται,
et fortassis alio aliquo . Hydaspes certe vado transiri potest.

ΚΕΦ, I ' . CΑΡ. Χ.

Ταύτην ουν την ώραν του έτους προσμένειν ες το φα- Hoc itaque anni tempus exspectaturum se Alexander

νερόν έφασκεν, ει εν τω τότε είργοιτο · ο δε ουδέν μείον | vulgaverat , si tuno temporis transitu prohiberetur. Nihilo

εφεδρεύων έμενεν, εί τη λάθοι υφαρπάσας οξέως τον minus tamen insidias locabat, ea spe ut alicubi clam hosti

40 πόρον. Η μεν δή αυτός Πώροςκατεστρατοπεδεύκει πρός | bus celeriter flumen transmitteret. Quumque ea quidem

τη όχθη του Υδάσπου , έγνω αδύνατος ών περάσαι υπό
parte qua Porus castra posuerat ad ripam Hydaspis transiri

posse diffideret , cum ob multitudinem elephantorum , tum

πλήθους τε των ελεφάντων και ότι πολλή στρατιά καιαύτη τεταγμένη τε και ακριβώς ωπλισμένη έκβαίνου- | quodingens exercitus bene ad pugnaminstructus optima

que armatus in suascopias flumen egredientes impetum fa

σιν αυτοίς επιθήσεσθαι έμελλεν (2) οί τε ίπποι ουκ cturus esset : (2 ) praeterea existimabat se equos difficulter

αν έδόκουν αυτή εθελήσαι ουδέ επιβήναι της όχθης της in ulteriorem ripam perducturum elephantis occurren
πέραν , προσκειμένων σφίσιν ευθύς των ελεφάντων και τη | tibus , qui ipso aspectu et clamore equis terrorem inctus

τε όψει άμα και τη φωνή φοβούντων, ουδ' άν έτι πρό- | suri essent; sed neque etiam antequam in ulteriorem riparm

σθεν μείναι επί των διφθερών κατά τον πόρον, αλλ' εκ. / venirent , in ipso trajectu mansuros in pellibus , verum



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB. V , 11 .
131

πηδάν γάρ ες το ύδωρ αφορώντες πέραν τους ελέφαντας | statim atque elephantosin adversa ripa positos conspexis

και έκφρονες γιγνόμενοι. Κλέψαι ούν επενόει την διά- | sent, attonitos in aquam desaltaturos esse suspicabatur .

βασιν ώδε πράττων . (3 ) Νύκτωρ παραγαγών άλλη και Furtivo itaque transitu utendum sibi esse ratus, ita rem

άλλη της όχθης τους πολλούςτων ιππέων βοήν τε επoίει| instituit . (3) Noctu equitibus plerisque ad diversas ripe

6 Και ήλαλάζετο τω 'Ενυαλίω, και τάλλα όσα επί δια
partes adductis , clamorem et classico cani jubebat ceterum

βάσει συσκευαζομένων θόρυβος παντοδαπός εγίγνετο.

que , qui in transitu parando fieri solet , varium excitabat

Και ο Ιωρός τε αντιπαρήει προς την βοήν επάγων τους

tumultum . Porus contra ad eam partem qua clamor ede

ελέφαντας και Αλέξανδρος ές έθος αυτόν της αντιπαρα

batur elephantos adducebat , eumque Alexander in consue
γωγής καθίστη. ( 6 ) Ως δε επί πολύ τούτο εγίγνετο και

10 βοή μόνον και αλαλαγμός ήν, ουκέτι και Πώρος μετε
tudinem copias ita contra educendi paullatim conferebat.

κινείτο προς τις εκδρομές των ιππέων, αλλ' εκείνων
(4 ) Quumque multo tempore hoc fieret , neque aliud præter

γάρ γνούς τον φόβον κατά χώραν επί στρατοπέδου
clamores ederetur, Porus ad equitum incursiones moveri

έμενει σκοποί δε αυτό πολλαχού της όχθης καθειστή- I destitit , sed vanum illorum terrorem esseintelligens eo Ioci

κεσαν. Αλέξανδρος δε ώς εξείργαστο αυτω άφοβον το ubi castra fixerat mansit , speculatoribus per varia ripæ loca

15 του Πόρου εις τας νυχτερινές επιχειρήσεις μηχανάται | dispositis . Alexander ut jam Poro metum nocturnarum ex.

τι τοιόνδε .
cursionum exemerat, hujuscemodi quid molitur .

0

ΚΕΦ. ΙΑ'.
CAP. XI.

"Άκρα ήν ανέχουσα της όχθης του Υδάσπου , ένα Rupes erat ad ripam Hydaspis sita , ca parte qua amnis

επέκαμπτεν ο ποταμός λόγου αξίως , αυτή τε δασεία
sese magnopere Nectit, arboribus varii generis perfrequens.

είδει παντοίω δένδρων και κατ ' αυτήν νήσος εν τω πο

E regione rupis insula in medio amne erat sylvosa atque ob

30 ταμω υλώδης τε και αστιβής υπ' ερημίας. Ταύτην κα

ταμαθών την νήσον καταντικρύ της άκρας , αμφότερα | solitudinem inaccessa , quam quum animadvertisset ex ad

υλώδη τα χωρία και οία κρύψαι της διαβάσεως την επι verso rupis , et utraque loca silvestria , quæque Macedonas

χείρησιν , ταύτη έγνω διαβιβάζεις τον στρατόν. (2)'Απεί transitum tentantes occulere possent; hac parte exercitum

χε δε ή τε άκρα και η νήσος του μεγάλου στρατοπέδου | transmittere statuit . (2 ) Distabat ea rupes atque insula a

25 ές πεντήκοντα καιεκατόν σταδίους . Παρά πάσαν δε την | magnis castris ci. stadiis . Porro per omnem ripam custodia

όχθην φυλακαί τε αυτό καθεστηκυίαι ήσαν, διαλείπου
dispositæ erant , tanto inter se spatio distinctæ , ut alii alios

σαι όσον ξύμμετρον ες το ξυνοράν τε αλλήλους και κα

τακούειν ευπετώς οπόθεν τι παραγγέλλοιτο , και παντα
cernere facileque mandata excipere possent. Clamores etiam

χόθεν βοαί τε νύκτωρ επί πολλάς νύκτας εγίγνοντο και
noctu variis ex locis, idque multis noctibus edi ignesque ex.

30 πυρά έκαίετο . citari jubet..

3. Επειδή δε έγνω επιχειρείν τω πόρω , κατά μέν 3. Ubi vero amnem transiri statuit , in castris aperte ad

το στρατόπεδον φανερώς αυτώ τα της διαβάσεως παρε
trajiciendum apparatus fiebat. Craterus apud castra relin

σκευάζετο και Κράτερος υπολέλειπτο επί στρατοπέδου

τήν τε αυτού έχων ιππαρχίας και τους εξ Αραχώτων | guebatur, cui ad suam equitum prefecturam Arachoti etiam

25 και Παραπαμισαδών ιππέας και της φάλαγγος των
et Parapamisadæ equites adjungebantur, præterea Macedo

Μακεδόνων τήν τε 'Αλκέτου και την Πολυσπέρχοντος num phalanx , et Alcetæ ac Polysperchontis agmen , et cite.

τάξιν και τους νομάρχας των επί τάδε Ινδών και τους | rioris Indie presides et cum illis quinque Indorum millia .

άμα τούτοις τους πεντακισχιλίους. (6) Παρηγγέλλετο ( 4) Imperatum autem erat Cratero , ne prius amnem transi

δε Κρατέρω μη πρίν διαβαίνειν τον πόρον πρίν απαλ

ret quam Porus cum exercitu e castris suis egressus contra
«ο λαγήναι Πώρον ξυν τη δυνάμει ως επί σφάς ή φεύγοντα

μαθείν, αυτούς δε νικώντας: ήν δε μέρος μέν τι της
Alexandri copias ferretur, aut intellexisset eum in fugam

στρατιάς αναλαβών Πώρος επ' εμέ άγη , μέρος δέ τι versum , se autem victores esse . Si vero Porus parte exerci

υπολειφθη αυτώ επί στρατοπέδου και ελέφαντες , συ δε tus sumpta in me contendat , partemque aliam cum ele

δή και ως μένειν κατά χώραν· ει δε τους ελέφαντας
phantis apud castra relinquat : tu quidem etiam sic tuo loco

45 ξύμπαντας άμα οι άγει Πώρος επ' εμέ , της δε άλλης

te contine. At si omnes elephantos adversus me ducat, re
στρατιάς υπολείπoιτό τι επί στρατοπέδου , συ δε δια

βαίνειν σπουδή οι γάρ ελέφαντες μόνοι, έφη , άποροι liquo exercitu apud castra relicto , tu celeriter amnem trans.

εισι προς τους εκβαίνονταςίππους και δε άλλη στρατιά mitte ; soli enim , inquit , elephanti equis difficilem transi -

tum efficiunt, reliquus autem exercitus facile transmittitur,

εύπορος .

9.
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ΚΕΦ. ΙΒ ' . CAP. XII.

Ταύτα μεν Κρατέρω ενετέλλετο . Εν μέσω δε της νή- Atque hæc quidem Cratero mandata sunt. Medio autem

σου τε και του μεγάλου στρατοπέδου , ένα αυτο Κρά- loco inter insulam et magna castra , apud quæ Craterum

τερος υπολέλειπτο , Μελέαγρός τε και "Άτταλος και
reliquerat, Meleagrum atque Attalum et Gorgiam cummer

Γοργίας ξυν τους μισθοφόροις ιππεύσί τε και πεζοίς ετε

5 τάχατον και τούτοις διαβαίνειν παρηγγέλλετο κατά μέ.
cenariis equitibus ac pedilibus statuit : mandatis additis ,

ρος, διελόντας τον στρατόν, οπότε ξυνεχομένους ήδη εν ut diviso in partes exercitu , quum Indos pugnæ implicitos

τη μάχη τους Ινδούς ίδoιεν. cernerent, etiam ipsi trajicerent.

2. Αυτός δε επιλεξάμενος τών τε εταίρων το άγη- 2. Ipse delecto amicorum agemate et equitatu Hepbæ

μα και την Ηφαιστίωνος ιππαρχίας και την Περδίκ- | stionis, Perdicce et Demetrii , Bactrianis etiam et Soglianis

10 κου τε και Δημητρίου και τους εκ Βάκτρων και Σο

γδιανών και τους Σκύθας ιππέας και Δάας τους ιπποτο- et Scythis equitibus et Daarum equestribus sagittariis , ex

ξότας και της φάλαγγος τούς τε υπασπιστές και την phalange vero sumptis scutatis , Clitique ac Cæni copiis et

Κλείτου τε και Κοίνου τάξιν και τους τοξότας και τους
sagittariis atque Agrianis , remotius nonnihil a ripa , ne ab

Αγριάνας , ήγεν αφανώς , πολύ τι απέχων της όχθης ,

15 του μη καταφανής είναι άγων επί την νήσον και την
hostibus cerneretur ad rupem atque insulam , qua trajicere

άκραν ένθεν διαβαίνειν αυτώ ήν εγνωσμένον. (3) Και statuerat, sese conferens, exercitum duxit . (3 ) Tum per

ενταύθα επληρούντο της νυκτός αι διφθέραι της κάρφης, | noctem pelles jam multo ante eo allate straimentisimplen

εκ πολλού ήδη παρενηνεγμέναι , και κατερράπτοντο ες

ακρίβειαν· ύδωρ τε εξ ουρανού της νυκτός λάβρον επι
tur, accurateque consuuntur. Largus etiam imber ea nocte

20 γίνεται . Ταύτη και μάλλόν τι η παρασκευή τε αυτό και
e cælo fusus effecit, ut apparatus qui ad trajiciendum fiebat

η επιχείρησις ή ες την διάβασιν ου φανερά κατέστη τω eo minus sentiretur, quum et tonitruorum et imbrium so

κτύπω τω από των όπλων και το θορύβω τω από των
nus strepitum armorum et clamores imperantium ducum

παραγγελμάτων των τε βροντών και του όμβρου αντι

παταγούντων. (4) Και των πλοίων δε τα πολλά αυτό | interciperet . (4 ) Pleraque etiam navigia dissecta ad eum

26 ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο ες τον χώρον τούτον και locum advecta et clam compacta in sylva occultabantur,

αφανώς αύθις ξυμπεπηγμένα εν τη ύλη έκρύπτετο , τα
tum reliqua tum naves triginta remorum . Sub lucem itaque

τε άλλα και αι τριακόντοροι. Υπό δε την έω ότε άνεμος
και δ όμβρος κεκοίμητο. Και η μεν άλλη στρατιά αυτώ | vento pariter atque imbre sedato , equitatus ac peditatus ,

η ιππική των διφθερών επιβάσά και όσους των πεζών quantum aut pelles aut navigia ferre poterant , juxta insu

30 τα πλοία εδέχετο επέρα κατά την νήσον, ως μή πρό lam trajiciebat ita ut non prius a speculatoribus quos Porus

σθεν όφθείεν πρός των σκοπών των εκ Πώρου καθεστη

κότων πρίν παραλλάξαντας την νήσον ολίγον έτι απέ
ad ripam statuerat conspecti sint , quam præterita insula

χειν της όχθης. jam non procul ab ripa abessent.

ΚΕΦ. ΙΓ'. CΑΡ. ΧΙΙ .

Αυτός δε επιβάς τριακοντόρου επέρα και άμα αυτό Ipse conscensa nave xxx remorum trajiciebat, unaque

45 Πτολεμαϊός τε και Περδίκκας και Λυσίμαχος οι σωμα- cum eo Ptolemæus et Perdiccas ac Lysimachus corporis

τοφύλακες και Σέλευκος των εταίρων, ο βασιλεύσας custodes , ex amicis etiam Seleucus cui postea regnare con

ύστερον, και των υπασπιστών οι ημίσεες τους δε άλ- tigit , et scutatorum dimidia pars ; reliquos scutatos aliæ na

λους υπασπιστάς άλλαι τριακόντοροι έφερον. Ως δε την ves triginta remorum vehebant. Simulac vero exercitus in

νήσον παρήλλαξεν η στρατιά , φανερώς ήδη επείχον τη | sulam pretergressus est conspiciente jam hoste in ripam

10 όχθη" και οι σκοποί κατιδόντες αυτών την ορμήν ως εκά- contendebat. Speculatores itaque cognito Macedonum ad

στους τάχους οιίπποι είχον ήλαυνον ως επί τον Πώρον. ventu , quanta maxima celeritate potuerunt equis ad Porum

( 2) Εν τούτω δε Αλέξανδρος πρώτος αυτός εκβάς και τους contendunt. (2) Interea Alexander qui primus in terrain

από των άλλων τριακοντόρων αναλαβών ξυνέταττε τους exscenderat , eos qui aliis navibus xxx remorum trajiciebant

αεί έκβαίνοντας των ιππέων : οι γάρ ιππείς πρώτοι έτε- assumpsit, et subinde escendentes equites in ordinem redi

45 τάχατο αυτό έκβαίνειν και τούτους άγων προήει έν | gebat. Equites enim primi omnium escendere jussi erant .

τάξει. 'Έλαθε δε ουκ ές βέβαιον χωρίον εκβάς αγνοία Hos ducensacieinstructa processit. Ceterum ignoratione

των τόπων, αλλά ές νήσον γάρ και αυτήν μέν μεγάλην, ή | Iocorum in locum parum firmum descendit . In aliam enim

δή και μάλλον νήσος ούσα έλαθεν, ου πολλώ δε ύδατι | insulam eamque amplarm incidit , unde eo minusinsula esse
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προς του ποταμού αποτεμνομένης από της άλλης γής . videbatur, quam aqua exiguo spatio a terra sejungebat. (3)

(5) Και άμα ηύξήκει το ύδωρ ο όμβρος λάβρος τε και Accedebat huc quod imber largus et in multam noctem du

επί πολύ της νυκτός κατασχών, ώστε ουκ εξεύρισκον

αυτω οι ιππείς τον πόρον , και δέος ήν αύθις άλλου δεή
ransaquam auxerat, ita ut equites vadum reperire non pos

5 σαι αυτό επί τη διαβάσει ίσου το πρώτο πόνου . Ως sent , metuerentque ne hic trajectus tantum ipsis negotii

δε εξευρέθη ποτέ ο πόρος, ήγε κατ' αυτόν χαλεπώς ήν | quantum prior facesseret . Tandem reperto vado , egre per

γάρ των μεν πεζών υπέρ τους μαστούς το ύδωρ ίναπερ eum transitum est. Aqua enim ubi altissiina erat peditum

το βαθύτατον αυτού των δέ ίππων όσον τας κεφαλάς

υπερίσχειν του ποταμού . (6) Ως δε και τούτο επεράτο | pectora , equorum cervices aquabat. ( 4) Postquam vero

10 αυτό το ύδωρ, επί μεν το δεξιόν κέρας παρήγαγε το τε hæc quoque aqua trajecta erat , agema equitum et reliqua.

άγημα των ιππέων και των άλλων ιππαρχιών τους rum turmarum optimos quosque selectos, ad dextrum cornu

κρατίστους επιλεξάμενος τους δε ιπποτοξότας της πά
σηςίππου προέταξες των δέ πεζών πρώτους μεν τους | traduxit, sagittarios vero equites univers0 equitatui prepo

υπασπιστές τους βασιλικούς, ών ηγείτο Σέλευκος , επέ
suit . Peditum autem primos scutatos regios , quos ducebat

15 ταξε τη ίππω: επί δε τούτοις το άγημα το βασιλικόν: Seleucus, equitatui adjunxit; proxime his agema regium ;

έχoμένους δε τούτων τους άλλους υπασπιστάς, ως εκά exinde reliquos scutatos , prout singulis præfecturæ conti
στους αι ηγεμονίαι εν τω τότε ξυνέβαινον · κατά δε τα

άκρα της φάλαγγος οι τοξόται αυτό και οι 'Αγριάνες | gerant. Ab utroque phalangis latere sagittarios atque Agria

και οι ακοντισται εκατέρωθεν επέστησαν . nos et jaculatores constituit.

ΚΕΦ. ΙΔ ' . CAP. XIV.

20 Ούτως εκτάξας τον μεν πεζον στρατόν εν κόσμω βά- Acie ita instructa , peditatum sex circiter millium ordine

δην έπεσθαι εκέλευσεν, ου πολύ αποδέοντας των εξακισ et sensim sequi jubet. Ipse quum equitatu superior futurus

χιλίων· αυτός δε , ότι κρατείν έδόκει τη ίππω , τους | videretur, equitibus , quinquiesfere mille, assumtis celeriter

ιππέας μόνους αναλαβών σπουδή ηγείτο , όντας ές πεν .
τακισχιλίους. Ταύρωνι δε τώ τοξάρχη προσέταξε τους | contendit , Taurone sagittariorum prefecto sagittarios ad

25 τοξότας επάγειν τη ίππω και αυτούς σπουδη . (2) Γνώ
equitatum festinanter adducere jusso. (2) Ita vero secum sta

μην δέ πεποίητο, ώς ει μεν προσμίξειαν αυτώ οι αμφί | tuebat, si Porus cum univers0 exercitu eum adoriretur,

τον Πώρον ξυν τη δυνάμει απάση , ή κρατήσειν αυτών se vel facile cum equitatu irruentem superiorem fure, vel

ου χαλεπώς τη ίππω προσβαλών ή απομαχείσθαι γε certe tantisper dum peditatus accederet hostilem impetum

έστετους πεζούς εντω έργω επιγενέσθαι · ει δε προς | moraturum; sin vero Indi improvis0 transitu perculsi sese

30 την τόλμαν της διαβάσεως άτοπον γενομένης οι Ινδοί

εκπλαγέντες φεύγοιεν, ου πόρρωθεν εξεσθαι αυτών κατά
in fugam verterent, non procul ab ipsis in fuga abfuturum ,

την φυγήν, ως πλείονα εν τη αποχωρήσει τον φόνον γε
et quo major inter fugiendum cædes edita esset, tanto mi.

νόμενον ολίγον έτι υπολείπεσθαι αυτό το έργον. nus negolii sibi reliquum futurum .

3. Αριστόβουλος δε τον Πώρου παϊδα λέγει φθάσαι 3. Aristobulus autem auctor est Pori filium cum xL cur

36 αφικόμενον συν άρμασιν ως εξήκοντα πριν το ύστερον | ribus venisse , priusquam ultimum ex Ionga illa insula

έκ της νήσου της μακράς περάσαι Αλέξανδρον και
Alexander exercitum transmisisset. Atque hunc quidem

τούτον δυνηθήναι αν είρξαι Αλέξανδρον της διαβάσεως,

χαλεπώς και μηδενόςείργοντος περαιωθέντα, είπερ ούν | Alexandrum transitu prohibere potuisse , quippe qui dini

καταπηδήσαντες οι Ινδοί εκ των αρμάτων προσέκειντο culter etiam nemine obsistente transisset , si modo Indi e

40 τους πρώτους των εκβαινόντων · αλλά παραλλάξαι γάρ | curribus desilientesin primos quosque transeuntes impetum

ξυν τοις άρμασι και ακίνδυνον ποιήσαι Αλεξάνδρω την I feeissent . Ceterumillum cum curribus pretergressum, tu

διάβασιν · και επί τούτους αφείναι Αλέξανδρον τουςίπ- tum Alexandro transitum reliquisse. In quos quum Alexan

ποτοξότας, και τραπήναι αυτούς ου χαλεπώς , πληγάς der equestres sagittarios immisisset, in fugam non incruen

λαμβάνοντας . (6 ) Οι δε και μάχην λέγουσιν εν τη εκ
tam vertisse . (4) Alii Indos qui Pori filium secuti erant cum

45 βάσει γενέσθαι των Ινδών των ξυν το παιδί τω Πώρου
Alexandro ejusque equitatu flumen egrediente conflixisse

άφιγμένων προς Αλέξανδρόν τε και τους ξυν αυτώ ιπ

πέας. Και γάρ και αφικέσθαι ξυν μείζονι δυνάμει τον
tradunt. Majoribus enim copiis Pori filium instructum ve

BuceΠώρου παίδα ,και αυτόν τε Αλέξανδρον τρωθήναι προς | nisse , ipsumque Alexandrum ab eo vulnus accepisse ,

και τον ίππον αυτού αποθανείν τον Βουκεφάλαν phalum vero equum , qui carissimus Alexandro erat, a Pori

φίλτατον Αλεξάνδρα όντα τον ίππον, και τούτον τρω- filio vulneratum interiisse . ( 5) Sed Ptolemæus Lagi filius,
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θέντα υπό του παιδός του Πώρου . (5) 'Αλλά Πτολε- cui ego assentior, aliter sentit. Hic quoque filium a Poro

μαίος ο Λάγου , ότω και εγώ ξυμφέρομαι , άλλως λέγει.
missum fuisse scribit , non autem ex solum currus ducen

Εκπεμφθήναι μεν γάρ τον παίδα υπό του Πώρου λέγει

και ούτος , αλλ' ουκ εξήκοντα μόνα άρματα άγοντα . | tem. Neque enim verisimile est Porum quum jam per

6 Ουδέ γάρ εικός Πόρον ακούσαντα εκ των σκοπών ότι | speculatores certior factus esset , aut ipsum Alexandrum ,

δή ή αυτός 'Αλέξανδρος διαβέβηκε του Υδάσπου σον
aut certe partem exercitus Hydaspen transiisse , filium suum

πόρον ή μέρος γέ τι της στρατιάς , ξύν εξήκοντα άρμασι

μόνοις εκπέμψαι τον αυτού παιδα : (6) & δη ως μέν
cum ex tantum curribus emisisse. (6) Qui quidem si ad

επί κατασκοπήν εκπεμπόμενα πολλά τε και ουκ εύ- | speculandum missi forent , nimis multi , neque ad rece

10 ζωνα ες την αποχώρησιν ήν , ώς δε εις το ειρξαί
ptum expediti fuissent : si ad arcendum hostes nondum

ούπω πεπερακότας των πολεμίων και τους ήδη εκβε

βηκόσιν επιθέσθαι , ουδαμή αξιόμαχα . 'Αλλά δισχι- | transgressi et cum transgressis confligendum , nequaquam

λίους γάρ λέγει ιππέας άγοντα αφικέσθαι τον Πώρου | pares fuissent . Sed duo millia equitum secum duxisse Pori

παιδα, άρματα δε εκατόν και είκοσι φθάσαι δε περά- ilium scribit , currus vero Cxx ; at priusquam eo pervenis
15 σαντα Αλέξανδρον και τον εκ της νήσου τον τελευταίον

πόρον .
set, Alexandrum etiam ultimum ex insula vadum transisse.

τε τους

ΚΕΦ. JE' . CΑΡ. ΧV.

Και επί τούτους τα μεν πρώτα εκπέμψαι Αλέξαν Idem Ptolemæus narrat Alexandrum primo sagittarios

δρονκαιούτος λέγει τους ιπποτοξότας, αυτόν δε άγειν | equestresin illos emisisse : ipsum vero equitesduxisse, exi

τους ιππέας προσάγειν γάρ οιηθήναι Πώρον ξυν τη | stimantem Ρorum cum omnibus copis adventare. Equita

20 πάση δυνάμειτην δέίππονταύτην προτεταγμένην αυτώ | tum vero primoloco positum reliquum exercitum preces

προπορεύεσθαι προ του άλλου στρατού. (2) Ως δέ | sisse. (2) Postquam autem ex speculatoribus numerum
κατέμαθεν ατρεκώς το πλήθος το των Ινδών, ενταύθα

hostium Indorum certo cognovit ,tum acriter cum equitatu

δή οξέως επιπεσείν αυτοίς ξυν τη αμφ' αυτόν ίππω τους
quem penes se habebat in eum invectum fuisse : illos in

δε έγκλίναι , ως Αλέξανδρόν τε αυτόν κατείδον και το

25 στίφος αμφ' αυτόν των ιππέων, ουκ επί μετώπου, αλλά | fugam vers0s, simulae Alexandrum ipsum equitumque qui

κατ' ίλας έμβεβληκός. Και τούτων ιππέας μεν πεσείν ες | ei aderant agmen non exporrecta acie sedturmatim in sese

τετρακοσίους, πεσείν δε και του Πόρου τον παίδα: τα | ferri vidissent. Ex his equites quidem ccα cesos esse , at

δε άρματα αυτούς ίπποις αλώναι έν τε τη αποχωρήσει | que in is etiam Pori filium, currusque una cum equis ca

βαρέα γενόμενα και εν αυτώ τω έργω υπό πηλού | ptοs , quod et tardiores in fuga essent , et limus cursumim

30 αχρεία . pediret..

3. Πώρος δέ , ώς αυτό όσοι ιππείς εκ της φυγής διε- 3. Porus vero , simulac qui fuga evaserant equites nun

σώζοντο , Αλέξανδρών τε αυτόν πεπερακότα ξύν τη | tiarunt , Alexandrum cum suo exercitu maximis viribus

στρατιά ες το καρτερώτατον και τον παίδα εν τη μάχη | trajecisse, iliumque in pugna caesum , ancipitis consiliilic

τετελευτηκότα ήγγειλαν, εγίγνετο μενκαι ως αμφίβολος | quoque factus est,propterea quod milites qui e regione

35 τη γνώμη , ότι και οι από του καταντικρύ του μεγάλου

στρατοπέδου οι ξύν Κρατέρω υπολελειμμένοι επιχει- | apud magna Castra cum Cratero relicti erant transitumn item

ρούντες τη διαβάσει εφαίνοντος ( 6) είλετο δ' ούν επ' tentare videbantur. (4) Tandem statuit Alexandro cum

αυτόν Αλέξανδρον ελάσας ξυν τη στρατιά πάση προς το | universo exercitu occurrere, et adversus firmissimam exer

καρτερώτατόν τε των Μακεδόνων και αυτόν τον βασιλέα | eitus Macedonici partem regemqueipsum pugnaminire.

4υ διαγωνίσασθαι. Αλλά και ως ολίγους των ελεφάντων | Quod tamen ita fecit , ut elephantos nonnisi paucos et ali

συν ου πολλή στρατιά αυτού επί του στρατοπέδου απέ
quam exercitus parlem apud castra relinqueret , qui Crateri

λιπεν , ώς φοβείν από της όχθης τους ξύν Κρατέρω ιπ
πέας. Αυτός δε τήν τε ίππον αναλαβών πάσαν , ες | equilibus ex ripa terrori essent. Ipse assumpto univers0

τετρακισχιχιλίους ιππέας , και τα άρματα πάντα , τρια- | equitatu , qui quatuor millium erat , omnesque curribus

15 κόσια όντα , και των ελεφάντων διακοσίους και των πε- coc , et elephantis cc, peditum vero qui usui esse possent xxx

ζών και τιπερ όφελος , ές τρισμυρίους , ήλαυνεν ως επ’ | milibus , adversits Alexandrum confendit . (5) Quumque

Αλέξανδρον. (6) Ως δ' ενέτυχε χωρίς ένα ου πηλός | ad campum minime lutosum , sed arena planum firmum
αυτό εφαίνετο , αλλ ' υπό ψάμμου γαρ ξύμπαν ήν άπε

δον και στερεόν ες τας εφόδους τε και αναστροφής των | que-et ducendo circumagendoque equitatui idoneum, ve

60 ίππων , ενταύθα έτασσε την στρατιάν, πρώτους μεν τους | nisset , exercitum hoc pacto instruit . Elepliantos pri
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5 πεύσιν.

ελέφαντας επί μετώπου , διέχοντα ελέφαντα ελέφαντος | mumin fronte collocat , centum pedum spatio inter se dis

ου μείον πλέθρου, ως πρό πάσης τε της φάλαγγος των | junctos , qui ante universam peditum phalangem exporre

πεζών παραταθήναι αυτό τους ελέφαντας επί μετώπου
cti starent , metumque Alexandri equitibus incuterent. (6 )

και φόβον πάντη παρέχειν το αμφ' 'Αλέξανδρον ιπ

(6) 'Αλλως τε ουδε ήξίου ές τα διαλείποντα | Neque enim putabat quenquam hostium per illa elephanto

των ελεφάντων τολμήσαι άν τινα ώσασθαι των πολε rum interstitia penetrare ausurum , neque equites propter

μίων, ούτε ξυν ίπποις διά τον φόβον των ίππων, πεζούς | equorum metum , pedites vero multo minus , quod et armati

τε έτι μείον» κατά στόμα τε γάρ αν πρός των οπλιτών
milites eos ex adverso ſerientes propulsaturi, et elephanti

προσβαλλόντων είργεσθαι και καταπατηθήσεσθαι επι

10 στρεψάντων επ' αυτούς των ελεφάντων . (7) Επί τού- | proculeaturi essent . (7 ) Post hos collocati erant pedites :

τοις δε οι πεζοί αυτώ έτετάχατο , ουκ ίσον το μέτωπον non quidem in eadem cum elephantis serie , sed secundo

τοις θηρίοις επέχοντες , αλλ' εν δευτέρω μετώπω μετά | post elephantos ordine , adeo ut fere ipsisinterstitis inter

τους ελέφαντας, όσον ες τα διαλείποντα επ' ολίγον έμ- jecta essent agmina. Adhee ad cornna aciei ultra ordinem

βεβλήσθαι τους λόγους. Ησαν δε αυτό και κατά τα
16 κέρατα έτι υπέρ τους ελέφαντας πεζοί έφεστηκότες: έκα- elephantorum pedites collocarat . Utrumque vero peditum

τέρωθεν δε των πεζών ή ίππος αυτώ ετέτακτο και προ | Iatus equitatu cinxerat , equitatum utrinque curribus mu

ταύτης τα άρματα εκατέρωθεν .

nierat .

ΚΕΦ. Ις' .
CAP. XVI .

Αύτη μεν η Πώρου τάξις ήν . Αλέξανδρος δε ώς ήδη Atque hæc quidem Pori acies erat . Alexander simulatque

καθεώρα τους Ινδούς έκτασσομένους , επέστησε τους ιπ Indos acie instructa stantes vidit , equites subsistere jubet,

20 πέας του πρόσω , ως αναλαμβάνειν των πεζών τους αεί ή at paulatim advenientes pedites reciperet. Quumque jam

προσάγοντας. Ως δε και η φάλαγξ αυτώ δρόμω συνά- phalanxcursim sesecumreliquis copis conjunxisset, Alexan

ψασα ομού ήδη ήν, ο δε ουκ ευθύς εκτάξας επήγεν, ως | der non continuo eos in aciem eduxit , ne cursus celeritate

μή καματερούς τε και πνευστιώντας ακμήσι παραδού- | defatigatοs atque andhelos barbaris recentibus objiceret : sed

ναι τοίς βαρβάροις , αλλά ές κύκλους παριππεύων ανέ
in orbem equitatum ducens, respirandi locum peditibus de.

25 παυε τους πεζούς έστε καταταστήναι αυτούς τον θυμόν .

(2) Ως δε την τάξιν κατείδε των Ινδών, κατά μέσον | dit, donec animum recollegissent. (2 ) Ιtaque Indorum exer

μέν, ίνα οι ελέφαντες προεβέβληντο και πυκνή η φάλαγξ | citus ordinatione conspecta , non in mediam aciem , qua

κατά τα διαλείποντα αυτών επετέτακτο , ουκ έγνω προ- parte elephanti objecti erant , et densa phalanx per interesti

άγειν, αυτά εκείνα οκνήσας άπερ ο Πώρος το λογισμό
tia collocata , impetum facere statuit, id ipsum metuens

30 ξυνθείς ταύτη έταξεν · αλλά αυτός μέν , άτε ιπποκρατών, | quod Ρorum ad ita instruendam aciem induxerat : sed ipee ,

την πολλήν της ίππου αναλαβών επί το ευώνυμον κέ ut qui equitatu superior erat, assumptamajoreequitum parte

ρας των πολεμίων παρήλαυνεν, ώς ταύτη επιθησόμενος. | in sinistrum Pori cornu movet ,tanquam ea parteirrupturus

(3) Κοϊνον δε πέμπει ως επί το δεξιόν , την Δημητρίου ( 3 ) Canum ad dextrum cornu mittit , suas et Demetrii tur

και την αυτού έχονταιππαρχίαν, κελεύσας , επειδάν το mas ducentem , mandatis additis , ut quum barbari suum

35 κατά σφάς στίφος των ιππέων ιδόντες οι βάρβαροι άν equitatum adversus agmen equitum quod eos adoriebatur

τιπαριππεύωσιν, αυτόν κατόπιν έχεσθαι αυτών των ducerent , eorum terga premerent . Peditum autem phalan

πεζών δε την φάλαγγα Σελεύκω και 'Αντιγένει και Ταύ
gem Seleuco , Antigeni et Tauroni ducendam dedit , utque

ρωνι προσέταξεν άγειν μή πρόσθεν δε άπτεσθαι τουέρ

γου πρίν υπό της ίππου της αμφ' αυτόν τεταραγμένην

non prius prælium ineant jubet , quam equitatum hostilem

40 τήν τε φάλαγγα των πεζών και τους ιππέας κατίδωσιν.

et phalangem a suis equitibus perturbatam viderint.

-4 . Ήδη τε εντός βέλους εγίγνετο και εφήκεν επί το

4. Quumque intra teli jactum appropinquasset, confestim

κέρας το ευώνυμον των Ινδών τους ιπποτοξότας, όντας sagittarios equestres circiter mille in sinistrum Indorum cor

ες χιλίους , ως ταράξαι τους ταύτη έφεστηκότας των nu immittit , ut frequentia telorum et equorum irruptione

πολεμίων τη πυκνότητί τε των τοξευμάτων και των hostes ex ea parte constitutos turbarent. Ipse etiam equita

45 ίππων τη επελάσει και αυτός δε τους εταίρους έχων tum amicorum apud se habens ad sinistrum barbaroruin

τους ιππέας παρήλαυνεν οξέως επί το ευώνυμον των

βαρβάρων , κατά κέρας έτι τεταραγμένοις εμβαλείν

cornu contendit , eo consilio ut circumagenda acie adhuc

σπουδήν ποιούμενος , πρίν επί φάλαγγος έκταθήναι αυ

perturbatus aggrediatur, antequam ipsorum equitatus in

τους την ίππον .
phalangem constitueretur.



136 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣ. Ε , ιζ .

ΚΕΦ. ΙΖ' . CAP . XVII.

'Εν τούτω δε οί τε Ινδοί τους ιππέας πάντοθεν ξυν- Interea Indi omni ex parte conglomerati equitatum

αλίσαντες παρίππευον Αλεξάνδρα αντιπαρεξάγοντες τη | contra Alexandrum ,impetum ejus propulsaturi , ducunt ,

ελάσει , και οι περί Κοϊνον, ως παρήγγελτο , κατόπιν
quum statim Cenuscum suis copiis, uti ei imperatum erat,

αυτούς έπεφαίνοντο. Ταύτα ξυνιδόντες οι Ινδοί αμφίστο
eorum tergo imminet. Quod conspicati Indi equitatum in

5 μον ηναγκάσθησαν ποιήσαι την τάξιν της ίππου , την

μενως επ' Αλέξανδροντην πολλήν τε και κρατίστης | duas acies diducere sunt Coacti , atque eam quidem que et

οι δε επί Κοινόν τε και τους άμα τούτω επέστρεφον. (2) pluribus et, praestantioribus copiis constabat , in Alexan

Τούτο τε ούν ευθύς έτάραξε τας τάξεις τε και τις γνώ- drum , alteram vero in Cenum ducebant . (2 ) Quod qui

μας των Ινδών, και Αλέξανδρος ιδών τον καιρόν εν αυτή | dem statim Indorum ordines pariter atque animos turbavit .

10 τη επί θάτερα επιστροφή της ίππου επιτίθεται τοϊς | Alexander opportunitate rei animadversa , interea dum se

καθ' αυτόν , ώστε ουδέ τήν εμβολήν εδέξαντο των αμφ'
equitatus in duas partes dividit , in eam quæ in se conversa

Αλέξανδρον ιππέων οι Ινδοί, αλλά κατηράχθησαν ώσπερ | erat impetum facit . Quam Alexandri equitatusincursionem

εις τείχος τι φίλιον τους ελέφαντας. (3) Και εν τούτω
quum Indi sustinere non possent, ad elephantos tanquam

οι επιστάταιτων ελεφάντων αντεπήγον τη ίππωτα θη
15 ρία , και η φάλαγξ αυτή των Μακεδόνων αντεπήει προς | ad amicos muros confugiunt . (3 ) Quorum rectores quam

τους ελέφαντας , ές τε τους επιβάτας αυτών ακοντίζον- belluas in equitatum concitassent, Macedonum phalanx

τες και αυτά τα θηρία περισταδόν πάντοθεν βάλλοντες. invecta telorum jactu tum sessores tum elephantos ipsos

Και ήν το έργον ουδενί των πρόσθεν αγώνων έoικός τά | omni ex parte premebat. Eratque haec pugna nulli prio

τε γάρ θηρία επεκθέοντα ες τας τάξεις των πεζών, όπη rum certaminum similis . Belluæ enim in peditum agmina

20 επιστρέψειεν, εχεράϊζε καίπερ πυκνήν ούσαν την των
delatæ , quacunque sese vertebant Macedonum phalangem

Μακεδόνων φάλαγγα , και οι ιππείς οι των Ινδών , τοις
πεζούς ιδόντες ξυνεστηκός τοέργον, επιστρέψαντες αύθις | guantumvis densam perfringebant : adhecIndorum equita

και αυτοί επήλαυνον τη ίππω. (6 ) Ως δε πάλιν εκρά
quum peditatum manum conserere viderent, denuo conversi

τησαν αυτών οι αμφ' 'Αλέξανδρον, τη τε ρώμη και τη equitatum invadebant. (4 ) Qui quum iterum ab iis qui

25 εμπειρία πολύ προέχοντες , ως επί τους ελέφαντας αύθις | circa Alexandrum erant victi essent , ( quippe qui et robore

κατειλήθησαν. Και εν τούτω πάσα ή ίππος Αλεξάνδρω et peritia rei militaris Ionge erant superiores) ad elephan

ες μίαν ίλην ήδη ξυνηγμένη , ουκ εκ παραγγέλματος, tos rursus confugiebant. Interea universus Alexandri equi

αλλά εν τω αγώνι αυτό ές τήνδε την τάξιν καταστάσα, | tatus jam in unum agnen conglomeratus, non quidem ipsius

όποι προσπέσου των Ινδών ταις τάξεσι, ξύν πολλών φόνο | mandato , sed in ipso certaminein eum ordinem redactus ,

30 απελύοντο . (6 ) Και ές στενόν ήδη κατειλημένων των quacunque in agmina Indorum incidebat, cum multa cæde

θηρίων ου μείω προς αυτών οι φίλοι ήπερ οι πολέμιοι | discedebat. (5) Bellue vero quum jamin angustum reda

έβλάπτοντο , εν ταις επιστροφαϊς τε και τοις ώθισμούς
ctæ essent, non minus damni suis quam hostibus inferebant,

καταπατούμενοι. Των τε ούν ιππέων, οία δή εν στενώ
multos dum convertunt se et mutuo trudunt, proculcantes.

περί τους ελέφαντας είλουμένων, πολύς φόνος εγίγνετο ,
35 και οι ηγεμόνες των ελεφάντων οι πολλοί κατηκοντισμέ- Equitibusitaque angusto loco cum elephantis conclusis ma

νοι ήσαν, και αυτοί οι ελέφαντες τα μεν τιτρωσκόμενοι,
gna strages edebatur . Plerique etiam elephantorum rectores

τα δε υπό τε των πόνων και ερημίας ηγεμόνων ουκέτι
telorum jactu interfecti, ipsique elephanti partim vulnerali

διακεκριμένοι εν τη μάχη ήσαν: (6) αλλ' οία δη υπό | partim defatigati et rectoribus destituti non amplius in pugna

του κακού έκφρονες φιλίοις τε ομού και πολεμίοις προσ- certum locumtenebant, (6 ) sed vulnerum impatientia , rabie

10 φερόμενοι πάντα τρόπον εξώθουν τε και κατεπάτουν instinctis similes , nullo discrimine suosjuxta atque hostes

και κατέκαινον. Αλλ' οι μεν Μακεδόνες , άτε εν εύρυ- impellebant proculeabantque atqueinterimebant. Macedo

χωρία τε και κατά γνώμην την σφών προσφερόμενοι nes tamen ; quum in loco spatioso et pro lubitu suo impetum

τοϊς θηρίοις όπη μεν επιφέρoιντο είχον, αποστραφέντων
facerent, irruentibus in se belluis cedebant, contra receden.

δε είχοντο εσακοντίζοντες: οι δε Ινδοί εν αυτοίς ανα
tes jaculis confodiebant; at Indi qui circum ipsos elephantos

45 στρεφόμενοι τα πλείω ήδη προς εκείνων έβλάπτοντο . (7)

“Ως δε καματηρά τε ήν τα θηρία και ουκέτι αυτοις έρ
versabantur majore damno afficiebantur. (7 ) Postquam vero

δωμέναι αι εκδρομαι εγίγνοντο , αλλά συριγμή μόνον
belluæ defatigatæ non jam amplius validos impetus face

διαχρώμενα ώσπερ αι πρύμναν κρουόμεναι νήες επί | rent , sed stridorem tantum edentes , instar navis puppiin

πόδα υπεχώρουν , αυτός μεν Αλέξανδρος περιβάλλει εν
liibita pedem retro ferrent : Alexander repente omni equi

κύκλω την ίππον τη πάση τάξει , τους πεζούς δε ξυνα
tatu hostibus circumfuso , signo dato imperat uti pedites

σπίσαντας ως ές πυκνοτάτην ξύγκλεισιν επάγειν την inter se consertis scutis confertissimaque phalange in eos ſe

φάλαγγα εσήμανε . Και ούτως οι μεν ιππείς των Ινδών rantur . Atque ita undique circumventi Indorum equites

BO
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πλήν ολίγων κατεχόπησαν εν τω έργω εκόπτοντο δε omnes fere ea in pugna cæsi sunt. Peditum etiam , irruen

και οι πεζοί πανταχόθεν ήδη προσκειμένων σφίσι των tibus omni ex parte Macedonibus, magna strages edita est .

Μακεδόνων . Και εν τούτω ένα διέσχεν η ίππος η Αλε- | Tum omnes , qua Alexandri equitatus spatium dabat , in

ξάνδρου ές φυγήν πάντες επεστράφησαν. fugam vertuntur .

ΚΕΦ. ΙΗ' .
CAP. XVIII.

5

και και και

25

Και εν τω αυτο Κρατερός τε και οι άλλοι όσοι της Interea Craterus aliique duces qui cum eo ad ripam Hy

στρατιάς της Αλεξάνδρου επί τη όχθη του Υδάσπου
daspis relicti fuerant, manifesta Alexandri victoria con

υπολελειμμένοι ηγεμόνες ήσαν , ωςνικώντα λαμπρώς

κατείδον Αλέξανδρον , επέρων και αυτοί τον ποταμόν. specta , amnem trajiciunt. Qui quidem non minorem fu

Και ούτοι ου μείονα τον φόνον εν τη αποχωρήσει των | gientium Indorum cedem ediderunt , quippe qui integri

10 Ινδών εποίησαν , ακμήτες αντί κεκμηκότων των αμφ'
fessis Alexandri militibus in insequendo succederent.

Αλέξανδρον επιγενόμενοι τη διώξει .

2. Απέθανον δε των Ινδών πεζοί μεν ολίγον απο- 2. Caesi sunt ex Indis pediles paulo minus XX M , equites

δέοντες των δισμυρίων , ιππείς δε ες τρισχιλίους , τα δε
mm; currus omnes concisi. Duo Pori filii interfecti et

άρματα ξύμπαντα κατεκόπη και Πώρου δύο παίδες

15 απέθανον και Σπιτάκης ο νομάρχης των ταύτη Ινδών
Spitaces Indorum illius regionis prases omnesque ele

και των ελεφάντων και αρμάτων οι ηγεμόνες και οι ιπ- phantorum et curruum præfecti et equitatus ac peditatus

πάρχει και οι στρατηγοί της Πώρου ξύμπαντες. Pori duces * * * Elephanti etiam qui in pugna cæsi non

Έλήφθησαν δε και οι ελέφαντες , όσοι γε αυτών μή αυ

του απέθανον. (3) Των δε αμφ' 'Αλέξανδρον πεζοί μεν
erant , capti. (3 ) Ex peditatu Alexandri , qui VI M numero

20 από εξακισχιλίων των εν τη πρώτη προσβολή γενομέ- primum conflictum adierunt, Lxxx summum desiderali;

νων ες ογδοήκοντα μάλιστα απέθανον· ιππείς δε των ex sagittariis equestribus , qui quidem primi pugnam ag

μεν ιπποτοξοτών , οι δή και πρώτοι του έργου ήψαντο ,

δέκα της δε εταιρικής ίππου αμφί τους είκοσι των
gressi sunt , » , ex amicorum equitatu xx, ex reliquo omni

δέ άλλων ιππέων ως διακόσιοι. equitatu cc.

4. Πώρος δε μεγάλα έργα εν τη μάχη αποδειξάμε- 4. Porus qui in ea pugna rem præclare gesserat , non du

νος μη ότι στρατηγού , αλλά και στρατιώτου γενναίου , cis solum verum etiam strenui militis officio ſunctus, con

ως των τε ιππέων τον φόνον κατείδε και των ελεφάντων specta equitum cæde, quumque elephantorum alios prostra -

τους μέν αυτού πεπτωκότας , τους δε ερήμους των ηγε tos, alios absque rectoribus tristes errare , peditatus etiam
μόνων λυπρους πεπλανημένους , των δε πεζών αυτώ οι

30 πλείους απολώλεσαν , ουχ ήπερ Δαρείος ο μέγας βασι
maximam partem interiisse cerneret : non tamen veluti

λεύς εξάρχων τοίςαμφ' αυτόν της φυγής απεχώρει , (5) | magnus ile rex Darius ex suis fugam primus inivit , sed

αλλά έστε γάρ υπέμενε τι των Ινδών έν τη μάχη ξυν quamdiu partem aliquam Indorum pugnantem vidit , tam .

εστηκός, ές τοσόνδε αγωνισάμενος , τετρωμένος δε τον | diu etiam ipse conflixit . (5) Quum vero in dextro humero,

δεξιόν ώμον , δν δη γυμνόν μόνον έχων εν τη μάχη ανε- quem quidem solum in pugna nudum ferebat, vulnus ac

35 στρέφετο ( από γάρ του άλλου σώματος ήρκει αυτά τα cepisset ( nam lorica et robore et opere præ ceteris eximia

βέλη και θώραξ , περιττός ών κατά τε τηνισχύν και την
ut postea intuentibus adparuit , facile a reliquo corpore tela

αρμονίαν, ώς ύστερον καταμαθείν θεωμένοις ήν ) , τότε

δή και αυτός απεχώρει επιστρέψας τον ελέφαντα. (6)
propulsabat ) converso elephanto recessit. ( 6) Alexander,

Και Αλέξανδρος μέγαν τε αυτόν και γενναίον άνδρα
quod magnum ac generosum virum in pugna se præsti

40 ιδών έν τη μάχη σώσαι επεθύμησε . Πέμπει δη παρ'
tisset, salvum cupiebat. Ac primum quidem Taxilem In

αυτόν πρώτα μέν Ταξίλην τον Ινδόν· και Ταξίλης προσ dum ad eum mittit . Qui quum adequitasset quousque per

ιππεύσας εφ' όσον οι ασφαλές εφαίνετο το ελέφαντι δς elephantum qui eum gestabat tutum erat , et Porum rogas

έφερε τον Πώρον επιστήσαί τε ήξίου το θηρίον , ου γάρ | set ut sisteret elephantum( neque enim amplius fugere pos
είναι οι έτι φεύγειν, και ακούσαι των παρ' 'Αλεξάνδρου se ) uti Alexandri postulata acciperet : (7 ) hic viso Taxile

45 λόγων. (7) “Ο δε ιδών άνδρα εχθρόν εκ παλαιού τον Τα
vetere hoste , conversus in eum ferebatur, tanquam lancea

ξίλην επιστρέψας ανήγετο ως ακοντίσων» και αν και κα

τέχανεν ξαν] τυχόν , ει μη υποφθάσας εκείνος απήλασεν
petiturus; et fortassis interfecisset, nisi ille confestim

από του Πώρου πρόσω» τον ίππον . Αλέξανδρος δε ουδε cum equo e Pori conspectu se proripnisset. Alexander ne

επί τώδε τω Πώρω χαλεπός εγένετο , αλλ' άλλους τε εν hanc quidem ob causam Poro succensebat; sed alios nibi

50 μέρειέπεμπε καιδη και Μερόην άνδρα Ινδόν , ότι φί- lominus submittebat, et in iis Meroem hominem Indum ,
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λον είναι εκ παλαιού τω Πώρω τον Μερόην έμαθε. qunm veterem ei cum Poro amicitiam intercedere acce

(8) Πώρος δε ως τα παρά του Μερόου ήκουσε και έκ | pisset. (8) Porus Merois oratione audita quod vehementi

του δίψους άμα εκρατείτο , επέστησέ τε τον ελέφαντα | siti premebatur cum elephanto substitut atque ex eo de

και κατέβη απ' αυτού · ώς δε έπιέ τε και ανέψυξεν , | scendit . Quumque bibisset ac nonnihil respirasset , Con:

5 άγειν αυτόν σπουδή εκέλευσε παρ' Αλέξανδρον . tinuo se ad Alexandrum adduci jussit.

ΚΕΦ. ΙΘ' .
CAP . XIX.

Και ο μεν ήγετο : Αλέξανδρος δε ώς προσάγοντα Alexander ut eum a Meroe ductum appropinquare intel

επίθετο , προσιππεύσαςπρο της τάξεως ξυν ολίγοις των lexit , nonnihil ante aciem progressus , amicis aliquot comi

εταίρων απαντά τω Πώρων και επιστήσας τον ίππον
tatus Poro obviam ivit . Equumque sistens, magnitudinem

το τε μέγεθος εθαύμαζεν , υπέρ πέντε πήχεις μάλιστα
Pori ( erat enim quinque cubitis procerior ) et pulchritudi.

10 ξυμβαίνον , και το κάλλος του Πόρου και ότι ου δε
nem simul admiratus est quodque nullum dejecti animi si

δουλωμένος τη γνώμη εφαίνετο , αλλ' ώσπερ αν ανήρ

αγαθός ανδρί αγαθώ προσέλθοι υπέρ βασιλείας της αυ- gnum præ se ferre videretur, sed ut generosus cum gene

του προς βασιλέα άλλον καλώς ήγωνισμένος. (2) Έν- | roso viro Congrederetur, pro regno suo adversus alium

θα δη Αλέξανδρος πρώτος προσειπών αυτόν λέγειν | regem fortiter preliatus . (2) Tam Alexander prior eum

15 εκέλευσεν και τι οι γενέσθαι εθέλοι . Πώρον δε αποκρί- | compellans , quid sibi fieri cuperet dicere jussit. Cui Ρo

νασθαι λόγος , ότι Βασιλικώς μοι χρήσαι , ο Αλέξαν
rum respondisse ferunt, Ut me regie tractes Alexander.

δρε . Και 'Αλέξανδρος ήσθείς τω λόγω , Τούτο μεν
Porro Alexander ea oratione delectatus, Hoc libi , inquit,

έσται σοι , ώ Πώρε, έφη, εμού ένεκα · συ δε σαυτού ένεκα

8 τι σοι φίλον άξίου. Ο δε πάντα έφη εν τούτω ενεϊ- | Pore, mea causa continget: tu quod tua causa tibi gratum

20 ναι. (3) Και Αλέξανδρος τούτω έτι μάλλον τώ λόγω sit postula . Cui Ρorus , omnia iis quo dixisset contineri ,

ησθείς τήν τε αρχήν τω Πώρο των τε αυτου Ινδών | respondit. (3 ) Quo responso letior Alexander Poro re

έδωκε και άλλην έτι χώραν προς τη πάλαι ούση πλείο- gnum Indorum restituit , et ultra pristinum imperium aliam

να της πρόσθεν προσέθηκε και ούτως αυτός τε βασι- | ei regionem vetere ampliorem adjecit . Αtque ita et regie

λικώς κεχρημένος ήν ανδρί αγαθώ και εκείνω εκ τούτου

25 ες άπαντα πιστω έχρήσατο. Τούτο το τέλοςτη μάχη | ad omnia est usus . Ηujusmodi exitum habuit pugna
hominem generosum tractavit, et fido in posterum amico

τη προς Πώρόν τε και τους επ' εκείνα του Υδάσπου

ποταμού Ινδούς Αλεξάνδρω εγένετο επ’ άρχοντος Αθη- | Alexandri adversus Ρorum et Indos trans Ηydaspen amnem

ναίοις Ηγεμόνος μηνός Μουνυχιώνος. colentes, archonte Athenis Hegemone, mense Munychione.

4. "Ινα δε η μάχη ξυνέβη και ένθεν ορμηθείς επέ- 4. Porro eo loco quo et pugna commissa fuerat et quo

30 ρασε τον Υδάσπης ποταμόν, πόλεις έκτισεν Αλέξανδρος. | ad trajiciendum Hydaspen moverat , urbes condidit , atque

Και την μεν Νίκαιαν της νίκης της κατ’ Ινδών επώνυ- alteram quidem a victoria adversus Indos parta Nicæam

μον ώνόμασε την δε Βουκέφαλα ες του ίππου του appellavit : alteram , Bucephalam in equi sui Bucephali me

Βουκεφάλα την μνήμην, δς απέθανεν αυτού , ου βλη- | moriam , qui quidem eo loci interit , non quidem ab ali

θείς προς ουδενός, αλλ' υπό καμάτου τε και ηλικίας. | quo vulneratus , sed laboribus pariter atque etate fractus,

35(6) Ην γάρ αμφί τα τριάκοντα έτη, καματηρός γενόμε- | (5) siquidem trigesimum annum agebat , quam haec defa

VOS ,πολλά δε πρόσθεν ξυγκαμών τε και ξυγκινδυνεύσας | tigatio ei accideret . Multos vero etiam antea labores , mal

'Αλεξάνδρω, αναβαινόμενός τε προς μόνου Αλεξάνδρου | taque pericula cum Alexandro obi erat, solumque Alexan

ο Βουκεφάλας ούτος , ότι τους άλλους πάντας απηξίου
drum sessorem admittebat , reliquos rejiciebat , magnitu

αμβάτας , και μεγέθει μέγας και το θυμό γενναίος.

40 Σημείον δέ οι ήν βοός κεφαλή έγκεχαραγμένη , εφ' ότου
dine simul corporis eximia atque animo generoso prædi

και το όνομα τούτο λέγουσιν ότι έφερεν· οι δε λέγουσιν
tus . Nota ei impressa erat bovis caput, cujus etiam causa

ότι λευκόν σήμα είχεν επί της κεφαλής , μέλας ών αυ nomen ei Bucephalo inditum est; vel quod , ut aliis pla

τός , εις βοός κεφαλήν μάλιστα είκασμένον . (0) Ούτος | cet , quum ipse nigri coloris esset , albam in capite notam

ο ίππος εν τη Ουξίων χώρα αφανής εγένετοΑλεξάνδρω, | haberet , bovis capiti perquam similem. (6) Hunc ipsum

45 και 'Αλέξανδρος προεκήρυξεν ανά την χώραν πάντας | equum quumin Uxiorum regione amisisset Alexander, per

αποκτενείν Ουξίους , ει μή απάξουσιν αυτώ τον ίππον· universam regionem proclamari jussit , nisi equum ei redu .

και απήχθη ευθύς επί τω κηρύγματι. Τοσήδε μέν | cerent , se Uxios omnes ad internecionem interfecturum.

σπουδή Αλεξάνδρω αμφ ' αυτόν ήν , τόσος δε 'Αλεξάν- Λd hoc edictum equus statim reductas fuit . Adeo hic carus

δρου φόβος τους βαρβάροις. Και εμοί ες τοσόνδε τετι- Alexandro , et Alexander terribilis barbaris fuit. Et hæc

50 μήσθω ο Βουκεφάλας ούτος Αλεξάνδρου ένεκα. quidem in laudem Bucephali Alexandri causa dicta sint.
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ΚΕΦ. Κ'. CΑΡ. ΧΧ.

Αλεξάνδρω δε επειδή οι αποθανόντες εν τη μάχη Alexander quum iis qui in pugna cecidissent debitum ho.

κεκόσμηντο το πρέποντι κόσμω , και δε τους θεούς τα νο norem persolvisset, sacrificiaque consueta diis pro victoria

μιζόμενα επινίκια έθυε , και αγών έποιείτο αυτό γυ
lecisset , ludis etiam gymnicis atque equestribus ad Hyda

μνικός και ιππικός αυτού επί τη όχθη του Υδάσπου

5ίναπερ το πρώτον διέβη άμα τοστρατό. (2) Κράτε- | spis ripam habitis , (2 ) eo loco quo primum cum exercitu

ρον μεν δή ξύν μέρει της στρατιάς υπελείπετο , τας πό- | trajecit , Craterum cum parte copiarum reliquit , qui urbes

λεις άστινας ταύτη έκτιζεν αναστήσοντά τε και εκτει- quas ibi condere cæperat exædificaret, muroque cingeret.

χιούντα : αυτός δε ήλαυνεν ως επί τους προσχώρους | Ipsein Indos Pori regno finitimos movit . Hi Glauganice ,

τη Πώρου αρχή Ινδούς . "Όνομα δε ήν το έθνει ut auctor est Aristobulus , dicebantur : ut vero Ptolemæus,

1ο Γλαυγανίκαι , ως λέγει 'Αριστόβουλος , ώς δε Πτολε
Glausæ ; quonam nomine rectius appellati fuerint non

μαίος , Γλαύσαι · οπoτέρως δε έχει το όνομα του μοι μέ
ego curo. (3) Alexander regionem eorum ingressus est ,

λει. (3) Επήει δε την χώραν αυτών Αλέξανδρος των

τε εταίρων ιππέων έχων τους ημίσεας και των πεζών
equitatus amicorum alteram partem apud se habens , et ex

από φάλαγγος εκάστης επιλέκτους και τους ιπποτοξότας | singulis peditum plhalangibus selectissimos quosque , eque

15 ξύμπαντας και τους Αγριάνας και τους τοξότας και stres sagittarios omnes , Agrianos præterea et sagittarios.

προσεχώρoυν αυτώ ομολογία πάντες . («) Και έλαβε Nec mora , omnes se ei dedidorunt. (4 ) Adhæc urbes

πόλεις μεν ες τριάκοντα και επτά , ών ένα ολιγοστοί | ΧΧΧνιι recepit , quarum quae minima erat , non minus να

ήσαν οικήτορες πεντακισχιλίων ουκ ελάττους ήσαν,| ineolarum habebat: multa vero etiam ultra XM. Pagorum
πολλών δε και υπέρ τους μυρίους και κώμας πλήθει

90 τε πολλάς έλαβε και πολυανθρώπους ου μείον των πό
quoquemagnum numerum cepit, atque eos quidem non mi -

λεων. Και ταύτης της χώρας Πώρων άρχειν έδωκε:
nus quam urbes ipsas incolarum frequentia celebres. To

και Ταξίλη δε διαλλάττει Πώρον και Ταξίλην απο- tius vero hujusce regionis imperium Poro dedit. Taxilem

πέμπει οπίσω ες τα ήθη τα αυτού . etiam Poro conciliatum in suas sedes dimittit .

5. Εν τούτω δε παρά τε 'Αβισάρου πρέσβεις ήκον , 5. Per id tempus legati ab Abisare venerunt ; Abisarem

και ενδιδόντες αυτόν τε Αλεξάνδρα Αβισάρης και την χώ- | ipsum totamque ejus regionem dedentes . Porro ante pu

ραν όσης ήρχε . Καίτοι πρό γε της μάχης της προς
gnam cum Poro commissam statuerat Abisares copias suas

Πώρον γενομένης Αλεξάνδρω επενόει 'Αβισάρης και

αυτός ξυν Πώρω τάσσεσθαι · τότε δε και τον αδελφόν | cum Ρoro conjungere. Tum vero fratrem suum aliosque

τον αυτού ξυν τοις άλλοις πρέσβεσι παρ' Αλέξανδρον | legalos ad Alexandrum cum pecuniis et elephantis XL misit.

30 έπεμψε , χρήματά τε κομίζοντα και ελέφαντας τεσσα
ράκοντα δώρον 'Αλεξάνδρω. (6) Ηκον δε και παρά | (6) Venerunt etiam legati ab Indis qui libere suis legibus

των αυτονόμων Ινδών πρέσβεις παρ' Αλέξανδρος και
utentes vivunt , et a Poro alio Indorum præfecto . Alexan .

παρά Πώρου άλλου του υπάρχου Ινδών . Αλέξαν- der confestim Abisarem ad se venire jubet, minatus nisi

δρος δε διά τάχους 'Αβισάρην ιέναι παρ' αυτόν κελεύει,
pareret se cum exercitu magno ejus malo ad ipsum ventu

35 επαπειλήσας , ει μή έλθοι, ότι αυτόν όψεται ήκοντα ξύν

τη στρατιά ίνα ου χαιρήσει ιδών .

7. Εν τούτω δε Φραταφέρνης τε ο Παρθυαίων και 7. Dum hæc geruntur, Phrataphernes Parthorum atque

Υρκανίας σατράπηςτους καταλειφθέντας παρά οι Θρά- | Hyreanie satrapacum Thracibus sibi commissis ad Alexan
κας άγων ήκεν ως 'Aλέξανδρος και παρά Σισικόττου

drum venit ; et nuntii a Sisicotto Assacenorum satrapa ,

δυ του Άσσακηνών σατράπου άγγελοι , ότι τον τε ύπαρ- | Aggaecenos interfecto pratore ab Alexandro defecisse nun

χον σφών απεκτονότες ειεν οι Ασσακηνοί και απ ’ Αλε
tiantes. Adversus hos Philippum et Tyriaspem cum exer

ξάνδρου αφεστηκότες. Και επί τούτους Φίλιππος

εκπέμπει και Τυριάσπην συν στρατιά , τα περί την
citu mittit , qui Assacenorum motus compescant, et pro

'Ασσακηνών χώρων καταστησομένους και κοσμήσοντας.
vinciam regant.

8. Αυτός δε ως επί τον 'Ακεσίνην ποταμόν προύχώ- 8. Ipse ad Acesinem amnem movit. Hujus amnis solius

ρει . Τούτου του Ακεσίνου ποταμού το μέγεθος μό- ex Indiæ fluminibus magnitudinem Ptolemæus Lagi filius

νου των Ινδών ποταμών Πτολεμαίος ο Λάγου ανέγρα- [ descripsit . Esse enim , ea parte qua Alexander eum na
δεν είναι γάρ ίνα επέρασεν αυτόν Αλέξανδρος επί των vigiis et pellibus cum exercitu transmisit, rapidum Acesi

πλοίων τε και των διφθερών ξύν τη στρατιά το μεν nis cursum magnis asperisque cautibus interjectis , quibus

4 ρεύμα οξύ του Ακεσίνου πέτραις μεγάλεις και οξείαις,

καθ' ών φερόμενον βία το ύδωρ κυμαίνεσθαί τε και
illisæ ac repercussæ undæ ingentes æstus strepitusque con

καχλάζειν» το δε εύρος σταδίους επέχειν πεντεκαίδεκα . citent. Latitudinem vero esse quindecim stadiorum . (9 )

rum.
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(0) Και τοις μεν δή επί των διφθερών περώσιν εύμαρη | Atque iis quidem qui utribus transportati sunt facilemtra
γενέσθαι τον πόρον τους δε εν τοις πλοίους διαβαίνον- | jectum fuisse : eorum vero qui navibus transvecti sunt ,

τας εποχειλάντων πολλών πλοίων επί ταϊς πέτραις και quum pleræque cautibus illisæ rumperentur, non paucos

ξυναραχθέντων ουκ ολίγους αυτού εν τω ύδατι δια
in amne periisse . Ex quibus verbis facile quis colligere

6 φθαρήναι. Είη αν ούνεκ τούδε του λόγου ξυντιθέντι | queat, non multum a vero abhorrere quod de Indi amnis
τεκμηριούσθαι ότι ου πόρρω του αληθούς αναγέγραπται | magnitudine scriptum est ab iis qui latitudinem XL sta

του Ινδού ποταμού το μέγεθος όσοις εςτεσσαράκοντα | dioruna esse statuunt ubi latissimus is sit: ubi vero angu

σταδίουςδοκεί του Ινδού είναι το εύρος ένα μέσως έχει | stisimus et ob angustiam profundissimus ,in XV stadia

αυτός αυτού ο Ινδός : ένα δε στενώτατός τε και διά στε»

10 νότητα βαθύτατος , ές τους πεντεκαίδεκα συνάγεσθαι· | contrahi. Atque hanc quidem mediamfere esse Indi lu

και ταύτα πολλαχή είναι του Ινδού. Και γάρ και του minis plerisque in locis latitudinem . Etenim existimaverim

Ακεσίνου τεκμαίρομαι επιλέξασθαι Αλέξανδρον έναπερ | Alexandrum ad Acesinem quoque trajiciendum eam parten

το πλατύτατον ήν του πόρου , ως σχολαιτέρω χρήσα- | delegisse qua maxime amplus ejus cursus eaque de causa

σθαι τα ρεύματι . minus rapidus esset.

16

ΚΕΦ. ΚΑ . CAP. XXI.

Περάσας δε τον ποταμόν Κοϊνον μέν ξυν τη αυτού Transmisso itaque flumine , Cænum cum suis copiis ad

τάξει απολείπει αυτού επί τη όχθη , προστάξας επιμε- | ripain relinquit , qui reliqui exercitus transitum curaret ,

λείσθαι της υπολελειμμένης στρατιάς της διαβάσεως , φui etfrumentum et alia necessaria ex regione Indorum quae

οι τόν τε σίτον αυτώ τον εκ της ήδη υπηκόου των Ιν

δώνχώρας καιτα άλλα επιτήδεια παρακομίζειν έμελ- | remitit, mandatis additis , utlectissimis Indorum qui bel
ei jam parebat allaturi erant. (2 ) Porum in regnum suum

20 λον . (2) Πώρον δε ες τα αυτού ήθη αποπέμπει , κε

λεύσας Ινδών τε τους μαχιμωτάτους επιλεξάμενον και
licosissimi haberentur copiis , et elephantis (si quos haberet)

εί τινας παρ' αυτώ έχοι ελέφαντας , τούτους δε αναλα. collectis ad se veniret . Ipse vero alium illum Porum ho

βόντα ιέναι παρ' αυτόν . Αυτός δε Πώρον τον έτερον | minem malum , qui deserta provincia cui praeerat fugisse

τον κακόν , ότι εξηγγέλθη πεφευγέναι απολιτών της | nuntiabatur, cum expeditissimo militeinsegui statuit. (3)

25 χώραν ής ήρχεν , επενόει διώκειν ξύν τοϊς κουφοτάτοις | Porus enim hic , quamdiu Alexander cum altero Poro Del
της στρατιάς. (3) Ο γάρ Πώρος ούτος , έστε μεν πο lum gerehat , legationes ad Alexandrum mittens se pariter

λέμια ξυνειστήκει Αλεξάνδρα τα προς τον άλλον
et regionem cui imperabat Alexandro dedebat, magis odio

Πώρον , πρέσβεις παρ' Αλέξανδρον πέμπων , αυτόν τε
Pori quam amore Alexandri motus. Quum autem Porum

και την υπό οιχώραν ενεδίδου Αλεξάνδρα, κατά έχθος
ad Alexandrum venisse , et regnum suum idque multo au

30 το Πώρου μάλλον η φιλία τη 'Αλεξάνδρου ως δε
ctius ei restitutum esse cognovit, non tam Alexandri quam

αφειμένoν τε εκείνον και προς τη αυτού και άλλης πολ

λής άρχοντα έμαθε , τότε δή φοβηθείς , ουχ ούτω τι
Pori , qui ejusdem cum ipso nominis erat , metu e provincia

Αλέξανδρον , ώς τον Πώρον εκείνον τον ομώνυμον ,
sua aufugit, omnibus iis qui bello apti essent, ( quibus

φεύγει την εαυτού , αναλαβών όσους των μαχίμων | quidem persuadere potuit ut fuge comites essent ) secum

38 ξυμπείσαι ηδυνήθη μετασχεϊν οι της φυγής. sumptis.

4. Επί τούτον ελαύνων 'Αλέξανδρος αφικνείται επί 4. In hunc profectus Alexander ad Hydraoten alium Indiæ

τον Υδραώτην ποταμόν , άλλον αυ τούτον Ινδόν πο
fluvium pervenit, latitudine quidem Acesine nihilo mino

ταμόν , το μεν εύρος ου μείονα του 'Ακεσίνου , οξύτητι

δε του βού μείονα . “ Όσον δε της χώρας έστε επί τον rem , cursus vero rapiditate inferiorem . Et peromnem regio

40 Υδραύτην επήλθε , φυλακάς υπέλιπεν εν τοις επικαι- nem præsidia idoneis locis posuit, ut Craterus et Cænus tuto

ροτάτοιςχωρίοις , όπως οι αμφί Κρατερόν τε και Κοϊνον
ad se pervenirent , frumento per maximam regionis partem

δι’ ασφαλείας επέρχoιντο της χώρας την πολλήν προ

νομεύοντες. (6) Ενταύθα Ήφαιστίωνα μεν εκπέμπει, | direpto . (5) Deinde Hephaestioni partem exercitus commit

δούς αυτω μέρος της στρατιάς , πεζών μεν φάλαγγας | tens , peditum scilicet phalanges duas , ex euitibus Deme

45 δύο , ιππέων δέ τήν τε αυτού και την Δημητρίου ιπ

παρχίαν και των τοξοτών τους ημίσεας , ες την Πώρου | trii agmen et suum ipsius , et sagittariorum dimidiam par

του άφεστηκότος χώρας, κελεύσας παραδιδόναι ταύτήν | tem , eum in Porillius qui aufugerat regionem mittit , eamque

Πώρω το άλλο, και ει δή τινα προς ταϊς όχθαις του
ut alteri Poro tradat jubet. Et siquæ aliæ ad ripam Uydraolis

Υδραώτου ποταμού αυτόνομα έθνη Ινδών νέμεται , και

60 ταύτα προσαγαγόμενον τώ Πώρω άρχειν εγχειρίσαι. (6) | Παvi gentes Indorum essent libere suis legibus viventes ,

Αυτός δε επέρα τον Υδραώτην ποταμόν, ου καθάπερ τον earum omnium gubernationem Poro det . ( 6) Ipse Hydrao
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Ακεσίνην χαλεπώς. Προχωρούντι δε αυτώ επ' εκείνα ten fluvium non ita difficulter atque Acesinem trajecit.

της όχθης του Υδραώτου τους μεν πολλούς καθ' ομο
Dehinc ultra ripam Hydraotis progressus , plerosque dedi

λογίαν προσχωρείν ξυνέβαινεν , ήδη δέ τινας ξυν όπλοις

tione recepit : nonnullos etiam cum armis occurrentes, alios
απαντήσαντας τους δε και υποφεύγοντας ελών βία κα

6 τεστρέψατο,
vero fugientes captos vi subegit.

20

ΚΕΦ. ΚΒ' . CAP. XXII .

Εν τούτω δε εξαγγέλλεται 'Αλεξάνδρα των αυτο Inter hæc Alexandro nuntiatur alios quosdam Indos libe

νόμων Ινδών άλλους τέ τινας και τους καλουμένους ros et Cathæos paratos esse , si eo exercitum duceret , pu

Καθαίους αυτούς τε παρασκευάζεσθαι ως προς μάχην ,
gnam experiri , reliquosque finitimos , qui sicut ipsi libere

ει προσάγοι τη χώρα αυτών Αλέξανδρος, και όσα όμορά

10 σφισιν ωσαύτως αυτόνομα , και ταύτα παρακαλείν ες το viverent, ad societatem sollicitare : ( 2) urbem vero ad quanı

έργον (2) είναι δέ τήν τε πόλιν οχυράν πρός ήν επενόουν confligere statuissent, nomine Sangala, munitam esse . Ca

αγωνίσασθαι : Σάγγαλα ήν τη πόλει όνομα , και αυτοί
thæi quoque strenui in primis reique bellicæ peritissimi ha.

οι Καθαιοι εντολμότατοί τε και τα πολέμια κράτιστοι

ένoμίζοντο και τούτοις κατά τα αυτά Οξυδράκαι άλλο
bebantur. Cum his conspirasse Oxydracas aliam Indorum

16 Ινδών έθνος , και Μαλλοί , άλλο και τούτο· επεί και gentem , et Mallos aliam ab his diversam ; adversus quos

ολίγω πρόσθεν στρατεύσαντας επ' αυτούς Πωρόν τε και paulo ante et Abisares et Porus conjunctis copiis , ac multis

'Αβισάρην ξύν τε τη σφετέρα δυνάμει και πολλά άλλα
Indorum in societatem adscitis , profecti, quum nihil tanto

έθνη των αυτονόμων Ινδών αναστήσαντας ουδέν πρά

ξαντας της παρασκευής άξιον ξυνέβη απελθείν .
belli apparatu dignum gessissent , recesserant.

3. Ταύτα ως εξηγγέλθη Αλεξάνδρω , σπουδή ήλαυνεν 3. Hæc ut Alexandro nuntiata sunt , confestim in Cathæos

ως επί τούς Καθαίους. Και δευτεραίος μέν από του contendit , et secundis castris ab Hydraote fluvio ad urbem

ποταμού του Υδραώτου προς πόλιν ήκεν ή όνομα Πία- | pervenit cui Pimpralna nomen est . Ea Indorum gens

πραμα: το δ' έθνος τούτο των Ινδών 'Αδραϊσται εκα

λούντο . Ούτοι μεν δη προσεχώρησαν ομολογία Αλε

Adraistæ vocabantur. li statim pactionibus deditionem fe

26 ξάνδρω . (6) Και Αλέξανδρος αναπαύσας τη ύστεραία cerunt. ( 4 ) Alexander postero die militibus ad quietem

την στρατιάν, τη τρίτη προύχώρει επί τα Σάγγαλα, | dato , tertio die Sangala profectus est , ubi et Catlici ali

ένα οι Καθαιοί τε και οι άλλοι πρόσχωροι αυτοις ξυνε que his finitimi qui sese iis conjunxerant, ante urbem in

ληλυθότες προ της πόλεως παρατεταγμένοι ήσαν επί
colle non omnino arduo instructa acie stabant. Hunc col

γηλόφου ου πάντη αποτόμου · κύκλω δε του γηλόφου

3ο αμάξας περιστήσαντες εντός αυτών εστρατοπέδευον , lem velut triplici vallo in orbem curribus dispositis munie

ως τριπλούν χάρακα προβεβλήσθαι προ των αμαξών . rant , castris in medio locatis. (5) Alexander naturam loci

(6) Αλέξανδρος δε τό τε πλήθος κατιδών των βαρβάρων | Mostiumque multitudinem contemplatus , quomodo commo

και του χωρίου την φύσιν , ως μάλιστα προς τα παρόντα

dissimum visum est aciem instruxit, et sagittarios equestres,

εν καιρώοι εφαίνετο παρετάσσετο και τους μεν ιπποτοξό

35 τας ευθύς ως είχεν εκπέμπει επ' αυτούς , ακροβολίζεσθαι | uti erant , continuo qui adequitanteslostem telis lacessant

κελεύσας παριππεύοντας, ως μήτε εκδρομήν τινα ποιή- | emittit , ne nimirum Indi nondum satis instructa Macedo

σασθαι τους Ινδούς πρίν ξυνταχθήναι αυτή την στρα num acie excursionem aliquam faciant, utque Indis intra

τιάνκαιωςπληγάς γίγνεσθαι αυτούςκαι προ τηςμάχης | ipsa manimenta consistentibus ante pugnam damnumin

εντός του οχυρώματος . (6) Αυτός δε επί μέν του δε

« ο ξιού κέρως των ιππέων το άγημα κατέστησε και την ferretur. ( 6) Dehinc equitum agema ad dextrum cornu

Κλείτου ιππαρχίαν , έχoμένους δε τούτων τους υπα constituit, quibus Cliti equitum praefecturam adjunxit.

σπιστάς , και επί τούτοις τους 'Αγριάνας: κατά δε το Proximos his scutatos locat, deinde Agrianos. Ad sinistrum

ευώνυμον Περδίκκας αυτώ ετέτακτο , την τε αυτού έχων

ίππαρχίας και τας των πεζεταίρων τάξεις: επί κέρως

cornu Perdiccam statuit, sua equestri præfectura et pedi.

45 δε εκατέρου οι τοξόται αυτό διχή διακριθέντες ετάχθη- | turn anmicorum agminibus instructum ; sagittarios in utrum

σαν. (1) Εκτάσσονται δεαυτώ παρεγένοντο και οι από της | que cornu divisit . (7 ) Alexandro ita aciem instruente ,

οπισθοφυλακίας πεζοί τε και ιππείς. Και τούτων τους | pedites atque equites qui novissimo agmini presidio erant

μεν ιππέας επί τα κέρατα διελών παρήγαγεν από δε

των πεζών των προσγενομένων πυκνοτέραν την ξύγ

adveniunt. Atque ex hisquidem equites cornibus admovit :

κλεισιν της φάλαγγος ποιήσας , αυτός αναλαβών την

ex peditibus vero qui accesserant , phalangis structura con

ίππον την επί του δεξιού τεταγμένην παρήγαγεν επί fertiore effecta , ipse assumto equitatu quem ad dextram
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τας κατά το ευώνυμον των Ινδών αμάξας. Ταύτη statuerat, in currus Indorum ad lavam collocatos duxit .

γάρ ευπροσοδώτερον αυτώ εφαίνετο το χωρίον και ου Hac enim facilior ad collem aditus fore videbatur , neque

πυκναι ωσαύτως αι άμαξαι εφειστήκεσαν. ita denšus erat ex hac parte curruum ordo.

οο

ΚΕΦ. ΚΓ'. CAP. XXIII.

Ως δε επί την ίππον προσαγαγούσαν ουκ εξέδραμον Postquam vero Indi adversus adductum equitatum extra

και οι Ινδοί έξω των αμαξών , αλλ' επιβεβηκότες αυτών currus non procurrerent , sed conscensis iis tela ex editore

αφ' υψηλού ηκροβολίζοντο , γνούς Αλέξανδρος ότι ουκ
loco torquerent , equitatum parum idoneum ad hanc rem

είη των ιππέων το έργον, καταπηδήσας από του ίππου

ratus , desiliens ex equo Alexander pedes ipse peditum plia
πεζός επήγε των πεζών την φάλαγγα. (2) Και από

langem in cos duxit. (2 ) Atqui a prima curruum serie non

μέν των πρώτων αμαξών ου χαλεπώς έβιάσαντο οι

1o Μακεδόνες τους Ινδούς: προ δε των δευτέρων οι Ινδοί difficulter Indi a Macedonibus sunt repulsi. Ad secundum

παραταξάμενοι ράον απεμάχοντο , οία δή πυκνότεροί | vero ordinem conferti facilius sese tuebantur , quippe quest

τε έφεστηκότες εν ελάττονι το κύκλω και των Μακε et densiores in minori orbe curribus insisterent, et Mace

δόνων ου κατ ’ ευρυχωρίαν ώσαύτως προσαγόντων σφί
dones non ita spatioso loco in eos ferrentur dum et primos

σιν , ενώ τάς τε πρώτας αμάξας υπεξήγoν και κατά τα
currus submovebant , et per illorum interstitia , prout

15 διαλείμματα αυτών ως εκάστους προύχώρει ατάκτως | quisque poterat,inordinate irrumpebant. Ceterum iis etiam

προσέβαλλον αλλά και από τούτων όμως εξώσθησαν οι

Ινδοί βιασθέντες προς της φάλαγγος . ( 3) Οι δε ουκέτι
curribus Indi a phalange depulsi sunt. (3 ) Neque in tertio

επί των τρίτων έμενον , αλλ' ώς τάχους είχαν φυγή
curruum ordine diutius restiterunt, sed fugaquam celerrima

εις την πόλιν κατεκλείσθησαν . Και Αλέξανδρος ταύ potuerunt sese in urbem receperunt : quibus ea conclusis,

20 την μεν την ημέραν περιεστρατοπέδευσε τους πεζούς την Alexander eo ipso die peditum copiis , quatenus phalanı

πόλιν όσα γε ηδυνήθη αυτώ περιβαλείν η φάλαγξ επί
sufficiebat , oppidum obsedit. Murus enim in circuitu am

πολύ γάρ επέχον το τείχος των στρατοπέδω κυκλώσα
plior erat , quam ut ab exercitu totus in orbem cingi posset.

σθαι ου δυνατός εγένετο (4) κατά δε τα διαλείποντα

αυτού , ίνα και λίμνη ου μακράν του τείχους ήν , τους | (4 ) Vacuis vero peditatu locis, ubi et stagnum quoddam nea

25ίππέας επέταξεν εν κύκλο της λίμνης , γνούς ου βα procul a muris situm erat, equitatum circa hoc stagnum

θείαν ούσαν την λίμνην και άμα εικάσας ότι φοβεροί collocavit , sciens stagnum id parum profundum esse simul.

γενόμενοι οι Ινδοί από της προτέρας ήττης απoλείψουσι | que facile conjicicns , Indos cladis accepta metu percuises

της νυκτός την πόλιν. (6) Και ξυνέβη ούτως όπως
noctu urbem deserturos. (5 ) Quod quidem ita ut cogitarat

είχασεν αμφί γάρ δευτέραν φυλακήν εκπίπτοντες εκ
evenit . Nam circiter secundam noctis vigiliam plerique

30 του τείχους οι πολλοί αυτών ενέχυρσαν ταϊς προφυλα

eorum urbe elapsi, in equitum procubias inciderunt. Quo
καις των ιππέων , και οι μεν πρώτοι αυτών κατεκόπη

σαν πρός των ιππέων » οι δε επί τούτοις αισθόμενοι ότι
rum quidem primi ab equitibus cæsi sunt : alii hos secuti

φυλάσσεται εν κύκλω η λίμνη ες την πόλιν αύθις ανε quum stagnum equitatu circumsessum esse sensissent,

χώρησαν. rursus in urbem sese receperunt.

8. Αλέξανδρος δε χάρακί τε διπλό περιβάλλειέναπερ 6. Alexander urbem , ea parte qua stagnum impediebat

μή είργεν η λίμνη την πόλιν και φυλακάς εν κύκλω | excepta, duplici vallo in orbem cingit , et accuratiores ad

της λίμνης ακριβεστέρας κατέστησεν . Αυτός δε μη

circuitum stagni custodias locat. Ipse tormenta muris ad
χανάς προσάγειν το τείχει επενόει , ως κατασείειν το

τείχος. Αυτομολήσαντες δε αυτώ των εκ της πόλεώς movere cosque quatere statuit , quum transfugæ quidam ex

40 τινες φράζουσιν ότι εν να έχοιεν αυτής εκείνης της νυ urbe ad eum venientes nuntiarunt Indos ea nocte ex urbe

κτός εκπίπτειν εκ της πόλεως οι Ινδοί κατά την λίμνην
sese subducere constituisse circa stagnum ea parte qua ral.

έναπερ το εκλιπές ήν του χάρακος. (1) Ο δε Πτολε

lum desinebat. (7 ) Alexander Ptolemæum Lagi F. eo loco
μαϊoν τον Λάγου επιτάττει ενταύθα , τών τε υπασπιστών

αυτο δούς χιλιαρχίας τρείς και τους Αγριάνας ξύμπαν statuit, scutatorum tria millia ei adjungens, Agrianos omnes,

45 τας και μίαν τάξιν των τοξοτών , αποδείξας το χωρίον unumque sagittariorum agmen , ostenso loco qua verisimile

ήπερ μάλιστα είκαζε βιάσεσθαι τους βαρβάρους: Συ δε erat barbaros erupturos : mandatis additis, ut simulae eos

επειδάν αίσθη , έφη , βιαζομένους ταύτη , αυτός μεν

eruptionem tentantes sensisset , ipse cum exercitu transitu

ξυν τη στρατιά είργειν τους βαρβάρους του πρόσω , τον

δε σαλπιγκτήν κέλευε σημαίνειν υμείς δε , άνδρες ηγε- | prohibeat : tubicini ut signum tuba det jubeat. Ducibus

60 μόνες , επειδάν σημανθή , ξυν τους καθ' αυτούς έκαστοι etiam imperat, ut statim audito signo cum suis quisque

35
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ξυντεταγμένοι ιέναι επί τον θόρυβον ίν' αν η σάλπιγξ | copis, quo tuba vocaverit advolent . Se quoque pugn

παρακαλώ . Αποστατήσω δε ουδέ εγώ του έργου . non defuturum promittit.

ΚΕΦ. ΚΔ'. CAP. XXIV.

“Ο μεν ταύτα παρήγγειλε: ΙΙτολεμαίος δέ αμάξας τε Atque hæc quidem Alexander quum imperasset , Ptole

εκ των απολελειμμένων εν τη πρώτη φυγή αμαξών mæus multis curribus qui in prima illa fuga relicti fuerant

και ταύτη ξυναγαγών ως πλείστας κατέστησεν εγκαρσίας , collectis, transversos eosin via disponit , ut pluresfugien

ένα πολλά εν νυκτί τα άπορα φαίνεται τους φεύγουσι , | stibus per noctem difficultates apparerent; praeterea quod

και του χάρακος του κεκομμένου τε και ου καταπηχθέν
erat vallorum jam cæsum at nondum in terram depactum

τος συννήσαι άλλη και άλλη εκέλευσεν εν μέσω της

τε λίμνης και του τείχους. Και ταύτα αυτω οι στρα
connecti inter se hic illic in loco inter stagnum et murum

10 τιώται εν τη νυκτί εξειργάσαντο. (2 ) Ήδη τε ήν αμφί
medio jubet . Quod quidem ea nocte a militibus confectum

τετάρτην φυλακήν και οι βάρβαροι , καθάπερ εξήγγελτο
est . ( 2 ) Barbari sub quartam noctis vigiliam , quemadmo.

Αλεξάνδρω, ανοίξαντες τας ως επί την λίμνην πύλας | dura Alexandro significatum fuerat , efusi portis quae ad
δρόμωεπ' αυτήν έφέροντο. Ου μήν έλαθον τας ταύτη stagnum vergebant , cursim eo ferebantur, sed neque procu

φυλακάς ουδε Πτολεμαίον τον επ' αύταις τεταγμένον bias, neque Ptolemæum post eas constitutum latere potue.

15 αλλά εν τούτω οί τε σαλπιγκται εσήμαινον αυτω και runt. In hoc rerum statu tubicines signum dant ; ipse

αυτός την στρατιάν ωπλισμένην τε και ξυντεταγμένην cum exercitu armato atque in ordinem redacto in barba

έχων εχώρει επί τους βαρβάρους. (3) Τοις δε αι τε ros contendit. (3) At vero currus et vallum loco inter sta

άμαξαι εμποδών ήσαν και ο χάραξ εν μέσω καταβε

ελημένος. Ως δε ή τε σάλπιγξέφθέγξατο και οι αμφί | Quumvero ad tubesonitum Ptolemaei copie acriter in eos
gnum medio ductum , magno barbaris impedimento erant .

20 Πτολεμαίον προσέχειντο αυτούς , τους αεί εκπίπτοντας

διά των αμαξών κατακαίνοντες , ενταύθα δη αποστρέ- 1 terrentur, magnamque eorum qui subinde per currus pene

φονται αύθις ες την πόλιν . Και απέθανον αυτών εν trabant stragem ederent, rursus in urbem confugiunt :

τη αποχωρήσει ες πεντακοσίους. quingenti barbari in ea fuga cæsi.

4. Έν τούτω δε και Πώρος αφίκετο , τούς τε υπο- 4. Interea Porus advenit reliquos elephantos adducens ,

25 λοίπους ελέφαντας άμα οι άγων και των Ινδών ές πεν
et Indorum vm. Jamque et machinæ Alexandro confectæ

τακισχιλίους· αϊ τε μηχαναι Αλεξάνδρω ξυμπεπηγμέ

ναι ήσαν και προσήγοντο ήδη τα τείχει. Αλλά οι Μα- erant et muris admovebantur. Macedones vero vel ante

κεδόνες , πριν και κατασεισθήναι τι του τείχους, υπoρύτ
quam ullam monium partem quassarent, lateritio muro

τοντές τε αυτοί πλίνθινον δν το τείχος και τας κλίμακας

30 εν κύκλω πάντη προσθέντες αιρούσι κατά κράτος της | suffoss0 scalisque omni ex parte admotis , urbem vi capiunt.

πόλιν . ( 6) Και αποθνήσκουσι μεν εν τη καταλήψει (5 ) In ejus urbis expugnatione XVII milia Indorum trucidata

των Ινδών ές μυρίους και επτακισχιλίους, εάλωσαν δε

υπέρ τας επτά μυριάδας και άρματα τριακόσια και
sunt : capti supra Lxx millia, currus ccc , equites D. De Ale

ιππείς πεντακόσιοι. Της δε ξύν Αλεξάνδρω στρατιάς | xandri exercitu circiter centum in universa obsidione desi

15 απέθανον μενολίγον αποδέοντες των εκατόν εν τηπάση | aerati , vulnerati fuerunt non pro numero cesorum , supra

πολιορκία τραυματίαι δε ου κατά το πλήθος των νεκρών

εγένοντο , αλλ ' υπέρ τους χιλίους και διακοσίους , και | mille et ducentos ; mille enim circiter in his cum alii duces

εν τούτοις των ηγεμόνων άλλοι τε και Λυσίμαχος και
tum Lysimachus corporis custos.

σωματοφύλαξ.

6. Θάψας δε ως νόμος αυτό τους τελευτήσαντας , Εύ- 6. Posthæc Alexander , casis patrio more sepultis , Eu

μένη τον γραμματέα εκπέμπει ες τας δύο πόλεις τας | menem scribam ad duas urbes , que una cum Sangalis de

ξυναφεστώσας τοις Σαγγάλοις , δούς αυτό των ιππέων | fecerant , mittit , trecentis equitibus ei adjunctis , qui op

ες τριακοσίους , φράσοντας τους έχουσι τας πόλεις των | pidanis denuntient , Sangala urbem abs se expugnatam

τε Σαγγάλων την άλωσιν και ότι αυτοίς ουδέν έσται | esse , nihil vero ipsis sinistri eventurum , si Alexandriinm

45 χαλεπόν εξ Αλεξάνδρου υπομένουσί τε και δεχoμένοις | perium non detrectantes amice eum excipiant ; ut nec

φιλίως Αλέξανδρον ουδέ γάρ ουδέ άλλοις τισί γενέσθαι | aliis Indis libere viventibus accidisset , qui voluntariam

των αυτονόμων Ινδών όσοι εκόντες σφάςενέδοσαν. (7) | deditionem fecissent . (7) Sed li jam antea de Sangalo

Οι δε (ήδη γάρ εξήγγελτο αυτούς κατά κράτος εαλωκότα rum expugnatione certiores facti, metu perculsi desertis

προς Αλεξάνδρου τα Σάγγαλα ) φοβεροί γενόμενοι | urbibusfugerant. Quorum fuga cognita , Alexander acriter

έφευγον απολιπόντες τας πόλεις . Και Αλέξανδρος , 1 eos insecutus est . At multi eorum fuga evaserunt ; multo

40
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επειδή εξηγγέλθη αυτώ ή φυγή , σπουδή εδίωκεν αλλά enim postea quam ſugerant tempore insequi cæptum est.

οι πολλοί μεν αυτώνέφθασαναποφυγόντες , διά μακρού | Quotquot vero e fuga ob valetudinem relicti sunt , quin

γάρ ή δίωξις εγίγνετο· όσοι δε κατά την αποχώρησιν
ασθενεία υπελείποντο , ούτοι εγκαταληφθέντες πρός τής | genti circiter, ab exercitu comprehensi cesique sunt. ( 8 )

και στρατιάς απέθανον ές πεντακοσίους μάλιστα . (8) Ως | Deposita itaque spe assequendi fugientes , Sangala reversus ,

δε απέγνω διώκειν του πρόσω τους φεύγοντας , επανελ urbem solo aquavit : regionem autem ipsam Indis , qui

θών ες τα Σάγγαλα , την πόλιν μεν κατέσκαψε , την | antea libere legibus suis vivebant et sponte deditionemfe

χώραν δε των Ινδών τους πάλαι μεν αυτονόμοις , τότε
δε εκουσίως προσχωρήσασι προσέθηκε. Και Πώρον | cerant , attribuit. Αc Porum quidem cum copiis suis ad

10 μεν ξυν τη δυνάμει τη αμφ' αυτόν εκπέμπει επί τάς | urbes que deditionen fecerant mittit, praesidia iis imposi

πόλεις αι προσκεχωρήκεσαν , φρουράς εισάξοντα εις | turum ; ipse cum exercitu ad Hyplasin amnem processit ,

αυτάς αυτός δε ξυν τη στρατιά επί τον Υφασιν ποτα
Indos qui trans flumen habitabant , subacturus . Neque

μόν προύχώρει , ώς και τους επ' εκείνα Ινδούς κατα
enim ullum belli finem cernebat, quamdiu aliquid hostile

στρέψαιτο. Ουδε εφαίνετο αυτο πέρας τι του πολέμου

15 έστε υπελείπετο τι πολέμιον .
superesset.

ΚΕΦ. ΚΕ . CAP. XXV.

Τα δε δή πέραν του Υφάσιος ποταμού ευδαίμονα
Porro regionem illam trans Hyphasin opulentam esse

τε την χώραν είναι εξηγγέλλετο και ανθρώπους αγα- | audierat , incolas et bonos agricolas et strenuos milites esse ,

θούς μέν γης εργάτας, γενναίους δε τα πολέμια καιες | privatim etiam composite vivere ; plerasque enim civitates

τα ίδια δε σφών εν κόσμω πολιτεύοντας προς γάρ των
ab optimatibus regi nihilque ab iis inique decerni : majo

20 αρίστων άρχεσθαι τους πολλούς , τους δε ουδέν έξω του

επιεικούς εξηγείσθαι. Πλήθός τε ελεφάντων είναι τοις rem apud hosce quain apud ullos Indos elephantorum co

ταύτη ανθρώποις πολύ τι υπέρ τους άλλους Ινδούς και | piam esse et mole corporis roboreque excellere. ( 2) Que

μεγέθει μεγίστους και άνδρεία . (2) Ταύτα δε εξαγ- | quidem Alexandro nuntiata , vehementi ejus animum ulte

γελλόμενα Αλέξανδρον μεν παρώξυνεν ες επιθυμίαν | rius procedendi studio exstimulabant. Macedonum vero

25 του πρόσω ιέναι·οι Μακεδόνες δε εξέκαμνον ήδη ταϊς
animi jam fatiscere coeperant, quum regem labores ex la.

γνώμαις , πόνους τε εκ πόνων και κινδύνους εκ κινδύ
boribus suscipientem , pericula ex periculis adeuntem vide

νων επαναιρούμενον δρώντες τον βασιλέα · ξύλλογοί τε

εγίγνοντο κατά το στρατόπεδον των μεν τα σφέτερα | rent . Conventus etiam in castris agebant , aliis , qui mo

οδυρομένων, όσοι επιεικέστατοι , των δε ουκ ακολουθή- | destiores erant , fortunam suam deplorantibus : aliis se non

30 σειν , ουδ' ήν άγη Αλέξανδρος , επισχυριζομένων. | secuturos etiam ducente rege affirmantibus . Que postquam

Ταύτα ως επίθετο Αλέξανδρος, πριν και επί μείζον | cognovit Alexander, priusquam tumultus militaris simul

προελθεϊν την ταραχών τους στρατιώταις και την αθυ
et animorum abjectio longius serperet viresque acciperet

μίαν, ξυγκαλέσας τους ηγεμόνας των τάξεων έλεξεν

ώδε. convocatis ordinum ducibus ita disseruit.

3. « Ορών υμάς , ώ άνδρες Μακεδόνες τε και ξύμμα- 3. « Quum intelligam vos , o Macedones et socii, non ea

χοι , ουχ ομοία έτι τη γνώμη επομένους μοι ες τους κιν- dem qua soletis voluntate pericula mecum adire, idcirco hac

δύνους, ξυνήγαγον ές ταυτό, ώς ή πείσας άγειν του πρόσω | mihi apud vos concione utendum esse putavi uti aut persua

ή πεισθείς οπίσω αποστρέφεσθαι. Ει μεν δή μεμπτοι | dens ulterius ducam , aut persuasus pedem referam . Porro ,

εισιν υμίν οι μέχρι δεύρο πονηθέντες πόνοι και αυτός εγώ | si neque labores in hunc usque diem actos , neque me qui

40 ηγούμενος , ουδέν έτι προύργου λέγειν μοί εστιν. ( «) | ad eos subeundos dux vobis fui , probatis , non est quod

Ει δε Ιωνία τε προς υμών διά τούσδε τους πόνους έχε- | pluribus vobiscum agam : (4) sin autem Ionia vobis hisce

ται και Ελλήσποντος και Φρύγες αμφότεροι και Καπ- | laboribus , Hellespontus, Phrygia utraque , Cappadocia , Pa

πάδοχες και Παφλαγόνεςκαι Λυδοί και Κάρες και Λύκιοι | pilagonia , Lydia, Caria , Lycia , Pamphylia , Phenice , et

και Παμφυλία τε και Φοινίκη και Αίγυπτος ξύν τη | Egyptus cum ea Libya parte quarm Graeci tenent , parta

45 Λιβύη τη Ελληνική και Αραβίας έστιν & και Συρία και | est : si Arabiae etiam aliquam partem , et Syriam que Cele

τε κοίλη και η μέση των ποταμών , (6) και Βαβυλών et eam quæ Mesopotamia dicitur , (5) Babylonem præter

δε έχεται και το Σουσίων έθνος και Πέρσαι και Μήδοι ea gentemque Susiorum subegistis : adhæc Persas ac Medos,

και όσων Πέρσαι καιΜήδοι επηρχον, και όσων δε ουκ | gentesque omnes que horum imperio parebant , queque
ήρχον, τα υπέρ τάς Κασπίας πύλας, τα επ ' εκείνα του non parebant : si regiones etiam trans portas Caspias, ul.

60 Καυκάσου , και τι αν ες τα πρόσω έτι του Τανάϊδος , traque Caucasum positas , et qui ultra Tanaim habitant ,

35
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Βακτριανοί , Υρκάνιοι , η θάλασσα η Υρκανία , Σκύ Bactrianos, Hyrcanios mareque Hyrcanium nobis subjeci

θας τε άνεστείλαμεν έστε επί την έρημον , επί τούτοις mus : si Scythas in solitudines repulimus , perſecimusque

μέντοι και ο Ινδός ποταμός δια της ημετέρας ρει , και
ut Indus amnis , Hydaspes, Acesines et Hydraotes per no

Υδάσπης διά της ημετέρας , ο 'Ακεσίνης, ο Υδραώτης,
stram ditionem quant : quid cunctamini Hyphasin etiam ,

και τι όχνείτε και τον Ύφασιν και τα επ' εκείνα του Υφά .
quæque ultra Hyphasin sunt gentes nostro Macedonum

σιος γένη προσθείναι τη υμετέρα Μακεδόνων αρχή ; (6)

ή δέδιτε μη δέξωνται υμάς έτι άλλοι βάρβαροι επιόν
imperio adjicere ? (6 ) An veremini ne alii adhuc barbari

τας, ών γε οι μεν προσχωρούσιν εχόντες , οι δε φεύ
nos bellum inferentes excipiant ? quum alii sua sponte

γοντες αλίσκονται , οι δε αποφυγόντες την χώραν ημίν deditionem faciant , alii fugientes capiantur, alii fuga elapsi

10 έρημον παραδιδόασιν, ή δε τοις ξυμμάχοις τε και τους regiones nobis ab incolis desertas relinquant, quas sociis

εκουσίως προσχωρήσασι προστίθεται . et iis qui voluntarie sese dediderunt concedimus.

ΚΕΦ . Κ '. CΑΡ. ΧΧVΙ .

Πέρας δε των πόνων γενναίω μέν ανδρί ουδέν δοκώ Ego vero nullum generoso viro laborum finem statuo ,

έγωγε ότι με αυτούς τους πόνους , όσοι αυτών ες καλά
quam labores ipsos qui ad gloriam ac decus ducunt. Siquis

έργα φέρουσιν. Ει δέ τις και αυτό το πολεμείν ποθεί
tamen cupit cognoscere , quisnam bellandi finis futurus sit ,

15 ακούσαι και τιπερ έσται πέρας , μαθέτω ότι ου πολλή έτι is intelligat parum terræ nobis usque ad Gangem fluvium

ημίν ή λοιπή εστιν έστε επί τον ποταμόν τε Γάγγην et orientalem Oceanum restare . Ibi ( inquam ) Hyrcanium

και την εώαν θάλασσαν" ταύτη δε λέγω υμίν ξυναφής
mare huic conjunctum cernetis : ambit enim universum

φανείται η Υρκανία θάλασσα : εχπεριέρχεται γαρ γήν terrarum orbem Oceanus. ( 2) Tum ego vobis, Maceilones

περί πάσαν η μεγάλη θάλασσα . (2) Και εγώ επιδείξω
ac socii , commonstrabo , Indicum quidem sinum cum Per

20 Μακεδόσι τε και τους ξυμμάχοις τον μέν Ινδικόν κόλ
sico confluere, Hyrcanium vero cum Indico . A sinu vero

πον ξύρρουν όντα των Περσική , την δε Υρκανίαν τω
Persico in Libyam usque ad Herculis columnas navigabimus.

Ινδικό , από δε του Περσικού εις Λιβύην περιπλευσθή .

σεται στόλω ημετέρω τα μέχρι Ηρακλέους Στηλών :
A columpis universa interior Libya nostra erit, tota etiam

από δέ Στηλών ή εντός Λιβύηπάσα ημετέρα γίγνεται ,
Asia : idemque limites qui a deo orbi terrarum positi sunt,

15 και η 'Ασία δή ούτω πάσα , και όροι της ταύτη αρχής
imperium nostrum terminabunt. (3 ) At si nunc reverta .

ούσπερ και της γης όρους ο θεός έποίησε , (3) Νύν δε mur, multæ quidem ultra Hyphasin ad orientalem usque

δή αποτρεπομένων πολλά μέν μάχιμα υπολείπεται γένη
oceanum bellicosæ gentes relinquuntur, multæ etiam se

επ' εκείνα του Υφάσιος έστε επί την έναν θάλασσαν, ptentrionem versus , ad mare usque Hyrcanium . Scythicæ

πολλά δε από τούτων έτι επί την Υρκανίαν ως επί quoque gentes non procul ab bis remotæ sunt. Quare ti

80 βορράν άνεμον, και τα Σκυθικά γένη ου πόρρω τού mendum nobis est ne retrocedentibus nobis ea etiam quæ

των , ώστε δέος μη απελθόντων όπίσω και τα νύν κατε nunc tenemus nondum satis stabilita , ab iis qui nondum

χόμενα ου βέβαια όντα επαρθή προς απόστασιν προς subacti sunt ad defectionem incitentur . ( 4 ) Tum vero

των μήπω εχομένων . (4) Και τότε δή ανόνητοι ημίν omnes acti labores nobis perierint, aut certe novi labores

έσονται οι πολλοί πόνοι ή άλλων αύθις εξ αρχής δεήσει
novaque pericula adeunda erunt. Quamobrem persistite ,

35 πόνων τε και κινδύνων . Αλλά παραμείνατε, άνδρες Macedones ac socii. Laborantium enim et periclitantium

Μακεδόνες και ξύμμαχοι. Πονούντων του και κινδυ sunt præclara facinora ; et vivere cum virtute jucun

νευόντων τα καλά έργα και ζήν τε ξυν αρετη ηδύ και
dum est et mori immortalem nominis sui gloriam re

αποθνήσκειν κλέος αθάνατον υπολειπομένους. ( 5) Η
linquentibus. (5 ) An ignoratis progenitorem nostrum

ουκ ίστε ότι ο πρόγονος και ημέτερος ουκ εν Τίρυνθα ουδ '
nunquam ad tantam gloriam perventurum ſuisse ut ex ho

46 εν "Άργει , αλλ' ουδε εν Πελοποννήσω ή Θήβαις μένων mine deus fieret aut haberetur, si apud Tirynthem aut

ες τοσόνδε κλέος ήλθεν ως θεός εξ ανθρώπου γενέσθαι
Argos vel Peloponnesum aut Thebas deses mansisset ?

ή δοκείν; ου μεν ούν δή ουδέ Διονύσου , ακροτέρου

τούτου θεού ή καθ' “Ηρακλέα , ολίγοι πόνοι. Αλλά
Sed neque Bacchi , cujus quidem sublimius quam Herculis

ημείς γε και επ' εκείνα της Νύσης αφίγμεθα και η
numen est , exigui labores memorantur. Nos etiam ultra

45 'Αορνος πέτρα και το “ Ηρακλεϊ ανάλωτος προς ημών | Nysam progressi sumus , et Aornos petra Herculi ipsi ine .

έχεται . (6) Υμείς δε και τα έτι υπόλοιπα της Ασίας | pugnabilis in nostra potestate est . (6) Vos itaque , quic

πρόσθετε τους ήδη κεκτημένους και τα ολίγα τους πολ- | quid in Asia reliqui est , iis que tenemus , pauca nimirum

λοις . 'Επεί και ημίν αυτοίς τί αν μέγα και καλόν | multis , adjicite . Siquidem nos etiam quidnam magnum ac

κατεπέπρακτο , ει εν Μακεδονία καθήμενοι ικανόν memorablle in vita egissemus, si desides in Macedonia satis

5ο έποιούμεθα απόνως την οικείαν διασώζειν , Θράκας habuissemus , laboris expertes domesticam terram tueri ,

ARBIANUS .
10
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τους ομόρους και Ιλλυριούς ή Τριβαλλους ή και των Thracas finitimos aut Illyrios aut Triballos vel eos qui

Ελλήνων όσοι ουκ επιτήδειοι ες τα ημέτερα αναστέλ .

λοντες ;
ex Græcis nobis infesti erant propulsantes ?

7. Ει μεν δή υμάς πονούντας και κινδυνεύοντας 7. Quod si vobis labores et pericula adeuntibus ego dux

5 αυτός απόνως και ακινδύνως εξηγούμενος ήγον, ουκ vester nullam ipse laborum et periculorum partem subirem ,

απεικότως αν προεκάμνετε ταϊς γνώμαις, των μεν non immerito animis caderetis, quippe qui labores vestros

πόνων μόνοις υμίν μετόν, τα δε άθλα αυτών άλλους
esse intelligeretis, præmiis vero laborum alios frui. At la

περιποιούντες · νύν δε κοινοί μεν ημίν οι πόνοι , ίσον δε
bores communes mihi vobiscum sunt , pericula ex æquo

μέτεστι των κινδύνων, τα δε άθλα εν μέσω κείται
vobiscum adeo : præmia in medio proposita sunt omnibus.

10 ξύμπασιν· (8) ή τε [γάρ] χώρα υμετέρα και υμείς
(8) Nam et regio ipsa vestra est , et vos ei præeslis , et

αυτής σατραπεύετε και των χρημάτων το μέρος νυν τε
ες υμάς το πολύ έρχεται και επειδάν επεξέλθωμεν τήν | pecuniarum maxima pars ad vos pervenit . Quum vero

'Ασίαν, τότε ουκ εμπλήσας μα Δί' υμάς , αλλά και tota Asia subacta fuerit , tum medius fidius spem exspecta

υπερβαλών όσα έκαστος ελπίζει αγαθά έσεσθαι τους | tionemque cujusque vestrum non explebo tantum , verum

15 μέν απιέναι οίκαδε εθέλοντας εις την οικείαν απο- etiam superabo. Quique in domos suas reverti volue

πέμψω ή επανάξω αυτός τους δε αυτού μένοντας ζη- | rint dimittam , aut reducam Ipse : qui vero permanserint ,
λωτούς τους απερχομένοις ποιήσω. »

faxo ut iis qui discesserint invidiosi sint. »

ΚΕΦ. ΚΖ' . CAP. XXVII.

Ταύτα και τα τοιαύτα ειπόντος Αλεξάνδρου πολυν Hæc aliaque in hanc sententiam quum dixisset Alexan

20 μέν χρόνον σιωπή ήν ούτε αντιλέγειν τολμώντωνπρος τον der, altum quoddam silentium subsecutum est : quum ne

βασιλέα έκ τού ευθέος ούτε ξυγχωρείν εθελόντων. Εν que aperte regis voluntati refragari auderent , neque assen

δε τούτω πολλάκις μεν Αλέξανδρος έκέλευε λέγειν τον | tiri vellent. Quumque identidem juberet Alexander, ut

βουλόμενον , ει δή τις τα εναντία τοϊς υπ' αυτού λε
siquis rem secus atque ipse dixisset intelligeret , sententiam

χθείσι γιγνώσκει· έμενε δε και ως επί πολύ η σιωπή suam declararet : magnum tamen nihilominus omnes silen

25 οψε δε ποτε θαρσήσας Κοϊνος και Πολεμoκράτους έλεξε | tium tenuit . Tandem Cenus Polemocratis F. sumptaauda
τοιάδε . cia liunc in modum orsus est .

2. « Επειδή αυτός , ώ βασιλεύ , ου κατά πρόσταγμα 2. « Quoniam ipse, o rex , negas te imperiose Macedonibus

εθέλεις Μακεδόνων εξηγείσθαι, αλλά πείσας μέν άξειν | prefuturum , sed , si persuaseris , ducturum te ulterius

φής , πεισθείς δε ου βιάσεσθαι , ουχ υπέρ ημών των δε dicis : sin ipsi tibi persuaserint , nequaquam coacturum :

30 ποιήσομαι εγώ τους λόγους , οι και προτιμώμενοι των non pro nobis copiarum ducibus, qui præ cæteris honore

άλλων και τα άλλα των πόνων οι πολλοί ήδη κεκο- abs te affecti sumus et præmia laborum plerique jam acce

μισμένοι και το κρατιστεύεις παρά τους άλλους πρό- pimus, quίque , quod nos prae aliis imperare voluisti , parati

θυμοί σοι ες πάντα εσμέν , αλλ' υπέρ τηςστρατιάς της | ad omnia tibi sumus , sed pro universo exercita dicam . (3)
πολλής . (3 ) Ουδε υπέρ ταύτης τα καθ' ηδονήν εκεί- Sed ne ea quidem quæ militibus cordi sint dicturus sum ,

35 νοις έρω , αλλ' ά νομίζω ξύμφορά τέ σοι ες τα παρόντα | sed que tibi cum in presentia salutaria , tum in posterum

και ες τα μέλλοντα μάλιστα ασφαλή είναι. Δίκαιος | tutissima fore censeo . Porro et etas mea id postulat , ut

δε είμι καθ' ηλικίαν τε μη αποκρύπτεσθαι τα δοκούντα quæ maxime expedire videantur non celem , et dignitas
βέλτιστα και κατά την έκ σου μοι ούσαν ες τους άλλους

qua me etiam præ aliis ornare voluisti , tot denique a me

αξίωσιν και κατά την εν τοίς πόνοις τε και κινδύνοις ες labores, tot pericula audacter citra ullam tergiversationem

τόδε απροφάσιστον τόλμαν . (4) Οσω γάρ τοι πλείστα
adita. (4 ) Quo enim plura præclarioraque facinora cum

και μέγιστα σοί τε ηγουμένο καταπέπρακται και τους
abs te duce tum ab iis qui te e domibus suis secuti sunt ,

άμα σοι οίκοθεν ορμηθείσι , τοσοδε μάλλόν τι ξύμφο

ρόν μοι δοκεί πέρας τι επιθεϊναι τοίς πόνοις τε και
gesta fuerunt, eo magis e re esse judico finem aliquem la

κινδύνους . Αυτός γάρ τοι δράς όσοι μέν Μακεδόνων τε
boribus ac periculis imponere. Vides enim ipse ex tanta

και Ελλήνων άμα σοι ώρμήθημεν, όσοι δε υπολελειμ- | Macedonum et Grecorum qui te secuti sumus multitudine,

μεθα · (6 ) ών Θετταλούς μεν από Βάκτρων ευθύς , ού | quam pauci reliqui simus . (5) Ex quibus Thessalos qui

προθύμους έτι ές τους πόνους αισθόμενος , οίκαδε , κα- dem statim a Bactris , quum alacritatem ad perferendos

λώς ποιών, απέπεμψας των δέ άλλων Ελλήνων οι | labores in eisimminutamsentires , domum, et recte quidem,

μεν εν ταις πόλεσι ταϊς πρός σου οικισθείσαις κατω- | remisisisti ; reliquorum vero Grecorum alios in urbibus

κισμένοι ουδ' ούτοι πάντη εχόντες μένουσιν· οι δε , ' abs le conditis collocasti , qui nec ipsi quidem libenter ibi

40
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ξυμπονούντές τε έτι και ξυγκινδυνεύοντες αυτοί τε και manent , alii tecum labores ac pericula a leuntes cum Ma

ή Μακεδονική στρατιά , τους μεν εν ταϊς μάχαις απο- cedonico exercitu , partim in præliis cæsi sunt , partim

λωλέκασιν, οι δε εκ των τραυμάτων απόμαχοι γεγενη
vulneribus inutiles ad pugnam effecti, in diversis Asia

μένοιάλλοι άλλη της Ασίας υπολελειμμένοι εισίν (6) I partibus relicti:(6) maxima vero pars morio perit : pauci

και οι πλείους δε νόσω απολώλασιν, ολίγοι δε εκ πολλών

υπολείπονται , και ούτε τους σώμασινέτι ώσαύτως έρ- 1 denique ex tanta multitudinesupersunt,inque nec corpori

ρωμένοι , ταϊς τε γνώμαις πολύ έτι μάλλον προκεκμη bus sunt perinde firmis , animis vero multo magis fracti.

κότες . Και τούτοις ξύμπασι πόθος μέν γονέων εστίν , | Atqueiis quidem omnibus desiderium est parentum quibus

όσους έτι σώζονται , πόθος δε γυναικών και παίδων , adhuc supersunt , uxorum , liberorum , patriæ et soli na

10 πόθος δε δή της γής αυτής της οικείας , ήν ξυν το εκ talis. Quorum desiderio si tanguntur, ornati præsertim abs

σου πορισθέντι σφίσι κόσμω , μεγάλοι τε αντί μικρών | te atque aucti , divitesque ex pauperibus effecti rever

και πλούσιοι εκ πενήτων αναστρέφοντες , ξύγγνωστοί | tentes , certe veniam merentur. (7 ) Tu vero neinvitos

εισιν επιδείν ποθούντες . (7) Συ δε νύν μή άγειν άκον
ducito. Neque enim eosdem illos in periculis es expertu

τας : ουδέ γάρ ομοίοις έτι χρήση ες τους κινδύνους , οίς
rus , quum voluntas adeundicertamina in iis non sit futura.

15 το εκούσιον εν τοις αγώσιν άπέσται · επανελθών δε

αυτός τε , ει δοκεί, ές την οικείαν και την μητέρατην φuin pofins tu quoque, si placet , domum reversus matrem

σαυτού ιδών και τα των Ελλήνων καταστησάμενος | invisas , Graecorum simul res compositurus et tot tamque

και τάς νίκας ταύτας τας πολλές και μεγάλας ες τον | ingentes victoriasin pater nam domumreportaturus. Tum
πατρώον οίκον κομίσας, ούτω δή εξ αρχής άλλον στόλον | licehit tibi denuo novam expeditionem suscipere , sive ad

20 στέλλεσθαι , ει μεν βούλει , επ' αυτά ταύτα τα προς την versus istas Indorum gentes quæ orientem versus site sunt,

έω ώκισμένα Ινδών γένη· ει δε βούλει , ες τον Εύξει- | sive malis in pontum Euxinum, sivein Carthaginem Li .

νον πόντον · ει δε , επί Καρχηδόνα και τα επ' εκείνα
byam quæ ultra Carthaginem est . (8 ) Tunc enim tui mune.

Καρχηδονίων της Λιβύης. (8) Ταύτα δε σον ήδη εξη
ris erit exercitum quo libuerit ducere . Sequentur autem te

γείσθαι. "Έψονται δέ σοι άλλοι Μακεδόνες και άλλοι
alii Macedones , juniores pro senioribus , integri pro deſes

5 Έλληνες , νέοι τε αντί γερόντων και ακμήτες αντί

κεκμηκότων, και οίς τα του πολέμου διά το απείρατον | sis , et φuibus bellum , utpote inexpertis, non statim tanto

ές τε το παραυτίκα ου φοβερά και κατά την του μέλ- | terrori , etfuturorum commodorum spe in votis erit : quos

λοντος ελπίδα εν σπουδή έσται» ούς και ταύτη έτι προ etiam tanto alacrius te secuturos esse verisimile est ,

θυμότερον ακολουθήσειν σοι εικός , δρώντας τους πρό- | quum eos qui fibi laborum atque periculorum socii exsti

30 τερον ξυμπονήσαντάς τε και ξυγκινδυνεύσαντας ες τα terunt in suas domos reversos videbunt, ex pauperibus

σφέτερα ήθη επανεληλυθότας , πλουσίους τε αντί πενή- | opulentos , et ex obscuris claros. ( 9) Preclarum etian

των και αντί αφανών των πάλαι ευκλεείς. (0) Καλών
est , o rex , si quicquam aliud , animo in secundis rebus

δε, ώ βασιλεύ , είπερ τι και άλλο, και η εν τω ευτυχείν | moderari posse. Tibi quidemimperatori atque hujusmodi

σωφροσύνη . Σοί μέν γάρ αυτώ ηγουμένο και στρα
exercitum ducenti nihil ab hoste metuendum est : fortuna

και τιαν τοιαύτην άγοντι εκ μέν πολεμίων δέος ουδέν τα
vero inopinati sunt eventus, atque ideo hominibus inevi .

δε εκ του δαιμονίου αδόκητά τε και ταύτη και αφύλακτα
tabiles. »

τους ανθρώποις εστί . »

ΚΕΦ. ΚΗ '. CAP . XXVII .

Τοιαύτα ειπόντος του Κοίνου θόρυβον γενέσθαι εκ Hæc Corni oratio fremitu quodam audientium excepta

των παρόντων επί τοις λόγοις πολλούς δε δή και δά- est. Multorum etiam lacrimæ subsecutæ sunt, quod ipsum

40 κρυα προχυθέντα έτι μάλλον δηλώσαι τό τε ακούσιον | majori documento erat , invitos sese ulteriora pericula

της γνώμης ές τους πρόσω κινδύνους και το καθ' ηδο- adituros, reditum vero in patriam perjucundum ipsis (ore .
νήν σφισιν είναι την αναχώρησιν. Αλέξανδρος δε τότε

Alexander, Cæni libertate loquendi et reliquorum ducum

μεν αχθεσθείς του τε Κοίνου τη παρρησία και το όκνο | ignavia olensus , concionem dimisit . (2) Qua postridie
των άλλων ηγεμόνων διέλυσε τον ξύλλογον (2) ες δε

rursum iracunde convocata , se quidem ulterius perrectu
45 την ύστεραίαν ξυγκαλέσας αύθις ξυν οργή τους αυτούς

αυτός μέν ιέναι έφη του πρόσω, βιάσεσθαι δε ουδένα
rum dixit; neminem vero Macedonum ad sequendum coa

άκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσθαι · εξειν γάρ τους ακο
cturum : neque enim defuturos qui regem suum sua sponte

λουθήσοντας τη βασιλεί σφών εκόντας · τοις δε και | sequerentur ; iis autem qui abire statuissent per se liberum

απιέναι οίκαδε εθέλουσιν υπάρχειν απιέναι και εξαγ- esse , utque amicis nuntiarent sese rege suo in mediis ho

ο γέλλειν τους οικείοις ότι τον βασιλέα σφών εν μέσοις | stibus destituto domum reverti . (3) Hec quam dixisset , in
13.
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τους πολεμίοις επανήκουσιν απολιπόντες. (3) Ταύτα tabernaculum se recepit , neque quemquam amicorum ad

ειπόντα απελθείν ες την σκηνήν , μηδέ τινα των εταί tertium ab eo diem in colloquium admisit : exspectans si

ρων προσέσθαι αυτής τε εκείνης της ημέρας και ες την
τρίτην έτι απ' εκείνης, υπομένοντα ει δή τις τροπή | gua forte animorum mutatio, ut plerunque in turba militari

5 ταις γνώμαις των Μακεδόνων τε και ξυμμάχων, οία δή
evenire solet , Macedonibus ac sociis incideret , quæ faci

εν όχλωστρατιωτών τα πολλά φιλεί γίγνεσθαι , έμπε- | liores persuasu eos redderet. ( 4 ) Ceterum quum exercitus

σούσα ευπειθεστέρους παρέξει αυτούς. (1) Ως δε σιγή in eodem silentio persisteret, satisque intelligeretur milites

αύ πολλή ήν άνά το στρατόπεδον και αχθόμενοι μεν τη | indignatione Alexandri vellementer commatos esse , animis

οργή αυτού δηλοι ήσαν , ου μην μεταβαλλόμενοί γε επ '

10 αυτής , ενταύθα δή λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου ότι επί
tamen non mutari : tum , ut auctor est Ptolemæus Lagi F. ,

τη διαβάσει ουδέν μείον έθύετο , θυoμένω δε ουκ εγί- | nihilominus pro transitu sacrum fecit . Quumque exta in

γνετο αυτό τα ιερά . Τότε δή τους πρεσβυτάτους τε faustos eventus portendissent , convocatis amicis qur et

των εταίρων και μάλιστα τους επιτηδείους αυτό συνα
ætate grandiores maximeque familiares ei erant , quoniam

γαγών , ως πάντα ες την οπίσω αναχώρησιν αυτώ έφε

15 ρεν, έκφαίνει ες την στρατιάν ότι έγνωσται οπίσω
omnia illum ab ulteriore profectione revocarent , exercitui

αποστρέφειν .
declarasse , statutum sibi esse domum reverti .

OO

ΚΕΦ. ΚΘ' . CAP. XXIX .

Οι δε έβόων τε οία αν όχλος ξυμμιγής χαίρων βοή- Hanc vocem lamore , qualis a multitudine lætitiam si

σειε και εδάκρυον οι πολλοί αυτών: οι δε και τη σκηνή | gnificante edi solet exceptam fuisse : multis lacrymas eru

τη βασιλική πελάζοντες εύχοντο Αλεξάνδρω πολλά και
20 αγαθά , ότι πρός σφών μόνων νικηθήναι ήνέσχετο. | Pisse. Alios ad regium tabernaculum accessisse , multa

"Ενθα δή διελών κατά τάξεις την στρατιάν δώδεκα βω Alexandro fausta precantes , quod ab ipsis solis vinci se pas

μούς κατασκευάζειν προστάττει , ύψος μέν κατά τους sus esset. Eo loci diviso per ordines exercitu , xu aras

μεγίστους πύργους, εύρος δε μείζονας έτι ή κατά πύρ- | exstruijubet, altitudine quidem maximis turribus bellicis

γους , χαριστήρια τους θεούς τους ές τοσόνδε αγαγoύσιν
pares, latitudine , quam quæ turrium est, majore. Qui.

25 αυτον νικώντα και μνημεία των αυτού πόνων . (2) Ως
bus diis gratias agebat quod ipsum eo usque victorem per

δε κατεσκευασμένοι αυτώ οι βωμοί ήσαν, θύει δη επ'

αυτών ως νόμος και αγώνα ποιεί γυμνικόν τε και ιπ
duxissent , et laborum suorum monumenta consecrabat. (2)

πικόν . Και την μεν χώραν την μέχρι του Υφάσιος | Exstructisitaque aris , Sacrificium patrio morein aris illis

ποταμού Πώρω άρχειν προσέθηκεν, αυτός δε επί τον | eragit. Ludos etiam gymnicos et equestres facit : totique

30 Υδραώτην ανέστρεφε. Διαβάς δε τον Υδραώτην, επί
regioni ad Hyphasin amnem usque Porum præficit. Ipse

τον 'Ακεσίνην αυ επανήει οπίσω . (3 ) Και ενταύθα
ad Hydraoten fluvium redit. Quo trajecto ad Acesinem

καταλαμβάνει την πόλιν εξωκοδομημένην ήντινα

Ηφαιστίων αυτώ εκτειχίσαι ετάχθη και ές ταύτην
retrocedit. (3) Atque ibi urbem exædificatam reperit , ad

ξυνοικίσας των τε προσχώρων όσοι εθελονται κατωκί
quam condendam Hephæstion ab eo relictus fuerat : in

35 ζοντο και των μισθοφόρων και τιπερ απόμαχον, αυτός τα quam inductis colonis ex finitimis quicunque in eam com

επί τω κατάπλω παρεσκευάζετο το ες την μεγάλην | migrare vellent , et mercenariis ad militiam ineptis , ipse

θάλασσαν . quæ ad navigationem Oceani necessaria erant parare cæpit.

4. Εν τούτω δε αφίκοντο προς αυτόν 'Αρσάκης τε και 4. In hoc rerum statu Arsaces, provinciæ Abisari finitimæ

της ομόρου Αβισάρη χώρας ύπαρχος και ο αδελφός | preses , et frater Abisaris alique amici ad eum venerunt ,
40 'Αβισάρου και οι άλλοι οικείοι , δωρά τε κομίζοντες &

dona adferentes quæ apud Indos censentur maxima : ele

μέγιστα παρ' Ινδούς και τους παρ' Αβισάρου ελέφαν
τας , ές τριάκοντα τον αριθμόν 'Αβισάρην γάρ νόσω | phantos etiam ab Abisare missos triginta : Abisarem ipsum

αδύνατον γενέσθαι ελθείν. Συνέβαινον δε τούτοις και morbo impeditum venire non potuisse dicentes . Quod

οι παρ' Αλεξάνδρου εκπεμφθέντες πρέσβεις προς 'Αβι- quum et legati qui ab Alexandro ad Abisarem missi fue

45 σάρην . ( 5) Και ταύτα ου χαλεπώς πιστεύσας ούτως
rant confirmarent, (5) facile persuasus rem ita se habere ,

έχειν 'Αβισάρη τε της αυτού χώρας σατραπεύειν έδωκε
Abisarem provinciæ ipsius satrapam constituit atque Ar

και 'Αρσάκην τη 'Αβισάρου επικρατεία προσέθηκε :
sacem Abisaris imperio adjunxit : et tributis quæ pende

και φόρους ούστινας αποίσουσι τάξας θύει αυ και επί

το 'Ακεσίνη ποταμώ. Και τον 'Ακεσίνην αυ διαβάς rent imperatis , ad Acesinem fluvium rursus sacrificium

50 επί τον Υδάσπην ήκεν , ίνα και των πόλεων της τε Νι- fecit. Quo transmisso , ad Hydaspen venit. Ubi quicqnid
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καίας και των Βουκεφάλων όσα πρός των όμβρων πε- in Nicæa et Bucephalis imbres corruperant, militum opera

πονηκότα ήν ξυν τη στρατιά έπεσκεύασε και τα άλλα | instauravit , aliaque ad regionis illius custodiam pertinentia

τα κατά την χώραν εκόσμει . curavit .

BIBAION EKTON . LIBER SEXTCS .

ΚΕΦ. Α' . CAP, Ι .

Αλέξανδρος δε , επειδή παρεσκευάσθησαν αυτό Alexander quum jam ad Hydaspis ripas multas triginta

και επί του Υδάσπου ταις όχθαις πολλαι μεν τριακόντοροι | remorum naves et biremes paratas haberet , multas etiam

και ημιόλιαι , πολλά δε και ιππαγωγά πλοία και άλλα
transmittendis equis aptas, cæteraque omnia ad vehendum

όσα ες παρακομιδήν στρατιάς ποταμό εύπορα , έγνω

καταπλεϊν κατά τον Υδάσπης ως επί την μεγάλην θά .
exercitum necessaria , per Hydaspem ad Oceanum navigare

λασσαν. (2) Πρότερον μέν γε εν τω Ινδό ποταμό | statuit . (2 ) Quumque antea in Indo amne , solo ex reli

10 κροκοδείλους ιδών, μόνο των άλλων ποταμών πλήν | quis luminibus praeter Nilum , crocodilos vidisset , fabas

Νείλου , προς δε ταϊς όχθαις του 'Ακεσίνου κυάμους πε
φυκότας οποίους η γη έκφέρει η Αίγυπτία , και ακούσας | etiam ad Acesinis ripas, quales Egyptia tellus fert, audis

ότι ο 'Ακεσίνης εμβάλλει εις τον Ινδόν , έδοξεν εξευρη- | setque Acesinem in Indum fuere : Nili se caput reperisse

κέναι του Νείλου τας αρχάς , (3) ώς τον Νείλον ενθένδε arbitrabatur : (3) suspicatus Nilum inde uspiam in India

15 ποθεν εξ Ινδών ανίσχοντα και δι ' ερήμου πολλής γής | oriri et per ingentes solitudines fuere , ibique Indum nomen

δέοντα και ταύτη απολλύοντα τον Ινδόν το όνομα ,

έπειτα υπόθεν έρχεται διά της οικουμένης χώρας δείν | amittere : deinde unde incipit per cultam regionem labi , et

Νείλον ήδη προς Αιθιόπων τε των ταύτη και Αίγυπτίων | Nilum jamab Ethiopibus ea Ioca colentibus atque Egyptiis

καλούμενον , ώς "Ομηρος εποίησεν επώνυμον της Αιγύ- | vocatum, quemadmodum etiam Homerus Nilum coni

20 πτoυ Αίγυπτον , ούτω δη εκδιδόναι ες την εντός θάλασ

(4) Και δη και προς Ολυμπιάδα γράφοντα | muni cum Egypti regione nomine Egyptum nominavit ,

υπέρ των Ινδών της γής άλλα τε γράψαι και ότι δοκoίη | atque itain interius marefluere. (4) Ιtaque Alexander ad

αυτό εξευρηκέναι του Νείλου τας πηγάς , μικρούς δή | Olympiadem de Indorum regione scribens , inter alia hoc

τισι και φαύλοις υπέρ των τηλικούτων τεκμαιρόμενον.
scribebat , existimare se fontes Nili reperisse : parvis qui.

25(5) Επεί μέντοι ατρεπέστερον εξήλεγξε τα αμφί τω πο

ταμώ τω Ινδώ , ούτω δή μαθείν παρά των επιχωρίων | busdam atque inanibus conjecturis in re tanti momenti

τον μέν Υδάσπην τώ Ακεσίνη , τον 'Ακεσίνην δε το usus. (5) Quum vero accuratius de Indo flumine inquisis

Ινδώ το τε ύδωρ ξυμβάλλοντας και τα ονόματι ξυγχω- | set , ab incolis edoctus est Hydaspem in Acesinem , hunc
ρούντας , τον Ινδον δε εκδιδόντα ήδη ες την μεγάλης

30 θάλασσαν , δίστομον τον Ινδόν όντα , ουδέν τι αυτώ | autem in Indum , nomina sua amittentes labi , Indum

προσήκον της γης της Αίγυπτίας , τηνικαύτα δε της | porro duplici ostio in Oceanum ferri , nec ad eum quicquam

επιστολής της προς την μητέρα τούτο το αμφί τω Νείλω | Egyptum pertinere : ac tum demum id quod ad matrem
γραφέν αφελεϊν. (6) Και τον κατάπλουν τον κατά

τους ποταμούς έστε επί την μεγάλην θάλασσαν επι
suam de Nilo scripserat ex epistola delevisse : (6 ) navigatio .

35 νοούντα παρασκευασθήναι οι επί τώδε κελεύσαι τάς neque ad Oceanum per flumina decreta , naves ad hoc pa

ναύς. Αι δε υπηρεσίαι αυτό ές τάς ναύς ξυνεπληρώ . | rari jussisse. Ministeria navium ei a Phenicibus , Cypris ,

θησαν εκ των ξυνεπομένων τη στρατιά Φοινίκων και
Caribus et Ægyptiis exercitum sequutis expleta sunt.

Κυπρίων και Καρών και Αίγυπτίων.

σαν.

ΚΕΦ. Β' . CΑΡ. ΙΙ .

'Εν δε τούτω Κοϊνος μέν , εν τοις πιστοτάτοις 'Αλε- Per id tempus Cænus ex intimis fidelissimisque Alexan

40 ξάνδρω ών των εταίρων , νόσω τελευτά και τούτον dri amicis , morbo interiit. Quo magnifice pro eo ac tem.

θάπτει εκ των παρόντων μεγαλοπρεπώς. Αυτός δε ξυν- | pus ferebat sepulto , ipse convocatis amicis , omnibusque

αγαγών τούς τε εταίρους και όσοι Ινδών πρέσβεις παρ’ | Indorumlegatis ad se profectis , universeIndica regionis

Ε -
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αυτόν άφιγμένοι ήσαν, βασιλέα μέν της εαλωκυίας ήδη abs se victa Porum regem constituit , gentium quidem

Ινδών γης απέδειξε Πώρον επτά μέν εθνών των ξυμ- | ormnino septem , urbium autem quas gentes ile incolebant

πάντων , πόλεων δε εν τοις έθνεσιν υπέρ τάς δισχιλίας.
supra nim . (2 ) Post hæc exercitum ita dividit. Scutatos

(2) Την στρατιάν δε διένειμεν ώδε. Αυτός μεν τους

5 υπασπιστάς τε άμα οι ξύμπαντας επί τάς ναύς ανεβίβασε
omneset sagittarios atque Agrianos et equitum agema secun

και τους τοξότας και τους Αγριάνας και το άγημα των
navibus imponit : Craterus ei peditum atque equitum par

ίππέων . Κράτερος δε αυτώ μοϊράν τε των πεζών και tem ad dexteram Hydaspis ripam duxit. Ad sinistram

των ιππέων παρά την όχθην του Υδάσπου την εν δε ripam Hephæstionem cum majore melioreque exercitus

ξιά ήγε κατά δε την ετέραν όχθην το πλείστον τε και
10 κράτιστον της στρατιάς και τουςελέφαντας Ηφαιστίων | Parte, atque elephantis quorum jam erant circa α proce

προύχώρει άγων, ήδη όντας ες διακοσίους· τούτοις δε dere jubet. His imperatum erat ut quam celerrime ad So.

ήν παρηγγελμένον ώς τάχιστα άγειν έναπερ τα Σωπεί- pithi regiam contendant. (3) Philippo autem prefecto re

θου βασίλεια : (3) Φιλίππω δε τω σατράπη της επ’ | gionis ultra Indum site que ad Bactrianos vergit , jussum

εκείνα του Ινδού ως επί Βακτρίους γής διαλιπόντι τρείς | erat elapso triduo cum suis copiis sequi. Nyseos vero

15 ημέρας παρήγγελτοέπεσθαι ξύν τοϊς αμφ' αυτόν. Τους | equites Nysam remittit . Nearchum universe classi pre

ιππέας δε τους Νυσαίους οπίσω αποπέμπει ες την Νύ
ficit. Onesicritum navis suæ gubernatorem constituit ,

Tού μεν δή ναυτικού παντός Νέαρχος αυτό εξη

γείτο,της δε αυτού νεώς κυβερνήτης Ονησίκριτος, δς | qui quidem in a historia quam de Alexandro conscripsit

εντη ζυγγραφή ήντινα υπέρ Αλεξάνδρου ξυνέγραψεκαι etiam hoc mentitur, quod se classis praefectumfuisse scri
20 τούτο εψεύσατο , ναύαρχον εαυτόν είναι γράψας , κυβερ- | bit , quum gubernator navis tantum esset . (7 ) Erat antent

νήτην όντα. ( 6 ) Ην δε το ξύμπαν πλήθος των νεών ,
navium omnium numerus , ut Ptolemæus Lagi filius tradit ,

ως λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου , και μάλιστα εγώ έπομαι ,
quem ego potissimum sequor , naves triginta remorum

τριακόντοροι μεν ες ογδοήκοντα : τα δε πάντα πλοία
circa Lxxx , et in universum omnes naves , tam quæ equos

συν τοις ιππαγωγούς και κερκούροις και όσα άλλα πο

25 τάμια ή των πάλαι πλεόντων κατά τους ποταμούς και εν
vehebant , quam actuariæ et fluviales ,quæ aut multo ante ,

το τότε ποιηθέντων ου πολύ αποδέοντα των δισχιλίων . | auttum temporis constructe fuerant , circiter IIΝ.

σαν ,

ΚΕΦ. Γ '. CAP, ΙΙΙ .

Ως δε ξύμπαντα αυτό παρεσκεύαστο , υπό την έως και Omnibus itaque rebus ad navigationem præparatis , exer

μεν στρατός επέβαινε των νεών , αυτός δε έθυε τους θεούς citus sub auroram naves conscendit. Ipse patrio more diis

ώς νόμος και των ποταμώ τω Υδάσπη όπως οι μάντεις | et Hydaspi lumini ex vatum prescripto sacrum fecit : con

30 εξηγούντο. Και επιβάς της νεώς από της πρώρας εκ
scensaque nave , ex aurea phiala a prora in flumen libavit ,

χρυσής φιάλης έσπενδεν ες τον ποταμόν , τόν τε Ακεσί
Acesinem simul et Hydaspen invocans , quem quidem

νην ξυνεπικαλούμενος τω Υδάσπη, όντινα μέγιστον

αύ των άλλων ποταμών ξυμβάλλειν τω Υδάσπη επέ
Acesinem reliquorum fluviorum maximum in Hydaspen

πυστο και ου πόρρω αυτών είναι τας ξυμβολάς , και τον fluere acceperat , et confluentes non procul inde ahesse ,

35 Ινδόν, ές όντινα ο 'Ακεσίνης ξυν τω Υδάσπη εμβάλλει. Indum etiam invocans , in quem Acesines cum Hydaspe

( 2) Επει δε Ηρακλεϊ τε τω προπάτορα σπείσας και fertur. ( 2 ) Deinde quum Herculi progenitori libasset , si .

"Αμμωνι και τους άλλους θεούς όσους αυτώ νόμος σημή- | mulque AImmoni et aliis diis quibus consueverat , signum

ναι ές αναγωγήν κελεύει τη σάλπιγγι. "Αμα τε δη | deducendis navibus tuba dari jubet : quo audito , statim

εσημάνθη και ανήγοντο εν κόσμω . Παρήγγελτο γάρ | naves ordine deducuntur. Imperatum enim erat quanto

40 εφ' όσον τε τα σκευοφόρα πλοία έχρήν τετάχθαι και spatio onerarias , quanto hippagines , quanto bellicas naves

εφ ' όσον τα ιππαγωγά , εφ ' όσον τε τάς μαχίμους των
sejunctas inter se esse oporteret : ne temere nulloque ordine

νεών , ως μη συμπίπτειν άλλήλαις κατά τον πόρον είκή | navigantes coliderentur, neque is que velociores erant

πλεούσας και ταις ταχυναυτούσαις φθάνειν ουκ εφίετο interrupto ordine alias preverterepermittebatur. (3) Mi

έξω της τάξεως. (3) Ην δε τε κτύπος της ειρεσίας | randa res erat , remorum sonitum exaudire , tot navibus

15 ουδενί άλλω έoικώς , άτε από πολλών νεών εν ταύτω

έρεσσομένων , και βοή από τε των κελευστών ένδιδόντων uno temporis momento remigantibus , et hortatoribus suo

τας αρχάς τε και αναπαύλας της ειρεσίας , και των
celeusinate remigationis initium intermissionemque præ

έρετών οπότε αθρόοι εμπίπτοντες τη δοθίω επαλαλά- scribentibus, tot remigum unoimpetu flumen remis verbe

ξειαν αί τε όχθαι , υψηλότεραι των νεών πολλαχή | rantium clamoribus sublatis . Ripe etiam ipse navibus

50 ούσαι , ές στενόν τε την βοήν ξυνάγουσαι και τη ξυνα- multo altiores, clamorem in arctum redigentes multo ve
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πόν :

γωγή αυτή επί μέγα ηυξημένην ές αλλήλας αντέπεμ- | bementioremillum compressioneredditum repercutiebant ,

και που και νάπαι εκατέρωθεν του ποταμού τη | et alicubi etiam nemora utrimque ripis circumjecta sonitum

τε ερημία και τη αντιπέμψει του κτύπου και αύται ξυν- | illum remorum excipientia multo auctiorem sua solitudine

επελάμβανον " (4) οί τε ίπποι διαφαινόμενοι διά των
et repercussione efficiebant. (4) Equi etiam in hippaginibus

και ιππαγωγών πλοίων , ου πρόσθεν ίπποι επί νεών όφθέν- | visi , ( neque enim unquam antea Indi equos navibus vehi

τες εν τη Ινδών γη , ( και γάρ και τον Διονύσου επ '
viderant, neque Bacchi in Indos expeditionem navalem fuisse

Ινδούς στόλον ουκ εμέμνηντο γενέσθαι ναυτικόν,) έκ

memorabant ) magnam barbaris admirationem inferebant,πληξιν παρείχον τοϊς θεωμένοις των βαρβάρων , ώστε

οι μεν αυτών αυτόθεν τη αναγωγή παραγενόμενοι επί adeo ut ii qui jam aderant quum classis deduceretur per

Γυν πολύ εφωμάρτουν : (5) ές όσους δε των ήδη 'Αλεξάνδρα longum prosequerentur : (5) quotquot vero Indi Alexandro

προσκεχωρηκότων Ινδών η βοή των ερετών ή και κτύπος | amici e remotioribus locis remigiorum sonitum exaudierant ,
της ειρεσίας εξίκετο , και ούτοι επί τη όχθη κατέθεον etiam hi ad ripam accurrerent et barbarico ritu accinentes

και ξυνείποντο επάγοντες βαρβαρικώς. Φιλωδοί γάρ, | comitarentur. Studiosi enim musices, si qui alii , sunt Indi :

είπερ τινές άλλοι , Ινδοί και φιλορχήμονες από Διονύσου saltationibus quoque addicti jam inde a Baccho eorumque

15 έτι και των άμα Διονύσω βακχευσάντων κατά την Ιν- qui in India simul bacchati sunt tempore.

δων γήν.

ΚΕΦ. Δ ' . CAP. IV.

Ούτω δή πλέων τρίτη γε ημέρα κατέσχεν εναπερ Alexander hoc pacto navigans tertio die eo loci appulit ,

“Ηφαιστίωνί τε και Κρατέρω κατά το αυτό στρατοπε- quo Craterum et Hephæstionem in utraque ripa castra lo

δεύειν επί ταϊς αντιπέραν όχθαις παρήγγελτο. Μείνας

20 δε ενταύθα ημέρας δύο , ως και Φίλιππος αυτώ ξυν τη
care jusserat. Biduum ibi commoratus dum Philippus cum

λοιπή στρατιά αφίκετο , τούτον μεν επί τον 'Ακεσίνην reliquo exercitu advenisset , hunc quidem cum iis quos ad

ποταμόν εκπέμπει ξύν οις έχων ήκε , τάξας παρά του duxit ad Acesinem luvium mittit,juxta luminis ripani

Ακεσίνου ποταμού την όχθην πορεύεσθαι» τους δε
iter facere jussum . Craterum etiam et Hephastionem

αμφί Κρατερόν τε και Ηφαιστίωνα αύθις εκπέμπει ,

και παραγγείλας όπως χρή την πορείαν ποιείσθαι . (2)
rursus emittit, itineris quod tenerent ratione præscripta.

Αυτός δε έπλει κατά τον Υδάσπης ποταμόν , ουδαμού | ( 2) Ipse per Hydaspen fluvium navigationem persequebatur,

μείονα εν τω κατάπλω είκοσι σταδίων το εύρος. Προσ- | nusquam XX stadiorum spatio angustiorem. Ubicunque

ορμιζόμενος δε όπη τύχοι ταϊς όχθαις τους προσοικούν

ταςτω Υδάσπη Ινδών τους μεν ενδιδόνταςσφάς ομο- | appellebat , Indos Hydaspis ripan accolentes partim dedi

30 λογίαις κατελάμβανεν · ήδη δέ τινας και ες αλκήν χω tionem facientes in amicitiam ac fidem recipiebat, partim

ρήσαντας βία κατεστρέψατο. (3) Αυτός δε ως επί την ad arma confugientes vi subigebat . (3) Porro magna cele

Μαλλών τε και οξυδραχών γήν σπουδή έπλει , πλεί
ritate in Mallos et Oxydracas contendebat , quod et pluri

στους τε και μαχιμωτάτους των ταύτη Ινδών πυνθα
mos eos et bellicosissimos illius tractus esse acceperat :

νόμενος και ότι εξηγγέλλοντο αυτό παίδας μέν και γυ

35 ναίκας αποτεθείσθαι ές τάς οχυρωτάτας των πόλεων , | quodque liberis atque uxoribus in munitissima oppida tra

αυτοί δε έγνωκέναι δια μάχης ιέναι προς αυτόν εφ' | auctis , ipsi prelio cum Alexandro decernere statuisse nun

ότω δή και σπουδή πλείονι έποιείτο τον πλούν , όπως
tiarentur : tantoque magis accelerandum sibi putabat , ut

μή καθεστηκόσιν αυτοίς , αλλά εν τω ενδεεί τε έτι της
eos nondum constitutos sed apparandis rebus perturbatos

παρασκευής και τεταραγμένα προσφέρηται. (6 ) " Ένθεν

60 δε ώρμήθη το δεύτερον , και πέμπτη ημέρα αφίκετο | opprimeret . ( 4 ) Ιtaque inde rursum movit , et quinto die

επί την ξυμβολήν του τε Υδάσπου και του 'Ακεσίνου . ad confluentem Hydaspis et Acesinis pervenit. Ubi vero hi

"Ινα δε ξυμβάλλουσιν οι ποταμοί ούτοι , στενώτατος
duo fluvii confunduntur, unus ex duobus isque angustissi

είς ποταμός εκ τούν δυοϊν γίγνεται και το ρεύμα αυτώ
mus alveus efficitur, rapidusque ejus ob angustiam cursus

οξύ επί τη στενότητα και δίναι άτοποι υποστρέφοντος

45 του ρού , και το ύδωρ κυμαίνεται τε και καχλάζει επί | it , et ingentes vortices ex revertente fuxu : aestuantesque

μέγα , ώς και πόρρω έτι όντων εξακούεσθαι τον κτύπον et magnopere strepentes undæ sonitum in loca longissime

του κύματος. (6) Και ήν μεν προεξηγγελμένα ταύτα
inde remota transmittunt. (5) Quæ quidem multo ante

'Αλεξάνδρω εκ των εγχωρίων και Αλεξάνδρου τη στρα

τια όμως δε επειδή επέλαζεν αυτώ ταϊς ξυμβολαίς | Alexandro ejusque exercitui ab incolis predicta fuerant :

και ο στρατός , ές τοσόνδε και από το βού κτύπος κατείχεν , Γ postquam tamen confluentibus appropinquavit ,tantusflu

1 lar

ΤΠ
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ώστε επέστησαν τας ειρεσίας οι ναύται , ουκ εκ παραγ minum concurrentium sonitus remigum aures pervasit, ut

γέλματος , αλλά τών τε κελευστών υπό θαύματος εκσιω nautæ remos remitterent , non quod ita eis imperatum esset,

sed quod hortatores admiratione rei perculsi conticesce
πησάντων και αυτοί μετέωροι προς τον κτύπον γενόμε

rent , et ipsi naulæ soni vehementia attonitis similes redditi

essent.
νοι .

ΚΕΦ. Ε . CAP. V.

5
“Ως δε ου πόρρω των ξυμβολών ήσαν , ενταύθα δη Quum vero jam ad confluentes ventum esset, guberna

οι κυβερνήται παραγγέλλουσιν ως βιαιοτάτη ειρεσία | tores navium imperant ut summa vi remigantes ex angustis

χρωμένους εξελαύνειν εκ των στενών , του μή έμπιπτού

σας τάς ναύς ες τάς δίνας αναστρέφεσθαι προς αυτών,
naves protrudant , ne a vorticibus correptæ subverteren

αλλά κρατείν γάρ τη ειρεσία των επιστροφών του ύδα
tur , sed remigiorum impulsu fluctuum vim frangant : ( 2) et

10 τος . (2 ) Τα μεν δή στρογγύλα πλοία όσα και έτυχεν | rotundiora quidem navigia , que vorticibus circumagi con

αυτών περιστραφέντα προς του ρού , ουδέν τι παθόντα | tigit , nihil aliud quam eorum qui in iis navigabant pertur.

εν τη επιστροφή , ότι μή συνταράξαντα τους εμπλέον- | Bationen passa , in rectum cursum ipso luxu constituta

τας, κατέστη ες ευθύ , προς αυτού του βού ορθωθέντα :

αι δε μακραι νήες ουχ ώσαύτως απαθείς απήλθον εν τη
sunt. Oblongæ vero naves, quum minus facile quasi sus

15 επιστροφή, ούτε μετέωροι επί του καχλάζοντος κύματος | pense supra undas estuantes ferrentur , majus a vorticibus

ώσαύτως ούσαι , όσαι τε δίκροτοι αυτών τάς κάτω κώ damnum acceperunt : ut et biremes , quarum inferiores

πας ουκ επί πολύ έξω έχουσαι του ύδατος : (3 ) και
remii parum admodum supra undas eminent. (3 ) Nam remi

αι κωπαι δε αυτούς , πλαγίοις εν ταις δίνεις γενομένοις ,

συνετρίβοντο , όσων γε εγκατελήφθησαν υπό του ύδατος | quum transversi in ipsis Ructibus hererent , confringe

2.0 ου φθασάντων αυτάς μετεωρίσαι , ώς πολλάς μεν πονή- | bantur , quotquot eorum aqua occupavit , nec citius nauta

σαι των νεών , δύο δε δή περιπεσούσας αλλήλαις αυτάς
elevarunt. Multæ itaque naves quassata , duæ inter se col .

τε διαφθαρήναι και των εμπλεόντων εν αυταίς πολ

λούς . Ως δε ες πλάτος ήδη ο ποταμός διέσχεν , lisæ , cum multis qui eis vehebantur, perierunt. Al post

ενταύθα δή 8 τε ρούς ουκέτι ωσαύτως χαλεπός ήν και quam fluminis alveus sese aperire corpit , mitiore jam

25 αι διναι ουχ ομοία τη βία επέστρεφον.. (4 ) Προσορμί
cursu , minusque violentis vorticibus redditis , ( 6 ) Alexander

σας oύν τη εν δεξιά όχθη ο Αλέξανδρος τον στρατόν,

ένα σκέπη τε ήν του ρου και προσβολή ταϊς ναυσί και
classe ad dextram ripam appulsa , quod ibi tutela contra

τις και άκρα του ποταμού επιτηδείως ανείχεν ες των fluxum erat et appulsus navibus et rupes quoque fluvi

ναυαγίων τε την ξυναγωγήν και είτινες επ' αυτών ζών- | opportune prominebat ad colligenda naufragia et siφuiad

30 τες έτι έφέροντο , τούτους τε διέσωσε και επισκευάσας

huc vivi inessent , tum eos recepit. Posthæc reſectis navi
τάς πεπονηκυίας των νεών , Νέαρχον μέν καταπλείν

κελεύει έστ' αν αφίκηται επί τα όρια του Μαλλών έ- | bus , Nearchum navigationem , donec ad Mallorum inus

θνους : αυτός δε των βαρβάρων των ου προσχωρούντων | perveniat , continuare jubet : ipse vero in barbaros qui de

καταδρομών της χώρας ποιησάμενος και κωλύσας επι
ditionem non fecerant excursione facta , quum ne Mallis

35 κουρήσαι αυτούς τους Μαλλοίς, ούτω δή αύθις ξυνέμιξε

το ναυτικό .
uppetias ferrent impedivisset , ad classem reversus est.

5. Και ενταύθα Ήφαιστίων τε αυτό και Kράτερος 5. Ibi Hephaestionem , Craterum et Philippum cum suis

και «Φίλιππος ξυν τοϊς αμφ' αυτούς ομού ήδη ήσαν . Ο
quemque copiis reperit. Ipse , elephantis et Polysperchon

δε τους μεν ελέφαντας και την Πολυσπέρχοντος ταξιν

41 και τους ιπποτοξότας και Φίλιππον ξυν τη αμφ' αυτόν
tis copiis, et sagittariis equestribus ac Philippo ( per Hyda.

στρατιά διαβιβάσας [ τον Υδάσπης ποταμόν ] Κρα- | spen ) transinissis , Cratero eas ducendas dat. Nearclum

τέρω άγειν προσέταξε: Νέαρχον δε ξύν τώ ναυτικό vero cum classe mittit, præcipiens uti trium dierum itinere

πέμπει , τρισίν ημέραις την στρατιάν κελεύσας φθάνειν

κατά τον πλούν . (6) Τον δε άλλον στρατόν τριχη διέ
exercitum prævertat . (6) Reliquas copias in tres partes

45 νειμε και Ηφαιστίωνα μέν πέντε ημέραις προϊέναι | divisit : atque Hepliestionenm quidem quinque dierum iler

έταξεν , ωςεί τινες τους ξύν αυτώ τεταγμένους φεύγοντες | precedere jubet , ut sigui Alexandri adventum fugientesin

ες το πρόσω κατά σπουδήν ίoιεν, τοίς αμφ ' Ηφαιστίωνα | ulteriora sese celeriter proriperent ,in Hepliaestioneaninci

εμπίπτοντες αλίσκωνται · Πτολεμαίον δε τον Λάγου ,
data

δούς και τούτο της στρατιάς μέρος , τρισίν ημέραις | dentes caperentur . Ptolemeum autem Lagi filium,

50 υπολειπόμενον έπεσθαι εκέλευσεν , ώς όσοι τούμπαλιν | etiam huic exercitus parte, triduo post suum discessumse
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υποστρέφουεν αυτόν φεύγοντες , ούτοι δε ες τους αμφί , qui jubet : eo consilio ut qui fugientes retrorsum se recipe

τον Πτολεμαίον εμπίπτοιεν. (1) Επάν δε αφίκων- | rent , in Ptolemaei copias inciderent. (7) Quum vero ad

ται ες τας ξυμβολάς του τε Ακεσίνου και του Υδραώ
confluentes Acesinis et Hydraotis pervenissent, eos qu

του ποταμού , ενταύθα δε τούς τε φθάνοντας υπομέ

5 νειν εκέλευσεν έστ ' αν ήκη αυτός και τους αμφί Κρά

prægressi erant <spectare jassit , dum et ipse eo veniat,

τερον και Πτολεμαίον αυτώ ξυμβαλείν . et Crateri ac Ptolemai copiæ ei conjunctæ sint.

ΚΕΦ. ς '. CΑΡ. VΙ .

Αυτός δε αναλαβών τους υπασπιστάς τε και τους το Jpse , sumptis scutatis et sagittariis atque Agrianis et

ξέτας και τους Αγριάνας και των πεζεταίρων καλουμέ- | Pillionis agmine , quod iis qui polites amici vocantur con

νωντην Πείθωνος τάξιν και τουςιπποτοξότας τε πάντας | stabat , sagittaris etian equestribus omnibus et ex equi

10 και των ιππέων των εταίρων τους ημίσεας διά γής α.

tatu amicorum dimidia parte , per siticulosam regionem
νύδρου ως επί Μαλλούς ήγεν , έθνος Ινδικόν Ινδών των

αυτονόμων . (2) Και τη μεν πρώτη κατεστρατοπέδευσε | contendit in Mallos , Indorum libere suis legibus viventium

προς ύδατι ου πολλά , δ δη απείχε του 'Ακεσίνου ποτα gentem . (2 ) Ac primo quidem die juxta amnem non ma

μου σταδίους εις εκατόν : δειπνοποιησάμενος δε και
gnum castra locavit , distantem ab Acesine stadiis centum.

15 αναπαύσας την στρατιάν ου πολύν χρόνον παραγγέλλει | ibi curato corpore , et exigui temporis quiete militibus data,

ότι τις έχει άγγος εμπλήσαι [του ] ύδατος . Διελθών δε

της τε ημέρας το έτι υπολειπόμενον και την νύκτα όλην
mandat ut quas quisque lagenas habeat aqua repleat. Pro

ες τετρακοσίους μάλιστα σταδίους άμα ημέρα προς πό gressusque per id quod supererat diei et per noctem totam

λιν αφίκετο εις ην ξυμπεφεύγεσαν πολλοί των Μαλλών. ad xc circiter stadia , sub lucem ad urbem pervenit in

20 ( 3) Οι δε ούποτ' αν οιηθέντες διά της ανύδρου ελθείν quam multi Mallorum confugerant. (3) Qui quum putas

επί σφάς Αλέξανδρον έξω τε της πόλεως οι πολλοί και

sent Alexandrum nunquam per siticulosa illa loca ad sese

άνοπλοι ήσαν : εφ' ότω και δηλος εγένετο ταύτην αγα

γών Αλέξανδρος, ήν ότι αυτό αγαγείν χαλεπόν ήν, επί | venturum , extra urbem inermes vagabantur : quum tan

dem senserunt Alexandrum illac exercitum duxisse , qua
τωδε ουδέ τοις πολεμίοις ότι άξει πιστόν εφαίνετο. Τού

25 τοις μεν δή ού προσδοκήσασιν επιπεσών τους μεν πολ- | quia difficulter duci poterat , verisimile hostibus visum

λους απέκτεινεν αυτών ουδέ εις αλκήν , οία δή ανόπλους, | fuerat non ducturum. Quum itaque his ex improviso

τραπέντας » των δέ άλλων ες την πόλιν κατακλεισθέν
supervenisset , plerosque eorum ne ad tutandos quidem sese ,

των κύκλω περιστήσας το τείχει τους ιππέας, ότι
utpote inermes , conversos , occidit . Reliquis in urbem re

μήπω η φάλαγξ των πεζών ήκολουθήκει αυτό , αντί

pulsis ac conclusis , equitatu loco valli ( peditum enim pha
3χάρακος έχρήσατο τη ίππω. (6) Ως δε τάχιστα οι πε

lanx eum assequuta nondum erat) muros in orbem cinxit .
ζοι αφίκοντο , Περδίκκαν μέν τήν τε αυτού ιππαρχίαν

έχοντα και την Κλείτου και τους Αγριάνας προς άλ
(4) Statim vero ac peditatus advenit , Perdiccam quidem

λην πόλιν εκπέμπει των Μαλλών , οι ξυμπεφευγότες cum suis et Cliti equestribus copiis cumque Agrianis ad

ήσαν πολλοί των ταύτη Ινδών , φυλάσσειν τους εν τη | aliam Mallorum urbem obsidendam mittit , in quam Indo

25 πόλει κελεύσας , έργου δε μή έχεσθαι έστ ' αν αφίκηται rum non parva manus confugerat : mandans ut eos urbe

αυτός , ως μηδέ από ταύτης της πόλεως διαφυγόντας ή inclusos teneant , neque oppugnationem aggrediantur do

τινάς αυτών αγγέλους γενέσθαι τοις άλλοις βαρβάροις

ότι προσάγει ήδη 'Αλέξανδρος αυτός δε προσέβαλλε alios Barbaros de Alexandri adventu certiores faciant ; ipse
nec ipse advenerit, sed hoc tantum curent , nequi urbe elapsi

του τείχει. ( 5) Οι δε βάρβαροι το μεν τείχος έκλεί

1 » πουσιν , ώς ουκ αν διαφυλάξoντες αυτό έτι , πολλών εν

vero urbem oppugnare cæpit. (5) Barbari murum deserunt,

τη καταλήψει τεθνηκότων, των δε και από τραυμάτων | desperantes nimirum se diu eum fueri posse , quum multi

απομάχων γεγενημένων· ες δε την άκραν ξυμφυγόν- | in expugnatione casi , multi νulneribus acceptis inutiles ad

τες χρόνον μέν τινα ήμύνοντο εξ υπερδεξίου τε χωρίου | pugnandum effecti essent. Tum in arcem sese recipientes

και χαλεπού ές προσβολής προσκειμένων δε πάντο se aliquandiu ex loco edito adituque difficili tutali sunt.

θεν ευρώστωςτων Μακεδόνωνκαι αυτού'Αλεξάνδρου

άλλοτε άλλη επιφαινομένου τω έργω ή τε άκρα κατά

At quum Macedones omni ex parte fortiter urgerent et

κράτος εάλωκαι οι ξυμφυγόντες ες αυτήν πάντες απέ

Alexander ipse acriter instaret , arx vi capta est quique in

ανον· ήσαν δέ ες δισχιλίους.
eam confugerant, ( il m . hi erant ) ad unum omnes cæsi.

7. Περδίκκας δε ες την πόλιν εφ' ήντινα εστάλη α 6. Perdiccas ad urbem quam obsidere jussus fuerat pro.

-ικόμενος, τήν μέν πόλιν ερήμην καταλαμβάνει : μα fectus , eam ab incolis desertam reperit : quos quum non

4)
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θών δε ότι ου προ πολλού πεφεύγεσαν εξ αυτής οι ένοι- multo ante temporeeffugisse cognovisset, cursin fugientium

κούντες δρόμω ήλαυνε κατά στίβον των φευγόντων : οι | vestigia sectatus est . Expediti quanta maxima celeritate

δε ψιλοί ώς τάχους είχον ποδών αυτώ έφείποντο. Κα- | pedum potuerunt eum sequuti sunt. Quoscunque in

ταλαβών δε των φευγόντων κατέκοψεν όσοι γε μη έ- | fuga nactus est , occidit: reliquis palustriaIoca saluti fue

5 φθασαν ες τα έλη ξυμφυγόντες. runt.

ΚΕΦ. Ζ' .
CAP. VII .

25

Αλέξανδρος δε δειπνοποιησάμενός τε και αναπαύσας Alexander , curato corpore et quiete suis data, ad primam

τουςαμφ'αυτόνέστεεπί πρώτην φυλακήν ήειτου πρόσω: | noctis vigliam progressus est : magnumque iter ea nocte
και την νύκτα διελθών πολλήν οδόν άμα ημέρα αφίκετο

προς τον Υδραώτην ποταμόν. "Ενθα δή των Μαλ- emensus , sub diluculum ad Hydraotem ſluvium pervenit :

10 λών τους μεν πολλούς διαβεβηκότας ήδη έμαθε , τους ac multos quidem Mallorum jam amnem tran

TesSOS CO

δε και διαβαίνουσιν επιγενόμενος περί αυτόν τον πόρον

πολλούς αυτών διέφθειρε. (2) Και αυτός ως είχε ξυν- | gnovit : alios alveum transeuntes adortus, plerosquein

διαβάς κατά τον αυτόν πόρον διώχων είχετο των φθασάν- | terfecit , (2) amnemque uti erat transgressus , tergisque eo

των ες την αποχώρησιν. Και πολλούς μεν απέκτεινεν rum qui jam discesserant inhærens, multos ex iis cecidit,

15 αυτών , τους δε και ζώντας έλαβεν , οι πλείους δε κατέ
multos cepit. Maxima tamen pars in oppidum natura

φυγον ές τιχωρίον οχυρών και τετειχισμένον. 'Αλέξαν

δρος δε , ως οι πεζοί αφίκοντο αυτό , αποστέλλει επί atque opere munitum se recepit. Alexander, postquam

τούτους Πείθωνα την τε αυτού τάξιν έχοντα και των | peditatus advenit, Pithonem in eos mittit cum suo agmine

ιππέων δύο ιππαρχίας. (3) Και ούτοι δη εξ εφόδου

20 προσβαλόντες λαμβάνουσι το χωρίον και τους κατα et duabus equitum præfecturis. (3) Qui quidem primo im .

πεφευγότας εις αυτό ηνδραπόδισαν , όσοι γε μη εν τη | petu oppidum capiunt , omnesque qui eo confugerant ,

προσβολή διεφθάρησαν . Ταύτα δε οι αμφί τον Πεί
quot eorum in illo impetu interſecti non erant, in servitu

θωνα διαπραξάμενοι επανήλθον αύθις ες το στρατό

πεδον.
tem redigunt. Quo facto Pithon in castra rediit.

4. Αυτός δε Αλέξανδρος ως επί των Βραχμάνων 4. Alexander deinde in quandam Brachmanorum urbem

τινά πόλιν ήγεν , ότι και ες ταύτην ξυμπεφευγέναι τι- exercitum duxit, quo aliam Mallorum manum confugisse

νάς των Μαλλών έμαθεν. “Ως δε αφίκετο προς αυτήν, | audierat . Eo simulac venit , densam phalangem omni ex

επήγε το τείχει πάντοθεν πυκνήν την φάλαγγα . Οι

δε υπoρυσσόμενα τα τείχη ιδόντες και εκ των βελών | parte muro admovit . Oppidani muros suffodi conspicati

30 αναστελλόμενοι , τα μεν τείχη και ούτοι εκλείπουσιν , et telis repressi , hi quoque desertis manibus in arcem con

ες δε την άκραν ξυμφυγόντες εκείθεν ήμύνοντο·ξυνεισ- | fugiunt et ex ea se tuentur . Macedonibus vero aliquot una

πεσόντων δε αυτούς ολίγων Μακεδόνων, μεταβαλλό
cum iis in arcem illapsis, conversi et in unum collecti

μενοι και ξυστραφέντες τους μεν εξέωσαν αυτών , απέ.
nonnullos ex iis extruserunt, occiderunt autem xxv dum

κτειναν δε εν τη υποστροφή ες πέντε και είκοσι. (6 )

35 Και εν τούτω Αλέξανδρος τάς τε κλίμακας πάντοθεν | pedem referrent. (5) Inter haec Alexander scalas unde

κελεύει προστιθέναι τη άκρα και υπoρύττειν το τείχος. | quaque arci admoveri jubet , et murum suftodi . Quo

Ως δε πύργος τε έπεσεν υπoρυσσόμενος και του μετα- suffosso quum turris quædam concidisset et pars aliqua

πυργίου τι παραρραγέν επιμαχωτέραν ταύτη εποίησε
interturrii perfracta faciliorem arcis oppugnationem fecisset,

την άκραν , πρώτος Αλέξανδρος επιβάς του τείχους

40 ώφθη έχων το τείχος. (6 ) Και τούτον ιδόντες οι άλλοι | ipse primus murum conscendit . (6) Quo viso , alii Mace

Μακεδόνες αισχυνθέντες άλλος άλλη ανήεσαν. Είχετο | dones pudore sufusi , alius alia in murum adscendant .

τε ήδη η άκρα , και των Ινδών οι μεν τας οικίας ενε-- | Jamque arx capta erat , quum Indorum alii succensis sais

πίμπρασαν και εν αυταίς εγκαταλαμβανόμενοι απέ
ædibus ipsi etiam earum incendio perierunt : plerique pu

θνησκον , οι πολλοί δε μαχόμενοι αυτών. Απέθανον δε

45 οι πάντες ές πεντακισχιλίους, ζώντες δε δι ' ανδρείαν | gnantesinterfecti . Quinque in universum millia cesa :

ολίγοι ελήφθησαν. pauci ( tanta eorum virtus fuit) vivi in potestatem venerunt.
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ΚΕΦ. Η '. CAP. VIII .

Μείνας δε αυτού μίαν ημέραν και αναπαύσας την Alexander unum diem ibi commoratus, quiete exercitui

στρατιάν, τη ύστεραία προύχώρει ως επί τους άλλους

Μαλλούς . Και τάς μεν πόλεις έκλελοιπότας κατα
data , postridie in alios Mallos movit , quos quidem urbes

λαμβάνει , αυτούς δε έμαθεν ότι πεφευγότες ελεν εις την deseruisse , et in solitudines sese abdidisse cognovit . (2)

ο έρημον. (2) Και ενταύθα αύθις μίαν ημέραν αναπαύ- Ibi etiam uno die cum exercitu substitit . Postero die Pi

σας την στρατιάν, ές την επιούσαν Πείθωνα μεν και
thonem et Demetrium equestris agminis præfectum retro

Δημήτριον τον ιππάρχην προς τον ποταμόν οπίσω

απέπεμψεν ών τε αυτοί ηγούντο άγοντας και προς | ad lumen misit , quibus ad copias quas ducebant expedi

τούτοις ψιλών τάξεις τους αυτούς όσαι έκαναι προς το torum agmina , quæ rei gerendæ sufficerent, adjunxit :

1ο έργον . (3) Προσέταξε δε παρά τη όχθη του ποταμού

ιόντας, εί τισι περιτυγχάνοιεν των ές τάς ύλας ξυμπε- (3) mandatis additis , ut ad ripam luminis iter facientes ,

φευγότων , αι δη πολλαι προς τη όχθη του ποταμού | siquos eorum qui in sylvas ripis circumjectas confugerant

ήσαν, τούτους κτείνειν , όσοι μη εθελονται σφάς ενδι
reperissent, nisi sponte deditionem facerent, interficerent.

δoιεν . Και πολλούς καταλαβόντες εν ταις ύλαις οι

15 αμφί Πείθωνά τε και Δημήτριον απέκτειναν .
Multos itaque in sylvis nacti occidere.

4. Αυτός δε ήγεν επί την μεγίστην των Μαλλών 4. Ipse in maximam Mallorum urbem exercitum duxit ,

πόλιν , ίνα και εκ των άλλων πόλεων πολλούς ξυμπε- in quam etiam ex aliis oppidis multi sese recepisse nuntia

φευγέναι αυτω εξηγγέλλετο. Αλλά και ταύτην εξέλι

πον οι Ινδοί ως προσάγοντα Αλέξανδρον έμαθον · δια
bantur. Sed et hanc Indi , simulatque Alexandrum adven

20 βάντες δε τον Υδραώτην ποταμόν , επί ταις όχθαις | are intellexerant, deseruerant , transitoque Hydraote fluvio ,

αυτού , ότι υψηλαιαι όχθαι ήσαν , παρατεταγμένοι | in ripis ejus , que allein primis erant , acieminstruxerant,

έμενον , ώς είρξοντες του πόρου Αλέξανδρον . (5 ) Και

ταύτα ως ήκουσεν , αναλαβών την ίππον την άμα αυτώ | tanquam transitu prohibituri. (5) Quo cognito , Alexan

πάσαν ήει ως επί τον Υδραώτην , ίναπερ παρατετά- | der confestim ad eam Huminis partem ubi consedisse dice

15 χθαι τους Μαλλούς εξηγγέλλετο · οι δε πεζοί έπεσθαι | bantur , omnem , quem secum habebat equitatum ducit , pe

αυτω ετάχθησαν . Ως δε αφίκετό τε επ' αυτόν και
ditatu sequi jusso. Quumque ad Hydraotem amnem venis

εν τω πέραν τους πολεμίους κατείδε τεταγμένους , ως

είχεν εκ της οδού εμβάλλει ες τον πόρον ξύν τηίππω | set , hostesin adversaripainstructa acie stantes conspiratus ,

μόνη. (6; Οι δέ , ιδόντες εν μέσω του ποταμού όντα ita ut ex itinere advenerat amnem cum solo equitatu ingre

30 ήδη Αλέξανδρον, κατά σπουδήν μέν , ξυντεταγμένοι | ditur. (6) Indi Alexandrum jam in medioamne conspicati ,

δε όμως απεχώρoυν από της όχθης και Αλέξανδρος | celeriter , ordinate tamen,a ripa recedunt . Alexander eos

ξύν μόνη τη ίππω είπετο . Ως δε κατείδον ιππέας

μόνους , επιστρέψαντες οι Ινδοί καρτερώς εμάχοντο ,
cum solo equitatu insequitur. Indi , quum equitatum, solum

πλήθος όντες ες πέντε μυριάδας. Και Αλέξανδρος ως esse sensissent, conversi acriter pugnant. Indorum quin

και την τε φάλαγγα αυτών πυκνήν κατείδε και αυτώ οι
quaginta circiter millia erant. Alexander confertam eorum

πεζοί απήσαν , προσβολάς μεν επoίει ές κύκλους πα
ριππεύων : ές χείρας δε ουκ ήει τους Ινδούς. (7) Και | phalangem videns , quum peditatum secum non haberet,

έν τούτω παραγίγνονται αυτώ οί τε Αγριάνες και άλλα incursiones obequitando faciebat, prælium nequaquam

τάξεις των ψιλών, ας δή επιλέκτους άμα οι ηγε , και committendum censens. (7 ) Interea Agriani aliaque expedi.

40 οι τοξόται · ου πόρρω δε ουδέ ή φάλαγξ εφαίνετο των
torum agmina, quos selectissimos secum ducebat, et sagittarii

πεζών . Και οι Ινδοί ομού σφίσι πάντων των δεινών

προσκειμένων αποστρέψαντες ήδη προτροπάδην έφευ- | adveniunt : et peditum phalanx haud procul inde appare

γον ές πόλιν οχυρωτάτης των πλησίον. (8) Και Αλέ- bat . Indi tot simul malis pressi concitato cursu in vicinam

ξανδρος επόμενός τε αυτους πολλούς έκτεινε και ως ές urbem munitam confugiunt. (8) Quos insequutus Alexan

45 την πόλιν οι διαφυγόντες κατειλήθησαν , πρώτα μεν τοις
der, multos interficit : quumque jam urbe conclusi essent ,

ιππεύσιν εξ εφόδου εκυκλώσατο την πόλιν ώς δε οι

πεζοί αυτό παρήσαν , ταύτη μεν τη ημέρα περιστρα
primo quidem accessu muros equitatu cingit : postquam

τοπεδεύει εν κύκλο του τείχους , ότι ου πολύ τε της vero peditatus advenit, eo ipso quidem die vrbem circum

ημέρας υπελείπετο ες την προσβολήν, και η στρατιά | sidet : quod et parum diei adimpetum faciendum reliquum
Κι αυτό υπό τε πορείας μακράς οι πεζοί και υπό διώξεως

συνεχούς οι ίπποι και ουχ ήκιστα κατά τον πόρον του
esset, et pedites longo itinere , equitesque continua hostium

ποταμού τεταλαιπωρήκεσαν.
persecutione ipsoque fluminis transitu defatigati erant.
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ΚΕΦ. Θ. CAP. IX .

Τη δε υστεραία διχή διελών τον στρατός του μεν Postero vero die diviso in duas partes exercitu , ipse al

ετέρου αυτός ηγούμενος προσέβαλλε το τείχει , το δ'
teram earum ducens , Perdiccas alteram , impetum in mu

έτερον Περδίκκας προσήγε . Και εν τούτω ου δεξάμε

νοι οι Ινδοί των Μακεδόνων την ορμήν τα μεν τείχη
rum fecit. Quem quum Indi sustinere non possent, deser

5 της πόλεως λείπουσιν , αυτοί δε ες την άκραν ξυνέφευ- | tis menibusin arcem se recipiunt. Alexander cum is qui

γον . Αλέξανδρος μεν ούν και οι αμφ' αυτόν πυλίδα
circa ipsum erant primus perfracta quadam porta in urbem

τινά κατασχίσαντες παρήλθον ες την πόλιν πολύ πρό

των άλλων: (2) οι δε ομού Περδίκκα τεταγμένοι υστέρη- | irrupit . ( 2) Perdiccas et qui cum eo erant milites non ita

σαν υπερβαίνοντες κατά τα τείχη ούκ ευπετώς, ουδέ τάς | cito muros transcenderunt. Νeque enim scalas plerique

10 κλίμακας οι πολλοί αυτών φέροντες , ότι εαλωκέναι αυ- eorum admovebant, quod captam esse urbem judicabant,

τους έδόκει η πόλις , έρημούμενα των προμαχομένων
quum nimirum muros a propugnatoribus destitutos vide

τα τείχη ως κατείδον . Ως δε η άκρα έχoμένη προς

των πολεμίων και προ ταύτης τεταγμένοι εις το απο
rent . Occupata vero jam ab hostibus arce , multisque pas

μάχεσθαι πολλοί εφάνησαν , ενταύθα δη οι μεν υπο- sim ad eam tuendam dispositis , Macedones alii murum

15 ρύσσοντες το τείχος , οι δε προσθέσει όπη παρείκοι των suffodientes, alii scalas , quomodocunque liceret, admo

κλιμάκων βιάσασθαι επειρώντο ες την άκραν. (3) ventes irrumpere conabantur. (3) Quum autem cunctari

Αλέξανδρος δε , ως βλακεύειν αυτώ έδόκουν των Μα
κεδόνων οι φέροντες τας κλίμακας, αρπάσας κλίμακα | Macedonesin admotione scalarum viderentur , Alexander

ένος των φερόντων προσέθηκε το τείχει αυτός και είλη- | ipse scalarm cuidam eam gestanti ereptam muro applicat ,

20 θείς υπό τη ασπίδι ανέβαινεν επί δε αυτώ Πευκέστας | scutoque tectus conscendit ; post hunc Peucestas , Sacrum

και την τεράν ασπίδα φέρων , ήν εκ του νεώ της Αθηνάς scutum gestans , quod Alexander ex æde Palladis Iliacæ

της Ιλιάδος λαβών άμα οί είχεν Αλέξανδρος και προ

αυτού εφέρετο εν ταις μάχαις · επί δε τούτω Λεοννάτος | sumptum in omnibus praelis pre se gestari curabat. Post

ανήει κατά την αυτήν κλίμακα και σωματοφύλαξ κατά Peucestam Leonnatus corporis custos per eandem scalam

25 δε άλλην κλίμακα Άβρέας των διμοιριτών τις στρα- subit : per aliam scalam Abreas unus ex duplariorum or

τευομένων. (1) Ηδη τε προς τη επάλξει του τείχους | dine . (4 ) Jamque Alexander in summum muri fastigium

ο βασιλεύς ήν και ερείσας επ' αυτή την ασπίδα τους

μεν ώθει είσω του τείχους των Ινδών , τους δε και αυ
evaserat, quum obfirmato scuto aliis introrsum depulsis,

του το ξίφει αποκτείνας γεγυμνώκει το ταύτη τείχος: alis gladio interfectis, murum ea parte propugnaloribus

30 και οι υπασπισται υπέρφοβοι γενόμενοι υπέρ του βασι- | nadaverat . Tum scutati de rege solliciti , quum et ipsice

λέως σπουδή ωθούμενοι κατά την αυτήν κλίμακα συν
leriter scalam conscendunt, fracta scala præcipites in ter

τρίβουσιν αυτήν , ώστε οι μεν ήδη ανιόντες αυτών

κάτω έπεσον , τοις δε άλλους άπορον εποίησαν την
ram corruerunt, aliisque simul conscendendi facultatem

άνοδον . sustulerunt .

5. Αλέξανδρος δε ως επί του τείχους στάς κύκλω τε 5. Alexander vero , quum in muro stans e vicinis cir

από τον πλησίον πύργων εβάλλετο (ού γάρ πελάσαι | cumquaque turribus peteretur , ( neque enim quisquamIn

γε ετόλμα τις αυτό των Ινδών), και υπό των εκ της | lorum cominus eum ferire audebat ) atque adeo ab iis

πόλεως , ουδέ πόρρω τούτων γε εσακοντιζόντων (έτυχε | etiam qui in urbe erant , qui necipsilonge ab eo disjuncti

γάρ τι και προσκεχωσμένον ταύτη προς το τείχος ), δη tela torquebant, ( erat enim ea parte agger quidam muro

4ο λος μέν ήν 'Αλέξανδρος ών των τε όπλων τη λαμπρό
τητι και το ατόπο τηςτόλμης, έγνω δε ότι αυτούμεν | Propinquus ,et Alexandrum cum armorum splendor tum

μένων κινδυνεύσει μηδέν και τι και λόγου άξιον αποδει

gnis audacia notum faciebat ) statuit tandem , si diu

κνύμενος , καταπηδήσαςδε είσωτου τείχους τυχόνμέν | tius in muro persisteret , periclitaturum se , neque quic

αυτω τούτω εκπλήξει τους Ινδούς , ει δε μή, και κιν
quam operæ pretium facturum : at si intra arcem se

45 δυνεύειν δέοι , μεγάλα έργα και τους έπειτα πυθέσθαι | conjiceret , fortassis eo ipso facto hostes territurum. Sin

άξια εργασάμενος ουκ άσπουδεί αποθανείται , ταύτα
minus et utique periclitandum sit ipsi, saltem egregium fa

γνούς καταπηδά από του τείχους ες την άκραν. (6) cinus editurum , et laude admirationeque apud posteros

"Ενθα δη έρεισθείς προς το τείχει τους μέν τινας ες | parta moriturum. Ita secum statuens e manibus in arcem

χείρας έλθόντας και τον γε ηγεμόνα των Ινδών προσ- desilit. (6) Ad cujus murum obfirmatus, nonnullos cominus

6ο φερόμενόν οι θρασύτερον παίσας το ξίφει αποκτείνει : eum lacessentes atque adeo ipsum Indorum ducem audacius

άλλον δε πελάζοντα λίθω βαλών έσχε , και άλλον λίθω, | irruentem gladiointerficit. Αlium appropinquantenm lapide

τον δέ εγγυτέρω προσάγοντα τω ξίφει αύθις . Οι δε I conjecto reprimit, alium quoque lapide, propius auteni at

35
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βάρβαροι πελάζειν μεν αυτώ ουκέτι ήθελον , έβαλλον cedentem rursus gladio ferit. Nec jam amplius barbari pro

δε πάντοθεν περιεστηκότες και τι τις έχων βέλος ετύγ- | pius pedem ferre audebant , sed circumfusi , telis quα aut

χανεν ή εν τω τότε έλαβεν. habebant aut sors offerebat eminus eum petebant.

ΚΕΦ. Ι ' . CΑΡ. Χ .

Εν τούτω δε Πευκέστας τε και ο διμοιρίτης 'Αβρέας Interea Peucestas et Abreas duplarius, ac Leonnatus , qui

5 και επ' αυτούς Λεοννάτος , οι δή μόνοι έτυχον πρίν ξυν- | guidem soli antequam scale rumperentur in murum evase

τριβήναι τας κλίμακας αναβεβηκότες επί το τείχος , | rant, desiliunt , acriterque pro rege pugnant. Αtque Abreas

καταπηδήσαντες και αυτοί προ του βασιλέως εμάχοντο. | quidem faciem sagitta trajectus cecidit. Alexander etiam

Και'Αβρέας μεν και διμοιρίτης πίπτει αυτού , τοξευθείς | ipse thorace sagitta discusso supra mammam in pectore

ες το πρόσωπον Αλέξανδρος δε βάλλεται καιαυτός |vnus accipit ; quod quidem ( ut auctor est Ptolemeus )

το διά του θώρακος ες το στήθος τοξεύματι υπέρ τον μα

στόν , ώστε λέγει Πτολεμαίος ότι και πνεύμα ομούτω | eiusmodi fuit, ut una cum sanguine spiritum etiam ex vul

αίματι εκ του τραύματος εξεπνείτο. (2) Ο δε, έστε
nere suflaret. (2) Qui quidem , quamdiu illi sanguis fer

μεν έτι θερμόν ήν αυτό το αίμα , καίπερ κακώς έχων , | vebat , tametsi graviter saucius , acriter se nihilominus

ήμύνετο πολλού δε δή του αίματος και αθρόου , οία δη | tuebatur. At quum multus sanguis simul et spiritus conti

15 ξύν πνεύματι, έκρυέντος , ίλιγγός τε αυτόν και λειπο- nuo erumperet, vertigine oculorum animique defectione

ψυχία κατέσχε και πίπτει αυτού επί την ασπίδα ξυν- | correptus , pronus in scutum collapsus est. Peucestas Sa

νεύσας . Πευκέστας δε περιβάς πεπτωκότι και υπερ- cro Palladis Iliacæ scuto obtento regem a fronte protege

σχών την ιεράν την εξ Ιλίου ασπίδα προ αυτού και bat : Leonnatus ex altera parte. Sed et hi quoque gra

Λεοννάτος ες τα επί θάτερα αυτοί τε βάλλονται αμφό- | viter vulnerantur : parumque aberat quin vita Alexan

20 τεροι και Αλέξανδρος εγγύς ήν ήδη υπό του αίματος | drum simul cum sanguine defceret . (3) Macedones enim

εκλιπείν . (3 ) Τοίς γάρ Μακεδόσι και ταύτη έν απόρω | vel idcirco in arcem conscendere non poterant , quod

γεγένητο τα της προσβολής, ότι οι τον Αλέξανδρον βαλλόμενόν τε επί τω τείχει ιδόντες και πηδώντα είσω ες | guum Alexandrum in muro telis peti atque ex eo in arcem

την άκραν , υπό σπουδής τε και φόβου μή τι αυτούς και | interiorem desilisse vidissent , studio pariter et metu ne

25 βασιλεύς πάθη ου ξυν να κινδυνεύων , τας κλίμακας
rex qui se temerario periculo objecerat , male exciperetur,

ξυντετριφότες άλλοι άλλες μηχανές ες το ανελθείν επί | ruptis scalis , alii alia instrumenta ad conscendendum mu

το τείχος ως έν απόροις εμηχανώντο , οι μεν πασσάλους rum apta excogitabant, uti fieri solet in ejusmodi rerum

έμπηγνύοντες ες το τείχος , γήϊνον όν , και κατά του- | difficultate : nonnulli palis in murum terreum infixis pen

τους έκκρεμαννύμενοι χαλεπώς ανεύρπον , οι δε , άλλοι | dentia corpora strblevantes difficulter in altum nitebantur,

30 επ' άλλους επιβαίνοντες. ( 4) Ο δε πρώτος ανελθών | nonnulli vero , ali supra alios adscendentes . (4) Qui pri

ένρίπτει εαυτόν κατά του τείχους ες την πόλιν , ίναπερ | mus conscenderat , sese e muro in urbem conjiciebat , qua

τον βασιλέα εώρων κείμενον , ξύν οιμωγή και αλαλαγμώ regem prostratum cernebat : moxque alii cum clamore at

πάντες. Ήδη τε αμφ' αυτό πεπτωκότι καρτερά μάχη | que ejulatu accurrentes pugnam atrocem ineunt, Mace

ξυνειστήκει άλλου επ ’ άλλω των Μακεδόνων προασπί- donibus, aliis post alios , regem suum pratensis sculisacri

25 ζοντος , και εν τούτω οι μεν τον μοχλόν ότι είχετο ή
ter tuentibus. Interea alii pauci , porta quæ inter duas

κατά το μεταπύργιον πύλη κατασχίσαντες , επ' ολί
lurres sita erat vectibus revulsis , introierunt, alii qua parte

γους παρήεσαν " οι δε καθ' ότι η πύλη διέσχε τους

ώμους υποθέντες και ώσαντες ες το είσω του τείχους, | nonnihil patebat porta humeris interjectis introrsum eam

ανεπέτασαν ταύτη την άκραν. deturbarunt aditumque in arcem aperuerunt .

o

ΚΕΦ. ΙΑ΄. CAP. XI .

Εν τούτω δε οι μεν έκτεινον τους Ινδούς , και απέ. Magna tum Indorum strages fit , omnibus ad unum cæ

κτεινάν γε πάντας ουδέ γυναίκα η παϊδα υπελείποντο sis, ne mulieribus quidem aut infantibus exceptis. Dehinc

οι δε εξέφερον τον βασιλέα επί της ασπίδος κακώς regem pessime affectum scuto efferunt, vitam num serva

έχoντα, ούπω γιγνώσκοντες βιώσιμον όντα . Το δε turus esset, necne incerti. Sunt qui scribant Critodemum

βέλος εξελκύσαι εκ του τραύματος επιτεμόντα την πλη- | medicum Coum, ex Esculapi stirpe , resoluta plaga sa
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γήν οι μεν Κριτόδημον ανέγραψαν , ιατρον Κώον, τό | gittam evulsisse• alii Perdiccam, corporis custodenm, quumm

γένος Ασκληπιάδην » οι δε , Περδίκκαν τον σωματοφύ- | medicus urgente necessitate non adesset , jubente Alexan

λακα , ου παρόντος εν τη δεινώ ιατρού , έγκελευσαμέ
dro ense vulnus rescidisse , telumque exemisse : (2) inque

νου Αλεξάνδρου το ξίφει επιτεμεΐν την πληγήν και

5 κομίσασθαι το βέλος . (2) 'Εν δε τη κομιδή φορά αίμα- | evulsione magnam Sanguinis vim erupisse . Quumque Ale

τους πολλού γίγνεται , ώστε λειποψυχήσαι αύθις Αλέ- xander rursum animo linqueretur, syncopen ipsam sistendo

ξανδρος και ούτω σχεθήναι αυτό το αίμα υπό τη λει
ποψυχία. Πολλά δε και άλλα αναγέγραπται τοϊς ξυγ- | sanguini remedio fuisse. Malta preterea alia de hoc Ale

γραφεύσιν υπέρ του παθήματος , και η φήμη παραδε- | xandri casu ab historicis scripta sunt , quae fama a prinis

10 ξαμένη αυτά κατά τους πρώτους ψευσαμένους έτι και εις mendacii auctoribus sparsa in hunc usque diem transmi

ημάς διασώζει, ουδε αφήσει παραδιδούσα και εφεξής
sit : neque desinet mendacii fides etiam in posteros propa

άλλοις τα ψεύδη , ει μη υπό τήσδε της ξυγγραφής

παύσεται.
gari, nisi hoc scripto finis ei imponatur.

3. Αυτίκα εν Όξυδράκαις το πάθημα τούτο γενέ- 3. Ac primum quidem infortunium hoc in Oxydracis

15 σθαι Αλεξάνδρα και πάς λόγος κατέχει το δε εν Μαλλοίς , Alexandro obtigisse communis opinio est : quod tamen apud

έθνει αυτονόμω Ινδικώ , ξυνέβη, και η τε πόλις Μαλ- | Mallos , liberam Jndorum gentein , accidit. Νam et uris

λών ήν και οι βαλόντες Αλέξανδρος Μαλλοί» οι δη ε
Mallorum erat , et a Mallis ictus fuit Alexander. Porro

γνώχεσαν μέν ξυμμίξαντες τους Οξυδράκαις ούτω δια statuerant quidem Malli Oxydracis sese conjungere , atque

γωνίζεσθαι , έφθη δε διά της ανύδρου επ' αυτούς ελά
ita prælium inire , sed Alexander itinere per arida et siticu

20 σας πρίν τινα ωφέλειαν αυτοίς παρά των Οξυδρακών
losa loca facto eos præverterat , priusquam aut Malli Oxy.

γενέσθαι ή αυτους εκείνοις τι επωφελήσαι. (4) Επεί
καιτην τελευταίαν μάχην την πρός Δαρείον γενομένην, 1 dracis aut Oxydraci Mallis adjumento esse possent . (4)Sed

καθ' ήντινα έφυγε Δαρείος ουδε πρόσθεν έληξε της φυ
et ultimam pugnam cum Dario commissam , in qua fugit

γής πρίν ξυλληφθήναι υπό των αμφί Βήσσον και προσ
Darius , neque prius destitit a fuga quam a Besso caperetiir,

25 άγοντος ήδη 'Αλεξάνδρου αποθανείν, πρός Αρβήλοις | atque adventante Alexandro interficeretur , apud Αrbela

γενέσθαι και πάς λόγος κατέχει, καθάπερ ούν και την | accidisse publica opinio est , quemadmodum illam quae aute

προ ταύτης εν Ισσω, και την πρώτηνιππομαχίαν προς | lancfuit, adIssum,et primum equestre preliam adGrali

Γρανικό . ( 6) 'Αλλά προς Γρανικό μέν ξυνέβη μάχη
cum commissum esse . (5) Contigit enim quidem equestris

ιππική και προς Ισσο η αύθις προς Δαρείον μάχη: pugna ad Granicum et apud Issum altera cum Dario ; Arbela

30 'Aρβηλα δε του χώρου ενώ την εσχάτην μάχην Δα- vero ab eo loco , in quo Darius et Alexander postremo dimi

ρελός τε και Αλέξανδρος εμαχέσαντο οι μεν τα πλεϊ- carunt, qui plurimum prodidere , dicunt abese sexcentis

στα ξυγγράψαντες λέγουσιν ότι εξακοσίους σταδίους | stadiis: qui minimum, quingentis . Sed apud Gaugamela ad
απέχει, οι δε τα ελάχιστα , ότι ές πεντακοσίους . flumen Bumodum pugnam eam fuisse commissam Ptole

'Αλλά εν Γαυγαμήλοις γαρ γενέσθαι την μάχην προς mæus et Aristobulus tradunt. (6) Atqui Gaugamela non

36 το ποταμό Βουμώδω λέγει Πτολεμαίος και Αριστό- | oppidum est , servicus non magnus , nequelocus celebris

βουλος. (6) Πόλις δε ουκ ήν τα Γαυγάμηλα , αλλά
aut gratum auribus nomen præ se ferens. Quo factum

κώμη μεγάλη, ουδέ ονομαστός ο χώρος ουδέ ες ακοήν | puto ut Arbelis , utpote urbi celebri, gloria pugneapud

ήδυ το όνομα : ένθεν δέ μοι δοκεί πόλις ούσα τα "Άρ illam commissæ adscripta fuerit. Si vero apud Arbela

6ηλα απηνέγκατα την δόξαν της μεγάλης μάχης. Γpreliumhoc contigisse dicendum est , quumtanto spatio

40 Ει δε προς 'Αρβήλοις χρή οίεσθαι γενέσθαι το έργον ab Arbelis distet : eodem modo et navale prælium apud
εκείνο , ές τοσόνδε 'Αρβήλων απέχον , και την εν Σα

λαμίνι γενομένην ναυμαχίαν προς ισθμό τω Κοριν

Salamina gestum Isthmo Corinthio adscribere licebit : et

θίων έξεστι λέγειν ότι εγένετο, και την επ’ 'Αρτεμισίω | id quod ad Artemisium Euboe , apud Eginam vel Sunium

της Ευβοίας προς Αιγίνη ή Σουνίω.
gestum fuisse dicetur.

7. Και μην υπέρ των υπερασπισάντων εν τω κιν- 7. Porro in iis qui Alexandrum in eo periculo scutis suis

δύνω Αλεξάνδρου , Πευκέσταν μέν γενέσθαι ξύμπαντες protexerunt Peucestam fuisse omnes profitentur : de Leon

ομολογούσιν , υπέρ Λεοννάτου δε ουκέτι ξυμφέρονται | nato non omnes consentiunt, ut nec de Abrea duplario.
ουδε υπέρ Άβρέου του διμοιρίτου . Και οι μεν ξύλο Rursus alii Alexandrum fuste ad galeam ictum , caligine

πληγέντα κατά του κράνους Αλέξανδρος και ίλιγγιά- | oculis oborta procidisse scribunt. Quumque se denuo

6ο σαντα πεσείν , αύθις δε αναστάντα βληθήναι βέλει | crexigget , tliorace trajectum sagitam pectore excepis.διά του θώρακος ες το στήθος: Πτολεμαίος δ' ο Λάγου | erexisset , thorace trajectum sagittam pectore excepis .

ταύτην μόνην την πληγήν πληγήναι λέγει την ές το
Ptolemæus Lagi filius in pectore solum vulneratum fuisse

στήθος . ( 8) Το δε δή μέγιστον πλημμέλημα των ξυγ- tradit. (8) In eo autem præcipue mihi errasse videntur qui

γραψάντων τα αμφί '
Αλέξανδρος εκείνοτίθεμαι έγωγε. - Alexandri res conscripserunt, quod Ptolemaeum Lagi h

45
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Πτολεμαίον γάρ τον Λάγου έστιν οι ανέγραψαν ξυνανα- | lium una cum Alexandro et Peucesta scalam conscendisse
βηναι τε Αλεξάνδρω κατά τηνκλίμακα ομού Πευκέστα | scribant , jacentemque objecto scuto protexisse ,ideoque

και υπερασπίσαι κειμένου , και επί τώδε Σωτήρα επι

κληθήναι τον Πτολεμαίον· καίτοι αυτός Πτολεμαίος | Ptolemaeum Soterem id est servatorem a militibus appel
5 αναγέγραφεν ουδέ παραγενέσθαι τούτω τω έργω » αλλά latum fuisse , quum tamen Ptolemæus ipse scribat se

στρατιάς γάρ αυτός ηγούμενος άλλας μάχεσθαι μάχας huic pugnæ non interfuisse : sed eo tempore copiarum du
και προς άλλους βαρβάρους. Ταύτα μεν δή εν εκβολή

cem adversus alios barbaros pugnasse. Hæc mihi per di
του λόγου αναγεγράφθω μου , ως μη αταλαίπωρον γί

γνεσθαι τοις έπειτα ανθρώπους την υπέρ των τηλικούτων gressionem dicta sint , ut in tantorum facinorum et casuum

10 έργων τε και παθημάτων αφήγησιν. expositione posteri plus diligentiæ adhibeant. ,

ΚΕΦ. ΙΒ' .
CΑΡ. ΧΙΙ .

Ενώ δε Αλέξανδρος αυτού μένων το τραύμα έθε- Porro quum Alexander ibi ad curandum vulnus commo

ραπεύετο , ες το στρατόπεδον ένθενπερ ορμήθη επί τους | raretur, primo statim rumore perlatum estin castra, unde is

Μαλλούς και μεν πρώτος λόγος ήκεν ότι τεθνηκώς είη εκ
in Mallos profectus fuerat, eum ex vulnere interiisse . Ac pri .

του τραύματος. Και τα μεν πρώτα οιμωγή ήν της
mo quidem ejulatus totis castris audilus est , quum ex aliis

15 στρατιάς ξυμπάσης, άλλου άλλο παραδιδόντος την φή- | in aliosfama spargeretur. Quum vero jamlamentis modum

μην παυσάμενοι δε της οιμωγής άθυμοί τε και άποροι | recissent , vehementer animis consternati dubiique erant ,

ήσαν όστις μεν εξηγούμενος έσται της στρατιάς (2) quis exercitui prefuturus esset , (2) ( multos enim ex equo

(πολλούς γάρ δή εν ισω τα της αξιώσεως έδόκει πρός τε

αυτου Αλεξάνδρου και προς Μακεδόνων καθεστηκέναι»)
hujus dignitatis videri capaces , cum ipsius Alexandri tum

20 όπως δε αποσωθήσονται εις την οικείαν, τοσούτων μέν Macedonum judicio ) quo pacto etiam salvi donum rever
suri essent tot undique bellicosis gentibus cincti : quarum

εθνών μαχίμων περιειργόντων σφάς εν κύκλω , των μεν

ούπω προσκεχωρηκότων, και δη υπέρ της ελευθερίας εί- | quidem alias nondum domitas verisimile ipsis fiebat acriter

καζον αγωνιείσθαι καρτερώς,των δε αποστησομένων, prolibertate pugnaturas , alias defectionem facturas , sub

αφαιρεθέντος αυτούς του Αλεξάνδρου φόβου ποταμών τε lato Alexandri metu , quumque flumina, quæ nulla tunc

25 εν μέσω αδιαβάτων τότε δ' εδόκουν είναι , και πάντα ratione transiri poterant, interjecta esse cogitarent, despe

σφίσιν άπορα και αμήχανα ερήμους Αλεξάνδρου εφαί- | ratione quadam acti quid consilii caperent Alexandro desti

νετο. (3) Ως δε ηκέ ποτε λόγος ότι ζη Αλέξανδρος , | tuti nesciebant. (3 ) Postquam vero nuntiatum est Alexan

τούτω μεν μόγις ξυνεχώρησαν · ει δε και βιώσιμός εστιν, | drum vivere , fides nuntio agre habita est, neque vero ad

ούπω έπιστεύετο. Ως δε και γράμματα παρ' αυτού duci poterant ut crederent aliquam de vita ejus servanda

30 ήκεν ότι όσον ούπω κατελεύσεται επί το στρατόπεδον, | spem superesse . Quumque litera ab eo adferrentur , quibus

ουδε ταύτα τους πολλούς υπό του άγαν δέους πιστά έφαί- | significabat se brevi in castra venturum , ne id quidem ple

νετο , αλλά πλάττεσθαι γάρ πρός των αμφ' αυτόν σω- risque prae ingenti metu credibile videbatur . Confingi enim

ματοφυλάκων τε και στρατηγών εικάζετο. id a custodibus corporis ducibusque credebant.

ΚΕΦ. ΙΓ ' . CAP. XIII.

Και ταύτα εννοήσας Αλέξανδρος , μή τι νεωτερισθείη Hac trepidatione cognita Alexander , ne qui in exercitu

35 εν τη στρατιά , ότε πρώτον ηδυνήθη κομίζεται επί του motus fierent, quam potuit celerrime ad Hydraotis fluvii

ποταμού του Υδραώτου τάς όχθας και πλέων κατά τον ripas se deferri curavit, secundo amne navigaturus ad castra,

ποταμόν (ήν γάρ το στρατόπεδον επί ταϊς ξυμβολαίς | quae circa confuentes Hydraotis et Acesinis subsistebant :

του τε Υδραώτου και του 'Ακεσίνου , ίνα Ηφαιστίων | ubi Hephaestion exercitui , et Nearchus clasi preerant . Μox

τε επί της στρατιάς ήν και Νέαρχος το ναυτικόν αυτό

40 είχεν), ως επέλαζεν η ναυς ήδη τοστρατοπέδω τον βα ubi navis quæ regem vehebat .castris appropinquare cæpit,

σιλέα φέρουσα , κελεύει δή αφελεϊν την σκηνήν από της tentorium e navis suæ puppi auferri jussit , ut ab omnibus

πρύμνης, ως καταφανής είναι πάσιν. (2) Οι δε έτι | conspici posset. ( 2 ) Αt ne tum quidem credidere , corpus

ήπίστουν, ως νεκρού δήθεν κομιζομένου Αλεξάνδρου, Alexandri exanime adferri existimantes , donec navi ad ri

πρίν γε δή προσεχούσης της νεώς τη όχθη ο μεν τήν | pam appulsa dextram multitudini po it . Tum ingenti

45 χείρα ανέτεινεν ες το πλήθος οι δε ανεβόησαν, ες τον clamore sublato , alii in cælum , alii in Alexandrum manus
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15

ουρανόν ανασχόντες τας χείρας , οι δε προς αυτόν Αλέ- | tendunt : multis prae insperato gaudio lacryme sponteolor

ξανδρον πολλοίς δε και δάκρυα επί τώ ανελπίστω προ- | ta sunt. Quumque scutati ei navem egresso lecticam adfer

εχύθη ακούσια . Και οι μεν των υπασπιστών κλίνης | rent , ipse equum adducijussit. (3) Quem ut inscendit , ab
προσέφερον αυτώ εκκομιζομένω έκ της νεώς: ο δε τον

universo rursum exercitu applausum est , ripis ac silvis cir.
5 ίππον προσαγαγείν εκέλευσεν . (3 ) Ως δε επιβάς του

ίππου ώφθη αύθις , κρότω δή πολλώ επεκτύπησεν η | cumvicinis clamore resonantibus . Tabernaculo autem ap

στρατιά πάσα : επήχησαν δε αί τε όχθαι και αι πλησίον | propinquans ex equo desilit , ut et pedibusincendens con

αυτών νάπαι. Προσάγων δε ήδη τησκηνή καταβαίνει | spici posset. Tum certatim ali atque ali accurrebant , ali

από του ίππου , ώστε και βαδίζων οφθήναι . Οι δε επέ.

10 λαζον άλλος άλλοθεν , οι μεν χειρών, οι δε γονάτων, οι
manus , alii genua , alii vestem ipsius contigisse ,alii vel vi

δε της εσθήτος αυτής απτόμενοι οι δε και ιδείν εγγύθεν | disse tantum contenti , et salutem felicitatemque ei precan

και τι και επευφημήσαντες απελθείν » οι δε ταινίαις
tes : alii corollas , alii lores quoscunque tuncferebat Indo

έβαλλον, οι δε άνθεσιν , όσα εν τω τότε η Ινδών γη πα

rum regio inspergere.
ρείχε..

4. Νέαρχος δε λέγει ότι χαλεποί αυτή των φίλων 4. Nearchus vero auctor est regem moleste tulisse eos

εγένοντο όσοι εχάκιζον ότι αυτός προ της στρατιάς κιν- amicorum qui reprehendebant, quod ipse se tanto discrimini

δυνεύοι· ου γάρ στρατηγού ταύτα, αλλά στρατιώτου | pro exercitu objecisset : neque enim id ducis sed militis ofi
είναι. Και μου δοκεϊ άχθεσθαι Αλέξανδρος τοϊσδε τοίς | cium esse . Qua quidem oratione offensus mihifuisse Alexan

λόγοις , ότι αληθείς τε όντας εγίνωσκε και αυτόν υπαί der videtur, quod vera esset, seque merito reprehendisentiret.

20 τιον τη επιτιμήσει. Και όμως υπό μένους τε του εν Cæterum insigne Alexandri in pugnando robur et immensa

ταϊς μάχαις και του έρωτος της δόξης , καθάπερ οι άλ- | gloriam cupiditas sicut alios alia quaedam voluptastransver

λης τινός ηδονής εξηττώμενοι, ου καρτερός ήν απέχε- | sunillumad pericula abripiebat . (5) Narratidem Nearchius

σθαιτων κινδύνων. (6) 'Ανθρωπον δέ τινα πρεσβύτε- | seniorem quendam Botum , cujus nomeli non adscribit ,

ρον λέγειΒοιώτιον, το δε όνομα του ανθρώπουου λέγει, | quum Alexandrum reprehensiones anicorum egre ferre

25 ως αχθόμενόν τε προς τας επιτιμήσεις των φίλων κατέ
intelligeret , et indignationem vultu præ se ferre videret,

μαθεν 'Αλέξανδρος και έσκυθρωπακότα , προσελθόντα
Beotica lingua eum compellasse , ac dixisse , Ο Alexander,

τούτον βοιωτιάζοντα άμα τη φωνή ταύτα φάναι: Ω 'Α
virorum est præclara facinora aggredi : simulque iambicum

λέξανδρε , ανδρών τα έργα και τι και ιαμβείον έπει

πείν, τον δε νούν είναι του ιαμβείου ότι το τι δρώντι και
versum subdidisse , cujus hæc erat sententia , Qui magnum

30 παθείν έστιν οφειλόμενον . Και τούτον έν τε τα παραυ aliquid faciat, æquum esse et pati . Ac senem et tunc

τίκα ευδοκιμήσαι και επιτηδειότερον εις το έπειτα Αλε . | statim ab Alexandro laudatum , et cariorem ei deinceps

ξάνδρω γενέσθαι. fuisse .

ΚΕΦ. ΙΔ' . CAP. XIV.

' Εν τούτω δε αφίκοντο παρ’ Αλέξανδρον των Μαλ- Inter hæc legati a Mallis, qui reliqui erant , ad Alexan

λων των υπολειπομένων πρέσβεις , ενδιδόντες το έθνος , | drum venerunt, deditionem totius gentis facientes. Itemque

35 και παρά Οξυδρακών οί τε ηγεμόνες των πόλεων και οι | ab Oxydracis urbium praefecti ac presides ipsi et cum his

νομάρχαι αυτοί και άλλοι άμα τούτοις εκατόν και πεν- alii cu principes illius gentis , qui pro fædere ineundo dona

τήκοντα οι γνωριμώτατοι αυτοκράτορες περί σπουδών quæ apud Indos censentur amplissima adferebant, etiam

δωρά τε όσα μέγιστα παρ' Ινδούς κομίζοντες και το | ipsi gentem dedentes. (2 ) Veniam autem deprecabantur,

έθνος και ούτοι ενδιδόντες . ( 2) Συγγνωστά δε αμαρτείν | quod non antea legatos misissent. Quam velideo mererise

δυ έφασαν ου πάλαι παρ' αυτόν πρεσβευσάμενοι: επι- dicebant, quod , quemadmodum quidam ali, majoreadhuc

θυμεϊν γάρ , ώσπερ τινές άλλοι, έτι μάλλον αυτοί έλευ- | jure ipsi liberi suis legibus vivere cupissent, quam quidem

θερίας τε και αυτόνομοι είναι, ήντινα ελευθερίαν εξ ότου
libertatem jam inde ab eo tempore quo Liber pater in In

Διόνυσος ες Ινδούς ήκε σώαν σφίσιν είναι ες 'Aλέ
diam venisset ad Alexandrum usque salvam tenuissent.

ξανδρον: ει δέ 'Αλεξάνδρω δοκούν εστίν, ότι και

45 Αλέξανδρον από θεών γενέσθαι λόγος κατέχει, σατρά- φuod si vero ita Alexandro visum esset , quoniametipsumer

πην τε αναδέζεσθαι όντινα τάττοι Αλέξανδρος και φόρους | deorum genere ortum fama esset , satrapam quem daretac

αποίσειν τους Αλεξάνδρω δόξαντας : διδόναι δε και ομή- | cepturos , tributa que imperaret pensuros , obsides quod pe

ρους εθέλειν όσους αν αίτη Αλέξανδρος. (3) Ο δε χι
teret daturos. (3) Alexander mille ex primoribus gentis

λίους ήτησε τους κρατιστεύοντας του έθνους , ούς , ει μεν | sibi mitti jubet , quos vel pro obsidibus , si vellet , teneret,

50 βούλοιτο , αντί ομήρων καθέξειν, ει δε μή , ξυστρατεύ- I vel quibus militibus uteretur , donec reliquos Indos lebel
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οντας έξειν έστ' αν διαπολεμηθή αυτή προς τους άλλους | lasset. Αtque hi quidem mille viros , quos et praestantissi

Ινδούς. Οι δε τούς τε χιλίους έπεμψαν, τους κρατίστους mos et maximos selegerant, miserunt : quingentis etiam cur

και μεγίστους σφών επιλεξάμενοι,και άρματα πεντα- ribus eorumque propugnatoribus, quos Alexander ne petie

κόσια ουκ αιτηθέντες και τους αμβάτας των αρμάτων.
rat quidem , adjectis. His itaque reliquisque Mallis qui ser

5 Αλέξανδρος δε σατράπην μεν τούτοις τε και των Μαλ.

λών τοις έτι σωζομένους επέταξε Φίλιππον τους ομή- | rati erant, Philippo satrapa constituto , obsides remitit ,

ρους δε αυτούς αφήκε , τα δε άρματα έλαβεν . currus accipit.

4. Ως δε ταύτα αυτω κεκόσμητο και πλοία επί τη 4. His rebus ita gestis , navibusque compluribus dum

διατριβή τη εκ του τραύματος πολλά προσενεναυπήγη- | vulnus curatur constructis , militeque iis imposito , equiti

10 το , αναβιβάσας ές τάς ναύς των μεν εταίρων ιππέας
bus ex amicis mpccc expeditis totidem quot antea , pediti

επτακοσίους και χιλίους , των ψιλών δε όσουσπερ και

πρότερον, πεζούς δέ ες μυρίους , ολίγον μέν τι τω Υ . | bus X M , non multum spati per Hydrautem emensus , ad

δραώτη ποταμώ κατέπλευσεν · ώς δε συνέμιξεν ο Υδρα- | confluentes Hydraotis et Acesinis pervenit .Ibi Hydracles in

ώτης τώ Ακεσίνη , ότι ο 'Ακεσίνης κρατεί του Υδραώ- Acesinem fluens nomen amittit . Per Acesinem itaque na

5 του τη επωνυμία , κατά τον 'Ακεσίνην αυ έπλει, έστε
vigans ad confluentem Acesinis atque Indi venit.

επί την ξυμβολήν του Ακεσίνου και του Ινδού ήκε .
(5) Si

(5 ) Τέσσαρες γάρ ούτοι μεγάλοι ποταμοί και ναυσίπο- | quidem quattuor hi magni et navigabiles luvii in Indum

ροι οι τέσσαρες εις τον Ινδον ποταμόν το ύδωρ ξυμβάλ- amnem labuntur, non quidem sua singuli nomina servantes,

λουσιν, ου ξυν τη σφετέρα έκαστος επωνυμία , αλλά και
sed Hydaspes in Acesinem fertur , nomen suum amittens ;

20 Υδάσπης μέν ες τον 'Ακεσίνην εμβάλλει , εμβαλών δε
Acesines vero cum Hydraote in unum alveum coit , coquc

το πάν ύδωρ Ακεσίνην παρέχεται καλούμενον· αύθις δε

και Ακεσίνης ούτος ξυμβάλλει το Υδραώτη, και παρα
assumpto , nomen tamen suum Acesines retinet . Hyphasi

λαβών τούτον έτι 'Ακεσίνης εστί » και τον Υφασιν επί etiam in se recepto , veterique Acesinis nomine servato

τούτω ο 'Ακεσίνης παραλαβών τωναυτού δή ονόματι ες | in Indum amnem fertur , cujus alveo immissus appella

και τον Ινδον εμβάλλει ξυμβαλών δε ξυγχωρεί ήδη το Ιν
tionem suam Indo cedit. Inde , priusquam in A literac

δω. "Ένθεν δή ο Ινδός πρίν ες το Δέλτα σχισθήναι ουκ

απιστώ ότι και ες εκατόν σταδίους έρχεται και υπέρ τους | figuram scindatur, centum stadia patereIndum crediderim ,

εκατόν τυχόν εναπερ λιμνάζει μάλλον . ct fortasse eo amplius iis locis ubi stagnum efficit.

voo

ΚΕΦ. ΙΕ' .
CΑΡ. ΧV .

'Ενταύθα έπί τή ξυμβολή του Ακεσίνου και του Ιν- Eo igitur loci ubi Acesinis et Indi confluentes sunt Alexan .

α δού προσέμενεν έστε αφίκετο αυτό ξυν τη στρατιά Περ- der cum exercitu advenit , Abastanis, libera Indorum gente ,

δίκκας, καταστρεψάμενος εν παρόδω το Άβαστανών

έθνος αυτόνομον. Εν τούτω δε άλλαι τε προσγίγνονται
ex ipso itinere subactis. Inter hæc aliæ triginta remorum

Αλεξάνδρα τριακόντοροι και πλοία στρογγύλα άλλα , & naves alienue onerariae , qua: in Xathris , qua et ipsa libera

δή εν Ξάθροις έναυπηγήθη αυτώ , οι δή άλλο έθνος Ιν- Indorum gens se dediderat, constructaefuerant, advenerunt.

5 δων αυτόνομον προσεχώρησαν. Και παρά Οσσαδίων, Præterea legati ab Ossadiis, libero quoque Indorum populo,

και τούτου γένους αυτονόμου Ινδικού , πρέσβεις ήκον, Alexandrum aderunt deditionemfacientes. (2) Delhinc Ale

ενδιδόντες και ούτοι τους Όσσαδίους . (2) Φιλίππω

μεν δή της σατραπείας όρους έταξε τας συμβολής του
xander Philippo satrapatus sui limites Ácesinis et Indi con

τε 'Ακεσίνου και Ινδού , και απολείπει ξύν αυτό τούς | fluentibus terminat , universo Thracum equitatu ei relicto ,

40 τε Θράκας πάντας και εκ των τάξεων όσοι ές φυλακήν | aliisque agminibus , que provinciae custodiende sufficere

της χώρας ικανοί εφαίνοντο . Πόλιν τε ενταύθα κτίσαι | viderentur . Ad haec urbem ad confuentes luminum condi

έκέλευσεν επ' αυτή τη ξυμβολή τους ποταμούν , ελπίσας

μεγάλην τε έσεσθαι και επιφανή ες ανθρώπους, και νεωσ
jussit, arbitratus populosam et claram fore. Navalia etiam

οίκους ποιηθήναι. (3) Εν τούτω δε και 'Οξυάρτης και ibi exstrui curavit . (3) Per eosdem dies Oxyarles Bactria

4. Βάκτριος , ο Ρωξάνης της γυναικός Αλεξάνδρου πατήρ, nus , Roxanes Alexandri uxoris pater , ad Alexandrum venit.

ήκε παρ' Αλέξανδρος και προστίθησιν αυτώ Παραπα- Ηuic Parapamisadarumsatraviatum dedit, submoto Tiryaspe

μισαδων σατραπεύειν, απαλλάξας Τιρυάσπην τον προ
σθεν σατράπην, ότι ουκ εν κόσμω εξηγείσθαιαυτώο Τι. priore satrapa , quod non bene oficio suo functus fuisse

ρυάσπης εξήγγελτο .

1. Ενθα δη διαβιβάσας Κρατερόν τε και της στρα- 4. Deinde Cratero cum majore exercitus parteet elephan.

nuntiaretur .

ARRIANUS .
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ουδέ τι

τιάς την πολλήν και τους ελέφαντας εν αριστερά του tis ad sinistram Indi fluminis ripam traducto , quum ab ea

Ινδού ποταμού , ότι ευπορώτερά τε ταύτη τα παρά τον parteexercitui gravioris armature commodior via futuravi

ποταμόν στρατιά βαρεία εφαίνετο και τα έθνη τα προσ
deretur et gentes finitimæ non omnino amicæ essent : ipse

οικούντα ου πάντη φίλια ήν , αυτός κατέπλει ες των

5 Σόγδων το βασίλειον. Και ενταύθαπόλιν τε ετείχιζεν urbem condidit et alia navalia exstruxit : navesguequasa
secundo amne in Sogdorum regiam navigavit . Ibique aliam

άλλην και νεωσοίκους επoίει άλλους και τα πλοία αυτώ

τα πεπονηκότα έπεσκευάσθη. Της δε από των ξυμβο– tasreparari Jussit . Tofius vero regionis qua a confluentibus

λών του τε Ινδού και Ακεσίνου χώρας έστε επί θάλασ
Acesinis atque Indi ad mare usque pertinet Oxyartem et

σαν σατράπην απέδειξεν Οξυάρτης και Πείθωνα ξύν | Pithonem satrapas constituit , universa etiam Indorum ma

10 τη παραλία πάση της Ινδών γης . ritima ora illis adjuncta.

6. Και Kράτερον μεν εκπέμπει αύθις ξυν τη στρατιά 5. Cratero deinde rursus cum exercitu (per fines Aracbo

[ διά της Αραχώτων και Δράγγων γης ]: αυτός δε κα - torum et Drangorum ) emisso , ipse secundo amne in Mo

τέπλει ες την Μουσικανού επικράτειαν , ήντινα ευδαι- sicani regnum venit , quod quidem opulentissimum totius

μοναστάτης της Ινδών γης είναι εξηγγέλλετο, ότι ούπω Indorum regionis esse audierat, commotus, quod Musica

15 ούτε απηντήκει αυτώ Μουσικανός ενδιδούς αυτόν τε και nus nondum sibi obviam processerat se pariter et regionem

την χώραν ούτε πρέσβεις επί φιλία εκπέμπει ,
dediturus, neque per legatos amicitiam petierat, neque dona,

ούτε αυτός έπεπόμφει α δη μεγάλη βασιλεί είκός , ούτε
ut magnum regem decebat, miserat, neque quicquam omnino

τι ήτήκει εξ Αλεξάνδρου. (6) Και γίγνεται αυτό και πλούς | ab Alexandro postularat. ( 6 ) Tantaque celeritate per fa

κατά τον ποταμόν ες τοσόνδε εσπουδασμένος ώστε έφθη

20 επί τούς ορίοις γενέσθαι της Μουσικανού χώρας πρίν | is quidquam de Alexandri expeditione audiset . Ιnopinato
men contendit, ut prius in Musicani fines irrumperet , quam

πυθέσθαι Μουσικανόν ότι ώρμηται ως επ' αυτον Αλέ
ξανδρος . Ούτω δή έκπλαγείς κατά τάχος απήντα Αλέ- itaque ejus adventu perculsus Musicanus confestim Alexan

ξάνδρω , δωρά τε τα πλείστου άξια εν Ινδοίς κομίζων | droobviam processit, dona qua apud Indos censenturan

και τους ελέφαντας ξύμπαντας άγων και το έθνος τε
plissima adferens, universos etiam quos habebat elephantos

και αυτόν ενδιδούς και ομολογών αδικείν, όπερ μέγιστον | ducens , gentemquepariter et se dedens , ac culpan slam

παρ' Αλεξάνδρω ήν ες το τυχείν ών τις δέοιτο. (7 ) Και
agnoscens , quod quidem ad ea quæ quis petiisset impetran

ούν και Μουσικανό επί τοισδε άδεια εδόθη εξ 'Αλεξάν- | da 8ammam apud Alexandrum vim habebat. (7 ) Alexan

δρου , και την πόλιν έθαύμασεν Αλέξανδρος και την | der itaque Musicano venia culpa data , urbem simul regio

χώραν, και άρχειν αυτής Μουσικανώ έδωκε. Κράτερος | nemque admiratus , pristinum imperium ei reliquit. Cratero

30 δε εν τη πόλει ετάχθητην άκραν εκτειχίσαι και παρόν- | ut arcem in urbe exstruat jubet : que quidem presente

τος έτι ετειχίσθη Αλεξάνδρου και φυλακή κατεστάθη , | adhuc Alexandro exedificata est , prasidiumque eiimposi

ότι επιτήδειον αυτώ εφάνη το χωρίον ες το κατέχεσθαι , tum, quum peridoneusis locus videretur ad finitimas gen

τα κύκλω έθνη φυλαττόμενα. tes in fide atque officio continendas.

25

ΚΕΦ. Ις' . CAP. XVI.

Ένθεν δε αναλαβών τούς τε τοξότας και τους Αγριά . Inde assumtis sagittariis atque Agrianis omnique equi

35 νας και την ίππον την άμα οι πλέουσαν εξελαύνει επί
tatu quem in navibus vehebat , in ejus regionis præsidem ,

τον νομάρχης της ταύτη γης , όνομα δε ήν Οξυκανός,

ότι μήτε αυτός αφίκτο μήτε πρέσβεις παρ' αυτού ήκον | Oxycanum nomine , movet , quod nec ipse obviam proces

ενδιδόντες αυτόν τε και την χώραν. (2) Δύο μεν δη | serat , nec legatos ipsum et regionem dedituros miserat . (2)

τας μεγίστας πόλεις των υπό το Οξυκανώ εξ εφόδου | Ac duas quidem urbes maximas que Oxycano parelant

40 κατά κράτος έλαβεν· εν δε τη ετέρα τούτων και αυτός

Οξυκανός εάλω. Ο δέ τήν μεν λείαν τη στρατιά δί
primo impetu cepit. In altera harum etiam ipse Oxycanus

δωσι , τους ελέφαντας δε άμα οι ηγε . Και άλλαι δε πό- captus. Alexander prædam militi dat et elephantos secuni

λεις αυτώ αι εν τη αυτή χώρα ενεδίδοντο επιόντι ουδέ abducit : reliquæ urbes adventante Alexandro deditionem

τις έτράπετο ες αλκήν ούτω και Ινδοί πάντες έδεδού

λωντο ήδη τη γνώμη προς Αλεξάνδρου τε και της Α

faciunt, nulla earum ad arma conversa . Ila omnium Indo

λεξάνδρου τύχης .
rum animos Alexandri virtos et fortuna subjugarat.

3. Ο δε επί Σάμβον αυ ήγε , των ορείων Ινδών 3. Posthæc adversus Sambum rursus copias ducit , quem

σατράπην υπ ' αυτού κατασταθέντα , δς πεφευγέναι αυτώ | montanis Indis satrapam constituerat , fugisseque acceperat,

εξηγγέλλετο ότι Μους ανόν αφειμένον προς Αλεξάν- I quum Musicanum ab Alexandro dimissum sumque regioni

50 δρου επίθετο και της χώρας της εαυτού άρχοντα τα I prefectum audisset . Νam cum Musicano graves inimicitias

43
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γάρ προς Μουσικανών αυτών πολέμια ήν . ( 6 ) Ως δε ! gerebat . ( 4 ) Postquam vero urbi quae illiusimperi caput

επέλαζεν ήδη τη πόλει Αλέξανδρος ήντινα μητρόπολιν | est , ( Sindimana ei nomen erat ) appropinquavit , porte ur

είχεν ή του Σάμβου χώρα , όνομα δε ήν τη πόλει Σινδί bis ei apertæ sunt , quique Sambo familiares ac domestici

μανα , τε πύλαι αυτό ανοίγονται προσάγοντι και οι
erant cum numerata pecunia et elephantis occurrerunt, de :

και οικείοι του Σάμβου τά τε χρήματα απαρίθμησαν και
clarantes Sambum non hostili animo in Alexandrum fugisse',

τους ελέφαντας μετά σφών άγοντες απήντων: ου γάρ
sed Musicani dimissi metu . ( 5) Quibus in fidem receptis ,

δη Αλεξάνδρω γε πολεμίως έχοντα Σάμβον φυγείν, αλλά

Μουσικανού την άφεσιν δείσαντα . (5 ) Ο δε και άλλων
aliam quandam urbem quæ defecerat cepit , et Brachmano

πόλιν εν τούτω αποστάσαν είλε , και των Βραχμάνων,
rum nonnullos , qui quidem sophista sive sapientes apud

10 οι δη σοφισταί τους Ινδούς εισίν, όσοι αίτιοι της απο Indos habentur ,quos defectionis auctores fuisse constabat ,

στάσεως εγένοντο απέκτεινεν· υπέρ ών εγώ της σοφίας, interfecit : de quorum sapientia, si modo ulla est, in Judica

ει δή τις έστιν, εν τη 'Ινδική ξυγγραφή δηλώσω. historia tractabimus.

ΚΕΦ. ΙΖ' .
CAP. XVII .

Και εν τούτω Μουσικανός αυτό αφεστάναι εξηγ Dum hæc geruntur, Musicani defectio nuntiatur. Qua

γέλλετο. Και επί τούτον μεν εκπέμπει Πείθωνα τον
propter Pithone Agenoris filio , satrapa , cum idoneo exercitu

16 'Αγήνορος σατράπην ξύν στρατιά αποχρώση. Αυτός δε

τις πόλεις τάς υπό Mουσικανό τεταγμένας επελθών
in eum misso , ipse urbes Musicano subditas adortus, alias

τάς μεν εξανδραποδίσας αυτών κατέσκαψεν, εις ας δε direptas subvertit , aliis præsidia imposuit , arcesque in iis

φρουράς εισήγαγε και άκρας έξετείχισε . Ταύτα δε δια exstruxit . (2) His gestis, ad castra et classem rediit , quo

πραξάμενος επί το στρατόπεδόν τε επανήκε και τον
Musicanus a Pithone captus adducitur. Hunc Alexander cru

20 στόλον. (2) 'Ενθα δη Μουσικανός τε ξυλληφθείς άγε .

ται προς Πείθωνος , και τούτον κρεμάσαι κελεύει Αλέ
cifigi in sua regione jubet , unaque cum eo quotquot Brachi

ξανδρος εν τη αυτού γη και των Βραχμάνων όσοι αίτιοι mani Musicanum ad defectionem instigarant . Eodem tem

της αποστάσεως το Μουσικανώ κατέστησαν αφίκετο pore ad eum venit Pattalorum regulus, quam regionem In

δε αυτό και ο των Παττάλων της χώρας άρχων , και δη dum amnem in literæ A figuram secare dixi , majoremque

25 το Δέλτα έφην είναι το προς του ποταμού του Ινδού

ποιούμενον, μείζον έτι του Δέλτα του Αιγυπτίου , και quam est Ægyptium delta efficere, se suasque ditiones

ούτος τήν τε χώραν αυτώ ενεδίδου πάσαν και αυτόν τε Alexandri fidei committens . (3 ) Atque hunc quidem im

και τα αυτου επέτρεψε . (3) Τούτον μεν δή επί τη αυ perio suo restitutum omnia quæ ad excipiendum exercitum

του αρχη εκπέμπει αύθις , παραγγείλας παρασκευάζειν
necessaria essent parare jussit. Ipse Craterum Attali agmen

30 όσα ες υποδοχήν τη στρατιά : αυτός δε Κράτερον μεν

την τε Αττάλου τάξιν άγοντα και την Μελεάγρου και

ducentem et Meleagri atque Antigenis nonnullosque ex sa

Αντιγένους και των τοξοτών έστιν ούς και των εταίρων
gittariis, ex amicis etiam et aliis Macedonibus quos inutiles

τε και άλλων Μακεδόνων όσους ές Μακεδονίαν απο bello factos in Macedoniam missurus erat, in Carmaniam

μάχους όντας ήδη έστελλε , την επ’ 'Αραχώτων και Ζα per Arachotos et Zarangos proficisci, elephantosque ducere

35 ράγγων έπεμπεν ες Καρμανίαν , και τους ελέφαντας
jubet. (4 ) Reliquo exercitui , praeter eas copias que secum

τούτω άγειν έδωκες (4) τη δε άλλη στρατιά , όση γε μη

ξύν αυτώ κατέπλει ως επί θάλασσαν , Ηφαιστίων επε
in maritimam oram navigabant , Hephaestionem praefecit.

τάχθη: Πείθωνα δε τούς τε ιππακοντιστάς άγοντα και Pithonem vero , qui equestres jaculatores et Agrianos duce

τους Αγριάνας ες την επ' εκείνα όχθην του Ινδού δια bat , in ulteriorem Indi ripam traductum , non eam qua fle

εο βιβάσας , ουχ ήπερ Ηφαιστίων την στρατιάν άγειν plaestion exercitum ducturus erat, ut colonosin urbes als

έμελλε , τάς τε εκτετειχισμένας ήδη πόλεις ξυνοικίσαι
se conditas ducat imperat , et siquid apud finitimos Indos

έκέλευσε και εί δή τινα νεωτερίζοιτο πρός των ταύτη

Ινδών και ταύτα ες κόσμου καταστήσαντα ξυμβάλλειν | novatum esset , reius compositis ad Palala se cum reliquis

οι ες τα Πάτταλα. copiis conjungat.

5. Ήδη δε τρίτην ημέραν αυτού του πλού έχονται 5. Quumque jam triduo navigasset , nuntiatum ei est

εξαγγέλλεται ότι και των Παττάλων ύπαρχος ξυλλαβών
Pattalorum regulum , cum majore Pattalensium parte urbe

των Πατταλέων τους πολλούς αποδεδρακώς οίχοιτο,

απολιπών την χώραν έρημον και επί τούτω πλείονι και
destituta aufugisse. Quo nuntio accepto Alexander properan .

πρόσθεν σπουδή κατέπλει Αλέξανδρος. Ωςδε αφίκετο tius classem agit . Quumque Pattala pervenit, urbem incolis,

ές τα Πάτταλα , τήν τε πόλιν και την χώραν έρημον - agrum agricolis vacuum reperit . ( 6 ) Inde expeditissimis

ι .
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καταλαμβάνει των ενοικούντων τε και επεργαζομένων . | quibusque e foto exercitu qui fugientesinseguerentur mis

(6) Ο δε κατά δίωξιν των φευγόντων εκπέμψας της

στρατιάς τους κουφοτάτους , επεί τινες αυτών ξυνελή
sis , quum nonnulli eorum capti essent , confeslim eos ad

φθησαν , αποπέμπει τούτους παρά τους άλλους , εντει- | alios adhuc fugientes misit , qui illos ut fidenti animo reli

ο λάμενος επανιέναι βαρβούντας είναι γάρ αυτοίς την τε

πόλιν οικείν ώς πρόσθεν και την χώραν εργάζεσθαι. Και
rent hortarentur; liberam enim illis fore ut antea et urbis

επανήλθον οι πολλοί αυτών. babitationem et agri culturam . Ac plurimi eorum rediere.

0

ΚΕΦ. ΙΗ '. CAP . XVIII.

Αυτός δε Ηφαιστίωνι προστάξας τειχίζειν εν τοις Deinde Hepbæstione in Pattalis arcem ædificare jusso,

Παττάλοις άκραν αποπέμπει ες την άνυδρος της πλη
alios in vicinam regionem quæ aquarum inopia laborabat mit

Το σίον γής φρέατά τε ορύξοντας και οικήσιμον την χώραν | tit quί puteos foderent, regionemque habitabilem facerent .

κατασκευάσοντας. Και τούτοις επέθεντο των προσχώ

ρων τινές βαρβάρων . Και έστι μέν ούς διέφθειραν αυ
Hos barbarorum finitimorum nonnulli ex improviso adorti,

των άφνω προσπεσόντες , πολλούς δε και σφών αποβα- quum aliquot interfecissent, multis etiam suorum desidera

λόντες έφυγον ες την έρημον, ώστε επιτελεσθήναι τοις | tis, in solitudinem sese receperunt. Alexander, cognito bar

15 εκπεμφθείσι τα έργα , προσγενομένης αυτούς και άλλης | barorum insulta , alias copias mittit que se prioribus ad

στρατιάς, ήν Αλέξανδρος πυθόμενος των βαρβάρων την

επίθεσιν εστάλκει μεθέξοντας του έργου. jungant, quo tutius opera jam incepta absolvant.

2. Περί δε τοις Παττάλους σχίζεται του Ινδού το 2. Porro apud Pattala Indus amnis in duos ingentes fli

ύδωρ ες δύο ποταμούς μεγάλους , και ούτοι αμφότεροι vios scinditur, quorum uterque Indi appellationem ad mare

20 σώζουσι του Ινδού το όνομα έστε επί την θάλασσαν . usque retinet . Hoc loco etiam Alexander portum et navalia

' Ενταύθα ναύσταθμόν τε και νεωσοίκους επoίει'Αλέξαν exstrui jussit. Quumque res omnes ex animi sententia suc

δρος. Ως δε προύκεχωρήκει αυτά τα έργα , και δε κατα
cessissent, statuit usque ad ostium fluminis quod dextrorsum

πλείν επενόει έστε επί την εκβολήν του εν δεξιά ρέοντος

in mare ferebatur navigare. (3 ) Itaque Leonnatum emittit

ποταμού ες την θάλασσαν. (3) Λεοννάτον μεν δή ,

25 δούς αυτών των τε ιππέων ες χιλίους και των οπλιτών
cum mille equitibus et peditibus graviter leviterque armatis

τε και ψιλών ες οκτακισχιλίους , κατά την νήσον τα
circiter vuim , qui ad Pattala insulam e regione classis pro

Πάτταλα εκπέμπει αντιπαράγειν τω στόλος αυτός δε cedat . Ipse delectis navibus quæ velociores erant, ut bire

τας μάλιστα των νεών ταχυναυτούσας αναλαβών όσαι mibus et omnibus triginta remorum navibus actuariisque

τε ημιόλιαι και τας τριακοντόρους πάσας και των κερ- nonnullis, per dexteriorem amnem vehi coepit. ( 4) Cate

30 κούρων έστιν ους έπλει κατά τον ποταμόν τον έν δεξιά. rum quum ipse neminem navigationis ducem haberet, Indi

(4) Ουκ έχοντι δε αυτώ ηγεμόνα του πλού , ότι πεφεύ
enim qui ea loca habitabant, profugerant, difficilis ea in

γεσαν οι ταύτη Ινδοί , απορώτερα τα του κατάπλου ήν .

χειμών τε επιγίγνεται ες την ύστεραίαν από της ανα- | primis fuit. Postridie enim quam solverant orta tempestas

γωγής και ο άνεμος τω βόω πνέων υπεναντίος κοϊλόν
ventusque fluminis cursui contrarius cavas undas ciebat

85 τε επoίει τον ποταμών και τα σκάφη διέσειεν , ώστε επό- navesque disjiciebat : adeo ut pleraque quassatæ , nonnullæ

νησαν αυτώ αι πλείσται των νεών » των δε τριακοντό- vero ex triginta remorum navibus prorsusdissolutæ fuerint,

ρων έστιν αι και πάντη διελύθησαν . 'Έφθασαν δε agreque ad ripam , priusquam a vorticibus plane absorbe

εποχείλαντες αυτές πριν παντάπασι διαπεσείν εν τω rentur, appulsæ sint . ( 5) Aliis igitur navibus fabricatis , et

ύδατι . " Ετεραι ούν ξυνεπήγνυντο. (6) Και των ψιλών nonnullis qui inter levis armaturæ milites expeditissimi

40 τους κουφοτάτους εκπέμψας ες την προσωτέρω της όχθης | essent in remotiora a ripa emissis , Indos aliquot cerit ,

χώραν ξυλλαμβάνει τινάς των Ινδών, και ούτοι το από
quibus deinceps in eo flumine navigationis ducibus est usus .

τούδε εξηγούντο αυτό τον πόρον. Ως δε ήκον έναπερ | Postquam vero eo perventum estubi amnis latitudo in co
αναχείται ες εύρος ο ποταμός, ώς και διακοσίους ταύτη | stadia extenditur, qua nimirum parte amplisinus est,

σταδίους επέχειν ήπερ ευρύτατος αυτός αυτού ήν, το τε

45 πνεύμα κατήει μέγα από της έξω θαλάσσης και αι
quum ventus a mari vehementior incubuisset remique ægre

κωπαι εν κλύδωνι χαλεπώς ανεφέροντο , ξυμφεύγουσιν | inter fluctus attollerentur, rursus in sinum quendam quem

αυτές διώρυχα ες ήντινα οι ηγεμόνες αυτώ καθηγήσαντο. | duces navigationis iis monstrarunt se recipiunt..
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ΚΕΦ. ΙΘ'.
CΑΡ. ΧΙΧ .

Ένταύθα ορμισάντων το πάθημα επιγίγνεται της Ibi quum in statione essent, accidit quod in Magno mari

μεγάλης θαλάσσης η άμπωτης , ώστε επί ξηρού απελεί
accidere solet ; recedente enim æstu naves siccæ in limo hæ .

φθησαν αυτούς αι νήες. Και τούτο ούπω πρότερον

έγνωκόσι τοις αμφ' 'Αλέξανδρος έκπληξιν μεν και αυτό rebant. quod quum Græci antea ignorassent, tanto majori

5 ου σμικράν παρέσχε πολύ δε δή έτι μείζονα οπότε διελ illis admirationi fuit : multo tamen majori, quum stato tem

θούσης της ώρας προσήει τε το ύδωρ και τα σκάφη έμε
pore recurrens astus naves sublevavit : (2 ) et quidem quæ

τεωρίζοντο. (2 ) "Όσας μεν δή των νεών εν τω πηλό

limo firmiter insederant naves , citra ullum detrimentum sub .
εδραίας κατέλαβεν , αύται δε αβλαβώς τε εμετεωρίσθη

σαν και ουδέν χαλεπόν παθούσαι έπλεον αύθις όσαι δε | late rursus navigarunt ; quo vero in sicciore terra parum

10 έν ξηροτέρα τε τη γη και ου βεβαίως γε την στάσιν firmiter hæserant , earum aliæ recurrentis æstus impetu

έχουσαι υπελείφθησαν, αύται δε αθρόου επελθόντος του
invicem illisäe , aliæ in ripam propulsa dissilierunt. (3 )

κύματος αι μεν αυτών ξυμπεσούσαι ες αλλήλας , αι δε

His omnibus pro eo ac tempus ferebat reparatis , Alexander
προς τη γη αραχθείσαι ξυνετρίβησαν. (3) Ταύτα τε

ούν επεσκεύασεν Αλέξανδρος εκ των παρόντων και εν
duabus actuariis navibus secundo flumine præmittit qui in

15 κερκούροιν δυοίν προπέμπει κατά τον ποταμόν τους sulam explorent , in quam indigenæ aiebant ipsi descenden

κατασκεψομένους την νήσον ές ήντινα οι επιχώριοιέφα
dum esse ad Oceanum naviganti. Eam insulam Cillutam

σκoν ορμιστέα είναι αυτό κατά τον πλούν τον επί θά
vocabant. Qui postquam renuntiaverunt ipsam insulam

λασσαν: Κιλλoυτά δε τη νήσω το όνομα έλεγoν. Ως

δε εξηγγέλθη ότι όρμοι τε εν τη νήσω εισί και αυτή με . magnam esse , portusque commodos et aquam habere , re

20 γάλη και ύδωρ έχουσα , ο μέν άλλος αυτό στόλος ες την liquam classem eo agi jubet. Ipse cum lectioribus navibus

νησον κατέσχεν: αυτός δε ταϊς άριστα πλεούσαις των ulterius progreditur, exploraturus an ea parte qua flumer

νεών επ' εκείνα προύχώρει, ώς απιδείν του ποταμού

την εκβολήν την ες την θάλασσαν , ει παρέχοι τον έκ
in mare exit facilis classi transitus futurus esset : (4 ) pro

πλουν εύπορον. ( 4) Προελθόντες δε από της νήσου gressusque ab insula ca circiter stadia , aliam insulam pro

25 σταδίους όσον διακοσίους αφορώσιν άλλην νήσον, ταύ spicit jam in mari sitam . Tum ad priorem fluminis insu

την ήδη εν τη θαλάσση . Τότε μεν δή επανήλθον ες
lam redit , atque ad ejus promontorium appulsus diis quibus

την εν τω ποταμώ νήσον, και προς τοις άκροις αυτής

ab Ammone se sacrificarejussum esse dicebat sacrum facit.
καθορμισθείς θύει τους θεούς Αλέξανδρος όσους έφασχεν

ότι παρά του 'Αμμωνος επηγγελμένον ήν θύσαι αυτό. Postero die ad insulam in Oceano sitam navigat. Quo ubi

20 'Ες δε την υστεραίαν κατέπλει ως επί την άλλην την εν venit , aliis hostiis , aliis etiam diis , alio quoque

τώ πόντω νήσον" και προσοχών και ταύτη έθυε και εν
crificat , id quoque ex Ammonis oraculo facere se pra di

ταύθα άλλας αν θυσίας άλλοις τε θεούς και άλλο τρόπο

και ταύτας δε κατ' επιθεσπισμόν θύειν του Άμμωνος.
cans . (5) Ipse Indi amnis ostia praetergressus in vasto

( 5) Αυτός δεν υπερβαλών του Ινδού ποταμού τας εκβολάς | pelago navigavit , exploraturus ut ipse quidem dicebat, an ali

35 ες το πέλαγος ανέπλει , ως μέν έλεγεν , απιδείν εί που
qua regio vicina in mari appareret : meo vero judicio, præci.

τις χώρα πλησίον ανίσχει εν τω πόντω: εμοί δε δοκεί ,
pue ut in Oceano qui ultra Indos est navigasse diceretur .

συχ ήκιστα ως πεπλευχέναι την μεγάλην τηνέξω Ίνδών

θάλασσαν. 'Ενταύθα ταύρους τε σφάξας το Ποσειδώνι Ibi tauros Neptuno cæsos in mare projecit , libationeque sa

αφήκεν ες την θάλασσαν και σπείσας επί τη θυσία την | crificio superaddita , phialam auream et crateras aureos gra

και τε φιάλην, χρυσήν ούσαν , και κρατήρας χρυσούς ενέ
tias agens in undas immisit , precatus ut exercitum navalem ,

βαλλεν ες τον πόντον χαριστήρια , ευχόμενος σώόν οι

quem cum Nearcho in sinum Persicum atque ostia Euphra
παραπέμψαι τον στρατόν τον ναυτικόν , όντινα ξύν

Νεάρχω επενόει στέλλειν ως επί τον κόλπον τον Περσι- | tis et Tigritis mittere statuerat , salvum et incolumem tra

κον και τις εκβολές του τε Ευφράτου και του Τίγρητος . | ducat .

do sa .

ΚΕΦ. Κ' . CΑΡ. ΧΧ .

15
Επανελθών δε οπίσω ες τα Πάτταλα την τε άκραν

τετειχισμένην καταλαμβάνει και Πείθωνα ξύν τη στρα

τιά αφιγμένον και τούτω ξύμπαντα καταπεπραγμένα

εφ' οίσπερ εστάλη . Ηφαιστίων μεν δή ετάχθη παρα

Post hæc Pattala reversus arcem exædificatam reperit ,

et Pithonem cum copiis rediisse , omnibus iis rebus ad quas

missus fuerat peractis. Igitur }{ephæstioni portus et nave
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σκευάζειν τα προς τον εκτειχισμόν τε του ναυστάθμου και lium struendorum negotium dat . Statuerat enim partem

των νεωσοίκων την κατασκευής και γάρ και ενταύθα

επενόει στόλον υπολείπεσθαι νεών ουκ ολίγων προς τη
classis ad urbem Pattala , ubi Indus amnis dividitur, relin

πόλει τους Παττάλοις , ίναπερ έσχίζετο ο ποταμός και Ιν quere.

5 δός .

2. Αυτός δε κατά το έτερον στόμα του Ινδού [ποτα - 2. Ipse per alterum Indi ostium rursus in Oceanum navi

μου ] κατέπλει αύθις ες την μεγάλην θάλασσαν, ως κατα gat, ut qua parte facilior minusque vehemens ejus in mare ir

μαθεϊν όπη εύπορωτέρα η εκβολή του Ινδού ες τον πόν

τον γίγνεται απέχει δε αλλήλων τα στόματα του ποταμού
ruptio sit cognoscat. Distant autem inter se duo hæc Indi

10 του Ινδού ές σταδίους μάλιστα οκτακοσίους και χιλίους. | amnis ostia stadis MDCCC. (3) Quumque jam non procul ab

(3) Εν δε τώ κατάπλω αφίκετο της εκβολής του ποταμού | ostiis fluminis abesset , ad magnum φuendam lacum

ές λίμνην μεγάλην, ήντινα αναχεόμενος ο ποταμός , τυ pervenit , qui aut ab ipso flumine late diffuso efficitur aut

χόν δε και εκ των πέριξ υδάτων εμβαλόντων ες αυτήν,

μεγάλην τε ποιεί και κόλπω θαλάσσης μάλιστα έoικυίαν :
ab aquis ex circumvicinis locis influentibus flumenque au

15 και γάρ και ιχθύες ήδη εν αυτή των από θαλάσσης εφαί- | ctius et marino sinui perquam simile reddentibus. Νam et

νοντο μείζονες των εν τήδε τή ημετέρα θαλάσση. Προσ. pisces marini jam in eo conspiciebantur majores quarm no

ορμισθείς ούν κατά την λίμνην έναπερ οι καθηγεμόνες | strum mare fert. Ad eam itaque lacus partem quam duces

εξηγούντο , των μεν στρατιωτών τους πολλούς καταλεί
navigationis monstrabant appulsus plerosque militum cum

πει συν Λεοννάτω αυτού και τους κερκούρους ξύμπαντας.

20 (4) Αυτός δε ταϊς τριακοντόροις τε και ημιολίαις υπερ- | Leonnato ibi relinquit actuariasque naves omnes : ( 4) ipse

βαλών την εκβολήν του Ινδού και προελθών και ταύτη cum aliquot navibus triginta remorum et biremibus supe

ές την θάλασσαν , εύπορωτέραν τε κατέμαθε την επί rato fluminis ostio , ea quoque parte in Oceanum excurrit ,
τάδε του Ινδού εκβολήν, και αυτός προσορμισθείς το

αιγιαλώ και των ιππέων τινάς άμα οί έχων παρά θάλασ- | faciliusque ea parte classem in maresubduci posse cognovit .

25 σαν ήει σταθμούς τρεις , τήν τε χώραν οποία τις εστιν
Deinde in littus cum equitibus aliquot egressus ad maris

η εν τω παράπλω επισκεπτόμενος και φρέατα ορύσσε- oram tridui iter fecit, et regionis quam adnavigabat ralione

σθαι κελεύων, όπως έχοιεν ύδρεύεσθαι οι πλέοντες. (5) | explorata pateos complures efodi jubet , unde aqua classi

Αυτός μεν δή επανελθών επί τάς ναύς ανέπλει ες τα
suppetere posset. (5) Hinc ipse conscensis rursus navibus

Πάτταλα : μέρος δέ τι της στρατιάς τα αυτά ταύτα έρ

30 γασομένους κατά την παραλίαν έπεμψεν , επανιέναι και
Pattala reineat : partem vero exercitus ad puteos illos effo

τούτοις προστάξας ες τα Πάτταλα . Αυθις δε ώς επί diendos in maritimam oram mittit, mandatis additis ut ab

την λίμνην καταπλεύσας άλλον ναύσταθμον και άλλους | soluto opere Pattala redeant . Ipse denuoin lacum navigans

νεωσοίκους ενταύθα κατεσκεύασε , και φυλακήν κατα
alium ibi portum aliaque navalia exstruxit : præsidioque

λιπών τω χωρίω σιτόν τε όσον και ες τέσσαρας μήνας

55 εξαρκέσαι τη στρατιά έπηγάγετο και τάλλα όσα εν τω
ibidem relicto frumentum in quattuor menses convexit ,

παράπλω παρεσκεύασεν. aliaque ad navigationem necessaria paravit.

ΚΕΦ. ΚΑ ' .
CΑΡ. ΧΧΙ .

"Ην δε εν μέν τω τότε άπορος ή ώρα ες τον πλούν : Erat vero id anni tempus ad navigandum ineptum . Ete

οι γάρ ετήσιοι άνεμοι κατείχον, οι δη τη ώρα εκείνη ου siæ enim spirabant , qui quidem ea anni parte non a septen

καθάπερ παρ' ημίν απ' άρκτου , αλλ' από της μεγάλης | trione ut apud nos , sed ab Oceano ex austro potissimum

40 θαλάσσης κατά νότον μάλιστα ανεμον ίστανται. (2) | exsurgunt. (2) Verum ab initio hiemis , que simul cum

Από δε του χειμώνος της αρχής το από Πλειάδων δύ
occasu Pleiadum incipit , ad solstitium hibernum usque

σεως έστε επί τροπάς ας εν χειμώνα ο ήλιος επιστρέφει
πλόϊμα είναι ταύτη εξηγγέλλετο τότε γάρ κατά γήν | navigabilem iis in locis Oceanum esse narrabant . Tum enim

μάλλον, οία δή πολλώ ύδατι εξ ουρανού βεβρεγμένην, | temporis in terra multis pluvis madida lenes auras exci

15 αύραςίστασθαι μαλθακάς και ες τον παράπλουν ταϊς τε
tari , et ad navigationem tam velis quam remis faciendam

κόπαις και τους ιστίοις ξυμμέτρους. accommodatas .

3. Νέαρχος μεν δή επιταχθείς των ναυτική προσέμενε 3. Nearchus itaque classis præfectus tempus ad navigan

την ώραν του παράπλου αυτός δε άρας εκ Παττάλων έστε | dum opportunum exspectabat. Ipse ex Paltalis solvens ,

μεν επί τον ποταμόν τον'Αράβιον ξυν τη στρατιά πάση | ad Arabium amnem cum exercitu processit . Inde assumta

510 προύχώρει. Εκείθεν δέ , αναλαβών των υπασπιστών τε scutatorum et sagittariorum dimidia parte, agminibusque
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και των τοξοτών τους ημίσεας και των πεζεταίρων κα- eorum qui pedites amici vocantur, agemate etiam equitatus

λουμένων τας τάξεις και της ίππου της εταιρικής το τε ex amicis et ex singulis præfecturis equitum furma una

άγημα και ύλην αφ' εκάστης ιππαρχίας και τους ιππο- | equestribusque Sagittariis omnibus , ad Oceanum levam

τοξότας σύμπαντας , ως επί την θάλασσαν εν αριστερά versus convertitur : puteosque fodi jussit , ut exercitui præ

5 έτράπετο , ύδατά τε ορύσσειν , ώς κατά τον παράπλουν | ternaviganti aqua abunde suppeteret , simulque ut Oritas

άφθονα είναι τη στρατιά τη παραπλεούση και άμα ως
Indorum gentem jam inde a multo tempore liberam , inspe.

τους Ωρείταις τους ταύτη Ινδούς , αυτονόμοις εκ πολλού
rato adoriretur : quod nullam amicitiae erga se aut exerci

ουσιν, άφνω επιπεσείν , ότι μηδέν φίλιον αυτοίς ες αυτόν
tum significationem edidissent . Reliquas copias Hephae

τε και την στρατιάν επέπρακτο. Της δε υπολειφθεί
10 σης δυνάμεως Ηφαιστίων αυτώ αφηγείτο. (6) Αρα- | stioni ducendas tradit. (4) Ceterum Arabitae , ipsi quoque

βίται μεν δή , έθνος και τούτο αυτόνομον των περί τον
liberi, Arabium flumen accolentes, quum neque satis virium

'Αράβιον ποταμών νεμομένων, ούτε αξιόμαχοι δόξαντες | haberent ut cum Alexandro confligerent , neque tamen sese

είναι Αλεξάνδρω ούτε υποδύναι εθελήσαντες , ως προσ- subjicere ei vellent, simulatque eum cum exercitu adven

άγοντα επίθοντο Αλέξανδρος, φεύγουσιν ες τηνέρημον. | tare senserunt ,in solitudines aufugerunt. Alexander trans

15 Αλέξανδρος δε διαβάς τον Αράβιον ποταμόν , στενόν ito amne , qui et angustus et modicie altitudinis erat , ma

τε και ολίγου ύδατος , και διελθών εν νυκτί της ερήμου | gnam solitudinis partem ea nocte transgressins , sub auroram

την πολλήν, υπό την έω προς την οικουμένη ήν και τους | culte habitattque regioni appropinquavit. Tum peditibus

μεν πεζούς εν τάξει εκέλευσεν έπεσθαι, τους δε ιππέας | instructa acie sequi jusis, ipse sumtisequilibus, isque per

αναλαβών αυτός και ες ίλας κατανείμας , όπως επί πλεί turmas distributis atque expansis, ut magnam campi partem

20 στον του πεδίου επέχοιεν,επήει την χώραν των 'Ωρει- | occuparent , Oritarum fines invadit. (5) Quotquot eorum

των. (6) Όσοι μεν δή ες αλκήν ετράποντο αυτών κατεκό
ad arma confugerant ah equitatu cæsi : non pauci etiam

πησαν προς των ιππέων · πολλοί δε και ζώντες εάλωσαν.

“ Ο δε τότε μεν κατεστρατοπέδευσε προς ου πολλώ ύδατι:
vivi in potestatem venerunt. Post hæc modico fluvio re

ως δε και οι περί “Ηφαιστίωνα αυτώ ομού ήδη ήσαν, | perto , juxta eum castra Iocat . Deinde ubi Hephaestion

25 προύχώρει ες το πρόσω. 'Aφικόμενος δε ες κώμην ήπερ
cum reliquis copiis advenit, ulterius progressus est. Quum .

ήν μεγίστη του έθνους του Ωρειτών, Ραμβακία έκα- que ad pagum quendam venisset , qui erat ejus gentis maxi.

λείτο η κώμη , τόν τε χώρον επήνεσε και έδόκει αν αυτό | mus, Rambacia ei nomen erat, situm locilaudavit , urbemque

πόλις ξυνοικισθείσα μεγάλη και ευδαίμων γενέσθαι. | magnam et opulentam colonia in eam deducta forejudica

Ηφαιστίωνα μεν δή επί τούτοις υπελείπετο. bat . Atque Hephæstioni quidem id negotii dat .

ΚΕΦ . ΚΒ' . CAP. XXU .

σε Αυτός δε αναλαβών αύθις των υπασπιστών και των
Jpse sumpta rursus secuni scutatorum atque Agrianorum

Αγριάνων τους ημίσεις και το άγημα των ιππέων και
dimidia parte equitumque agemate et sagittariis equestri

τους ιπποτοξότας προήει ως επί τα όρια των τε Γαδρωσών
και 'Ωρειτών, ίναπερ στενή τε η πάροδος αυτή είναι | bus , ad fines Gadrosorum atque Oritarum contendit , qua

εξηγγέλλετο και οι Ώρείταιτοϊς Γαδρωσοις ξυντεταγμένοι | angustus ad eos aditus patere nantiabatur, ad quem Οritae

25 προ των στενών στρατοπεδεύειν, ώς είρξοντες της παρό- | Gadrosis conjuncti castra Iocassent , Alexandrum transitu

δου Αλέξανδρον . (2) Και ήσαν μεν ταύτη τεταγμένοι | prohibituri . (2) Αtque i quidem acie instructa stantes si

ως δεπροσάγωνήδη εξηγγέλλετο, οι μεν πολλοί έφυγον | mulac adventare Alexandrum audierunt , deserto prasidio

εκ των στενών λιπόντες την φυλακήν οι δε ηγεμόνες
των 'Ωρειτών αφίκοντο παρ' αυτόν σφάς τε αυτούς και ex angustiis profugerunt. At vero duces Oritarum ad eum

40 το έθνος ενδιδόντες. Τούτοις μεν δή προστάττει , ξυγ- | profecti et se et gentemin ejus potestatem dederunt. His

καλέσαντας το πλήθος των ' Ωρειτών πέμπειν επί τά | imperat ut convocata Οritarum multitudine , domum eos

σφέτερα ήθη , ως δεινόν ουδέν πεισομένους σατράπην δε
remittant : nihil incommodi, si id faciant, accepturos. (3)

και τούτοις επιτάσσει Απολλοφάνην . (3) Και ξύν

τούτω απολείπει Λεοννάτον τον σωματοφύλακα εν "Ώροις , I Satrapanm iis constituit Apollophanem , Leonmato corporis

45 έχοντα τούς τε 'Αγριάνας ξύμπαντας και των τοξοτών | custode illi adjuncto , qui in Oris Agrianos omnes , et sagit .

έστιν ούς και των ιππέων και άλλους πεζούς τε και ιππέας | tariorum equitumque nonnullos aliosque pedites et equites

"Ελληνας μισθοφόρους, και το τε ναυτικών υπομένειν | Grecos mercenarios apud se habeat , et classem exspectans

έστ' αν περιπλεύση την χώραν και την πόλιν ξυνοικίζειν

και τα κατά τους 'Ωρείτας κοσμείν, όπως μάλλόν τι
dum illa regionem circumnavigarit, urbem inhabitandam

Δεν προσέχοιεν τω σατράπη τον νούν. Αυτός δε ξυν τη curet et Οritarum res componat , ut satrape magis dicto
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στρατιά τη πολλή ( και γάρ και Ηφαιστίων αφίκετο | audientes sint . Ipse cum nmagna exercitus parte (jam enian

άγων αυτώ τους υπολειφθέντας ) προύχώρει ως επί Γα- | Hephaestion advenerat reliquas copias adducens ) in Gadra

δρωσους έρημον την πολλήν. sorum regionem via maxima ex parte deserta contendit .

4. Και εν τη ερήμω ταύτη λέγει'Αριστόβουλος σμύρ- 4. In hac solitudine tradit Aristobulus multas myrrhæ

5 νης πολλά δένδρα πεφυκέναι μείζονα ή κατά την άλλην | arbores nasci, vulgari myrrha majores. Phenices autem

σμύρναν και τους Φοίνικας τους κατ' εμπορίαν τη | qui mercimoniorum causa exercitum comitabantur, collecta

στρατιά ξυνεπομένους ξυλλέγοντας το δάκρυον τηςσμύρ

νης( πολύ γάρ είναι, οία δή εκ μεγάλων τε των πρέ- | Iacrima myrrhae (ingens enim ejus copia erat , quippe quod

μνων και ούπω πρόσθεν ξυλλελεγμένον ) εμπλήσαντας | et rami magni erant et nunquam antea quicquam ex iis col

10 τα υποζύγια άγειν. (5) "Έχειν δε την έρημον ταύτην | lectumfuerat)jumenta onerasse. (5) Habere praeterea eam

και νάρδου ρίζαν πολλήν τε και εύοσμον και ταύτης | solitudinem magnam nardi odorata radicum copiam , et

ξυλλέγειν τους Φοίνικας πολύ δε είναι αυτης το κατα- Phænices magnam quoque ejus vim legisse. Multum etiam

πατούμενος προς της στρατιάς , και από του πατουμέ- | ab exercitu proculcatum fuisse , atque ex ea protritione sma

νου οδμήν ηδείαν κατέχειν επί πολύ της χώρας τοσόνδε
vissimum odorem late diffusum . Tantam ibi ejus esse co

15 είναι το πλήθος. (6) Είναι δε και άλλα δένδρα εν τη

ερήμω , το μέν τι δάφνη έoικός το φύλλον, και τούτο | piam. (6) Alia preterea ibi nasci arborum genera , quarum

εν τοις προσκλυζομένους τη θαλάσση χωρίοις πεφυκέναι» | folia lauri foliis sint similia . Atque eas quidem is locis quos

και απολείπεσθαι μεν τα δένδρα προς της αμπώτεως mare alluit nasci, et recedente æstu in sicco destitui : ac

επί ξηρού , επελθόντος δε του ύδατος εν τη θαλάσση πε cedente vero æstu mari nata videri. Aliarum vero radi

20 φυκότα φαίνεσθαι · των δε και αεί τάς βίζας τη θαλάσση
ces semper mari allui , quotquot scilicet in concavis atque

επικλύζεσθαι , όσα εν κοίλοις χωρίοις έπεφύκει , ένθεν
περ ουχ υπενόστει το ύδωρ, και όμως ου διαφθείρεσθαι | sinuosis locis nascantur, ubi mare non recedat ; sed ne

το δένδρον προς της θαλάσσης . (7) Είναι δε τα δένδρα | sic quidem arbores a mari corrumpi. (7 ) Harum ar

ταύτη πήχεων και τριάκοντα έστιν & αυτών, τυχεϊν τε borum nonullas altitudine ibi esse triginta cubitorum : ae

25 ανθούντα εκείνη την ώρα , και το άνθος είναι το λευκό | tum quidem temporis foruisse: Πorem alba viole persimi

μάλιστα των προσφερές , την οδμήν δε πολύ τι υπερφέ- | Iem esse, odoris tamen suavitate longe superare. Αlium

ρον .. Και άλλον είναι καυλόν εκ γής πεφυκότα ακάν

θης, και τούτω επείναι ισχυράν την άκανθαν , ώστε ήδη | quoque spine esse caulem eterra ortum eique adeo validam

τινών και παριππευόντων εμπλακείσαν τη εσθήτι κατα. spinam adnasci, ut si cujus adequitantis vesti implicata

30 σπάσαι από του ίππου μάλλόν τι τον ιππέα και αυτήν | fuerit , eques citius equo detrahafur quam ipsa a caule avel

αποσχισθήναι από του καυλού . (8 ) Kai tõv hayov | latur. (8 ) Leporum etiam prætercurrentium pilis ita ad

λέγεται ότι παραθεόντων έχονται εν ταϊς θριξίν αι άκαν- | Inarescere spine dicuntur, ut perinde ac visco aves aut lia

θαι , και ούτω του ηλίσκοντο οι λαγό, καθάπερ υπό
mis pisces , ita lepores spinis istis capiantur. Ferro tamen

εξού αι όρνιθες ή τους αγκίστροις οι εχθύες σιδήρω δε
non difficulter incidi , spinaque dissecta multum succi e

35 ότι διακοπήναι ου χαλεπή ήν και οπόν ότι ανίει πολύν

και καυλός της ακάνθης τεμνομένης , έτι πλείονα ή αι συ
caule emitti, multoque uberiorem quam ex ficubus verno

και του καιρος και δριμύτερον . tempore , ac magis austerum .

ΚΕΦ. ΚΓ' . CAP. XXIII

" Ένθεν δε διά της Γαδρωσων χώρας ήει οδόν χαλεπήν Exinde Alexander per Gadrosorum regionem profectus

και άπορον των επιτηδείων, των τε άλλων και ύδωρ | est via difficili et rerum necessariarum indiga. Atque

40 πολλαχού τη στρατιά ουκ ήν · αλλά νύκτωρ ήναγκάζοντο | inter alia , magna serpe aqua penuria exercitus laborahat ,

γην πολλήν πορεύεσθαι και προσωτέρω από θαλάσσης , | noctuqne multum itineris conficere longeque a mari disce

έπει αυτό γεεν σπουδή ήν επελθείν τα παρά την θάλασ- | dere cogebatur. Cupiebatipse quidem Alexander regionem
σαν της χώρας και λιμένας τε ιδείν τους όντας και όσα mari vicinam obire et quinam portus propinqui essent per .

εν παρόδω δυνατά γένοιτο των ναυτικών παρασκευάσαι , | Iustrare, simulque per transitum que classi necessaria essent

45 ή φρέατα ορύξαντας ή αγοράς που η όρμου επιμελη- | praeparare et puteos eftodere , forague et portus praebere :

θέντας. (2 ) 'Αλλά ήν γάρ έρημα παντάπασι τα προς | (2) verum Gadrosorum regio mare versus deserta penitus

τη θαλάσση της Γαδρωσών γης , και δε Θόαντα τον Μαν- erat. Thoantem tamen Mandrodori filium cum modico equi

δροδώρου καταπέμπει επί θάλασσαν ξυν ολίγοις ιππεύσι, | tatu ad mare speculatum mittit , visurum an ullus uspiarm

κατασκευόμενον εί που τις όρμος ών τυγχάνει ταύτη | portus , aut aqua non procul a mari aut aliud quicquam

50 ή ύδωρ ου πόρρω από θαλάσσης ή τι άλλο των επιτη. I necessariorum reperiatur . (3 ) Qui reversus nuntiavit , pisca
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δείων. (3) Και ούτος επανελθών απήγγειλεν αλιέας tores quosdam abs se in littore inventos sub angustis tuguriis

τινάςκαταλαβείν επί του αιγιαλού εν καλύβαις πνιγη- | degentes . Ea tuguria ex conchis congestis facta esse , tecta

ραις πεποιήσθαι δε τας καλύβας ξυνθέντας τας κόγχας:

στέγην δε είναι αυταίς τας ακάνθας των ιχθύων και ex piscium spinis. Eos vero ipsos piscatores modica aqua

5 τούτους τους αλιέας ύδατι ολίγω διαχρήσθαι , χαλεπώς uti quam magna cum difficultate e sabulo effodissent , ac

διαμωμένους τον κάλληκα , και ουδε τούτω πάντη γλυ
ne illa quidem omnino dulci.

κεί τω ύδατι.

4. Ως δε αφίκετο Αλέξανδρος ές χώρόν τινα της Γα . 4. Posteaquam vero Alexander in locum quendam Ga

δρωσίας ίνα αφθονώτερος ήν σίτος , διανέμει ες τα υπο
drosiæ venit, ubi copiosius erat frumentum , id acceptum et

το ζύγια τον καταληφθέντα και τούτον σημηνάμενος τη
sigillo suo obsignatum jumentisque impositum ad mare vehi

εαυτού σφραγίδι , κατακομίζεσθαι κελεύει ως επί θάλασ

σαν . Ενώ δε ήει ως επί τον σταθμόν ένθενπερ εγγυ- Jussit. Interea vero dum in portum mari proximum it ,

τάτω ήν η θάλασσα , εν τούτω ολίγα φροντίσαντες οι milites neglecto sigillo atque ipsi adeo custodes frumento

στρατιώται της σφραγίδος αυτοί τε οι φύλακες τη σίτω
usi sunt , iisque qui maxime fame premebantur partiti.

15 έχρήσαντο και όσοι μάλιστα λιμώ έπιέζοντο και τούτοις

μετέδωκαν . (6 ) Ες τοσόνδε προς του κακού ενικώντο (5) Quæ quidem adeo ingens erat, ut maniſestæ ac præsentis

ως τον πρόδηλον και παρόντα ήδη όλεθρον του άφανούς | jam mortis potius quam incerti et procul remoti periculi

τε και πρόσω έτι όντος εκ του βασιλέως κινδύνου ξύν
ab rege ipsis timendi rationen habendam sibi putarent.

λογισμό έδοξε σφίσιν έμπροσθεν ποιήσασθαι. Και

20 Αλέξανδρος καταμαθών την ανάγκην συνέγνω τοις πρά- | Alexander cognita necessitate qua adacti id fecissent is

ξασιν . Αυτός δε όσα έκ της χώρας επιδρομών ξυνα- ignovit. Ipse quicquid frumenti peragrata earegione con

γαγείν ηδυνήθη εις επισιτισμόν τη στρατιά τη περι- | guiri potuit Cretheum Callatianum mittit qui ad classem

πλεούση συν τω στόλω , ταύτα κομίσοντα πέμπει Κρηθέα

τον Καλλατιανόν . (6) Και τοϊς εγχωρίοις προσετάχθη
cum exercitu navigantem adducat. (6) Indigenis etiam

25 εκ των άνω τόπων σϊτόν τε όσον δυνατοί ήσαν κατακο- imperat ut ex superioribus locis quantum possent frumenti

μίσαι αλέσαντας και τας βαλάνους τας των φοινίκων | κιoliti , palmarum etiam fructus et pecudes ad mercatum

και πρόβατα ες αγοράς το στρατό. Και ες άλλον αυ

τόπον Τήλεφον κατέπεμψε των εταίρων συν σίτω ου
adferant. Telephum quoque , unum ex amicis, in alium

πολλώ αληλεσμένω.
locum cum frumento molito non multo misit.

ΚΕΦ. ΚΔ΄. CAP. XXIV.

Αυτός δε προύχώρει ως επί τα βασίλεια των Γαδρω- Ipse ad Gadrosorum regiam contendit ( locus is Pura

σών, και δε χώρος Πούρα ονομάζεται, ίναπερ αφίκετο | dicebatur ) , ad quam sexagesimo postquam ex Oris dis

εξ Ώρων ορμηθείς εν ημέραις ταϊς πάσαις εξήκοντα . | cessit die pervenit.. At vero plurimi eorum qui Alexandri

Και λέγουσιν οι πολλοί των ξυγγραψάντων τα αμφ' | res gestas conscripserunt , tradunt , labores quoscunque

Αλέξανδρον ουδε τα ξύμπαντα όσα έταλαιπώρησεν αυτώ | exercitus per Asiam perpessus esset iis quos in hac regione

35 κατά την Ασίαν η στρατιάξυμβληθήναι άξια είναι τοίς | pertulit comparandos non fuisse . (2 ) Alexandrum vero non

τηδε πονηθείσι πόνοις. (2) Ου μην αγνοήσαντα Αλέ- | ignorata ejus itineris difficultate , illac proficisci voluisse

ξανδρον της οδού την χαλεπότητα , ταύτη ελθείν (τούτο (hoc autem unus Nearchus scribit) quum videlicet audisset

μεν μόνος Νέαρχος λέγει ώδε) , αλλά ακούσαντα γάρ ότι
neminem adhuc ducem exercitum per ea loca salvum tra

ούπω τις πρόσθεν διελθών ταύτη ξυν στρατιά απεσώθη
duxisse , excepta Semiramide ex Indis fugiente : quam qui10 ότι μη Σεμίραμις εξ Ινδών έφυγε και ταύτην δε έλε

γον οι επιχώριοι ξυν είκοσι μόνους της στρατιάς αποσω dem indigenæ narrabant cum viginti solis ex toto exercitu

θηναι: Κύρον δε τον Καμβύσου συν επτά μόνοις και evasisse: Cyrum vero Cambysis filium cum VII solis . (3)

τούτον. (3) Ελθεϊν γαρ δή και Κύρον ες τους χώρους | Venisse enim etiam in hoc loca Cyrum , ut Indorum regio

τούτους ως έσβαλούντα ες την Ινδών γην , φθάσαι δε nem invaderet ; priusquam vero eam attingeret magnam

45 υπό της ερημίας τε και απορίας της οδού ταύτης απολέ- exercitus sui parlem per solitudines diſficillimaque itinera

σαντα την πολλήν της στρατιάς . Και ταύτα Αλεξάν- | amisisse . Atque haec quidem Alexandro nuntiata emu

δρω εξαγγελλόμενα έριν εμβαλείν προς Κύρον και Σε- lationem quandam Cyri et Semiramidis in ejus animo exci

μίραμιν. Τούτων τε ουν ένεκα και άμα ως το ναυτικό | tasse . His igitur de causis , simulque ut classi non procul

εγγύθεν εκπoρίζεσθαι τα αναγκαία , λέγει Νέαρχος ταύ- remotæ necessaria subministraret , tradit Nearchus Alexan

και την τραπήναι Αλέξανδρον. ( 1 ) Tó - oữv xxūtea I drum liac via rediisse . (4 ) Ingenti vero solis ardore aqua
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επιφλέγον και του ύδατος την απορίαν πολλήν της rum que inopia magnam exercitus partem , ac præcipue

στρατιάς διαφθείραι και μάλιστα δή ταυποζύγια ταύτα | juinenta exstincta esse . Hæc enim ob altitudinem arena

μεν δή προς του βάθους τε της ψάμμου και της θέρμης, et calorem (ardenti enim similis erat) , plurima vero etiam
ότι κεκαυμένη ήν, τα πολλά δε και δίνει απόλλυσθαι:

5 και γάρ και γηλόφους επιτυγχάνειν υψηλούς ψάμμου | siti interiisse . Incidisse enim in altos colles quos arena ac

βαθείας , ού νεναγμένης, αλλ ' οίας δέχεσθαι καθάπερ ες | cumulata effecerat , in quibus alia atque alia supergradien

πηλόν ή έτι μάλλον ές χιόνα απάτητον επιβαίνοντας.
tia , perinde ac coeno aut potius nivi nondum calcatæ infixa

(5 ) Και άμα εν ταις προσβάσεσί τε και καταβαίνοντας

τούς τε ίππους και τους ημιόνους έτι μάλλον κακοπαθείν
hærebant. (5) Simul etiam in ascensu ac descensu equi pari

10 τα ανωμάλω της οδού και άμα ου βεβαίω . Τών δε ter et muli ob inæqualitatem viæ, et quidem illius non firmæ,

σταθμών τα μήκη πιέσαι ουχ ήκιστα την στρατιάν:
vehementer affligebantur. Longa etiam stationum intervalla

απορία γάρ ύδατος ου ξύμμετρος ούσα μάλλόν τι ήγε

πρός ανάγκην τάς πορείας ποιείσθαι. (6) Οπότε μεν | exercitum magnopere angebant , siquidem summa aque

δή της νυκτός επελθόντες την οδόν ήντινα ανϋσαι έχρήν | inopiaiter accelerare cogebat. (6) Αc noctu quidem via ,

15 έωθεν προς ύδωρ έλθοιεν, ου πάντη έταλαιπωρούντος | quam confici oportebat , peregrata, si mane ad aliquam

προχωρούσης δε της ημέρας υπό μήκους της οδού , ει

οδοιπορoύντες έτι εγκαταληφθείεν , ενταύθα αν έταλαι
aquam venirent, non usque adeo vehementer gravabantur.

πώρουν προς του καύματός τε και άμα δίψει απαύστω | Procedente vero die si adhuc prae longitudine vie in itinere

συνεχόμενοι. hærebant, tum ingenti æstu et immensa siti conficiebantur.

ΚΕΦ. ΚΕ' . CAP. XXV .

20 Τών δε δή υποζυγίων πολύς ο φθόρος και εκούσιος τη Multa etiam jumenta milites ipsi sua sponte interficie

στρατιά εγίγνετο ξυνιόντες γάρ, οπότεεπιλείποι σφάς τα | bant . Quum enim frumentum ipsos deficeret , concursu

σιτία , και των ίππων τους πολλούς αποσφάζοντες και των ſaclo equos plerosque trucidantes et nulorum carnibus ve

ημιόνων τα κρέα εστιτούντο , και έλεγον δίψει αποθανείν scentes æstu atque labore defecisse vel siti exstinctos esse

αυτούς και υπό καμάτου εκλιπόντας και και την άτρέκειαν | dicebant . Νeque quisquam erat qui de rei veritate serio

25 του έργου εξελέγξων υπό τε του πόνου ουδείς ήν και ότι

ξύμπαντες τα αυτά η μάρτανον.(2) Και Αλέξανδρος | versarentur. (2) Et Alexander quidem factum non ignorabat,
inquireret, quum et molestum esset et omnes in eadem culpa

μεν ουκ έλελήθει τα γιγνόμενα , ίασιν δε των παρόντων
έώρα την της άγνοίας προσποίησιν μάλλοντι ή τηνώς | sed presentis rerum status remedium potius in simulatione

γιγνωσκομένων επιχώρησιν . Ούκουν ουδέ τούς νόσω ignorationis,quamfacti abs se cogniti permissione consistere

30 κάμνοντας της στρατιάς ουδε τους διά κάματον υπολει- judicabat. Jamque ne egri quidem nec qui pre defati

πομένους εν ταις οδοίς άγειν έτι ήν εύμαρώς απορία | gationein via relicti erant vehi amplius poterant , partim

τε των υποζυγίων και ότι τας αμάξας αυτοί κατέκοπτον, | jumentorum inopia , partim quod currus confregissent ipsi :

απόρους ούσας αυτούς υπό βάθους της ψάμμου άγεσθαι, | quippequi ob altitudinem arente duci non possent, quodque

και ότι εν τους πρώτους σταθμούς διά ταύτα εξηναγκά- | propter currusin primis stationibus non brevissima itinera ,

35 ζοντο ου τάς βραχυτάτας ιέναι των οδών, αλλά τας ευ- sed quæ curribus ducendis erant accommodatiora perse

πορωτάτας τους ζεύγεσι. (3) Και ούτως οι μεν νόσω κατά | qui coacti fuissent . (3) Αtqueita alii pre morbo , ali pree

τις οδούς υπελείποντο , οι δε υπό καμάτου ή καύματος | nimia defatigatione, estu ac siti in itinere relicti sunt . Νeque

ή τη δίψει ουκ αντέχοντες, και ούτε οι άξοντες ήσαν | gui eos veherent , aut remanentes curare egros vellent ,

ούτε οι μένοντες θεραπεύσοντες· σπουδή γαρ πολλή εγί- | alli erant : φuppe agmen raptim agebatur, et precommu

40 γνετο ο στόλος , και εν τω υπέρ του παντός προθύμω το

καθ' εκάστους ξυν ανάγκη ήμελείτο: οι δε καιύπνω | si quosautem nocturni itinerisIongitudine defatigatos30
nis salutis studio singulorum cura necessario negligebatur.

κάτοχοι κατά τας οδούς γενόμενοι , οία δή νυκτός το

πολύ τας πορείας ποιούμενοι , έπειτα εξαναστάντες , οίς
mnus oppresserat, ii postea excitati , si modo vires suppete

μέν δύναμις έτι ήν κατά τα ίχνη της στρατιάς εφομαρ- | bant , per vestigia agmen sequentes pauci e multis incola

45 τήσαντες ολίγοι από πολλών εσώθησαν οι πολλοί δε mes pervenerunt. Plerique in arenas tanquam vastum pe

ώσπερ έν πελάγει εκπεσόντες τη ψάμμα απώλoντο. lagus delati perierunt.

4. Ξυνηνέχθη δε τη στρατιά και άλλο πάθημα , δ ! 4. Accessit et alia exercitui calamitas , que vel precipue

δή ούχ ήκιστα επίεσεν αυτούς τε και τους ίππους και | ipsos pariter atque equos et jumenta anixit . Gadrosorum

τα υποζύγια . Ύεται γάρ η Γαδρωσίων γή υπ’ ανέ- enim regio, Nantibus Etesiis , imbribus obnoxia est, quem
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μων των ετησίων , καθάπερ ούν και η Ινδών γη , ου τα I admodum et Indorum regio , non quidem in planis Ga

πεδία των Γαδρωσίων, αλλά τα όρη , έναπερ προσφέ- | drosorum locis , sed montanis , ubi nubes a ventis coguntur

ρονται τε αι νεφέλαι εκ του πνεύματος και αναχέονται ,

ουχυπερβάλλουσαι των όρων της κορυφάς. (5) Ως δε
ac refunduntur , montium cacumina non excedentes . (5)

5 ηυλίσθη η στρατιά προς χειμάρρω ολίγου ύδατος , αυ- Quumque exercitus prope torrentem quendam aquae causa

του δή ένεκα του ύδατος , αμφί δευτέραν φυλακήν της | conselisset , circiter vigiliam noctis secundarm torrensim

νυκτός έμπλησθείς υπό των όμβρων ο χείμαρρος ο ταύτη
ρέων, αφανών τη στρατιά γεγενημένων των όμβρων , | bribus improvisis auctus (neque enim exercitus pluviam

τοσούτω επήλθε τω ύδατι , ως γύναια και παιδάρια | senserat ) tanto impetu exundavit , ut plerasque feminas

10 τα πολλά των επομένων τη στρατιά διαφθείραι και et pueros agmen sequentes omnemque apparatum regium

την κατασκευήν την βασιλικήν ξύμπασαν άφανί
et jumenta quæ reliqua erant secum rapuerit , atque

σαι και των υποζυγίων όσα απελείπετο , αυτούς δε

μόλις και χαλεπώς ξυν τους όπλοις ουδε τούτοις πά- ipsi milites ægre cum armis , ac ne iis quidem omnibus ,

σιν αποσωθήναι. (6) Οι πολλοί δε και πίνοντες , evaserint. (6) Multi ardore sitique pressi, aquarum copiam

οπότε εκ καύματός τε και δίψους ύδατι αθρόα επιτύ
nacti immodico potu interierunt. Qua de causa Alexander

15 χοιεν , προς αυτού του απαύστου ποτού απώλοντο , και

τούτων ένεκα Αλέξανδρος τάς στρατοπεδείας ου προς
deinceps nequaquam castra prope torrentem locavit , sed

τοίς ύδασιν αυτούς το πολύ εποιείτο , αλλά απέχων xx minimum stadiis remota , ne confertim ad aquam pro

όσον είκοσι σταδίους μάλιστα, ως μη αθρόους εμπί
ruentes ipsi simul et jumenta exstinguerentur , neve qui

πτοντας τα ύδατι αυτούς τε και τα κτήνη απόλλυσθαι

20 και άμα τους μάλιστα ακράτορας σφών επεμβαίνοντας
vehementiore siti premebantur fontes aut rivos pedibus in.

ές τας πηγάς ή τα ρεύματα διαφθείρειν και τη άλλη | gressi aquam reliquo exercitui turbidam inutilemque enice

στρατιά το ύδωρ . rent.

ΚΕΦ. KG'. CAP. XXVI .

Ένθα δη έργον καλόν είπερ τι άλλο των Αλεξάνδρου Eo loci egreginm quoddam facinus , si quod aliud , ab

25 ουκ έδοξέ μοι αφανίσαι , ή έν τήδε τη χώρα πραχθέν Alexandro editum nequaquam silentio prætereundum pu

ή έτι έμπροσθεν έν Παραπαμισάδαις , ως μετεξέτεροι tavi , sive id in bac solitudine sive antea apud Parapamisa

ανέγραψαν. Ιέναι μεν την στρατιάν διά ψάμμου τε das , ut alii scribunt, factum fuerit. Id hujusmodi fuit : quum

και του καύματος ήδη επιφλέγοντος , ότι προς ύδωρ exercitus per arenas solis ardore jam flagrantes iter faceret,

εχρής εξανύσαι : το δε ήν πρόσω της οδού και αυτόν τε quod quidem ad aquæ locum , qui longe aberat , conficien

30 Αλέξανδρον δίψει κατεχόμενον μόλις μεν και χαλεπώς , dum erat , Alexandrum ipsum siti pressum , quamvis ægre

πεζόν δε όμως ηγείσθαι· ώστε και τους άλλους στρα- atque difficulter, peditum agmen duxisse, ut reliqui milites,

τιώτας, οίάπερ φιλεί εν τω τοιώδε , κουφοτέρως φέρειν , quemadmodumin ejusmodi rerum statufieri solet , obequa

τους πόνους εν ισότητα της ταλαιπωρήσεως. (2) Εν | litatem erumnarum labores facilius ferrent . ( 2 ) Interea

δε τούτω των ψιλών τινας κατά ζήτησιν ύδατος απο- | nonnullos levis armature milites ad aquam quaerendum ab

25 τραπέντας από της στρατιάς ευρείν ύδωρ συλλελεγμένον | exercitu digressos , in torrentis cujusdam alveo non pro

έν τινι χαράδρα ου βαθεία , ολίγην και φαύλην πίδακα : fundo exiguum quendam fontem neque purum illum inve

και τούτο θυλάκω συλλέξαντας σπουδή ιέναι παρ' 'Αλέ- | nisse , collectaque folliculo aqua confestim ad Alexandrum

ξανδρον , ως μέγα δή τι αγαθόν φέροντας ως δε επέ- accurrisse , veluti magnuum aliquod bonum regi adferentes .

λαζον ήδη, εμβαλόντας ές κράνος το ύδωρ προσενεγκείν | Quumque propius ad Alexandrum venissent , aquam galese

40 τώ βασιλεί. (3) Τον δε λαβείν μεν και έπαινέσαι τους | infusam regi obtulisse. ( 3 ) Αtque illum quidem accepisse ,

κομίσαντας: λαβόντα δε εν όψει πάντων εκχέαι " και laudatis qui attulerant , eam vero protinus in conspectu

επί τώδε τω έργω ες τοσόνδε επιρρωσθήναι την στρα- omnium in terram profudisse. Eoque facto ita militum ani

τιάν ξύμπασαν ώστε εικάσαι άν τινα πότον γενέσθαι mos confirmatos fuisse , perinde ac si illius aquæ ab Ale

πάσιν εκείνο το ύδωρ το προς Αλεξάνδρου εκχυθέν . | xandro efuse potu totus exercitus refocillatus fuisset . Quod
15 Τούτο εγώ , είπερ τι άλλο , το έργον εις καρτερίαν τε certe Alexandri factum, si quod aliud , cum ob tolerantiam,

και άμα στρατηγίαν επαινώ Αλεξάνδρου . tum ob præclarum boni imperatoris exemplum laudo .

4. Ξυνηνέχθη δε τι και τοιόνδε τη στρατιά εν τη 4. Ad hæc mala hoc etiam exercitui accidit : duces , de.

γή εκείνη . Οι γάρ ηγεμόνες της οδού τελευτωντες | letis a vento vice vestigiis , postremo vie sese non amplius

ουκέτι μεμνήσθαι έφασκον την οδόν , αλλ' αφανισθήναι | meminisse dicebant . Νeque enim in arena que densa

53 τα σημεία αυτής προς του ανέμου επιπνεύσαντος και η αqaqueomni ex parte viam obduxerat eam cognosci posse ,
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ου γάρ είναι έν τη ψάμμω πολλή τε και ομοία πάντη , quod neque arbores juxta viam positae essent , neque fr

νενημένη ότω τεκμηριώσονται την οδόν , ούτ' ουν
mus aliquis certusque collis exstaret : neque ex astris no

δένδρα ξυνήθη παρ' αυτήν πεφυκότα , ούτε τινά γήλο

φον βέβαιον ανεστηκότα ουδε προς τα άστρα εν νυκτί | ctu , aut ex sole interdiu itineris rationem observare soliti

6 ή μεθ' ημέραν προς τον ήλιον μεμελετήσθαί σφισι τας | essent : quemadmodum naute ex Ursis , Phenices quidem

πορείας , καθάπερ τους ναύταις πρός των άρκτων την

μεν Φοίνιξι , την ολίγην , την δε τοις άλλοις ανθρώπους,
ex minore, reliqui vero mortales ex majore. (5 ) Ibi Alexan

την μείζονα . (5) Ενθα δη Αλέξανδρον ξυνέντα ότι drum conjectura assequutum , ad sinistram deflectendum

εν αριστερά [δεί ] αποκλίναντα άγειν, αναλαβόντα ολί
esse, paucis equitibus assumptis processisse. Qnorum equis

το γους άμα οι ιππέας [ προκεχωρηκέναι]· ώς δε και τούτων

οι ίπποι εξέκαμνον υπό του καύματος , απολιπείν και
nimio æstu defatigatis, multos in itinere relictos : ipsuin cum

τούτων τους πολλούς , αυτόν δε ξυν πέντε τοις πάσιν | quinque in universum equis evasisse et mare invenissesa

αφιππάσασθαι, και ευρείν την θάλασσαν. διαμησάμε- | buloquein littore effosso aquam dulcem ac puram, atqueita

νόν τε αυτόν επί του αιγιαλού τον κάλληκα επιτυχεϊν

16 ύδατι γλυκεϊ και καθαρό , και ούτω μετελθεϊν την στρα
universum exercitum eo traductum , eumque septem ferme

τιάν πάσαν· και ες επτά ημέρας ιέναι παρά την θά- dies propter mare ivisse aquam petentes ex litore. Tum

λασσαν , υδρευομένους εκ της ήϊόνος . * Ένθεν δε ,

duces itineris viam agnovisse , et ad interiorem regionem
ήδη γάρ γιγνώσκειν την οδόν τους ηγεμόνας , επί της

μεσογαίας ποιείσθαι τον στόλον . duxisse .

ΚΕΦ. ΚΖ'. CAP. XXVII .

20 Ως δε αφίκετο ες των Γαδρωσίωντα βασίλεια , ανα- Postquam vero in Gadrosorum regiam pervenit, militibus

παύει ενταύθα την στρατιάν. Και 'Aπολλοφάνην μέν | ibi quietem dedit. Apollophanem , quod nihil eorum quae

παύει της σατραπείας, ότι ουδενός έγνω επιμεληθέντα | imperata ei fuerant perfecisset , satrapatu deponit , Thoante

των προεπηγγελμένων: Θόαντα δε σατραπεύειν των

ταύτη έταξε» τούτου δε νόσο τελευτήσαντος Σιβύρτιος | pyrtius ei successor est datus. Hic ipse Carmania satrapa
in ejus locum suffecto : qui quum ex morbo decessisset, Si

25 την σατραπείαν εκδέχεται και αυτός δε και Καρμανίας

σατράπης ήν νεωστί εξ Αλεξάνδρου ταχθείς , τότε δε
erat , nuper admodum id muneris ab Alexandro consequu

τούτω μέν 'Αραχωτών τε και των Γαδρωσίων άρχειν | tus : tum vero Arachotorum et Gadrosorumimperium illi

εδόθη: Καρμανίαν δε έσχε Τληπόλεμος και Πυθοφάνους. | collatum est. Carmaniam vero Tlepolemis Pytliophanis filius

(2) Ήδη τε επίΚαρμανίας προύχώρει και βασιλεύς και tenuit . (2) Jamque Carmaniam versus processeratrex, quam

30 αγγέλλεται αυτώ Φίλιππον τον σατράπην της Ινδών ei nuntiatur Philippum Indorum satrapam mercenariorum

γης επιβουλευθέντα πρός των μισθοφόρων δόλω απο- fraude ex insidiis interemtum . Ac percussores quidem a Ma.

θανείν , τους δε αποκτείναντας ότι οι σωματοφύλακες | cedonibus , qui Philippo corporis custodes erant , partim in

τουΦιλίππου οι Μακεδόνες τους μεν εν αυτώ τω έργω, ipsa crede, partim post perpetratum facinus captοs, interie
τους δε και ύστερον λαβόντες απέκτειναν. Ταύτα δε | ipsa ceede, partim post perpetratumfacinus captοs, interie

36 ώς έγνω ,εκπέμπει γράμματα ες Ινδούς παρά Εύδαμόν | ctos esse. Quo cognito , Eudemo et Taxili per literasjubet,ut

τε και Ταξίλην επιμελείσθαι της χώρας της πρόσθεν | regionis quae antea Philippo subdita fuerat curam admini

υπό Φιλίππω τεταγμένης έστ' αν αυτός σατράπην έκ- | strationemque suscipiant,tantisper dumipse satrapam ali

πέμψη επ' αυτής. quem eo mittat .

3. Ήδη δ' ες Καρμανίαν ήκοντος ΑλεξάνδρουΚρά- 3. Alexandro jam Carmaniam ingresso , Craterus ad eum

40 τερος αφικνείται , τήν τε άλλην στρατιάν άμα οι άγων | venit , reliquum exercitum et elephantos secum ducens

και τους ελέφανταςκαι Ορδάνην τον αποστάντα καινεω unaque Ordanem , quem quod defectionem molitus esset

τερίσαντασυνειληφώς. Ενταύθα δέ [και] Στασάνωρ τε και
ceperat. Eodem etiam Stasanor Ariorum et Zarangum

'Αρείων και ο Ζαράγγων σατράπης ήκε και ξυν αυτούς
satrapes venit et cum his Pharismanes Phrataphernis Par.

Φαρισμάνης και Φραταφέρνου του Παρθυαίων και Υρ- horum et Hyrcanorum satrape flius. Venerunt etiam

45 κανίων σατράπου παίς. Ηκον δε και οι στρατηγοί οι

υπολειφθέντες άμα Παρμενίωνι επί της στρατιάς της εν
duces copiarum , quas cum Parmenione in Media relique

Μηδία, Κλέανδρός τε και Σιτάλκης και Ηράκων, την | rat , Cleander , Sitalces et Ηeracon , magnam et ipsi exercitus

πολλήν της στρατιάς και ούτοι άγοντες. (4 ) Τους μεν δή | partem ducentes . (4 ) Ε quibus Cleander et Sitalces ac

αμφί Κλέανδρόν τε και Σιτάλκην πολλά επικαλούντων cusati sunt ab indigenis pariter atque exercitu ipso , quod

60 αυτούς των τε εγχωρίων και της στρατιάς αυτής , ως ' templa spoliassent , veteraque moniinenta movissent nul
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ιερά τε προς αυτών σεσυλημένα και θήκας παλαιάς κε- taque alia in subditos improbe atque avare perpetrassent.

κινημένος και άλλα άδικα έργα ές τους υπηκόους τετολ- | Que ut nuntiata sunt , necari eos jussit , ut et reliqui satra

μημένα και ατασθαλα , ταύτα ως εξηγγέλθη, τους μέν | pm aut principes qui iis locis constituerentur , metuerent

απέκτεινεν, ως και τους άλλους δέος είναι όσοι σατρά- | si officium non fecissent sese eodem supplicio aftectum iri.
5 παι η ύπαρχοι ή νομάρχαι απολείποιντο , τα ίσα εκεί

νοις πλημμελούντας πείσεσθαι. (5) ( Και τούτο , είπερ | (5 ) Quod certe , si quid aliud , gentes qua: ab Alexandro

τι άλλο , κατέσχεν εν κόσμω τα έθνη τα έξ Αλεξάνδρου τη subacta erant, vel sua sponte deditionem fecerant , qua

δορυάλωτα ή εκόντα προσχωρήσαντα , τοσαύτα μεν rum tanta erat multitudo , quique tanto locorum intervallo

πλήθει όντα , τόσον δε αλλήλων αφεστηκότα , ότι ουκ inter se disjungebantur , in officio continuit. Neque enim

10εξήν υπό τη 'Αλεξάνδρου βασιλεία αδικείσθαι τους
licebat sub Alexandri imperio cuiquam præfecto subditos

αρχομένους υπό των αρχόντων.) Ηράκων δε τότε
μεν αφείθη της αιτίας: ολίγον δε ύστερον εξελεγχθείς | injuria aficere. Heracon quidemtum temporis criminatio

προς ανδρών Σουσίων σεσυληκέναι το εν Σούσοις ιερόν nem subterfugerat : cæterum paulo post a Susiis convictus,

και ούτος έδωκε δίκην. (6) Οι δε ξύν Στασάνορι και | quod eorum templum diripuisset , etiam ipse penas dedit .

15 Φραταφέρνη πλήθος τε υποζυγίων παρ' Αλέξανδρος Ι (6) Stasanor vero et Phrataphernes magnam jumentorum

άγοντες ήλθον και καμήλους πολλάς , ως έμαθαν ότι την | atque camelorum copiam ad Alexandrum duxerunt, simul

επί Γαδρωσίων άγει , εικάσαντες ότι (τά) αυτά εκείνα ac eum in Gadrosios exercitum ducere intellexerunt , exi

πείσεται αυτή η στρατιά και δή έπαθε. Και ούν και εν
stimantes exercitum eadem illa incommoda quæ passus fue

καιρώ μεν και ούτοι αφίκοντο, εν καιρώ δε οι κάμηλοί
20 τε καιτα υποζύγιαδιένειμε γαρ ξύμπαντα Αλέξανδρος | ratsubiturum. Εt quidem peropportune cum ipsi ,tumcameli

τοις μεν ηγεμόσι κατ’ άνδρα , τοις δε κατ ' έλας τε και et jumenta advenerunt : omniaque partim in singulos præ

εκατοστύας , τους δε κατά λόχους , όπως το πλήθος των fectos, partim per turmas et centurias et cohortes pro nu

υποζυγίων τε και καμήλων αυτώ ξυνέβαινεν . merojumentorum et camelorum partitus est.

ΚΕΦ. ΚΗ '. CAP. XXVIII .

" Ηδη δέ τινες και τοιάδε ανέγραψαν , ου πιστά έμοί Sunt etiam nonnulli qui scribant, quod quidem mihi

25 λέγοντες , ως συζεύξας δύο αρμαμάξας κατακείμενος | verisimile non videtur , Alexandrum duobus curribus jun

ξύν τους εταίρους καταυλούμενος την διά Καρμανίας | ctis , inter amicos musicis modulationibus aures ejus demul

ήγεν, ή στρατιά δε αυτώ εστεφανωμένη τε και παίζουσα | centes stratum per Carmaniam exercitum duxisse : milites

είπετο , προύκειτο δε αυτη σιτά τε και όσα άλλα ές
coronatos ludentesque sequutos , frumentum aliasque res

τρυφήν παρά τας οδούς συγκεκομισμένα πρός των Καρ- que ad voluptatem pertinent ad viam Carmanis apponen

20 μανίων, και ταύτα προς μίμησιν της Διονύσου Βακχείας | tibus. Atque haec quidem emulatione quadam Dionysiacae

απεικάσθη Αλεξάνδρω, (2) ότι και υπέρ εκείνου
bacchationis ab Alexandro facta esse . (2) Fama enim tenebat

λόγος ελέγετο καταστρεψάμενον Ινδούς Διόνυσον ούτω
Bacchum , Indis devictis , hoc etiam pacto magnam Asia

την πολλήν της Ασίας επελθεϊν , και Θρίαμβόν τε αυ
τον επικληθήναι τον Διόνυσον και τας επί ταϊς νίκαις | partem peregrasse : et Bacclium ipsum Triumphum voca

35 ταϊς εκ πολέμου πομπάς επί τω αυτώ τούτω θριάμ- | tum esse, et pompas que ob belicas victorias fiunt ea de

βους . Ταύτα δε ούτε Πτολεμαίος ο Λάγου ούτε 'Αρι causa triumphos dici. Cæterum hæc neque Ptolemæus

στόβουλος και Αριστοβούλου ανέγραψαν ουδέ τις άλλος | Lagi neque Aristobulus Aristobali filius neque alius quis

όντινα ικανόν άν τις ποιήσαιτο τεκμηριώσαι υπέρ των
piam auctor , cui hac in parte fides haberi possit , memoriæ

τοιωνδε . Καί μοι ως ου πιστά αναγεγράφθαι εξήρκε- | prodidit: suffeceritque haec a me tanquam indigna fiderela

10 σαν. (3) Αλλ ' εκείνα ήδη 'Αριστοβούλων επόμενος ξυγ- | ta esse . (3 ) Illa vero Aristobulum sequutus scribo , nempe

γράφω, θύσαι εν Καρμανία Αλέξανδρον χαριστήρια | Alexandrumin Carnania gratias diis agentem sacrum fecisse

της κατ ’ Ινδών νίκης και υπέρ της στρατιάς , ότι ob victoriam de Indis partam et ob exercitum ex Gadrosiis

απεσώθη εκ Γαδρωσίων , και αγώνα διαθεϊναι μουσι- servatum : ludos etiam musicos et gymnicos edidisse : præ

κόν τε και γυμνικόν κατατάξαι δε και Πευκέσταν ες | terea Pencestam in corporis sui custodes alscripsisse ,

45 τους σωματοφύλακας , ήδη μεν έγνωκότα σατράπης | quem quidemjam Persidissatrapamconstituere decreverat ,

καταστήσαι της Περσίδος , εθέλοντα δε προ της σατρα- sed antequam illi satrapatum deferret , ne hoc quidem ho

πείας μηδε ταύτης της τιμής και πίστεως απείρατον εί- nore fideique testimonio carere eum voluit , ob eximiam

ναι , επί τω έν Μαλλοίς έργων (4 ) είναι δε αυτώ επτά | ejus operam apud Mallos prestitam. (4 ) Fuisse autem illi

εις τότε σωματοφύλακας, Λεοννάτον Αντέου , Ηφαι- | tum temporis septem corporis custodesLeonnatum Antei ,

20 στίωνα τον 'Αμύντορος, Λυσίμαχον 'Αγαθοκλέους, Αρι- Περλιαstionelin Amyntoris,Lysimachum Agatlioclis, Aristo
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στόνoυν Πεισαίου , τούτους μεν Πελλαίους, Περδίκκαν δε num Pisæi filium : et hos quidem Pellæos : porro Perdic

Ορόντου εκ της Ορεστίδος, Πτολεμαίον δε τον Λάγου | can Orontis ex Orestide , Ptolemaeum Lagi et Pilhonem

και Πείθωνα Κρατεά Εορδαίους όγδοον δε προσγενές | Cratee filium . Eordenses : Octavum vero iis accessisse Peu
σθαι αυτοίς Πευκέσταν τον Αλεξάνδρου υπερασπίσαντα . | cestam qui Alexandrum scuto suo protexerat ..

5. Εν τούτω δε και Νέαρχος περιπλεύσας την 5. Inter hæc Nearchus , quum jam Oreorum et Gadroso

"Ωρων τε και Γαδρωσίων γην και την Ιχθυοφάγων
rum atque Ichthyophagorum regionem circumnavigasset ,

κατήρεν ές της Καρμανίας τα προς θάλασσαν ώκι

σμένα ένθεν δε ανελθών συν ολίγοις Αλεξάνδρω απήγ- | ad nmaritimam Carmanie Oram appelit . Inde cum paucis

γειλε τα αμφί τον περίπλουν τον γενόμενον αυτω κατά ad Alexandrum profectus , omnia quæ per navigationem

10 την έξω θάλασσαν. (6) Τούτον μεν δή καταπέμπει | sualmin maris extero viderat ei refert . (6) Hunc mox ad

αύθις , εχπεριπλεύσοντα έστε επί την Σουσιανών τε
classem remittit , ut ad Susianorum regionem et Tigridis

γήν και του Τίγρητος ποταμού τας εκβολάς » όπως

δε έπλεύσθη αυτώ τα από του Ινδού ποταμού επί την Πuminis ostia naviget. Quomodo autem ab Indo lamine

θάλασσαν την Περσικής και το στόμα του Τίγρητος , | ad mare Persicum et Tigridis ostia enavigarit , searsim

15 ταύτα ιδία αναγράψω αυτώ Νεάρχω επόμενος, ως και
con cribam , Nearchum sequens , ut etiam hæc Græca ex

τήνδε είναι υπέρ 'Αλεξάνδρου Ελληνικήν ξυγγραφήν.

Ταύτα μεν δή εν υστέρω έσται τυχόν εισότε θυμός τε
stet de rebus Alexandri historia . Quod quidem fortassis

με και ο δαίμων ταύτη άγη . posthac a me præstabitur , si me animus et deus eo ducat.

7. Αλέξανδρος δε Ηφαιστίωνα μέν σύν τε τη πλείστη 7. Alexander Hephæstionem cum majore exercitus parte

20 μοίρα της στρατιάς και τους υποζυγίοις , και τους ελέ

φαντας άμα οι έχοντα την παρά θάλασσαναπό [της mgue jumentis et eleplantis secus mare ex Carmaniain

Καρμανίας ως επί την Περσίδα άγειν εκέλευσεν , ότι Persidem mittit ; quod quum per hiemis tempus expeditio

χειμώνος ώρα γιγνομένου αυτό του στόλου τα προς
nem faceret, maritima Persidis essent calida et omnium

τη θαλάσση τη Περσίδος αλεεινά τε ήν , και των επι

26 τηδείων αφθόνως έχοντα. rerum copia abundarent.

ΚΕΦ. ΚΘ' . CAP. XXIX.

Αυτός δε ξύν τους κουφοτάτοις των πεζών και ξύν | Ipse cum expeditissimis peditum cumque amicorumequir
τους εταίρους των ιππέων και μέρει τινί των τοξοτών | tata et aliqua sagittariorum parte versus Pasargadas Persilis

ήει την επί Πασαργάδας της Περσίδος : Στασάνορα δε
profectus est : Stasanorem vero in suam provinciam mil

καταπέμπει επί την χώραν την έαυτού . (2 ) Ως δε επί

30 τοις όροις ήν της Περσίδος, Φρασαέρτην μεν ου κατέλαβε
tit. (2) Quumque ad Persidis fines venisset , Phrasaortem

σατραπεύοντα έτι ( νόσω γάρ τετελευτηκώς ετύγχανεν | ibi satrapatu fungentem non reperit(qui, Alexandro adhuc

εν Ινδούς έτι Αλεξάνδρου όντος ) , Ορξίνης δε επεμέλιτο | apud Indos res gerente , morbo decesserat ) , Orxines vero

της Περσίδος , ου προς Αλεξάνδρου κατασταθείς , αλλ ' | praesiden agebat, non quidem ab Alexandro constitutes ,

ότι ουκ απηξίωσεν αυτόν εν κόσμω Πέρσας διαφυλάξαι | sed quod non indignum censuerat Persas Alexandro in

35 Αλεξάνδρω , ουκ όντος άλλου άρχοντος. (3) Ηλθε δε officio continere , quamdiu nemo esset qui ejus provinciæ

ες Πασαργάδας και Ατροπάτης ο Μηδίας σατράπης , curam gereret. (3 ) Accessit quoque ad eum in Pasargadas

άγων Βαρυάξην άνδρα Μήδον συνειλημμένον, ότι ορ- | Atropates Media satrapa , isque Baryaxem Medum captum

θήν την κίδαριν περιθέμενος βασιλέα προσείπεν αυτόν

Περσών τε και Μήδων , και ξύν τούτω τους μετασχόν- | adducebat, quod recta cidari capiti imposita Persarum ac

40 τας αυτή του νεωτερισμού τε και της αποστάσεως.
Medorum regem se appellasset , et cum eo omnes novarum

Τούτους μεν δή απέκτεινεν Αλέξανδρος. rerum et defectionis socios : quos Alexander necari jussit.

4. Έλύπησε δε αυτόν ή παρανομία ή ες τον Κύρου 4. Ægerrime vero ferebat scelus in Cyri Cambysis filii se

του Καμβύσου τάφον, ότι διορωρυγμένον τε και σεσυ- pulcrum admissum . Quod quidem perfractum spoliatum

λημένον κατέλαβε του Κύρου τον τάφον , ώς λέγει 'Αρι- | que reperit , ut auctor est Aristobulus. Esse enim apudPasar

45 στόβουλος. Είναι γάρ έν Πασαργάδαις εν τω παρα- | gadas in hortis regis Cyri illius sepulcrum, et circum il

δείσω τώ βασιλική Κύρου εκείνου τάφον, και περί αυτόν lucum omnis generis arboribus consitum aquisque irriguum

άλσος πεφυτεύσθαι δένδρων παντοίων , και ύδατι είναι | atque alto gramine hortumipsum refertum esse : ( 5) se

κατάρρυτον και πόαν βαθείαν πεφυκέναι εν τω λειμώνι | pulcrum ipsum abima parte saxo quadrato structum qua

(6) αυτόν δε τον τάφον τα μεν κάτω λίθου τετραπέδου | drangularem formam pre se ferre. In editiore parte adi

50 ες τετράγωνον σχήμα πεποιήσθαι · άνωθεν δε οίκημα | culam esse lapideo fornice contectain , portulamque habere



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB . VI, 29 . 1 : 5

επεϊναι λίθινον έστεγασμένον , θυρίδα έχον φέρουσαν quæ in eam ducat , ita angustam ut agerrime unus aliquis ,

είσω στενήν, ως μόλις αν ένι ανδρί ου μεγάλων πολλά
neque is magnæ statura , ingredi possit. In ædicula solium

κακοπαθούντι παρελθείν . 'Εν δε τώ οικήματι πύελον
aureum esse positum , in quo Cyri corpus conditum serva

χρυσήν κείσθαι , ίνα το σώμα του Κύρου ετέθαπτο, και
tur : lecticam solio adstare , cujus pedes ex solido auro

5 κλίνην παρά τη πυέλω" πόδας δε είναι τη κλίνη χρυ

fabricati sint ..
σους σφυρηλάτους, και τάπητα επιβλημάτων Βαβυ

(6) Hanc tapetis Babyloniis stratam , stra

λωνίων, και καυνάκας πορφυρούς υποστρώματα. (6 ) | gulis purpureis substratis : lectice candyn regiam alias

Επειναι δε και κάνδας και άλλους χιτώνας της Βαβυ que vestes Babylonii operis impositas esse. Femoralia

λωνίου εργασίας. Και αναξυρίδες Μηδικαί και στολαι
etiam Medica ; stolas quoque hyacinthino colore tinctas ibi

10 υακινθινοβαφείς λέγει ότι έκειντο, αι δε πορφύρας, αι δε

άλλης και άλλης χρόας, και στρεπτοί και ακινάκαι καί | positas fuisse ; atque has quidem purpurei , alias varii co

ενώτια χρυσού τε και λίθων κολλητά , και τράπεζα | Ioris ; torques quoque ac gladios et inaures auro et gen

έχειτο . 'Εν μέσω δε της κλίνης ή πύελος έκειτο ή mis ligatos ; mensa præterea ibi posita erat . In media

το σώμα του Κύρου έχουσα. (7) Είναι δε εντός του vero lectica solium corpus Cyri continens. ( 7 ) Esse præ

15 περιβόλου προς την αναβάσει τη επί τον τάφον φερούση | terea intra ambituminipso ad sepulcrum ascensu exigram

οίκημα σμικρόν τους Μάγοις πεποιημένον, οι δή έφύ- | quandam ediculam , Magis exstructam , qui quidem sepal

λασσον τον Κύρου τάφον, έτι από Καμβύσου του Κύρου,

παις παρά πατρός εκδεχόμενοι την φυλακήν. Και
crum custodiebant , jam inde a Cambyse Cyri filio custodiæ

τούτοις πρόβατόν τε ες ημέραν εδίδοτο εκ βασιλέως και munere a patribus in filios transmisso . Atque his quidem

20 αλεύρων τε και οίνου τεταγμένα και ίππος κατά μήνα | ovis in singulos dies ab rege dabatur , vinique et farine

ες θυσίαν τω Κύρω. Επεγέγραπτο δε ο τάφος Περσι- | certus modus : singulis etiam mensibus equus mas quem

κοις γράμμασι (6) και εδήλου Περσιστί τάδε ώ άνθρω- | Cyro sacriticarent .

πε, εγώ Κυρός είμι ο Καμβύσου και την αρχήν scriptus, Ioe significabat, O MORTAL.1s , CYRUs Eco sUMCAM
(8 ) Titulus sepulcri Persicis literis in

Πέρσαις καταστησάμενος και της Ασίας βα

25 σιλεύσας. Μή ούν φθονήσης μοι του μνή

ματος.

9. Αλέξανδρος δε (επιμελές γάρ ήν αυτώ , οπότε έλοι 9. Alexander ( incesserat enim eum cupido , quando

Πέρσας , παριέναι ές του Κύρου τον τάφον ) τα μεν άλλα Persas vicisset , adeundi istius sepulcri) reliqua omnia

καταλαμβάνει εκπεφορημένα πλήν της πυέλου και furto sublata prater solium et lectum reperit. Nonnulli ne

30 της κλίνης: οι δε και το σώμα του Κύρου έλωβήσαντο, | ipsius quidem corpori pepercerant . Sublato enim solii

αφελόντες το πώμα της πυέλου , και τον νεκρόν εξέβα- | operculo corpus ejecerant : ipsum vero solium imminuere

λον αυτήν δε την πύελον επειρώντο εύργκόν σφισι ποιή

conati fuerant, ut commodius auferri posset : partim præ •

σασθαι και ταύτη εύφορον τα μεν παρακόπτοντες , τα δε

scindentes, partim contundentes atque confringentes : quum

ξυνθλώντες αυτής. Ως δε ου προύχώρει αυτούς τούτο

que opus non succederet ex sententia , relicto tandem solio
35 το έργον, ούτω δή εάσαντες την πύελον απήλθον . (το)

abierunt. ( 10) Aristobulus ab Alexandro designatum se
Και λέγει 'Αριστόβουλος αυτός ταχθήναι προς Αλε

ξάνδρου κοσμήσαι εξυπαρχής τωΚύρω τον τάφον | fuisse ait , qui sepulcrum de integro instauraret corporis

και του μεν σώματος όσαπερ έτι σώα ήν καταθείναι ες | que partes quae superarent in solio conderet , operculoque

την πύελον και το πώμα επιθείναι όσα δε λελώβητο | tegeret : quaque rupta essent reficeret , lectum taniisinten

10 αυτής κατορθώσαι» και την κλίνην εντείναι ταινίαις και deret pristinoque ornatu restitueret , et alia quæcunque

ταλλα όσα ες κόσμον έκειτο κατ' αριθμόν τε και τους ad ornatum posita fuerant , secundum numerum pristinis

πάλαι όμοια αποθείναι, και την θυρίδα δε αφανίσαι τα paria reponeret. Αd her edicule portam lapide et calce

μεν αυτής λίθω ένοικοδομήσαντα , τα δε πηλό εμπλά- | obstrueret , regio signoilli impresso . ( 11 ) PostIhaec Alexan

σαντα και επιβαλείν τον πηλό το σημείον το βασιλι- | der Magos sepulcri custodes comprehensis in questionem

45 κόν. ( 1 ) Αλέξανδρος δε ξυλλαβών τους Μάγους τους | dari jubet , uti auctores facinoris indicent . Qui quidem

φύλακας του τάφου έστρέβλωσεν , ώς κατειπείν τους torti neque de se neque de aliis quicquam confessi sunt ,

δράσαντας: οι δε ουδέν ούτε σφών ούτε άλλου κατείπον

στρεβλούμενοι , ουδέ άλλη πή ξυνηλέγχοντο ξυνειδότες neque alio ullo modo rei conscii esse sunt deprehensi .

των έργων και επί τώδε αφείθησαν εξ Αλεξάνδρου . Quapropter ab Alexandro dimissi .

BYSIS F. QUI PERSIS REGNUM CONSTITUI ASLEQUE IMPERAVI .

ITAQUE NE MEO MONUMENTO INVIDEAS .
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ΚΕΦ . Α ' . CΑΡ. ΧΧΧ.

" Ένθεν δε ες τα βασίλεια ήει τα Περσών, α δη Inde in regiam Persarum profectus est , quam ipse antea

πρόσθεν κατέφλεξεν αυτός , ώς μοι λέλεκται ότε ουκ concremarat. Quod quidem factum neque ego probavi,

επήνουν το έργον · αλλ' ουδ' αύτός Αλέξανδρος έπα
neque Alexander ipse reversus laudavit. lbi multa Orxini

νελθών επήνει. Και μεν δή και κατά 'Ορξίνου

και πολλοί λόγοι ελέχθησαν προς Περσών, δς ήρξε Περ- ( qui Ρersas post Phrasaortis obituna rexerat ) crimina ob

σών επειδή Φρασαόρτης ετελεύτησε . (2) Kai étne jecta sunt : (2 ) quod templa et sepulcra regiaspoliasset,

λέγχθη Ορξίνης τερά τε ότι σεσυλήκει και τάφους βα- | multosque Persarum injuste peremisset. Αtque huncqui

σιλικούς , και Περσών πολλούς ότι ου ξυν δίκη απέ- | dem jussu Alexandriin crucem sustulerunt . DehinePes

κτεινε . Τούτον μεν δη οίς ετάχθη υπό Αλεξάνδρου
cesten corporis custodem , quod fidem ejus egregiam cum

10 εκρέμασαν. Σατράπην δε Πέρσαις έταξε Πευκέσταν

aliis in rebus tum apud Mallos expertus esset, ubi magno

τον σωματοφύλακα , πιστόν τε οι ες τα μάλιστα τιθέ

suo periculo Alexandrum servarat, Persis satrapam consti
μενος , τά τε άλλα και επί τω έν Μαλλοίς έργω, ίνα

προεκινδύνευσέ τε και συνεξέσωσεν Αλέξανδρον, και | tuit, qui quidem barbarica morum ratione ab illorunin

άλλως το βαρβαρικό τρόπο της διαίτης ουκ αξύμφο- | geniis minime alienus erat . (3 ) Quod quidem declaravit ,

15 ρον (3) εδήλωσε δε εσθήτα τε ευθύς ως κατεστάθη σα
quum statim atque satrapatum apud Persas gerere cæpit,

τραπεύειν Περσών μόνος των άλλων Μακεδόνων μετα
λαβών την Μηδικήν και φωνήν την Περσικήν εκμαθών | solus ex omnibus Macedonibus veste Melica recepta ,Lία

και τάλλα ξύμπαντα ες τρόπον τον Περσικών κατα
guam Persicam didicit , reliquaque omnia ad Persicum

σκευασάμενος. Εφ' οίς Αλέξανδρός γε επήνει αυτόν | modum accommodavit . Quo quidem nomine Alexander

20 και οι Πέρσαι ως τα παρά σφίσι προ των πατρίων cum collaudavit : et Persae , quod Persicum culluin patrió

πρεσβεύοντι έχαιρον . praetulisset , gavisi sunt .

BIBAION EBAOMON .
LIBER SEPTIMUS.

ΚΕΦ. Α΄ . CΑΡ . Ι.

Ως δέ ες Πασαργάδας τε και ες Περσέπολιν αφίκετο

Αλέξανδρος , πόθος καταλαμβάνει αυτόν καταπλεύσαι

κατά τον Ευφράτην τε και κατά τον Τίγρητα επί την

25 θάλασσαν την Περσικών και των τε ποταμών ιδείν τας

εκβολάς τας ες τον πόντον , καθάπερ του Ινδού , και

την ταύτη θάλασσαν . (2) Οι δε και τάδε ανέγραψαν,

ότι επενόει Αλέξανδρος περιπλεύσαι τήν τε 'Αραβίαν

την πολλήν και την Αιθιόπων γην και την Λιβύην τε

30 και τους Νομάδας τους υπέρ τον 'Άτλαντα το όρος ως

επί Γάδειρα είσω ες την ημετέραν θάλασσαν και την

Λιβύην τε καταστρεψάμενος και Καρχηδόνα ούτω δή

της Ασίας πάσης δικαίως αν βασιλεύς καλείσθαι:

(3) τους γάρ τοι Περσών και Μήδων βασιλέας , ουδε

36 του πολλοστού μέρους της Ασίας επάρχοντας , ου συν

δίκη καλεϊν σφάς μεγάλους βασιλέας. 'Ένθεν δε οι

μεν [ λέγουσιν ] ότι ες τον πόντον τον Εύξεινον εσπλεϊν

επενόει ες Σκύθας τε και την Μαιώτιν λίμνην, οι δε ,

ότι ές Σικελίαν τε και άκραν Ιαπυγίαν· ήδη γάρ και

40 υποκινείν αυτόν το “Ρωμαίων όνομα προχωρούν επί

μέγα.

4. Εγώ δέ οποία μέν ήν 'Αλεξάνδρου τα ενθυμήμα

τα ούτε έχω έτρεχώς ξυμβαλείν ούτε μέλει έμοιγε ει

Postquam Alexander Pasargadas ac Persepolim venit,

cupido eum cepit navigandi per Euphratem ac Tigrin in

Persicum mare , fluminumque in mare exitus risenti,

quemadmodum Indi ostia et quod ex ea parte est viderat

mare. (2 ) Sunt etiam qui tradant Alexandrum in animo

habuisse magnam Arabiæ partem circumnavigare et Æthio

pum regionem Libyamque et Numidas, atque ita superato

Atlante monte ad Gades in nostrum mare , Africa Carlba

gineque subacta , penetrare. Ita enim merito totius Asix [:)]

regem vocari posse. (3) Persarum enim ac Medorum re

ges , quum ne millesimam quidem Asiæ partem tenerent,

inique sese magnos reges vocasse . (4 ) Hinc sunt qui die

cant eum per Euxinum pontum navigare voluisse in Scytha

et Mæotim paludem : alii , in Siciliam et lapygium pro

montorium . Jam tum enim Roinanorum nomen late diſ

fusum animum ejus commovisse .

4. Ego vero quid in animo suo agitarit neque certo affir

mare possum , neque cura mihi est id conjecturis awequ .
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κάζειν' εκείνο δε και αυτός αν μοι δοκώ ισχυρίσασθαι, η llud certe mili asseverare posse videur , illum nihil llumile

ούτε μικρόν τι και φαύλον επινοείν Αλέξανδρον ούτε aut exigui momenti animo volvisse , neque quantumlibet

μείναι αν άτρεμούντα επ' ουδενί των ήδη κεκτημένων, | terrarum suo imperio adjecisset , conquieturum fuisse :

ουδέ ει την Ευρώπην τη Ασία προσέθηκεν, ουδ' ει τας non si Europam Asiæ aut Britannicas insulas Europæ con

5 Βρεττανών νήσους τη Ευρώπη , αλλά έτι αν επ' εκείνα | junxisset , sed ulterius semper aliquid a notitia hominum

ζητείν τι των ηγνοημένων , ει και με άλλο τω , αλλά remotum quæsiturum : et si cum alio nemine , cum suo

αυτόν γε αυτω ερίζοντα . (6) Και επί τώδε επαινώ | ipsius animo perpetuam ei contentionem futuram fuisse.

τους σοφιστάς των Ινδών , ών λέγουσιν έστιν ούς κατα- ( 5) Quo quidem nomine Indorum sapientes laudo , quorum

ληφθέντας υπ ' Αλεξάνδρου υπαιθρίους εν λειμώνι , | nonnullos quum aliquando in Morto , in quem commentandi

10 ίναπερ αυτοίς διατριβαι ήσαν , άλλο μεν ουδέν ποιήσαι causa convenire solent, sub dio ambulantes offendisset , eos

προς την όψιν αυτού τε και της στρατιάς , κρούειν δε ad Alexandri atque exercitus conspectum nihil aliud fecisse ,

τοις ποσί την γην εφ' ής βεβηκότες ήσαν . Ως δε quam pedibus terram quam calcabant pulsasse. Alexan

ήρετο Αλέξανδρος δι' ερμηνέων και τι νοοί αυτούς το έρ- | dro autem causam ejus facti per interpretes interrogante ,

γον , τους δε αποκρίνασθαι ώδες (6) Ω βασιλεύ Αλέξαν- | ita responderunt , (6) Quoniam , o rex Alexander, unus

15 δρε , άνθρωπος μέν έκαστος τοσόνδε της γης κατέχει | quisque mortalium tantum terre possidet , quantum lιος

όσονπερ τούτό έστιν εφ' ότω βεβήκαμεν · συ δε άνθρω- | est quod calcamus: tu vero homo reliquis similis es , prie

πος ων παραπλήσιος τοις άλλοις , πλήν γε δή ότι πο- terquam quod curiosus atque iniquus tam procul a domo

λυπράγμων και ατάσθαλος , από της οικείας τοσαύτην | tua discesseris , tibi pariter atque aliis negotium facessens .

γην επεξέρχη πράγματα έχων τε και παρέχων άλλοις. Quum alioqui exiguo ab hinc tempore moriturus , non

20 Και ούν και ολίγον ύστερον αποθανών τοσούτον καθέ- plus terræ sis possessurus, quam corpori tuo sepeliendo

ξεις της γης όσον εξαρκεί εντεθάφθαι τω σώματι. sufficiat.

ΚΕΦ. Β' .
CΑΡ. ΙΙ .

Κάνταύθα επήνεσε μέν Αλέξανδρος τούς τε λόγους Atque Alexander quidem sapientum sententiam lauda

αυτούς και τους είπόντας , έπρασσε δε όμως άλλα και vit : non destitit tamen alia , et quidem iis quæ laudarat

ταναντία οις επήνεσεν. Επεί και Διογένην τον εκ contraria, persequi. Siquidem et Diogenem Sinopensem in

25 Σινώπης θαυμάσαι λέγεται, εν Ισθμό έντυχών τώ | Isthmo admiratus fuisse dicitur , quum illum ad solem

Διογένει κατακειμένω έν ηλίω , επιστάς ξυν τοϊς υπα- stratum apricantemque offendisset , cum scutatorum et

σπισταις καιτους πεζεταίροις και ερόμενος εί του δέοιτο · | peditum amicorum manu propius accessisse,rogasseque

ο δε Διογένης άλλου μέν έφη δείσθαι ουδενός , από του num aliqua re indigeret : cui Diogenes nulla se re egere

ηλίου δε απελθείν εκέλευσεν αυτόν τε και τους συν | respondit , simulque Alexandrum cum suo comitatu rece

30 αυτώ . ( 2) Ούτω τοι ου πάντη έξω ήν του επινοείν τα dere jussit , ne objectu corporum solis calorem intercipe

κρείττω Αλέξανδρος , αλλ' εκ δόξης γάρ δεινώς έκρα- | rent. (2) Ιta non plane alienus erat ab optimarum rerum

τείτο . Επεί και ές Ταξιλα αυτά αφικομένων και ιδόντι | consideratione , sed glorie cupiditas transversum eum ra

των σοφιστών Ινδών τους γυμνούς πόθος εγένετο ξυνεϊ- | piebat. Νam et quum ad Taxila urbem venisset , Indorum

ναι τινά οι των ανδρών τούτων , ότι την καρτερίαν αυ- sapientes nudos conspicatus, aliquem eorum sibi adjungi

των εθαύμασε και ο μεν πρεσβύτατος των σοφιστών, | optabat , incredibilem in eis laborum tolerantiam admira

35 ότου ομιληται οι άλλοι ήσαν , Δάνδαμις όνομα , ούτε tus. At qui inter illos sapientes erat natu maximus , cujus

αυτός έφη παρ' Αλέξανδρον ήξειν ούτε τους άλλους εία . | reliqui sectatores erant , Dandamis nomine , respondit , ne

que se ad Alexandrum venturum , neque aliis ut irent per :(3) 'Αλλ' αποκρίνασθαι γάρ λέγεται ως Διός υιός και
missurum . Se enim etiam Jovis filium esse , perinde at.

αυτός είη , είπερ ούν και Αλέξανδρος , και ότι ούτε

que Alexandrum , neque ulla re ab Alexandro egere : iisδέοιτο του των παρ' 'Αλεξάνδρου , έχειν γάρ οι εν τα

ου παρόντα, και άμα οράν τους ξύν αυτώ πλανωμένους dere se,isqui unacumeotantum terrarumac maris perenim quæ haberet contentum esse . Addidit præterea vi

τοσαύτην γην και θάλασσαν επ' αγαθώ ουδενί , μηδέ | vagati essent, nihil boni propositum esse , neque illum

πέρας τι αυτοίς γινόμενον των πολλών πλανών, ούτ'
erroribus eorum finem statui. Nihil itaque se expetere

ούν ποθείν τι αυτός ότου κύριος ήν'Αλέξανδρος δούναι,
eorum quæe Alexander largiri posset : neqne contra quid

ούτ ' αυ δεδιέναι, ότου κρατοίη εκείνος , έστιν ού είργε- quamtimere cujus ille potestatem habeatimpediendi. ( 4)

45 σθαι · (6) ζωντι μέν γάρ οι την Ινδών γήν εξαρκεϊν, | Quamdiu enim viveret , Indorum regionem tempestivos

φέρουσαν τα ωραία αποθανόντα δε απαλλαγήσεσθαι | statis anni partibus fructus ferentem ipsi sufficere : quum

ουκ επιεικούς ξυνοίκου του σώματος. Ούκουν ουδε vero mori contingeret , se a corpore ut socio non satis æquo

Αλέξανδρον επιχειρήσαι βιάσασθαι , γνόντα ελεύθερον | discessurum. Quae quum audisset Alexander , noluitin

όντα τον άνδρα αλλά Κάλανoν γάρ αναπεισθήναι των vitum cogere , quod liberum hominem esse intelligeret ;

ARRIANUS.
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ταύτη σοφιστών , όντινα μάλιστα δη αυτού ακράτορα Calano tamen persuasisse , uni ex sapientum numero :

Μεγασθένης ανέγραψεν αυτούς τους σοφιστάς λέγειν, quem quidem incontinentem fuisse Megasthenes scribit:

κακίζοντας τον Κάλανoν ότι απολιπών την παρά | reliquosque sapientes judicasse perperam id a Calano fa

σφίσιν ευδαιμονίαν , ο δε δεσπότην άλλον και τον θεόν ctum fuisse , quod relicta felicitate quam sese consecutos

5 εθεράπευε. censebant , alium dominum quam deum coleret.

ΚΕΦ. Γ' .
CAP . III .

Ταύτα εγώ ανέγραψα , ότι και υπέρ Καλάνου έχρήν Atque hæc quidem commemoravi, quoniam et Calari

ειπείν εν τη περί Αλεξάνδρου ξυγγραφή μαλακισθήναι mentionem fieri oportebat in historia Alexandri. Is nam

γάρ τι τω σώματι τον Κάλανoν εν τη Περσίδι γη ,
que quum in Perside corpore esset imbecillo , qui nunquam

ούπω πρόσθεν νοσήσαντα ούκουν ουδε δίαιταν διαιτα
antea æger fuerat, non patiebatur se ad ægrotantium regu

10 σθαι εθέλειν αρρώστου ανδρός, αλλά ειπείν γάρ προς
lam ac diætam curari : quin potius Alexandro dicebat,

Αλέξανδρον, καλώς αυτω έχειν εν τω τοιώδε κατα
στρέψαι, πρίν τινος ες πείραν έλθείν παθήματος 8 | preclare secum agi, quod in eo statu mori sibi contingeret ,

τιπερ εξαναγκάσει αυτόν μεταβάλλειν την πρόσθεν | priusquam aliquod incommodum experiretur , quodpristi

δίαιταν . (2) Και Αλέξανδρον αντειπείν μεν αυτώ nam vivendi rationem immutare cogeret : (2) Alexander

15 επί πολύ ώς δ' ουχ ήττησόμενον εώρα , αλλά άλλως contra ejus sententiæ acriter reluctabatur. Quum vero ab

αν απαλλαγέντα , ει μή τις ταύτη υπεικάθοι , ούτω δή instituto deduci eum non posse cerneret , sed aliud genus

όπη επήγγελλεν αυτός, κελεύσαι νησθήναι αυτό πυράν , mortis quaesiturum , nisi istud ei concederetur , crederet ,

και ταύτης επιμεληθήναι Πτολεμαίον τον Λάγου τον
rogum ei , ut petierat , accendijussit: ejusque rei negotium

σωματοφύλακα . Οι δε και πομπήν τινα προπομπεύ dat Ptolemæo Lagi F. corporis custodi. Sunt qui asserant

20 σαι αυτού λέγουσιν ίππους τε και άνδρας , τους μεν pompam etiam ab Alexandro præmissam fuisse, equosque

οπλισμένους , τους δε θυμιάματα παντοία τη πυρά
et viros , alios quidem armatos , alios varii generis odora

επιφέροντας: οι δε και εκπώματα χρυσά και αργυρά
menta ad rogum afferentes : alii etiam pocula aurea et argen

και εσθήτα βασιλικήν λέγουσιν ότι έφερον. (3) Αυτό
δε παρασκευασθήναι μεν ίππον , ότι βαδίσαι αδυνάτως | tea , atque adeo vestem regiamillatam aiunt . (3) Ipεί verb,

25 είχεν υπό της νόσου: ου μήν δυνηθήναι γε ουδέ του
quum præ morbo incedere non posset, equum adductum

ίππου επιβήναι, αλλά επί κλίνης γάρ κομισθήναι φε fuisse . Quumque ne equum quidem conscendere posset,

ρόμενον , έστεφανωμένον τε τω Ινδών νόμω και άδοντα | lectica vectum atque Indico more coronatum fuisse , hymnos

τη Ινδών γλώσση. Οι δε Ινδοί λέγουσιν ότι ύμνοι patria lingua canentem : quos quidem Indi laudes deorum

θεών ήσαν και αυτών έπαινοι. (4 ) Και τον μεν ίπ- et ipsorum continere dicebant. (4) Porro equum quem fue

30 πον τούτον ότου επιβήσεσθαι έμελλε , βασιλικός όντα rat inscensurus ( erat autem regius , ex genere Nysæorum )

των Νυσαίων , πρίν αναθήναι επί την πυράν Λυσιμάχω | priusquam in rogum se immitteret , Lysimacho , uni ex iis

χαρίσασθαι , τών τινι θεραπευόντων αυτόν επί σοφία qui eum sapientiæ nomine observarant ac coluerant, dedit.

των δε δή έκπωμάτων ή στρωμάτων όσα έμβληθήναι | Pocula vero et stragula que Alexander ornandi ejus causa

ες την πυράν κόσμον αυτώ τετάχει Αλέξανδρος,άλλα | in rogum conjici jusserat , alis atque aliis qui ei aderant

25 άλλους δούναι των αμφ' αυτόν . ( 5 ) Ούτω δή επιβάντα
distributa sunt. ( 5) Dehinc conscenso rogo decore se re

τη πυρά κατακλιθήναι μεν εν κόσμω , δράσθαι δε προς
clinasse in conspectu totius exercitus. Alexander indecorum

της στρατιάς ξυμπάσης. Αλεξάνδρω δε ουκ επιεικές

φανήναι το θέαμα επί φίλω ανδρί γιγνόμενον· αλλά
censuit spectaculo interesse , quod amicus esset : reliquis

τοίς γάρ άλλοις θαύμα παρασχέσθαι ουδέν τι παρακι
summæ admirationi fuit , in mediis flammis corpus non

40 νήσαντα εν τώ πυρί του σώματος. (6) Ως δε το πύρ movens. (6 ) Simulac vero ii quibus id negotii datum erat

ες την πυράν ενέβαλον οίς προστεταγμένον ήν , τάς τε ignem rogo immiserunt , tubas clanxisse Nearchus tradit ,

σάλπιγγας φθέγξασθαι λέγει Νέαρχος , ούτως εξ Αλε ( ita enim ab Alexandro imperatum erat ) universumque

ξάνδρου προστεταγμένον, και την στρατιάν έπαλαλά exercitum clamores sustulisse , perinde atque quum præ

ξαι πάσαν οποίόν τι και ες τας μάχας ιούσα επηλάλαζε,

45 και τους ελέφαντας συνεπηχήσαι το οξύ και πολεμικόν ,
lium inire consuevit : elephantos etiam ingentem quendam

τιμώντας Κάλανoν. Ταύτα και τοιαύτα υπέρ Καλά
bellicumque fremitum edidisse , Calanum cohonestantes.

νου του Ινδού ικανοί αναγεγράφασιν , ουκ αχρεία πάντη | Ηaec aliaque hujusmodi auctores fide digni de Calano con

ες ανθρώπους, ότω γνώναι επιμελές , ότι ως καρτερόν | scripsere , non inutilia prorsus hominibus φuibus cure est

εστι και ανίκητον γνώμη 8 τιπερ εθέλει | intelligere , quam fortis atqueinvictus sit humanus animus ,

το εξεργάσασθαι. si aliquid sibi firmiter proponat.



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB . VII , t . 179

CAP. IV .ΚΕΦ. Δ .́

bat.

Εν τούτω δε Αλέξανδρος Άτροπάτην μεν επί την Post hæc Alexander Atropatem in satrapalum suum mit

αυτού σατραπείαν εκπέμπει παρελθών ες Σούσα tit , ipse Susa proficiscitur. Abulitem ejusque filium

Αβουλίτην δε και τον τούτου παίδα Οξάθρην, ότι
Oxathrem , quod res Susiorum non recte administrarant,

κακώς επεμελείτο των Σουσίων , συλλαβών απέκτεινε .

5(2) Πολλά μεν δή πεπλημμέλητο εκ των κατεχόντων | comprehens0s necavit . ( 2 ) Malta porro Magilia admissa

τας χώρας όσαι δορύκτητοι προς Αλεξάνδρου εγένοντο | erant ab iis , qui regiones ab Alexandro debellatas admi

ές τε τα ιερά και τάφους και αυτούς τους υπηκόους , | nistrabant , cum in templa et sepulcra , tum in subditos

ότι χρόνιος και εις Ινδούς στόλος εγεγένητο τώ βασιλεϊ | ipsos. Diaturna enim regis in Indos expeditio fuerat ,

και ου πιστόν εφαίνετο απονοστήσειν αυτόν εκ τοσώνδε
neque verisimile eis fiebat eum ex tot gentibus totque

10 εθνών και τοσώνδε ελεφάντων, υπέρ τον Ινδόν τε και

Υδάσπης και τον'Ακεσίνην και Υφασιν φθειρόμενον . | elephantis 50spitem rediturum , sed trans Indum, Hyda

(3) Και αι εν Γαδρωσίοις δε αυτώ ξυμφοραί ξυνενε- sperm , Acesinem atque Hypliasiminteriturum. (3 ) Cala

χθείσαι έτι μάλλον επήραν τους ταύτη σατραπεύοντας | mitas etiam illa quae exercitui apud Gadrosios acciderat ,

καταφρονήσαι αυτού της οίκοι απονοστήσεως . Ου | satrapas illius regionis magis exstimularat , ut de ipsius

15 μην αλλά και αυτος Αλέξανδρος οξύτερος λέγεται γε reditu omnem cogitationem deponerent. Porro Alexander
νέσθαι εν τω τότε ες το πιστεύσαίτε τους επικαλουμέ- | pronior jam ad fidem delationibus adhibendam factus erat

νοις , ως πιθανούς δή εν παντί ούσι , και επί το τιμω

ρήσασθαι μεγάλως τους και επί μικρούς έξελεγχθέντας, | atrocibusque suppliciis leviter etiam delinquentes aficie

ότι και τα μεγάλα αν έδόκουν αυτή τη αυτή γνώμη | bat , quippe quositem majora delicta animo agitare cogita

20 εξεργάσασθαι .

4. Ο δε και γάμους εποίησεν εν Σούσοις αυτού τε 4. Posthæc ad nuptias et suas et amicorum Susis cele

και τωνεταίρων αυτός μέν των Δαρείου θυγατέρων της | brandas animum convertit: atque ipse quidem Barsinem

πρεσβυτάτην Βαρσίνην ηγάγετο , ώς δε λέγει 'Αριστο.

βουλος , και άλλων προς ταύτη, των "Ώχου θυγατέρων
ex Darii filiabus natu maximam uxorem duxit, et præter

25 την νεωτάτην Παρύσατιν. Ήδη δε ήν αυτώ ηγμένη ! hanc aliam, ut Aristobulus tradit , Parysatin , ex filiabus

και η Οξυάρτου του Βακτρίου παΐς Ρωξάνη. (5) | Ochi natu minimam : sed et antea Roxanem Oxyartis

Δρύπετιν δε Ηφαιστίωνι δίδωσι, Δαρείου παϊδα και Bactrii filiam duxerat. ( 5 ) Drypetim , Darii filiam , uxo

ταύτην, αδελφήν της αυτού γυναικός , εθέλειν γάρ οι
risqne suæ sororem Hephæstioni dat. Volebat enim He

ανεψιούς των παίδων γενέσθαι τους “Ηφαιστίωνος παί

ο δας: Κρατέρω δε Αμαστρίνην την Οξυάρτου του Δα
phæstionis liberos suis consobrinos esse . Cratero Ama.

ρείου αδελφού παιδα : Περδίκκα δε την Ατροπάτου | strinen Oxyartis Darii fratris filiam : Perdicce Atropatis

του Μηδίας σατράπου παϊδα έδωκε · (6) Πτολεμαίω δε Medorum satrapa filiam : (6 ) Ptolemæo corporis custodi

το σωματοφύλακι και Ευμένει το γραμματεί τώ βασι- | atque Eumeni scribe regio Artabazi filias : illi quidem

λικό τάς 'Αρταβάζου παϊδας τω μεν 'Αρτακαμάν, τη | Artacamam , huic vero Artonim: Nearcho Spitamenis Ba

ο δε 'Αρτωνιν· Νεάρχω δε την Βαρσινής τε και Μέντο

ρος παίδα: Σελεύκω δε την Σπεταμένους του Βακτρίου | ctri filiam dedit , atque ita reliquis etiam amicis Persarum

παιδα · ωσαύτως δε και τους άλλους εταίροις τας δοκι
ac Medorum illustrium filias Lxxx . matrimonio copulavit.

μωτάτας Περσών τε και Μήδων παίδας ες ογδοήκοντα . | (7) Nuptian Persico more celebrata sunt . Sedilia ex ordine

(5) Οι γάμοι δε εποιήθησαν νόμω τω Περσικώ · θρόνοι | is posita erant qui uxores ducturi erant , et post convivium
40 ετέθησαν τους νυμφίοις εφεξής και μετά τον πότον

sponsa adductæ singulæ suis sponsis assederunt, qui mox
ήκον αι γαμούμεναι και παρεκαθέζοντο εκάστη τη | dextris datis osculo eas exceperunt , initio a rege facto .

εαυτής: οι δε εδεξιώσαντό τε αυτάς και έφίλησαν:

πρώτος δε ο βασιλεύς ήρξεν εν τω αυτώ γάρ πάντων Cunctorum enim nuptiæ simul agebantur. Quod quidem ,

εγίγνοντο οι γάμοι. Και τούτο , είπερ τι άλλο , έδοξε | siquid aliud , populariter atque amice ab Alexandro factum

45 δημοτικόν τε και φιλέταιρον πράξαι Αλέξανδρον. (8) esse judicabatur. (8) Sponsi sua quisque sponsa accepła

Οι δε παραλαβόντες απήγον την εαυτού έκαστος προι- | recesserunt : Alexander dotes omnibus contulit . Nomina

κας δε ξυμπάσαις επέδωκεν Αλέξανδρος. Και όσοι δε
præterea reliquorum Macedonum qui Asiaticas uxores

άλλοι ηγμένοι ήσαν Μακεδόνες των Ασιανών τινας
duxissent conscribi jussit . Numerus supra decem millia

γυναικών , απογραφήναι εκέλευσε και τούτων τα ονό

1 ματα, και εγένοντο υπέρ τους μυρίους , και τούτοις δω- fuit : et his etiam sponsalia munera ah Alexandro data

ρεαι Αλεξάνδρου εδόθησαν επί τους γάμους. sunt..

12 .
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ΚΕΦ . Ε' . CAP. V.

Και τα χρέα επιλύσασθαι της στρατιάς όσους χρέα Ad hæc opportunum ei visum est quidquid æris alieni

ήν εν καιρώ οι έδοξε , και κελεύει απογράφεσθαι οπό- milites conflaverant dissolvere. Quumque quantum quisque

σον οφείλει έκαστος , ώς ληψομένους. Και τα μεν deberet ad se referri jussisset , ut pecuniam acciperent,

πρώτα ολίγοι απέγραψαν σφών τα ονόματα , δεδιότες | initio quidem pauci nomina sua conscribi passi sunt , veriti

5 εξ Αλεξάνδρου μή πείρα αύτη είη καθειμένη , ότω ουκ ne Alexander id eo consilii faceret , ut exploraret quibns

αποχρώσα ή μισθοφορά των στρατιωτών εστι και ότι militibus ob immoderatos sumptus quos facerent stipendium

πολυτελής ή δίαιτα. (2 ) Ως δε εξήγγελτο ότι ουκ non sufficeret : (2 ) posteaquam vero renunciatum ei est

απογράφoυσι σφάς οι πολλοί, αλλ' επικρύπτουσιν ότω | plerosque nomina dare nolle , sed suas unumquemque ratio

τι είη συμβόλαιον, την μεν απιστίαν των στρατιωτών nes et contractus occultare , militum diſſidentiam repre

10 εκάκισεν ου γάρ χρήναι ούτ' ούν τον βασιλέα άλλο τι hendit dicens non debere regem erga subditos suos alium

η αληθεύειν προς τους υπηκόους , ούτε των αρχομένων quam veracem esse , neque quenquam subditorum aliter

τινά άλλο τι η αληθεύειν δοκείν τον βασιλέα . (3) Κα- affectum esse debere, quam ut regem veracem esse credat.

ταθείς δε τραπέζας εν τω στρατοπέδων και επί τούτων (3) Deinde mensis per castra dispositis pecuniaque iis im

χρυσίον, (και) τους επιμελησομένους της δόσεως εκά posita , et constitutis qui largitionem illam administrarent,

15 στους όςτις συμβόλαιον επεδείκνυτο επιλύεσθαι τα χρέα omnium qui rationes contractusque suos adferrent nomina

έκέλευεν ουκ απογραφομένους έτι τα ονόματα . Και dissolvi jussit , ne nominibus quidem debitorum conscri

ούτω δή επίστευσάν τε αληθεύειν Αλέξανδρος και συν ptis : ac tum demum veracem Alexandrum crediderunt,

χάριτι μείζονι εγίγνετο αυτούς το μη γνωσθήναι μάλ- | gratiusque eis accidit ignorari nomina , quam debitolibe

λόν τι ή το παύσασθαι οφείλοντας . Λέγεται δε γε- rari. Ea largitio exercitui facta xx m talentum fuisse di

20 νέσθαι η δόσις αύτη τη στρατιά ές τάλαντα δισμύρια . | citur..

4. 'Εδωκε δε και δώρα άλλοις άλλα , όπως τις κατ' 4. Ad hæc alia aliis pro uniuscujusque dignitate dona

αξίωσιν έτιμάτο και κατ' αρετήν εί τις επιφανής εγεγόνει | dedit aut pro virtute qua quis in prelis enminuisset. Eos vero

εν τοις κινδύνους. Και έστεφάνωσε χρυσούς στεφάνοις | qui preclarum aliquod facinus edidissent aureis curonis

τους ανδραγαθία διαπρέποντας , (5) πρώτον μεν Πευ
donavit. (5) Ac primum quidem Peucestam qui scuto eum

25 χέσταν τον υπερασπίσαντα , έπειτα Λεοννάτον, και
protexerat : deinde Leonnatum , qui etiam eum propugnaτούτον υπερασπίσαντα , και διά τους εν Ινδούς κινδύ

νους και την εν "Ωροις νίκην γενομένην, ότι παρατα
rat, et ob pericula apud Indos adita et ob victoriam apud

ξάμενος συν τη υπολειφθείση δυνάμει προς τους νεω- Oros partam , quodque cum copiis suis in aciem progressus

τερίζοντας των τε 'Ωρειτών και των πλησίον τούτων Oritarum iisque finitimorum populorum motus defectio

30 ώκισμένων τη τε μάχη εκράτησε και τάλλα καλώς nemque compescuisset et prælio superasset , multaque alia

έδοξε τα εν "Ωροις κοσμήσαι. (6) Επί τούτοις δε | apud Oros preclare gessisset. (6) Dehinc Nearchum, quod

Νέαρχον επί τω περίπλω τώ εκ της Ινδών γης κατά
classem ex Indorum regione per Oceanum duxisset, cora

την μεγάλην θάλασσαν εστεφάνωσε και γάρ και ούτος

άφιγμένος ήδη ές Σούτα ήν επί τούτοις δε Ονησίκρι- navit. Νam et hic jam Susa pervenerat . Post hunc One

35 τον τον κυβερνήτης της νεώς της βασιλικής : έτι δε | sicritum gubernatorem navis regia : deinde Heplestionem

“ Ηφαιστίωνα και τους άλλους σωματοφύλακας. aliosque corporis custodes.

ooo

ΚΕΦ. ς' . CΑΡ. VΙ .

Ηχον δε αυτό και οι σατράπαι οι εκ των πόλεών τε Post hæc satrapæ novarum urbium abs se conditarum

των νεοκτίστων και της άλλης γής της δορυαλώτου , | aliarumque provinciarum quas debellarat ad Alexandrum

παϊδας ηδάσκοντας ήδη ές τρισμυρίους άγοντες , την | venerunt , XXX M. adolescentum pubescentium et equalium

40 ' αυτήν ηλικίαν γεγονότας , ούς επιγόνους εκάλει 'Αλέ- ducentes , quos Alexander Epigonos , sive posteros suos,

ξανδρος , κεκοσμημένους Μακεδονικούς όπλοις και τα vocabat, omnes Macedonicis armis instructos et ad militiam

πολέμια ες τον τρόπον τον Μακεδονικόν ήσκημένους. | Macedonico more exercitatos. (2) Horum adventum Mace

( 2 ) Και ούτοι αφικόμενοι λέγονται ανιάσαι Μακεδόνας, dones ægre tulisse dicuntur, utpote machinante omnibus

ως πάντα δή μηχανωμένου Αλεξάνδρου υπέρ του μη- modis Alexandro , ne in posterum perinde Macedonibus

45 κέτι ωσαύτως δείσθαι Μακεδόνων » είναιγάρ ούν και | egeret . Improbatum etiam eis vehementer, quod stola Medica

την Μηδικήν την Αλεξάνδρου στολήν άλγος ου σμικρόν | Alexandrum indutum cernerent: quodque nuptian Persico

Μακεδόσιν δρωμένην , και τους γάμους εν τω νόμω το more celebratæ essent, multis etiam eorum qui

Περσικό ποιηθέντας ου πρός θυμού γενέσθαι τούς πολ- I duxerant displicuisse : tarmesti equalitate ac Societate

uxores
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λοϊς αυτών, ουδε των γημάντων έστιν οίς , καίτοι τη regiarum nuptiarum vehementer cohonestati fuissent. ( 3 )

ισότητι τη ες τον βασιλέα μεγάλως τετιμημένοις. (3) | Male etiam eos habebat, quod Peucestas Persaruun satrapa

Πευκέστας τε και Περσών σατράπης τη τε σκευή και τη cultu ipso atque sermone persizaret , quodque Alexander

φωνή περσίζων ελύπει αυτούς , ότι το βαρβαρισμό | barbarica illa afectatione delectaretur.. Præterea quod

και αυτού έχαιρεν Αλέξανδρος , και οι Βακτρίων δε και οι
Bactriani , Sogdiani, Arachoti , Zarangi , Arii , Parthi , et

Σογδιανών και Άραχώτων ιππείς , και Ζαράγγων δε
qui ex Persis Euacæ vocantur equites , amicorum equita

και Αρείων και Παρθυαίων και εκ Περσών οι Ευάκαι

καλούμενοι ιππείς καταλογισθέντες ες την ίππον την tui accensi permistique essent , quotquot dignitate aut

εταιρικήν όσοι αυτών κατ ' αξίωσιν και κάλλει του σώ - | corporis praestantia aut virtute aliqua prediti judicarentur.

10 ματος και τηνάλλη αρετή υπερφέροντες εφαίνοντο,(4) και | (4) Adhec quod quinta equitum prefectura accessisset , non

πέμπτη επί τούτοις ιππαρχία προσγενομένη , ου βαρ- | quidem tota solis barbaris constans , sed quod universe

βαρική ή πάσα , αλλά επαυξηθέντος γάρ του παντός equitatu aucto nonnulli barbari in eam admissi essent ,

ιππικού κατελέγησαν ες αυτό των βαρβάρων , τω τε atque agemati quidem accensi fuissent Cophen Artabazi

αγήματι προσκαταλεγέντες Κωφήν τε ο 'Αρταβάζου και
F. , Hydarnes et Artiboles, Mazai filii : et Sisines et Phradas

15 Υδάρνης και Αρτιβόλης οι Μαζαίου , και Σισίνης και

Φραδασμένης οι Φραταφέρνου του Παρθυαίων και
menes , Phrataphernis Parthorum atque Hyrcaniæ satrapa

Υρκανίας σατράπου παίδες , και Ιστάνης Οξυάρτου | ilii : Histanes Oxyartis filius , et Roxanes Alexandri

μεν παίς , Ρωξάνης δε της γυναικός Αλεξάνδρου αδελ- uxoris frater : (5) Autobares ejusque frater Mithrobæus :

φος . (6) Και Αυτοβάρης και ο τούτου αδελφός Μιθρο- | quodque horum dux esset Hystaspes Bactrianus , et quod

20 βαίος , και ηγεμών επί τούτοις επισταθείς Υστάσπης
his Macedonicæ hastæ loco barbaricorum jaculorum datæ

και Βάκτριος , και τούτοις δόρατα Μακεδονικά αντί των
essent : hæc omnia Macedones periniquo animo ferebant ,

βαρβαρικών μεσαγκύλων δοθέντα , ταύτα πάντα έλύπει

τους Μακεδόνας, ως πάντη δή βαρβαρίζοντας τη γνώμη | quod Alexander in barbaricos plane mores abire videre

'Αλεξάνδρου , τα δε Μακεδονικά νόμιμά τε και αυτούς | tur, Macedonum vero instituta ipsosque adeo Macedones

και Μακεδόνας έν ατίμω χώρα άγοντος. despectui haberet..

ΚΕΦ. Ζ' . CAP. VII.

Αλέξανδρος δε της μέν πεζής στρατιάς την πολλών Post hæc Alexander pedestris exercitus majorem partem

“Ηφαιστίωνα άγειν κέλευει έστε επί την θάλασσαν
Hephæstioni ad Persicum mare ducendam committit. Ipse

την Περσικήν. Αυτός δε αναπλεύσαντος αυτού του

ναυτικού ες την Σουσίαν γήν επιβας των νεών ξύν τοϊς
vero classe in Susiorum regionem appulsa , conscensis navi

30 υπασπισταϊς τε και το αγήματα και των ιππέων των bus cum scntatis et agemate ae parte equitum amicorum ,

εταίρων αναβιβασάμενος του πολλούς κατέπλει κατά τον
per Eulæum amnem ad mare navigavit. (2) Quumque jam

Εύλαίον ποταμόν ως επί θάλασσαν . (2) Ήδη δε πλη

σίον ών της εκβολής της ες τον πόντον τας μέν πλείονάς non procul ab ostio quo in mare fertur abesset , plerisque

τε και πεπονηκυίας των νεών καταλείπει αυτού · αυτός navibus atque iis quæ quassatæ crant ibi relictis , ipse cum

35 δε ταϊς μάλιστα ταχυναυτούσαις παρέπλει από του

Εύλαίου ποταμού κατά την θάλασσαν ως επί τάς έχ
velocioribus ab Eulæo amne per mare ad Tigridis ostia con

βολάς του Τίγρητος · αι δε άλλαι αυτό νήες ανακο- tendit . Reliquæ naves per Eulæum revectæ in alveum

μισθείσαι κατά τον Εύλαίον έστε επί της διώρυχα η I quiexTigride in Euleum amnem ducitur, in Tigrim trans

τέτμηται εκ του Τίγρητος ες τον Εύλαίον, ταύτη διε
vectae sunt..

40 κομίσθησαν ες τον Τίγρητα .

3. Των γαρ δή ποταμών του τε Ευφράτου και του 3. Nam ex duobus fluviis, Euphrate nimirum et Tigri,

Τίγρητος, οι την μέσην σφών Συρίαν απείργουσιν, | qui Assyriam interjectam terminant, unde et Mesopotamia

όθεν και το όνομα Μεσοποταμία πρός των επιχωρίων | ab indigenis vocata est , Tigris quidem Euphrate multo hu

κληίζεται , και μέν Τίγρης πολύ τι ταπεινότερος ρέων του | milior multos alveos ex Εuphrate in se recipit : multos

45 Ευφράτου διώρυχάς τε πολλές εκ του Ευφράτου ές | etiam alios fluvios admittens et ex eis auctus in pontum

αυτόν δέχεται και πολλούς άλλους ποταμούς παραλα- | Persicum fertur: (4) magnus ipse , neque usquam ad os

βών και εξ αυτών αυξηθείς έσβάλλει ες τον πόντον τον tium maris usque vado transmeabilis , quandoquidem nihil

Περσικόν, (και ) μέγας τε και ουδαμού διαβατός έστε επί ex eo flumine in terram diffunditur quod ejus profunditatem

την εκβολήν , καθότι ου καταναλίσκεται αυτού ουδέν ές | imminuat. Est enim ea parte terra altior quam aqua . Ne

50 την χώραν . Έστι γάρ μετεωροτέρα ή ταύτη γη του ' que hic fluvius in alios alveos aut alia lumina dirunditur ,
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10

ύδατος , ουδε εκδίδωσιν ούτος κατά τας διώρυγας ουδε sed potius in se recipit : terram vero ipse non irrigat. (5

ες άλλον ποταμόν, αλλά δέχεται γαρ εκείνους μάλλον
At Euphrates altus ſluit, et passim suis aquis terræ quam

άρδεσθαί τε από ου την χώραν ουδαμή παρέχει. (5)

Ο δε Ευφράτης μετέωρός τε βεί και ισoχείλης παντα
alluit altitudinem exæquat , multique ex co alvei derivan

5 χού τη γη, και διώρυχές τε πολλαι απ' αυτού πεποίηντε πολλαι απ' αυτού πεποίην- | tur : alii quidem perennes , ex quibus utriusque ripe ac

ται , αι μεν αέναοι, αφ' ών υδρεύονται οι παρ' εκάτερα | cole aquam petunt , ali certo tempore fiunt , quum aque

ώκισμένοι τάς δε και προς καιρόν τοιούνται , οπότε

σφίσιν ύδατος ενδεώς έχοι , ες το επάρδειν την χώραν:
ad irrigandam terram inopia premuntur; raro enim iis in

ου γάρ ύεται το πολύ η γη αύτη εξ ουρανού και ούτως | Iocisimbres e colo cadunt : quo it utin aquam non omnino

ές ου πολύ ύδωρ ο Ευφράτης τελευτών και τεναγώδες
magnam et vadosam alioqui Euphrates desinat.

τούτο , ούτως αποπαύεται .

6. Αλέξανδρος δε περιπλεύσας κατά την θάλασσαν 6. Alexander circumvectus mari , quidquid spatii inter

όσον μεταξύ του τε Ευλαίου ποταμού και του Τίγρητος | Euleum amnem et Tigrim Persici sinus littus continet , per

επείχεν ο αιγιαλός του κόλπου του Περσικού, ανέπλει | Tigrim ad castra navigavit , ubi Hephaestion cum omnibus

κατά τον Τίγρητα έστε επί το στρατόπεδον ίνα Ηφαι.
στίων αυτώ την δύναμιν πάσαν έχων έστρατοπεδεύχει. | copiis consederat . Inde rursus Οpim , urbem ad Tigrini

Εκείθεν δε αύθις έπλει ες Ωπιν , πόλιν επί του Τίγρη- | sitam profectus est , (7) atque inter navigandum cataractas

τος ωκισμένην . (1) Εν δε τω ανάπλω τους καταρρά- omnes toli amnemque exaquari jubet . Quas quidem

κτας τους κατά τον ποταμόν αφανίζων ομαλόν πάντη | cataractas Perse confecerant , ne quis e mari navali classe

επoίει τον δούν, οι δη εκ Περσών πεποιημένοι ήσαν,
in eorum regionem penetraret. Atque ita confectæ erant a

του μή τινα από θαλάσσης αναπλεύσαι εις την χώραν | Persis , quod rei nauticae periti non erant , et cataractarium

αυτών νηίτη στόλω κρατήσαντα. Ταύτα δε μεμηχά

νητο άτε δή ού ναυτικούς τους Πέρσαις · ούτω δή συνε
frequentia difficilem admodum per Tigrim navigationem

χείς οι καταρράκται πεποιημένοι άπορον τον ανάπλουν faciebat. Alexander hujusmodi inventa esse dicebat ho

εποίουν τον κατά τον Τίγρητα. 'Αλέξανδρος δε ουκ | minum qui armis parum valerent. Νequeigitur sibi uti

έφη των κρατούντων τοίς όπλοις είναι τα τοιαύτα σο
lem futuram eam munitionem putavit , quam revera nul

φίσματα : ούκουν προς αυτού έποιείτο ταύτην την α .
lius momenti esse ostendit, quum Persarum molitiones

σφάλειαν , ήντινα έργω ουδέ λόγου αξίαν απέφηνεν , ου
χαλεπώς διακόψας των Περσών τα σπουδάσματα . parvo negotio deleret.

15

20

25

OOO

ΚΕΦ. Η ' . CAP. VIII .

30

35

“ Ως δε ες την Ωπιν αφίκετο , ξυναγαγών τους Μα- Opim quum venit , convocatis Macedonibus pronuncia

κεδόνας προείπεν ότι τους υπό γήρως ή πηρώσεως του vit , se omnes eos qui vel ætate vel membrorum mutilatione

σώματος αχρείους ες τα πολέμια όντας παραλύει μεν inutiles ad pugnam facti essent missos ab exercitu facere ,

της στρατιάς , αποπέμπει δε ες τα σφέτερα ήθη: επι- et in domos suas redeundi potestatem dare : qui vero

δώσει δε απιούσιν όσα αυτούς τε ζηλωτοτέρους ποιήσει abirent , tantum se largiturum , ut merilo iis qui domi

τους οίκοι και τους άλλους Μακεδόνας εξορμήσει ες το desideant , invidiosi sint futuri aliosque Macedonas excita

εθέλειν των αυτών κινδύνων τε και πόνων μετέχειν. (2 ) turi ut libenter eadem pericula ac labores subeant. (2)

'Αλέξανδρος μεν ως χαριούμενος δήθεν τους Μακεδόσι Atque hæc quidem Alexander animo gratificandi Macedoni

ταύτα έλεγεν οι δε ως υπερορώμενοί τε ήδη προς | bus dicebat : ipsi , ita interpretati ac si ab Alexandro de

'Αλεξάνδρου και αχρείοι πάντη ες τα πολέμια νομιζό- spicerentur inutilesque ad res bellicasjudicarentur, vehe

μενοι ουκ αλόγως αυ τώ λόγω ηχθέσθησαν το προς menter ea oratione commoti sunt , qua Alexander usus

Αλεξάνδρου λεχθέντι, κατά την στρατιάν ταύτην πά- fuerat, postquam per totam hanc expeditionem alieindi

σαν πολλοίς και άλλοις άχθεσθέντες , ότι πολλάκις ήδη gnationis causæ accesserunt, quod jam sæpenumero eos

ελύπει αυτούς ή τε εσθής η Περσική ές τούτο φέρουσα | offenderat Persica vestis eodem pertinens , et ornatus

και των Επιγόνων των βαρβάρων και ες τα Μακεδονικά | Macedonicus barbaris adolescentibus , quos Posteros stos

ήθη κόσμησης και ανάμιξις των αλλοφύλων ιππέων ές | vocabat , concessus , deinde peregrini equites anmicorum

τας των εταίρων τάξεις.(3) Ούκουν σιγή έχοντες έκαρτέ- | cohortibus accensi et permisti . (3) Non igitur jam am

ρησαν, αλλά πάντας γαρ απαλλάττειν της στρατιάς | plius Silentium tenuerunt , sed omnes militie sacramento

έκέλευον , αυτόν δε μετά του πατρός στρατεύεσθαι, τον absolvi petierunt , adjicientes , ut cum patre suo bellum

"Αμμωνα δή τα λόγω επικερτομούντες. Ταύτα ακού- | gereret , Ammonem iis verbis sugillantes. Qua quum

60 σας Αλέξανδρος ( ήν γάρ δή οξύτερός τε εν τω τότε ) audisset Alexander ( erat enim jam magis solito ad iram



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB . VII , 9 .
183

και από της βαρβαρικής θεραπείας ουκέτι ως πάλαι proclivus, atque ob barbaricum comitatum non ita atque

επιεικής ές τους Μακεδόνας), καταπηδήσας συν τοϊς | olim erga Macedones facilis atque humanus) confestim cum

αμφ' αυτόν ηγεμόσιν από του βήματος ξυλλαβείν τους
ducibus qui eum circumstabant de tribunali desiliens , præ

επιφανεστάτους των ταραξάντων το πλήθος κελεύει ,

και αυτός τη χειρί επιδεικνύων τους υπασπισταϊς ούστινας | cipuos eorum qui multitudinem ad seditionem concitabant

χρή συλλαμβάνειν " και εγένοντο ούτοι ες τρεις και
comprehendi jubet ,scutatis manu designans quosnam capi

δέκα. Τούτους μεν δή απάγειν κελεύει την επί θανάτω.
vellet : tredecim hi fuere. Quos statim ad supplicium rapi

Ως δε κατεσιώπησαν οι άλλοι εκπλαγέντες , αναβάς | jubet . Quo facto quum reliqui attoniti silentiumfecissent,
αύθις επί το βήμα έλεξεν ώδε . conscenso rursus tribunali, in hunc modum disseruit.

ΚΕΦ. Θ. CAP. IX .

« Ούχ υπέρ του καταπαύσαι υμών τήν οίκαδε ορμήν , « Non sum facturus verba , Macedones , ut vos ab ista

ώ Μακεδόνες , λεχθήσεταί μοι όδε ο λόγος , έξεστι γαρ domum redeundi cupiditate demoveam , siquidem per me

υμίν απιέναι όπου βούλεσθε εμού γε ένεκα , αλλ' ώς
integrum vobis est quo libuerit abire , sed ut intelligatis ,

γνώναι υμάς προς οποίους τινάς ημάς όντας οποίοι τινες

αυτοί γενόμενοι απαλλάσσεσθε. (2) Και πρώτα γε
quid ego vobis præstiterim , et qualem vos mihi vicem

15 από Φιλίππου του πατρός , ήπερ και είκός, του λόγου | rependentes discellatis. (2) Αc primum a Philippopatre,,

άρξομαι. Φίλιππος γάρ παραλαβών υμάς πλανήτας | ut par est , ordiar . Philippus enim vos iucertis sedibus

και απόρους , εν διφθέραις τους πολλούς νέμοντας ανά | errantes atqueinopes , et plerosque sub pellibus degentes

τα όρη πρόβατα ολίγα και υπέρ τούτων κακώς μαχο- exiguosque ovium greges in montibus pascentes ac pro iis

μένους Ιλλυριούς τε και Τριβαλλοϊς και τους ομόροις parum feliciter adversus Illyrios , Triballos et finitimos

& Θραξί, χλαμύδας μεν υμίν αντί των διφθερών φορείν | Thraces bellum gerentesaccipiens, pro pellibus chlamydes

έδωκε , κατήγαγε δε εκ των ορών ες τα πεδία , αξιομά
gestandas dedit , ex montibus in planitiem deduxit , pares

χους καταστήσας τους προσχώρους των βαρβάρων, ως

μή χωρίων έτι οχυρότητι πιστεύοντας μάλλον ή τη
que hostibus ad pugnandum effecit , ut non tam in locorum

οικεία αρετη σώζεσθαι» πόλεών τε οικήτορας απέφηνε | ninitione deinceps, quamin vestra virtute salutem cello .

25 και νόμους και έθεσι χρηστούς εκόσμησεν. (3 ) Αυτών
caretis : urbes vobis habitandas dedit , optimisque legibus

δε εκείνων των βαρβάρων, υφ' ών πρόσθεν ηγεσθε και atque institutis ornavit. (3) Idem vobis in eos ipsos bar

εφέρεσθε αυτοί τε και τα υμέτερα , ηγεμόνας κατέστη- baros qui vos assiduis populationibus lacesselbant , impe

σεν εκ δούλων και υπηκόων , και της Θράκης τα πολλά rium acquisivit, et dominos e servis effecit : magnam Thra

τη Μακεδονία προσέθηκε , και των επί θαλάττη χω- ciæ partem Macedoniæ adjecit , oppidisque ad maritimam

αν ρίων τα επικαιρότητα καταλαβόμενος την εμπορίαν | ofarm peropportunis inpotestatem suaniredactis, commer

τη χώρα ανεπέτασε, και των μετάλλων την εργασίας
ciorum facultatem aperuit , et tutas metallorum fodinas

αδεή παρέσχες (6 ) Θεσσαλών δε άρχοντας , ούς

πάλαι έτεθνήκειτε το δέει , απέφηνε , και το Φωκέων
suppeditavit. (4 ) Thessalos præterea , quorum metu olim

έθνος ταπεινώσαςτην ες την Ελλάδα πάροδον πλατείαν exanimati eratis, vestro imperio subjecit : gente Phocen

3 και εύπορον αντί στενής τε και απόρου υμϊν εποίησεν sium afflicta aditum in Græciam amplum et expeditum

'Αθηναίους τε και Θηβαίους , εφεδρεύοντας αεί τη Μα- pro angusto et difficili vobis patefecit. Athenienses vero et

κεδονία , ές τοσόνδε εταπείνωσεν , ήδη ταύτά γε και Thebanos , qui vobis insidiabantur, sic amixit , nobis jam

ημών αυτώ ξυμπονούντων , ως αντί του φόρους τελεϊν una cum eo militantibus, ut quum antea vectigal Atheniensi.

Αθηναίους και υπακούειν Θηβαίων, παρ' ημών εν τω
bus penderemus, Thebanis pareremus, jam vice versa utram .

40 μέρει εκείνους την ασφάλειάν σφισι πορίζεσθαι. (6)
que illam civitatem in fide ac tutela nostra habeamus.

' Ες Πελοπόννησον δε παρελθών τα εκεί αν έκόσμησε:

και ηγεμών αυτοκράτωρ συμπάσης της άλλης Ελλάδος | (5) In Peloponnesium etiam ingressus , res illic constituit.

αποδειχθείς της επί τον Πέρσην στρατείας ουχ εαυτώ Imperator denique totius Graeciae designatus , ut bellum

μάλλόν τι την δόξαν τήνδε ή το κοινό των Μακεδόνων adversus Persas susciperet , gloriam ejus rei non sibi magis

45 προσέθηκε . quam genti et nomini Macedonum adjecit.

6. Ταύτα μεν τα εκ του πατρός του εμού ες υμάς 6. Atque hæc sunt patris mei erga vos beneficia , magna

υπηρεγμένα , ώς μέν αυτά εφ' εαυτών σκέψασθαι με- illa quidem , si cum aliis non comparentur : parva , si cum

γάλα, μικρά δε ώς γε δή προς τα ημέτερα ξυμβαλείν | nostris conferantur. Νam ego patri succedens , aurea que

δς παραλαβών παρά του πατρός χρυσά μεν και αργυρά | dam pauca argenteaque pocula nactus in patris thesauris ,

50 εκπώματα ολίγα , τάλαντα δε ουδέ εξήκοντα εν τοις θη- talenta vero ne sexaginta quidem : quanquam ære alieno
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σαυρούς , χρεών δε οφειλόμενα υπό Φιλίππου ές πεντα pressus , quod mihi pater ad quingenta circiter talenta r:

κόσια τάλαντα, δανεισάμενος επί τούτοις αυτός άλλα
liquerat , tamen contracto novo are alieno talentům octin .

οκτακόσια ορμηθείς εκ της χώρας της γε ουδε υμάς | gentorum , ex Macedonia , que vos vix alere poterat, castra

αυτούς βοσκούσης καλώς ευθύς μεν του Ελλησπόντου | movi : ac protinus fretum Hellesponti vobis patefeci, Γer

και υμίν τον πόρον θαλασσοκρατούντων εν τω τότε Περσών | sis , qui tum imperium maris tenebant , superatis : (7 ) de
ανεπέτασα· (7) κρατήσας δε τη ίππω τους σατράπας

του τήν τε
victis deinde Darii ducibus equestri prælio totam loniam ,

προσέθηκα και την Αιολίδα πάσαν και Φρύγας αμφο- | Eoliam, utramque Phrygiam, Lydiam quoqueimperio
Macedonum adjeci , Miletum obsidione cepi : ceteras gentesτέρους και Λυδούς , και Μίλητον είλον πολιορκία τα

10 δε άλλα πάντα εκόντα προσχωρήσαντα λαβών υμίν et nationes , quæ voluntariam fecerunt deditionem , vobis

καρπούσθαι έδωκα (8) και τα εξ Αιγύπτου και Κυρή- | subieci, stipendiariasquefeci. (8) Egypti Cyrenesque opes,

νης αγαθά, όσα άμαχεί έκτησάμην, υμίν έρχεται ή φuibus potiti sumus sine vi , ee quoque ad vos acceserunt:

τε κοίλη Συρία και η Παλαιστίνη και η μέση των | Celesyria , Palestina , Mesopotamia possessiones vestre

ποταμών υμέτερον κτημά εισι " και Βαβυλών και sunt : Babylon , Bactra , Susa , in vestra potestate sunt :

15 Βάκτρα και Σούσα υμέτερα και ο Λυδών πλούτος και opes Lydorum vestræ sunt , thesauri Persarum , opes Indo

οι Περσών θησαυροί και τα Ινδών αγαθά και η έξω | rum , vester denique Oceanus est : vos satrape , vos duces ,

θάλασσα υμέτερα " υμείς σατράπαι , υμείς στρατηγοί , vos ordinum principes et ductores. (9) Nam mihi ipsi

υμείς ταξιάρχαι. (0) Ώς έμοιγε αυτό το περίεστιν από
ex tot laboribus quid aliud superest quam ista purpura , et

τούτων των πόνων ότι μή αύτη ή πορφύρα και το διά
istud diadema? privatim enim nihil habeo : neque est qui

20 δημα τούτο ; κέκτημαι δε ιδία ουδέν, ουδέ έχει τις απο

δείξαι θησαυρούς έμούς ότι μή ταύτα υμέτερα κτήματα
meos demonstrare possit thesauros, præter ea quæ vos te

ή όσα ένεκα υμών φυλάττεται. 'Επεί ουδέ έστιν ιδία | netis , vel que servantur vestri causa . Quandoquidem
μοι ες και τι φυλάξω αυτούς, σιτουμένων τε τα αυτά υμίν non habeo ad quid eos reservem in privatum usum , quippe

σιτία και ύπνον τον αυτόν αιρουμένω " καίτοι ουδε qui iisdem utar cibis atque vos , et æque somnum capiam

25 σιτία εμοί δοκώ τα αυτά τους τρυφώσιν υμών σιτεί atque vos . Quin vilioribus etiam cibis utor quam vos ,

σθαι· προαγρυπνών δε υμών οίδα , ως καθεύδειν έχητε guicunque vivitis deliciosius: ac ante vos vigilare me certo

υμείς. scio , ut ipsi nimirum placide quietequedormiatis.

ΚΕΦ . 1 ' .
CAP, X.

« 'Aλλά ταύτα γάρ υμών πονούντων και ταλαιπωρου- « Sed fortasse hæc omnia , vobis labores et pericula sub

μένων έκτησάμην αυτός απόνως και αταλαιπώρως εξη- | euntibus , ipse vester imperator laborum et periculorum

80 γούμενος . Και τις υμών πονήσας οίδεν εμού μάλλον ή | omnium immunis adeptus sum. Εt quisnarm vestrum ausit

εγώ υπέρ εκείνου ; άγε δή και ότω τραύματα υμών εστί | dicere se plures labores quam me pro ipso subiisse ? Age

γυμνώσας αυτά επιδειξάτω και εγώ τα εμά επιδείξω έν | etiam quicunque vestrum habet vulnera , denudet corpus ,

μέρει: (2) ώς έμοιγε ουκ έστιν 8 τι του σώματος των ostendat cicatrices : ostendam ipse quoque vicissim meas.

γε δή έμπροσθεν μερών άτρωτον υπολέλειπται , ουδε ( 2 ) Nam nulla est adversa corporis pars quæ cicatrice ca.

3ο όπλον τι έστιν ή εκ χειρός ή των αφιεμένων ου γε ουκ reat : neque ullum sane teli genus est, quod cominus tra

ίχνη εν εμαυτώ φέρω» αλλά και ξίφει εκ χειρός τέ- | ctetur, vel eminus jaciatur, cujus: in meo corpore aliqua

τρωμαι και τετόξευμαι ήδη και από μηχανής βέβλη- vestigia non exstent : sed et gladio cominus Sauciatus sum,

μαι και λίθοις πολλαχή και ξύλους παιόμενος υπέρ | et sagittis vulneratus , et catapultis male habitus et lapidi

υμών και της υμετέραςδόξης και του υμετέρου πλούτου, | bus et lignis passim pro vobis vestraque gloria et opibus
40 νικώντας υμάς άγω δια πάσης γης και θαλάσσης και appetitus vos duco victores per omnes terras, omniaque

πάντων ποταμών και ορών και πεδίων πάντων. (3) maria,per fumina, per montes , perloca plana. (3) Nu
Γάμους τε υμίν τους αυτούς γεγάμηκα και πολλών ptias etiam perinde atque vos celebravi, ut liberi bonæ partis

vestrum futuri sint cognati meis liberis. Præterea æs alie
υμών οι παίδες συγγενείς έσονται τους παισι τοις έμοϊς .

" Ετι δεν χρέα ήν, ου πολυπραγμονήσας εφ ' ότω εγέ. num , quo quis vestrum premebatur, non curiosius exqui

rens qua de re fuerit contractum , ipse dissolvi : quamvis
45 νετο , τοσαύτα μεν μισθοφορούντων , τοσαύτα δε άρπα- | et stipendium militareingens persolverem, etvos ex urlium

ζόντων , οπότε εκ πολιορκίας αρπαγή γίγνοιτο , διαλέλυ- | direptione quaestus ingentes faceretis . Adde quod pleras

Στέφανοί τε χρυσοί τοϊς πλείστοις υμών
que vestrum coronis aureis donavi , quæ vestræ virtutis et

εισί μνημεία της τε αρετής της υμετέρας και της εξ | leonorum quos vobis tribui eterna monumenta future s

έμου τιμής αθάνατα. ( 6) “Όστις δε δή και απέθανεν , | sent . (4 ) Quod si cui fortiter pugnanti contigit occumbere,

50 ευκλεής μεν αυτώ η τελευτη εγένετο , περιφανής δε και is præter mortis honestatem et gloriam quam adeptus est ,

μαι ταύτα .



ARRIANI EXPEDITIONIS LIB. VII , 11 . 185

6

τάφος : χαλκαι δε αι εικόνες των πλείστων οίκοι monumento insigni decoratus est. Plerisque domi anca

εστασιν, οι γονείς δ' έντιμοί είσι, λειτουργίας τε ξυμπά- I statumsunt erecte : parentibuseorum honores tribati sunt

et immunitas a publicis muneribus atque tributis concessa .
σης και εισφοράς απηλλαγμένοι: ου γάρ τις γε φεύ

Nam nemo adhuc vestrum sub meis auspiciis fugiens ceci

γων υμών ετελεύτα εμού άγοντος. dit ..

5. « Και νύν τους απολέμους υμών ζηλωτούς τους 5. Jamque mecum constitueram domum remittere qui

οίκοι αποπέμψειν έμελλον · αλλ' επειδή πάντες απιέναι cunque vestrum militiæ oneribussustinendis pares non sunt,

βούλεσθε , άπιτε πάντες , και απελθόντες οίκοι απαγ- | honoribus et premiisita decoratos ut sui cives eosfortuna

γείλατε ότι τον βασιλέα υμών Αλέξανδρον , νικώντα tos et beatos essent existimaturi. Sed posteaquam idlem

μεν Πέρσας και Μήδους και Βακτρίους και Σάκας , | abeundi animus omnibus est , abite omnes , ac domum re .

1o (6 καταστρεψάμενον δε Ουξίους τε και Αραχώτους και nuntiate vos regem vestrum Alexandrum , qui Persas , Me

Δράγγας , κεκτημένον δε και Παρθυαίους και Χωρα- | dos , Bactrianos , Sacas vicit , ( 6 ) qui Uxios , Aracliotos et

σμίους και Υρκανίους έστε επί την θάλασσαν την Κα Drangas subegit , qui tenet Parthos, Chorasmios , Hyrcanos,

σπίαν , υπερβάντα δε τον Καύκασον υπέρ τάς Κασπίας ad mare usque Caspium : qui Caucasum montem superavit

πύλας, και περάσαντα Ωξόν τε ποταμόν και Τά
portasque Caspias , qui Oxum flumen Tanainque transmi

Το ναύν, έτι δε τον Ινδόν ποταμόν, ουδενί άλλω ότι μη | sit , Indum etiam a nullo antea nisi a Baccho superatum :

Διονύσω περαθέντα , και τον Υδάσπης και τον 'Ακε
qui etiam Hydaspen , Acesinem et Hydraoten transmisit ,

σίνης και τον Υδραώτην , (7) και τον Υφασιν διαπε
(7 ) Hypbasinque trajecisset, ni per vos stetisset , qui eum

ράσαντα άν , ει μή υμείς απωκνήσατε , και εις την
sequi noluistis : qui denique in Oceanum per utrumque

μεγάλην θάλασσαν κατ' αμφότερα του Ινδού τα στό
indi ostium ingressus, per solitudines et fines Gadrosiorum ,

20 ματα έμβαλόντα , και διά της Γαδρωσίας της ερήμου

ελθόντα, ή ουδείς πω πρόσθεν ξυν στρατιά ήλθε , και
quo nemo ante eum cum exercitu venit , iter habuit , et

Carmaniam ex itinere atque Oritas subegit : quiem , classe
Καρμανίαν εν παρόδω προσκτησάμενον και την Ώρει

jam ejus circumvecta ex finibus ľndorum in mare Persicum ,
των γην , περιπεπλευκότος δε ήδη αυτό του ναυτικού

την απ’ Ινδών γης εις Πέρσας θάλασσαν , ώς εις Σούσα victorem Susa reduxistis : eum ( inquam ) civibus vestris

25 επανηγάγετε , απολιπόντες οίχεσθε , παραδόντες φυλάσ- | renuntiate vos deseruisse , atque discessisse, et fidei bar

σειν τοις νενικημένοις βαρβάροις. Ταύτα υμίν και barorum qui ab eo sunt devicti , commisisse . Hec scilicet

προς ανθρώπων ίσως ευκλεά και προς θεών όσια δήπου renuntiata gloriam apud homines , opinionem pietatis apud

έσται απαγγελθέντα . Άπιτε, » deos sunt vobis adjunctura. Jam itaquc abite . »

ΚΕΦ. ΙΑ ' . CAP. XI .

Ταύτα ειπών κατεπήδησέ τε από του βήματος οξέως Hæc loquutus desiliit celeriter de tribunali , regiamque

και ες τα βασίλεια παρελθών ούτε εθεράπευσε το σώμα | ingressus neque corpus curavit , neque amicorum quenquam

ούτε τω ώφθη των εταίρων · αλλ' ουδέ ες την υστεραίαν

και τηρίας
ταύταςτο βασιλεί : αυτοί δ' έβόων προ των

co die admisit ; sed ne postridie quidem . Tertio autem

ώφθη . Τη τρίτη δε καλέσας είσω των Περσών τους | die vocatis ad se Persarum principibus ducatus agminum

επιλέκτους,τάς τε ηγεμονίας αυτούς των τάξεων διένειμε | inter eos partitus est , et quotquot cognatos effecerat , iis

και όσους συγγενείς απέφηνε , τούτοις δε νόμιμον εποί
solis ut deosculari ipsum liceret sanxit. (2 ) At Macedones

35 ησε φιλείν αυτόν μόνοις. (2) Οι δε Μακεδόνες έν τε

τω παραυτίκα ακούσαντες των λόγων εκπεπληγμένοι | regis oratione commoti, attonitis similes apud tribunal ta

citi consistebant. Neque quisquam regem discedentem co .
σιγή έμενον αυτού προς τα βήματι, ουδέ τις ήκολούθησε

τώ βασιλείαπαλλαττομένο ότι μή οι αμφ' αυτόν έταιροί | mitatus est , preterquam qui circa eum erant amici et

τε και οισωματοφύλακες: οι δε πολλοί ούτε μένοντες | custodes corporis . Plerique vero neque manentes quid

και τι πράττουσιν ή λέγουσιν είχον , ούτε απαλλάσσεσθαι | dicerent , neque quid facerent sciebant : neque disce

ήθελον. (5) Ως δε τα Περσών τε και Μήδων αυτούς dere volebant. (3 ) Postquam vero quid de Medis ac Persis

εξηγγέλλετο, αί τε ηγεμονίαι Πέρσαις διδόμεναι και η
statuisset cognoverunt, ducatus nimirum Persis datos esse ,

στρατιά ή βαρβαρική ές λόγους τε καταλεγομένη και
barbarosque per varios ordines distributos , et Macedonico

τα Μακεδονικά ονόματα άγημά τι Περσικών καλούμε

46 νον , και πεζέταιροι Πέρσαι και πεζέταιροι άλλοι και
nomine Persicum agema vocari, et peditum amicorum

αργυρασπίδωντάξις Περσική και η τωνεταίρωνίππος, | agmen ex Persis constitutum , aliosque pedites amicos ,

και ταύτης άλλοάγημα βασιλικόν ,ουκέτι καρτεροί | argyraspidum etiam agmen Persicum et amicorum equi

των ήσαν : αλλά ξυνδραμόντες ως προς τα βασί- | tatum, aliudque agema regium, non amplius sese con.

λεια τα μεν όπλα αυτού προτων θυρών ερρίπτουν , κε tinere potuerunt : ( 4 ) sed concursu ad regiam facto , arma

ante januam projecerunt, quæ regi supplicationis loco

000

30
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scurus ,

θυρών εστηκότες δεόμενοι παρελθείν είσω · τούς τε essent. Ipsi pro foribus stantes clamorem tollebant , in

αιτίους της εν τω τότε ταραχής και τους άρξαντας της tromitti postulantes, auctores tumultus quique clamandi

βοής εκδιδόναι εθέλειν ' ούκουν απαλλαγήσεσθαι των initium fecerant dedituri : neque a janua interdiu vel nocta

θυρών ούτε ημέρας ούτε νυκτός , ει μή τινα οίκτον σφών discessuri, nisi Alexander eorum commiseratione tangere

5 εξει Αλέξανδρος . tur .

5. Ταύτα ως απηγγέλλετο αυτό , ο δε σπουδή εξέρ 5. Quæ ut Alexandro nuntiata sunt , confestim ad es

χεται , και ιδών τε ταπεινώς διακειμένους και ακούσας egreditur, humilesque ac demissos conspicatus, et communi

συν οιμωγή των πολλών βοώντων , και αυτό προχείται
omnium morore atque ejulatu commotus collacrimalus

δάκρυα . Και ο μεν ανήγετο ώς τι έρών : οι δε έμε

esi . Quumque aliquantum veluti aliquid dicturus consti
10 νον λιπαρούντες . (6) Και τις αυτών καθ ' ηλικίαν τε

και ιππαρχίαν της ίππου της εταιρικής ουκ αφανής , tisset , ipsi supplices permanserunt. (6) Tum Callines qui

Καλλίνης όνομα , τοιαύτα είπεν · Ω βασιλεύ , τα λυ dan et ætate et præfectura in amicorum equitatu non ob

πούντα εστι Μακεδόνας ότι συ Περσών μέν τινας ήδη ita loquutus est : Hoc est , o rex , quod Macedo

πεποίησαι σαυτώ συγγενείς, και καλούνται Πέρσαι συγ
num animos male habet, quod jam nonnullos Persarum

15 γενείς Αλεξάνδρου και φιλούσί σε· Μακεδόνων δε ούπω

τις γέγευται ταύτης της τιμής. (7) "Ενθα δη υπολα
tibi cognatos eſfecisti, quodque Persæ cognati Alexandri

βών Αλέξανδρος , Αλλ ' υμάς γε , έφη , ξύμπαντας ε
appellantur. Hos te deosculari sinis , Macedonibus ab liu

μαυτώ τίθεμαι συγγενείς και το γε από τούτου ούτω κα juscemodi honore exclusis . ( 7 ) Tum Alexander ejus ora

λέσω. Ταύτα ειπόντα προσελθών ο Καλλίνης τε εφί tionem interrumpens , Omnes vos , inquit, cognatos mihi

20 λησεν και όστις άλλος φιλήσαι ήθελε . Και ούτω δή
facio , ac deinceps ita vocabo. His dictis Callines progressus

αναλαβόντες τα όπλα βοώντές τε και παιανίζοντες ές το
eum deosculatus est , aliique quibus id cordi fuit. Atque

στρατόπεδον απήεσαν. (8) Αλέξανδρος δε επί τούτοις

θυσίαν τε θύει τους θεούς οίς αυτό νόμος και θοίνην δη ita receptis armis clamantes et pæana canentes ad castra

μοτελή εποίησε , καθήμενός τε αυτός και πάντων καθη redierunt. (8) Post hæc Alexander sacrificium diis qui

25 μένων αμφ' αυτόν μέν Μακεδόνων , εν δε τω εφεξής bus consueverat fecit , epulumque publicum curavit , ae

τούτων Περσών , επί δε τούτοις των άλλων εθνών όσοι cumbente ipso pariter , omnibusque circa eum Macedonibus,

κατ ' αξίωσιν ή τινα άλλην αρετήν πρεσβευόμενοι, και deinde Persis ac deinceps reliquis gentibus , prout quisque

από του αυτού κρατήρος αυτός τε και οι αμφ' αυτόν aut dignitate aut virtute bellica illustris esset. Tum er

αρυόμενοι έσπενδον τας αυτάς σπονδάς, καταρχομένων
eodem cratere et rex et qui una accumbebant libarunt ,

30 των τε “ Ελλήνων μάντεων και των Μάγων. (9) Εύχετο
Græcis vatibus et magis vota nuncupantibus : (9 ) et Mace.

δέ τά τε άλλα αγαθά και ομόνοιάν τε και κοινωνίας της
donibus Persisque cum alia fausta ac prospera , tum cod .

αρχής [τοϊς τε] Μακεδόσι και Πέρσαις. Είναι δε κα

τέχει λόγος τους μετασχόντας της θοίνης ές έννακισχι
cordiam imperiique societatem precatus est . Norem millia

cor vivarum huic epulo adſuisse memorant , eosque omnes

λίους , και τούτους πάντας μίαν τε σπονδήν σπείσαι

35 και επ' αυτή παιανίσαι .
eandem libationem fecisse , et post hoc pæanem cecinisse .

ΚΕΦ. ΙΒ' . CAP . XII .

" Ενθα δη εθελονται ήδη αυτω απήεσαν των Μακεδό Dehinc Macedones voluntarii ab eo dimissi sunt , qui aut

νων όσοι δια γήρας ή τινα αλλην ξυμφοράν απόλεμοι per ætatem aut aliquam membrorum mutilationem inutiles

ήσαν· και ούτοι αυτο εγένοντο ες τους μυρίους . Τού
bello erant : decem circiter millia fuere . Quibus quidem

τοις δε τήν τε μισθοφοράν ού του εξήκοντος ήδη χρόνου

40 έδωκεν Αλέξανδρος μόνον , αλλά και του ες την απο non exacti tantum temporis stipendia persolvit , sed etiam

νόστησιν τήν οίκαδε ξυμβαίνοντος. (2) Επέδωκε δε | temporis in reditionem domum incidenfis . (2) Singulis

και τάλαντον εκάστω υπέρ την μισθοφοράν : παίδες etiam talentum ultra stipendium numeravit. Si quibus

δε εί τω ήσαν εκ των'Ασιανών γυναικών , παρά οι κα

ταλιπείν εκέλευσε μηδε στάσιν κατάγειν ες Μακεδονίας

autem filii ex Asiaticis mulieribus essent, apud se te

45 αλλοφύλους τε και εκ των βαρβάρων γυναικών παίδας linqui jussit , ne seditionem aliquam in Macedonia exci

τοίς οίκοι υπολελειμμένοις παισί τε και μητράσιν αυ tarent barbararum mulierum liberi pueris domi relictis

των : αυτός δε επιμελήσεσθαι ως εκτρέφουντο Μακε
δονικώς , τά τε άλλα και ες τα πολέμια κοσμούμενοι- | matribusque permisti : Macedonicis eos moribus imbai

γενομένους δε άνδρας άξειν αυτός ες Μακεδονίας και | bellicaque disciplina instrui curaturus : quumque jam τΙΙ

60 παραδώσειν τους πατράσι . (3) Ταύτά τε απαλλαττο facti essent , parentibus redditurus. (3) Atque hæc qui
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μένους αστάθμητα και ατεκμαρτα απηγγέλλετο και όπως η dem discedentibus incerta inexplorataque promisit : illud

έχει φιλίας τε και πόθου ες αυτούς το ατρεπέστατον τε- vero certissimum amoris benevolentiæque erga eos sua

κμήριον εκείνο ποιείσθαι ήξίου , ότι τον πιστότατον τε documentum edere voluit , quod Craterum , quem fidelissi
αυτο και όντινα ίσον τη εαυτού κεφαλή άγει , Κράτε

mum sibihabebat , et æque ac caput suum amabat, custo

5 ρον ξυμπέμπει αυτούς φύλακά τε και ηγούμενος του
dem et ducem itineris eis adjunxit. Ita tandem salutatos

στόλου . Ούτω δή ασπασάμενος ξύμπαντας αυτός τε

δακρύων και δακρύοντας εκείνους από ου απήλλαξε . | omnes,lacrimanslacrimantes ctiam ipsos dimisit , Craterum

(6) Κρατέρω δε τούτους τε άγειν εκέλευε και απαγα- que eos ducere , deinde Macedoniæ , Thraciæ et Thessaliæ

γόντι Μακεδονίας τε και Θράκης και Θετταλών εξη- ac libertati Græcorum præesse jubet. Antipatrum vero in

10 γείσθαι και των Ελλήνων της ελευθερίας : Αντίπα- eorum qui dimissi essent locum alios Macedones ætate ac

τρον δε διαδόχους τους αποπεμπομένοις άγειν Μακε- viribus florentes adducere jubet. Polysperchontem etiam

δόνας των ακμαζόντων εκέλευσεν . "Έστειλε δε και
cum Cratero misit , qui secundus a Cratero dux esset , ne ,

Πολυσπέρχοντα ομού τω Κρατέρω , δεύτερον δε από
Κρατέρου ηγεμόνα , ως εί τι κατά την πορείαν Κρατέ- | siquid humani Crateroinitinere accideret ,quippe qui quum

mitteretur corpore erat parum firmo , ducem itineris desi
15 ρω ξυμπίπτοι , ότι και μαλακώς το σώμα έχοντα απέ

derarent.πεμπεν αυτόν , μή ποθήσαι στρατηγόν τους ιόντας.

5. Λόγος δέ τις και ούτος εφοίτα αφανής παρά τους 5. Porro obscurus quidam rumor spargebatur ab jis qui

τα βασιλικά πράγματα , όσο επικρύπτεται , τοσο δε φι- | regum negotia , quo magis occultantur, eo magis evulgare

λοτιμότερον εξηγουμένοις , και το πιστόνες το χείρον μάλ- | concupiscunt, fidemque seniper in deteriorem partem

20 λον , και τοείκός τε και η αυτών μοχθηρία άγει, ή προς το | potius quam in saniorem scelerate inclinant , Alexan

αληθές εκτρέπουσιν , εξηττώμενον Αλέξανδρον ήδη της | drum jam tum matris sua calumniis quibus Antipatrum

μητρός των διαβολών των ές Αντίπατρον , απαλλάξει
onerarat victum , Antipatrum e Macedonia amovere vo

εθέλειν εκ Μακεδονίας Αντίπατρον. (6) Και τυχόν ουκ

ες ατιμίαν την Αντιπάτρου και μετάπεμψις αυτούέφε- | adejus ignominiam spectabat , sed potius ne quid ex illo
luisse. (6) Sed fortasse hæc Antipatri evocatio nequaquam

25 ρεν , αλλ ' ως μή τι έκ της διαφοράς αυτοίς γένοιτο άχαρι
rum dissensione mali oriretur, cui ne ipse quidem mederi

ές αλλήλους και ουδε αυτώ ιάσιμον . ' Επεί ουδέν έ

παύοντο Αλεξάνδρα γράφοντες και μέν την αυθάδειάν τε
posset. Frequentes enim literæ ad Alexandrum adfere

της Ολυμπιάδος και οξύτητα και πολυπραγμοσύνην , bantur, quibus hic Olympiadis arrogantiam , acerbitatem

ήκιστα δή τη Αλεξάνδρου μητρί ευσχήμονα , ώστε και η curiositatemque incusabat , quae Alexandri matrem rarum

30 λόγος τις τοιόσδε εφέρετο Αλεξάνδρου εφ' οίς υπέρ της | decerent : adeo ut hujusmodi quid ab Alexandro dictum

μητρός αυτό εξηγγέλλετο , βαρύ δη το ενοίκιον των fuisse narrent , Grave decem mensium habitationis pretium

δέκα μηνών εισπράττεσθαι αυτόν την μητέρα: (7) η a matre exigi . (7 ) Olympias vero Antipatrum ut insolentem

δε , υπέρογκον είναι τη τε αξιώσει και τη άλλη θερα- ex imperio et popularium observantia , neque jam amplius

πεία Αντίπατρον ουδε μεμνήσθαι του καταστήσαντος meminisse ejus a quo tantam potestatem accepisset : sed

3. έτι, αλλ' αυτόν γάρ άξιούν τα πρώτα φέρεσθαι εν τοις | dignum se judicare qui inter Macedones et Graecos primas

άλλους Μακεδόσι τε και "Ελλησι . Και ταύτα μάλλον
obtineat. Atqui Alexandri fides magis in eam partem incli

τι ισχύειν παρ' Αλεξάνδρω εφαίνετο , όσα ες του Αντι

πάτρου την διαβολήν φέροντα ήν , οία δή και φοβερώ- halbat que ad Antipatri calumniam pertinebat , utpote quod

τερα έν βασιλεία όντα. Ου μέντοι καταφανές γέ τι ή regno magis extimescendum erat. Nullum tamen Alexan

40 έργον ή λόγος εξηγγέλλετο Αλεξάνδρου εφ' ότου αν τις
der vel dictum vel factum edidit, equo quispiam suspicari

συνέθηκεν ούχ ωσαύτως είναι αυτόπρος θυμού Αντί- | posset , eum alieniore ab Antipatro animo esse . Hephae

πατρον, * * * * Ηφαιστίων. stio .

****

ΚΕΦ. Π '. CΑΡ. ΧΙΙ.

Τούτω τώ λόγω υπείξαντα Ηφαιστίωνα συναλλα- Hoc sermone deterritum Hephaestionem non libenter Eu .

γήναι Ευμένει , ουχ εκόντα εχόντι . Εν ταύτη τη οδώ | meni , ejus rei cupido , reconciliatum fuisse . In hoc ipso

45 και το πεδίον λέγεται ιδείν Αλέξανδρον το ανειμένον | itinerefertur Alexander vidisse campumin quo equae regie

ταις ίπποις ταϊς βασιλικαϊς , αυτό το πεδίον Νυσαίον
pasci solent, quem quidem campum Herodotus Nysæum ,

καλούμενος και αι ίπποι ότι Νυσαΐαι κληίζονται λέγει

Ηρόδοτος είναι δε πάλαι μεν ες πεντεκαίδεκα μυριά- | equasque Nystas Vocatasfuisse ait : fuiseque olim in his

δας των ίππων · τότε δε Αλέξανδρον ου πολύ πλείονας | campis equarum circiter GL millia : tunc vero Alexandrum

10 των πέντε καταλαβείν » προς ληστών γάρ διαρπαγήναι | non multo plures quinquaginta milibus reperisse : ple

τας πολλάς αυτών . rasque enim a prodonibus furto sublatas .
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2. 'Ενταύθα λέγουσιν ότι 'Άτροπάτης και της Μηδίας 2. Eo loci Atropates Mediæ satrapa centum ei mulieres de

σατράπης γυναίκας εκατόν αυτώ έδωκε , ταύτας φάσκων | dit, quas Amazones esse dicebat, habitu virorum equitumor

είναι των Αμαζόνων , και ταύτας σκευή ανδρών ιππέων

εσταλμένας,πλήν γε δή ότι πελέκεις αντί δοράτων εφό- | peltas pro scutis. Sunt qui dicant eas etiam dextras Imam
natas , præterquam quod secures pro lanceis gestabant, et

“ 6 ρουν και αντί ασπίδων πελτας : οι δε και τον μαστών

λέγουσιν ότι μείονα είχον τον δεξιόν , δν δή και έξω
mas minores habuisse , easque in præliis exseruisse. ( 3)

είχον εν ταις μάχαις . (3) Ταύτας μεν δή απαλλάξαι | Has Alexander ab exercitu renisit , nequid a Macedonibus

της στρατιάς Αλέξανδρον, μή τι νεωτερισθείη κατ' αυτάς | aut barbaris probri paterentur. Jussit autem ut regina

ές ύβριν πρός των Μακεδόνων ή βαρβάρων• κελεύσαι | nantiarent , se ad eam generande prolis causa profecturumm.

το δε απαγγείλαι προς την βασίλισσας σφών ότι αυτός | Verum haec neque Aristobulus neque alius quispiam fide

ήξει προς αυτήν παιδοποιησόμενος. Ταύτα δε ούτε | dignus auctor tradidit . (4) Mihi vero non videtur Amazo

'Αριστόβουλος ούτε Πτολεμαίος ούτε τις άλλος ανέγρα- | num gens ea tempestate superfuisse , nec ante Alexandri

ψεν όστις ικανός υπέρ των τοιούτων τεκμηριώσαι. (4) | tempora Xenophon earum merminit , qui tamen et Colcho
Ουδε δοχεί

μου εν τω τότε σώζεσθαι το γένος των Α. rum et Phasiorum mentionem fecit, cæterarumque barba

15 μαζόνων, ουδ' έτι προ Αλεξάνδρου Ξενοφών ανεμνήσθη | rarum gentium, quas Greci Trapezunte profecti , aut etiam

αυτών , Φασιανών τε μνησθείς και Κόλχων και όσα

άλλα από Τραπεζούντος ορμώμενοι και πρινες Τραπε- Priusquam Trapezanta venirent , percurrerunt , quibus in
locis etiam in Amazones incidissent, siqua adhuc iis tem

ζούντα κατελθείν οι Έλληνες επήλθον έθνη βαρβα

ρικά, ίναπερ και ταϊς Αμαζόσιναν εντετυχήκεσαν, είπερ | poribus earum soboles exstitisset . (5) Νeque enim mihi

20 ούν έτι ήσαν 'Αμαζόνες. (6) Μη γενέσθαι μεν γάρ παν credibile videtur, hoc mulierum genus nunquam exstitisse :

τελώς το γένος τούτων των γυναικών ου πιστόν δο- quum sint a tam multis et claris autoribus celebratæ .

κεί έμοιγε , προς τοσούτων και τοιούτων υμνηθέν. Ως | Quandoquidem et Ηerculem in eas missum fuisse fama est

“Ηρακλέα τε επ' αυτάς λόγος κατέχει ότι εστάλη και | atque Hippolytes regine balteum in Grecian reportasse,

ζωστηρά τινα Ιππολύτης της βασιλίσσης αυτών ότι ες | et Αthenienses primo Theseo duce has mulieres Europa

26 την Ελλάδα εκόμισε , και οι ξυν Θησεί Αθηναίοι ότι | invadentes praelio superatas repulisse . Picta etiam

επιούσας τας γυναίκας ταύτας την Ευρώπην πρώτοι | est a Cimone Αtheniensium cumAmazonibus pugna ,

μάχη νικήσαντες ανέστειλαν και γέγραπται η '
Αθη- minus accurate quam Αtheniensium et Ρersarum. (6 )

ναίων και Αμαζόνων μάχη προς Κίμωνος ου μείον | Praeterea et Ηerodotus frequenter harum mulierum men

ήπερ η Αθηναίων και Περσών. (6) Και Ηροδότω tionem facit, et quotquot Αthenienses scriptores eos qui in

30 πολλάκις περί των γυναικών τούτων πεποίηται , και
bello mortui sunt scriptis ornarunt , bellum ab Athenien

όσοι Αθηναίων τους εν πολέμω τελευτήσαντας λόγω
sibus adversus Amazonas gestum in primis celebrarunt.

εκόσμησαν , και του προς'Αμαζόνας έργου Αθηναίων

εν τοις μάλιστα μνήμην εποιήσαντο. Ει δε ιππικάς δήΕι δε ιππικάς δή | Si vero equestres quasdam mulieres Atropates Alexandro

τινας γυναίκας Ατροπάτης έδειξεν Αλεξάνδρω , βαρβά- | exhibuit , aliud quoddam barbararum mulierum genus

35 ρους τινάς άλλας γυναίκας ιππεύειν ήσκημένας δοκώ | fuissefuisse crediderim , quæ equitandi peritæ , et eo quem dixi.

ότι έδειξεν ες τον λεγόμενον δή των Αμαζόνων κόσμον mus Amazonum more armatæ fuerint.

έσταλμένας .

non

ΚΕΦ. ΙΔ'. CAP. XIV.

' Εν Εκβατάνοις δε θυσίαν τε έθυσεν Αλέξανδρος , Ecbatanis Alexander, ut in felici successu rerum ei mo

ώσπερ αυτώ επί ξυμφοραίς αγαθαίς νόμος και αγώνα | ris erat , sacrificium fecit , ludosque gymnicos et musicos

40 επετέλει γυμνικόν τε και μουσικόν , και πότοι αυτώ | edidit , conviviaque cum amicis curavit. Inter htec Hephae

εγίγνοντο παρά τους εταίροις . Και εν τούτω Ηφαιστίων | stion in morbum incidit : eratqueis dies ab initio morbi se

έκαμε το σώμα εβδόμη τε ημέρα ήδη ήν αυτό της νό- | ptimus. Atque Alexander quidem statim ac nuntiatum es

σου και λέγουσι το μεν στάδιον πλήρες είναι : παίδων | set pessime jam habere Hephaestionem , stadio ( habeban

γάρ αγών ήν εκείνη την ημέρα γυμνικός: έπει δε εξηγ- tur enim eo die a pueris certamina gymnica ) excessisse

45 γέλλετο Αλεξάνδρω ότι κακώς έχει “Ηφαιστίων , ο δε | dicitur . quumque magna celeritate ad eum se contulisset ,

παρ' αυτόν ελθών σπουδή ουκέτι ζώντα κατέλαβεν. jamjam mortuum reperit.

2. "Ενθα δή και άλλοι άλλα ανέγραψαν υπέρ του πέν- 2. Hic alii alia de Alexandri luctu scripserunt : omnes

θους του Αλεξάνδρου μέγα μένγενέσθαι αυτό το πένθος, tamen in eo consentiunt, incredibili eum mærore affectum

πάντες τούτο ανέγραψαν, τα δε πραχθέντα επ' αυτό άλ- fuisse. Quibus autem rebus dolorem suum testatus sit , alii

50 λoι άλλα , ως έκαστος ή ευνοίας προς Ηφαιστίωνα ή ! aliter narrant , prout cujusque animus aut benevolentia aut
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φθόνου είχεν ή και προς αυτόν Αλέξανδρον . ( 3) Ων οι invidia erga Hephæstionem , aut erga Alexandrum ipsum oc

τα ατασθαλα αναγράψαντες οι μεν ές κόσμον φέρειν μοι cupatus erat : ( 3 )quorum qui indecentiora scripserunt, alli

δοκούσιν οίηθήναι'Αλεξάνδρω όσα υπεραλγήσας έδρασεν | videntur mihi censuisse ad Alexandri laudem referenda esse,

ή είπεν επί τω πάντων δή ανθρώπων φιλτάτω: οι δε ες quæcunque ex ingenti mærore ob amici , quem præ reliquis

και αισχύνην μάλλόν τι ως ο πρέποντα ούτ' ούν βασιλεί mortalibus carum habebat, mortem vel dixerit vel fecerit :

ούτε Άλεξάνδρω , οι μέν, το πολύ μέρος της ημέρας | ali potius vitio vertebant immoderatum lucturm tanquam

εκείνης ερριμμένον επί του σώματος του εταίρου οδύρε
et regi et Alexandro parum decorum . Alii Alexandrum

σθαι ουδ ' εθέλειν απαλλαγήναι , πρίν γε δή προς βίαν
magna diei parte ejulantem super amici corpus procubuisse

άπηνέχθη πρός των εταίρων (4) οι δέ , τήν τε ήμέραν

10 όλην και την νύχτα όλην ερρίφθαι επί τω σώματι οι δε
narrant, neque recedere voluisse , donec ab amicis avelle

και , τον ιατρών Γλαυκίαν ότι έκρέμασε , και τούτον ως
retur : ( 4) alii diem integrum noctemque integram corpori

exanimi incubuisse aiunt : alii Glauciam medicum ob po

επί φαρμάκω κακώς δοθέντι , οι δε , ότι οίνου περιείδεν

εμπλησθέντα θεωρών αυτός και κείρασθαι Αλέξανδρος
tionem non recte datam in crucem tolli jussisse ; alii quod

επί τω νεκρώ την κόμην, τά τε άλλα ουκ απεικότα τί- quum eum immoderatius bibisse cerneret , curam ejus omi.

15 θεμαι και κατά ζήλον τον Αχιλλέως, προς όντινα εκ sisset. Præcidisse autem Alexandrum in mortui honorem

παιδός φιλοτιμία ήν αυτώ. (5) οι δέ καί , το άρμα εφ' comam , cum ob alias causas non incredibile judico ,

ότω το σώμα εφέρετο αυτός έστιν ότε ηνιόχει , τούτο tum propter studium Achillis , quem a puero æmulaba

ουδαμή πιστον έμοιγε λέγοντες· άλλοι δε , ότι και του tur . (5) Alii currus quo corpus Hephaestionis vehebatur

Ασκληπιού το έδoς εν Έκβατάνους κατασκάψαι εκέλευ- ipsummet rectorem aurigamque fuisse : quod quidem

20 σε, βαρβαρικόν τούτό γε , και ουδαμή 'Αλεξάνδρω πρόσ- mihi nequaquam verisimile videtur : alii eum Ecbatanis

φορον , αλλά τη Ξέρξου μάλλόν τι ατασθαλία τη ες το ædem Æsculapio sacram subverti jussisse. Sed et hoc har

θείον και ταις πέδαις ας λέγουσιν ες τον Ελλήσποντον barum est, neque Alexandro ulla ratione conveniens : sed

καθείναι Ξέρξην, τιμωρούμενον δηθεν τον Ελλήσπον
Xerxis potius in deos impietate dignum , et compedibus

τον. (6) Άλλά και εκείνο ου πάντη έξω του είκότος | quasillumin Hellespontum vindicte causa demisisse ferunt .

25 αναγεγράφθαι μοι δοκεϊ , ως επί Βαβυλώνος ήει 'Αλέ
ξανδρος, έντυχεϊν αυτό κατάτηνοδόν πολλές πρεσβείας ( 6) Ceterum hoc nondisentaneum vero judicaverim, quod

a nonnullis memoria traditum est : eunti versus Babylonem
από της Ελλάδος , είναι δε δή εν τούτοις και Επιδαυ

Alexandro multas Græcorum legationes in itinere obviam
ρίων πρέσβεις και τούτους ών τε εδέοντο εξ Αλεξάν

venisse , inter quos etiam Epidauriorum legati erant. Qui
δρου τυχεϊν και ανάθημα δούναι αυτοϊς Αλέξανδρον κο

ου μίζειν τω 'Ασκληπιώ , επειπόντα ότι Καίπερ ουκ επιεί» bus quum postulata concessisset, donarium dedisse quod

κώς κέχρηταί μοι ο Ασκληπιός, ού σώσας μοι τον εται- | Esculapio sufigerent , his verbis adjectis: « Quamquam

por
όντινα ίσον τη εμαυτού κεφαλή ήγον. (7) ' Εναγί- Esculapius parum milhi equus fuit , qui amicum , quem

ζειν τε ότι αεί ως ήρωϊ εκέλευεν Ηφαιστίωνα , τούτο ego tanquam caput meum amabam , non servarit. »

μεν πρός των πλείστων αναγέγραπται· οι δε λέγουσιν Hephæstioni etiam semper ut heroi parentari jussisse a ple.

15 ότι και εις 'Αμμωνος έπεμψεν έρησομένους τον θεόν ει | risque scriptum est . Αlii addunt misisse illum adAmmo

και ως θεώ θύειν συγχωρεί Ηφαιστίωνα τον δε ου ξυγ- nis templum qui deum consulerent, an Hephæstioni ut deo

χωρήσαι. sacrificari permitteret. Idque Jovem negasse.

8. Εκείνα δε προς πάντων ξυμφωνούμενα , ές τρί- 8. In his vero scriptoresomnesinter se conveniunt, Alexan.

την από του θανάτου του Ηφαιστίωνος ήμέραν μήτε drum totum triduum ab Hephæstionis obitu neque cibum

10 σίτου γεύσασθαι Αλέξανδρον μήτε τινά θεραπείαν άλ- degustassé , neque ullam aliam corporis curam tenuisse , sed

λην θεραπεύσει το σώμα , αλλά κείσθαι γάρ ή οδυρό- aut lamentantem , aut tacite dolorem prementem jacuisse,

μενον ή πενθικώς σιγώντα " και πυράν κελεύσαι αυτό
mandasseque illi rogum parari Babylone x . m talentům : alii

ετοιμάζεσθαι εν Βαβυλώνι από ταλάντων μυρίων, οι δε
plura adscribunt. (9) Eumque per universam barbarorum

και πλειόνων ανέγραψαν: (ο) και ότι πένθος ποιείσθαι
regionem publicum luctum indixisse ; ad hæc multos exami

45 περιηγγέλη κατά πάσαν την χώραν την βάρβαρον» και cis Alexandri ad levandum dolorem et se et arma Hepbæ.

ότι πολλοί των εταίρων των Αλεξάνδρου ές θεραπείας stioni devovisse : ac primum quidem omnium Eumenem il

την εκείνου σφάς τε αυτούς και τα όπλα Ηφαιστίωνι | lius consili auctorem fuisse,quem paulo ante simultatem

ανέθεσαν αποθανόντι: πρώτον δε Ευμένη άρξαι του σο
cum Hephæstione gessisse diximus . Is id officii mortuo

φίσματος , όντινα ολίγω πρόσθεν έφαμεν ότι διηνέχθη

50 προς Ηφαιστίωνα και τούτο δε δράσαι, τώ Αλεξάν- praestabat, ne Alexander illum laetitiam ex Hepliestionis

δρω ώς μη εφίδεσθαι δοκoίη τελευτήσαντι “Ηφαιστίω- | obitu percepisse suspicaretur . ( 10) Preter hec Alexander

(10) Ούκουν ουδέ άλλον τινά έταξεν αντί Ηφαι- | neminem chiliarcham in HephaestionisIocum, qui equitatui

στίωνος χιλίαρχον επί τη ίππω τη εταιρική Αλέξαν- amicorum præesset, suffecit, ne Hephæstionis nomen ex

δρος , ως μή απόλοιτο το όνομα του Ηφαιστίωνος εκ agrmine interiret , sed Hephaestionis chiliarchiam vocari Vo

ι ,
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της τάξεως · αλλά Ηφαιστίωνός τε και χιλιαρχία έκα- luit : signumque ei præferri in agmine et prælio quod He

λείτο και το σημείον αυτής ηγείτο εξ Ηφαιστίωνος | plhaestion confecerat. Ludos preterea gymnicos et musicus ,

πεποιημένον. Αγωνά τε επενόει ποιήσαι γυμνικόν τε
cum certantium multitudine , tum sumptuum præmiorum

και μουσικόν πλήθει τε των αγωνιζομένων και τη εις
και αυτόν χορηγία πολύ τι των άλλων των πρόσθεν αριδη- | que magnitudine Iouge prioribus omnibus illustriores insti

λότερον · τρισχιλίους γάρ αγωνιστές τους ξύμπαντας | tuit . Tria namque certantium millia in id praparaverat ,

παρεσκεύασε. Και ούτοι ολίγον ύστερον επ ' Αλεξάν- | quos quidem non multo post ad ipsius fumulum certasse
δρου των τάφω λέγουσιν ότι ηγωνίσαντο . ferunt.

ΚΕΦ. ΙΕ' .
CΑΡ. ΧV.

ται.

25

Χρόνος τε ήν συχνός τω πένθει και αυτός τε αυτόν Et jam multo tempore luctus continuatus erat , ipseque

10 ήδη μετεκάλει απ' αυτού και οι εταίροι μάλλόν τι εν τω
se a merore revocare coeperat, multumque eam ad rem ami.

τοιώδε ήνυτον. ' Ενθα δη εξέλασιν ποιείται επί Κοσ
corum consolationes juvabant : quum rursum expeditionem

σαίους , έθνος πολεμικόν , όμορον τω Ουξίων . (2) Εισι

δε όρειοι οι Κοσσαίοι και χωρία οχυρά κατά κώμας νέ
in Cossæos gentem bellicosam , Uxiis finitimam , suscipit.

μονται , και οπότε προσάγοι δύναμις ές τα άκρα των | ( 2) Sunt his montani populi , oppidaque munita inhabitant :

15 ορών, αποχωρούντες αθρόοι ή όπως αν προχωρή έκά ubi se valido aliquo exercitu peti vident in montium cacu

στους ούτω διαφεύγουσιν, ές απορίαν βάλλοντες τους ξύν | mina confertim sese recipiunt , aut qua cuique integrum

δυνάμει σφίσιν επιχειρούντας απελθόντων δε αύθις εις
est diffugiunt in loca quæ ab exercitu adiri non possint :

το ληστεύειν τρεπόμενοι από τούτου τον βίον ποιούν
deinde discedentibus hostibus rursus ad latrocinia conversi,

( 3) Αλέξανδρος δε εξείλεν αυτων το έθνος , καί

vitam hoc pacto tuentur. (3 ) Alexander nihilominus illos,
20 περ χειμώνος στρατεύσας. 'Αλλ' ούτε χειμών εγένετο

εμποδών αυτώ ούτε αι δυσχωρίαι , ούτε αυτή ούτε Πτο- | quantumvis hiems esset , sedibus suis ejecit . Ceterum ne

λεμαίω τω Λάγου , δς μέρος της στρατιάς επ' αυτούς . | que bruma, neque difficultas Iocorum aut ipsi aut Ptolemeo

ηγεν. Ούτως ουδέν άπορος Αλεξάνδρα των πολεμικών | Lagi , qui partem exercitus ducebat , impedimento fuit:

ήν ές και τι ορμήσειε . adeo nihil ejus virtuti bellicæ inaccessum erat .

4. Κατιόντι δε αυτώ εις Βαβυλώνα Λιβύων τε πρε- 4. Dehinc Babyloniam petenti Alexandro Afroruin legati

σβείαι ενετύγχανον επαινούντων τε και στεφανούντων | occurrerunt gratulantes , Asie coronam illi deferentes . Ex

επί τη βασιλεία της Ασίας, και εξ Ιταλίας Βρέττιοί τε Italia quoque Brutii , Lucani ac Tusci eadem de causa lega

και Λευκανοί και Τυρρηνοί επί τούς αυτούς έπρέσβευον .
tos miserunt. Idem et Carthaginienses fecisse dicuntur : ab

Και Καρχηδονίους τότε πρεσβεύσαι λέγεται και από
Æthiopibus quoque venerunt , et a Scythis Europam inco

30 Αίθιόπων πρέσβεις ελθείν και Σκυθών των εκ της Εύ
lentibus : a Celtis etiam et Iberis , omnes amicitiam peten

ρώπης , και Κελτους και Ίβηρας , υπέρ φιλίας δεησο

μένους ών τά τε ονόματα και τας σκευάς τότε πρώτον | tes : quorum nomina ac cultum tum primum Graeci et Ma

οφθήναι προς Ελλήνων τε και Μακεδόνων . (5) Τους cedones cognoverunt. (5) Nonnullos etiam ut controver

δε και υπέρ των εις αλλήλους διαφορών λέγουσιν ότι sias quæ inter eos incidissent dirimeret , venisse ferunt. AC

35 Αλεξάνδρα διακρίναι επέτρεπαν και τότε μάλιστα | tum maxime Alexandrum sibi ipsi et is qui cum eo erant

αυτόν τε αυτώ Αλέξανδρον και τοίς αμφ' αυτόν φα
universæ terræ ac maris dominum visum esse. Aristus autem

νήναι γης τε απάσης και θαλάσσης κύριον.'Αριστος | et Asclepiades, ex iis qui de Alexandri rebus gestis scripse
δε και Άσκληπιάδης των τα Αλεξάνδρου αναγραψάν

των και Ρωμαίους λέγουσιν ότι έπρέσβευσαν· και
runt, dicunt Romanos etiam legatos misisse : et Alexan

« « έντυχόντα ταϊς πρεσβείαις Αλέξανδρον υπέρ Ρωμαίων | drum , audita eorum legatione , jam tum de futura Roma

τι της εσομένης ές το έπειτα δυνάμεως μαντεύσα- norum potentia aliquid auguratum esse , quum et illorum

σθαι , τόν τε κόσμος των ανδρών ιδόντα και το φιλό- | modestiam et diligentiam ac generositatem animadvertisset,

πονόν τε και ελευθέριον και περί του πολιτεύματος άμα | eorumque mores atque instituta cognovisset . (6) Ceterum

διαπυνθανόμενον . (6) Και τούτο ούτε ως ατρεκές ούτε
hoc , ut neque omnino certum , neque prorsus incredibile ,

45 ως άπιστoν πάντη ανέγραψα πλήν γε δή ούτε τις Ρω
commemoravi : tametsi nullus Romanarum rerum scriptor

μαίων υπέρ της πρεσβείας ταύτης ως παρά 'Αλέξαν

δρον σταλείσης μνήμην εποιήσατο τινα , ουδέ των τα
hujus legationis ad Alexandrum missæ mentionem fecit :

Αλεξάνδρου γραψάντων οίστισι μάλλον εγώ ξυμφέρο- | neque ex iis qui Alexandri res gestas conscripserunt , quos

μαι , Πτολεμαίος & Λάγου και Αριστόβουλος: ουδε τω quidem eo praecipue sequor, Ptolemeus Lagi et Aristobulus .

'ου “Ρωμαίων πολιτεύματι επεοικός ήν , ελευθέρω δή τότε Neque vero Romana reipublica conveniens videtur, quee
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ες τα μάλιστα όντι , παρά βασιλέα αλλόφυλον, άλλως liberrima tum temporis erat, ad regem exterum , quique

τε και ες τοσόνδε από της οικείας πρεσβεύσαι , ούτε φό- alioqui tam procul domo aberat , legatos misisse , præsertim

βου εξαναγκάζοντος ούτε κατ' ελπίδα ωφελείας , μίσει quum neque ulla utilitatis spes eos moveret , quumque ,

τε , είπερ τινάς άλλους , του τυραννικού γένους τε και | si qui ali , odio tyrannicum et genus et nomen prosequeren

και ονόματος κατεχομένους. tur ..

ΚΕΦ. Ι'.
CΑΡ. ΧVΙ .

Εκ τούτου δή Ηρακλείδην τον 'Αργαίου εκπέμπει Post hæc Alexander Heraclidem Argæi filium cum navium

ές Υρκανίαν ναυπηγούς άμα οι άγοντα , κελεύσας ύλης
architectis in Hyrcaniam mittit , qui excisa e montibus Hyr

τεμόντα εκ των ορών των Υρκανίωνναυπηγείσθαι ναύς
caniæ materia naves oblongas conficiat : partim tectas , par.

μακράς άφράκτους τε και πεφραγμένας ες τον κόσμον

10 τον Ελληνικόν . (2) Πόθος γάρ είχεν αυτόν και ταύτην tim apertas , Graecarum navium instar . (2) Cupiebat enim

εκμαθείν την θάλασσαν την Κασπίαν τε και Υρκανίαν etiam illud mare , quod Caspium simul et Hyrcanium ap

καλουμένην ποία τινί ξυμβάλλει θαλάσση , πότερα τη pellatur, cui mari committatur cognoscere : utrum ponto

του πόντου του Ευξείνου ή από της εώας της κατ’ Ιν .
Euxino an ab oriente Indicus Oceanus circumductus in

δους εκπεριερχομένη η μεγάλη θάλασσα αναχείται εις

15 κόλπον τον Υρκάνιον, καθάπερ ούν και τον Περσικών
sinum Hyrcanium refundatur, quemadmodum etiam Per

εξεύρε , την Ερυθράν δή καλουμένην θάλασσαν, κόλπον sicum , rubrum mare alii vocant, sinum Oceani esse com

ούσαν της μεγάλης θαλάσσης . ( 3) Ου γάρ πω εξεύ- pererat . (3) Neque enim adhuc inventa erant Caspii maris

ρηντο αι αρχαι της Κασπίας θαλάσσης , καίτοι εθνών
initia , quamvis multæ gentes circum ipsum incolerent ,

τε αυτήν περιοικούντων ουκ ολίγων και ποταμών πλοί
multique amnes navigabiles in illud mare ferrentur . Nam ex

20 μων εμβαλλόντων ες αυτήν · έκ Βάκτρων μεν Ωξος

ποταμός , μέγιστος των Ασιανών ποταμών , πλήν γε δή
Bactris Oxus maximus Asiæ fluminum , Indicis exceptis , in

των Ινδών , εξίησιν ες ταύτην την θάλασσαν, διά Σκυ
Caspium mare fluit : per Scythas laxartes. Araxem quo

θών δε Ιαξάρτης και τον Αράξην δε τον εξ Αρμενίας que , qui ab Armeniis fluit , in hoc mare ferri plerique tra

δέοντα ες ταύτην έσβάλλειν ο πλείων λόγος κατέχει. (1) dunt : (1)atque hi quidem maximi amnes sunt ; multi vero

25 Μέγιστοι μεν ούτοι και πολλοί δε δή και άλλοι ές τε τούτους
præterea alii in hos fluvios illabentes et ipsi seorsum in istud

εμβάλλοντες και αυτοί επί σφών ες την θάλασσαν ταύ

mare exeunt : partim ab iis qui cum Alexandro gentes illas
την εξιώσιν , οι μεν και γινωσκόμενοι πρός των αμφ' Αλέ

ξανδρον επελθόντων τα έθνη ταύτα , οι δε κατά τα επ'
obierunt cogniti, partim ultra sinum , ut verisimile est, in

εκείνα του κόλπου , ως εικός , κατά τους Σκύθας τους
Scytharum Nomadum regionibus labentes ; quæ quidem

30 Νομάδας , και δη άγνωστον πάντη εστίν . prorsus incognita sunt..

5. Αλέξανδρος δε ώς τον Τίγρητα ποταμόν ξυν τη 5. Alexander quum per Tigrim flumen exercitum traje

στρατιά διέβη ελαύνων επί Βαβυλώνος , ενταύθα εντυγ :
cisset, Babylonem proficiscens Chaldæos vates obvios ha

χάνουσιν αυτώ Χαλδαίων οι λόγιοι , και απαγαγόντες

από των εταίρων έδέοντο επισχειν την επί Βαβυλώνος
buit, qui eum ab amicis sevocatum rogarunt ut profectione

35 έλασιν· λόγιον γάρ γεγονέναι σφίσιν εκ του θεού του Babylonica supersederet. Oraculo enim sese Beli dei moni

Βήλου μή προς αγαθού οι είναι την πάροδον την ές Βα
tos , ingressum in Babylonem nequaquam ci tum temporis

βυλώνα εν τω τότε. (6) Τον δε αποκρίνεσθαι αυτούς

λόγον του Ευριπίδου του ποιητού έπος , έχει δε το έπος
faustum ac felicem fore. (6) Ipse Euripidis versum eis ob

Ευριπίδη ώδε . jiciebat , qui ita habet:

Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς .
Qui conjicit bene, augur est is optimus .

Συ δε , ώ βασιλεύ , έφασαν οι Χαλδαίοι , μή προς δυ- Tum illi : Atqui , o rex , ne occidentem versus respicias,

σμάς αφορών αυτος μηδε την στρατιάν ταύτη επέχου- neque exercitum bac ducens ingrediare , sed potius circum

σαν άγων παρελθείν, αλλά έκπεριελθών προς έω μάλ. actum agmen in orientem ducito. (7 ) Sed ob difficultatem

λον . (7) Τοδε ουδε τούτο εύμαρές διά δυσχωρίαν ξυνέβη viæ id præstare non potuit : forluna sive fato eum in viam

45 αλλά ήγε γάρ αυτόν ταύτη το δαιμόνιον ή παρελθόντα propellente , cujus transitus ipsi exitio futurus erat. Et for :

εχρήν ήδη τελευτήσαι . Και που τυχόν και άμεινον αυτώ | tasse satius ei fuit , in summo felicitatis fastigio summoque

ήν εν ακμή της τε άλλης δόξης και του πόθου του παρ' hominum desiderio vitam cum morte commutare, priusquam

ανθρώπων απηλλάχθαι, πρίν τινα ξυμβήναι αυτό ξυμ- | ei calamitas aliqua humano more accideret. Cujus rei causa

φοράν ανθρωπίνην, ής ένεκα και Σόλωνα Κροίσω πα- Solonem Cræso suasisse verisimile est ut longæ vitæ exitum
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ραινέσαι είκός τέλος οράν μακρού βίου μηδε πρόσθεν | spectaret , neque prius quemquam mortalium felicem judi

τινά ανθρώπων αποφαίνειν ευδαίμονα . (8) Επεί και
caret. (8) Quandoquidem et Hephaestionis obitus non exigui

αυτώ Αλεξάνδρω και Ηφαιστίωνος τελευτή ου σμικρά

ξυμφορά γεγένητο , ής και αυτός Αλέξανδρος προαπελ- | infortunii loco Alexandro accidisse videtur, quem mea sen

ε θεϊν αν δοκεί μοι εθελήσαι μάλλον ή ζών πειραθήναι , | tentia prevenire ipse quam vivus experiri maluisset : non

ου μείον ή και Αχιλλέα δοκώ αν ελέσθαι προαποθανείν

Πατρόκλου μάλλον και του θανάτου αυτού τιμωρόν γε
secus atque Achilli jucundius fuisset Patrocli mortem sua

νέσθαι , ipsius morte antevertisse, quam necis ejus ultor relinqui.

ΚΕΦ. ΙΖ'. CAP. XVII .

Ην δέ τι και ύποπτον αυτώ ές τους Χαλδαίους , ως Inciderat autem Alexandro suspicio quædam de Chal

ου κατά μαντείαν τι μάλλον ή ές ωφέλειαν την αυτών | deis , quod se non tam oraculi quam private ipsorum uti

φέροι αυτοίς ή κώλυσις της Αλεξάνδρου ές Βαβυλώνα εν litatis causa per id tempus ab ingressu Babylonis deterre

τω τότε ελάσεως . “Ο γάρ τού Βήλου νεώς εν μέση τη | rent . Νam Beli templumin meilia Babyloniorum urbe situm

πόλει ήν των Βαβυλωνίων, μεγέθει τε μέγιστος και εκ
erat, magnitudine præclarum , atque ex laterculo coclili ,

πλίνθου οπτης εν ασφάλτω ήρμοσμένης. (2) Τούτον | bitumineinterlito,coagmentatum. (2) Quod templum, quem.

15 τον νεών , ώσπερ και τα άλλα ιερά τα Βαβυλωνίων, | admodum et cetera BabyloniorumIoca sacra Χerxes sub
Ξέρξης κατέσκαψεν, ότε εκ της Ελλάδος οπίσω απε

verterat , quum ex Græcia reverteretur . Alexander vero

νόστησεν: Αλέξανδρος δε εν να είχεν ανοικοδομεϊν, οι
in animo habebat templum instaurare, atque , ut quidam

μεν λέγουσιν ότι επί τοϊς θεμελίοις τούς πρόσθεν , και
scribunt , e veteribus fundamentis exædificare : eamque ob

τούτου ένεκα τον χούν εκφέρειν εκέλευε τους Βαβυλω
causam rudera exportare Babylonios jusserat : ut vero alii,

20 νίους : οι δε , ότι και μείζονα έτι του πάλαι όντος. (3)

' Επει δε αποστάντος αυτού μαλθακώς ανθήψαντο του | augustius quam antea fuerat efficere statuerat. (3 ) Quum

έργου οίς ταύτα επετέτρεπτο , ο δε τη στρατιά πάση | que ipso absente segnius quam vellet operi instarent ,ipse

επενόει το έργον εργάσασθαι. Είναι δε τω θεώ το Βήλω
cum universo exercitu opus aggredi cogitabat. Erat autem

πολλήν μεν την χώραν ανειμένην εκ των Ασσυρίων | Belo multum agri ab Assyriis regibus consecratum , multum

25 βασιλέων, πολύν δε χρυσόν . (4) Και από του πάλαι etiam aurum : (4 ) Et ex eo olim quidem templum reficie

μεν τον νεών επισκευάζεσθαι και τας θυσίας τω θεώ
batur et sacrificia deo offerenda comparabantur ; tunc vero

θύεσθαι · τότε δε τους Χαλδαίους τα του θεού νέμεσθαι , quum in nullos usus conferrentur annui reditus , Chaldæis

ουκ όντος ες 8 τι αναλωθήσεται τα περιγιγνόμενα. Τού- id omne quod Belo sacrum erat cedebat. Quamobrem sus

των δή είνεκαύποπτοι Αλεξάνδρω ήσαν ουκ έθέλειν πα- picari cæpit Alexander nolle eos ipsum Babylonem ingredi,

30 ρελθεϊν είσω Βαβυλώνος Αλέξανδρον, ώς μη δι' ολίγου ne parvo temporis spatio exædificato templo ipsi tantis pecu

τον νεών επιτελεσθέντα αφελέσθαι αυτούς τας εκ των niarum commodis privarentur . (5) Aristobulus tamen auctor

χρημάτων ωφελείας. (5 ) “Όμως δέ τά γε τηςεπιστροφής | est , Alexandrum Chaldeοrum consilio de circumagendo
της κατά την είσοδον την ες την πόλιν εθελήσαι αυτούς itinere in urbem acquiescere voluisse , ac primo quidem die

πεισθήναι λέγει 'Αριστόβουλος , και τη πρώτη μεν παρά ad Euphratem fluvium castra posuisse : postridie vero quum

35 τον ποταμόν τον Ευφράτην καταστρατοπεδεύσαι, ες δε flumen ei ad dextram esset, juxta ipsum processisse, cupien

την ύστεραίαν εν δεξιά έχοντα τον ποταμόν παρ' αυ
tem prætergredi eam urbis partem quæ occasum spectabat.

τον πορεύεσθαι , εθέλοντα υπερβάλλειν της πόλεως το
ut inde orientem versus se converteret : (6) sed ob diffi

μέρος το ές δυσμάς τετραμμένον, ως ταύτη επιστρέ
cultatem locorum ita cum exercitu ingredi non potuisse :

ψαντα προς έω άγειν · ( 6) αλλά ου γάρ δυνηθήναι υπό
quod nimirum quum ab occidentali urbis parte in orienta

10 δυσχωρίας ούτως ελάσαι ξύν τη στρατιά , ότι τα από
δυσμών της πόλεως εισιόντι , εί ταύτη προς έω επέστρε- | lem sese Convertere vellet , paludosis limosisquelocis impe

φεν , ελώδη τε και τεναγώδη ήν. Και ούτω και εκόντα diretur : atque ita partim volentem partim nolentem Beli

και άκοντα απειθήσαι τω θεώ . oraculo non paruisse.

ΚΕΦ. ΙΗ ' . CAP. XVIII .

Επεί και τοιόνδε τινά λόγον 'Αριστόβουλος αναγέ- Porro Aristobulus aliud quippiam hujuscemodi narrat :

45 γραφεν : 'Απολλόδωρον τον 'Αμφιπολίτης των εταίρων | Apollodorum Amphipolitam , ex amicis Alexandri, prae

των Αλεξάνδρου, στρατηγός της στρατιάς ήν παρά torem exercitus quem Alexander Mazæo Babylonioruin sa
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Μαζαίω τω Βαβυλώνος σατράπη απέλιπεν Αλέξαν- | trape reliquerat , quum ad Alexandrum ex Indis revesum

δρος, επειδή συνέμιξεν επανιόντι αυτώ εξ Ινδών, δρώντα | convenisset , vidissetque eum in satrapas qui aliis atque

πικρώς τιμωρούμενον τους σατράπας όσοι επ' άλλη και aliis provinciis præfuerant, severius animadvertentem ,

άλλη χώρα τεταγμένοι ήσαν, επιστείλαι Πειθαγόρα τα Pithagore fratri suo scripsisse ( vatem enim fuisse Pithago

και αδελφώ , μάντιν γάρ είναι τον Πειθαγόραν της από
ram ex eorum genere qui exta consulunt) et de salute sua

σπλάγχνων μαντείας , μαντεύσασθαι και υπέρ αυτού

της σωτηρίας. (2) 'Αντεπιστεϊλαι δε αυτώ Πειθαγό- | eum consuluisse: (2) Pithagoram ejus literis respondisse,

ραν πυνθανόμενον τίνα μάλιστα φοβούμενος χρήσασθαι | rogasseque cujus potissimum metu vaticinio uti vellet : qui

εθέλοι τη μαντεία. Τον δε γράψαι αύθις ότι τον τε quum respondisset, se ab Alexandro et Hephæstione sibi

10 βασιλέα αυτόν και Ηφαιστίωνα . Θύεσθαι δη τον Πει- | metuere , Pithagoram primum pro Hephaestione exta in

θαγόραν πρώτα μεν επί τω Ηφαιστίωνα ως δέ spexisse . Quumque jecinori fibre deessent , literas rursuno

επί του ήπατος του ιερείου ο λοβός αφανής ήν , ούτω δη | scripsisse , easque obsignatas ad Αpollodorum ex Babylone

έγγράψαντα και καταστημηνάμενον το γραμμάτιον | in Ecbatana misisse , quibus monebat ne quicquam ab Ηe

πέμψαι παρά τον Απολλόδωρον εχ Βαβυλώνος εις Ex

phæstione metueret . Propediem enim e vivis sublatuna

15 βάτανα , δηλούντα μηδέν τι δεδιέναι Ηφαιστίωνα: έσε

σθαι γάρ αυτοϊς ολίγου χρόνου εκποδών. (3) Και ταύ
iri. (3) Quam quidem epistolam ait Aristobulus Apollodo

την την επιστολήν λέγει 'Αριστόβουλος κομίσασθαι | rum accepisse pridie quam Hephaestio exiret e vita . Tum

Απολλόδωρον μια πρόσθεν ημέρα και τελευτήσαι Ηφαι- | Pithagoram quum rursus pro Alexandro exta consuluisset ,

στίωνα . Αύθις δε θύεσθαι τον Πειθαγόραν επί τω | fibrasque etiam pro Alexandro jecinori deesse reperisset ,

2υ Αλεξάνδρα και γενέσθαι και επ' Αλεξάνδρω άλοβον το idei fratri suo de Alexandro scripsisse. Apollodorum vero

ήπαρ του ιερείου. Και Πειθαγόραν τα αυτά και υπέρ | id non subticuisse , sed Alexandro queacceperat indicase ,

'Αλεξάνδρου γράψαι Απολλοδώρω. 'Απολλόδωρον δε
ut benevolo erga regem animo esse videretur, monens ut

ου κατασιωπήσαι , αλλά φράσαι γάρ προς Αλέξαν

δρον τα έπεσταλμένα, ως εύνοιαν μάλλον τι επιδειξό- imminens periculum caveret . ( ) Αtque Alexandrumqui

25 μενον τώ βασιλεί , ει φυλάττεσθαι παραινέσειε μή τις
dem Apollodorum collaudasse narrat : quumque Babylo

αυτώ κίνδυνος εν τω τότε ξυμπέσοι. (6) Και Απολλό nem venisset , percontatum esse Pithagoram quo signo edo

δωρόν τε λέγει ότι Αλέξανδρος επήνεσε και τον Πειθα ctus fratri suo talia de se scripsisset : qui quum respondis

γόραν, επειδή παρήλθεν εις Βαβυλώνα , ήρετο ότου γε set , quod hostiæ jecinora absque fibris inventa essent ,

νομένου αυτό σημείου ταύτα επέστειλε προς τον αδελ Alexandrum rursus interrogasse quid hoc portenderet : et

30 φον · τον δε ειπείν ότι άλοβόν οι το ήπαρ εγένετο του

Pithagoram , magnum malum portendi dixisse . Alexan

Ιερείου ερομένου δε και τι νοοϊ το σημείον μέγα ειπείν

είναι χαλεπόν. Αλέξανδρον δε τοσούτου δεήσαι χα

drum vero tantum abfuisse ut Pithagoræ succensuerit, ut

λεπήναι τω Πειθαγόρα , ώς και δι ' επιμελείας έχειν

eum deinceps cariorem habuerit, quod citra dolum simpli

αυτόν πλείονος , ότι αδόλως την αλήθειάν οι έφρασε. | citer ei rem ipsam dixisset . (5) Hec Αristobulus se a Pitha

35(5) Ταύτα αυτός 'Αριστόβουλος λέγει παρά Πειθαγόρου | gora audisse testatur : ac postea Perdicca atque Antigono

πυθέσθαι · και Περδίκκα δε μαντεύσασθαι αυτόν λέγει | eundem vaticinatum esse . Eodemque utrique prodigio

και Αντιγόνω χρόνο ύστερον και του αυτού σημείου | edito Perdiccam adversus Ptolemeum bellantem mortuum

αμφοίν γενομένου Περδίκκαν τε επί Πτολεμαίον στρα

τεύσαντα αποθανείν και Αντίγονον έν τη μάχη τηπρος | simachumad Ipsum commissa. (6) Αtqui de Calano 80
esse : Antigonum vero in pugna adversus Seleucum et Ly

40 Σέλευκον και Λυσίμαχον τη εν Ιψω γενομένη . ( 6) Και

μεν δή και υπέρ Καλάνου του σοφιστού του Ινδου | phista Indo etiam hujuscemodi quippiam scriptum est .

τoιόσδε τις αναγέγραπται λόγος , οπότε επί την πυράν | Quum moriturus ad rogum iret , reliquos quidem amicos

ήει αποθανούμενος, τότε τους μέν άλλους εταίρους ασπά osculatum fuisse : ad Alexandrum vero deosculandi illum

ζεσθαι αυτόν, Αλεξάνδρω δε ουκ έθελήσαι προσελθείν causa accedere noluisse, sed dixisse Babylone se illum reper .

46 ασπασόμενον , αλλά φάναι γάρ ότι εν Βαβυλώνι αυτώ | turumibique osculum daturum esse. Que quidern verla

έντυχών ασπάσεται . Και τούτον τον λόγον εν μέν

tum temporis neglecta parumque animadversa fuisse : post
το τότε αμεληθήναι » ύστερον δε, επειδή ετελεύτησεν εν

Βαβυλώνι Αλέξανδρος, ές μνήμην έλθεϊν των ακουσάν
ea vero mortuo Babylone Alexandro memoria repetita

των , ότι επί τη τελευτη άρα τη Αλεξάνδρου έθειάσθη .
Alexandri mortem vaticinatum fuisse compererunt.

ARRIANUS . 13
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ΚΕΦ. ΙΘ' . CAP. XIX .

των.

Παρελθόντι δ' αυτώ ες Βαβυλώνα πρεσβείαι παρά Alexandro Babylonem ingresso legationes Græcorum

των Ελλήνων ενέτυχον , υπέρ ότων μεν έκαστοι | obviam venerunt. Quibus vero de rebus singule misse

πρεσβευόμενοι ουκ αναγέγραπται· δοκείν δ' έμοιγε | fuerint non constat . Mea vero sententia , pleraque co spe

αι πολλαί στεφανούντων τε αυτόν ήσαν και έπαινούντων | ctabant ut eum coronarent , utque cum ob alias victorias ,

και επί ταϊς νίκαις ταις τε άλλαις και μάλιστα ταϊς Ινδι- | tum obIndicas ei congratularentur, letitiamque publicam

καίς , και ότι σώος εξ Ινδών επανήκει χαίρειν φασκόν- | ob felicem ex Indis reditum testarentur. Quos quidemha

Και τούτους δεξιωσάμενός τε και τα είκότα τι
maniter exceptos debitisque honoribus ornatos domum re

μήσας αποπέμψαι οπίσω λέγεται. (2) “ Όσους δε αν
misisse dicitur . (2 ) Quotquot autem clarorum virorum

δριάντας ή όσα αγάλματα ή εί δή τι άλλο ανάθημα εκ

Το της Ελλάδος Ξέρξης ανεκόμισεν ες Βαβυλώνα ή ες | statuas aut deorum simulacra aut aliud quidvis deis conse

Πασαργάδας ή ες Σούσα ή όπη άλλη της Ασίας, ταύτα cratum Xerxes Babylonem vel Pasargadas vel Susas act

δούναι άγειν τοις πρέσβεσι , και τας Αρμοδίου και Αρι- | in quamvis aliam Asiae partem ex Grecia deportaverat, ea

στογείτονος εικόνας τας χαλκάς ούτω λέγεται απενεχθή- | legatis reportanda dedit. Αtque ita Harmodii et Aristogi

ναι οπίσω ες Αθήνας και της Αρτέμιδος της Κελκαίας | tonis eneas statuas Athenas remisisse dicitur, simulque

( 5 το έδoς. Dianæ Celcææ simulacrum.

3. Κατέλαβε δε εν Βαβυλώνι , ώς λέγει. Αριστόβου- 3. Recepit autem apud Babylonios, ut Aristobulus ait,

λος , και το ναυτικόν , το μέν κατά τον Ευφράτην ποτα- classem navalem , quæ partim per Euphratem fluvium e

μόν αναπεπλευκός από θαλάσσης της Περσικής , και τι
Persico mari subvecta erat , Nearcho duce , partim ex

περ συν Νεάρχω ήν το δε εκ Φοινίκης ανακεκομι
Phænicia appulerat ; Phænicum quidem quinqueremes

20 σμένον , πεντήρεις μέν δύο των εκ Φοινίκων, τετρήσεις

δε τρείς , τριήρεις δε δώδεκα , τριακοντόρους δε ες τριά- | duas, quadriremes tres , triremes XII , triginta remorum na

κοντα ταύτας ξυντμηθείσας κομισθήναι επί τον Ευφρά- ves xxx. Hæ in partes dissectæ ex Phænicia ad Euphratem

την ποταμόν εκΦοινίκης ές Θάψακον πόλιν , εκεί δε in Thapsacum urbem vectæ sunt , ibique rursus compa

ξυμπηχθείσας αύθις καταπλεύσαι ές Βαβυλώνα . (4)(4 ) | ginate Babylonem navigarunt . (4) Dicit iderm Alexandrum

25 Λέγει δε ότι και άλλος αυτώ έναυπηγείτο στόλος τέ aliain quoque classem construxisse cæsis in Babylonia cu

μνoντι τάς κυπαρίσσους τας εν τη Βαβυλωνία: τούτων | pressis. Harum enim arborum tantummodo in Assyria
γάρ μόνων των δένδρων ευπορίαν είναι εν τη χώρα των
Ασσυρίων, των δε άλλων όσα ες ναυπηγίαν απόρως | copiam esse , reliquarum quae conficiendis navibus apta

έχειν την γήν ταύτην πληρώματα δε ες τάς ναύς
sint inopia laborare. Supplementa etiam in naves aliaque

30 και τας άλλας υπηρεσίας πορφυρέων τε πλήθοςκαι των ministeria , et purpuras piscantium aliorumque marinorum

άλλων όσοι εργάται της θαλάσσης αφίχθαι αυτώεκ Φοι- | operariorum multitudinem ex Phoenicia atque universa

νίκης τε και της άλλης παραλίας: λιμένα τε ότι πρός | maritima Ora ad eum venisse . Portam praeterea apud Ba

Βαβυλώνι επoίει ορυκτών όσον χιλίαις ναυσί μακραίς | bylonios effodi curavit , qui mille naves oblongas caperet :

όρμον είναι και νεωσοίκους επί του λιμένος. (5) Και | navalia etiamportui adjunxit . (5) Misitque Miccalum Cla

36 Μίκκαλος και Κλαζομένιος μετά πεντακοσίων ταλάντων

επί Φοινίκης τε και Συρίας έστέλλετο , τους μεν μισθώ
zomenium cum quingentis talentis in Phæniciam et Syriam ,

πείσων, τους δε και ανησόμενος όσοι θαλάττιοι άνθρω- | qui quoscunque maritimos posset mercede conduceret , alios

Τήν τε γάρ παραλίαν την προς το κόλπο τω vero etiam emeret. Siquidemin maritiman Persici sinus

Περσική κατοικίζειν επενόει και τας νήσους τας oram ejusque insulas colonias declucere statuerat. Æqueenim

40 ταύτη. Εδόκει γαρ αυτώ ου μείον άν Φοινίκης ευ- | opulenta sibi ea regio atque Phenicia fore videbatur . (6 )

δαίμων η χώρα αύτη γενέσθαι. (6) "Ην δε αυτώ του
Classem vero in Arabas populosam gentem parabat , ea de

ναυτικού και παρασκευή ως επί 'Άραβας τους πολλούς ,
causa quod soli ex barbaris illius regionis neque legationes

πρόφασιν μέν, ότι μόνοι των ταύτη βαρβάρων ούτε πρε

σβείαν απέστειλαν ούτε τι άλλο επιεικές ή επί τιμή
ad eum misissent , neque quidquam officii aut honoris sibi

45 επέπρακτο 'Αραψιν ες αυτόν το δε αληθές , ώς γέ μου
detulissent : sed revera , ut mihi quidem videtur, quod nulla

δοκεί, άπληστος ήν του κτάσθαι τι αει Αλέξανδρος. eum conquirendi ditiones satietas capiebat.

ποι .

ΚΕΦ. Κ '. CΑΡ. ΧΧ.

Λόγος δε κατέχει ότι ήκουεν 'Άραβας δύο μόνον Fama autem tenuit , id causa fuisse quod audisset

τιμάν θεούς , τον Ουρανόν τε και τον Διόνυσον, τον Arabas duos tantum deos colere, Cælum scilicet et Bac

μέν Ουρανόν τε αυτόν δρώμενον και τα άστρα εν οί 1 chum. Colum quidem , quod et ipsum conspiceretur et in
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έχοντα τά τε άλλα και τον ήλιον , αφ' ότου μεγίστη και se contineret sidera tum alia tum solem , a quo quamplu .

φανοτάτη ωφέλεια ες πάντα ήκει τα ανθρώπινα Διό rima manifestissimaque ad omnes luumanos usus commoda

νυσον δε κατά δόξαν της ές Ινδούς στρατιάς . Ούκ
manarent : Bacchum vero ob famam ducti in Indos exer

ουν απαξιούν και αυτόν τρίτον αν νομισθήναι προς
citus .

και Αράβων θεόν , ου φαυλότερα έργα Διονύσου αποδειξά
Quapropter non indignum censebat se , qui pro

μενον, είπερ ούν και Αράβων κρατήσας , επιτρέψειεν | tertio deo apud Arabes haberetur (quippe qui rebus gestis

αυτοίς , καθάπερ Ινδούς, πολιτεύειν κατά τα σφών νό- Baccho nequaquam inferior esset ) , siguidem devictis Ara

μιμα . (2) Της τε χώρας η ευδαιμονία υπεκίνει αυτόν , | bibus suis legibus vivendi potestatem , ut Indis , faceret .

ότι ήκουεν εκ μέν των λιμνών την κασίαν γίγνεσθαι ( 2)Invitabat eum praeterea opulentia regionis , quum au

10 αυτούς , από δε των δένδρων την σμύρναν τε και τον λι- disset casiam palustribus locis apud eos nasci, ex arboribus

βανωτόν, εκ δε των θαμνίσκων το κινάμωμον τέμνεσθαι, | myrrham et thuralegi : ex fruticibus cinnamomumrescindi :

οι λειμώνες δε ότι νάρδον αυτόματοι εκφέρουσι• το τε
μέγεθος της χώρας, ότι ουκ ελάττων και παράλιος της | prata sua sponte nardum gignere. Quodque ad magnita

Αραβίας ήπερ ή της Ινδικής αυτω εξηγγέλλετο, και
dinem regionis attinet, Arabiam maritimam India minorem

15 νήσοι αυτή προσκείσθαι πολλαί , και λιμένες πανταχού non esse acceperat , multasque ei insulas adjacere : frequen

της χώρας ενείναι , οίοι παρασχειν μεν όρμουςτο ναυ- tes præterea portus esse , qui et stationes receptui classis

τικώ , παρασχεϊν δε και πόλεις ενοικισθήναι και ταύτας | idoneas prebeant et urbes ad habitandum commodas opu

γενέσθαι ευδαίμονας. lentasque.

3. Δύο δε νησοι κατά το στόμα του Ευφράτου πει 3. Duæ vero insulæ in mari sitæ ad Euphratis ostia nun

20 λάγιαι εξηγγέλλοντο αυτό , η μεν πρώτη ου πρόσω των
tiabantur : quarum altera non procul inde ubi Euphrates in

εκβολών του Ευφράτου , ες εκατόν και είκοσι σταδίους

απέχουσα από του αιγιαλού τε και του στόματος του mare exit , cxx stadiis a littore Nuviique faucibus distabat.

ποταμού , μικροτέρα δε αύτη και δασεία ύλη παντοίας | Atque hanc quidem minorem et sylvis densam esse, ace

είναι δε εν αυτή και ιερόν 'Αρτέμιδος, και τους οική
Dianæ templum habere : atque ipsos indigenas templi mi

25 τορας αυτούς αμφί το ιερόν τα της διαίτης ποιείσθαι:

(1) νέμεσθαί τε αυτήν αιξί τε αγρίαις και ελάφοις , και
nisteriis fungi : (4 ) et capras feras et cervos eam pascere, ca

ταύτας ανείσθαι αφέτους τη 'Αρτέμιδι , ουδέ είναι θέ- | que animalia Diane sacra relinqui , neque fas esse ea ca

μις θήραν ποιείσθαι απ' αυτών ότι μη θύσαί τινα τη | pere , nisi ad sacrificium dem faciendum . In hunc enim

θες εθέλοντα " επί τώδε θηράν μόνον • επί τώδε γάρ usum occidi nefas non esse . Hanc insulam ait Aristobulus

20 ούκ είναι αθέμιτον. Και ταύτην την νήσον λέγει'Αρι- | Icarum ab Alexandro vocari Jussam , ab insula Icaro in

στόβουλος ότι Ίκαρον εκέλευσε καλείσθαι Αλέξανδρος

επί της νήσου της Ικάρου της εν τω Αιγαίο πόντω, (6) | Egeo mari sita , (5) in quam Icarum , Dedali Flium , li

ές ήντινα "Ίκαρον τον Δαιδάλου ταχέντος του κηρού ότω | quata cera qua alas sibi affixerat procidisse aiunt , quod

προσήρτητο τα πτερα πεσείν ο λόγος κατέχει , ότι ου non , prout pater ei imperarat , vicinus terrae volasset , sed

35 κατά τας εντολάς του πατρός προς τη γη εφέρετο, αλλά stolide sublimem aeris regionem petens , liquata a solis ra

μετέωρος γάρ υπό ανοίας πετόμενος παρέσχε τώ ηλίω | ais cera , nomen insulae et mari a suo nomine dediset ;

θάλψαι τε και ανείναι τον κηρόν , και από εαυτού τον

"Ίκαρον τη τενήσω και τα πελάγειτην επωνυμίαν έγκα- | illam enim Icarum , mare vero Icarium dictum fuisse . (6 )

ταλιπείν τήν μεν "Ίκαρον καλείσθαι , το δε Ικάριον. (6 ) Altera insula ab Euphratis ostio unius diei ac noctis navi

4ο“ Η δε ετέρα νήσος απέχειν μεν από του στόματος του Ευ- gatione distare dicitur, secundo vento puppim afflante. Ty

φράτου ελέγετο όσον πλούν ημέραςκαι νυκτόςκατ'ούρων lus insulae nomen est. Que et magna , neque omnino
θεούση νηί : Τύλος δε αυτή είναι όνομα: μεγάλη δε είναι

και ούτε τραχεία και πολλή ούτε ελώδης , αλλ' οία καρ
aspera silvosaque est , sed mitibus maturisque fructibus

πούς τε ημέρους εκφέρειν και πάντα ωραία . gignendis idonea ..

7. Ταυτί απηγγέλθη Αλεξάνδρω τα μεν προς 'Αρ- 7. Hæc per Archiam Alexandro nuntiata sunt : qui cum

χίου , δς ξυν τριακοντόρω εκπεμφθείς επί κατασκοπή nave triginta remorum ad explorandam navigationem in

του παράπλου του ως επί τους Άραβας μέχρι μέν της
Arabiam emissus ad Tylum insulam usque pervenit : ulte

νήσου της Τύλου ήλθεν, το πρόσω δε ουκέτι περαιωθή

ναι ετόλμησεν· 'Ανδρoσθένης δε ξύν άλλη τριακοντόρω | rius procedere non ausus. Androsthenes vero cum alia

80 σταλείς και της χερσονήσου τι των Αράβων παρέ
nave xxx remorum missus, etiam aliquam chersonesi Ara

πλευσε μακροτάτω δε των εκπεμφθέντων προχώρη
bum partem præterlegit. Omnium autem qui emissi sunt

σεν Ιέρων ο Σολεύς και κυβερνήτης ,λαβών και ούτος | longissime processit Hieron Solensis , gubernator, (8) cui data

παρ' Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) "Ην μεν γαρ αυτώ nave xxx remorum mandarat Alexander ut universam

προστεταγμένον περιπλεύσαι την χερσόνησον την Αρά- Arabiæ chersonesum circumnavigaret , donec ad Arabiem

13 .
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βων πάσαν έστε επί τον κόλπον τον πρός Αιγύπτω τον sinum Ægypto vicinum ad urbem Aeroum pervenisset. Sed

'Αράβιον τον καθ' Ηρώων πόλιν ου μήν ετόλμησέ γε το neque is ulterius progredi ausus est, quum alioqui multam

πρόσω ελθείν , καίτοι επί το πολύ παραπλεύσας την fere Arabum regionem praeternavigasset. Νam ad Alexan

'Αράβων γήν· αλλ' αναστρέψας γάρ παρ' Αλέξανδρος drum reversus , ingentem chersonesi magnitudinein esse

και εξήγγειλε το μέγεθός τε της χερσονήσου θαυμαστόν τι nuntiavit , neque India multo minorem : ejusque promon

είναι και όσον ού πολύ αποδέον της Ινδών γης , άκραν torium esse longe in Oceanum porrectum . (9) Quod et i

τε ανέχειν επί πολύ της μεγάλης θαλάσσης (0 ) ην δή και qui cum Nearcbo ex India navigabant, priusquam in sinum

τους ξύν Νεάρχω από της Ινδικής πλέοντας , πριν επι Persicum flecterent, non procul abs se remotum viderant :

κάμψαι ες τον κόλπον τον Περσικόν , ου πόρρω ανατεί
parumque abfuerat quin eo appellerent . Ita enim Onesi

1ο νουσαν ιδείν τε και παρ' ολίγον έλθεϊν διαβαλείν ες αυ
crito gubernatori visum fuerat. At Nearchus scribit se id

την , και 'Όνησικρίτω των κυβερνήτη ταύτη δοκούν :
prohibuisse , ut enavigato per circuitum sinu Persico , ea

αλλά Νέαρχος λέγει ότι αυτός διεκώλυσεν , ώς έκπερι
πλεύσας τον κόλπον τον Περσικόν έχοι απαγγείλαι | guorum gratia ab Alexandro misuserat renuntiare posset .

Αλεξάνδρωεφ' οίστισι προς αυτού εστάλη: (ιο) ου γάρ (10) Neque enim ad navigandum Oceanum missum esse ,

sed ut regionem mari adjacentem cognosceret , et qui ho
16 επί τω πλεύσαι την μεγάλην θάλασσαν εστάλθαι , αλλ '

mines ea loca inhabitarent, quique in ea portus et aqua

επί τω καταμαθείν την χώραν την προσεχή τη θα

λάσση και τους κατοικούντας αυτήν ανθρώπους, όρμους
essent, utque incolarum mores atque instituta exploraret :

τε εν αυτή και ύδατα και τα νόματα των ανδρών και εί | et que terra bonos , que malos fructus gignat . Quam qui

τις αγαθή καρπούς εκφέρειν ή εί τις κακή » και ούν και dem rem exercitui saluti fuisse asserit. Neque enim inco

20 τούτο αίτιον γενέσθαι αποσωθήναι Αλεξάνδρου τον στρα- lumes fuisse reversuros , si ultra desertam Arabiæ oram na .

τόν · ου γάρ αν σωθήναι πλεύσανταςυπέρ της Αραβίας | vigassent .vigassent. Qua de causa Hieron quoque retro cursum

τα έρημα , εφ' ότω και Ιέρων επιστρέψαι οπίσω λέγεται. | lexisse fertur..

ΚΕΦ. ΚΑ'. CΑΡ. ΧΧΙ.

'Ενώ δε αυτώ έναυπηγούντο μεν αι τριήρεις , και λι- Interea vero dum triremes parantur portusque apud

μήν δε προς Βαβυλώνι ωρύσσετο , εκπλεί εκ Βαβυ Babylonem effoditur, Alexander ad Pallacopam amnem

26 λώνος κατά τον Ευφράτην ως επί τον Παλλακόπαν [κα
per Euphratem devectus est. Distat is a Babylone sta

λούμενον ] ποταμόν. Απέχει δε ούτος της Βαβυλώνος

σταδίους όσον οκτακοσίους , και έστι διώρυξ αύτη και
diis ferme dccc. Est vero canalis hic Pallacopas ex Eu

Παλλακόπας εκ του Ευφράτου , ουχί δε εκ πηγών τις phrate fossus, nec vero ex fonte oriens fluvius. (2 ) Eu

ανίσχων ποταμός . (2) Ο γάρ Ευφράτης ποταμός ρέων | phrates enim ex montibus Armeniis oriens hiberno

30 εκ των Αρμενίων ορών χειμώνος μεν ώρα προχωρεί κατά
tempore intra ripas labitur, utpote non multum aquæ tra

τάς όχθας , οία δη ου πολλού όντος αυτό του ύδατος :

ήρος δε υποφαίνοντος και πολύ δη μάλιστα υπό τροπάς
hens : ineunte autem vere , multoque magis sub solstitium

άστινας του θέρους ο ήλιοςεπιστρέφει μέγας τε επέρχε- | estivum grandis exit, ripisque superatis Assyriorum cam

ται και υπερβάλλει υπέρ τάς όχθας ες την γήν την Ασ- pos inundat . (3 ) Tunc enim nives in Armeniis montibus

36 συρίαν. (3) Τηνικαύτα γάραι χιόνες αι επί τοις όρεσι τοϊς | liquate aquas ejus mirum in modum augent . Αtque ita

Αρμενίοις κατατηκόμεναι αύξουσιν αυτό το ύδωρ επί
in magnam altitudinem elatus circumjectam regionem

μέγα , ότι δε επιπολής εστιν αυτό και υψηλός ο ρούς ,
obruat , nisi quis nonnihil diducens per Pallacopam in pa

υπερβάλλει ες την χώραν , ει μή τις αναστομώσας αυτόν

κατά τον Παλλακόπαν ες τα έλη τε εκτρέψειε και τας λί
ludes ac stagna eum exoneret: Quæ quidem paludes ab

40 μνας , αι δη αρχόμεναι από ταύτης της διώρυχος έστε επί
hoc alveo initio facto usque ad regionem Arabiæ proximam

την ξυνεχή τή των Αράβων γή και ένθεν μέν ες τεναγος | et inde quidem Ionge per vadosa loca ac tandem per multos

επί πολύ,εκ δε του ές θάλασσαν κατά πολλά τε και αφα- | et occultos meatus in mare feruntur. (4 ) Resolutis vero

νή στόματα εκδιδούσι. (4) Τετηκυίας δε της χιόνος αμφί | nivibus , praecipue circa Vergiliarum occasum , Euphrates

Πλειάδων μάλιστα δύσιν ολίγος τε και Ευφράτης λέει και minor labitur : at nihilominus magna ejus pars per Palla

46 ουδέν μείον το πολύ αυτού κατά τον Παλλακόπαν εκδι
copam in lacus derivatur. Nisi vero quis rursus Pallacopæ

δοι ές τάς λίμνας . Εί δή τις μη αποφράξειε τον Παλ .

λακόπαν αύθις, ώς κατά τάς όχθες εκτραπέν φέρεσθαι | alveum obstruat, ita ut juxta ripas repalsa manet aqua

το ύδωρ κατά τον πόρον, έκένωσεν άν τον Ευφράτης | per alveumm , Euphratem sane in eum evacuet , adeo at

ες αυτόν , ώς μηδ' επάρδεσθαι απ' αυτού τήν 'Ασσυρίαν | Assyriorum campi ab eoirrigari nequeant. (5) Quapropter

50 γήν.
(5 ) 'Αλλ' απεφράσσοντο γαρ αι ες τον Παλλα- Babyloniorum satrapa magno labore Euphratis in Palla
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κόπαν του Ευφράτου εκβολαί πρός του σατράπου της copam exitus obstruit (quamvis non magna cum difficultate

Βαβυλωνίας πολλώ πόνω , καίπερ ου χαλεπώς ανα- | aperiantur ) , quod limosa iis in partibus terra et pleraque

στομούμεναι , ότι έλυώδης τε ή ταύτη γη και πηλός ή
sit coenum , quippe quæ quum fluminis aqua perluatur,

πολλή αυτής , οία δεχoμένη το ύδωρ του ποταμού μή

και εύμαρη την αποστροφήν αυτού παρέχειν ' αλλά και ες
minime facilem aquæ retorsionem admittat : adeo ut ultra

τρίτον μήνα 'Ασσυρίων άνδρες υπέρ τους μυρίους εν decem millia Assyriorum tres integros menses in hoc opere

τωδε τω πόνω ξυνείχοντο. consumpserint.

6. Ταύτα απαγγελθέντα επήγαγεν Αλέξανδρον ωφε 6. Quæ Alexandro enarrata incitarunt eum ut aliquid in

λήσαι τι την χώραν των Ασσυρίων. ' Ένθεν μέν δή
utilitatem Assyriæ meditaretur. Itaque qua in Pallacopam,

10 ες τον Παλλακόπαν ετρέπετο του Ευφράτου και δούς ,

ταύτη δε έγνω βεβαίως αποκλείσει την εκβολής προελ. | Eupliratis luxus derivatur, ejus exitum firmius obstruere

θόντι δε όσον σταδίους τριάκοντα υπόπετρος η γή | instituit. Quumquead stadia triginta progressus esset , pe

εφαίνετο , οία διακοπείσα , ει ξυναφής γένοιτο τη πάλαι trosam terram reperit, quæ discissa si committeretur veteri

διώρυχι τη κατά τον Παλλακόπαν , ούτ ' άν διαχείσθαι
fossæ Pallacopæ , non concessura esset diffundi aquam propter

παρέχειν το ύδωρ υπό στερεότητος της γης , την τε

15 αποστροφήν αυτού τη τεταγμένη ώρα μη χαλεπώς γί
firmitatem soli, atque aversionem ejus certo tempore non

γνεσθαι . (7 ) Τούτων ένεκα επί τε τον Παλλακόπαν difficulter fieri. (7 ) Idcirco Alexander per Pallacopam vectus,

έπλευσε και κατ' αυτόν καταπλεί ές τάς λίμνας ως επί | navigando per lacus descenditin Arabum regionem : ibi

την Αράβων γην. 'Ένθα χωρόν τινα εν καλώ ιδών
commodum quendam locum contemplatus, urbem ædili,

πόλιν εξωκοδόμησέ τε και ετείχισε , και εν ταύτη

30 κατώκισε των Ελλήνων τινάς των μισθοφόρων, όσοι τε
cavit manibusque cinxit , et coloniam eo deduxit ex Græcis

εκόντες και όσοι υπό γήρως ή κατά πήρωσιν άπόλεμοι | mercenariis voluntariis et qui aut senectute aut casi aliquo ,

ήσαν. inepti bello facti erant.

.

ΚΕΦ. ΚΒ' . CAP. XXU .

Αυτός δε ώς εξελέγξας δη των Χαλδαίων την μαν Ipse , quasi refutato sibi Chaldæorum oraculo , quod

τείαν , ότι ουδέν πεπονθώς είη εν Βαβυλώνι αχαρι , κα nihil adversi, quemadmodum vaticinati erant , evenisset;

25 θάπερ εκείνοι εμαντεύσαντο , αλλ' έφθη γάρ ελάσας

έξω Βαβυλώνος πρίν τι παθείν, ανέπλει αύθις κατά τα | jam enim Babylone excesserat nulloinfortunio accepto :

έλη θαρρών, εν αριστερά έχων την Βαβυλώνα · ένα δη fiducia plenus rursum per paludes navigat, Babylonem a

και επλανήθη αυτω μέρος του ναυτικού κατά τα στενά sinistra habens. Quumque in iis angustiis pars classis

απορία ήγεμόνος , πρίν γε δή αυτός πέμψας τον ήγησό- | inopia ducis erraret, misso duce qui viam monstraret ,

30 μενον επανήγαγεν αυτούς ες τον πόρον. (2) Λόγος δε
in alveum eos reduxit. (2) Hujuscemodi vero quiddam

λέγεται τοιόνδε. Των βασιλέων των Ασσυρίων τους

τάφους εν ταις λίμναις τε είναι τους πολλούς και εν
narrant : Multa esse Assyriorum regum sepulcra in iis pa

τους έλεσι δεδομημένους. Ως δε έπλει Αλέξανδρος | Iudibus ac stagnis exstructa . Quumque Alexander navi

κατά τα έλη , κυβερνάν γάρ αυτον λόγος της τριήρη , gando pergeret ( ipsum enim suæ triremis gubernatorem

35 πνεύματος μεγάλου εμπεσόντος αυτώ ες την καυσίαν και ſuisse aiunt) obortum ingentem ventum causiam et diadema

το διάδημααυτή συνεχόμενον, την μεν δή οία βαρυτέραν
ei alligatum abripuisse , atque illud quidem utpote gravius,

πεσείν ες το ύδωρ , το διάδημα δε απενεχθέν προς της

πνοής σχεθήναι ένα καλάμω τον κάλαμον δε των επι
in aquam procidisse : istud vero vento abreptum arundini

πεφυκότων είναι τάφω τινί των πάλαι βασιλέων. (3) ad monimentum quoddam velerum regum natæ adhæ

40 Τούτο τε ουν αυτό προ των μελλόντων σημήναι και
sisse . (3 ) Idque et ipsum futuri casus prodigium ha

ότι των τις ναυτων εκνεξάμενος ως επί το διάδημα

bitum , et nautam quendam enatasse , qui diadema ab

αφελών του καλάμου αυτό μετά χείρας μεν ουκ ήνεγκεν ,

ότι ηχομένου αν αυτού εβρέχετο, περιθείς δε τη κε

arundine avelleret, idque receptum non manu gestasse , ne

φαλη τη αυτού ούτω διήνεγκε. (6) Και οι μεν πολλοί natans madefaceret , sed capiti impositum attulisse. (4 )

65 των αναγραψάντων τα Αλεξάνδρου λέγουσιν ότι τά Atqui plerique eorum qui res Alexandri scripserunt eum

λαντον μεν εδωρήσατο αυτώ Αλέξανδρος της προθυμίας
diligentiæ suæ causa talento donatum ab Alexandru :

εινεκα, αποτεμείν δε ότι] εκέλευσε την κεφαλήν, των

άντεων ταύτη εξηγησαμένων, μή περιιδείν σώαν

deinde capite plecti jussum aiunt : vatibus monentibus , ne

είνην την κεφαλήν ήτις το διάδημα εφόρησε το βα. I caput illud quod diadema regium gestasset, salvum relinqui
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σίλειον : '
Αριστόβουλος δε τάλαντον μεν ότι έλαβε λέγει | sineret. Aristobulus vero refert quidem eum talentum

αυτόν, αλλά πληγάς λαβείν της περιθέσεως ένεκα του accepisse, sed plagis affectum , quod diadema capiti im

διαδήματος. (5 ) 'Αριστόβουλος μεν δη των τινα Φοι posuisset. (5) Eum autem quendam ex Phænicibus nautis

νίκων των ναυτών λέγει ότι το διάδημα τω Αλεξάνδρα | fuisse ait , qui Alexandro diadema retulit : nonnulli

5 εκόμισεν εισί δε οι Σέλευκον λέγουσι . Και τούτο το
Seleucum fuisse affirmant : idque Alexandro interitum ,

τε Αλεξάνδρα σημήναι την τελευτην και τη Σελεύκω

την βασιλείαντην μεγάλην. Σέλευκος γάρ μέγιστον | Seleuco magnum imperium portendisse . Seleucum enim

των μετά '

Αλέξανδρον διαδεξαμένων την αρχήν βασιλέα | maximum post Alexandrum suscepto imperio regem fuisse ,

γενέσθαι τήν τε γνώμην βασιλικώτατον και πλείστης γης | animoque maxime regio praeditum , et plurimis regionibus

10 επάρξαι μετά γε αυτόν Αλέξανδρον ού μοι δοκεϊ ιέναι | post ipsum Alexandrum imperasse , minime dubium mihi

ες αμφίλογον.
videtur.

ΚΕΦ. ΚΓ '. CAP. XXIII .

25

Επανελθών δε ες Βαβυλώνα καταλαμβάνει Πευ- Alexander Babylonem reversus Peucestam cum xx, N

κέσταν ήκοντα εκ Περσών, άγοντα στρατιάν Περσών ες | Persarum reversum e Perside reperit. Is magnam quoque

δισμυρίους · ηγε δε και Κοσσαίων και Ταπούρων ουκ
Cossæorum manum et Tapurorum non paucos adduxerat :

15 ολίγους, ότι και ταύτα έθνη των προσχώρων τη Περ- quod et he gentes Persidi initime in primis bellicose esse

σίδι μαχιμώτατα είναι εξηγγέλλετο. Ηκε δε αυτό
και Φιλόξενος στρατιάν άγων από Καρίας και Μέναν- dicebantur. Venerat item Philoxenus , e Caria exercitum

δρος εκ Λυδίας άλλους και Μενίδας τους ιππέας άγων | ducens , et Menander e Lydia , Menidas quoque cum eque

τους αυτό ξυνταχθέντας. (2) Και πρεσβείαι δε εν stribus copiis. (2) Inter hæc legati e Græcia venerunt,

20 τούτω εκ της Ελλάδος ήκον, και τούτων οι πρέσβεις ! ique ipsi coronati Alexandrum accesserunt eumque coronis :

αυτοί τε εστεφανωμένοι 'Αλεξάνδρω προσήλθον και

έστεφάνουν αυτόν στεφάνοις χρυσοίς , ως θεωροί δήθεν
aureis coronavere , qui nimirum ut eum tanquam deum

ες τιμήν θεού άφιγμένοι . Το δε ου πόρρω άρα η τε
colerent venerant. Non longe interim ipse ab interitu

λευτή ήν . aberat.

3. " Ενθα δή τούς τε Πέρσας επαινέσας της προθυ- 3. Tum Persarum studio collaudato , quod Peucestæ

μίας , ότι πάντα Πευκέστα επείθοντο , και αυτόν Πευ per omnia paruissent, simulque Peucesta ipso qui moderate

κέσταν της εν κόσμω αυτών εξηγήσεως , κατέλεγεν | sapienterque gubernasset, Macedonicis ordinibus eos ac

αυτούς ες τας Μακεδονικές τάξεις , δεκαδάρχην μέν της censuit. Decurionem quidem Macedonem singulis decurüs

δεκάδος ηγείσθαι Μακεδόνα και επί τούτω διμοιρίτην
30 Μακεδόνα και δεκαστάτηρoν, ούτως ονομαζόμενος από | Prefecit , adhecduplarium Macedonem et decastaterem,

της μισθοφοράς , ήντινα μείονα μεν του διμοιρίτου ,
ita vocatum a stipendio , quod quidem minus accipiebat

πλείονα δε των ουκ εν τιμή στρατευομένων έφερεν| quam duplarius, majus vero quam gregari milites ; (4)

(6) επί τούτοις δε δώδεκα Πέρσας και τελευταίον της
secundum hos duodecim Persas , ita tamen ut extremus

δεκάδος Μακεδόνα , δεκαστάτηρον και τούτον » ώστε εν decastater Macedo etiam esset. Singulæ itaque decuriæ

3ύ τη δεκάδι τέσσαρας μέν είναι Μακεδόνας , τους μέν | quatuor Macedones habebant , e quibus tres ampliora quam

τρείς τη μισθοφορά προύχοντας , τον δε τη αρχή της | reliqui stipendia accipiebant : quartus vero imperio reliquis

δεκάδος , δώδεκα δε Πέρσας , τους μεν Μακεδόνας την | prestaret ; Persae vero XII erant . Et Macedones φuidem

πάτριον όπλισιν οπλισμένους , τους δε Πέρσας τους μέν | patria arrnatura utebantur : Persa partim sagittis , partim

τοξότας , τους δε και μεσάγκυλα έχοντας . amentatis jaculis.

5. Εν τούτω δε πολλάκις μέν του ναυτικού απε- 5. Interea Alexander classem crebro ad remum exercebat..

πειράτο , πολλαι δε έριδες αυτή των τριηρών και Magna erat inter triremes et quadriremes, quæ in fluvio

όσαι τετρήσεις κατά τον ποταμόν εγίγνοντο, και αγώνες | erant, contentio , acre remigum el gubernatorum certamen.

των τε ερετών και των κυβερνητών και στέφανοι των

νικώντων .
Victoribus coronæ dabantur.

6. Ηκον δε και παρά "Άμμωνος οι θεωροί ούστινας 6. Per hos dies venerunt etiam ab Ammone ii quos

εστάλκει έρησομένους όπως θέμις αυτώ τιμάν Ηφαι- | sciscitatum miserat , quosnam honores Hephaestioni tri

στίωνα • οι δε ώς ήρωϊ έφησαν ότι θύειν θέμις και "Αμμων buere fas esset. Qui quidem Ammonem respondisse nun .

λέγει . Ο δε έχαιρέ τε τη μαντεία και από τούδε ως tiabant ,fas esse ut heroi sacrifcare . Quo oraculo letatus ,

ήρωα εγέραιρε . Και Κλεομένει, ανδρί κακών και | deinceps eum ut heroem coluit . Post haec Cleomeni homini

50 πολλά αδικήματα αδικήσαντι εν Αιγύππω , επιστέλλει | improbo , qui Egyptios multisinjuriis affecerat, epistolain

40
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επιστολήν και ταύτην της μέν ές Ηφαιστίωνα και η scripsit. Quam quidem, memoriae benevolentiaque erga Ηe

αποθανόντα φιλίας ένεκα και μνήμης ου μέμφομαι | plhaestionem mortuum causa haud reprehenderium : multis

έγωγε · άλλων δέ πολλών ένεκα μέμφομαι. ( 7) ' Ελεγε vero aliis de causis non probo . (7 ) Jubebat enim ea epistola

γάρ ή επιστολή κατασκευασθήναι Ηφαιστίωνα ηρώον | templum Hepliestioni exeditcari in Alexandria Egyptiaca ,

και εν Αλεξανδρεία τη Αίγυπτία , έν τε τη πόλει αυτή και

εν τη νήσω τη Φάρω, ίνα ο πύργος εστίν και εν τη νήσω, | magnitudine et sumptu operis excellens : et hoc juris obti
cum in ipsa urbe , tum in insula Pharo , ubi turris erat , et

μεγέθει τα μέγιστον και πολυτελεία εκπρεπέστατον»
και όπως επικρατήση καλείσθαι από Ηφαιστίωνος, και | neret ut insula de Hephaestionis nomine appellaretur ; adhec

τους συμβολαίοις καθ' όσα οι έμποροι αλλήλοις ξυμ- | tabulis contractuum, quoscunque negotiatores inter se con

10 βάλλουσιν εγγράφεσθαι το όνομα “Ηφαιστίωνος. (8) I ficerent , Hephaestionis nomeninscriberetur. (8) Αtque nec

Ταύτα μεν ουκ έχω μέμψασθαι , πλήν γε δή ότι | quidem eo tantum nomine reprehendo , quod in rebus non

ουκ επί μεγάλους μεγάλως διεσπουδάζετο· εκείνα δε | magnis nimis magnam' operam posuit : illa vero quam
και πάνυ μέμφομαι. « " Ην γάρ καταλάβω εγώ , έλεγε maxime damno : « Si enim ego ( ita scribebat) in Ægyptum

τα γράμματα , τα ιερά τα εν Αιγύπτω καλώς κατε veniens templa et fana rite abs te Hephæstioni exstructa

15 σκευασμένα και τα ηρώα τα Ηφαιστίωνος , εί τε τι
πρότερον ήμάρτηκας , αφήσω σε τούτων, και το λοιπόν, | invenero, non solum si quid anteliac commisisti , ignoscann ,

όπηλίκον άν αμάρτης, ουδέν πείση εξ εμού άχαρι . » Τούτο sed quantumcunque deinceps deliqueris , nihil incommodi

ανδρί άρχοντι πολλής μέν χώρας, πολλών δε ανθρώπων
tibi a me accidet. » Hoc certe ad hominem improbum ,

εκ βασιλέως μεγάλου έπεσταλμένον, άλλως τε και κακώ | multis et terris et viris imperantem , a magno rege scriptum

20 ανδρί, ουκ έχω επαινέσαι, nulla ratione probare possum .

ΚΕΦ. ΚΔ' . CAP. XXIV.

'Αλλά γάρ αυτώ ήδη 'Αλεξάνδρω εγγύς ήν το τέλος. Sed jam Alexandri interitus imminebat, quem vel hoc

Και τι και τοιόνδε προ των μελλόντων σημήναι λέγει maxime prodigio significatum fuisse Aristobulus scribit,

'Αριστόβουλος καταλοχίζειν μεν αυτόν την στρατιάν Copias enim quæ cum Peucesta ex Perside , et a mari cum

την ξυν Πευκέστα τε εκ Περσών και από θαλάσσης ξύν Philoxeno et Menandro venerant , in Macedonicos ordines

25 Φιλοξένω και Μενάνδρω ήκουσαν ες τας Μακεδονικές distribuisse , quumque sitim sentiret, nonnihil a sella re

τάξεις: διψήσαντα δε αποχωρήσαι εκ της έδρας κατα- cessisse , regiumque solium vacuum reliquisse. (2) Fuisse

λιπόντα έρημον τον θρόνον τον βασίλειον. (2) Είναι porro ab utraque solii parte lectos argenteis pedibus innixos,

δε κλίνας εκατέρωθεν του θρόνου αργυρόποδας , εφ' ών quibus amici circa eum insidebant. Quendam vero obscu

οι αμφ' αυτόν εταίροι εκάθηντο. Τών τινα ούν ήμε rum hominem ( sunt qui aliquem qui in custodia citra

30 λημένων ανθρώπων, οι δε και των εν φυλακή αδέσμω vincula habebatur, fuisse dicant) quum regiam sellam le

όντα λέγουσιν, έρημον ιδόντα τον θρόνον και τας κλίνας,
ctosque vacuos videret, et eunuchos utrinque thronum

περί τω θρόνω δε εστηκότας τους ευνούχους , και γάρ
circumstantes (nam et amici regem discedentem comitati

και οι εταίροι ξυνανέστησαν το βασιλεί αποχωρούντι, erant), per medios eumuchostransisse, soliumque conscen

διελθόντα διά των ευνούχων αναθήναι τε επί τον θρόνον
disse et in eo consedisse. (3) Eos vero e solio eum detra

85 και καθέζεσθαι . (3) Τους δε ουκ αναστήσαι μεν αυτόν

εκ του θρόνου κατά δή τινα νόμον Περσικόν, περιρρη- | here non alsos , Persica quadamlege prohibitos: sed lace
ratis vestibus pectora faciemque contudisse , magnum

ξαμένους δε τύπτεσθαι τά τε στήθη και τα πρόσωπα ως

επί μεγάλο κακό . Ταύτα ως εξηγγέλθη Αλεξάνδρω ,
aliquod malum ominatos . Quæ ubi Alexandro nuntiata

κελεύσαι στρεβλωθήναι τον καθίσαντα, μήποτε εξ επι- | sunt , eum qui solioinsederat in questionem dari Jussisse ,

40 βουλής ξυντεταγμένον τούτο έδρασε γνώναι εθέλοντα. num forte ex compositis insidiis id fecisset exploraturum :

Τον δε ουδέν άλλο εξειπείν ότι μή επί νούν οι ελθόν nihil vero confessum , præterquam quod levitate quadam

ούτω πράξαι · ή δή και μάλλον επ' ουδενί αγαθώ ξυμ- animiimpulsius id fecisset : tantoque majus malum vates

στηναι αυτό οι μάντεις εξηγούντο . inde portendisse..

4. “ Ημέραι τε ου πολλαι επί τούτω εγένοντο και 4. Paucis post diebus quum diis consuetas sibi pro feli

45 τεθυχώς τους θεούς τάς τε νομιζομένας θυσίας επί ξυμ. | cibus successibus hostias sacrificasset , nonnullasque ex

φοραίς αγαθαίς και τινας και εκ μαντείας ευωχείτο | vatum monitu adjecisset , cum amicis epulatus est , cOn

άμα τους φίλους και έπινε πόρρω των νυκτών. Δούναι viviumquein multam noctem produxit. Hostias etiam
δε λέγεται και τη στρατιά τερεία και οίνον κατά λόχους | exercitui dedisse , vinumque per decurias et centurias dis

και εκατοστύας. Από δε του πότου αυτόν μέν απαλ- | tribuisse dicitur. A convivio sunt qui scribant eum in cu .

50 λάττεσθαι εθέλειν επί κοιτώνι εισίν οι ανέγραψαν: biculum concedere voluisse : sed Medium , unum ex amicis
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Μήδιον δε αυτώ εντυχόντα , των εταίρων εν τω τότε τον tum temporis ei maxime carum , obviam factum rogasse nt

πιθανώτατον, δεηθήναι χωμάσαι παρά οι γενέσθαι γάρ secum comessatum veniret : fore enim jucundam comessa -

αν ηδύν τον κώμον . tionem .

ΚΕΦ. ΚΕ' . CAP . XXV.

Και αι βασίλειοιεφημερίδες ώδεέχουσι πίνεινπαρά | Et quidem diaria regisita habent :ipsum apud Medium
και Μηδίω αυτόν κωμάσαντα· έπειτα εξαναστάντα και λου

comessatum bibisse : deinde quum surrexisset seque

σάμενον καθεύδειν τε και αύθις δειπνείν παρά Μηδία και
abluiset , dormisse : rursumque edisse apud Medium et in

αύθις πίνειν πόρρω των νυκτών : απαλλαχθέντα δε τού

πότου λούσασθαι· και λουσάμενον ολίγον τι έμφαγείν και multam noctem bibisse , quumque e convivio discessisset ,

καθεύδειν αυτού , ότι ήδη έπύρεσσεν. (2 ) Εκκομισθέντα | lavisse , lotum nonnihil mandisse , ibique cubuisse , quod

Η δε επί κλίνης προς τα ιερά θύσαι ως νόμος εφ' εκάστη | jam febricitaret : (2) deinde lectica ad sacrifcia delatum

ημέρα, και ταιερά επιθέντα κατακείσθαι εν τώ ανδρώνι| sacrificasse uti consueverat per singulos dies . Sacrificiisque

έστε επί κνέφας. Εν τούτω δε τούς ηγεμόσι παραγγέλ- | peractisin androne jacuissein vesperum usque . Inter hac

λειν υπέρ του |
ιόνταςπαρασκευάζεσθαι ες τετάρτην ημέραν , τους δέ | iter navigationemque ducibus pronuntiasse, et quidem eos

15 άμα οι πλέοντας ως εις πέμπτην πλευσομένους. (3) | qui pedites profecturi erant, in quartum diem : qui vero

Εκείθεν δε κατακομισθήναι επί της κλίνης ως επί τον secum navigaturi essent, ut in quintum diem parati essent

ποταμόν, και πλοίου επιβάντα διαπλεύσαι πέραν του πο- jussisse. (3 ) Post hæc lectica delatum flumen versus,

ταμού ες τον παράδεισον, κακεί αύθις λουσάμενον ανα conscensaque nave flumen trajecisse in hortum amenissi

παύεσθαι . 'Ες δε την υστεραίαν λούσασθαί τε αύθις
mum : ibique rursus lotum requievisse. Postridie denuo

20 και θύσαι τα νομιζόμενα και εις την καμάραν εισελ.

θόντα κατακείσθαι διαμυθολογούντα προς Μήδιον» πα
lotum consueta sacrificia diis fecisse. Ingressumque cubi

ραγγείλαι δε και τους ηγεμόσιν απαντήσαι έωθεν . (6) culum jacuisse cum Medio colloquentem , imperasseque

Ταύτα πράξαντα δειπνήσαι ολίγον κομισθέντα δε | aucibus ut mane adessent. (4 ) His peractis cenasse mo

αύθις ες την καμάραν πυρέσσειν ήδη ξυνεχώς την νυ- dice , rursusque in cubiculum delatum continue per totam

25 κτα όλην τη δε υστεραία λούσασθαι και λουσάμενον noctem febricitasse : postridie lavisse, lotumque sacrificasse,

θύσαι . Νεάρχω δε και τοις άλλοις ηγεμόσι παραγ et Nearcho reliquisque ducibus navigationem in tertium

γείλαι τα αμφί τον πλούν όπως έσται ες τρίτης ημέραν.

Τη δε υστεραία λούσασθαι αύθις και θύσαι τα τετα
diern indixisse : postero quoque die lotum consueta sacri

γμένα, και τα ιερά επιθέντα ουκέτι ελινύειν πυρέσσοντα .
ficia diis fecisse. Sacrificiisque factis febrim non cessasje .

30 Αλλά και ως τους ηγεμόνας εισκαλέσαντα παραγγέλλειν
Nihilominus tamen convocatis ducibus præcepisse ut omnia

τα προς τον έκπλoυν όπως αυτό έσται έτοιμα : λού- ad navigationem parata essent. Lotumque sub vesperum

σασθαί τε επί τη εσπέρα , και λουσάμενον έχεις ήδη pejus babuisse. (5) Sequenti luce in ædes balneis vicinas

κακώς . (5)Τη δε υστεραία μετακομισθήναι ες την οικίαν
translatum esse , consuetaque sacrificia peregisse. Quumque

την προς τη κολυμβήθρα και θύσαι μεν τά τεταγμένα, | jam vis morbi invaluisset , primarios tamen duces evocase ,

25 έχοντα δε πονήρως όμως έσκαλέσαι των ηγεμόνων τους
deque navigatione rursus mandata dedisse. Altero die diffi.

επικαιροτάτους και υπέρ του πλού αύθις παραγγέλλειν.

Τη δε επιούση μόγις εκκομισθήναι προς τα ιερά και
culteradmodum ad sacrificia delatum sacrificasse, nihiloque

θύσαι , και μηδέν μείον έτι παραγγέλλειν υπέρ του
secius navigationem imperasse. (6 ) Postridie , quum jam

πλού τοις ηγεμόσιν. (6) Ες δε την υστεραίαν κακώς pessime haberet, tamen a consuetis sacrificiis non destitisse,

40 ήδη έχοντα όμως θύσαι τα τεταγμένα . Παραγγείλει Jussisse vero ut duces circa aulam versarentur : et eos qui

δε τους μεν στρατηγούς διατρίβειν κατά την αυλήν , | mille, quique quingentis militibus prefecti essent pro foribus

χιλιάρχας δε και πεντακοσιάρχας προ των θυρών. | custodiarm agerent. Quumque jam plane langueret , ex
Ήδη δε παντάπασι πονήρως έχοντα διακομισθήναι εκ

borto in regiam translatum . Ingressisque ad eum ducibus,
του παραδείσου ες τα βασίλεια. Εισελθόντων δε των

45 ηγεμόνων γνώναι μεν αυτούς, φωνήσαι δε μηδέν έτι , | agnovisse quidem eas, alloqui tamen non potuisse , nullamque

αλλ ' είναι άναυδον και την νύχτα πυρέσσειν κακώς
vocem edidisse, et tota illa nocte ac sequenti die gravissimus

και την ημέραν, και την άλλην νύκτα και την ημέραν. | febri correptum fuisse .
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ΚΕΦ. Κ '. CAP. XXVI .

Ούτως εν ταις εφημερίσι ταϊς βασιλείοις αναγέ- Ita in diariis regiis scriptum legitur, dein vero milites de

γραπται , και επί τούτοις ότι οι στρατιώται επόθησαν | siderio ejus videndi captοs esse. Et nonnullis vivum cer

ιδείν αυτόν , οι μέν, ως ζώντα έτι ίδoιεν· οι δε , ότι τε
nere cupientibus : nonnullis , quod jam mortuus esse dice

θνηκέναι ήδη εξηγγέλλετο , επικρύπτεσθαι δε αυτού
5 ετόπαζον πρός των σωματοφυλάκων τον θάνατον, ως | retur, mortemque ejus a custodibus corporis celari , ( mea

έγωγε δοκώ τους πολλούς δε υπό πένθους και πόθου | sententia ) suspicantibus , plerosque pre dolore ac desiderio

του βασιλέως βιάσασθαι ιδείν Αλέξανδρον. Τον δε regis , vi ad illum videndum irrupisse. Sed jam regem

άφωνον μεν είναι λέγουσιπαραπορευομένης της στρα- | ingrediente exercitu vocem defecisse : capite tantum egre

τιάς · δεξιούσθαι δε και ως εκάστους την τε κεφαλήν

10επαίροντα μόγις και τον οφθαλμούν επισημαίνοντα. (2) | sublevato atque oculisindicium aliquod animi facientibus ,

Λέγουσι δε αι εφημερίδες αι βασίλειοι έν του Σαρά- | singulis dextram prebuisse. ( 2 ) Misdem diariis regis con

πιδος τω ιερώ Πείθωνά τε εγκοιμηθέντα και "Άτταλον | tinetur , in Serapidis ede pernoctasse Pithonem, Attalum ,

και Δημοφώντα και Πευκέσταν , προς δέ Κλεομένην τε
και Μενίδαν και Σέλευκον, επερωτάν τον θεόν εί λώον | Demophontem et Peucestam ; et preter hos Cleomenem et

15 και άμεινον 'Αλεξάνδρω εις το ιερόν του θεού κομι
Menidam ac Seleucum . Et percontantibus deum , an melius

σθέντα και έχετεύσαντα θεραπεύεσθαι προς του θεού · | satiusque esset Alexandrum in templum suuum , ut a se

και γενέσθαι φήμην τινά εκ του θεού μη κομίζεσθαι εις | curaretur , deferri , oraculum redditum , Non oportere eo

το ιερόν, αλλ' αυτού μένοντι έσεσθαι άμεινον. (3) Ταύτα
deferri : sed melius ei si ibi maneat fore . (3) Idque amicos

τε απαγγείλαι τους εταίρους και Αλέξανδρον ου πολύ

20 ύστερον αποθανείν, ως τούτο άρα ήδη δν το άμεινον. | Alexandro renuntiasse , neque multo post Alexandrum de

Ου πόρρω δε τούτων ούτε 'Αριστοβούλω ούτε Πτολε- cessisse quasi id magis in rem ipsius esset. Ptolemæus et

μαίω αναγέγραπται. Οι δε και τάδε ανέγραψαν, ερέ- | Aristobulus praeterea nihil afterunt. Sunt autem qui hoc

σθαι μεν τους εταίρους αυτόν ότω την βασιλείαν απο
etiam addant : interrogatum ab amicis , cuinam regnum

λείπει , τον δε αποκρίνεσθαι ότι το κρατίστω: οι δε,

25 προσθείναι προς τούτω τώ λόγω ότι μέγαν επιτάφιον | relinqueret , respondisse , Optimo. Ali adjecisse eum ad

αγώνα δρα εφ ' αυτώ εσόμενον. hæc verba aiunt , ingens certamen inter eos de se futurum .

ΚΕΦ. ΚΖ'. CAP. XXVII.

Πολλά δε και άλλα οίδα αναγεγραμμένα υπέρ της Neque vero me præterit multa alia præter hæc de

'Αλεξάνδρου τελευτής , και φάρμακον ότι επέμφθη παρά | Alexandri obitu scripta esse : veluti venenum ei ab Anti

Αντιπάτρου Αλεξάνδρω και εκ του φαρμάκου ότι
30 απέθανεκαι το φάρμακονότι 'Αριστοτέλης μεν Αντι- | Patro missum esse , quo interit. Aristotelemque id Anti

πάτρω εξεύρε , δεδoικώς ήδη 'Αλέξανδρος Καλλισθέ- | patro confecisse , Alexandrum ob Calisthenis necem me

νους ένεκα , Κάσανδρος δε ο Αντιπάτρου εκόμισεν · οί | tuentem: idque a Casandro Antipatri filio allatum. Ali in

δε και ότι εν ημιόνου οπλή εκόμισε και τούτο ανέγρα- | mule ungula allatum scribunt : (2) et per Iollam minorem

ψαν. (2) Δούναι δε αυτό Ιόλλαν τον αδελφόν του
Casandri fratrem regi traditum . Fuisse enim lollam regi a

35 Κασάνδρου τον νεώτερον είναι γάρ οινοχόον βασιλικών
τον Ιόλλαν και τι και λελυπήσθαι προς Αλεξάνδρου | poculis , eique ab Alexandro paulo ante ejus mortem acerbi

ολίγω πρόσθεν της τελευτής · οι δε και Μήδιον μετα- | aliquid accidisse . Αlii Medium , guod Iolle amator esset ,

σχειν του έργου , εραστήν όντα του Ιόλλα και αυτόν sceleris conscium fuisse scribunt. Nam et hunc Alexandro

γάρ είναι τον εισηγητής γενόμενον 'Αλεξάνδρω του | auctorem comessationisfuise,statimque post haustum po
40 κώμου • οδύνην τε αυτό επί τη κύλικι γενέσθαι οξείαν,

και επί τη οδύνη απαλλαγήναι εκ του πότου . (3) Ήδη
culum vehementem dolorem sensisse , ita ut convivio exce

δέ τις ουκ ήσχύνθη αναγράψαι ότι αισθόμενος ου βιώ- | dere sit coactus . (3) Quidam etiam scribere non erubuit ,

σιμον όντα αυτον Αλέξανδρος ες τον Ευφράτην ποτα- Alexandrum quum jam de salute desperaret, ad Euphratem

μον ήει εμβαλών, ως αφανής εξ ανθρώπων γενόμενος se contulisse conjiciendi se in ſumen animo , uti sublatus

45 πιστοτέραν την δόξαν παρά τους έπειτα εγκαταλείπου
ex hominum oculis , certiorem apud posteros fidem faceret,

ότι εκ θεού τε αυτή η γένεσις ξυνέβη και παρά θεούς και
αποχώρησις. Ρωξάνην δε την γυναίκα ου λαθείν se ex deorum genere ortum ad deos rediisse . Roxanem

εξιόντα , αλλά είργόμενον γάρ προς αυτής εποιμώξαντα / vero conjugem , Consilio ejus intellecto , inhibuisse , plu
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ειπείν ότι έφθόνησεν άρα αυτω δόξης της ες άπαν, ως | rantemque ipsum dixisse : invidere illam sibi divinitatis

θεώ δή γεγενημένω. Και ταύτα εμοί ως μη αγνοείν | parte gloriam. Que quidem ideo potius a me commemo

δοξαιμι μάλλον ότι λεγόμενά εστιν ή ως πιστά ές αφή- | rantur , neignorasse videar ea tum sparsa fuisse , quam quod

γησιν αναγεγράφθω. fide digna existimem .

ΚΕΦ. ΚΗ' .
CAP. XXVIII.

6 'Ετελεύτα μεν δη Αλέξανδρος τη τετάρτη και δε - Decessit autem Alexander Olympiade exiill , archonte

κάτη και εκατοστή Ολυμπιάδι επί Ηγησίου άρχοντος | Athenis Hegesia . Vixit annos ΧΧΧιι , menses νπι , ut autor

Αθήνησιν · εβίω δε δύο και τριάκοντα έτη και του τρίτου | est Aristobalus . Regnavit annos xir , menses vit. Statura

μήνας επέλαβεν οκτώ , ώς λέγει 'Αριστόβουλος εβασί
corporis pulcherrima fuit , laboris summa patientia , summoλευσε δε δώδεκα έτη και τους οκτώ τούτους μήνας , το

10 τε σωμα κάλλιστος και φιλοπονώτατος και οξύτατος
mentis acumine, magna animi fortitudine præditus ,honoris

την γνώμην γενόμενος και ανδρειότατος και φιλοτιμό- ot gloriæ appetentissimus , periculorum amantissimus , di

τατος και φιλοκινδυνότατος και του θείουεπιμελέστατος vini cultus observantissimus : (2) corporis voluptatum

(2) ηδονών δε των μεν του σώματος εγκρατέστατος , των moderatissimus : quæ ad animum pertinent, sola laude

δε της γνώμης επαίνου μόνου απληστότατος· ξυνιδείν | inexplebilis , summa consili dexteritate quid in rebus ob

15 δε το δέον έτι εν τώ αφανεί όν δεινότατος , και εκ των
scuris facto esset opus cernebat : et ex verisimilibus felicis

φαινομένων το είκός ξυμβαλείν επιτυχέστατος , και
sime eventus rerum conjectabat : ordinandi exercitus , arτάξαι στρατιάν και οπλίσαι τε και κοσμήσαι δαιμονέ

στατος και τον θυμόν τους στρατιώταις επάραι και mandi gubernandique peritissimus. Idem ad militum

ελπίδων αγαθών εμπλήσαι και το δεύμα εν τοις κιν animos excitandos et bona spe replendos , et metum peri

20 δύνοις τώ αδεεί τω αυτού αφανίσαι , ξύμπαντα ταύτα culorum privati periculi contemptione profligandum exi

γενναιότατος. (3) Και ούν και όσα εν τώ αφανεί | mius. (3) Res dubias summa audacia aggrediebatur : ad

πράξαι , ξυν μεγίστω θάρσει έπραξεν· όσα τε φθάσας | anticipandos hostes eosque corripiendos , priusquam quod

υφαρπάσαι των πολεμίων, πριν και δείσαι τινα αυτά
eventurum erat timerent, solertissimus, promissi pactique

ως εσόμενα , προλαβείν δεινότατος και τα μέν ξυντε

religiosissimus observator : neve aliorum fraudibus cape
25 θέντα ή ομολογηθέντα φυλάξαι βεβαιότατος, προς δε των

εξαπατώντων μη αλώναι ασφαλέστατος χρημάτων δε retur, instructissimus : pecunias in privatas voluptates

ές μεν ηδονάς τας αυτού φειδωλότατος , ές δε ευποιίαν parcissimeconvertebat in amicos summa cum liberalitate

των πέλας αφθονώτατος.
erogabat..

ΚΕΦ. ΚΘ'.

CAP. XXIX .

Ει δέ τι έπλημμελήθη Αλεξάνδρω δι' οξύτητα ή υπ ' Si quid vero ab Alexandro iræ vehementia rapiditateque

30 οργής , ή εί τι ες το υπερογκότερον προήχθη βαρβα - commissum est , aut si insolentius barbarorum fastum

ρίσαι , ου μεγάλα τίθεμαι έγωγε, εί την νεότητά τε
imitatus est , equidem non tanti faciendum censuerim ,

τις την Αλεξάνδρου μη ανεπιεικώς ενθυμηθείη και το | siquis juvenilem Alexandri etatem non inique estimet, si

διηνεκές της ευτυχίας και τους προς ηδονήν ουκ επίτώ | perpetuum felicitatis cursum , si assentatores , qui voluptatis

βελτίστα τους βασιλεύσι ξυνόντας τε και επί κακώ ξυν

36 εσομένους· αλλά μεταγνώναι γε εφ' οίς έπλημμέλησε | Mantur, animadvertat. Ceterum delicti penitentia duci ,
causa cum regibus magno eorum malo versantur et versa

μόνο οίδα των πάλαι βασιλέων Αλεξάνδρω υπάρξει

υπό γενναιότητος. ( 2) Οι δε πολλοί , ει και τι έγνωσαν | id ego soli ipsi inter veteres reges tanquam eximium ac
πλημμελήσαντες, οι δε το προηγορείν αυτού , ως καλώς | genuinum quiddam adscribo . (2 ) Plerique enim, tametsi ali

δή πραχθέντος, επικρύψειν οίονται την αμαρτίαν, cujus delicti consci sibi sint , tuentes id ut recte factum

40 κακώς γιγνώσκοντες. Μόνη γάρ έμοιγε δοκεί ίασις | obtegere se culpam suam putant, inique statuentes .

1 αμαρτίας ομολογείν τε αμαρτόντα και δηλον είναι επ’ | Unicam enim peccati medicinam esse censeo peccati agni

αυτό μεταγινώσκοντα, ως τους παθούσί τι άχαρι ου tionem et confessionem , manifestumque pænitentiæ docu.

πάντη χαλεπά τα παθήματα φαινόμενα , εί ο δράσας | mentum edere . Νam qui injuriam accepit , non ita gra

αυτά ξυγχωρoίη ότι ου καλά έδρασεν , αυτώ τέ τινι ες viter lasum sese judicat, si is qui læsit perperam sese fe

45 το μέλλον ταύτην ελπίδα αγαθήν υπολειπομένην, μή Γ cisse fateatur : et bona alicui spes fit , se non amplius
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ποτε αν παραπλήσιόν τι αμαρτείν, εί τοϊς πρόσθεν ή injuria affectum iri , si is qui affecit penitentiam facti sui

πλημμεληθείσιν άχθόμενος φαίνοιτο. ( 3) Ότι δε ες θεόν præ se ferat . ( 3) Quod vero ad deum generis sui originem

την γένεσιν την αυτού ανέφερεν, ουδε τούτο εμοί δοκεϊ | referebat , ne hoc quidem atrox delicetum fuisse censuerim :

μέγα είναι αυτό το πλημμέλημα, ει μή και σόφισμα | quippe qui nihil aliud fortassis sibi propositum habuerit

5 ην τυχόν ες τους υπηκόους του σεμνού ένεκα. Ούκουν
quam ut eo figmento majorem auctoritatem apud suhditos

δοκεί έμοιγε η Μίνωος γενέσθαι βασιλεύς αφανέστερος | sibi conciliaret. Νeque vero mihi videtur Alexander fuisse

ή Αιακού ή Ραδαμάνθιος : οίς δή ές Δία ανενεχθείσα
Minoe aut Æaco aut Rhadamantho inferior, quorum genus

η γένεσις πρός των πάλαι ανθρώπων ουδεμιά αυτών
ad Jovem a veteribus relatum nulli ipsis vitio aut contu

ύβρει προστίθεται•ουδε Θησέως του Ποσειδώνος ουδε

το"Ίωνος του Απόλλωνος. (6 ) Ως έμοιγε και η Περσική | Neptunum, nequeIonis ad Αpollinen relatus . (4 ) Verum
meliæ versum fuit : quemadmodum nec Thesei ortus ad

σκευή σόφισμα δοκεί είναι πρός τε τους βαρβάρους , ως
et Persicus habitus arte quadam mihi a rege assumtus

μη πάντη αλλότριον αυτών φαίνεσθαι τον βασιλέα , και

προς τους Μακεδόνας, ως αποστροφήν τινα είναι αυτο | videtur, ne prorsus alienus ab eis rex esse videretur :

από της οξύτητός τε και ύβρεως της Μακεδονικήςεφ' utque refugium φuoddam adversus Macedonuminsolen
15 ότω δή και εγκαταμίξαι μοι δοκεί ταϊς τάξεσιν αυτών | tiam superbiamque haberet . Qua etiam de causa eum

τους Πέρσας τους μηλοφόρους και τους αγήμασι τους | Macedonum ordinibus Persas melophoros immiscuisse

ομοτίμους. Και οι πότοι δε , ώς λέγει 'Αριστόβουλος , | arbitror , et agematis , qui pari cum eis honore essent ,

ω του οίνου ένεκα μακροί αυτώ εγίγνοντο , ου γάρ πί- accensuisse. Longas etiam potationes , ut ait Aristobulus,

νειν πολύν οίνον Αλέξανδρον, αλλά φιλοφροσύνης της non vini causa amabat ; neque enim multum vini potabat,

20 ές τουςεταίρους. sed ut benevolentiam cum amicis foveret .

ΚΕΦ . Α' . CΑΡ. ΧΧΧ.

ac

“ Όστις δε κακίζει Αλέξανδρον , μή μόνον όσα άξια Quapropter quisquis Alexandrum incusat ac vituperat,

κακίζεσθαι εστι προσφερόμενος κακιζέτω, αλλά ξύμ- is non ea solum que vituperatione digna sunt afferens

παντα Αλεξάνδρου εις έν χωρίον ξυναγαγών, ούτω δη | vituperet,sed omnia ejus facta in ununa cumulum conge
rens , ita demum secum reputet , quis ipse et quali fortunaεκλογιζέσθω , όστις τε ών αυτός και οποία τύχη κεχρη

25 μένος όντιναγενόμενον εκείνον και ες όσον ευτυχίας | ad tantum humana felicitatis fastigium evasit , ut utriusque
usus ad cujus ac quanti principis accusationem accedat , qui

της ανθρωπίνης ελθόντα , βασιλέα τε αμφοίν ταϊν ηπεί- | continentis rex citra ullam controversiam fuerit nomenque

ρουν αναμφιλογώτατα γενόμενον και επί πάν εξικόμενον | suum per universum terrarum orbem propagarit : cogi

τω αυτού ονόματι , κακίζει σμικρότερός γε ών αυτός | tetque iste quisquis est accusator , quam exilis ipse sit ,

και επί σμικρούς πονούμενος και ουδε ταύτα εν κόσμω | quamque in exilibus parvique momenti rebus laboret ,
30 τιθέμενος. (2) Ως έγωγε δοκώ ότι ούτε τι έθνος αν ne illas quidem ipsas decore conficiat. (2 ) Ita enim sentio,

θρώπων ούτε τις πόλις εν τω τότε ήν ούτε τις είς άν
nullam ea tempestate , gentem , nullam urbem , nullum

θρωπος, εις δν ου πεφοιτήκει το Αλεξάνδρου όνομα . Ipervenerit. Quo circa non absque numine ejuseeinodidenique hominem fuisse , ad quem non Alexandri nomen

Ούχουνουδ' εμοί έξω του θείου φύναι αν δοκεϊ ανήρ I hominem terris datum existimaverim , cui nemo omnium

ουδενί άλλων ανθρώπων έoικώς . Και ταύτα χρησμοί | mortalium par fuit . Quod quidem etiam oracula in

35 τε επισημήναι επί τη τελευτή του Αλεξάνδρου λέγονται | Alexandri morte testata sunt , diversaque aliis atque alis

και φάσματα άλλα άλλους γενόμενα και ενύπνια φανέντα | hominibus spectra et insomnia oblata , et continuata in

άλλα άλλοις , και η ές τούτο εξ ανθρώπων τιμή τε αυτού hunc usque diem inter homines memoria et gloria , major

και μνήμη ουκ ανθρωπίνη ούσα , και νύν δε διά τοσούτου quam quæ in hominem cadat, tum denique alia post

άλλοι χρησμοί επί τη τιμή αυτού το έθνει των Μακε . | tantum temporis spatiam oracula Macedonum genti de

4ο δόνων χρησθέντες. (3) Επεί και αυτός έμεμψάμην | Tacta in historia rerum ab ipso gestarum reprehendi ,ejus honore edita . ( 3) Ego vero , tametsi nonnulla Alexandri

έστιν & εν τη ξυγγραφή των Αλεξάνδρου έργων , αλλ'
Alexandri tamen ipsius admiratorem esse meipsum citraαυτόν

γε Αλέξανδρον ουκ αισχύνομαι θαυμάζων: τα δέ | pudorem profiteor. Facta vero nonnulla improbavi, et

έργα εκείνα έκάκισα αληθείας τε ένεκα της έμής και veritatis meæ et publicæ utilitatis causa : in cujus gratiam

κάμα ώφελείας της ες ανθρώπους· εφ' ότω ώρμήθην ουδέ | hujus historiae scriptionem non absque numine etiam ag

45 αυτός άνευ θεού ες τήνδε την ξυγγραφήν. gressus sum ..

Τέλος της ξυγγραφής των Αλεξάνδρου έργων . FINIS OPERIS , QUOD EST DE ALEXANDRI REBUS GESTIS .
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ΙΝΔΙΚΗ. HISTORIA INDICA .

ΚΕΦ. Α'. CAP. I.

Τα έξω Ινδού ποταμού τα προς εσπέρην έστε επί Quæ extra Indum amnem Occidentem versus sunt re

τον ποταμόν Κωφήνα Αστακηνοί και Άσσακηνοί , έθνεα | giones ad Coplienem luvium usque Astaceni atque Assa

Ινδικά , εποικέoυσιν . (2) 'Αλλ' ούτε μεγάλοι τα σώ- ceni, Indica gentes, incolunt. (2 ) Sunt vero hi Indis intra

ματα , κατάπερ οι εντός του Ινδού ωκισμένοι , ούτε Indum amnem habitantibus et corporum magnitudine et

5 αγαθοί ώσαύτως τον θυμόν, ουδέ μέλανες ωσαύτωςτoίσι | animorum praestantia inferiores : neque tam nigri quam

πολλοίσιν Ινδοίσιν. (3) Ούτοι πάλαι μεν 'Ασσυρίοισιν | plerique Indi . (3) Hi olim Assyriis parebant ; deinde Μe

υπήκοοι ήσαν επί δε Μήδοισι Περσέων ήκουον , και | dis subjecti in Persarum potestatem venerunt et tributa Cyro ,

φόρους απέφερον Κύρω τώ Καμβύσεω εκ της γης | Cambysis filio , ex suis regionibus pependerunt , que Cyrus

σφών , ους έταξε Κύρος. (4) Νυσαίοι δε ουκ Ινδικόν | imperavit . (4 ) Nysei veroIndorum gens non sunt, sed ex iis

το γένος εστίν, αλλά των άμα Διονύσω έλθόντων ες την originem ducunt, qui olim cum Libero patre inIndiam vene

γήν των Ινδών τυχόν μεν και Ελλήνων , όσοι από- rant e Græcis fortasse , qui in bellis , quæ Liber cum Indis

μαχοι αυτών εγένοντο εν τoίσι πολέμοισιν εύστινας προς | gessit ,inutiles bello facti fuerant ; (5) fortassis autem etiam

Ινδούς Διόνυσος επολέμησε (5 ) τυχόν δε και των επι- | indigenas voluntariosin eandem curm Graecis coloniam de

χωρίων τους εθέλοντας τοϊσιν “Έλλησι συνέχισε την τε duxit, regionemque Nysæam a monte Nysa vocavit Liber,

15 χώρων Νυσαίην ώνόμασεν από του όρεος της Νύσης | urbemque ipsam Nysam . (6) Mons vero urbi vicinus , adcu

Διόνυσος , και την πόλιν αυτήν Νύσαν . ( 6) Και το όρος | jus radices sita est Nysa , Merus ( i. e. femur ) vocatus est

το προς τη πόλι , ότου εν τησιν υπωρείησιν ώκισται η | propter casum illum, quo usus fuit Bacchus simulac natas

Νύσα , Μηρός κληίζεται επί τη συμφορη ήτινι έχρήσατο | erat. Αtque haec quidem poeta de Libero finxerunt : eadern

ευθύς γενόμενος. (1) Ταύτα μεν οι ποιηται επί Διονύσω | que quotquot vel apud Grecos vel apud barbarosfabulosa
20 εποίησαν και εξηγείσθων αυτά όσοι λόγιοι Ελλήνων και rum historiarum scriptores sunt , narrent . (8) Apud Assa

βαρβάρων. (8) Εν Ασσακηνοϊσι δε Μάσσακα , πόλις cenos est Massaca , magna urbs , ubi et summa potestas est

μεγάλη , έναπερ και το κράτος της γης έστι της 'Ασσα- | regionis Assacia ; et alia urbs Peucela, Inagna etiam haec ,

κίης και άλλη πόλις Πευκέλα , μεγάλη και αυτή , ου non procul ab Indo . Hæc extra Indum amnem habitantur

μακράν του Ινδού. Ταύτα μεν έξω του Ινδού ποτα- Occidentem versus usque ad Cophenem flu

25 μου ώκισται προς εσπέρην έστε επί τον Κωφήνα .

ΚΕΦ. Β' . CΑΡ. ΙΙ .

Τα δε από του Ινδού προς έω , τούτό μοι έστω και των Quæ vero regio ab Indo orientem versus est, eam ego

Ινδών γη , και Ινδοί ούτοι έστωσαν. “Όροι δε της | Indiam appello , quique eas partesincolunt, Indos . Termi

Ινδών γης πρός μέν βορέεω ανέμου ο Ταύρος το όρος . | natur autem India a septentrione Tauro monte : (2 ) qui qui

(2) Καλέεται δε ου Ταύρος έτι εν τη γη ταύτη · αλλ' dem non amplius in ea regione nomen hoc retinet. Incipit

30 άρχεται ο Ταύρος από θαλάσσης της κατά Παμφύλους vero Taurus a mari circa Pamphyliam et Lyciam ac Cili

τε και Λυκίων και Κίλικας παρατείνει τε έστετην προς | ciam , tenditque perpetuo dorso ad orientalem oceanum ,

έω θάλασσαν , τέμνων την Ασίην πάσαν : (3) άλλη δε totam Asiam intersecans. (3 ) Alibi vero aliam appellationem

άλλοκαλέεται το όρος,τημεν Παραπαμισός, τη δέΗμω- | accipit hic mons. Quibusdam enim in locis Parapamisus,
δος: άλλη δε Ίμαον κληίζεται, και τυχόν άλλα και άλλα aliis Emodus , aliis Imaus dicitur . Fieri autem potest, ut

36 έχειονόματα (6) Μακεδόνες δε οι ξύν Αλεξάνδρωστρα- alias etiam alias appellationes habeat. (4) Macedones vero ,

τεύσαντες Καύκασον αυτό έκάλεον άλλον τούτον Καύ . qui cum Alexandro militarunt, Caucasum eum vocarunt ,

κασον , ου τον Σκυθικόν ως και τα επέκεινα του Καυκά- diversum ab eo qui in Scythia est : ut fama obtineret, Alo

σου λόγον κατέχειν ότι ήλθεν 'Αλέξανδρος. (6) Τα πρός | xandrum etiam Caucasum transcendisse . (5) Occideutem

εσπέρην δε της Ινδών γης ο ποταμός ο Ινδός απείργει | versus Indian ternuinus est Indus amnis ad magnum ocea

40 έστε επί την μεγάλην θάλασσαν , ίναπερ αυτός κατά num usque , ubi ipse per duo ostia in eum fertur, neque ta

δύο στόματα εκδιδοί , ου συνεχέα αλλήλοισι τα στόματα, Γ quidem inter se propinqua , quemadmodum quinque Istri
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κατάπερ τα πέντε του Ίστρου εστί συνεχέα: (6) αλλ' ώς | ostia ; (6) sed sicut ista Νili , a quibus Delta Egyptium effici

τα του Νείλου, υπό των το Δέλτα ποιέεται το Αιγύπτιον, tur : hoc pacto etiam Indus amnis partem Indiæ Delta facit,

ώδέ τι και [το ] της Ινδών γης Δέλτα ποιέει ο Ινδός πο
ταμός, ου μείον του Αιγυπτίου και τούτο Πάτταλα τη nequeid minius Egyptio, quod quidem Indorumlingua Pat

5 Ινδών γλώσσή καλέεται . (7) Το δε προς νότου γε ανέ
tala vocatur. (7 ) Qua vero ad austrum et meridiem vergit

μου και μεσημβρίης αυτή η μεγάλη θάλασσα απείργει India , ipso magno oceano clauditur : orientales etiam ejus

την Ινδών γην , και τα προς έω αυτή η θάλασσα απείρ- partes idem oceanus terminat. (8) Atque in nieridionali

γει. (8) Τα μεν προς μεσημβρίης κατά Πάτταλά τε quidem tractu quæ sunt circa Pattala Indique ſuminis

και του Ινδού τας εκβολές ώφθη πρός τε Αλεξάνδρου
ostia , ab Alexandro et Macedonibus ac multis Græcis perlu

10 και Μακεδόνων και πολλών Ελλήνων τα δε προς έω,
strata sunt : partes autem versus Orientem non adiit Alexan

Αλέξανδρος μεν ουκ επήλθε τάδε πρόσω ποταμού

Υφάσιος. (9) Όλίγοι δε ανέγραψαν τα μέχρι ποτα
der eas , quæ sunt ultra Hyphasin amnem . (9 ) Pauci vero

μου Γάγγεω και ένα του Γάγγεω αι εκβολαι και πόλις
scripserunt de iis quæ usquo ad Gangem sunt; aut ubi Gangis

Παλίμβοθρα μεγίστη Ινδών προς τη Γάγγη. ostia , maximaque ad Gangem Indorum urbs Palimbotbra.

ΚΕΦ. Γ. CAP. III .

18 Έμοί δε Ερατοσθένης ο Κυρηναίος πιστότερος άλ- Mihi Eratosthenes Cyrenæus majore fide dignus esto ,

λου έστω, ότι γης περιόδου πέρι έμελες ' Ερατοσθένεϊ. quoniam illi geographia curæ erat. (2) Is a monte Tauro , ubi

(2 ) Ούτος από του όρεος του Ταύρου , ίνα του Ινδού αι
Indi fontes sunt , secus Indum amnem usque ad magnum

πηγαι , παρ' αυτόν Ινδον ποταμόν ιόντι έστε επί την

μεγάλην θάλασσαν και του Ινδού τας εκβολάς μυρίους
oceanum et Indi ostia India latus stadia XIII m continere ait.

20 σταδίους και τρισχιλίους την πλευρών λέγει επέχειν της (3) Latus vero huic oppositum statuit ab eodem monte præ

γης της Ινδών . (3) Ταυτησί δε αντίπoρoν πλευρών ποιέει ter mare orientale, non amplius huic lateri æquale, sed

την από του αυτού όρεος παρά την εώην θάλασσαν , ουκ

έτι ταύτη τη πλευρη ίσην, αλλά άκρην γάρ ανέχειν επί
longo tractu promontorium circiter ad m m stadiorum in

μέγα είσω εις το πέλαγος , ές τρισχιλίους σταδίους μά
mare protendi : ut igitur ei æstimetur hoc India latus orien

25 λιστα ανατείνουσαν την άκρην είη αν ών αυτώ η πλευ- tale obtinere xvi u stadiorum . Atque hæc quidem est illi

ρη της Ινδών γης πρός έω μυρίους και εξακισχιλίους Indiæ latitudo . (4 ) Longitudinem vero ab occidente in

σταδίους επέχουσα τούτο μεν αυτώ πλάτος της Ινδών
orientem usque ad urbem Palimbothra, dicit schänis di

γης συμβαίνει. (6) Μήκος δε το αφ' εσπέρης επί έω έστε

μεν επί την πόλιν Παλίμβοθρα, μεμετρημένον σχοίνοισι
mensam se scribere , esse enim viam regiam eamque esse

30 λέγει αναγράφειν και είναι γάρ οδόν βασιληίην τούτο stadiorum x m . Ulteriora non amplius æque certa ésse.

επέχειν ες μυρίους σταδίους· τα δε επέκεινα ουκέτι ωσαύ- (5) Quotquot vero famam in scribendo secuti sunt , cum

τως έτρεχέα. (6) Φήμας δε όσοι ανέγραψαν, ξύν τη άκρη promontorio in mare porrecto , (Indiam ) circiter X M sta

τη ανεχούση ες το πέλαγος ες μυρίους σταδίους μάλιστα
diorum continere dicunt : superius, esse longitudinem stadio

επέχειν λέγουσιν· είναι δε άνω το μήκος της Ινδών γης

35 σταδίων μάλιστα δισμυρίων . (6) Κτησίης δε ο Κνίδιος
rum circiter xx M. (6 ) Ctesias Cnidius Indiam reliquæ Asiæ

την Ινδών γην ίσην τη άλλη '
Ασίη λέγει , ουδέν λέγων, equalem esse magnitudine affirmat , sed errat , sicut etiain

ουδέ ' Ονησίκριτος ,τρίτην μοίραν της πάσης γής: Νέαρ » | Onesicritus , qui eam tertiam partem terrarum esse perhibet .

χος δε μηνών τεσσάρων οδόν την δι' αυτού του πεδίου Nearchus quattuor mensium iter per ipsum campum India

της Ινδών γης. (7) Μεγασθένεϊ δε το από ανατολέων
esse dicit. (7 ) Megasthenes vero ab oriente in occidentem

40 ες εσπέρην πλάτος εστί της Ινδών γης , 8 , τι περ οι
άλλοι μήκος ποιέoυσι και λέγει Μεγασθένης, μυρίων | latitudinem India esse vult , quam ali longitudinem faciunt ,

και εξακισχιλίων σταδίων είναι , έναπερ το βραχύτατον | eamque Megasthenes auctor est , ubi brevissimum ejus spa -

αυτού . (8) Το δε από άρκτου προς μεσημβρίην , τούτο tium sit , xvi m stadiorum continere . (8) A septentrione autem

δε αυτο μήκος γίνεται , και επέχει τριακοσίους και versus meridiem, ea illi quidem est longitudo, et extenditur

15 δισχιλίους και δισμυρίους, έναπερ τοστεινότατον αυτού . ad xxii m et ccc stadia , ubi angustissima est. (9) Flumina

(0) Ποταμοί δε τοσοίδε εισίν εν τη Ινδών γη , όσοι ουδε

εν τη πάση'Ασίη μέγιστοι μένο Γάγγης τε και ο Ινδός ,
sunt in India tantæ magnitudinis , quantæ nullum est in

ότου και η γη επώνυμος: άμφω του τε Νείλου του Αι- universa Asia ; maxima sunt Ganges et Indus, a quo et

γυπτίου και του Ίστρου του Σκυθικού , και εί ές ταυτό regio nomen accepit : uterque et Nilo Ægyptio et Istro Scy
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συνέλθοι αυτοίσι το ύδωρ, μέζονες»(το) δοκέειν δ' έμοιγε , thico, etiamsi in unum alveum confuerent, major est : (10)

και ο 'Ακεσίνης μέζων εστί του τε "Ίστρου και του Νεί- at mea sententia vel Acesines Nilum et Istrum magnitudine

λου , ίναπερ παραλαβών άμα τόν τε Υδάσπεα και τον
superat, ubi Hydaspe, Hydraote et Hyphasi in suum alveum

Υδραώτεα και τον Υφασιν εμβάλλει ες τον Ινδον, ως
5 και τριήκοντα αυτό στάδια το πλάτος ταύτη είναι και | receptis im Indum fertur tantus , ut ejus latitudo ibi triginta

τυχόν και άλλοι πολλοί μεζονες ποταμοί εν τη Ινδών γη | stadia efficiat . Fortassis autem etiam alia multa majora

δέουσιν. Numina Indiam secant.

ΚΕΦ. Δ '. CAP. IV.

Αλλά ού μοι ατρεκές υπέρ των επέκεινα Υφάσιος Sed ultra Hyphasin amnem nihil explorati habeo , quod

ποταμού ισχυρίσασθαι, ότι ου πρόσω του Υφάσιος ήλ- | airmare possim ; quia ultra Hyphasin progressas non est

10 θεν Αλέξανδρος. (2) Αυτοϊν δε τον μεγίστοιν ποταμούν
Alexander. ( 2) Ex his vero duobus maximis fluviis Gange

του τε Γάγγεω και του Ινδού τον Γάγγεα μεγέθει πολύ
τι υπερφέρειν Μεγασθένης ανέγραψε , και όσοι άλλοι | atque Indo , Megasthenes Gangem Indo longe majorem esse

μνήμην του Γάγγεω έχουσιν· ( 3) αυτόν τε γάρ μέγαν ανί- | scribit , et alii omnes qui Gangis mentionem faciunt . (3)

σχειν εκ των πηγέων , δέχεσθαί τε ες αυτόν τον τε Καϊ- Nam et grandem jam inde ab ipsis fontibus oriri , atque in

15 νάν ποταμών και τον Εραννοβόαν και τον Κοσσόανον ,
se recipere Cainam , Erannoboam , Cossoanum , omnes na

πάντας πλωτούς: έτι δε Σωνόν τε ποταμόν και Σιττόκα
vigabiles , deinde Sonum , Sittocatim et Solomatim , et hos

τιν και Σολόματιν, και τούτους πλωτούς . (4 ) Επί δε

Κονδoχάτην τε και Σάμβον και Μάγωνα και Αγόρανιν | navigabiles . (4) Post hos Condochatem , Sambum, Magonem ,

και Ώμαλιν· εμβάλλουσι δε ες αυτόν Κομμενάσης τε Agoranim et Omalim . Feruntur etiam in eum Commenases

20 μέγας ποταμός και Κάκουθις και Ανδώματος εξ έθνεος | grandis fluvius et Cacuthis atque Andomatis ex Mandiadinis

Ινδικού του Μανδιαδινών δέων (5) και επί τούτοισιν Indica gente fluens : (5) ad hæc, Amystis juxta urbem Cata

'Άμυστις παρά πόλιν Καταδούπην, και Οξύμαγις επί | dupam , et Oxymagis apud Pazalas, quos vocant, et Errhe

Παζάλαισι καλεσμένοισι, και Έρρένυσις εν Μάθαισιν,

έθνεϊ Ινδική, ξυμβάλλει το Γάγγη. (6) Τούτων λέγει | nysis apud Matlas , Indie genteni , in Gangem fuunt . (6)

25 Μεγασθένης ουδένα είναι του Μαιάνδρου αποδέοντα , Horum omnium fluviorum Megasthenes nullum Mæandro

έναπερναυσίπορος ο Μαίανδρος . (1) Είναι ών το εύρος τω | minorem , qua navigabilis Meander est , esse asseverat. (7)

Γάγγη,ένθα περ αυτός εαυτού στεινότατος , εις εκατον Jam Gangem patere , qua maxime angustus est , ad cen

σταδίους πολλαχή δε και λιμνάζειν, ως μή άποπτον είναι
tum stadia ; multis vero in locis stagnare, ita ut ulterior

την πέρην χώρων, ίναπερ χθαμαλή τε εστι και ουδαμή
terra conspici non possit, qua parte humilis est nullosque

30 γηλόφοισιν ανεστηκυία . (8) Το δε Ινδώ ες ταυτόνέρχε

ται. Υδραώτης μεν εν Καμβισθόλoισι παρειληφώς τον
colles habet. (8 ) Indo autem idem accidit. Hydraotes qui

τε Υφασιν έν Αστρύβαισικαι τον Σαράγγην έκ Κηχέων | demin Cambistholis , receptis in se et Hyphasi in Astryhbis ,
και τον Νεϋδρον εξ Αττακηνών , ές Ακεσίνην εμβάλλου- | et Sarange ex Cecis , et Neudro ex Attacenis , in Αcesinem

σιν . (9 ) Υδάσπης δε εν Οξυδράκαισιν άγων άμα οι τον
ſluit. (9) Hydaspes vero in Oxydracis Sinarum in se recipiens

36 Σίναρον εν'Αρίσπαισιν ες τον'Ακεσίνην εκδιδοί και ούτος.
(1ο) Ο δε Ακεσίνης εν Μαλλοϊς ξυμβάλλει τω Ινδώ και -in Arispis etiam in Acesinemfertur. ( 10) Acesines apud Mal

Τούταπος δε μέγας ποταμός ες τον 'Ακεσίνην εκδιδοί .
los cum Indo committitur : etiam Tutapus magnus ſuvius

Τούτων και Ακεσίνης εμπλησθείς και τηεπικλήσι εκνική- | in Acesinem exit . Quibus amnibus Acesines grandior factus

σας αυτός το έωυτού ήδη ονόματι έσβάλλει ες τον Ιν

4ο δον ( 1) Κωφήν δε εν Πευκελαιώτιδι, άμα οι άγων | plien in Peuceletide , ducens secum Malantum , Soastum
suumque victor nomen retinens in Indum fertur. ( 11 ) Co.

Μάλαντόν τε και Σόαστον και Γαρροίαν, εκδιδοί ες τον

Ινδόν. (12 ) Kατύπερθε δε τούτων. Πάρενος και Σά- et Garræam amnes, Indo se miscet. ( 12) Supra hos Parenus

παρνος,ου πολύ διέχοντες , εμβάλλουσιν ες τον Ινδόν. et Saparnus, non multum inter se distantes, in Indum fluunt.

Σόανος δε, εκ τηςορεινής της Αβισσαρέων, έρημος άλλου
Soanus ex montanis Abissareensium absque alterius fluvii

45 ποταμού , εκδιδοί ες αυτόν. Και τούτων τους πολλούς
societate in eundem se ingerit. Horum quoque plerosque

Μεγασθένης λέγει , ότι πλωτοί είσιν . (13) Ούκουν απι

στίην χρή έχειν υπέρ τε του Ινδού και του Γάγγε », η Megasthenes navigabiles esse affirmat . ( 13) Non igiturin

μηδε συμβλητούς είναι ειυτοϊσι τόν τε "Ίστρον και του credibile esse debet , Istrum et Nilum ratione aquarum cum

Νείλου το ύδωρ. (14) Ες μέν γε τον Νείλον ουδένα Indo et Gange ne comparari quidem posse . (14) Nam in
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ποταμόν εκδιδόντα ίδμεν, αλλ' απ' αυτού διώρυγας τε Nilum nullum flumen illabi scimus, sed ex ipso fossas per

τμημένας κατά την χώραν την Αίγυπτίην. (15) ‘0 Ægyptum duci. ( 15) Ister vero exiguus a fontibus oritur :

δέ γε "Ίστρος ολίγος μέν ανίσχει από των πηγέων, δέχε et multos quidem fluvios in se recipit, sed et multitudine

ται δε πολλούς ποταμούς, αλλ ' ούτε πλήθεϊ ίσους τοίσιν
Indicis ſuminibus , quæ in Indum et Gangem feruntur, non

5 'Ινδών ποταμοίσιν, οι ες τον Ινδον και τον Γάγγεα εκ

διδούσι :πλωτούς δε δή και κάρτα ολίγους , ών τους μεν | Bars;etnavigabiles modo perpaucos, ex quibusipse Enum

vidi ac Saum . ( 16) Atque Enus quidem in confinio No
αυτός ιδών οίδα , τον "Ένον τε και τον Σάον . (16) "Ένος

ricorum et Rhetorum Istro se immiscet : Saus autem apud

μεν εν μεθορίων της Νωρικών και Ραιτών γης μίγνυται

Pæonas. Locus vero ubi hæc fiumina inter se committun
τω Ίστρω , ο δε Σάος κατά Παίονας. Ο δε χώρος ,

1ο έναπερ συμβάλλουσιν οι ποταμοί , Ταυρούνος καλέεται. tur Taurunus vocatur. ( 17 ) Si quis vero et alium fluvium

“Όστις δε και άλλον οίδε ναυσίπορον των ες τον Ίστρον | navigabilem fluentem in Istrum norit , multos tamen eos

εκδιδόντων, αλλά ού πολλούς που δίδε. non esse novit .

ΚΕΦ. Ε .
CAP. V.

Το δε αίτιον όστις εθέλει φράζειν του πλήθεός τε και Quisquis autem causam multitudinis et magnitudinis In

μεγέθεος των Ινδών ποταμών, φραζέτω εμοί δε και diæ fluminum explicare velit , illi per me boc integrum sit .

15 ταύτα ως ακοή αναγεγράφθω. (2) Επεί και άλλων
Ego enim ca quoque quae de his rebus scripsi majorem fidem

πολλών ποταμών ουνόματα Μεγασθένης ανέγραψεν, οι
non habere censeo , quam quæ fama sparsa sunt. (2 ) Præ

έξω του Γάγγεώ τε και του Ινδού εκδιδούσιν ες τον
terea etiam aliorum multorum fluminum nomina Megasthe.

έωόν τε και μεσημβρινόν τον έξω πόντον ώστε τους
nes commemorat, quæ extra Gangem atque Indum feruntur

πάντας οκτώ και πεντήκοντα λέγει ότι εισίν Ινδοί πο

in orientale etmeridiale externum mare ; ita ut vui in uni.

20 ταμοί , ναυσίποροι πάντες. (3) Αλλ' ουδε Μεγασθένης

πολλήν δοκέει μοι επελθείν της Ινδών χώρης, πλήν γε
versum sint Indiæ fluvii, omnes navigabiles. (3) Sed nec

ότι πλεύνα ή οι ξυν Αλεξάνδρα τω Φιλίππου επελθόν- ipse Megasthenes mihi videtur multum Indie peragrasse:

τες . Συγγενέσθαι γάρ Σανδρακόττω λέγει , το μεγίστω | plus tamen certe quam qui cum Alexandro Philippi F. mi

βασιλέϊ των Ινδών και Πώρω , έτι τούτου μέζονι . (4) | liturunt . Sandracotto enim se adfuisse scribit, maximo

25 Ούτος ών ο Μεγασθένης λέγει , ούτε Ινδούς επιστρατεύσαι | Indorum regi , et Poro , qui vel Sandracotto potentior fuit .

ουδαμούσαν ανθρώποισιν, ούτε Ινδοίσιν άλλους ανθρώ- I (4 ) Scribit itaque hic Megasthenes , neque Indos cum allis

πους (6) αλλά Σέσωστριν μεν τον Αιγύπτιον, της Ασίης | hominibus bellum gessisse , neque ullos externos Indis bel

καταστρεψάμενος την πολλήν, έστε επί την Ευρώπην Ιumintulise. (5) Sesostrim enim Egyptiam , magna Asize

σύνστρατιά ελάσαντα,όπίσω απονοστήσαι· (6) Ινδάθυρο | parte subhacta , postquamin Europam usque cum exercita

3 ) σιν δε τον Σκύθεα εκ Σκυθίης ορμηθέντα πολλά μέν της
processerat, retrocessisse ; (6 ) Indathyrsim autem Scytham

'Ασίης έθνεα καταστρέψασθαι , επελθείν δε και την Αί

ex Scythia profectum multas Asiæ gentes debellasse : Ægy
γυπτίων γήν κρατέoντα : (7) Σεμίραμιν δε την Ασσυρίων

ptum etiam victorem adiisse ; (7 ) ac Semiramidem quidem

επιχειρέειν μεν στέλλεσθαι ες Ινδούς , αποθανείν δε

πρίν τέλος επιθεϊναι τoίσι βουλεύμασιν· αλλά 'Αλέξαν- | Assyriam tentasse exercitumin Indos ducere, sed nmortem

25 δρον γάρ στρατεύσαι επί Ινδούς μούνον . (8) Και προ | ejus consilia conatusque fregisse . Solum vero Alexandrum

Αλεξάνδρου Διονύσου μέν πέρι πολλός λόγος κατέχει, ώς | in Indos expeditionem fecisse . (8) Αtqui ante Alexandrum

και τούτου στρατεύσαντος ες Ινδούς , και καταστρεψα- | fama tenet Liberum contra Indos expeditionem suscepisse ,

μένου Ινδούς : “Ηρακλέος δε πέρι ου πολλός. (9) | eosque sulbegisse : de Hercule infirmior fama est . (9 ) Αt vero

Διονύσου μέν γε και Νύσα πόλις μνήμα ου φαύλον της | expeditionis a Libero factae non leve documentum est Nyssa

40 στρατηλασίης και ο Μηρός το όρος , και ο κισσός ότι urbs et Meros mons , quodque hedera in hoc monte nasci

εν τω όρεϊ τούτω φύεται και αυτοί οι Ινδοί υπό τυμ
tur : quod præterea Indi ipsi tympana ac cymbala pulsantes

πάνων τε και χυμβάλων στελλόμενοι ές τάς μάχας και

έσθής αυτοίσι κατάστικτος εούσα , καθάπερ του Διονύσου
pugnas adeunt, itemque veste distincta maculis , Libero

τoίσι βάκχοισιν: ( 10 ) Ηρακλέος δέου πολλά υπομνήμα. | patri bacellantium more , utuntur. ( 10) Herculisauten non

15 τα . Αλλά την 'Αορνον γάρ πέτρην, ήντινα Αλέξανδρος | multa monimenta exstant . Quod enim Aornum petram ,

βίη έχειρώσατο , ότι Ηρακλέης ού δυνατός εγένετο εξε- quam Alexander vi cepit , Hercules expugnare non potuerit,

λεϊν, Μακεδονικών δοκέει μoί τι κόμπασμα, κατάπερών | Macedonica quedain jactantia mihi videtur : quemadmo

και τον παραπάμισον Καύκασον εκάλεον Μακεδόνες , ου dum et Parapamisum montem Causasum vocarunt Mace

δέν τι προσήκοντα τούτον τω Καυκάσω. ( α) Και τι και | dones , nihil ad Caucasum pertinentem. ( 11 ) Antrum
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άντρον επιφρασθέντες εν Παραπαμισάδαισι, τούτο έφρα- | quoque aliquod quum apud Parapamisadas esse accepissent ,,

σαν εκείνο είναι του Προμηθέος του Τιτήνος το άντρον, Promethei Titanis esse dixerunt , in quo ille ob ignem furto

εν ότω έκρέματο επίτη κλοπή του πυρός. (12) Και δη | sublatum in crucem actus fuerit . ( 12) Αpud Sibas quoque,

και εν Σίβαισιν, Ινδικό γένεϊ , ότι δοράς αμπεχομένους | Indicam gentem , quod eos pellibus amictos conspexerant ,
5 είδον τους Σίβας , από της Ηρακλέος στρατηλασίης | Indicam gentem , quod eos pelibus amictos conspexerant ,
έφασκον τους υπολειφθέντας είναι τους Σίβας και γάρ | ab Ηerculis expeditione relictos esse Sibas disserebant. Si

και σκυτάλην φορέουσί τε οι Σίβαι , και τοϊσι βουσιν quidem et clavam gestant Sibæ , et bubus clavæ notam in.

αυτών ρόπαλονεπικέκαυται και τούτο ες μνήμην ανέφε- urunt : quod item ad memoriam clavæ Herculis retulerunt.

ρον του ροπάλου του Ηρακλέος. (13 ) Ει δε τω πιστά
( 13) Si cui vero hæc credibilia videntur , alius certe hic Her.

10 ταύτα , άλλος αν ούτος Ηρακλέης είη , ουχ ο Θηβαίος,

ή ο Τύριος ούτος , ή ο Αιγύπτιος , ή τις και κατά την
cules fuerit , non Thebanus, sed aut Tyrius , aut Ægyptius,

άνω χώρην ού πόρρω της Ινδών γης ωχισμένην μέγας | aut aliquis etiam ex superiori regione non procul abIndia

βασιλεύς.
habitata magnus rex .

ΚΕΦ. ς '. CΑΡ . VΙ.

Ταύτα μέν μοι εκβολή έστω του λόγου εις το μή πιστά Atque hæc quidem per digressionem dicta sint , ne

15 φαίνεσθαι όσα υπέρ των επέκεινα του Υφάσιoς πo- fide digna videantur, quæ de iis qui ultra Hyphasin degunt

ταμού Ινδών μετεξέτεροι ανέγραψαν: έστε γάρ επί τον Indis nonnulli conscripserunt : nam ad Hyphasin amnem

Υφασιν οί της Αλεξάνδρου στρατηλασίης μετασχόντες | usque non sunt prorsus indigni ide , qui expeditioni Ale

ου πάντη άπιστοί είσιν . (2) Επεί και τόδε λέγει Με
xandri interfuerunt. (2) Siquidem etiam hoc Megasthenes

γασθένης υπέρ ποταμού Ινδικού , Σίλαν μεν είναι οι
de flumine quodam Indico commemorat : Silam ei nomen

20 ούνομα , ρέειν δε από κρήνης επωνύμου το ποταμό
esse , fluere ex fonte ejusdem cum flumine nominis per

διά της χώρας της Σιλέων , και τούτων επωνύμων του

ποταμού τε και της κρήνης (3) το δε ύδωρ παρέχεσθαι
regionem Sileorum , qui etiam eandem , quam fons et flu

τoιόνδε ουδέν είναι ότι αντέχει το ύδωρ , ούτε τι
vius , appellationem habeant. (3) Ejus aquam ejusmodi

νήχεσθαι επ ' αυτού ούτε τι επιπλέειν, αλλά πάντα γάρ | esse , ut nihil omnino sustinere possit , neque quicquam ei

25 ες βυσσόν δύνειν . ούτω τι άμενηνότερον πάντων | innatare neque supernavigare , sed omnia in fundum de

είναι το ύδωρ εκείνο και ήεροειδέστερον. (4) Υεται δε η | mergi. Ita pre reliquis omnibus hanc aquam tenuem

Ινδών γη το θέρος , μάλιστα μεν τα όρεα , Παραπαμι- atque magis aeriam esse . (4 ) India autem per æstatcm

σός τε και ο Ήμωδός και το Ιμαϊκόν όρος , και από pluvia madet : precipue vero Parapamisus et Emodus

τούτων μεγάλοι και θολεροί οι ποταμοί δέουσιν . (5 ) atque Imaus montes , et ab his magni ac turbulenti amnes

30 Υεται δε του θέρεος και τα πεδία των Ινδών , ώστε λι
nuunt. (5 ) Perfunduntur æstate pluvia etiam campi In

μνάζειν τα πολλά αυτών και έφυγεν η Αλεξάνδρου | die , itaut plerique stagnent ;fugitquealiquando Alexan

στρατιή απότου Ακεσίνου ποταμού μέσου θέρεος,υπερ: | ari exercitus abAcesine Muvio , quum media estate ejus
βαλόντος του ύδατος ες τα πεδία • (6) ώστε από τώνδε

έξεστι τεκμηριούσθαι και του Νείλου το πάθημα του
aqua campos obrueret. (6) Ex quibus licet certa conjectura

35 το ότι εοικός είναι ύεσθαι τα Αιθιόπων όρεα του θέ
etiam Nili inundationem explicare , quum verisimile sit

ρεος, και απ' εκείνων εμπιπλάμενον τον Νείλον υπερ- | Ethiopum montes estate complui , atque iis pluviis im

βάλλειν υπέρ τάς όχθας ες την γήν την Αίγυπτίην (7 ) | pletum Nilum superatis ripis Egyptum inundare : (7) tur

θολερός ών και ούτος ρέειέν τήδε τη ώρη, ώς ούτε αν από bidus igitur etiam hic fluvius hac anni parte fluit, sicut

χιόνος τηχομένης έρρεεν , ούτε εί πρός των ώρη θέρεος | neque a nive liquata fuere potest , neque si ab etesis e

40 πνεόντων ετησίων ανέμων ανεκόπτετο οι το ύδωρ αλ- state spirantibus inhiberetur ipsi aqua : præsertim quum ne

λως τε ουδε χιονόβατα είη αν τα Αιθιόπων όρεα υπό nive quidem tecti sint fortasse Æthiopum montes præ ca

καύματος. (8) Υεσθαι δε κατάπερ τα Ινδών ουκ lore . (8) Pluvias vero pati quemadmodum India , nequa

έξω εστί του είκότος , επεί και τάλλα η Ινδών γή ουκ

απέoικετηςΑιθιοπίας , και οι ποταμοί σε Ινδοί ομοίως η τοις India Maud dissimilis Ethiopie est et lavi Indici

quam dissentaneum rationi existimaverim : nam et ceteris

45 τω Νείλω τώ Αιθιοπείω τε και Αίγυπτίω κροκοδείλους | in rebus India haud dissimilis Ethiopie est et luvi Indici

τε φέρουσιν , έστιν δε οι αυτών και ιχθύας και άλλα | perinde ac Nilus Ethiopicus et Egyptius crocodilos alunt ,

κήτεα όσα ο Νείλος , πλήν ίππου του ποταμίου : 'Όνη- nonnulli et pisces ac balanas ejusdem generis ut Nilus ,

σίκριτος δε και τους ίππους τους ποταμίους λέγει ότι | excepto equo fluviatili : sed hos quoque in is esse One

φέρoυσι. (9) Των τε ανθρώπων αι ιδέαι ου πάντη | sicritus tradit . (9) Αt ne facie quidem ac vultu multum

50 απάδουσιν αι Ινδών τε και Αιθιόπων : οι μεν προς | inter se differunt Indi et Ethiopes. Certe qui ad austrum
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νότου ανέμου Ινδοί τους Αιθίοψι μάλλόν τι έοίκασι , ventum vergunt Indi Æthiopibus magis similes sunt , nigra

μέλανές τε ιδέσθαι εισί , και η κόμη αυτoίσι μέλαινα
facie et nigra coma , sed non æque simi neque ita crispo

πλήν γε δή ότι σιμοι ουχ ώσαύτως ουδέ ολόκρανοι ως

- Αιθίοπες: οι δε βορειότεροι τούτων κατ’ Αίγυπτίους | capillitio ut Ethiopes : qui vero magis ad septentrionem

και μάλιστα αν ειεν τα σώματα. incolunt , Ægyptios potius corporis forma referunt.

esse ,

ΚΕΦ. Ζ' .
CAP. VII .

" Έθνεα δε Ινδικά είκοσι και εκατόν τα άπαντα
Gentes Indicas centum duodeviginti in universum

λέγει Μεγασθένης , δυοϊν δέοντα . Και πολλά μέν είναι
statuit Megasthenes. Ego vero multas quidem Indiæ gentes

έθνεα Ινδικά και αυτός συμφέρομαι Μεγασθένεϊ, το δε
cum Megasthene senserim : unde autem certi aliquid

ατρεκές ουκ έχω εικάσαι όπωςεκμαθών ανέγραψες: | cognoverit, conjectura assequi non possum , quum exigram
1ο ουδέ πολλοστον μέρος της Ινδών γης επελθών , ουδε

επιμιξίαςπάσι τοίςγένεσιν εούσης ες αλλήλους. (2) | commercia inter se agitent. (2)Olim quidem Indos no
quandam Indiæ partem peragrarit, neque omnes ejus gentes

Πάλαι μεν δή νομάδας είναι Ινδούς , κατάπερ Σκυ

θέων τους ουκ αρoτήρας , οι επί τησιν αμάξησι πλα
mades fuisse ( dicit Megasthenes ) , quemadmodum et Scy

νώμενοι άλλοτε άλλην της Σκυθίης αμείβουσιν , ούτε
tbas , qui arationem non exercent, sed in plaustris degentes

15 πόλιας οικέοντες ούτε Ιερά θεών σέβοντες (3) ούτω | incertis sedibus vagantur , neque urbes incolunt , neque

μηδέ Ινδοϊσι πόλιας είναι μηδε ιερά θεών δεδομημένα | templa deorum colunt: (3 ) ita neque Indis urbes fuisse

αλλ ' αμπίσχεσθαι μεν δοράς θηρείους των κατακτά - neque templa diis exstructa , sed ferarum quas occiderint

νοιεν, σιτέεσθαι δε των δένδρεων τον φλοιόν : καλέ- exuviis se vestivisse : arborum corlicibus vesci solitos fuisse ;

εσθαι δε τα δένδρεα ταύτα τη Ινδών φωνή Τάλα , και vocari autem eorum lingua eas arbores Tala et innasci iis ,

20 φύεσθαι επ' αυτών, κατάπερ των φοινίκων επί τησι | quemadmodum in verticibus palmarum, veluti glomos la

κορυφήσιν, οία περ τολύπας . (4) Σιτέεσθαι δε και narum carptarum . (4 ) Vesci etiam solitos fuisse feris quas

των θηρίων όσα έλoιεν ωμοφαγέοντας , πρίν δη Διό venatu ceperint crudis , priusquam Liber ad Indos venis

νυσον έλθείν ες την χώρων των Ινδών . ( 5) Διόνυ .
set . ( 5) Quem postquam venisset eosque devicisset , urbes

σον δε έλθόντα , ως καρτερός εγένετο Ινδών , πόλιάς τε
Indorum condidisse , iisque leges sanxisse : vini etiam usum

25 οικίσαι και νόμους θέσθαι τησι πόλισιν , οίνου τε δοτή
Indis dedisse , ut et Græcis , dato etiam semine rationem

ρα Ινδοϊσι γενέσθαι , κατάπερ “ Ελλησι , και σπείρειν
serendi eos docuisse : (6) sive quod Triptolemus , quum

διδάξαι την γην , διδόντα αυτόν σπέρματα , (6) ή ουκ

ελάσαντος ταύτη Τριπτολέμου , ότε περ εκ Δήμητρος
a Cerere ad conserendam universam terram missus fuisset ,

εστάλη σπείρειν την γήν πάσαν , ή προ Τριπτολέμου | ad eam regionem non pervenerit ; sive quod ante Tripto

80 τις ούτος Διόνυσος επελθών την Ινδών γήν σπέρματα | lenmum hic Liber , quisquis sit , ad Indos profectus frugum

σφίσιν έδωκε καρπού τού ημέρου (7) βόας τε υπ' mitium semina iis dederit . (7 ) Primum etiam Liberum

αρότρωζεύξαι Διόνυσον πρώτον, και αρoτήρας αντί νομά- | boves aratro janxisse , et plerosque Indorum ex erronibus
δων ποιήσαι 'Ινδών τους πολλούς , και οπλίσαι όπλοισι

aratores fecisse , martiisque armis armavisse : (8 ) et cul

τοίσιν αρηίοισι. ( 6) Και θεούς σέβειν ότι εδίδαξε Διό.
tum cum aliorum deorum tum sui maxime ipsius docuisse ,

35 νυσος άλλους τε και μάλιστα δή έωυτόν κυμβαλίζοντας | quem cymbalorum et tympanoran pulsu feri jusserit. Sal

και τυμπανίζοντας και όρχησιν δε διδάξαι την σατυ
ationem etiam satyricam induxisse , quam Græci cordaca

ρικήν, τόν κόρδακα παρ ' “Ελλησι καλεόμενον· ( ο) και

κομάν Ινδούς τω θεώ , μιτρηφoρέειν τε αναδείξαι , και
vocant. (9) Ad hæc comam deo nutrire , mitram gerere

μύρων αλοιφάς εκδιδάξαι, ώστε και εις Αλέξανδρον έτι | unguentisque ostendisse Bacchum : adeo ut ad Alexandri

40 υπό κυμβάλων τε και τυμπάνων ές τάς μάχας Ινδοί usque tempora cum cymbalis et tympanis prælia Indi

κατίσταντο . inierint ..

ΚΕΦ. Η'. CAP. VINI .

'Απιόντα δε εκ της Ινδών γης, ώς οι ταύτα κε- Discedentem vero ex India Liberum rebus ita consti

κοσμέατο , καταστήσαι βασιλέα της χώρης Σπατέμβαν , | tutis regem Indis prefecise Spatembam , unum ex amicis ,

των εταίρων ένα , τον βακχωδέστατον τελευτήσαντος δε

& 5 Σπατέμβα την βασιληίην έκδέξασθαι Βουδύαν τον
rerum Bacchicarum peritissimum . Quo mortuo ad Budyam

τούτου παϊδα (2) και τον μεν πεντήκοντα και δύο | ejus filium regnum transiisse. (2 ) Et Spatembam quidem

έτεα βασιλεύσαι Ινδών , τον πατέρα , τον δε παϊδα , annos Lii Indis regnavisse : Budyam ejus filium xx . Hujus

AKBIANUS.
14
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είκοσιν έτεα · καί τούτου παϊδα εκδέξασθαι την βασι- filium Cradeuam in regnum successisse ; (3) atque exinde

ληΐην Κραδεύαν (3) και το από τούδε το πολλών μέν | plerumque successione regnum a patribus in filios per

κατά γένος αμείβειν την βασιληίην , παίδα παρά πα

τρός εκδεκόμενον ει δε εκλείπoι το γένος , ούτω δή
manus esse traditum . Si vero regem absque liberis dece.

και άριστίνδην κατίστασθα : Ινδοϊσι βασιλέας . (« ) Ηρα- | dere contingeret , optimos quosque ab Indis reges creatos

κλέα δε , όντινα ες Ινδούς απικέσθαι λόγος κατέχει , esse . (4) Herculem porro , quem ad Indos pervenisse fama

παρ' αυτοϊσιν Ινδοίσι γηγενέα λέγεσθαι. (5 ) Τούτον
est , terrigenam ipsos Indos vocasse. (5) Atque hunc a

τον Ηρακλέα μάλιστα προς Σουρασηνών γεραίρεσθαι, | surasenis Indica genta praecipue coli, qui quidern duas ma

Ινδικού έθνεος , ένα δύο πόλιες μεγάλαι , Μέθορά τε

10 και Κλεισόβορα, και ποταμός Ιωβάρης πλωτός διαρρέει | gnas urbes habent , Methora et Clisobοram. Iobares Πατίας

την χώρων αυτών . (6) Την σκευήν δε ούτος ο Ηρα- | navigabilis per eorum regionem fait . (6) Ηic Hercules ;

κλέης ήντινα εφόρεε Μεγασθένης λέγει ότι ομοίων το ut auctor est Megasthenes, eodem cultu corporis quo The

Θηβαίω Ηρακλέϊ , ως αυτοί Ινδοί απηγέονται και
hanus Hercules utebatur , quod Indi ipsi narrant ; multos

τούτω άρσενας μέν παίδας πολλούς κάρτα γενέσθαι εν

15 τη Ινδών γή πολλήσι γαρ δή γυναιξίν ες γάμον ελθείν
que admodum ei liberos mares in India fuisse dicit : multas

και τούτον τον Ηρακλέα : θυγατέρα δε μουνογενέην (7) enim uxores habuisse etiam hunc Herculem : filiam vero ani

ούνομα δεν είναι το παιδί Πανδαίων και την χώραν ένα τε cam , nomine Pandæam : (7) regionem quoque in qua nata

εγένετο και ηστινος επέτρεψεν αυτήν άρχειν Ηρακλέης | est , et cujus imperio eam praefecit Hercules , Pandeam a

Πανδαίην , της παιδός επώνυμον και ταύτη ελέφαν
20 τας μεν γενέσθαι εκ του πατρός ες πεντακοσίους , ιππον filiæ nomine appellatam : eamque possedisse ab patre ele

δε ες τετρακισχιλίην , πεζών δε ες τας τρείς και δέκα | phantos D, equites ad I M, pedites circiter c Xxx M. (8)

μυριάδας . (8) Και τάδε μετεξέτεροι Ινδών περί “Ηρα- | sunt et Indi , qui hoc etiam de Hercule narrent . Quum

κλέος λέγουσιν επελθόντα αυτόν πάσαν γήν και
universam terram ac mare peragrasset, et quidquid erat

θάλασσαν , και καθήραντα ό , τι περ κακόν κίναδος ,
malarum bestiarum sustulisset , ornatum quendam mulie

26 εξευρείν εν τη θαλάσση κόσμον γυναικήϊον · (9) όντινα

και εις τούτο έτι οί τε εξ Ινδών της χώρας τα αγώγιμα | brem ,( margaritam) in mari reperisse. (9) Quem etiam

παρ' ήμέας αγινέοντες σπουδή ωνεόμενοι εκκομίζουσι, in hunc diem qui merces ex India ad nos adferunt , magno

και Ελλήνων δε πάλαι και Ρωμαίων νύν όσοι πολυ- studio ementes exportant: atque quotquot apudGræcosolim

κτέανοι και ευδαίμονες , μέζονι έτι σπουδή ωνέονται | apud Romanos ditiores sunt , majore adhuc studio emunt

30 τον μαργαρίτην δη τον θαλάσσιον , ούτω τη Ινδών

γλώσση καλεόμενον (το) τον γάρ Ηρακλέα , ώς κα
et nunc margaritam marinam , ita Indorum lingua dictam .

λόν οι εφάνη το φόρημα , εκ πάσης της θαλάσσης | (10) Herculem enim , quum hic ornatus pulcherei videretur,

ες την Ινδών γήν συναγινέειν τον μαργαρίτην δή του- | margaritas hujus generis ex univers0 mari in Indiam col

τον , τη θυγατρί τη έωυτού είναι κόσμον. ( 11 ) Και | legisse , quibus filia ejus ornaretur . (11) Megasthenes

35 λέγει Μεγασθένης, θηρεύεσθαι αυτού την κόγχην δι concham hujus margaritæ retibus capi scribit ;
versari

κτύοισι , νέμεσθαι δ' εν τη θαλάσση κατ' αυτό πολλάς
autem in mari eodem loco agmen multarum concharum ,

κόγχας , κατάπερ τας μελίσσας και είναι γάρ και

τoίσι μαργαρίτησι βασιλέα η βασίλισσαν , ως τησι με
veluti apum examen . Regem enim suum etiam aut reginam

λισσίησι. (12 ) Και όστις μεν εκείνον κατ' επιτυχίην margaritas habere , ut apes : ( 12) ac si forte contingat

40 συλλάβοι , τούτον δε ευπετέως περιβάλλειν και το άλλο regem capi, reliquum etiam margaritarum examen facile

σμήνος των μαργαριτέων» είδε διαφύγοι σφάς ο βασιλεύς , | ab eoderm circumcingί : si vero rex piscatores evadat , ne

τούτω δε ουκέτι θηρατους είναι τους άλλους τους αλόν reliquas quidem conchas capi posse. Earum carnes Indos

δε περιοράν κατασαπήναι σφίσι την σάρκα , τω δεοστέω ες κόσμον χράσθαι . (13) Και είναι γάρ και ubi eas ceperint putrescere sinere : osse ad ornatum uti.

45 παρ' Ινδοϊσι τον μαργαρίτην τριστάσιον κατά τιμήν | ( 13) Esse autem etiam apud Indos margaritas ter tanto auri

προς χρυσίον το άπεφθον , και τούτο εν τη Ινδών γη | solidi , quod etiam in India effoditur , pondere estimalas .

ορυσσόμενον.

τας

ΚΕΦ. Θ' . CAP. IX .

'Εν δε τη χώρα ταύτη , ένα εβασίλευσεν η θυγάτηρ Ad hæc in his regionibus quibus Herculis filia imperita

του Ηρακλέος, τας μέν γυναίκας επταετεας εούσας ες | vit , feminas ubi ad septimum etatis annum pervenerint

60 ώρες γάμου ιέναι, τους δε άνδρας τεσσαράκοντα έτεα | viro maturas nubere : viros XL summum annos vivere . (2)

τα πλείστα βιώσκεσθαι. (2) Και υπέρ τούτου λεγόμε- | Atque hac de re hujuscemodi sermonem apud Indos jacta
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νον λόγον είναι παρ' Ινδοίσιν : Ηρακλέα , οψιγόνου οι ri : Quum Herculi jam seni hæc filia nata esset , neque pro

γενομένης της παιδός, επείτε δή εγγύς έμαθεν έωυτώ | cul abesse vitaesua finemsuspicaretur , nec inveniret virunn

εούσαν την τελευτην, ουκ έχοντα ότω ανδρί εκδη την tali sponsa dignum , ipsum cum filia septem annos nata

παιδα έωυτού επαξίω , αυτόν μιγήναι το παιδί επταε.
coiisse , ut sobolem ex se et illa relinqueret reges India.

5 τει εούση , ως γένος εξ ου τε κακείνης υπολείπεσθαι Ιν

δών βασιλέας. (3) Ποιήσαι ών αυτήν Ηρακλέα ωραίην (3) Herculem itaque illam nubilem fecisse . Atqueekindeuni

γάμου και εκ τούδε άπαν το γένος τούτο ότου η Παν
vcrsam eam gentem cui Pandæa imperavit idipsum bene

δαίηεπήρξε, ταυτον τούτο γέρας έχεις παρά Ηρακλέος. | fticii ab Ηercule accepisse . ( 4 ) Mea vero sententia est : s )

(6 ) Εμοί δε δοκέει, είπερ ών τα ές τοσόνδε άτοπα Ηρα- | Hercules par erat rei adeo absurde perpetrande , diutur

10 κλέης οιός τε ήν εξεργάζεσθαι , και αυτόν απoφήναι μα nioris etiam se ipsum vitæ facere potuisset , ut cum filia

κροβιώτερον, ως ωραίη μιγήναι το παιδί. ( 5) Αλλά
matura rem habere posset. ( 5 ) Quod si tamen hæc de puel

γάρ ει ταύτα υπέρ της ώρας των ταύτη παίδων έτρεχέα | larum istiusloci maturitate vera sunt , eodem mili spectare

έστιν, ες ταυτόν φέρειν δοκέει έμοιγε ες ό , τι περ και

υπέρ των ανδρών της ηλικίης ότι τεσσαρακοντούτες | qui quarm Iongisime vivant quadragesimum annum non

videntur, quo etiam spectat illud de virorum ætate , qnod

15 αποθνήσκουσιν οι πρεσβύτατοι αυτών . (6) Οίς γάρ το

τε γήρας τoσώδε ταχύτερον επέρχεται και ο θάνατος | excedant. (6) Quibus enim senectus tanto celerius adve

ομού τω γήραϊ, πάντως που και η ακμή προς λόγος του nit atque simul cum senectute mors , iis omnino et vigor

τέλεος ταχυτέρη επανθέει: (7) ώστε τριακοντούτεες μεν etatis , proportione quadam ad finem vite habita , citius

ωμογέροντες άν που ελεν αυτοίσιν οι άνδρες , είκοσι δε accedat necesse est , ( 7 ) ita ut viri triginta annos nati jam ad

20 έτεα γεγονότες οι έξω ήβης νεηνίσκοι: η δε ακροτάτη primam illam viridem senectam pervenisse dicendi sint : et

ήθη αμφί τα πεντεκαίδεκα έτεα και τησι γυναιξίν ώρα qui xx , juvenes quidem sint , sed qui pubertatis ætatem

του γάμου κατά λόγον αν ούτω ες τα επτά έτεα συμ

βαίνοι (6) Καιγάρ τους καρπούςεν ταύτη τη χώρα | reant; et feminis eadem ratione maturitas ad nuptias se

excesserint : qui circiter xv , summis pubertatis viribus llo .

πεπαίνεσθαί τε ταχύτερον μεν της άλλης , αυτός ούτος

25 Μεγασθένης ανέγραψε , και φθίνειν ταχύτερον. (9) Από

ptimo anno contingat : (8) quippe et fructus in ea regione

μεν δη Διονύσου βασιλέας ήρίθμεoν Ινδοί ες Σανδρά- citius quamin alia ulla maturescere , citiusqueinterire idem

κοττον τρεις και πεντήκοντα και εκατόν, έτεα δέ , δύο Megasthenes scribit. ( 9) A Baccho quidem ad Sandracottum

και τεσσαράκοντα και εξακισχίλια εν δε τούτοισι τρίς Indi reges numerabant cuni, annos vero vi M XLII . In his

το πάνεις ελευθερίην * * τήν δε και ες τριηκόσια τηνδε vero ter suminam rerum in libertatem * deinde adeo per an

30 είκοσί τε ετέων και εκατόν ( 1ο) πρεσβύτερόν τε Διό
nos ccc , denique per annos cxx . ( 10) Bacchum etiam Indi

νυσον Ηρακλέος δέκα και πέντε γενεώσιν Ινδοί λέ
Hercule antiquiorem esse dicunt xv ætatibus : nullumque

γουσιν · άλλον δε ουδένα εμβαλείν ες γήν την Ινδών επί
alium belli inferendi causa fines suos ingressum : neque Cy

πολέμω, ουδε Κύρον τον Καμβύσεω , καίτοι επί Σκύ

rum Cambysis filium , quamvis is adversus Scythas exer

θας ελάσαντα και τάλλα πολυπραγμονέστατον δή των

35 κατά την Ασίην βασιλέων γενόμενον τον Κύρον ( το)
citum duxerit et alioqui plurima molitus sit inter reges

αλλά 'Αλέξανδρον γάρ ελθείν τε και κρατήσαι πάντων
Asiae .. ( 11 ) Alexandrum vero in eas regiones venisse ,

τοίσιν όπλοισιν , όσους γε δή επήλθει και αν και πάν - omnesque armis subegisse ad quas pervenerit : ac ceteros

των κρατήσαι , ει η στρατιή ήθελεν. ( 12 ) Ο μεν δή omnes subacturum fuisse , nisi exercitus ulterius progredi

ουδέ Ινδών τινά έξω της οικηίης στολήναι επί πολέμω recusasset. Sed neque Indorum quemquam extra patriam

40 διά δικαιότητα . profectum esse ad bellum , propter justitiam .

ΚΕΦ. Ι . CAP. X.

Λέγεται δε και τάδε , μνημήϊα ότι Ινδοί τους τελευ

τήσασιν ου ποιέoυσιν, αλλά τας αρετάς γάρ των ανδρών

ικανάς ες μνήμην τίθενται τoίσιν αποθανούσι , και τας

άδας αι αυτοίσιν επίδονται. (2) Πολίων δε αριθμόν

45 ουκ είναι αν έτρεχές αναγράψαι των Ινδικών υπό πλή

θεος αλλά γάρ όσαι παραποτάμιαι αυτέων και παραθα

λάσσιαι, ταύτας μέν ξυλίνας ποιέεσθαι· (3) ου γάρ είναι

έκπλίνθου ποιεομένας διαρκέσαι επί χρόνον του τε ύδα

τους ένεκα του εξ ουρανού , και ότι οι ποταμοί αυτοίσιν

υπερβάλλοντες υπέρ τάς όχθας εμπιπλάσι του ύδατος

Feruntur etiam hæc : non eondere Indos monimenta

mortuis; virtutes enim virorum ad perpetuandam post

mortem memoriam sufficere existimant, et carmina quæ

in eorum honorem canuntur. (2) Urbium vero Indi.

carum numerum præ multitudine compertum non esse :

eas vero quæe juxta flumina aut mare sitæ sint , ex lignea

materia constructas esse ; (3) neque enim , si ex latere con

ſectæ essent, longo tempore duraturas,tum propter imbres,

tum quod amnes superatis ripis plana loca aqua repleat. ( 4 )

10 .
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τα πεδία . ( 4 ) “Όσαι δε εν υπερδεξίοισί τε και μετεώ- | Quo vero in superioribus et sublimioribus aftisque locis

ροισι τόποισι, και τούτοισιν υψηλοίσιν, ώκισμέναι εισί, ! posite sint , exlateribus et camentofactas esse . (5 ) Maxi

ταύτας δε εκ πλίνθου τε και πηλού ποιέεσθαι (6) με
mam autem apud Indos urbem esse Palimbothra in Prasio

γίστην δε πόλιν εν Ινδοϊσιν είναι Παλίμβοθρακαλεομέ

rum finibus, ad Erannoboæ et Gangis fluminum confluen
και νην, εν τη Πρασίων γη , ίνα αι συμβολαί εισι του τε

'Εραννοβόα ποταμού και του Γάγγεω: του μεν Γάγγεω, tem : ac Gangis quidem maximi omnium fluminum . Eran

του μεγίστου ποταμών· ο δε Εραννοβόας τρίτος μεν αν noboas autem tertiusfortasse fuerit Indiæ ſuminum , major

είη των Ινδών ποταμών , μέζων δε των άλλη και ούτος
tamen hic quoque aliarum terrarum fluviis , sed Gangi cedit,

αλλά ξυγχωρέει αυτός το Γάγγη, επειδάν εμβάλλη ές

10 αυτόν το ύδωρ. (6) Και λέγει Μεγασθένης , μήκος μέν | quumin eum aquam suam immisit . (6) Ait porro Mega

επέχειν την πόλιν κατ ' έκατέρην την πλευρώνϊναπερμα sthenes longitudinem urbis esse ab utroque latere , qua lon

κροτάτη αυτή έωυτής ήκισται ες ογδοήκοντα σταδίους: gissime habitatur, stadiorum lxxx , latitudinem xv ; (7) ſos.

το δε πλάτος ες πεντεκαίδεκα: (1) τάφρον δε περιβε
samque urbi circumductam , latitudine sex jugerum , alti

βλήσθαι τη πόλι τοεύρος εξάπλεθρον, το δε βάθος τριή- | tudine cubitorum Xxx , murum turres habere DLXX , portas

15 κοντα πήχεων: πύργους δε εβδομήκοντα και πεντακο

σίους επέχειν το τείχος και πύλας τέσσαρας και εξή
LXIV . (8) Hoc etiam esse memorabile in India , omnes In

(8) Είναι δε και τόδε μέγα εν τη Ινδών γη , | dosliberos esse , neque ullum omnino Indum servum esse .

πάντας Ινδούς είναι ελευθέρους , ουδέ τινα δούλον είναι Qua quidem in re Indis cum Lacedæmoniis convenit. (9)

Ινδόν.Τούτο μεν Αακεδαιμονίοισιν ες ταυτόσυμβαίνει | Lacedaemoniis tamen Helotesservi sunt , serviliaque munia

20 και Ινδοίσι : (ο) Αακεδαιμονίοισι μέν γε οί είλωτες

δούλοί είσι και τα δούλων εργάζονται: Ινδοίσι δε ουδε
obeunt; Indis vero neque alius servus est, nedum Indorum

άλλος δούλός έστι , μήτι γε Ινδών τις . quisquam .

κοντα .

CAP.CΑΡ. ΧΙ.
ΚΕΦ . ΙΑ'.

Νενέμηνται δε οι πάντες Ινδοί ες επτά μάλιστα γε- Distinguuntur autem Indi omnes in septem potissimum

νεάς εν μέν αυτοίσιν οι σοφισταί εισι , πλήθει μεν μείους | genera hominum : quorum qui sophistic sive sapientes ap

25 των άλλων, δόξη δε και τιμή γεραρώτατοι. (2) Ούτε | pellantur , numero quidem reliquisinferiores sunt,sed honore

γάρ τι τωσώματι εργάζεσθαι αναγκαίη σφίν προσκέε- | et gloria praestantissimi . (2) Νeque enim ad ulla opera que

ται , ούτε τι αποφέρειν απ' ότου πονέoυσιν ες το κοινόν | corpore praestantur adigi possunt : neque quicquam confe

ουδέ τι άλλο ανάγκης απλώς επεϊναι τοϊσι σοφιστήσιν, | runt ad publicum usum ex iis quae labore parant ; neque,

ότι μή θύειν τας θυσίας τοϊσι θεοίσιν υπέρ του κοινού ut summatim dicam , ullius plane operis necessitas sophii

30 των Ινδών(3) και όστις δέ ιδία θύει , εξηγητής αυτώ | stisimposita est , nisi ut dis pro communi salute sacrificia

της θυσίας των τις σοφιστέων τούτων γίνεται, ώς ουκ αν faciant. (3) Et siquis privatim sacrificat, aliquis ex his so

άλλως κεχαρισμένα τοίσι θεοίσι θύσαντας. (4) Εισί δέ καί | plistis interpres sacrificiorum ei adjungitur ; tanquam aliter

μαντικής ούτοι μούνοι Ινδών δαήμονες , ουδε έφεΐται | accepta diis sacrificia futura non sint . (4) Sunt vero etiam

άλλο μαντεύεσθαι ότι μή σοφώ ανδρί. ( 6) Μαντεύουσι | hi soli inter Indos divinandi periti : neque cuiquam divina

36 δε όσα υπέρ των ορέων του έτερος και εί τις ες το κοινόν | tio permittitur nisi sapienti viro. (5) Vaticinantur autem de

συμφορή καταλαμβάνει τα δε ίδια εκάστοισιν ού σφιν | temporibus anni , aut si que publica calamitasimmeineat.

μέλει μαντεύεσθαι, ή ως ουκ εξιχνεομένης της μαντικής | De rebus privatis non vaticinantur, sivequod divinandi ra

ες τάσμικρότερα , ή ως ουκ άξιον επί τούτοισι πονέεσθαι . | tionem ad res minores pertinere non putant : sive quod

(6) “Όστις δέ αμάρτοι ες τρίς μαντευσάμενος , τούτω δε | indignum credunt circa minutiora haec laborare. (6) Qui

40 άλλο μέν κακόν γίνεσθαι ουδέν, σιωπάν δε είναι επά- cunque autem ter divinando a vero aberrarit , huic nihil

ναγκες του λοιπού και ουκ έστιν όστις εξαναγκάσει τον | aliud penceIoco infligitur, quam quod ei deinceps silentium

άνδρα τούτον φωνήσαι , ότου η σιωπή κατακέκριται . agere necesse est : neque est, qui cogat virum hunc , vocem

(7) Ούτοι γυμνοί διαιτώνται οι σοφισται , του μεν χει- | mittere , cui silentiumimperatum fuerit . (7) Hi sophiste

μώνος υπαίθριοι εν τω ηλίω , του δε θέρεος επήν ο ήλιος | nudi degunt. Heime sub dio apricantur : estate quum sol

45 κατέχη , εν τοϊσι λειμώσι και τοϊσιν έλεσιν υπό δένδρεσι fervet in pratis et palustribus locis sub ingentibus arboribus.

μεγάλοισιν· ών την σκιών Νέαρχος λέγει ές πέντε πλέ- Quarum umbram Nearchus scribit ad quinque jugera in

θρα εν κύκλω εξιχνέεσθαι , και αν και μυρίους ανθρώ circuitu extendi , facileque dena hominum millia sub unius

πους υπό έν δένδρεϊ σκιάζεσθαι» τηλικαύτα είναι ταύτα arboris umbra delitescere ; tantæ magnitudinis esse eas ar

τα δένδρεα. (6 ) Σιτέονται δε ωραία και τον φλοιόν των bores. (8 ) Fructibus vero maturis vescuntur corticibusque

50 δένδρεων , γλυκών τε όντα τον φλοιός και τρόφιμον ου | arborum, que et dulces sunt et multi nutrimenti , perinde
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μείον ήπερ αι βάλανοι των φοινίκων. (0) Δεύτεροι δ' | atque palmarum fructus . (9) Secundum genus hominum

επί τούτοισιν οι γεωργοί εισιν , ούτοι πλήθεϊ πλείστοι | post sophistas sunt agricole , qui quidem numero reliquas

Ινδών εόντες και τούτοισιν ούτε όπλα εστινάρήία ούτε Indorum tribus longe superant . Hi neque arma babent , qui.

μέλει τα πολέμια έργα , αλλά την χώραν ούτοι εργά- busin Dello utantur, neque bellicas res curant : sed agros

5 ζονται και τους φόρουςτοίσί τε βασιλεύσι καιτησι πό .
λισιν, όσαι αυτόνομοι, ούτοι αποφέρουσι (10) και εί πόλε- | colunt , et regibus liberisque urbibus tributa pendant ;(10)

μος ες αλλήλους τοίσιν Ινδοϊσι τύχοι , των εργαζομέ- | et si intestina inter Indos bella incidant , nec licet militibus

νων την γήν ου θέμις σφίν άπτεσθαι , ουδε αυτήν την manus injicere agricolis , neque ipsum agrum vastare ; sed

γην τέμνειν· αλλά οι μεν πολεμέoυσι και κατακαίνουσιν | dum alii inter se bellum gerunt seseque mutuo interficiunt

10 αλλήλους όπως τύχοιεν, οι δε πλησίον αυτών κατ ' ήσυ- | proutres dat , bi juxta illos tranquille aut arant , aut fruges

χίην αρoύσιν ή τρυγώσιν ή κλαδoύσιν ή θερίζουσιν. (1 ) colligunt, aut poma ab arboribus decutiunt , aut messi va

Τρίτοι δέ εισιν Ινδοϊσιν οι νομέες , οι ποιμένες τε και
cant. (11) Tertium genus Indorum sunt pastores, sive opilio

βουκόλοι, και ούτοι ούτε κατά πόλιας ούτε εν τησι κώ
nes sive bubulci , et hi neque urbes neque pagos inhabitant,

μησιν οικέoυσι. Νομάδες τε είσι και ανά τα ούρεα βιο

15 τεύουσι φόρον δε και ούτοι απότων κτηνέων αποφέρου- | sed vagabundi in montibus degunt , tributum vero et lhi ex

σι και θηρεύουσιν ούτοι ανά την χώρην όρνιθάς τε και | armentis et pecore pendunt , avesque et agrestes feras ve

άγρια θηρία. nantur.

1

ΚΕΦ. ΙΒ' . CΑΡ. ΧΙΙ.

Τέταρτον δέ εστι το δημιουργικόν τε και καπηλικόν Quartum genus est opificum et negotiatorum . Et hi cor

γένος . Και ούτοι λειτουργοί εισι , και φόρον αποφέρου. | pore laborant , atque ex operibus suis tributa persolvunt ,

20 σιν από των έργων των σφετέρων, πλήν γε δή όσοι τα
iis exceptis qui arma bellica fabricantur. li enim etiam ex

αρήϊα όπλα ποιέoυσιν · ούτοι δε και μισθόν εκ του κοι

νού προσλαμβάνουσιν. Εν δε τούτω τω γένεϊ οί τε
publico mercedem accipiunt. In hoc genere sunt fabri na ·

ναυπηγοί και οι ναύται εισιν , όσοι κατά τους ποταμούς vales et nautæ quotquot flumina navigant. (2) Quintum

πλώουσι . (2) Πέμπτον δε γένος εστίν Ινδοϊσιν οι πο- genus est militantium : multitudine quidem secundum post

25 λεμισται, πλήθεϊ μεν δεύτερον μετά τους γεωργούς, | agricolas , sed maxime liberum atque alacre. Hi solas bel

πλείστη δε ελευθερίη τε και εύθυμίη επιχρεόμενον· και
licas res exercent. (3) Arma alii ipsis conficiunt, et equos

ούτοι ασκηται μoύνων των πολεμικών έργων εισί. ( 3)

Τα δε όπλα άλλοι αυτοίσι ποιέoυσι , και ίππους άλλοι
alii suppeditant, serviuntque his apud castra alii , qui et

παρέχουσι και διακονέoυσιν επί στρατοπέδου άλλοι , οι | equos curant atque arma extergent , et elephantos ducunt ,

30 τούς τε ίππους αυτοίσι θεραπεύουσι και τα όπλα εκκα
et currus instruunt ac gubernant. (4 ) Ipsi vero , quum

θαίρoυσι και τους ελέφαντας άγουσι και τα άρματα κο- bellandum est, bellant : constituta autem pace jucundam

σμέουσί τε και ηνιοχεύουσιν. (1) Αυτοί δε , έστ' αν μέν | atque alacrem vitam degunt, tantumque stipendi eis ex pu

πολεμέειν δέη , πολεμέoυσιν, ειρήνης δε γενομένης ευ
blico datur, ut ex eo etiam alios commode alere possint. (5)

θυμέονται» και σφιν μισθός εκ του κοινού τοσόσδε έρχε

και ται , ώς και άλλους τρέφειν απ ' αυτού εύμαρέως. ( 6)
Sextum genus est episcoporum sive inquisitorum , ut vo

"Εκτοι δέ εισιν Ινδοϊσιν οι επίσκοποι καλεόμενοι. Ούτοι | cantur . Hi quid in urbibus , quid in agris agatur inquirunt ,

εφορώσι τα γινόμενα κατάτε την χώρων και κατά τας | eaque regibus , si per reges gubernantur, aut magistratibus,

πόλιας και ταύτα αναγγέλλουσι τω βασιλέϊ , έναπερ | si libere civitates sunt , denuntiant . His fas non est falsa

βασιλεύονται Ινδοί, ή τoίσι τέλεσιν , ίναπερ αυτόνομοι
40 εισί και τούτοισιν ου θέμις ψεύδος άγγείλαιουδέν ουδέ | pro veris denuntiare : neque Indorum quisquam mendacii

τις Ινδών αιτίην έσχε ψεύσασθαι. (ο) “ Έβδομοι δέ εισιν | unduam accusatus est . (6) Septimum genus est eorum qui

οι υπέρ των κοινών βουλευόμενοι ομού τω βασιλέϊ , ή | de rebus ad commune pertinentibus consultant: idque vel

κατά τας πόλιας όσαι αυτόνομοι συν τησιν άρχήσι. (7) cum rege , vel per urbes queliberis imperium tenent cum

Πλήθεί μεν ολίγον το γένος τούτο εστι , σοφίη δε και | magistratibus. (7 ) Αtque hi quidem numero pauci sunt :

και δικαιότητι εκ πάντων προκεκριμένονένθεν οί τε άρχον- | sed sapientia ac justitia reliquis praestant . Ex hoc genere

τεςαυτοίσιν επιλέγονται και όσοι νομάρχαι και ύπαρ- | magistratus et regionum presides et praefecti et questores

χοι και θησαυροφύλακές τε και στρατοφύλακες , ναύαρ

χοί τε και ταμίαι , και των κατά γεωργίων έργων επι
ac copiarum et classium duces , ac dispensatores et

στάται . (8 ) Γαμέειν δε εξ ετέρου γένεος ου θέμις, οίον | rusticarum exactores deliguntur . (8) Conjugia inter hos

20 τoίσι γεωργοίσιν εκ του δημιουργικού , η έμπαλιν ουδέ | ordines promiscua fieri nefas est . Νeque enimlicet exeni



214 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΝΔΙΚΗ . ιγ .

δύο τέχνας επιτηδεύειν τον αυτόν, ουδε τούτο θέμις " ή pli causa agricole ex opifcum ordine uxorem ducere: nec

ουδε αμείβειν εξ ετέρου γένεος εις έτερον, οίον γεωργι- contra . Neque uni duas artes exercere fas est, neque ex

κον εκ νομέος γενέσθαι , ή νομέα εκ δημιουργικού . (0 ) uno genere in aliud transire : veluti agricolam ex pastore,

Μούνον σφίσιν ανείται σοφιστήν εκ παντός γένεος γενέ - | aut pastorem ex opifice fieri. (9) Hoc tantum permittitur,

5 σθαι· ότι ου μαλθακά τοϊσι σοφιστήσιν εισι τα πράγμα- sophistam ex quocunque genere fieri. Neque enim mollis est

τα, αλλά πάντων ταλαιπωρότατα . sophistarum vita , sed omnium laboriosissima.

ΚΕΦ . ΙΓ' . CΑΡ. ΧΙΙ.

Fosse

Θηρώσι δε Ινδοί τα μεν άλλα άγρια θηρία , κατά- Venantur autem Indi reliquas feras ut Græci : at elephan

περ και Έλληνες και δε των ελεφάντων σφίν θήρη ουδέν
τι άλλη έoικεν, ότι και ταύτα τα θηρία ουδαμοίσιν | torum apud eos venatio nihil prorsus ali venandi modo

10 άλλοισι θηρίοισιν επέoικεν . (2) 'Αλλά τόπον γαρ επιλε- | similis est , siquidem et he ferae nullis similes sunt. (2)

ξάμενοι άπεδον και καυματώδεα εν κύκλω τάφρον | Deligunt venatores locum planum et apricum, magni exer

ορύσσουσιν , όσον μεγάλο στρατοπέδω έπαυλίσασθαι.
citus capacem , in cujus circuitu fossam ducunt.

Της δε τάφρου το εύρος ες πέντε οργυιάς ποιέονται,

βάθος τε ες τέσσαρας. (3) Τον δε χόον όντινα εκβάλ- latitudo ad quinque orgyias habet , altitudo circiter qua

15 λουσιν εκ του ορύγματος , επί τα χείλεα εκάτερα της tuor . (3) Terram , quam fodiendo eruunt, utrimque ad labra

τάφρου επιφορήσαντες , αντί τείχεος διαχρέονται: (4) | fosse congerunt , eaque pro muro utuntur. (6 ) Ipsi autem

αυτοί δε επί τω χώματα του επιχειλέος του έξω της
in exterioris labri aggere tentoria sibi fosssilia faciunt, et

τάφρου σκηνάς σφιν ορυκτάς ποιέονται , και διά του

τέων οπάς υπολείπονται δι' ών φώς τε αυτοϊσι συνεισέρ- | foramina in iis, per que lucem admittant , relinquunt :

20 χεται και τα θηρία προσάγοντα και εσελαύνοντα ες το ipsique ex is feras appropinquantes atque in septumingre

έρκος σκέπτονται . (5) ' Ενταύθα εντός του έρκεος κατα
dientes prospectant . (5) Tunc tres aut quatuor elephan

στήσαντες των τινας θηλέων τρείς ή τέσσαρας, όσαι μά

λιστα τον θυμόν χειροήθεες, μίανείσοδον απολιμπάνουσι | tos faminei sexus ex mansuetisimis septo includentes ,

κατά την τάφρον, γεφυρώσαντες την τάφρον» και ταύτη
unum per fossam aditum relinquunt , fossa ponte juncta ,

25 χόον τε καιποίην πολλήν επιφέρουσιτου μη αρίδηλον εί- quem multa terra et multo cespite sternunt , ne conspici a

ναι τοϊσι θηρίοισι την γέφυραν, μή τινα δόλον δϊσθώσιν.
feris pons , et dolus sentiri possit . (6) Venatores autem

(6) Αυτοί μεν ούν εκποδών σφάς έχουσι κατά των σκη
remoti sese in cavernis pone fossam continent. Nam ſeri

νέων τωνυπό τη τάφρω δεδυκότες . Οι δε άγριοι ελέφαντες

ημέρης μεν ου πελάζουσι τοϊσιν οικεομένοισι , νύκτωρ | elephanti Ioca habitata interdiu non adeunt : noctu vero

30 δε πλανώνται τε πάντη και αγεληδόν νέμονται τα | passim errantes gregatim pascuntur , eumque ducem se

μεγίστω και γενναιοτάτω σφών επόμενοι , κατάπερ αι quuntur qui et maximus est et generosissimus : non aliter

βόες τοϊσι ταύροισιν. (7) ' Επεάν ών τω έρκεί πελάσωσι,
ac tauros vaccæ sequi cernuntur. (7 ) Postquam septis

τήν τε φωνήν ακούοντες των θηλέων και τη δομή αι

σθανόμενοι, δρόμω ίενται ως επί τον χώρον τον πεφρα- | propiores facti feminarum vocem audierunt , easque per

36 γμένον έκπεριελθόντες δε της τάφρου τα χείλεα ευτ’ άν | odoratum cognovere , cursu feruntur ad septa , a fosse

τη γεφύρη επιτύχωσι, κατά ταύτην ές το έρκος ώθέον- labra circumeuntes quum ad pontem pervenerint, per eum

ται . (8) Οι δε άνθρωποι αισθόμενοι την έσοδον των
in septa ruunt. (8) Venatores ubi ingressos feros elephan

ελεφάντων των αγρίων , οι μεν αυτών την γέφυραν

οξέως αφείλον, οι δε επί τάς πέλας κώμας αποδραμόν- | tοs sentiunt , ali continuo pontenm subtrahunt , alii proxi

40 τες αγγέλλουσι τους ελέφαντας ότι εν τω έρκεί έχον . | mos pagos petentes elephantos septo inclusos esse nuntiant .

ται · (9) οι δε ακούσαντες επιβαίνουσι των κρατίστων τε (9) Quo cognito populares confestim elephantos animosissi.

τον θυμόν και των χειροηθεστάτων ελεφάντων, επιβάν

τες δε ελαύνουσιν ως επί το έρκος , ελάσαντες δε ουκ
mos ac mansuetissimos conscendunt, atque ad septum

αυτίκα μάχης άπτονται , αλλ' εώσι γάρ λιμώ τε τα
accedunt. Nec tamen primo statim adventu cum agre

45 λαιπωρηθήναι τους αγρίους ελέφαντας και υπό τη δι- | stibus elephantis pugnan aggrediuntur , sed illos aliquam

ψεϊ δουλωθήναι. (10) Ευτ’ άν δέ σφίσι κακώς έχειν | diu fame macerari ac siti domari siaunt : ( 10) quumque jam

δοκέωσι , τηνικαύτα επιστήσαντες αύθις την γέφυραν
ελαύνουσί τε ως ές το έρκος, και τα μεν πρώτα μάχη languidiores factos vident , rursus immisso ponte septa

ίσταται κρατερή τοϊσιν ημέρoισι των ελεφάντων προς ingrediuntur. Et primo quidem acre certamen fit inter

50 τους εαλωκότας: έπειτα κρατέονται μεν κατά το είκός ' domitos elephantos et feros captοs: tandem superantur ,
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οι άγριοι υπό τε τη αθυμία και το λιμώ ταλαιπωρεύ- | at par est , feri ,languore et fame pressi . (11) Tuni ses

μενοι . ( 11) Οι δε από των ελεφάντων καταβάντες
sores ex elephantis in terram demissi languidis jam forisπαρειμένοισιν ήδη τοϊσιν αγρίοισι τους πόδας άκρους

συνδέουσιν· έπειτα έγκελεύονται τoίσιν ημέρoισι πλη- eleplantis summos ples colligant ; delhinc domitis elephan

και γήσι σφάς κολάζειν πολλήσιν , έστ ' αν εκείνοι ταλαιπω- tis imperant, ut feros multis plagis castigent, donec ver

ρεύμενοι ες γήν πέσωσι παραστάντες δε βρόχους πε
beribus defatigati in terram procidant. Tunc adstantes cer

ριβάλλουσιν αυτοϊσι κατά τους αυχένας , και αυτοί

επιβαίνουσι κειμένοισι. ( 12) Του δε μη αποσείεσθαι | vicibus eorum laqueos aptant , et ipsi prostratosinscen

τους αμβάτας μηδέ τι άλλο ατασθαλον εργάζεσθαι, τον
dunt. ( 12 ) Ne vero sessores excutiant , neve aliud damni

10 τράχηλον αυτοίσιν εν κύκλο μαχαιρίω οξέι επιτέμνουσι,

και τον βρόχον κατά την τομής περιδέρυσιν , ώς | inferant , colla acuto gladiolo in circuitum proscindunt ,
άτρέμα έχεις την κεφαλήν τε και τον τράχηλον υπό του | vulnusque laqueo circumligant , ut pra ulcere et collum et

έλκεος . ( 13) Ει γάρ περιστρέφουντο υπό ατασθαλίης, | caput immotum teneant . ( 13) Si enim pervicaciterrelucten

τρίβεται αυτοίσι το έλκος υπό το κάλω. Ούτω μεν

15 ών άτρέμα ίσχoυσι, και αυτοί γνωσιμαχέοντες ήδη άγον- | tur , fune alcus teritur . Αtque ita tandem quiete se habent ,

ται κατά τον δεσμών πρός των ημέρων. et victos sese agnoscentes ex vinculo ab domitis ducuntur .

ΚΕΦ. ΙΔ '. CAP. XIV .

“Όσοι δε νήπιοι αυτών και διά κακότητα ουκ άξιοι Qui vero eorum immaturæ ætatis aut propter malam

έκτησθαι , τούτους εώσιν απαλλάττεσθαι ες τα σφετερα | corporis constitutionem digni non sunt , qui possideantur,

ήθεια . (2) Άγοντες δε εις τας κώμας τους αλόντας

και του τε χλωρού καλάμου και της ποίης τα πρώτα εμφα- | captοs in pagos ducunt , ac primum eos gramine et viridi
eos abire in loca ipsis consueta permittunt. (2) Cæteros

γείν έδοσαν · (3) οι δε υπό αθυμίης ουκ εθέλουσιν ουδέν .

σιτέεσθαι , τους δε περιϊστάμενοι οι Ινδοί ωδαισί τε
bus culmis pascunt. (3 ) Illi vero præ mærore prorsus

και τυμπάνοισι και κυμβάλοισιν εν κύκλο κρούοντές | vesci nolunt . Indi autem circumstantes tympanorum ac
τε και επίδοντες κατευνάζουσι. (4 ) Θυμόσοφον γάρ | cymbalorum pulsu cantuque eos exhilarant ac demulcent.

25 είπερ τι άλλο θηρίον ο ελέφας· καί τινες ήδη αυτών
( 4 ) Intelligens enim , si quæ alia fera , est elephas. Et

τους αμβάτας σφών εν πολέμω αποθανόντας άραντες | quidem nonnulli rectores suos in bello cmsos sublatos ad

αυτοί εξήνεγκαν ες ταφήν, οι δε και υπερήσπισαν κει
sepulturam detulerunt : alii jacentes propugnarunt : alii

μένους, οι δε και πεσόντων προεκινδύνευσαν· δ δέ τις
pro sessoribus lapsis neci sese objecerunt; quidam quum

προς οργήν αποκτείνας τον αμβάτην υπό μετανοίης τε

20 και αθυμίης απέθανεν . (5 ) Είδον δε έγωγε και
per iram rectorem suum occidisset , pænitentia et mærore

хо

βαλίζοντα ήδη ελέφαντα και άλλους ορχεομένους, κυμ se confecit. (5) Vidi ego aliquando elephantum cymbalum

βάλουν τώ κυμβαλίζοντι προς τον σκελούν τοϊν έμπρο- I pulsantem aliis saltantibus , duobus cymbalis ad anteriora

σθεν προσηρτημένοιν, και προς τη προβοσκίδι καλεο- crura appensis, alioquead proboscidem alligato . (6) Ipseal

μένη άλλο κύμβαλον:(α) ο δε εν μέρεί τη προβοσκίδι | ternatim proboscide cymbalumin numerum ad utrumque

25 έκρουε το κύμβαλον εν ρυθμό προς εκατέροιν τοϊν
crus pulsabat : reliqui in gyrum choreas ducebant, et subla.

σκελούν οι δε όρχεόμενοι εν κύκλω τε εχόρευον , και

tis ſexisque prioribus cruribus vicissim in numerum etiam
επαίροντές τε και επικάμπτοντες τα έμπροσθεν σκέλεα

εν τω μέρεί εν ρυθμό και ούτοι έβαινον, κατότι ο κυμ
procedebant, prout si , qui cymbalum pulsabat, sono præibat.

βαλίζων σφίσιν υπηγέετο. ( 7) Βαίνεται δε ελέφας, | (7) Eleplias venerem appetit verno tempore , quemadmo

40 ήρος ώρη, κατάπερ βούς ή ίππος, επεάν τησι θηλέησιν , dum bos aut equa , quum feminis spiracula quaedam circa

αι παρά τοϊσι κροτάφοισιν αναπνοαι ανοιχθείσαι εκ- tempora adaperta expirant; fertque in utero fætum mini

πνέωσι » κύει δε τους ελαχίστους μεν εκκαίδεκα μήνας, mum XVI menses , summum XVIu. Parit autem eleplias

τους πλείστους δέ οκτωκαίδεκα τίκτει δε έν, κατάπερ | unicium , sicut equa: atque hunc lacte suo in octavum us

ίππος και τούτο εκτρέφει το γάλακτι ές έτος όγδοον.

45(8) Ζώσι δε ελεφάντων οι πλείστα έτεα ζώντες ές διηκό- | que annum nutrit. (8) Vivunt elephanti , quiplurimum,

annos cc ; multi vero ante hoc tempus morbo intereunt.
σια : πολλοί δε νούσω προτελευτώσιν αυτών · γήραϊ δε

ές τόσον έρχονται. (0) Και έστιν αυτοϊσι των μεν οφθαλ- | Senectute vero ad hanc etatem pertingunt . (9) Oculorum

μων ίημα το βόειον γάλα εγχεόμενον, προς δε τάς άλλας | agritudini remedium iis estlac Dubulum infusun : reliquis

κούσους και μέλας οίνος πινόμενος, επί δε τoίσιν έλκεσι τα | morbis vinim nigrum epotum prodest , ulceribus autem
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Ταύταύαια κρέα οπτώμενα και καταπασσόμενα .

παρ' Ινδοϊσίν έστιν αυτοίσιν ιήματα .

carnes suillæ tostæ atque intritæ vulneribus. Hæc apud

Indos morbis eorum remedia sunt .

ΚΕΦ. ΙΕ' . CΑΡ. ΧV.

Του δέ ελέφαντος τον τίγριν πολλόν τι άλκιμώτερον Tigrim vero Indi elephanto multo fortiorem esse cen

Ινδοί άγουσι. Τίγριος δε δορήν μενιδείν λέγει Νέαρ- | sent . Ejus pellem se vidisse scribit Nearchus , feran

και χος , αυτόν δέ τίγριν, ουκ ιδείν αλλά τους Ινδούς γάρ | ipsam nequaquam : Indos tamen narrare magnitudine esse
απηγέεσθαι, τίγριν είναι μέγεθος μέν ηλίκον τον με- maximi equi; tanta vero velocitate et robore ,ut nali
γιστον ίππον, την δε ώκύτητα και αλκήν οΐην ουδενί

άλλω εικάσαι (2) τίγρινγάρ, επεάν oμού έλθη ελέφαντι , | alii ferae comparari possit. (2) Quando cum elephanto

επιπηδάν τε επί την κεφαλήν του ελέφαντος και άγ- congrediatur, in caput ejus insilire, facileque strangulare.

10 χειν ευπετέως . (3) Ταύτας δε άστινας και ημείς (3 ) Cæterum eas quas nos videmus et tigres vocamus,

δρέομεν και τίγριας καλέομεν , θώας είναι αιόλους και thoes esse maculosas , majores quam sint reliquæ thoes .

μέζονας ήπερ τους άλλους σώας. (4 ) Επεί και υπέρ ( 4 ) De formicis etiam scribit Nearchus, se quidem eas non

των μυρμήκων λέγει Νέαρχος μύρμηκα μεν αυτός ούκ | vidisse , cujusmodi nonnullitradant in India nasci ; pelles

ιδέειν , όποιον δή τινα μετεξέτεροι διέγραψαν γίνεσθαι | tamen earum non paucas abs se visas , in castra Macedo

15 εν τη Ινδών γη , δοράς δε και τούτων ιδείν πολλάς ές num allatas. (5) Megasthenes certa veraque esse quæ de

το στρατόπεδον κατακομισθείσας το Μακεδονικόν. (5) | Formicis scribuntur dicit: eas nimirum esse que aurum e
Μεγασθένης δε και ατρεκέα είναι υπέρ των μυρμήκων

τον λόγον ιστορέει, τούτους είναι τους τον χρυσόν
terra effodiant, non quidem -auri ipsius causa , sed ut sibi

ορύσσοντας , ουκ αυτού του χρυσού ένεκα , αλλά φύσι | antra in quibus delitescant parent : quemadmodum nostre

20 γάρ κατά της γης ορύσσουσιν , ίνα φωλεύoιεν, κατά
etiam formicæ exiguæ quum sint , nonnihil terræ eruant ;

περ οι ημέτεροι οι σμικροί μύρμηκες ολίγον της γης | (6) illas vero , quippe que sint vulpibus majores , pro ra

ορύσσουσιν· (6) εκείνους δε , είναι γάρ αλωπέχων μέζο- | tione magnitudinis quoque terram foldere, que aurum mi

νας , προς λόγος του μεγέθεος σφών και την γήν ορύσ- | stum habeat , et ex ea Indis aurum fieri. (7 ) Sed Mega

σειν · την δε γην χρυσίτιν είναι, και από ταύτης γί- | sthenes auditum narrat, ego vero quum nihil habeam cer

25 νεσθαι Ινδοίσι τον χρυσόν. (7) 'Αλλά Μεγασθένης τε tius quod ea de re scribere possim , libenter hunc de for

ακοήν απηγέεται, και εγώ ότι ουδέν τούτου ατρεπέστε- | micis sermonem missum faciam . (8) Psittacos autem Near

ρον αναγράψαι έχω , απίημι έκών τον υπέρ των μυρ- chus narrat , tanquam rem miram , apud Indos nasci : et

μήκων λόγον. (5) Σιττακούς δε Νέαρχος μεν ως δή τι | cujusmodi avis sit psittacus describit , ac vocem humanam

σώμα απηγέεται ότι γίνονται εν τη Ινδών γη , και
30 οκoίoς όρνις εστίν ο σιττακός, και όπως φωνήν τει exprimere ait. (9) Ego quoniam multas ipse ejus generis

aves vidi et alios scio nosse hanc avem , nihil de ea tan
ανθρωπίνην. (0) Εγώ δε ότι αυτός τε πολλούς οπώ.

πεα και άλλους επισταμένους οίδα τον όρνιθα , ουδέν
quain mirum narrabo , neque de simiarum magnitudine ,

ως ατόπου δήθεν διηγήσομαι: ουδέ υπέρτων πιθήκων του vel quod pulchree apud Indos simiae sint, vel quomodo ca

μεγέθεος , ή ότι καλοί παρ' Ινδούς πίθηκοί εισιν, ουδε piantur, dicam . Nota enim omnibus dixerim : præterquam

35 όμως θηρώνται ερέω. Και γάρ ταύτα γνώριμα ερέω, fortasse quod pulchræ sint. ( 10) Scribit etiam Nearchus

πλήν γε δή , ότι καλοί που πίθηκοί εισι . ( 1ο) Και serpentes ibidem capi maculosos magnæque velocitatis, et

όφιας δε λέγει Νέαρχος θηρευθήναι αιόλους μεν και eum quem Pithon Antigenis F. cepit, fuisse cubitorum cir

ταχέας: μέγεθος δε , δν μέν λέγει ελεϊν Πείθωνα τον citer xvi : Indos vero affirmare , multo majores his apud

Αντιγένεος , πήχεων ώς εκκαίδεκα αυτούς δε τους
se nasci eos qui maximi sint . ( 11 ) Neminem autem Græ

4. Ινδούς πολύ μεζονας τούτων λέγειν είναι τους μεγί corum medicorum remedium adversus morsum Indici ser

στους όφιας . (τα) “Όσοι δε ιητροί Έλληνες , τούτοισιν
pentis invenisse : ipsos tamen Indos eos qui morsi essent

ουδέν άκος εξεύρηται όστις υπό όφιος δηχθείη Ινδικού

αλλ ' αυτοί γάρ οι Ινδοί ιωντο τους πληγέντας και
Addit Nearchus Alexandrum Indos quotquot

επίτώδε Νέαρχος λέγει · συλλελεγμένους αμφ' αυτόν | medicinae peritissimi erant apud se habuisse , et per praeco

45 είχεν Αλέξανδρος Ινδών όσοι μητρικήν σοφώτατοι , nemin castris edictum fuisse , ut quisquis a serpente ictus

και κεκήρυκτο ανά το στρατόπεδον , όστις δηχθείη ,
esset , ad regis tabernaculum veniret. ( 12) Hi ipsi medici

επί την σκηνήν φοιτάν την βασιλέος. (12) Οι δε αυτοί etiam reliquis morbis medebantur. At non multi in India

ούτου και των άλλων νούσων τε και παθέων ιητροί morbi grassantur, quod tempora anni bene temperata iis

ήσαν. Ου πολλά δε εν Ινδοϊσι πάθεια γίνεται , ότι αι locis sunt . Si qua vero major vis ingrueret , sophistas

curasse .
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ώραι σύμμετροί είσιν αυτόθι : ει δέ τι μέζον καταλαμ- | oonsulebant , ique non sine numine , quicquid medicabile

Εάνοι , τoίσι σοφιστησιν ανεχοινούντο και εκείνοι ουκ esset , curare videbantur.

άνευ θεού έδόκεον ιησθαι ό, τι περ ιήσιμον.

ΚΕΦ. Ις'. CΑΡ. ΧVΙ.

Εσθήτι δε Ινδοί λινέη χρέονται , κατάπερ λέγει Linea veste utuntur Indi , ut ait Nearchus , lino ex ar

5 Νέαρχος , λίνου του από των δένδρεων, υπέρ ότων μου boribus facto , de quibus mihi jam dictum est : et hoc qui

ήδη λέλεκται. Το δε λίνον τούτο η λαμπρότερον την
dem linum aut reliquis omnibus linis candidius est , aut

χροιών εστιν άλλου λίνου παντός , ή μέλανες αυτοί

εόντες λαμπρότερον το λίνον φαίνεσθαι ποιέoυσιν . (2) | nigri ipsi quum sint , faciunt ut candidius id quam est esse

"Έστι δε κιθών λίνεος αυτούς έστε επί μέσην την κνή
videatur. (2) Est autem ipsis subucula linea crore medio

10 μην , είμα δε το μεν περί τoίσιν ώμοισι περιβεβλημένον , | tenus : amiculum autem partim numeris circumjectum,

το δε περί τησι κεφαλήσιν ειλιγμένον . (3) Και ενώτια | partim capiti involutum. (3) Inaures etiam Indi gestant ex

Ινδοί φορέoυσιν ελέφαντος , όσοι κάρτα ευδαίμονες ου
ebore , qui admodum locupletes sunt ; neque enim vulgus

γάρ πάντες Ινδοί φορέoυσι . (6 ) Τους δε πώγωνας

iis utitur . (4 ) Barbas quoque variis coloribus fucare In
λέγει Νέαρχος ότι βάπτονται Ινδοί , χροιών δή άλλης

15 και άλλην" οι μεν, ώς λευκούς φαίνεσθαι , οίους λευκο
dos Nearchus scribit : ut aliis quam maxime alba appa

τάτους , οι δε κυανέους τους δε φοινικέους είναι, τους δε reat , aliis fusca , aliis purpurea , aliis viridis. (5) Umbra

και πορφυρέους , άλλους πρασοειδέας. (6) Και σκιάδια
cula quoque præ se gestare æstate eos qui alicujus nominis

ότι προβάλλονται του θέρεος όσοι ουκ ήμελημένοι Ίν
sint . Calceos ex corio albo gestant, eosque accurate atque

δων. Υποδήματα δε λευκού δέρματος φορέoυσι , πε

eleganter conſectos ; soleæ calceorum apud eos variis colo
20 ρισσώς και ταύτα ήσκημένα και τα ίχνεα των υποδη

μάτων αυτoίσι ποικίλα και υψηλά , του μέζονας φαίνε
ribus distinctæ sunt , et calcibus altioribus , quo proceriores

σθαι. (6) Oπλίσιος δε της Ινδών ουχ ούτός είς τρό esse videantur. (6) Armaturæ autem Indicæ non unus

πος , αλλ' οι μεν πεζοί αυτοίσι τόξον τε έχουσιν, ισόμη- | atque idem est modus . Pedites enim Indi arcum habent,

χες των φορέοντι το τόξον, και τούτο κάτω επί την γήν | ejusdem cum eo qui eum gestat longitudinis: atque hunc

5 θέντες και το ποδι το αριστερώ αντιβάντες, ούτως έχ
quidem ad terram obfirmantes sinistroque pede contrani.

τοξεύουσι , την νευρήν επί μέγα οπίσω απαγαγόντες:

(7) ο γάρ οϊστος αυτούσιν ολίγον αποδέων τριπήχεος, | tentes , nervumlongeretro adducunt , et sic sagittant . (7 )

ουδέ τι αντέξει τοξευθέν προς Ινδού ανδρός τοξικού , | Sagittis enim utuntur trium paulo minus cubitorum: ni

ούτε ασπίς ούτε θώρηξ ούτε εί τι καρτερόν εγένετο . (8) | hilque est quodIndici sagittarii telum non penetret : non

30 Εν δε τησιν αριστερήσι πέλται εισίν αυτοϊσιν ώμο- | scutum, non thorax , aut aliud armature genus quantumvis

βόίνοι , στεινότεραι μεν ή κατά τους φορέοντας, μήκει | validum. (5) In sinistra peltas ex crudo corio bubulo ,angn

δε ου πολλών αποδέουσαι. Τοϊσι δε άκοντες αντί τό

stiores quam ii qui eas gestant, longitudine propemodum

ξων εισί . (9) Μάχαιραν δε πάντες φορέoυσι , πλα

τέην δε και το μήκος του μέζω τριπήχεος και ταύτην , equales. Quibusdam vero jacula sunt loco arcuum . (9)En

35 επεάν συστάδην καταστη αυτoίσιν η μάχη ( το δε ουκ sem omnes gestant, et latum , et trium cubitorum , non ultra,

εύμαρέως Ινδοίσιν ες αλλήλους γίνεται ) αμφοίν ταιν | longitudine. Hunc , quum cominus pugna miscetur, ( quam

χεροίν καταφέρουσιν ες την πληγήν , του καρτερήν την quidem non facileIndi inter seineunt) utraque manu de

πληγήν γενέσθαι. (1ο) Οι δε ιππέες ακόντια δύο αυ
mittunt , quo majorem plagam inferant. ( 10) Equites duo.

τοισιν έχουσιν, οία τα σαύνια ακόντια, και πέλτην σμι

10 κροτέρην των πεζών . Οι δε ίπποι αυτοίσιν ου σεσα
bus jaculis utuntur, quæ verutis sunt similia : pelta minore

γμένοι εισίν , ουδέχαλινούνται τoίσιν Ελληνικοϊσι χαλι- quam pedites . Equi neque sellis insternuntur, neque fre .

νοισινή τοϊσι Κελτικoίσιν εμφερέως,(11) αλλά περί άκρο | nis que Grecanicis aut Celticis similia sint cohibentur :

τω στόματι του ίππου εν κύκλω έχουσι δέρμα ώμοβόϊ- Ι ( 11 ) sed extremam faucium equi partem loro , quod ex

νον ραπτον περιηρτημένος και εν τούτω χάλκεα κέντρα | crudo corio babulo consutum est , circumvinciunt : ad hu

45 ή σιδήρεα , ού κάρτα οξέα , έσω εστραμμένα: τοισι

δε πλουσίοισιν ελεφάντινα κέντρα εστίν εν δε τω στό- jus Ioriinteriorem partem claviculos eneos aut ferreos non

ματι σίδηρον αυτοίσιν οι ίπποι έχουσιν, οδόν admodum acutos affigunt : locupletiores eburneis utunοβε
περ

λον , ένθεν εξηρτημένοι εισίν αυτοίσιν οι δυτήρες tur . In ipsis equorum faucibus ferrum est , instar veru ,

(12 ) επεάν ών επαγάγωσι τον δυτήρα , 8 τε οβελός cui habenæ alligantur. ( 12) Quando igitur aulducunt ha



218 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΝΔΙΚΗ . 17. 18.

κρατάει τον ίππον , και τα κέντρα , οία δή εξ αυτού , benas , veru equum cohibet, claviculique illi appensi pan

ήρτημένα , κεντέοντα ουκ έα άλλο τι ή πείθεσθαι τώ | gentes habenis morem gerere cogunt.

δυτήρι .

00 co

ΚΕΦ . ΙΖ' .
CAP. XVII .

Τα δε σώματα ισχνοί τε εισίν οι Ινδοί και ευμήκεες , Indi corporibus sunt graciles , proceri, multoque cæte

6 και κούφοι πολλόν τι υπέρ τους άλλους ανθρώπους. | ris mortalibus leviores atque expeditiores . Vehuntur

'Οχήματα δε τoίσι μεν πολλοίσιν Ινδών κάμηλοί είσι | plerique camelis , equis et asinis : ditiores , elephantis. (2)

και ίπποι και όνου , τοϊσι δε ευδαίμοσιν ελέφαντες. (2) | Regium enim apud Indos est elephanto vehi : proximus huic

Βασιλικών γάρ όχημα ο ελέφας παρ' Ινδοϊσίν έστι: δεύ- honor, quadrigis : tertius , camelis vehi. Uno equo vehi,

τερον δε τιμή επί τούτω τα τέθριππα , τρίτον δε αι vile est. ( 3) Mulieres apud eos , quæ castæ, admodum

10 κάμηλοι το δε επ' ενός ίππου όχέεσθαι άτιμον. (3) | sunt , non sane ulla mercede alia , quam elephanti , cor

Αι γυναίκες δε αυτοϊσιν , όσαι κάρτα σώφρονες , επί rumpi se patiuntur. Elephantum danti copiam sui faciunt.

μέν άλλο μισθό ουκ άν τι διαμάρτoιεν , ελέφαντα δε
Neque hoc turpitndini vertitur, si elephanti inercede ad

λαβούσα γυνή μίσγεται το δόντι ουδε αισχρόν Ιν ducta mulier consuetudinem cum quoquam habeat : quin

δοί άγουσι το επί ελέφαντι μιγήναι , αλλά και σεμνόν | potius honorificum sibi ducunt , forme sue pulchritudi

Ι5 δοκέει τησι γυναιξίν, αξίην το κάλλος φανήναι ελέφαν . nem elephanto dignam haberi. (4 ) Uxores ducunt nihil

τος. () Γαμέoυσι δε ούτε τι διδόντες ούτε λαμ- vel dantes vel accipientes: sed quotquot jam mature viro

βάνοντες, αλλά όσαι ήδη ωραίαι γάμου ,ταύτας | fuerint , adducuntur a parentibus in publicum, utis φαί

οι πατέρες προάγοντες ες το εμφανές κατιστάσιν έχ
lucta vicerit aut pugillatu aut cursu , vel alia quapiam

λέξασθαι το νικήσαντι πάλης ή πυξ ή δρόμον, και
virtute reliquis antecelluerit, eam sibi quam volet deligat.

20 κατ' άλλην τινά ανδρίην προκριθέντι. (6) Σιτοφάγοι

δε και αρoτήρες Ινδοί εισιν , όσοι γε μη όρειοι αυτών:
( 5 ) Plerique vero Indi arationem exercent et frumento ve

ούτοι δε τα θήρεια κρέα σιτέονται. (6) Ταύτά μοι | scuntur, exceptis montanis qui ferinas carnes edunt. (6)

απόχρη δεδηλώσθαι υπέρ Ινδών, όσα γνωριμώτατα | Atque haec quidem mihi de Indis exposuisse suficiat , gue

Νέαρχός τε και Μεγασθένης, δοκίμω ανδρε, ανεγραψά- | tanquam praecipua Nearchus et Megasthenes viri graves de

25 την : ( ) έπει δε ουδέ η υπόθεσίς μοι τήσδε της ξυγγραφής | is conscripserunt . (7) Quum enim mihi hoc opere propo

τα Ινδών νόμιμα αναγράψαι ήν, αλλ' όπως γάρ παρε- | situmi non fuerit Indorum mores atque instituta descri

κομίσθη Αλεξάνδρω ες Πέρσας εξ Ινδών ο στόλος , | bere , sed quo pacto Alexandro ex Indis in Persas classis

ταύτα δή μοι εκβολή έστω του λόγου. prætervexerit, hæc mihi sint loco excursus in narrando.

ΚΕΦ. ΙΗ '. CAP. XVIII.

'Αλέξανδρος γάρ, επειδή οι παρεσκεύαστο το ναυ- Alexander enim parata jam ad Hydaspis ripas classe ,

80 τικών επί του Υδάσπεω τησιν όχθησιν, επιλεγόμενος | collectis omnibus Phenicibus et Cypriis aut Egyptiis qui in

όσοι τε Φοινίκων και όσοι Κύπριοι ή Αιγύπτιοι είποντο | expeditione versus orientem secuti fuerant , ex is naves

εν τη άνω στρατηλασίη, εκ τούτων επλήρου τάς νέας, | implevit; delectis ministris ac reinigibus, qui rerum nava

υπηρεσίας τε αυτήσι και ερέτας επιλεγόμενος , όσοι των lium peritissimi essent. (2) Erant vero etiam in exercitu insu.

θαλασσίων έργων δαήμονες. (2) Hσαν δε και νησιώ
35 ται άνδρες ουκ ολίγοι έν τη στρατιή, οίσι ταύτα έμελε, | lares non pauci iis in rebus bene versati , Ionesqueac Hel

και Ίωνες και Ελλησπόντιοι. (3) Τριήραρχοι δε αυτώ | lesponti. (3) Trierarchos vero constituit : ex Macedonibus

επεστάθησαν, έκ Μακεδόνων μεν Ηφαιστίων τε Αμύν- | quidem Hephaestionem Amyntoris filium, Leonnatum Eu

τορος , και Λεοννάτος και Εύνου , και Λυσίμαχος ο Αγα- | noi , Lysimachum Agathoclis , Asclepiodorum Τimandri ,

θοκλέους, και Ασκληπιόδωρος δTιμάνδρου, και "Άρχων ο | Archontem Clinie , Demonicum Αtheniei , Archiam Anaxi

40 Κλεινίου, και Δημόνικος ο Αθηναίου, και Άρχίας ο 'Ανα- | doti , Ophellarm Sileni, Timanthem Pantiade ; hi Pellei

ξιδότου , και Οφέλλας Σειληνού , και Τιμάνθης Παν

τιάδου-ούτοι μεν Πελλαίοι. (6) Εκ δε Αμφιπόλεως ήγον | timi filius , qui Paraplum conscripsit , Laomedon Larichi

erant. ( 4 ) Ex Amphipoli hi duces fuerunt : Nearchus Andro

οίδε · Νέαρχος Ανδροτίμου , δς τα αμφί το παράπλω
ανέγραψε: και Λαομέδων και Λαρίχου , και Άνδροσθέ- E., Androsthenes Callistrati . F. (5 ) Ex Orestide Crateras

45 νης Καλλιστράτου (5 ) εκ δε Ορεστίδος Κρατερός τε και Alexandri filius , et Perdiccas Orontis. Eordæi Ptolemæus

Αλεξάνδρου , και Περδίκκας και Ορώντεω. 'Εορδαϊοί τε Lagi F. et Aristonus Pisææ . Ex Pydna Metron Epicharmi F.
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Πτολεμαϊός τε ο Λάγου και Αριστόνους και Πεισαίου . et Nicarchides Simi . (6) Præterea Attalus Andromenis F.

'Εκ Πύδνης τε Μήτρων τε και Επιχάρμου , και Νικαρ Stymphæus : et Peucestas Alexandri, Miczeus : Pithon

χίδης ο Σίμου. (6) Επί δέ 'Άτταλός τε και Ανδρομέ
Crateuæ , Alcomeneus : et Leonnatus Antipatri , Ægæus :

νεω, Στυμφαίος, και Πευχέστας Αλεξάνδρου , Μιεζεύς ,

et Pantauchus Nicolai , Alorites : et Mylleas Zoili , Bereen
5 και Πείθων Κρατεύα , Αλκομενεύς, και Λεοννάτος'Αν

τιπάτρου , Αιγαίος , και Πάνταυχος Νικολάου , 'Αλω
sis : hi quidem omnes Macedones. (7 ) Ex Græcis vero Medius

ρίτης , και Μυλλέας Ζωίλου , Βεροιαίος: ούτοι μεν οι Oxynthemidis F. Larissæus : Eumenes Hieronymi, Cardia

ξύμπαντες Μακεδόνες . (7) Ελλήνων δε Μήδιος μεν nus : Critobulus Platonis, Cous : Thoas Menodori F. et Mæ

Οξυνθέμιδος , Λαρισσαίος , Ευμένης δέ Ιερωνύμου , εκ
10 Καρδίης, Κριτόβουλος δε Πλάτωνος , Κώος, και Θόας | ander Mandrogenis , Magnesi : (8 ) Andron Cabeleti , Teius:

ex Cypriis , Nicocles Pasicratis F. Solius : et Nithaphon
Μηνοδώρου , και Μαίανδρος Μανδρογένεος , Μάγνητες.

( 8 ) Άνδρων δε Καβάλεω , Τήίος , Κυπρίων δε Νικο Pnytagoræ , Salaminius. Erat autem etiam Persa quidam

κλέης Πασικράτεος , Σόλιος, και Νιθάφων Πνυταγόρεω , triremi præfectus Bagoas Pharnuchæ F. (9) Ipsius vero

Σαλαμίνιος. Ην δε δή και Πέρσης αυτώ τριήραρχος, Alexandri triremis gubernator erat Onesicritus Astypalæen

15 Βαγώας ο Φαρνουχέως: (ο) της δε αυτού'Αλεξάνδρου

νεος κυβερνήτης ήν 'Ονησίκριτος Αστυπαλαιεύς:
sis . Scriba totius classis Euagoras Eucleonis F. , Corin

γραμματεύς δε του στόλου παντός Ευαγόρας Ευκλέω thius. ( 10) Navarchum eis constituit Nearchum Androtimi

νος , Κορίνθιος. ( 1ο) Ναύαρχος δε αυτοϊσιν επεστάθη F. Erat hic Nearchus Cres genere : habitabat autem Amphi

Νέαρχος Ανδροτίμου , το γένος μεν Κρής και Νέαρ poli quæ ad Strymonem fluvium sita est. ( 11 ) His rebus ita

21» χος , ώκεε δε εν Αμφιπόλει τη επί Στρυμόνι. (1 ) Ως
constitutis Alexander diis patriis , et quibus vates mone

δε ταύτα έχεκόσμητο Αλεξάνδρω , έθυε τoίσι θεοίσιν

όσοι τε πάτριοι ή μαντευτοί αυτό , και Ποσειδώνι και bant , sacrum fecit : Neptuno etiam , et Amphitritæ , ac

"Αμφιτρίτη και Νηρηίσι και αυτό το 'Ωκεανώ, και | Nereidibus , ipsique Oceano ; Hydaspi quoque, unde sol

τω Υδάσπη ποταμώ , από του ωρμάτο, και το 'Ακε vebat : Acesini præterea , in quem Hydaspes influit : Indo ,

και σίνη , ές όντινα εκδιδοί Υδάσπης , και το Ινδώ , ές

όντινα άμφω εκδιδούσιν· ( 12) αγώνες τε αυτο μουσικοί | in quem uterque fertur. ( 12) Certamina quoque musica

και γυμνικοί εποιεϋντο , και ιερήία τη στρατιή πάση
et gymnica agebantur, et victimæ per singula agmina et

κατά τέλεα εδίδοτο . turmas distribuebantur.

100

ΚΕΦ. ΙΘ' . CAP. XIX..

Ως δε πάντα εξήρτυτο αυτο εις αναγωγήν, Κράτε Omnibus itaque rebus ad navigandum paratis, Craterum

30 ρον μεν τα επί θάτερα του Υδάσπεω ιέναι συν τη ad alteram Hydaspis ripam cum exercitu equestri ac pe

στρατιή εκέλευσε πεζική τε και ιππική · ες το επί θά dlestri iter facere jubet; ab altera vero parte Hephæstion

τερα δε Ηφαιστίων αυτω παρεπορεύετο , συν άλλη
cum alio majore adhuc quam Craterus exercitu procede

στρατιή πλείονι έτι της το Κρατέρω συντεταγμένης.

Και τους ελέφαντας “Ηφαιστίων αυτώ ήγεν, όντας ές | bat. Elephantos etiam ducebat Hephaestion, numero CC .

35 διηκοσίους . (2) Αυτός δε τούς τε υπασπιστάς καλεο (2) Ipse scutatos dictos secum ducebat, et sagittarios

μένους άμα οι ήγε, και τους τοξότας πάντας, και των omnes et equites , quos amicos vocant; omnes erant ad vit

ίππέων τους εταίρους καλεομένους τους πάντας ες

millia . (3) Atqui Cratero et Hephæstioni assignatum erat,

οκτακισχιλίους. (3) Τοίσι μεν δή αμφί Κράτερον και

Ηφαιστίωνα έτέτακτο , ένα προπορευθέντες υπομένoιεν | ubi profectiv classem praestolarentur. (4) Philippum vero ,

και τον στόλον . (4) Φίλιππον δε , ός αυτό σατράπης της | quem in ea regione presidem constituerat, ad Acesinis

χώρης ταύτης ήν, επί του Ακεσίνου ποταμού τάς όχθας | Παvii ripas mittit, magnas etiam hunc copias ducentem . (5 )

πέμπει , άμα στρατιή πολλή και τούτον: (5) ήδη γάρ | Jan enim cxx M. militum eum sequebantur cum iis quos

και δώδεκα μυριάδες αυτώ μάχιμοι είποντο συν οις

από θαλάσσης τε αυτός ανήγαγε και αύθις οι επί συλλο
ex maritimis oris ipse adduxerat , et quod ii adduxerant,

45 γήν αυτο στρατιής πεμφθέντες ήκον έχοντες , παντοία qui ad colligendum exercitum missi fuerant , barbaras omnis

έθνεα βαρβαρικά άμα οι άγoντι , και πάσαν ιδέην ωπλι generis nationes secum ducentem , easque cujusvis generis

σμένα . (6) Αυτός δε άρας ταϊσι νηυσι κατέπλει κατά

τον Υδάσπεα έστε επί του 'Ακεσίνου τε και του
armis instructas. (6 ) Ipse navibus solvens per Hydaspem ad

Υδάσπεω τάς συμβολάς. (7) Νέες δε αι σύμπασαι | Acesinis et Hydaspis confuentes navigavit . (7 ) Erant ei in

και αυτό χίλιαι και οκτακόσιαι ήσαν , αί τε μακραι και universum naves mdccc , simul longæ , simul onerariæ ,
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όσα στρογγύλα πλοία και άλλα ιππαγωγά και σιτία | aliaeque vehendis equis et commeatui exercitus ιδonee .

άμα τη στρατιή άγουσαι. (8) Οκως μεν δή κατά
(8 ) Quonam vero pacto per flumina navigarit , et quot in ea

τους ποταμούς διέπλωσεν αυτώ ο στόλος , και όσα εν

τω παράπλω έθνεα κατεστρέψατο , και όπως διά κιν
navigatione gentes subjugarit, quodque periculum in Mal

δύνου αυτός εν Μαλλoίσιν ήκε , και το τρωμα και ετρώθη | lis incurrerit , et quomodo ibidem vulnus acceperit, quo

έν Μαλλoίσι , και Πευχέστας τε και Λεοννάτος όπως modo etiam Peucestas et Leonnatus eum prostratum scutis

υπερήσπισαν αυτόν πεσόντα και πάντα ταύτα λέλεκται

suis protexerint : omnia hæc a nobis in alia historia , quam

μοι ήδη εν τη άλλη την Αττική ξυγγραφή . (9) Ο δε

λόγος όδε του παράπλου μου απήγησίς έστιν, δν Νέαρ- | Attica lingua conscripsimus, commemorata sunt . (9) In hoc

το χος συν τω στόλω παρέπλωσεν από του Ινδού των
autem libro id tantum narro , quomodo Nearchus ab Indi

εκβολέων ορμηθείς κατά την θάλασσαν την μεγάλης

έστε επί τον κόλπον τον Περσικόν , ήν δη Ερυθρήν
ostiis solvens per oceanum magnum iu sinum Persicom

θάλασσαν μετεξέτεροι καλέoυσι . navigarit, quem quidem nonnulli mare Rubrum appellant.

ΚΕΦ. Κ' . CΑΡ. ΧΧ .

15

Νεάρχω δε λέλεκται υπέρ τούτων όδε ο λόγος Nearchus de hac re ita scribit : Alexandro desiderium

πόθον μεν είναι 'Αλεξάνδρα έκπεριπλώσαι την θάλασ fuisse mare , quod ab Indis in Persiam usque patet , enavi.

σαν την από Ινδών έστε επί την Περσικήν , (2) οκνέειν
gare : (2 ) ceterum illum navigationis longinquitate deter

δε αυτόν του τε πλόου το μήκος και μή τινι άρα χώρη

ritum fuisse , simulque veritum , ne in aliquam desertam

ερήμω εγκύρσαντες ή όρμων απόρω ή ου ξυμμέτρως

εχούση των ωραίων, ούτω δή διαφθαρή αυτώο στόλος, | regionem aut portus didiciles frugibusque carentes delialam

20 και ου φαύλη κηλίς αύτη τoίσιν έργοισιν αυτού τοίσι με
classem amitteret , ingensque hæc macula rebus præclare

γάλοισιν επιγενομένη την πάσαν ευτυχίην αυτό αφανί- | abs se gestis offusa omnem felicitatis gloriam obliterart:

σοι · αλλά εχνικήσαι γάρ αυτή την επιθυμίην του και vicisse tamen inusitatæ alicujus ac magnæ rei gerendæ cu

νόν τι αιεί και άτοπον εργάζεσθαι . (3) Απόρως δε
piditatem . ( 3) Dubitasse autem quem perficiendis consiliis

έχειν, όντινα ουκ αδύνατόν τε ες τα επινοεύμενα επιλέ.

suis parem deligeret : simulque classiariorum causa , ut iis

25 ξαιτο, και άμα των εν νηί ανδρών, ως και των τοιούτον

στόλον στελλομένων αφελεϊν το δεύμα του δή ήμελημέ
tam longinquam expeditionem facturis metum adimeret ,

νως αυτούς ες προϋπτον κίνδυνος εκπέμπεσθαι. (4)
sese neglectos in maniſestum periculum mitti . ( 4) Nearchus

Λέγει δή και Νέαρχος , έωυτώ ξυνούσθαι τον Αλέξανδρος ,
auctor est Alexandrum secum communicasse , quem polis

όντινα προχειρίσηται εξηγέεσθαι του στόλου ως δε simum classis ducem ac præfectum designaret : quumque

30 άλλου και άλλου εις μνήμην ιόντα τους μεν ως ουκ έθέ diversorum meminisset , alios tanquam pro se periclitari

λοντας κινδυνεύειν υπέρ ου απολέγειν, τους δε ώς μα
nolentes , alios præ mollitie animi , alios tanquam patrie

λακούς τον θυμόν , τους δε ως πόθω της οικηΐης κατε

desiderio occupatos recusasse , in aliis vero aliud repre

χομένους, τοϊσι δε άλλο και άλλο επικαλέοντα (5)

τότε δή αυτόν υποστάντα ειπείν , ότι “ Ω βασιλεύ , hendisse. (5) Tum se operam suam pollicitum dixisse : Em ,

35 εγώ του υποδέχομαι εξηγήσασθαι του στόλου , και
O rex , classis gubernationem suscipiam , et deus capta

τα από του θεού ξυνεπιλαμβάνοι» περιάξω του σώας secundet ! classem simul et militem sospites in Persiden

τας νέας και τους ανθρώπους έστε επί την Περσίδα γην , | ducam , si omnino ea regione mare navigabile fuerit , aut

ει δη πλωτός τε εστίν ο ταύτη πόντος και το έργον ουκ si id ulla ratione ab humano ingenio præstari possit. (6)

άπορον γνώμη ανθρωπίνη. ( 6) Αλέξανδρον δε λόγω | Alexandrum vero verbo negasse velle se in tantos laters

4 μεν ου φάναι εθέλεινες τοσήνδε ταλαιπωρίην και τοσόνδε tantaque pericula aliquem amicorum suorum conjicere :

κίνδυνον των τινα έωυτού φίλων εμβάλλειν, αυτόν δε
se vero eo etiam magis non remisisse, sed obnixe orasse ;

ταύτη δη και μάλλον ουκ ανιέναι , αλλά λιπαρέειν .
ac tum demum Alexandrum Nearchi animum adeo prodi

(7) Ούτω δή αγαπήσαί τε Αλέξανδρον τού Νεάρχου την I ptum atque alacrem libenter Amplexum esse , eumque uni

προθυμίην, και επιστήσαι αυτόν άρχειν του στόλου
versæ classi præfecisse : (8 ) ac tunc quidem magis jam eter

45 παντός · (8) και τότε δή έτι μάλλον της στρατιής δ ,
citum qui ad hanc navigationem destinatus erat et pautas

περ επί τω παράπλω τώδε ετάσσετο και τας υπηρεσίας

λεω έχειν την γνώμην, ότι δη Νέαρχόν γε ούποτε αν

quieto animo fuisse, quod persuasum haberent Alexandra

Αλέξανδρος προήκατο ές κίνδυνον καταφανέα , ει μή | nulla ritione ad manifesta pericula Nearchum missurun ,

σφι σωθήσεσθαι έμελλον· (0) λαμπρότης τε πολλή τη | nisi ipsi servandi essent . ( 9) Summa vero apparatus Yia

δυ παρασκευή επεούσα και κόσμος των νεών , και σπουδαι | gnificentia , et navium ornatus studiaque trierarctora!

τι



ARRIANI HISTORIA INDICA . 21 .
221

των τριηράρχωναμφί τας υπηρεσίας τε και τα πλη- | egregia circa ministeria et socios navales vel eorum qui antea

ρώματα εκπρεπέες και τους πάντη δη πάλαι κατο
præ metu quam maxime cunctati erant, animos ad roburκνέοντας ές ρώμην άμα καιελπίδας χρηστoτέρας υπέρ | melioremque spem deomni conatu attollebant . ( 10) Mal

του παντός έργου επηρκότα ήν · (10) πολλών δε δή συνε

5 πιλαβέσθαι ες ευθυμίην τη στρατιή το δή αυτόν Αλέ- tum præterea de metu ipsorum adimebat, quod Alexander

ξανδρον ορμηθέντα κατά του Ινδού τα στόματα αμφό- ipse per utraqueIndi estia in marenavigasset : quod Neptuno

τερα εκπλώσαι ες τον πόντον , σφάγιά τε τω Ποσειδώνι
cæterisque diis marinis hostias mactasset , eximiaque dona

εντεμείν και όσοι άλλοι θεοί θαλάσσιοι , και δώρα με

mari dedisset. ( 11 ) Cetera quoque et inusitata Alexandriγαλοπρεπέα τη θαλάσση χαρίσασθαι: ( α ) τη τε άλλη

10 τη Αλεξάνδρου παραλόγω ευτυχίη πεποιθότας ουδέν felicitate confisi nihil esse dicebant , quod illi non sit auden

ό, τι ου τολμητόν τε εκείνω και ερκτόν εξηγέεσθαι . dum et perficiendum .

ΚΕΦ. ΚΑ' . CAP. XXI .

Ως δε τα ετήσια πνεύματα εκοιμήθη , και δη του Quo igitur tempore etesiæ spirare desierant , qui quidem

θέρεος την ώραν πάσαν κατέχει εκ του πελάγεος επι per integram æstatem ex mari in terram ſlantes navigatio

πνέοντα επί την γην, και ταύτη άπορον τον πλέον ποιέ
nem impediunt, naves solverunt , archonte Athenis Cephi -

15 οντα , τότε δή ώρμηντο επί άρχοντος Αθήνησι Κηφι- | sodoro , xx die Boedromionis , quemadmodum Αthenienses

σοδώρου , είχάδι του Βοηδρομιώνος μηνός , κατότι

Αθηναίοι άγουσιν · ώς δε Μακεδόνες τε και Άσιανοί | computant : ut vero Macedones et Asiani **, undecimo ex

ήγον, * τοενδέκατον βασιλεύοντος Αλεξάνδρου. (2) quo Alexander regnabat anno. (2 ) Sacrificavit autem et
Θύει δε και Νέαρχος προ της αναγωγής Διί Σωτήρι , | Nearchus antequam navigationem susciperet Jovi Serva

28 και αγώνα ποιέει και ούτος γυμνικόν . Άραντες δε | tori, ludosque gymnicos etiam is edidit . Primo itaque die

από του ναυστάθμου τη πρώτη ημέρα κατά τον Ινδόν quum e statione solvissent, in Indo fluvio ad amplum

ορμίζονται ποταμόν προς διώρυχι μεγάλη , και μένου- I quendam alveum appulerunt , Ioco Stura nomenest, distan

σιν αυτού δύο ημέρας: Στούρα δε ήν ούνομα τωνχώρω· | tem a statione stadiis carciter c, biduoque ibi commorali
στάδιοι από του ναυστάθμου ές εκατόν . (5) Τη τρίτη | sunt. (3) Tertio dieinde moventes ad alium alveum Xxx

25 δε άραντες έπλωον έστε επί διώρυχα άλλην σταδίους
stadiis inde remotum pervenerunt, cujusaqua jam salsedinem

τριήκοντα , αλμυρήν ήδη ταύτην την διώρυχα · ανήει

γάρ η θάλασσα ες αυτήν , μάλιστα μεν εν τησι πλημ
maris referebat : mare enim in eam accedente æstu se inge

μυρίησιν , υπέμενε δε και εν τησιν αμπώτεσι το ύδωρ | rit , aquaque lumini permista etiam recedente esta mane
μεμιγμένον τη ποταμώ · Καύμαρα δε ήν ούνομα το Caumara is locus dicitur. (4 ) Inde xx stadia pro

30 χώρω. (6) Ένθεν δε είκοσι σταδίους καταπλώσαντες | vecti ad Coreestim etiamnumin flumine pervenerunt. (5)

ές Κορέεστιν ορμίζονται ότι κατά τον ποταμόν. (6) Ηinc rursum moventes non multum navigarunt , scopulum

Ένθεν δε ορμηθέντες έπλωον ουκ επί πολλών και έρμα γάρ | conspicati ea parte qua Indus illic in mare fertur, et luctus

εφάνη αυτοϊσι κατά την εκβολήν την ταύτη του Ινδού, litori inidelanturcum truci etimmani strepitu , littusque

και τα κύματα εργόχθεε προς τη ήϊόνι , και η ηθών

& αύτη τραχέα ήν. (6) Αλλά έναπερ μαλθακόν ήν του | ipsum asperum erat . (6 ) Ceterum qua scopulus mollior

έρματος , ταύτη διώρυχα ποιήσαντες επί σταδίους ή videbatur, fossa quinque stadiorum perducta , naves tra

πέντε, διηγον τας νέας , επειδή η πλήμμυρα επήλθεν ή | duxerunt estu marino accedente . (7 ) Indestadia CL circum

έκ τού πόντου . (1) Εκπεριπλώσαντες δε σταδίους πεν- navigando emensi in Crocala arenosam insulam pervene

τήκοντα και εκατόν ορμίζονται ες Κρόκαλα νήσον αμ- | runt , ibique alterum diem commorati sunt. (8) Vicina huic

40 μώδεα , και μένουσιν αυτού την άλλην ημέρης (8) | insula Ioca incolunt Arabies Indica gens , quorum etiam

στρoσoικέει δε ταύτη έθνος Ινδικών , οι Αράβιες καλεό
in majori opere mentionem feci : eosque id nominis a

ών και εν τη μέζονι ξυγγραφή μνήμην έσχον| Πανίο Arabi accepisse , qui peripsorum regionem fuens

= αι ότι εισίν επώνυμοι ποταμού Αράβιος , δς διά της
in mare fertur, eorumque fines ab Oritarum finibus diviτης αυτών δέων εκδιδοί ές θάλασσαν, ορίζων τούτων τε

15 την χώρωνκαι των'Ωρειτέων. (0) 'Εκ δε Κρωκάλων | dit. ( 9) Ex Crocalis , ad dextram habentes montemIrum

και δεξιό μέν έχοντες όρος το καλεόμενον αυτοίσιν Εί- | ab i vocatum ; ad sinistram vero insulam vadosam , ulte

Ρον, έν αριστερή δε νήσον αλιτενέα έπλωον· η δε νήσος | rius navigarunt : hocinsula ad littus extenta angustum

Πρατεταμένη τη ηιόνι κόλπον στεινον ποιέει. ( 1ο) | sinum efficit . (10) Hunc emensi in portu commodam naΔιπλώσαντες
δε ταύτην ορμίζονται εν λιμένι εύόρ- vibus stationem praebentem appellunt. Qui quod amplus

uevot ,

1
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μα " ότι δε μέγας τε και καλός ο λιμήν Νεάρχω έδοξεν, | simul et pulclier Nearcho videlbatur , Alexandri portum eum

επονομάζει αυτόν Αλεξάνδρου λιμένα . (1 ) Νήσος δε
appellavit. ( 11 ) In portus fauoibus insula adjacet, circi.

έστιν επί το στόματι του λιμένος όσον σταδίους δύο

απέχουσα · Βίβακτα ούνομα τη νήσω» και δε χώρος άπας
ter duo inde stadia distans , cui Bibacta nomen est : omnis

5 Σάγγαδα · η δε νήσος και τον λιμένα , προκειμένη πρό vero adjacens regio Sangada dicitur. Hæc insula mari op

του πελάγεος , αυτή επoίεεν , ( 12) Ενταύθα πνεύ
posita suapte natura portum efficit. ( 12) Hic ingentes

ματα μεγάλα εκ του πόντου έπνεε και συνεχέα , και
Νέαρχος δείσας των βαρβάρων μή τινες συνταχθέντες | continrique venti a mari spirabant. Nearchus veritus ne

επ' αρπαγήν του στρατοπέδου τραπoίατο, εκτειχίζει τον
qua barbarorum manus collecta castra diriperet , lapideo

10 χώρoν λιθίνω τείχεϊ. ( 13) Τέσσαρες δε και είκοσιν muro locum cingit; ( 13 ) xxnn dies ibi moratus est : dicit.

ημέραι τη μονή εγένοντο και λέγει ότι μύας τε εθήρων | que milites per id tempus myes marinos cepisse et ostrea

τους θαλασσίους οι στρατιώται , και όστρεα δε και τους

σωλήνας καλεομένους , άτοπα το μέγεθος , ώς τοϊσιν εν
et solenes , qui vocantur, inusitatæ magnitudinis , si cumi

τηδε τη ημεόρη θαλάσση συμβαλέειν · και ύδωρ ότι nostri maris testaceis conferantur. Aquam etiam salsam

15 αλμυρόν επίνετο . potasse narrat.

ΚΕΦ. ΚΒ'. CAP. XXII.

runt .

"Άμα τε ο άνεμος επαύσατο και οι ανήγοντο και Sedato autem vento , vela fecerunt , ac stadia circiter Ls

περαιωθέντες σταδίους ες εξήκοντα ορμίζονται προς αι- progressi in sabulosum littus appulerunt. Insula adjacebat

γιαλό ψαμμώδεϊ· νήσος δε επήν τω αιγιαλώ ερήμη. littori deserta.(2) Ηac autem pro munimento usi substite

(2) Ταύτην δε πρόβλημα ποιησάμενοι ώρμίσθησαν: Δό
Domæ nomen insulac erat. Quumque in littore

20 μαι ούνομα τη νήσω· ύδωρ δε ουκ ήν εν τω αιγιαλώ,

αλλά προελθόντες ες την μεσογαίην όσον είκοσι στα
aquam non haberent, loca mediterranea versus ad viginti

δίους επιτυγχάνουσιν ύδατι καλώ. (3) Τη δε υστεραίη circiter stadia progressi dulcem aquam repererunt . (3)

ες νύκτα αυτoίσιν ο πλόος εγίνετο ες Σάραγγα σταδίους Postridie quum ad noctem usque navigassent, Sarangis ,

τριηκοσίους , και ορμίζονται προς αιγιαλώ, και ύδωρ | ccc inde stadia , adlittus appulerunt . Ibi aqua octo ferme

26 ήν από του αιγιαλού όσον οκτώ σταδίους . (4) "Ένθεν
a littore stadia aberat. (4) Illinc repetita navigatione ad

δε πλώσαντες ορμίζονται εν Σακάλοισι, τόπω ερήμω : | Saeala Iocum desertum appulsi sunt. Inde superatis duo

και διεκπλώσαντες σκοπέλους δύο , ούτω τι αλλήλοισι | bus scopulis adeo inter se propinquis ut palmulce remorum

πελάζοντας , ώστε τους ταρσούς των νεών άπτεσθαι
ένθεν και ένθεν των πετρέων, καθορμίζονται εν Μοροντο- | utrinque cautes stringerent , emensi stadia cc in Moronto

30 βάροισι, σταδίους διελθόντες ες τριηκοσίους · (5 ) ο δε λι
baris constiterunt. (5) Ibi portus est amplissimus, undique

μην μέγας και εύκυκλος και βαθύς και ακλυστος · ο δε | septus ac profundus minimeque procellosus. Ceterum

έσπλους ες αυτόν στεινός · τούτον τη γλώσση τη επιχω- | fauces ejus anguste ; hunc patria lingua Portum femina

ρίη Γυναικών λιμένα εκάλεον, ότι γυνή του χώρου | rum vocabant : quod mulier quedarm prima illi locoim

τούτου πρώτη επήρξεν. (α) Ως δε διά των σκοπέλων | perarit. (6) Trajectis scopalis magnis fuctibus incide

36 διεξέπλωον, κύμασί τε μεγάλοισιν ενέχυρσαν και τη | runt et mari fuctuoso , et scopulos transisse res magna
θαλάσση ροώδεϊ' αλλά έκπεριπλώσαι γάρ υπέρ τους

videbatur. (7) Postero vero die navigarunt, insulam

σκοπέλους μέγα έργον εφαίνετο . (7) Ες δε την υστε

ραίην έπλωον νήσον ες αριστερά έχοντες προ του πελά- quandam a sinistra pelago objectam habentes , que quidem

γεος , ούτω τι τώ αιγιαλώ συναφέα , ώστε εικάσαι αν | ita propinqua littori erat , ut medius alveus inter insulam

40 διώρυχα είναι το μέσον του τε αιγιαλού και της νή- | etlittus esse effossus videretur ; LXX in universum stadio

σου : στάδιοι οι πάντες εβδομήκοντα του διέκπλου και rum ea navigatio fuerat. Multæ erant densæque in littore

επί τε του αιγιαλού δένδρεα ήν πολλά και δασέα, και η arbores , insulaque ipsa variis silvis umbrosa . ( 8 ) Sub

νήσος ύλη παντοίη σύσκιος. (8) Υπό δε την έω έπλωον | lucem per angustum et estuosum locum extra insularm na
έξω της νήσου κατά ρηχίην στεινήν· έτι γάρ ανάπωτις ! Vigarunt;adhuc enim recessus maris obtinelbat: continna

45 κατείχε. Πλώσαντες δε ες εκατόν και είκοσι σταδίους taque navigatione ad cxx stadia, apud fauces Arabis amnis

ορμίζονται εν τω στόματι του 'Αράβιος ποταμού και

λιμήν μέγας και καλός προς το στόματι · ύδωρ δε ουκ

constiterunt : et portum quidem ibi amplum et commodum

ήν πότιμον του γάρ'Αράβιος αι εκβολαι αναμεμιγμέ- | nacti sunt : aquam vero potui ineptain, quod per Arabis

ναι το πόντο ήσαν· ( ) αλλά τεσσαράκοντα σταδίους | ostia mare se ingerit. (9) Ιtaque XL. stadia advers0 amne pro

50 ες το άνω προχωρήσαντες λάκκω επιτυγχάνουσι , και fecti ad lacum devenerunt : atque inde assunta aqua re
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ένθεν ύδρευσάμενοι όπίσω απενόστησαν. (1ο) Νήσος δε versi sunt. ( 10) Insula apud portum est eminens ac de

επί τω λιμένι υψηλή και έρημος και περί ταύτης | serta ; circa hanc Ostreorum atque omnis generis piscium

όστρέων τε και ιχθύων παντοδαπών θήρη . Μέχρι μέν

τούδε 'Αράβιες , έσχατοι Ινδών ταύτη ώκισμένοι, τα δε | piscatus erat . Ηuc usque pertinent Arabies , ultimi Indo
και από τούδε Ώρείται επείχον . rum hac in parte habitantium ; ulteriora Oritæ tenent .

00

ΚΕΦ . ΚΓ'. CAP. XXIII.

Ορμηθέντες δε εκ της εκβολής του Αράβιος παρέ- Ab ostio itaque Arabis digressi, Oritarum regionem præ

πλωον των Ωραιτέων την χώρων και ορμίζονται εν

Παγάλοισι, πλώσαντες σταδίους ές διηκοσίους , προς | habuere , adlocum estuosum quidem , sed ancoris jaciendis
ternavigantes, ad Pagala cc circiter stadia emensi stationem

ρηχη· αλλά αγκύρησε γάρ επίβολος ήν ο χώρος. Τα

10 μεν ών πληρώματα απεσάλευον εν τησι νηυσίν • οι δε idoneum . Remiges igitur in navibus manebant ; quidam

επ ' ύδωρ εκβάντες υδρεύοντο. (2) Τη δ' ύστεραίηανα
vero aquatum egressi aquam attulerunt . (2) Postridie inde

χθέντες άμα ημέρη και πλώσαντες σταδίους ές τριήκοντα
cum luce digressi, et circiter ccccxXX stadia emensi sub

και τετρακοσίους κατάγονται εσπέριοι ες Κάβανα , και

ορμίζονται προς αιγιαλώ ερήμω και ενταύθα ρηχίη | vesperumin Cabana perveniunt , classemque ad littus de

15 τραχέα ήν, και επί τώδε μετεώρους της νέας ώρμί- sertumIocant; ibi estus maris violentus erat , quam ob rem

σαντο. (3) Κατά τούτον τον πλέον πνεύμα υπολαμ- | in alto naves stationem tenuerunt . (3) In hac navigatione

βάνει τας νέας μέγα εκ πόντου , και νέες δύο μακραι
quum ingens ventorum vis classi a mari incumberet , duæ

διαφθείρονται εν τω πλόω , και κέρκουρος· οι δε άν

θρωποι σώζονται απονεξάμενοι , ότι ου πόρρω της γης naves longæ et cercurus perierunt : viri natatu evaserunt;

και ο πλόοςεγίνετο. 4)'Αμφί δε μέσας νύκταςαναχθέντες | quia navigatio non procul aterra fiebat (4) Sub mediam
πλώουσιν έστε επί Κόκαλα , και του αιγιαλού , ένθεν vero noctem provecti navigant usque ad Cocala , quæ a

ωρμήθησαν , απείχε σταδίους διηκοσίους και αι μεν | littore, unde digressi erant , ducentis stadiis aberant ; ac

νέες σαλεύουσαι ώρμεον, τα πληρώματα δε εκβιβάσας
naves quidem in salo ancoris nitebantur. Nearchus autem

Νέαρχος προς τη γη ηυλίσθη , ότι επί πολλών τεταλαι

25 πωρηκότες εν τη θαλάσση αναπαύσασθαι επόθεον
sociis navalibus in terram expositis ibi castra posuit : si

στρατόπεδον δε περιεβάλλετο των βαρβάρων της φυ- | quidem multo navigationislabore defatigati refci desidera
λακής ένεκα . (6 ) Εν τούτω τω χώρω Λεοννάτος , ότω bant. Castra vallo adversus barbarorum incursum munit.

τα Ώρειτέων εξ Αλεξάνδρου επετέτρεπτο, μάχη μεγάλη | (5) Hoc in loco Leonnatus , cui-Britarum res Alexander

νικά 'Ωρείτας τε και όσοι Ώρείτησι συνεπέλαβον του
commiserat, magno prælio Oritas vicit , et quotquot sese

30 έργου και χτείνει αυτών εξακισχιλίους , και τους ηγε

μόνας πάντας των δε συν Λεοννάτω ιππέες μέν απο Oritis conjunxerant : cæsis vi m , ducibusque eorum omni.

θνήσκουσι πεντεκαίδεκα , των δε πεζών άλλοι τε ου bus ; a Leonnati partibus, equitibus xv, peditibus non

πολλοί και Απολλοφάνης ο Γαδρωσίων σατράπης. (6) I multis,et Apollophane Gadrosiorum satrapa desideratis . (6)

Ταύτα μεν δή εν τη άλλη ξυγγραφή αναγέγραπται , | Sed haecin altera historia a nobis conscripta sunt ; eaque de

35 και όκως Λεοννάτος επί τώδε εστεφανώθη προς Αλε
causa Leonnatum aurea corona ab Alexandro inter Mace

ξανδρου χρυσέω στεφάνω έν Μακεδόσιν. (5) Ενταύθα

σίτος ήν νενεμημένος κατά πρόσταγμα Αλεξάνδρου ές dones coronatum fuisse. (7 ) Eo etiam loci frumentum ab

επισιτισμόν τοστρατό και εμβάλλονται σιτία ημερέων Alexandro in commeatum exercitus procuratum erat. In

δέκα ες τας νέας (8) και των νεών όσαι πεπονήκεσαν decem itaque dies frumentum in naves invehunt. (8) Naves

ο κατά τον πλέον μέχρι τούδε επεσκεύασαν και των

ναυτέων όσοι εν τω έργω βλακεύειν εφαίνοντο Νεάρχω ,

:

in navigatione huc usque quassatas reficiunt; ex nautis qui

τούτους μέν πεζή άγειν Λεοννάτω έδωκεν αυτός δε
segniores Nearcho in opere esse videbantur, hos quidem

από των συν Λεοννάτω στρατιωτέων συμπληροί το ναυ terrestri itinere ducendos Leonnato dedit; ipse vero milites

in nautarum supplementum ex Leonnati copiis delegit.
τιχόν.
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ΚΕΦ. ΚΔ .́ CAP. XXIV .

Ενθένδε ορμηθέντες έπλωον ακραεί· και διελθόντες Inde secundo vento delati per quingenta stadia ad fluvium

σταδίους ές πενταιτακοσίους ωρμίζοντο προς ποταμό χει- | quendam torrentem pervenerant: Tomerus fluvιo nomen

μάρρω · Τόμηρος ούνομα ήν των ποταμώ. (2) Και λίμνη

ήν επί τησιν εκβολήσι του ποταμού : τα δε βραχέα τα
est. (2 ) Ad ejus exitum stagnum erat , et circa vada littori

5 προς το αιγιαλώ επώκεον άνθρωποι εν καλύβησι πνι
propinqua homines angusta quædam tuguria incolebant;

γηρήσι» και ούτοι ως προσπλώοντας είδον , εθάμβησάν | qui ut classen appellentem viderunt , attoniti sesead litus

τε και παρατείναντες σφάς παρά τον αιγιαλών ετά- | extenderunt , et aciem instruebant , veluti pugnam cum

χθησαν ως απομαχούμενοι προς τους εκβαίνοντας (3 )

λόγχας δε εφόρεoν παχέας, μέγεθος ώς εξαπήχεας| cubitos Iongas. Cuspis ferrea non erat , sed igne Iosta
exscensuris commissuri. (3) Lanceas gerebant crassas,

10 ακωχή δε ουκ επήν σιδηρέη , αλλά το οξύ αυτησι πε

πυρακτωμένον το αυτό επoίεε : πλήθος δε ήσαν ως εξα- | atque acuta eandem vim et efficaciam exserebat . Erant

κόσιοι · (6 ) και τούτους Νέαρχος ως υπομένοντάς τε hi circiter DC : (4) quos ut Nearchus subsistere instructa

και παρατεταγμένους κατείδε , τας μέν νέας ανακω
acie vidit , classem intra teli jactum in alto stare imperat,

χεύειν κελεύει εντός βέλεος , ως τα τοξεύματα ες την
ita ut tela e navibus in terram pervenire possent. Crassa

15 γήν απ ' αυτών εξιχνέεσθαι· αι γάρ των βαρβάρων

λόγχαι παχέαι φαινόμεναι αγχέμαχοι μεν , άφοβοι δε | enim barbarorumlanceae ad pugnam cominus Conserendan

ες το ακοντίζεσθαι ήσαν. ( 5) Αυτός δε των στρατιω- aptæ erant , enuinus vero parum metuendæ videbantur.

τέων όσοι αυτοί τε κουφότατοι και κουφότατα ωπλι
(5) Tum ex militibus qui expeditissimi levissimeque armati

σμένοι του τε νέειν δαημονέστατοι , τούτους δε εκνήξα

20 σθαι κελεύει από ξυνθήματος
: (α) πρόσταγμα δε σφίσιν | essent et nandi peritissimi , signo dato enatare jubet : man

ήν , όπως τις έχνηξάμενος σταίη εν τω ύδατι , προσμέ
datis additis , ut , prout quisqueenatarit, in aqua subsistens

νειν τον παραστάτην οι εσόμενον μηδ' εμβάλλειν πρό- | socium exspectet : neque prius in hostemimpetumfaciant,

σθεν προς τους βαρβάρους , πριν επί τριών ες βάθος | quamtriplici ordine acies instructa sit ; tum cursim, cla
ταχθήναι την φάλαγγα · τότε δε δρόμω ήδη ιέναι επα

25 λαλάξαντας. (1) "Αμα δε ερρίπτεoν έωυτούς οι επί τώδε | ad hoc designati erant , sese e navibus in mare conjicint ,

moreque sublato in eos ferantur. (7 ) Confestim itaque qui

τεταγμένοι εκ των νεών ες τον πόντον , και ενήχοντο
οξέως , και ίσταντο εν κόσμω , και φάλαγγα εκ σφών | celeriterque enatant . Deindein ordinem redacti , instructa

ποιησάμενοι δρόμω επήεσαν αυτοί τε αλαλάζοντες τη | phalange , magnis clamoribus editis cursim barbaros petunt,

'Ενυαλίω, και οι επί των νεών ξυνεπηχέοντες, τοξεύ et qui in navibus erant etiam arclamabant, telaque et e

30 ματά τε και από μηχανέων βέλεα εφέροντο ές τους βαρ- | machinis jacula mitebant . (8) Barbari armorum splendore
βάρους: (8) οι δέ τήν τε λαμπρότητα των όπλων έκπλα

et insultus celeritate attoniti quum sagittis aliisque telis
γέντες και της εφόδου την οξύτητα , και προς τον

τοξευμάτων τε και των άλλων βελέων βαλλόμενοι ολα | undique peterentur, utpote seminudi , confestim non

δή ημίγυμνοι άνθρωποι , ουδέ ολίγον ές αλκήν τρα- | exspectato conflictu in fugam vertuntur . Αlii in ea fuga

36 πέντες εγκλίνουσι και οι μεν αυτού φεύγοντες απο casi, alii capti : nonnulli in montes fugerunt. ( 9) Erant

θνήσκουσιν, οι δε και αλίσκονται έστι δε ου και
vero captivi tum reliquo corpore , tum etiam capite birti;

διέφυγον ές τα όρεα. (ο ) Hσαν δε οι άλόντες τα τε
άλλα σώματαδασέες καιτας κεφαλάς , και τους όνυχας | unguibus autem quasi ferinis : είquidem unguibus loco ferri

θηριώδεες· τοίς γαρ δή όνυξιν όσα σιδήρω διαχράσθαι | uti dicebantur, piscesque is discindentesinterficere; igna

40 ελέγοντο , και τους ιχθύας τούτοισι παρασχίζοντες κα- etiam molliora jis secabant : ad duriora saxis acutis ute

τεργάζεσθαι , και των ξύλων όσα μαλακώτερα » τα δε bantur : ferrum enim apud eos non erat. Ferarum ,

άλλατοϊσι λίθοισι τοίσιν οξέσιν έκοπτον σίδηρος γάρ | guidam etiam crasioribus grandium piscium pelibas Best
αυτοϊσιν ουκ ήν. Εσθήτα δε εφόρεον δέρματα θήρεια :

vestiebant.

οι δε και ιχθύων των μεγάλων τα παχέα.

et

CAP. XXV .

ΚΕΦ. ΚΕ' .

'Ενταύθα νεωλκέoυσι τας νέας , και όσαι πεπονηκυίαι Noarchus hic naves in littus subduci , quassatasque refici

αυτέων επισκευάζουσι. Τη δε έκτη ημέρη έστέλλοντo , I jubet. Sexto die navigationem repetunt : trecentisque

και πλώσαντες σταδίους ες τριηκοσίους απικνέονται ες | stadiis emensisin locum quendam perveniunt , qui Oritaruni
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χώρον , ός δή έσχατος ήν της Ωραιτέων γής : Μάλανα τη | regionis est ultimus: Malanacumlocum vocant . (2 ) Αtqui

χώρω ούνομα . ( 2 ) 'Ωρείται δε όσοι άνω από θαλάσσης Oritæ qui mediterranea loca incolunt, eodem habitu quo

οικέoυσιν, εσταλμένοι μεν κατάπερ οι Ινδοί εισι, και
Indi utuntur, eodemque modo armantur : Jingua tamen

τα ες πόλεμον ώσαύτως παραρτέονται γλώσσα δε άλλη | atqueinstitutis diferunt . (3) Longitudo hujus navigationis

5 αυτοίσι και άλλα νομαια . (3) Μήκος του παράπλου

παρά μέν χώρων την 'Αραβίων ές χιλίους μάλιστα | preter Arabium oran est stadiorum mille ab eo loco unde

σταδίους, ένθενπερ ωρμήθησαν, παρά δε την Ωραιτέων | solverant : secus Ornitarum regionem MDC. (4 ) Preterna

γην εξακόσιοι και χίλιοι . ( 4) Παραπλωόντων δε τήν | vigantibus is Indorum regionem (ab hoc enim loco non

Ινδών γήν (το εντεύθεν γαρ ουκέτι Ινδοί είσι) λέγει | amplius Indi sunt) Nearcho auctore umbre non eodem modo

1ο Νέαρχος ότι αι σκιαι αυτοίσιν ου ταυτό έποίεον · (5) αλλά
fiebant : (5) sed ubi longe in mare meridiem versus proce

όχου μεν επί πολλον του πόντου ως προς μεσημβρίην

προχωρήσειαν, αΐδε και αυταί αι σκιαί πρός μεσημβρίων | debant , ibi ipse etiam umbrain meridiem vergebant :

τετραμμέναι εφαίνοντο , οπότε δε το μέσον της ημέρης | quum vero sol medium diei spatium occupabat, nulla isin

επέχoι ο ήλιος , ήδη δε και έρημα σκιής πάντα ώφθη | locis umbre conspiciebantur . (6 ) Astra quoque , que antea

15 αυτοϊσι ,(6) των τε αστέρων όσους πρόσθεν μετεώρους | sublimia cernebantur , aut jam plane non apparelant , aut

κατεώρων, οι μεν άφανέες πάντη ήσαν, οι δε προς αυτή | depressa ad terram conspiciebantur ; occidebant et rursus

τη γη εφαίνοντο , καταδύνοντές τε και αυτίκα ανατέλ

oricbantur, quæ antea semper conspicua fuerant. (7 ) Et
λοντες οι πάλαι αειφανέες εόντες. (1) Και ταύτα ουκ

απεικότα δοκέει μοι αναγράψαι Νέαρχος , επεί και εν
quidem hæc non dissentanea vero mihi videntur, quæ

20 Συήνη τη Αίγυπτίη , επεάν τροπάς άγή θέρεος ώρης και Nearchus scripsit. Siquidem in Syene Aegyptia tempore

ήλιος , φρέαρ αποδεδειγμένον έστι , και τούτο άσκιον εν solstitii æstivi puteus quidam ostenditur, qui meridie nul

μεσημβρία φαίνεται εν Μερόη δε πάντα άσκια τη lam umbram facit. In Merce autem eodem anni tempore

αυτή ώρη (8) εικός ών και εν Ινδοίσιν, άτε πρός με
nullæ omnino umbræ fiunt. (8 ) Consentaneum igitur est ,

σημβρίην ώκισμένοισι , τα αυτά δή πάθεα επέχειν , και

25 μάλιστα δή κατά τον πόντον τον Ινδικόν, όσω μάλλον
etiam Indis quia meridianam partem habitabant idem ac .

αυτοίσιν η θάλασσα προς μεσημβρίην κέκλιται . Ταύτα
cidere : præcipue vero in mari Indico , quo magis id mare

μεν δή ώδε εχέτω. ad meridiem vergit . Atque hæc quidem hactenus.

ΚΕΦ. Κς '. CAP. XXVI.

Επί δε Ώρείτησι κατά μέν μεσογαίην Γαδρώσιοι Post Oritas versus mediterraneam regionem Gadrosii

επείχον ών την χώραν χαλεπώς διεξήλθεν άμα τη | habitant : quorum fines difficulter cum exercitu Alexander

30 στρατιή 'Αλέξανδρος, και κακά τοσαύτα έπαθεν, όσα
transiit, pluraque incommoda et damna accepit, quam in

ουδε τα ξύμπαντα της συμπάσης στρατηλασίης · ταύτα

μοι εν τη μέζονι ξυγγραφή αναγέγραπται . (2) Κάτω δε
tota reliqua expeditione. Ea in majori opere a me con

Γαδρωσίων παρά την θάλασσαν αυτήν οι Ιχθυοφάγοι | scripta sunt. (2 ) Infra Gadrosios Ioca maritima account ii

καλεόμενοι οικέoυσι παρά τούτων την γήν έπλωον· τη | quos Ichthyophagos vocant ; eorum oras praeternavigarunt ;

35 μεν πρώτη ημέρη περί την δευτέρην φυλακήν αναχθέντες | quumque primo die ad secundam vigiliam solvissent , DC

καταίρουσιν εις Βαγίσαρα στάδιοι του παράπλου εξα
inde stadiis ad Bagisara delati sunt. ( 3) Portus iis in locis

κόσιοι . (3) Λιμήν τε ένι αυτόθι εύορμος , και κώμη

Πάσιρα , απέχουσα από θαλάσσης εξήκοντα σταδίους :
erat ad receptum classis commodus, pagusque Pasira , Lx

και οι πρόσοικοι αυτής Πασαρέες . (4) ' Ες δε την υστε stadiis a mari distans : accolæ ejus Pasireenses. (4 ) Po .

40 ραίην πρωϊαίτερον της ώρας αναχθέντες περιπλώουσιν | stridie quum maturius solvissent , promontoriani aliquod

άκρην επί πολύ τε ανέχουσαν ες τον πόντον και αυτήν | longe in mare prominens altumque ac preruptum cir

υψηλήν και κρημνώδεα· (6) φρέατα δε ορύξαντες,

ύδωρ ουκ ολίγον καίπερ πονηρόν άρυσάμενοι ταύτη μεν ; cumnavigant : (5 ) defosisque puteis aquam quidem multain

τη ημέρη επί αγκυρέων όρμων, ότι ρηχίη κατά τον sed pravam nacti illum quidenn diem in ancoris gulistiterunt ,

15 αιγιαλόν ανείχεν. (6) Ες δε την ύστεραίην καταίρουσιν | quod littus estuosum erat. (6) Postridie vero in Colta ve

ές Κόλτα , σταδίους ελθόντες διακοσίους. ' Ένθεν δε nerunt, cc stadiis emensis. Inde rursum sub lucem mota

έωθεν πλώσαντες σταδίους εξακοσίους εν Καλύβοισιν
classe Dc stadia progressi ad Calyba appellunt : pagus in

ορμίζονται · κώμη προς το αιγιαλώ , φοίνικες δε περί

αυτήν ολίγοι πεφύκεσαν, και βάλανοι επ' αυτοϊσι χλωραί | litore erat , et circa eum pauce palme ,in quibus fructus

50 επισαν και νήσος ως εκατόν σταδίους από του αιγιαλού | erant virides . Erat etiam insula centum a littore stadiis

απέχουσα , Καρνίνη ούνομα . (7 ) Ενταύθα ξείνια Νεάρχη | distans , Carnine dicta . ( 7 ) 1bi Nearcho pagi illius incolas

ARRIANUS.
15
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προσφέρουσιν οι κωμήται πρόβατα και ιχθύας και των hospitalitia munera offerunt oves et pisces. Ovium illarum

προβάτων τα κρέα λέγει ότι ήν ιχθυώδεα, ίσα τοϊσι των
carnes ait piscosas fuisse , queinadmodum s nt avium ma

ορνίθων των πελαγίων, ότι και αυτά ιχθύων σιτέεται :
rinarum , quum et ipsæ oves piscibus alerentur . Gramen

ποίη γάρ ουκ ένι εν τη χώρα. (8) 'Αλλά τη ύστεραίη | enim ea regio non habet. (8) Αt postridie stadia emensi

5 πλώσαντες ές σταδίους διηκοσίους ορμίζονται προς αι

γιαλώ και κώμη από θαλάσσης ές σταδίους τριήκοντα
ad littus appulerunt , pagumque repererunt sxx stadiis a

απεχούση : η μεν κώμη Κίσσα εκαλέστο: Καρβις δε το
mari distantem ; pago Cissa nomen erat : littori Carbis. ( 9 )

αιγιαλώ oύνομα ήν. (9) Ενταύθα πλοίοισιν επιτυγχά- | Hoc loco parvula quaedam cymba repertae sunt , quales esse
νουσι σμικροίσιν , οία αλιέων είναι πλοία ουκ ευδαι - solent piscatorum minime opulentorum ; piscatores ipsos

10 μόνων αυτούς δε ου καταλαμβάνουσιν· αλλ' έφυγον | non repererunt; fugerant enim simulac naves appellen

γάρ καθορμιζομένας κατιδόντες τας νέας. Στός τε
tes viderant. Frumentum ibi nullum erat , et jam de

αυτόθι ουκ ενην , και υπολελοίπει την στρατιών και πολλός:
ficere exercitum cæpit annonæ copia. Igitur capris in

αλλά αίγας έμβαλλόμενοι ες τας νέας , ούτω δή απέ
naves abductis recesserunt.

πλωον . (1ο) Και περιπλώσαντες άκρην υψηλήν όσον
(10) Inde promontorium

15 πεντήκοντα και εκατόν σταδίους ανέχουσαν ες τον | quoddam altum ad CL stadia in mare porrectum circumvecti

πόντον , κατάγονται εν λιμένι ακλύστω και ύδωρ αυτόθι | in portum minime procellosam venerunt. Ibi et aqua erat,

ήν, και αλιέες ώκεον Μοσαρνά ούνομα ήν το λιμένι. et piscatores habitabant : Mosarna portui nomen erat.

ΚΕΦ. ΚΖ' . CAP. XXVII .

'Ενθεν δε και ηγεμών του πλόου λέγει Νέαρχος ότι Hinc scribit Nearchus ducem navigationis , Hydracem

συνέπλωσεν αυτοίσιν , Υδράκης oύνομα , Γαδρώσιος: | nomine, Gadrosium, unacum ipsis navigasse : pollicitumque

20 υπέστη δε Υδράκης καταστήσειν αυτούς μέχρι Καρ esse se illos usque ad Carmaniam delaturum . Omnis

μανίης . Τα δε από τούδε ουκέτι χαλεπά ήν , αλλά
abhinc ad sinum Persicum tractus non ita difficilis navigatu

μάλλόν τι ονομαζόμενα, έστε επί τον κόλπον τον Περ- | est: sed multo priore celebrior. (2) Mota ex Mosarnis per
σικόν . (2 ) Εκ δε Μοσαρνών νυκτός επάραντες πλώουσι

σταδίους επτακοσίους και πεντήκοντα ες Bάλωμον αι
noctem classe , DCCL stadia emensi ad Balomum littus de

25 γιαλόν : ένθεν δε ες Βάρνα κώμην σταδίους τετρακοσίους, lati sunt : atque inde in Barna vicum , stadiis abinde cccc,

ίνα φοίνικές τε πολλοί ενησαν και κήπος και εν τω κήπο in quo frequentes palmæ erant , et hortus. In horto myrti

μύρσιναι επεφύκεσαν, και άλλα άνθεα , απ ' ότων στε
nascebantur, variique flores , e quibus corollas texebant

φανώματα τoίσι κωμήτησινέπλέκοντο ενταύθα πρώτον | pagani . Hoc primumin loco arbores cultas, hominesque

δένδρεά τε είδον ήμερα , και ανθρώπους του πάντη θη

30 ριώδεας εποικέοντας . (3) Ενθένδε ες διηκοσίους στα
non omnino feros repererunt. (3) Inde cc stadia pro

δίους περιπλώσαντες καταίρουσιν ες Δενδρώβοσα, και vecti ad Dendrobosa appulerunt ; naves ibi in salo substi

αι νέες επ' αγκυρέων εσάλευσαν . (6 ) Ενθένδε αμφί | terunt .. (4 ) Hinc sub mediam noctem solventes in Co

μέσας νύκτας άραντες ές Κώφαντα λιμένα απί phanta portum pervenerunt, cccc circiter stadia emensi.

κόντο , τετρακοσίους μάλιστα σταδίους διεκπλώσαντες :
(5) Hic et piscatores degebant, parvisque et vilibus narigiis

35 (5) ενταύθα αλιέες τε ώκεον, και πλοία αυτoίσιν ήν

σμικρά και πονηρά και τησι κώπησιν ου κατά σκαλμών
utebantur, et remis non per scalmos dispositis, ut Græcorum

ήρεσσον ως ο Ελλήνων νόμος, αλλ' ώσπερ εν ποταμό mos est , remigabant : sed hinc atque hinc , sicut in flu

το ύδωρ επιβάλλοντες ένθεν και ένθεν , κατάπερ οι mine , aquam undis injicientes , sicut qui terram fodiunt.

σκάπτοντες την γήν ύδωρ δε πολλόν τε ήν εν τω λι In hoc po aquam et multam et puram invenerunt.

10 μένα και καθαρόν . (6) Περί δε πρώτην φυλακήν
(6) Inde ad primam noctis vigiliam solventes ad Cyiza per

άραντες καταίρουσιν ες Κύιζα , ές οκτακοσίους σταδίους

διεκπλώσαντες· ένα αιγιαλός τε έρημος ήν και ρηχίη .
nerunt, Dccc stadia emensi : quumque littus desertum ac

Αυτοί ών επ’ αγκυρέων ώρμεον , κατά νέα τε δείπνον æstuosum esset , jactis in salo ancoris substiterunt , atque

εποιέοντο . (7) Ενθένδε διεκπλώσαντες σταδίους πεν- in navibus corpora curarunt. (7 ) Inde provecti ad quin

45 τακοσίους απίκοντο ές τινα πόλιν σμικρών , οικεομένην genta stadia , in parvum quoddam oppidum venerunt , in

επί γηλόφου ου πόρρω του αιγιαλού. (8) Και Νέαρχος | colle non procul a littore situm. ( 8) Nearchus τerisi

επιφρασθείς ότι σπείρεσθαι την χώρων είκός , λέγει
mile ratus eam regionem cultam esse , Archiæ Anaxidoti

προς Αρχίην (δς ήν 'Αναξιδότου μεν παίς , Πελλαίος ,

συνέπλωε δε Νεάρχω, των εν αίνη έων Μακεδόνων) προς
filio , Pellæo, qui inter Macedones celebris cum Nearcho

δυ τούτον λέγει, ότι καταληπτέον σφίσιν είη το χωρίον· Γ navigabat , ait , videnavigabat , ait , videri sibi oppidum occupandum esse .
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A

(9)εκόντας τε γαρουκ αν οίεσθαι δούναιτη στρατιή Ι (9) Oppidanos enim sua sponte frumenta exercitui daturos se

σιτία , βίη τε ουκ οίόν τε είναι εξαιρέειν, πολιορκίης δε non putare : vi autem capi non posse , sed diuturna obsi

και τριβής δεήσειν σφάς δε επιλελοιπέναι τα σιτία · ότι
dione opus fore. Se vero jam frumentis destitui. Frugi

δε η γη σιτοφόρος , τη καλάμη τεκμηριούσθαι , ήντινα
feram autem regionem esse inde colligi , quod densos culmos

6 ου πόρρω του αιγιαλού αφεώρων βαθέων . (το ) Ταύτα

non procul a littore vidissent. ( 10) Quum itaque id con

επεί σφίσιν έδόκεε , τάς μεν άλλας νέας κελεύει παραρ

τέεσθαι ως ές πλέον και ο Αρχίης αυτώ εξήρτυε τα ες
silium eis probaretur, reliquas quidem naves veluti ad na

τον πλέον αυτός δε υπολειφθείς μετά μιής νεος επί
vigationem instrui jubet, et Archiæ ejus rei negotio dato

θέαν δήθεν της πόλιος ήει.
ipse cum una nave ad speculandum oppidum processit.

Ι

ΚΕΦ. ΚΗ' . CAP. XXVIII .

10 Προσάγοντι δε αυτω προς τα τείχεα φιλίως ξείνια Quumque ad muros appelleret , amice oppidani hospita

έφερον εκ της πόλιος θύννους τε εν κριθάνοισιν οπτούς | litatis ipsi dona , thymnos nimirum in clibanis tostos ( hi

(ούτοι γάρέσχατοι των Ιχθυοφάγων οίκέοντες πρώτοι | enim extremi Ichthyophagorum princi visi sunt , qui crudis

αυτοίσιν ώφθησαν ούκ ωμοφαγέοντες) και πέμματα | piscibus non vescerentur ) atque placentulas paucas et pal

ολίγα και βαλάνους των φοινίκων. (2) Ό δε ταύτα marum caricas adferebant . (2) Quæ quidem Nearchus se

15 μέν ασμένως δέχεσθαι έφη , εθέλειν δε θεήσασθαι την libenter accipere dixit ; cupere vero urbem visere : quod

πόλιν » οι δε είων παρελθείν. (3) Ως δε είσω πυλών
quum illi non recusarent, quum jam portas ingressus esset,

παρήλθε , δύο μέν των τοξοτέων κατέχειν κελεύει την
duos sagittarios ut occupatam teneant portulam , jubet.

πυλίδα, αυτός δε μετά δύο άλλων και του ερμηνέος επί
Ipse cum aliis duobus et interprete in murum qui ab ea

το τείχος το ταύτη ανελθών εσήμανε τoίσιν αμφί τον
parte erat conscendens Archia signum dat, quemadmodum

0 Άρχίην όπως συνέκειτο, τον μεν ών σημήναι , τον δε

inter eos convenerat : et simulac hic quidem signum ede

συμβαλόντα ποιέειν τότεταγμένον . (4 ) Ιδόντες δε το ση
ret , ille statim intellecta re id quod statutum erat faciebat.

μήίον οι Μακεδόνες επώκελλόν τε κατά τάχος τας νέας

και εξεπήδων σπουδή ες την θάλασσαν » οι δε βάρβαροι | 4) Macedones conspecto signo confestim naves applicant ,

εκπλαγέντες τοίσι γινομένοισιν επί τα όπλα έθεον (5) o summaque celeritatein mare prosiliunt . Barbari hisce re

25 δε ερμηνεύς και συν Νεάρχω εκήρυσσε σίτον διδόναι τη
bus perculsi ad arma confugiunt. ( 5 ) Interpres vero ,

στρατιή , ει σώην εθέλωσιν έχεις την πόλιν» οι δε ήρ
qui Nearcho aderat , proclamabat , ut frumentum exercitui

νέοντο είναι σφίσι , και άμα προσέβαλον τω τείχεϊ- 1 darent , si salvam urbem vellent . Negabant illi primo sili

αλλά ανέστελλον αυτούς οι τοξόται οι αμφί τον Νέαρχον,
frumentum esse , simulque in murum impetum faciebant .

εξ υπερδεξίου τοξεύοντες . (6 ) Ως δε έμαθον εχομένην at a sagittariis, qui Nearcho aderant, telis ex edito loco in

80 τε ήδη και όσον ούπω ανδραποδισθησομένην σφίσι την eos missis facile repulsi sunt . (6) Postquam vero captam

πόλιν, τότε δε δή εδέοντο του Νεάρχου , τον μέν σίτον jam esse urbem senserunt , ac direptioni proximam , tum

όσπερ ήν αυτοϊσι λαβόντα απάγειν, την πόλιν δε μη demum Nearcho supplices facti , ut frumento quod in urhe

διαφθείραι . . (7) Νέαρχος δε τον μέν Αρχίην κελεύει esset accepto discedat oppidoque parcat, orant. (7 ) Near

καταλαβείν τας πύλας και το κατ' αυτάς τείχος αυτός | chus Archiam portas et murum circa eas occupare jubet :

25 δε συμπέμπει τους κατοψομένους τον σίτον, ει αδόλως | ipse alios per urbem una cum incolis mittit qui explorent ,

δεικνύουσιν . (8) Οι δε το μεν από των Ιχθύων των an citra fraudem quicquid frumenti haberent ostenderent.

όπτων αληλεσμένον άλευρον πολύ εδείκνυσαν , πυρούς | (8 ) Αtque illi quidem multam farinam ex tostis piscious

δε και κριθάς ολίγας και γάρ και ετύγχανον σίτω μέν | molitam ostenderunt : frumenti vero atque hordei parurn .

τω από των ιχθύων, τoίσι δε άρτοισιν όσα όψω δια- | Siquidem farina piscium pro frumento, panibus vero pro

10 χρεόμενοι. (9) Ως δε τα έόντα επεδείκνυον , ούτω δή | opsonio utebantur . (9) Postquam vero omne frumentum

εκ των παρεόντων επιστισάμενοι ανήγοντο , και ορμί- | ostenderunt , ex presentia quantum poterant frumento

ζονται προς άκρην, ήντινα οι επιχώριοι τρών ηλίου ήγον convecto solvebant, et ad promontorium appellebant ,quod

ούνομα τη άκρη Βάγεια . indigenæ Soli sacram opinabantur. Nomen ei erat Bagia .

ΚΕΦ. ΚΘ' . CΑΡ. ΧΧΙΧ .

Ενθένδε αμφί μέσας νύκτας άραντες διεκπλώουσι Inde sub mediam noctem solventes mille stadia emensi

45 σταδίους ές χιλίους ές Τάλμενα λιμένα εύορμον· ενθένδε in Talmena tutum a ventis portum venerunt. Hinc in Ca

ές Κανασίδα πόλιν ερήμην σταδίους ές τετρακοσίους , | nassila urbem desertam cccc stadiis inde distantem ; uli

15 .
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ένα τινί φρέατι ορυκτό επιτυγχάνουσι , και φοίνικες | piteum quendam effossum repererunt , cui palme agreates

άγριοι επεφύκεσαν τούτων τους εγκεφάλους κόπτοντες | adnate erant ; harum capita precisa ederunt: (2 ) jam

εσιτέoντo ( 2 ) σίτος γάρ επιλελοίπει την στρατιών και enim frumentum exercitui deerat. Urgente itaque fame

κακώς ήδη υπό λιμού έχοντες έπλωον τήν τε ημέρης

ο και την νύκτα , και ορμίζονται προς αιγιαλώ ερήμω. | totum ilum diem et noctem navigarunt , et ad litus de

(3) Νέαρχος δε καταδείσας μή άρα ες την γην εκβάντες | sertum appelluntur. (3) Nearchus veritus ne si in terrain

απολείποιεν τάς νέας υπό αθυμίης, επί τώδε μετεώρους | descenderent , pre desperatione naves desererent , eam of

έσχε τας νέας επ' αγκυρέων. (6) Ενθένδε αναχθέντες | rem in salo ancoras jaci jubet. (4 ) Inde solventes in Ca

ες Κανάτην ορμίζονται , σταδίους ως επτακοσίους και
naten venerunt , stadia DCCL emensi . Est ibi et littus va

10 πεντήκοντα διεκπλώσαντες. " Έστι δε και αιγιαλός εν
dosum , et fossæ exiguæ . (5) Inde digressi Dccc stadiis

αυτό και διώρυχες βραχέαι . (6) Ένθενδε δε σταδίους

οκτακοσίους πλώσαντες εν Τροίσιν ορμίζονται: κώμαι
conſectis ad Trora appulerunt. Ad littus pagi quidam erant

δε σμικροί και πονηραι επήσαν και οι μεν άνθρωποι | exigui atque inopes. Incole domos suas deseruerant.

εκλείπουσι τα οικήία , αυτοί δε σίτω τινί ολίγω επιτυγ- Pamoulum ibi frumenti et caricarum ex palmis nacti sunt .

15 χάνουσι , και βαλάνοισιν εκ φοινίκων και καμήλους επτά Camelis septem qui relicti fuerant cæsis , carnes eorum

όσαι εγκατελείφθησαν κατακόψαντες , από τουτέων τα
vorarunt. (6) Sub lucem repetita navigatione , stadią ccc

κρέα εσιτέοντο. (6) Υπό δε την έω αναχθέντες σταδίους
τριακοσίους πλώουσι, και κατορμίζονται ες Δαγάσειρα | emensi in Dagasira pervenerunt ; quemlocum quidam vagi

ένθα νομάδες τινές άνθρωποι ώκεον. (1) Ένθεν δε
homines incolebant. (7 ) Inde solventes integram noctem

20 άραντες τήν τε νύχτα και την ημέρην ουδέν τι έλι- | et diem nulla interposita mora navigarunt : stadiisque sc

νύοντες έπλωον · αλλά διελθόντες γαρ σταδίους χιλίους | peractisfines Ichthyopliagorum enavigarunt , magna rerum

τε και εκατόν εξέπλωσαν το έθνος των Ιχθυοφάγων, | necessariarum penuria pressi . (8) Νeque vero ad terram

πολλά κακά ταύτη παθόντες απορίη των αναγκαίων.

(8) Ορμίζονται δε ου προς τη γη ρηχίη γάρ ήν επί | appulerunt ; erant enimlongo spatio estus , sed Jactis in

25 πολλών ανέχουσα , αλλά μετέωροι επ’ αγκυρέων" μήκος | salo ancoris substiterunt . Longitudo ore Ichthyophagorum

του παράπλου των Ιχθυοφάγων της χώρης ολίγω | Ilae navigatione praetervecta , est paulo plus stadiorumΧα.

πλεϊνες στάδιοι και μύριοι. (9) Ούτοι δε οι Ιχθυοφάγοι | ( 9) 1clithyophagi vero hi piscibus vescuntur, unde etiam

σιτέονται,κατότι περκαι κληίζονται, ιχθύας: ολίγοι μέν | nomen traxerunt. Pauci vero ex is piscatui student ;

αυτών αλιεύοντες τουςιχθύας: ολίγοισι γάρ και πλοία

30 επί τώδε πεποίηται και τέχνη εξεύρηται επί τη θήρη | pauci enim navigia ad eam rem habent , aut artem piscandi

των ιχθύων, το πολλών δε η ανάπωτις αυτοϊσι παρέχει. | norunt : sed maximam partem recedente estu marino

( 1ο ) Οι δε και δίκτυα επί τώδε πεποίηνται , μέγεθος και | captant. (10) Nonnulli etiam refia ad eam rem confecerunt,

ες δύο σταδίους τα πολλά αυτών πλέκουσι δε αυτά έχ plurima tante magnitudinis ut ad duo stadia pertineant .

του φλοιού των φοινίκων , στρέφοντες τον φλοιόν ώσπερ | Ea ex palmarumlibris texunt , torquentes librum instar

35 λίνον (το ) επεάν δε η θάλασσα υπονοστήση , και γή | lini . ( 11 ) Quum vero mare recedit , terramque deserit ,

υπολειφθή , ίνα μέν ξηρή ή γή υπολείπεται , ερήμη το

πολλόν εστιν ιχθύων : ένθα δε βαθέα εστίν, υπολείπεται τι
ubi illa sicca relinquitur, vacua plerumque piscibus est :

ibi
του ύδατος , και εν τώδε κάρτα πολλοί ιχθύες : οι μεν | sed ubi terra profundiori aliquo sinu aquam retinet ,

πολλοί σμικροί αυτών , οι δε και μεζονες · τούτοισι περι- magnam piscium copiam reperiant. Ex his plerique parvi,

40 βάλλοντες τα δίκτυα αιρέoυσι. ( 12) Σιτέονται δε alii etiam majores sunt : hoscircumjectisretibuscapiunt.( 12)

ώμους μέν , όπως ανειρύουσιν εκ του ύδατος , τους απα Et quidem teneriores , ut protrahunt eos ex aqua , crudos

λωτάτους αυτών τους δε μέζονάς τε και σκληροτέρους | edunt: majores vero durioresque adsolem torrentes , simulac

υπό ηλίω αυαίνοντες ,εύτ' αν αφαυανθώσι , καταλούντες

άλευρα απ' αυτών ποιέονται και άρτους : οι δε μάζας | penitus tosti fuerint molentes in farinam redigunt , panemque

45 εκ τούτων των αλεύρων πέσσoυσι. ( 13) Και τα βο- ex ea conficiunt. Sunt qui polentam ex hisce farinis coquant.

σκήματα αυτoίσι τους ιχθύας ξηρούς σιτέονται : η γάρ ( 13) Pecori etiam piscium farinam pabuli loco dant . Omnis

χώρη έρημος λειμώνων, ουδέ ποίην φέρει. ( 14) Θη- enim illa regio pratis carens nullam herbarm gignit. ( 14)

ρεύουσι δε και καράβους πολλαχή και όστρεα και τα
Magnam etiam in his locis cancrorum , ostreorum et con

κογχύλια : άλες δε αυτόματοι γίνονται εν τη χώρη : *

50 από τούτων ελαιον ποιέoυσιν . (15) Οι μεν δή αυτών | chyliorum vim capiunt. Gignit quoque ea regio snapte

ερήμους τόπους οικέoυσιν, άδενδρόν τε την χώρων και natura salem , * ex quibus oleum conficiunt. ( 15) Qui

άφορον καρπών ημέρων , τούτοισιν από των ιχθύων και vero eorum loca deserta incolunt, et regionem nec arbo

πάσα δίαιτα πεποίηται· ολίγοι δε αυτών σπείρουσιν rum nec fructuum feracem , hi ex piscibus tantum vivunt ;

όσον της χώρας , και τούτω κατάπερ όψω χρέονται Γ pauci serunt aliquantulum agri , atque ii paneam opsonii
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προς τους ιχθύας : ο γάρ σίτος αυτoίσιν εισίν ιχθύες. | Ioco cum piscibus edunt; pisces enimipsis Ioco frumenti

(16) Οικία δε πεποίηνται οι μεν ευδαιμονέστατοι αυτών , sunt . ( 16 ) Domos in hunc modum ædificant. Qui ditis

όσα κήτεα εκβάλλει η θάλασσα, τούτων τα οστέα επι
simi eorum sunt, balænarum quotquot mare ejicit ossaλεγόμενοι , και τούτοισιν αντί ξύλων χρεόμενοι και

5 θύρας τα οστέα όσα πλατέα αυτών αλίσκεται από sumentes , iis loco tignorum utuntur : et ex grandioribus

τούτων ποιέονται· τοισι δε πολλοίσι και πενεστέροισιν | ossibus portas conficiunt. Plerique vero tenuioris fortune

από των ακανθέων των ιχθύων τα οικία ποιέεται . ex spinis piscium domos construunt.

ΚΕΦ. Λ' .

CΑΡ. ΧΧΧ.

Κήτεα δε μεγάλα εν τη εξω θαλάσση βόσκεται , και
Cete vero ingentis magnitudinis in exteriore mari na

έχθύες πολλώ μεζονες και εν τήδε τη είσω (2) και λέγει | scuntur, piscesque multo majores quam in hoc interiore .

10 Νέαρχος , οπότε από Κυΐζων παρέπλωον, υπό την έω

οφθήναι ύδωρ άνω αναφυσώμενον της θαλάσσης, οιά | (2 ) Scribit etiam Nearchus quum ex Cyizis navigarent , sub

περ εκ πρηστήρων βία αναφερόμενον· (5) εκπλαγέντας | auroram vidisse se aquam sursum e mari elari , et tanquam

δε σφάς πυνθάνεσθαι των κατηγεομένων του πλόου 8 | turbinibus violenter in altum efferri , (3) perculsosque

τι είη και από του τούτο το πάθημα: τους δε αποκρί- | nautas percontatos esse ex ducibus navigationisquidnam

15 νασθαι ότι κήτεα ταύτα φερόμενα κατά τον πόντον esset et a quo fieret hæc res , eosque respondisse , cete esse ,

αναφυσά ές τό άνω το ύδωρ " και τοϊσι ναύτησιν εκπλα
quæ in mari voluntantia aquam sursum eflent: nautisque

γείσιν εκ των χειρών τα ερετμά εκπεσείν (4) αυτός δε
attonitis remos e manibus excidisse. (4 ) Se vero adeuntem

επιών παρακαλέειν τε και θαρσύνειν , και κατ' ούστινας

παραπλώων εγένετο , ές μέτωπόν τε κελεύσαι καταστη
eos hortatum esse atque animasse , et ad quoscunque præ

20 σαι ως επί ναυμαχία της νέας, και επαλαλάζοντας | ternavigans accessisset jussisse , ut naves adversis proris

ομού τω ροθίω πυκνήν τε και ξύν κτύπω πολλώ την veluti ad navalem pugnam instructis in eas dirigerent :

ειρεσίην ποιέεσθαι· (6) ούτως αναθαρσήσαντας δμού δη | utque denso agmine et magno strepitu remigantes una cum

πλώειν από ξυνθήματος ως δε επέλαζον ήδη τοϊσι θη- | ipso remorym sonituingentes etiam clamores ederent . ( 5)

ρίοισιν , ενταύθα αυτούς μεν όσον αι κεφαλαί αυτοίσιν
Ita revocatis animis simul omnes signo dato remigationi in

25 έχώρεoν έπαλαλάξαι τάς δε σάλπιγγας σημήναι , και
cubuisse ; quumque jam propiores belluis facti essent,

τον κτύπον από της ειρεσίης ως επί μήκιστον κατα

quantum capita ferre poterant , acelamasse , tubasque
σχεϊν (6 ) ούτω δή δρώμενα ήδη κατά τας πρώρας των

νεών τά κήτεα ες βυσσόν δύναι εκπλαγέντα, καιου πολ- | clanxisse , et remorum pulsum latisime sonitum edidisse ;

λω ύστερον κατά τας πρύμνας αναδύντα ανασχεϊν, (0) | (6) atque ita cete, que jam ad proras navium videbantur ,

30 και της θαλάσσης αύθις αναφυσήσαι επί μέγα ένθεν exterrita in profundum sese abdidisse : neque multo post

κρότους τε επί τη παραλόγω σωτηρίη γενέσθαι των | ad puppes emersisse , (7 ) rursumque magnam undarum vim

ναυτέων , και αινον ες τον Νέαρχον της τε τόλμης και
sursum efflasse . Tum incredibilem nautarum ob inopi

της σοφίης. (8) Τούτων μετεξέτερα των κητέων επο- natam salutem applausum factum fuisse , Nearchi audaciam

κέλλειν πολλαχού της χώρης , επειδάν ανάπωτις κατά
et prudentiam laudantium . (8) Nonnullæ vero harum balæe

σχη εν τοϊσι βραχέσιν εχόμενα , τα δε και υπό χειμώ
narum interdum variis locis ad littus appelluntur, quæ re

νων σκληρών ες την χέρσον έξωθέεσθαι και ούτω δή κα
cedente æstu in vadis hærent ; aliæ a vehementibus tem

τασηπόμενα απόλλυσθαί τε και τας σάρκας αυτoίσι

pestatibus in terram ejiciuntur, et sic putrefactæ ipsæ

περιρρεούσας υπολείπειν τα οστέα χράσθαι τοϊσιν αν

θρώποισιν ες τα οικία (9) είναι ών τα μεν εν τήσι | pereunt, et carnes earum decidentes Ossarelinquunt homi

40 πλευρήσιν αυτών οστέα δοκούς τοίσιν οικήμασιν όσα nibus ad domos exstruendas adhibenda. (9) Et laterum

μεγάλα, τα δε σμικρότερα , στρωτήρας: τα δε εν τήσι | quidem ossa quecunque majora in trabes adium deli

σιαγόσι,ταύτα δε είναι τα θύρετρα , οία δή πολλών | guntur ; minora vero in tabulas : que in maxillis sunt
και εις είκοσι και πέντε οργυιάς ανηκόντων το μέγε- | ad januas accipiuntur ; multae siquidem balaenae magni

tudine sunt circiter centum cubitorum .

θος .
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ΚΕΦ. ΛΑ '. CΑΡ. ΧΧΧΙ.

Ευτ ’ αν δε παρέπλωον την χώραν των Ιχθυοφάγων , Quum Nearchus Ichthyophagorum regionem præterma

λόγον ακούουσι περί νήσου τινός , ή κέεται μεν απέ- vigaret , cognovit insulam quandam in eo mari esse centum

χουσα της ταύτη ηπείρου σταδίους ες εκατόν, ερήμη δε fere stadiis a continente remotam , quæ habitatoribus vacua

έστιν οικητόρων . (2) Ταύτην τρών ηλίου έλεγον είναι
esset. ( 2 ) Hanc indigenæ Soli sacram esse dicebant , Nosa

και οιεπιχώριοι και Νόσαλα καλέεσθαι , ουδέ τινα ανθρώ- laque vocari, neque quemquam mortaliamad eamappellere

πων καταίρειν έθέλειν ες αυτήν· όστις δ' άν απειρίη | velle. Si quis vero imprudens eo deteratur , eum nonam

προσχή, γίνεσθαι αφανέα. (3) Αλλά λέγει Νέαρχος, κέρ- plius cerni .(3) Nearchus cercarum unum Egyptiis nautis

κουρόν σφιν ένα πλήρωμα έχοντα Αίγυπτίων ού πόρρω
instructuin non procul ab hac insula evanuisse scribit, na

της νήσου ταύτης γενέσθαι αφανέα , και υπέρ τούτου

10 τους ηγεμόνας του πλόου δισχυρίζεσθαι , ότι άρα κατά- vigationisque duces ea de re affirmasseignorantesin eam

ραντεςυπ’ αγνοίης εις την νήσον γένοιντο αφανέες. («) | insulam delatos ex oculis hominum sublatos esse . (4 ) Ιdem

Νέαρχος δε πέμπει κύκλω περί την νήσον τριηκόντορον, | navim triginta remorum in circuituminsulae mittit , man

κελεύσας μη κατασχεϊν μεν ες την νήσον, εμβοάν δε | datis additis ut descensu quidem in insulam abstinerent :

τους ανθρώπους , ως μάλιστα εν χρώ παραπλώοντας, | sed proxime ad insula Oram adnavigantes hominibus ac

15 και τον κυβερνήτην ονομάζοντας και του άλλου ουκ | clamarent , et gubernatorem nominarent , aut cujuscunque

αφανές το ούνομα: (5) ώς δε ουδένα υπακούειν , τότε
alius non obscurum nomen . (5) Quumque nemo audiret,

δε αυτός λέγει πλώσαι ες την νήσον, και κατασχεϊν δη | tum semet eo navigasse dicit , ac nautas compulisse vel

προσαναγκάσαι τους ναύτας ουκ εθέλοντας και εκβήναι

αυτός και ελέγξεικενόνμύθον εόντα τον περί τηνήσω invitos navem appellere;quamque in insulam descendisset,

20 λόγον · (6) ακούσαι δε και άλλον λόγον υπέρ της νήσου
vanam atque inanem fabulam docuisse quæ de insula illa

ταύτης λεγόμενον, oικήσαι την νήσον ταύτην μίαν | spargebatur. (6) Audiisse vero se etiam alium de hac insula

των Νηρηίδων: το δε ούνομα ου λέγεσθαι της Νηρηί
sermonem ait : habitasse hanc insulam unam Nereidum ,

δος : ταύτη δε όστις πελάσειε τη νήσω , τούτω συγγί . nomen vero Nereidis non dici ; eam cum omnibus qui eo

νεσθαι μεν , ιχθύν δε εξ ανθρώπου ποιέουσαν αυτόν | appellerent commisceri solitam , eosque in pisces Conversos

25 εμβάλλειν ες τον πόντον (1) “ Ήλιον δε αχθεσθέντα τη | in mare projicere. (7 ) Qua de causa iratum Nereidi Solem

Νηρηίδι , κελεύειν μετοικίζεσθαι αυτήν εκ της νήσου | iassisse ut ex ea insula migraret ; atque hanc quidem

την δε ομολογέειν μεν ότι εξοικισθήσεται , δέεσθαι δέ οί | policitam esse se migraturam : rogasse autem ut sibi

το πάθημα [παυθηναι]· και τον Ήλιονυποδέξασθαι· (8 ) | malum sanetur . (8) Εt solem pollicitum esse ; hominum

τους δε δή ανθρώπους ούστινας αν ιχθύας εξ ανθρώπων | autem quoscunque pisces ex hominibus fecerat illa , mi

30 πεποίηκε κατελεήσαντα , ανθρώπους αύθις εξ ιχθύων sertum homines rursus ex piscibus fecisse . Ex iis Ichthyo

ποιήσαι και από τούτων των Ιχθυοφάγων τογένος και
εις Αλέξανδρον κατελθείν. (9) Και ταύτα ότιψεύδεα | Phagorumgenus ad Alexandrum usque pervenisse . (9 ) Ego

vero Nearchum eo nomine non laudo , quod otio et sapientia

εξελέγχει Νέαρχος, ουκ επαινέω αυτόν έγωγε της σχο
λής τε και σοφίης, ούτε κάρτα χαλεπά εξελεγχθήναι | in re non admodum difficili refellenda abusas fuerit ; mi

35 εόντα , ταλαίπωρόν τ' έoν γινώσκων τους παλαιούς | serabile censens veteres mendacesque fabulas recensentem

λόγους επιλεγόμενον εξελέγχειν εόντας ψευδέας.
refutare.

ΚΕΦ. ΛΒ' .
CAP. XXX !.

Υπέρ τους Ιχθυοφάγους Γαβρώσιοι ες το άνω οι- Supra Ichthyophagos Gadrosii in mediterraneis locis

κέoυσι γήν πονηρών και ψαμμώδεα: ένθεν και τα terram sterilem atque arenosam colunt : ubi et Alexandri

πολλά κακά και στρατιή τε 'Αλεξάνδρω έπαθε και αυτός | exercitus et Alexander ipse multa incommoda perpessus

40 Αλέξανδρος , ώς μοι ήδη εν τω άλλο λόγω απήγηται. | est; quemadmodum jam in altero opere narravi . (2) Post

(2) Ως δε ες την Καρμανίην από των Ιχθυοφάγων
κατήρεν ο στρατός, ενταύθα ένα πρώτος της Καρμα- | quam vero ex Ichthyophagisin Carmaniam perventum est

νίης ώρμίσαντο, επ’ αγκυρέων εσάλευσαν, ότι ρηχίη
a classe , eo loco , ubi primum ad Carmaniam mansionem

παρετέτατο ες το πέλαγος τρηχέα. (3) Ενθένδε δέ | habuit , ancoris in salo jactis constiterunt, quod longe

45 ωσαύτως ουκέτι προς ηλίου δυομένου έπλωον , αλλά in mare æstus violentus porrectus. erat. (3) Exinde non

το μεταξύ δύσιος τε ηλίου και της άρκτου ούτω μάλ- | amplius ita directe ad occasum navigarunt , sed inter occi

λόν τι αι πρώραι αυτοίσιν επείχον· (4 ) και ούτω ή Καρ- | dentem et septentrionem magis cursum tenuerunt ; (4 ) atque
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μανίη των Ιχθυοφάγων της γης και των ' Ωρειτέων ευ ita Carmania arboribus fucundior mayisque frugifera est

δενδροτέρη τε και εύκαρποτέρη εστί , και ποιώδης quam Ichthyophagorum aut Oritarum regio , magis etiam

μάλλόν τι και ένυδρος. (5 ) Ορμίζονται δε εν Βάδει herbosa aquisque abundans. (5) Quum in Badin cultuin

χώρο της Καρμανίτης οικεομένω , δένδρεά τε πολλά Carmaniæ locum appulissent, multas arbores pomiſeras

ο ήμερα πεφυκότα έχοντι πλήν ελαίης , και αμπέλους | exceptis oleis repererunt . Erat et ea regio vitium etfru

αγαθάς, και σιτοφόρω. (6) Ένθενδε ορμηθέντες και διεκ
menti ferax. (6 ) Inde ad dccc stadia progressi ad littus

πλώσαντες σταδίους οκτακοσίους, προς αιγιαλώ ορμίζον

desertum appellunt. Ex eo loco promontorium ingens

ται ερήμω, και κατορώσιν άκρην μακρών εξανέχουσαν

επίπολλών ες το πέλαγος» απέχειν δε εφαίνετο η άκρη | longe in mare porrectum conspiciunt , quod unius diei na

10 πλέον ως ημέρης. (7) Και οι των χώρων εκείνων | vigationeinde abesse videbatur. (7 ) Periti locorumArabice

δαήμονες της Αραβίης έλεγον την ανίσχoυσαν ταύτην promontorium id esse dicebant , vocarique Maceta . Inde

άκρην, καλέεσθαι δε Μάχετα : ένθεν τα κινάμωμα τε cinnamomum et alia ejuscemodi aromata in Assyrios vehi.

και άλλα τοιουτότροπα ες 'Ασσυρίους αγινέεσθαι· (8) 1 ( 8 ) Ab eo littore ubi classis ancoris in salo jactis constiterat ,

και από του αιγιαλού τούτου , ίναπερ ο στόλος εσάλευε , | et promontorio , guod ex adverso in mare porrectum con

15 και της άκρης , ήντινα καταντικρύ απεώρων ανέχου- spexerant , sinus meo judicio , ut et Nearclio visum est, in

σαν ες το πέλαγος , ο κόλπος ( έμοί τε δοκέει και trorsum refunditur, sicut probabile est , mare Rubrum .

Νεάρχω ώσαύτως έδόκεεν) ες το είσω αναχέεται, όπερ (9) Ιd promontorium ubi conspicati sunt , Onesicritus clas

εικός ή Ερυθρή θάλασσα. (9) Ταύτην την άκρην ως
sem eo dirigi jubebat, ne per sinum navigantes calamita

κατείδον , Ονησίκριτος μέν επέχοντας επ' αυτήν πλώειν libus adficerentur. ( 10 ) Nearchus parum prudentem esse

80 εκέλευεν, ως μή κατά τον κόλπον ελαστρεύοντας τα
Onesicritum respondit, si nesciret quam ad rem Alexander

λαιπωρέεσθαι. (1ο) Νέαρχος δε αποκρίνεται νήπιον

classem misisset . ( 11 ) Neque enim quia pedestri itinere

είναι ' Όνησίκριτον, ει άγνοέει επ' ότω εστάλη προς

Αλεξάνδρου ο στόλος : ( α) ου γάρ ότι απορίη ην πεζή
totum exercitum traducere salvum non posset, cam ob

διασωθήναι πάντα αυτό τον στρατόν, επί τώδε άρα
causam naves emissas : sed quod vellet omnia littora por

25 εκπέμψαι τας νέας , αλλά εθέλοντα αιγιαλούς τε τους | tusque et insulas in preternavigatione perlustrari , onnes

κατά τον παράπλουν κατασκέψασθαι και όρμους και etiam sinus pernavigari, et urbes quæ ad mare sitæ essent :

νησίδας , και όστις κόλπος εσέχοι , εκπεριπλώσαι του quæve regio fertilis , quæ deserta sit inquiri . ( 12) Non

τον , και πόλιας όσαι επιθαλάσσιαι , και εί τις έγκαρ- | delhere itaque sese totum negotium pervertere , quum jam

πος γη , και εί τις ερήμη . (12) Σφάς ών ου χρήναι | adfinemlaborum pervenissent , precipue quum res omnes

30 αφανίσαι το έργον , προς τέρματι ήδη έόντας των πό ad navigationem necessariæ non deficerent : vereri etiam

νων, άλλως τε ουδέ απόρως έτι των αναγκαίων εν τώ | se , quod promontorium illudin meridiem vergeret , ne in

παράπλω έχοντας δεδιέναι τε , ότι η άκρη ες μεσημ

βρίην ανέχει, μη ερήμω τε τη ταύτη γη και ανύδρωI (13) Nearchi sententia vicit : et mihi quidem Nearclus

desertam et siticulosam torridamque regionem inciderent.

και φλογώδεϊ εγκύρσειαν. ( 13) Ταύτα ενίκα , και μου

25 δοκέει περιφανέωςσώσαι την στρατιήν τήδε τη βουλή | manifesto hoc consilio clasem universal servasse videtur .

Νέαρχος τήν γάρ δή άκρην εκείνην και την προς αυτή | Promontorium enim illud omnemque regionem illi cir

χώρην πάσαν ερήμην τε είναι λόγος κατέχει , και ύδα cumjectam desertam esse fama est , summaque aquarum

τος απορίη έχεσθαι . penuria laborare..

ΚΕΦ. ΛΓ ' . CΑΡ . ΧΧΙ.

Αλλά έπλωον γάρ από του αιγιαλού άραντες τη γη Mota igitur classe proxime terram navigantes , bcc stadia

40 προσεχέες και πλώσαντες σταδίους ως επτακοσίους εν emensi ad aliud littus, cui Neoptana nomen erat, appellunt;

άλλω αιγιαλό ώρμίσαντο: Νεόπτανα ούνομα των αιγιαλώ.
rursusque sub auroram inde solvunt , et centum stadiis

(2) Και αύθις υπό την έω ανήγοντο , και πλώσαντες

σταδίους εκατόν ορμίζονται κατά τον ποταμόν 'Αναμιν | enavigatis ad luvium Anamin perveniunt. ( 2 ) Locusipse

ο δε χώρος Aρμόζεια εκαλέπτο . Φίλια δε ήδη και πάμ- | Harmozia vocabatur . Amicam jamibi omniumque rerum

45 φορα ταύτη ήν , πλήν ελαίαι ου πεφύκεσαν . (3) Εν(3) ' Evo feracem regionem nacti sunt : oleas tantum non ferebat .

ταύθα εκβαίνουσι τε εκ των νεων και από των πολλών
(3) Hic navibus egressi, cupide a tot tantisque laboribus

πόνων άσμενοι ανεπαύοντο , μεμνημένοι όσα κακά

κατά την θάλασσαν πεπονθότες ήσαν, και προς τη γη | conquierunt cum jucunda tot malorum , que mari perpessi

των Ιχθυοφάγων , τήν τε ερημίων της χώρας, και | fuerant, et apud regionem Iclittlyophagorum, recordatione;

60 τους ανθρώπους όπως θηριώδεες , και τας σφών απο desertas regiones, efferatos homines , summam rerumi
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ρίας επιλεγόμενοι. (4) Καί τινες αυτών από θαλάσσης | omnium inopiam memoria recolentes. (4) Quidani vero

ες το πρόσω ανήλθον, αποσκεδασθέντες της στρατιής | interius remotiusque a mari progressi et ab exercitu se

κατά ζήτησιν άλλος άλλου . (5 ) ' Ενταύθα άνθρωπος | juncti sunt , alius aliud querentes. (5) Repertus hic est ab

σφίσιν ώφθη χλαμύδα τε φορέων Ελληνικής και τα
eis quidam Græcanica chlamyde reliquoque habitu Græco

5 άλλα ως Έλλην εσκευασμένος , και φωνήν Ελλάδα
indutus , linguam etiam Græcam sonans , ad cujus primum

εφώνεε. Τούτον οι πρώτοι ιδόντες δακρύσαι έλεγον"

ούτω τι παράλογον σφίσι φανήναι εκ των τoσώνδε κα
conspectum collacrimatos ferunt : adeo novum atque inso

κών “Ελληνα μέν άνθρωπον ιδείν , Ελλάδος δε φωνής lens iis videbatur post tot mala hominem Græcum cernere et

ακούσαι · (6) επηρώτων τε όχόθεν ήχοι , και όστις εών : Græcam vocem audire. (6 ) Interrogarunt itaque , unde ve

10ο δε από του στρατοπέδου του Αλεξάνδρου αποσκεδα- | niret, et quis esset . Ille se ab exercitu Alexandri sejunctum

σθήναι έλεγε , και είναι ου πόρρω το στρατόπεδον και
esse respondit, castraque atque adeo ipsum Alexandrum non

αυτον Αλέξανδρον τούτον τον άνθρωπον βοώντές τε

καικροτέοντες ανάγουσιπαρά τον Νέαρχον καιΝεάρ- | Procul abesse. (7 ) Hunchominem ipsi confestim gaudio exul
lantes ad Nearchum adducunt : qui rem omnem ei retulit,

Ζη πάντα έφρασε , και ότι πέντε ημερέων οδόν απέχει

15 το στρατόπεδον και ο βασιλεύς από της θαλάσσης (8; I castraque et regem quinque dierum itinere a mari abese .

τον τε ύπαρχον της χώρας ταύτης δείξειν έφη Νεάρχω, | (3 ) Presidem etiam illius regionis Nearcho ostensurum se
και έδειξε και μετά τούτου Νέαρχος γνώμην ποιέεται , dixit et ostendit ; tum Nearchus cum eo consilium capit,

όπως αναβήσεται προς βασιλέα . (9 ) Τότε μεν δη επί quo pacto ad regem adscendere possit. (9) Tunc quidem

τας νέας απήλθον υπό δέ τήν έω τας νέας ενεώλκεεν, | ad classem sese recipiunt. Postridie vero sub lucem sub

20 επισκευής τε είνεκα , όσαι αυτέων κατά τον πλέον πε- duci naves jubet , partim ut quæ ista navigatione quassatæ

πονήκεσαν, και άμα ότι εν τω χώρω τούτω υπολείπε- | erant, reficerentur: partim quod magnam exercitas partem

σθαι οι έδόκει τον πολλών στρατόν» (19) χάρακά τε ών
ibi relinquere statuerat. ( 10) Duplici itaque vallo et aggere

περιβάλλεται διπλ όον επί τώ ναυστάθμω , και τείχος | terreo navale cingit ,fossamque profundam a riρα Πurninis

γήινον και τάφρον βαθέην , από του ποταμού της

ad eam littoris partem , in quam naves subductæ erant,25 όχθης αρξάμενος , έστε επί τον αιγιαλόν , ίνα αι νέες

ducit .αυτώ ανειρυσμέναι ήσαν .

ΚΕΦ. ΛΔ' . CAP. XXXIV.

Εν ώ δε Νέαρχος ταύτα έκόσμεε , της χώρας και Interea dum hæc a Nearcho parantur, præses regionis,

ύπαρχος πεπυσμένος όμως εν μεγάλη φροντίδι έχοι quum audisset Alexandrum vehementer de classe hac

Αλέξανδρος τα αμφί τον στόλον τούτον, μέγα δή τι εξ | solicitum esse , magnum aliquod munus se ab Alexandro

30 Αλεξάνδρου αγαθόν αν έγνω πείσεσθαι, ει πρώτος οι
accepturum arbitratus, si primus nuntiaret exercitum

απαγγείλεις του στρατού την σωτηρίων και του Νεάρ

μου , ότι ου πολλά ύστερον απίξεται ές όψιν την βασι
salvum esse , et Nearchum propediem in conspectum regis

λέος . (2) Ούτω δή την βραχυτάτην ελάσας απαγγέλλει venturum : (2 ) compendio viæ inito , renuntiabat Alexandro,

'Αλεξάνδρω , ότι Νέαρχος ούτος προσάγει από των Nearchum a navibus venire . Alexander tametsi fidem ejus

35 νεών . Τότε μεν δή καίπερ άπιστέων τω λόγω Αλέ- verbis non haberet , magnam tamen , ut par est , ex eo

ξανδρος , αλλά εχάρη γε κατά το είκός τη αγγελίη . nuncio lætitiam cepit. (3 ) Quum vero alius ex alio dies

( 3 ) Ως δε ημέρη τε άλλη εξ άλλης εγίνετο , και ξυντι
traheretur ,et tempus , ex quo nuncium allatum fuerat , con•

θέντι αυτό της αγγελίες τον χρόνον ουκέτι πιστά τα
ferenti non jam amplius credibilia viderentur nunciata;εξηγγελμένα εφαίνετο , (4) πεμπόμενοί τε άλλοι επ' άλ .

40 λοισιν ως επί κομιδή του Νεάρχου , οι μέν τινες ολίγον (4 ) quumque alii atque alii , qui Nearchum adveherent,

της οδού προελθόντες κενοί επανήεσαν ουδενί εγκύρ- nmissi,partim quidem paululum vie progresivacui redirent,

σαντες · οι δε και πορρωτέρω ελθόντες, και διαμαρτόντες | quum nulli occurrissent ; partim vero progressi ulterius et

των αμφί τον Νέαρχον , ουδε αυτοί επανήεσαν , ενταύθα Nearchum non offendentes , ne ipsi quidem reverterentur,

δή τον μέν άνθρωπος εκείνον, ως κενά τε αγγείλαντα
( 5) tum Alexander hominem illum tanquam mendacis

45 και λυπηρότερά οι τα πράγματα ποιήσαντα τη ματαίη | nuntii auctorem , quique suum merorem vano illo gaudio

ευφροσύνη , συλλαβείν κελεύει Αλέξανδρος: αυτός δε

τη τε όψη και τη γνώμη δηλος ήν μεγάλω άχεί βε- duplicarat, comprehendi jubet : ingentemque dolorem et

βλημένος . (6 ) 'Εν τούτω δε των τινες κατά ζήτησιν vultu et animo præ se ferebat. (6) Interea nonnulli qui

του Νεάρχου εσταλμένων ίππους τε επί κομιδή αυτών cum equis et vehiculis ad quærendum adducendumquc

60 και απήνας δε άγοντες εντυγχάνουσι κατά την οδον Nearchum missi fucrant, in ipso itinere Nearcho et Arcliias
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αυτό τε Νεάρχω και το 'Aρχίη , και πέντε ή έξ obvii facti sunt : qui quidem aliis quinque aut sex viris co

άμα αυτοϊσι μετά τοσούτων γάρ ανήει. (5) Και εν mitati veniebant. (7 ) Neque tamen vel Nearchum vel Ar

τυχόντες ούτε αυτόν εγνώρισαν ούτε τον 'Αρχίην. ούτω chiam agnoverunt : adeo immutati atque ab se ipsis diversi

τοι κάρτα άλλoίoι εφάνησαν, κομόωντές τε και ρυπόων- | erant , hirsuti et sordidi , salsugineque repleti , atque maci

5 τες και μεστοί άλμης, και ρικνοί τα σώματα, και lenti , et ex multis vigiliis laboribusque pallidi. (8 ) Inter

ωχροί υπό αγρυπνίης τε και της άλλης ταλαιπωρίης. rogantibus enim illis , ubinam esset Alexander, significato

(8)'Αλλά ερομένοισι γάρ αυτοίσιν ίναπερ είη Αλέξανδρος,
loco , iter suum persecuti sunt . (9) Tum Archias animad

αποκρινόμενοι τον χώρον οίδε παρήλαυνον . (9 ) 'Αρ
versa re ad Nearchum conversus ait , Homines istos , Near

χίης δε επιφρασθείς λέγει προς Νέαρχον, Ω Νέαρχε,
che , eadem qua nos via per deserta contendere non

10 τούτους τους ανθρώπους δι' ερημίης ελαύνειν την αυ
aliam ob causam judico, quam quod nos quæsitum

την ημϊν οδόν ουκ επ' άλλα τινί συντίθημι , ή ότι μη
missi sint. ( 10) Quod vero nos non agnoscunt , equidem

κατά ζήτησιν την ημετέρην απεσταλμένους (το) ότι δε
non miror : ita enim male comparati sumus , ut agnosci

ου γινώσκουσιν ημέας, ουκ εν θώματι ποιέομαι ούτω

γάρ τι έχομεν κακώς, ώς άγνωστοι είναι φράσωμεν
non possimus. Significemus igitur eis , quinam simus ,

15 αυτοίσιν οίτινες είμεν· και τους ερώμεθα καθ' και τι cosque percontemur, quam ad rem hoc itinere profici

ταύτην ελαύνουσιν. ( 1) " Εδοξε τη Νεάρχω εναίσιμα
scantur. ( 11 ) Nearcho Archiæ consilium perquam oppor

λέγειν και ήροντο, όκοι ελαύνουσιν· οι δε αποκρίνον
tunum est visum . Rogarunt itaque , quonam proficisce

ται , ότι κατά ζήτησιν Νεάρχου τε και του στρατού του rentur ? qui respondent Nearchum se et navalem exercitum

ναυτικού . ( 12) Ο δε , Ούτος, έφη, εγώ Νέαρχος, και quæsitum ire : ( 12 ) statimque Nearchum respondisse , Hic

20 'Aρχίης ούτος· αλλ' άγετε ήμέας: ημείς δε τα υπέρ της ego sum Nearchus , et hic Archias : at vos nobis duces

στρατιής Αλεξάνδρω απηγησόμεθα . ilineris estote , nos Alexandro de classe referemus.

ΟΟ
3

ΚΕΦ. ΛΕ'.
CΑΡ. ΧΧΧV.

νον · και

Αναλαβόντες δε αυτούς επί τάςαπήνας, όπίσω ήλαυ Illis itaque in vehicula exceptis , ad regem revertuntur.

τινες αυτών τούτων υποφθάσαι εθελήσαντες την Νonnulli horum, nuntium celeritate prevertere cupientes ,

αγγελίην, προδραμόντες λέγουσιν Αλεξάνδρω, ότι Ούτός praecurrentes Alexandro nuntiarunt Nearchum ipsum et

25 του Νέαρχος , και συν αυτώ Αρχίης και πέντε άλλοι κο cum eo Archiam ac quinque alios adventare : de exercitu

μίζονται παρά σε: υπέρ δε του στρατού παντός ουδέν vero universo nihil poterant respondere. (2 ) Ex hoc ipso

είχον υποκρίνεσθαι. (2) Τούτο εκείνο συνθείς ο Αλέ- | nuntio colligebat Alexander, Nearchum quidem et Archiam

ξανδρος τους μεν παραλόγως αποσωθήναι, την στρατιών | preter opinionem et fortuito servatos esse , exercitum vero

δε πάσαν διεφθάρθαι αυτώ , ου τοσόνδε τού Νεάρχου τε universum periisse. Neque tantum gaudii ex Nearchi et Ar

3ύ και του Αρχίεω τη σωτηρίη έχαιρεν, όσον έλύπεεν αυτόν
chiæ salute percepit, quantum ex amissa classe mæroris. (3)

απολομένη και στρατιή πάσα. (5) Ούπω πάντα ταύτα
Necdum hæc omnia dicta erant , quum Nearchus et Archias

είρητο , και ο Νέαρχός τε και ο Αρχίης προσήγον. Τους | adveniunt , quos Alexander difficulter admodum agnoscere

δε μόγις και χαλεπώς επέγνω Αλέξανδρος ότι τε κο
μόωντας και κακώςεσταλμένους κατεώρα, ταύτη μάλ- potuit ; quodqueita hirsutos maleque comparatos cernebat :

tanto magis ejus dolor ob amissum exercitum navalem con

35 λόν τι βεβαιότερον αυτό το άχοςυπέρ της στρατιής της

ναυτικής εγίνετο . (4) Ο δετην δεξιώντω Νεάρχωεμβα- irnabatur. Injecta tamen Nearcho dextra , eoque seorsum

ab amicis et sculatis abducto , multo tempore collacrimatus

λιών και απαγαγών μούνον αυτόν από των εταίρων τε και

των υπασπιστέων, πολλών επί χρόνον εδάκρυεν (5 ) δψε | est. (5) Tandem quum se collegisset ex lacrimis , Enim

δε ανενεγκών, Αλλά σύγε ημίν ότι επανήκεις σώος, έφη ,
vero , quod tu , inquit , Nearche et Archias , sospites ac salvi

40 και 'Αρχίης ούτος , έχoι αν έμοιγε ως επί συμφορη τη
redieritis , moderatius universa classis jacturam fero : at

απάση μετρίως αι δέ τοι νέες και η στρατιή κoίω τινί
vero naves et exercitus quonam pacto perierunt ? (6) Tum

τρόπω διεφθάρησαν;(α) Ο δε υπολαβών , ώ βασιλεύ , έφη, | Nearchus regis sermonem excipiens ,Salvasunt, inquit, tibi ,

και αι νέες του σώαι εισί και ο στρατός ημείς δε ουτοι rex , el naves et exercitus : nos vero ipsi hujus salutis

άγγελοι της σωτηρίας αυτών ήκομεν.(7) Έτι μάλλον nuntii venimus. (7 ) Tum uberiores Alexandro lacrimæ

45 εδάκρυεν Αλέξανδρος , κατότι ανέλπιστός oι η σωτηρία | manarunt , quod preter omnem exspectationem ei exercitus

του στρατού εφαίνετο και όπου ορμέoυσιν αι νέες ανη- salvus esset: simulque ubi portum ceperint rogat. Near

ρώτα ο δε , Aύται , έφη , εν τω στόματι του 'Ανάμιδος | chuseas ad fauces Anamidis luvii consistere ait , atque in

ποταμού ανευρυσμέναι επισκευάζονται. (8) Αλέξανδρος | terram subductas refici . (8) Post hac Alexander per Jovem

δέ τόν τε Δία τον Ελλήνωνκαι τον Άμμωνα τον Λιβύων | Grecorumet AmmonemLybicum jurans afirmavit,
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επόμνυσιν, ή μήν μέζον ος έπί τήδε τη αγγελία χαί- | gratius sibi jucuntiusqne id nuntii accidisse , quam quod

ρειν , ή ότι την Ασίην πάσαν εκτημένος έρχεται και universam Asiam subjugasset : dolorem enim ob amissum

γάρκαι το άχος οι επί τη απωλείη της στρατιής αντίρ- | exercitum universe felicitati sue paren fuisse .

ροπον γενέσθαι τη άλλη πάση ευτυχία.

ΚΕΦ. Λς '. CAP. XXXVI.

5 “Ο δε ύπαρχος της χώρας , όντινα συνειλήφει Αλέ Præses vero provinciæ , quem ob nuntii vanitatem

ξανδρος επί της αγγελίης τη ματαιότητι , παρεόντα κα Alexander comprehendi jusserat , Nearchum prasentem

τιδών τόν Νέαρχον , πίπτει τε αυτό προς τα γόνατα , conspicatus , ei ad genua provolutus , (2) Ego ,inquit, is

(2) και , Ούτός του, έφη , εγώ είμι , δς απήγγειλα Αλε sum qui Alexandro nuntiavi vos salvos rediisse. Vides

ξάνδρω ότι σώοι ήκετε: δράς όπως διάκειμαι . Ούτω δή
quo pacto exceptus sim . Tum rogatu Nearchi Alexander

1ο δέεται Αλεξάνδρου Νέαρχος αφεϊναι τον άνδρα , και eum dimitti jubet. (3) Alexander ob servatum exercitum

αφίεται. (3) Αλέξανδρος δε σωτήρια του στρατού έθυε Διι
Jovi Servatori atque Herculi et Apollini Alexicaco ( sive

Σωτήρι και Ηρακλέϊ και Απόλλωνι 'Aλεξικάκο και
infortuniorum propulsatori ), et Neptuno reliquisue diis

Ποσειδωνί τε και όσοι άλλοι θεοί θαλάσσιοι και αγώνα

επoίεεγυμνικόντε και μουσικών, και πομπήν έπεμπε | ait,pompanque induxit : inter pompeduces Nearclius erat,

marinis sacrum fecit, ludos etiam gymnicos et musicos edi.

15 και Νέαρχος εν πρώτοισιν επόμπευε, ταινίησί τε και αν .

sertis ac floribus ab omni exercitu petitus. ( 4 ) His rebus

θεσι προς της στρατιής βαλλόμενος . (4 ) Ώς δε ταύτα

οι τέλος είχε, λέγει προς Νέαρχον, Εγώ σε , ώ Νέαρχε , | peractis Alexanderita Nearchum alloquitur, Ego te , Near

ουκέτι εθέλω το πρόσω ούτ' ανακινδυνεύειν, ούτε ταλαι
che , nulla posthac pericula aut labores iterum adire

πωρέεσθαι» αλλά άλλος γάρ του ναυτικού εξηγήσεται
volo. Sed alius posthac classi præfectus eam in Susa

20 το από τούδε, έστε καταστήσαι αυτό ές Σούσα.(5) Νέαρ- ducet . (5) Nearchus regis sermonem excipiens, Εφuidem,

χος δε υπολαβών λέγει , Ω βασιλεύ ,εγώ μέντοι πάντα o rex , inquit, tibi per omnia morem gerere et cupio et de

πείθεσθαι εθέλω τε και αναγκαίη μοι εστίν » αλλά εί δή beo . Cæterum si qua in re mihi gratificari volueris,

τι και συ έμοί χαρίζεσθαι εθέλεις, μη ποιήσης ώδε αλλά hoc ne feceris : quin polius me in universum classi pre

με έασoν εξηγήσασθαι ες άπαν του στρατού , έστε σοι fectum esse patiare , donec libi naves salvas in Susa

25 σώας καταστήσω ές Σούσα τας νέας· (6) μηδέ τα μεν perduxerim ; (6 ) neve quum res ardue atque dujiciles

χαλεπά τε αυτού και άπορα εμοί επιτετραμμένα εκ σου mihi abs te commissæ fuerint , faciles , quarum gloria

έστω, τα δε ευπετέα τεκαι κλέους ήδη ετοίμου εχόμενα, | jamin promptu est , mihi ademptas alis in manus de

ταύτα δε άπαιρεθέντα άλλω ές χείρας διδόσθω . ( 7)
deris. (7 ) Adhuc loquentem interpellat Alexander, gratiam

" Ετι λέγοντα παύει αυτόν Αλέξανδρος , και χάριν προσ
se illi habere insuper professus : atque ita eum dimittit,

30 ωμολόγεενείδέναι ούτω δή καταπέμπει αυτόν , στρατιών

δούς ες παραπομπής ως διά φιλίης ιόντι ολίγην. (6) | exiguo exercitu comitatum , quippe cui per anicam regio

nem eundum esset. (8 ) Cæterum neque ipsa ad mare pro.
Το δε ουδε τα της οδού της επί θάλασσαν έξω πόνου

εγένετο, αλλά συλλελεγμένοι γάρ οι κύκλω βάρβαροι τα
fectio Nearcho expers laboris fuit. Collecti enim undequaque

ερυμνά της χώρας της Καρμανίης κατείχον, ότι και ο barbari tuta munitaque Carmaniæ loca occuparant. Nam

35 σατράπης αυτοίσι τε τελευτήκει κατά πρόσταξιν 'Αλεξάν- | satrapa eorum jussa Alexandri curam muneris sui finierat .

δρου · ο δε νεωστί κατεστηκώς Τληπόλεμος ούπω βέβαιον | vlepolemus autem , qui recens Katrapatum inierat , nondum

το κράτος είχε. (9) Και δίς ών και τρίς τη αυτη ημέρη | firmuum imperium nactus erat. (9) Bis itaque ac ter uno

άλλοισι και άλλοισι των βαρβάρων επιφαινομένοισιν ες | atque eodem die diversisin eum barbaris irruentibus pe

χείρας ήεσαν και ούτως ουδέν τι έλινύσαντες μόλις | gnandum fuit. Αtque ita nihil morantes ere tandem 3 €

40 και χαλεπώς επί θάλασσαν απεσώθησαν . Ενταύθα θύει difficulter ad mare salvi pervenerunt. Ibi Nearchus Jori

Νέαρχος Διί Σωτήρι και αγώνα ποιέει γυμνικόν . Servatori sacrum facit gymnicosque ludos edidit.

ΚΕΦ . ΛΖ' .
CAP. XXXVII.

“Ως δε αυτά τα θεία εν κόσμω πεποίητο , ούτω δή Rebus itaque divinis rite peractis , oram solvit : hinc it

ανήγοντο . Παραπλώσαντες δε νήσον ερήμην τε και sulam desertam atque asperam prætervecti adaliam insulam ,

τρηχέην εν άλλη νήσω ορμίζονται , μεγάλη ταύτη και | grandem atque habitatam , appellant , ccc stadia einensi al

65 οικεομένη , πλώσαντες σταδίους τριακοσίους , ένθενπερ Ioco , unde digressi erant . (2) Deserta illa insula Organa
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ώρμήθησαν . (2) Και η μεν ερήμη νήσος Όργανα έκα- vocabatur : ubi vero constiterunt Oaracta . Erat hæc vitium ,

λέετο , ες ήν δε ορμήθησαν Οάρακτα: άμπελοί τε εν | palmarum et frumenti ferax . Longitudoinsulae Dccc stadia

αυτή επεφύκεσαν και φοίνικες , και σιτοφόρος: το δε μη
eſliciebat. Præses ejus loci Mazenes sua sponte se Nearcho

κος [ήν] της νήσου , στάδιοι οκτακόσιοι. Και ο ύπαρχος

της νήσου Μαζήνης συνέπλωεν αυτοίσι μέχρι Σούσων, | et comitem et ducem navigationis Susa usque adjunxit. (3)

και εθελοντής ηγεμών του πλόου. (3) Εν ταύτη τη νήσω In hac insula aiebant sepulcrum ejus extare qui primusim

έλεγον και του πρώτως δυναστεύσαντος της χώρας ταύ- | perium regionis tenuisset , nomenque ei fuisse Erythre ,

τηςδείκνυσθαι τοντάφον ούνομα δε αυτώΕρύθρην είναι, | atque inde mare illud Erythraeum appellatum . (4) Ex eo

και του και την επωνυμίηντη θαλάσση ταύτη είναι, | loco ad cc stadia Nearchus cum classe profectus , rursus in

Ερυθρήν καλέεσθαι. («) Ενθένδε εκ της νήσου άραν

10 τες έπλωον και της νήσου αυτής παραπλώσαντες όσον
eadem insula portum cepit. Inde aliam insulam prospiciunt,

διηκοσίους σταδίους, ορμίζονται εν αυτή αύθις , και κα- XL circiter stadiis a magna illa distantem , quæ Neptuno

τoρώσιν άλλην νήσον, απέχουσας της μεγάλης ταύτης | sacra et inaccessa esse dicebatur. (5) Sub auroram solvunt ,

τεσσαράκοντα μάλιστα σταδίους Ποσειδώνος ερή ελέ
et tam vehemens maris recessus eos occupat, ut tres naves

γετο είναι, και άβατος. ( 5) Υπό δε την έω ανήγoντo , impactein vado είcco hererent , et relique difficulter e

15 και καταλαμβάνει αυτούς ανάπωτις ούτω τι καρτερή ,

ώςτε τρεις των νεών εποχείλασαι εν τω ξηρώ έσχέθη- | brevibus enavigantes in altum evadere potuerint. (6) At

σαν αι δε άλλαι χαλεπώς διεκπλώουσαι τας ρηχίας ες vero , quae impacta erant accedente rursus estu et ipsie

τα βάθεα διαπεσώθησαν (6 ) αι δε έποκείλασαιτης πλημ- | deducte postero die ad reliquam classem appulerunt. (7)

μυρίδος επιγενομένης αύθις εξέπλωσάν τεκαι δευτεραία | Ηinc simul cccc stadia emensi ad aliam insulam , ccc stadiis
20 κατήγοντο έναπερ και πάς στόλος. (7) Ορμίζονται δε

a continente distantem , stationem ceperunt. (8) Inde sub
ές νήσον άλλον , διέχουσαν της ηπείρου όσον τριακοσίους

σταδίους , πλώσαντες τετρακοσίους. (8) Εντεύθεν υπό
auroram solventes , insula quadam deserta , quæ ad lævam

την έω έπλωον , νήσον ερήμην εν αριστερά παραμεί- | erat , (Pylora ei nomen erat ) preterita, ad Sisidonem urbem

βοντες oύνομα δε τη νήσο Πύλωρας και ορμίζονται | exiguam omniumque rerum inopem , praeterquam aquae et

25 προς Σισιδώνη , πολιχνίω σμικρώ και πάντων απόρω, | piscium , pervenerunt. Νam hos quoque ichthyophagos

ότι μή ύδατος και ιχθύων · ιχθυοφάγοι γάρ και ούτοι
esse , necessitas facit; sterilem enim terram incolunt . (9 )

υπ' αναγκαίης ήσαν, ότι πονηρών γην νέμονται . (0) Εν

θένδε ύδρευσάμενοι καταίρουσιν ες Ταρσίην άκρην ανα
Aqua inde tantum sumta in Tarsian promontorium longe

τείνουσαν ες το πέλαγος , πλώσαντες σταδίους τριηκο- in mare porrectum deferuntur, ccc stadia emensi. ( 10)

30 σίους . ( 1ο) " Ένθεν ές Καταίην, νήσον ερήμην , αλιτενέα : Inde in Cataan , insulam desertam ac vadosam . Ea Mer

αύτη ερή “Έρμεω και 'Αφροδίτης ελέγετο στάδιοι του curio et Veneri sacra esse dicebatur. Navigatio ccc stadio

πλόου τριηκόσιοι ( 1) ες ταύτην όσα έτη αφίεται εκ των rum fuerat. ( 11 ) In hanc insulam singulis annis a finitimis

περιοίκων πρόβατα και αίγες, ερά τω Ερμή και τη
oves et capra mittuntur, Mercurio et Veneri sacræ . Has

Αφροδίτης και ταύτα απηγριωμένα ήνοράν υπό χρόνου

38 τε και ερημίης. temporis longinquitate ac solitudine efferatas videre erat.

ΚΕΦ. ΛΗ '. CAP. XXXVIII .

Μέχρι τούδε Καρμανίη τα δε από τούδε Πέρσαι Ad hunc usque locum Carmania pertinet : citeriora Persæ

έχoυσι μήκος του πλόου παρά την Καρμανίην χώρων tenent. Longitudo navigationis ad Carmaniæ oram est

στάδιοι τρισχίλιοι και επτακόσιοι ζώουσι δε κατάπερ | stadiorum 11 M. et pcc. Vivunt Carmani Persarum more ;

Πέρσαι , ότι και όμοροί είσι Πέρσησι και τα ες τον
nam et Persis finitimi sunt : eodem etiam armorum et bel.

πόλεμον ώσαύτως κοσμέονται. (2 ) Ενθένδε άραντες
landi genere utuntur . (2) Soluta inde classe , Persidis oram

εκ της νήσου της ερής παρά την Περσίδα ήδηέπλωον:
circumvecti in locum quendam Ilan dictum appulerunt, ubi

και κατάγονται ες Ίλαν χώρον, ίνα λιμήν προς νήσου

σμικρής και ερήμης γίνεται ούνομα τη νήσο Κέκανδρος
portus ab insula parva ac deserta efficitur. Nomen insula

και δε πλόος στάδια τετρακόσια . ( 3) Υπό δε την έω ές
Cecandrus est. Navigatio est stadiorum cccc . (3) Sub

άλλην νήσον πλώσαντες ορμίζονται οικεομένην· ίνα και
auroram in aliam insulam habitatam delati sunt, in

μαργαρίτην θηράσθαι λέγει Νέαρχος, κατάπερ εν τη perinde atque in mari Indico margaritam capi Nearchus

Ινδών θαλάσση.Ταύτης της νήσουτην άκρην παραπλώ- | scribit . Ηujusinsulae promontorio prieternavigato , stadia

σαντες σταδίους ως τεσσαράκοντα , ενταύθα ορμίσθη- XL emensi , constiterunt. (4) Inde ad montem excelsum ,

υο σαν ( 4) ενθένδε προς όρεϊ ορμίζονται υψηλώ ( Ωχος Ochum dictum , appulerunt in portu a ventis tuto , et pi

qua
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10

ούνομα τω όρεϊ ) εν λιμένιεξόρμω και αλιέες αυτού ώκεον . 1 scatores ea loca habitantes repererunt. ( 5) Inde rursum

(6) Και ένθεν πλώσαντες σταδίους τετρακοσίους τε και solventes , ccccc stadiis peractis, ad Αpostana appulerunt.

πεντήκοντα , ορμίζονται εν 'Αποστάνοισι και πλοία
Complura ibi navigia in statione erant : et pagus adjacebat

πολλά αυτόθι ώρμεε , κώμη τε επήν απέχουσα από θα Lx stadiis a mari remotus. (6) Hinc repetita per noctem na

6 λάσσης σταδίους εξήκοντα. (6) Νυκτός δε επάραντες έν

θεν έσπλώουσινές κόλπον συνοικεόμενον πολλήσικώμησι
vigatione in sinum quendam frequentibus pagis celebrem

στάδιοι του πλόου τετρακόσιοι ορμίζονται δε προς υπω- | delati sunt, cccc stadia emensi: ibi classe ad radicem montis

ρείην ταύτη φοίνικές τε πολλοί επεφύκεσαν και όσα | collocata substiterunt . Loca illa palmas aliasque pomiferas

άλλα ακρόδρυα εν τη Ελλάδι γή φύεται . (7 ) Ένθεν arbores quotquotin Grecia nascuntur ferebant. (7) Inde

άραντες ες Γώγανα παραπλώουσι σταδίους μάλιστα ες | solventes in Gogana , regionem habitatam, Dc circiter stadia

εξακοσίους , ές χώρην οικεομένην · ορμίζονται δε του emensi, navigant ; classemque ad fauces fluvii cujusdam qui

ποταμού του χειμάρρου , όνομα δε 'Αρεών, εν τησιν εκ
torrens erat (Areon ei erat nomen ) collocavit , idque iniquo

βoλήσιν ενταύθα χαλεπώς ορμίζονται στεινός γάρ ήν

ο έσπλους κατά το στόμα , ότι βραχέα τα κύκλω αυτού
satis loco : quod aditus faucium angustus erat oh vada quæ

16 η ανάπωτις επoίεε . (8) Και ένθεν αυ εν στόματι άλλου
æstus marini recessus in orbem fecerat. (8) Inde rursus ad

ποταμού ορμίζονται , διεκπλώσαντες σταδίους ες οκτακο- | alterius luminis , cui Sitaco nomen est , fauces appulerunt,

σίους: Σιτακός ούνομα των ποταμώ ήν ουδε εν τούτω εί- pccc stadia emensi. Sed neibi quidem commodam stationem

μαρέωςορμίζονται και ο πλόος άπας ούτος και παρά την | nacti sunt : universa haec ad Ρersidis Oram navigatio plurima

Περσίδα βραχέα τε ήσαν και ρηχίαι και τενάγεα. (9) vadosa et petricosa palustriaque Ioca habet . (9) Εο Ιoci

20 'Ενταύθασίτον καταλαμβάνουσιπολλών ξυγκεκομισμέ- | Nearclius multum frumenti quod rex ad frumentandum

μον κατά πρόσταξιν βασιλέος , ως σφίσιν είναι επισιτί

σασθαι ενταύθα έμειναν ημέρας τας πάσας μίαν και
exercitum convehi curarat, accepit. Ibi xxi dies in uni

είκοσι , και τας νέας ανειρυσάμενοι όσαι μεν πεπονή- versum commorati naves quæ salo quassatæ erant in terram

χεσαν, επεσκεύαζον· τάς δε άλλας εθεράπευον. subductas refecerunt : reliquas autem curando renovarunt.

ΚΕΦ. ΛΘ'. CAP. XXXIX.

25 Ενθένδε ορμηθέντες εις Ιερατιν πόλιν απίκοντο , ές
Inde rursum solventes ad Hieratin oppidum habitatum ,

χώρον οικεόμενον· επτακόσιοι και πεντήκοντα στάδιοι DCCL stadia emensi , appulsi sunt , classemque in fossa ex

και πλόος : ωρμίσθησαν δε εν διώρυχι από του ποταμού | lumine illac in mare deducta , cui nomen Heratemis erat ,

έμβεβλημένη ες θάλασσαν, ή ούνομα ήν Ηράτεμις. (2 ) | collocarunt . ( 2 ) Postero die sub auroram ad torentern

"Άμα δε ηλίω ανίσχoντι παραπλώουσιν ες ποταμόν χει

30 μάρρουν, ούνομα Πάδαγρον, δδεχώρος χερσόνησος άπας | amnem , Padagrum nomine , appellant. Totus is tractus

και εν αυτώ κήποι τε πολλοί και ακρόδρυα παντοία | peninsula est . In eo hortos quamplurimos arboresque po

εφύετο: ούνομα τω χώρω Μεσαμβρίη . (3) Εκ Μεσαμ- miferas omnis generis repererunt. (3 ) Nomen ili tractai

βρίης δε ορμηθέντες , και διεκπλώσαντες σταδίους μά- est Mesambria . Ex Mesambria digressi , et stadia circiter

λιστα ές διηκοσίους, ές Ταόκην ορμίζονται επί ποταμό

36 Γράνιδι » και από τούτου ες το άνω Περσέων βασίλεια ήν ,
cc emensi in Taocen ad Granidem Nuvium pervenerunt.

απέχοντα τουποταμού των εκβολέων σταδίους ές διη- | Ab hujus fluminis ostio cc fere introrsum stadia Persarum

κοσίους. («) Κατά τούτον τον παράπλουν λέγει Νέαρ- regia est. (4) In hac navigatione Nearchus balenamabse

χος οφθήναι κήτος εκβεβλημένον εις την ήϊόνα και τούτο visam esse scribit , quæ in littus ejecta erat : nautasque

προσπλώσαντας τινάς των ναυτέων εκμετρήσαικαι φάναι nonnullos isthue adnavigantes eam mens0s retulise nona

10 είναι πήχεων ενενήκοντα : δέρμα δε αυτό είναι φολι
δωτόν , ούτω τεες βάθος ήκον, ώς και επί πήχυν επέχειν, | sinta cubitorum esse . (5) Pellem ejus corticatam fuise,

όστρεά τε και λοπάδας και φυκία πολλά έχειν επιπε- adeoque altam, ut quibusdamlocis cubiti unius crassitudine ,

φυκότα και δελφίνας λέγει ότι καθoράν ήν πολλούς αμφί | multa etiam ostrea et Iopades multaque alga annata et

το κήτεϊ , και τους δελφίνας των εν τη είσω θαλάσση | esset : delphines quoque circa belluam visos multos , Ima

45 μέζονας. ( 6) Ένθεν δε ορμηθέντες κατάγονται ες Ρώ- | jores quam internum mare ferat. (6) Inde profecti ad Rhe

γωνιν ποταμόν χειμάρρουν εν λιμένι ενόρμω μήκος του
gonim ſluvium torrentem , in tutum portum se recipiunt,

παράπλου στάδιοι διηκόσιοι . (7) Ενθένδε τετρακοσίους

σταδίους διεκπλώσαντες αυλίζονται εν ποταμώ χει Cc stadia emensi . Ab hoc flumine cccc stadia progressi ad

μάρρω Βρίζανα των ποταμώ ούνομα : ενταύθα χαλεπώς | alium similem annerm, Brizana dictum,devenerunt. (7 ) 1lt
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ώρμίσαντο, ότι ρηχίη ήν και βραχέα, και χοιράδες εκ του difficili statione sunt usi, quum mare æstuosum et frequentia

πόντου ανεΐχον (8) αλλ' ότε η πλήμμυρα επήει , τότε
vada et scopuli ad mare essent. (8 ) Accedente itaque æstu

ώρμίσαντο υπονοστήσαντος δε του ύδατος , επί ξηρά

υπελείφθησαν αι νέες επεί δε ή πλημμυρίς εν τάξει | portum ceperunt : recedente , in vado herebant . Μox

5 αμείβουσα επήλθε , τότε δή έκπλώσαντες ορμίζονται επί reciprocante æstu statis vicibus enavigantes ad Oroatin flu

ποταμώ (0) ούνομα δε το ποταμώ Οροάτις , μέγιστος | vium constiterunt . (9) Maximum hunc fluvium Nearchus

των ποταμών, ώς λέγει Νέαρχος , όσοι εν τω παράπλω esse scribit omnium , qui per hanc navigationem in exte

τωδε εμβάλλουσιν ες τον έξω πόντον . rius mare influunt.

ΚΕΦ. Μ ' .
CAP. XL.

Μέχρι τούδε Πέρσαι oικέoυσι , τα δε από τούτων Ad hunc amnem usque Persæ habitant : ulterius Susii

10 Σούσιοι. Σουσίωνδε άλλο γένος αυτόνομον κατύπερθε | incolunt. Supra Susios autem gens alialibera habitat, Uxii,

προσoικέει: Ούξιοι καλέονται υπέρ των λέλεκταί μοι εν
quos in superiori opere latrocinia exercere diximus. Uni

τη άλλη ξυγγαφή , ότι λησταί εισι. Μήκος του παρά
versa Persidis ora stadia nun, cccc efficit. (3) Porro totius

πλου της Περσίδοςχώρης , στάδιοι τετρακόσιοι και τε

τρακισχίλιοι.(2) Τήν δέ Περσίδα γηντριχή νενεμήσθαι| Persicae regionis temperaturalm tripliciter dividi farma est .

15 των ωρέων λόγος κατέχει. Το μεν αυτής προς τη Ερυ- | Νam que pars ejus ad mare rubrum sita est , arenosam ac

θρη θαλάσση οικεόμενον αμμώδές τε είναι και άκαρπον | sterilem ob estum esse . (2) Quae vero aliquatenus ad se

υπό καύματος (3) το δε επιτηδέως πρός άρκτον τε και Βο- ptentrionem et borealem plagam jacet, constitutionem

ρέην άνεμον ιόντων καλώς κεκράσθαι των ορέων και την | celi temperatam habere , regionemque ipsam herbosam ,

χώρην ποιώδεά τε είναι , και λειμώνας υδρηλούς και multa irrigua prata multasque vites habere, atque adeo

20 άμπελον πολλήν φέρειν , και όσοι άλλοι καρποί , πλην
omne genus fructuum , excepta olea . (4) Hortis enim ame

ελαίης · ( 4) παραδείσοισί τε παντοίοισι τεθηλέναι, και
nissimis florere , fluviisque limpidissimis irrigari, ac lacubus

ποταμοϊσι καθαροίσι διαρρέεσθαι , και λίμνησι , και

όρνισιν οχόσοισιν αμφί ποταμούς τε και λίμνας εστί τα
omnique genere avium , quæ circa flumina aut lacus versari

ήθεια , ίπποισί τε αγαθήν είναι , και τoίσιν άλλοισινυπο solent, abundare : equis etiam aliisque jumentis pascendis

25 ζυγίοισι νέμεσθαι , και υλώδεά τε πολλαχή και πολύ
idoneam esse , silvosam præterea multis locis esse vena

θηρον" (5) την δε πρόσω έτι επ' άρκτον ιόντων χειμερίην | tuique aptissimam. (5) Eam autem , que adhuc Imagis in

τεκαι νιφετώδεα · **ώστε πρέσβεας τινάς εκτου Ευ- septentrionem vergit , frigidam ac nivalem esse : ** Nearchus

ξείνου πόντου λέγει Νέαρχος κάρτα ολίγην οδόν διελ- | legatos quosdam ab Euxino ponto brevissimo itinere pro

θόντας εντυχεϊν κατ' οδόν ιόντι της Περσίδος και θώμα | fectos Alexandro Persidem transeunti obviam venisse scri

30 γενέσθαι Αλεξάνδρα , και είπείν 'Αλεξάνδρα της οδού bit . Idque Alexandro permirum visum fuisse , brevitate

την βραχύτητα. ( 6) Σουσίοις δε πρόσοικοι ότι είσιν
viæ ex ipsis cognita . (6) Quod vero Susiis finitimi sint Uxii ,

οι ούξιοι, λέλεκταί μοι κατάπερ Μάρδοι μεν Πέρσησι | antea a nobis dictum est. Quemadmodum et Mardi latrones

προσεχέες οικέoυσι , λησται και ούτοι, Κοσσαίοι δε

Μήδοισι . (7) Και ταύτα πάντα τα έθνεα ημέρωσεν
etiam ipsi Persas, Cossæi Medos accolunt. (7) Quas quidem

35 Αλέξανδρος, χειμώνος ώρη επιπεσών αυτοϊσιν , ότε | gentes omnes Alexander domuit, hyeme eas adortus, quando

άβατον σφών την χώρων ήγον· ( 8) και πόλιας επέκτισε regionem suam adiri nulla ratione posse putabant. Urbes

του μη νομάδας έτι είναι, άλλ' άρoτήρας και γής έρ- | quoqueiis condidit, ne jam amplius vagarentur , sed aratores

γάτας, και έχεις υπέρ των δειμαίνοντες μη κακά αλ- agricolæque essent , utque quum pro quibus metuerent ha

λήλους εργάσωνται . Ενθένδε την Σουσίων γήν πα- berent, ab injuria ac vi alter alteri inferenda abstinerent.

40 ρήμειβεν ο στρατός. (9) Και ταύτα ουκέτι ώσαύτως | Inde Susiorum regionem pretervectus est exercitus . (9)
άτρεχέως λέγει Νέαρχος ότι εστίν οι εκφράσαι, πλήν | De hac navigatione Nearchus se non ita certa narrare posse

γε δή τους όρμους τε και το μήκος του πλόου (10) τήν | scribit , praeterquam portus , et Iongitudinem navigationis .

χώρην γάρ τεναγώδεά τε είναι την πολλήν καιρη- (10) Nam illumnaris tractum maximam partem esse va
χίησιν επί μέγα ες τον πόντον επέχουσαν, και ταύτην

15 σφαλερήν έγκατορμίζεσθαι· πελαγίοισιν ών σφίσι την | dosum et brevia longe in mare pertinere : neque citra peri

κομιδήν το πολλών γενέσθαι» (το) ορμηθήναι μεν δή έκ culum portum e mari capi posse . Quare ipsis cursum in

του ποταμού των εκβολέων, έναπερ ηυλίσθησαν, επί
alto ut plurimum fuisse (11 ) Solvisse vero se ex faucibus

τοίσιν ούροισι της Περσίδος: ύδωρ δέ εμβάλλεσθαι πέντε | annis , ubi ad fines Persidis consederant , et aquam in quin

ημερέων· ουκ έφασκον γάρ είναι ύδωρ οι κατηγεμόνες | que dies recepisse , quia duces navigationis monuerant ,

10 του πλόου. aquam in iis partibus non reperiri.
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ΚΕΦ. ΜΑ ' . CAP. XLI .

Σταδίους δε πεντακοσίους κομισθέντες ορμίζονται Quumque ad quingenta stadia provecti essent , ad fauces

επί στόματι λίμνης ιχθυώδεος , και ούνομα Κατάδερβις | piscosi cujusdam lacus, qui Cataderbis dicebatur, consti

και νησίς επήν το στόματι Μαργάστανα τη νησίδι - terunt . Exigua ad hujus lacus fauces insula adjacebat,

ούνομα . (2) Ενθένδε δε υπό την έω έκπλώσαντες κατά
quam Margastanam vocant. (2 ) Inde sub auroram sol

5 βραχέα έκομίζοντο επί μιής νεός · πασσάλοισι δέ ένθεν
ventes , per vada navigarunt singulis navibus . Pali linc

και ένθεν πεπηγόσιν απεδηλούτο τα βραχέα , κατάπερ
inde fixi vada ostendebant , perinde atque apud isthmum

εν τω μεσσηγύς Λευκάδος τε νήσου ισθμό και Ακαρ

νανίης αποδεδεικται σημήία τοϊσι ναυτιλλομένοισι του
inter Leucadem insulam atque Acarnaniam signa quædam

μη εποχέλλειν εν τοϊσ : βραχέσι τας νέας · (3) αλλά τα navigantibus exposita sunt , ne naves in vada impingant.

10 μέν κατά Λευκάδα , ψαμμώδεα εόντα , και τοϊσιν επο- ( 3) Ceterum vada apud Leucadem sabulosa sunt ,ideoque

χείλασι ταχέην την υπονόστησιν ενδιδοί: κείθι δε πηλός | etiam impactis facilem recessum concedunt. Verum hic

έστιν επ' εκάτερα του πλεομένου βαθύς και ιλυώδης, | limus est ab utraque parte loci , in quo navigatur, profun

ώστε ουδεμιή μηχανή εποχείλασιν ήν αποσωθήναι . (1) dus et tenax , adeo ut naves impactæ nullo artificio evelli

Οι τε γάρ κοντοί κατά του πηλού δύνoντες αυτοί ουδέν
possint. (4 ) Contis enim in limo subsidentibus nihil proficie

15 τι επωφέλεον , ανθρώπω τε εχθήναι του απώσαι τας
batur. Neque nautæ navibus egredi ad eas vadis evellen

νέας ες τα πλεόμενα άπορον εγίνετο · έδυνον γάρ κατά
του πηλού έστε επί ταστήθεια . (6) Ούτω δή χαλεπώς | das poterant, quodlimus vestigiis cedens eos pectoretens

διεκπλώσαντες ές σταδίους εξακοσίους κατά νέα έκα- absorbebat. (5) Αtque ita dihcillima navigatione per DC

στοι δρμισθέντες, ενταύθα δείπνου εμνήσθησαν · (6) την 1 stadia usi , singulis subsistentes navibus , corpora curarunt .

20 νύκτα δε ήδη κατά βάθεα έπλωον, και την επεξής | (6) Noctu vero per profundum jam navigarunt ,totum etiam

ημέρην έστε επί βουλευτών και ήλθον σταδίους εννακο
diem posterum in vesperum usque , et pcccc stadiis con

σίους και κατωρμίσθησαν επί τω στόματι του Ευ- | fectis , ad Euphratis ostia appulerunt , et ad pagum quen

φράτου προς κώμη τινί της Βαβυλωνίης χώρης: ούνομα | dam Babylonica regionis , cui Diridotis nomen at , perve

δε αυτή Διρίδωτες: (1 ) ένα λιβανωτόν τε από της έμ- nerunt: (7) quo mercatores et thus ex mercatorumterra

25, πορίης γης οι έμποροι αγινέoυσι, και τα άλλα όσα θυ

μιήματα και Αράβων γή φέρει. (8) Από δε του στόματος
et alia aromata , quæ fert Arabia , adferunt. (8 ) Ab ostiis

του Ευφράτου έστε ές Βαβυλώνα πλόον λέγει Νέαρχος | Euphratis Babylonem usque Nearchus stadiorum m και σας

σταδίους είναι ες τρισχιλίους και τριακοσίους.
statuit .

.

ΚΕΦ. ΜΒ'.
CAP. XLII.

' Ενταύθα αγγέλλεται Αλέξανδρον επί Σούσων στέλ- Eo loci de Alexandri ad Susa profectione nuntium acce

30 λεσθαι· ένθεν και αυτοί το οπίσω έπλωον , ως κατά τον | perunt . Quare ipsi etiam inde retrorsum navigarunt , ut

Πασιτίγριν ποταμόν αναπλώσαντες συμμίξαι Αλεξάν- | per Pasitigrim luvium mediterranea petentes cum Αlexan

δρω. (2) Έπλωον δή το έμπαλιν εν αριστερή την γήν | dro jungerentur . ( 2) Retro igitur navigantes a leva Susios

την Σουσίδα έχοντες και παραπλώουσι λίμνην, ες ην ο Mabebant, lacunique pretervehuntur, in quem Tigris fa

Τίγρης έσβάλλει ποταμός (3) δς ρέων εξ Αρμενίων

35 παρά πόλιν Νίνον, πάλαι ποτέ μεγάλης και ευδαίμονα, Trius decurrit : (3) φui ex Armenia Ruens juxta Ninum,

την μέσην έωυτού τε και του Ευφράτου ποταμού , ήν | magnam olim et opulentam urbem , regionem efficit qua :

Μεσοποταμίην επί τώδε κληίζεσθαι , ποιέει· ( 4 από δέ | inter se et Εuphratem media est , ideoque Mesopotamia

της λίμνης ες αυτόν τον ποταμόν ανάπλους στάδιοι dicitur . ( 4 ) A lacu in ipsum flumen navigatio est stadio

εξακόσιοι, ένα και κώμη της Σουσίδος , ήν καλέoυσιν rum pc , ubi et pagus quidam Susiorum est , quem Aginim

40 'Άγινιν · αύτη δε απέχει Σούσων σταδίους ές πεντακο
vocant . Is a Susis distat stadiis quingentis. Longitudo

σίους : μήκος του παράπλου της Σουσίων γης έστε επί
navigationis præter regionem Susiorum usque ad Pasitigris

στόμα του Πασιτίγριδος ποταμού στάδιοι δισχίλιοι. | ostium n 1 stadiorum erat . (5) Inde per Pasitigrinad

(5) Ενθένδε κατά τον Πασιτίγριν άνω ανέπλωον διά
verso flumine per regionem bene habitatam atque opulen .

χώρης οικεομένης και ευδαίμονος. 'Αναπλώσαντες δε

45 σταδίους ές πεντήκοντα και εκατόν αυτού ορίζονται, | tam vecti sunt: confectisque stadis CL. ibi constiterunt,

προσμένοντες ούστινας εστάλκει Νέαρχος σκεψομένους | exspectantes reditum eorum quos Nearchus miserat scisci

ένα ο βασιλεύς είη . (6) Αυτός δε έθυε θεοίσι τοίσι σω taturos ubinam locorum rex esset. Ipse diis servatoribus
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τηρσι , και αγώνα επoίεε , και η στρατιή και ναυτική sacrum fecit , ludosque edidit , universo exercitu navali in

πάσα εν ευθυμιήσιν ήν. (1) Ως δε προσάγων ήδη | laetitiam ethuso . (7)Postquam vero nuntiatum est Alexan

Αλέξανδρος ηγγέλλετο , έπλωον ήδη αύθις ες το άνω
drum appropinquare , rursus adverso flumine nitentes ad

κατά τον ποταμόν και προς τη σχεδίη ορμίζονται,

5 επ ’ ή το στράτευμα διαβιβάσειν έμελλεν Αλέξανδρος | pontem recens factum , per quem Alexander exercitum in

ες Σούσα. (8) 'Ενταύθα ανεμίχθη ο στρατός , και Susa traducturus erat , consistunt. (8 ) Eo loci exercitus

θυσίαι προς Αλεξάνδρου εθύοντο επί των νεών τε και
conjuncti sunt : Alexander pro navibus simul et milite

των ανθρώπων τη σωτηρία , και αγώνες εποιέοντο » και
salvis sacrificia fecit , ludosque edidit. Nearchus quoquo

Νέαρχος όκοι παραφανείη της στρατιής, άνθεσί τε και

10 ταινίησιν εβάλλετο (9) ένθα και χρυσέω στεφάνω στε
versus per castra ibat , floribus ac sertis petebatur. (9)

φανούνται εξ Αλεξάνδρου Νέαρχός τε και Λεοννάτος, | Post haec Alexander Nearchum et Leonnatum aureis coro

Νέαρχος μεν επί του ναυτικού τη σωτηρίη, Λεοννάτος δε nis donavit : Nearchum , ob classem servatam : Leonnatum ,

επί τη νίκη, ήν 'Ωρείτας τε ενίκησεκαι τους' Ωρείτησι | ob victoriam , quam de Oritis aliisque barbaris Oritarum

προσoικέοντας βαρβάρους. (1ο) Ούτω μεν απεσώθη

15 'Αλεξάνδρω εκ του Ινδού των εκβολέων ορμηθείς και
vicinis reportarat. ( 10) In hunc modum exercitus ex Indi

στρατός . amnis ostiis profectus salvus Alexandro reductus est.

ΚΕΦ. ΜΓ' . CAP . XLIII .

Τα δε εν δεξιά της Ερυθρης θαλάσσης υπέρ την Quæ vero ad dextram maris rubri partem ultra Babylo

Βαβυλωνίην 'Αραβίη η πολλή έστι , και ταύτης τα μέν | niam sita est regio , Arabia magna est : atque hujus quidem

κατήχει έστε επί την θάλασσαν την κατά Φοινίκην τε
pars quædam pertinet ad mare Phæniciæ ac Syriæ Palæ

20 και την Παλαιστίνην Συρίην προς δυομένου δε ηλίου | stine; ad occidentem vero usque ad mare Mediterraneum

ωςεπί την είσω θάλασσαν Αιγύπτιοι τη 'Αραβίη ομο- , Egyptii Arabia conterrmini sunt . (2) Sinus autem , qui

ρέουσι. (1) Κατά δε Αίγυπτον έσέχωνεκτηςμεγάλης | ad Egyptum ex Oceano magno infunditur, manifesto in

θαλάσσης κόλπος δηλον ποιέει ότι ένεκά γε του συρροον

είναι την έξω θάλασσαν περίπλους αν ήν εκ Βαβυλώνος | dicat , ratione concursus cum exteriore mari , navigari posse

25 ες τον κόλπον τούτον εσέχοντα ως επ’ Αίγυπτον . ( 3) ex Babylone in eum sinum , qui ad Ægyptum pertendit.

Αλλά γάρ ου τις παρέπλωσε ταύτη ουδαμών ανθρώπων | (3 ) Ceterum nemo mortalium ea Ioca preternavigavit

υπό καύματος και ερημίης , ει μή τινές γε πελάγιοι | propter ardorem solis et solitudines , nisi quidam in alto

κομιζόμενοι. (6) 'Αλλά οι απ’ Αιγύπτου γάρ ες Σούσα

αποσωθέντες της στρατιής της Καμβύσεωνκαι οι παρά | calvi pervenerant, quίque a Ptolemeo Lagi filio ad se
vecti. (4) Nam qui de exercitu Cambysis ex Ægypto in Susa

30 Πτολεμαίου του Λάγου παρά Σέλευκον τον Νικάτορα

σταλέντες ες Βαβυλώνα διά της Αραβίης χώρης (5 ) ισ
leucum Nicatorem Babyloniam missi fuerunt per Arabiam ,

θμόν τινα διαπορευθέντες εν ημέρησιν οκτώ τησι πάση- (5) isthmum quendam transgressi per octo integros dies per

σιν άνυδρον και ερήμην χώρην επήλθον επί καμήλων | regionem desertam et aquarum inopemiter fecerunt : idque

σπουδη έλαύνοντες , ύδωρ τε σφιν επί των καμήλων | camelis celeriter vecti aquamque super iis portantes et

38 φέροντες , και νυκτoπoρέοντες· τάς γαρ ημέρας υπαί
noctu proficiscentes. Interdiu enim sub dio esse ob ardo

θριοι ανέχεσθαι διά καύμα αδύνατοι ήσαν. (6) Τοσού
rem solis non poterant. (6) Tantum abest ut regio sita

του δεί τα γε επέκεινα ταύτης της χώρης , ήντινα ισθμόν

αποφαίνομεν εκ του κόλπου του Αραβίου κατήκοντα
ultra isthmum illum , quem diximus , ex sinu Arabico in

ες την Ερυθρήν θάλασσαν , οικεόμενα είναι , όχότε τα mare Rubrum pertinens habitabilis sit : quum ea quæ ma

40 προς άρκτον μάλλον αυτών ανέχοντα έρημά τε εστι | gis ad septentrionem vergit , deserta sit atque arenosa . (7)

και ψαμμώδεα. (1) 'Αλλά γάρ από τού 'Αραβίου κόλ- | Nam nonnulli ex Arabico sinu, qui ad Egyptum spectat, pro

που του κατ’ Αίγυπτον ορμηθέντες άνθρωποι, εκπερι- | fecti , ut magnam Arabiam circumnavigantes ad mare quod

πλώσαντες την πολλήν 'Αραβίην ελθείν ες την κατά | ad Susa et Persiam pertinet pervenirent , tam diu preter

Σουσά τε και Πέρσας θάλασσαν, ές τοσόνδε άρα παρα
Arabiam navigarunt , quam aqua navibus imposita eos non

45 πλώσαντες της Αραβίης, ές όσον σφίσι το ύδωρ επήρ- | defceret . Postea retro conversi sunt . (8) li vero ,quos

κεσε το έμβληθέν ές τας νέας , έπειτα όπίσω απενό

Alexander ex Babylone misit , ut longissima ad dextramστησαν. (8) Εκ Βαβυλώνός τε ούστινας έστειλεν Αλέ

ξανδρος, ως επί μήκιστον πλώοντας έν δεξιά της Ερυθρής | maris Rubri partem navigatione facta Ioca ilius regionis

θαλάσσης γνώναι τους ταύτη χώρους , ούτοι νήσους μέν | explorarent ; insulas quidem nonnullas viderunt , in quibus

60 τινας κατεσκέψαντο εν τω παράπλω κειμένας , και που navigarunt locis sitas , et interdum ad Arabiæ continentem
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και της ηπείρου της Αραβίης προσέσχον· ( ) τήν δέ | appulerunt : (9) at promontorium illud , quod ex adverso

άκρην, ήντινα καταντικρύ της Καρμανίης ανέχουσαν Carmaniae oppositum visum ab se fuisse Nearchus scribit,

λέγει φανήναι σφίσι Νέαρχος , ουκ έστιν όστις υπερ- nemo unquam navigatione in alteram ejus partem supe

βαλών επικάμψαι ες το επί θάτερα δυνατός εγένετο . | rare potuit . (10) Et mea quidem sententia , si navigabilis

5 (10) Δοκέω δε ώς είπερ πλωτά τε ήν και βαδιστα ταύτη , is tractus esset , aut adiri ulla ratione posset , Alexandri

υπ' Αλεξάνδρου αν της πολυπραγμοσύνης εξελήλεγκτο certe curiositas comprobasset utrumque . (1) Hanno

πλωτά τε και βαδιστά εόντα. (1) Άννων δε ο Λίβυς
autem Afer Carthagine profectus trans Herculeas columnas

εκ Καρχηδόνος ορμηθείς υπέρ μεν Ηρακλείας στήλας
εξέπλωσεν έξω ες τον πόντον, εν αριστερή την Λιβύην in Oceanum enavigavit , Libyan adlevan relinquens ,

10 γήνέχων και έστε μεν προς ανίσχoντα ήλιον και πλόος etnavigavit quidem, quam diu navigationis sua cursium

αυτώ εγένετο τάς πάσας πέντε και τριήκοντα ημέρας: orientem versus tenuit ,in universum per Σχαν dies . ( 12)

(12) ώς δε δή ές μεσημβρίην εξετράπετο, πολλήσιν | Postquam vero ad meridien conversus est , in mulas

αμηχανίησιν ενετύγχανεν ύδατός τε απορία και καύ
difficultates incidit , cum in summam aquarum inopiam

ματι επιφλέγοντι και ρύαξι πυρός ες τον πόντον έμ- summamque estus lagrantiam , tum in rivos igneos in

15 βάλλουσιν . ( 13) Αλλ' η Κυρήνη γάρ της Λιβύης εν mare effluentes. ( 13) Cyrenæ , Libyæ urbs, quanquam de.

τοϊσι έρημοτέροισιν πεπολισμένη ποιώδης τέ εστι και sertioribus in locis site sunt , herbosae fertilesque et irri

μαλθακή και εύυδρος , και άλσεα και λειμώνες και | guae sunt : saltus etiam frequentiaque prata habent , omnis

καρπών παντοίων και κτηνέων πάμφορος έστε επί του que generis fructus et jumenta ferunt , ad ealoca usque,

σιλφίου τάς εκφύσιας · υπέρ δε το σίλφιον τα άνω αυτής | quibus silphium gignitur. Ulteriora vero ejus Ioca de

20 έρημα και ψαμμώδεα.
serta altisque arenis obruta sunt.

14. Ούτός μοι ο λόγος αναγεγράφθω , φέρων και 14. Atque hic quidem liber a me conscriptus sit, etiam

αυτός ες 'Aλέξανδρον τον Φιλίππου , τον Μακεδόνα . ipse ad Alexandrum Philippi filium Macedonem pertinens,
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Photius Bibl . cod . 92 : Συνεγράφη δε αυτώ ('Αρ- Scripsit idem ( Arrianus ) Res post Alexandrum gestas li

ριανό και τα μετά Αλέξανδρον εν λόγοις δέκα , εν οις bris decem , quibus militarem exercitus seditionem com

διαλαμβάνει την τε στάσιν της στρατιάς και τηνανάρ- | plectitur, electionemque ea conditione factann Arridini

φησιν Άρριδαίου , ός εκ Φιλίνης της Θεσσαλής Φι- | quem Philippo patri Alexandri peperit Philine mulier

5 λίππω τω Αλεξάνδρου πατρί εγεγέννητο , εφ' ώ και Thessala ) ut simul etiam Alexander, quem Roxane Ale

Αλέξανδρον , δν έμελλεν εξ Αλεξάνδρου τίκτειν Ρω
xandro paritura erat , regnaret : quod etiam evenit , edito

ξάνη, συμβασιλεύειν αυτώδ και γέγονεν εις φώς inluceminfanta. igitur Arrideum regem renunciantes,
αχθέντος του παιδός . Τον 'Αρριδαίον δε ανειπόντες με
τωνόμασαν Φίλιππον. (2) Διεφέρετο δε ες αλλήλους | Philippum cognominarunt. (2 ) Tumultuati vero sunt, et

invicem dissenserunt pedites equitesque. In quibus et equi.
10 το πεζών και το ιππικόν, ών οι μέγιστοι των ιππέων

tum et ducum principes erant, Perdiccas Oronti filius et
και των ηγεμόνων Περδίκκας ο Ορόντου και Λεοννάτος

Leonnatus Anteæ et Ptolemæus Lagi filius ; post hos Lysi.
ο 'Αντους ('Αντέου ) και Πτολεμαίος ο Λάγου , των δε

μετ ' εκείνους Λυσίμαχός τε και 'Αγαθοκλέους και Αριστό- | machus Agathoclis filius et Aristonus Pistei filius et Pition
Crateua filius et Seleucus Antiochi filius et Eumenes

νους ο Πεισαίου και Πίθων και του Κρατεύα και Σέλευ

15 κος ο Αντιόχου και Ευμένης και Καρδιανός. Ούτοι | Cardianus , qui quidem equitum ductores fuere : peditum

μεν ηγεμόνες των ιππέων , Μελέαγρος δε των πεζών. (3) vero Meleager. (3 ) Missæ dehinc variæ utrimque legatio

Είτα διαπρεσβεύονται προς αλλήλους πολλάκις , και nes : tandemque convenit inter pedites , qui jam antea

τέλος συμβαίνουσιν οί τε τον βασιλέα ανειπόντες πεζοί regem nominarant, et equitum duces , ut Antipater in

και οι των ιππέων ηγεμόνες, εφ' ώ Αντίπατρον μέν | Europa belli imperator esset , Craterus regni Arridaei prae

και στρατηγόν είναι των κατά την Ευρώπην, Κρατερον δε fectus , Perdiccas verolegionis , quam Hephaestion duxerat,

προστάτης της Αρριδαίου βασιλείας, Περδίκκαν δέ | chiliarchus ( quod quidem regni totius erat procurationem

χιλιαρχείν χιλιαρχίας ής ήρχεν Ηφαιστίων (το δε ήν | illi tutelamque committere ) , Meleager denique Perdicca
επιτροπή της ξυμπάσης βασιλείας) , Μελέαγρον δε vicarium præfectum ageret. (4 ) Deinde exercitum lustrare

ύπαρχον Περδίκκου. (4) Περδίκκας δε τον στρατόν | Perdiccas simulans , seditionis auctores praecipuos com

και καθάραι σκηψάμενος τους επιφανεστάτους της γενομέ- | prehendit , comprehensOsque , tanquam jubente Arrideo ,

νης συνέλαβε στάσεως , και συλλαβών ως εκ προστά- | qui ipse prasens aderat , occidit . Quo ex facto terror reli

ξεως 'Αρριδαίου αυτού παρόντος ανείλε , δέος έμποιήσας
quos pervasit. Paulo post Meleagrum quoque interfecit.

τω λοιπώ πλήθει . Αναιρεί δε ου πολλά ύστερον και
Μελέαγρον. (6) Εξ ών Περδίκκαςύποπτος ες πάντας ( 5)Ηinc suspectus omnibus Perdiccas , ceteros quoque

ipse suspectos habere cæpit : quos tamen ad præfecturas
30 ήν και αυτός υπόπτευεν . "Ομως ές σατραπείας ανει

nihilo secius, tanquam Arridæo jubente , provehere statuit.

πείν ους υπόπτευεν , ώς 'Αρριδαίου κελεύοντος , έγνω.
Et Ptolemæus quidem Lagi filius Ægypto et Libyæ omnique

Και δη Πτολεμαίος μέν ο Λάγου Αιγύπτου και Λι

βύης , και όσα της Αράβων γης ξύνορα Αιγύπτω , άρ- | illi Arabie parti quae Agypto adjacet , imperare jussus est ;

χειν επετάχθη , Κλεομένης δε και εξ Αλεξάνδρου της | Cleomenes autem,qui abAlexandro satrapa ibi constitutus

25 σατραπείας ταύτης άρχειν τεταγμένος Πτολεμαίω | fuerat , Ptolemaei vicarius praefectus fit ; Syrice deinde que

ύπαρχος είναι της δε επί ταύτη Συρίας Λαομέδων , | huic satrapie subjacet, Laomedon impositus; Philotas Cili

Φιλώτας δε Κιλικίας και Πίθων Μηδίας , Ευμένης δε ciæ præfectus est, ut Pithon Mediæ ; Eumenes vero Car

ο Καρδιανός Καππαδοκίας και Παφλαγονίας , και όσα dianus Cappadociam et Paphlagoniam quæque Ponto ad

του Πόντου του Ευξείνου σύνορα έστε επί πόλιν Ελλάδα | jacent Euxino suscepit adusque Trapezuntein Griecam Si

40Τραπεζούντα , Σινωπέων άποικον· (6) Παμφύλων δε. nopensium coloniam ; (6 ) Pamphylis et Lyciis magnaque

και Λυκίων και Φρυγίας της μεγάλης '
Αντίγονος , Κα- Phrygiæ Antigonus datus ; Cares Cassandro obvenerunt ;

ρων δε Κάσανδρος , Λυδών δε Μένανδρος , της δε εφ' | Lydi Menandro ; Leonnato illa Phrygia, que pertinet ad

“Ελλησπόντα Φρυγίας Λεοννάτος , ήν εξ Αλεξάνδρου | Hellespontum , quam ab ipso Alexandro Calas quidam no
μεν Κάλας όνομα κατέχει, έπειτα Δήμαρχος επετέ- mine obtinuerat, post quem Demarcho commissa erat.
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τραπτο. Τα μεν ούν κατά την Ασίαν ώδε ενεμήθη . Αtque Asia quidem hocce modo est distributa . (7 ) Per

(7) Των δε κατά την Ευρώπης, Θράκης μεν και Χερ- Europam vero , Thracie quidem et Cherroneso gentibus

ρονήσου, και όσα Θραξί σύνορα έθνη , έστε επί θάλασ que Thraciæ finitimis usque ad mare quod Salmydessum
σαν την επί Σαλμυδησσόν του Ευξείνου Πόντου καθή- | Ponti Euxini urbem attingit , Lysimachus prefectus datus .

6 κοντα , Λυσιμάχω η αρχήεπετράπη τα δε επέκεινα της
At quæ ultra Thraciam usque ad Illyrios et Triballos et

Θράκης ως επι Ιλλυριούς και Τριβαλλους και'Αγρι- | Agrianos pertinent ,ipsagne Macedonia et EpirusadCerau

άνας και αυτή Μακεδονία και η Ήπειρος ως επί τα

όρη τα Κεραύνια ανήκουσα και οι Έλληνεςσύμπαν- | et Antipatro obvenerunt. (8) Ιta haec divisio facta : permal
nios usque montes pertingens cum Græcia universa Cratero

τες Κρατερό και Αντιπάτρω ενεμήθη. (8) Και η μέν
ta autem loca , ut ab Alexandro constitutum erat , indigenis

10 νέμησις ούτως πολλά δε και αδιανέμητα έμεινεν υπό

των εγχωρίων αρχόντων , ως ετάχθησαν υπό Αλεξάν- | parentia prefectis indivisa permanserunt . (9 ) Interea Roxane

δρου έχόμενα . (9) Εν τούτω Ρωξάνη κύει και τίκτει, | pregnans parit ilium , quem mox regem militaris turba

και εις βασιλέα το τεχθέν ανείπε το πλήθος. Στάσεων | renunciavit. Seditionibus post Alexandri mortem omnia

δε μετά τον Αλεξάνδρου θάνατον πάντα επληρούτο . | replebantur. Εtenim Antipater cum Αtheniensibus cete

15 Και πολεμεί Αντίπατρος πρός τε Αθηναίους και τους | raque Grecia , quam Leosthenes imperator defendebat ,

άλλους Έλληνας , Λεωσθένους αυτούς στρατηγούντος . | bellum gessit: primumque victus et in angustias adductus,

Και τα πρώτα ήττώμενος και εις απορίαν συγκλειόμε- | superior tandem evasit, amisso tamen Leonnato , qui sup

νος , ύστερον εκράτει . Αλλά πίπτει και Λεοννάτος επι- | petias Antipatro attulerat . (10 ) Lysimachus quoque cum

βοηθείν δοκών Αντιπάτρω. ( 1ο) Και Λυσίμαχος δέ | Seutha Thrace nimis audacter conflixit pro imperio. Cum

20 Σεύθη τω Θρακί πολεμών υπέρ της αρχής παραβόλως | paucis enim pugnans , etsi strenue se gerebat , 1ainen con

( συν ολίγοις γάρ) και ευδοκιμών όμως ανηρέθη. (11 ) | fectus est . ( 11 ) Perdiccas item cum Ariarathe Cappadocia

Πολεμεί δε και Περδίκκας Αριαράθη των Καππαδοκίας, | praefecto bellum conseruit , quod Εumeni iiimperare juss

ότι Ευμένει άρχειν επιτετραμμένο της αρχής ουκ
non cessisset. Uno itaque hic et altero prælio superior, ca.

εξίστατο και δυσί νικήσας μάχαις και συλλαβών έκρέ- | ptum illum suspendit, Eumenemquein regnum restituit. (12)

25 μασεν, Ευμένει την αρχήν αποκαταστήσας. (12) Κρ- | Craterus vero Antipatro portans adversus Graciam auxilia

τερος δε συμμαχών 'Αντιπάτρα κατά των Ελλήνων

αίτιος της νίκης , ής ενίκησαν αυτούς , γέγονεν • εξ ο6 res copias , victoriæ illius auctor, qua victi Græci, exstitit.

και άπαντα , άπερ αν αυτοϊς Κρατερός επέταττε και | Quamobrem utrique dicto audientes , imperata deinceps

'Αντίπατρος, απροφασίστως επράττετο. Και ταύτα | absque tergiversatione fecerunt .. Et hæc quidem libris

30 μέχρι του πέμπτου βιβλίου . quinque comprehenduntur.

coe

ΒΙΒΛ . ς '-Θ'. LIB . VI-IX.

13. Εν δε το έκτο διαλαμβάνει όπως εξ Αθηνών οι 13. Sextus refert Demosthenem et Hyperidem Athenis

αμφί Δημοσθένης και Υπερείδης έφυγον , Άριστόνικός | aufugisse , Aristonicum item Marathonium et Himereum

τε ο Μαραθώνιος και Ιμεραίος και Δημητρίου του Φαλη- Demetrii Phalerei fratrem, Eginamque primum venisse,

ρέως αδελφός , τα μεν πρώτα εις Αίγιναν εκεί δε δια
ubi dum versarentur, accusante Demade , capitis sententia

35 γόντων θάνατον αυτών κατέγνω το Αθηναίων πλήθος ,
ab Atheniensibus esse damnatos ; quod decretum Antipater

ειπόντος Δημάδου , και Αντίπατρος εις έργον ήγαγε το

ψήφισμα . ( 14 ) Και ως 'Aρχίας και Θούριος εις τον θά
perficiendum curarit. ( 14) Deinde ut Archias Thurius, qui

νατον αυτών υπουργήσας , εν εσχάτη πενία και ατιμία
eorum necem perpetrarat , ad extremam redactus inopiam

κατατρίψας ετελεύτησε τον βίον. Και ως Δημάδης | atque infamiam , vita decesserit : utque Demades non ita

40 ού πολλώ ύστερον ές Μακεδονίαν άχθείς υπό Κασάνδρου | multo post in Macedoniam delatus , a Casandro interitectus

εσφάγη,του παιδός εν τοίς κόλπους προαποσφαγέντος: 1 sit, primum flio ejus in sinu et oculis parentisjugulato.

αιτίαν δ' επήγε Κάσανδρος, ότι τον αυτού πατέρα | Calisam vero ceidis Casandrum allegasse , quod parentem

εξυβρίσειεν εν οίς έγραψε Περδίκκα σώζειν τους Έλ- | suum Demades olim injuria aftecisset , quum Perdice

ληνας από σαπρού και παλαιού στήμονος ηρτημένους , | scripsisset, ut Grecos e patri ac vetere flo pendente

46 ούτω τον Αντίπατρον επιχλευάζων. (16 ) Δείναρχος | servare vellet , Antipatrum nimirum his verbis irridendo.

δε ο Κορίνθιος ο κατήγορος ήν . Αλλ' 8 γε Δημάδης | ( 15) Dinarchum Corinthium horum indicium fecisse , at

της αυτού δωροδοκίας και προδοσίας και ες πάντα απι- | que ita Demadem aliquando corruptionis ac proditionis et

στίας την αξίαν απέτισε δίκην. in re quaque perfidiæ meritas dedisse pænas.

16. Διαλαμβάνει δε και ως Θίβρων και Λακεδαιμόνιος 16. Refert etiam hæc. Thibro Lacedæmonius Harpalum

5ο “Απραλoν τον τά 'Αλεξάνδρου χρήματα ζώντος εκείνου ( qui superstite etiamnum Alexandro opes ejus furatus,
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αρπάσαντα και φυγόντα προς τας Αθήνας , τούτον Athenas se receperat) interemit , et sublato quidquid illi

εκείνος αποκτείνας, και όσα υπελείπετο λαβών χρή- pecuniarum reliquum erat, primum quidem in Cydoniam

ματα , πρώτα μεν επί Κυδωνίας της ες Κρήτην εστάλη, | Crete urbem venit : sed deinde in Cyrenen cum exercitu

ένθεν δε ες Κυρήνην διέβαλε μετά στρατιάς εις εξακισ
sex millium trajecit , accersitus a Cyrenæorum Barcen

5 χιλίους συντελούσης: επήγον δε αυτών των εκ Κυρή- | siumque exsulibus . ( 17 ) Αpud quos dum varis pugnis

νης και Βαρκέων οι φυγάδες. (17) ' Εν οίς πολλαίς μέν | varisque insidiis interdum vincit interdum vincitur, in

μάχαις πολλαίς δε επιβουλαίς άλλοτε μεν κρατών | fuga tandem ab Afris quiliusdam bigas agentibus compre

ενίοτε δε ηττώμενος , τέλος φεύγων υπό Λιβύων τινών
hensus , ad Epicydem Olynthium Teuchiram adducitur .

συνωρίδας αγόντων συνελήφθη , και παρ' Επικύδην
Huic enim urbem illam curandam commiserat Ophellas ,

10άγεται τον Ολύνθιον εις Τεύχειρα, και την πόλιν εκείνην
vir Macedo , qui a Ptolemæo Lagi filio Cyrenæis auxilio

Οφελλάς επετετρόφει , ανήρ Μακεδών, δς υπό Πτολε

μαίου του Λάγου επί βοηθεία των Κυρηναίων ετύγχανε | missus fuerat. ( 18 ) Teuchirite ergo , Ophella illis per

σταλείς. ( 13) Οι δε Τευχειρίται , Οφελλά την εξουσίαν | mittente , Thibronem lagellis cesum, in Cyrenæorum

δόντος , ηκίσαντό τε τον Θίδρωνα και εις τον των portum de cruce suspendendum mittunt. ( 19 ) At quum

15 Κυρηναίων έπεμψαν κρεμασθήναι λιμένα . ( 19) Έτι | Cyrenai nihilominusin rebellione perstarent ,ipse denique

δε των περί Κυρήνην στασιαζόντων , Πτολεμαίος | Ptolemaeus accessit , rebusque omnibus compositis , do

επελθών και πάντα καταστησάμενος οπίσω απέπλευσε. mum renavigavit.

20. Περδίκκας δε Αντιγόνη επιβουλεύων εις δικα- 20. Perdiccas insuper Antigonum insidiose in jus vocabat;

στήριον εκάλει · δ δέ ειδώς επιβουλεύεσθαι ούτε υπή- verum ille , ut peti se insidiis cognovit, parere recusavit :

20 κουσε , και εις έχθραν αλλήλοις κατέστησαν. (21 ) Εν atque hinc ortæ invicem inimicitiæ . (21 ) Hoc item tem

τούτω δε παρά τον Περδίκκαν εκ Μακεδονίας ήκον pore e MacedoniaIolas et Archias ad Perdiccam venerunt ,
Ιόλλας τε και 'Aρχίας, άγοντες αυτό την Αντιπάτρου | adducentes ad matrimonium illi Nicean Antipatri filiam.

παιδα Νίκαιαν εις γυναίκα. Αλλά γε και Ολυμπιάς
Verum Olympias quoque Magni Alexandri mater mittit ad

η Αλεξάνδρου μήτηρ έπεμπε παρ' αυτόν κατεγγυωμένη
eundem despendetque Cleopatram filiam . Ibi Eumenes

και την θυγατέρα Κλεοπάτραν. Και ο μεν Ευμένης και

Καρδιανός συνεβούλευεν άγειν Κλεοπάτρας, Αλκέτα | Cardianus Cleopatram ducere suadebat : Alcete vero fratris
δε τώ αδελφώ εις Νίκαιαν έτεινεν η συμβουλή και consilium ad Nicææ magis nuptias inclinabat, ejusque sen .

νικά το Νίκαιαν μάλλον αγαγείν. ( 22 ) Ου πολύ δε tentia pervicit. (22) Non multo post Cynanes cædes ac

ύστερον και το περί Κυνάνην πάθος συνηνέχθη, δ Περ- | cidit , quam Perdiccas ejusque frater Alcetas intulerunt .

80 δίκκας τε και ο αδελφός'Αλκέτας διεπράξαντο. Η δε Hæc Cynane eundem cum Alexandro patrem Philippum

Κυνάνη Φίλιππον μεν είχε πατέρα , δν και Αλέξαν- | habuit , sed matrem Eurydicen , atque Amyntae illius uxor

δρος, εκ δε μητρός Ευρυδίκης ήν, γυνή δε Αμύντου , fuit, quem Alexander e medio sustulit , quum in Asiam ex

δν έφθη Αλέξανδρος κτείναι , οπότε εις την Ασίαν διέ

βαινεν. Ούτος δε Περδίκκου παίς ήν , αδελφός δε Φι
peditionem facturus erat . Interemptus ille Amyntas, Per.

35 λίππου Περδίκκας: ως είναι Αμύνταν τον ανηρημένον | dicca Philippi fratris filius , Alexandri patruelis erat . (23)

'Αλεξάνδρου ανεψιόν . (23) Ηγε δε η Κυνάνη 'Αδέαν Nunc itaque Cynane filiam suam Adeam , que post Eury

την αυτής θυγατέρα , ήτις ύστερον Ευρυδίκη μετωνο dices cognomen tulit, Arridæo uxorem adducebat , quam

μάσθη , τω Αρριδαίω ειςγυναίκα ήν και ύστερον ηγά. | revera ille postea duxit , ipso transigente Perdicca , quo per

γετο Περδίκκα διαπραξαμένου , εφ ' ώ παύσαι την | illas nuptias Macedonum sedaretur seditio , queobsublatam

10 Μακεδόνων στάσιν , ήτις επί τω Κυνάνης πάθει ανα
Cynanen accensa abibat in deterius. (24) Antigonus in

φθείσα επί μέγα κακόν προεχώρει. (24) Αντίγονος δε
terim in Macedoniam ad Antipatrum et Craterum profugit,

ές Μακεδονίαν παρά Αντίπατρον και Κρατερόν έφυγε , | sibique a Perdicca structas insidias exponit , ac tantundem

και την εις αυτόν επιβουλήν, ήν Περδίκκας έβούλευε ,
eum in omnes summo studio meditari affirmat. Similiter

διηγήσατο , και ως κατά πάντων και αυτή αυτώ μελέτη

45 σπουδάζεται ανεδίδαξέ τε και το της Κυνάνης έκτρα- | Cynanes quoque infortuniumtragice exaggerat. Quibus

γωδήσας πάθος. Και ταύτα διαθέμενος , εις πόλεμον | ita expositis, ab bellum ipsos contra Perdiccam gerendum

αυτώ τούτους κατέστησε. adduxit.

25. Και 'Αρριδαίος δε και το του Αλεξάνδρου σώμα 25. Porro Arridæus Alexandri apud se corpus servans ,

φυλάσσων , παρά γνώμην αυτό Περδίκκου λαβών, προς | contra sententiam Perdiceae , cum eo ad Ptolemaeum Lagi

5 ) Πτολεμαίον παραγίνεται τον Λάγου , από Βαβυλώνος
filium se confert , a Babylone per Damascum in Ægyptum

δια Δαμασκού επ’ Αίγυπτον ελαύνων · δς πολλά μέν
υπό Πολέμωνος του προσοικειουμένου Περδίκκα κωλυ- proficiscens; ac sepenumero a Polemone Perdicca fanmi

θείς , ενίκησεν όμως είς τό τήν εαυτού γνώμην έργω εξε. liari impeditus , pervicit tamen, ut rem ex animi suisenten

νεγκείν. fia gereret..

IG.



244 ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

26. Εν τούτω και Ευμένης παρά Περδίκκου δώρα 26. Interea Eumenes Perdiccæ munera Sardes ad Cleo .

προς Κλεοπάτραν ες Σάρδεις εκόμισε, και ότι έγνω- | patram attulit , nuntians decretumjam esse Perdiccre, Nicara

σμένον είη Περδίκκα Νίκαιαν μεν εκπέμπειν, αντ' εκεί .
νης δε ταύτην άγεσθαι . ου μηνυθέντος( Μένανδρος | repudiata , ejus in locum Cleopatram ducere . Quod ubi

και δε ο Λυδίας σατράπης εμήνυσεν Αντιγόνω ) και δι' αυ
innotuit (Menander Lydiæ satrapa Antigono significavit, et

του τοίς περί Αντίπατρον και Κρατερον δημοσιωθέντος, | per eum Antipatro quoque et Cratero res publicata ) , eo

επί μάλλον αυτοίς τα προς Περδίκκαν έξεπεπολέμωτο . etiam vehementius illi ad Perdiccam bello persequendum

Περαιούται δη Αντίπατρος και Κρατερός από της Χερ- | incitati sunt . Αntipater itaque et Craterus e Chersones0

δονήσου τον Ελλήσποντον, τους τον πόρον φυλάσσον- | Hellespontum trajiciunt , trajectus custodibus clam per

10 τας διά πρεσβείας υπαγόμενοι. Πρεσβεύονται δε και
προς Ευμένη και προς Νεοπτόλεμον, τους υπό Περ- | legatos subactis . Mittuntur abiisdem etiam ad Eumenern

δίκκα και Νεοπτόλεμος μεν πείθεται, Ευμένης δε ac Neoptolemum , Perdiccæ obnoxios , legati : quibus

ουκ ανέχεται .
Neoptolemus quidemassentitur, Eumenes vero minime.

27. Υποπτεύεται Ευμένει Νεοπτόλεμος , και συγ- 27. Hinc Eumeni suspectus esse coepit Neoptolemus, et

15 κροτείται προς αλλήλους πόλεμος, και νικά κατά κράτος | bellum inter eos conflatum est , in quo viribus superante

Ευμένης. Φεύγει δε Νεοπτόλεμος παρά Αντίπατρον | Eumene , fugit cum paucis Neoptolermus adAntipatrumCra

και Κρατερόν συν ολίγοις , και πείθει τούτους επί συμ- terumque, quibus persuadet, ut sibi in bello adversus Eume

μαχίαν κατά Ευμένους ελθείν αυτο Κρατερόν» και nem socius Craterus daretur. Ambo igitur bellum Eumeni

πολεμούσιν άμφω Ευμένη . Και πάντα ποιήσας Εύ- inferunt. Dedit vero operam omnem Eumenes, ut ignorarent

20 μένης ώστε λαθείν τους συν αυτώ Κρατερόν αυτό πο- sui Craterum adversus se belligerare : ne fama adducti vel

λεμείν, ίνα μή τη περί αυτόν αλόντες φήμη ή προσχω
castris suis desertis ad illum transirent, vel etiamsi mane

ρήσωσιν αυτώ ή και μένοντες ατολμότεροι είεν , και rent , minustamen audaces essent ; qui quumilli dolus atque

κρατήσας τους τεχνάσμασι , κρατεί και το πολέμω και astus processisset , prælio quoque victor evasit. Atque

πίπτει μεν Νεοπτόλεμος τη αυτού Ευμένους του γραμ. | Neoptolemus ipsius Eumenis scribce manu caesus cecidit ,

25 ματέως δεξιά , ανήρ στρατιωτικός και πολέμοις ηριστευ- | vir militaris et bello strenuus : Craterus autem in obvium

κώς , Κρατερός δε υπό τινων Παφλαγόνων, αφειδώς | quemque intrepide pugnans , atqueita incedens ut cognosci

προς πάντα μαχόμενος και χωρών ώστε γνωσθήναι » | potuerit, nihilo tamen secias a Paphlagonibus quibusdam

αλλ' έφθη πεσών μή γνωσθείς, καίτοι και την καυσίαν | incognitus occiditur , tametsi ille etiam causiam capite de

της κεφαλής αφελών. Η μέντοι πεζή στρατιά σώα | iercisset . Attamen pedestres copie salve ad Antipatrum e

30 προς Αντίπατρον εκ του πολέμου παρεγένετο , δ και το | prelio redierunt ; que res ad sublevandam animi egritudi

πολύ της αθυμίας επεκούφισε .
nem multum contulit ..

28. Παραγίνεται από Δαμασκού Περδίκκας επ’ Αί- 28. Perdiccas Damasco profectus, adversus Ptolemæum

γυπτον συν τοις βασιλεύσι και τη δυνάμει Πτολεμαίω | Lagi filium dirmicaturus in Egyptum cum regibus et copis

πολεμήσαι. Κατηγορήσας δε Πτολεμαίου κακείνου venit. Etenim Ptolemæum quum accusasset, atque ille

35 επί του πλήθους απολυομένου τας αιτίας, και δόξας μή | objecta crimina coram multitudine ita purgasset , ut injuste

δίκαια επικαλεϊν, όμως και του πλήθους ουχ εκόντος | accusatus videretur, bellum tamen , repagnantelicet mili

πολεμεί. Και δίς ήττηθείς, και τραχύς προς τους παρά I tum vulgo , Perdiccas infert . Quoin bello bis victus,is

Πτολεμαίον εθέλοντας χωρήσαι λίαν καταστάς , και que asperior factus qui ad Ptolemæum transire volebant,

ταλλατη στρατιά υπερογκότερον ή κατά στρατηγόν | cetera etiam in castris superbior quam imperatorein dece

40 προσφερόμενος , υπό του οικείου πλήθους των ιππέων
αναιρείται , μαχόμενος και αυτός . ( 29) Πτολεμαίος δε ret, a suisipse equitibus inter pugnandumocciditur. (29)

Ptolemaeus vero ,, sublato Perdicca , Nilum transgressus

μετά την αναίρεσιν Περδίκκου πρός τε τους βασιλείς
επεραιώθη τον Νείλον, και δώρους φιλοφρονησάμενος ad reges proficiscitur, donisque allatis , et varis obsequis

και τη άλλη θεραπεία , ου μόνον δε αλλά και τους όσοι tam eos quam ceteros Macedonum proceres amanter com

45 εν τέλει Μακεδόνων. Ο δε και τους Περδίκκου φίλους | plexus est. Immo etipsorum Perdicce amicorum vicem

συναχθόμενός τε δηλος εγένετο , και όσοις τι κινδύνου dolere se palam ostendit : et quibuscumque ex Macedoni

έτι εχ Μακεδόνων υπελείπετο , και τούτους απαλλάξαι | bus periculum adhuc aliquod imminere videretur, eos ille

του δέους παντί τρόπω διεσπούδασεν : εφ' οίς παραυτίκα | omni ope ac ratione metu liberare studuit . Quo factum

τε και ες το έπειτα ευδοκιμών έγινώσκετο.
est ut jam tum atque in posterum omnium ore laudaretur.

30. Συνεδρίου δε κροτηθέντος άρχοντες μέν της πά- 30. Habito dein conventu , Pithon et Arridæus copiis uni

σης δυνάμεως αντί Περδίκκου Πίθων και '
Αρριδαίος εν versis Perdiccæ loco præfecti renunciati in præsens sunt ,

τω τέως ανερδήθησαν , των δε περί Ευμένη τε και 'Αλ- | et ex Εumenis atque Alcetae sectatoribus ad quinquaginta

κέταν ές πεντήκοντα κατεγνώσθησαν, μάλιστα επί τη | damnati , idque maxime ob Craterum interfectum , quam

Κρατερού αναιρέσει των Μακεδόνων προς αυτούς έχ- Macedones inter se mutuis preliis dissiderent . Αntigonus

50
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πολεμωθέντων. Μετεκαλείτο δε και 'Αντίγονος εκ Κύ- | ad haec e Cypro evocatus , et Antipater ad reges festinare

πρου , και Αντίπατρος δε , επιταχύναι προς τους βασι- | jubentur . (31 ) Νondum vero adventantibus illis , Eurydice

λέας. (31 ) Ούπω δε καταλαβόντων, η Ευρυδίκη Πί- Pithonem et Arrhidaeum nihil se inconsulta volebat agere.

θωνα και Αρριδαίον μηδέν άνευ αυτής ήξίου πράττειν. | Qui primo quidem non repugnarunt ; post tainen , nihil

5 Οι δε τα πρώτα μεν ουκ άντείπον , έπειτα δε μηδέν αυ
illi commune cum rerum publicarum administratione esse

την επικοινωνείν τους δημοσίους αντέλεγον πράγμασιν· | responderunt : sibi , dum Antigonus et Antipater veniant ,

αυτούς γάρ , έως'Αντίγονος και Αντίπατρος παραγένων- responderunt : sibi , dum Antigonus et Antipater veniant,
summam rerum curæ fore cordique. (32 ) illi igitur quum

ται , μελήσειν περί πάντων. (32) Ων παραγεγονότων,

εις Αντίπατρον η δυναστεία περιίσταται. Και ο στρα
accessissent, Antipatro summum imperium commissum :

10 τoς αιτεί τα παρά 'Αλεξάνδρου υποσχεθέντα αυτοϊς επί | exercitusque ab Alexandro promissa militia premia poscit .

τη συστρατεία χρήματα , και Αντίπατρος παραυτίκα | Antipaterin presentia quidem se non posse respondit diser

μεν μηδεν έχεις αποκρίνεται φράζειν ακριβές , εξετάσας | tius aliquid de lhis pronuntiare , verum post exploratos re

δε τούς τε βασιλείους θησαυρούς και τους όσοι αλλαχόθι | gios thesauros atque reliquos , qui alibi reconditi essent ,

που κείμενοι ώσι , τηνικαύτα τον δυνατόν τρόπον μή | tum se , quoad ejus fieri posset , curaturum ne reprehen

15 αν αυτοίς επίμεμπτος νομισθήναι εφ' ών ουχ ήδέως ή | dendus ipsis videretur . Que quidem oratio parum jucunda

στρατιά ήκουσεν. (33) Ευρυδίκης δε συλλαμβανούσης | fuit exercitui . (33) Quare quum Eurydice quoque crimi

ταις κατά 'Αντιπάτρου διαβολαίς, το από του πλήθους | nationes adversus Antipatrum foveret , plebe indignante ,

άχθει στάσις γίνεται . Και δημηγορεϊ Ευρυδίκη κατ'
seditio cooritur . Quo tempore et ipsa in eum concionatur,

αυτού , του γραμματέως Ασκληπιοδώρου υπηρετησα

20 μένου τώ λόγω και 'Ατταλος δέ. Και δύεται μόλις | Asclepiodoro scrila-sermonem ei suppeditante,et praeter
cam item Attalus. Ac vix cædi ereptus Antipater est , pa

Αντίπατρος της σφαγής , Αντιγόνου και Σελεύκου τη

παρακλήσει 'Αντιπάτρου αντιδημηγορησάντων εν τώ | trocinatis apud plebem Antigono et Seleuco , quorumadvo
πλήθει· ου και αυτοί διά τούτο εγγύς εγένοντο του κιν cationem Antipater postularat, quique etiam ipsi propterea

δύνου. Ρυσθείς δε 'Αντίπατρος του θανάτου προς το non parum periclitati sunt . Morti ergo ereptus Antipater,

25 οικείον υπεχώρησε στρατόπεδον . Και οι ίππαρχοι , | ad suum se recepit exercitum , et equitum praefecti dein

Αντιπάτρου καλούντος , προς αυτόν ήκον, και μόλις της | evocati eum convenerunt , vixque tandem seditioni fine

στάσεως πεπαυμένης , Αντίπατρον πάλιν, ώς και πρό- | dato , Antipatrum rursum , ut antea , summe preesse rei

σθεν , άρχειν είλοντο . jubent.

34. Και ποιείται νέμησιν και αυτός της Ασίας , τα 34. Ibi ab ipso quoque Asiæ facta divisio est, qua prio .

20 μέν της προτέρας νεμήσεως επικυρών , τα δε , του καιρού | rem illam partim ratam liabuit, partim, ubi temporum

βιαζομένου , νεωτερίζων. Αίγυπτον μέν γάρ και Λι

Εύης και την επέκειναταύτης την πολλήν, και ότι περ | Libyan vastamqueultra Africam , et quidquid preterea bello
necessitas exigeret, innovavit. Nam Ægyptum quidem et

αν προς τούτοις δόριον επικτήσηται προς δυομένου ηλίου, | Libyan vastamque ultra Africam, et quidquid praeterea , bello

Πτολεμαίου είναι : Λαομέδοντι δε τη Μυτιληναίω Συ
partum ad occidentem solem jacet , Ptolemæi esse pronun.

25 ρίαν επιτετράφθαι. Φιλόξενον δε επί Κιλικίας έταξεν, | ciat ; Laomedonti vero Mytileneo Syriam assignat. Philo

ήν και πρώτον είχεν . (35) Τών δε άνω σατραπειών xenus Ciliciam , quam antea provinciam sortitus erat, reti

την μεν μέσην των ποταμών γην και την Αρβηλύτιν | nuit. ( 35) Inter superiores satrapias , Mesopotamiam et

Αμφιμάχω τώ του βασιλέως αδελφώ ένειμε Σελεύκω | Arbelitin Amphimacho regis fratri attribuit ; Seleucus vero

δε την Βαβυλωνίαν προσέθηκεν. Αντιγένει δε τώ πρώτω | Babyloniae praeficitur ; Antigeni , qui primus Perdiccain in

40 μεν επιθεμένω Περδίκκα , των δε αργυρασπίδων Μα
vaserat, et Macedonum argyraspidarum ductor erat, præκεδόνων ηγουμένω, της Σουσιανήςσυμπάσης άρχειν" | fectura totius Susiane data; in Perside Peucestes confirma

Ηευχέστα δε εβεβαίου την Περσίδα . Καρμανίαν δε Τλη

πολέμω ένειμε , και Μηδίαν Πίθωνι, έστ’ επί πύλας τας
tur ; Carmaniæ Tlepolemus præponitur, ut Mediæ usque ad

Καστίους, Φιλίππω δετην Παρθυαίων γήν (36) Αρείων | Caspias portas Pithon ; Philippus Parthis ; (36) Ariis vero
45 δε και της Δραγγηνών χώρας Στάσανδρον καθίστη | et Drangenorum regioni Stasander praefectus venit ; Ba

ηγεμόνα, της δε Βακτριανής και Σογδιανής Στασά- ctrianæ et Sogdianæ Stasanor Soliensis , Arachotarum vero

νορα τον Σόλιον, Αραχώτων δε Σιβύρτιον" και Παρα- | sibyrtius venit ; Oxyarte , Rhoxanes patri , Parapamisade

παμισάδας Οξυάρτη τω Ροξάνης πατρί» της δέ Ινδών | dantur; Indorum autem ea regio , que Parapamisadis ad

γης τα μεν σύνορα Παραπαμισάδαις Πίθωνι το'Aγή- Gacet, Pithoni Agenoris filio tributa ; de proximis deinde

50 νορος , τάς δε έχομένας σατραπείας , την μεν παρά τον

Ινδον ποταμών και Πάταλα των εκείνη Ινδών πόλεων | satrapiis ea que ad Indum lumen est , et Patala urbs , que
in illa India est maxima , Poro regi cessit : at quæ ad Hyτην μεγίστην Πώρω τη βασιλεί επεχώρησε την δε

παρά τον Υδάσπης ποταμόν Ταξίλη, και τούτω Ινδώ, daspen flumen pertinet , Taxileitem Indo attribuitur, guan
επει μηδε ράδιον μετακινήσαι αυτούς εξ Αλεξάνδρου Γ doquidem nonfacile essetipsos dimovere , qui ab Alexandro
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τε επιτετραμμένους την αρχήν και δύναμιν ικανήν έχον · , inimperio constituti , magnam satis potentiam nacti essent .

τας. (37) Γων δε από του Ταύρου όρους ως επί την (37 ) Ad haec qui a Tauro monte ad Boream vergebant, Cap

αρκτον φερόντων Καππαδόκας μέν Νικάνορι επέτρεψεν, padoces Nicanori attribuit ; Magnam vero Phrygiam , Lycao

επί δε Φρυγίας της μεγάλης και επί Λυκάοσί τε και

6 Παμφύλους και Λυκίοις, ως και πρόσθεν, 'Αντίγονον. niam, Pamphyliam et Lyciam, ut antea, Antigonus retinuit ;

Καρίαν δε Ασάνδρω ένειμε, Λυδία δέ Κλείτω εδόθη , | Cariam ASanderaccepit ; Lydia Clitodata,ut Arrhidao eaque

και 'Αρριδαίω Φρυγία και προς Ελλησπόντω. ( 38) Τη | ad Ηellespontum jacet Phrygia. (38) PecuniaeSusis colligen

δε κατακομιδή των εν Σούσοις χρημάτων Αντιγένης | die Antigenes praeficitur ; eidem e Macedonibus, qui maxime

έταξε , και τούτω των στασιασάντων Μακεδόνων τους | tumultuati fuerant , ad tria millia traditi . Corporis preter

10 μάλιστα τρισχιλίους παρέδωκε: σωματοφύλακας δε του
ea regis custodes ac stipatores nominavit Autolycom Aga.

βασιλέως , Αυτόλυκόν τε τον 'Αγαθοκλέους παίδα και
thoclis , Amyntam Alexandri filium et Peucestæ fratrem ,

Αμύνταν τον Αλεξάνδρου παίδα , Πευκέστου δε άδελ
Ptolemæum item Ptolemæi filium et Alexandrum Polysper.

φόν, και Πτολεμαίον τον Πτολεμαίου και Αλέξανδρος

τον Πολυσπέρχοντος , Κάσανδρον δε τον εαυτού παϊδα
chontis filium ; Casandrum vero suum filium , equituin chi

15 χιλιάρχης της ίππου , της δυνάμεως δε της πρόσθεν υπό | liarcham ; iisdemque copiis , quibus antea Perdicas pre

Περδίκκα τεταγμένης 'Αντίγονον ηγεμόνα απέφηνε , | fuerat , Antigonuin prefectum constituit , cui etiam regum,

και τούτο τους βασιλέας φρουρείν τε και θεραπεύειν curam custodiamque mandans, belluin cum Eumene ge

προστάξας , τον πόλεμον άμα τον προς Ευμένη διαπο- rendum atque conficiendum volenti commisit. Antipater

λεμήσαι αυτό αιρουμένω επέτρεπεν. Αντίπατρος δε | ipse , valde abomnibus ob res bene gestas laudatus, domuna

20 αυτός πολλά υπό πάντων ένεκα πάντων επαινούμενος | revertit. Αtque in his nonus clauditur liber.

επ' οίκου ανεχώρει. Εν οίς και ο 6' λόγος .

BIB . J ' .
LIB . X.

τες ,

39. Ο δε δέκατος διαλαμβάνει , ως Ευμένης τα περί 39. Decimus porro narrat Eumenem , cognito quæ Per.

Περδίκκαν μαθών, ότι και πολέμιος εψηφίσθη Μακεδό- | dicca accidissent , seque hostem a Macedonibus judicatum ,

σιν, επί πόλεμον παρεσκευάζετο. Και ως 'Αλκέτας και
quæ ad bellum essent necessaria , comparasse, et Alcetam

25 Περδίκκου αδελφός διά ταύτα έφυγε . Και'Ατταλός και
Perdiccæ fratrem , fuga salutem ob hæc ipsa quæsiisse. At

της κατά 'Αντιπάτρου στάσεως ουδενός φέρων τα δεύ

και αυτός φυγών συνέμιξε τους άλλους φυγάσι. | secundus fuerat, fugientem pariter celeris sese exulibus
talum quoque , qui in civili ab Antipatru defectione nemini

τερα ,

Και συνήχθη Αττάλω στρατός , πεζοί μεν μύριοι , ιπ

πείς δε οκτακόσιοι . Και ως 'Ατταλός και οι συν
miscuisse , exercitumque tandem conflasse peditum decem

αυτώ ,

30 επιθέσθαι Κνίδω και Καύνω και Ροδίοις επιχειρήσαν- | millium , equitum octingentorum ; ac cum his Cnidum,

υπό Ροδίων καρτερώς απεκρούσθησαν, Δημαράτου | Caunum et Rhoduminvadere conantem , a Rhodiisfortiter,

ναυαρχούντος αυτούς. (40) Διαλαμβάνει δε και ως Ε Demarato apud eos classis præfecto , repulsum fuisse. (40)

μένης , Αντιπάτρου ές Σάρδεις ιόντος , εις χείρας ελθείν Refert etiam parum abfuisse , quum Sardes peteret Antipa

εγγύς ήν , Κλεοπάτρα δε και του Αλεξάνδρου αδελφή ,ένα ter, quin ad manus cum eo Εumenes venerit. At Cleopa

35 μή ες το των Μακεδόνων πλήθος εν διαβολή γένηται ως tram Alexandri sororem ( ne apud Macedonum vulgus, quasi

αυτή τον πόλεμον αυτοίς επάγουσα , παραινεί και πεί- | belli ipsis causa foret , in crimen illa vocarefur ) suasisse

θει Ευμένη αποχωρήσαι των Σάρδεων. Αλλ' όμως ac persuasisse Eumeni , Sardibus ut discederet. Αntipatrum

ουδέν ήττον ο'Αντίπατρος παραγενόμενος αυτήν επω tamen eam nihilominus, quum advenisset, ob amicitiam

νείδιζε της ές Ευμένη και Περδίκκαν φιλίας. Η δε | societatemque cum Εumene atque Perdicca increpuise:

40 πρός τε ταύτα κρείσσον ή κατά γυναίκα απελογείτο , | illamque supra quam ab muliereexspectari poterat, sese de

και πολλά άλλα αντεπεκάλει τέλος δε ειρηνικώς αλλή- fendisse, aliaque plurima vicissim objecisse ; ac tandem 18

λων απηλλάγησαν. catos eos discessisse.

41. " Οτι Ευμένης επελθών απροσδοκήτως τοϊς ους. 41. Eumenem necopinato in vicinorum eorum agrum ,,

υπ' αυτό προσχώρους , και λείαν πολλών και χρήματα qui ei non parerent , irrumpentem preda multa et pecunia

45 συλλαβών, τον οικείον στρατόν κατεπλούτει . Διαπρε- pofitum esse , quibus exercitum suum ditarit. Nuncios in

σβεύεται δε και προς 'Αλκέτας και τους συν αυτώ ες super ad Alcetam ejusque socios misisse , qui copias omnes

ταυτον τάς δυνάμεις αναγαγείν αξιών , και ούτω τοϊς κοι- in unum adducere , atque ita junctis viribus communem

νούς εχθρούς μάχεσθαι: οι δε , άλλων άλλα συμβουλευ- hostem oppugnare rogarent. llos vero , aliis alind snaden
σαμένων, τέλος ου πε ται . “Οτι Αντίπατρος Ευμέ- tibus, tandem minime esse assensos . Αntipatrum cumEu

το νει μεν πολεμείν τέως ουκ εθάρρει , κατά δε Αττάλου .mene pugnare tum non ausum, misisse tamen Asandrun , qui
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και'Αλκέτα πέμπει πολεμήσοντα "Άσανδρον και αγ- cum Attalo atque Alceta dimicaret; certatum esse prcelio

χωμάλου της μάχης γεγενημένης , ηττάται "Άσανδρος . | ambiguo , ita tamen , ut inferior Asander discesserit.

42. " Οτι διαφέρεται Κάσανδρος προς Αντίγονον , 42. Casandrum ab Antigono dissensisse , verum destitisse

και παύεται Κάσανδρος της κατά Αντιγόνου αταξίας , a seditione , Antipatro patre filium inhibente . In Phrygia

ο Αντιπάτρου του πατρός διακωλύσαντος. "Ομως ούν tamen Casandrum cum parente congressum , ne a regi

ο Κάσανδρος περί Φρυγίαν συμβαλών τώ πατρί, ανα bus longius discederet, sed Antigonum suspectum babe

πείθει μήτε πόρρω των βασιλέων αποχωρείν και Αντί
ret , hortatum esse . Illum vero quum temperata sua pru

γονον δι' υπονοίας έχειν. Ο δε τη τε μετριοφροσύνη

και τη άλλη θεραπεία και αρετή τον δυνατόν τρόπον | dentia , tum variis obsequiis atque virtute sua suspicio
nem pro viribus sustulisse . (43) Mitigatum itaque Anti

10 διέλυε την υπόνοιαν . (13) Και Αντίπατρος επικλα

σθείς της τε ξυνδιαβάσης αυτώ ες την Ασίαν δυνάμεως | patrum , de illis copiis , quas in Asiam secum transvexerat,

πεζούς μεν επιτρέπει αυτω Μακεδόνας οκτακισχιλίους | peditum Macedonum Antigono octo millia et quingentos

και πεντακοσίους , και ιππέας των ετέρων ίσους , ελέ- tradidisse , equitum vero externorum parem numerum ,

φαντας δε των πάντων τους ημίσεας ο' , ώς ράον δια elephantorum quoque dimidiam partem, id est septuaginta ,

και πολεμήσειεν τον προς Ευμένη πόλεμον. (14 ) Και Αν
quo facilius bellum cum Eumene conficeret. (14) Ita An

τίγονος μέν του πολέμου ήπτετο , Αντίπατρος δε ανα -
tigonum bellum hoc administrare exorsum esse ; Antipa

λαβών τους βασιλείς και την άλλην δύναμιν ήει ως πε
trum vero , acceptis regibus ceterisque copiis , in Macedo

ραιωσόμενος επί Μακεδονίαν . Και στασιάζει πάλιν και

στρατός , αιτών τα χρήματα . Αντίπατρος δε , επει
niam trajecturum abiisse . Tum iterum tumultuantes mi

και δαν έλθη εις Άβυδον , ώμολόγησε ποριείν αυτά , και lites pecuniam postulasse , Antipatrumque promisisse , ubi

δώσειν τυχόν μεν πάντα , όση και δωρεά , ει δε μή , τήν | Abydum pervenisset , illam sese curaturum, praebitu

γε πλείστην . (45 ) Και ταύταις αυτούς ταίς ελπίσιν rumque fortasse donativum universum ; sin minus, majo

αναρτήσας , αστασιάστως το λοιπόν καταλαμβάνει την rem certe partem accepturos. (45) Hac ergo spe lactatos,

"Άβυδον . Εκεί δε τέχνη τούτους παρακρουσάμενος, νυ absque seditione deinceps Abydum pervenisse ; unde ipse

20 κτός άμα τους βασιλεύσι περαιούται τον Ελλήσποντον | noctu, deceptis astu militibus, una cum regibus Helles
παρά Λυσίμαχον. Τη δε υστεραία και αυτοί επεραιώ- | noctu , deceptis astu militibus , una cum regibus Helies.

θησαν , υπέρ της απαιτήσεως των χρημάτων παραυ
pontum trajecerit ad Lysimachum se conferens : postri

τίκα ησυχάσαντες. 'Εν οίς και του δεκάτου λόγου το | die vero ipsos quoque transisse, de pecunia poscenda in
τέλος. præsens quiescentes. Atque hoc libri decimi extremum est.

48. Εστί μέν ούν και ανήρ ουδενός των άριστα συντα- 46. Est sane scriptor hic nemini eorum qui historiam o

ξαμένων ιστορίας δεύτερος. Απαγγείλαί τε γάρ και | ptime contexuerunt postponendus . Νam et narrationun

μετά συντομίας κράτιστος , και παρεκτροπαϊς άκαίροις | brevitate praestat , et importunis digressionibus aut crebra

ουδέ παρενθήκαις το συνεχές της ιστορίας ουδαμού λυ- | parentlesi continentem historiae tenorem minime ladit .

μαινόμενος, καινοπρεπής δε συνθήκη λόγου μάλλον ή | Novitatem habet orationis compositione potius quam verbis ,

35 λέξει, και ούτως ώστε μη αν άλλως μήτε σαφέστερον | idque ita , ut nullo modo neque claitor neque dilucidior

μήτε εναργέστεροντο διήγημα δηλωθήναι. Ευσήμω δέ | fieri narratio possit. Dum vero significantes Bonantesque

και ευήχων και τω των λέξεωναποκεχρημένοςστρογγύλω, | ac teretes adhibet dictiones , equalitate non minus quam

και το λείον έχει το μεγέθει συγκιρνάμενον. Και η και- granditate orationem temperat. Verborum item innovatio

ότης των λέξεων ουχί εις το πόρρω νεωτερίζεται , αλλ' non est illi longe , sed e propinquo petita , et quæ lumen

40 έγγιστά τε και εις το εμφατικότατον , ώς σχηματισμόν | orationi vel maximum addat , ut sit dictionis quasi habitus
είναι λέξεως , αλλ ' ουχί εναλλαγήν συνήθους ονόματος. | quidam ac gestus potius quam mutatio consuetorum ver- .

Διό και το σαφές συνεφέλκεται ουκ εν τούτω μόνον , borum. Quo fit ut et perspicuitas exoriatur , non in hac

αλλά καν τη διασκευή και τάξει και καταστάσει μά- | solum parte , sed etiam in apparatu , ordine et narrationis

λιστα του διηγήματος" όπερ εστί και της σαφηνείας | maxime compositione : quod ipsum est totum perspicui
45 το έντεχνον ή γάρ τοι χρήσης και κατά τας ευθείας των tatis artificium . Nam usus tractatioque simplicium ac

περιόδων και τους ιδιώταις πρόσεστι μάλιστα , και εις | rectarum periodorum vel apud indoctos plerumque re

υπτιότητα και ταπεινότητα λίαν καταβιβάζει τον λόγον, | peritur, et ad supinum atque humile dicendi genus Ora

άκρατος μάλιστα γινομένη. “ Όπερ ούτος , ει και του tionem nimium demittit , si merus ille atque impermistus

σαφούς είναι δοκεί, ου προσήκατο. Και τώ ελλεί- usus . Quod hic noster ( etsi ad perspicuitatem illud fa .

10 ποντι δε των τρόπων ούτω κέχρηται , ου κατά τας πε- cere videatur ) non admisit unquam . Tropis item elli

ριοδικές ελλείψεις τούτο ποιών, αλλά κατά γε τας των pseos non ambitum ipsum verborum concidendo , sed voces

λέξεων , ώστε μηδ' ελλείπειν διδόναι συναίσθησιν · και singulas supprimendo ita utitur , ut ne percipiendi quidem
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εί τις το λείπον επιχειρoίη προσθείναι , εις το παρέλκον | defectus vestigium alum relinquat - idque adeo , utsi quis

αν επιτείναι δόξαι, αλλά μή του ελλιπούς εξευρείν την I quod deest addere tentet , supervaecaneum potius addidisse ,

αναπλήρωσιν. 'Άριστα δε αυτού και το πολυσχημά- I quam defectum supplevisse merito censeatur . Schematum

τιστον έχει , ουκ αθρόον μεταβαλλόμενον από της αυ- etiam copia optime orationem suam adornat; non enim re

και τοσχηματίστου χρήσεως , αλλ' ηρέμα και εξ αρχής | pente et simul omnium obvium ac nativum usum immu

συμπλεκόμενον , ως μήτε το προσκoρεί ανιάν , μήτε τη | tat , sed sensim atque ab initio statium haec Commiscet . Ita

αθρόω ποιεϊν έκταράττεσθαι. Και απλώς , εί τις κατ ' neque satietate molestiam affert , neque repentina mutatio

αυτόν επί τουςιστορικούς αναχθείη λόγους , πολλούς και ne turbat. Denique ut semel dicam , si quis ad ceteros

των αρχαίων ίδοι της αυτού τάξεως ισταμένους ταπει- historicos accedens Arrianum comparaverit , multos etiam

10 νότερον . antiquorum humiliores eo deprehendat .

ΠΑΡΘΙΚΑ
PARTHICA :

ΕΝ ΒΙΒΛ. ΙΖ' . LIBRIS XVII.

Photlus Bibl . cod . 58 : Ανεγνώσθη Αδριανού Lecti sunt Arriani Parthicorum libri septemdecim . Hic

Παρθικά ένα βιβλίοις ιζ'. Ούτος δε συντάττει πάντων
item omnium optime res gestas Alexandri regis Macedo

άμεινον και τα κατά Αλέξανδρον τον Μακεδόνα , έτι δε
num conscripsit . Aliud item opus de Bithynia patria ( binc

και άλλην πραγματείαν , τα πάτρια της Βιθυνίας , εξ

16 ης και αυτός έφυ, επιγράψας το βιβλίον Βιθυνιακά :
enim oriundus est ) composuit, Bithynicorum titulo. Scri

συγγράφεται δε και τα κατά '
Αλανούς , ήν επέγραψεν | psit etiam res ab Alanis gestas , quem librum Alanicam

'Αλανικήν . inscripsit ..

2. Διέρχεται δε εν ταύτη τη πραγματεία τους πολέ- 2. In primo illo opere bella a Parthis et Romanis gesta

μους , ουςεπολέμησαν “Ρωμαίοι και Πάρθοι, Ρωμαίων | refert , ducta atque auspiciis Trajaniimperatoris. Parthos

20 αυτοκράτορος όντος Τραϊανού. Φησί δε το Πάρθων | ait a Seytis originem ducere , Macedonum auternimpe

γένος Σκυθικόν, αποστήναι δε της των Μακεδόνων επι
rium excussisse , Persis una rebellantibus, quum pridem

κρατείας , άμα Περσών καταστραφέντων, πάλαι δου

λωθέν , δι' αιτίαν τοιαύτην. '

Αρσάκης και Τηριδάτης | servituten servissent , hac de causa . Arsaces et Teridates

ήστην αδελφώ 'Αρσακίδαι, του υιού Αρσάκου του Φρια- | fratres erant, Arsacidae , fili Arsacis , Pliriapitae nepotes.

25 πίτου απόγονοι. Ούτοι Φερεκλέα τον υπό 'Αντιόχου | Hi Phereclemab Antiocho rege ( quem Deum cognomento

του βασιλέως ( θεόν αυτόν επίκλην ωνόμαζον ) σατρά- | appellabant ) terra eorum satrapam constitutum , quod

πην αυτών της χώρας καταστάντα , επεί τον έτερον των
altero fratre abuti per vim fæde conaretur, contume

αδελφών αισχρώς επείρασε βιασάμενος , ουκ ενεγκόντες | iam non ferentes necarunt , conscis etiam aliis quinque.

την ύβριν , ανεϊλόν τε τον υβρίσαντα , και ετέροις πέντε

80 την πράξιν ανακοινώσάμενοι και το έθνος Μακεδό
Gentem itaque Macedonum pellentes , imperium ipsi arri

νων απέστησαν , και καθ' εαυτούς ήρξαν , και επί μέγα | puerunt , magnamque sunt potentiam consecuti , adeo ut

δυνάμεως ήλασαν , ως και Ρωμαίοις αντιρρόπους μά- vel cum Romanis equo sepe Marte contenderint, interdum

χας θέσθαι , ενίοτε δε και μεθ' εαυτών την νίκην έχον- | etiam victoria potiti superiores discesserint. (3) Narrat ad

τας του πολέμου απελθείν. (3) Πάρθους φησιν hæc Parthos Sesostridis Ægyptiorum regis tempore, et lan

25 Σεσώστριδος του Αιγυπτίων βασιλέως και Ιανδύσου
dysi Scytharum , ex Scythia in eum , quem nunc tenent,

του Σκυθών από της σφών χώρας Σκυθίας εις την νύν
μετοικήσαι. Ούς και Ρωμαίων αυτοκράτωρ Τραϊανός | locum demigrasse. Quibus Trajanus Romanorum impe

κατά κράτος ταπεινώσας υποσπόνδους αφήκεν , αυτός

rator per vim fractis, foedere icto , libertatem reliquit regen

αυτούς τον βασιλέα καταστησάμενος.
que ipse constituit.

6. Ούτος ο Αρριανός φιλόσοφος μεν ήν την επιστήμης, 4. Hic Arrianus professione philosophus, unus ex Epicteti

εις των ομιλητών Επικτήτου , κατά δε τους χρόνους | familiaribus , Adriani et Antonini Pii et MarciAntoniniImpe

Αδριανού και Αντωνίνου του Πίου και Μάρκου του Άν- | temporibus viguit. Novi Xenophontis tulit cognomen. Ob

τωνίνου εγνωρίζετο. Επωνόμαζον δε αυτόν Ξενοφώντα
νέον. Διά δε τοτης παιδείας επίσημος άλλας τε πολιτικάς | singularen doctrinam quum alios magistratus gessit,

45 αρχάς έπιστεύθη , και εις το τών υπάτων ανέβη τέλος. ad ipsum quoque consulatum pervenit. (5) Scripsit et alia

(6) "Έγραψε δε βιβλία και έτερα , των μεν Διατριβών | volumina : Dissertationum Epicteti preceptoris , quos

'Επικτήτου του διδασκάλου όσα ισμεν βιβλία οκτώ , I novimus, libros octo : Sermonumvero ejusdem Epicteti ti

ܕܐ
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των δε Ομιλιών του αυτού Επικτήτου βιβλία δώδεκα . bros duodecim . Exilis illi dicendi character , et vere

Ισχνός δε την φράσιν εστί , και μιμητής ως αληθώς | Xenophontisimitator est . Alia item scripsisse ferunt, que

Ξενοφώντος . Φασί δε αυτόν και έτερα γράψαι , ά ούπω tamen in cognitionem nostram nondum pervenerunt. Cer

εις ημετέραν αφίκετο γνώσιν. Δήλον δε ώς ουδέ ρη- tum sane illud , rhetoricæ nequaquam sapientiæ ac facul

5 τορικής σοφίας τε και δυνάμεως απελείπετο. tatis imperitum fuisse .

ΒΙΘΥΝΙΑΚΑ BITHYNICA

ΕΝ ΒΙΒΛΙΟΙΣ. Η '. LIBRIS VIII .

Photius Bibl . cod . 93 : 'Ανεγνώσθη του αυτού Legi Bithynica ejusdem libris octo , quibus de Bithynia

τα Βιθυνιακά , ένα βιβλίοις οκτώ , εν οις τά τε μυθικά fabulosas narrationes ceteraque ad eam pertinentia accurate

τα περί Βιθυνίας και τάλλα, όσα συνέστη περί αυτήν ,
εις λεπτον αναγράφει , τη πατρίδι δώρον αναφέρων | perscribit : patriae nimirum patriarn historiam offerens.

10 τα πάτρια . Νικομήδειον γάρ τι το γένος αυτού εν
Nicomedia enim genus se ducere hoc opere ostendit ; eaque

ταύτη τη συγγραφή διορίζει , εν αυτή τε γεννηθήναι | in urbe naturn, educatum et tum litteris imbutum, sacerdo

και τραφήναι και παιδευθήναι, και ιερέα της Δήμη- | tian Cereris ejusque filiae Proserpine ( quibus sacram esse

τρος και της παιδός αυτής , αις και την πόλιν ανα
urbem scribit ) gessisse. (2) Meminitvero hoc ipso in libro et

κείσθαί φησι , χρηματίσαι. (2) Μέμνηται δε εν ταύτη

15 τη συγγαφή και ετέρων πραγματειών. " Ων ή μεν,
aliorum operum : quorum alterum quidem Timoleontis Co.

όσα Τιμολέοντι τω Κορινθίω κατά Σικε. | rinthii res in Sicilia gestas continet ; alterum vero res

λίαν επράχθη, διαλαμβάνει : ή δε τα Δίω- Dionis Syracusani memoratu dignas refert, quum Syracu

νι το Συρακουσίω όσα αξιαφήγητα έργα sas hic omnemque adeo Siciliam a Dionysii secundi, qui

επετελέσθη , ηνίκα τάς Συρακούσας και πάσαν Σι- | primi filius fuit , tyrannideliberavit, insuperque a barbaris ,

20 κελίαν από του δευτέρου Διονυσίου , δς ήν παίς του προ
quos ut tyrannidem firmaret, Dionysius eo adduxerat. (3 )

τέρου , ήλευθέρου , και των βαρβάρων , ους υπέρ του

βεβαίως τυραννείν Διονύσιος επηγάγετο . (3) Φαίνε
Apparet vero hoc opus , quo patriam descripsit, post Ale

ται δε τετάρτην γράφων την της πατρίδος αφήγησιν· | xandri Magni , Timoleontis et Dionis rerum gestarum hi

μετά γάρ τα περί Αλέξανδρον και Τιμολέοντα , και storias , quarto loco confectum esse . Quamquam enim

25 Δίωνα [ μετά τας περί αυτους ιστορίας ] ήδε αυτώ ή quum primum vires ad scribendum nactus esset, hoc argu

συγγραφή εξεπονήθη, εξ αρχής μεν, αφ' ου γράφειν | mentum tractandum sibi proposuisset , serius tamenidab
ίσχυσε, ταύτην ένστήσασθαι και συντάξαι την υπόθεσιν

βουληθέντι, της δε παρασκευής τω ενδεώς αυτόν έχειν | solvisse, quoniam materia necessaria tum nondum congesta

παρατεινάσης τον χρόνον ταύτην γάρ αυτός της επί esset. Hanc enim ipsemet cessationis causam affert. (4 )

30 τούτω βραδυτήτος αποδίδωσιν αιτίαν. (1) Άρχεται | Incipitigitur, uti jam diximus , a mythicae listoria tempo
μεν ούν , ώσπερ είρηται , από των μυθικών της | ribus, descendit vero usque ad finem Nicomedis ultimi ,

ιστορίας , κάτεισι δε μέχρι τελευτής του εσχάτου Νι
κομήδους , ός τελευτών την βασιλείαν Ρωμαίοις κατά | qui moriens Romanis regnum testamento reliquit , qui qui

διαθήκας απέλιπεν , ούπω βασιλευομένοις μετά την | dem Romani jam inde a Tarquinii expulsione regibus parero

35 του Ταχυνίου εξέλασιν. desierant.
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Ηγείσθαι μεν της πάσης στρατιάς τους κατασκό- Præeant universum exercitum equites speculatores, qui

πουςιππέας επί δυοίν τεταγμένους συν τω οικείω ηγε- ί Mini collocentur suo sub duce. Post hos ponantur sagit

μόνι. Επί τούτοις δε τους ιπποτοξότας τους Πετραίους,

και τούτους επί δυοϊν . Αγόντων δε αυτούς οι δεκαδάρ- | tarii equites Petrei , bini item , quos ducant decuriones .

χαι. Επί δετούτοις έπιτετάχθων οιαπό της είλης ή- His subjungaturturma Isaurianorum. Componatur is ma

τινι Ισαυριανοί όνομα . Συντετάχθών δε αυτούς οι της

σπείρης της τετάρτης των Ραίων( Ραιτών?] ης άρχων | nipulus quartus Rhetorum , cujus dux Daphnes Corinthius .

Δάφνης Κορίνθιος. Επί τούτοις δε οι από της είλης ,

ή όνομα Κολώνες [ Κολωνείς ? ] . Συντετάχθων δε
Post hos turma Colonensium . Adjungantur iis Ituræi et Cy.

10 αυτοίς Ιτυραίοι και Κυρηναίοι και οι από της πρώτης | renei et primus manipulus Rheticus. Hisce omnibus im

“Ραιτικής. Συμπάντων δε τούτων αρχέτω Δημήτριος.

(2) Επί τούτοις δε οι Κελτοι ιππείς, και αυτοί επί δυοϊν, ή peret Demetrius. (2) Post eos collocentur Celte equites ,

και τούτων ηγείσθω εκατόνταρχος , ώσπερ επί στρατο- | ipsi quoque bini , quos ducat centurio , sicuti in castris .

πέδου .

3. Πεζοι δε επί τούτοις τετάχθων , τα σημεία ανα- 3. Sequantur pedites , erectis ante se signis , Itali et Cy

τεταμένα προ σφών έχοντες, οί τε Ιταλοί και Κυρηναίων | renami , quotquot adsunt. Eos omnes ducat Pulcher, Italorum

οι παρόντες. Πάντων δε ηγείσθω Πουλχερ, όσπερ I prefectus. Post hos incendant Bosporiani pediles subLam

άρχει τους Ιταλούς . Βοσπορανοί δε επί τούτοις πεζοί

ιόντων , ηγεμόνα παρεχόμενοι Λαμπροκλέα, και οι Νο. procle duce et subjuncti iis Numidæ sub Vero præfecto suo.

20 μάδες επί τούτοις υποτεταγμένοι Βήρω το σφετέρω άρ- (4 ) Acies sit hoplitarum quaternorum . Ηos ipsos precedant

χοντι. (6) Η τάξις δε έστω εις οπλίτας τέσσαρας. Αυ
quotquot sunt sagittariorum . Latera aciei utrimque tue

των δε τούτων όσοι τοξόται ηγείσθων. Τάς δε πλευράς

της τάξεως φυλαττόντων εκατέρωθεν οι ιππείς οι Α antur equites Acæi, Post hos selecti equites legionis.

κείοι [ 'Ακαίοι ? 'Αχαιοί? ]. Επί δε τούτοις οι επίλεκτοι Deinde catapultæ . (5) Deinde signum legionis decimæ

25 ιππείς ίτωσαν , και επί τούτοις οι από της φάλαγγος | quinta , et juxta id dux legionis Valens et legatus et chi

ιππείς. Έπειτα οι καταπέλται. (5) Έπειτα το ση- | iarche, quibus jussum est , et centuriones et prime 0

μείον της πεντενντεκαιδεκάτης φάλαγγος, και αμφ' αυτό
δε ο ηγεμών της φάλαγγος Ουάλης , και ο ύπαρχος και hortis epistatæ . Ante signum vero peditum jaculatores

οι χιλιάρχαι οίς τέτακται και εκατόνταρχοι[και] οί της collocentur. Ipsi pedites penantur per ordinesquaterno
30 πρώτης σπείρας επιστάται . Προς δε του σημείου του

των πεζών οι ακοντισται τετάχθων . Αυτούς δε τους
rum . (6) Post decimam quintam legionem collocetur si.

πεζούς επί δ' τεταγμένουςείναι. (6) Επί δε τη ιε' φά- | gnum legionis duodecime , et juxta id chiliarchse et centu

λαγγι τετάχθω το σημείον της δωδεκάτης φάλαγγος, | riones . Quaterni item hujus quoque legionis militesince

και χιλιάρχαι αμφ' αυτό και εκατοντάρχαι. Επί δ '
dant ordinati .

35 ωσαύτωςκαι ήδε η φάλαγξ ίτω τεταγμένη.

7. Επί δε τω οπλιτικό τετάχθω το συμμαχικόν , 7. Post hunc gravis armaturæ exercitum collocentur se

οι τε από της μικράς Αρμενίας και Τραπεζουντίων οι δ- cii ex Armenia minori et Trapezuntiorum graviter armati

πλίται και Κόλχοι και Ριζιανοί οι λογχοφόροι. 'Επι
et Colchi et Rhiziani lancearii. Subjungantur iis Aplani (?)

τετάχθων δε αυτούς οι 'Απλανοί [ 'Αλβανοί ?] πεζοί .

40 Παντός δε του συμμαχικού ηγεμών έστω Σεκουλίνος , | pedites . Totius autem sociorum exercitus dux sit Seculi

όσπερ των Απλανών ηγείται. (8) Επί τούτοις δε τα nus , qui est Aplanorum præfectus. (8) Deinde sequantur

σκευοφόρα επέσθω. Ουραγείτω δε ή είλη των Γετών και
ο ταύτης ειλάρχης. (0) Τάς πλευράς δε του πεζικού κο- impedimenta. Agmen claudat turma Getarum sub duce

σμούντων μεν και εκατοντάρχαι και [οί] επί τώδε τετα- suo . (9) Latera exercitus pedestris ordinent centuriones el

45 γμένοι, φυλακής δε ένεκα, είλη ή 'Αλλακτική [Καλακτι» | qui ad hoc constituti . Presidii gratia turma Calactica ad

κη?] παριππευέτω επί ένα στοίχον εκατέρωθεν τεταγμέ

νη, και οι των Ιταλών ιππείς. Ο δε ειλάρχης αυτώνεπι

utrumquc latus equitet uno versu ordinata , nec non Itali

φοιτάτω ταϊς πλευραϊς. (το ) Ο δε ηγεμών της πάσης | equites. Praefectus eorum lateribus adequitet. ( 10) Dux vero



ARRIANI ACIES CONTRA ALANOS.
251

στρατιάς Ξενοφών το πολύ μέν προ των σημείων | universi exercitus Xenophon utplurimum antesigna peditum

των πεζικών ηγείσθω , επιφοιτάτω δε πάση τη τάξει , se teneat, interdum vero totam aciem percurrens videat

και επισκοπείτω όπως τεταγμένοι ιωσι , και τους μέν | ut bene ordinati procedant : quilocum suum deseruerint ,

ατακτούντας εις τάξιν επαναγέτω , τους δε εν κόσμω | eos in ordinem reducat; ordinem uti decet servantes col

5 ιόντας επαινείτω . laudet .

1. Ούτω μεν τεταγμένους ιέναι. Ελθόντας δε | 11. Hune in modum dispositi progrediantur . Quum au
εις το αποδεδειγμένον χωρίον , την μεν ίππον πάσαν tem venerint in locum designatum , equitatus universus

περιστηναι εν κύκλω εις τετράγωνον τάξιν , τους κατα
circumcirca collocetur acie quadrata. Speculatores vero

σκόπους δέ πέμψαι εις τα υπερδέξια χωρία , αποσκο

10 πής ένεκα των πολεμίων. 'Ενταύθα δε από σημείου
in loca editiora mittantur, qui hostem observent. Tum dato

οπλίζεσθαι σιγή , οπλισαμένους δε εις τάξιν καθίστασθαι. | signo arment se silentio , armatiquesuum quisque Iocum

( 12 ) Η τάξις δε έστω ήδε . Το μεν κέρας εκάτερον των obtineant. ( 12) Ordinatio autem aciei hæc sit . Cornu

πεζών τα υπερδέξια εχέτω των χωρίων , ότι εν τοιιδε | utrumque peditum editiora Ioca occupet, quandoquidem

η έκταξις έσται. Επετετάχθων δε τω κέρατι το μεν in ejusmodi regione erit aciei instructio . Ad dextrum cornu

15 δεξιά οι αμφί Ουασάκης και Άρβηλον 'Αρμένιοι , το collocentur qui sub Vasace et Arbelo sunt Armenii , sum

υπερδεξιώτατον του κέρως έχοντες , ότι τοξόται εισίν οι
mamque hujus cornu partem teneant, quum omnes sint sa

σύμπαντες . (13) Προτετάχθων δε αυτών οί της σπεί

ρης της Ιταλικής πεζοί. Πάντων δε ηγείσθω Πουλχερ, | gittarii. ( 13) Ante eos colocentur pedites coliortis Italica .

όστις και της σπείρας της Ιταλικής άρχει . Και τούτω
Omnes hos ducat Pulcher, cohortis Italicæ præfectus, eique

20 επιτετράφθω αυτός τε και ο Ουασάκης και Άρβηλος | committantur et sua ipsius manus et qui cum Vasace et

και το εκείνων ιππικόν τε και πεζικόν . Arbelo sunt equites peditesque.

14. Επί δε του αριστερού τετάχθων και ούτοι το 14. In sinistro cornu item summam ejus partem tenentes

υπερδεξιώτατον του κέρως έχοντες ούτε από της μικράς | collocentur ex Armenia minori socii et Trapezuntiorum

'Αρμενίας σύμμαχοι και οι Τραπεζουντίων γυμνήτες | levis armature milites et Riziani lanceari . Ante hos quo

25 και οι “ Ριζιανοί λογχοφόροι. ( 14 ) Προτετάχθων δε και

τούτων οι Απλανοί οι διακόσιοι , και Κυρηναίοι οι έκα
que ponantur Aplani ducenti et Cyrenæi centum , qui gra

τον , ώς προβολήν μεν είναι προ των ακοντιστών τους vis armaturæ milites propugnaculi loco sint jaculatoribus

οπλίτας, τους δε υπερακοντίζειν εκ του υπερδεξιού . | supra capita eorum ex editiore tela emittentibus . ( 15 )

( 15) Το δε εν μέσω σύμπαν το μεν δεξιον εχέτω ή πε- Spatii intermedii dextrum latus universum obtineat pede

δε ζική φάλαγξ ή πεντεκαιδεκάτη υπέρ το μέσον του παντός stris legio decima quinta , supra medium totius loci se ex
χωρίου, ότι πολύ πλείονες πλήθει ούτοι εισι . Το δε

tendens , quippe quæ numero longe superior sit. Quod
υπόλοιπον του αριστερού εκπληρούντων οι της δωδεκά

της φάλαγγος πεζοί έστε επί το άκρον του κέρως του
restat spatium sinistri lateris expleant duodecimæ legionis

αριστερού: τετάχθω δε επί οκτώ, και πυκνή αυτοίς έστω | pedites usque ad extremum cornu sinistrum. Ordines sint

38 ή σύγκλεισης . ( 16) Και αι μεν πρώτοι τέσσαρες τάξεις | octo , iique densi collocentur. AC priores quidem or

έστωσαν κοντοφόρων , ών δή κοντοίς μακρά και επιλε- dines quattuor contos gestantium sunto , qui longa et te

πτά τα σιδήρια προήπται. Και τούτους οι μεν πρωτο- nuia contis ferramenta præfixa habent. ( 16) Contos pro

στάται εις προβολήν εχόντων , ως ει πελάζoιεν αυτοίς tostatæ ante se teneant projectos ita , ut si appropinqua.

οι πολέμιοι , κατά τα στήθη μάλιστα των ίππων τί
rint jis hostes , contra pectora maxime equorum ferrum

40 θεσθαι των κόντων τον σίδηρον. ( 17) Οι δευτε
ροστάται δε και οι της τρίτης και τετάρτης τάξεως, | dirigatur. (17) Qui vero secundi stant et terti quartique ,

εις ακοντισμόν προβεβλήσθων τους κόντους , όπου αν τύ
ad ejaculationem contos paratos teneant , ut , ubicumque

χοιεν και ίππους τρώσοντες , και ιππότην κατακανούντες , | possint , et equos vulnerent et equites vel occidant vel in

και θυρεό και καταφράκτωθώρακι εμπαγέντος του κόν- | clypeum et Ioricatumthoracem conto impacto , ubi ferrum

45 του , και διά μαλακότητα του σιδήρου επικαμφθέντος , propter mollitiem se inflexerit , ad pugnam inutilem sesso

αχρείον την αναβάτης ποιήσοντες. ( 18) Αι δε έφε- | rem reddant. ( 18 ) Sequentes ordines (quattuor ) hasta

ξης τάξεις των λογχοφόρων έστωσαν . 'Ενάτη δε επί torum sunto . Nonus vero post hos ordo sit peditum sagit.

τούτοις έστω τάξις οι πεζοί τοξόται , οι των Νομάδων | tariorum , Nomadum scilicet et Cyrenmorum et ltureorum.

και Κυρηναίων και βοσποριανών τε και τουραίων. ( 19) Porro machinæ ponantur et in cornu utroque , unde

60 ( 19) Μηχαναι δε έφεστηκέτωσαν το κέρατι εκατέρω ,
quam longissime in hostem accedentem missilia jaciant , et

ως πορρωτάτω προσιόντων των πολεμίων εξακοντίζειν,

και κατόπιν της πάσης φάλαγγος .
pone omnem phalangem .

20. Το δε ιππικόν ξύμπαν κατά είλας και λόχους 20. Equitatus universus turmas et lochos octo distri

οκτώ ξυντιαγμένον έφεστάτω τους πεζούς , το μεν τοις | butus post pedites locum obtineat : atque in cornubus qui

>
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20

κέρασιν εκατέροις προβολήν έχουν τους οπλίτας προ σφών | den utrisque propugnaculiloco graviter armatos et sagita

και τους τοξότας , λόχοι δύο : το δε τη μέση φάλαγγι, rios ante se habentes lochi duo , in media antem phalange

λόχοι εξ * μημων [επιστήτω ? επιστήτωσαν? ]. (21)
lochi sex collocentur. (21 ) Ex his equitibus quicumque

Τούτων δε όσοι μέν ιπποτοξόται πλησίον της φάλαγγος

5 έφεστηκέτωσαν , ως υπερτοξεύειν υπέρ αυτής όσοι δέ | sagittari sunt proxime adstent phalangi , ut supra eam30

λογχοφόροι ή κοντοφόροι ή μαχαιροφόροι ή πελε- | gittas transmittant ; quotquot vero hastas vel contos Tel

κοφόροι εις τα πλάγια τε εκατέρωθεν δρώντων( ή) και gladios vel secures gestant, in transversum utrinque vulus

το ξύνθημα προσμενόντων. (22) Οι δε επίλεκτοι ιπ obvertant signumque exspectent. (22) Selecti autem equi.

πείς αμφ' αυτόν Ξενοφώντα έστωσαν, και των από της | tes circa ipsum Xenophontem sunto , et ex peditibus pla

10
λακες, και εκατοντάρχαι , όσοι τους επιλέκτους ξυντε- | langis circiter ducenti corporis custodes , atque centurio

ταγμένοι ή των σωματοφυλάκων ηγεμόνες, και δεκάρ- nes qui vel selectis vel corporis custodibus prepositi sunt,

χαι οι των επιλέκτων . (23) Έστωσαν δε αμφ' αυτόν * nec non decuriones selectorum . (23) Præterea Xenophonti

ας [ και ες ? ] εκατόν κούφων λογχοφόρων , ώς πάσαν adjungantur etiam centum circiter leves lancearii, ut

15 επιφοιτών την φάλαγγα όπου τα ενδεές καταμανθάνοι ,
omnem obiens aciem , ubi quid deficere compererit, id inspi:

εκείνο ίδοι και θεραπεύοι. (21) Ηγείσθω δε του μεν

δεξιού κέρως παντός ξύν το ιππικώ Ουάλης, όσπερ και
cere possit et curare . (24) Dextrum cornu totum cum

της πεντεκαιδεκάτης φάλαγγος ηγεμών εστιν του δέ | equitata ducat Valens legioni decimae quinte prefectus;

αριστερού οι χιλιάρχαι της δωδεκάτης. sinistrum ducant chiliarchæ legionis duodecimæ.

25. Ούτω δε ταχθέντων , σιγή έστω έστ ' αν πελά- 25. Ordinato hunc in modum exercitu , silentium sit us

ζωσιν εντός βέλους οι πολέμιοι · πελαζόντων δε ήδη , ως que dum intra teli jactum hostes accesserint. Ubi vero

μέγιστον και φοβερώτατον αλαλάξειν ξύμπαντας τώ | jamjam in propinquo sunt ,tumsummum maximeque hor

ένυαλίω. Και βέλη τε από μηχανών και λίθους αφίε

σθαι , και βέλη από τόξων, και λόγχας οι λογχοφό
rendum cuncti edant clamorem ; telaque e machinis lapi

25 ροι ακοντιζέτωσαν, οί τε ψιλοί και οι θειρασταί θυ- desque et ex arcubus sagitte immittantar , lanceasque ja

ρεαφόροι? ]
. Φερέσθωσαν δε και λίθοι εις τους πο- culentur lancearii atque velites simul et scutigeri. Lapides

λεμίους από του ξυμμαχικού εκ των υπερδεξίων » και quoque de locis editioribus in hostes sociorum manu con

το παν ακροβολισμός έστω πανταχόθεν ως ένα πυκνό- | jiciantur ; ac omnino undique sit telorum emissio quan

τατος εις τάραξίν τε των ίππων και όλεθρον των πο- potest creberrima in terrorem equorum atque perniciem

30 λεμίων ιππέων . (26 ) Και ελπίς μέν υπό του αδιηγή- equitum adversariorum . (26) Ita spes est fore ut propter

του πλήθους των βελών μή επί πλείον πελάσεις τη immanem telorum multitudinem propius accedere ad pe

πεζική φάλαγγι επελαύνοντας τους Σκύθας · ει δε
destrem phalangem irruentes Scythæ non audeant. Sin ni

δη πελάζoιεν , εγκρίμψαντας ταϊς ασπίσι και τους ώ
hilominus bostis appropinquet , tum priores tres ordines

μοις αντερείσαντας δέχεσθαι την προσβολήν ως καρτε- | objectis clypeis et humeris se fulcientes impetum fortisine,

35 ρώτατα και τη συγκλείσει πυκνοτάτη τας πρώτας τρείς

τάξεις ξυνερειδούσας σφίσιν ως βιαιότατον οίόν τε την
et dense admodum se constipantes summa qua fieri potest

τετάρτην δε υπερακοντίζειν τας λόγχας και την vi sustineant ; quartus autem supra priores jacula trans

τρίτης (2) παίειν ή ακοντίζειν τοις κόντοις αφειδώς, | mittat. Etiam tertius sine intermissione feriat et jaculetur

ές τε ίππουςκαι αυτούς. ( 27) 'Απωσθέντων δε , ει μεν | contis in equos ipsosque equites. (27) Repulsus hostissi aperte

40 φυγή λαμπρά γένηται , διαχωρείν δεί τας πεζικάς τά- fugam capessat , tum equites per peditum ordines digressi

ξεις και επελαύνειν τους ιππέας , μή πάντας τους λό- | insequantur , non omnes tamen Iochi , sed dimidia tantum

χους , αλλά τους ημίσεας. Τετάχθαι δε πρώτους , pars . Primique eorum ponantur qui primi etiam impetum

οίτινες και πρώτοι επελάσουσιν . (28) Τους δε άλλους | facturi sunt. (28) Altera pars dimidia sequatur quidem,

ημίσεας έπεσθαι μεν τοίς επελαύνουσιν , εν τάξει δε και | sed agmine composito et ab insecutione prorsus abstinens ,

45 μή παντελεί τη διώξει χρωμένους , ως ει μεν φυγή | ut , si longior fuga fiat , priorem partem in negotio exd

καρτερά κατέχοι , εκδέξασθαι την πρώτην δίωξιν α pere possit equis integris ; sin vertant se hostes, in vertentes

χμήτοις τοις ίπποις, ει δέ τιςεπιστροφή καταλαμβάνου, impetum faciat. (29) Simul vero Armenii sagittari incurren

επιτίθεσθαι τους επιστρέφουσιν» (20)ομού δε οί τε 'Αρμέ- | tes agittis hostes appetant, ut nulla fugienatibus convertendi

ιοι τοξόται επελαύνοντες τοξευόντων , ως μή παρασχεϊν

50 αναστροφήν τοϊς φεύγουσι , και οι λογχοφόροι οι γυ
se detur potestas. Porro lancearii quoque leves cursu se

μνήτες δρόμω επέσθωσαν» μένειν δε μηδε την πεζικής | quantur . Neque ipsa jam pedestris phalanx diutiusinloco

τάξιν έν χώρα έτι , αλλά προχωρείν θάττον ή βάδην ,
suo maneat, sed accelerato gressu procedat , ut si fortius

ως εί τι καρτερώτερον απαντοίη από των πολεμίων , aliquid ab hoste agatur, iterum presidio esse equitibus

αύθις είναι προβολής προ τωνιππέων. possit.
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30. Τάδε μεν γίνεσθαι , εί από της πρώτης προσβο- 30. Atque hæc quidem fiant, si post primum statim im

λής φυγή κατάσχοι τουςεναντίους· ει δε επιστραφέντες | petum in fugam se hostis dederit . Sin conversione facta

ές κύκλους υπέρ τα κέρατα παρελαύνειν εθέλοιεν , ανα
circumirc cornua tentet , in ulterius adhuc cornua leviter

τείνεσθαι μεν [ ές ] τα υπερδεξιώτερα έτι τα κέρατα

και αυτής της ψιλής τοξείας " ως ου δοκιμάζω μήποτε α
armatorum extendantur. Neque enim probabile mihi vi

σθενή τη ανατάσει τα κέρατα γινόμενα ιδόντες δι' αυτών
detur hostes cornua extensione ista rare facta videntes

ώσαιντο και διακόψαιεν το πεζικόν . (31) Υπερβαλ- | perrupturos per ea adeoque discissaros esse exercitum pe

λόντων δε τα κέρατα εκάτερα , ή το έτερον ούν , πάσα destrem . Sin vero superant cornu vel utrumque vel alter

ήδη ανάγκη πλαγίους μεν αυτοίς γίνεσθαιτους ίππους, | utrum , necesse prorsus est ut transversi is statuantur

10 πλαγίους δε τους κόντους. Ενταύθα δη εμβαλλόντων
ες αυτούς οι ιππείς , μη ακοντισμή έτι , αλλά ταϊς σπά- | equites contique . Tum autem irrumpentes equites non

θαις αυτών συμφερόμενοι , οι δε ταϊς πελέκεσιν . Οι | iaculisjam, sed gladiis vel etiam securibus eos adoriantur .

δε Σκύθαι γυμνοί τε όντες και τους ίππους γυμνούς | Scythe quum corpora nullis tecta armis praebeant , neque

έχοντες " equos munitos habeant, ***
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5

Ι . Εις Τραπεζούντα ήκομεν, πόλιν Ελληνίδα , ως λέ- 1. Trapezuntem pervenimus , urbem , ut Xenophon noster

γει ο Ξενοφών εκείνος , επί θαλάττη ώκισμένην , Σινω inquit ( Anab. 7,8 , 22. ) , Græcam , maris in ora sitam , Si

πέων άπoικoν. Και την μέν θάλασσαν την του Ευ
nopensium coloniam . Atque mare Euxinum summa cum

ξείνου άσμενοι κατείδομεν , όθενπερ και Ξενοφών εκεί

νος και συ . (2) Και οι βωμοί ανεστάσιν ήδη , λίθου
voluptate conspeximus eodem ex loco , unde Xenophon

μέντοι γε του τραχέος , και τα γράμματα διά τούτο ουκ
quoque et tu ( illud olim fuistis contemplati ). (2)Stantque

εύδηλα κεχάρακται· το δε Ελληνικώνεπίγραμμα και
ibi jam aræ erectæ , ex aspero tamen lapide , quo fit ut li

Ιο ημαρτημένως γέγραπται, οία δή υπό βαρβάρων γραφέν. | terre illis incise minus appareant ; praeterea Graeca inscriptio

"Έγνωκα ούν τούς τε βωμους λίθου λευκού αναθείναι, και | vitiose exarata est , utpote a barbaris delineata . Statuiigi

τα επιγράμματα εγχαράξαι ευσήμοις τοις γράμμασιν. 1 tur et aras albo lapideledicare , et inscriptiones perspicuis

(3) Ο μέν γάρ ανδριάς έστηκεν ο σος τω μεν σχήματι | literis insculpere . (3) Porro signum fuum habitu quidem

ήδέως αποδείκνυσι γάρ την θάλατταν: την δε έργα- | est jacundo;mare enim monstrat ; sed opere neque similis

15 σίαν ούτε όμοιός σοι ούτε άλλως καλός (4) ώστεπέμψον | tui neque alias elegans . (4) Quare mittas statuam dignan

ανδριάντα άξιον επονομάζεσθαι σον εν τω αυτώ τούτω
σχήματι το γάρ χωρίον επιτηδειότατον εις μνήμην | que tuo nomine appelletur, hoc eodem corporis habitu :10

αιώνιον.
cus enim ad memoriæ æternitatem valde accommodatus.

ΙΙ . Πεποίηται δε και ο νεώς λίθου τετραγώνου, ου II. Templum quoque ibi exstructum est ex quadrato la

20 φαύλος " αλλά το του Ερμού άγαλμα ούτε του νεώ | pide , haud contemnendum opus : at Mercuri statua neque

άξιόν εστιν ούτε αυτού του χωρίου. Ει δέ σοι δοκεί , fanum neque locum illum decet. Quocirca , si ita tibi si

πέμψον μοι πεντάπουν μάλιστα “Ερμού άγαλμα τηλι- | deatur, aliud mihi Mercurii simulacrum mittas , quodqui

κούτον γάρ μοι δοκεί έσεσθαι ώς γε προς τον νεών σύμ- | dem quinque fere sit pedum : hujusmodi enim magnitudo

μετρον και άλλο του Φιλησίου τετράπουν. (2) Ου | mihi videtur templo conveniens fore : atque aliud Philesi,

25 γαρ από τρόπου δοκεί μοι σύνναος και σύμβωμος έσε- | quod quattuor sit pedum. (2 ) Haud enim mihi a ratione

σθαι τω προπάτορι. Και ο μέν τις τώ Ερμή , ο δε τω videtur alienum , hunc ejusdem cum progenitore suo templi

Φιλησίω , ο δε και αμφοίν θύσει παριών . Χαριούνται δέ | et ara esse participem . Sic alius Mercurio , alius Philesio,

και ούτοι κακείνοι το τε Ερμή και τη Φιλησίω· τω | alius etiam utrique sacra preteriens offeret. Pergrali

μεν Ερμή, ότι τον έγγονον αυτού τιμώσιν · τω δε Φι- | autenn erunt et hi et illi Mercurio simul et Philesio : Merru

30 λησίω, ότι τον αυτού προπάτορα: (3) ώς έγωγε και έβου- | rio , dum ejus nepotem honore prosequuntur ; Philesio ,

θύτησα ενταύθα, ουχ ώσπερ ο Ξενοφών εν Κάλπης λι
dum progenitorem ejus colunt. (3) Quamobrem ipse etiam

μένι υφ' αμάξης βούν λαβών δι' απορίαν ιερείων , αλλά
bovem illic immolavi, non quidem , ut Xenophon olim

των Τραπεζουντίων αυτών παρασκευασάντων ιερείον

ad Calpes portum fecit, bove ex plaustro abrepto ob hostia

rum penuriam , sed ipsis Trapezuntiis splendidam hostiam

ουκ αγεννές : και έσπλαγχνευσάμεθα αυτόθι και επί

35 τοις σπλάγχνοις έπεσπείσαμεν. (4) “Ότω δε πρώτο ibaminibus, (6) pro quonam primum vota nuncupaveri

præbentibus. Extis ibidem inspectis , et fusis super exla

ταγαθά ηυχόμεθα , ου λανθάνομέν σετόν τε τρόπον τον mus , non te fugit , utpote mores nostros pernoscentem , et

ημέτερον ουκ αγνοούντα και σαυτό συνειδότα , ότι άξιος | tibimet ipsi conscium , te dignum esse pro cujus salute o

εί υπέρ ότου πάντες εύξαιντο ταγαθά , και όσοι ημών | mnes , etiam qui minoribus quam ego a te beneficis affecti

έλαττον υπό σου εύ πεπόνθασιν . sunt , vota faciant.

III . Ex Τραπεζούντος δε ορμηθέντες τη μεν πρώτη III . Ex Trapezunte autem quum solvissemus , primoqui:

εις Υσσου λιμένα κατήραμεν και τους πεζούς τους dem die in Hyssi portum appulimus, ac pedites , qui ibi
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rum ,

ταύτη εγυμνάσαμεν ή γάρ τάξις αύτη , ως οίσθα , , sunt , exercendos curavimus . Colors enim 1sta, ut scis ,
πεζών εστι και ιππέας είκοσιν όσον εις διακονίαν έχει est peditum , et habet equites viginti ministerii tantum

αλλά και τούτους τας λόγχας ακοντίσαι εδέησεν . (2) causa : veruntamen hos quoque oportuit hastas jaculari .

Ενθένδε έπλέομεν , τα μεν πρώτα ταϊς αύραις ταις εκ | (2) Inde navigavimus primo quidem auris , quo matutino

και των ποταμών πνεούσαις έωθεν και άμα ταϊς κόπαις | tempore e luminibus spirant , et simul remigio utentes ;

διαχρώμενοι: ψυχραι μεν γάρ ήσαν αί αύραι , ως λέ narn frigidæ quidem erant auræ , ut Homerus ( Od. 5, 469 )

γει και "Ομηρος , ουχ ικανοί δε τοις ταχυναυτείν βου- | quoque ait, sed celeriter navigare volentibus haudsufficie

λομένοις . Είτα γαλήνη επέλαβεν , ώστε και ημείς τη | bant. Deinde tranquilitas est subsecuta ; ita ut remigio

ειρεσία μόνη εχρώμεθα. ( 3 ) ' Επειτα δε άφνω νεφέλη | tantum usi sinus. (3 ) Ηinc nubes derepente exorta ab Euro

10 επαναστάσα εξερράγη κατ ' εύρον μάλιστα , και επή- | potissimum erupit , Ventumque violentum et nobis plane

νεγκεν πνεύμα εξαίσιον και τούτο ακριβώς εναντίον , | adversum exeitavit , qui tantum non nos perdidit . Mare

όπερ και μόνον ουκ ώλεσεν ημάς . Κοίλην μέν γάρ δι' | siquidem tumidum brevi reddidit , ita ut magna visaqua

ολίγου την θάλατταν εποίησεν, ως μή κατά τας κώπας non per eam tantum partem ubi remi sunt , verum

μόνον , αλλά και υπέρ τας παρεξειρεσίας επεισρεϊν | etiamsuperpartes extremas(circaproram et puppim) que

15 ημίν εκατέρωθεν αφθόνως του ύδατος. (4) Τούτο δη | sunt extra remos , in naves utrimque irrumperet . (4) Res

το τραγικόν " plane tragica :

Και τον μεν εξηντλούμεν , ή δ' επεισρέει : Hanc antlabamus , illa irrumpil denuo .

αλλ' ού πλάγιόν γε ήν το κλυδώνιον" ταύτη και ηνύ- | Quum tamen non transversi essentfluctus, vix tandent atque

τομεν μόγις και χαλεπώς τη ειρεσία , και μέντοι πολλά ægre remigio nos expedivimus, et multa quamvis perpessi

90 παθόντες ήκομεν εις τας Αθήνας. Athenas pervenimus.

IV. 'Έστι γάρ τοι και εν Πόντω τω Ευξείνω χω- IV. Est enim in Ponto quoque Euxino locus sic dictus ,

ρίον ούτω καλούμενον και τι και 'Αθηνάςιερόν έστιν nec non Minervæ fanum ibi Gracanicum , a quo locus ille

αυτόθι Ελληνικόν , όθεν μοι δοκεί και το όνομα είναι
nomen suum videtur accepisse ; castellum quoque est illic

τούτο το χωρίο και φρούριόν τι εστίν ήμελημένον.

25 (2) Ο δε όρμος , οιoς ώρα έτους δέχεσθαι ου πολλάς | derelictum ; (2) porro statio estiva , haud multarum navium

ναύς και σκέπην ταύταις παρέχειν από νότου ανέμου | capax , et perfugium eis prebens a Noto et ab ipso Eurofu

και αυτού του εύρου : σώζοιτο δ' αν και από του tum ; fuerintque naves eo appellentes etiam a Borea tutæ ,

βορρά τα ορμούντα πλοία ,αλλά ού του γε απαρατίου, | at non ab Aparctia , neque ab eo vento , qui in Ponto Thra

ουδέ του θρασχίου μεν εν τω Πόντω , σκίρωνος δε εν τη
scias , in Græcia Sciron appellatur. (3) Sub noctem toni

30 “Ελλάδι καλουμένου. (3) Εις δε την νύκτα βρονται τε

σκληραί και αστραπαί κατείχαν και πνεύμα ου το
trua dira atque fulgura mari incubuere : nec ventus amplius

αυτό έτι , αλλά εις νότον μεθειστήκει , και δι' ολίγου | idem, sed in Notum ac paulatim ex Notoin Africum conver

από του νότου εις λίβα άνεμον , και ταις ναυσιν ουκ sus est ; nec amplius navibus statio tuta exstitit . Itaque

έτι ασφαλήςο όρμος ήν. Πρίν ουν παντάπασιν άγριω- | priusquam mare prorsus exasperaretur , quaecumque naves

35 θήναι την θάλασσαν , όσας μέν αυτό το χωρίον , αι Α.
loco ipso , Athenis, excipi poterant, illas eo in aridum traxi

θήναι , δέξασθαι ήδύναντο , ταύτας αυτού ενεωλκήσα

mus , præter triremem : hæc enim postquam scopulum
μεν , πλήν της τριήρους " αύτη γάρ πέτρα τινί υφορ

μούσα ασφαλώς εσάλευεν . quendam subierat , tuto in ancoris fluctuabat.

V. Τάς δε πολλάς έδόκει πέμπειν εις τους αιγιαλούς V. Plerasque vero naves in vicina litora misimus in are

40 τους πλησίον νεωλκηθησομένας. Και ενεωλκήθησαν nam trahendas, quæ quidem omnes salvæ permanserunt ,

ώστε απαθείς διαγενέσθαι πάσας πλήν μιάς , ήντινα εν una excepta , quam inter appellendum intempestive latus

το ορμίζεσθαι προ του καιρού επιστρέψασαν πλαγίαν | prabentem luctus abripuit in Oram et perfregit . (2 ) Omnia

υπολαβον το κύμα εξήνεγκεν εις την ήίόνα και συνέτρι- | tamen servata sunt , non vela tantum et armamenta nautica

ψεν. (2) Απεσώθη μέντοι πάντα , ου τα εστία μόνον | atque homines , verum etiam clavi ; ceram quoque abra

45 και τα σκεύη τα ναυτικά και οι άνθρωποι , αλλά και
simus , ita ut ad constructionem nulla re alia quam lignis ad

ήλου , και ο κηρός απεξύσθη , ώς μηδενός άλλου ή ξύλων
naves ædificandas aptis opus sit , quorum ingens , uti nosti,

δείσθαι ναυπηγησίμων εις την κατασκευής : ών παμ
in Ponto copia est. (3) Hæc tempestas per biduum dura

πόλλη, ως οίσθα , αφθονία εστί κατά τον Πόντον. (3)
Ούτος ο χειμών επί δύο ημέρας κατείχεν , και ήν ανάγ- vit, ita ut necessario nobis illic esset manendum. Neque

50 κη μένειν .
'Εχρήν γάρ άρα μηδέ τάς εν τω Πόντο enim videbatur esse conveniens , Athenasin Ponto Euxino

Αθήνας παραπλεύσαι ημάς , ώσπερ τινά όρμoν έρημον | sitas , ceu stationem quandam desertametignobilein, prae

και ανώνυμον.
ternavigare ..

VI. Ένθένδε άραντες υπό μέν τήν έω πλαγίου του VI . Inde quum sub auroram solvissemus , transversis
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κλύδωνος επειρώμεθα . Προϊούσης δε της ημέρας , usi fluctibus mare tentavimus . Procedente autem die ,

βορράς επιπνεύσας ολίγος κατέστησε την θάλατταν και Boreas leniter spirans mare stravit et sedavit ; et perveni.

διατρεμήσαι εποίησεν . Και ήλθομεν προ της μεσημ .

βρίας σταδίους πλείονας ή πεντακοσίους εις "Αψαρον ,
mus ante meridiem plus quam quingenta stadia emensi A

6 ίναπερ αι πέντε σπείραι εισιν ιδρυμέναι. ( 2) Και την | psarum, ubi quinque cohortes collocatas habemus. ( 2) Stipen

μισθοφοράν τη στρατιά έδωκα καιτα όπλα είδος και το | dium militibus persolvi , et arma inspexi , propugnaculumn,

τείχος και την τάφρον και τους κάμνοντας και του σίτου | fossam, agrotos etrei frumentarie apparatumsuppetentem.

την παρασκευήν την ενούσαν. “Ήντινα δε υπέρ αυτών De quibus omnibus quæ mea sit sententia , Latinis literis

την γνώμην έσχον , εν τοις Ρωμαϊκούς γράμμασιν γέ- | perscriptum est . (3) Apsarum autemlocum ferunt olim

10 γραπται . ( 3) Ο δε 'Αψαρος το χωρίον λέγουσιν ότι
'Αψυρτος εκαλείτο πάλαι ποτέ : ενταύθα γάρ τον Ά- Apsyrtum appellatum;ibi enim Αpsyrtum a Medea occisam ;

ψυρτον υπό της Μηδείας αποθανείν και τάφος Α. | et Apsyrti sepulcrum monstratur : nomen illud postea a

ψύρτου δείκνυται. "Έπειτα διαφθαρήναι το όνομα υπό barbaris accolis vitiatum esse , sicuti etiam alia permulta

των περιοίκων βαρβάρων , καθάπερ και άλλα πολλά | vitiata sunt , (4 ) quandoquidem Tyana quoque in Cappado

15 διέφθαρται : (6 ) οπότε και τα Τύανα τα εν τούς Καπ
cia olim Thoana appellata fuisse dicunt de Thoante,

παδόκαις Θόανα λέγουσιν , ότι ούτως ωνομάζετο επί

Θόαντι,τηβασιλείατων Ταύρων,όςτους αμφίΟρές usque locum pervenise ibique morbo interise Γε
rorum rege , qui Orestem atque Pyladem persequens ad il

στην και Πυλάδην διώκων άχρι τήσδε της χώρας ελ

θεϊν φημίζεται και ενταύθα νόσω αποθανείν .
tur.

VII . Ποταμούς δέ παραμείψαμεν εν τω παράπλώ VII . Fluvios præteriimus in præternavigatione a Trape

τω από Τραπεζούντος τον τε “Υσσον, ότου επώνυμος | zunte hosce : Hyssum , unde cognominis Hyssi portius , qui

Ύσσου λιμήν , δς απέχει Τραπεζούντος σταδίους ο
a Trapezunte stadia distat centum et octoginta ; et Ophim,

γδοήκοντα και εκατόν και τον Όφιν , δς απέχει“Υσ
σου λιμένος ες ενενήκοντα σταδίους μάλιστα , και δρί- | gui ab Hysso porta abest nonaginta circiter stadia , Colcho

25 ζει την Κόλχων χώραν από της Θιαννικής: (2) έπειτα rumque regionem a Thiannica separat; (2) deinde Psy

τον Ψυχρόν καλούμενον ποταμόν διέχοντα όσον τριά- | chrum ( Frigidum) fluvium ab Ophi distantem triginta

κοντα σταδίους από του Όφεως · έπειτα τον Καλών
circiter stadia ; postea Calum ( Pulchrum ) fluvium , qui

ποταμόν · και ούτος τριάκοντα διέχει από του Ψυχρού. | triginta item stadiis a Psychro separatur . Vicinus est Fi

Έχόμενος δε εστίν ο Ρίζιος ποταμός , εκατόν είκοσι

30 στάδια διέχων από του Καλού . (3) Και από τούτου
zius fluvius, a Calo centum et viginti stadia distans. (3)

τριάκοντα 'Ασκουρος άλλος ποταμός' και 'Αδιηνός τις Ab hoc triginta stadia Ascurus alius fluvius; deinde Adie

από του 'Ασκούρου εξήκοντα ενθένδε εις Αθήνας - nus quidam ab Ascuro distans stadia sexaginta. Inde Athe

γδοήκοντα και εκατόν . Ταϊς δε Αθήναις Ζάγατις πο nas usque sunt centum et octoginta stadia. Athenis ſuvius

ταμός επτά μάλιστα στάδια απ ' αυτών διέχων πρόσ
Από δε των Αθηνών ορμηθέντες τον Πρύ- | Zagatis vicinus est, ab eis septem maxime stadiorumin

τανιν παραμείψαμεν , έναπερ και τα του Αγχιάλου | tervallo distans . Αthenis autem quum solvissemus , Pry

βασίλειά έστιν. Και ούτος απέχει τεσσαράκοντα στά- | tanim praetersecti sumus , ubi Anchiali est regia . Fluvius

διααπό των Αθηνών. (6) Του Πρυτάνεως δε έχεται | hic ab Αthenis quadraginta stadia abest. (4) Prytani vicinus
ο Πυξίτης ποταμός » στάδιοι ενενήκοντα εν μέσω αμ- | est Pyxites , nonaginta stadiorum spatio interposito. A

40 φούν . Και από του Πυξίτου ές Αρχαβιν άλλοι ενε
νήκοντα : από δε Αρχάβιος εις "Αψαρον εξήκοντα . | Pyxite ad Archabin item sunt nonaginta ; ab Archali ad

Από δε Αψάρου άραντεςτον 'Ακαμψιν παρημείψαμεν | Apsarum sexaginta stadia . Λh Apearo quum solvissemus ,

νύκτωρ , επί πεντεκαίδεκα σταδίους απέχοντα του Α . | Acampsin quindecim circiter stadia ab Apsaro distanten

ψάρου . (5) Ο δε Βαθύς ποταμός εβδομήκοντα και | noctu praeterivimus. (5 ) Ab Acampsi Bathys( Profundus)

45 πέντε απέχει τούτου και ο Ακινάσης από του Βα fluvius abest septuaginta quinque , a Bathy Acinases nona

θέος ενενήκοντα : ενενήκοντα δε και από 'Ακινάσου και
ginta ; ab Acinase Isis item nonaginta stadia. Acampsis

"Ίσις. Nαυσίποροι δε εισίν 8 τε 'Ακαμψις και ο Ίσις ,
και αύρας τάς εωθινάς ισχυρές εκπέμπουσιν. Από δέ | antem et Isisfluvi sunt navigabiles , qui matutino tempore

"Ίσιος τον Μώγρον παρημείψαμεν. Ενενήκοντα στά- validas admodum auras emittant . Ab Isi Mogrum pre

50 διοι μεταξύ του Μώγρου εισί και του Ίσιος και | teriimus. Nonaginta stadia Mogrum inter et Isin stunt.

ούτος ναυσίπορος . Mogrus quoque navigabilis est .

VIII . Ενθένδε εις τον Φάσιν εισεπλεύσαμεν ενενή- VIII . Inde in Phasim navigavimus, nonaginta stadia a

κοντα του Μώγρου διέχοντα , ποταμών ών εγώ έγνων | Mogro distantem et inter fluvios mihi cognitos levissimam

κουφότατον ύδωρ παρεχόμενων και την χροιάν μάλιστα | aquam praebentem et colore maxime singularem . (5) Αcle

05 κειται .
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εξηλλαγμένον ( α) την μεν γάρ κουφότητα τω τε στα- vitatem quidem tum statera aliquis probaverit, tum facilius

θμό τεκμαίροιτο άν τις και προ τούτου , ότι επέπλει τη | etiam inde , quod mari innatat , nec cum eo commiscetur;

θαλάσση , ουχί δε συμμίγνυται καθάπερ τω Πηνειο | sicuti Titaresium Peneo innatare Homerus ( 10. 2, 754 )

τον Τιταρήσιον λέγει επιρρεϊν Όμηρος " dicit bis verbis :

καθύπερθεν επιρρέει ηύτ' έλαιον . Super innatat instar olei .

(5) Και ήν κατά μέν του επιρρέοντος βάψαντα γλυκύ | (3) Porro si quis in summum luctum urnamimmergeret ,

το ύδωρ ανιμήσασθαι· ει δε εις βάθος τις καθήκεν | aquamhauriebat dulcem; si contrain profundum demitteret ,

την κάλπιν , αλμυρόν. Καίτοι και πάς Πόντος πολύ τι
salsam . Quanquam universus Pontus longe dulcioris cst aquæ

γλυκυτέρου του ύδατός έστιν ήπερ ή έξω θάλασσα και

10 τούτου το αίτιον οι ποταμοί εισιν , ούτε πλήθος ούτε quam mare externum , propter immensam scilicet fluminuin

μέγεθος σταθμητοι όντες. (4) Τεκμήριον δε της γλυ- | multitudinem magnitudinemque. (4 ) Dulcedinis autem

κύτητος , εί τεκμηρίων δεϊ επί τοις αισθήσει φαινομέ- | argumentum ( si modo argumentis opus est in iis quae sensu

νοις , ότι πάντα τα βοσκήματα [ οι] προσοικούντες τη | percipiuntur ) , quod maris accole pecora omnia ad mare

θαλάσση επί την θάλασσαν κατάγουσιν και απ' αυτής
ducunt et ex illo aquantur. Na vero cernuntur lubenter

15 ποτίζουσιν ' τα δε πίνοντά τε ήδέως δράται , και λόγος

κατέχει ότι και ωφέλιμον αυτοίς τούτο το ποτόν εστι | bibere , etfama obtinet dulci salubriorem eis hunc potum

του γλυχέος μάλλον. (6 ) Η δε χρόα τω Φάσιδι οία esse . (5) Color autem Phasidis similis aquæ plumbo vel

από μολύβδου ή καττιτέρου βεβαμμένου του ύδατος : | stanno infectae , que tamen ubi subsedit , parissima ft.

κατασταν δε καθαρώτατον γίγνεται. Ού τοίνυν νενό- | Quamobrem mosobtinuit , ne ingredientes Phasimquicquain

0 μισται είσκομίσαι ύδωρ εις τον Φάσιν τους είσπλέοντας: aquæ invehant; sed simul ac flumen ingressi fuerint , præ
αλλ' επειδάν είσβαίνωσιν ήδη εις τον δούν , παραγγέλ- | cipitur, ut quicquid in navibus sit aquæ ,

effundatur : sin

λεται πάν εκχέαι το ένόν ύδωρ εν ταϊς ναυσιν · ει δε
minus, fama invaluit inobedientibus haud felicem fore na .

μή , λόγος κατέχει ότι οι τούτου αμελήσαντες ούκ ευ

πλοούσιν. Το δε ύδωρ του Φάσιδος ου σήπεται , αλλά | vigationem. Aqua Phasidis a putredine est immunis , ac

25 μένει ακραιφνές καιυπέρ δέκατον έτος , πλήν γε δή ότι | plus quam decem annis incorrupta manet , nisi quod in

εις το γλυκύτερον μεταβάλλει . dulciorem abit..

ΙΧ. Εισβαλλόντων δε εις τον Φάσιν, εν αριστερά IX . Intrantibus Phasim a sinistra positum est agnum deæ

ιδρυται η Φασιανή θεός. Είη δ' άν από γε του σχή- Phasianae , quam ex forma et habitu argumentum petens

ματος τεκμαιρομένω η Ρέα» και γάρ κύμβαλον μετά | Rheam esse dixeris : nam et cymbalum manibus tenet ,

30 χείρας έχει, και λέοντας υπό το θρόνω , και κάθηται | et leones liabetinima throni parte , sedetque eodem modo

ώσπερ εν τω Μητρώω Αθήνησιν ή του Φειδίου. (2) | atque illain Metroo Atheniensi, Phidiae opus. (2)Ιbident
Ενταύθα και η άγκυρα δείκνυται της Αργούς και η

μεν σιδηρά ούκ έδοξέ μοι είναι παλαιά καίτοι τομές | ferrea sit , non mihi visa est antiqua : quamquam magnitu
etiam ancora Argus navis ostenditur : quæ tamen quum

γεθος ου κατά τας νύν αγκύρας εστίν , και το σχήμα
dine recedit ab hodiernis ancoris , et forma aliquid habet

35 αμηγέπη εξηλλαγμένη αλλά νεωτέρα μου εφάνη εί

ναι του χρόνου. Λιθίνης δέ τινος άλλης θραύσματα | singulare : sed nihilominus istis Argonautarum temporibus

εδείκνυτο παλαιά, ως ταύτα μάλλον εικάσαι εκείνα εί- | recentior esse mihi visa est. At alterius cujusdam lapides

ναι τα λείψανα της αγκύρας της Αργούς. "Αλλο δε ancoræ fragmenta vetusta ibidem monstrabant, ut has potius

ουδέν υπόμνημα ήν ενταύθα των μύθων των αμφί τον | conjicias Argus ancore reliquias esse . Nullum praeterea

46 Ιάσονα . (3) Το μέντοι φρούριον αυτό, ένα περ κάθηνται | ibi eorum , que de Iasone fabulis produntur , monumen

τετρακόσιοι στρατιώται επίλεκτοι , τη τε φύσει του χω- | tum exstabat. (3) Ipsum vero castellum , in quo quadrin

ρίου οχυρώτατον είναι μοι έδοξεν , και εν επιτηδειοτάτωI genti electi milites sunt collocati , et Ioci natura manitissi

κείσθαι προς ασφάλειας των ταύτη πλεόντων. Και τά.
mum mihi visum est , et peropportune situm ad securita

φρος διπλή περιβέβληται τα τείχει , ευρεία εκατέρα. Ιtem eo appellentium. Fossa merus cinctus est duplicila

15 (4) Πάλαιμεν ούν γήϊνον τοτείχος ήν ,καιοι πύργοι | temeo appellentium. Fossa merus cinctus est duplici la

ξύλινοι έφεστήκεσαν· νύν δε εκ πλίνθου οπτης πεποίη- taque. (4) Olim terrenus fuit murus ,lignesque stabant

ται και αυτό και οι πύργοι και τεθεμελίωται ασφα- tures ; at nunc ile pariter atque turres ex latere coctili

λώς , και μηχαναι εφεστάσιν,και εν ολίγω, πάσιν εξήρ- sunt exstructa :ipse murus probe fundatus est et machinas

τυται προς το μηδέ πελάσαι άν τινα αυτή των βαρβά- | impositas habet atque uno verbo omnibus rebus ita est in

50 ρων , μήτιγε δή εις κίνδυνον καταστήσαι πολιορκίας | structus , ut nulus barbaris aditus pateat , illiusque custo

τους εν αυτώ φρουρούντας. (6) Επειδή δε και τον | des ab omni sint oppugnationis periculo tuti . (5) Quonian

όρμον έχρήν ασφαλή είναι ταϊς ναυσί, και όσα έξω του | autem ipsum quoque portum oportuit navibus tutum esse ,

φρουρίου κατωκείτο υπό τε των πεπαυμένων της στρα- ! et quidquid locorum extra castrum incolitur abiis qui mi

17
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τιάς και τινων και άλλων εμπορικών ανθρώπων , έδοξέ , litia sunt immunes , etab aliis quibusdam mercaturaln exer

μοι από της διπλής τάφρου , η περιβεβληται τατείχει , | centibus , decrevi a duplici illa fossa murum cingente alte

άλλην τάφρον εκβαλεϊν ως επί τον ποταμόν , και το τε ram ad flumen usque deducere , quæ et ipsam stationem et

ναύσταθμον περιέξει και τας έξω του τείχους οικίας . cetera , quae sunt extra murum , edificia complectatur.

Χ. Από δε του Φάσιδος Χαρίεντα ποταμόν παρη- X. A Phaside autem Charientem ( Jucundum ) fluvium

μείψαμεν ναυσίπορον: στάδιοι μεταξύ αμφοίν ενενή- | navigabilem praetersecti sumus : stadia inter utrumque no

κοντα και από του Χαρίεντος ες Χωβον ποταμόν εισε

πλεύσαμεν , άλλους ενενήκοντα , ένα περ και ώρμίσθη- | naginta : et a Clhariente ad Cliobum navigavimus, nonaginia

μεν. "Ων δε ένεκα και όσα ενταύθα επράξαμεν, δη- | pariter stadiis distantem , ubi etiam appalimus : qua autem

10 λώσει σοι τα Ρωμαϊκά γράμματα . (2) Από δέ Χώ

βου Σιγγάμην ποταμόν παραμείψαμεν ναυσίπορον
de causa , quidque illic egerimus, ex Latinis literis cognosces.

διέχει δέ τού Χώβου σταδίους ές δέκα και διακοσίου ; | (2) A Cliobo Singamem fluvium navigabilem praetervecli

μάλιστα. ' Εχεται δε του Σιγγάμου Ταρσούρας πο- sumus, qui a Chobo ducentis circiter et decem stadiis abest,

ταμός: στάδιοι είκοσι και εκατόν μεταξύ αμφούν. Ο Singami vicinus est Tarsuras fluvius : stadia inter utrumque

15 δε “Ίππος ποταμός του Ταρσούρου πεντήκοντα στα

δίους και εκατόν διέχει και του “Ιππου ο Αστέλεφος | centum et viginti. Hippus fluvius a Tarsara centuin et

τριάκοντα . ( 3 ) Παραμείψαντες δε τον Αστέλεφον εις | quinquaginta stadis distat; ab Hippo Astelephus triginta

Σεβαστόπολιν ήκομεν πρό μεσημβρίας , από Χώβου | stadiis . (3) Astelephum vero pretervecti , Sebastopolim

ορμηθέντες, σταδίους είκοσι και εκατόν τους από Αστε- | pervenimus ante meridiem, postquam a Chobo solvimus ,

20 λέφου · ώς και την μισθοφοράν τους στρατιώταις δούναι
της αυτης ημέρας και τους ίππους και τα όπλα ιδείν | peractis centum et viginti stadis ab Asteleplio : quamobrem

και τους ιππέας αναπηδώντας επί τούς ίππους και τους | eodem die et militibus stipendia persolvimus , et equos ,

κάμνοντας και τον σίτον , και το τείχος περιελθείν και arma, equites equis insilientes , ægros , annonam visimus,

την τάφρον . (1) Στάδιοι από μέν Χώβου εις Σεβαστόπο
et murum circumivimus fossamque. (4 ) Stadia a Chobo

25 λιν τριάκοντα και εξακόσιοι » από Τραπεζούντος δε
ad Sebastopolim sexcenta et triginta ; a Trapezunte ad Se

εις Σεβαστόπολιν, εξήκοντα και διακόσιοι και δισχίλιοι.
Η δε Σεβαστόπολις πάλαι Διοσκουριάςεκαλείτο, αποι- | bastopolim duo millia ducenta et sexaginta. Sebastopolis

κος Μιλησίων .
autem Dioscurias olim fuit nominata , Milesiorum colonia.

ΧΙ . "Έθνη δε παρημείψαμεν τάδε. Τραπεζουντίοις XI . Gentes autem præternavigavimus hasce. Trapezun

30 μέν , καθάπερ και Ξενοφών λέγει , Κόλχοι όμοροι. | tiis , ut Xenophon quoque scribit , finitimi sunt Colchi.

Και ούς λέγει τους μαχιμωτάτους και εχθροτάτους εί

ναι τοις Τραπεζουντίοις , εκείνος μεν Δρίλλας ονομάζει, | simos ait ,ipse quidem Drillas vocat , mihi vero idem esse
Atque quos ille bellicosissimos esse et Trapezuntiis infestis

εμοί δε δοκούσιν οι Σάννοι ούτοι είναι . Και γάρ μα

χιμώτατοί εισιν εις τούτο έτι και τους Τραπεζουντίοις
Sanni videntur . Hi enim ad hoc usque temporis bellicosis

35 εχθρότατοι , και χωρία οχυρά oικoύσιν , και έθνος άβα- simi ac Trapezuntiis inimicissimi sunt, et loca incolunt mu :

σίλευτον . (2) Πάλαι μεν και φόρου υποτελές Ρω- I nita , regumque imperio gens caret . ( 2 ) Tributarii olim

μαίοις , υπό δε του ληστεύειν ουκ ακριβούσι την φοράν fuerunt Romanis , at nunc latrocinis dediti tributorum 50

αλλά νύν γε διδόντος θεού ακριβώσουσιν , ή έξελούμεν | Iationem negligunt : que quidern posthac , des juvante ,

αυτούς . Τούτων δε έχονται Μαχέλονες και Ηνίοχοι:
accurate persolvent, aut eos exterminabimus. Hos attin

40 βασιλεύς δ' αυτών 'Αγχίαλος. Μαχελόνων δε και Ηνιό
χων εχόμενοι Ζυδρείται• Φαρασμάνου ούτοι υπήκοοι· | gunt Machelones et Ηeniocli , quorum rex est Anchialus ,

Ζυδρειτών,δέ Λάζαι βασιλεύς δε Λαζών Μαλάσσας, Maclhelonibus et Ηeniochis vicini Zydrita , Pharasmano

δς την βασιλείαν παρά σου έχει. (5) Λαζών δε 'Αψί- | subjecti. Zydritis vicini Laze ; rex Lazarum Malassas ,

λαι έχονται βασιλεύς δε αυτών Ιουλιανός ούτος εκ
qui a te regnum tenet. (3) Lazis finitimi Apsilæ , quibus

45 του πατρός του σου την βασιλείαν έχει. Αψίλαις δε
όμοροι 'Αβασκοί και'Αβασκών βασιλεύς Ρησμάγας | Julianusimperat : hic a patre tuo regnum accepit. Apsi

και ούτος παρά σου την βασιλείαν έχει . 'Αβασκών δέ | las excipiunt Abasci : Abascorum rex Rhesmagas; 1s quoque

εχόμενοι Σανίγει , ίναπερ και η Σεβαστόπολις ώκι- | ate regnum obtinet. Abascis contermini Sanigre , ubi Se

σται : Σανίγων βασιλεύς Σπαδάγας εκ σου την βασι- | bastopolis sita: Sanigarum rex Spadagas a teregnum habet .

60 λείαν έχει. (4) Μέχρι μεν δη Αψάρου ως προς ή Ι (4) Ad Apsarum usque orientem versus navigavimusin der
επλέομεν εν δεξιά του Ευξείνου . Ο δε Αψαρός πέ
ρας εφάνη μου είναι κατά μήκος του Πόντου: ένθεν tra parte maris Euxini. Apsarum autem agnovi terminum

γάρ ήδη προς άρκτον και πλούς ημίν εγίνετο έστε επί esse Ponti secundum ejus longitudinem . illinc enim jain

Χώβον ποταμόν , και υπέρ τον Χώβον επί τον Σιγά- I ad septentrionem fuit nostra navigatio ad Cliobum usque
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μην . Από δε Σιγάμου εκάμπτομεν εις την λαιάν | Puvium , indeque ad Sigamen . A Sigame autem deflexi

πλευράν του Πόντου έστε επί τον "Ιππον ποταμόν. (5)

Απόδετου“Ιππου ως επ’ Αστέλεφον καιΔιοσκουριάδα | ab Hippo ad Asteleplum et Dioscuriadem usque vidimusmus ad sinistrum Ponti latus ad Hippum usque fluvium ; (5)

κατείδομεν τον Καύκασον το όρος , το ύψος μάλιστα

6 κατά τας 'Αλπείς τάς Κελτικάς. Και του Καυκάσου
Caucasum montem , altitudine prorsus Alpibus Cellicis

κορυφή της εδείκνυτο , Στρόβιλος τη κορυφή όνομα , | comparandum; et Caucasijugumquoddam monstrabatur ;

έναπερ ο Προμηθεύς κρεμασθήναι υπό Ηφαίστου κατά Strobilus ei nonien ; in quo Prometheum a Vulcano Jovis

πρόσταξιν Διός μυθεύεται.
jussu suspensum fuisse fabulantur.

ΧΙΙ . Τα δε από Βοσπόρου του Θρακίου έστε επί XII. Locorum autem atque itinerum a Bosporo Thracio

10 Τραπεζούντα πόλιν ώδε έχει. Κατά τον Θράκιον Βόσ
usque ad Trapezuntem ratio sic se habet. Ad Thracium

πoρoν και το στόμα του Ευξείνου Πόντου εν τοις δε
Bosporum atque os Euxini Ponti, in dextro latere Asiam

ξιούς της Ασίας μέρεσιν , άπερ εστί του Βιθυνών έθνους,

κείται χωρίον λεγόμενον Ιερόν, εν ώ ναός έστι Διός | adluente, ubi regio est Bithynorum, situs est locus Hieron
Ουρίου ούτω προσαγορευόμενον . Τούτο δε το χωρίον | dictus , ubi templum est Jovis Urii quem vocant . ΗicIocus

15 αφετήριόν εστι τοίς εις τον Πόντον πλέουσιν . ( 2) Τοίς est unde solvunt in Pontum navigaturi. (2 ) Ingressis au

πλεύσασι δε εις τον Πόντον [έν ] δεξιά εις [ έχουσι ? ] | tem Pontum , ita ut ad dextram habeant Asiae partem, quae

την Ασίαν , το λεγόμενον μέρος του Βιθυνών έθνους το
est Bithynorum gentis Ponto adjacens , navigatio se habet

προς Πόντον κείμενον , και περίπλους ούτως έχει . Το

Ιερόν του Διός του Ουρίου διέχει από Βυζαντίου στα hunc in modum . Hieron Jovis Urii a Byzantio distat centum

20 δίους είκοσι και εκατόν. Και έστι στενότατον ταύτη et viginti stadia ; atque est ibi os Ponti angustissimum ,

το στόμα του Πόντου καλούμενον , καθότι εισβάλλει per quod in Propontidem labitur. At hæc quidem noscenti

εις την Προποντίδα . Ταύτα μεν ειδότι σοι λέγω. (3 ) tibi dico . (3) Ab Hiero autem navigantibus a dextra oc

Απόδετου Ιερού πλέοντι εν δεξιά Ρήβαςποταμός στα . currit Rhebas fluvius : nonaginta stadia ab Hiero Jovis distat.

δίους διέχει του Ιερού του Διός εννενήκοντα. Έπειτα
Ab hoc Acra Melæna (Promontorium atrum ) quam vocant

2ο Μέλαινα άκρα ώδε καλουμένη , πεντήκοντα και εκατόν .
abest centum et quinquaginta stadia . Ab Acra Melæna adΑπό Μελαίνης άκρας ες'Αρτάνην ποταμόν , ίνα και

όρμος ναυσι μικραϊς προςιερό Αφροδίτης, πεντήκοντα | Artanem luvium, ubi et statio parvis navibus juxta fanum
άλλοι και εκατόν . (6) Από δέ 'Αρτάνης εις Ψίλιν πο Veneris , centum pariter et quinquaginta stadia . (4 ) Ab

ταμόν πεντήκοντα και εκατόν · και πλοία μικρά δρ- | Ariane ad Psilim ( Psillim ) fluvium centum et quinqua

δε μίζοιτο αν προς τη πέτρα τη ανεχούση ού πόρρω από | ginta ; et navigia exigua commode appellere possint ad pe

του ποταμού των εκβολών. 'Ενθένδε εις Κάλπης λι- tram haud procul ab istius fluminis ostio imminentem .

μένα δέκα και διακόσιοι στάδιοι . ( 6) Ο δε Κάλπης | Inde ad portum Calpes ducenta et decem stadia . (5 ) Qualis

λιμήν οποίόν το χωρίον εστίν , και όποιος όρμος, και
autem locus sit portus Calpes , qualisque statio , et ibi fon

ότι πηγή εν αυτώ ψυχρού και καθαρού ύδατος , και ότι
tem esse frigidæ ac limpidæ aquæ et silvas mari vicinas

25 έλαι προς τη θαλάσση ξύλων ναυπηγησίμων , και αυ

ται ένθηροι , ταύτα Ξενοφώντι τω πρεσβυτέρω λέλε- | lignorum ad naves conficiendas illasque feris abundare ,
hæc Xenophon senior narravit .

ΧΙΙΙ . Από Κάλπης λιμένος εις Ρόην στάδιοιείκοσι XIII. A Calpes portu ad Rhoen , stationem parvis aptam

όρμος ναυσί μικραίς . Από “Ρόης εις Απολλωνίαν | navigiis , sunt viginti stadia . A Rhoe ad Apolloniam , insu

40 νήσον μικράν , ολίγον διέχουσαν της ηπείρου , άλλοι
lam exiguam , non procul a continente remotam , alia visείκοσι. Λιμήν υπό τη νησίδι. Και ένθεν εις Χηλάς

στάδιοι είκοσιν. Από Χηλών όγδοήκοντα και εκατόν , | sinti . Est portus in hac insula . Ηinc ad Chelas viginti

ένα περ Σαγγάριος ποταμός έσβάλλει εις τον Πόντον. | stadia.stadia . A Chelis usque ad id loci , ubi Sangarius fluvius in

(2) Ενθένδε εις του Υππίου τας εκβολάς άλλοι όγδοή- | Pontum intuit , centum et octoginta . (2) Inde ad Hyppii

45 κοντα και εκατόν . Είς δε Λίλλιον εμπόριον από του

ostia , alia centum et octoginta. Ab Hyppio ad Lillium
Υππίου στάδιοι εκατόν · και από του Λιλλίου εις

'Ελαίον εξήκοντα. 'Ενθένδε ες Κάλητα , άλλο έμ- | emporium, centum stadia , et a Lillio ad Eleum , sexa

πόριον , είκοσι και εκατόν . (3) Από Κάλητος ες | ginta . Inde ad Caletem , aliud emporium , centum et vi

Λύχων ποταμόν , ογδοήκοντα : από δε Λύκου εις | ginti. (3) A Calete ad Lycum luvium, octoginta. ALyco

ο Ηράκλειαν πόλιν “Ελληνίδα Δωρικήν , Μεγαρέων | ad Ηeracleam , urbem Graecam Doricam,Megarensiam co

άπoικoν , στάδιοι είκοσι εν Ηρακλεία ορμος ναυσίν .

Από δε Ηρακλείας επί μεντο Μητρώον καλούμενον , | Ioniam, viginti stadia : in Heraclea statio navium. Ab

στάδιοι όγδοήκοντα . (4 ) Ένθεν δε εις το Ποσίδειον , Heraclea ad Metroum , octoginta stadia . (4 ) Inde ad Po

τεσσαράκοντα και ένθεν εις Τυνδαρίδας , πέντε και | sidium , quadraginta. Inde ad Tyndaridas , quadraginta

Χται ,

17 .
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20 κοντα .

τεσσαράκοντα. Πέντε δε και δέκα ένθεν επί το Νυμ- I quinque . Inde ad Nymplheum, quindecim; et a Nympliro

φαίον και από το Νυμφαίου επί τον Οξείναν ποτα ad Oxinam fluvium , triginta. Ab Oxina ad Sandaracam

μόν, τριάκοντα. Και από Οξείνου εις Σανδαράκην, | nonaginta stadia : Sandaraca statio est parvis navibus.(5)

ενενήκοντα : Σανδαράκη όρμος ναυσι μικραίς. (5)
5. Ενθένδε εις Κρηνίδας , εξήκοντα. Και από Κρηνίδων | Inde ad Crenidas saxaginta ; et a Crenidibus ad Psyllam

εις Ψύλλαν εμπόριον, τριάκοντα. ' Ενθένδε εις Τίον , | emporium , triginta . Inde ad Tiam , urbem Grecam Ioni

πόλιν “Ελληνίδα Ιωνικήν , επί θαλάττη οικουμένην, Μι- | cam , in maris ora sitam , Milesiorun coloniam , nonaginta .

λησίων και ταύτην άπoικoν , ενενήκοντα . Από δε Τίου A Tio ad Billæum fluvium , viginti stadia. A Billæo ad

εις Βιλλαίον ποταμόν , στάδιοι είκοσιν . Από δε Βιλ- Parthenium fluvium , centum stadia. (6) Hucnsque Thra

10 λαίου επί τον Παρθένιον ποταμόν , στάδιοι εκατόν . (6)
ces Bithyni sedem tenent . Quorum Xenophon in sua histo.

Μέχρι τούδε Θράκες οι Βιθυνοί νέμονται» ών και
ria (Anab. 6, 3 ) mentionem fecit, quos omnium Asiæ po .

Ξενοφών εν τη συγγραφή μνήμην εποιήσατο, ότι μα
χιμώτατοι είεν των κατά την Ασίαν , και τα πολλά | palorum bellicosissimos esse ait , quorumquein terraexer

κακά η στρατιά των Ελλήνων ότι έν τήδε τη χώρα | citum Graecorum multa mala perpessum esse testatur, post

15 έπαθεν , επειδή απεχωρίσθησαν οι Αρκάδες από τε της | quam Arcades a Cliirisophi atque Χenophontis partibus de

Χειρισόφου και της Ξενοφώντος μερίδος.
fecerant ..

XIV. Τα δε από τούδε ήδη Παφλαγονία. Από XIV. Hinc Paphlagoniæ est initium . A Parthenio ad

Παρθενίου ες"Αμαστριν πόλιν “Ελληνίδα , στάδιοι ενε
Amastrim urbem Græcam , ubi navibus statio , nonaginta

νήκοντα : όρμος ναυσίν. 'Ένθεν εις Ερυθίνους , εξή
stadia. Inde ad Erythinos , sexaginta ; et ab Erythinis ad

Και από 'Ερυθίνων εις Κρώμναν , άλλοι εξή.

κοντα . (2) Ενθένδε εις Κύτωρον ενενήκοντα: όρμος
Cromnam , sexaginta alia . (2 ) Hinc ad Cytorum , ubi sta

ναυσιν εν Κυτώρα. Και από Κυτώρου εις Αιγιαλούς , tio navibus , nonaginta . A Cytoro ad Egialos , Sexaginta .

εξήκοντα . 'Ες δε Θύμηνα , ενενήκοντα . Και εις | Ad Thymena , nonaginta. Ad Carambin , Centum et viginti.

Κάραμβιν, είκοσι και εκατόν. ( 3) Ενθένδε εις Ζεφύ- I (3) Inde ad Zephyrium , sexaginta . A Zephyrio ad Aboni

25 ριον , εξήκοντα. Από δε Ζεφυρίου εις 'Αβώνου τείχος , | mania , urbem exiguam , centum et quinquaginta : statio

πόλιν σμικράν , πεντήκοντα και εκατόν . “Ορμος ναυ

σιν ουκ ασφαλής· αλλ ' είδoιεν [ σαλεύoιεν ? ] αν
illic navibus non admodum tuta ; ubi tamen , si non magna

απαθείς, ει μή μέγας χειμώνα κατέχοι. Από δέ 'Αβώ- | sit tempestas , a damno immunes commorari queant. Ab

νου τείχους εις Αίγινήτην , άλλοι πεντήκοντα και έκα- Aboni mænibus ad Æginetam , centum et quinquaginta.

30 τόν . Ενθένδε εις Κίνωλιν εμπόριον, άλλοι εξήκοντα: Inde ad Cinolim emporium , alia sexaginta , et in Cinoli na

και εν Κινώλει σαλεύoιεν αννήες ώρα έτους. ( 4) Από ves æstate commorari possint. (4) A Cinoli ad Stephanen,

δε Κινώλιος ες Στεφάνην , ογδοήκοντα και εκατόν :

όρμος ναυσιν ασφαλής. Από δε Στεφάνης εις Ποτα
ubi statio navibus tuta , centum et octoginta. A Stephane

μούς , πεντήκοντα και εκατόν . Ενθένδε εις Λεπτήν | ad Potamos , centum et quinquaginta . Ηinc ad Leptem

35 άκραν , εκατον και είκοσι . Από δε Λεπτής άκρας ες | Acram , centum et viginti . A Lepte Acra ad Harmenen,

Αρμένην , εξήκοντα • λιμήν αυτόθι . Και Ξενοφών | sexaginta : portus illic; Harmenae Xenophon(An. 6 ,1, 9 )

της Αρμένης εμνημόνευσεν. (6) Και ένθεν εις Σινώ
quoque mentionem facit. (5) Inde ad Sinopen ,

πην , στάδιοι τεσσαράκοντα: Σινωπείς , Μιλησίων | quadraginta : Sinopenses Milesiorum coloni. ASinope ad
άποικοι. Από δε Σινώπης εις Κάρουσαν , πεντή

40 κοντα και εκατόν · σάλος ναυσίν . Ενθένδε εις Ζά- | Carusam, ubi salum navibus, centum et quinquaginta . Ηinc

item ad Zagora , centum et quinquaginta . Inde ad Halym
γωρα , άλλοι αύ πεντήκοντα και εκατόν . Ενθένδε εις

τον "Αλυν ποταμόν , τριακόσιοι . fluvium , trecenta .

XV . Ούτος ο ποταμός πάλαι μεν όρος ήν της Κροί- XV. Hic fluvius olim regni Crosi et Persarum terminus

σου βασιλείας και της Περσών : νύν δε υπότη Ρωμαίων | fuit , nunc sub Romanorum imperio Puit ; haud a meridie ,
45 επικρατεία ρέει , ουκ από μεσημβρίας , ώς λέγει “Ηρό- | ut Herodotus ( 1 , 72 ) ait , sed ab ortu solis : ubi auteme

δοτος , αλλά από ανίσχοντος ηλίου . Καθότι δε εισβάλ

λει εις τον Πόντον , ορίζει τα Σινωπέων και Αμισηνών | exonerat in Pontum , Sinopensium et Amisenorum agros e

έργα . (2) Από δε Αλυος ποταμού ές Ναύσταθμον , | parat. (2 ) Αb Haly fluvio ad Naustathmum , ubi palus ,

στάδιοι ενενήκοντα: έναπερ και λίμνη εστίν. Ενθένδε | nonaginta stadia . Ηinc ad Conopeum , aliam paludem,
60 ες Κωνωπείον, άλλην λίμνην , άλλοι αυ πεντήκοντα .

item quinquaginta. A Conopeo ad Eusenen , centum et

'Απο δε Κωνωπείου ές Ευσήνην , εκατόν και είκοσι .

( 6 ) Ενθένδε εις'Αμισόν εκατόν και εξήκοντα . 'Αμι

viginti. (3) Inde ad Amisum, centum et sexaginta : Amisus

σός , πόλις “Ελληνίς , Αθηναίων άποικος , επί θαλάττη | autem , urbs Graeca,.Αtheniensium colonia , mari adjacet. Ab

οικείται. Από δε '
Αμισού εις 'Αγκώνα λιμένα ένα- Amiso ad Anconem portum , ubi Iris in Pontum exonera

stadia



ARRIANI PERIPLUS PONTI EUXINI .
261

χοντα .

περ και ο Ίρις εισβάλλει εις τον Πόντον, στάδιοι εξή- I tur, centum et sexaginta stacia. Ab Iris ostio ad Ηeraclerum

κοντα και εκατον. Από δε του Ίριος των εκβολών

ές Ηράκλειον , εξήκοντα και τριακόσιοι » όρμος ναυ
portum , trecenta et sexaginta , ubi statio navibus . Hinc

σίν . Ένθένδε επί τόν Θερμώδοντα ποταμόν , τεσσα- ad Thermodontem fluvium , quadraginta : hic est ille fu

5 ράκοντα . Ούτος και Θερμώδων εστίν , ίναπερ αι Αμα

ζόνες oικήσαι λέγονται .
vius , ubi Amazones sedem habuisse dicuntur.

XVI. Από δε Θερμώδοντος εις Βήριν ποταμόν , XVI . A Thermodonte ad Berin fluvium , nonaginta sta.

στάδιοι ενενήκοντα. Ενθένδε εις Θόαριν ποταμόν , | dia.
Inde ad Thoarin fluvium , sexaginta . A Thoari ad

εξήκοντα. Από δε Θοάριος ες Οινόην , τριάκοντα .

10 'Aπό Οινόης ες Φιγαμούντα ποταμόν , τεσσαράκοντα .
@noen , triginta. Ab Enoe ad Phigamuntem fluvium ,

'Ενθένδε εις Φαδισάνην φρούριον , πεντήκοντα και έκα- | quadraginta : inde ad Ρliadisanen castellum , centum et

τον . (2 ) Ενθένδε εις Πολεμώνιον πόλιν , στάδιοι | quinquaginta . (2) Inde ad Polenmonium urbem , deceim

δέκα . Από Πολεμωνίου εις άκραν Ίασόνιον καλουμέ- | stadia . A Polemonio ad promontorium Iasonium vocatum ,

νην , στάδιοι τριάκοντα και εκατόν . Ενθένδε εις Κι- | centum et triginta stadia . Ηinc ad Cilicum insulam , quin

λίκων νήσον , πεντεκαίδεκα στάδιοι . (5) Από δε Κι
decim stadia. (3) A Cilicum insula ad Boonem , ubi statio

15 λίκων νήσου ές Βοώνα , πέντε και εβδομήκοντα εν

Βοώνι όρμος ναυσίν . Ενθένδε εις Κοτύωρα , ενενή- | navibus , septuaginta quinque. Inde ad Cotyora , nona

Ταύτης, ως πόλεως , Ξενοφών εμνημόνευσεν, | ginta : hujus tanquam urbis a Xenophonte ( Αη. 5 , 5 , 3 )

και λέγει Σινωπέων άπoικoν είναι: νύν δε κώμη | fit unentio , eamque Sinopensium coloniam dicit ; hodio

εστί , και ουδέ αυτή μεγάλη. Από Κοτυώρων ες Με. vero pagus est , neque ille quidem magnus. A Cotyoris ad

20 λάνθιον ποταμόν, στάδιοιμάλιστα εξήκοντα . 'Ενθένδε | Melanthium luvium stadia circa Sexaginta. Inde ad Ρlar

εις Φαρματηνον, άλλον ποταμόν , πεντήκοντα και έχα
matenum , alium fluvium , centum et quinquaginta , et inde

τόν . Και ένθεν εις Φαρμακείαν , είκοσιν και εκατόν.
ad Pharnaceam centum et viginti. (4) Hæc Pharnacea fuit

(4) Αύτη η Φαρμακεία πάλαι Κερασούς εκαλείτο, Σι

πέων και αυτη άποικος . Ενθένδε ες την 'Αρη- Για Aretiaderm insulan, triginta; et inde ad Zephyrium ,cen
olim Cerasus dicta , ipsa quoque Sinopensium colonia. Hinc

25 τιάδα νησον , τριάκοντα . Και ένθεν ές Ζεφύριον , εί

κοσι και εκατόν όρμος ναυσίν. Από δέ Ζεφυρίου | tum et viginti : ibi statio navibus. A Zephyrio ad Tripolirm ,

εις Τρίπολιν , στάδιοι ενενήκοντα . Ενθένδε τα stadia nonaginta. Inde ad Argyria, stadia viginti. ( 5) Ab

'Αργύρια , στάδιοι είκοσι. (6) 'Εκ δε των Αργυρίων | Argyris ad Philocaleam , nonaginta . Ηinc ad Coralla ,

εις Φιλοκάλειαν , ενενήκοντα. Ενθένδε ες Κόραλλα , | centum. A Corallis ad Sacrum montem , centum et quin

30 εκατόν. Από δε Κοράλλων εις Ιερον όρος , πεντή- I quaginta. A Sacro monte ad Cordylain , ubi statio navibus,

κοντα και εκατόν . Από δε Ιερού όρους εις Κορδύλην, | quadraginta. A Cordyla vero ad Ηermonassam, quadra

τεσσαράκοντα · όρμος ναυσίν. (6) Από δε Κορδύλης | ginta quinque : et ibi statio . Ab Hermonassa Trapezun

ές Ερμώνασσαν, πέντε και τεσσαράκοντα και δεύρο
tem usque , sexaginta stadia. Hîc tu portum curas fieri :

όρμος. Από δε Ερμωνάσσης εις Τραπεζούντα , στά

35 διοι εξήκοντα: ενταύθα συ ποιείς λιμένα . Πάλαι
nam olim erat statio , in qua æstivo tantum tempore naves

γάρ, όσον αποσαλεύειν ώρα έτους , όρμος ήν.
in ancoris stare poterant.

XVII. Τα δε από Τραπεζούντος διαστήματα μέχρι XVII . Locorum autein intervalla , a Trapezunte usque

Διοσκουριάδος , προείρηται διά των ποταμών αναμε- | ad Dioscuriaderm , luminum intervallis dimensa supra jam

τρηθέντα. Αθροίζοντες δε από Τραπεζούντος εις Διοσ attulimus : quæ si colligamus , erunt a Trapezunte ad Dios

40 κουριάδα , την νύν Σεβαστόπολιν καλουμένην , στά curiadem , nunc Sebastopolim dictam , stadia bis mille du.

διοι δισχίλιοι διακόσιοι εξήκοντα. (2) Τάδε μεν τα centa et sexaginta. (2) Atque hæc quidem itineris dextri

από Βυζαντίου πλεόντων εν δεξιά ως επί Διοσκουριάδα , a Byzantio Dioscuriadem usque , quod castrum imperii Ro

ες όπερ στρατόπεδον τελευτά Ρωμαίοις η επικράτεια | mani terminus est ( a dextris Pontum ingredientibus ) , sess

( εν δεξιά έσπλεόντων εις τον Πόντον ) . (3) Επει δε
offert ratio. (3) Quum vero Cotym , regem Bospori Cim

45 επυθόμην Kότυν τετελευτηκέναι, τον βασιλέα του Βοσ
πόρου του Κιμμερίου καλουμένου, επιμελές έποιη- | merii , defunctum cognovissem , operamdedi sedulam, ut

hanc tibi etiam ad Bosporum navigationem apertam redde

σάμην και τον μέχρι του Βοσπόρου πλούν δηλώσαι σοι ·
rem : ut , si quid forte de Bosporo capere velis consilii , hac

ως , εί τι βουλεύοιο περί του Βοσπόρου , υπάρχοι σοι
tibi navigatione cognita , id

και τόνδε τον πλούν μη αγνοούντι βουλεύεσθαι.
agere possis.

XVIII . Ορμηθείσιν ούν εκ Διοσκουριάδος , πρώτος XVIII. Solventibus itaque a Dioscuriade prima sese of

αν είη όρμος εν Πιτυούντιο στάδιοι τριακόσιοι πεντή- I fert statio in Pityrunte , trecentis et quinquaginta stadis

κοντα . ' Ενθένδε ες την Νιτικήν, στάδιοι πεντήκοντα | distans. Inde ad Niticam , centum el quinquaginta stadia ,

και εκατόν · ίναπερ πάλαι ώκει έθνος Σκυθικόν , ου μνή- | ubi olim gens Scythica habitabat , cujus Herodotus (4 , 109 )
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μην ποιείται ο λογοποιός Ηρόδοτος. 2) Και λέγει quoque historicus meminit : (2 ) illos autem tradit pediculis

τούτους είναι τους φθειροτρωκτέοντας και γάρ εις τούτο vesci solitos; quæ quidem fama de iis etiamnum obtinet.

έτι η δόξα και αυτή υπέρ αυτών κατέχει. Εκ δε Νιτι
A Nitica ad Abascum fluvium , nonaginta stadia . Ab Abasco

κής εις "Άβασκον ποταμόν, στάδιοι ενενήκοντα. Ο δε

5 Βόργυς του 'Αβάσκου διέχει σταδίους εκατον και είκο- distat Borgys centum et viginti stadia , et a Borgy Nesis,

σιν και ο Νήσης του Βόργυος, έναπερ και η Ηράκλειος | ubi Herculeum promontorium eminet , stadia sexaginta .

άκρα ανέχει, σταδίους εξήκοντα . (3) Από δέ Νήσιος εις ( 3)ΑΝesi ad Masaiticamstadianonaginta.Inde ad Acheunta

Μασαϊτικήν, στάδιοι ενενήκοντα. Ενθένδεεις Αχαιούν- | Muviam, qui Zileios atque Sanichas separat , stadia sexa

τα , στάδιοι εξήκοντα: όσπερ ποταμός διορίζει Ζιλχούς

10 και Σάνιχας. Ζιλχών βασιλεύς Σταχέμφαξ και ούτος | ginta. Zilchorum rex est Stachermpliax , qui a te regnum

παρά σου την βασιλείαν έσχεν. Από 'Αχαιούντος εις | obtinuit . Ab Acheunte ad Ηerculeum promontorium , sta

Ηράκλειαν άκραν, πεντήκοντα και εκατόν στάδιοι.
dia centum et quinquaginta. Inde ad promontorium quod

Ενθένδε εις άκραν, ίναπερ σκέπη εστίν ανέμου θρα- | dam , ubi tuta adversus Thrasciam et Boream ventos statio,

σκίου και βορρα , όγδοήκοντα και εκατόν. («) Ενθένδε

15 εις την καλουμένην Παλαιάν Λαζικήν , είκοσιν και έκα
centum et octoginta. (4 ) Inde ad Veterem Lazicam , quæ vo

τον στάδιοι . Ενθένδε ες την παλαιάν Αχαΐαν, πεντή- | catur , stadia centum et viginti . Ηinc ad Achaiarm anti

κοντα και εκατόν · και ένθεν ες Πάγρας λιμένα , πεν- quam , centum et quinquaginta , et inde ad Pagræ portum ,

τήκοντα και τριακόσιοι . Από δέ Πάγρας λιμένος εις trecenta et quinquaginta. A Pagræ portu ad Sacrum por
Ιερον λιμένα , ογδοήκοντα και εκατόν. Ενθένδε εις

20 Σινδικήν , τριακόσιοι.
tum , centum et octoginta. Inde ad Sindicam , trecenta .

XIX . Από δε Σινδικής εις Βόσπορον τον Κιμμέριον XIX. A Sindica ad Bosporum Cimmerium et Panticapæuin

καλούμενον, και πόλιν του Βοσπόρου Παντικάπαιον , | urbem Bospori , quingenta et quadraginta. Inde ad Τa

τεσσαράκοντα και πεντακόσιοι. Ενθένδε επί Τάναϊν
naim ſluvium , qui Europam ab Asia dicitur disterminare ,

ποταμόν, εξήκοντα : δς λέγεται ορίζειν από της Ασίας

25 την Ευρώπης και ορμάται μεν από λίμνης της Μαιώ- | sexaginta. Ηic erumpit ex Meotide palude , atque influit

τιδος , έσβάλλει δε εις θάλασσαν την του Ευξείνου Πόν- in mare Ponti Euxini : (2) quamquam Æschylus in Pro

του (2) καίτοι Αισχύλος έν Προμηθεϊ Λυoμένω τον metheo Soluto Plasim Europæ atque Asiæ terminum facit .

Φάσιν όρον της Ευρώπης και της Ασίας ποιεί. Λέ

γουσι γούν αυτό οι Τιτάνες προς τον Προμηθέα ότι
Sic enim apud illum Titanes alloquuntur Prometheum :

"Ήκομεν Vcnimus

τους σoυς άθλους τούσδε , Προμηθεύ ,
has tuas ærumpas , Prometheu ,

δεσμού τε πάθος τόδ ' έσοψόμενοι.
vinculorumque hanc calamitatem visuri .

" Έπειτα καταλέγουσιν, όσην χώραν επήλθον Deinde recensent , quot regiones peragraverint :

Τη μεν δίδυμον χθονός Ευρώπης Hic quidem duplicem Europæ

μέγαν ήδ' 'Ασίας τέρμονα Φάσιν. et Asiæ magnum terminum , Phasin .

(3) Της δε λίμνης της Μαιώτιδος περίπλους εν κύκλο (3) Ipsius vero paludis Meotidis ambitus fertur esse circiter

λέγεται σταδίων αμφί τους ενακισχιλίους. Από δε stadiorum novem millium . A Panticapæo ad vicum Ca

Παντικαπαίου εις κώμης Καζέκα επί θαλάττη σκισμέ- | zeca , mari adjacentem, stadia quadringenta et viginti . Inde

νην , στάδιοι είκοσι και τετρακόσιοι. Ενθένδε ες Θεο
ad Theodosiam , urbem desertam , stadia ducenta et octo

40 δοσίαν, πόλιν ερήμην, στάδιοι όγδοήκοντα και διακόσιοι .
(4) Και αύτη παλαιά ήν “Ελλάς πόλις, Ιωνική , Μιλησίων | ginta : (4 ) Ιec olim urbs Grecanica fuit, Ionica, Milesiorum

άποικος και μνήμη έστιν αυτής εν πολλοίς γράμμασιν. | colonia , et illius memoria multisliterarum monumentis ce

Ενθένδε εις λιμένα Σκυθοταύρων έρημον, στάδιοι δια
lebratur. Inde ad portum Scythotaurorum desertum , sta

κόσιοι και ένθεν εις Λαμπάδα της Ταυρικής , στάδιοι dia ducenta . Hinc ad Lampada Tauricæ civitatem , stadia

45 εξακόσιοι. (5) Από δε Λαμπάδος εις Συμβόλου λι- sexcenta . (5) A Lampade ad Symboli portum item Tauri

μένα , Ταυρικόν και τούτον , στάδιοι είκοσι και πεντα cum , stadia quingenta et viginti , et inde ad Chersonesum

κόσιοι . Και ένθεν ες Χερρόνησον της Ταυρικής , ο .
Tauricæ , centum et octoginta . A Chersoneso ad Cercinitirn ,

γδοήκοντα και εκατόν. Από δέ Χερρονήσου ες Κερκι- | stadia sexcenta, et a Cernitide ad Calum ( Pulchrum por

νίτιν , στάδιοι εξακόσιοι , και από Κερκινίτιδος ές Καλών
tum item Scythicum , alia septingenta .

60 λιμένα , Σκυθικόν και τούτον , άλλοι επτακόσιοι .

XX . Έκ δε Καλού λιμένος ες Ταμυράκην, τριακό- XX . A Calo portu ad Tamyracam , trecenta . Intra Tamy.

σιοι έσω δέ της Ταμυράκης λίμνη εστίν ου μεγάλη. Και racam palus est non admodum magna ; et inde ad ostia pa

30

35
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ένθεν εις τας εκροές της λίμνης, άλλοι τριακόσιοι. Εκ | Iudis, trecenta alia. Ab ostis paludis ad Eonas , stadiatre

δε των εκροών της λίμνης ές Hόνας, στάδιοι όγδοήκοντα | centa et octoginta ; atqueinde ad Borysthenem luvium ,

και τριακόσιοι και ένθεν ές ποταμόν Βορυσθένην, πεν
centum et quinquaginta. (2) Per Borysthenem sursum na .

τήκοντα και εκατόν . (2) Κατά δε τον Βορυσθένην άνω

και πλέοντι πόλις “Ελληνίς , όνομα 'Ολβία , πεπόλισται .
viganti urbs Græca, Olbia dicta, condita est. A Borysthene

Από δε Βορυσθένους επί νήσον σμικράν , ερήμην και ad parvam quandam , desertam nomineque carentem insu

ανώνυμον , στάδιοι εξήκοντα και ένθεν εις Οδησσόν, | larm, stadia sexaginta ; etinde ad Odessum , ubi statio navi

όγδοήκοντα: εν Οδησσό όρμος ναυσίν . Από δε Οδησ
bus , octoginta. Odesso proximus , stadiorum ducentorum

σου έχεται Ιστριανών λιμήν: στάδιοι ες αυτόν πεντή -
et quinquaginta intervallo distans , Istrianorum portus . (3)

10 κοντα και διακόσιοι. (3) Ενθένδε έχεται'Ισιακών λι

μήν · στάδιοι ες αυτόν πεντήκοντα . Και ένθεν εις το
Huic proximus Isiacorum portus, stadiis quinquaginta di.

Ψιλον καλούμενον στόμα του Ίστρου , διακόσιοι και stans. Inde ad Psilum ( tenue) quod vocant os Istri, mille et

χίλιοι » τα δε εν μέσω έρημα και ανώνυμα.
ducenta . Loca in medio deserta sunt et nomine carent .

XXI. Κατά τούτο μάλιστα το στόμα , επ' ευθύ XXI. E regione fere omnino hujus ostii, si recta naviga

15 πλέοντι ανέμω απαρκτία ιδίως [ώς ?] το πέλαγος , νή- veris versus altum mare secundum aparctiam maxime ven

σος πρόσκειται , ήντινα οι μεν Αχιλλέως νήσον, οι δε tum , sita est insula, quam alii Achillis insulam , alij Dromon

Δρόμον Αχιλλέως, οι δε λευκήνεπί της χροιάς ονομά-ICursum)Achillis , alii Leucam ( Album ) a colore appel

ζουσιν. Ταύτην λέγεται Θέτις ανείναι το παιδί και
lant. Hanc Thetis filio suo e mari excitasse , eamque Achil.

ταύτην οικείν τον Αχιλλέα . Και νεώς έστιν εν αυτή
20 του Αχιλλέως , και ξόανον της παλαιάς εργασίας. (2) I lesinhabitare fertur; in qua templum est Achillis simula

“Η δε νήσος ανθρώπων μεν ερήμη εστίν , νέμεται δε αιξίν | crumque antiquo opere. (2) Deserta est ab hominibus

ου πολλαίς και ταύτας ανατιθέναι λέγονται τω Αχιλλεϊ | insula , eamque caprae non admodum multe depascuntur ;

όσοι προσίσχουσιν. Και άλλα πολλά αναθήματα ανά- quas qui illuc appellunt, Achilli offerre dicuntur. Multa

κειται εν τω νεώ , φιάλαι και δακτύλιοι και λίθοι των præterea alia sacra dona in templo illo reposita cernuntur,

15 πολυτελεστέρων. Ταύτα σύμπαντα χαριστήρια των | ut phiale , annuli, lapides pretiosiores . Hec omnia

'Αχιλλεϊ ανάκειται , και επιγράμματα, τα μεν ρωμαϊ- | donaria gratias agendi causa Achilli consecrata sunt ; et

χώς, τα δε ελληνικώς πεποιημένα έν άλλο και ένα άλλο | inscriptiones leguntur Graece et Latine variis metris conce

μέτρω , έπαινοι του Αχιλλέως . 'Έστι δε & και του

ptæ , quæ laudes celebrant Achillis : sunt etiam nonnullæ in
Πατρόκλου (3) και γάρ και τον Πάτροκλον τιμώσι συν

Patroclum. (3) Nam Patroclum quoque simul cum Achille
30 το 'Αχιλλεί , όσοι τω Αχιλλεϊ χαρίζεσθαι εθέλουσιν.

"Όρνιθες δε πολλοί αυλίζονται εν τη νήσω , λάροι και colunt qui Achilli placere cupiunt.. Porro aves innumera

αίθυιαι καικορώναι αι θαλάσσιοι το πλήθος του σταθμη- | biles , ut lari , fulica , coturnices marine , in insula illa de

τοί. (4) Ούτοι οι όρνιθες θεραπεύουσι του Αχιλλέως | gunt. ( 4) Ham aves templum Achillis curant: mane singu

τον νεών. “Εωθεν όσημέραι καταπέτονται εις την θά- lis diebus ad mare volitant , indeque , alis aqua madefactis ,

25 λασσανέπειτα από τηςθαλάσσηςβεβρεγμένοιτα πτερά , | ad templum iterum properantes volant , iludque asper

σπουδή αυ εισπέτονται εις τον νεών, και δαίνουσι τον
νεών. Επειδάν δε καλώς έχη , οίδε εκκαλλύνουσιν αυ | gunt. Ubi autem id satis peractum fuerit, ille rursus alis

το έδαφος τοϊς πτερούς.
pavimentum mundant.

XXII. Οι δε και τάδειστoρoύσιν των προσεσχηκό- XXII . A nonnullis etiam hæc traduntur : eorum qui ad

40 των τη νήσω , ιερεία τους μεν εξεπίτηδες πλέοντας ες | insulam appellant , alios ex proposito ad illam navigantes

αυτήν επί ταϊς ναυσι κομίζειν , και τούτων τα μεν κα
secum victimas immolandas in navibus portare , quarum

ταθύειν, τα δε αφιέναι το'Αχιλλεϊ (2) τους δε υπό alias mactent , alias vivas in Achillis honorem dimittant :

χειμώνος εξαναγκασθέντας προσέχειν» και τούτους παρ’ | (2 ) alios autem quosdam tempestate coactos appellere , eos

αυτού του θεού αιτεϊν ιερείον , χρωμένους επί των τε- que ab ipso deo victimam petere , oraculum illius interro

45 ρείων , εί λώον σφίσιν και άμεινον ούσαι, και τι περ αυτοί | gantes de victimis , expediathe meliusque sit eam hostiain

τη γνώμη επιλέξαιντο νεμόμενον, τιμήν άμα καταβάλ- immolare , quam pascentemipsi pro arbitrium sua delege

λοντες την αξίαν σφίσιν δοκούσαν. («) Ει δεαπαγo- rint; simulque eos pretium,quod ilis justum videatur,de
ρεύoι ο χρησμός ( είναι γάρ χρησμούς εν τω νεώ) , προσ- ponere. (3) Quod si oraculum renuat ( esse enim oracula

βάλλειν τη τιμή εί δε έτι απαγορεύοι , έτι προσβάλ- | in templo ) , pretio aliquid adjicere : si rursus abnuerit , insu

5ο λειν · συγχωρήσαντος δε , γιγνώσκειν ότι αποχρώσα ή per addere, donec , annuente illo, cognoscant sufficiens pre

τιμή έστιν , (4) Το δε ξερεύον ίστασθαι επί τώδε αυ- lium esse . (4) Tum vero stare sua sponte victimam , ne

τόματον, μηδέ αποφεύγειν έτι. Και τούτο δή πολύ | que amplius aufugere. Atque sic magnam argenti copian

ανακείσθαι το αργύριον το ήρω τάς τιμάς των ιερείων. | ieroi , victimarum pretium , esse consecratam.

XXIII. Φαίνεσθαι δε ενύπνιον τον Αχιλλέα τους XXIII . Apparere autem in somnis Achillem aliis dum ad

τινας
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σιοι.

μεν προσοχούσι τη νήσω, τοϊς δε και πλέουσιν , επειδάν insulam appellant, aliis vero etiam in ipsa navigatione, si

ου πόρρω αυτής απόσχωσιν, και φράζειν όπου προσσχεϊν | haud procul ab illa absint , iisque significare in quamnam

της νήσου άμεινον, και όπου ορμίσασθαι . Οι δε και | insulae partem appellere navesque sistere priestet. Nonnulli

ύπαρ λέγουσιν φανήναι σφισιν επί του ιστού και επ ' άκρω | etiam vigilantibus dicunt sibi apparuisse Achillem , eodem

και του κέρως τον Αχιλλέα , καθάπερ τους Διοσκούρους (2) modo quo Dioscuros , in malo vel in summa antenna . (2)

τοσόνδε μόνον των Διοσκούρων μείον έχειν τον Αχιλλέα, | Hoc solo volunt eum Dioscuris cedere , quod Dioscuri ubi

όσον οι μεν Διόσκουροι τοίς πανταχού πλοϊζομένους | que navigantibus perspicui appareant , et visi salutem afe

εναργείς φαίνονται , και φανέντες σωτήρες γίνονται και rant ; Achilles veroiis tantum , qui adinsulam ejus propius

δε τους πελάζουσιν ήδη τη νήσω. Οι δε και τον Πάτρο- | jam accedant. Nonnulli ipsum quoque Patroclum sibi in

10 κλόν σφισιν οφθήναι ενύπνιον λέγουσιν . (3) Τάδε μέν | somnis visum esse aiunt . (3) Αtque haec quidem de Achillis

υπέρ της νήσου της του Αχιλλέως ακοήν ανέγραψα | insula refero audita ab iis , qui vel ipsi illuc appulerunt,

των ή αυτών προσσχόντων , ή άλλων πεπυσμένων και vel ab aliis rem compererunt : quæ mihi quidem fide haad

μοι δοκεί ουκ άπιστα είναι. (6) Αχιλλέα γάρ εγώ πεί- | indigna videntur. (4) Achillem enim, si quem alium,he

θομαι είπερ τινά και άλλον ήρωα είναι, τη τε ευγενεία roem esse credo ob nobilitatem et pulcritudinem aninique

15 τεκμαιρόμενος , και τα κάλλει και τη ρώμη της ψυχής | robur et propterea quod juvenis e vita decesserit , et ab Ηo

καιτο νέον μεταλλάξαιεξ ανθρώπων και τη “Ομήρου | mero celebratus sit , denique quod in amoribus atque ani

επ' αυτώ ποιήσει και το ερωτικόν γενέσθαι και φιλέ. | citiis colendis ita fuerit constans , ut post amores suos et

ταιρον, ώς και επαποθανείν ελέσθαι τοις παιδικούς. ipse mortem oppetere voluerit .

ΧΧΙV. Από δε του Ψιλού καλουμένου στόματος XXIV. Ab ostio Istri Psilo vocato ad secundum ejusdem

20 του Ίστρου ες το δεύτερον στόμα , στάδιοι εξήκοντα. | ostium, stadia sexaginta . Ηinc ad Calumappellatum ostium,

'Ενθένδε επί το Καλόν καλούμενον στόμα , στάδιοι τεσ
stadia: quadraginta ; et a Calo ad Naracum , quartum Istri

σαράκοντα και από του Καλού επί το Νάρακον, ώδε
ονομαζόμενον , στόμα τέταρτον του Ίστρου , στάδιοι | ostium, stadia sexaginta. (2) Inde ad quintum , centum

εξήκοντα . (2) Ενθένδε επί το πέμπτον, είκοσι και et viginti, et inde ad Istriam urbem , stadia quingenta. Hino

25 εκατόν · και ένθεν εις Ιστρίαν πόλιν , στάδιοι πεντακό- ad Tomes urbem stadia trecenta . (3) Α Τomibus ad Calan

'Ενθένδε εις Τομέας πόλιν, στάδιοι τριακόσιοι . | iam urbem , ubi statio navibus, alia trecenta . Ηinc ad Ca

(3) Από δέ Τομέων εις Καλλαντίαν πόλιν , άλλοι τρια
rum portum , centum et octoginta ; et ipsa regio quæ est cir.

κόσιοι όρμος ναυσίν. Ενθένδε ες Καρών λιμένα , ογδο

ήκοντα και εκατόν · και η γη εν κύκλο του λιμένος
cum portum illum , Caria appellatur. A Carum portu ad

30 Καρία κληίζεται. Από δε Καρών λιμένος ες Τετρι- | Tetrisiada , stadia centum et viginti . Indead Bizum,locum

σιάδα , στάδιοι είκοσι και εκατόν. Ενθένδε εις Βίζον, | desertum , stadia sexaginta . (4) A Bizo ad Dionysopolim ,

χώρον έρημον, στάδιοι εξήκοντα. (4) Από δε Βίζου εις | stadia octoginta . Ηinc ad Odessum , ubi statio navibus ,

Διονυσόπολιν , στάδιοι ογδοήκοντα . Ενθένδε εις Οδησ
ducenta . Ab Odesso usque ad radiccs Hæmi montis, quæ

σον , διακόσιοι » όρμος ναυσίν. Εκ δε Οδησσού ές του
36 Αίμου τάς υπωρείας, αι δη εις τον Πόντον καθήκουσιν, adPontum usqueprotenduntur, stadia trecenta et sexaginta:

στάδιοι τριακόσιοι εξήκοντα και δεύρο όρμος ναυσίν . ibi etiam statio navibus . (5) Ab Hæmo ad Mesembriam

( 6) ' Εκ δε του Αίμου εις Μεσημβρίαν πόλιν, ενενήκοντα: | urbem , ubi statio navibus , nonaginta . A Mesembria od

όρμος ναυσίν . Και εκ Μεσημβρίας εις Αγχίαλον πό- Anchialum urbem , stadia septuaginta , et ab Anchialo ad

λιν , στάδιοι εβδομήκοντα , και εξ 'Αγχιάλου εις Απολ- | Apolloniam , centum et octoginta . (6 ) Ha omnes suntur

λωνίαν, ογδοήκοντα και εκατόν. (6)Αύται πάσαι αι πόλεις | bes Greece , in Scythia site , que occurrunt a sinistra in

“Ελληνίδες εισίν, ώκισμέναι εν τη Σκυθία , εν αριστερά | Pontum naviganti . Ab Apollonia ad Clhersonesium , ubi

εσπλέοντι εις τον Πόντον . Εκ δε Απολλωνίας ες Χερ- | statio navibus, stadia sexaginta. A Chersones0 ad Αulati

40 ρόνησον στάδιοι εξήκοντα » όρμος ναυσίν . Και εκ Χερ

δονήσου ες Αυλαίου τείχος πεντήκοντα και διακόσιοι. murum, ducenta et quinquaginta. Hinc ad Thyniada litus,

' Ενθένδε ες Θυνιάδα ακτήν, είκοσι και εκατόν .
centum et viginti.

ΧΧV. Από δε Θυνιάδος εις Σαλμυδησσόν , στάδιοι XXV. A Thyniade ad Salmydessum , stadia ducenta. Hu

διακόσιοι. Τούτου του χωρίου μνήμην πεποίηται Ξε- | jus regionis Xenophon senior( Anab. 7 , 5 , 7 ) meminit,et

45 νοφών ο πρεσβύτερος ,και μέχρι τούτου λέγει την στρα- | hucusque Graecorum exercitum penetrasse scribit , cui ipse

τιαν έλθεϊν των Ελλήνων, ής αυτός ηγήσατο , ότε τα

τελευταία συν Σεύθη τω Θρακι εστράτευσεν.
præfuit , quum postremo cum Seutha Thrace militiam egit.

(2)

Και περί της αλιμενότητος του χωρίου πολλά ανέγρα- | (2) Multis quoque idem exponit , quam importuosa sit has

ψεν , ότι ενταύθα εκπίπτει τα πλοία χειμώνα βιαζόμενα, | regio , navesque vi tempestatis eo ejici ; atque Thraces

δυ και οι Θράκες οι πρόσχωροι ότι υπέρ των ναυαγίων εν accolas de naufragiorum reliquiis inter se digladiari. (3)

σφίσιν διαμάχονται . (3) Από δε Σαλμυδησσού εις Φρυ- Α Salmydesso ad Ρlurygiam , stadia tercenta et triginta; inde
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γίαν στάδιοι τριάκοντα και τριακόσιοι. Ενθένδε επί ad Cyaneas , trecenta et viginti. Hæ sunt Cyaneæ illæ ,

Κυανέας , είκοσι και τριακόσιοι. Αύται δε αι Κυανέαι
quas poetæ olim tradunt vagas fuisse , per easque primam

εισιν, ας λέγουσιν οι ποιηται πλαγκτάς πάλαι είναι και
transiisse Argo navem , quæ lasonem in Colchos perduxerit.

διά τούτων πρώτην ναύν περάσαι την Αργώ , ήτις ές

5 Κόλχους Ιάσονα ήγαγεν. (6) Εκδε Κυανέων επί το Ιερόν | (4) A Cyaneis ad Hieron (templum ) Jovis Uri ( Propitii

του Διός του Ουρίου, έναπερ το στόμα του Πόντου, στά- καυigantibus ), ubi os Ponti , stadia quadraginta . Inde

διοι τεσσαράκοντα . Ενθένδε εις λιμένα Δάφνης της Μαι
ad portum Daphnes , quæ Mænomena ( Furens) dicitur,

νομένης καλουμένης , στάδιοι τεσσαράκοντα. Από δε
stadia quadraginta : a Daphne Byzantium usque, octoginta.

Δάφνης εις Βυζάντιον όγδοήκοντα . Τάδε μεν και τα

10 από του Βοσπόρου του Κιμμερίου επί Βόσπορον τον | Atque haec quidem sunt a Bosporo Cimmerio ad Bosporum

Θράκιον και πόλιν Βυζάντιον . Thracium urbemque Byzantium .

.

ΤΕΧΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ. ARS TACTICA .

8

1. Ο Πύρρου παίς και Κλέαρχος , ούχ και των μυ
I. Pyrrhi filius (Alexander ), et Clearchus, non ille , qui

ρίων Ελλήνων επί βασιλέα ήγησάμενος , αλλά άλλος ! decem Grecorum milia duxit contra regem Ρersarum,

15 ούτος Κλέαρχος , και μην και Παυσανίου εστί συγγράμ
verum alius Clearchus de arte tactica scripserunt; porro

ματα υπέρ τούτων εύροις δ' αν και Ευαγγέλου , Pausaniae quoque scripta de hac materia exstant. Repe

αλλά και Πολυβίου του Αρκάδος , δς και Σκιπίωνι το rias etiam scripta Euangeli , itemque Polybii Arcadis , qui

Ρωμαίω ξυνεγένετο , πολλούς και μεγάλους πολέμους | Scipionis Romani fuit comes bella multa maximaque ge

διαπολεμούντι άλλους τε και ένα και Καρχηδόνα της | rentis quum alia tum illud, in quo Carthaginem Libya ur

20 εν Λιβύη είλέν τε και ήνδραπόδισεν. Συγγέγραπται | bem cepit etin servitutem redegit. Alia de hoc argumento

άλλα υπέρ τούτων και Εύπολέμω και Ιφικράτει , ού τωI conscripserunt Eupolemus etIplicrates, non ille Athenien

Αθηναίων στρατηγώ , αλλά άλλω τούτω. Ποσειδώ
sium dux , verum alius. Porro Posidonius Rhodius inter

νιος δε ο Ρόδιος και τέχνην τινά τακτικών συγγράψας | alia etiam Artem quandam tacticam ab ipso conditam reli

κατέλιπεν. (2) Έστι δε ξύμπαντα ταύτα τα συγγράμ- | guit. (2) Sunt autem omnia illa scripta eatenus maxime

25 ματα εκείνη μάλιστα ουκ ωφέλιμα , ότι ως προς ειδότας | minus utilia , quatenus in eorum facta sunt usum , qui

συγγέγραπται. Και τοίνυν τα ονόματα της τε οπλίσεως | jam tenent artem ; atque ideo vocabula que ad singula

εκάστης και της τάξεως οι μεν γαρ ώς γνώριμα ανέγρα- | armature et acierum genera pertinent , velut vulgo nota ,

ψαν, τα δέ έστιν ει μη εξηγήσαιο πάντη άγνωστα . (3 ) commemorare omiserunt, quæ tamen , nisi exponantur,

Τούτο δε αυτό έδοξέ μοι πρώτον ιάσασθαι αυτών των | omnino non intelliguntur. (3) Hoc ipsum vero ante omnia

30 ασάφειαν. Ως ούν ευγνωστότατα έσται τους εντυγχά necessum esse mihi videbatur, ut obscuritati eorum affer

νουσι τά τε πράγματα και τα ονόματα , ενθένδε του λό retur remedium . Ergo ut cuilibet in hæc incidenti cognita

γου άρξομαι.
sint et res et vocabula , inde orationis meæ faciam initium .

ΙΙ . Οτι δη των παρασκευών των εις τον πόλεμον II . Omnia quæ ad bellum parantur , vel ad terram per

ή μέν τις κατά γην τυγχάνει ούσα , η δε διά θαλάττης: | tinent , vel ad mare . Bellantes enim bella gerunt alii

35 και γάρ οι πολέμιοι πολεμούνται οι μεν εν γή , οι δ' terra, alii mari . Eorum autem qui alterutra ratione

έν θαλάττη. Τών δε οπωσούν πολεμούντων , το μέν | ad bellum proficiscuntur , ali sunt destinati ad pugnan

τι εστι μάχιμον , αυτοί οι στρατιώται, το δε του μαχί- | dum, milites scilicet ipsi , alii vero horum causa comparan

μου είνεκα ήθροισμένον, όσον θητικών και ιατρικών ή έμ- | tur, ut operariorum genus , medicorum, mercatorum , cau

πορικόν ή καπηλικόν. (2 ) Του δε αυ εν γή μαχίμου(2) Τού δε αυ εν γή μαχίμου | ponum. (2) Eorum autem qui terra militant ** alia aliaque

** το δ' επί σχήματι άλλο και άλλων και της δευτέρας | species est. Αc alterius quidem speciei sunt equites , qui utun.

ιδέας το μεν ιππικόν , όπερ ίπποις χρήται, το δ' επί tur equis , et qui elephantis insident, ut in Indorum exer .

ελεφάντων , καθάπερ τα Ινδών στρατόπεδα και τα Αι cilibus et Æthiopum , itemque postea apud Macedones et

θιοπικά , χρόνω δ' ύστερον και Μακεδόνες και Καρχη- | Cartliaginienses et interdum etiam apud Romanos.(3) Porro

δόνιοι και που και Ρωμαίοι. (3 ) Του δε αφ' ίππων | equestrium copiarum genus unum proprie equestre dicitur,

45 μαχητικού το μεν ιδία λεχθείη αν ιππικόν, το δε εφ' | alterum vero quod pugnat ex vehiculis . Atque equitun

αρμάτων . Και του ιππικού οι μεν ιππείς , οι δε άμ- | quidem alii equites sunt simpliciter sic dicti, alii amphippi.

φιπποι· ιππείς μεν οι έφ' ενός ίππου όχούμενοι, άμ- | simpliciter sic dicti , qui equo utuntur unico ; amplippi

φιπποι δε οι επί δυοϊν αστρώτοιν ξυνδεδεμένοιν , ως qui binis non stratis, conjunctis , ut ab altero tran

μεταπηδάν απ' άλλου επ' άλλον . (6 ) Η μεν δή από | siliant in alterum. (4) Ρugna vero ex elephantis simplex

vero ,
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res .

nus.

των ελεφάντων απλή εστι , πλήν γε δή ότι και πύρ- | est , nisi quod eis turres interdum imponantur, dentes

γους έφερον έστιν ότε οι ελέφαντες των δε και οι οδόν- quoque eorum ferro armentur præacuto , quo et vulnera

τες σιδήρω οξεί ωπλισμένοι ήσαν , του τε τομώτεροι facilius inferre possint , nec ipsi tam prompte prefringantur.
είναι και του μη αποθραύεσθαι ευπετώς. (5 ) ‘ H &T (5 ) At vero pugna , quæ ex vehiculis instituitur, plures ha

5 από των αρμάτων μάχη πολυειδεστέρα ταύτης ή γάρ | bet species. Αut enim nuda erant vehicula , sicut ila ad

ψιλά ήν τα άρματα , καθάπερ τα Τρωϊκά ήν , η δρεπα- Trojam , aut falcata , ut postea apud Ρersas; eaque iterun

νηφόρα , ως ύστερον τα Περσικά, και η πεπραγμένων | vel equis cataphractariis , vel nudis , qui rursum vel ad

των ίππων και αφράκτων, και η απλού του ρυμού ή δι- tenmonem unum sunt juncti , vel ad duos vel etiam ad plu
πλού τα δε και πολύδρυμα.

10 II . Αι δε πεζικαί τε και ιππικαι τάξεις και οπλί
III. Exercituum pedestrium equestriumque ordinatio

σεις πολυειδείς τε και πολύτροποι είσιν . Αυτίκα των nes armaque genere et specie multiplicia sunt. Ac pedi

πεζών και όπλισης , ώς γε δή ές τα ανωτάτω τεμεΐν , | tum quidem armatura , si generatim dividenda , distingui

τριχή νενέμηται , ές τε τό οπλιτικών και ες το ψιλόν | potest in tria genera : in gravis armature unum, et aliud le
και ες το πελταστικόν. (2) Το μεν δή βαρύτατον | isarmature, el rursum aliud, quod peltastarum et. (2 )

15 οπλιτικών θώρακας έχει και ασπίδαςή θυρεούς παραμή- | Gravissimae armature genus thoracibusinstructum estet

κεις και μαχαίρας και δόρατα , ως “Έλληνες , και σα
clypeis sive scutis prælongis , item gladiis et hastis, sicut

ρίσσας , ως οι Μακεδόνες. (3) Το δε ψιλόν εναντιώτατα
Græci, et sarissis , sicut Macedones. (3 ) At vero levis ar:

έχει το οπλιτικό πάν , ότιπερ άνευ θώρακος και ασπί

δος και κνημίδος και κράνους εκηβόλους τους όπλοις
maturæ genus omnia habet contraria : nam et thorace cly

20 διαχρώμενον τοξεύμασιν ή ακοντίοις η σφενδόναις ή peoque et ocreis et galea destitutum, armis utitur que

λίθοις εκ χειρός. (4) Το πελταστικόν δέ κουφότερον | procul jaciuntur , sagittis , jaculis, lapidibus vel funda

μεν τυγχάνει ον τουοπλιτικού ή γάρ πέλτη σμικρότερον | vele manu projiciendis. (4) 1llud vero quod peltis utitur,

της ασπίδος και ελαφρότερον, και τα ακόντια των δο- | levius quidem est quam gravis armature genus ; pelta nan

ράτων και σαρισσών λειπόμενα βαρύτερον δε του ψι- | que levior minorque clypeo , et veruta hastis sarisisgne

26 λού . (5) Τα δε ακριβεϊ και βαρεϊ οπλιτικό και κρά- | breviora sunt ; gravius tamen quam levis armature ge

νη πρόσκειται , ή πίλοι Λακωνικοί και Αρκαδικοί και (5) Militibus autem plane gravis armaturæ sunt

κνημίδες, ως τοις πάλαι “Έλλησιν, ή ως “Ρωμαίοις | etiam galeae, vel pilei Laconici Arcadicive , et ocrea , ut apud

κνημίς μία προ της κνήμης της εν ταις μάχαις προ- veteres Græcos , aut, sicuti apud Romanos , ocrea una ad

βαλλομένης , και θώρακες, οι μεν φολιδωτοί, οι δε eam scilicet tibiam , quæ in conflictu præponitur; item

30 αλύσεσι λεπταϊς επηλλαγμένοι. thoraces e squamis aut annulis parvis consertis.

IV. Της δε ιππικής οπλίσεως ή μεν κατάφρακτος IV. Equestris autem exercitus aut cataphractis munitus,

τυγχάνει ούσα , η δε άφρακτος. Και κατάφρακτος | aut caret cataphractis. Qui cataphractis et manitus,

μεν τουςίππους και τους ιππέας πεφραγμένους παρε equos pariter ac viros tectos habet armis; hos quidem

χομένη , τους μεν θώραξι φολιδωτούς ή λινούς ή εκ κέ
36 ράτων και περιμηριδίοις, τους ίππουςδε παραπλευρι- | thoracibus squamatis autlinteis aut ex cornibus , et fermo

δίοις και προμετωπιδίοις. (2) Άφρακτος δε και έναν- | ralibus , equos vero munimentis lateralibus et frontalibus .

τία: τούτων δε οι μεν δορατοφόροι εισίν, ή κοντοφόροι | (2) Qui vero nullis cataphractis utitur , apliractus dicitur ;

ή λογχοφόροι , οι δε ακροβολισται μόνον . ( 3) Δορατο- | ejusque ali hastis utuntur vel contis lanceisve, ali acrobo

φόροι μεν οι πελάζοντες ταις τάξεσι των πολεμίων | liste solummodo sunt . (3) Αc contati quidem acies ho

40 και δόρασιν απομαχόμενοι ή κοντοίς εν τη επελάσει stium invadunt, hastisque proeliantur, aut contis, porrigen.

εξωθούντες , ως Αλανοί και Σαυρομάται ακροβολισται | tes eosin incursione,sicut Alani et Sauronate;acrobolista

δε οι πόρρωθεν ακροβολισμούς διαχρώμενοι , καθάπερ

'Αρμένιοι , και Παρθυαίων όσοι μή κοντοφόροι . (4 ) Της
vero eminus utuntur jaculis , quemadmodum Armenii

προτέρας δε ιδέας οι μεν και θυρεους φέρουσιν και et Parthorum quotquot non utuntur contis. ( 4 ) Prioris

45 καλούνται θυρεαφόροι , οι δε άνευ τούτων αυτό μόνον autem generis alii etiam scutis utuntur , appellanturque

δόραση και κόντοις μάχονται οι δή και δορατοφό- | thyreopliori ( scutati) ; ali absque iis , hastis solis contisse

ροι ή κοντοφόροι ονομάζονται, έστιν δε υφ' ών ξυστο- I preliantur, φuί propterea doratophori aut contoplion

φόροι. (6) Ακροβολισται δε λεχθείεν αν οι μή ες χεϊ-Thastati), a quibusdam etiam Xystoplhori nuncupantur.

ρας ιόντες , αλλά πόρρωθεν εξακοντίζοντες. Και τού
(5) Acrobolistä vero dicuntur, qui haud veniunt ad ma

60 των οι μεν δορατίοις διαχρώνται ες τον ακροβολισμόν ,

οι δε τόξοις. Οι μεν δη δορατίοις ακροβολιζόμενοι
nus , verum eminus missilia emittunt. Atque horum qui

Ταραντίνοι ονομάζονται , οι δε έτεροι ιπποτοξόται. (α) | dem ali utuntur jaculis , ali sagittis ; illi Tarentini, hi

Και αυτών δε των Ταραντίνων οι μεν αυτό μόνον πόρ- hippotoxotæ vocantur. (6 ) Porro ex ipsis Tarentinis alii

ρωθεν εφιστάμενοι ή ές κύκλους παριππεύοντες δια- stantes eminus, aut circumequitantes jacula emittunt,
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χρώνται τα ακροβολισμώ , οι δή και ειλικρινείς Τα- quales specialiori sensu dicuntur Tarentini, alii primo

ραντίνοί εισιν, οι δε τα πρώτα εξακοντίζοντες, έπειτα | quidem jacula emittunt, deinde vero cominus congrediuntur

συμπλέκονται τους πολεμίοις, ή δόρυ εν ών έσχον υπο cum hoste, vel jaculum unum ex iis , quæ habebant, ad hoc

λειπόμενοι ή και σπάθη διαχρώμενοι και ούτοι κα
sibi reliquum facientes vel etiam gladio utentes ; atque hi

ο λούνται ελαφροί . (7) Ρωμαίοις δε οι ιππείς οι μεν

κοντούς φέρουσιν, και επελαύνουσιν εις τον τρόπον τον | quidem appelantur leves . (7) Equitum vero Romanorum

Αλανικών και των Σαυροματών, οι δε λόγχας έχoυσι. | aligestant contos, irruuntque more Alanorum aut Sauroma

(8 ) Σπάθη δε μακρά και πλατεία απήρτηται αυτοίς | tarum : alii vero habent lanceas. (8) Gladius vero magnus

από των ώμων , και θυρεούς πλατείς παραμήκεις φέ- | latusque dependet ab ipsorum humeris , et scuta gestant

10 ρουσιν, και κράνος σιδηρούν και θώρακα τον πεπλε lata et oblonga , ct galeam ferream et thoracem sutilem et

γμένον και κνημίδας μικράς. (0) Λόγχας δε ες αμφό- | ocreas parvas. (9 ) Lanceas autem gestant duplici fine, et ut

τερα φέρουσι , και ακοντίσαι μακρόθεν, οπότε τούτου
emittant eminus , si videatur utile , et e propinquo cominus

δέοι, και εγγύθεν εκ χειρός απομάχεσθαι » συμπλακή

ναι δε ει δεήσοι εις χείρας ελθόντας , ταις σπάθαις μά
cum eis certent manu ; sin propius etiam congressis ipsama

15 χονται . Οι δέ καί πελέκεις μικρούς φέρoυσι, πάντο- nus conserenda est , tum vero gladiis pugnant. Alii et se

θεν εν κύκλω ακωκάς έχοντας.
cures parvas gestant undique cuspidibus armatas.

V. “Εκάστης δε τάξεως πεζικής τε και ιππικής συ- V. Cujuslibet autem exercitus sive pedestris sive eque

στήματά τ' έστι και ηγεμόνες και αριθμός και ονόμα- | stris certa quedam sunt corpora certique duces ac numeri ,

τα , ώς δέχεσθαι οξέως τα παραγγελλόμενα, υπέρ ών | eorumque vocabula certa, quo celerius mandata expedire

20 ήδη λεκτέον . (2) Πρώτον μεν δή και μέγιστον των | valeant , de quibus nunc dicendum . (2) Primum igitur

έν στρατηγία έργον παραλαβόντα πλήθος ανθρώπων | maximumque omnium in arte militari opus est, multitudi

αθρόον και άτακτον ές τάξιν και κόσμον καταστήσαι:
nemhominum collectam temere promiscuamque ubi ceperis,

το δ' έστιν καταλοχίσαι τε και ξυλλοχίσαι , αριθμόν τε
eam bene decenterque distribuere in suos ordines, el oro

επιθείναι το πλήθει παντί ξύμμετρον και επιτήδειον ες | dines eos inter se sociare, et singulorum definire numerum,

25 τας μάχας. (3 ) Το γαρ συντεταγμένον στράτευμα έν τε
convenientem toti multitudini , et idoneum ad conflictum .

τη πορεία κουφότερον και εν στρατοπεδείαασφαλέστερον (3) Exercitus enim bene ordinatus etin itinere est expedi

καιες τις μάχας ωφελιμώτερον, ώστε ήδη καιμεγάλα | tior et in castris tutior et in praelis utilior , adeo ut magnos

στρατόπεδα και εξοπλούντα δι’ αταξίαν διαφθαρέντα | etiam exercitus beneque armatos propterea,quod essent

ίσμεν υπό ελάττονός τε στρατιάς και ουκ ακριβώς όπλι

20 σμένης, τα δε ασθενέστερα και ουκ ευοπλούντα κρατή- negligentioris ordinis , sciamus profligatοs a paucioribus nec

| maleque armatos eoσαντα του πλήθους της ευταξία . (4 ) Το μεν δη καταλο
χίσαι εστίν εις λόχους συντάξαι. Ο δε λόχος ονομάζε- φuodbene ordinati essent vicisse magnum numerum.(4)Ce

ταιαριθμός ανδρών από του ηγουμένου και τωνμετά | terumdistribuere in ordines, est conjungere certos quosdam
in unum ordinem . Ordo autem nominatur certus numerus

τούτου κατόπιν τεταγμένων έστ ' επί τον τελευταίον κατά
virorum a præfecto suo iisque , qui sequuntur ipsum , a tergo

35 το βάθος , δς δη ουραγός καλείται. (6) Αριθμόν δε του

λόχου οι μεν οκτώ ανδρών εποίησαν, οι δε δέκα , οι δε
constitutorum usque ad postremum , secundum latitudinem,

δύο επί τους δέκα , οι δε και εκκαίδεκα . 'Εκκείσθω δε
qui uragus dicitur. (5) Numerum autem ordinis alii de

ημίν το βαθύτατον αυτού ες εκκαίδεκα. Σύμμετρον γάρ | fniverunt viris octo , alii decem , alii duodecim , alii etiam

τούτο πρός τε την επί μήκος τάξιν και προς την ές βά- | selecim. Nobis autem summus latitudinis illius numerus sit

40 θος της φάλαγγος και προς το υπερτοξεύεσθαί τε και
virorum sedecim ; convenientem enim habet magnitudinem

υπερακοντίζεσθαι πρός των ψιλών των εφεστηκότων . | et ad longitudinem et ad latitudinem phalangis , et trans

(6) Και εί τε διπλασιάσαι δεήσειεν το βάθος επί τριά- mittere jacula velites a tergo stantes poterunt. (6) Etsive

κοντα δύο άνδρας , η τάξις σύμμετρος έσται· ει τε αυ | duplicetur latitudo , fiatque virorum octo , non tamenlati

μηκύναι το μέτωπον ες οκτώ , έσται ου πάντη αβαθής ή tudine omni phalanx erit destituta ; si vero numerus

45 φάλαγξ την δε εις οκτώ εί εκτείναι εθελήσειας επί | ejus octonarius dividatur in quaternarium , plane latitudo

τέσσαρας, αβαθής γίνεται . Xρή ούν τον λοχαγών ή πρώ- | omnis amittetur . Oportet autem prefectum primumve or

τον του λόχου ταττόμενον, τον κράτιστον επιλέγεσθαι» | dinis cujuslibet eligere sibi optimum , qui protostata veldu

ο δε αυτός και πρωτοστάτης και ηγεμών καλείται . ctor vocatur.

VI . Τον δε λόχον και στίχον ήδη τινές ονομάζουσιν, VI. Ordinem autem aliqui et versum vocant, aliqui etiam

50 οι δε δεκανίαν, τυχόν οίς εκ δέκα ο λόχος ήν . (2) Υ- | decuriam , forsan quod ex decem apud eos viris constarct ,

πέρ δε της ενωμοτίας αμφιγνοούμενόνέστινοι μεν γάρ ( 2) De Enomotie autem vocabulo alia aliaque est senten

άλλο όνομα το λόχο είναι τούτο , οι δε το τέταρτον του tia . Quidam enim putant aliud hoc ordinis nomen esse , alii

λόχου ενωμοτίαν καλούσιν, και ενωμοτάρχην τον τού- quartam partem ordinisenomotiamet praefectum ejusenome

του ηγούμενον, τάς δε δύο ενωμοτίας διμοιρίαν και τον ' tarclham dicunt ; duas autem enomotias , dimeriam , eum
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ηγούμενον τούτου διμοιρίτην . (3) Ξενοφών δε πόστον que qui ipsi præest, dimæritam . (3) Xenophon , quanta pars

μεν μέρος του λόχου ή ενωμοτία εστίν, ου διασαφεί ότι sit ordinis enomotia , non declarat, sed minorem locho esse

δε μείον και πάντως γε το ημίσει , δηλοί εν ώ λέγει , ότι
saltem parte dimidia , apparet ex eo loco , ubi lochagos per

οι λοχαγοί κατ' ενωμοτίας έκαστος εποιήσαντο τον αυ

και του λόχον. (1) Ο μεν δη του λοχαγού κατόπιν εστώς
enomotias dicit constituisse suum quemque ordinem . (1 )

επιστάτης καλείται και δε αυ κατόπιν τούτου , πρωτο Ceterum qui locum suum habet statim post lochagum ,

στάτης: ο δ' επί τούτου , επιστάτης» ως τον πάντα του | epistates dicitur ; qui vero post hunc , protostates ; et qui

λόχου στίχον εκ πρωτοστατών και επιστατών τετάχθαι | post ipsum , iterum epistates, ut totus ordinis versus sit

παραλλάξισταμένων. (6) Xρή δε μή μόνον τον λοχα- | compositus ex protostatis et epistatis per vices . ( 5) Οpor

10 γόν τον κράτιστον του λόχου είναι, αλλά και ουραγών | tet autem non loclagum solum optimum ordinis totius ,sed
ου πολύτι αποδέονταεπιλέγεσθαι πολλά γαρ και τούτω

και ου τα φαυλότατα εν τοις πολεμικούς επιτέτραπται.
uragum quoque non multo deteriorem eligi. Multa enim

(6 Είη αν ουν ο λόχος , στίχος εξ επιστατών και huic quoque, eaque non levia , in præliis committuntur. (6)
πρω·

τοστατών, εν μέσω λοχαγού τε και ουραγού συντετα Est igitur ordo , versus ex epistatis protostatisque in medio

16 γμένος . lochagi et uragi constitutus.

VII . Συλλογισμός δ' εστί παράθεσις λόχου ετέρω λό- VII. Syllochismus vero est conjunctio lochi seu ordinis

χω . Γίνεται δε εί το του πρώτου στίχου λοχαγό και του unius cum altero , fitque quum primi ordinis lochagus lo

δευτέρου λοχαγός επισταθείη , τώ δε τούτου επιστάτη και | chago secundi adjungitur, ejusdem epistata epistates ordinis

του δευτέρου λόχου επιστάτης , και εφεξής ούτως . (2)
secundi , atque sic deinceps. (2) Parastates autem appella

20 Παραστάτης δε πάς ο συζυγών ονομάζεται, λοχαγός μεν

ο πρώτος το δευτέρω λοχαγώ, επιστάτης δε ο πρώτος | tur, qui in jugo alii associatur, ut Iochagus primusIocliago

το δευτέρω επιστάτη , και τούτο εφεξής έστ ' επί τούς | secundo,epistates primus epistate secundo , atque sic dein

ουραγούς των λόχων. Επειδάν ούν πολλοί εφεξής λόχοι ceps usque ad uragos ordinum . Quumque multi ordines sic

ταχθώσι , συλλογισμός το τοιόνδε καλείται. inter se sunt sociati, syllochismus id vocatur.

VIII. Το δε σύμπαν σύνταγμα του πλήθους φάλαγξ VIII . Tota autem omnis multitudinis conjunctio phalanx

ονομάζεται : ης μήκος μεν το πρώτον αν είη εκ των λο appellatur. Cujus longitudo est consociatio prima ex locha

χαγών σύνταγμα , όπερ και μέτωπον ήδη τινές ονο
gis constans, quæ frons a quibusdam dicitur. Sunt qui

μάζουσιν· έστιν δε οι πρόσωπον και ζυγών, και
et faciem et jugum et os hoc ipsum , itemque qui protolo

στόμα δε οι άλλοι ταυτόν τούτο , και πρωτολοχίαν άλ .

(2) Το δε κατόπιν του μετώπου άπαν, 8 έστιν επί
chiam seu primum ordinem appellent. (2) Quicquid autem

τους ουραγούς , βάθος ονομάζεται. Και το μεν κατά est post frontem ad uragos usque , latitudo dicitur. Qui vero

μήκος επ' ευθείας είναι τοϊς πρωτοστάταις και τους επι- in longitudinem directe inter se sunt conjuncti protostatæ

στάταις συζυγείν καλούσι, στοιχείν δε το κατά βάθος το aut epistatæ , dicuntur jugare ; qui autem secundum latitu

επ' ευθείας είναι τοίς ουραγούς και λοχαγούς. (3) Τέ- dinem directe inter se sunt conjuncti cum uragis et locha

35 μνεται δε η φάλαγξ εις μέρη τα μέγιστα δύο , δίχα | gis , versare. (3) Dividitur autem phalanx in partes duas

διαιρουμένου του παντός μετώπου έστ' επί το πάν βά

θος. Και τούτου το μεν ήμισυ το εν δεξιά , δεξιόν κα
maximas, divisione frontis per totam latitudinem . Et harum

λείται κέρας και κεφαλή το δ' εν αριστερά, ευώνυμον | guidem partium una dimidia , que a dextra est , destrum

κέρας και ουρά. (4) ένα δε (όπου ) ή διχοτομία γίνεται | appellatur cornu sive caput; que vero a sinistra , sinistrum

40 του μήκους , ομφαλός ονομάζεται και στόμα και άρα- | cornu sive cauda . (4 ) Ubi autem est divisio illalongitudi
ρός . nis , ibi dicitur esse umbilicus et os et compago.

IX . Επί δε τους οπλίταις το πολύ οι ψιλοί τάττον- IX . Post graviter armatos plerumque collocantur leves ,

ται , ως αυτοίς μεν την σκέπην εκ των όπλων είναι, τοϊς ut ipsi quidem habeant munimentum ab illorum armis; gra

δε οπλίταις αυ την ωφέλειαν εκ των κατόπιν ακοντι- viter armati autem commodum ex missilium jaculatione,

45 σμάτων. (2) Ου μην αλλά και έν άλλη χώρα ήδη ψιλοι facta ab iis , qui post ipsos collocati sunt. ( 2 ) Quanquam

ετάχθησαν, οπότε ούτω δέοι , ή επί κέρως εκατέρου , ή | etiam alio in loco , si opus fueritleviter armati sint colocati,

ει πρόβλημα είη του ετέρου κέρως ποταμός ή τάφρος και vel ad utrumque cornu , vel si alterum ex his munitum

θάλασσα , επί του ετέρου μόνον υπερδεξίως του χωρίου fuit flumine aut fossa aut mari, tantum ad alterum idque

του αποκρούεσθαιτων πολεμίων τηνταύτη έφοδον, η ες | ad reprimendum exsuperioriloco hostiumincursumin il

60 κώλυσιν κυκλώσεως και γάρ αι των ιππέων τάξεις άλ- lud , aut ad prohibendam ejus circumventionem . Equestres

λοτε άλλη καθίστανται , όπως αν μέλλωσι ταχθέντες quoque copiæ alias aliter ordinantur, prouti vel hac vel illa

ωφέλιμοι έσεσθαι. (3) Το μεν ούν άπαν πλήθος της ordinatione utiliores sunt futurde. (3) Jam ut universain

στρατιάς οπόσον χρή είναι , ουκ επί τη στρατηγό ελέ- exercitus multitudinem tantam habeat, quantam haberede

σχι το δέον όπως δε συντάξη τε και ασκήση και εκ τά- bet , imperator, non est penes ipsum : verum ut bene com

30 λοι .
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ξεως ες τάξιν άλλην ευπετώς μετακινήση, τούτο έπα- | ponat eam et exerceat et ex alio in alium ordinem facile

σκητέον . (4) Τόσον δε μέντοι συμβουλεύσαιμ ' άν τώ | transducere possit , hoc ei curandum est . (4) Αtque slaserim

στρατηγώ , εκ του παντός πλήθους της στρατιάς τοσού
ego imperatori, ut ex omni exercitas multitudine tot tan

τους ές τάς μάχας εξαγαγείν, οπόσοι επιτήδειοι έσονται tum in pugnam educat, quot idonei futuri sint ad transmu.

6 πρός τάς μεταβολάς τε των τάξεων και της μετακινή- | tationes acierum variationesque , quales sunt duplicationes

σεις , οίον τους διπλασιασμούς και πολυπλασιασμούς | et multiplicationes vel coarctationes et dilatationes et si

και όσας πτύξεις και εξελιγμούς ή ει δή τινες άλλαι με

ταβολαί τάξεων. (5) Ένθεν δή τούτους μάλιστα τους | que aliae mutationes acierum . (5 ) Ηinc etiam eos maxime

αριθμούς επελέξαντο οι δεινοί αμφί ταύτα, όσοι αριθμοί | numeroselegerunt viri harum rerum periti , quosad unitatem

10 μέχρι μονάδος οιοί τε δίχα διαιρείσθαι, οποία εστίν ή usquelicetin duo dividere, uti verbi causa sedecim millium et

των μυρίων και εξακισχιλίων και τριακοσίων και επί | trecentorum, et praeterea octoginta quattuor virorum aciem

τούτοις τεσσάρων και όγδοήκοντα τάξις ει τύχοι ούσα | gravis armature ; hujus autem dimidium levis armaturae , et

οπλιτική ταύτης δε ημίσειαν την των ψιλών, και ταύ- | hujus rursum dimidium equitum aciem. Hic enim numerus

της έτι ημίσειαν την των ιππέων . Ούτος γάρ τοι ο αρι- | usque ad unitatem dividi potest, adeo ut duplicare eum in

15 θμός μέχρι μονάδος δίχα τέμνεται , ώστε διπλασιάζειν | latitudinem coactum et rursus explicare res sit facilis ef

αυτόν ες το βάθος ξυνάγοντα , και αυ εκτείνειν ανα

πτύσσοντα εύμαρες καθίστασθαι , οπότε τούτου δεήσειεν .
fectu , quando usus ejus veniat . (6) Et quia ordinis ver

(6) Αυτίκα έπεί τω λόχω εκκαίδεκα ανδρών το βάθος | suave cujuslibet latitudinem virorum sedecim constituimus,

υπεθέμεθα , τέσσαρες και είκοσι επί τοις χιλίοις έσονται | quattuor et viginti supra mille ordines erunt dicti numeri

30 οι λόχοι εν τώδε το αριθμό και ούτοι μεμερισμένοι ες | totius . Hi autem dividuntur in tagmata sua , quorum quod

τάγματα , ών εκάστω και όνομα οικείον πρόκειται. libet deinde suum proprium habet nomen .

Χ. Οι μέν γε δύο λόχοι διλοχία καλείται , εξ ανδρών X. Nam ordines duo juncti inter se vocantur dilochia ,

δύο και τριάκοντα, και διλοχίτης και τούτου ηγούμενος ** constans viris triginta duobus , quique præest eis , dilochi

τετράρχης τεσσάρων και εξήκοντα ανδρών έξαρχος. (2) | ta ; ** tetrarcha vero , qui viris sexaginta quattuor preest .

5 Αι δε δύο τετραρχίαι τάξις λόχων μεν οκτώ , ανδρών δε (2) Duæ autem tetrarchiæ appellantur taxis, ordinum qui

οκτώ και είκοσι και εκατον , και και τούτων ηγούμενος | dem octo , virorum vero centum viginti octo, quique preest

ταξιάρχης . (3) “Όπου δε εξ εκατόν γίνεται το σύνταγμα, | eis , taxiarcha. (3) Sin ex viris centum corpus fit , is

εκατοντάρχης και τούτου αυ ηγεμών ονομάζεται. ** λόχων | qui praest ei , becatontarcha nominatur. ( Duα taxes o

μεν εκκαίδεκα , ανδρών δε εξ και πεντήκοντα και δια
cantur syntagma,) ordinum quidem sedecim , virorum

δυ κοσίων, και ο τούτου αυ ηγούμενος , συνταγματάρχης. | autem ducentorum quinquaginta sex , quique ei preest ,

Οι δε ξεναγίαν τούτο ονομάζουσι, και ξεναγόν τον τού- | syntagmatarcha. Quidam vero corpus hoc xenagiam

του ηγούμενον. (6) Καθ' εκάστην δε σύνταξιν των εξ | nominant , quique praest ei , Xenagum. (4 ) In quolibet

και πεντήκοντα και διακοσίων επίλεκτοί είσι σημειο
autem corpore virorum ducentorum quinquaginta sex se

φόρος , ουραγός, σαλπιγκτής ,υπηρέτης, στρατοκήρυξ» | lecti sunt viri , signifer , uragus , tubicen , minister, prreco ;

35 και το παν σύνταγμα ες τετράγωνον σχήμα ταχθέν ες | totumque quadrata figura dispositum sedecim viros habetin

έκκαίδεκα έχει το μήκος και το βάθος. ( 6) Τα δε δύο | longitudinem, et sedecim inlatitudinem. (5) Duo autem

συντάγματα γίνεται ανδρών δώδεκα και πεντακοσίων, syntagmata continent viros quingentos et duodecim , ordi

λόγωνδύο και τριάκοντα , και τούτων ο ηγούμενος πεντα .

κοσιάρχης: ** Αι δε δύο χιλιαρχίαι μεραρχία, δισχιλίων | tur. Due autem chiliarchise , merarchia, quae continet viros
nes duos et triginta , quique his præest , pentacosiarcha dici

40 ανδρών και οκτώ και τεσσαράκοντα , και οτούτουέξαρ- | bismillequadragintaocto, quique praest eis, merarcha dici

χος μεράρχης , λόχων οκτώ και είκοσι και εκατόν . Οι

tur, ordines autem sunt centum viginti octo. Quidam corpus
δε και τέλος τούτο ονομάζουσιν . (6) Αι δε δύο μεραρ

hoc appellant telos. (6) Duæ porro merarchiæ phalangar.
χίαι φαλαγγαρχία , τετρακισχιλίων ανδρών και εξ και

chia dicuntur , quae continet viros quater mille nonaginta
ενενήκοντα , λόχων έξ και πεντήκοντα και διακοσίων

45 και ο τούτου αυ ηγούμενος, φαλαγγάρχης. Οι δε στρα- sex,ordines ducentos quinquaginta sex , quique preest ei ,

τηγίαν τούτο ονομάζουσι, και τον ηγούμενον στρατηγόν. | phalangarcia nominatur . Aliqui hoc corpus vocant strate

(5) Αι δε δύο φαλαγγαρχίαι διφαλαγγαρχία , δύο ανδρών | giam, quίque pricest ei , strategum. ( ) Duae autem plia

και ενενήκοντα και εκατον και οκτακισχιλίων, λόχων | langarchiae diplhalangarchia , qua: continet viros octies mille

δώδεκα και πεντακοσίων. Έστι δε το τάγμα τούτο και | centum nonaginta duos , ordines quingentos et duodecim .

6ο μέρος , και κέρας. (8) Α1 γάρ τοι δύο διφαλαγγαρχίαι | Dicitur autem hoc corpus a quibusdam etiam pars et cor

τετραφάλαγγαρχία τε καλείται και λόχων γίνεται χι- nu . (8) Duæ autem diphalangarchiæ dicuntur tetraphalan :

λίων και είκοσι και τεττάρων, ανδρών μυρίων εξακισ- | garchia , que habet ordines mille viginti quattuor, viros de

χιλίων τριακοσίων ογδοήκοντα επόντων τεσσάρων (0 ) | cies sexies mille trecentos octoginta quattuor : (9) quem

όντινα τον πάντα αριθμόν τη πεζική τάξει υπεθέμεθα, numerum tanquam totius exercitus pedestris posuimus.
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και ελεν εν τούτω κέρατα μέν δύο , φαλαγγαρχίαι δε , Fuerint ergo in eo cornua quidem duo , phalangarchise

τέσσαρες , και μεραρχίαι δε οκτώ , χιλιαρχίαι δε εκ- vero quattuor, merarchiæ octo, chiliarchiæ sedecim , pen

καίδεκα , πεντακοσιαρχίαι δε δύο και τριάκοντα , συν tacosiarchiæ duæ et triginta , syntagmatarchiæ quattuor

ταγματαρχίαι δε τέσσαρες και εξήκοντα , ταξιαρχίαι δε

5 [ οκτώ ] και είκοσι και εκατον, τετραρχίαι δε εξ και
et sexaginta , taxiarchiæ centum viginti ( octo) , tetrarchiæ

πεντήκοντα και διακόσιαι , διλοχίαι δε πεντακόσιαι και ducenta quinquaginta sex , dilochiæ, quingentæ duodecim ,

δέκα δύο , λόχοι δε είκοσι και χίλιοι τεσσάρων επόντων . Ιochi sive ordines mille viginti quattuor.

ΧΙ . Τάττεται δε η φάλαγξ επί μήκος όπου μέν αραιο- XI . Collocatur autem phalanx in longitudine quidem ali

τέρα , εί ή τε χώρα παρέχοι και ωφελιμώτερον είη , quando largius , si permittit Iocus et utile est ; aliquando

10 όπου δε πυκνοτέρα , εί αυτή τη πυκνότητα και τη vero densius , quo condensatione tali et robore tutius hostes

δώμη τους πολεμίους εξώσαι δέοι (2) καθάπερ Επα- | possint invadi: (2 ) quemadmodum Epaminondas in pugna

μινώνδας έν τε Λεύκτρους αυτούς τους Θηβαίους
Leuctrica ordinavit Thebanos , et ad Mantineam omnes

έταξε και προς Μαντινείας τους πάντας Βοιωτούς ,
Bootios, velut cuneum constituens , et ita irruens in aciem

ώσπερ έμβολον ποιήσας , και επάγων τη τάξει των Λα
Lacedæmoniorum ; vel etiam , quo incurrentes possint sub

15 κεδαιμονίων και αν εί δέοι τους επελαύνοντας απο

κρούσασθαι , καθάπερ προς τους Σαυρομάτας τε και τους
moveri; quemadmodum contra Sauromatas et Scythas hoc

Σκύθας χρή τάττειν . ( 3) Καιέστι πύκνωσις μεν η εκ
est utile. (3 ) Est autem condensatio , aciej largius stantis

του αραιοτέρου ες το πυκνότερον συναγωγή κατά πα- in angustius coarctatio secundum parastatam et epistatam ,

ραστάτην τε και επιστάτην, όπερ έστι κατά μήκος τε hoc est , in longitudinem pariter ac latitudinem . (4 ) Syna.

20 και βάθος. (6) Συνασπισμός δε επειδάν εις τοσόνδε πυ- spismus vero , quum phalanx condensatur in tantum ,

κνώσης την φάλαγγα , ως διά την συνέχειαν μηδε κλί propter continuitatem in latus nullum amplius vergere or•

σιν την εφ ' εκάτερα έτ ' έγχωρείν την τάξιν. Και από
dines possint. Et per hujusmodi synaspismum Romanorum

τούδε του συνασπισμού την χελώνην Ρωμαίοι ποιούν
fit testudo , plerumque quadrata , aliquando tamen etiam

ται , το πολύ μέν τετράγωνον , έστιν δε όπου και στρογ
ovali figura, vel altera parte longior, vel si quam aliam for

25 γύλην ή ετερομήκη και όπως αν προχωρή . (5) οι μεν
mam res suppeditaverint. (5) Quique in ea vel oblonga vel

εν κύκλο του πλινθίου ή του κύκλου εστηκότες τους θυ
rotunda circumquaque stant primi, scuta ante se pro

ρεους προβεβληνται προ σφών , οι δ' έφεστηκότες αυτούς
υπέρ των κεφαλών άλλος υπέρ του άλλου υπεραιρήσας | tendunt, qui vero constituti sunt post ipsos , tendunt ea

προβάλλεται: ( α) και το πάν ούτως ακριβώς φράττε- super istorum capita, et ali super horum , (6) atque ita to

30 ται , ώστε και ακοντιστάς άνωθεν καθάπερ επί στέγης tum corpus undiquaque tegitur, adeo, ut et jaculatores su

διαθέοντας δέχεσθαι , και λίθους αμαξιαίους μή διαλύειν perne velut in tecto percurrentes sustinere queat nec saxa

την σύγκλεισιν, αλλά κατακυλιομένους τη ρύμη υπερ- | ingentia compagem istam dissolvant, sed super eam derol

πίπτειν εις το δάπεδον. vantur et sic in humum decidant.

XII . Αγαθόν δε είπερ τι άλλο και το τους λοχαγούς XII . Utile vero , si quid aliud , ut lochagi sint maximi et

36 τους μεγίστους τε και κρατίστους είναι , και των κατά fortissimi et rerum bellicarum peritissimi. (2) Horum enim

πόλεμον δαημονεστάτους. (1) Τούτο γάρ τοι το ζυγόν | jugum continet phalangelntotam, idemque in pralis eat

ξυνέχει την πάσαν φάλαγγα , και το ίσον παρέχεται εν
quod ferro est acies. Nam qualis est ea ferri pars quæ scin

ταϊς μάχαις ότιπερ το στόμωμα τω σιδήρω· οποίον γάρ

ή τούτο εν ώ η τομή του σιδήρου, ούτω και ο πάς σί
dit , tale se totum præbet ferrum : scindendi autem facultas

4ο δηρος το αυτό εργάζεται η μέν γε τομή αυτή κατά το ferro est secundum robur aciei, reliqua vero pars, etiamsi

στόμωμα γίγνεται , το δε υπόλοιπον, και ει μαλθακόν | mollis fuerit , tamen pondere suo etiam ipsa vim aciei adau

τύχοι ον , τω βάρει όμως ξυνεπερείδει τω τέμνοντι ούτω | get . Αd eundem plane modum acies quasi plhalangis corpus

και της φάλαγγος στόμωμα μεν θείη τις αν το εκ των
est ex lochagis constans, moles vero ac pondus, multitudo

λοχαγών σύνταγμα , όγκον δε και βάρος το κατόπιν τού

45 των πλήθος . (3) Δευτέρους δ' επί τούτοις κατ' αρετήν
cetera post ipsos collocata. (3) Proximos a lochagis virtute

χρή είναι τους των λοχαγών επιστάτας και γάρ το τού- esse oportet lochagorum epistatas. Nam horum quoque

των δόρυ εξικνείται έστε επί τους πολεμίους , και τους hastæ se extendunt usque ad hostes, ipsique simul cum

ώθισμούς τους προτεταγμένοιςσφών εγγύθεν συνερείδου- | stantibus ante se ex propinquoimpressionem faciunt. (4)

σιν . (6 ) Ήδη δέ τις και μαχαίρα του εναντίου εφικέσθαι Interdum etiam gladio hostem attingere possint ictum infe
ηδυνήθη , υπερενεγκών υπέρ τον έμπροσθεν τεταγμένον

την πληγήν, και πεσόντος ηγεμόνος ή και τρωθέντος ως
rentes supra protostatam . Porro cadente duce vel etiam vul

απόμαχον γενέσθαι, προπηδήσας ο πρώτος επιστάτης | neratoetinutili facto ad pugnam , procurrens epistataprimus

ες λοχαγού τάξιν τε και αξίωσιν κατέστη, και αρραγή | inlochagi locum ac munus succedere ,atque ita phalangerm

την πάσαν φάλαγγα παρέσχετο. (5 ) Το δε γ και δ' | integramimperturbatamque conservare solet .

60
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ζυγόν κατά λόγον ήδη της από του πρώτου αποστάσεως | autem et quartum jugum pro ratione qua a primo di

επιλεγομένους τακτέον. (6) Ταύτη του και Μακεδονική | stant electi viri obtinere debent. (6) Ηac ratione plhalanx

φοβερά τους πολεμίοις ουκ εν τω έργω μόνον, αλλά και Macedonica terribilis hostibus non opere solum , verum

εν τη όψει εφαίνετο. Ανήρ γάρ οπλίτης ειστήκει αυτούς

και κατά πύκνωσιν έν δύο πήχεσι μάλιστα (1) το δε μέγεθος | satiοne spatium duorum cubitorum summum occupans . (7)
etiam aspectu fuit . Vir enim armatus stabat in conden .

των σαρισσων πήχειςεπείχενέκκαίδεκα, και τούτων οι
Sarissarum autem longitudo cubitorum erat sedecim , quo.

μεν τέσσαρες την χείρά τε του κατέχοντος και το άλλο

σώμα απετείνοντο , οι δώδεκα δε προείχον πρό των σω :
rum quattuor quidem cedunt manibus tenentis corporique,

μάτων εκάστου των πρωτοστατών (και) οι δ' εν τω β' duodecim autem prominent ante corpus cujuslibet ex pro

το ζυγώ υποβεβηκότες εκείνων πήχεσι δυσί την σαρίσσαν | tostatis. (8 ) Qui autem substituti sunt in jugo secundo ,

αυ είχον προβεβλημένην υπέρ τους πρωτοστάτας ες eorum sarissæ subtractis cubitis duobus ultra protostatas

δέκα πήχεις: (ο) οι δ ' εν τω γ' έτι και ούτοι υπεραί- | prominent ad cubitos decem; (9) qui vero in tertio , eorum

ρουσαν υπέρ τους πρωτοστάτας πήχεις οκτώ και έτι οι ultra protostatas prominent ad cubitos octo ; qui in quarto ,

εν τω τετάρτω ες εξ » και έτι οι εν τω πέμπτο ες τέσσα- ad cubitos sex ; qui in quinto , ad cubitos quattuor ; qui

15 ρας : οι δ' εν τω έκτω ες δύο. ( το) Καθ ' έκαστον ούν
in sexto denique , ad cubitos duos . ( 10) Ad quem libet

των πρωτοστατών εξ σαρίσσαι προβεβλημέναι ήσαν, εν
κύκλο εφεξής υποβαίνουσαι , ώστε έκαστον οπλίτης εξ | igitur protostatam prominebant Sarissa sex , undiquaque

alia post aliam provenientes, ut armatum unumquemque
σαρίσσαις πεφράχθαι,και ταϊς δυνάμεσιν έπερείδειν όποι

επιβρίσειαν . Και οι το έκτο δε έφεστηκότες , ει μη
sex tuerentur sarissæ , viribusque suis impetum promo

20 και αυταίς ταϊς σαρίσσαις , το δε βάρει των σωμάτων | verent ejus. Quique in sexto stabant jugo , si non sa

ξυνεπέρειδον τους προ σφών τεταγμένοις , ως την τε έμ- | rissis , pondere saltem corporum juvabant eos, qui stalbant

βολήν την ές τους πολεμίους της φάλαγγος ου φορητών | ante ipsos , ut impetum phalangis hostes sustinere non pos

γίνεσθαι , και τους πρωτοστάταις αυτών άπορον την φυ- | sent , atque protostatis nulla esset fugiendi facultas. (11 ) Ura

γήν. (11) Τους δε ουραγούς ου κατ’ αλκήν, ως κατά gos autem non tam ex promptitudine animi, quam usu et

25 σύνεσιν και εμπειρίας των πολεμικών επιλέκτους χρή | experientia rerum bellicarum eligi oportet , ut sciant , quo

είναι, ως επιμελείσθαι του στοιχείντα ζυγά , και τοις | modo ordines jugare debeant , isque, qui fagitium aliquod

εθελοκαλούσι μή έφιέναι αποδιδράσκειν έξω της τάξεως
όπου το συνασπισμού δεήσειεν, ούτός έστιν και μάλιστα | volent commitere, obstent, nec concedant suum ordinem

ές πυκνότητα τους προ εαυτού τεταγμένους ξυνά- | deserere. Porro si quando synaspismo opus est , hic est

30 γων, ός την πάσαν ισχύν το συντάγματι τούτω παρέ- | potissimum , quiin arctum constitutos ante se compellit ,

χεται, unde robur omne agmen nanciscitur.

ΧΙΙΙ . Τούς γε μην ψιλούς άλλους άλλη τακτέον · άλ- XIII . At vero levis armaturæ milites alii aliter sunt ordi

λοτε γάρ άλλη και ωφέλιμοι γίγνονται τεταγμένοι, όπως | nandi : alias enim aliter ordinati usui sunt futuri , proat

αν και τα της χώρας έχη, ίνα η παράταξις γίγνεται , και sese habet regio , ubi acies est instruenda , vel apparatus

και των πολεμίων και παρασκευή προς ούστινας αντιταττό- | hostium , adversus quem instruuntur. (2) Aliquando enim

μεθα: (2) ποτέ μεν γαρ προτετάχθαι δεήσει της φά
necesse est at collocentur ante phalangem , aliquando vero

λαγγος , άλλοτε δε εν τοις δεξιούς, νύν δε εν τοίς ευωνύ .
a latere dextro , aliquando a sinistro statuantur . Utpluri

μοις τετάχθαι το πολύ δε και κατόπιν των οπλιτών

ιστάμενοι ωφελούσιν· ήδη δε και ές λόχους καταχωρι
mum autem prodest ut a tergo gravis armaturæ militum

40 σθέντων των πεζών , λόχοι ενεβλήθησαν εναλλάξ των
collocentur . Interdum etiam in ordines peditum divisos al

ψιλών . ternatim ordines leviter armatorum interponuntur.

XIV. Τον δή αριθμόν τάξεώς τε εκάστης και τα XIV. Numerus autem ordinis cujusque et nomina eorum ,

ονόματα αυτής τε και των ηγουμένων ήδη λεκτέον. (2) | illorumque qui ipsis praesunt , nunc sunt indicanda . (2)

Πρώτα μεν δή επί των πεζών ημίσεις τους ψιλούς φα- Primum ergo dimidios respectu peditum leves dicimus ad

45 μέν χρήναι έχειν, ει σύμμετροι έσονται προς το έργον, | hiberi oportere , ut sint idonei negotio , versusque eorum

και τους λόγους αυτών ουχίεκκαίδεκα ανδρών χρή εί non virorum sedecim , verum octo fieri, ut mille viginti quat

ναι , αλλά οκτώ , ώστε τους χιλίους και τέσσαρας και
tuor versus expleant numerum dimidium phalangis pede

είκοσι λόχους τον ήμισιν αριθμόν εκπιμπλάναι της πε
ζικής φάλαγγος , και είναι ανδρών οκτακισχιλίων και | stris , Contineantque viros octies mille centum et nonaginta

60 εκατον και δύο επί τοις ενενήκοντα . (3) Ονόματα δε
duos. (3 ) Nomina vero ipsorum corporaque hæc sunt. Le

αυτών και τάξεις αίδε είσιν . Οι τέσσαρες λόχοι των ψι- | vis armature militum quattuor ordines nominantur systasis ,

λων καλούνται σύστασις, και εισίν εξ ανδρών δύο και quæ habet viros triginta duos ; duæ autem systases , pen

τριάκοντα: αι δε δύο συστάσεις πεντηκονταρχία , τεσ- tecontarcbia , virorum quattuor et sexaginta ; duæ autem

σάρων και εξήκοντα ανδρών: αι δε δύο πεντηκονταρχίαι Γ pentecontarchie , hecatontarchia , virorum centum viginti
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εκατονταρχία οκτώ και είκοσι ανδρών και εκατόν . (6) | octo . (4 ) In qualibet autem hecatontarchia viri extraor

Καθ' εκάστην δε εκατονταρχίαν έκτακτοι άνδρες τέσ
dinarii sunt quattuor, signifer et tubicen et minister et præ

σαρες έστωσαν, σημειοφόρος και σαλπιγκτής και υπη

co . Duæ autem hecatontarchiæ sunt virorum quidem du

ρέτης και στρατοκήρυξ . Αι δε δύο εκατονταρχίαι εισί

6 μέν ανδρών έξ και πεντήκοντα και διακοσίων, καλείται centorum quinquaginta sex , corpus autem totum psilagia

δε το σύνταγμα ψιλαγία : αι δε δύο ψιλαγίαι ξεναγία , | nominatur ; duae autem psilagiae sunt xenagia , virorum

δώδεκα ανδρών και πεντακοσίων (5) αι δε δύο ξενα- | quingentorum et duodecim; (5) xenagia vero due virorum

γίαι, ανδρών τεσσάρων καιείκοσι και χιλίων, σύστρεμ- | mille viginti quattuor, quod vocatur systremma ; duo vero

μα καλείται τα δε δύο συστρέμματα επιξεναγία ονο

10 μάζεται , οκτώ και τεσσαράκοντα ανδρών και δισχι- | systremmata epixenagia nominantur, virorum bis mille qua

λίων· αι δε δύο επιξεναγίαι στιφος , έξ και ενενήκοντα | draginta octo; due autem epixenagic stiphos, virorum

ανδρών και τετρακισχιλίων: τα δε δή δύο στίφη επίτα quater mille nonaginta sex ; duo vero stiphe epitagma ro

γμα ονομάζουσι , λόχων μεν τεσσάρων και είκοσι και | cantur, ordines quidem habens mille viginti quattuor, viros

χιλίων, ανδρών δε οκτακισχιλίων εκατόν ενενήκοντα

Ι5 δύο επόντων . (6) Δεί δε και τούτοις συντετάχθαι άν
vero octies mille centum nonaginta duos. (6) Oportet au

δρας οκτώ επιλέκτους , ών τέσσαρες μέν έσονται επιξε tem hos quoque habere viros selectos octo , quorum quat

ναγοί , τέσσαρες δε συστρεμματάρχαι . tuor sint epixenagi, et quattuor systremmatarchæ .

XV. Ωφέλιμοι δ' εν μάχη τοξόται τε και ακον XV. Jaculatores autem et sagittarii et funditores om

τισται και σφενδονήται και πάντες όσοι εκηβόλοις | nesque qui missilibus pugnant , in prelis multipliciter

20 όπλοις διαχρώνται πολλαχή : (2) και γάρ όπλα συντρί- | sunt utiles. (2 ) Nam et arma hostium possunt confringere ,

ψαι των πολεμίων ικανοί, μάλιστα δε οι τοίς λίθους | i praecipue , quilapidibus pugnant , et vulnera e longingo

ακροβολιζόμενοι, και τραύματα εκ μακρού εμβαλείν, | inferre, vel si ictus fuerit validior , etiam occidere . (3)

ει δε βιαιοτέρα πληγή γένοιτο, και κατακτανείν . (3) Sunt quoque utiles ad eliciendos ex munitiore loco hostes :

Χρήσιμοι δ'έκκαλέσασθαιεκχωρίου οχυρού πολεμίους, | quoniam eo quod tela emittunt e Ionginquo , spem faciunt

25 τω διά μακρού τα βέλη έφιέντες ελπίδαπαρέχειν, ότι
fore ut si impetus in eos fiat, ipsum minime sustinerc ra .

επιόντας ουκ άν δέξαιντο. (4) Χρήσιμοι δε και φάλαγγα | leant. (4 ) Sunt etiam ad dissolvendum ordinem phalangis

τεταγμένην διαλύσαι και ίππον επιφερομένην αναστεί

λαι και χωρία υπερδέξια καταλαβέσθαι τώ τε ταχείς | cupandos locos editiores, quam propter celeritateni, quia

repellendum irruentem equitatum

είναι διά κουφότητα, και το ει καταλάβοιεν , τη συνε

leves sunt , tum quia si quem locum occupaverint , propter

30 χεία του ακροβολισμού μηδένα πελάσαι αυτοίς άνευ

πολλών τραυμάτων. (6) Χρήσιμοι δε και αποκρού- 1 densasjaculationes nemo appropinquare is possit qui non

σασθαι απόχωρίου τους κατειληφότας, ουχ υπομένον- | plurimis vulneribus alligatur . (5 ) Idonei quoque sant ad

τας τα τραύματα » επιτήδειοι δε και τα ύποπτα χωρία | repellendosIoco quopiam potitos , quia vulnera sustinere

διερευνήσασθαι · ωφέλιμοι δε και ες ενέδραν εγκαθέζε- nequeunt , iteni ad exploranda Ioca suspecta , et ad sutes

35 σθαι, ενί τε λόγω και προαγωνίζεσθαι των πεζών αγαθοί ,
dendum in insidiis , et ut uno verbo dicam , et ad pugnan

και συναγωνίζεσθαι ωφέλιμοι, και επιμαχόμενοι | dum ante pedites , et ut una cum eis prelientar pugnan

έκανοί τελέαν την ήτταν τους προς τους βαρβάρους των | tes post eos , denique etiam ad consummandam claden

πεζών τραπείσι καταστήσαι . apti sunt peditibus contra hostem conversis.

XV1. Των δε δή ιππέων ποικίλαι και πολυειδείς XVI . Equitum autem varii diversique generis sunt acies.

4ο αι τάξεις:αι μεν τετράγωνοι , αι δε έτερομήκεις, αι δε | Quadam enim sunt quadrata , quaedam oblonge , alie

ρομβοειδείς , αι δε ες εμβολήν ξυνηγμέναι . (2 ) 'Aya- rhombi figura , alia in cuneum formatæ . (2 ) Omnes au

θαι δε ξύμπασαι αύται αι τάξεις εν καιρώ ταττόμεναι, | tem ha utiles sunt suo tempore , neque unam earum quis

και μίαν ουκ άν τις επιλεξάμενος αυτών προκρίνειεν | dicere possit esse meliorem altera , quoniam alio in loco et

των άλλων, ότι έν άλλων χωρίω και προς άλλους πολε adversus alios hostes alioque tempore alia intelligitur uti

45 μίους και εν καιρώ άλλο εύροι αν της προκριθείσης
lior aliis , quæ antelatæ fuerunt. (3) Ac acie quidem

άλλην ωφελιμωτέραν . (3) Τη μεν δή ρομβοειδεί
rhombi figura formata Thessali plerumque usi sunt , quan

τάξει το πολύ Θεσσαλοί έχρήσαντο , και Eίλεών , ως
; ex meaλόγος , ο Θετταλός το σχήμα τούτο πρώτος εξεύρεν leon Thessalus , uti fama est , primus invenit;εα

εμοί δε δοκεϊν , προεξευρημένω πολλώ χρησάμενος απ'
autem sententia longe prius inventam frequentius adhibuit

50 αυτού ευδοκίμησεν . (6) Και έστιν ες πάσάν τε μετα
et ex eo nactus est famam . (4 ) Et est illa ad mutationen

βολήν αρμοδιότατον και προς το ήκιστα κατά νώτου omnem valde idonea , difficillimeque vel a tergo ral a late

ή πλαγίων αλίσκεσθαι ασφαλέστερον . (5) Κατά μέν
ribus invadi potest. (5) Nam ad angulos quidem rhomlu

γάρ τάς γωνίας του ρόμβου τους ηγεμόνας τεταγμένους | collocatos habet duces , in primo quidemilarcharm, in der

έχει , επί μέν της έμπροσθεν τον ελάρχην , επί δε της Ι tro ac sinistro eos, qui dicuntur plagiophylaces , in posted
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δεξιάς και ευωνύμου τους καλουμένους πλαγιοφύλακας, | denique uragum ; a lateribus vero rliomihi validissimos

επί δε της υπολοίπου τον ουραγόν, κατά δε τας πλευράς | equitum , quoniam et lii plurimum in praeliis conducunt .

του κόμβου τους αρίστους των ιππέων , ως και τούτους εν (6) Acie autem cunei forma instructa Scythas potissimum

ταις μάχαις μεγάλα επωφελεϊν . (6) Ταϊς δε δή εμβο

ο λοειδέσι τάξεσι Σκύθας κεχρήσθαι μάλιστα ακούομεν ,
usos accepimus, atque Thraces , qui eam a Scythis didice

και Θράκας , από Σκυθών μαθόντας. Φίλιππος
runt . Philippus autem Macedo etiam Macedonas ca acie

δε ο Μακεδών και Μακεδόνας ταύτη τη τάξει χρήσθαι | uti assuefecit . (7 ) Videtur autem haec acies utilis esse ,

επήσκησεν. (7 ) Ωφέλιμος δε και αύτη δοκεί η τάξις , propterea quod duces collocantur circumquaque , et frons

ότι εν κύκλω οι ηγεμόνες τεταγμένοι εισί, και το μέτω- | in acutum desinens totam hostium aciem facile potest per

10 πον ες οξύ απολήγον ευπετώς πάσαν τάξιν πολεμίαν | rumpere, conversionesque ac reversiones ut celeriter effi

διακόπτειν παρέχει , και τας επιστροφάς τε και ανα
ciantur permittit . (8) Acies quadratæ enim difficilius cir

στροφάς οξείας ποιείσθαι δίδωσιν. (8) Αί γάρ τετράγω

νοι τάξεις δυσπεριαγωγοί εισιν · ή δ' εις οξύ προηγμένη, cumaguntur; at que formata est in acutum , etsi versus

εί και προϊούσα ες βάθος προχωρεί , αλλ' αυτή γε τη | mediam parten sensim in latum progreditur , tamen vel

16 αρχή δι' ολίγου επιστρέφουσα την πάσαν τάξιν ευμα- | leviter ab initio lexa, reliquam aciem facile habet subse

ρως εξελισσομένην παρέχεται. (0) Ταϊς δε δή τετρα- | quentem . (9) Ceterum quadratis aciebus Persae maxime

γώνοις τάξεσι Πέρσαι μάλιστα έχρήσαντο, και οι εν | utebantur, Siculique barbari , atque Graecorum plurimi et

Σικελία βάρβαροι και των Ελλήνων οι πλείστοι και
ιππικώτατοι. ( το) Ευσύντακτός τε γάρ ήδε η τάξις | equitatu praestantissimi . ( 10) Est enim haec acies pra aliis

20 άλλης μάλλον, άτε και κατά στοίχον και κατά ζυγόν | bene ordinata propterea , quod per versus jugaque equites

τεταγμένων, και τας επελάσεις και απελάσεις εύμαρε- dispositos habet , et irruptiones retrocessionesquefaciliores

στέρας παρέχεται , και μόνων τούτων πάντων οι ηγε- | praebet , et quod hac tantum ratione dispositorum duces
μόνες αθρόοι εμπίπτουσιτοις πολεμίοις. ( α) "Άρισται δέ | omnes junctim irruunt in hostes . (10) Optime vero hu

εισί διπλασίονα τον αριθμόν έν τω μήκει η περ εν τώ | jusmodi acies ele sunt , quae alterum tantum habent nu

20 βάθει έχουσαι · οίον εί επί δέκα κατά μέτωπον τετα

γμένοι είεν, και επί πέντε εις το βάθος ή επί είκοσι
merum in longitudine ; ut si decem collocati sint in fronte ,

μέν κατά μέτωπον, επί δέκα δ' ες βάθος. ( 12 ) Αί γάρ | quinque stent in latitudine ; aut viginti in fronte , decent

τοιαύται τάξεις τω μεν αριθμό ετερομήκεις εισί , το δε vero in latitudine . ( 12) Tales enim acies numero quidem

σχήματι ες τετράγωνον καθίστανται. Το γάρ του sunt oblonga , figura vero quadratæ . Nam longitudo

30 ίππου μήκος από κεφαλής επ' ουράν εκπίμπλησι του equi a capite ad caudam explet quod in latitudine ad

τετραγώνου και τι περιές βάθοςτων αριθμώ ενδέον · ώστε
efficiendum quadratum deest numero : adeo ut nonnulli

ήδη τινές και τριπλασίονα τον αριθμός των εν τώμήκει
ταττομένων εποίησαν προς το βάθος , ούτως οιόμενοι | triplum numerum fecerint Iongitudinis ad latitudinem ,

ές ακριβές τετράγωνον καταστήσεις το σχήμα , ως τρι- | quod putarent , ita se consecuturis accurate figuram

35 πλάσιον το μήκος του ίππου υπέρ το πλάτος του αν- quadratam , quod sit tripla longitudo equi ad latitudinem

θρώπου το κατά τους ώμους επέχον, ώστε εννέα κατά viri juxta humeros ejus : itaque novem in longitudine

μήκος εν τω μετώπω τάττοντες τρείς εν τω βάθει

επέταττον. ( 13) Επεί ουδ' εκείνο χρή αγνοείν, ότι
per frontem constitutis , tres collocarunt in latitudine .

οι ες βάθος επιτεταγμένοι ιππείς ου την ίσην ωφέλειαν | ( 13) Sed nec hoc est ignorandum , quod equi collocati

40 παρέχουσιν, ηνπερ το επί των πεζών βάθος· ούτε γάρ | in latitudinem non αqualem prestent utilitatem atque pe

έπωθούσι τους προ σφών , διά το μή δύνασθαι έπερεί- | dites sic dispositi. Non enim impellumnt eos qui sunt ante

δειν ίππω , καθάπερ εκεί κατά τους ώμους και τας | ipsos, quia non potest equus equo incumbere , sicut in

πλευράς αι ενερείσεις γίνονται των πεζών , (1 ) ούτε
humeros laterave aliorum pedites incumbere solent. ( 11 )

συνεχείς γινόμενοι τους προ σφών τεταγμένοις , έν τι
45 βάρος του παντός πλήθους αποτελούσιν,αλλ' ει ξυν- | Neque si conjungantur iis qui sunt ante ipsos collocati

ερείδoιεν και πυκνοϊντο , έκταράσσουσι μάλλον ίπ
in latitudine , pondus unum efficit omnis multitudo, verum

polius, si constipantur conjungunturque equi , turbas cient.

XVII. Ο δε ρόμβος ώδε έχει και μεν ελάρχης | XVII. Ceterum rhombi ratio est talis. Primus colloca
πρώτος τάττεται , οι δ' εφ' εκάτερα αυτού ιππείς ουκ tur ilarcha , equites autem qui utrimque consistunt, non

50 εξ ίσου αυτω στοιχούσιν, αλλά ές τοσόνδε υποβεβλη- | equale cum eo faciunt jugum , verum distant tantointer

κότες , ώς τας κεφαλάς κατά τους ώμους μάλιστα του

ίππου τετάχθαι , εφ' ώ ιλάρχης εποχείται. (2) Και

vallo , ut capita equorum juxta arinos equi, quo ilarcha ve

ούτω τους έφεξής στίχους πλατύνοντες έστε επί τo | litur, habeant. (2) Αtque sic deinceps latiora latiorague

ήμισυ του παντός , ενθένδε αυ κατά ταύτα ες στενόν faciunt juga , usque ad dimidium totius aciei : inde vero

πους .

18
ARRIANUS .
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ξυνάγοντες τον ρόμβον εκπληρούσι. ( 5) Το δε ήμισυ rursum eodem modo coarctantes ea , rhon.bum absolvunt.

του ρόμβου εμβολόν εστιν, ώστ' εν ταύτα δεδήλωται | (3) Αt vero dimidium rhombi est cuneus , ut hoc ipso ex

μου και του εμβόλου το σχήμα. Ετερομήκης δ' έστι plicata sii et cunei figura. Acies autem oblonga est, cujus

τάξις και το βάθος του μετώπου μείζον έχουσα , ή του vel latitudo major quam frons , vel frons major quam lati

15 βάθους το μέτωπον, ήπερ αμείνων της προτέρας εις | tudo. Atque hac quidem melior est priore ad pralia , nisi

τους αγώνας , ει μήπoυ εκπεσείν διά πολεμίας τάξεως

εθέλοιμεν·(6 ) τότε γάρη βαθυτάτη καικατά μέτωπον | estlatior etin fronte arctior, altera utilior : veletiam si forte
forte perrumpere hostes voluerimus : (4 ) tunc enim ca quæ

στενοτάτη τάξις αύτη αν είη ωφελιμωτάτη» ή εί ποτε

αποκρύψαι δέοι των ιππέων το πλήθος, ως προκαλέσα
occultari velis multitudinem equitum , ut hostes ad auda

10 σθαι τους πολεμίους ές θάρσος αξύμφορον. (5) | ciam haud profuturam ipsis provocentur. (5) Acis autem

δ ' εφ' ένα επί μετώπου αβαθής τάξις ες λεηλασίας | que constituitur fronte simplici absque latitudine , ad de

ανυπόπτους επιτήδειος, ή όπου καταπατήσαι τι ή αφα- | pradationes subitaneas estidonea , aut quando proclcare

νίσαι εθέλοιμεν · ες δε τους αγώνας το πολύ αξύμφο- ac vastare quidpiam cupimus; ad certamina vcro utpluri

pos.
mum inutilis .

XVIII . Eί τοίνυν αριθμός είη των ιππέων, ες όσον XVIII . Si igitur numerus sit equitum , quantumn soppo

υπεθέμεθα , αποδεόντων των τε οπλιτών και των ψιλών , | suimus absque gravis itemque levis armature militibus ,

πλήθους είη αν ες τετρακισχιλίους και εξ και ενενή- | equiteserunt quattuor millia et nonagintasex. (2) Quan

κοντα ιππέας . (2) Ίλην δε εκάστην εποίουν εκ το
libet autem ilam faciunt equitum sexaginta quattuor, et

σουδε αριθμού , εξήκοντα και τεσσάρων ιππέων , και
20 ιλάρχας τους έφ' εκάστη ίλη τεταγμένους · αι δε δύο | ilarclas, qui singulis ilis presunt ; due autem il epilaralia

ίλαι επιλαρχία αυτούς ωνομάζετο , και ήν οκτώ και eis dicitur, continetque equites centum viginti octo ; (3)

είκοσι και εκατον ιππέων · (3) αι δε δύο επιλαρχίαι | duae autem epilarchieTarantinarchia,equitum ducentorum

ταραντιναρχία , εξ και πεντήκοντα ιππέων επί τοϊς | quinquaginta sex ; due vero Tarantinarchise hipparchia ,

διακοσίοις· αι δε δύο ταραντιναρχίαι ιππαρχία, δώδεκα | equitum quingentorum duodecim , qualem Romani ilan

25, και πεντακοσίων ιππέων , ήντινα Ρωμαίοι ίλην κα
λούσιν ( ) αι δε δύο ιππαρχίαι έφιππαρχία, τεσσάρων | (alam ? ) appellant; (4 ) due autem lipparchie eplippar

και είκοσι ανδρών και χιλίων· τέλος δε αι δύο έφιπ- « hia, quitum mille viginti quattuor; telos autem dias

παρχίαι, οκτώ και τεσσαράκοντα και δισχιλίων : τα δέ eplipparchie , equitum bis mille quadraginta octo; tele

δύο τέλη επίταγμα ήδη ώνόμαζον , εξ και ενενήκοντα | autem duo , epitagma , equitum quater mille nonaginta

30 και τετρακισχιλίων.

XIX. Το δε των αρμάτων και ελεφάντων τάς τε XIX . Curruum autem ac elephantorum ordines ordi

τάξεις και τα ονόματα των τάξεων και τας ηγεμονίας | numque vocabula et prefecturas earumque nomina expli

και τα τούτων αυ ονόματα επεξιέναι ματαίου πόνου care frustranei esse laboris mihi videtur, quod qua usur

είναι μου έδοξεν , ότι εκλελειμμένας εκ παλαιού ήδη35 λέξειν έμελλον. (2) Ρωμαίοι μέν γάρ ουδέ επήσκησαν pari dudum desita sunt nobis dicenda forent. (2) Nann

Romani quidem pugnam ex vehiculis non usurparunt,

ποτε την από των αρμάτων μάχην , οι βάρβαροι δε οι
,μενΕυρωπαίοι ουδέ αυτοί διεχρήσαντο άρμασιν, πλήν | harbari vero Europei neipsi quidem adhibuere velicula ,

γε δή οι εν ταις Βρεττανικαίς καλουμέναις έξω της με
nisi qui insulas Britannicas habitant , positas extra Magnum

γάλης θαλάσσης. (5) Ούτοι γάρ συνωρίσιν το πολύ mare . (3 ) Di enim utplurimum bigis utebantur, quibus

40 έχρώντο ίππων και σμικρών και πονηρών. Οι δίφροι | equi juncti parvi et miselli . Habent autem currus aplos

δε αυτούς επιτήδειοίείσινες το ελαύνεσθαι κατά χωρίων | adincursiones per regiones quaslibet , et equulos ad suisti

παντοίων, και τα ιππάρια ες το ταλαιπωρείσθαι . (6) | nendas quasvis molestias . (4) Ex Asiaticis vero quondain

Των δε Ασιανών πάλαι μέν Πέρσαι επήσκησαν την | Perso in usu habuerunt currus falcatos equosque cala

των δρεπανηφόρων τε αρμάτων και καταφράκτων ίπ. phractarios, Cyro ejus rei auctore. (5) Quanquam et ante

45 πων διφρείαν, από Κύρου αρξάμενοι. (6) Έτι δε προ | id tempus Graci sub Agamemnone, et Trojani sub Priano ,

τούτων οι συνΑγαμέμνονι " Έλληνες και οι συν Πριά- curribus , quibusnudos equos jungebant , utebantur;Cre

μων Τρώες την των αφράκτων, και Κυρηναίοι δ' επί
πολύ από αρμάτων εμάχοντο. (6) Αλλάξύμπαντα | nei quoque ut plurimum ex curribus pugnabant. (6) Ye

ταύτα τα ασκήματα εκλέλειπται , και η των ελεφάντων

rum totum genus hoc nunc exolevit , sicuti etiam elephan

60 δε χρεία ές τους πολέμους, ότι μη παρ' Ινδοίς τυχόν | torum usus ad pralia , nisi forte apud Indos aut superiores

ή τοϊς άνω Αίθίοψιν , και αύτη εκλέλειπται.
Æthiopes adhuc sint in usu .

ΧΧ . Νυνί δε τα ονόματα επέξιμεν των κινήσεων XX. Nunc igitur vocabula commemorabimus motionuin ,

κατ' ιδέαν άλλου και άλλου στρατοπέδου , και τον νούν secundum alias aliasque species exercitus , noininisque

εκάστου του ονόματος. ( 2) Καλείται δε το μέν τι cujuslibet significationem . (2) Vocatur autem una quidem

sex .
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κλίσης , και ταύτης ιδέαι διτται , η μεν επί δόρυ , ή δ' clisis , id est inclinatio ; ejusque species sunt duæ , una in

επ' ασπίδα το δε μεταβολή , το δε τι επιστροφή , και hastam , altera in clypeum ; alia vero metabole , id est

αναστροφή άλλο . Και περισπασμός δέ τι ωνομά- | transmitatio ; ac rursus alia epistrophe, id est conversio ,

ζετο , και εκπερισπασμός άλλο , και στοιχείν, και ζυ . et anastrophe , id est reversio ; aliaque perispasmus , id est

ε γείν , και ες ορθόν αποδούναι, και διπλασιάζειν. (3) circumflexio, et ecperispasmus,id est reflexio , et versatio,
Λέγεται δε τις και επαγωγή , και δεξιά παραγωγή ,

et jugalio , et in rectum restitutio , et duplicatio ; (3) voca

και άλλη ευώνυμος παραγωγή , και πλαγία δε φάλαγξ | sinistra, et phalanx transversa ; est autem et alia recta , et
tur quoque una epagoge , et paragoge dextra ac paragoge

εστί τις, και όρθία φάλαγξ άλλη , και λοξή φάλαγξ, | alia obliqua plhalanx ; parembole quoque , et prostaxis , et

και παρεμβολή , έτι μην προστάξεις και υποτάξεις.
hypotaxis.

XXI. Κλίσις μεν δή εστιν ή κατ’ άνδρα κίνησις , XXI. Ceterum clisis est motus qui fit a viris singulis ,

και της κλίσεως επί δόρυ μεν καλείται η ές δεξιά , ένα
eaque quae in hastam dicitur fit in dextrum latus , quippe

περ το δόρυ εστί τω οπλίτη: επ ' ασπίδα δε , και επί τα
ubi miles hastam tenet ; quæ vero in clypeum , fit in si

λαιά , ίνα φέρει την ασπίδα. (2) Και ει μεν απλή

κλίσις , ες τα πλάγια μόνον παράγει την όψιν : ει δε
nistrum , ubi gestat clypeum . (2 ) Ac simplex quando fit

15 διπλή γίνοιτο, αποστρέφει την όψιν ες το κατόπιν του
clisis, vultus convertitur in latus ; quando duplex , vultus

οπλίτου . Τούτο δε ήδη η μεταβολή καλείται . ( 3 )
militis convertitur ad tergum . Hæc vero species jam voca

Επιστροφή δέ έστιν , επειδάν το πάν σύνταγμα πυκνώ tur metabole. (3) Epistrophe autem est , quum syntagma

σαντες κατά παραστάτης και επιστάτην , καθάπερ ενός | totum ad parastatam simul et epistalarm condensatum velut

ανδρός σώμα επί δόρυ ή επ' ασπίδα έγκλίνωμεν , καθά- unius viri corpus in hastam vel clypeum inclinamus, stante

20 περ επί κέντρο τω λοχαγώ παντός του τάγματος πε- lochago velut centro , totoque agınine circumacto , et ca

ριελιχθέντος , και μεταλαβόντος τόπον μεν τον έμπρο- | picnte locum anteriorem , conspectum vero ad dextram ,

σθεν,επιφάνειαν δε την εκ δεξιών,διαμενόντων εκάστω | ianente cuilibet epistata suo et parastata. (4 ) Anastrophe

των τε επιστατών και παραστατών. (4) 'Αναστροφή | autem est restitutio epistropies in locum priorem . Peri

δέ έστιν ή αποκατάστασης της επιστροφής ες την προ

spasmus autem appellatur motus agminis ex duabus epistro .
5 τέραν χώραν. Περισπασμός δε καλείται η εκ δυοϊν

επιστροφών του τάγματος κίνησις, ως μεταλαβείν τον | phis constans , ita ut prioremlocum posteriore permutent.

tribus epistrophis constansοπίσω τόπον. (5) Εκπερισπασμός δε , και εκ τριών | (5) Ecperispasmus vero , ex

επιστροφών συνεχών του παντός κίνησις, ώστε μετα
motus continuus totius agminis , ita ut si commutatio fiat

λαμβάνειν, ει μενεπί δόρυ γίγνοιτο, την εξ αριστερών | in hastam , aspectus vertaturin sinistram ; si vero in cly

30 επιφάνειαν, ει δε επ ' ασπίδα , την εκ δεξιών. peum , vertatur in dextram .

XXII. Στοιχείν δε λέγεται το επί ευθείας ιέναι το XXII . Versare dicitur, quum recta serie incedunt cum

λοχαγό και το ουραγώ, σώζονται τα ίδια διαστήματα | Iochago et urago , sua inter se spatia servantes ; jugare ,

ζυγείν δε το επ ' ευθείας ιέναι κατά μήκος έκαστον των
quum recto ordine incedit quilibet secundum longitudinem

εν τω λόγω τω ζυγoύντι. (2) Συζυγουσι δε τω μεν
ex iis , qui sunt in versu jugante . (2) Jugant autem cum

35 λοχαγό οι λοχαγοί πάντες, τα δε τούτου επιστάτη οι

των άλλων λοχαγών επιστάται , και εφεξής ωσαύτως. | Iochago Iocliagi omnes , cumque epistata ejus Iochagorium

(3 ) Και μην ές ορθήν αποδούναι λέγεται , το είς τήν reliquorum epistate , et sic deinceps ceteri . (3) In re

καθεστωσαν εξ αρχής επιφάνειας καταστήσαι τους | ctum dare , est vultum militum in prioremlocumvertere,
οπλίτας την όψιν , οίον εί τις επί τους πολεμίους τε

ut si quis in hostes conversus jubeatur inclinare in hastam ,

40 τραμμένος κελευσθείη επί δόρυ κλίναι , έπειτα αύ πα
deinde dare se in rectum , debebit is rursum convertere sc

ραγγελθείη αυτώ, ες ορθόν αποκαταστήσαι, δεήσει πά

λιν αυτόν επί τους πολεμίους τετράφθαι.
in hostem .

XXIII . Εξελιγμών δε διτται ιδέαι , η μεν κατά XXII. Evolutionum autem species sunt duæ , una per

λόγους , η δε κατά ζυγά τούτων δε αυ έκατέρα τριχη | versus , alia per juga ; utraque iterumin tres species dividi

45 νενέμηται. Ο μεν γάρ τις εξελιγμός Μακεδών, ο δε tur. Est enim una evolutio exeligmus quæ Macedonica ,

Λάκων , ο δε Κρητικός ονομάζεται τον αυτόν δε τούτον
et alia quæ Laconica , et alia quæ Cretica vocatur, quam

καλούμενον ευρίσκω και Περσικών και Χόριον. (2) ipsam etiam Persicam et Chorium invenio dictam . ( 2 )

Μακεδών μεν ούν έστιν και μεταλαμβάνων της φάλαγ
Macedonica est , que ( per ordines ) anteriorem plhalangis

γος τον έμπροσθεν τόπον , αντί δε της κατά πρόσωπον
locum facta mutatione accipit , et a fronte verlitur in ter

50 επιφανείας την κατόπιν· (3) Λάκων δε και καταλαμβάνων
gum ; (3 ) Laconica vero , quæ posteriorem phalangis locum

της φάλαγγος τον οπίσω τόπον , και ώσαύτως αντί της

πρόσθεν επιφανείας την κατόπιν. ( 1) ʻO & Kpntixós capit , et similiter a fronte verlitur in tergum ; (4 ) Cretica

τε και Περσικός ονομαζόμενος τον αυτόν μεν επέχειν autem , quæ et Persica vocatur, eundem quidem phalangis

ποιεί τόπον της φάλαγγος το παν σύνταγμα , των δ' retinere locum facit agmen totum , singnlos autem armatos

18.



276 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ' ΤΑΚΤΙΚΗ.

εν τω μέρει οπλιτών έκαστον ανθ' ου πρότερον επείχεν | Iocum,quem antea tenebant , cum alio ita commutare , ut

τόπου έτερον μεταλαμβάνειν, τον μεν λοχαγόν τον του
ουραγού , τον δε ουραγόν τον του λοχαγού , και αντί | Iochagus uragi , uragus Iocliagi locum et relicta fronte ter

της κατά πρόσωπον επιφανείας την κατόπιν. (6) Θι δε gum occupet. ( 5) Evolutiones autem per juga fiunt , quum

και δή κατά ζυγά εξελιγμοί γίγνονται , επειδάν επί των

αποτομών βουληθή τις τα κέρατα καθιστάναι : τάς δέ | quis ad sectiones statuere vult cornua , ad cornua vero

αποτομές επί των κεράτων, και το μέσον της πάσης | sectiones , et hoc modo medium totius phalangis firmare ,

φάλαγγος αποτελέσει καρτερόν ώσαύτως δε και τα

δεξιά εν τοις ευωνύμοις καθίστησι , και τα ευώνυμα εν
et similiter ad dextra ponere sinistra , et ad sinistra dextra.

10 τοϊς δεξιοίς . (6) Ει δε μή παρέχοι κατά μείζονα μέρη | (6 ) Sin per majores phalangis partes evolutionesfacere non

της φάλαγγος εξελιγμούς ποιήσασθαι, πελαζόντων ήδη

των πολεμίων , δέοι δε εξελίξαι την τάξιν , τότε δή και
licet, hoste jam appropinquante , et nihilominus nutari

τα συντάγματα εξελίττουσι . acies debet , tum per singula syntagmata eas faciunt.

ΧΧΙV. Και ο μέν κατά στίχους εξελιγμός Μα- XXIV. Evolutio autem quæ fit per versus Macedonica

15 κεδών αυ καλείται , επειδάν ο λοχαγός μεν μετα- | vocatur , φuum mutatur Inclhagus , quique sequuntur,ab

Εάλληται , οι δε οπίσω εκ δόρατος παραπορευόμενοι | hasta se vertentes alii post alios collocantur . (2) Evolution

εφεξήςαλλήλων ιστώνται. (2) Λάκων δ' εξελιγμός | autemLaconica vocatur, quando Iocliago vertente se at

ονομάζεται , επειδάν ο λοχαγός μεταβαλλόμενος εκ

δόρατος όλον τον λόχον μεταλλάξη ες άλλον ίσον τη | hasta versum totum in alium equalem priori vertit lo

20 πρόσθεν τόπω , οι δε λοιποί επόμενοι εφεξής αυτώ | cum , ceteri autem sequentes ordine post eum similiter

τάττονται : * οπότ' αν ο μεν ουραγός μεταβάλλεται , και statuuntur; vel , quando aragus immutatur, ac φui post

δε οπίσω αυτού τεταγμένος εκ δόρατος του ουραγού | eum constitutus uragum ab hasta precedens ante eum col

παραπορευόμενος έμπροσθεν αυτού τάττηται , και οι
locatur, ceterique similiter alius ante alium statuitur, donec

λοιποί ώσαύτως , άλλος προς άλλον επιταχθείς τον λο
lochagus fiat protostata. (3) Chorius autem exeligmus fit ,

25 χαγών αυ πρωτοστάτην ποιήσωνται. (3) Χόριος δ'
εξελιγμός γίνεται, επειδάν ο λοχαγός μεταβαλλόμενος | quum Iochagus conversus in hastam procedit in versu ,

επί δόρυ προϊη επί του λόχου , έστ' άν κατάσχη τον του
donec venerit ad locum uragi, uragus autem , donec ad

ουραγού τόπον , ο δε ουραγός τον του λοχαγού. (6) | Iochagi. (4 ) Αtque ita quidem fiunt per versus ; ad eun

Ούτοι μεν ούν κατά λόχους γίνονται ωσαύτως δε και dem vero modum et per juga quomodo fiant, non difficile

30 κατά ζυγά συντελούμενοι, ου χαλεπόν γνωσθήναι. est intelligere.

ΧΧV. Διπλασιασμών δε διττά γένη τυγχάνει όντα , XXV. Duplicationum vero genera sunt duo ; alterum per

ήτοι κατά ζυγά και κατά βάθος . (2) Και τούτων έκα- | juga fit , alteramin latitudinem . ( 2) Αtque horum quod

στον ή το αριθμό διπλασιάζεται , ή τω τόπω. 'Αρι- | libet aut numero fit , aut loco . Numero quidem , si pro

θμό μεν, εί αντί χιλίων είκοσι τεσσάρων το μήκος δισ mille viginti quattuor in longitudine faciamus bis mille

35 χιλίων τεσσαράκοντα οκτώ ποιήσαιμεν, τον τόπον τον | quadraginta octo, eundemque locum phalanx tota retineat.

αυτόν επεχούσης της πάσης φάλαγγος. (3) Γίγνεται | (3) FitIoc autem insertis in medio armatorum epistatis,
δε τούτο , παρεμβαλλόντων ες τα μεταξύ των οπλιτών

τους εν τω βάθει επιστάτας. Και ούτω πυκνούται

qui sunt in latitudine , atque ita densatur front phalangis.

ημίν το μέτωπον της φάλαγγος . ( 1 ) Αποκαταστήσαι | (4 ) Quodsi has restituere volumus figura priori , exclama

40 δε επειδάν βουληθώμεν, παραγγελούμεν ώδε το mus hoc : Qui in longitudine sunt inserti ,

μήκος επιτεταγμένος , επάνιθι ες τάξιν. (5 ) Ει δε και in ordinem . (5) Sin vero duplicare in eodem loco volue

τω τόπω διπλασιάσαι εθέλοιμεν το μήκος , ως αντί στα- rimus longitudinem , ut exempli gratia stadiorum quinque

δίων πέντε ες δέκα εκτείνει την τάξιν, τους έκ τού βά- | aciem extenderein decem, ex latitudine insertos inlongitu

θους παρεμβληθέντας ες το κατά μήκος μέσον των | dinem , medium inter armatos intervallum obtinentemja

45 οπλιτών διάστημα επί τα δεξιά κελεύσομεν εξελίσσε- I bebimus ad dextram explicari , reliquos vero sive dimidianm

σθαι , τους δε λοιπούς και ημίσεας αυτώνεπί τα ευώνυμα, 1 partem ad sinistram, a versibus secundis ad cornua incipien

από των προς τους κέρασι δευτέρων λόχων αρχόμενοι , tes, atque ita duplex obtinebit spatiumuniversa acies. (6)
και ούτω διπλάσιον εφέξει χωρίον ή πάσα τάξις: (6)
αποκαταστήσαι δε επειδάν βουληθώμεν, * αυ εξελίσσειν | Quodsi restituere hos volumus priori forme , explicare eas ,

60 τους κατά τα κέρατα τεταγμένους ες ούστινας πρότερον | quisunt ad cornua collocati , jabebimus ad loca , que prius

εχεν τόπους. (7) Ου πάνυ δε ωφέλιμοι οι διπλασιασμοί | habebant . (7) Νοn antem valde utiles sant he duplica

εγγύς όντων πολεμίων, ότι ταραχής τε του ημετέρου | tiones , si hostes in propinquo sunt, quod tumultus quan

στρατεύματος δόξαν παρέξουσιν εκείνοις , και αυτό το | dam speciemin exercitu nostro prabeant , exercitusqueipse

στράτευμα εν τη μετακινήσει ασθενέστερον άμα και | in transmutatione minus ordinate firmiterque collectetur ..

revertantur
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mam.

ατακτότερον καθιστάσιν. (8) 'Αλλά τους ψιλούς επεκ- (8 ) Verum longe melius , extendere levis armatura milites

τείνειν άμεινον , και τους ιππέας, ως την έκ του διπλα . atque equites, ut ex duplicatione absque mutatione pha

σιασμού έκπληξιν άνευ κινήσεως της πεζικής φάλαγγος | langis pedestris terror liostibus injiciatur. ( 9) Est autem

τους πολεμίοις έμποιήσαι . ( 0) Γίνεται δε το διπλα

και σιάζειν αναγκαίον,ή υπερφαλαγγήσαι ημών θελησάντων | duplicatio necessaria , quando circuire cupimus Cornu ad

υπέρτο των πολεμίων κέρας, ή κωλύσαι υπερφαλαγγή- | versariorum , aut cavere, ne ipsi circumeant. ( 10 ) Latitudo

σαι εκείνους . ( το) Το βάθος δε διπλασιάζεται , ει ο | autem duplicatur , si secundus versus primo adjungitur , ita

δεύτερος λόχος των πρώτω επιταχθείη , ώστε τον του ut secundi versus lochagus epistata fiat lochagi in primo

δευτέρου λόχου λοχαγόν επιστάτης του πρώτου λοχα- | versu , epistata.primi versus, epistata secundi versus epi

το γού γενέσθαι , τον δ' επιστάτης τον πρώτον τού μέν | stata . ( 11 ) Ita namque qui primus erat versus secundi , se

εκείνου επιστάτου επιστάτην γενέσθαι. ( τι ) ούτω
cundus fiet versus primi , secundus vero versus secundi ,

γάρ ο μεν πρόσθεν πρώτος αν του β' λόχου δεύτερος

έστι του πρώτου λόχου , ο δε δεύτερος εν τω δευτέρω | quartus primi versus . Atque sic deinceps , donec totus

τέταρτος του α' , και ωσαύτως εφεξής, έστ ' αν άπας και versus secundus recta linea alternatim primo in latitudi

15 δεύτερος λόχος κατά τον πρώτον επ ' ευθείας εναλλάξ nem insertus erit . Ita namque et versus quartus tertium

ενταχθη ές βάθος. Ούτω γάρ τοι και ο τέταρτος λόχος | dilatat , si ei addatur , etin universum omnes pares siimm

τον τρίτον βαθυνεί , συνταχθείς αυτώ, και απλώς οι | paribus inserantur. ( 12 ) Nec vero , quomodo secundum

άρτιοι εις τους περιττούς ενταχθήσονται. ( 12) Ου χα
λεπόν δε γνώναι, όπως και αυτού του κατά βάθος ! latitudinem locus duplicari debeat , intellectu est didicile ,

20 χωρίου διπλασιασμός έσται, και η από τούδε αποκα- | itemque quomodo acies ex eo restituatur in prioren for

τάστασις.

XXVI. Και μην πλαγία μεν φάλαγξ εστίν ή το XXVI . Transversa phalanx est , quæ longitudinem lati

μήκος του βάθους πολλαπλάσιον έχουσα · ορθία δε , | tudine multo habet majorem ; recta vero , quum fit pro

όταν επί κέρας πορεύεται. Ούτω δε αυ το βάθος του cessus in cornu . Sic vero etiam latitudo major fit longi

26 μήκους πολλαπλάσιον παρέχεται ( 2) όλως τε παρά- | tudine. (2 ) In universal vero oblongum agmen dicitur,

μηκες μεν τάγμα ονομάζεται , και τι περ αν το μήκος | cujus longitudo major est latitudine ; rectum autem , cujus

έχη επιπλείον του βάθους όρθιον δε , και τι περ αν το
latitudo major longitudine. (3) Obliqua phalanx est , qua

βάθος του μήκους. ( 3) Λοξή δε ονομάζεται φάλαγξ ,

ή το μέν έτερον κέρας, οπότερον αν και στρατηγός βού
cornu alterutrum , quodcumque visum fuerit imperatori ,

30 ληται, τους πολεμίους πελάζον έχουσα , και αυτό μόνω | hostibus habet proxime objectum , eoque solo preliatur, al

αγωνιζομένη, το έτερον δε δι' υποστολής σώζουσα. (6) | terum vero servat velut in subsidium. (4) Parembolam sive

Παρεμβολήν δέ ονομάζουσιν, επειδάν προτεταγμένων | insertionem vero nominant , φuum in spatis quorundan» ,

τινών κατά διαστήματα εκ των επιτεταγμένων εγκα- | qui priori positi suntloco , intermedis , qui stant in poste

θιστώνται αυτούς , αλλά επ' ευθείας , ως αναπληρώσαι | rioriloco collocantur recta cum eis linea , ut sic impleatur

και το πρόσθεν απολειπόμενον κενόν της φάλαγγος. «(5) spatium vacuum ante in phalange relictum . (5) Adpositio

Πρόσταξιν δε , όταν η εξ εκατέρων των μερών της
nem dicunt, quum ab utraque agminis parte , vel tantum

τάξεως ή εκ θατέρου κατά το πέρας αυτό προστεθή τι
alterutra ad cornu ponitur globus , qui phalangis fronti

στίφος τη πάση φάλαγγι κατ' ευθύ του μετώπου της

τάξεως . 6) "Ένταξιν δέ ονομάζουσιν, επειδαν τους
recta linea respondeat. (6) Injunctionem vocant , quando

40 ψιλούς ες τα διαστήματα των πεζών εντάξωσιν , άνδρα | leviter armatos in intervala peditum inserunt , virum viro

παρ' άνδρα στάντες· ( 7 ) υπόταξιν δε , επειδάν τους ψι- | adjungentes; (7) subjunctionem vero , quandoleviter arma

λους επί τα πέρατα της φάλαγγος υποτάξη τις ες | tos ad extremitates phalangis subjungit aliquis figura in

επικάμπιον .

XXVII. Xρή δε τα παραγγέλματα εθίζεσθαι την XXVII . Oportet autem exercitum assuefieri ad perci.

45 στρατιάν οξέως δέχεσθαι , τα μεν φωνή , τα δε ορατοίς | pienda mandata confestim, quumea que significantur voce ,

σημείοις , τα δε τη σάλπιγγι. (2) Και σαφέστερα μέν | tum ca que percipiuntur visu , tum que dantur tuba . ( 2 )

τυγχάνει όντα τα λέξει δηλούμενα, ότι και παντός του Videntur autem evidentiora , quæ voce dantur, quando

νουή δήλωσις ούτω γίγνεται , ουχί δε σύμβολόν τι αυτού | quidem sic tota declaratur sententia , non vero signum

μόνον οράται ή ακούεται . (3) Αλλ' επειδή πολλά τα | modo ejus editur vel oculis vel auribus percipiendum. ( 3 )

ο εξείργοντά έστιν εν ταις μάχαις πρός τάς διά φωνής δη » | verum quonian plurimaimpediunt in pugnis ea quae fiunt

λώσεις , ο χτύπος τε και εκ των όπλων και αι παρακελεύσεις | declaratione vocis , velut fragor armorum et adhortatio

αλλήλοις και οιμωγαί τιτρωσκομένων και παριππασία nes mutuæ et ejulationes vulneratorum , et prætervectio

δυνάμεως ιππικής, ψόφος τε των όπλων και χρεμετι» nes copiarum equestrium et armorum strepitus et equorum

σμός των ίππων και σκευοφόρων παριόντων, προσεθι- ! hinnitus et lixarum turba , idcirco exercitum assuefacere

flexa .
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10

στέον την στρατιάν και τους ορατοίς σημείοις. («) Ου | portet etiam ad ea signa observanda , que percipiuntur

μην αλλά και προς ταύτα ήδη άπορά έστιν και γίνεται, visu . (4 ) Quanquam et ea interdum observari difficulter

οίον ομίχλη ή κονιορτός πολύς άνω αιρόμενος ή ήλιος | possint , ut quum oritur .caligo , aut pulvis excitatur, aut

κατά προσώπου αντιλάμπων ή νιφετος ξυνεχής ή ύδωρ | sol ferit oculos , aut nix densa aut pluvia vehemens calo

5 λάθρον εξ ουρανού και τόποι σύνδενδροι ή γήλοφοι ανε- | delabitur , aut loci arboribus sint consiti aut collibus di

στηκότες , ώς μη πάση τη φάλαγγι ορατά γίγνεσθαι τά | stincti , ut a plhalange universa signa nequeant conspici.(5)

σημεία. (5) Οπότε μεν δή γήλοφοι διακρίνoιεν την | AC ubi quidem colles visum impediunt, plura signa pro

όψιν, πλείω τα ορατά σημεία ποιητέον · προς δέ τά | ponenda , que possint conspici . Que autem ex aere exi

έκ τού αέρος εμπόδια , ή σάλπιγξ ωφέλιμος . stunt impedimenta , adversus ea tuba est idonea .

XXVIII . Υπέρ δε των πορειών , όσας ποιείται τα XXVIII . De itineribus autem , quæ facit exercitus, hoc

στρατόπεδα, εκείνα χρή ενθυμείσθαι , ότι η μέν τις notari debet , quod eorum aliquod dicatur epagoge , aliqued

επαγωγή εν ταϊς πορείαις , η δε παραγωγή καλείται .

(2) Και επαγωγή μέν έστιν , επειδάν τάγμα τάγματι | Paragoge. (2) Αc epagoge quidem est , quandotagna unum
statim alterum subsequitur , ut quum præcedit tetrarchia

επ' ευθυ έπεται, οίον ηγουμένης τετραρχίας αι λοιπα

15 τετραρχίαι ταύτη επιτεταγμέναι πορεύονται , ή αυ una , relique tetrarchiae similiter ordinate sequuntur, vel

ξεναγίας ηγουμένης αι λοιπαι ξεναγίαι έπονται, ενί τε quando xenagia præcedit, sequuntur ceteræ xenagiæ : uno

λόγω, επειδάν του προηγουμένου τάγματος τους ουραγούς | verbo , quando uragis tagmatis precedentis conjunguntur

οι του εφεξής τάγματος ηγεμόνες συνάπτωσιν.

Παραγωγή δ' έστιν,επειδάν η φάλαγξ πάσα πορεύεται, | subsequentis tagmatis duces .(3) Paragoge autem est, quando

20 τους ηγεμόνας ήτοι εκ των ευωνύμων ή εκ των δεξιών tota incedit phalanx , daces autem liabet vel a dextris vel

ποιησαμένη · καν μεν εκ των ευωνύμων ποιήσηται , | a sinistris. Et quando a sinistris , paragoge sinistra dicitur ,

ευώνυμος παραγωγή καλείται εάν δε εκ των δεξιών, | quando vero a dextris, dextra . ( 4 ) Quoquo autem modo

δεξιά . (4) “Οπως δ' αν η πορεία γίγνηται, είτε κατ'
fiat iter, aut in epagoge aut paragoge , fit aut unilatero

επαγωγήν είτ' εν παραγωγή , ήτοι έν μονοπλεύρω τη | tagmate aut bilatero aut trilatero aut quadrilatera . (5)

25 τάγματι η στρατιά βαδιείται , ή εν διπλεύρω ή εν τρι

πλεύρω ή εν τετραπλεύρω. (6) Μονοπλεύρω μεν,(5 ) Μονοπλεύρω μεν, | Unilatero quidem , si duci ab uno latere suspicio est ho

επειδάν ένα τόπον ύποπτον έχη και στρατηγός: διπλεύρω | stis ; bilatero , si a lateribus duobus ; trilatero , si a tribus ;

δε , επειδαν δύο: τριπλεύρω δε , επειδάν τρείς τετρα- | quadrilatero vero , si ab omni latere irrupturi hostes viden

πλεύρω δε , επειδάν πάντοθεν οι πολέμιοι επιστήσεσθαι | tur. ( 6 ) Sed et monophalangia quando iter instituitur ,
συ πιθανοί δοκώσι. (6) Και μην ποτέ μέν μονοφαλαγγία | aliquando diphalangia , et triphalangia , et tetraplhalangia.

η πορεία γίγνεται , ποτέ δε διφαλαγγία , και ούτως

τριφαλαγγία τε και τετραφαλαγγία . Και ταύτα ου
Atque hoc quid sit haud difficile est conjicere ex antece

χαλεπόν ξυμβάλλειν υπό των πρόσθεν τάξεων. dentibus agminis speciebus.

ΧΧΙΧ. 'Έτι δε αμφίστομος μέν φάλαγξ καλείται, XXIX. Deinde vero et amphistomos phalanx Focatur,

36 και τους ημίσεις των εν τοις λόχοις ανδρών απεστραμ- | guae dimidiam partem virorum in versibus aversam habet

μένους από σφών έχουσα , ως αντινώτους είναι . (2) a se mutuo , sic ut terga sibi obvertant. (2) Diphalangia

Διφαλαγγία δε αμφίστομος , ήτις εν τη πορεία τους
vero amphistomos , quæ in itinere duces habet ab utraque

ηγεμόνας εξ εκατέρων των μερών έν παραγωγαίς τε
parte in paragogis constitutos , alios in dextra, alios in si

ταγμένους , τους μεν εν δεξιά , τους δε εν ευωνύμω, | nistra, [uragos vero intus collocalos. Antistomus autem

τους δε ουραγούς έξω εστραμμένους εξ εκατέρων

των μερών έν παραγωγαίς.(3)Ετερόστομος δε φάλαγξ | diphalangia duces in medio habel ] uragos autem extra

εστίν, ή το μέν ηγούμενον ήμισυ εν τη πορεία έχουσα | collocatos utrinquein paragogis . (3 ) Phalanx autem hete
εν ευωνύμω παραγωγή, τουτέστι τους ηγεμόνας εξ rostomos est, quæ præfecturam habet dimidiam in itinere

ευωνύμου , του δε λοιπού ημίσεος της φάλαγγος τους | in sinistra paragoge, hoc est , prefectos ex sinistra parte ,

45 ηγεμόνας εν δεξιά παραγωγή. (4 ) Ομοιόστομος δ' εν | dimidiae autem partis relique praefectos plialangis in dextra

πορεία διφαλαγγία εστίν , ήτις τους ηγεμόνας εκατέρας | paragoge. (4) Hompostomos autem diphalangia in itinere

της φάλαγγος εκ των αυτών μερών έχει τεταγμένους, 1 | est, que duces alterutrius plhalangis ab iisdem partibus

εκ δεξιών ή εκ των ευωνύμων εκατέρας της φάλαγγος.
habet collocatos , vel a dextris , vel a sinistris alterutrius

(5 ) “Οταν δε ή αμφίστομος διφαλαγγία τα μεν ηγού

60 μενα πέρατα αλλήλοις συνάψη , τα δε επόμενα δια- | plhalangis . ( 5) Quando vero phalanx amphistomos duces

στήση , το τοιούτον έμβολον καλείται. (6) Επειδάν δε | primores inter se conjungit , eos vero , qui sequuntur, dis

αντίστομος διφαλαγγία τα μεν επόμενα πέρατα συνάψη, jungit , cuneus id dicitur. (6 ) Quando autem antistemos

τα δε ηγούμενα διαστήση , το τοιόνδε κοιλέμβολον κα- | diplialangia eos qui sequuntur conjungit , primos vero dis

λείται. (7 ) Πλαίσιον δε ονομάζεται οπόταν πρός jungit , celembolum id appellatur . (7) Plesium vero di

***

40
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10 τονας

οιον τε .

πάσας τας πλευράς παρατάξηται τις εν έτερομήκει σχή- citur, quum ab omnibus lateribus acies instruitur figura

ματι . (3 ) Πλινθίον δε , όταν εν τετραγώνω σχήματι oblonga. (8 ) Plinthium vero , si figura quadrata fiat illud

αυτό τούτο πράξη , όπερ Ξενοφών και του Γρύλλου πλαί ipsum , quod Xenophon Grylli filius plasium æquilaterum

στον ισόπλευρον καλεί (ο) και και υπερφαλάγγησιν appellat. (9) Hyperphalangesin vero appellant , si ab extre

και μεν ονομάζουσιν την καθ' εκάτερον τοπέρας της φά- | mitate phalangis utraque hostes circumdamus ; hypercera

λαγγος υπεροχής υπέρ τους πολεμίους υπερκέρασιν δε,
sin vero , si ab uno tartum , quocunque tandem , cornu : et

την καθ' εν οπότερον ούν κέρας. Και τη μεν υπερφαλαγ

γήσει ή υπερκέρασις επόμενόν έστιν, ανάπαλιν δε ού . (το) | yperplhalangesin quidem subsequitur hypercerasis , at non

Ούτω τοι κέρατι μέν οπoτέρω ούν υπερέχειν και ελάτ
vice versa . ( 10) Atque ita quidem cornu alterutrum su

κατά πλήθος δυνατόν, και εν ίσω βάθει φυλάτ perare etiam qui copiis minus sunt instructi possunt, et in

τοντας την πάσαν τάξιν υπερφαλαγγήσαι δε εν ίσω τώ | eadem latitudine conservare totam aciem. Hyperphalan

πλήθει ή και μείονι , μή επί λεπτον επεκτείνοντα , ουκ gesin autem adhibere in æquali multitudine vel etiam mi

nore , nisi extenuare nimis aciem velis , haud potes.

XXX. Τών δε σκευοφόρων αγωγαί ξυν ηγεμόνι XXX. Impedimenta vero duci sub præfecto debent.

15 γιγνέσθωσαν . Τρόποι δε αυτών πέντε ή γάρ ηγείσθαι Sunt autem modi ducendi ea quinque. Vel enim antece

αυτά χρή της στρατιάς , συν οικεία φυλακή , ή έπεσθαι,
dere debent exercitum cum præsidio proprio , vel sequi, vel

ή εκ πλαγίου ιέναι και τούτο διττόν ή γάρ εκ δεξιών,
a latere ire ; quod ipsum quoque duplicis est generis , a

dextro videlicet , vel a sinistro ; vel denique in medio exer
η εξ αριστερών ή εντός των όπλων άγεσθαι . (2 ) Πρό

μεν δή της φάλαγγος χρή άγειν τα σκευοφόρα , επειδάν | impedimenta, quando abducis ex regione hostili; phalan
citus concludi . (2 ) Ante phalangem quidem ducere oportet

20 εκ πολεμίας απάγης επόμενα δε τη φάλαγγι , επειδάν | imperdinmenta, quando abilucis ex regionehostili; Phalan
gem vero debent sequi, quando in hostilem regionem ir

εις πολεμίαν εμβάλλη παράγειν δε oπoτέρα ούν , επει- | rumpis; a latere alteratro incedere , si ab alterutro est me

δαν τα πλάγια φοβώμεθα· εντός δε της φάλαγγος , εάν tus ; in ipsa autem phalange , quando ubique omnia sunt

τα πανταχόθεν ύποπτα ή. suspecta .

XXXI. Τα δε παραγγέλματα χρή συντομώτατά XXXI . Mandata vero brevissima quam maxime potest

25 τε ως οίόν τε και σαφέστατα ποιείσθαι . Έσται δε via perspicuaque dari oportet. Fit hoc autem , quando, uti

τούτο , ει όσα αναμφιβόλως δέξασθαι δυνατοί είεν οι
absque ambiguitate intelligere possint milites , operam da

στρατιώται , ταύτα φυλαττοίμεθα . (2) Αυτίκα εί κλίνον
mus. (2 ) Ut si dicas, inclina , addasque in hastam cly

λέγοις , εφ' και προστιθείς , το επί δόρυ ή επ ' ασπίδα , οι

οξέως κατακούειν ειθισμένοι των παραγγελμάτων, αλ- | Peter , gui sneti sunt celeriter obtemperare mandatis,
aliter aliterque id accipientes , diversimode facient . Non2ο λοε άλλο δεξάμενοι έπραξαν. Ουκ ουν ώδε χρή λέγειν ,

κλίνον επί δόρυ , η κλίνον επ' ασπίδα» αλλ' αναστρέ- | igitur dicendum inclina in hastam , vel inclinaincly

ψαντα , επί δόρυ κλίνον, ή επ' ασπίδα κλίνον . Ούτω | peum,sedinverse, in hastaminclina , in clypeum inclina .

γάρ ξύμπαντες το αυτό ακούσονταί τε και δράσουσιν. | Sic enin universi idemintelligent exsequenturque . (3) Ad

(3) Ουκ ουν ουδέ μεταβαλού , η εξέλιξον χρή παραγγέλ- | eundem ergo modum neque immuta, neque explica dicen

3. λειν . Ταύτα γάρ του γένους την πράξιν δηλούντα , | dum, quum mandatum datur. Hec enim generis actionem

επί διάφορα έργα άξει τους ακούοντας. Αλλά τα είδη | innuentia, audientesinducunt ad actiones alias aliasque, sed

γαρ προτακτέον προ των γενών , οίον, επί δόρυ μετα
species præponendæ sunt generi , ut , ad hastam immuta ,

βαλού , η επ' ασπίδα . (4) Και αυ ώδε ερούμεν, τον
vel ad clypeum . (4 ) Exinde quoque potius dicimus, Laco

Λάκωνα εξέλισσε , ή τον Χόριον, ή τον Μακεδόνα : ει δε μή
nicam erplica, aut Choriam , aut Macedonicam . Si vero

40 προσθείς όντινα , αυτό μόνον εξέλισσε φαίης , άλλοι επ'
αλλον εξελιγμόν ήξουσιν . (6 ) Ουδέν δε ώσαύτως αγαθών non præponas qualem , et simpliciter dicas , explica, alii

έν τε πορείαις και εν μάχαις , ως σιγή του παντός | aliam explicationent explicabant. (5) Nihilautem neque utile

στρατεύματος. Και τούτό γε και "Ομηρος εν τη ποι- in itineribus pugnisque, ac silentium exercitus totius. id

ήσει εδήλωσεν. Περί μεν γαρ των ηγεμόνων των | quod et Homerus ostendit in poesi sua . Nam de ducibus

45 Ελλήνων φησίν ότι Græcorum ait ( 11. 4,428 ) :

Κέλευε δε οίσιν έκαστος Imperabat suis unusquisque

ηγεμόνων ducum ;

περί δε της στρατιάς ότι
de exercitu vero :

οι δ ' άλλοι ακήν ίσαν ( ουδέ κε φαίης celeri taciti ibant (neque dixisses

τόσσον λαόνέπεσθαι έχοντ ’ έν στήθεσιν αυτήν ) tantas copias sequi habentes io pectoribus rocem )
σιγή δειδιότες σημάντορας "

silentio reverili ductores.

των δε δή βαρβάρων την αταξίαν δηλώσαι θελήσας, | Larbarorum vero confusionem ostendere cupiens , con

κλαγγή και ενοπή φησίν ιέναι τους Τρώας ίσα και | clangore soniluque, ait , twisse Trojanos, sicut ares.

όρνιθας . (6) Και αύ έν άλλοις έπεσε ( 6 ) Etrursum in alio carmine ( ΙΙ . 2 , 459 ) :
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Τών δ' ώστ ' ορνίθων πετεηνών ( φησί ) έθνεα πολλά , Horum autem sicut avium volatilium gentes mulle,

χηνών ή γεράνων ή κύκνων δουλιχοδείρων anserum vel gruum vel cygnorum longa colla halen tium ;

και επεξελθών των ορνίθων τον θόρυβον: el persequens avium tumultum :

Ως Τρώων άλαλητός ( φησίν ) ανά στρατόν ευρύν ορώρει , Sic Trojanorum clamor per exercitum latum exortus est :

ου γάρ πάντων ήεν όμός θρόος ουδ' ία γήρυς " non enim omnium erat una vociferatio, neque una vox .

υπέρ δέ των Ελλήνων At vero de Græcis ait

Οι δ' άρ' ίσαν σιγή , φησίν, μένεα πνείοντες Αχαιοί , Hi vero ibant tacite, Martem spirantes Achivi,

εν θυμώ μεμαώτες αλεξεμεν αλλήλοισιν · mutuum in auxilium discrimen adire parati .

ούτω γάρ οι μεν ηγεμόνες οξέως παραγγελλούσιν αυτά , | Sic enim et duces celeriter imperia proponent , et propo

10 ή δε στρατιά οξέως δέξεται τα ενδιδόμενα. sita exercitus celeriter intelliget.

ΧΧΧΙΙ. Τα παραγγέλματα δεέστω τοιάδε · "Αγε εις XXXII . Imperia vero ista sunt. Age ad arma. Lixa

τα όπλα. Οπλοφόρος απίτω από της φάλαγγος. Σίγα, ή discedat a plhalange . Tace , et attendejussis. Sursum hastas .

και πρόσεχε το παραγγελλομένω. 'Ανω τα δόρατα.

Κάθες τα δόρατα . Ο ουραγός τον λόγον απευθυνέτω .
Deorsum hastas. Uragus versum dirigat. Serva inter valla .

15 Τήρει τα διαστήματα. Επί δόρυ κλίνον . Επ' ασπίδα Ad hastam inclina . Ad clypeum inclina. Procede. Sic con

κλίνον. Πρόαγε . ' Εχέτω ούτως. 'Ες ορθόν απόδος . siste . In rectum restitue. Latitudinem duplica ; reslilue.

Το βάθος διπλασίαζε , αποκατάστησον . Τον Λάκωνα
Laconicam explica ; restitue . In hastam converte ; restitue .

εξέλιττε , αποκατάστησον » επί δόρυ εκπερίσπα , απο

κατάστησον. (2) Τάδε μέν , ώσπερ εν τέχνη, δι' ολίγων 1 ( 2) Αtque ista quidem, ceu in arte compendiosa , surficere

20 εκδηλώσαι ικανά , υπέρ τε των πάλαι Ελληνικών και videntur, de veteribus Græcorum ac Macedonum aciebus

των Μακεδονικών τάξεων, όστις μηδε τούτων απείρως | ei , qui ne harum quidem imperitus esse volet. (3) Ego

εθέλοι έχειν. (3) Εγώ δε τα ιππικά γυμνάσια, όσα vero exercitationes equestres, quibus oquites Romani exer

Ρωμαίοι ιππείς γυμνάζονται , εν τω παρόντι επεξελ- | centur , in presens persecutus ( nam de Grecorum exer

θων, ότι τα παρ' [" Ελλησιν ] έφθην δηλώσας εν τη συγ

25 γραφή,ήντινα υπέρ αυτού του βασιλέως συνέγραψα, peratore so composui ), hic inemfaciamlibri tactici .
citationibus equestribus jam dixi in scripto , quod pro Im•

τόδε μοι έσται τέλος του λόγου του τακτικού .

XXXII . Καίτοι ουκ αγνοώ , χαλεπήν εσομένην την XXXIII . Non ignoro autem , fore difficilem omnium vo

δήλωσιν των ονομάτων εκάστων, ότι ουδε αυτούς Ρω cabulorum explicationem , quod ne Romani quidem ipsi

μαίοις τα πολλά της πατρίου φωνής έχεται , αλλά έστιν &
multa eorum habeant ex sermone proprio , sed ex Iberico

30 της Ιβήρων ή Κελτών, επεί ταπράγματα αυτά Κελτικά
aut Celtico , quoniam res ipsas, quæ Celticæ sunt , assun

όντα προσέλαβον, ευδοκιμήσαντος αυτούς εν ταις μάχαις

του Κελτών ιππικού . (2) Ει γάρ τοι επ' άλλο τω, και
pserunt quum eis in proeliis Celtarum equitatus maxime

επί τώδε άξιοι επαινείσθαι Ρωμαίοι , ότι ου τα οικεία
placeret. ( 2) Si enim ob alia , etiam ob hoc laudandi Ro

και τα πάτρια ούτως τι ηγάπησαν, ώς τα πανταχόθεν | inani , quod non sic amarint patria et sua , ut non undique,

35 καλά επιλεξάμενοι , οικεία σφίσιν εποιήσαντο. (3 ) quæ essent utilia, seligerent, inque suos usus converterent.

Ούτω του εύρους αν και οπλίσεις τινάς παρ' άλλων λα- 1 (3) Sic invenias arma accepisse quaedam ab alis , que nunc

βόντας και ήδη Ρωμαϊκαι ονομάζονται, ότι κράτιστα | appellantur Romana, quia is optime Romani usi sunt ; ab

Ρωμαίοι αυταίς έχρήσαντος και γυμνάσια στρατιωτικά | aliis etiani exercitationes militares , et selas magistratuum,

παρ' άλλων , και θρόνους των αρχόντων, και εσθήτα την

40 περιπόρφυρον . (4) Οι δε και θεούς αυτούς άλλους
et vestem purpura prætextam . ( 4 ) Quin et deos ipsos aliunde

παρ' άλλων λαβόντες, ως οικείους σέβουσιν . Τα γούν | acceptos colunt, velut suos. Quare multa faciunt in cultu

επ ' αυτούς δρώμενα εις τούτο έτι , τα μεν Αχαιών νόμω | isto, ad hunc diem , quae dicuntur fieri vel ex instituto

δράσθαι λέγεται , τα δε κοινώς Ελλήνων δράται δε Achæorum , vel communi Græcorum omnium . Observant

έστιν α και Φρύγια" καί γάρ η Ρέα αυτούς η Φρυγία | quoque Plirygia instituta nonnulla . Nam et Rheam colut

45 τιμάται εκ Πεσσινούντος ελθούσα , και το πένθος το
Phrygiam ex Pessinunte advectam , et luctum ob Attin

αμφί τω Αττη Φρύγιον εν Ρώμη πενθείται, και το
Phrygium Romæ lugent . Lavacrum quoque, quo lota Rhea

λουτρόν δε η Ρέα, εφ ' ού του πένθους λήγει , το Φρυ
a luctu desinit , Phrygio more instituitur . (5) Sed et legim ,

γών νόμω λούται. (5) Και μην των νόμων, ους εν

ταις δώδεκα δέλτους τα πρώτα εγράψαντο , τούς πολ
quas primum in tabulis duodecim habebant conscriptas,

6 λούς εύρους αν παρ' Αθηναίων λαβόντας. (6) Και | plerasque invenies ab Αtheniensibus accepisse. (6 ) ΕΙ

ταύτα πολύ αν έργον είη επεξιέναι , όπως τε έκαστα | haec quidem quomodo se habeant singula , et que a quoque

έχη και παρά τίνων προσποιηθέντα . 'Εμοί δε υπέρ | ipsis vindicentur, non parvi laboris esset explicare. At

των γυμνασίων των ιππικών ώρα ήδη λέγειν. nunc tempus est ut de exercitationibus equestribus loquar.
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ΧΧΧΙV. Το μέν χωρίον , ίναπερ τα γυμνάσια ! XXXIV. Atque campum quidem , in quo exercitatio

αυτοίς τελείται, ουχ ομαλόν επιλέγονται μόνον, αλλ' nes istas peragant, non æqualem eligunt modo, sed insu

ες τοσόνδε προσεξεργάζονται , ως σκάπτειν τε το μέσον per ila præparant, ut medium ejus justa altitudine suffo
αυτού ές βάθος ξύμμετρον, και τας βώλους ξυγκό- | aiant , egestasque glebas discutiant , quo sint omnia mitia

πτειν ες λεπτότητά τε και μαλακότητα , αποτεμνόμε

νοι του παντός πεδίου το προ του βήματος ες πλαι- | molliaque , resecantes ab omni campo locum ante sugge

σίου ισοπλεύρου σχήμα. (2) Αυτοί δε ωπλισμένοι | stam situm In figuram equilateram quadratam . (2) Ipsi

παριάσι κράνεσι μεν σιδηρούς και χαλκούς κεχρυσω vero armati instruuntur galeis ferreis aut æreis inaura

μένους , όσοι κατ ' αξίωσιν αυτών διαπρεπείς , και καθ' tis, quotquot vel ratione dignitatis eminent, vel rei equestris

10 ιππικήν διαφέροντες, ώς και αυτό τούτω επάγειν | arte excellunt , ut et hoc ipso in se convertant oculos

επί σφάς των θεωμένων τάς όψεις. (3) Τα κράνη δε spectatorum . (3) Eæ galeæ autem , non ut illæ , quæ ad

ταύτα , ού καθάπερ τα εις μάχην πεποιημένα , προ της bella parantur, caput solum atque genas protegunt , verum

κεφαλής και των παρειών προβεβληται μόνον, αλλά similiter toti equitum faciei obtenduntur, circa oculos tan .

ίσα πάντη τους προσώπους ποιείται των ιππέων , ανεω
tum apertæ ita , ut visum non impediant , simul tamen

το γοτα κατά τους οφθαλμούς, όσον μή επίπροσθεν τω οράν

τα γιγνόμενα σκέπην όμως παρέχειν τη όψει. (4) Χαϊται | ipsis etiam oculis preheant tatamen . ( 4) Sete vero ab

δε απήρτηνται αυτών ξανθαι , ουκ επί χρεία μάλλόν τι
ipsis dependent flavæ , non tam ad usum aliquem quam ad

ή ές κάλλος του έργου και αύται εν ταις επελάσεσιν pulchritudinem ; quæ in cursu equorum vel a levissima,

των ίππων , ει και ολίγη πνοή τύχοι , και υπό της ολί- quæ forte spiret, aura agitatæ jucundum præbent specta

η γης ήδίους φαίνονται απαιωρούμεναι. ( 5) Και θυρεούς | culum . (5) Gestant et scuta , non qualia usitata sunt in

δε φέρουσιν, ουχ ώσπερ εις τας μάχας, αλλά το βάρει | bello , sed pondere leviora , quandoquidem in celeritate ac

κουφοτέρους, άτε επ' οξύτητα και κάλλει τις μελέτας
venustate omne studium ponunt, et ad voluptatem varie .

ποιούμενοι , και ες ηδονήν πεποικιλμένους. ( 6) Αντί

δε των θωράκων, Κιμμερικά χιτώνια , ίσα και όμοια τους
gata. (6) Pro thoracibus vero sagula Cimbrica , æqualia

θώραξιν , την δε χροιάν οι μεν κόκκου , οι δε υακίνθου , similiaque thoracibus , quantum autem ad colorem , coc

οι δε άλλη και άλλη πεποικιλμένα. (7) Αναξυρίδας δε cinea quædam , quædam hyacinthina , alia variis distincta

περί τον σκελοϊν , ου καθάπερ Παρθυαίοι και Αρμένιοι | coloribus. ( 7 ) Tibialia vero circa crura non Partlhorum

κεχαλασμένας , αλλά προσσφιγγομένας τον σκελοϊν . (8) vel Armeniorum modo larga , sed ad crura adstricta . ( 8 )

“Ίπποι δε αυτούς προμετωπιδίοις μεν εις ακρίβειαν πε
Equi vero eorum frontalibus probe sunt muniti , sed late

φραγμένοι εισί , παραπλευριδίων δε ουδε δέονται.
rum munimentis haud indigent. Etsi enim ferreis cuspi.

Ασίδηρα γάρ όντα τα επί τη μελέτη ακόντια , τους μεν
dibus in hoc ludo careant jacula, oculos tamen equorum

οφθαλμούς των ίππων και [ως] κακόν τι αν απεργά
vel sic lædere possint; sed latera eorum, præsertim quum

σαιντο: ταις πλευραϊς δε αυτών, άλλως τε και τους

έφιππίοις το πολύ μέρος σκεπομέναις , αβλαβώς προσ- ephippiis maximam partem tegantur, absque damnoferire

πίπτει . licet.

ΧΧΧV. Πρώτον μεν δή έλασις αυτούς ες το αποδε- XXXV. Primum autem decursionem instituunt in de

δειγμένον πεδίων γίνεται, ώς διαπρεπέστατα ές κάλλος | monstratum campum , magnificentissime ad pulchritudinem

και λαμπρότητα ήσκημένη , οπόθεν αν μάλιστα εκ του | dignitatemque instructam, unde ex improviso maxime

αφανούς εξελαύνειν δόξειαν , και μη απλήν , αλλ' ώς | procedere videantur , neque simplicem sed variam quam

ένα ποικίλην την εκδρομής ποιείσθαι . (1) Σημείοις | maxime profectionem facere . (2 ) Signis autem distinctis

δε διακεκριμένους απελαύνουσιν, ου τοϊς Ρωμαϊκούς | procedunt, non Romanissolum, verum etiam Scythicis, ut

μόνον, αλλά και τους Σκυθικούς , του ποικιλωτέραν τε
et varia magis et simul formidabilior fiat ista decursio.

και άμα φοβερωτέραν γίγνεσθαι την ελασιν .
(3 ) Scythica autem signa sunt dracones convenienti lon

Σκυθικά δε σημεία εστιν επί κοντών έν μήκει ξυμμέτρω
gitudine pendentes ex contis . Fiunt autem ex pannis in

16 δράκοντες απαιωρούμενοι . Ποιούνται δε ξυρραπτοί εκ
ter se consutis diversicoloribus , qui capita et reliqua cor

ρακών βεβαμμένων, τάς τε κεφαλάς και το σώμα πάν

έστε επί τάς ουράς εικασμένοι όφεσιν, ώς φοβερώτατα | Dora tota ad caudam usque representant serpentum ; adeo

οίόν τε εικασθήναι και τα σοφίσματα ταύτα (4 )
ut speciem quammaxime formidabilem etiam commenta

Ατρεμούντων μέν των ίππων, ουδέν πλέον και δάκη αν | haec pro seferant. (4) Sane, quando quieti stant equi , nihil

ίδους πεποικιλμένα ες το κάτω αποκρεμάμενα έλαυνο- amplius quam pannos videas diversicolores ad inferiora

μένων δε έμπνεόμενα εξογκούνται, ώστε μάλιστα τους | dependentes : quando vero currunt , inflati turgescunt , ut

θηρίοις έπεoικέναι , και τι και επισυρίζειν προς την ipsas feras specie referant , quendam ctiam sibilum edant

άγαν κίνησιν υπό τη πνοή βιαία διερχομένη. (6) | per velementem agitationem vento violentiore eos per

Και ταύτα τα σημεία ου τη όψει μόνον ηδονήν ή έκπλη- ' lante.(5) Αtque istec quidem signa non modo visu suntju

35

40

(3 ) Τα

50
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ξιν παρέχει, αλλά και ές διάκρισιν της επελάσεως και cunda vel terribilia , sed etiam ad decurrentium distinctio

το μή εμπίπτειν αλλήλαις τας τάξεις ωφέλιμα γίγνον- nern faciunt , neve ordines in se mutuoincurrant. (6 ) Nam

ται . ( 6) Οι μεν γάρ φέροντες αυτά, οι δαημονέστατοι | qui ea gestent , peritissimi evolutionum et conversionum

των εξελιγμών τε και επιστροφών είς άλλους και άλλους | in varios circulos variasque in directam decursiones in

6 κύκλους και άλλας και άλλας επ ' ευθυ εκδρομάς επιλέγον- | stituendarum eliguntur ; cetera vero multitudo nihil curat

ται, το δε πλήθος ουδέν άλλο μεμελέληκεν, ότι μή έπεσθαι | aliud , qualm ut suum quisque sequatur signum. (7) Αtque

το οικείο εκάστους σημείω. (7) Και ούτως ποικίλαι
ita quidem variæ conversiones , multiplicesque in contra

μεναι επιστροφαί , πολυειδείς δε οι έμπαλιν εξελιγμοί, | rium evolutiones, diverseque alie ac alie decursiones fiunt ,

πολύτροποι δε άλλη και άλλη αι επελάσεις γιγνόμεναι,
1ο ασυγχύτους όμως τις τάξεις παρέχονται. Συνενεχθέν | et nihilorminus non confunduntur ordines . Quod si con

σημείο σημείον ή ίππος ίππω εμπεσών αναταράξαι | tingat ut signum unum in alterum , equus in equum ineur

αν την πάσαν τάξιν , και ου το κάλλος μόνον , αλλά και | rat , totus ordo dissolvitur ; neque decus modo , sed et

την χρείαν διαφθείραι του έργου .
usus totius negotii perit.

XXXVI . Oμού δε ή τε επέλασις αυτούς αποπαύε- XXXVI. Simul autem ac finiunt decursionem eam ,

15 ται και κατά τα αριστερά του βήματος υπομένουσιν | lavam curriculi alii post alios equites consistunt , equorum
επάλληλοι ιππείς , τας μέν κεφαλής των ίππων εις | guidem capita lectentes retro , clypeos autem tergis et ipso

τουπίσω αποστρέψαντες , τους θυρεούς δε προ των νώ .
rum et equorum projicientes. Eaque acies , quemadmodum

των των σφετέρων και προ των ιππείων ούτω προβε
βλημένοι. Και η τάξις αύτη, καθάπερ ο ξυνασπισμός | quum clypeos inter se jungunt pedites, testudo appellatur.

20 των πεζών , χελώνη ονομάζεται. (2) Δύο δε ιππείς | (6 ) Duo vero equites a versu hoc tantum distantes , quantum

τούδε του στοίχου διέχοντες , όσον εκδρομάς παρέχειν | suficiat excursionibus equitum amicorum, collocanturante

τούς φίλους ιππεύσι , προβεβληνται προ του δεξιού κέ- cornu dextrum testudinis , ut excipiant ictus eorum , qui

ρως της χελώνης , του εκδέχεσθαι τους εξακοντισμούς | recto cursu invehuntur. (3 ) Αtque ita quidem pars dimidia

των ες ευθύ επελαυνόντων . (3) Ούτω μεν οι ημίσεις | equitum nuniti stant ad protegendos sese clypeis parati .

25 των ιππέων πεφραγμένοι ίστανται ες προβολής: Quam primum vero signum datur tuba , altera invehitur et

επάν δε σημήνη τη σάλπιγγι , οι ημίσεις αυ επελαύ
νουσιν , ως πλείστα και συνεχέστατα ακόντια εξακον- | quam plurime creberrima tela emittit, primum qui primus

τίζοντες , πρώτος ο πρώτος κατ ' αρετήν(?) , και επί τού- est virtute ( ad lævam ? ), post eum secundus , ac deinde

τω και δεύτερος , και εφεξής ωσαύτως. (4) Το δε κάλ- ceteri. (4) Ars autem rei consistit in eo , ut plurima et cre

30 λος του δρωμένου εν τώδε εστίν , όστις ότι πλείστα και
berrima tela , recto cursu pergente equo , in duos ante sini

ξυνεχέστατα ακόντια, ορθώς επελαύνοντος ίππου , ές | strum cornu testudinis collocatοs conjiciens , ipsa maxime

τους δύο τους προβεβλημένους προ του αριστερού κέ

ρως της χελώνης , κατά αυτών των όπλων , ως μάλιστα
arma eorum feriat . (5) Recta autem sic procurrentesincli

τύχοι , ακοντίσαι . (5) ' Επελάσαντες δε επ' ευθύ , | nant se deinde in transversum , et in orbem sese convertunt.

35 έγκλίνουσιν αυ ες τα πλάγια , ώς ές κύκλος επιστρέφον- | Faciunt auteminclinationem in dextram suam versuslia

“Η κλίσις δε αυτούς επί τα δεξιά σφών γίγνεται | stam. (6) Ita namque jaculantibus nullum impedimentum

επί δόρυ . (6) Ούτως γάρ τώ τε ακοντίζ[οντι] ουδέν

εμποδών ίσταται , και οι θυρεοί προβεβληνται προ των
offertur, clypeosque projiciunt adversus eos , qui emittunt

ακοντιζόντων εν τη επελάσει .
tela in decursione.

XXXVII . Και χρή τοσαύτα φέρειν ακόντια , ως διά XXXVII. Oportet autem quemlibet ex præterequitantibus

πάσης της προβολής εξακοντίζειν παριππεύοντα. Και | tot gestare tela , ut per totam illam clypeorum protensionem

τούτε ακροβολισμού το συνεχές και του κτύπου το ανεκ- | possit emittere . Eaque continua telorum emisio , fragor

λείπον ώσπερ τι άλλο εκπληκτικόν φαίνεται. (2 ) Με- que iste indesinens , si quid aliud , borribilis est aspectu.

ταξύ δε δή του τε δεξιού κέρως της τάξεως και της προ- Ι (2) In medio vero inter cornu dextrum aciei et ante id cal

45 βολής τους δυοϊν ιππέοιν εκ του αφανούςιππείς εκθέoυσι, Ιocatus duos equites eximproviso excurrunt equites , qui

προϊππεύοντες μεν αυτοί της οικείας τάξεως , ακοντίζον

τες δε ες τους παριππεύοντας και τούτοις επ' ασπίδα και
ante aciem suam proequitantes , tela emittunt in præter

επίκλισις γίγνεται, καιταύτη αφρακτότεροι παριππεύου- | equitantes, inclinant vero in clypeum , quo ipso minus

σιν. (3) Ένθα δή και μάλιστα αγαθού δεί του ιππέως, | tuta iis praetervectio est . (3) Αc sane equite ad hoc

50 ως ομού μεν εξακοντίζειν δυνατός τε γίγνηται ές τους | opus est quammaxime exercitato , qui simul tela enillere

επελαύνοντας , ομού δε σκέπειν την δεξιάν πλευράν τη | in incurrentes possit simulque dextrum objecto sciuto legere

προβολή του όπλου. (4) Και εν μέν τη παρελάσει ο | latus . (4) Εt in preterventione quidem ad dextram se Cou

κατά δεξιάν επιστροφήν ακοντισμός αναγκαίος αυτώ | vertens telum emittat necesse habet ; in integra autem con

γίγνεται εν δε τη παντελεί επιστροφή και πέτρινος δή I versione , ea jaculatione ulendum, qua Petrina dicitur

τες .
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ονομαζόμενος τη Κελτών φωνή , ός έστι πάντων χαλε- lingua Cellarum , omniumque est didicillima. (5) Oportet

πώτατος. (5) Xρή γάρ επιστραφέντα , ως η δύναμις | enim convertentem sese , quantum ferre mollia latera pos

μαλακαϊν ταϊν πλευραϊν , ές το κατ ' ουράν του ίππου
sunt, versus caudam equi recta quam maxime jaculum

ως ένι μάλιστα ευθύ ές τουπίσω ακοντίσαι, και τούτο

emittere retrorsum , eoque facto, confestim iterum se vertere
και δράσαντα οξέως αυ επιστρέψαντα κατά νώτου λαβείν το

όπλον , ότι τα γυμνά ούτω γε παραδίδοται τους πολε et tergum clypeo tegere , quoniam se alioquin nudum præ

μίοις , ει άνευ προβολής επιστρέψειεν.
beret hostibus , si absque scuti objectione se converteret.

XXXVIII. Oμού δε ή τε επέλασις ήδη αποπαύεται XXXVIII. Quamprimum autem hæc decursio finita est ,

και οι πρόσθεν επελάσαντες εν τάξει αύ ίστανται επί δε- ii qui priores incursionem fecerunt , sua vice ex ordine col

10 ξια του βήματος , καθάπερ οι άλλοι εν αριστερά , και locantur ad dextram bematis, quemadmodum reliqui in

οι δύο ιππείς διέχοντες από του κέρως της προβολής | sinistra , equitesque duo progressi a cornu equaliterconsti

το ίσον ίστανται,και αυτοί οι μεταξύ αυτοϊν τε τούτοιν | terunt ,atque i qui in medio horum et totius aciei procur

και της πάσης τάξεως εκθέοντες ες τον αυτόν τρόπον
runt, ad eundem modum tela sua emittunt in prætervehen.

εξακοντίζουσιν ες τους παριππεύοντας. " Ενθα δη και τι
15 περ κράτιστον των ιππέων ες τον ακροβολισμόν επιλέ- 1 tes . Ad quam jaculationem optimi equites seliguntur. ( 2)

γονται. (2) Οι μέν γε από των δεξιών του βήματος | Ceterum qui a dextra bematis, quod vocant, parte incipiunt,

αρχόμενοι ουδέν άλλο ή * συνεχείς της ακροβολίσεως , nihil praeter continue jaculationis strepitum indesinentem

και επ' αλλήλου του κτύπου προσδέχονται *. Ουδεγάρ | spectatoribus exhibent (ουδέν άλλο ή ακοήν συνεχούς της

άλλου τινός θέας παρέχουσι τοις επί του βήματος δρώ- ακρ. και ανεπαλλάκτου του κτ. παρέχονται). Neque enim

210 σιν, άτε αποστρόφου απ' αυτών της δεξιάς των ιππέων
aliud spectaculum iis , qui in bemate adspiciunt , præbent

εν τη τοιάδε επελάσει γιγνομένης. (3) Οπότε δε εκ

των αριστερών επελαύνοιεν, τότε δή πάςο ακροβολισμός | Propterea, φuod dextra pars equitum ab is aversa est . (3)

αρίδηλος γίνεται , και των θυρεών ή προβολή , και η εκ
Quando vero a sinistra incurrunt , tunc et telorum emissio

της αριστεράς χειρός ες την δεξιάν ύφεσις των ακοντίων manifesto conspici potest , et scutorum objectio , et telorum

25 οξεία , και η δεξιά όπως αυτά υπολαβούσα και υπέρ της ex sinistra manu in dextram translatio celerrima ; dextraque

κεφαλής περιενεγκούσα , ώσπερ εν τροχού περιδινήσει , | quomodo ea arripiat et super caput circumagens perinde
ομού μέν, το ληφθεν εξηκόντισεν , ομού δε [οπέλαβεν το ac in rotæ circumactione , arrepta simul emittat simu)

ληφθέν, και τούτο αν υπερενεγκούσα εξηκόντισεν | ieequesin equo suo habitum decentem rectumque etiam

η καθέδρα και επί του ίππου αυτού του ιππέως αεί ευ
in jaculatione festina conservet , ideo præcipue , quod pro .

οι σχήμων και ορθή εκεί τα ακροβολισμό σώζεται
,ταύτη | currentium spectatur et armorum splendor , et equorum

μάλλον , ότι επελαυνόντωνδράται και των όπλων και λαμ

πρότης , και των ίππων ή ωχύτης τε και το εν ταϊς | pernicitas , et in conversionibus lexionum elegantia et

επιστροφαίς εύκαμπές, και όπως έν ίσοις τοις διαστήμασιν | quomodo equalibus intervallis equitum incursiones fiant .

αι επελάσεις γίγνονται των ιππέων . (6) Αί μέν γε επί | ( 1) Quaedam quidem multum distantes propter hoc ipsum

25 μέγα διαλιπούσαι αυτό τούτω το ξυνεχές του ακροβολι- | continuitatem jaculationis tollunt ; contra aliae quum ex ni

σμού αφανίζουσιν, αι δε άπαν επάλληλοι τη ακριβεία | mis propinquo sibi succedant , ne accurate ludus fiatimpe

της θεωρίας εμποδών ίστανται το δίκαιον αυτής αφαι- | dimento sunt, justamque ejus rationem pessumdant. Bonum

ρούμεναι · τόν τε γαρ αγαθόν ιππέα εγγύς αυτώ επελαύ
namque cquitem malus prope eum incursionen faciens non

νων και κακός ήδη ηφάνισεν, και του κακού άλλος αυ
animadverti interdum efficit; contra si malum sequitur bo

40 αγαθός ευσχημόνως επιφερόμενος την απρέπειαν συνε

σκίασιν. (6) 'Aλλά χρή του ξυνεχούς σωζομένου τον
nus uti decet procurrens, is illius ruditatem obtegit. (5)

τε έπαινον τοαγαθό σώον είναι και πρέποντα, και το | Oportet vero servate continuitatislaudem integram justam

κακό το οφειλόμενον όνειδος αποδίδοσθαι. que esse bono, malum autem eo quod meruit probro affici.

XXXIX. Δις δε αμείψαντες τας τάξεις τε και τας XXXIX . Bis autem mutatis ordinibus scutorumque

15 προβολές και τους ακροβολισμούς τε και επιστροφάς , | projectionibus et jaculationibus , et conversionibus , quando

επειδάν την δευτέραν τε και αριστεράν επέλασιν ποιών- secundam sinistramque incursionem faciunt , non sim

ται, ουχ απλώς εγκλίναντες επί δόρυ, και παρά το βήμα | pliciter inclinantes versus hastain , et ad bema lectentes,

παρελάσαντες , τους ίππους απαλλάττονται , αλλά οι equos dimittunt , verum qui promptissimi sunt unum

οξύτατοι αυτών ες το έργον υπολείπονται σφίσιν εν | quilibet Jaculum sibi reliquum faciunt , nonnulli stre

50 έκαστος ακόντιον , οι δε άκροι και δύο. (2) Και επειδάν nuissimi etiam duo. (2 ) Jam ubi adequitantes bemati

πελάσωσι τω βήματι παριππεύοντες, ές κύκλον μέν | appropinquant , in gyrum equum circumagunt , et in ipsa

επέστρεψαν τον ίππον , έτι δε εν τη επιστροφή αυτών hac conversione extremitatem obliquo ja

έχοντες, επί το πέρας του πεδίου λοξόν ηκόντισαν, και culum emittunt, annitentes ut vehementissime vibratum in

τούτο ώς επί μήκιστόν τε και ως μάλιστα κραδαινόμενον ' Iongissimum projiciatur. (3) Qui vero etiam duo jacula
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χρή έξικέσθαι . (3) Οι δε και δύο υπολειπόμενοι επειδάν sibi reliqua fecerunt, ii quando ad bema advehuntur, ca

επελαύνωσιν ήδη το υποληφθέν υπό τον θυρεόν εγκλί- | put sub clypeum paullulum inclinantes , et dextrum latus

ναντες ολίγον την κεφαλήν, και την δεξιάν πλευράν, ως quantum ejus fieri potest circumflectentes , retro jaculum ,

ανυστόν , περιελίξαντες ές τουπίσω σφών εξηκόντισαν. quod superest , emittunt.

XL . Εν (επί ? ) τούτω δε Κανταβρική τις καλουμένη XL. Præterea fit cursus aliquis , qui dicitur Cantabricus,

επέλασης γίνεται , ώς δοκείν εμοί γε από Καντάβρων sicut mihi quidem videtur, sic a Cantabris, gente Iberica,

Ιβηρικού γένους ταύτη ονομασθείσα , ότι εκείθεν αυτήν
vocatus, quod hinceum suum fecerint Romani. (2) Habet au

προσεποίησαν σφίσι Ρωμαίοι. (2) 'Εχει δε ώδε. Η
tem is se ad hunc modum . Testudo quidem equitum , quem

προβολή μέν ή των ιππέων, καθάπερ εξ αρχής ,εν άρι
admodum ab initio , a sinistra parte bematis condensata col

10 στερά του βήματος πεφραγμένη εκτέτακται, πλήν γε δή
locatur, exceptis equitibus duobus , qui jacula ab incurren

των δύο ιππέων των εκδεχομένων τα επ ' ευθύ ακόντια .

(3) Eπελαύνουσι δε από των δεξιών ώσπερ και το πρό tibus recta in ipsos conjecta excipere debent. ( 3) Procurrunt

σθεν έκκλίνοντες επί δόρυ. Επελαυνόντων δε αυτών ,
vero et a dextris ut antea inclinantes in hastam . Quumque

εν αριστεράτου βήματος αρξαμένη άλλη επέλασις γίγνε- | hi procurrunt , in sinistra parte curriculi fit alia procursio ,

15 ται ές κύκλος επιστρέφουσα. (1) Οι δε ιππείς ούτοι in circulum flexa. (4 ) Equites autem bi non pugnant telis

ουκ ακοντίοις κούφοις διαχρώνται έτι , αλλά ξυστούς δό- levibus, verum hastis politis , ferro quidem nullo munitis,

ρασιν, ασιδήροις μεν , τω βάρει δε ούτε τους εξακοντίζου propter pondus autem minime facilibus iis qui debent

σιν ευφόροις , ούτε εφ' ους εκπέμπεται ακινδύνους. (6) emittere , neque iis in quos emittuntur, plane innoxiis . ( 5 )

Και επί τώδε παραγγέλλεται , μήτε του κράνους στο Quamobrem etiam præcipitur, ne quis præterequitantium

20 χάζεσθαι των παριππευόντων, μήτε ες τον ίππον το δόρυ
galeam petat , aut hastam in equum dirigat, sed priusquam

μεθιέναι , αλλά γαρ πρίν έγκλίναι τον ιππέα και πα
eques se inclinet , et latus suum aperiat, aut tergum nudet

ραγυμνώσαι τι της πλευράς ή εκφήναι του νώτου επι

στραφέντα, αυτού δή του θυρεού στοχαζόμενον ως βιαιό- | convertens sese , in ipsum clypeum dirigat icturm , et lastani

τατα έναράξαι το δόρυ . (6) Και το ακριβές τούδε του
quanta potest vi emittat. (6) Summaque hujus rei cura

25 έργου εν τοϊσδ' έστιν, ει ως εγγυτάτω τους παριππεύουσι
consistit in eo, ut quamproxime ad prætervehentes accedens

πελάσας και ες τον Κανταβρικόν τούτον κύκλον καθεστη- is , qui in Cantabrico hoc circulo est constitutus, medium

κώς, ως μάλιστα κατά μέσου του θυρεού το δόρυ εξακοντί . maxime clypei feriat emissa hasta , illaque clypeo incidens

σειεν, το δ' εμπεσόν τω θυρεό κτυπήσειεν ή και διέλθοι emittat sonum , vel per eum prorsus penetret, et post

δι' αυτού διαμπάξ , και ο δεύτερος επί τούτα του δευτέ- eum secundus eodem modo aggrediatur secundum , et ter

30 ρου εξίκοιτο , και ο τρίτος ώσαύτως του τρίτου , και οι tius similiter tertium , et qui sequuntur deinde ordine reli

εφεξής των εφεξής έν στοίχη κατά τα αυτά. (7) “ Ο τε
quos . (7 ) Fragor namque oritur horribilis ex eo , et con

γάρκτύπος αμέλει εκπληκτικός ,καιο εξελιγμός εν τη | versioin negotio isto pulcliram habet speciem. Αtque una

τοιώδε ευσχήμων φαίνεται, και τοις μεν ευστοχίας τε και
quidem pars dexteritatem celeritatemque suam exerceut

σφοδρότητος εν τω ακοντισμώ μελέτη γίγνεται , τοϊς δε
in emittendis jaculis , altera vero circumspectionem cautio

35 ασφαλείας τε και φυλακής προς τους επιόντας. ( 8) Επί

τούτοις δε της συνεχείας του εξακοντισμού μελέτη τε
nemque contra ingruentes. (8) Ad hæc operam et osten.

και επίδειξις ποιείται εκ των ιππέων ού πάντων, ου γάρ
tationem in eo ponunt, ut continua sit jaculatio , non qui

πάντες επιτήδειοι ες τήνδε την οξύτητα , αλλά γάρ όσοι dem omnes , neque enim omnes ad celeritatem istam sunt

αυτών άκροι ες ιππικήν. (9) Ούτοι καθιστάσι μεν τους idonei , verum qui sunt summi in arte equestri. Atque li

40 ίππους , εν δεξιά έχοντες άκρον το βήμα εκείθεν | quidem equos statuunt , utin dextra parte habeant bematis

δε άτρέμα προϊόντος του ίππου έστ ' επί την οφρύν του extremitatem . (9 ) Hinc lente procedente equo usque ad

εσκαμμένου χωρίου , χρή ως πλείστα , και ως συνεχέ- | extremum campi subfossi oportet equitem plurina sine ulla

στατα και ως επί μήκιστόν τε , και ες το ανώμαλον και
intermissione quam longissime in regionem non complana

άμακραδαινόμενα μεθιέναι τα ακόντια . (1ο) Και αγα- | tam , jacula fortiter vibrata emittere . ( 10) Proque bonois

45 θός μέν , όστις πεντεκαίδεκα ακόντια μεθίεται ως χρή

πρίν έκβήναι τούδε του χωρίου τονίππον εξήνυσεν. (α) | habetur, qui observatislegibus tela quindecim emierit ,

Πολύ δε τούτου ένδικώτερον έπαινοϊτο αν, όστις και ες | antequamequus campum egrediatur . (11)Multovero justius

τα είκοσι προύβη ως τότε υπέρ ταύτα ουκ έτι της
laudatur is , qui ad viginti pervenerit , quod supra hunc nu

ακριβείας έχoμένων γίγνεται, αλλά κλεπτόντων το πολύ merum nemo facile eorum qui observant quod oportet,

50 κατά την στάσιν του ίππου επιπλείον γιγνομένην , ώς | ascendere valeat , verum dolo , qui fit , quum equus sapius

έτι εστηκότος φθάσαι δύο ή τρία ακοντίσαι , ή υπερβάν. sistitur, utinter standum duo triave jacula enmittantur, vel

τος την οφρύν του εσκαμμένου. ( 2) 'Αλλ' έγωγε πολύ quum exceditur extremum campi subfossi. ( 12) Ego vero

μάλλον επαινώ το εννόμως δρώμενον ήπερ το ες έκπλη- | multo potius commendo rem legitime institutam, quain

ξιν των δρώντων σοφιζόμενον. quæ ad admirationem spectatorum fraudulenter adornatur.
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νοι .

ΧΙΙ . 'Ενθένδε ήδη ως ές μάχην οπλίζονται θώραξί XLI . Hinc vero tandem velut ad prælium armantur tho

τε σιδηρούς και κράνεσι και θυρεοίς ου τοϊς κούφοις έτι . | racibus ferreis et galeis , et clypeis non amplius levibus illis .

(2) Και πρώτα μεν αι τάξεις σπουδή επελαύνουσι τους (2 ) Et primum quidem ordines studiose concitant equos ;

ίππους: μίαν δε λόγχην φέροντας , τήνδε πρίν πελάσαι unam vero gestans hastam quivis priusquam ad bema ve

και τα βήματι χρή ως οίόν τε κραδαινομένην τε και άμα niat , vibratam et cum sono commotam ejaculari debet recta

επαναχτυπούσαν εξακοντίσαι του σκοπού στοχαζομένους, dirigens eam in scopum , qui quidem in sinistra bematis

δς δή εν αριστερά του βήματος επ' αυτώ τούτω τω έργω | parte ad hanc ipsam rem est defixus. ( 3 ) Quique ex ipsis

πέπηγεν. (3) Και όσοι γε αγαθοί αυτών και δεύτερον sunt præstantes, cursum hunc etiam altera vice conficiunt,

επελαύνουσιν, ούτοι και τρίτον, ου πρός ανάγκην, αλλ' aliqui et tertia vice, non quod necesse sit , sed quod ipsa

Το αυτώ τω τε έργο και το εξ αυτού επαίνω αγαλλόμε- re hoc, et obtenta ex eo laude gaudent. (4 ) Secundus autem

(4) Η δευτέρα δε επέλασις ξυν δυοϊν λόγχαιν γί- cursus fit cum duabus lanceis , quas recta equum agendo

γνεται , και ταύτας χρή εξακοντίσαι ορθώς επελαύνοντα quam maxime fieri potest scopum versus emittere opor

τω ίππω ως μάλιστα οιόν τε επίσκοπα . tet .

LXII. Επάν δε εχπεριέλθη και τούδε του ακοντι- XLII . Quando autem finitum etiam id , quod in jacula

15 σμού το εκούσιον , ενταύθα δή ίσοι αγαθοί στρατιάς ηγε- tione hac sponte aliqui præstare voluerunt, tum duces qui

μόνες ονομαστί ανακαλείσθαι κελεύουσι πάντας εφεξής I probe munere suo funguntur, jubent nominatim proclamari

τους ιππέας , δεκαδάρχην πρώτον , και διμοιρίτην επί
τούτω , και όστις εν ημιολίω μισθοφορά- έπειτα τους | singulos ex ordine equites, primum decurionem , deinde

εφεξής της δεκαδαρχίας. Και ούτως διά πασών των eum qui duplex stipendium atque eum qui simplex cum di

20 δεκαδαρχών και κλήσεις γίγνεται . (2 ) Τον κληθέντα δε midio meretur, postremo reliquos decuriæ milites ; ac sic

χρή ομού μεν υπακούσαι τώ καλούντι μεγάλη τη βοή , omnes deinceps decuriarecensentur. (2) Is qui proclama

ότι πάρειμι , ομού δ' εξελαύνειν τον ίππον τρείς λόγχας tur, debet simul vocanti respondere magna voce , ADSUM ,

φέροντα και την μεν πρώτην από άκρου του χωρίου | simul vero procurrere equo , ac tres ferre lanceas , primam

του εσκαμμένου εξακοντίζειν ως επί τον σκοπόν την δευ
que ab initio campi effossi emittere ad scopum , secundam

25 τέραν δε από αυτού του βήματος , και ταύτην έτι ορθώ | ab ipso bemate,eamque recto cursu pergente equo; tertiam

το ίππω· την τρίτην δε , ει τα έννομα και προς βασι- | autem , si ex lege ab imperatore constituta egerit, quando

λέως τεταγμένα δρώη , έγκλίνοντος επί δεξιάν του ίππου ,

ές τον άλλον σκοπόν, δν επ ' αυτώ δή τούτω κατά πρόστα.
equus sese flectit in dextrum , in scopum alium , qui ad hoc

ξιν βασιλέως ες εκδοχής της τρίτης λόγχης ιστάσι. (3) | ipsum ex mandato Imperatoris , ut lanceam tertiam exci

50 “Ηδ' έστιν η βολή πασών χαλεπωτάτη , όπως πρίν piat , stat erectus . ( 3) Αtque hic quidem jactus omnium

πάντηαποστραφήναι τον ίππον , εν αυτή έτι τη επικαμπή ή est difficillimus , ut qui , priusquam penitus vertatur equus ,

γίγνοιτο. (4) Η γάρ δή ξύνημα τη Κελτών φωνή κα- in illa ipsa inflectione debet fieri. ( 1 ) Xynema enim Celta

λουμένη , τούτω δή άφεσις γίγνεται , ήπερ ουδέ ασιδήρω rum voce dictus, nunc quidem omittitur, ut qui neque telo

ακοντίω εύμαρής ακοντίζεσθαι. Ήδη δε τις υπό οξύ- absque ferro facileinstituitur. Interdum vero fit , ut quis

35 τητός τε και φιλοτιμίας και τέσσαρας λόγχας ορθώ το per celeritatem et gloria studium quattuor lanceas recto

ίππω επί τον πρώτον σκοπόν εξακοντίσαι ήνυσεν, τάς
equo ad scopum primum jaculando emiserit, vel tres qui

τρείς μέν ορθώ τω ίππω, την τετάρτην δε επιστρέφοντι, denm equo recto , quartam vero in conversione, prout statuit
ως βασιλεύς έταξεν. (6) Ένθα δή και τε αγαθός ακοντι

στης και ο κακός μάλιστα πάντων διαφαίνεται , άτε ουκ | Imperator. (5) In his qui sit jaculator bonus malusve

40 έν στοίχω αδιακρίτω, ουδε εν θορύβω δρωμένου του έρ- | maxime apparet , quum agat nec in versu indistincto , nec

γου. Και ήτις * [άσκησις ?] τους πλείστους παράσχοιτο έν | tumultuarie procedente negotio . Atque eam exercitatio

των λογχών τη βολή διαπρέποντας , ταύτην εγώ μάλλον | nem, que plurimos exhibeatlancearum jactu praestantes,

ή τινα άλλην επήνεσα , ως προς αλήθειαν των πολεμικών | ego pro ceteris laudo , utpote que seria negotiorum bel .

έργων ήσκημένην . licorum accedens institualur.

XILIJI. Επί τούτω μέντοι ήδη πολύτροποι εξακον- XLIII . Præter ista fiunt etiam diversæ jaculationes aut

τισμοί γίγνονται ή κούφων πελτών ή και βελών , ουκ levium peltarum aut telorum non arcu , verum machina

από τόξου τούτων γε, αλλ' από μηχανής αφιεμένων , ή ennissorum , item lapidum e manu aut funda Jactorum ad

λίθων εκχειρόςή εκ σφενδόνηςεπί τον σκοπόν
,ός μέσος | scopum, qui medius inter duos , φuos ante memoravimus,

τούν δυοϊν, ών ήδη μνήμην εποιησάμην, ίσταται . Και

50 ενταύθα αύ καλόν, ει συντρίψειαν τους λίθους τον σκοπόν , | statuitur. In quo rursum egregium , si quis lapidibus sco

και δε τύχοι ουκ εύμαρής ξυντριβήναι. (2) Ου μεν ουδέ | pum confringat , quanquam non facile confringi possit. ( 2)

επί τοϊσδε λήγει αυτούς τα γυμνάσια , αλλά κοντούς γάρ | Sed nec in his exercitatio subsistit, verum contos primo

τα μεν πρώτα ορθούς ως εις προβολήν φέροντες επελαύ- quidem rectos velut in hostium aciem munitamferentes pro

νουσιν, έπειτα ως πολεμίου φεύγοντος έξικόμενοι οι ) currant , mox velutliostes fugientes persequerentur , quidam

45
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δε , ως επ' άλλον πολέμιον , εν τη επιστροφή του ίππου , vero velut contra alium hostem , in conversione equi scuta ·

τούς τε θυρεούς υπέρ την κεφαλήν αιωρήσαντες , ές το efferente super capita, post se protendunt, contosque supra

κατόπιν σφών μετήνεγκαν, και τους κοντούς υπερελίξαν- | rotantes, velut hostis alius persequeretur ipsos, emitant .

τες , ώς επελαύνοντος άλλου πολεμίου εξίκοντο . Και
και το έργον τούτο Κελτιστι τoλoύτεγον καλείται. (5) Και | Vocaturque opus hoc Celtice , Tolutegrum (Stolutegun

επί τώδε αυ τάς σπάθας σπασάμενοι , άλλοτε ες άλλης | unuscod.). (3) Deindestringuntgladium, et aliteraliterque ad

πληγήν παραφέρουσιν , όπως μάλιστα οιόντε , ή φεύ- | plagam circumagunt , prout fieri maxime potest , vel utfu

γοντος πολεμίου εξικέσθαι , ή πεσόντα κατακτανείν, ή | gientem adversarium assequantur, velcadentem interficiant ,

και πράξαι τι εκ πλαγίων παραθέοντες. Έπί τούτοις
vel a latere aggrediantur. Ad hæc saltus in equos faciunt

10 μέντοι πηδήσεις επί τους ίππους ως ένι ποικιλωτάτας

ποιούνται, όσαις ιδέαις και όσους σχήμασιν αναβαίνεται | quam maxime varios , quotquot modis rationibusque equus

ίππος υπό ιππέως: (α) και τελευταίαν δή την ενόπλιον | ab equite conscenditur. (4) Postremam exhibent conscen

πήδησιν επιδεικνύουσι θέοντος του ίππου , ήν τινες οδοι- sionem armatam , currente equo , quam viatoriam aliqui

πορικήν ονομάζουσιν. appellant..

ΧLΙV . Ταύτα μεν τους Ρωμαίων ιππεύσιν τα ξυν XLIV. Atque istæ quidem Romanorum equitum et ab

ήθη τε και έκ παλαιού ασκούμενα . Βασιλεύς δε προσ- | antiquo usurpatae sunt exercitationes . Imperator veroadin

εξεύρεν και τα βαρβαρικά εκμελετάν αυτούς , όσα τε
venit , ut etiam barbarice se exercerent , prout vel Partho

η Παρθυαίων ή Αρμενίων ιπποτοξόται έπασκούσι , και

δσας οι Σαυροματων η Κελτών κοντοφόροι επιστροφάς | iteanque prout varie Sarmatarum aut Celtarum contatiequi
rum vel Armeniorum equites jaculatores se exercent ,

20 τε και αποστροφής των ιππέων εν μέρει επελαυνόντων ,
tes per vices incurrentes convertunt avertuntque equos ,

και ακροβολισμούς εν τούτω πολυειδείς και πολυτρό

πους ές τάς μάχας ωφελίμους, και αλαλαγμούς πατρίoυς | itemque ut discerent jaculationes , quibus in hoc negotio

εκάστω γένει , Κελτικούς μεν τοις Κελτουςιππεύσι, Γε
variis diversisque utuntur idoneis ad pugnam , et clamores

τικούς δέ τούς Γέταις, Ραιτικούς δέ όσοι εκ Ραιτών. (2) | patrios cuique genti, Celticos Celtis equilibus receptos ,

25 Και τάφρον δε αναπηδάν μελετώσιν αυτοίς οι ίπποι , | Geticos Getis , Rheticos iis qui sui sunt ex Rhetia . (2)

και τείχιον υπεράλλεσθαι· και ενί λόγω , ουκ έστιν ότι Etiam fossam aut maceriam transilire equi ipsorum discunt;

“Ρωμαίοις τών τε παλαιών επιτηδευμάτων, και τι περ Atque uno verbo , nihil est apud Romanos studiorum vete

εκλελειμμένον, ουκ εξ υπαρχής έπασκείται , και όσα ήδη rum et dudum derelictorum , in quo non , novo capto initio ,

προσεξεύρηται εκ βασιλέως , τα μεν ές κάλλος , τα δε ες | denuo exerceantur,itemque eorum omnium, queexcogitata

30 οξύτητα , τα δε ες έκπληξιν, τα δε ες χρείαν την επί τω | sunt ab Imperatore , alia ad venustatem , alia ad celeritatem,

έργω" (3) ώστε ές τήνδε την παρούσαν βασιλείαν , ήν quedam ad usum ipsum in negotio: (3) adeo ut ad presens

Αδριανός είκοστον τούτ' έτος βασιλεύει , πολύ μάλλον | imperium, quod Hadrianus vigesimum nunc regit annum ,

ξυμβαίνειν μοι δοκεί τα έπη ταύτα , ήπερ ες την πάλαι multo magis videantur mihi convenire versus illi, quam

Λακεδαίμονα, ad veteres Lacedæmonios :

"Ενθ' αιχμά τε νέων θάλλει και μωσα λίγεια , Ubi ensis juvenum valet , et musa stridula , [ operum .

και δίκα ευρυάγυια καλών επιτάρρoθος έργων . et justilia latam obtinens viam , pulchrorum auxilialrix

35
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Προοίμιον , ενώ και τα Ξενοφώντι παραλειφθέντα ειπείν ούτος

επαγγέλλεται .

Proæmium quo prætermissa a Xenophonte se dicturum

promittit.

Ξενοφώντι τω Γρύλλου λέλεκται όσα αγαθά ανθρώ Quæ commoda hominibus ex venatione proveniant, Xe

ποις από κυνηγεσίων γίγνεται , και οι παιδευθέντες υπό | nophon Grylli filius exposuit, et quam caridiis immortalibus,

ο Χείρωνα την παίδευσιν ταύτην όπως θεοφιλείς τε ήσαν / quamque celebres per omnem Greciam fuerint , qui eam

και έντιμοι ανά την Ελλάδα : λέλεκται δε και καθ' 8, artem a Chirone didicerant. Dictum quoque ab codem ,

τι έoικε τη πολεμική επιστήμη και κυνηγετική , και quæ venationi cum re bellica conveniant , et qua ætate , quo

ήντινα ηλικίας έχοντα χρή ελθείν επί το έργον, και το corporis habitu, quove ingenio ad hoc studium accedendum ;

είδος, και την γνώμην ποίον τινά και περί αρκύων δε tum etiam quomodo retia et plagæ et casses paranda sint,

10 και δικτύων και ενoδίων, οποία χρή παρασκευάσασθαι, I qua ratione tendicule ponenda feris que tendiculis capi

και πάγας όπως ιστάναι τοις θηρίοις , όσα πάγη αλωτά:
queant. (2 ) De leporibus quoque eorumque natura dixit ;

(2) και περί λαγωών δε λέλεκται , ήτις ή φύσις αυτών ,
uti pascantur, ubi cubilia sua habeant et quomodo sint

και όπως νέμονται , και όπου ευνάζονται, και όπως | pervestigandi : tum de canibus , quinam vestigis perscru

χρή μαστεύειν αυτούς και περί κυνών, όσαι ιχνεύειν | tandis apti , quiinepti sint; et quibus signis, quum exforma

15 σοφαι, και όσαι πονηραι· και όπως από τε του είδους
tum ex operibus utrique dignoscendi. (3) Nonnulla etiam

και των έργων τεκμαίρεσθαι χρή εκατέρας . (3) Εστι
de aprorum et cervorum , item de ursorum et leonum ve

δε α και περί συών θήρας λέλεκται και ελάφων και
natione attigit , quomodo astu doloque capiantur. (4 )

άρκτων και λεόντων , όπως σοφία και δόλω αλωτά . ( 1 )

"Όσα δε ελλείπειν μοι δοκεί εν τω λόγω , ούχί αμελεία
Verum quæcumque omisisse mihi videtur, non incuria ille

20 αλλ ’ αγνοία του γένους των κυνών του Κελτικού , και
quidem , sed quod Gallicos canes et Scythicum Libycumque

του γένους των ίππων του Σκυθικού τε και Λιβυκού ,
equorum genus ignoraret : ea ego persequar, qui et nomen

ταύτα λέξω , ομώνυμός τε ών αυτώ , και πόλεως της
et civitatem cum ipso communem habeo , iisdenique ve

αυτής, και αμφί ταυτά από νέου εσπουδακώς , κυνη nationum , disciplinæ militaris et sapientiae studiis a puero

γέσια και στρατηγίαν και σοφίαν · έπει και αυτός εκείνος, | incubui ; praesertim quum et ipse sibi perscribendum exi

25 Σίμωνι περί ιππικής ένδεώς λελεγμένα ήν , ήθη stimavit , quæ minus perfecte a Simone de re equestri fue

δείν αναγράψαι , ουχί έριδι τη προς Σίμωνα , άλλ' ότι rant exposita , non contendendi studio adversus Simo .

ωφέλιμα επ' ανθρώπους εγίγνωσκεν. nem , sed quod hominibus ea usui futura cognosceret.

ΚΕΦ . Β' . CΑΡ . ΙΙ .

Xenophontem canes Gallicos eorumque similes ignorasse.Οτι Ξενοφών ουκ ήδει τάς Κελτικάς κύνας ουδέ τάς ταύταις

όμοίας.

"Ότι μεν δή ουκ ήπίστατο το γένος των κυνών το

Κελτικόν, δοκώ έγωγε ώς ουδέ τεκμηρίων δεί προς

αυτό · άγνωστα γάρ ήν τα έθνη της Ευρώπης , όσα ταύτη

ώκισται , ότι μή της Ιταλίας όσα “Ελληνες κατέσχον,

ή όσοις κατ' εμπορίαν διά θαλάσσης επεμίγνυον . ( 2)

Et quod Gallicos canes ignoraverit , id nulla probatione

indigere existimo : necdum enim cognitæ erant gentes ,

quæ eam Europæ partem incolunt, præter Italiæ oram

quam obtinebant Græci, eosque , quibuscum commercia

maritima exercebant. (2 ) Nec ullum aliud genus canum
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Ως δε ουδέ άλλο γένος κυνών εγίγνωσκεν , και αν κατά quod Gallicos velocitale æquaret , ipsum cognovisse , id ex

ώκύτητα έoικε τω Κελτικό , τεκμαίρεσθαι υπάρχει | eo conjicere licet , quod ait (5, 29) : « Quotquot lepores a

από τώνδε λέγει γάρ ώς όσοι αλίσκονται λαγωοί υπό canibus capiuntur, præter corporis naturam aut casu for

κυνών , παρά φύσιν σώματος αλίσκονται , η τύχη χρη
tuito capiuntur. » (3 ) Nam si Gallicos canes novisset, idem

και σάμενοι . (3) Ει δέ γε ήπίστατο τάς κύνας τάς Κελ
puto affirmasset de his canibus : « Quotquot lepores e vesti.

τικάς , ταυτόν τούτο αν μοι απoφήνασθαι περί

των κυνών , ως οπόσους λαγωούς ουχ αιρούσι κύνες κατά | gio non capiunt canes, eos preter naturam et constitutionen

πόδας, παρά φύσιν σώματος ουχ αιρούσιν, ή τύχη | corporis non capiunt , aut casu quodam fortuito : nam qui

χρησάμεναι· ώς όσαι γε αγαθαι το σώμα και τον θυμόν | corpore sunt bene composito animoque generoso,coς nullus

10 γενναίαι , ταύτας δη ουκ άν ποτε διαφύγοι λαγός , ει unquam lepus effugiat , nisi locorum difficultas sit impedi

μή τις δυσχωρίαεμποδών γένοιτο, ή ύλη αποκρύψασα , mento , aut silvarum latebra fegant , vel cava ac profunda
η κατάδυσης της γης κοίλη και βαθεία αφελομένη , ή | terre caverna oculis subducat , autfossa occultum refugium

τάφρος διαδραμείν εν τώ αφανεί παρασχούσα. • I praebeat . (1 ) Qua re factum existimo , ut tam prolixe dis
"Ένθεν δέ , oίμαι, όπως μεν επί τάς άρκυς χρή επε

serat quomodo in retia lepus compellendus, et si retia tran

15 λαύνειν τον λαγών, επεξέρχεται τώ λόγω και, ει πα
ραδράμοι τάς άρκυς , όπως χρή μεταθείν αυτόν, και | silierit , quomodo persequendus cursu , pressoque vestigio

ανευρίσκειν κατά το ίχνος , έστε αλώναι απαγορεύ- iterum perquirendus , donec fessus victusque labore capia

σαντα υπό καμάτου. ( 6) “Ότι δε ουδέν ούτε αρκύων | tur. (5 ) Αt si quis bonos habeat canes , ei nec retibus

δεί το κύνας αγαθάς κεκτημένω, ούτε του μαστεύειν | esse opus , nec erugientem pervestigandum, id vero

20 διαφυγόντα , ουδαμού τούτο εδήλωσεν, αλλ' ή την θή- nusquam indicavit , sed eum dumtaxat exponit venandi
ραν ταύτην μόνην εξηγείται , ήν Κάρες τε και Κρήτες modum , quo Cares et Cretenses utuntur .

θηρώσιν .

ΚΕΦ. Γ ' . CAP. III .

Περί Κελτικών κυνών, και οίαι την ιδέαν αύται . De Gallicis canibus et quali corporis specie sint.

Θηρώσι δε και Κελτοί αφαιρούντες άρκυς , όσοι ουκ Ceterum Galli etiam absque retium usu venantur, quot

25 από κυνηγεσίων βιοτεύουσιν, αλλ' αυτού του εν θήρα | quot quidem non victum venando querunt, sed ipsam

καλού ένεκα · έστι γαρ και ταύτη κυνών γένος ιχνεύσαι honestam voluptatem quam venatio habet conjunctam .

μεν ου μείον σοφών, ή το Καρικών και Κρητικόν, την Nam et istuc genus canum est vestigiis odorandis non minus

δε ιδέαν ανιαρόν και θηριώδες. ( 2) Και αυται ιχνεύουσι aptum quam Caricum et Creticum , sed specie turpe et

ξύν κλαγγή και ελαγμώ , όπως αι Καρικαι επικλάζου- | brutum . (2) Vestigant autem et ipsi cum clangore et la

30 σαι· αλλ' αυταί γε έτι μάλλον έκφρονες γίγνονται , tratu , ut Carici , qui clangendo feram insequuntur : sed isti

επειδάν αίσθωνται ίχνους. (3 ) Και έστιν ότε και εφ' | multo vehementiores sunt et minus sui compotes , ubi ve

εώλοις υπερλαμπρύνονται, ώστε εμεμψάμην έγωγε stigium suboluerint. (3 ) Quin etiampridianis nonnunquam
αυτών το πολύ της κλαγγής , και το όμοιον επί παντί nimis acriter excitantur, adeo ut nimium illorum clangorem ,

ίχνει και τα δρομαίω ου μείον ή το ευναίω. (4) Με- | eumque similem exomni vestigio non minus cursu quam
36 ταθείν δε και ανευρίσκειν τον υποκινήσαντα ούτε των cubitu impresso, aversarer . (4 ) Verum in persequendo re

Καρικών φαυλότεραί εισιν, ούτε των Κρητικών, ότι μή | periendoque, ubi lepus seloco moverit, nec Caricis nec

κατά ώχύτητα. Αγαπητόν γούν ει και ένα λαγών | Creticis suntinferiores , nisi quod celeritate cedunt. Quo

χειμώνος ώρα κατακαίνoιεν τοσαύτην διατριβήν ες το | circa boni consulendum , si vel unum leporem hiberno

αναπαύεσθαι αυτό παρέχουσιν, ει μη τι άρα υπό θο- | tempore capiant : tantum ipsi spatii relinquunt ad inter

40 ρυβούντων κυνών αλόη έκφρων γενόμενος. Καλούνται | quiescendum , nisi forte canum tumultu perturbatus operi

δε “ Εγoυσίαι αίδε αι κύνες , από έθνους Κελτικού της | matur. Canes illi Segusii appellantur : quod nomen a

επωνυμίαν έχουσαι · ου πρώτον, ώς γέ μοι δοκεί , έφυσάν | gente quadam Gallica obtinent , ubi mea quidem opinione

τε και ευδοκίμησαν . (5) 'Αλλ ' υπέρ μέν τούτων, όσα | provenerunt principio et in pretio esse ceperunt . ( 5 )

αν τις τώ λόγω επεξέλθοι , λελεγμένα έρεί προς Ξενο- At de his nihil dici poterit, quod non a Xenophonte seniore

45 φώντος του πάλαι • ουδέν γάρ ίδιον ουδε διάφορον εν τω | dictum sit prius : nihil enim peculiare aut diversum ab aliis

μαστεύειν ή μεταθείν επιδεικνύουσι , πλήν γε δή εί τις in indagando vel persequendo præ se ferunt, nisi quis de

εθέλοι περί της ιδέας αυτών λέγειν , ώς έμοιγε ου δοκεί forma eorum loqui velit , quod mihi vix operæ pretium

άξιον, ότι με αυτό τούτο είπείν μόνον, ώς εισι δασείαι esse videtur ; ni forte id unum dicat, eos hirsutos et aspectu

και πονηραι ιδείν και όσαι γενναιόταται αυτών, αύται | turpes esse , et generosisimos quosque turpissimos: adeo

6ο αι πονηρόταται· ώστε ευδοκιμεί εν Κελτοϊς και απεικάσας | ut celebris cujusdam inter Gallossententiaferatur, qui men
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αυτάς τους ανά τάς οδούς πτωχεύoυσι. Και γάρ φωνή και dicis stipem per vicos mendicantibus illos comparabat : nam

αυταίς γοερά τε και ελεεινή εστι , και ουχ ως θυμού- vocem flebilem miserabilemque edunt, et vestigia feri non

μεναι άρα προς το θηρίον επικράζουσιν εν τη εχνεία , acri et animoso , sed misero et quasi dolore expresso latrata

αλλά ως οικτιζόμεναι και λιπαρούσαι . (6) Περί μέν | premunt. (6) Αtqui de his nemo quidem quidquam relatu

και δη τούτων ουκ άν τις αναγράψαι μοι δοκεϊ 8 τι και λόγου | dignum scripturus mihi videtur . Ceterum Gallici canes

άξιον. Αι δε ποδώκεις κύνες αι Κελτικαι καλούνται | maxima pedum celeritate pollentes , Gallorum lingua ver

μεν ουέρτραγοι κύνες φωνή τη Κελτών, ουκ από έθνους | tragi vocantur ; non ab aliqua gente , uti Cretici , Carici ,
ουδενός, καθάπερ αι Κρητικαί ή Καρικαί ή Λάκαιναι , | vel Laconici , sed ut inter Creticos quidam διάπονοι , hoc

αλλ ' ώς των Κρητικών αι διάπονοι από του φιλοπονείν, | est industrii , a studio laboris et industria ; et ίταμαι , sive

10 και αι ίταμαι από του οξέως , και αι μικται απ' αμφοίν | precipites , a subita vehementia , et mixti ab utroque ge

ούτω δή και αύται από της ώχύτητος. (1) Τήν δέ | nere ; itidem isti a celeritate appellantur. (7 ) Generosissi

ιδέαν, καλόν τι χρήμά εισι , κατά τε τους οφθαλμούς αι mis autem nihil specie visuque pulchrius est , sive oculos

γενναιόταται αυτών και κατά το σώμα άπαν και την εive corpus universum sive etiam pilum atque colorem

τρίχα και την χρόαν ούτω ταϊς τε ποικίλαις επανθεί spectes : ita in maculosis mira conspicitur varietas , et
15 το ποικίλον, και όσαις απλή και χρόα εστίν, αποστίλβει | quibus simplex color est , in is et ipse enilet , ac jucundis

και αύτη , και έστιν ήδιστον θέαμα ανδρί θηρευτικώ . simum venatori spectaculum præbet.

ΚΕΦ. Δ ' . CAP. IV.

Περί σημείων , αφ' ών δεϊ τάς ταχείας τεκμαίρεσθαι κύνας,

και το εναντίον .

De signis, quibus canes veloces dignoscendi et e contra .

Λέξω δε και αυτός , αφ' οίων τινών χρή τεκμαίρε- Ceterum et ego dicam quibus signis veloces et generosi

20 σθαι τάς ωκείας τε και γενναίας, και τίσιν αυ προσέχων | canes dignoscendi ; tum quorum observatione degeneres

τις τον νούν τας αγεννείς τε και βραδείας αποκρίνοι | tardique discernantur . (2) Primum igitur longi sint a capite

αυτών. (2) Πρώτα μεν δη μακραί έστωσαν από κε ad caudam ; neque enim ullum aliud velocitatis et generosi.

φαλής επ ' ουράν: έν γάρ ουδέν ούτω τεκμήριον ές ώκύ tatis signum æque certum in omni canum genere reperiri

τητά τε και γενναιότητα εύροις αν επιλεγόμενος ταυτόν
potest atque longitudo : ut vice versa brevitas tarditatem

25 επίπάση ιδέα κυνός, ώς το μήκος καιτουναντίον, τήν | et degenerem animum arguit . Equidem canes vidi quibus

βραχύτητα , ές το βραδυ και αγενές ώστε ήδη έγωγε | plurinainerant vitia ; verum quod Iongo essent corpore ,
έδων πολλά άλλα κακά εχούσας κύνας , ότι δε μακραι | Veloceserant et animi pleni . (3) Αtque majores , ubi ce

ετύγχανον, ωκείαι ήσαν και θυμοειδείς . (3) Και μην

και αι μείζονες , ει τα άλλα όμοιαι τύχοιεν , κατ' αυτό
tera paria sint , ab solam magnitudinem minoribus præ

stant .. Ceterum inter magnos canes vitiosi sunt , qui
30 το μέγεθος ευφυέστεραι των σμικρών . Φαύλαι δε των

μεγάλων , όσαι τα μέλη απαγείς και αξύμμετροι · ώστε membra male compacta et incongrua inter se habent : iique

φαυλότεραι αν είεν ούτω γε έχουσαιτωνσμικρών, ει
multo deteriores sunt parvis , si cetera vilia paria iis adsint.

τα άλλα κακά ίσα προσείη αυταίς. (4 ) 'Εχέτωσαν δέ | (4 ) Capita habeant levia et nervosa : sed adunci an simi

τας κεφαλάς ελαφράς και αρθρώδεις: ει δε γρυπαι η | fuerint parum interest ; nec id magni faciendum , si fibre
35 σημαί είεν, ου παρά μέγα διοίσει τούτο· ουδ' ει τα υπό sub vultu emineant : ii dumtaxat mali sunt, quibus caput

τοις μετώποις ενώδη έχοιεν, ουδε τούτο ένα μεγάλο ponderosum est , et nares obese atque ille non in acumen

ποιητέον· αλλ ' αι βαρυκέφαλοι μόνον πονηροί , και όσαι | desinentes , sed obtuse . Atque haec quidem capitis species

παχέα τά ρύγχη, και μη ες οξύ αλλά αθρόως απολή- | optima. (5) Oculi autem magni sint , clari , pari , lucidi

γοντα . Καιαύταιούν ευκέφαλοι. (6) Τα δε όμματα
40 έστω μεγάλα , μετέωρα , καθαρά , λαμπρά , εκπλήτ- | et qui intuentis aciem praestringant ; ac potissimi quidem

τοντα τον θεώμενον· και κράτιστα μεν τα πυρωπά και | suntignei, quique fulguris instar , ut pardorum , leonum

υπεραστράπτοντα , οία παρδάλεων ή λεόντων ή λυγκών » | vellyneum oculi , coruscant. Proximi sunt nigri , si quidem

δεύτερα επί τούτοις τα μέλανα , ει τύχοι αναπεπταμένα | aperti fuerint visuque torvi : tertio deinde Ioco sequuntur

τε και γοργά ιδείν τρίτα δε τα χαροπά • ουδέ γάρ ουδέ | cesii ; nam nec cesii oculi mali sunt , nec malorum canum

45 τα χαροπά φαύλά έστιν, ουδέ φαύλων κυνών ξύμβολα, | indicia , modo et ipsi purique torvigue aspectu fue

ει και ταύτα τύχοι καθαρά και γοργά ιδεϊν. rint.

ARRIANUS. 19
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ΚΕΦ. Ε . CΑΡ. V.

Περί της του συγγραφέως κυνός , οποία ποτ' ήν. De auctoris cane et qualis ille fuerit.

' Επεί τοι ανέθρεψα εγώ κύνα χαροπήν , οίαν χαρο- Nain et ipse canem educavi cæsium quantum fieri potest

πωτάτην, και αύτη ωκεία τε ήν και φιλόπονος και εύ- maxime : atque is et velox et industrius et animosus pedi

ψυχος και εύπους , ώστε και τέτταρσιν ήδη ποτέ λα- busque optimus erat , adeo ut dum ætas esset integra, solus

5 γωούς εφ' ηλικίας άντήρκησεν. (2) Και τα άλλα δε quattuor leporibus sufficeret . (2 ) Ceterum mansuetissimus

πραοτάτη τε έστιν (έτι γάρ μοι ήν, οπότε ταύτα έγρα- | est(supererat enim adhuc quum lec criberem ) et heri
φον ) και φιλανθρωποτάτη και ούπω πρόσθεν άλλη

amantissimus ; neque ullus mibi antehac canis fuit, qui

κύων , ως αυτή , ούτε εμέ επόθησεν, ούτε τον εταίρων
me et amicum meum et venationis socium Megillum tanto

τον εμόν και σύνθηρον τον Μέγιλλον επειδή γάρ του

10 δρόμου απεπαύσατο, ουκ έτι ήμών γε , ή θατέρου
amore prosequeretur : nam dum cursu intermisso quiescit,

απαλλάττεται . (3 ) 'Αλλά ει μεν εγώ ένδον είην , άμα | nusquam a nobis aut sallen alterutro nostrum divellitur.

εμοί διατρίβει , και προϊόντα που παραπέμπει , και | (3) Sed si ego domi sim, ipse mecum commoratur, et

επί γυμνάσιον ιόντι έφομαρτεί , και γυμναζομένω | prodeuntem aliquo comitatur, et gymnasium adeunteen

παρακάθηται, και επανιόντος πρόεισι, θαμινά επι- | assectatur, corpusque exercenti assidet : et redeuntem

15 στρεφομένη, ως καταμανθάνειν, μή πη άρα εξετράπην precedit subinde respiciens , ut sciat num forte de via

της οδού ιδούσα δε και επιμειδιάσασα , αύθις αυ deflexerim , et simulac me conspexerit , adblanditus non

πρόεισιν. (6 ) Ει δε επί το έργον πολιτικών κοιμι, nihil rursum precedit. (1) Αc si publici negotii causa
ήδε τω εταίρω το εμώ ξύνεστι , και προς εκείνον τα
αυτά ταύτα δρά ·οπότερος δε ημών κάμνοι το σώμα , | prodeam , adst amico nmeo , idemque erga eum facil.

20 εκείνου αυ ουκ απαλλάττεται· ει δε και δι' ολίγου | sin alteruter nostrium corporis morbo detineatur , nusquam

χρόνου ίδοι , επιπηδά άτρέμα , ώσπερ ασπαζομένη , και ab co discedit; et si vel exiguo temporis intervallo vi

το ασπασμώ επιφθέγγεται , οία φιλοφρονουμένη και | deat , libere assilit quasi salutans , et letabundus salala

δειπνούντι ξυνούσα συνάπτεται άλλοτε άλλο τοϊν πο- tioni testandæ voce blanda cggannit : quumque conanli

δούν , υπομιμνήσκουσα ότι και αυτή άρα μεταδοτέον ] adest , nunc uno nunc altero pede contingens , sibi quoque

25 είη των σιτίων και μην πολύφθογγός έστιν, ώς ούπω | aliquid cibi tradendum monet : tum vocalis admodum

εγώ ιδείν μοι δοκώ άλλην κύνα» και όσων δείται, τη | est , ut vix credani me alium unquam vidisse vocaliorem :

φωνή σημαίνει. (6) Και ότι σκυλακευομένη μάστιγι | et quaecumque re indigeat , voce significat . ( 5) Quumque

έκολάζετο , εί τις εις τούτο έτι μάστιγα ονομάσειε ,
tenellus adhuc flagro subinde cæsus esset , si quis jam eo

πρόσεισι τω ονομάσαντι , και υποπτήξασα λιπαρεί , και

30 το στόμα εφαρμόζει το στόματι ως φιλούσα , και επι
fine flagrum dumtaxat nominet, illi obviam procedit ,

πηδήσασα έκκρέμαται του αυχένος , και ου πρόσθεν | precesque submissus admovet , atque os ori tanquam de

ανίησι , πρίν της απειλής αποπαύσαι τον θυμούμενον . | osculaturus applicat, et sulsiliens inheret collo , nec ante

(0) “ Ώστε ουκ αν οκνήσαί μοι δοκώ και το όνομα ανα- | discedit , quam is qui irascitur, minas ponat : (6 ) adeo ut

γράψαι της κυνός , ώς και ες ύστερον απολελείφθαι nec nomen istius canis prodere me pigeat , quo in posterum

25 αυτής, ότι ήν άρα Ξενοφώντι το Αθηναίω κύων, Ορμή | exstet fuisse aliquando Xenophonti Αtheniensi canem no

όνομα , ωκυτάτη και σοφωτάτη και ιεροτάτη. (7 ) Ωτα

δε μεγάλα έστω ταϊς κυσί και μαλθακά , ώστε υπό με
mine Hormen , velocissimum , sapientissimum atque sacer

γέθους και μαλακότητος επικεκλασμένα φαίνοιτο :
rimum (?) (7 ) Aures vero magnæ mollesque sint canibus, ut

ούτως αν είη κράτιστα. Ου μέντοι αλλά και ει ορθά | pre magnitudine et mollitie fracta videantur ; illa enim

40 φαίνοιτο, ου πονηρόν, ει μή σμικρά τε είη και σκληρά. | praestantissimae sunt : sed nec id malum, si arrectae appa

(8) Τράχηλος δε μακρός τε έστω, και περιφερής , και reant , modo ne breves et dura sint . (8) Sit collum Ion

υγρός• ώστε, εί αντιτείνους από των δεραίων τάς κύνας | gum , rotundum et flexibile : adeo ut si canes collo ligatos

ες τουπίσω , επικλάσθαι δοκείν τον τράχηλον δι' υγρό- validiori nisu retralias , id prae nimia lexibilitate et mollitie

τητα και μαλακότητα στήθη τε πλατέα αμείνω των | infractum videatur. Pectora lata angustis praestant. (9)

45 στενών . (9) Και τας ωμοπλάτας διεστώσας εχέτωσαν , | Scapulas disjunctas habeant , non connexas , sed quana

και μη ξυμπεπηγυίας , αλλ' ως οίόντε λελυμένας απ’ | maxime a se invicem dissolutas . Crura longa , recta , bene

αλλήλων σκέλη στρογγύλα , ορθά , ευπαγή : πλευράς compacta. Latera valida ; dorsum latum , firmum , non

γενναίας · οσφύν πλατείαν, ισχυράν, μή σαρκώδη , αλλά

νεύροις πεπηγυίαν λαγόνας ανειμένας : ισχία μή συν
carnosum , sed nervis innexum . Ventres demissos ; coxas

ο δεδεμένα κενεώνας λαγαρούς · ουράς λεπτάς , μακράς ,
non commissas invicem ; ilia vacua ; caudas exiles , longas.

δασείας την τρίχα , υγράς , εύκαμπείς , το άκρον της | hirsutas , molles et lexibiles : caudam extremam pilis

ουράς δασύτερον: υποκώλια μακρά , ευπαγή. (1ο) | sissioribus obsitam : internodia Ionga et bene compacta .
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Σκέλη δε ει μεν τα οπίσθια έχει μείζω των έμπροσθεν, | (10 ) Si crura posteriora anterioribuslongiora Inalbeat, melius

τα όρθια αν μεταθέοι άμεινον ει δε τα έμπροσθεν των acclivia percurret; sin anteriora posterioribus , melius de

οπισθίων, τα κατάντη· ει δ' ίσα είη άμφω , τα πεδία . | clivia ; si utrimque equalia fuerint , melius planitiem.

Επει δε χαλεπώτερον εν ορθίω μή ηττηθήναι λαγώ , | Verum quum difficilius sit inloco acclivia lepore non su

και ότι και ο λαγώς τα όρθια θεί άμεινον , εκείναι δοκούσι | perari , eo quod lepus Ionge melius per acclivia currit , illi

γενναιότεραι αι κύνες, όσαι τα όπισθεν μείζονα έχουσι | milii canes praestantiores esse videntur , quibus posteriora

των έμπροσθεν· πόδες δε οι περιφερείς και στερροί | crura longiora sunt anterioribus . Pedes autem rotundi et

κράτιστοι . firmi , omnium optimi .

10

ΚΕΦ. 6' . CΑΡ. VΙ .

Περί χρωμάτων, και , ώς αν έχωσι ταύτα , ότι αδιάφορον . De celoribus : nec referre qualescumque habeant.

Τα δε χρώματα ουδέν διοίσει oπoία αν έχωσιν , ουδ' Colores quoscumque tandem obtineant , parum refert,

ει παντελώς είεν μέλαιναι η πυρραί ή λευκαί · και ουδε etiam si omnino nigri aut rufi vel albi fuerint. Nec sim

το απλούν χρή υποπτεύειν της χρόας ως θηριώδες αλλά | plicem colorem ut feritatis signum suspectum habeas : sed

τα όντα έστω στιλπνά και καθαρά και η θρίξ , είτε | guicumque demum fuerit color, nitidus purusque esto.

ούν του δασέος γένους ,είτε του ψιλού τύχοιεν οι κύνες, Bri,tenuis, densus et mollis sit.(2 )Omnium vero prae
Pilus autem canibus , sive hirsuti generis fuerint , sive gla-

15 λεπτή έστω και πυκνή και μαλθακή.(2) Κράτιστοι | stantisimisunt masculi , qui in magno et bene compacto

δε άρρενες μέν, όσοι μεγάλοι τε και ευπαγείς όντες, corporis habitu lexibili quadam mollitiefeminis similes vi .
υπό υγρότητος θηλείαις εοίκασι: θήλειαι δε , όσαι διά dentur : feminæ autem , quæ generoso animo et toroso cor

το γενναίον και μυώδες του σώματος -άρρεσι . (3) Του | pore masculos aquant. (3) Αtque haec quidem corporis

μεν δη σώματος ταύτά τις αν δοκεί μοι επισκοπών δη | signa si quis observet , meo judicio satis superque ex is

20 αποχρώντα τεκμήρια ποιείσθαι εις γενναιότητα , και τα animi præstantiam , ex contrariis autem contraria colligere

εναντία του εναντίου . poterit.

ΚΕΦ. Ζ .
CAP. VII .

Περί της γνώμης των κυνών, όποία ταύτης τα σημεία. De ingenio canum ejusque signis .

Ου μείονα δε και η γνώμη των κυνών ές εκάτερα Neque minus ex indole canum in utramque partem po

τεκμηριούσθαι παρέξει το ως χρή ορώντι . Αυτίκα terit conjectare , quisquis recte eam inspexerit : nam qui

25 όσαι σκυθρωποι κύνες προς άπαντας , ου γενναίαι, ει promiscue in omnes sæviunt, degeneres sunt : si quos acres

δε έστιν ες εύρους (αν) πρός μεν τους αγνώτας χαλεπάς,
et vehementiores erga ignotos, erga nutricium blandos de

το δε ανατρέφονται προσφιλείς , και τούτο αγαθόν
μάλλον ή κακόν. (2) "Ηδη δε έγνων κύνα, ήτις οίκοι | prehenderis, id quoque bonum potius quam malum signum .

μεν κατηφής ήν, και ουδενί των πλησιαζόντων έχαιρεν (2)Ipse tamen canem novi , domi quidem tristem nec ulli

30 επί θήραν δε εξαγομένη υπερευφραίνετο , και παντί τω
adblandientem , qui ad venandum eductus maxima gestiebat

προσελθόντι προσμειδιώσα και προσσαίνουσα διεδήλου, I alacritate, atque omnes blandissime adulando se invitum

ότι ανιάται οίκοι μένουσα. Και τούτο αγαθόν . (3) I domi delitescere testabatur . Et hoc quidem bonum est.

Κράτισται δε αι φιλανθρωπόταται , και όσαις ουκ έστι | (3) Sed omnium praestantissimi sunt , quibus plurimum

ξένον όψις ανθρώπου ουδενός · όσαι δε ανθρώπους δε- adest humanitatis , et quibus nullius hominis conspectus

85 δί ασι , και υπό ψόφου εκπλήττονται , και θορυβώδεις novus atque insolens accidit . At illi qui homines meluunt

εισι , και επί πολλά και εική κινούνται , και ταύτα et strepitu terrentur et tumultus cxcitant et sæpius nulla

αλόγιστα έστι και ουκ έμφρονα καθάπερ άνθρωποι , ει | de causa commoventur, bruti sunt parumque animosi :

δειλοί και έκφρονες, ούτω δε και αι κύνες αί τοιαύται nam ut homines timidi degeneri sunt animo, ita hujusmodi

ούποτε αν είεν γενναίαι. (4 ) Κακαι δε και όσαι λυ. canes nequaqnam sunt animosi. (4 ) Mali quoque sunt qui

ο θεϊσαι του δεσμού χωρίω ουκ επανίασιν επί τον
vinculo soluto in aperto campo vocati non revertuntur ad

άγοντα καλούμεναι , αλλ' αποσκιρτώσι και ήν μεν , auctorem , sed resiliunt ; et qui blande revocantis vocem

πράως μετακαλής , καταφρονούσιν ήν δε συν απειλή ,
δειμαίνουσαι ου προσίασιν. (5) Αλλά χρή αποσκιρτή- contemniunt, minilantem vero prae metu accedere non au

σασαν την κύνα και περιδραμούσαν επανιέναι επί τον
dent . ( 5 ) Sed canem libere vagantem ex cursu ad vena

45 κυναγωγών, εί και μή καλοίς αυτός , σημαίνουσαν ότι
torem etiam non vocantem reverti oportet , ut ostendat sibi

οία τε υπακούειν, ει ήδη εθέλει · έτι δε , ει μη λαμβά- non deesse animum obtemperandi : et si venator non

νοιτο , πάλιν αυ αποσκιρτάτω , και πάλιν επανίτω. | comprehendat , tum r: rsum curriculo abeat , rursumque

19 .
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(6) Πεπαιδευμέναι δε , όσαι φθεγξαμένου του κυναγωγού | redeat. (6) Ili vero bene clocti sunt , qui ad venators

υποκατακλίνονται, μή υπό δέους , αλλά φιλοφρονούμεναι vocem non metu , sed præ amore atque honore nutricii sui

τον τροφέα και τιμώσαι, καθάπερ οι προσκυνούντες | se submittunt , instar illorum qui Magnum Regem adorant .

Μέγας Βασιλέα • ουδέ τό ίστασθαι δε εν πεδίω λυθείσαν
Neque id bonum est canem vinculo exsolutum in campo

και κύνα αγαθόν , ει μη πρεσβυτέρα τύχοι: όκνον γάρ ση

μαίνει. (1) Ταϊς δε γενναιοτάταις και επισκύνιον | quietum sistere , nisi senio fuerit confectus : id enim

πρόσεστι , και σοβαραί φαίνονται , και το βάδισμα | ignaviam ostendit. (7 ) Ceterum generosis canibus hispidum

κούφον και πυκνόν και αβρόν και μεταβάλλουσι τας | supercilium est vultuque terribili apparent : incessus quo
πλευράς, και τον τράχηλον ανατείνουσι , καθάπερ οι | que levis et creber et mollis ; quin et transversis incedunt

το ίπποι , επειδάν λαμπρύνωσιν . lateribus , et cervicem ut equi luxuriantes altius erigunt.

ΚΕΦ. Η'.
CAP. VIII .

Περί του , πώς διαγνωστέον από του εσθίειν την ποιότητα

των κυνών .

Quomodo ex comeslione qualitas canum dignoscenda.

'Εσθίουσι δε αι μεν λάβρως , αι δε κοσμίως και το Canum alii avide vorant, alii modeste comedunt : sed

κόσμιον γενναιότερον του άκόσμου. (2) ' Αγαθαι δέ , modestia generosiorem canem arguit quam aviditas. (2)

15 όσαι μη κακόσιτοι , αλλ' άρτω ή μάζη χαίρουσι • κρά- | sunt et illi boni qui malis spurcisque cibis abstinent et pane

τιστον γάρ καυσί τούτο σιτίον " και ου δέος , μή υπερεμ- | et maza gaudent : nam hic cibus omnium maxime canibus

πλησθείεν υπ' αυτού . Άμεινον δε ει και ξηρά τη τροφή | conducit , nec metuendum ne nimium illo se ingurgitent .

χαίρoιεν · ει δε και ύδατι καταβρέχoις , και τούτω χαί- | Optimum autem signumest, si cibo sicco delectentur ; neque

ρoιεν, ου κακόν. ( 3) Καμούση δε εμβάλλειν ή ύδωρ | id malum , si aqua perfusa gaudeant. (3 ) Cani egrolanti

20 από κρέως λιπαρού , ή βοός ήπαρ εν σποδιά θερμή | jus carnis pinguioris exhibendum , vel secur babulum sub

φρύξαντα , έπειτα τρίψαντα καθάπερ άλφιτα έπιπάτ
cinere calido tostum , tritumque farinæ instar aquæ insper

τειν . (4) Και ταϊς γε σκυλακευομέναις αγαθόν τούτο

ες το πήξαι τα μέλη , επειδάν αποπαύσωνται του γά- | gatur. (4) Ιdem quoque catalisinprimis prodest ad corro

λακτος • το γάλα δε σκυλακεύσαι κράτιστον ές έννατον | Dorandos artus , ubi a lacte depelluntur. Sed lac catalis

25 μήνα και πορδωτέρω και καμούση δε και μαλακιζο- enutriendis omnium optimum est in nonum usque menser

μένη αγαθών και πόμα και σιτίον αγαθόν δε και η | et amplius ; agrotis quoque etinfirmioribus in potu ac cibo

ασιτία καμνούση. exhibitum prodest; conducit ægrotis etiam jejunium .

ΚΕΦ. Θ' . CΑΡ. 1X .

Περί του , μετά τίνων και πώς κοιταστέον τας κύνας. Cum quibus et quomodo canes cubare debeant.

Ουδέν δε οίον ευνή μαλθακή και αλεεινή• κρατίστη Sed nihil æque juvat atque stratum molle et calidum .

30 δε η μετ' ανθρώπου, ότι και φιλάνθρωποι αποτελούνται, Optimum tamen si cum homine cubent, quod et huma

και το χρωτί των ανθρωπίνω χαίρουσι , και φιλούσιν ου niores evadant , et hominum cute gaudeant : nec minus
μείον τον συγκαθεύδοντα ή τον τρέφοντα. Και των λυ- ament eum quocum cubent quam qui cibum præbet : sen

πούντων την κύνα τις αισθάνοιτο , ως διψώση τε εν tiet quoque si male habeant, ut sitienti noctu potum

νυκτί επικουρήσαι , και επειγομένη υπό του των αναγ- præbeat, et si quid necessarium desit, curam gerat : sciet

25 καίων : γνοίη δ' αν και όπως ανεπαύσατο. Ει γάρ etiam quomodo requiescant; nam si noctem exegerint in

αγρυπνήσειεν, εξάγειν επί θήραν ουκ ασφαλές , ουδ ' ει somnem , non tutum est eos venatum educere : nec si fre

επιστάξειε θαμινά εν τω ύπνω , ουδ' εί τι απεμέσειε quenter inter dormiendum excitentur, vel si quid ciborum

των σιτίων· ταύτα δε γνοίη αν και συναναπαυόμενος . evomuerint : quæ omnia facile sciri poterunt , si quis cum

(2) Κακίστη δε κοίτη κυνών μετά κυνών » πολύ πλέον , iis cubet. (2) Pessimum id est si canes cum canibus cubent :

40 ει και επιψαύουσαι αλλήλων αναπαύοιντο: ως άνθρω- at multo pejus, si inter cubandum se invicem contingant: nani

πος μεν συγκαθεύδων κυσίν αφαιροίτο χρωτός το ανια- ubi homo cum canibus cubat , tollit vitia cutis : sed quum

ρόν κύνες δε εν τω αυτώ αναπαυόμεναι , και τι περ canes simul cubant , quibuscumque tandem cutis vitiis

πονηρόν του χρωτός , το πλησιάζειν τε και εχθερμαίνειν mutuo contactu et calore se inficiunt, adeo ut scabie ferme

επάξουσιν· ώστε ψώρας εμπίπλασθαι το πολύ , οπότε semper referti sint , ubi in eodem loco cubant. (3) Rei

45 εν ταύτώ αναπαύωνται. (3) Τούτου δε το αίτιον και η argumentum vel fætor est , quem gravein atque acrem sen
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οδμή , επειδάν εισέλθης , ου χύνες πολλαι αναπαύονται : ties , si locum aliquem ingrediaris , ubi multi canes simul

ούτως χαλεπή τε εστι και δριμεία .
quiescunt.

ΚΕΦ. Ι' . CΑΡ. Χ.

5

" Ότι η τρίψις τους κυσίν ωφέλιμος , και πως δεί ταύτας Frictionem canibus prodesse , et quomodo institui debeat .

αποτρίβειν.

Μέγα δε όφελος κυνί και τρίψις του σώματος παντός , Multum quoque canibus frictio totius corporis prodest ,

ου μείον ή ίππω· τά τε γάρ μέλη πήξει και δώσαι non minus quam equo : utilis est enim ad confirmandos et

αγαθή , και την τρίχα μαλθακήν εργάζεται και την | corroborandos artus ;tum pilum mollem cutemque niti

χρόαν στιλπνήν , και του χρωτός αποκαθαίρει και τι περ
dam reddit , atque omnia ejus vitia expurgat. (2) Perfri

πονηρόν. ( 2) Τρίβειν δε τα μεν νώτα και την οσφύν
candum autem dorsum et lumbi manu dextra , sinistra in.

10 τη δεξιά , υποθέντα την αριστεράν τη λαγόνι , ώς μη
terim ventri supposita : ne pressus desuper canis labantibus

επιθλιβομένην άνωθεν την κύνα οχλάζουσαν κακο

παθείν. (3) Τάς δε πλευράς εκατέρα τη χειρί , και
genubus aliquid mali patiatur. (3) Latera autem et clunes

τους γλουτούς μέχρις άκρων ποδών, και ωμοπλάτας
utraque manu ad extremos pedes perducendi ; codem modo

ωσαύτως . (6) Επει δ' αν ικανώς φαίνωνται έχειν, et scapulæ . (4 ) Ubi satis superque perfrictus videbitur ,

15 επαίρειν της ουράς λαβύμενον, και ανατείναντα αφιέναι: apprehensa cauda tollendus, eaque extensa dimittendus :

η δε διασείσεται τε αφεθείσα , και δήλη έσται , ότι at ille dimissus concutiet corpus et aperte se ea re delecta

ηγάπησε το πραχθέν. tum ostendet ..

ΚΕΦ. ΙΑ ' . CAP. XI .

" Οτι άμεινον δεδέσθαι τάς κύνας , ή λελυμένας είναι. Præstare vinctos potius canes esse quam solulos .

Δεδέσθαι δε κύνα γενναίαν δι ' ημέρας, ώσπερ τι Inprimis autem conducit canem generosum interdiu vin .

το άλλο , αγαθόν · ει δε μή , αναγώγους αποτελείσθαι ανάγ- ctum esse : sin minus, necessum est eos feros indomitosque

κη και εί ποτε άρα δεσμού δεηθείεν, ασχάλλουσι , και evadere ; et si quando vinculis alligentur , tum ægre ferentes

κλαυθμυρίζονται , και απεσθίoυσι τους ιμάντας : ώστε ululant , et numellas corrodunt, adeo ut ferreis vinculis ir:

σιδήρου δείν επ' αυταίς , καθάπερ επί ανθρώποις τοις proborum hominum instar coercendi sint. (2) Tum canem

κακούργοις. (2) Και έσθίειν δε ανάγκη λελυμένην solutum omni cibo promiscue vesci necessum est; et diem

25 κύνα πάν το έμπεσόν και το ακμαίον του δρόμου αφαι- | totuumobambalanti currendi vigor perit : sed moderata qui

ρείται αυτών και δι' ημέρας περίπατος • αλλά χρή τετα- dem ambulatio illis permittenda , ut plurimum tamen quie .

γμένα μεν περιπατείν , το πολύ δε αναπαύεσθαι . scant.

ΚΕΦ. ΙΒ' . CAP. XII .

Περί του , επί πόσον της ημέρας προακτέον τας κύνας " και Quolies producendi canes singulis diebus , et quot qualesque

πόσας , και ποίας εν ταύτώ λυτέον . simul solvendi.

Προάγειν δε τάς κύνας τουλάχιστον τετράκις(επί) Singulis autem diebu s quater ut minimum in locum pla

τη ημέρα ες ομαλον χωρίον και καθαρόν ενταύθα num liberumque producendi sunt ; et vinculo exsolati ibi

αφιέναι του δεσμού , των τε αναγκαίων ένεκα , και ες | dem dimittendi , quum ad necessitatem natura , tum ut

το αποσκιρτάν και διαθεϊν. (2) Ει δε αργούσαι από salta cursuque se recreent . (2 ) Si pigriores post venatio

θήρας τύχοιεν, και πλεονάκις ταυτό τούτο δράν» και nem fuerint , sæpius id faciendum ; et bini ac bini simul

και δύο επί δυοίν εν τω αυτώ, ώστε αμιλλωμένας και παι- educendi, ut mutuo certamine atque lusu simul sese et

ζούσας ομού μέν ευφραίνεσθαι , ομού δε γυμνάζεσθαι. oblectent et exerceant. (3 ) Plures una eademque vice ne

(3) Πολλάς δε μη λύειν εν ταυτώ εμπίπτουσαι γάρ solvas; sæpius enim in se invicem irruentes plurimum damm

άλλήλαις έστιν οτε μεγάλα κακά εργάζονται . ( 6 ) Αλλά inferunt. ( 4 ) Nec robustum et confirmatæ ætatis canem

μηδέ σκληράν κύνα και πεπηγυίαν άμα τη σκυλακευο- una cum catulo emittas : gravis enim nec sine noxa ejus

40 μένη λυέτω: βαρεία γαρ αύτη και ανιαρά συμφέρε- concursus : nam ubi insequitur, facile præcedentem occu

σθαι· και διώκουσά τε αιρεί , και αποφεύγουσα απο- | pat , et dum fugit , nullo negotio inseguentem a tergo re

λείπει εύμαρώς» ώστε αθυμεϊν ανάγκη το σκυλάκιον linquit ; adeo ut catulo necessario excidat animus , quum

έν εκατέρω μείον φερόμενον. (5 ) 'Αλλά μηδε όσαι | utrobique minus valeat . ( 5) Sed necintensi sibiinvicem
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διεχθρεύουσιν αλλήλαις , μηδε ταύτας λύειν δμού , ως simul solvendi, ne malo se vicissim afficiant : nam canes

μη λυμαίνοιντο αλλήλας: εισί γάρ τοι κύνες έχθραι quoque mutuas inimicitias et amicitias exercent , sicuti ho

άλλήλαις, και άλλαι φίλαι , καθάπερ άνθρωποι, και
mines , præsertim masculi cum masculis et feminæ cum fe

μάλιστα δή οί τε άρρενες τους άρρεσι , και αι θήλειαι

και ταϊς θηλείαις , το πολύ υπό φθόνου και ουδε τούτων
minis ; quod invidia plerumque laborent; neque id susque

αμελώς χρή έχειν . deque habendum .

ΚΕΦ. ΙΓ' . CΑΡ. ΧΙΙΙ .

Περί του , ποσάκις δεί εν χειμώνι ή θέρει σιτείσθαι τάς κύνας. Quoties hieme vel æstate canibus præbendus sit cibus.

Και δη χειμώνος μεν ώρα άπαξ σιτείσθαι τάς κύνας Hiberno tempore semel canibus cibus præbeatur, idque

ολίγον προ της εσπέρας · ή τε γάρ ημέρα βραχεία , και I paullo ante vesperam : nam et dies contractior est , et exerci

10 χρή γεγυμνάσθαι αυτάς, ώστε , ει δέοι πόρρω της ημέρας
tio assuefaciendi sunt, ut si per diem fere integrum venationi

διαπονείσθαι εν θήρα , του λιμού ανέχεσθαι . (2) Θέ

ρους δε αγαθών και άρτου ολίγον δούναι εμφαγείν, ως
foret incumbendum , famem perferre valeant . (2 ) Æstate

μη αποκναίεσθαι υπό μήκους και γάρ , ει διψήσειαν, | praestat iis nonnilil panis pralberi , ne diei longitudine se

αλυπότερον αν πίνoιεν εμφαγούσαι. Ει δε και στέαρ gniores fiant; tum si sitiant , minori cum damno post sum

15 ταριχευόμενον καθείης της κυνός , αγαθόν και τούτο . ptum cibum bibunt : sed et illud bonum est , si adipem sale

(3) Ει δε μέγα το καύμα επιφλέγοι , ώον εμβαλόντα εις
conditum cani immittas. (3) Verum ubi intensior æstus

την χείρα , και ανατείνοντα της κυνός το στόμα καθιέ

ναι , ως αθρόον καταπιείν και τούτο σιτίον τε ικανών
fuerit , præstat ovum manu capere , et diducto canis rictu

έσται αυτή , και αναψύξει το άσθμα , και αναπαύσει το ita immittere, ut una vice deglutiat; quod et in victum illi

δίψος. sufficiet et halitum refrigerabit et sitim restinguet.

ΚΕΦ. ΙΔ' . CAP. XIV.

Περί του , ποίω χρόνω εξακτέον τας κύνας επί θήραν. Quo tempore canes ad venationem educendi.

'Εξάγειν δε επί θήραν ήρος μεν και φθινοπώρου θα- Ad venationem frequentius producendi sunt vere et au

μινά · ασφαλέσταται γαρ αι ώραι αύται ταις κυσίν : ctumno : quæ anni tempestates canibusomnium sunt tutissi

(2) θέρους δε ολιγάκις , και το πολύ διαλείποντα , ει me : (2 ) rarius autem estate , et satis magno temporis spa

25 πνίγος είη ου γάρ ανέχονται καύματος αι χύνες , αλλά tio interposito , si astus fuerit : nam canes nullo modo sunt

πολλαι ήδη διώξασαι ανά κράτος , απεπνίγησαν υπό ferendo calori, sed multi dum intentissimis viribus feram

του άσθματος . (3) Τούτου δή ένεκα φέρειν χρή ώά τον persequuntur, suppressa respiratione suffocantur . (3 ) Quam

κυνηγέτην, ώστε , εί υπερασθμαίνοι ή κύων, καθιέναι ob causam venator ova secum deferat , ut si forte respirandi

αθρόα · ου γάρ έστιν 8 τι μάλλον αναψύχει τε αυταίς
difficultas cani oboriatur, solida immittat : nihil enim æque

30 το καύμα , και το άσθμα αναπαύει . (6) Ει δε πίοι

αθρόον υπερασθμαίνουσα , και τούτο ουκ ασφαλές. | randi didicultatem sedat . ( 4) Neque id periculo caret , si
nimium æstum in canibus refrigerando exstinguit, et respi

Τούτων δή ένεκα χρή φυλάττεσθαι εν καύματι εξάγειν .
( 6) Και χειμώνος δε μή εξάγειν, ειτο κρύος τύχοι χα- | dumrespiratio difficilior trahitur, nimis avide bibant . Qua

λεπόν, και πολύ δή μάλιστα , εί πεπηγυία η γη τύχοι :
propter cavendum ne nimio calore educantur. (5 ) Nec

25 απoκαίονται γάρ έν τω κρυστάλλω αι κύνες, και τους
hiberno tempore producendi , si frigus vehementius fuerit ,

όνυχάς έστιν αι απολλύουσι , και τα νέρθεν των ποδών multo autem maxime , si terra fuerit congelata : nam mem

αυταίς ρήγνυνται. (6) Ει δε ευψυχότεραι είεν, και bra canibus in glacie aduruntur ; nonnullis quoque ungues

θραύoιεν αν περί τα κρυστάλλω τα οστά των ποδών, pereunt , et pedum plantæ læduntur. (6) Quodsi animi ve

αφειδώς θέουσαι · ο δε λαγός κουφός τέ εστι , και δασείς hementiores sint ,nimio cursu ipsa quoque pedum ossa gla

40 έχει τους πόδας και μαλθακούς , ώστε αλύπως θείν εν cie vulnerantur ;sed lepus et levis est et pedes villosos mol

τω πάγω . lesque habet , ut sine ulla noxa per glaciem currat.
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ΚΕΦ. ΙΕ' . CΑΡ . ΧV .

Περί διαστήματος , αφ ' ότου δεί τω λαγώ επιλύειν τας κύνας , Ex quo in lervallo et quot canes simul in leporem immittendi.

και πόσας ταύτας.

Xρή δε , όστις κύνας αγαθάς έχει , μήτε εγγύθεν επι- Sed quicumque canes egregios habuerit, ne de proximo

λύειν τω λαγώ , μήτε πλείους δυοϊν · καί γάρ , εί πάνυ eos in leporem immittat, neu plures quam duos : nam etiam

5 ώκύς τύχοι και πολλάς πολλάκις κύνας διαπεφευγώς , | si velocissimus sit et multos sepenumero canes effugerit ,

αλλά γε εξ ευνής ανιστάμενον, και ξύν βοή και κυνών nihilominus ubi cum clamore e cubili excitatur, canesque
επικειμένων εκπλαγήναι ανάγκη , και πατάσσειν αυτώ de proximo imminent , exterreri eum necesse est et cum

την καρδίαν. Και εν τούτω πολλάκις γενναίοι λαγωοί metu percelli : atque in hujusmodi tumultu haud raro ge

ακλεώς απώλoντo, μηδέν μήτε δράσαντες μήτε επι- nerosi lepores sine ullo memorabili facinore inglorii pereunt.

1ο δειξάμενοι μνήμης άξιον. (2) Εάν δε υπεκφυγείν από (2 ) Quare permittendum est ut profugiat e cubili et animum

της εθνής, και αναθαρρήσαι. Ο δε , ει τύχοι δρομι- recolligat. ibi ille , si cursu valeat , statim arrigit aures,

κός , έπαρει ευθύς τα ώτα , και μεγάλα από της εύνης et magnis passibus sese e cubili proripit : nonnulli etiam

πηδήσεται» οι δε και διαρρίψαντες τα μέλη, καθάπερ magna membrorum volubilitate exsiliunt , quasi saltabundi ,

οι σκιρτώντες , τότε απευθυνούσι τον δρόμον. Και τότε et deinderecto et intento cursu pergunt: ibi demum specta

15 άρα εστί το θέαμα άξιον των πόνων , όσους επί ταϊς κυσί culum dignum tantis laboribus, qui canibus impendendi

πονείν ανάγκη . sunt, exhibetur.

ΚΕΦ. ΙΓ'. CΑΡ. ΧVΙ .

Περί λαγωών, και τίς ή τούτων αρετή. De leporibus eorumque præstantia.

Κράτιστοι δε των λαγωών οι εν τοις περιφανέσι και Præstantissimi autem lepores sunt ii , qui in apertis ac pa

αναπεπταμένοις τας ευνάς έχοντες· υπό θάρρους γάρ tentibus locis cubilia sua habent : nam præ virium fiducia se

20 ουκ αποκρύπτουσι σφάς , αλλά προκαλούνται, εμοί | metipsos non abscondunt, sed , at mihi videtur, provocant

δοκεϊν, τας κύνας. (2) Οι δε αυτοί ούτοι , επειδάν canes . (2 ) Atque hi, ubi canes persequendo instant , non ad

διώκωνται , ουκ επί τάς νάπας φεύγουσιν, ουδε επί τα saltus silvasque confugiunt, etiamsi in proximo sint , ut nullo

άλση , εί και πάνυ πλησίον τύχοι όντα , ώστε εύμαρώς negotio se periculo subducere queant; sed vi summa per cam.

αφελέσθαι αυτούς του κινδύνου αλλά ες τα πεδία βιά- porum planitiem cursum intendunt, contendentes cum cani

25 ζονται , ερίζοντες πρός τάς κύνας , και , ει μεν βραδείαι bus, et si quidem canes tardiores insequantur, tantum cur

κύνες έποιντο αυτοίς , τοσούτον όσον διώκονται , θέoυσιν· runt , quantum premuntur : sin velociores instent, fugiunt

ει δε ωκείαι , όση δύναμις. (3) Πολλάκις δε ήδη ες τα quantum possunt. ( 3) Sæpenumero ubi in apertos campos

πεδία εκτραπέντες , ει αίσθoιντο έφομαρτούσαν κύνα excurrunt , quum canem insequentem cursa prævalere vi

αγαθήν, ως επισκιάζεσθαι υπ' αυτής , θαμινά εν τοις dent, adeo ut umbra ejus jam tegantur, frequentibus conver.

* ο εξελιγμούς διαρρίψαντες αυτήν , οίδε τρέπονται αυ επί | sionibus gyrisqueillum eludunt, et cursumiterum ad saltus

τάς νάπας , ή εί που κατάδυσιν γιγνώσκοιεν. ( 4 ) Και convertunt , vel si qua forte latibulum aliquod noverint .

τούτο τεκμήριον ποιητέον, ότι εκράτησεν η κύων του ( ) Atque ex hoc argumento colligendum est canem lepori

λαγώ : ου γάρ τοι επί το αλώναι το θηρίον εξάγουσι prævaluisse : nam veri venatores non eo fine canes educunt,

τας κύνας , αλλά ες αγώνα δρόμου και άμιλλαν οι γε ut feram capiant , sed ut cursu cum ea contendant : quin

85 τη αληθεία κυνηγετικοί και αγαπώσιν ει επιτύχοι και | imo gaudent , si quod perfugium lepori obtingat . ( 5) Et

λαγώς του διασώσοντος. (6 ) Και καταφυγόντα ες ubi eum ad rubetum aliquod satis rarum et tenue confugisse

ακάνθας έστιν ότε ολίγας οίδε και ιδόντες επτηχότα και ibique delitescere et certamen jam detrectare vident , re

απαγορεύοντα , ανακαλούσι τας κύνας μάλιστα δή , vocant canes , præsertim si egregie certaverint : adeo quidem

ει καλώς διαγωνίσαιντο· ώστε πολλάκις ήδη έγωγε εφ' ut ego ipse eques non semel currentes assecutus , et capto

ο ίππου έφομαρτών το δρόμο , και αλόντα επελθών superveniens , vivum leporem subtraxerim , et retracto liga

ζωντα αφειλόμην· και αφελόμενος και δήσας την κύνα , toque cane effugere illum siverim ; et si accederem tardius,

αφήκα διαφυγείν τον λαγών και ει ύστερος αφικόμην , quam ut servari jam amplius posset , percussi caput , quod

ή ώστε διασώσαι , έπαισα την κεφαλήν , ότι ανταγωνι- tam egregium et gnavum adversariuin interemissent. (6)

στην άρα αγαθόν απώλεσαν αι κύνες . (6) Και τούτου Et hac una in re nequaquam cognomini Xenophonti (5, 33 )

45 μόνου ένεκα ου ξύμφημι το έμαυτού ομωνύμω , αλλά assentior : sed id quidem concedo , quisquis hoc animal vi

ευρισκόμενον μεν όστις ίδοι το θηρίον και διωκόμενον deat , dum invenitur et cursu a persequentibus premitur,

και μεταθεόμενον, ξυγχωρώ, διότι επιλάθoιτο αν εί του eum cujusvis rei care posse oblivisci : ubi autem capitur,

ερώη · αλισκόμενον δε ιδείν, ούτε ηδύ το θέαμα απο- id ego spectaculum nec visu jucundum nec admiratione di
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φαίνω ούτε εκπληκτικόν, αλλ' ανιαρόν μάλλον , και gnum esse affirmo, quin potius ingratum , neque tanti , ut

ουκ άν επί γε τούτω επιλαθέσθαι αν τινα , εί του έρώη. cujuscunque tandem rei caræ oblivionem inducat. (7 ) Ve.

(7) 'Αλλ' εκείνω γε το Ξενοφώντι , ουκ έγνωκότι ώκείας rum Xenophonti , qui veloces canes prorsus ignoraverit,

κύνας, συγγνωστόν ει και αλισκόμενος λαγώς μέγα | ignoscendum si ipsam leporis capturam spectaculum egre

5 θέαμα εφαίνετο. (8) Εφομαρτούντα δε το δρόμο | gium esse duxerit. (S ) Id vero maxime necessarium esse

επικλάζειν, ει και μη παρακελευσαίμην, οίδα ότι πολλή | scio , ut is qui cursu insequitur, etiam me non cohortante ,

ανάγκη » ώστε και άναυδόν τινα [ αν] ρήξαι φωνήν ου clamorem edat , adeo ut vel mutus aliquis non secus in vo

μείον, ή , ως λόγος , τον Κροίσου υιέα . cem prorumperet , quam Croesi filium fecisse ferunt.

10

ΚΕΦ . ΙΖ' . CAP. XVII.

" Οτι το ανακαλείν εν ταις θήραις τας κύνας , αγαθόν ταύταις . Conducere canibus, ut inter venandum inclamando excitentar.

Και την κύνα δε ανακαλείν αγαθόν· χαίρουσι γάρ Expedit etiam canem subinde nomine inclamare ; gaudent

την φωνήν του δεσπότου γνωρίζουσαι, και παραμυθίαν | enim ubi domini vocem agnoscunt , atqueid laboris sola

ίσχουσι των πόνων το γιγνώσκειν ότι θεατής αυταίς
tium habent , ubi norunt spectatorem sibi adesse , ac con

πάρεστι, και ότι ου λανθάνουσιν αγωνιζόμεναι καλώς. | spici se dum strenne gnaviterque certamen cernunt . (2 ) Nec

(2) Και δη το εν πρώτο μέν δρόμο , οσάκις φίλον,

16 ανακαλείν ου κωλύω· εν δευτέρω δε ή τρίτω , οπότε | improbo quinin primo cursu quotiescumque placuerit ,

εικός διαπεπονήσθαι την κύνα , κωλύσαι αν μοι δοκώ
voce incites; sed in secundo aut tertio canem jam labore

θαμινά ανακαλείν αυτήν ονομαστι, μή ποτε άρα υπό
exhaustum eo minus frequenter suo nomine inclamitandum

μένους και προθυμίας, χαρίζεσθαιτο δεσπότη θέλουσα, | existimo , ne dum animi ardore et propensa domino obse

επί τα παρά δύναμιν ενταθείσα ρήξειέ τι των εντός · | quendi voluntate nimium vires intendit , ramices rumpat ;

20 πολλαί γάρ ήδη ούτω γε κύνες και αι γενναιόταται | quod multis jam et generosissimis canibus exitio fuit : (3)

διαφθείρονται (3) αλλά τηνικαύτα αφιέναι διαγω- | sed permittendum , tum ut prosuo libito laboret : neque enini

νίζεσθαι, όπως εθέλουσιν ου γάρ τοι ουδ' ίσος και αγών | equale certamen est lepori et cani ; nam ille φuocumque

λαγων και κυνί · αλλ' ο μέν, όπου βούλεται , θεϊ , η δε
velit cursum dirigit ; hic vero aliena vestigia insequitur :

άλλω έφομαρτεί· και ο μεν εξελίξας τον δρόμον και
ille cursum varians et canem eludens præcedit; hic variato

25 διαρρίψας την κύνα ίεται του πρόσω , ή δε , ει διαρδι
cursu decipitur ; et tantum rursus prævertat, reprehendat

φθείη , πλάζεται και ανάγκη φθάσαντα αυ μεταθείν

και αναλαβείν, όσον εξηνέχθη του δρόμου . ( 1) Και αι
que necessum est, quantum cursu exerrarat. ( 4 ) Ad hæc

δυσχωρίαι προς του λαγώ μάλλόν τί είσιν ή της κυνός , | Iocorum difficultates multo magislepori prosunt quamcani :

οία τα τραχέα και οι φελλεώνες και τα σιμά και τα | tesqua , inquam, aspera et salebrosa , tam clivosa et iniqua

30 ανώμαλα· ότι και κουφός τε έστι , και οι πόδες αυτώ Ioca , quum et levior sit , nec pedes ob villorum densitatem

υπό δασύτητος ου ρήγνυνται εν τοις τραχεσι , και το locorum asperitie lædantur, illud vero omnem ei difficulta

περί ψυχής δε θεϊν αφαιρείται την αίσθησιν των δυσ tum sensum tollat, quod de vita servanda cursu contendit.

κόλων.

35

ΚΕΦ. ΙΗ' . CAP. XVIII.

" Ότι δεί την κύνα καλώς ήγωνισμένην καταψώντα επευφημεϊν. Canem certamine bene peracto , manu verbisque blandiori

bus demulcendum .

"Έχουσαν δε την κύνα ή και άλλως κρατήσασαν το Si canis præda potiatur vel alia ratione cursu prævalue

δρόμω, καταπηδήσαντα από του ίππου καταψάν χρή rit , oportet ut ab equo descendens manu eum permulceas

επευφημούντα , και την κεφαλήν φιλεϊν, και τα ώτο

αποτείνειν
,καιονομαστί επιλέγειν , εύγε ώ Κιρρά,εύγε | verbisque blandiaris, caput devealeris auresque didacas et

ώ Βόννα , καλώς γε ώ “Ορμή , και, ό τι περ άλλοεκά
proprio nomine appeltes : Recte o Cirra ! recte o Bonna ! pul

40 στη όνομα , αυ τούτο ανακαλούντα : χαίρουσι γάρέπαι- chre o Horme ! atque ita suo quemque nomine : nam homi

νούμεναι , καθάπερ των ανθρώπων οι γενναίοι . (2) Η num generosorum instar laudibus delectantur. (2) JUe vero

δε , ει μή τύχοι απαγορευκυία , πρόσεισιν επιμειδιώσα | nisi forte nimis defatigatus sit, adulando atque adblandiendo

και φιλοφρονουμένη . Αγαθόν δε επί τούτω και καλιν

δείσθαι την κύνα , καθάπερ τους ίππους δρώμεν· δηλον
accedit. Sed bonum est canem sese humi tum volutare , sic .

45 γαρ ότι μή απηγόρευσεν υπό του δρόμου , και άμα τον
uti equos facere videmus : ita enim nec cursu eum defecisse

κάματον παύει αυτών, apparet , eademque opera fessas vires instaurat.
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ΚΕΦ. ΙΘ' . CAP. XIX .

[Πώς Κελτοι θηρώσει , και πότε. ] ( Quomodo et quo tempore Galli venentur.]

Θηρώσι δε Κελτοι , όσοι μέν πλουτούσιν αυτών και Gallorum opulentissimi quique et voluptatum harunı stu

τρυφώσιν· έωθεν εκπέμπουσιν ες τα χωρία τα ύποπτα | diosi ita venantur : emittunt primo mane ad loca suspecta

τους κατοπτεύσοντας , όπου τυγχάνει αναπαυόμενος | qui explorent , ubi lepus delitescat : inde aliquis nuntiat , si

ο λαγός και έστιν ο αγγέλλων, ει τύχοι όφθείς , ή οπόσοι | forte lepus conspectus fuerit, et quot numero fuerint . (2)

αν τύχωσιν. (2) 'Επειτα αφικόμενοι μεθιάσι τάς | Deinde ipsi eo progressi excitant feram et canes in eam in

κύνας, εξεγείραντες το θηρίον αυτοί δε εφ' ίππων | mittunt : quos ipsi in equis sequuntur.

έπονται .

10

ΚΕΦ. Κ'. CΑΡ. ΧΧ.

[" Όπως είς κυνηγέσιον έξιέναι χρή τους μη το θήραμα ου [ Quomodo ii venatum prodire debeant, qui nesciunt quo loco

έστιν έγνωκότας.] præda commoretur.]

"Όσοις δε ουκ εισίν οι κατοπτεύσοντες , οι μεν αυτών At quibus exploratores desunt, ii plures simul congregati

πλείονας συνθήρους συνάγοντες εξίασιν εφ' ίππων, και in equis prodeunt : atque ubi loca suspecta peragrant, si

τα ύποπτα επερχόμενου, όπου αν τύχη εξεγερθείς λαγός, | mul atque lepus excitatur , ibi canesimmittunt : sed qui

μεθιάσι τας κύνας : όσοι δε έτι μάλλον αυτουργοί εισι magis etiam venationisstudio incumbunt, illi pedites exeunt,

15 κυνηγεσίων , πεζοί εξίασιν · είς δέ τις αυτούς εφ' ίππου uno equite comitante , cui simul cum canibus fera inse

έρομαρτεί , και ούτος διώκειν τέτακται άμα ταϊς κυσίν. quende negotium datur . (2 ) Circumeunt autem fronte sibi

(2) Εκπεριίασι δε επί μετώπου ταχθέντες· έπειτα επ'
invicem obversi : deinde recta ad justum aliquod spatium

ευθείας προελθόντες , όσον ξύμμετρον διανύσαι , επι progressi rursus per eadem loca eodemque tramite iter fle .

στρέψαντες· αυ άμα κάμπτουσι παρά τα αυτά διά των ctunt, nullum suspectuin locum , quoad fieri potest , inex

2 αυτών , μηδέν εις δύναμιν παραλείποντες των υπόπτων.

( 3 ) Xρή δε , εί πλείους κύνας επάγoιντο , μή εική τε .

cussum relinquentes. (3 ) Quodsi plures canes eduxerint ,

ταγμένας ιέναι · ει γάρ τοι εξεγερθείη της ενής λαγός,

non incedant promiscue ; nam ubi lepus ex latebris excita

dumtur, nemo est qui non suum canem emittere gestiat ,

ουκ έστιν όστις απόσχοιτο μή ούκ έφεϊναι την εαυτού

κύνα: ο μεν επιθυμία του θέουσαν ιδείν την αυτού έκα

vel suum quisque currentem videre cupit , vel clamore per .

25 στος , και δε τις εκπλαγείς προς την βοήν και έκφρων | turbatus sui non satis est compos : atque ita lepus absque

γενόμενος· αλίσκοιτό τε άνευ αγώνος ο λαγός υπό θο

ullo certamine solo canum tumultu capitur, et spectacu

ρύβου των κυνών , και του θεάματος και τις περ όφελος | lum , maximum opere pretium , perit. (4 ) Sed unus aliquis

απολλύοιτο. (4) 'Αλλ' άρχοντα χρή επιτετάχθαι τη

venationi princeps præeficiendus , qui canes binos et binos

θήρα, και ούτος συνδυαζέτω τας κύνας , και ταττέτω , | conjungat , imperetque : Si hac lepus se proripiat , tu et ille

20 ώς, εί ταύτη πηδήσειε , συ και συ επιλύειν· άλλος δε canes immittite ; ceteri ne solvant : quodsi illac , tu et iste.

μη λυέτω : ει δε ταύτη , αυ συ και σύ οι δε εμπεδoύντων | At illi jussis obtemperent .

το ταχθέν.

οοο

ΚΕΦ. ΚΑ .
CAP. XXI.

[Περί του , πως θηρώσει Κελτοί. )
( Quomodo Galli venentur . ]

Θηρώσι δε Κελτοι και αναμιγνύοντες τοϊς ιχνευταίς Ceterum Galli dum venantur, canes sagaces velocibus

35 κυσί τάς ωχείας και οι μεν μαστεύουσιν, αυτοί δε διί- | permiscent : et illi quidem pervestigant ; ipsi vero aliquan

στανται , μετά χείρας άγοντες τας κύνας τάς αγαθάς, | ειum remoti canes cursu praestantes manu ducunt , quo po

ούπερ μάλιστα είκός τον λαγώ απευθύνει τον δρόμον, | tissimum lepus cursus directurus videtur, ut canes ad eum

ώστε έφιέναι των κυνών , όπως αν τοι προχωρή . (2)

Καιεισιν αι κύνες αύται

,και τι περαι αρκος Ξενοφώντι prevertendum immitant. (2) Ιdemque cances isti praestant

40εκείνο αλλ' άτακτοίγε ούτως γίγνονται οι δρόμοι και | quod Χenophonti retia: sed hac ratione cursus admodum

ο λαγός , ει και πάνυ αγαθός ών τύχοι , το πολύ υπό

sunt confusi, et lepus quamvis præstantissimus ut plurimum

της κλαγγής των κυνών εκπλήττεται , και , ει μή προ

canum clangore percellitur ; et nisi longo intervallo præver

πολλού τύχοι προπηδήσας , ως καταστήσαι αυτή την terit, ut recolligat animum , nullo negotio ita sui parum

γνώμην, αλίσκεται εύμαρώς , έκφρων γενόμενος. ( 5) | compos capitur . (3) Quicumque igitur recte voluerit canean

15 Xρή ουν όστις επιλύσαι κύνα αγαθός, μή έφιέναι τι exsolvere , non immittat eum lepori perturbato , sed per
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θορυβουμένω , αλλά εάσαντα εξελιχθήναι τους ελιγμούς | mittat ut primos gyros explicet , et tunc canes immittat ;

τους πρώτους, ούτω μεθείναι την κύνα , ει μή δια- nisi spectaculum corrumpere velit .

φθείραι θέλει την θέαν.

5

ΚΕΦ. ΚΒ' . CAP. XXII.

"Οτι ου χρή επιλύειν κύνας νεογνώ θηράματι . Canes in tenellæ ætatis prædam non immillendos .

Νεογνώ δε επιλύειν μή θέμις έστω · αλλά χρή πει- Verum ne fas esto canes immittere in tenellæ ætatis præ

θομένους των εμώ ομωνύμω αφιέναι τούτους τη θεώ. | dam , que ex consilio cognominis mihi auctoris in gratiam
(2) "Ωστε και τας ιχνευούσας, εί οιόντε , πειρατέον

Dianae dimittenda. (2 ) Adeoque ipsi canes sagaces , si fieri
ανακαλείν κακαι δε ανακληθήναι αυται , και δυσπει

θείς υπό λιμού , δειναι δε και καταφαγείν τον αλόντα | potest , revocentur : quamvis difficiles sint revocatu ob fa

10 παντελώς · ώστε μόλις αν ξύλω παίων απαλλάξειας mem qua impelluntur : quin imo prædam integram tanta

αυτάς. aviditate devorant, ut vix fustibus cæsos abstrahas.

ΚΕΦ. ΚΓ' . CAP. XXII.

Πώς θηρατέον ελάφους , ή άλλο τι μέγιστον . Quomodo cervos aliasque permagnas feras venari oporteat .}

Xρή δε έλαφον, ή τι άλλο ες μέγεθος προς τοσόνδε , At cervum similisve magnitudinis feram hoc modo venari

τόνδε τον τρόπον θηράν, έφιέντα τας κύνας τας γενναίας | oportet vanibus immissis generosissimis : nam fera magna

15 μέγα τε γάρ το θηρίον, και θεϊ επί πολύ, και διαγωνί- ' est et diu multumque currit , nec satis tuto certamine peti
σασθαι ουκ ασφαλές και ο κίνδυνος ου σμικρός , κύνα tur ; et haud leve periculum est ne egregius canis cervi causa

αγαθήν ελάφου ένεκα διαφθαρήναι. (2) 'Αλλά τας | pereat. (2) Sed in campestribus locis apud Mysos et Getas ,
ελάφους , ένθα τα πεδία ευήλατα, εν μέν Μυσούς και

tum in Scythia et Illyria , Scythicis et Illyricis equis cervos

εν Γέταις και εν Σκυθία και ανά την Ιλλυρίδα, αφ' | insequuntur. Equi enim illi principio quidem haud ita

20 ίππων των Σκυθικών και Ιλλυριών διώκουσιν αυτοί
facile ad cursum concitantur : quos licet primo aspectu

γάρ ελαύνεσθαι μεν τα πρώτα ουκ αγαθοί • αλλά κάν
contemnas , si cum Thessalo aut Siculo aut Peloponnesio

πάνυ καταφρονήσειας ιδών παραβάλλοντας ίππω Θετ

ταλώ ή Σικελω η Πελοποννησίω· διαπονούμενοι δε
equo compares ; resistunt tamen quibusvis laboribus. (3)

Atque tum mihi celerem aliquem et magnum eqnum , qui
επίπαν αντέχουσι. (3) Και τότε αν ίδοις τον μεν ωκύν

25 εκείνον ίππον και μέγαν και σοβαρόν απαγορεύοντα , maximo impetu primum ferebatur , deficere videbis : te

τον δε λεπτόν και ψωραλέον πρώτα μεν παραμείβοντα, | nuem vero et strigosum principio quidem videas alterum an

έπειτα απολείποντα, έπειτα απελαύνοντα το θηρίον . | tevertere , mox Ionge a tergo relinquere , tandem feram

(4) “ Ο δε ες τοσούτον άρα αντέχει , ώστε απαγορεύσαι | ipsam assequi : (4) qui usque adeo laborem sustinet , donec

την έλαφον , απαγορεύσασα δε και χανούσα υπό άπο- cervus deficiat; ille autem cursum remittens , et ore hiante

30 ρίας ίσταται και έξεστιν ήδη , ει μεν βούλoιο , ακον- præ languore spiritum trahens tandem restat : ut vel de pro .

τίσαι εγγύθεν ως πεπεδημένην· ει δε εθέλοις , και ζώση | ximo , si velis , sagitta conficere queas veluti pedibus irreti

βρόχον περιβαλόντα άγειν .
tum ; vel vivum etiam , si id malis , injecto laqueo abducas.

ΚΕΦ. ΚΑ'.
CAP. XXIV .

"Οπως Λίβυες μεθ' ίππων αιρούσι μεγάλα θηράματα . Quomodo Afri equites majores feras capiant

' Εν δε Λιβύη αφ ' ίππων Λιβυκών , οι δη Νομάδες Ceterum in Africa equorum genus est , quos Numidas

S5 καλούνται , οί τε άνδρες αυτοί και οιίπποι από τούτων | vocant , quod nomen ipsi quoque homines obtinent. Hi in

των ίππων μή ότι ελάφους αιρούσιν ή δορκάδας (ταύτα | equis hisce non cervos modo vel capreolos ( eos enim absque

μέν γάρ ουδε διά πολλού αγώνος , ουδε αγαθοί ίπποι | magno labore capiunt , nec praestantes equi habentur , qui

δοκούσιν οι τοιούτόν τι ελόντες) , αλλά και τους όνους | hujuscemodi animalia prehendunt) , sed asinos quoque sil

τους αγρίους , οι δη ακύτητι διαφέροντές εισι , και των vestres capiunt , qui et velocitate pollent summa , et cur

40 επί μήκιστον αντέχειν θέοντες . (2) Οπότε γούν επί rendi laborem dintissime ferunt. ( 2 ) Quum enim Græci ,

μέγαν βασιλέα ήλαυνον οι άμα Kύρω τώ Δαρείου “Ελ- | qui Cyrum Darii filium sequebantur, adversus Magnum re

ληνες , οίς και Ξενοφών συνεστράτευσε , λέγει Ξενοφών, I gem proficiscerentur, cum quibus et Xenoplion militalat ,
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ού τα πεδία τα 'Αραβίων εξήνυον, αγέλας προφαίνεσθαι η refert idem Xenoplion (Anah. 1, 5 , 2 ) , dum Aralie plani

των όνων των αγρίων, και υπό ενός μεν ιππέων μήποτε | tiem transirent , apparuisse greges asinorum silvestrium ,

αλώναι όνον άγριον · διισταμένους δε άλλους επ' άλλοις neque ullum ex iis ab uno equite solo capi potuisse : verum

ελαύνειν τους δε πολλούς αντίσχοντας τελευτώντας ήδη | dispositos ex intervallo equites eos excepisseinvicem. Asi

ο απαγορεύειν υπό καμάτου ούτως άρα και Kύρω το nos autem quum multis diu restitissent, tandem nimio cursu

μεγάλου μέν βασιλέως παιδί , μεγάλου δε βασιλέως | defatigatos succubuisse: adeo scilicet necipse Cyrus Magni

αδελφώ , ουκ αγαθοί διώκειν ίπποι ήσαν. (3) Λιβύων
regis filius et Magni regis frater equos habuit, qui eos inse.

δε παίδες, οκταετείς εισιν οι μεν αυτών, οι δε ου πολλώ | qui valerent . (3) Sed Afrorum pueri quandoque octennes ,

πρεσβύτεροι,επί γυμνών των ίππων ελαύνουσι, ράβδω | guandoque paullo majores natu equis non stratis , quos

10 χρώμενοι επ' αυτούς , όσα “Έλληνες χαλινώ , και ές | virga non secus ut Greci freno regunt , asinosillos silvestres

τοσούτον άρα έφομαρτούσι τοίς όνους τους αγρίοις , ώστε
τελευτώντες βρόχον περιβάλλοντεςτη θηρίω άγουσιν | venantur,atqueadeo fuga premunt, ut tandem injecto la

αυτόν · ο δε έπεται ηττημένος . (4 ) Ούτω τοι θηρώσιν ,

queo feram abducant : quæ victa ductorem sequitur. (4 )

όσοις κύνες τε αγαθαι και ίπποι , ου πάγαις , ουδε άρ

Atque ita quidem ii venantur , quibus canes et cqui boni

sunt , ut nec reti nec plagis nec laqueis neque ullis aliis dolis

15 χυσιν , ουδέ βρόχοις , ουδε απλώς δόλους και σοφίσμασιν

εξαπατώντας τα θηρία ,αλλά εκ του ευθέος διαγωνιζό- | fraudibusque feras decipiant , sed directo certamine adver

μενοι. ( 5) Και έστι τα θεάματα , εμοί δοκείν, ουδέν

sus eas contendant. (5 ) Neque ista spectacula mea quidem

τι εκείνους παραπλήσια • αλλά τα μεν ληστεία ή κλοπη | sententia cum hisce ullo modo connparari possunt: nam illa

έoικε, τα δε πολέμω τώ ανά κράτος διαπολεμουμένω" | Iatrocinio vel furto , hac bello virium robore depugnatosi

20 και οι μεν ως πειραται λάθρα επιπλέοντες προσφέ
milia videntur ; atque illi quidem ut piratæ clanculum ad

ρονται προς τα θηρία : οι δε , καθάπερ Αθηναίοι Μήδων | navigantes feras adoriuntur : hi vero quemadmodum Αtle

έκράτησαν ναυμαχία περί 'Αρτεμίσιον ή περί Σαλα nienses Medos pugna navali ad Artemisium vel Salaminem

μίνα και Ψυτταλίαν, ή αύθις περί Κύπρον, ούτω vel Psyttaliam ac deinde rursus ad Cyprum superarunt; sic

δε και ούτοι των θηρίων εκ του εμφανούς κρατούσιν. et ipsi feras aperto Marte vincunt.

ΚΕΦ. ΚΕ' . CΑΡ . ΧΧV.

25 Περί του , αφ' οίας ηλικίας δεί εξάγειν εις θήραν τας θηλείας

κύνας .

Qua ætate canes feminæ venatum educendæ .

(Κυνός ηλικία ες το θείν ») θήλειαν μεν μετά μήνα Justa canis ætas ad cursum ea est, ut femina quidem post

ενδέκατον εξάγειν επί θήραν· πρόσθεν δε έτι από δε undecimum mensem ad venandum producatur. Sed jam

κάτου μηνός , ει ευπαγής τύχοι και μη υγρομελής , λαγώ antea a decimo ætatis mense , si corpore sit bene compacto ,

από χειρός αφιέναι έν χωρίω περιφανεί , και την μεν nec membris nimium teneris, lepus in loco aperto manu

30 εγγύθεν έφιέναι το λαγό , ώστε την τε όψιν αυτήν εμ dimittatur, et ipsa de proximo immittatur lepori , ut et vi

πίπλασθαι , και εγγύς δρώσαν μετ' ελπίδος αγαθής

πονείν . (2) Κύνα δε άλλην γενναίαν εφιέναι ύστερον, laborem perferat. (2) Mox vero alius praestantior canis

sum ipsum pascat, et leporem vicinum conspiciens spe bona

ως μή επί πολύ κακοπαθήσαι την σκύλακα , μηδε

απαγορεύσαι υπό καμάτου · η δε θαμινά και εύμαρώς | immmittendus est , ne catulus nimio alligatur labore, vel

3ύ εξελίσσουσα τον λαγώ παραδώσει τη σκύλακι ελούσαν
fessus deficiat : sed alter ille leporem crebro et facili cursu

δε εάν σπαράξαι τοις oδoύσιν, έστε κατακανείν. (3) | assecutus catalo tradet: quem quum ceperit , permittendum

Επειδαν δε εξάγεσθαι ήδη ώραν έχη , πρώτα μεν τας | est ut dentibus discerptum interficiat. (3) Verum quum

οδούς βαδίζειν , όσαι τραχείαι αυτών αγαθόν γάρ το educendi tempus aderit , primum per vias asperas decurrat :

μελέτημα ες το πήξαι τους πόδας ταις κυσίν. ( 4 ) conducit enim hoc exercitium , ut canibus pedes firmi soli

4. Έπειτα ίστασθαι τον έχοντα αυτάς έν χωρίω περιφανεί | dique fiant. ( 1 ) Deinde is qui canem ducit , in aperto et

και υπερδεξίω, και φθάσαντι μεν τω λαγό και προλα- | eminentiore Ioco consistat , nec immittatlepori Iongioriin

βόντι ουχ δρώσαν μή έφιέναι τούτο γάρ τοι περί των tervallo jam elapso , quem ipsa canis non viderit : hoc enim

είς ίχνείαν ασκουμένων κυνών παραινεί ο Ξενοφών

εκείνος. (5) Κύνα δε ωκείαν ει μή δρωσαν επιλύσειας , | Xenoplion ille senior(7,7) nonet de canibus , qui ad perve

15 πλάζεται και σκιρτά και έκφρων γίγνεται και ανασο- | stigandura exercentur : (5) sed si canemvelocem Icepori non

βείται . ( 6) Και τοίνυν ει ποτε διαφύγοι αυτήν τελεω

viso immittas, vagus oberrat , exsilit atque amens irrito

θείσαν ήδη ο λαγός , ουκ άτρέμα έχει εαυτήν , ουδε

discursu turbatur. (6) Et si quando lepus canem: ætatis

επί τον κυναγωγόν επανεισιν, ουδε ανακαλούντος υπα jam integræ effugiat, nunquam ille quiescit , nec ad venato

κούει, αλλ ' υπό μελέτης του θείν επί μηδενί είκή πλά rem redit, nec audit revocantem , sed currendi studio nulla
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ζεται , και μαινομένη έoικεν. (1) 'Αλλά ίστασθαι μεν | de refurenti similis temere vagatur . (7) Verum is qui ca

τον έχοντα την σκύλακα έν χωρίω , οποίον ήδη μοι
λέ. tulum ducit , in loco, qualem jam diximus, consistat abscon

λεκται , κρυπτόμενον ου μάλιστα τεκμήραιτο άν τις , sus , quo potissimum lepus defessus converso cursu perven

ότι πονούμενος ο λαγός υποκάμψας ήξει . (8) Ιδόντα turus videbitur. (8) Quem ut oppido fessum viderit , im

5 δε διαπεπονημένον εγγύθεν έφιέναι, μή κατά στόμα, | mittat canem de proximo , non fronte adversa neque ex op

μηδε εκ του εναντίου ή μέν γάρ κύων εξορμήσασα ευθύ posito : nam canis directo impetu nimium proruet , et lepus

εξενεχθήσεται, και δε λαγώς εξελίξας εύμαρώς παραμεί- cursum detorquens facile praeteribit: ibi necessum estca

ψει την δε πολύ απολειφθήναι ανάγκη, και χαλεπώς nem longius a tergo relinqui et difficulter cursum flectere :

υποκάμψαι καθάπερ αι τριήρεις ευθυπλοούσαι ουκ ευ- | quemadmodum triremes recto cursu projects hand facile

10 μαρώς επικάμπτουσιν, ει μή ανεθείη το πολύ της εί eum convertunt, nisi ante, quam circumflectant, remigum

ρεσίας αυταίς , πριν επιστρέφεσθαι. (0 ) Αλλά εάσαντα operæ multum intermittantur. (9) Sed ubi leporem præ

παραμείψαι τον λαγών , εκ του πλαγίου χρή εφεϊναι: | terire siverit , canis ex transverso immittendus , quem capta

αλόντος δε , έφομαρτείτω τις σπουδή , πρίν έμφορηθήναι | preda celeriter aliquis insequatur, antequam canes sese

του αίματος τάς κύνας· ουκ επειδή τα κρέα άρα περί | sanguine ingurgitent ; non quod cuiquam honesti oblecta

15 πολλού ποιητέον ανδρί ές κάλλος κυνηγετούντι· αλλ' menti causa venanti caro illa magni facienda ; sed quod

ότι πονηρόν μάθημα κυνί γενναία λαγωού εσθίειν και egregio cani assuetudo sit pessima , ubi leporem devorare

ήδη πολλαι κύνες ούτω διεφθάρησαν, επί μακρύ δρόμω | didicerit ; et quod multis jam canibus id exitio fuerit, qui

ασθμαίνουσαι ενεπλήσθησαν, έπειτα πνιγείσαι απώ quum longo cursu anheli sese implevissent, mox suffocati
λοντο.

interierunt ..

ΚΕΦ. KG' . CAP. XXVI.

20 Περί αρρένων κυνών , εφ ' οίας ηλικίας χρεών αυτούς επί θήραν Canes masculi qua ætate ad venandum educendi.

εξάγειν .

*Άρρενα δε μή πρόσθεν η διετή γενόμενον εξάγειν Canis autem masculus non ante expletum biennium ad

επί θήραν πολύ γάρ τοι ύστερον τοϊς άρρεσι πήγνυται | venationem producatur : masculis enim membra multo

τα μέλη. (2) Και ο κίνδυνος ου σμικρός, αλλά πολλοί tardius solidescunt. (2 ) Nec parvum periculum est : nam

25 ήδη , πριν τελειωθήναι , αγωνισάμενοι πρό ώρας απώ multi ætate nondum completa laboribus attriti ante tempus

λοντο , και μάλιστα δε όσοι γενναιότατοι υπό γάρ | perierunt , maxime autern generosisimi quique : hi enim

μένους τοσούτον , όσον δύνανται , θέoυσι. (3) Τα δε

άλλα ωσαύτως παραφυλάττειν, όσα επί ταϊς θηλείαις | Pra animi ardore quantum possunt cursum intendunt. (3 )

ήδη μοι λέλεκται , όπως πρακτέον. (6 ) Φυλάττειν δέ | Reliqua vero eodem modo atque in feminis facienda jam

(4 ) Coitu quoque intra eam30 και από όλείας εντός τήσδε της ηλικίας ούτε γάρ ή | diximus , observanda sunt.

γονή πω αυτούς πέπηγεν, αλλά έστιν εξίτηλος το πολύ ætatem prohibendi sunt , quum nec semen in iis maturum

και αμαυρά , καθάπερ ή των παίδων» αυτοί δε δια- | sit , sed tenue utplurimum et eranidum , quale puerorum

φθείρονται πάμπαν, ώς μηδέν έτι πράττοντα ύστερον esse solet. Ipsi vero prorsus corrumpuntur, ut vitium

ορθώσαι την αμαρτίαν· αλλ' από τρίτου μέν έτους έφίε- | illud nullo deinceps pacto emendari queat. Verum exacto

30 σθαι εν ώρα αν είη τη ξυμμέτρω. triennio justa admittendi atas aderit.

ΚΕΦ . ΚΖ'.
CAP. XXVII.

Πώς επί οχείαν ακτέον τας κύνας. De admissione canum .

'Εφιέσθωσαν δε ώδε φυλάξαι χρή την κύνα , επει- Admittantur autem hoc modo : observandum quando

δαν αποκαθαρή από του αίματος : πρόσθεν δε ει παρα- canis menstruo fluore expurgata fuerit : nam semen ante

λάβοιεν την γονήν, το πολύ ου κρατούσιν, αλλά εκκλύ- hoc tempus conceptum vix unquam retinent ; sanguinis

ζεται υπό του αίματος , καθάπερ ταϊς γυναιξί. (2) enim eluvio, sicuti in mulieribus , expellitur . (2) Αd hoc

40 Προσέχειν δε τον νούν ενταύθα : βραχύς γάρ χρόνος | quoque animum advertere oportet , quod quum sanguis

διαγίγνεται , ενώ ουκ έτι μεν φέρεται αυτή το αίμα , | defluere desierit, exiguum adhuc temporis spatium coitus

έτι δε φυλάττει την επιθυμίαν αγαθή δε τη θηλεία | desiderium servent : feminis autem etas integra est a biennio

ηλικία και από διετούς ες έβδομον έτος.
usque in annum septimum .
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ΚΕΦ . ΚΗ '. CAP. XXVIII

" Ότι , εί τις πρώη την μίξιν των κυνών , ουκ επιτελείται Coitum canum infecundum esse si a quoquam specletur.

γόνιμος .

Κράτιστον δε καθείρξαι εν ταύτώ τον άρρενα άμα Omnium autem optimum est , masculum cum femina

τη θηλεία , αυτόν δε αφανή είναι άμα ταϊς κυσίν· αι solum includi nec conspici a quoquam , dum cum feminis

5 γαρ εν τω εμφανεί ομιλίαι ου γόνιμοι , ει χρή πείθεσθαι rem habet : nam coitus qui in propatulo fiunt infecundi

ανδράσι κυνηγετικούς · όσα δε τοιαύτα λάθρα υπό κυνών sunt , si peritis venatoribus credendum . Contra que se

εσπουδάσθη , επιτυχή γίνεσθαι λόγος. (2 ) Μετά ταύτα creto a canibus patrantur, ea feliciter evenire aiunt. (2 )

δε εξάγειν μεν επί θήραν· γάρ περίπατος αγαθόν ες | Postea producendae quidem ad venationem ; decursio enim

ρώμην ταϊς κυσίν . 'Εφείναι δε αυτάς λαγωνμηκέτι | vires canibus auget : sed in leporem non ampliusimmit

Το κίνδυνος γάρ διαφθείραι υπερκαμούσαν ή υπερταθείσαν . | tende ; periculum enim est , ne nimis intenso labore cor

(3) Και τον αρρενα δε μή έφιέναι επί λαγών ώσαύτως , | rumpantur . (3 ) Pari ratione neque masculus lepori im

από του καμάτου αναπαύσασθαι και δωσθήναι, εξήκοντα | mittatur, donec a labore interquieverit , viresque recupe

ημερών ου μείον έπειτα εφιέναι ες αγώνα ουδέν κώ . | raverit , ut minimum per sexaginta dierum spatium. Deinde

λύσει . nihil vetat quominus ad certamen admittatur.

CAP. XXIX .

15

ΚΕΦ. ΚΘ' .

Περί καιρού προς σκυλακείαν επιτηδείου .

Κρατίστη δε ώρα ές σκυλακείαν ή του ήρος: ευκράτως

γάρ αύτη μάλιστα έχει κρύους τε και θάλπους » ως το

μεν κρύος τους σκυλακίοις ουκ αγαθόν ες ανατροφήν ,

άλλως τε και απορία γάλακτος: το δε καύμα ταϊς μη

20 τράσι χαλεπόν εν τη ανατροφή το φθινόπωρον δε ταύτη

χείρον του ήρος , ότι χειμών επιλαμβάνει τα σκυλάκια

πρίν παγήναι.

De tempore catulis educandis commodo .

Anni tempestatum educandis catulis aptissima est verna ,

optimo inter frigus caloremque temperamento : nam frigus

catulorum nutritioni incommodum tum propter alia tum

ob inopiam lactis ; æstus vero matribus in nutriendo mole

stus. Autumnus autem ideo deterior est vere , quod hiems

catulis adhuc infirmis supervenit.

00

25

ΚΕΦ. Λ '. CAP. XXX .

Πώς μετά το τεκεϊν επαναληπτέον εις το εξ αρχής τον δρόμον Quomodo canes post partum fovendæ ut pristinam velocita

των κυνών. tem recuperent.

Τεκούσαν δε ει μεν έτι θέλους επαναλαβείν την πρό- Si autem canem post partum pristinam velocitatem re

σθεν ωκύτητα , μη εάν εκτρέφειν αυτήν , ότι μη ες όσον cuperare cupias , ne suos ipsam catulos enutrire permittas,

αποκουφίσει το πολύ του γάλακτος ' είτα δε αφελόντα | nisi quatenus lactis onerelevetur: sed matri subtractos ;

άλλαις παραδιδόναι κυσίν επιλεγόμενον γενναίαις · το
aliis et quidem maxime generosis canibus alendos subjicias :

γάρ των αγεννών γάλα ου ξύμφυλον ταϊς γενναίαις. (2)
nam lac canum degenerum generosis inimicum est . (2 ) Si

30 Ει δε μηκέτι ες δρόμος επιτηδείως έχουσα φαίνοιτο και
vero canis ipsa in posterum ad cursum minus apta vide

κύων , κράτιστον εάν υπό τη τεκούση , και μη υπο

βάλλειν υφ' ετέραν κύνα · αι γαρ θεραπείαι αι αλλό
bitur , præstat eos matri relinqui , nec alteri subrumari.

τριαι , ήπερ και Ξενοφών εκείνος αποφαίνει , ουκ εισίν | Nam , quod et Xenophonille afirmat , aliena educatio parum

αύξιμοι · το δε των μητέρων και το γάλα αγαθόν και το | auget vires , sed matrum et lac et spiritus plurimum

35 πνεύμα . juvat .

ΚΕΦ. ΛΑ'. CAP . XXXI.

Περί ών Ξενοφών υπέρ ανατροφής κυνών διατάττεται . De iis quæ Xenophon de canum educatione præcipiat .

Και οπόταν δε ήδη πλανάται τα σκυλάκια, ορθώς Atqui quum catuli jam ipsi oberrare incipiunt , recte eos

ξυμβουλεύει , ότι χρή γάλακτη ανατρέφειν αυτά και | lacte nutriendos precipit (7,3) . llud quoque bene monet ,

ότι αι βαρείαι πλησμοναι τά τε σκέλη αυτοϊς διαστρέ- | nimia ventris repletione crura eorum distorqueri et corpora

60 φoυσι , και τοις σώμασι νόσους εμβάλλουσι. (1) Και infestari morbis. (2) Tum quod nomina brevia et prolatu

τα ονόματα δε ότι βραχέα και ευανάκλητα θετέον ταϊς facilia canibus imponenda esse ait , ea quoque in re ipsi

χυσι , και τούτο χρή πείθεσθαι αυτό και όσα ανα- fides habenda ; uti etiam ubi nomina partim ab aliis inventa
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γέγραψεν ονόματα , τα μεν εδρών, τα δε και αυτός | partim suopte ingenio apte efficta recenset. (3) Catalas

ποιήσας δεξιώς αναγέγραφεν. (3) Ει δε μήπω εθέλοις | vero, quas ad feturam admittere nondum volueris , observa

σκυλακεύσαι , φυλάττειν ως ανυτόν επιμελέστατα τας | quam fieri potest diligentissime , quando ea necessitate ur

κύνας , επειδαν τη ανάγκη ταύτη έχωνται» αποπαυσα geantur : scilicet quum remisit ardor libidinis, turgent jis

5 μέναις δε οι μασθοί σφριγώσι , και υποπίμπλανται γά
mammæ et lacte implentur partesque sub ventre disten

λακτος , και τείνεται τα υπό τη γαστρί. (1) Και έστι

τηνικαύτα ουκ ασφαλέςεπιλύειν κύνα επί λαγώνρή- | Pumpunturenim isilia, adeo ut ne ad Iudendum quidem
duntur. (4) Nec tutum est eas tum in leporem immitti :

γνυνται γάρ αυταίς αι λαγόνες» ώστε ουδέ ες το σκιρ
τήσαι χρή λύειν αυτάς άμα ετέρα κυνί : άμιλλώ- 1 cum alio cane exsolvi debeant , quia nonnunquam mutua

10 μεναι γάρ έστιν ότε και υπέρ δύναμιν ξυνταθείσαι ές | contentione praeter vires annixe in equale incidunt peri

ίσον κίνδυνος καθίστανται . (6) Άλλα κράτιστον περι culum . (5) Sed exspectandum potius donec mammæ de

μείναι, έστε χαλάσαι αυταίς τους μασθούς . Τεκμήριον | turgescant : argumentum autem hoc jam erit sine periculo

δε ότι ήδη ασφαλές, επειδάν αι τρίχες απορρέωσιν | eas produci posse , quum pili ad contactum confertim de

αθρόαι επαφωμένω · τότε γάρ λύονται, εμοί δοκεϊν, από | launt : tunc enim meo quidem judicio priori illa necessitate

15 της ανάγκης της πρόσθεν.
exsolvuntur.

ΚΕΦ. ΛΒ'. CAP. XXXII.

Διαφοραι άρρενος και θηλείας κυνός . Differentiæ canis masculi et feminæ .

Και παρίστανται ήδη ες δρόμον , κύων θήλεια μεν Siquidem cursu inter se committantur, canis femina

ωκυτέρα άρρενος , άρρην δε θηλείας διαπονείσθαι multo velocior est masculo : sed masculus longe rectius

αμείνων και ότι δι' έτους θεϊ , πολλώ τινι εντιμότερον | labori sufficit quam femina ; eoque majori in pretio haben

20 το κτήμα και ότι θήλειαι μεν πολλαι αγαθαι , άρρενος | aus , quod quovis anni tempore curit. Praeterea quum

δε γενναίου επιτυχείν ουκ εύμαρες, και ταύτη εντιμό- mulla feminae bonie sint , masculum vero generosum re

τερον · (2) και ότι αι θήλειαι μεν αγαπητόν, ει και ες | perire difficile sit , hoc quoque nomine prestat . (2) Αd haec

πέμπτον έτος διαφυλάξειαν το ωκύ · αρρενες δε και | boni consulendum , si femine in quintum annum velocita

ες δέκατον διαφυλάττουσιν. "Ωστε μέγα μοι δοκεί το tem conservent , quam masculi ctiam ad decimum usque

25 κτημα άρδην κύων τη αληθεία γενναίος , και ουκ άνευ integram retinent : adeo ut mea sententia canis masculus

θεών του ευμενείας παραγίγνεσθαι ανδρί κυνηγετικά : vere generosus res sit longe pretiosissima , neque sine pro

αλλά χρή θύειν 'Αρτέμιδα Αγροτέρα επί τώδε τώ κτή- | pitio deorum numine venatori obtingit : sed pro adepto

ματι. (3) Θύειν δε χρή και επί θήρα εύ πράξαντα , | hoc munere Diane venatrici sacra debentur. (3) Cui

και ανατιθέναι απαρχές των αλισκομένων τη θεώ , | etiam post venationem ex voto peractam sacrificandum ,

30 8 γε αποκαθαίρει τους κύνας και τους κυνηγέτας , κατά | et primitiae praedarum offerende ; quo a cede commissa

τα πάτρια ως νόμος. canes et venatores purgantur, ex more patrio .

000

ΚΕΦ. ΑΓ .
CAP. XXIII .

Περί των Κελτών νόμου , και του υπ' αυτών γινομένου εράνου De Gallorum instituto et ære in honorem Dianæ collato .

τη Αρτέμιδι.

Κελτών δε έστιν οίς νόμος , και ενιαύσια θύειν τη Quibusdam Gallis mos est quotannis Dianæ sacra facere ,

35'Αρτέμιδι οι δε και θησαυρόν αποδεικνύουσι τη θεώ : alii stipem collatitiam den afferunt : et pro lepore quidem

και επί μεν λαγώ αλόντι δύο οβολώ εμβάλλουσιν ες τον | duos obolos inferunt thesauro ; pro vulpe drachmam, quia

θησαυρόν επί δε αλώπεκι δραχμήν, ότι επίβουλoν τo | animal estinsidiosum et leporum pernicies ; idcirco pro eo
χρήμα , και τους λαγώς διαφθείρει · τούτου ένεκα πλείον

ut pro hoste capto plus conferunt; pro capreolo drachmas

εμβάλλουσιν, ως επί πολεμίω αλόντι» επί δε δορκάδι | quattuor, quia et animal majus est, et captum plus landis
« ο τέσσαρας δραχμάς, ότι μέγατο ζώον, και η θήρα εγ- | quattuor,quia et animal majus est , et captum plus laudis

τιμοτέρα. (2) Περιελθόντος δε του έτους οπόταν γενέ- | habet. (2) Inde quum absoluto anni curau Diana natalis

θλια ήκη της Αρτέμιδος, ανοίγνυται μεν ο θησαυρός, | venerit , thesauro aperto de collata pecunia victimana

από δε του συλλεχθέντος ιερείον ωνούνται , οι μεν δίν, | emunt , alii quidem ovem , alii capram , nonnulli etiam vi

οι δε αίγα, οι δε μόσχον, ει ούτω προχωρεί. (3) Θύ- | tulum , si ad eam summam pecunia ascendat. (3) Tum

45 σαντες δε και των ιερείων απαρξάμενοι τη 'Αγροτέρα, | sacris peractis et victimarum primitiis Diane venatrici

ως εκάστους νόμος , ευωχούνται αυτοί τε και οι κύνες. | oblatis , ipsi una cum canibus genioindulgent. Canes au
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Τας κύνας δε και στεφανούσιν εν τήδε τη ημέρα ως tem illo die sertis coronant , ut manifestum sit illorum causa

δήλον είναι , διότι επ' αυταίς εορτάζουσιν. festum celebrari .

ΚΕΦ. ΛΔ' . CAP. XXXIV.

Παραίνεσις προς το θύειν τούς Εφόρους των εν ανθρώπους Admonilio de sacris faciendis diis artium et professionum

επιτηδευμάτων. humanarum præsidibus.

Και εγώ άμα τους συνθήροις έπομαι το Κελτών Atque ego quidem cum sociis venatoribus sequor Gallo

νόμω , και αποφαίνω , ώς ουδέν άνευ θεών γιγνόμενον rum legem , nihilque sine divům ope mortalibus bene

ανθρώπους ές αγαθών αποτελευτά . (2 ) 'Αλλά και όσοι
succedere pronuntio. (2 ) Nam et rem nauticam exercentes

ναυτίλλονται , από θεών άρχονται , όσοις γε τού σώζε
a diis faciunt principium quotcumque suam sibi salutem

σθαι μέλει , και ανασωθέντες χαριστήρια θύουσι τοίς

cordi habent, et si salvi evaserunt , diis marinis , Neptuno,
10 θεούς τους θαλαττίοις , Ποσειδώνι και 'Αμφιτρίτη και

Νηρηίσι και όσοι την γήν εργάζονται , Δήμητρι και
Amphitritæ et Nereidibus gratiis referendis sacra faciunt ,

τη παιδί αυτής και Διονύσω · οι δε αμφί τάς τέχνας | ut Cereri ejusque filiis et Bacclio quicumque agriculture

πονούμενοι , Αθηνά και Ηφαίστω και οι αμφί παί operanı navant; artiu que cultores Minervæ et Vulcano ;

δευσιν , Μούσαις και Απόλλωνι Μουσηγέτη και Μνη qui studiis incumbunt, Musis Musarumque principi Apollini ,

15 μοσύνη και Ερμή οι δε αμφί τα ερωτικά , Αφροδίτη | itemque Mnemosyne et Mercurio ; qui amori operam dant,

και Έρωτα και Πειθού και Χάρισιν .. (3) Ούτω τοι
Veneri et Cupidini, tum etiam Suadæ et Gratiis . ( 3) Ita

και τους επί θήρα εσπουδακότας ου χρή αμελείν της

'Αρτέμιδος της Αγροτέρας ουδε Απόλλωνος ουδε Πανός | gui venationi student, Dianam Venatricem minime negligere

ουδέ Νυμφών ουδέ Ερμού Ενoδίου και Ηγεμονίου, | delbent; uti nec Apollinem nec Pana atque Nymplias et via

20 ουδέ έσοι άλλοι όρειοι θεοί · (4) ει δε μή , ημιτελή rum præsidem ducemque Mercurium , tum quævis alia

αποβαίνειν ανάγκη τα σπουδάσματα και γάρ και οι montium numina : (4 ) secus enim studia ista non satis fe

κύνες βλάπτονται , και οι ίπποι χωλεύονται, και οι άν . liciter succedere necessum est : læduntur enim canes , clau

θρωποι σφάλλονται. dicant equi , et homines ipsi spe frustrantur.

25

ΚΕΦ . ΛΕ' .
CΑΡ. ΧΧΧV .

Εξ Ομήρου μαρτύρια , ότι χρή θύειν τοϊς των πραγμάτωνευ Homeri testimonia , quod diis rerum inventoribus sacrifican

ρεταίς εν τη τώνδε μεταχειρίσει. dum , dum quis easdem aggreditur.

Και τούτό γε δηλοί και "Ομηρος εν τη ποιήσει . Atque hoc ipsum Homerus (II . 23,879) in sua poesi signi

Τεύκρον μέν γε τον τοξικώτατον Ελλήνων εν τώ αγώνι ficat , dum Teucrum inter omnes Græcos sagittandi peri

ου φησι τυχεϊν ότι μή της μηρίνθου , και ταύτην διακό tissimum in certamine funiculum dumtaxat tetigisse

ψαι , επειδή μή επηύξατο το Απόλλωνι: Μηριόνην δε , | eumque precidisse refert , quod nullum Αpollini votum

30 άνδρα ου τοξικόν , επευξάμενον τω Απόλλωνα , αποπε fecisset; Merionen vero sagittandi haud peritum , votis

τομένης ήδη της όρνιθος τυχεϊν . ( 2) Και τους εκγόνους | Apollini susceptis , avem jam avolantem percussisse . (2 )

δε των επί Θήβας συν Πολυνείκη στρατευσάντων ελεϊν Item posteros eorum qui cum Polynice ad Thebas milita

τας Θήβας ,
runt, Thebas expugnasse

πειθομένους τεράεσσι θεών και Ζηνός αρωγή : fretos auxilio Jovis auspiciisque deorum ,

35 τους δε πατέρας αυτών , ουδέν τι χείρους εκείνων ές | quum patres eorum virtute neutiquam inferiores ob ne

αλκήν γενομένους , διαφθαρή και εν Θήβαις , ότι μή | glecta deorum auspicia ad Τhebas occubuissent . (3) Πe

επείθοντο τους σημαινομένοις από θεών. (3) Και τον
ctorem quoque, quum fidem denegasset Polydamenti irru

“Έκτορα ού πεισθέντα Πολυδάμαντι ουκ έώντι επελαύ ptionem in Græcorum naves dissuadenti , quod ex dracone

νειν ταις ναυσί των Ελλήνων , επί τω δράκοντι κατα
ab aquila projecto nulla cum laude Trojanos reversuros vi .

10 βληθέντι προς του αετού , ως ου ξυν κόσμωεπανελευσο
deret , paullo post re ipsa comprobasse , malum esse nu

μένους , ολίγον ύστερον έργω αναδιδαχθήναι , ώς ουκ
mini non obtemperare. (4 ) Hisce exemplis persuasos , ut

αγαθόν απειθείν τω θείω. (1) Τούτοις χρή πειθομένους ,

omni alio in opere , ita etiam in venatione a diis incipere ,

καθάπερ επ ' άλλο το έργο , ούτω δε και επί θήρα άρ

et re bene gesta iisdem gratitudinis ergo sacra facere opor
χεσθαί τε από θεών , και χαριστήρια θύειν ευ πράξαντα

65 και σπάνδειν και ευφημεία και στεφανούν και υμνείν
tet : his libandum ; hi prædicandi; his coronæ , hymni et .

και απαρχές των αλισκομένων ανατιθέναι , ου μείον prædarum primitiæ offerendæ , non minus quam adepta

η επί νίκη πολέμου ακροθίνια . victoria belli manubia iisdem consecrantur.
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Al. , Historia Successorum Alexandri ; Tact., Tactica .

A. Adraistæ Indi 5, 22 , 3.

Æacidæ II , 27,6 ; IV , 11 , 6 .
Abascorum rex Rhesmages , Per . 11 , 3 .

Æacus, VII , 29 , 3 .

Abascus, Per. 18 , 2 .
Ægæ Macedoniæ , 1 , 11 , 1 .

Abastani Indi, VI , 15 , 1 .
Ægæus ( Leonnatus ) , Ind. 18 , 6 .

Abdera, 1 , 11. 4.
Ægæum mare, VII , 20,4 .

Abü Scythæ , IV , 1 , 1 .
Ægiali in Ponto , Per. 14 , 2 .

Abisares rex , IV , 27 , 7. Pori socius, V , 20,5 ; 22 , 2. ad
Ægina , VI , 11 , 6. in Æginam fugit Demosthenes , Succ .

Alexandrum legatos mittit, V , 20 , 5 ; 29 , 4 s. Al . 13 .

Aboni mania , Per . 14 .
Ægineta , urbs Pontica , Per . 14 , 3 .

Abreas, VI, 9 , 3 ; 10 , 1 ; 11 , 7 .
Ægobares legebatur, VII , 6 , 5 .

Abulites Susianorum satrapes, III , 16 , 9 ; 19 , 2. suppli Ægos flumen , I , 9 , 3 .

cio affectus, VII , 4 , 1 . Ægyptus amnis, V , 6,5; VI , 1 , 3 .

Abydus , 1 , 11 , 6. Succ. Al. 44 .
Ægyptus terra , II , 13 , 3 ; 17 , 1 ; 25 , 4 ; V , 25 , 4 ; VII ,

Acampsis fluv ., Per. 7 , 5 .
9 , 8.Ind 5 , 6. ab Alexandro occupata, III , 1 , 1 ss . Am

Acarnan Philippus, II , 4. 8. Bianor, 13 , 2. Acarnania, Ind . minape cum Mazaco dedente , III , 22 , 1. composita, III ,

41. 2.
5 , 1 ss . terræ præstantia a Romanis agnita, III , 5 , 7. '

Acataphracta equitum armatura , Tact. 4 , 1 . Nili donum , V , 6 , 5. Indiæ similis , VI , 1 , 2. cl. 5. Ara

Acesines amnis , V , 4 , 2 ; 5 , 5. 25 , 5. 29 , 2. VI , 4 , 1 . biæ contermina , Ind. 43 , 1 sqq. Ægyptum vexat Cleo

VU , 10 , 6. ejus magnitudo et natura , V , 20 , 8. Ind. 3 , menes , VII , 23 , 6 , 8 .

10. 6,5. cum Indo confluit, VI, 1 , 2. 5. 3 , 1 ; VI, 15 , | Ægyptii Herculem colunt, II , 16 , 3 ; IV , 28 , 2. Alexandri

1. 4. cum Hydaspe, VI , 4 , 4. Ind. 18 , 11. cum Hy comites , Ind. 18 , 1 .

draote , VI , 13 , 1. Ind .. 4 , 8. et Hyphasi, VI , 14 , 5 . Æolis, III , 22 , 6 ; VII , 9, 11. Æolicæ civitates , I , 18 , 1 .

Achæorum portus, I , 11 , 6 . Smyrna , V , 6 , 4 .

Achæus fluvius , Per. 18 , 3 . mus. v . Hæmus.

Achaia antiqua Ponti, Per. 18 , 4 . Aeropus, 1 , 7 , 6 .

Achilles, VII , 16 , 8. ejus sepulcrum , 1 , 12 , 1. eum æmula. Æschylus poeta laudatur, Per. 19 , 2 .

tur Alexander, VII , 14 , 4. cl. 1 , 12 , 1 s . Achillis Dro- Æschylus in Ægypto érioxOTOS , III , 5 , 3.

mos ; quomodo in Leuce insula Achilles colatur, Per. Æsculapius, II , 5 , 8 ; VII , 14 , 6 .

Æthiopes nigri , V , 4 , 4. Nili accolæ , VI , 1 , 3. Ind . 6 ,

Achilles Atheniensis , III , 6 , 2 . 6. Alexander , VII , 1 , 2. legatos ad eum mittunt, vi ,

Acies cuneata , Tact. 16 , 6 sq .; rliombi figura formata, ib . 15 , 4. elephantis ad bella utuntur, Tact . 2 , 2. 19 .

16 , 3 ; quadrata , ib. 16 , 8 ; oblonga , ib. 17 , 3 . Ætolus Glaucus, III , 16 , 2 ; Lycidas , III , 6 , 3 .

Acinases ſuvius, Per . 7, 5 . Ætoli res novas moliuntur,1,7,4 .veniam rogant, 1 , 10, 2 .

Acra Melana , Per . 12 , 3 . Afri venatores , Cyn . 24 .

Axpobolustaí, Tact. 4 , 3 , 5 . Agamemnon , 1 , 11,5 . Tact. 19 , 4 .

Acuphis Nysæorum princeps , V , 1 , 3 ss.; terræ præfectus, | Agathocles, I , 18 , 1 ; V1 , 28 , 4. Agathocles , pater Lysima

V , 2 , 3 ss . chi , Succ. Al . 2. Agathocles , pater Autolyci, ib . 38 .

Ada Hecatomni filia Cariæ præfecta , I , 23,7 s. Alexandrum Agathon Thracum praefectus, I , 14 , 3. Tyrimmæ filius

adoptat, I , 23 , 8. equitum Odrysarum præfectus, III , 12 , 4 .

Addæus x50xns , I , 22 ; ejus tátis, I , 22 , 4. occisus, Agenor , VI, 17 , 1 .

1 , 22.7. Agenorium Tyri , Il , 24 , 2 .

Adea , Amyntæ et Cynanes filia , Arrhidæo nubit ; Eurydi Agerrus , III , 23 , 9 .

ces nomen assumit, Succ . Al. 23 . Agesilaus Laco , Il , 13 , 6 .

Allienus fluv . , Per . 7 , 3 . Aginis pagus Susianæ , Ind. , XLII , 4 .

Admetus tois ÚAPGRIGTais præest , II , 23 , 2. 4.5 . occisus Agis Spartanorum rex pecuniam et naves a Persis accipit ,

ib . et II , 24 , 1 . II , 13,4 , 6 .

21 sq .

ARRIANCS.
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11 .

1 .

6 .

Agis Argivus , poeta , IV , 9 , 9 . corrumpitur , IV , 8 , 1 ss .; Clitum cædit, IV , 8 , 4 88 .;

Agoranis fluv. Ind ., Ind ., IV , 4 . pænitentia , IV , 9 , 2 ss.; luctus de Hephæstionis morte ,

Agrianes , 1 , 5 , 1 s. copiæ apud Alexandrum stipendia la- VII , 14 , 2 ss.; cultu armisque insignis, 1 , 14 , 4 ; VI ,

ciunt , sæpememoratæ , v . c . ad I , 1 ,
9,5 .

Agrianorum regio , Succ. Al . 7 .
Indorum sophistas convenit , VII, 1 , 5 s.; 11,2 88 .; ser

Agriaspæ legebantur , III , 27 ,
mo ejus cum Diogene , VII , 2 , 1 ; cum Celtis , 1,4,7 s .;

Alanica Arriani historia , p. 248 . cum Besso , III , 30 , 40 ; cum Poro , V , 19 , 2 s.; di

Alanorum pugnandi mos , Tact. 4 , 3 . ctum de prælio nocturno , III , 10 , 2 ; de imperio , II ,

Albani , III , 8,4 ; XI , 4 , 13 ; 1 .
25 , 2 ; de Olympiade, VII , 12 , 6 ; epistola ad Athenien

Alcetas rábel præfectus, IV , 22 , 1 ; 27 , 1 , 5 ss.; V , ses , I , 10 , 4 ; ad Darium , II , 14 , 4 ss.; 25 , 3 ; ad

11 , 3 . Olympiadem , VI , 1 , 4 ss .; ad Cleomenem , VII , 23 , 7;
Alcetas Perdiccæ fratri persuadet ut Nicæam ducat , Succ. deliberat cum Parmenione , 1 , 13 , 3 ss . ; 18 , 6 ss.; III ,

Al. 21 ; Cynanem interficit , ib . 22 ; condemnatur, ib . 30 ; 10 , 1 ss.; cum amicis , II , 25 , 2 ; cum ducibus , III , 9 ,

fugit, ib . 39 ; contra eum Asander mittitur, ib . 41 . 3 ss .; duces exhortatur , II , 7 , 3 ss.; 17 , 1 ss.; III , 9 ,

Alcias Eleus , 1 , 29 , 4 .
5 ss.; orationem ad eos habet, V , 25 , 3 ss.; VII , 9 , 1 ss .

Alcimalus legebatur , I , 18 , 1. Vid . Antimachus. Macedonum opes auxit, VII , 9 , 6 ss . cl . V , 25 , 4 ss.;

Alcmene , II , 16 ,
apud Græcos statum popularem instituit , I , 18 , 2 ; ejus

Alcomeneus, Ind . , 18 ,
Mnoguos , IV , 7 , 4 ; 9 , 9 ; VII , 6 , 1 ss .; 8 , 2 ; in

Aleius eampus , II , 5 , 8.

matrimonium dụxit Roxanen , IV , 19 , 5 ,Barsinen et Pa.

Alexander Peucestie pater, Ind. 18,6 . Amyntæ pater, Succ. rysatin, VI , 4 , 4 ; milites e barbaris parat, VII , 6 , 185 .;

Al. 38. 8 , 2; barbaros cum suis conciliat, VII , 11 , 8 ss .

Alexander Crateri pater, Ind. 18 , 5.
Urbes condidit , V , 27 , 5; Alexandriam in Ægypto ,

Alexander Aeropifllius , I , 7 , 6 ; 17 , 8. Alexandro M. in- III , 1 , 5 ss.; ad Caucasum , JII , 28 , 4; ad Tanaim , IV ,

sidiatur , I , 23 , 6 ss . 1,3 s.; Nicæam et Bucephala , V , 19,4; 29 , 5; alia op

Alexander Amphoteri pater , I , 25 , 9 . pida in India , V , 29 , 3 ; VI , 15,7 ; ( navalia , VI , 18 ,

Alexander Epirota , III , 1,7 . 2 ) ad Pallocopam , VII , 21 , 7 ; ejus classis , I , 18 , 4 ;

Alexander, Pyrrhi filius, Tactica scripsit , Tact. 1 , 1 . 20 , 1 ss.; V , 8,5 ; 26 , 1 s.; VII , 19,3 ; 21 , 7 .; Ind .

Alexander, Polysperchontis filius, custodibus regii corporis 18 sqq ., cf. Nearchus. ipse navigat, VI , 14 , 4 ss.; VII ,

ab Antipatro adscribitur, Succ. Al. 38 . 7 , 1 8. , 6 ss.; 22 , 1 .

Alexander Philippi filius , Argivus, ab Heraclidis oriundus, Coronatur , I , 12 , 1 ; 24 , 5, 2 ; 13 , 8 ; VII , 15 , 4 ;

II , 5, 9 ; III, 3 , 2 ; IV, 7 , 4 ; VI , 3 , 2 ; ab Ada adoptatus, 23 , 2 ; sacra facit, 1 , 4 , 5 ; 11 , 6 ss .; Dianæ , 1 , 18 ,

1, 23, 8; Ammonis soboles, III , 3,2 ; IV, 9,9 ; VII, 8 , 3 , 2 ; Æsculapio , Minervæ , Amphilocho , II , 5 , 8 s.;Her

deus videri vult , VII , 20 , 1 ; quo consilio , VII , 29 , 3 ; culi Tyrio , II , 24 , 6; Apidi, III , 1 , 4 ; amnibus Indicis,

viginti annos natus dux adversus Persas creatus , 1 , 1 ,. V , 29 , 5 ; VI, 3 , 1; diis ab Ammone dictis, VI , 19 , 4 s.;

1 s ; PerseaetHerculem æmulatur, III , 3 , 2; Ind. 5,9 ; nodum Gordium solvit , 11 , 3 , 7 s .; omen interpretatur,

Achillem , 1 , 12 , 1 , 2 ; Dionysum , V , 1 , 5 ; II , 1 , 26 , 1 , 18,9 ; non curat exta; 11 , 27 , 1 ; JV , 4,3 , vaticinia ,

5 ; VII, 10 , 6. cf. IV , 8 , 2 ss.; V , 26,5 ; VII , 20 , 1 . VII , 16 , 5 ss.; 22 , 1 .

mortem contemnit, II , 4 , 11 ; felix , IV , 19,6 ; 21 , 3 ; Quæ consilia agitaverit, IV , 15 , 5 s.; V , 26 , 5 ss.;

VJI , 29 , 1 ; ejus audacia , I , 13 , ; IV , 21 , 3 ; VI , 9 , VI , 1 , 2 ss.; ubyas Baothús ,IV , 9,7 ; V , 15 , 5 ; VII , 1 ,

-5 88 .; ab amicis castigata , VI , 13 , 4 s. nihil desperat, 2 8. cl . 30 , 1. βασιλεύς της Ασίας, ib. et J , 14 , 9;

IV , 21 , 3 cl. 30 , 3. fortitudo , 1 , 15 , 6 ss . vulne- insidiæ ei structæ , 1 , 25 , 1 ss .; III , 26 , 1 ss.; IV , 13 ,

ratur , II , 12 , 1 ; 27 , 2 ; III , 30,11 ; IV , 3 , 3 ; 23 , 3 ss. occidisse fertur, 1 , 7 , 2 , 6. ejus morbus , II , 4 ,

3 ; 26 , 3 , 4 ; VI , 10 , 1 ; omnino v . VII , 10 , 2 ; stre- 7 ss .; mors , VII , 24 , 1 ss .

nuitas, II , 18 , 4 ; 23 ; 4 ; VII , 15 , 3. de ejus mo- Alexandri portus ,'Ind . 21 , 10.

ribus, VII , 28 , 1 ss.;.milites excitat, IV , 29 , 7, cl. Alexandria in Ægypto , Ill , 1 , 5 ss.; V , 1,5 ; VII , 23.,

21,4 ; 1 , 22 , 1 ; severitate terret, 1 , 16 , 6 ; 29 , 6 ; III , 7 ; ad Caucasum , II, 28 , 4 ;V , 1 , 5 s.; in Parapamisadis

28 , 8 ; satrapas, VI , 15 , 3 ; 27 , 1 , 4 ; 30 , 2 ; VII , 4 , IV , 22,4 ; ad Tanaim , IV , 1 ,

1 ss.; 18,1 ; hostes , IV , 27,4 , militesseditiosos, VII, 8 , Alinda Caria , 1 , 23 , 8 .

4 , crudelior in Bessum , IV , 7 , 38. , amicis fidit , II , 4 , Alorites ( Pantauchus ), Ind . 18 , 4 .

9. ss . , ignoscit, II, 6 , 7 ; non succenset mala vaticinato , Alpes Celticæ , Per . 11,5 .

VII , 18 , 4; amicissimus Cratero , VII , 12 , 3, Hephæ- Athemenes , III , 11 , 8 .

stioni, VII , 14 , 1 ss .; benemeritos præmjis ornat , 1 , 5 , Amanicæ portæ , II , 7 , 1 .

4 ; VI , 28 , 4 ; VII , 4 , 4 ss.; V , 4 ss. militum fortitudi- Amastrine , VII , 4 , 5 .

nem remuneratur, I , 16 , 4 ss .; II , 12 , 1. item exaucto . Amastris urbs , Per . 14 , 1 .

ratos , III , 19 , 5 ; VII , 12 , 2 ; æs alienum solvit , VII , Amathusius Androcles , II , 22 , 2 .

5 , 1 ss .; veoyauous in Macedoniam remittit, 1 , 24 , 1 s.; Amazones , IV , 15 , 4 ; VII , 2 ss .; Per . 15 .

ignoscit inimicis, 1 , 10,4 88.; II , 15 , 3 ss .; III , 17 , 6 ; Ambisares legebatur, V , 8,3 .

24 , 4 s.; cohibet plebis iram , I , 17 , 12 ; clemens in Ambracia Epiri , Il , 16,5

captivas, II , 12, 5 ; non mulierosus, IV , 19 , 6 ss.; aquam Amisenorum ager, Per. 15 , 1 .

sibi oblatam effundit, VI , 26 , 2 ; non vinosus, VII , 29 , Amisus , Atheniensium colonia , Per. 13 , 3 .

4 ; gloriæ cupidior, VI , 13 , 4 cl . V , 2 , 1 ; a solo Lysippo Amminapes Ægyptiorum præfectus ab Alexandro Partho

se fingi voluit , I , 16 , 4 ; Atheniensibus trecentas pravo- rum et Hyrcaniorum satrapes factus, ni , 22 , 1 .

thías mittit , I , 16,7; Harmodii et Aristogitonis statuas , Ammon . ejus oraculum , III , 3 , 1 ss .; III , 4 , 1 ss.; Ale

III , 16 , 8 , cf. VII , 19 , 2; alia iis grata facit , ll , 15 , xandri parens, ib . , IV, 9 , 9 ; VII , 8 , 3 ; qui ei sacra fa

4 ; III , 6, 2. monumentorum verecundia , VI , 29 ,

10 s. cit , vi, 3 , 2 ; ejus oracula , VI , 19,4 ; VII , 14,7 ; 23,

cl . 27 , 5 ; 30 , 2. Pindari domo et posteris parcit , I', 6 ; Ind . 35 , 8 .

9 , 10 ; aras ad Hyphasin exstruit, V , 29 , 1 ; adulatione Amphilochus heros, II , 5 , 9.

3 S.;
4

, 18s .

.
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Amphilochi Ambraciæ vicini, Il , 16 , 5 . Annubas legebatur III , 5 , 5 .

Amphimachu, Mesopotamiam et Arbelitin satrapias ab An- Anomas Laco , legatus ad Darium , III , 24 , 4 .

tipatro accipit , Succ. Al. 35 . Antaus , III , 3 , 1 .

Amphipolis, 1 , 1,5 ; 2,5 ; ad Strymonis ostium , 1 , 11 , Antalcidæ pax , II , 1 , 4 ; 2 , 2 .

3 ; Ind. 18 , 10. Anteas , VI , 28 , 4 cl. III , 5 , 5 ; Succ. Al . 2 .

Amphipolites , III , 16 , 4 ; VII, 18 , 1 . Anthemusia turma , II , 9 , 3 .

Amphippi, Tact. 2 , 3 . Antibelus Mazai filius, III , 21 , 21. cf. Artiboles.

Αμφίστομος φάλαγξ , Tact , 29 , 1 . Anticles Theocriti filius Alexandro insidias struit , IV , 13 ,

Amphitrite, Ind. 18 , 11 . 4 ; interfectus , IV , 14 , 3 .
Amphium Thebarum , 1,8 , 6 s.

Antigenes , phalangi præfectus, V , 16,3 ; ejus tátis , VI ,
Amphoterus Alexandri filius , legatus , I , 25 , 9 s.; eum 17 , 3. Pithonis pater, Ind. , V , 10. Argyraspidum dux ,

classe Con occupat, N , 2,6 ; Peloponnesiis auxilio mis- Susianam ab Antipatro accipit, Succ. Al. 35 ; pecuniar

sus , III , 6 , 3 .
Susis colligendæ ab Antipatro præficitur, ib . 38.

Amyntas a Thebanis occisus , 1 , 7 , 1 .
Antigonus Philippi filius , sociorum dux , Phrygiæ satra

Amyntas Balacri pater , I , 29, 3 ; II , 5 , 5 .
pes, I , 29, 3. Antigonus a Perdicca et deinde ab Anti

Amyntas Sostrati pater , IV , 13 , 3 .
patro provincias accipit Pamphyliam , Lyciam , Lycao

Amyntas Andromenis filius. ejus tážis, 1 , 8 , 2 ; III , 11 ,
niam , Phrygiam magnam , Succ. Al . 6 , 37 ; ad Antipatrum

9; pahay5,1, 14 , 2 ; Sardium arcem recipit , I , 17 , 4 ; mi

lites e Macedonia adducit , III , 11 , 9 ; 16 , 10 ; accusa
et Craterum profugit , quos ad bellum Perdiccæ inferen

tus et absolutus, sed paulo post occisus , III , 27 , 1 ss ;
dum adducit , ib. 24 ; Antipatro nuntiat Perdiccam Cleo

sine dubio idem cujus táteis commemoratur , I , 20 , 5 ;
patræ nuptias ambire, repudiata Nicæa , ib . 26; in Cypro

II , 8 , 4 ; III , 18,6; 23 , 2 ; 25 , 6 .
versatur, quo tempore Perdiccas interficitur, ib. 30; An .

Amyntas Antiochi filius, transfuga , 1 , 17,9 ; 25 , 3 ; Dario
tigono regum cura et custodia ab Antipatro demandatur,

ib . 38 ; ei bellum contra Eumenem gerendum ab Antipatro
salutaria suadet , II , 6 , 3 ; in Ægypto occisus , II , 13 , 4.

committitur, ib. 43. Antigonus ad Ipsum occisus est , II ,
Amyntas Arrabæi filius , speculatoribus præfectus, I , 12 , 18 , 5 .

7; σαρισσοφόρους (προδρόμοις ) equitibus , Peonibus et So
Antilibanus mons , II , 20 , 4 .

cratis turmæ præfectus , I , 14 , 1 ; VI , 15 , 1. cornu
Antimachus Agathoclis filius in Æolidem et Ioniam missus ,

sinistro præest, 1 , 28 , 4 .
I , 18 , 1 s. Legendum Alcimachus.

Amyntas Nicolai filius Bactriorum satrapes , IV , 17 , 3 ;

22 , 3,
Antiochus , Seleuci pater, Succ. Al . 2 .

Amyntas Philippi filius legebatur , III , 11 , 9.
Antiochus sagittariorum dux , 11 , 9 , 2 ; occisus, III , 5, 6 .

Amyntas, Perdiccæ ejus quiPhilippiregis frater erat, filius, Antiochus, Xidiapxostūv ÚTGOTIGT@ v, 4 , 30, 6,

Cyanes maritus , pater Adeæ , ab Alexandro M. interfici
Antiochus Amyntæ pater, I, 17 , 9 ; 11 , 6 , 3.

tur, Succ. Al. 22 .
Antiochus Heraclidis pater , III , 11 , 8 .

Amyntas, Alexandri f . , Peucesta frater, unus e regii cor
Antipater Leonnati Ægæi pater, Ind. , 18 , 6 .

poris custodibus , Suc. Al. 38 . Antipater Asclepiodori filius Alexandro insidias struit, IV ,

Amyntis fluv . Iud . , Ind ., 4 , 5. 13 , 4 ; interfectus, IV, 14 , 3 .

Amyntor Hephæstionis pater , Ind. 18 , 3. Antipater Casandri et Tollæ pater, VII, 27 , 1 s .; Macedo

Anamis fluv. Carman . , Ind. 33 , 2 ; 35 , 7 . niæ præfectus , 1,7,6 ; 11, 3; classem cogit insulis præ

Αναστροφή , Tact . 20 , 2 ; 21 , 4 . sidio futuram , II , 2 , 4 ; mercenarios Græcos Alexandro

Anaxarchus sophista Alexandrum consolatur , IV , 9,7 ss. mittit , III , 5 , 1 ; contra Lacedæmonios bellum gerenti

TEPOOXUVÍTEW , auctor, IV , 10 , 6 ss .; a Callisthene confu- Alexander pecunias mittit , JII , 16 , 10 ; eum in Asiam ar

tatus , IV , 11 , 1 ss . cessit , VII , 12 , 4 ; Antipatri et Olympiadis inimicitia ,

Anaxidotus Archiæ pater, Ind. 18,3 ; 27,8. VII , 12 , 5 ss.; Alexandrum veneno necasse insimulaba.

Anaxippusétaipos, III , 25 , 2 ; occisus, III , 25 . tur, VII , 27 , 1 .

Anchialus , urbs Pontica , Per . 24 , 5. Anchiali regia , ib. Antipater in Europa belli imperator, Succ . Al . 3. Antipatro

7,3. et Cratero quasnam provincias Perdiccas assignaverit,

Anchialus, Ciliciæ , II , 5 , 2 88 . ib . 7. Ejus bellum contra Athenienses ceterosque Græcos,

Ancone , urbs Pontica , Per. 15, 3 . ib . 9. Ei auxilia adducit Craterus, ib . 12. Antipater ora

Ancyra Galatiæ , II , 4 , 1 . tores ab Atheniensibus capitis damnatos interficiendos cu

Andaca Indiæ , IV , 23 , 5 . rat, ib . 13. Eum ridet Demades in literis ad Perdiccam ,

Andomatis fluv . Ind . , Ind. 4 , datis , ib . 14. Antipatri filiam Nicæam Perdiccas ducit ,

Androcles Amathusius , II , 22 , 2 . ib. 21 sq. Antipater ab Antigono persuadetur ut bellum

Androclus Étaipos , III , 29 , 1 . Perdiccæ inferat , ib. 24 ; magis etiam in Perdiccam

Andromachus vatapxos , III , 20 , 10. excitatur propter Nicæam repudiatam ; in Asiam trans

Andromachus Hieronis filius equitibus peregrinis præfe- jicit , 26. Neoptolemum , antea Perdiccæ addictum , sibi

ctus , III , 12 , 5 ; 25 , 4 ; contra Spitamenem missus, adjungit , ib . 26. Ei post mortem Perdiccæ summum im.

IV , 3,7 ; IV , 5,7 ; 6 , 2 . perium traditur . Ægre comprimit seditionem militum ,

Andromenes pater Amyntæ , Attali Simmiæque , quos v. 32 sq. Provincias distribuit , 34 sq. Sardes petens parum

Andron Cabelæ fil. Tejus , Ind. 18 , 7 . abfuit quin ad manus cum Eumene veniret , 39. Cleopa.

Andronicus Agerri filius mercenariis Græcis qui apud Da- tram increpat ob societatem , quam cum Eumene inierit,

rium meruerant præfectus, III , 23 , 9 ; 24 , 5 , Pro- 40. Asandrum contra Eumenem et Alcetam mittit , 41 .

teæ pater , II, 2, 3 ; 20 , 2. Quo victo , bellum Antigono committit, 43; militum se

Androsthenes Callistrati fil . Amphipolites chersonnesum
ditionem quomodo eluserit, 44 sq .

Arabicam legit , VII , 20,7 ; ex trierarchis , Ind. 18,7 . | Avriotouosôlpalayyia ,Tact. 29 , 2.

Androtimus Nearchi pater , Ind . 18 , 4 . Aornus Bactriæ , III , 29 , 1 .

Anicetus Ol. CXII , i archon , II , 24 , 6 . Aornus petra Indiæ , IV, 28 , 1-3, 4 , 5 ; 29 , 5; Ind ., 5 , 10 .

20 .
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Aphrodite, Ind. 37 , 10 . Aretes τοϊς προδρόμους ιππεύσι praefectus , ΙΙ , 12 , 3 ; 14 ,

Apis Ægyptiorum deus, III , 1 , 4 . 1,3 ; legebatur III , 13 , 3 .

Αποκαταστήσαι ές ορθόν, Tact . 22 , 3 ; 24,4 . Aretias ins . , Per . 16 , 4 .

Apollo , III , 27 , 5. Ionis pater, VII, 29 , 3 ; &e ixaxos , Ind. , Aretis ( an Aretes ? ) strator regius, 1 , 15,6.

36 , 3 ,
Argæus Heraclidis pater, VII , 16,1 .

Apollodorus Amphipolites, étaipos, prætor Babyloniæ , III , Argo navis , Per. 25 , 3. Ancoræ ejus reliquiæ , ib. 9,2 .

16,4 ; VII , 18, 1 ; vaticinia Alexandro prodit , VII , 18 , Argos , II , 5 , 9 .

2 ss . Argyria , urbs Ponti, Per . 16 , 5.

Apollonia Mygdoniæ , 1 , 12,77 . Aria Parthis vicina , III , 25 , 1 .

Apollonia Pontica , Per . 13 , 1 ; 24,5 . Ariaces ( Ariarathes ) Cappadocum rex , III , 8, 5 .

Apollonides Chius captus , III , 2 , 5 , 7 . Ariarathes, Cappadociæ præfectus , a Perdicca debellatur

Apollonius Charini filius Libyæ Ægypto vicinæ præfectus, et interficitur, Succ. Al . 11 .

III , 5 , 4.* Ariaspæ s . Evergetæ , III , 27 , 4 .

Apollophanes Oritarum satrapes , VI, 22, 2 ; provincia pri- | Aribarzanes legebatur UI, 23, 7 .

vatus , VI , 27 , 1 ; Ind. 23, 5 . Arigaum Indiæ , IV , 24 , 6 .

Apostana loc. Persidis, Ind ., 34 , 5 . · Arii Satibarzani satrapæ parent , III , 8,4; 25 , 1 s.; defi.

Apsarus, olim Apsyrtus , urbs Ponti , Per . 6 , 3. Apsarus ciunt , III , 28 , 2 ss.; iterum , III , 28 , 2 s.; satrapes

ſuvius , 7 , 4 ; 11 , 4 . eorum Arsames , III , 25 , 7 ; Stasanor, III , 29 , 5; Stasan .

Apsyrtus , postea Apsarus , urbs Ponti, Per . 6 , 3 . der, Succ . Al. 36.

Apsilarum rex Julianus, Per . 11 , 3 . Arimmas Syriæ satrapes remotus , III , 6, 8.

Arabes . eorum dii , VII , 20, 1 ; legatos ad Alexandrum non Ariobarzanes Artabazi filius, III , 23, 7. Erythræi maris ac

mittunt , VII , 19 , 6 ; mercenarii , II , 25, 4 ; 27 , 1 . colis præfectus, III , 8 , 5. Persidis portas defendit, III ,

Arabia ad Antilibanum , II , 20, 4 ; Syriæ vicina , III , 1 , 2 ; 18 , 2 ss .; ab Alexandro honoratus, III , 23 , 7 .

ad Heroum oppidum , III , 5 , 4 ; 'Apalias Šotiv Ö, V , 25 , Arisbe Phrygiæ ad Hellespontum , 1 , 12 , 6 .

4 ;’Apabiannowń,VII , 1 , 2 ; 19 , 6. magnitudo et natura , Arispæ gens, Ind. 4 , 9 .

VII , 20 , 2 ss .; Assyriæ confinis , VII , 21 , 3 ; chersonne- Aristander Telmissensis Alexandri vates , I , 11 , 2 ; 25 ,

sus , VII , 20,7 s.; deserta , VII , 20 , 10 ; Ind . 41,7 ; 8 ; II , 18 , 1 ; II , 26 , 4 ; 27 , 2 ; certus , III , 2 , 2 ; 7,6 ; 15,

32 , 7 ; 43, 1 .. 7 ; IV , 4 , 3,9 ; 15,8.

Arabitæ ( Arbitæ ) pop ., VI , 21 , 4 ; Ind. 21 , 8 ; 25 , 3 . Aristobulus Cyrisepulcrum restaurare jussus, VI , 29 , 10.

Arabius sinus , VII , 20 , 8 . cum Alexandro militavit et ejus res conscripsit, Proæm .;

Arabius ( Arbis ) amnis , Vi , 21 , 3 s .; Ind . 21 , 8 ; 22 , hunc et Ptolemæum maxime sequitur Arrianus, v ,

8 ; 23 , 1 . 7,1 ; VII, 1 , 7 ; 15 , 6 ; consentiebant cum ephemeridibus

Arachosia Sibyrtio satrapæ paret,V, 6 , 2 . regiis , VII , 26 , 3 ; eorum auctoritate aliorum fides in

Arachotæ , III , 11, 3 ; [VI , 15 , 5. ) VI , 17 , 3. Indis vicini , fringitur, VI , 28 , 2 ; VII , 13 , 3 ; consentiebant de ra .

III , 28 , 1 cl . 8 , 4 ; cum ( Indis montanis et ) Drangis tione qua Alexander in Darii matrem et uxorem egerit,

satrapam habebant Barsaentem , UI , 8 , 4 ; XXI , 1 ; ab II , 12, 6 ;de Philotæ insidiis in Ægypto proditis, III, 26,

Alexandro domili , VII , 10 , 5 ; equites, V, 11,3 ; VII, 1; de Callisthene insidiarum auctore, IV , 14 , 1 ; de pu

6,3 . Arachotarum satrapa Sibyrtius , Succ. Al . 36 .
gnæ ad Gaugamela loco , VI , 11,5 ; dissentiebant de dra

Aradus insula contra Marathum , II , 13 , 8 ; ejus rex , II ,
conibus aut corvis Alexandro viam monstrantibus , III ,

20,1 . 3 , 5 s .; de ejus via ab Ammone redeuntis , III , 4 , 5 .; de

Arasaci legebantur IV, 23 , 1 .
Besso capto , UI, 30 , 5 ; de Callisthenis morte , IV , 14 ,

Araxes amnis ex Armenia in Caspium mare inſluit , VII ,
3 ; de Pori filio , V, 14 , 3 , 5 ; de nomine aliquo , V , 20, 2 .

Aristobulus testem nominat , VII , 18 , 5 ; scriptam aciem ,

Arbela Assyriæ , III , 16 , 3 ; 22 , 4 ; situs ,III , 8 , 7 ; XV
III , 11 , 3 ; ejus auctoritas de via maritima , III , 3,3; de

5 ; VI , 11 , 4 ss .
Caucaso , III , 28 , 5 ss.; de laxarte , 10 , 30 , 7 ; de Ge

drosiæ natura et plantis , VI , 22 , 4 ss.; de Icaro insula ,
Arbelitis ah Antipatro datur Amphimacho , Succ. Alex . 35.

VII , 20 , 4 ; denodo Gordio , II , 3 , 7 ; de Cyri sepulcro ,
Arbelus , Armenius, C. Alan . 12 .

VI , 29 , 4 ; de Syra vaticinante , IV , 13, 5 ; de Alexandro
Arbupales Darii filius , Artaxerxis nepos ad Granicum ceci

sacra faciente , VI , 28 , 3 ; Chaldæis morem gesturo , VII,
dit , I , 16 , 3 .

17,5; de extis consultis , VII , 18 , 1 ss ., 5 ; de diademate
Arcades Epaminondæ socii, I , 9 , 4 ; res novas moliuntur,

Alexandro reportato , VII , 22, 5 s.; de solio regio a vili
1 , 10 , 1 .

hoinine occupato , VII, 24 , 1 ; de Alexandri temperantia ,
Arcadici pilei, Tact. 3,5 .

Archabis Ouv. , Per . 7 , 4 .
VII , 29 , 4 ; de ejus in Cilicia morbo , II , 4 , 7 ; de ejus

Archelaus Macedoniæ rex , 1 , 11 , 1 .
temporibus , VII , 28 , 1 ; de ejus uxore Barsine , VII , 4 ,

Archelaus Androcli filius Aorni prasidiis præfectus, III ,
4 ; de Cliti morte, IV , 8, 9 ; de Macedonum clade , IV ,

6 , 1 ; de Darii acie, III , 11,3 ss.; de Alexandri classe,
29,1 .

Archelaus Theodori filius prætor Susianæ , III , 16,9.
VII , 19, 3 .

Aristogiton tyrannicida , IV, 10, 3 ; ejus et Harmodii statuæ

Archias Thurius oratorum ab Atheniensibus damnatorum
æneæ Athenas reportatæ ubi sitæ , III , 16 , 7 s. cl . VII ,

cædem perpetravit; scelerisque pænas luit , Succ . Al . 14 . 19, 2 .

Archias usque ad Tylum insulam navigat, VII, 20 , 7 ; Ind . Aristomachus legebatur IV , 5 , 5 .

18, 3 ; 27 , 8 sqq ., 28 , 3 ; 34 , 6 . Aristomedes Pheræus transfuga , II , 13 , 2 .

Archias cum Solla ad Perdiccam adduxit Nicæam , Antipatri Ariston equitum Pæonum præfectus, II , 9 , 2 ; III , 12 , 3.

1. , Succ. Al. 21 . Ariston alius turmæ præfectus , III , 11 , 8 .

Archon Cliniæ fil ., Pellæus , ex trierarchis ; Ind. , 18 , 3 . Aristonicus Marathonius cum Demosthene aliisque capitis

Arctoana. V. Artacoana . damnatur, Succ. Al. 13 .

Areon fluv . Pers ., Ind. , 38 , 7 . Aristonicus Methymnæorum tyrannus, III , 2 , 4 s.

16, 1 .
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Aristonicus citharedus fortiter pugnans occisus , IV , 16 , Asclepiodorus , Timandri ilius , Pellæus, ex trierarch .,

Ind., 18 , 3 .

Aristonus Pisæi filius.Pellæus ( Eordæus ) Whatopúas, Asclepiodorus Eunici filius equites Thraces adducit , III ,

VI , 28 , 4 ; coronatus , VII , 5 , 6 ; ex trierarchis, Ind ., 5,1; Syriæ satrapes, III , 6 , 8 ; milites adducit , IV , 7 ,

18 , 3 ; Succ . Al . 2 : 2. Συρίας σατραπεύσας , 1V , 13 , 4 .

Aristophanes Ol. CXII , 2 archon , III , 7 , 1 ; 15 , 7 . Asclepiodorus Philonis filius reditibus ex Babylonia præ

Aristopbon Ol . CXII , 3 archon , III , 22 , 2 . fectus , III , 16 , 4. Idem , puto , est Asclepiodorus scriba

Aristoteles Callisthenis magister, IV, 10, 1 ; venenum An- Eurydices , Succ. Al. 33 .

tipatro invenisse insimulatur , VII , 27 , 1 .
Ascania lacus , I , 29 , 1 .

Aristus Alexandri res conscripsit , VII , 15 , 5 . Ascurus Nuvius , Per . 11 , 4 .

Arius Ariæ amnis , IV, 6 , 6 . Asia , I1 , 7,5 ; IV , 11 , 7 ; Ind . , 5 , 5 sqq. termini, IJI ,

Armatura peditum gravis et levis , Tact. 3 ; equitum , ib. 4 . 30 , 9. Libyam a cetera Asia dividit Nilus , II , 30 , 9.

Armenia , montes , III , 7,3 ; VII , 21 , 3. Taurus , V , 5 , 2 ;
Asiæ montes , amnes , partes , V , 5 , 2 ss .; V , 6 , 1 ss .

ex ejus montibus oritur Euphrates , VII , 21 , 1 ; Ind ., Asia tota cum Libya , V , 26 , 2 ; VI , 1 , 3 cl . VII , 30 ,

42,3 . 1 ; distinctæ , IV , 7 , 5 ; Persarum , I , 16 , 7 ; III , 9,6 ;

Armenii equites, IV , 11. 7 ; sub Oronte et Mithrauste , 18 , 11 ; 25 , 3 ; ή κάτω Ασία , Ι , 20 , 3 .

JII , 8 , 5. Armeniorum pugnandi mos , Tact. 4,3; eorum Asiaticus, IV , 4 , 2 ; 19 , 5 ; V , 4 , 2 ; 6 , 8 ; Ind . 21 ,

equites , ib . 44,1 ; tibialia , ib . 34 , 6 .
1 .

Arrabæus Aeropi filius, I , 25 , 1. cf. Amyntas, VI .
Asisines legebatur I , 25 , 2 , 4 .

Arridæus , Philippi et Phịlines f ., rex creatur, Philippus Aspasii pop ., IV , 23 , 1 ; eorum urbs et præfectus, IV ,

nominatur, Succ. Al. 1 ; ducit Adeam , quæ Eurydice co- 24 , 1 .

gnominata est , ib . 23 ; ad Ptolemæum in Ægyptum se con- Aspendii pactione facta , I , 26 , 2 ; promissis non stant , 1 ,

fert , ib . 25 .
26 , 5 ; et se dedere coguntur, I , 27 , 1 ss .

Arrhidæus et Pithon post necem Perdiccre exercitui præ- Aspendus quo situ , 1, 27,1, 3 .

ficiuntur, Succ. Al. 30. Mox imperium Antipatro tradunt,
Aspii legebantur IV , 23,1 .

31. Arrhidæus Phrygiæ Hellesponticæ ab Antipatro præfi
Assacanus et Assacani legebantur IV , 30 , 5 .

citur, Succ. Al . 57 .
Assaceni. copiæ eorum , IV , 25 , 5 ; Guræis vicini, IV ,

Arrybas owTopukaz moritur, III , 5 , 5 .
25 , 6 ; montes , IV , 30 , 5. eorum præfectus Assacenus ,

Arsaces Indiæ partis præfectus, V , 29 , 4 s .; legebatur III ,
IV , 30 , 5 ; satrapes Sisicottus , V , 20 , 5 ; deficiunt et

25, 7 .
pacantur, V, 20 , 5 ; Ind . 1 , 1 , 8 .

Arsaces cum Teridate fratre Phereclem satrapam occidit ,
Assagetes praefectus Indorum , IV , 28 , 6 .

et Macedones expellit , Parth. 2. p . 248 .
Assyria. ab Euphrate inundata , VII , 21 , 2. arborum cu

Arsames Persarum ad Granicum dux , 1 , 12 , 8 ; Tarso ſugit ,
pressis solis abundat , VII , 19 , 4. codices habent , ill ,

7,7 .
11 , 4,5 s .; ad Issum occisus, 11 , 11 , 8 .

Assyria ( Syria ) II , 6 , 1 , 3. portis a Cilicia divisa , Jl ,
Arsames Artabazi filius , II, 23, 7 .

5,1 ,

Arsames Persa Ariis præfectus, III , 25 , 7 ; comprehensus ,
Assyrii imperio a Medis privati , II , 6 , 7 ; Ind , 1 , 3 ;

III , 29 , 5; IV, 7 , 1 .
32,7 .

Arseas Epimenis pater, IV , 13 , 4 ; Eurylochi pater, iv, Assyrii reges , VII , 17 , 3 ; eorum sepulcra, VII , 22 , 2 .

13, 7 .
Assyriæ litteræ , II , 5 , 3 .

Arses rex Persarum , II , 14 , 2 ; interfectus , II , 14 , 5 . Astelephus , Per. 11,4 .

Arsimas Darii ad Alexandrum legatus, II , 14 , 3 .
Astes Peucelaotidis præfectus deficit peritque , IV , 22., 8.

Arsites Phrygiæ ad Hellespontum satrapes , 1 , 12 , 8. Mem Astrybæ gens Indica, Ind. 4,8 .

noni adversatur, 1 , 12 , 10 ; mortem sibi consciscit, 1 ,
Astypalæensis Onesicritus, Ind. 18 , 9.

16,3 . Athenæ , 1 , 10,5 ; earum incendium ulciscitur Alexander ,

Artabazus Persa nobilissimus Dario fidelis, III , 21 , 4 ; pro III , 18 , 12 ; eo confugiunt Platæenses , I , 9,5 ; trecen

pterea ab Alexandro honoratus, III , 23 , 7 s.; in Arios tas Tavonias mittit Al . , 1 , 16 , 7 , Harmodii et Aristogi

missus , NII , 28, 2 ;Bactriorum satrapes, III , 29,1 ; IV , tonis statuæ remissæ ubi sitæ , III , 16,8 s.; VII , 19 , 2 ;

15, 5; exercitus parti præfectus , IV , 16 , 2 ; munere sol- item Dianæ signum remissum , VII , 19 , 2 ; trónes ( arx )

vitur ob senectutem , IV, 17 , 3 ; ejus filii Cophen , Ario
I , 16,7 ; III , 16 ,

barzanes , Arsames , Pharnabazus ; filiæ Artacama , Ar Athena Ponticæ , Per . 3 , 4 ; 5 , 3 ; 7 , 3 .

tonis . Athenæus Demonici pater, Ind. 18 , 3 .

Artacama Ptolemæi uxor, VII , 4 , 6 . 'ABývngiv , I , 1 , 1 ; JII , 16 , 8 ; VII , 28 , 1 ; Ind. 2t , 1 .

Artacoana Ariorum caput, III , 25 , 5 s . Athenienses contra Amazonas pugnant , VII , 13 , 5 S.; ty

Artanes flyv. , Per. 12 , 3 . rannos oderunt, IV , 10 , 4 ; ideo contra Eurystheum pu

Artaxerxes II . 1 , 12 , 3 . gnant, IV , 10 , 4 ; Harmodium et Aristogitonem in ho

Artaxerxes III. II , 14,2 . Arbupalis avus , I , 16 , 3 . nore habent, IV , 10 , 4 ; Macedones premnunt , VII , 9,4 ;
Artaxerxes Bessus , III , 25 , 3 . Melum et Scionem expugnant, 1 , 9 , 5 ; eorum clades

Artemisium Eubææ , VI , 11 , 6 . in Sicilia quanta , 1, 9 , 2 ; ad Ægos flumen , I , 9 , 3 ;
Artiboles Mazai filius , VII , 6 , 4. cf. Antibelus . exstirpatos volunt Thebani , 1 , 9 , 7 ; viribus reparatis et

Artonis Eumenis uxor,VII , 4 , 6 . muris longis restitutis Lacedæmoniis auxilio sunt, 1 , 9 ,

Asander Philotæ filius Lydiæ satrapes, I , 17 , 7 ; vincit Oron- 3; Chæronea , 1 , 10 , 5 ; res novasmolientes ab Alexandro :

· tobatem , II , 5 , 7 ; mercenarios Græcos adducit , iv , territi plura ei quam Philippo concedunt, I , 1 , 3 ; Alexan :

-7 , 2 ; Cariæ præfectus, Succ. Al . 37 ; ab Eumene vinci
dro dudum suspecti , 1,7,4; rursus res novas moliti veniam

tur, ib . 41 . impetrant , 1 , 10 , 2 ss.; tamen Alexander eos metu magis

Asclepiades Alexandri res conscripsit , VII , 15,5 . quam benivolentia quiescere dicit , II , 17 , 2 ; ipse eorum

Asclepiadarum Critodemus , VI , 11 , 1 . amicus , 11 , 15 , 4 ; captivos ad Granicum frustra ut rel.

8 .
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dat rogatur , I , 29 , 5 ; post Issicam pugnam iis reddit , templa diruerat Xerxes , restitui Jussit Alexander, II ,

III , 6 , 2 ; Dionysium Jovis et Proserpinæ filium colunt, 16 , 4 ; VII , 17 , 1 ss.

II , 16 , 3 ; de Amazonibus et de Persis victorias Cimon Babylonia , VII , 21 , 5; Ind. 41 , 6; 43 , ) ; cupressuum

pinxit, VII , 13 , 5 s . Atheniensium colonia Amisus , Per . ferax , VII , 19 , 4 .

15 , 3. Athenienses Romanis dederunt leges tabularum
Βαβυλώνιος εργασία , VI , 29 , 6 .

XII , Tact. 33 , 5. Athenienses Demosthenem , Hyperi- Bacchus , V , 1,5; VI , 3 , 5 ; 28 , 1 ; Ind . 1 , 4 ; 5 , 8,9 ;

dem , Aristonicum et Himeræum capitis damnant, Succ. 7,4 ; 8,1; 9,9 sq .

Al . 13. Eorum contra Antipatrum bellum , Succ. Al . 9 . Bactra urbs , III , 19 , 1 ; 23 , 1 ; 25 , 3 8.; VI , 28 , 1 .

Atheniensis Iphicrates , Il , 15 , 2 . maxima Bactriorum ab Alexandro occupata , III , 29 ,

Atheniensis Dropides ad Darium legatus , III , 24,4 . 1 ; qui ibi hiemat , 4 , 22 , 1 ss . cf. V , 27 , 5.

Atheniensium archontes , 1,1,1 ; 11,11,10 ; 24 , 6 ; III , Bactra provincia , VII , 9 , 8 ; inde Oxus amnis , VII , 16, 3 .

7 , 1 ; 15 , 7 ; 22 , 2 ; V , 19,3 ; VII , 28 , 1 . Bactria terra ,JV , 30 ,

Atizyes Phrygiæ satrapes , I , 25 , 3; ad Granicum prætor, Bactriana , IV , 16 , 4 .

ad Issum occisus, II , 11 , 8 . Bactriani, III , 25, 3; V , 25 , 5; deficiunt, iv , 1 , 5 ;

Atlas mons , VII , 1 , 2 . equites , III , 11 , 6 .

Atropates Medis ad Gaugamela præest, III , 8 , 4 ; Medo- Bactrii Indis vicini , III , 8 , 3 ; ad Parapamisum , V , 5 ,

rum satrapes mittitur, IV , 18 , 3. Pasargadas res novas 2; equites , III , 11 , 3 ; 13,3 s.; 16,1 ; 21, 4; VII, 6 , 3 ; a

molitos adduxit , vi, 29 , 3 ; remissus , VII , 4 , 1 ; Ama. Massagetis relicti, IV , 17 , 6 ; satrapes eorum Bessus,

zonas centum dat Alexandro , VII, 13 , 2 , 6 ; ejus filia III , 8 , 3 ; 21 , 1. Artabazus, III, 29 , 1 ; Amyntas , IV ,

Perdiccæ nubit , VII , 4,5. 17 , 3 ; Stasanor, Succ . Al. 36.

Attaceni gens Indica, Ind. 4 , 8 . Bactrius Hystaspes , VII , 6 , 5 .

Attalus præest Agrianibus , II , 9 , 2 ; III , 12 , 2 ; III , Badis locus Carmaniæ , Ind . 32 , 5.

21 , 8 . Bagæ Sogdianæ , IV , 17,4 .

Attalus Andromenis filius accusatus, III , 27,1 s.; ejus tá . Bagia rupes , Ind. , 28 , 9.

Els , IV , 22 , 1 ; 24 , 1 , 10 ; VI , 17 , 3. Attalus in Bagisara locus Ichthyoph ., Ind. , 26 , 2 .

Bactriana remanet , IV , 16 , 1 ; in Oritas missus , IV , Bagoas Persa , II , 14 , 5 .; Ind. 18 , 8 .

27,5 ; ad Hydaspem , V , 12 , 1 ; Serapidem consulit , VII , Bagistanes Babylonius, III , 21 , 1 , 3 .

26 , 2 ;ex trierarchis, Ind. 18 , 6 . Balacrus Amyntæ filius prætor sociorum , 1,29, 3; Ægypti,

Attalus Eurydices familiaris , Succ. Alex . 33. Antipatri ini III , 5 , 5s.

micus , Caunum et Rhodum invadit; a Rhodiis repellitur, BalacrusNicanoris filius , owiatopuhas, Ciliciæ satrapos ,

Succ. Al . 39 .
II , 12 , 2 .

Attica , 1 , 7 , 9 .
Balacrus jaculatoribuspræfectus, ſi, 12, 3 ; 13 , 5. flv

Attis Phrygum ap. Romanos cultus , Tact. 33 , 4 .
nozev, IV, 4 , 6 ; ejus tážis, IV , 24, 10 ; legebatur III , 5,5.

Aturia , III , 7 , 7 .
Balomum locus Ichthyoph ., Ind . 27 .

Aulæi murus , Per. 24 ,
Barcensium exules Thibronem ex Creta arcessunt, Succ .

Austanes Parætacepus captus , IV , 22 , 1 s.
Al. 16 .

Autariatæ imbelles , 1 , 5,1 ss Bardyles Illyrius , 1 , 5 , 1 .

Autobares agemali adscriptus, VII , 6 , 5 .
Barna pagus Ichthyoph ., Ind . 27 , 2 .

Autolycus , Agathoclis f ., regiis corporis custodibus ab Anti- Barsæentes Arachotorum satrapes , III , 8,4 ; etDrangum ,

patro adscribitur, Succ . Al . 38 . III , 21 , 1. Arachotis et Indis montanis præest, III , 8 ,

Autophradates Persarum classi præfectus Mitylenam obsi
4 ; cum Besso Darium comprehensum vulnerat, III , 21 ,

det , II , 1,3; ad alias insulas navigat , II, 2 , 1 s .; ad Chium ,
1 , 10 ; cum in Indiam fugisset, ad Alexandrum remissus

11 , 13 , 4. Agidi pecunias et naves suppeditat , Jl , 13 ,
et interfectus , III , 25 , 8 .

Barsine Darii filii natu maxima ab Alexandro in matrimo
4, 6 ; ad Halicarnassum , II , 13 , 6 cl. 4 ; cum eo Tyrii ,

njum ducta , VII , 4 , 6 .
11,15,7 ; ab Aradiis et Bybliis relictus , II , 20,1 ; Chium

BarsineMentoris filia Nearcho nupta , VII , 4 , 6 .

optimatibus tradit , III , 2 ,3 .
Baryaxes Medus regnum affectat et interficitur, 6 , 29 , 3 .

Autophradates Tapurorum satrapes ad Alexandrum venit et
Barzanes a Besso Parthyæorum satrapes factus comprehen

provinciam suam recipit , III , 23 , 7 ; attribuuntur ei
sus , IV , 7,1 .

Uxii , III , 24 , 3 .
Bathys fluvius Ponticus , Per . 7,5.

Azemilcus ( olim Azelmicus ) Tyriorum rex , II , 15 , 7 ;
Batis eunuchus Gazam defendit , II , 25 , 4.

captus et servatus , II , 24 , 5 . Bazira Indiæ , IV , 27 , 5 ss.; 28 , 1 .

Belus deus Babyloniorum maximus, III , 16 , 4. sacrificia

B. docent Chaldæi , III , 16 , 4 ; ejus oraculum , VII , 16 ,

5; ejus templum a Xerxe dirutum Alexander restitui jos

sit , III , 16 , 1 ; VII , 17 , 1 s.; dives , VII , 17 , 38.

Babylon urbs, II , 17,2 ; VII , 14,8 ; 15 , 4 ; 16 , 5 ; 23 , Beris Ponti fluvius , Per. 16 , 1 .

1 ; Ind. 41 , 8 ; 43 , 4 ; Succ. Al. 35 ; in vicinia victus Da Berrææi, III , 6 , 4 .; Ind. 18 , 6 .

rius , II , 2 , 7 , 9; belli præmium , III , 16 , 2. Alexander Bessareenses, Ind ., 4 , 12 .

intrat et templa restituit, III , 16 , 38.; VII , 17 , 2 ss.; BessusSyriæ satrapes corrupte, IV , 7 , 2.

opera eo a Xerxe asportata in Græciam remittit , VII , Bessus Bactriorum satrapes, III , 8 , 3 ; præest Bactriis ,

19 , 2 ; portum facit , VII , 19 , 4 ; 21 , 1 . Sogdianis Indisque vicinis , JII , 8 , 3 ; Dario comprehenso

Babylon provincia , V , 25,5 ; VII , 9 , 8 ; quos Alexander ipse dux , III , 21 , 1 , 4 , s. cl . IV , 8.8 ; rex Artaxerxes ,

ei præfecerit, III , 16,4 ; ejus præfectus Seleucus, Succ. III , 25 , 3. Parthyæorum satrapem facit Barzanem , IV ,

Al. 35 . 7 , 1. socium ei se adjungit Sartibarzanes , III , 25 , 5 ;

Babylonii, 111 , 11 , 5 ; praest iis Bupares , II , 8 , 5 ; eorum 28 , 2 ; eum persequitur Alexander, III , 28 , 1 ; 29 ,

6.
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1 , 6. capit , III , 30 , 1 ss . accusatus et mutilatus Ecba. | Cales , Per . 13 , 3 .

tana missus , IV , 7 , 3 s. ad eum fugerat Sisicottus, ¡ Callantia , Per. 24 , 3 .

IV , 30, 4 . Callatianus Cretheus, VI , 23 , 5 .

Bianor Acarnan transfuga , 11 , 13 , 2 . Callicratidas Lace ad Darium legatus , III , 24 , 4 .

Bibacta insula . Ind , XXI , 11 . Callinus tĩ LA TEQ TĨ ÉTalpexñ præfectus, VII , 11,6.

Billæus , Ponti fluvius, Per. 13 , 5 . Callipolis opp. , II , 5 , 7 .

Bisthanes Ochi regis filius , III , 19 , Callisthenes Olynthius , Aristotelis discipulus , IV , 10 , 1 ;

Bithyni Thraces , ) , 29 , 5. Per . 12 , 1 ; 13 , 6. Bithynica adulationi adversatur, IV , 10 , 1 ss .; adoralioni, IV , 11 ,

Arriani , pag. 249. 1 ss.; IV , 12 , 3 ss.; suspectus, IV , 12 , 7 ; 14 , 1 .; de

Bizus , Per . 24 , 3. ejus morte , IV, 14 , 3 s .; 22 , 2 , 7 ; 27 , 1 ; de ejus moribus,

Bæoti sæviunt in Thebanos , 1 , 8 , 8. Alexandri socii, II , IV , 10 , 1 ss .; 12 , 4 ss .

7,8. Callistratus Androsthenis pater, Ind. , 18, 4 .

Breotia , 1 , 7,5. Kadòc aquýv , Ponti , Per ., 19,5 ; 20,1 ; 24 , 1 .

Breotius homo , VI , 13 , 5. Calpes portus , Per ., 12 , 4 ; 13 , 1 .

Boon urbs , Per . 16,3 . Calus fluvius , Per . 7,2 .

Boreas , Ind. , XL , 3. Calyba locus Ichthyoph . , Ind. , 26 , 6 .

Borgys , Per . 18 , 2 . Cambistholi gens Ind . , Ind. , 4 , 8 .

Borealis portus Tenedi , II , 2 , 2 . Cambyses Cyri pater, III , 27 , 4 ; IV , 11 , 9 ; V , 4 , 5 ; VI ,

Borysthenes fluv., Per. 20,2 . 24 , 2 ; 29, 4 , 7 ; Ind. , 43 , 4 ; 1,3; 9 , 10 .

Bosporus, V , 7, 1. Bosporus Thracius, Per. 12 , 1 ; 25 , 4 . Canasida urbs Ichthyoph ., Ind ., 29 , 1 .

Cimmerius, ib. 25 , 4. Bospori Cimmerii rex Cotys , ib . Canate locus Ichthyoph . , Ind ., 26 , 8 .

17 , 3. Bosporiani, C. Alan 3 . CanesGallici, Cyn ., 1 , 4 ; 2 , 1 899 .; 3 , 1 sqq.; Carici , Cre

Bottiæa, equites , 1 , 2 , 5 . tici, Laconici, Cyn . , 3 ; Arriani de canibus doctrina , ib .

Brachmanes sophistæ Indorum , VI , 16 , 5. eorum oppi- 3 899 .; cui intertexta descriptio canis , quem ipse Arria

dum , VI , 7 , 4. supplicio affecti , VI , 16 , 5 . nus possidebat , c. 5 .

Brettii. Italiæ pop., VII , 15 , 4 . Canopus Ægypti , III , 1,5.

Brison sagittariis Macedonicis præfectus, III , 12 , 2 . Canopeus lacus Ponticus , Per ., 15 , 2 .

Brittanorum insulæ , VII , 1 , 4. e curribus pugnant ; eorum Kavizopixn été aois , Tact., 40 , 1 sqq.

equi quales, Tact. 19 , 1 sq. Cappadoces, V , 25 , 4 ; equites, III , 11 , 7 ; eorum præfe

Brirana ſluvius Ind. , XXXIX , 7 . ctus Mithrobuzanes , I , 16 , 3 ; Ariaces , III , 8,5.

Bruttii. v . Brettii . Cappadocia cis et trans Halyn , II , 4 , 2 .

Bubaces Persa occidit , II , 11 , 8 . Cappadocia Eumeni assignatur, Succ . Al . , 5 ; ejus præfectus

Bucephala ab Alexandro condita , V , 19 , 4. refecta , V , Ariarathes provinciam tradere non vult Eumeni, qui

29,5. eam post devictum demum a Perdicca Ariarathem obti

Bucephalas equus , V , 14 , 4 ; Ind . XIX , 4 ss . net , Succ . Al., 11 ; Cappadocia ab Antipatro assignatur

Budyas rex Ind. , Ind. , VIII , 1 . Nicanori , ibid ., 37 .

Bumodus amnis , III , 8 , 7 ; VI , 11 , 5. ubi olim Bumelus.
Carambis , Per ., 14 , 2 .

Bupares Babyloniis præest , III , 8 , 5 . Caranus étaipos , ill , 28 , 2 ; missus adversus Satibarza

Busiris , III , 3,1 . nem , III, 28 , 2 s . ; adversus Spitamenem , IV , 3 , 7 ;

Byblus Phænices , II , 15 , 6. ejus rex Enylus, II , 20 , 1 . equitibus præfectus, IV , 5 , 7. Cf. IV , 6 , 2 .

Byzantium , 1 , 3 , 3. Per. 25 , 4 . Carbis , Ind. 26 , 8 .

Cardaces Persarum gravis armaturæ milites , II , 8 , 6 .

с Cardia , Ind . 18 , 7 .

Cares , III , 22 , 3 ; V , 25 , 4 ; nautæ , VI , 1,6 ; Carum por.

Cabana locus Oritarum , Ind ., 23 , 2 . tus in Ponto , Per. , 24 , 3 .

Cabeles Andronis pater, Ind. , 18,7 Cares đáoTaoTot , III , 8 , 5 ; 11 , 5 ; 13 , 1 .

Cacuthis fluv. Ind. , Ind., 4 , 4. Caria , I , 20 , 2 ; VII , 23 , 1 ; de ejus regulis, I , 23 , 7 s .; ab

Cadmea Thebarum arx a Macedonibus occupata , 1 , 7 , 1 ; Alexandro occupata et præsidio firmata , 1 , 23 , 6 ; Ada

9 ; obsessa et defensa , 1 , 7 , 10 s .; præsidio retenta , I , ei præfecta , 1 , 23,8; Casandro a Perdicca assignatur,

9,9. Succ. Al. , 6 ; ejus præfectus Asander, Succ. Al. 37; Ca

Cadmus quando fuerit, II , 16 , 2. Thebas venit, II , 16, 1 . rum venandi ratio , Cyn ., 2 , 5 ; Carici canes , Cyn . , 3 , 1 .

Cadusii, III , 11,3 ; cum Medis conjuncti, 1 , 8 ,5. Da- Caria Pontica , Per. 24 , 3.

rii auxilio venisse dicebantur, III , 19,3 cl . 4 ; Hyrca- Caricus , V , 6,4 .

niæ vicini, III , 19,7 . Carmania , VI , 17 , 3 ; 27 , 2 s.; ejus satrapæ , VI , 27,1 ;

Caicandrus insula , Ind ., 38 , 2 . Alexandri per eam iter, Vi , 28 , 1 ss. 7 ; maritima, VI ,

Caici campus, V , 6 , 4 . 28 , 5 ; Ind ., 27 , 1 ; 32 , 4 ; 36 , 8 ; 38 , 1 ; Carmaniæ

Caicus amnis , V , 6,7 . præfectus Tlepolemus, Succ. Al . 35 .

Cainas fluv. Ind., Ind ., 4 , 3. Carmanii , VI , 28 , 1 .

Calanus sociis peditibus præfectus, III , 5 , 6 , Carmine ins., ind . , 26 , 6 .

Calanus Indus, sophista, Alexandrum comitatus,VII , 2,4 ; Carthaginiensium legati Tyri, II , 24 , 5 ; ad Alexandrum ,
ejus mors , VII , 3 , 58.; vaticinium in Alexandrum , VII , 15 , 4. elephantis ad bella utuntur, Tact., 2 , 2 .

VII , 18 , 6 s . Carthago Tyriorum colonia , II , 24 , 5 ; Libyæ , V , 27,7 ;

Calas Harpali filius Thessalis equitibus præfectus, I , 14 , VII , 1 , 2 ; Ind . 43 , 11. a Scipione eversa , Tact. 1 , 1 .

3 ; XXV , 2. Phrygiæ ad Hellespontum satrapes, I , 17 , Carusa , urbs Ponti , Per. , 14 , 5 .

1 ; 11 , 4 , 2 ; Suce. Al. , 6. contra Memnonis terram mis- Casander Antipatri filius, VII , 27 , 1 ; Cariain provinciam

sus , I , 17,8 . a Perdicca accipit , Succ .·Al., 6. Demadem ejusque

Calcheloniorum legali, III , 24 , 5 . filium occidit , Succ. Al . , 14 ; ab Antipatro patre equi
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3 .

1 .

3 .

tum chiliarcha creatur , ibid. , 38 ; ab Antigono dissentit ; Chios , II , 1 , 2. Persarum præsidio firmala , , 13 , 4 .

ne quid hostile contra eum suscipiat a patre prohibe- Chii deficiunt ad Persas , III , 2 , 5 ; populares Macedones

tur , 42 . arcessunt, III , 3 , 3 s .; optimates capti, UI , 2,5, 7 .

Caspiæ portæ , III , 19 , 2 ; 20 , 2 , 4 ; VII , 10,6 ; Succ. Chirisophus , Per. , 13 , 6 .

Al . , 35 . Chiron , Cyn ., 1 , 1 .

Caspium mare , VII , 16,1; ejus principium nondum ' re. Chobus fluv., Per ., 10 , 2 ; 11 , 4 .

pertum , VII , 16 , 2 ; qui amnes influant, VII , 16 , 3. Cf. Choes amnis , IV , 23 , 2 .

Hyrcanium mare . Chorasmii , V , 5 , 2 ; VII , 10 , 6 ; rex eorum Pharasmanes

Castor , IV , 8 , vicinas dicit esse Amazonas , iy , 15 , 4. Cf. V , 5 , 2 .

Cataderbis lacus , id ., 41 , Chorienes. ejus petra , IV , 21 , 1 ;dedit se , IV , 21 , 6 56.

Catadupa urbs Indize , Ind ., 4,5 . Χόριος εξελιγμός , Tact. , 23 , 1 ; 24 , 3 .

Cataa insula , Ind ., 37 , 10 . Cidaris Persica , IV , 7,4 ; ócoń , VI , 29 , 3.

Katanovitelv quid , Tact . , 5 , 4 . Cilices. portis ab Assyriis divisi, II , 5 , 1 ; VI , 1 ; monta

Catanes Parætacenorum regulus occisus , IV , 22 , 1 8. ni , II , 5 , 6 ; VI , 4.

Cataphracta equitum armatura , Tact ., 4 , 2 ; cataphracta : Cilicia , 111,7 , 4 ; 22 , 4 ; Ind., 2 , 2. Tauro a Pamphylia

rii equi, Tact., 2,5. divisa , III , 28 , 5 ; V , 5 , 2 ; Alexander invadit , 11 , 4,2

Caucasus describitur ex Aristobulo , III , 58 , 5 ss.; ejus ss.; satrapesBalacrus, II , 12 , 2 ; Menes , III , 16 , 9. Phi

tractus , V , 6 , 1 ss .; ibi Oxi fontes , III , 29 , 2 ; aliorum lotas, Succ ., Al . 5 ; Philoxenus, ib . , 31 .

amnium et quæ maria influant , V , 5 , 4 ; 9, 4 ; Alexan. Cilicia, portæ , II , 4 , 2 , 4 .

der transit , JII , 30 , 6 ; IV , 22 , 4 ; ultra eum pertinet Cilicum insula , Per. , 16 , 3 .

Alexandri imperium , V , 25,5 ; idem qui Parapamisus , Cilluta insula , VI , 19 , 3 .

V, 3 , 3 ; Ind. , 2 , 4 ; 5 , 10 ; Scythicus Caucasus, V , 5,3 ; Cimbrica sagula , Tact ., 34 , 6 .

Caucasi jugum Strobilus , Per . , 11 , 5 . Cimmerius Bosporus, Per ., 19 , 1 ; ejus rex Cotys , ib . ,

Caumana locus Indiæ , Ind. 21 , 17 , 3 .

Caunus Cariæ , 11 , 5 , 7 ; Caunum hostiliter aggreditur At. Cimon pictor, VII , 13 , 6 .

talus , Succ . Al. 39 . Cinædos, Ind. 8,8 .

Caystri campus , V , 6 , 4 . Cinolis Ponli emporium , Per . , 14 , 3 .

Caystrus amnis , V , 6 , 7 . Clazomenius Miccalus , VII , 19 , 5 .

Cazeca vicus , Per. , 19 , 3 . Cleander sagittariorum otpatnyos cæsus , 1 , 28 , 8 .

Celana Phrygice , I , 29 , 1 ss . Cleander Polemocratis filius ad milites conducendos in

Celcæa Diana , VII , 19 , 2 . Peloponnesum missus , I , 24 , 2 ; redit cum iis , II , 20 ,

Celti ( Celtæ ) , 1 , 3 , 1 s .; Ind ., 16 , 10; legatos ad Alexan- 5 ; fortasse idem tots apxaio's févous præest, III , 12 , 2;

drum mittunt, 1 , 4 , 6 ss.; VII , 15 , 4 ; quomodo Dianan in Media prætor , III , 26 , 3 ; ob delicta interfectus, VI ,

venatricem colant, Cyn . , 23 ; equites Celtici, Tact ., 44 , 27 , 4 .

1 ; canes , Cyn . , 4 , 2 sqq.; Cellica vocabula in iis Cleander Pantordani pater, I1 , 9 , 3 .

quæ ad rem equestrem pertinent , multa Romani adopta . Clcarchus ó toápxins cæsus, 1 , 22, 7 .

runt , Tact., 33 , 1 ; sic voces Celticæ sunt : vertragi , Clearchus peregrino militi præfectus , III , 6 , 8 .

Cyn ., 3 , 6 ; petrina , Tact. , 37 , 4 ; zynema , ib . , 42 , Clearchus Xenophonteus, 1, 12 , 3 ; IV , 11.9 .
4 ; lotulegum , Tact. , 43 , 3 . Clearchus , Taxtıxõ auctor , Tact., 1 , 1 .

Celticus, 1 , 3 , 1 . Cleomenes , VII , 26 , 2 .

Cenei gens Indica, Ind. 4 , 8 . Cleomenez Naucratites Arabiæ parti præfectus , III , 5 , 4 ;

Κεφαλή φάλαγγος , Tact. , 8 , 3 . postea Ptolemæi vicarius, Succ. Al . , 5 ; fortasse idem

Cephisodorus archon Athen ., Ind. 21 , 1 . est qui Ægyptios vexasse dicitur , VII , 23 , 6 ss .

Ceramicus Athenis prope arcem , III , 16 , 8 . Cleopatra , Olympiadis f., quam mater Perdiccæ in matri .

Κέρας sive μέρος sive διφαλαγγία , Tact . , 10,7 . monium dare voluit, Succ. Al. , 21. 26 ; propter societa

Cerasus urbs , Per ., 16 , 4 . tem cum Eumene initam ab Antipatro vituperatur, ib . 10.

Ceraunii montes , Succ. Al. , 7 . Clinias Archontis pater , Ind. , 18 , 3 .

Cercinitis , Per. , 19 , 5 . Κλίσις επί δόρυ et επ' ασπίδα , Tact . 20 ,

Cercinitis lacus , 1 , 11 , 3 . Clisobora urbs Indiæ , Ind. , 8 , 5 .

Cerdimmas , JI , 13 , 7 . Clitus Bardilis filius deficit, 1 , 5 , 1 , 5 85 .; 6 , 9 ss.

Ceres , Ind. , 7 , 6 . Clitus Dropidæ filius servat Alexandrum , I , 15 , 8 ; IV ,

Cervorum venatio , Cyn ., 23 . 8 , 6 8. της βασιλικής ίλης ηγεμών , II , 11 , 8 ; 19 , 8.

Chalcis ad Euripum , II , 2 , 4 . alter intáox.ns TWV étaipwv, Ill , 27 , 4 .; ab Alexandro

Chaldæi. Alexander cum iis colloquitur , III , 16 , 5 ; ora- cesus , IV , 8 , 1 ss.; 14 , 2 ; judicium de hac re , IV , 9 ,

culum se accepisse dicunt of hóyloc eorum , VII , 16 , 5 ; 1 s .

22 , 1 ; ei suspecti , VII , 17 , 1 ss. Cliti τάξις , IV , 22,7 ; V, 12 , 2 ; ιππαρχία , V , 22 , 6 ; VI ,

Chares Atheniensis exposcitur ab Alexandro, 1 , 10,4 ; cum 6 , 4 .

coronat, 1 , 12 , 1 ; nisi forte alius est . Clitus Lydiæ ab Antipatro præfectus, Succ. Al . , 37 .

Chares Mitylena privatur, III , 2 , 6 . Cocala locusOritarum , Ind. , 24 , 4 .

Charicles e pueris Alexandro insidiantibus , IV , 13 , 7 cl. Canus Polemocratis filius. ejus ætas et virtus , V , 27 , 3 .

14,3 . εν τούς πιστοτάτοις των εταίρων , VI , 2 , 1 ; ejus φάλαγξ , 1 ,

Charidemus Atheniensis exposcitur , I , 10 , 4 ; in exsilium 14 , 2; tábis , 1 , 6 , 9 ; 11 , 8 , 3 ; 24 , 3 ; III , 11,9 ; 25 , 6 ,

missus', 1 , 10 , 6 . IV , 24 , 1 ; 25 , 6 ; 28 , 8 ; V , 12 , 2 ; 21,1 ; * Koivou

Charies fluvius , Per . , 10 , 1 . τάξις οι πεζέταιροι καλούμενοι , ΙΙ , 23, 2 ; ejus Ιππαρχία ,

Charinus , III , 5 , 4 . V , 16 , 3 ; tous vegyállous in Macedoniano reducit, 1 , 24 ,

Chelæ , Per ., 13 , 1 . 1 ; rursus in Asiam venit , 1 , 29 ,4. præfectus parti exer.

Chersonesus Thracica Lysimacho assignatur, Succ . Al . , 7 . citus , JII , 18 , 6 ; IV , 16 , 2 s .; 17 , 3 ss.; 18,1 ; 27 , 5

Chersopesus , Ponti urbs , Per ., 24 , 6 . ss.; V , 21,1,4 ; cornu , V , 16 , 3 ; 17,1: frumentalium

2 .
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missus , III , 20,4 ; ad naves , V , 8 , 4 ; ejus ad Alexan- Cyaneæ , Per. , 25 , 3 .

drum oratio , V , 27 , 1 ss.;moritur, VI , 2 , 1 . Cydnus amnis , II , 4,7 .

Caranus Bercæus in Phænicia tributis cogendis præpo- Cyclades , II , 2 , 2 .

situs, III , 6 , 4 . Cydonia , Cretæ urbs , Succ ., Al . , 16 .

Caranus equitibus sociis præfectus, III , 12 , 4 . Cyiza locus Asiæ, Ind. , 27 , 6 ; 30 , 2 .

Κοιλέμβολον , Tact. , 29, 6 . Cymæ Æolidis Sidetarum patria major, I , 26 , 4 .

Colchi , IV , 15,4 ; VII ; 13 , 4 ; Per ., 7 , 1 ; 11 , 1 ; 25 , 3 . Cyna Alexandri soror , I , 5 , 4 .

Colonæ opp ., 1 , 12 , 6 . Cynane , Philippi et Eurydices filia , uxor Amyntæ , quem

Colta locus Ichthyoph ., Ind. , 26 , 6. Alexander interfecit , Adeam filiam Arrhidæo uxorem

Commenases fluv. Ind. , Ind. , 4 , 4 . adduxit ; a Perdicca ejusque fratre occiditur , Succ .

Condochates fluv. Ind ., Ind. , 4 , 4 . Al . , 23 .

Κοντοφόροι , Tact . , 4 , 3 .
Cyprii nautæ , VI , 1,6 ; classis egregia , 1 , 18,7 ; naves, II ,

Cophæus regulus, IV , 28 , 6 . 20 , 7 ; X , 24 , 1 ; imperatæ , III , 6 , 3 ; unxavonoloi, II ,

Cophanta , Ind. 27 , 4 . 21,1 ; reges , II , 13,7 ; 20 , 3 , 6 ; Ind . , 18 , 1 .

Cophen Artabazi filius , Il , 15 , 1 ; ad Alexandrum venit , Cyprus , II , 13 , 3 ; 17 , 4 ; Persarum , II , 17 , 1 .

III , 23,7 ; agerati adscriplus, VII , 6 , 4 .
Cyrenæi, III , 28 , 7. Eratosthenes , V, 3 , 1. Cyrenæorum

Cophen amnis , IV , 22,5 ; V , 1 , 1 ; Ind. 1 , 1, 8 ; 4 , 11 . exules Thibronem arcessunt ; Cyrenarum civibus a Pto

Coralla , Per ., 16 , 5 . lemæo Lagi auxilio mittitur Ophellas. Thibro in portu

Cordax saltationis genus, Ind. , 7 , 8 . Cyrenæorum suspenditur, Succ. Al . , 16 sqq . ipse Ptole

Cordyla, Per. 16 , 5 . mæus Cyrenas venit, civitatisque res componit, ib . , 69 ;

Coreestis locus Indiæ , Ind ., 21 , 4 . Cyrenæi e curribus pugnabant, Tact., 19 , 4 ; Cyrenæi

Cos insula , II , 5,7 ; 13 , 4 ; ab Amphotero recepta , III , milites , C. Alan . , 18 .

2 , 6 s. Cyrene :ejus bona , VII , 9 , 8 ; silphium , III , 28 , 7 ; Ind. ,

Cous Critodemusmedicus, VI , 11 , 1 . 43, 13 .

Cossæi, populus montanus , præda victum quærens , sub- Cyropolis urbs magna , IV, 2 , 2 ; III , 1 ss .

acti , VII , 15 , 1 ss.; bellicosi, VII , 23 , 1 ; Ind ., 40, 6. Cyrus Cambysis filius , o apātos , III , 18 , 10 ; Asiæ imperio

Cossoanus fluv. Ind . , Ind. , 4 , 3 . Medos spoliat, V, 4,5 ; ex India fugit , VI , 24 , 2 s.; in

Cotyora urbs , Per ., 16 , 3 . Scythas expeditio , III , 27 , 4 s . cl . IV , 11 , 9 ; V, 4 , 5 ;

Cotys , Bospori Cimmerii rex , Per . , 17 , 3 . primusadoratur, IV, 11,9 ; ejus thesauri, III , 18 , 10 ; se .

Cradevas rex Indiæ, Ind. , 8 , 2 . pulcrum , VI , 29 , 4 ss.; Ind ., 1,3; 9 , 10. Cyrus cur

Crateas , Vi , 28 , 4 ; Ind ., 18 , 6. ruum falcatorum et equorum cataphractariorum usum

Craterus Alexandri filius. Alexandro M. carissimus , VII , apud Persas introduxit , Tact., 19 , 3 .

12,3; ejus φάλαγξ , 1 , 14 , 2 ; τάξις , DJI , 11 , 10 ; 23 , Cyrus minor , Ι , 12 , 3 ; Κύρου του ξύν Ξενοφώντα στρατόπε

II , 4 , 22 , 1 ; cornu præfectus , II , 8 , 4 ; 20 , 6; exer- gov, II , 4,3; Cyn . , 24 , 2 .

citui, III , 25 , 6 , 8 ; IV , 28 , 7 ; V , 11 , 3 ss.; 12 , 1 ; 15 , Cysa locus Asiæ , 8 .

3 $ 8 .; contra Uxios , III , 17 , 4 ss .; Persas , III , 18,4 , Cythnus insula , 11 , 2 , 5 .

8 s.; Tapuros , III , 23 , 2,6 ; Cyropolin , IV , 2 , 2 ; 3 , Cytorus , Per. , 14 , 2 .

3 ; Massagetas , IV , 17 , 1 ; 18 , 1 ; Parætacenos , IV , 22 ,

1 s .; oppida quadam , IV , 23,5 ; 24 , 6 ; 25 , 5; Hyda. D

spem trajicit, V , 18 , 1 ; oppida condit , IV , 24,7 ; 25 ,

5 ; V, 20, 2 ; VI , 15 , 7 ; ex trierarchis , Ind. 18 , 5 ; 19 , Daæ , III , 11,3 ; cis Tanaim, II, 28 , 8 , 10 ; ITTIOtočÓTA!, V,

1,3 ; cum exercitu in India , V , 20 , 2 ; 21 , 4 ; VI, 2 , 12 , 2 .

2 ; 4,1; 5,5 ; 15 , 4 s.; partem per Carmaniam ducit , Dædalus , VII , 20 , 5.

VI , 17 , 3 ; 27 , 3 ; Amastrinen uxorem ducit , VII . 4,5; Dagasira locus Asiæ , Ind. 29 , 6 .

remissus et Macedoniæ Græciæque præfectus, VII , Damascus , II , 11,9 s., 15,1 ; Succ. , Al . , 25. 28 .

12 , 3 ss . Cratero et Antipatro quasnam provincias Per- Dandamis Indorum sophista , VII , 2 , 2 s.

diccas assignaverit, Succ. Al. , 7 ; Craterus Antipatro con- Daphnes Corinthius , C. Alan . 1 .

tra Græcos bellum gerenti copias adducit , victoriæque Daphnes Mænomenæ portus, Per ., 25 , 4 .

auctor ei fit , ib . , 12 ; cum Antipatro et Antigono bellum Daricus moneta , IV, 18,7 .

Perdiccæ inferendum decernit , ib . , 24 ; in Asiam trans- Darius pro Artaxerxe II . legitur II , 1 , 4 ; 2 , 2 .

jicit , ib. , 26 ; prælians occiditur, ib . , 27. Darius Xerxis pater a Scythis contemptus, IV, 4, 3 ; 11 , 9 .

Crateuas , pater Pithonis , Succ. Al . , 2 . Darius Artaxerxis filius , 1 , 16 , 3 ,

Crenidae , Per ., 13 , 5 . Darius Codomannus Asiae rex , 1 , 12,9 ; ο μέγας βασιλεύς,

Creta , II , 13 , 6. Cretam adit Thibro , Succ. Al. , 16 ; V , 18 , 4 ; tây xátw 'Aolą et classi Memnonem præficit ,

Cretenses sagittarii, II , 7 , 8 ; 9,3 ; 206ápx0 , 1 , 8,4 ; III , 1 , 20 , 3 ; II , 1 , 1 ; socii ejus Mytilenæi, II , 1 , 4 ; Tene

5, 6 ; Cretensium venandi ratio, Cyn ., 2 , 5 ; canes, Cyn . , dii , II , 2,2 ; peregrinos milites arcessit , II , 2 , 1. Sochis

3 , 1 ; Κρητικός εξελιγμός , Tact . , 23 , 1. 4 . Alexandrum exspectanti ab assentatoribus suadetur ut ei

Cretheus , VI , 23, 5 . occurrat , II , 6 , 1 ss.; Ciliciam intrat , II , 7 , 1 s .; aciem

Critobulus Cous ex trierarch ., Ind. , 18,7 . instruit , II , 8 , 5 ss.; 10 , s.;pugnat , II , 10 , 1 ss.; ſugit,

Critodemus Cous medicus, VI , 11 , 1 . II , 11, 4 ss.; 13 , 1 8 .; capta ejus arma, II , 12,4 ; uxor,

Crocala insula , Ind. , 21,7 . mater, liberi, impedimenta , II , 11 , 8 ss. cl. XV, 1 ; ejns

Crosus , VII , 16 , 7 ; Per ., 15 , 1 . ad Alexandrum epistola , 11 , 14 , 1 ss.;Mazæo Euphratis

Cromna , Per ., 14 , 1 . trajectum tuendum tradit , III , 7 , 1 ; quibus condicio

Ctesias , V , 4 , 2 ; Ind. , 3 , 6 . nibus ab Alexandro pacem impetrare studuerit , ll , 25 ,

Cunei figura , Tact., 17 , 3 ; 29, 5 ; cuneata acies equitum , 1 ss.; copias rursus collegit, III , 8 , 2 ss.; ad Gaugamela ca

16 , 6 sq .
stra ponit , III , 8 , 7 ; ejus acies, III , 11 , 1 ss.; prælium ,

Curruum usus in proliis , Tact., 2 , 5; currus falcati Per- JII , 13 , 1 ss.; aggressus mox fugit , III , 14 , 1 ss ; 15 ,

sarum , ib. , 19 , 3 ; curruum ordines , ib. , 19,1 . 3. 5 ; cf. V, 18 , 4 ; in Mediam , III , 16 , 1 s.; 19 , 1 , 5 ;

Ind . , 26 ,
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cf. VI, 11 , 4 ; a Besso vinctus, III , 21 , 4 s. ; occisus, III , 1 ; ab Alexandro domiti, III , 28 , 1 ; VII , 10,5 ; equites ,

21 , 10 ; sepultus, III , 22 , 1 ; de moribus et fortuna ejus, VII , 6,3; cf. Zarangæi. Drangenorum præfectus, Succ .

III , 22 , 2 ss .; uxor, IV , 19,6 ; 20 , 1 88 . Al . , 36.

Dascylium , 1 , 17 , 2 . Drapsaca opp. , III , 29 , 1 .

Datames , II , 2,2 ; 5 . Drillæ , Per.; 11 , 1 .

Dataphernes Bessum prodit , III , 29 , 6 s.; 30 , 1 $ . Dropides Atheniensis, III , 24 , 4 .

Aexavía quid ? Tact., 6 , 1 . Dropides Cliti pater, I , 15 , 8 ; 10 , 11 , 8 ; 27 , 4 ; IV ; 8 ,

Delphi oraculum , IV, 11 , 7 . 1 ; Lanicæ , IV, 9 , 3.

Delta Indi, VI, 14,5 ; similc Ægyptio, V , 4,1 ; sed majus, Drypetis Darii filia , Hephæstioni nupta , VII , 4, 5.

VI , 17 , 2 ; Ind. , 2 , 6 . Dyrta Assacenorum oppidum , IV, 30 , 5.

Demades Atheniensis, 1 , 10 , 3 ; Demosthenem , Hyperidem

aliosque oratores accusat, Succ . Al . , 13 ; in Macedonia a E

Cassandro interficitur , ib . 14.

Demaratus Corinthius , étaipos , 1 , 15 , 6 . Ecbatana Mediæ , III , 19 , 2 , 5 ; IV , 7, 3 ; VII , 14 , 1 ; arx ,

Demarchus , post Calam præfectus Phrygiæ Hellesponticæ , III , 19 , 7. Æsculapii templum , VII , 14 , 5.

Succ . Al. 66 . Έκπερισπασμός , Tact . 20 , 2 ; 21 , 5 .

Demetrii Phalerei frater Flimeræus, Succ . Al. , 13 . " Extaxto!, Tact., 14 , 4 .

Demetrius , C. Alan . , 1 . Elæus Chersonnesi , I , 11 , 5. 6 ; Per ., 13 , 2.

Demetrius Althæmenis filius , ejus On , III , 11 , 8 ; intáoxins Elei exsules revocant, 1 , 10 , 1 ; equites, I , 29 , 4 .

IV, 27 , 5 ; VI , 8 , 2 ; ejus intrapxia , V, 16 , 3 ; 21 , 5 . Elephantine Ægypti, III , 2,7 ; Ind ., 41 , 6. 8 ; 42 ,

Demetrius σωματοφύλαξ , III , 27 , 5 . Elephantorum usus in bellis , Tact. 2 , 2. 4 ; 19 , 1 .

Demetrius Pythonactis filius, Étaipos , IV, 12,5. Eleusis , III , 16 , 8 .

Demonicus Pellæus , Ind. , 18 , 3 . Eleutheræ Atticæ , 1 , 7 , 9 .

Demophon , VII , 26 , 2 . Elimiotis , I , 7 , 5 .

Demosthenes exposcitur, I , 10 , 4 ; fugit , capitis condem- Embolima Indiæ , IV, 28 , 7 .

natur , necatur, Succ . Al . , 13 . "Eubolov , Tact., 29 , 5 .

Dendrobosa loc. Ichthyoph ., Ind. , 27 , 4 . Emodus pars Tauri, Ind . , 2 , 3 ; 6 , 4 .

Diana Ephesia , 1 , 17, 9 ss.; 18 , 2 ; ejus templum spolia- | 'Evwuotia , quid sit, et quot virorum ; Tact., 6 , 2 .

tum, 1 , 17,11 ; Ephesiorum tributa ei donat Alexander , 1 , 'Evragis , Tact., 26 , 6 .

17 , 10. Celcæa, VII, 19, 2. Diana venatrix, Cyn . , 32 , 2 ; Enus fluvius Norici Rhæt. , Ind ., 4 , 15 .

quomodo apud Gallos colatur. , Cyn . , 35. Enyalius , I , 14 , 7 ; V , 10 , 3 ; Ind ., 24 , 7 .

Δίκη Διί πάρεδρος , IV, 9,7 . Enylus Bybli rex , II , 20 , 1 .

Dii venatoribus, uti ceteris hominibus religiose colendi, Eonæ , Per ., 20 , 1 .

Cyn. , 34 sq. Eordæa , 1,7,5.

Διλοχία , διλοχίτης , Tact., 10 , 1 . Eordai, VI , 28 , 4 .

Διμοιρία et διμοιρίτης quid ? Iact. , 6 , 2 . Eordaicus amnis , 1 , 5 , 5 .

Dinarchus Corinthius quid Demades ad Perdiccam scripse- 'Eazywyń , Tact. 20,3 ; 28 , 1 et 2.

rit , prodit Cassandro , Succ. Al . , 15 . Epaminondas dux , 1 , 9 , 4 ; in pugna Leuctrica quomodo

Dindymenemater,V,6 , 4 . phalangem ordinaverit, Tact ., 11 , 2 .

Diogenes Lesbi tyrannus, II , 1 , 5 . Epardus amnis, IV, 6 , 6 .

Diogenes Sinopensis. ejus cum Alexandro colloquium , VII , Ephesus, I , 17 , 9 ss .

Ephesii. turbatæ res , I , 17 , 10 ss .

Dionis Syracusani res Arrianus scripsit , p. 249. Ephialtes Atheniensis exposcitur, 1 , 10 , 4 .

Dionysius , 11 , 12 , 2 . 'Εφιππαρχία , Tact . , 18 , 4 .

Dionysodorus Olympionices, 11 , 15 , 2 , 4 . Ephippus Chalcidei filius , Ægypti értísxonos, III , 5, 3.

Dionysopolis, Per ., 24 , 4 . Epicharmus Metronis pater, Ind ., 18 , 5 .

Dionysus. plures, II , 16 , 3 ; V, 1 , 1 s .; ejus res gestae , V, 1 Epicydes Olynthius Teuchiræ urbi ab Ophella præficitur;

ss .; VI, 3 , 4 ; XIV , 2 ; 28 , 2 ; VII , 10,6 ; monumenta , ad eum captus Thibro adducitur, Succ . Al . , 17 .

V, 2,5. Nysam condidit, V , 1,1 ; II , 1 ; 26,5 ; fabulosa, Epidaurii legati, VII , 14 , 6 .

V, 3 , 4 ; oi BaxyeúCAVTES ,V, 1,5 ; VI , 3 , 5 ; eum colunt Epigoni, VII , 6 , 1 ; 8 , 2 .

Arabes, VII , 20 , 1 . 'Επιλαρχία , Tact . 18 , 2 .

Diophantus Atheniensis , III , 6 , 2. 'Etexto qui ; Tact., 10 , 4 ; 14 , 6.

Dioscuri, IV, 8,2 s.; Per. , 23 , 1 . Epimenes Arseæ filius Alexandro insidiatur, IV , 13 , 4 ; VII ,

Dioscurias, postea Sebastopolis, Per ., 10,4 ; 11,4 ; 17 , 1 ; 14 , 3 .

18 , 1 . ' Enotárns , Tact., 6 , 4 ; 12 , 3 ,

Diotimus Atheniensis exposcitur, I, 10 , 4 . Επιστροφή , Tact . , 20 , 2 ; 21 , 3 .

Διφαλαγγαρχία 8. μέρος 8. κέρας , Tact . , 10,7 . ' Enltayua , Tact., 18 , 4 ; 14 , 5 .

Διφαλαγγία ομοιόστομος , Tact. , 29 , 4 ; αμφίστομος , 29, 2 ; | Επιξεναγία , Tact. , 14 , 5 .

αντίστομος , ib. Epocillus Polyidis filius exauctoratos reducit, III , 19 ,
Althaorálev , Tact., 20 , 2 ; 25 , 1 $99. 6 ; revertitur, IV, 7, 2 ; in Macedoniam missus , iv,

Diridotis pagus Babyl., Ind . 41 , 6 .

Dium Macedoniæ , 1 , 16 , 4 . Equi Celtici , Scythici, Libyci, Cyn . , 1 , 4 ; 24 ; Thessali,

Doloaspis Ægyptiorum vojáprins, IN , 5 ,, 2 . Siculi, Peloponnesii, Cyn ., 23, 2 ; equorum frontalia ce

Domæ insula , Ind ., 22 , 2 . teraque munimenta, Tact., 34 , 7 ; equitum acies variæ ,

Δορατοφόροι , Tact., 4 , 3 . ib . , 16 , 1 ; equestrium copiarum genera , 2 , 3 ; equites

Doxares Indus, vopspxns, V, 8 , 3 . Romani quomodo armati,4,3; eorum ludi equestres ,

Draconcs , signa Scythica , Tact., 35 , 3 $99 . 33 sqq.

Dranges v . Drangæ ( VI , 15 , 5] . Barsaentæ subjecti ,III , 21 , ' Erannoboas fluv . Ind . , Ind ., 1 , 3 ; 10 , 5.

2 , 1 .

18 , 3 .



INDEX NOMINUM ET RERUM. 815

Eratosthenes Cyrenæus laudatus, V, 3,1 ; IV, 6 , 2 ; ôóxe F

uos dvýp , V , 5 , 1 ; Ind ., 3 , 1 .

Erigon amnis , 1 , 5 , 5 .
Feminarum portus, Ind., 22 , 5.

ErigiusLarichi filius Philippo regnante fugit, III , 6,5 ; ab
Frontalia equitum , Tact., 34,7 .

Alexandro revocatus et intiáoxris sociorum factus , III , 6 , Funditorum usus , Tact., 15 , 1 .

6 ; 11 , 10 ; Tūv HloBopópwy intéwv, III , 20 , 1. cl . 23 , 2 ;

impedimentis præest , VI , 23 , 6 ; præfectus tūv étaipwv
G

in Arios missus , NII , 28 , 2 .

Errhenesis fluv. Ind . , Ind . , 4 ,
Gabæ legebatur IV, 17 , 4.

Erythia insula , II , 16,5.
Gades , II, 30 , 9 ; VII ; 1 , 2 .

Erythini, Per . 14 , 1 .
Gadrosi Oritarum finitimi , VI , 22 , 1 ; Ind. 22,1 ; 23 , 5 ;

' Eguậpå Odhaora , III , 8 , 5 ; 11 , 5 ; VI , 16 , 2 ; Ind .,

26 , 1 ; 27, 1 ; 32 , 1 ; terra , VI , 23 , 1 s .; regia, VI, 24,1 ;37,3.

Etesiæ , VI , 21 , 1 .
27 , 1 ; domiti , III , 28 , 1 ; VI , 27 , 1 .

Etymandrus amnis , IV, 6 , 6 .
Gadrosia , VI, 23 , 4 ; deserta , VII , 10,7.

Gadrosii, VI , 25 , 4 ; 27 ; 1 , 6 ; 28 , 3 , 5 .
Euacæ , VII , 6 , 3 .

Euagoras Corintbius ex trierarchis, Ind. , 18 , 9.
Galatia , II , 4 , 2 .

Euangelus, Tacticorum auctor , Tact., 1 , 1 .
Galeæ equitum , Tact., 34 , 2 .

Euaspla amnis , IY, 24 , 1 .
Galli. v . Celtæ .

Eubaa , I1 , 2 , 4 ; II1 , 19 , 6 . Ganges , V, 4 , 1 ss.; V , 5 ; 26 , 1 ; maximus Indiæ amnium .

Eudanemi ara , III , 16 , 8 . V, 4 , 1 ; 6,7 ; 9 ; 4 ; Ind . 2 , 9 ; 3,9 ; 4 , 28 ; 10,5 .

Eudemus Indiæ parti præfectus, VI , 27, 2 .
Garcas fluvius Indiæ , Ind , 4,11 .

Evergetæ sive Ariaspæ , III , 27 , 4 s.; IV , 6,6.
Gaugamela , III , 8 , 7 ; VI , 11 , 5 S.

Eugnostus εταίρος , γραμματεύς επί των ξένων in Egypto, III ,
Gaza , UI, 1 , 1 ; situs, II , 26 , 1 ; oppugnata , II , 26 , 2 ss.;

5,3.
expugnata , II , 27 , 6 s . ; Gazæi, II , 26 , 4 ; 27 , 7 .

Eulæus amnis , VII , 7 , 2 , ss .
Gaza Sogdianæ , IV , 2 , 1 , 3 .

Eumenes YpaulateùG Baotaexós , VII , 4 , 6 cl . V, 24 , 6 ;
Gelon Syracusanorum tyrannus, I , 12 , 2 .

uxorem dncit , VII , 4,6 ; cum Hephæstione rixatur, VII,
Gerästus Euboæ , II , 1 , 2 .

13 , 1; 14,9 ; ex trierarchis, Ind ., 18 , 7. Cardianus,
Germanorum frena græcis similia, Ind . 16 , 10 .

equitum dux , Succ. Al , 2 ; a Perdicca provinciam ac.
Gerostratus Aradiorum regulus, 11 , 13 , 7 ; 20 , 1 .

cipit Cappadociam Paphlagoniam et quae Ponto adjacent Geryones , II , 16,5 s.

usque ad Trapezuntem urbem , ib. 5 ; Cappadociam
Getæ ol átalavatifovtes, 1 , 3,2 ; trans Istrum , 1 , 3 , 5 ,

post devictum demum a Perdicca Ariarathen obtinet , victi ab Alexandro , 1 , 4,3; Tact ., 44,1 ; Cyn. , 23 , 1 ;

C. Alan , 7 .

patram ducat potius quam Nicæam , ib . , 21 ; Perdiccæ
Glaucias Taulantiorum rex , 1,5,1; 6 , 8 ss .

munera ad Cleopatram
affert, ib . , 26 ; eum Antipater a

Glaucias turmæ præfectus , III , 11 , 8 .

Perdiccæ partibus detrabere studet frustra , 26 ; Neopto
Glaucias medicus, VII , 14 , 4 .

lemo, qui ad Antipatrum defecerat bellum infert , 27 ; Glaucippus Milesius, 1 , 19 , 1 .

ejus strategema, ib .; Neoptolemum interficit , ib.; post
Glaucus Ætolus, III , 16 , 2 .

mortem Perdiccæ condemnatur, 30 ; bellum contra An Glauganicæ s. Glausæ Indi , V, 20 , 2.

tipatrum ejusque socios parat , 39. 40 ; Asandrum prælio | Gogana locus Persidis, Ind. , 38 , 7 .

vincit, 41 ; bellum contra Eumenem gerendum Antigono Gordius, II, 3 , 1 ss.

ab Antipatro committitur , 43 , 44 . Gordium Phrygiæ minoris, 1 , 29 , 3 ss.; I1 , 3 , 1 ss.;situs, I ,

Eunicus , III , 5 , 1 ; VI , 8 . 29 , 5 .

Euplırates , II , 13,1 ; III , 6,4 ; 1 8s.; VI , 19,5 ; VII, 1,1 ; Gorgias , IV, 16,1; V , 12 , 1 ; ejus tábls , IV, 22,7.

17,5 ; 19 , 3 ; Ind. , 41,6,8 ; 42 , 3 ; ejus cursus , VII , Gorgo , III , 3 , 1 .

7,3 ss .; 21 , 1 ss .; 20 , 3 , 6 ; V , 5 , 5 ; terra cis Eu Græci Alexandrum ducem creant, I , 1 , 2 cl. 16 , 6 , s.;

phratem , II , 17 , 4 ; 22 , 1 ; V , 6 , 2 . eos ulciscitur Alexander, III , 18 , 12 ; legati ad Alexan

Eopolemus , Tacticôn auctor , Tact . , 1 , 1 . drum , III , 5 , 1 ; VII , 14 , 6 ; 23 , 2 ; ijs præficitur Cra

Euripides. versus ejus , VII , 16 , 6. terus , VII , 12 , 4. Græcorum contra Antipatrum bellum

Euripus , II , 2 , 4. sub Leosthene duce , Succ . Al . , 9 , 12 ; Græcorum plurimi

Europa, II , 7,5 ; VII , 1 , 4 ; Ind. , 5, 5 ; ejus termini , III , quadrata equitum acie utuntur , Tact., 16 , 9 .

30 , 8 s.; amnes , 1,3,1 .
Granicusamnis , 1 , 13 , 1 , 5 s.; pugna ib . VI , 11 , 5 s.; VII ,

Eurybotas Cretensis , cośápxns , occisus, 1 , 8 , 4.

Eurydicen uxorem duxit Philippus, III , 6,5 ; e Philippo Granis fluv . Pers ., Ind.39 , 3 .

mater Cynanes , Succ . Al . , 22 . Gryllus , I , 8 , 11 .

Eurydices nomen assumpsit Adea , Cynanes filia , Arrhidaci Guræi Indi, IV, 23 , 1 ; 25 , 6 s.

uxor , Succ. Al , 23 ; post mortem Perdiccæ non obtem Guræus amnis , IV, 25 , 7 .

perat imperatoribus Pithoni et Arrhidæo , neque Anti

patro , quem perdere studet , H

Eurylochus, Arseæ filius, IV, 13 , 7 .

Eurymedon amnis , I , 27 , 1 . Hæmus mons , I , 1 , 6 ; 11 , 1 ; Per ., 24 , 4 .

Eurystheus et Hercules II , 16 , 5 s . cum eo bellum gerunt Halicarnassus , ejus situs , I, 20 , 3 ; expugnata ab Alexan

Athenienses , IV, 10 , 4 . dro , 1 , 20 , 2 23 , 4 ; arcem retinent Persæ , 1 , 23 , 3 ;

Euthycles Spartanus , II , 15 , 2. 5. JI , 5 , 7 cl . Jl , 13 , 4 , 6 ; expugnata , III , 22 , 4 .

Eorinus pontus , 1 , 3 , 2 s.; III , 30 , 9 ; IV, 15 , 4 ; V, 27 , Halys amnis II , 4 , 2 ; Per. , 14 , 5.

7 ; VII , 1 ; 3 ; Ind . , 40,5 . Hanno Africanus , Ind ., 43 , 11 .

Evolutiones ; itealyuoi , Tacl., 23 . Harmene , Ponti urbs, Per ., 14 , 4 ,

9,7 .

31 sq .
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6 , 7 ,

5.

Harmodius tupavvoxtóvos , IV , 10 , 3 ; ejus statua , III , 16 , 8s.; interfectus, IV, 14 , 1 ss .

78 .; VII , 19 , 2 . Hermonassa urbs, Per. , 16 , 5 .

Harmoria regio Asia , Ind ., 33 , 2 . Hermotum urbs ., 1 , 12 , 6 .

Harpalus Machatæ filius ab Alexandro revocatus et pecuniis Hermi campus , V, 6 , 4 .

præfectus aufugit et iterum revertitur, III , 6, 4 ss. 19, 7 ; Hermus amnis viginti stadiis a Sardibus, 1 , 17 , 4 ; cf. V,

a Thibrone occiditur , Succ . Al . , 16 .

Hebrus amnis , I , 11 , 4 . Herodotus o doyorolós , V, 6 , 5 ; de Hercule , II , 16 , 3 ; de

Hecatæus o hoyonotós de Geryone, II , 16,5 ;deÆgypto , V, Tanai, III , 30 , 8 ; de Nilo , V, 6 , 4 ; de Hellesponto ponte

6,5. juncto, V , 7 , 2 ; de equis Nysæis , VII , 13 , 1 ; de Amazo

Hecatombæon mensis , II , 24 , 6 ; III , 7 , 1 . nibus , VII , 13 , 6. Adde Per. , 15 , 1 ; 18 , 1 .

Hecatomnus Car, 1 , 23 , 7 . 'Hpówv Tróles Ægypti , III , 5 , 4 ; VII , 20 , 8 .

' Exatovtapxia , ÉXatovtápxins, Tact ., 10 , 3 ; 14 , 3 . Heromenes , I , 25 , 1 .

Hector Trojanus , Cyn. , 35 , 3 . Heropythus Ephesios liberat , 1 , 17 , 11 .

Hegelochus speculatoribus præfectus, 1 , 13 , 1 ; classem co . ετερόστομος φάλαγξ , Tact. , 29 , 3 .

gere jussus, II , 2,3 ; quas res gesserit, III , 2 , 3 ss.; Hip- Hidrieus Cariæ regulus, 1 , 23 , 7 .

postrati filius làápxins, III , 11 , 8 .
Hieratis urbs Persidis, Ind., 29 , 1 .

Hegemon Ol . CXIII , 2 archon , V, 19 , 3 . Hieron Syracusanorum tyrannus , 1 , 12 , 2 .

Hegesander, III , 5 , 1 . Hieron Solensis gubernator , VII , 20,7 .

Hegesias Ol . CXIV, 1 archon , VII , 28 , 1 . “Ιερόν Διός Ουρίου , Per . , 25 , 4 ; 12 , 1 .

Hegesistratus a Dario Mileti præsidio præfectus, I , 18 , 4 . “Ιερός λιμήν , Per. , 18 , 4 .

Heliopolis Ægypti, III , 1 , 3 . Himeræus, Demetrii Phalerei frater , una cum Demosthene

Hellanicus miles , 1 , 21 , 5 . aliisque capitis damnatur , Succ., Al. 13.

Hellespontus, I , 11 , 6 ; 13 , 6 ; IV , 15 , 6 ; VII , 9 , 6 ; ' Intferoxía , Tact., 18 , 3,

ponte junctus, V, 7 , 1 s .; punitus , VII , 14,5 ; ora , V, Hippias , II , 13 , 6 .

25 , 4 . Hippolyte Amazonum regina , VII , 13 , 5 .

Hellespontii, Ind ., 18 , 2 . Hippostratus , III , 11 , 8 .

Helotes , Ind., 10 , 9 . 'ITTOTOEÓTai, Tact. 4 ,

Heniochi, Per. , 11 , 2 . Hippus fluv., Per., 10,2 ; 11 , 4 .

Heordæa. v . Eordæa. Histanes Oxyartæ filius , VII , 6 , 4 .

Hephæstion , IV, 12,4 ; Pellæus , owLaTopúla , VI , 28 , 4 . Homerus Achillem canit , I , 12 , 1 ; de Abiis, IV, 1 , 1 ; de

Patrocli tumulum coronat, 1 , 12 , 1 ; Étaīpos pro Alexan. Ægypto amne , V, 6,5 ; VI , 1 , 3. Citatur Per., 3,2 ;

dro habitus, II , 12 , 6 s.; vulneratus, III , 15, 2 ; int áp. Cyn . 35, 1 ; Tact., 31 , 5 et 6 .

χης , II , 27,4 ; ejus Ιππαρχία, V, 12 , 2 ; χιλίαρχα , VII , | Ομοιόστομος διφαλαγγία , Tact . , 29 , 4 .

14 , 10 ; parti exercitus præfectus , IV, 16 , 2 ; 22 , 7 s .; Homotimi Persarum , II , 11 , 9 ; VII , 29 , 4 .

23,1 ; V, 21 , 5 ; VI, 2 , 2 ; 4 , 1 ; 5 , 5 s. ; 13 , 1 ; 17 , 4 ; Horme , nomen canis , quem Arrianus possidebat , Cyn ,

21 , 3 , 5 ; 22 , 3 ; 28,7 ; oppida condit , IV , 16,3 ; 28 ,

5 ; V , 29 , 3 ; VI, 18, 1 ; 20,1; ex trierarchis , Ind. 18 , Hydarnes , VII , 6,4 .

3 , 19 , 1 , 3. Indum ponte jungit, IV, 30 , 9 ; V, 3 , 5 ; Hydaspes, V , 3,6 ; 8 , 2 ; quantus , V , 4,2 ; 9,4 ; VI, 4 ,

uxorem ducit Darii filiam , VII , 4,5 ; coronatur, VII , 5 , 2 ; unde ortus , V, 5,5 ; 9,4 ; in Acesinem inſluit , VI , 1 ,

6 ; Eumeni reconciliatur , VII , 13 , 1 ; 14, 9 ; ejus mors , 5 ; 3 , 1 ; 4 , 4 , 5 ; Ind. , 3 , 10 ; 4 , 9 ; ad eum venit Alexan

VII , 14 , 1 ; 18 , 3 ; Alexandri de ea luctus , VII , 14 , 2 der, V, 8 , 4 ss . ; tramittit, V, 11 , 1 ss.; 20 , 1 ; VII , 10 ,

ss.; 16 , 8 ; heros , VII , 14,7 ; 23 , 6 s . 6 ; ei sacra facit, Ind ., 18 , 11 ; insula , V, 11 , 1 s.; 14 ,

Hephaestionis legionis præfectus Perdiccas , Succ. Al . , 3. 3 ; oppida ibi condita , V, 19,4 ; 29,5 ; navigatur, VI , 1 ,

Heraclea Pontica , Megarensium colonia , Per. , 13 , 3 . 1 ss .; Ind. 19 , 6 ; Succ . , Al. 36.

Heracleus portus , Per . , 15 extr . Hydraces Sadrosius, classis dux , Ind. , 27 , 1 .

Herculeum promontorium , Per. , 18 , 2. 3. Hydraotes amnis , V, 21,5 s.;25,5 ; 29 , 2 ; VI , 7 , 1 ; 8 ,

Heracleum Thebarum , I , 8,3 s. 48.; 13 , 1 ; VII , 10,6 ; quantus, V , 4,2 ; unde ortus, v,

Heraclidæ ab Atheniensibus defensi,IV , 10 , 4 ; cf. Alexan- 5,5 ; in Acesinem influit ,VI , 5,7 ; 13,1 ; 14 , 4 s. , Ind.

der. 3 , 10 ; 4,9.

Heraclides Calchedoniorum legatus, III , 24 , 5 , Myparna Cariæ castellum , I , 24,4 .

Heraclides Antiochi filius equitum præfectus, 1 , 2 , 5 ; IJI , Ytteprépaois , Tact., 29, 9.

11,8 .

5 , 6 .

Hyperides Atheniensis , I , 10,4 ; capitis damnatur, Succ .

Heraclides Argæi filius , VII , 16 , 1 . Al . , 13 .

Heraclitus legebatur, III , 11 , 8 . ' Y Treppadáyyiois, Tact ., 29 , 9 .

Heracon in Media prætor punitus , VI , 27 , 3 ss . Hyphasis amnis , V, 24 , 8 ; 25 , 5 ; 26 , 3 ; VII , 10 , 6 ; Ind.

Heratemis fossa Persidis , Ind ., 28 , 1 . 2,8 ; 3, 10 ; 4 , 1,8; 6,1; quantus, V , 4,2; unde ortus ,

Hercules. Jove natus , JII , 3,1 ; IV , 28 , 1 ; ætas , II , 16 , V, 5, 5 ; in Acesinem influit , VI , 14,4 ; accolæ V , 25,1 ;

2 ; posteri , IV, 10 , 4 ; III , 3 , 2 ; VI , 3 , 2 ; inter deos

receptus, IV, 11 , 6 ; Dionyso minor, V, 96 , 5 ; !nd. 5, 8 ; YTÓTEIS, Tact . 20 , 3 ; 26 , 6 .

8, 4 ; ejus filia , Ind., 9 , 1 ; ejus labores, II , 16 , 58.; Hyppius fluv ., Per . , 13 , 2 .

18 , 1 ; III , 3 , 1 cl . IV, 28 , 2 ; expeditiones , IV, 28, 1 Hyrcania , Il , 19,1,7; situs , III , 23 , 1 ; oppidum ejus ,

4 ; 30 , 4 ; V, 3 , 4 ; VII , 13 , 5 ; ei sacra facit Alexander, III , 23 , 6 .

I , 4 , 5 ; II , 24 , 6 ; JII , 6 , 1 ; Ind. 36 , 3 ; arma, I , Hyrcanii in Darii exercitu Phratapherne duce,III , 8 , 4 ; 11 ,

11,7 ; eum æmulaturAlex., JII , 3 , 2 ; IV , 28, 4 ; plures , 4 cl . 23 , 4 ; ab Alexandro Amminapi satrapæ attributi,

II , 16 , 1 85.; IV, 28 , 2 ; Tyri templum , II , 16 , 1 ; 24 , 5 . JII , 22 , 1. cf. VII , 10 , 6 .

Herculis columnæ , II , 16 , 4 ; V, 26 , 2 ; Ind , 43,11 . Hyrcanium mare , III , 29 , 2 ; 30 , 7 ; V, 5 , 4 ; 25,5 ; 26 ,

Hermodorus , III , 11 , 8 , 1 , 3 ; VII , 16 , 1 , 3 .

Hermolaus Sopolidis filius Alexandro insidiatur, IV, 13 , 2 Flyssus fluv ., Per . , 7 , 1 .

29 , 2 .
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lyssi portus , Per ., 3 , 1 . Jollas Antipatri filius Alexandro a poculis , VII , 27 , 2.

Hystaspes agemati præfectus, VII , 6,5. Jollas Nicæm , Antipatri filiam , ad Perdiccam ducit, Succ .

Al . , 21 .

I Jon Apollinis filius , VII , 29, 3 .

Jones , Ind ., 18 , 2 .

Jonia . ejus satrapes Arsites, I , 12 , 8 ; expugnata, III , 22 , 3 ;
Jacchus mysticus, II , 16 , 3 .

Jaculatorum usus, Tact., 15, 1 ; jaculationum genera, ib . , Jonicæ civitates, I , 18, 1 .
V, 25, 4 ; VII , 9 , 7 .

37 sqq .
Jonius sinus , 1 , 4 , 6 .

Jandysus, Scytharum rex , Parth ., 3 .
Iphicrates prætor, II , 15, 2 , 4 .

Japygia promontorium , VII , 1 , 3 .
Iphicrates Ipbicratis filius, II , 15 , 2 , 4 .

Japyx ventus , V, 6, 3.
Iphicrates , Tacticôn auctor, T'act., 1 , 1 .

Jason Argonauta , Per ., 9 , 2 ; 25 , 3 .
Ipsus. prælium , VII , 18, 5 .

Jasonium promontorium , Per ., 16 , 2 .
Iris Ponti ſuv. , Per. , 15 , 3 .

Jassus, I , 19 , 10 .
Trus mons Ind. , Ind . 2, 7 , 9.

Jaxartes amnis , III , 30, 7 ; VII , 16 , 3 .
Isiacorum portus , Per ., 20 , 3.

Jazyges Sauromatæ , 1 , 3 , 2 . Isis. ejus templum , III , 1 , 5 .
Iberes , II , 16 , 4 ss .; VII , 15 , 4 .

Isis Ponti ſuv. , Per ., 7,5.
Iberica vocabula adrem equestrem pertinentia usu rece

Ismenias, II , 15 , 2 .
perunt Romani, Tact., 33 , 1 ; 44 , 1 .

Issus, II , 7 , 1 s.; proelium , II , 20, 3 ; III , 1 , 2 ; 8,7 ; 22 , 4 ;
Icarium mare , VII , 20 , 5 .

VI , 11 , 4 .
Icarus Dædali filius , VJI , 20,5.

Ister, 1, 2 , 1 s .; maximus, unde ortus, 1 , 3 , 1 s. cl . V , 6 , 7 ;
Icarus insula , VII , 20, 5 .

accolæ , 1 , 3 , 2 ss.; 4 , 6. quinque ostia , V , 4,1 ; Per . ,

Ichthyophagi, VI, 28, 5 ; Ind. , 26, 2 ; 27 , 3 ; 29,7,31 18 ;
20 , 3 ; 24 , 1 ; ponte junctus,V, 7 , 6 s.; Ind. , 2,5 ; 3,9 ;

22 , 1 .
4 , 13 .

Idæi montes , I , 12 , 6 .
Isthmus Corinthius , VI , 11 , 6 ; VII , 2 , 1 .

Ila portus, Ind ., 38 , 2 .

lla , Tact., 18 , 1 .
Istrianorum portus, Per . , 20, 2 .

Italia , III , 6 , 7 ; VII, 15, 4.

llarcha , Tact., 16 , 5 ; 18 , 1 .
Itycoi, C. Alan. I , 13.

Jleonis Thessali inventum , Tact., 16 , 3 .
Julianus , rex Apsilarum , Per . 11 , 3 .

lliensis Minerva , 1 , 11 , 7 .
Juppiter Olympius , 1 , 11 , 1 ; ejus templum , I , 17 , 5 ; Basi

llium , 1 , 11 , 8 s. ; 12 , 1 , 6 .
deus , 11 , 3,4 , 6 ; III , 5 , 2 ; IV , 20,3.; owtúp , 1 , 4,5 .

lliyria , Succ. Al . , 7 .
( cf. Ammon , Dionysus, Hercules .) Ind. , 21 , 2 ; 36, 3,9 ;

Illyrii res novas moliuntur, I , 1 , 4 ; V , 1 ss .; Macedonum
35 , 8. Aids oupiou lepóv, locus Ponticus , Per. , 25, 4 ; 12 ,

hostes , V, 26 , 6 ; VII , 9 , 2.
1 et 2 .

Imaus mons, Ind ., 2 , 3 ; Imaicus, Ind ., 6 , 4 .

Impedimenta exercitus quomodo ducenda , Tact., 30.

Imperia militibus danda quomodo , Tact., 31 .
L

Indathyrsis Scytha, Ind.,5 , 6 .

Indi, III , 8,6 ; 11, 5 ; 13 , 1; 14 , 5 ; 15,1 ; eorum adum- Labdacus quando fuerit , II , 16, 2 .

bratio , Ind. , I – 17 ; Bactriis vicini Besso duce , III , Lacedæmonii. eorum bellum adversus Athenienses, 1 , 9 , 2 ;

8,3;montaniBarsaenta duce , III , 8,4 ; 15 , 1 ; alii, vi, clades a Thebanis illatæ , 1 , 9,4 ; a Dario pecuniam acci.

16 , 3 ; qui cis Indum , III ; 8,6 ; 25 , 8 ; quanta terra , piunt , J1 , 14 , 6 ; Alexandro adversantur, 1 , 1 , 2 ; suspecti

V, 6 , 2 ; VII , 20 , 9. Caucasus, V , 3 , 3 ; 5 , 3 s .; amnes 1, 7 , 4 ; bellum , III , 6, 3 ; 16, 10. cf. Agis. Ind . 10 , 8 .

maximi, III , 29,2; V , 4 , 1 s.; 6,7 s.; quales, V , 4,3 ; 5 , Lacedæmonii legati ad Darium , II , 15 , 2 , 5 ; III , 24 , 4 .

4,3 ; saltandi amantes , VI , 3 , 4 ; bona , VII , 9 , 8 ; ele- Laconica educatio , V , 4 , 5 ; canes , Cyn . III , 6 , pilei ,

phantos venantur, IV, 30, 8 ; boves , V , 3 , 3 ; quidam Tact. III , 5 ; Aaxwr i'ceasyuós, ib. , 23, 1 et 3 ; 24 , 2 .

equis carent , VI , 3, 4 ; eoruin sophistæ , VI, 16, 5 ; VII , Lade insula. situs , I , 18 , 4 s .; 19 , 3 , 9 .

1,5 ss.; 2 , 2 ss. cf. Dionysus. Alexander in eos expedi- | Lagus. v . Ptolemæus.

tionem facere meditatur, iv, 15 , 5 ; quas res ibi gesserit, | Laius , II , 16 , 2 .

IV , 22,3— VI, 22 , 1 ; VII , 19 , 1 ; 20 , 1 ; Indi elephan- Lampas, Tauricæ urbs , Per. , 19 , 4 .

tis utuntur ad prælia etiamnum , Tact., 19, 5 coll. 2 , 2 . Lampedon Larichi filius ; ex trierarchis, Ind. , 18 , 4 .

India Parapamisadis proximæ præfectus Pithon , Succ. Al . Lampsacus, 1 , 12 , 6 .

36 . Langarus Agrianum rex, 1 , 5 , 2 ss.

Indica scriptio, V , 6 , 8 ; VI , 16 , 5 ; natio , VI , 6 , 1 ; 11 , Lanice Dropidæ filia , IV , 9, 3 .

3 ; 15 , 1. Indicus sinus, V, 26, 2 ; terra , VII , 20 , 2 . Laomedon Larichi filius ab Alexandro revocatus , III , 6 ,

Indicum mare , V, 26 , 2 . 5 s . Mytilenæus, Syriam provinciam obtinet a Perdicca

Indus ainais , IV , 22 , 7 ; 28 , 6 ; 30,7 ; V, 1 , 1 ; 3 , 6 ; 4 , 2 , et Antipatro , Succ. Al. 5 , 34 .

3 ; 8 , 2,4 ; 25 ; 5 ; Ind. , 2,5 ; 3 , 2 , 9 ; 4,2 ; 21 , 2 ; unde Larichus , III , 5 , 5 ; cf. Erigyius.

ortus , V, 5 , 5 ; quantus, V , 4 , 1 8 .; -6,7 s .; 20,9 cl . Lazarum rex Malasses , Per. , 11,2.

9 , 4 , 6 ; 18 , 5 , cum Acesine confluit , VI , 1 , 2 ; V, 14 , Lazica vetus , Per ., 18 , 4 .

4 s.; crocodiloshabet , VI , 1 , 2 cl . IV , 3 , biotoLOS , V , 4 , Leonnatus Anteæ filius , Pellæus, III , 5 , 5 ; VI, 28, 4 ; Étai

1 ; 20 , 1 s.; a Pattalis, VI , 18 , 2 ; 20 , 1 ; À éri táðs Éx- ρος , 11 , 12 , 4 ; IV , 12 , 2 ; σωματοφύλαξ , IV, 21,4 ; VI ,

Cola , Vi, 20 , 2 s . cl. 18 , 2 ; ponte junctus , IV, 22 , 7 ; 28 , 4 ; cum imperio , IV , 24 , 10 ; 25 , 3 ; VI , 18 , 3 ; 20,

30,9 ; V , 3 , 5 ; VII , 1 ; 8 , 1 ; navigatus, VI , 15 , 4 ; 17 , 3 ; 22 , 3 ; ex trierarchis , Ind ., 18 , 3 , 15 ; Alexandrum

5 - 20,5. cf. Delta , servat, VI, 9 , 3 ; 10 , 1 ss .; 11,7 ; Oritas vincit , Ind. , 23,

Jobares lluvius Indicus , Ind ., 8 , 5 . 5 sqq.; coronatus , VII , 5 , 5 ; Ind ., 42,9 ; vulneratus ,

jolai τέμενος , 1 , 1 , 7 . JV , 23 , 3 ; a Perdicca provinciam accipit Phrygiam Hel
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lesponticam , Succ. Al. , 6 ; Antipatro auxilia adducens Mæander amnis , I , 19 , 7 .

perit , ib . 9 . Mæandri campus, V, 6, 4 .

Loonnatus Antipatri fil., Ægeus ex trierarchis, Ind . , 18 , 6 . Mæmacterion mensis, II , 11 , 10.

Leosthenes , Græcorum imperator contra Antipatrum bel. Mæotis, III , 30 , 9 ; V, 5, 4 ; VII, 1 , 3 ; Per. , 19, 1 et 3 .

lum gerit , Succ. Al. , 9 . Magarsia Minerva , JI , 5, 9.

Lepores , Cyn ., 16 . Magarsus Ciliciæ , II , 5, 9 .

Lepte Acra , Ponti urbs, Per. , 14 , 4 . Magi , VI , 29, 7 , 11 ; VII , 11 , 8 .

Lesbus, II , 1 , 1 ss .; 13 , 3 ; recepta , III , 2 , 6 . Magnesia Lydia , I , 18, 1 .

Leucani Itali, VII , 15 , 4 . Magon fluv . Ind ., Ind. 4 , 4 .

Leucas insula , Ind ., 41 , 2 . Malana promontorium , Ind., 25, 1 .

Leuce ins., Achillis cultu clara , Per ., 21 , 1 . Malantus fluvius Indicus, Ind. , 4 , 11 .

Leuctra , I , 9 , 4 . Malassus , rex Lazarum , Per ., 11 , 2 .

Leuctrica pugna , Tact., 11 , 2 . Malea Laconicæ , II , 1 , 2 .

Leugæa turma , II , 9, 3 . Malli Indi , V, 22 , 2 ; VI , 4 , 3 ; 5 , 4 ; Ind ., 4 , 10 ; 19,8 ;

Levis armaturæ milites quomodo ordinandi, Tact. 13 sq . liberi, VI, 6 , 1 ; 11 , 3 ; 14,1 s .; oppida, VI , 6 , 2 , 4; res

leves milites ubi collocandi , Tact. , 9 , 1 . contra cos gestæ , VI , 6,1 – 11,1 ; 14 , 1 ss.; satrapes Phi

Libya, III , 3,1 ; V, 26 , 2 ; VII , 1 , 2 ; Ind . , 35 , 8 ; 43 , 13 ; lippus, VI , 14 , 2 .

terminus, III , 30, 9 ; quæ Ægypto vicina Apollonio tradi- Mallotæ , II , 5 , 9.

tur, III , 5,4 ; Ptolemæo a Perdicca assignatur , Succ. Mallus Ciliciæ , 11 , 5 , 9 ; VI, 1 ; 20, 2 .

Al. 55 . Mandata qualia et quomodo edi in exercitu debeant, Tact .,

Libyci equi, Cyn ., 1,4 ; 24 . 37 , 31 , 32 .

Libyes, III , 30 , 9 ; legati, VII, 15 , 4 . Mandiadini gens Indica, Ind. 4,4 .

Lillium emporium , Per. , 13 ,
2. Mandrodorus, VI, 23, 2.

Aoxayós qualis esse debeat , Tact ., 5 , 6 ; 12 , 1 . Mantinea , 1 , 9 , 4 .

Aóxos quid , Tact., 5 , 4 ; ejus numeri varii , ib . Mantinensis pugna , Tact., 11 , 2.

Λογχοφόροι , Tact. , 4 , 3 . Maracanda regia Sogdiana , III , 30 , 6 ; IV, 3, 6 ; 5,2 s.; 6 ,

Λοξή φάλαγξ , Tact., 20 , 3 ; 26 , 2. 3; 16, 2 s.

Lucani. v. Leucani. Marathus, II , 14 , 1 ; 15, 6 ; contra Aradum , II , 13 , 8.

Lycagoras, 1 , 12 , 7 . Marcatatus legebatur IIS, 5 , 5 .

Lycaonia , Antigoni provincia , Succ. Al. , 37 . Marcomani, 1 , 3 , 2 .

Lycia, 1 , 24, 5 ; II , 2 , 1 ; Ind. 2 , 2 ; ei præficitur Nearchus, Mardi, III , 24 , 4 ; IV, 18 , 2 ; de terra et moribus eorum

III , 6 , 6 ; Antigoni provincia , Succ . Al . , VI , 37 . III , 24 , 1 ss .; amnis Epardus, IV, 6,9; sagittarii, III , 11 ,

Lycii, V, 25, 4 ; oi xátw , I , 34 , 5 s.; naves , II , 20, 2 . 5; 13 , 1 ; Ind. 40. 6 .

Lycidas Ætolus , ypaqILLATEUS ÉTTI TWY Févwv, III, 5, 3. Margastana insula, Ind. 41 , 1 .

Lycomedes Rhodius, II , 1 , 5 . Maria lacus, III, 1 , 5 .

Lycurgus Atheniensis , I , 10, 4. Mariamme Phænices , II , 13, 8.

Lycus amnis , III , 15, 4 ; Per. , 13 , 3 . Maronea Thraciæ , 1 , 11 , 4 .

Lydi recepti , 1 , 17 , 4 s.; V, 25, 4 ; VII , 9 , 7 . Mars ( Enyalius ) I, 14 , 7 ; V, 10, 3 .

Lydia recepta , III , 22 , 3 ; ejussatrapes Arsites , I, 12 , 8 ; Massaga Indiæ , IV, 26, 1 ss .; 27 , 5 ; 28 , 4 ; (Massaca ) Ind .,

Calas I, 17 , 1 ; Menander, III , 6 , 8 ; Succ. Al . , 6 ; Cli- 1 , 8.

tus , ib . , 37 . Massagetæ Scythæ , IV, 16, 4 85.; 17, 1 ss .

Lydius amnis, V, 6 , 4 . Mathæ gens Indica, Ind. 4 , 6 .

Lyginus amnis , I , 2 , 1 . Mauaces , III , 8 , 3 .

Lysanias , 1, 2 , 1 . Mazaces Ægypti satrapes, III , 1 , 2 ; 22 , 1 .

Lysimachus Agathoclis filius , Pellæus , VI, 28 , 4 ; Succ. Mazæus , III , 21 , 1 ; VII , 6 , 4 ; Syriis præfectus, III , 8, 6;

Al. 22 ; 6W platopúla ,V, 13 , 1 ; VI , 28 , 4 ; vulneratur, V, cum exercitu ad Euphratem relictus, Ill . 7 , 1 s.; Babylo

24,5 ; ex trierarchis, Ind. , 18 , 3 ; coronatur, VII, 5 , 6 ; niæ satrapes , III , 16,4; VII, 18, 1 ; moritur, IV, 98, 3 .

Calanum colit , VII , 3 , 4 ; ad Ipsum cadit, VII, 18 , 5. Mazarus étaipos, III , 16 , 9 .

Thraciam , Chersonesum et finitima a Perdicca accipit , Mazenes præfectus Oaractæ ins . , Ind ., 37, 2.

Succ . Al. , 7 ; ejus contra Seuthen bellum , ib. , 10. Medi, JII , 11 , 4 ; 19 , 1 ; Ind. , 1 , 3 ; 40 , 6 ; imperio a Persis

Lysippus : solus Alexandrum finxit, I, 16, 4 . spoliati, II , 6, 7 ; V, 4 , 5. Græcia repulsi, 1, 9,7. iis præ .

est Atropates , III, 8 , 4. Medi et Persæ , II , 7, 4; IV , 7 ,

м
3 ; V, 25, 5 ; VI , 29, 3; VII, 1 , 3 ; 4 , 6; 10, 5; 11 , 3.

Media , III , 16 , 1 s.; ", 5, 2 ; VII , 5 , 2 ; VU , 13, 2; satrapes

Oxodates, III , 20, 3 ; cf. Atropates. prætores , III , 26, 3 ;

Mabaces legebatur III , 8, 3 . VI , 27 , 3 ;Media Pithoni assignatur, Succ . Al., 5 , 35 .

Macartatus , III , 5, 5. Medicum bellum , I , 9, 7 ; vestes , VI, 29, 6.

Macedones quantum Philippo et Alexandro debuerint, VII , Medius, VII, 24 , 4 ; 25, 1ss. 27, 2 ; Ind. , 18 7 .

9, 1 ss .; 10 , 1 ss .; fortes, 1 , 18 , 8 ; 11 , 7 , 4 ; Græcis graves, Megacles , III , 5 , 3 .

1 , 7 , 2 ; Cadmea politi, 1 , 7 , 1 ; 9. Parapamisum appella- Megarensium colonia Heraclea , Per ., 13 , 3.

runt Caucasum , Ind. , 2 , 4 ; alia eorum jactantia, Ind. , 5, Megareus, III , 2 , 5 .

10 ; mensium computatio , Ind. 21,1; eorum phalanx , Megaris , III , 6 , 7 .

Tact . , 12 , 6 ; Μακεδών εξελιγμός , ιδ . , 23 , 1 ; 24 , 1 . Megasthenes auctor fide dignus. V, 5, 1 ; de India, V, 6,2 ;

Macedoniasuperior, 1, 2 , 5 ; Macedoniæ præfectus Antipater, de Calano, VII, 2 , 4 ; Ind. , 3 , 7 ; 4 , 2.

1 , 7 , 6; Craterus, VII, 12 , 4. Megillus, Arriani familiaris , Cyn ., 5 , 2 .

Maceta promontorium Arab ., Ind , 32 , 7 ; 43 , 3 . Melæna Acra , Per. , 12 , 3 .

Machatas , UJI , 6, 4 . Melamnidas , IV, 7,2 .

Machelones , Per. , 11 , 2 . Melanthius fluv . , Per. , 16 , 3 .
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5 , 2 .

Melas amnis, 1 , 11 , 4 s . Mithridates Darii gener, I , 15 , 7 ; 16,3 .

Meleager, I , 4,5 ; V, 12 , 1. Neoptolemifilius I , 24 , 1 ; 29 , Mithrobuzanes Cappadocibus praefectus occisus, 1 , 16, 3 .

4 ; ejus pahayš, 1 , 14 , 3 ; tábis , II , 8 , 4 ; III , 11 , 8 ; 18 , 4 ; Mithrobæus agemati adscriptus, VII, 6 , 5 .

IV, 17 , 3 ; 22 , 7 ; VI , 17 , 3 ; TTECEXT , I, 20 , 5 ; in Macedo- Mitylenæi obsessi pacis cum Alexandro factæ columnas

niam missus , 1 , 24 , 1 8.; revertitur, I , 29 , 4 ; in Bactris dejicere coacti Persas recipiunt , II , 1 , 1 ss .

relictus, IV , 16,1 ; Perdiccæ vicarius, a Perdicca eme. Mitylene a Macedonibus recepta , III , 2 , 6 .

dio tollitur , Succ . Al. , 2 , 3, 4 . Meerocles Atheniensis , 1 , 10, 4 .

Meleagri Dn , III , 11 , 8. Mogrus fluv., Per ., 7,5 ; 8,1 .

Melus expugnata , I , 9, 5. Monimus Laco , III , 24 , 4 .

Memnon Rhodius ad Granicum , I, 12. 9 s.; 15, 2. Ephesum Morontobarbara locus Assyr., Ind., 22 , 4 .

arcessitus, I , 17 , 11 ; inferiori Asiæ et classi præfectus, Mosaitica , Per ., 18 , 3.

I, 20, 3 ; 23, 1 ; II , 1 , 1. Lesbi oppidis receptis moritur , Mosarna portus Asia , Ind. , 26 , 10; 27 , 2 .

11 , 1 , 1 SS .; Memnonis terra, I , 17 , 8 . Munychion mensis, V, 19 , 3. cc.

Memphis, III, 1 , 4 s.; 4 , 5; 5 , 1 s.; 6 , 1 . Musæ , 1 , 11 , 1 .

Menander, IV , 13 , 7 ; Étaipos peregrino militi præfectus , Musicanus Indorum rex se dedit , VJ, 15 , 588 ; 16 , 3 ss .

deiude Lydiže satrapes, III , 6 , 8 ; ex trierarchis, Ind. , 18 , deficit, VI , 17 , 1 ss .

7 ; milites Babylonem deducit, VII , 23 , 1 ; 34 , 1. Cl . Succ. Mycale mons, I , 18 , 5 ; 19 , 2 , 7 ; contra Samum , V,

Al , 6, 26. Mycene, II , 16 , 5 .

Menedemus dux , IV, 3, 7 ; VI. 2 . Mylassa Cariæ , I, 20, 4 ; 21,1 .

Menelaus Atrides , V, 6 , 5 . Mylleus Beropensis e trierarchis, Ind ., 18 , 6.

Menelaus, 1 , 14 , 3 ; III , 11 , 10; 25, 4 . Myndus Cariæ , I , 20, 5 ss.; l1 , 5, 7 .

Menes Dionysii filius , 11 , 12 , 2 ; owlatopuhač fit, ib.; satra- Myriandrus Syriæ , II , 6 , 1 .

pes Syriæ , Phænices Ciliciæque , III , 16 , 9 cl . 19 , 6 . Mysia , V , 6 , 4 ; Mysorum venatores , Cyn ., 23 , 1 .

Menestheus , II , 9, 3. Mytilene. V. Mitylene.

Menidas Hegesandri filius , III , 5 , 1 ; mercenarios adducit,

III , 5 , 1; mercenariis equitibus præfectus, III , 12 , 3 ; IV, N

13, 3 ; vulneratus, III , 15 , 2 ; prætor in Media , III , 26, 3 ;

in Macedoniam missus , IV, 18, 3 ; Babylonem venit , Naharzanes xacapxins Darium comprehendit , III , 21 , 1 ;

VII, 23, 1 ; 26 , 2. Alexandro se dedit , III , 23 , 4 .

Meniscus legatus, 11 , 14 , 3. Naracum , os Istri , Per. , 24 , 1 .

Menoetius gubernator, 1 , 12 , 1 .
Naustathmus , Per. , 15 , 1 .

Menon Cerdimmæ filius Cælesyriæ satrapes , II , 13 , 1 . Nautaca Sogdianæ , II , 28 , 9; IV, 18 , 18 .

Menon Arachosiä satrapes, III , 28 , 1 . Nearchus Androtimi Glius Philippo regnante exsul revoca .

Mentor, II , 2, 1 ; 13, 2 ; VII, 4, 6. tus et Lyciæ cis Taurum præfectus, III , 6 , 5 s.; Græcos

Mspapxia , Tact., 10 , 5 . mercenarios adducit , V, 7 , 2 ; χιλίαρχος των υπασπιστών,

Mercurius, Ind ., 37 , 10 ; ejus et Philesii filii statuæ , Per. , IV, 30, 6; ex trierarchis, Ind. , 18, 4; classi præfectus, VI ,

2,1 . 2, 3 ; 5 , 5 ; 13 , 1 ; Ind ., 18, 10 ; ad Persicum sinum navi

Meriones , Cyn . , 35 , 1 . gaturus, VI , 19 , 5 ; 21 , 3 ; ad Carmaniam appellit et rur

Meroe locus Afric ., Ind., 25, 8. sus navigat, VI , 28, 5 s.; VII, 20, 9. coronatur, Ind , 42

Meroes, V, 18, 7 . 9 ; uxorem ducit, VII , 4 , 6 ; classi præfectus , VII , 19 ,

Μέρος sive διφαλαγγαρχία , Tact. , 10 , 7 . 3 ; 25 , 4; auctor , VI , 13 , 4 ; VII , 3 , 6 ; 20,9 cl , 6 ;

Merus mons, V, 1 , 6 ; 2 , 5 ; Ind ., 1 , 6 .

Mesambria regio Pers., Ind ., 39, 2 . Neoptana locus Asiæ, Ind. , 33, 1 .

Mesembria , Per., 24 , 5. Neoptolemus Achillis tilius , I , 11 , S.

Mesopotamia , III , 7 , 3;ab incolis dicta ,VII , 7 , 3. (Lupia) Neoptolemus, 1 , 4 , 1 ; 29, 3 .

η μέση των ποταμών, ΙΙΙ , 11 , 4 ; V , 25 , 4 ; VII, 9 , 8 ; Neoptolemus ex Æacidarum genere, étaipos, II , 27,6 .

Ind. , 42 , 3 ; ejus satrapa Amphimachus , Succ . Al , 35 . Neoptolemus a Perdicca ad Antipatrum deficit, Succ . Al . ,

Metabohn , Tact., 20 , 2 ; 21 , 1 . 26 ; ab Eumene bello petitus Craterum socium sibi ad

Methora urbs Indiæ , Ind ., 8 , 5 . jungit; commisso prælio occiditur , 27 .

Metron Pydnæus ex trierarchis, Ind ., 18 , 15 . Neoptolemus Arrabæi filius, transſuga, I , 20 , 10 .

Methymnæi. tyrannus eorum , II , 2 , 4. Neptunus, I , 11 , 6 ; VI , 19 , 5. Thesei pater , VII , 29 , 3 ;

Metroum Athenis, III , 16 , 8 ; Per ., 9 , 1 . Ind ., 18 , 11 ; 19 , 10 ; 36, 3 ; 37 , 4 .

Metroum Ponticum , Per., 13 , Nereides, 1 , 11 , 6 ; Ind. , 18 , 11 ; 31 , 6 .

Miccalus Clazomenius, VII, 19, 5 . Nescis, Per. , 18 , 2

Midas, II , 3, 1 ss . Nessus amnis, I , 1 , 5 .

Miletus urbs lonica , V, 6, 4 ; expugnata , 1 , 18 , 3 — 19 , Neudrus fluvius Indiæ, Ind . , 4 , 8 .

11 ; VII , 9 , 7 ; Milesiorum coloniæ , Per. , 10,4 ; 14 , 5 ; Nicæa in Parapamisadis, IV, 22,6.

19 , 4 . Nicæa ad Hydaspem , V , 19, 4 ; 29, 5 .

Militum ordines eorumque nomina , Tact., 5 sqq . 10 ; evo. Nicæa , Antipatri f., a Perdicca ducitur , Succ. Alex ., 21

lutiones , 20 sq. sq . ab eo repudiatur , ib . 26 .

Milyas terra , 1, 24 , 5 . Nicanor, II , 12 , 2 .

Minerva, IV, 22, 6 ; Atheniensium , I, 16 , 7 ; Iliensis, 1 , 11 , Nicanor Parmenionis filius τοίς υπασπισταϊς των εταίρων

7 ; VI, 9 , 4 ; Margarsia , II , 5,9; fanum Athenis Ponti- præfectus, 1 , 14 , 2. cf. II , 8 , 3 ; III , 11 , 9; 21 , 8 ; moritur,

cis , Per ., 4,1 . JII , 25, 4.

Minos Jovis filius , VII, 29, 3 . Nicanor classi præfectus, I , 18,4 s.; 19, 3. Étaipos Alexan

Mithraustes Armeniis præfectus, III , 8 , 5 . driæ in Parapamisadis relictus, IV, 22 , 5; satrapes cis

Mithrines Sardium arei præfectus, I , 17 , 3 s.; Armenice sa- Indum , IV , 28, 6 ; ab Antipatro Cappadociam provin

trapes , III , 16, 5 . ciam obtinet, Succ . Al . , 37 .

28, 6 .

3 .
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18 , 3 .

Nicarchides Pydnäus ex trierarchis, Ind . , 18 , 5 . Ora urbs Indorum recepta , IV, 27 , 5 ss .; præsidio firmata ,

Nicias tributis in Lydia præfectus, I , 17 , 7 . IV, 28 , 4 .

Nicocles Solius, ex trierarch ., Ind. , 18 , 8 . Orbelus mons, I , 1 , 5 .

Nicocrates, Ol . 111 , 4 archon , II, 11 , 10 . Orchomenus Bootiæ restituta, I , 9 , 10 .

Nicolaus, IV, 17 , 3 .
Ordanes, VI , 27 , 3 .

Nicomedes , ultimus Bithyniæ rex , qui regnum Romanis Ordines militum , Tact., 5 $99 . , 10, 14 .

testamento reliquit , p . 249. Orestis, VI , 28 , 4 ; Per. , 6 , 4 .

Nicostratus legebatur, II , 11 , 10. Organa insula sinus Persici , Ind. , 37 , 2 .

Niloxenus Satyri filius , εταίρος , επίσκοπος ad Causasum Oritæ Gadrosis vicini, VI , 22 , 1 ; liberi , VI , 21 , 3 ; oppi

relictus , III , 28, 4 . dum maximum , VI, 21, 5; recepti , VI , 22 , 2 s.; VII ,

Nllus , III , 1,3 ; V, 6, 7 ; Ind ., 2 , 6; 3 , 9 ; 4 , 13 ; 6 , 6. Li . 5, 5 ; 10 , 7 ; έν " Ωροις , VI, 22 , 3 ; VII , 5, 5 ; ή " Ώρων γη ,

byam a reliqua Asia dividit, III , 30 , 9; @rópuyes , III , 6 , VI , 28 , 5 ; Ind. 26,1 ; 22 , 10 ; 23 , 15 ; 25 , 1 ; 32 , 4 ; 42 ,

1 ; olim Ægyptus , V, 6 , 5; Alexandri de eo conjectura , 9.

VI , 1 , 2 ss . cf. Delta . Oroatis ( Ares , Arosis) Nuv. Pers ., Ind , 39 , 9 .

Ninus urbs Asiæ , Ind., 42 , 3. Orobatis Indiæ, IV , 28, 5 .

Niphates ad Granicum dux , I, 12 , 8 ; occisus, 1 , 16 , 3. Orontes, 1 , 14 , 2 ; Succ. Al. , 2 .

Nithadon Salamin . ex trierarch . , Ind. 18 , 8 . Orontes Armeniis præfectus, III , 8 , 5 .

Nitica pediculis clara , Per. , 18 . Orontobates Persa Cariæ præfectus, I , 23 , 8; Halicarnassi,

Nomades Libyes , III , 30 , 9. cf. VII , 1 , 2 ; Scythæ , IV, 5 , 1 , 23 , 1 ; victus, II , 5, 7 .

3 ; VII , 16 , 4 . Orpheus , I , 11 , 2 .

Noricum , Ind., 4 , 16. Orxantes legebatur, III , 30, 7 .

Nosala, Ind ., 31 , 2 . Orxines Persidem procurat , VI , 29 , 2 ; punitus, VI , 30 ,

Numidarum equi, Cyn ., 24 . 1 s .

Nymphæum , urbs Pontica , Per ., 13 , 4 . Ossadii Indi , VI, 15 , 1 .

Nysa Indiæ ,V , 1 , 1 ss .; 2 , 1 ss .; V , 26 , 5 ; VI , 2 , 4 ; Ind . , 1 , Otanes maris Erythræi accolis præfectus, III , 8 , 5

4 ; 5, 9.
Oxathres Abulitæ filius Uxiis et Susianis præfectos, III , 8 ,

Nysæi , V, 1 , 3 ss.; eorum respublica , V , 2 , 2 ss.; equites, 5; Parætacenorum satrapes ,III , 19 , 2 ; punitus, VII , 4,1 .

V, 2 , 2 ss.; VI , 2 , 3. Oxinas fluvius, Per. , 13 , 4 .

Nysæi equi, VII , 13 , 1 . Oxodates Persa Media satrapes , III , 20 , 3 ; punitus ; IV,

Nysæus campus, VII , 13 , 1 .

Oxus amnis , III , 28 , 9 ; IV, 15,7 ; VII , 10 , 6. unde ortus

0 et quantus, III, 29, 2 s.; VII , 16, 3 .

Oxyartes legebatur VII, 16 , 3 .

Qaracta insula, Ind ., 34 , 2 . Oxyartes, III , 28 , 10 ; Darii frater, VII , 4 , 5 .

Oblonga acies , Tact. 17 , 3 . Oxyartes Bactrius. ejus petra , IV, 18 , 4. Alexandri socer,

Oceanus, Ind. , 18 , 11 . IV, 19,5 ; 20, 4 ; VII, 4 , 4 ; 6 , 4 ; satrapes Parapamisa

Ochus, VII , 4 , 4 ; ante Darium rex , UI, 19 , 4. cf. II , darum et Indorum, VI , 15, 3 s .; Succ . Al . , 36 .

14 , 5 . Oxycanus νομάρχης , VI , 16 , 1 .

Ochus mons Persiæ , Ind., 38 , 4 . Oxydates. v . Oxodates.

Ocondobates maris Erythræi accolis præfectus, III , 8 , 5 . Oxydracæ Indi, V , 22 , 2 ; VI , 11 , 3 ; multi et fortes, VI ,

Ocreæ , Tact., 3 , 5 .
4 , 3 ; recepti , VI , 14 , 1 ; Ind ., 4 , 9 .

Odessus, Per. , 20 , 2 ; 24 , 4 . Oxymagis fluvius Ind . , Ind . , 4 , 4 .

Odrysæ equites , III , 12 , 4 .

dipus, II , 16, 2 .
P

(Eagrus , 1 , 11 , 2 .

noe Pontica , Per ., 16 , 1 . Padagrum ſluvius Persidis , Ind. 39, 2 .

Olbia , Per ., 20 , 2 . Pæones , 1, 5 , 1 ; Alexandri milites, II,7 , 5; 9 , 2 ; Pæonia ,

Olympia, 1 , 11 , 1 ; victoria, II , 15 , 4 . Ind ., 4 , 16 .

Olympias Alexandri mater a Philippo repudiata , III, 6,5; Pætica terra, 1 , 11 , 4 .

de Alexandri originementita , IV , 10 , 2 ; ejus ad eam epi- | Pagala locus Asiæ , Ind., 23 , 1 .

stola , VI , 1,4 ; Antipatro inimica , VII , 12 , 5 ss .; Cleo- Pagræ , portus , Per ., 18 , 4 .

patram filiam Perdiccæ in matrimonium dare voluit , Pagri , legebantur III , 23 , 1 .

Succ. Al. , 22 . Palæstine Syria , II , 25 , 4 ; cf. VII , 9 , 8 .

Olympias, VII, 28 , 1 . Palimbothra urbs Indiæ, Ind. , 2 , 9 ; 3 , 4 ; 10, 5.

Olympionices, II, 15, 2 . Pallocopas amnis , VII , 21 , 1 ss .

Olynthius Callisthenes , IV, 10, 1 . Pamplaylia , 1 , 24 , 3 ; V, 25, 4 ; Tauro a Cicilia divisa , III .

Omalis fluvius Ind . , Ind. 44 , 4 . 28,5 ; V , 5, 2 ; Antigoni provincia, Suce . Al. , 6 , 37 .

Omares ad Granicum dux , 1 , 16 , 3 . Pamphylii , V, 5, 2 ; Ind. , 2 , 2 .

Ombrion Cretensis , sagittariis præfecius, III , 5 , 6 . Pandæa Herculis filia , Ind ., 8 , 7 ; 9, 3 .

' Ομφαλός φάλαγγος , Tact ., 8 , 5 . Panegorus Étaipos , 1 , 12 , 7 .

Onasus legebatur, III , 5 , 5 . Pangæus mons , 1 , 11 , 4 .

Onchestus Bæotiæ , 1 , 7 , 5 . Pantaleon præsidiis Memphidis præfectus, III , 5 , 3 .

Onesicritus gubernator et scriptor mendax , VI , 2 , 3. cf. Pantauchus Alorites ex trierarchis, Ind ., 18 , 6 .

VII , 20, 9 ; coronatur, VII , 5 , 6 ; Ind . , 18 , 9 ; 32 , 19. Panticapæum , Per. , 19 , 1 , 3 .

Ophellas Pellæus ex trierarchis , Ind ., 18 , 3 ; a Ptolemæo Pantordanus Cleandri filius turma Leugææ præfectus, II ,

Cyrenais auxilio mittitur , Succ . Al . , 17 . 9 , 3 .

Ophis fluvius , Per . , 8 , 1 . Paphlagones recepti, II , 4 , 1 ; V , 25, 4 .

Opis ad Tigrim , VII , 7 , 6 ;.8 1 . Paphlagonia, Per ., 14 , 1 ; Eumeni assignatur, Succ. Al . , 5 .
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Paracada , IV, 3 , 6 . Perdiccas frater Philippi regis, pater Amyntæ ejus , quem
Parætacæ recepti, III , 19, 2 ; IV , 21 , 1 . Alexander occidit , Succ . Al . , 22.
Paratacenorum terra , IV , 22, 1 . Perdiccas ex Orestide, Vi, 28, 4 ; Orontæ filius, I, 14, 2 ;

Parætonium Libyæ, III, 3, 3 . Thebanos aggreditur, I, 8 , 1 ss.; ejus páncy , I , 14 , 2 ;
Ilapaywyn , Tact., 20 , 3 ; 28 , 1 et 3 .

tážLS , I , 6 , 9 ; 20, 5 ; 21 , 1 cl . 3 ; II , 8 , 3 ; III , 11 , 9 ;

Parali nauta ', IIS , 6 , 2 .
lattiapxia , V, 12, 2 ; 22, 6 ; VI, 6 , 4 , 6 ; cum im

Paralos navis, III, 6 , 2.
perio, IV, 16 , 2 ; 22 , 7 ; 30, 9 ; VI , 9, 1 ; 15 , 1 ; op

llapáunnes táyua , Tact. 26 , 1 pidum condit, IV, 28 , 5 ; owuatopúlaz, IV, 21 , 4 ; V, 13,
Parapamisadæ , IV, 22 , 4 ; V, 3, 2 s.; Ind . 5 , 11 ; VI , 26, 1 ; 1 ; VI , 11 , 1 ; 28 , 4 ; ex trierarchis , Ind. , 18, 5 ; uxorem

equites, V, 11 , 3; satrapæ Tyriaspes, IV, 22, 5 ; Oxyartes, ducit, VII , 4 , 5 ; coronatur, VII, 5 , 6 ; mors, VII, 18, 5 .

VI , 15, 3. Suc. Al. 36.
Perdiccas, Orontæ f. , equitum dux, Succ. Al. 2; legionis,

Parapamisus, V, 3 , 3 ; 5 , 3 ; Ind ., 2 , 3 ; 5, 10 ; 6 , 4 . quam Hephæstion duxerat, chiliarchus, regnique procu

Παραστάτης , Tuct. , 7 , 1. rator sub Arrhidæo rege , ib. 3 ; seditiosos occidit, ib. 4 ;
Parauææ juga, 1 , 7 , 5.

item Meleagrum tollit, ib.; provincias distribuit , 5 $99.;
llapeuốonń , Tact. 20 , 26 , 4 . cum Ariathe Cappadoce bellum gerit , 11 ; Antigonum in
Parenus fluv. Ind . , Ind ., 4 , 12.

jus vocat ; non paret ille ; inde inimicitiæ . Ad matrimo
Parmenion Philotæ filius , III, 11 , 10 ; exercitum in Asiam nium eiadducuntur Nicæa Antipatriſ. et Cleopatra Olym

trajicit, 1, 11 , 6 ; cum imperio , 1 , 14, 1 ; 17 , 2 ; 18 , 1 ; piadis filia. Ducit Nicæam , suadente Alceta fratre, 20.

24 , 3 ; 29, 3 ; 11 , 4,3 ; 5, 1 ; 8 , 4, 9 s.; III , 11 , 10 ; 14 , 6 ; 21 ; Cynanen interficit, 22 ; Arridæo persuasit ut Adeam ,

15, 1 ; 18, 1 ; 19 , 7. Damascum et Darii apparatum re- filiam Cynanes duceret, 23 ; ei bellum parant Antigo

gium capit , I , 11, 10; 15, 1 ; conjurationem detegit , I, nus , Antipaler , Craterus , 24 ; repudiata Nicæa , Cleo

25, 4 ss .; ejus ad Alexandrum epistola , II , ; 4 , 9 s . ejus patram ducere vult ; inde major in eum ira Antipatri

consilia , 1 , 13, 3 ss .; 18 , 6 ; II , 25, 2; III , 10, 1 ; 18 , 11 ; exarsit, 26 ; Perdiccas contra Ptolemæum proficiscitur ;

occisus, II , 26 , 4 ; IV, 14 , 2 ; VI , 27, 3. cf. Nicanor et
a suis equitibus inter præliandum occiditur , 28.

Philotas.
Pergæi, 1 , 25, 9 .

Parthenius fluv ., Per ., 13 , 5 ; 14 , 1 . Perge Pamphyliæ, I , 26, 1 s.; 27, 5.

Paron Phocensis mercenariorum dux, III, 16 , 2. Perinthii, II , 14 , 5 .

Parthyæi, III , 11 , 4 ; 19 , 1 , 8; 20, 3 ; 25 , 1 ; quando e Scy- Ilepio TAGLÓS, Tact. 20 , 2 ; 21 , 4.

thia in Parthiam migraverint, Parth . 3 ; ad Taurum, V, Percdas Menesthei filius turmæ præfectus, II , 9, 3 .

5, 2; equites, VII , 6, 3 ; Tact., 44 , 1; praest iis Phrata. Persæ , 1, 1, 2 cl . VII, 9, 5. Reges et res gestæ , II, 14 , 4 ss.;

phernes, III, 8, 4 ; satrapes, III , 33, 4 ; Barzanes a Besso quales olim , V, 4,5 ; imperium , V , 25 , 5 ; VII , 10,5 ;

factus, IV, 7, 1 ; recepti, VII , 10, 6; satrapes Amminapes, munimenta , VII, 7,7 ; cum Macedonibus juncti, VII, 11 ,

ŠTisxotos Tlepolemus , III , 22 , 1. præfectus Philippus , 9 ; milites , VII , 23 , 1 ss.; Persæ e curribus pugnant,

Succ . Al. , 35 ; tibialia , Tact., 34 , 1 ; pugnandi mos , Tact., 2 , 5 , 19 , 3 ; quadrata equitum acie utuntur , ib. ,

ib . 4,3.

16,9 ; lepotxos ¿ EE..yuós, Tact., 23 , 1, 4. aliqui Alexan
Pasargadæ , III, 18, 10; VII , 19, 2 ; Persidis, VI , 29, 1 ; re- dri Ouyysvsis facti , VII, 11 , 1,6 ; divitiæ , III, 18 , 10 ;

gia, III , 18, 11 ; VI , 30, 1 ; et Persepolis , VII , 1 , 1 . 19, 7 ; VII, 9, 8 ; satrapes Ariobarzanes, II, 18, 2. Phra

Pasicrates , II , 22 , 2 .
saortes, III , 18 , 11. Orxines, VI, 29, 2 ; 30, 1. Peucestas,

Pasira locus Asiæ , Ind ., 26 , 3 ; Pasirees, ib .
VI , 30 , 2 ; VII, 23, 1 , 3 ; 24,1 ; Succ . Al. , 35 .

Pasitigris, III , 17 , 1 ; Ind ., 42, 14 .
Persepolis, VII, 1 , 1 .

Patala urbs , Succ. Al. , 36 .
Perseus, NII , 3 , 1 ss .

Patara Lyciæ , 1 , 24 , 4 .
Persicus sinus, VI, 19, 5 ;mare,V, 26, 2 ; VII, 1 , 1,3 ; 16, 2 ;

Patroclus, VII, 16 , 8 ; ejus tumulus coronatus , I , 12, 1 . 19, 3 ; Ind ., 19, 9 ; regia, III, 18 , 11 ; victus et cultus,

in Leuce Insula cum Achille colitur , Per ., 21 , 3 .
VI , 30, 3 ; vestitus, ib. VII, 8, 2. oto “, III, 25, 3. oxeuń,

Pattala Indi Delta , V, 4,1 ; Ind. 22 , 6 sqq.; majus Ægyptio , VII , 29 , 4. cl. VII, 6, 3 ; cidaris, IV, 7, 4 ; vóuos, VII , 6,

VI, 17 , 2. insula , VI, 18 , 3; terra , Vi, 17, 2 , 5; et oppi- 2 ; 24 , 3 ; agema, VII, 11 , 3 .

dum, VI, 17,5; 21 , 3 ; arx munitur, VI , 18 , 1 ; 20, 1 . Persis, VI, 29, 1 ; VII, 23,1 ; Ind. , 38, 1 ; 40, 1 sqq.;mari

Pattalenses, VI, 17, 5 et fortasse 2 .
tima , VI, 28 , 7 ; η Περσίς γή , VII, 3, 1. αι Περσίδες πύ

Pausanias étaipos Sardium arci præfectus, I , 17 , 7 .
λαι , ΙΙΙ, 18 , 2 .

Pausanias , Tacticorum auctor, Tacl ., 1 , 1 . Pertines Persarum dux ad Granicum , I , 12 , 8 ; occisus,
Pausippus Laco , III , 24 , 4 .

1 , 16, 3 .
Pazalæ urbs Ind. , Ind ., 4, 5. Pessinuntia Rhea Romam translata , Tact., 33 , 4 .

Pelagon Ephesius, 1 , 17, 12 .
Petisis Ægyptius vónapxos, III, 5, 2.

Pelium , 1 , 5, 5.
Petrina ( vox Celtica ), jaculationis genus , Tact ., 37 , 4.

Pellæus Polemon, III , 5 , 3 ; GWLOTOPÚMGĘ , VI , 28 , 4 . Peuce Istri insula , 1 , 2, 2 ; 3, 3.

Pellina Thessaliæ , 1, 7 , 5 . Peucelaotis Indiæ terra, IV, 22,7 ; 28, 6 ; Ind ., 1,8 ; 4, 11 .

Peloponnesii, I, 17 , 8 . Peucestas Macartati filius, Ægypti prætor, III , 5, 5 .

Peloponnesos , 1 , 7 , 4. composita a Philippo , VII , 9,5 cl. Peucestas ó thu lspåv & otida pépwv, VI, 9, 3 ; ex trierarchis,

1 , 1 , 1 s .; milites ex ea conducuntur, 1 , 24, 2 ; cf. I , 17 , Ind. , 18 , 6 ; 19, 8 ; Alexandrum servat, VI, 10, 1 s.;

S ; II , 2 , 4 ; 20,5 ; res novæ , III , 6 , 3 .
11,7 ; owiatoquat, VI , 28 , 3 s .; Persarum satrapes,

Peloponnesius equus , Cyn. , 23 , 2 .
VI , 30, 2 s .; VII, 6, 3 ; 23 , 1 ss .; 24 , 2 ; Succ. Al. , 35 ;

Peltastæ quomodo armati , Tact., 3 , 4 .
coronatus, VII , 5 , 4 ; Serapidem consulit, VII, 26 , 2 .

Pelusium Ægypti , III , 1 , 1 , 3 ; III, 5, 3 .
Phadisane castellum , Per ., 16 , 1 .

Peneus, IV, 6, 7 .
Φαλαγγαρχία , φαλαγγάρχης , Tact. , 10 , 6.

Peneo innatat Titaresius , Per ., 8 , 3.
Þádays quid, et quæ ejus partes, Tact ., 8 ; varie ordinatur,

Πεντακονταρχία , Tact., 14 , 3. πεντακοσιάρχης , Tact., ib . , 11 ; Thayia cadays, 20, 3 ; 26 , 1 ; 205, 20, 3 ; 26 , 2.

10,5 .
αμφίστομος , 29,1 ; ετερόστομος , 29 , 3

Percote Phrygia ad Hellespontum , 1 , 12 , 6 . Pharasmanes Chorasmiorum rex, IV, 15, i s.

ARRIANUS .
21
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16 , 4 .

Pharasmanus Zydritarum rex ,Per ., 11 , 2 . classes, I , 18 , 7 ; 11,2 , 5 ; 20 , 7 ; 24 , 1 ; III, 6, 3 ; VII, 19,

Pharismanes Phrataphernis filius, Vi, 27,3 . cf. VII , 6 , 4 . 3 ; reguli eorum , II , 13, 7 ; 20, 6. cf. Tartessus et Car

Pharinatenus 11., Per ., 16 , 3 . thago.

Pharnabazus Artabazi filius classi Persarum præfectus, ll , Phradasmenes, VII , 6 , 4 .

1 , 3 ss.; 2 , 1 s . 3 , 4 s .; III , 2 , 3 s . , 7 . Phradates legebatur, IV, 18 , 2 .

Pharnacea urbs , olim Cerasus , Sinopensiuin colonia, Per ., Phrasaortes Rheomithra filius, Persarum satrapes, III ,

18, 11 ; moritur, VI , 29 , 2 ; 30, 1 .

Pharnaces, I , 16 , 3 . Phrataphernes Parthis , Hyrcaniis Tapurisque præest, III ,

Pharnuches Lycius ab Alexandro exercitui præfectus, IV, 8 , 4 ; satrapes Hyrcaniæ et Parthorum, III , 23, 4 ; sub

3 , 7 ; 5 , 3 ss.; 6 , 1 . Alexandro, V, 20, 7 ; VI, 27 , 3 ; VII , 6 , 4. in Arios mis

Pharsalii equites, III , 11 , 10 . sus, III , 28 , 2 ; IV , 7 , 1 ; cum Cratero, IV, 18, 1. Sisinis

Pharus insula cum turri , VII , 23 , 7 . et Phradasmenis pater, VII , 6 , 4 cl . VI , 27 , 3 .

Phaselis et Phaselitæ , 1 , 24 , 5 s . Phriapites, Parth ., 2 .

Phasiani, VII, 13, 4. Phasiana dea , Per ., 9 , 1 . Phryges aupótspol, III , 22, 3 ; V, 25, 4 ; VII , 9, 7 ; olim rex

Phasis fluv . , Per . , 19, 2 ; ejus aqua levissima, ib . , 8 , 1 599 . eorum Midas, II , 3 , 2 ss .

Phasis , Per. , 19 , 2 . Phrygia , urbs Ponti , Per ., 25 , 3 .

Phidias Rheæ statuam in Metroo Athen, fecit , Per. , 9,1 . Phrygia , Ι, 16, 3 ; 27,5 ; 29 , 1 ; ή μεγάλη , και 24 , 5 ; ή πρός

Phigamus fl., Per ., 16 , 1 “Ελλησπόντω, Ι , 12 , 8 ; ή εφ' “Ελλησπόντη, 1 , 29, 5 ; ejus

Philesius , Mercurii f., Per . , 2 , 1 sq . satrapa Arsites et Calas, 1 , 12 , 8 ; 17 , 1 .

Philine Thessala Philippo parit Arridæum , Succ . Al . , 1 . Phrygia magna Antigono assignatur,Succ. Al. 6 , 37 ; Phry

Philippi aut Philippopolis, I , 1 , 5 . giæ Hellespontica Alexandri tempore præfectus erat Ca

Philippus Alexandri M. pater. ejus merita et res gestæ , las , deinde Demarchus; postea Leonnatus eam a Perdicca

VSI, 9, 2 ss.; equites suos cuneata pugna præliari docet, accepit , ib . , 6 ; ei ab Antipatro Arridæus præficitur, ib .

Tact., 16,6 . cum Persis foedus facit, II, 14 , 2 ; suspectus 37 ; Phrygia instituta nonnulla in deorum cultu Romani

ei Alexander, III,6,5 ; moritur , I , 1, 1 ; II , 14 , 5 ; ejus per- adoptarunt, Tact., 33 , 4 .

cussores, I , 25, 1 s .; statua Ephesi, 1 , 17 , 11. e Philine Pieris Macedonica, 1 , 11 , 2.

pater Arridæi, Succ . Al. , 1 . Pimprama Indiæ, V, 22, 3 .

Philippus Amyntæ filius, I , 14 , 2 . Pinara Lyciæ, J , 24 , 4 .

Philippi nomen assumit rex Arridæus , Succ. Al . , 1 . Piņarus amnis, II , 7 , 1 ; 8,5 ; 10, 1 .

Philippus Acarnan medicus, II , 4 , 8 ss . Pindarus. ejus domus et posteri, 1 , 9 , 10 .

Philippus Machatæ filius, Indorum satrapes, V, 8. 3 ; Ind ., Pisæus, VI , 28, 4 ; Succ . Al. , 2 .

19 , 4. Schmiederus eundem esse suspicatur cujus com- Pisida , 1 , 24 , 6 ; 27 , 5 ; 28, 1 ss.

memoratur cážayš, I , 14 , 3 ( item cum Meleagro conjun- Pithagoras vates, VII , 18. 1 ss .

ctus, 1 , 4 , 5 ) . tábls, IV, 24 , 10 ; præsidio in Peucelaotide Pithon Agenoris filius Indiæ partis satrapes ( an prætor ? )

præfectus,IV, 28, 6; in Assacenos missus, V ,20,7 ; Indiæ VI, 15, 4 ; contra Musicanum missus, VI , 17 , 1 ss .; hujus

partis satrapes, VI , 2 , 3; cum imperio, VI , 4 , 1 ; 5,5 . In- táELS Schmiedero esse videtur, VI, 6 , 1 ; 7 ; 2 s.; 8 , 2 s.

dorum et Mallorum satrapes, VI , 14 , 3 ; usque ad con- Indiæ Paropamisadis proximæ ab Antipatro præficitur ,

fluentem Indi et Acesinis, VI , 15 , 2 ; interemptus, VI , Succ . Al . , 36 .

27 , 2 ; aliquis Antigoni pater, I , 29 , 3 ; Ptolemæi, 1 , 14 , 6 . Pithon Crateæ filius GWhatopúlat , VI , 28,4 ;ex trierarchis,

Philippus Menelai filius sociis equitibus præfectus, 1 , 14 , 3 ; Ind. , 18 , 6 ; coronatus , VII , 5 , 6 ; Serapidem consulit,

Thessalis, III , 11 , 10. cf. III , 25 , 4 . VII, 26 , 2. Succ. Al . , 2 ; eiMedia a Perdicca assignatur ,

Philippus Parthis præficitur , Succ . Al . , 35 . Succ. Al . , 5 ; Pithon et Arrhidæus in Perdiccæ occisi lo

Philocalea urbs, Per . , 16,5 . cum suffecti, ib., 30 ; Pithon Mediæ usque ad portas

Philotas Asandri et Parmenionis pater, quos v . Caspias ab Antipatro præficitur , ib . , 35 .

Philotas Carsidis filius conjurationis particeps, IV, 13 , 4 ; Pithon Sosiclis filius, IV, 16, 6 s .

interfectus, IV, 14 , 3 . Pithon ( Python ), Antigenis filius , Ind. , 15 , 10 .

Philotas, 1, 2 , 1,5 ; 5 , 9 ss .; 21,5 ; III , 18 , 6 ; Parmenionis Pityus , Per . , 18,1 .

filius, 1 , 14 , 1. Tois étaipois ITTEŪG: præfectus, I, 14 , 1 ; Pixodarus Car, 1 , 23, 7 s.

III , 11 , 8 cl . III , 27 , 4 ; cum imperio, I , 18,9 ; ejus cum Πλαγία φάλαγξ, Tact ., 20 , 2 ; 26 , 1 .

Callisthene sermo, IV, 10 , 3 s .; interfectus, III , 26 , 1 ss .; Mayłopúlaxes , Tact., 66 , 5 .

27 , 1 s.; IV, 14 , 2 . Πλαίσιον , Tact. , 29 , 8 .

Philotas, ejus tábls, III , 29, 7 ; IV, 24 , 10. Platææ restitutæ , I , 9 , 10 .

Philotas Ciliciam provinciam a Perdicca accipit , Succ. Platæensium clades , 1,9 , 5 , 7 ; sævilia , 1 , 8 , 8 .

Alex., 5 . Pleiades, VI , 21 , 2 ; VII , 21 , 4 .

Philoxenus in Asia cis Taurum tributis cogendis præfectus, 112evolov , Tact., 29 , 8 .

III , 6 , 4 ; ex Caria exercitum Alexandro adducit, VII , Pnytagoras, II , 20, 6 ; 22 , 2 .

23 , 1 ; 24 , 1 ; Ciliciam provinciam etiam ab Antipatro Polemocrates Cleandri et Coni pater , quos v .

obtinet , Succ. Al . , 34 . Polemon Andromenis filius accusatus, III , 57 , I ss .

Pbiloxenus Susa occupat, III , 16, 6 . Polemon Megaclis filius , εταίρος , φρούραρχος , Πι , 5 , 3 .

Phisinus Chius, III , 2 , 5 . Polemon Theramenis filius vaúąpx.os, III , 5 , 5 .

Phocenses pacati, VII, 9 , 4 ; Thebanis infesti, 1,8,8 . Polemo , Perdiccæ familiaris , Succ. Al . , 23 .

Phænice, II , 13 , 7 ; 16 , 1 ; 21 , 3 ; VII , 19 , 4 ; Ind . , 43 , 1 ; Polemonium , urbs Ponti , Per ., 16 , 2 .

beata , VII , 19 , 5 ; recepta ab Alexandro, III , 1,2 ; 22, 4 ; V , Pollux , IV, 8 , 3 .

25, 4 cl. II , 13, 7 ; tributis cogendis Coranus præfectus, Polybius Arcas, Tacticôn auctor , Tact., 1 , 1 .

III, 6 , 4 ; Menes Inapyos , III , 16 , 9 ; Cadmus inde profi. Polydamas heros, Cyn ., 35 , 3 .

ciscitur, 11 , 16 , 1 . Polydamas Étaipas, III , 26 , 3 .

Phenices, mercatorts, VI, 22 , 4 $ .; nautæ , VI , 1 , 6 ; VII, | Polydectes, III, 3, 1 .

22, 5 ; Ind . , 28,1 . ex sideribus cursum tenent, VI , 26 , 4 ; Polydorus Labdaci pater, II , 16, 2
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Polyeuctus Atheniensis, 1 , 10 , 4 .
Ptolemæus Philippi filius turmæ præfectus, 1 , 14 , .

Polyides, UI, 19 , 6 . Ptolemaeus Seleuci filius σωματοφύλαξ βασιλικός , 1 , 24 , 1 ;
Polynices Thebanus , Cyn ., 35 , 1 . exercitum adducit , I , 29 , 4 ; ad Issum cecidit , 11 ,

Polysperchon Simmiæ illius. ejus tábus, II , 12, 2 ; III, 11 ,
10 , 7 .

9 ; IV, 22 , 1 ; 25 , 6 ; V, 11 , 3 ; VI, 5, 5 ; Bactris relictus, Ptolemæus ó owustopúla ( Ó Basedexós ) cecidit , 1 , 22 ,

IV , 16 , 1 ; in Macedoniam missus VII , 12 , 4 ; pater
4 , 7 .

Alexandri , Succ . Al . , 38 . Ptolemæus Thracum prætor, IV, 7 , 2 .

Polytimetus amnis, IV, 5 , 6 ; VI, 6 , 7 . Ptolemæus Ptolemæif., unus ex regii corporis custodibus ,

Porus Indiæ rex, V , 8 , 4 ; 20, 2,5 s.; 21,3 ; 22, 2 ; Ind ., 5 , Succ. Al . , 38 .

3 ; vincitur, V, 9 , 1– 19, 3; Alexandri socius, V, 21 , 2 ; Ptolemæus incertum quis ( secundum Gronovium ad I ,

24,4 ;donatur, V, 20, 4 ; 21,5 ; VI , 2 , 1 ; in Indiæ regno 23, (22) Philippi filius ) Cariæ præfectus , I, 23, 6 ; Oron ·

suo ab Antipatro confirmatur , Succ. Al . , 36 . tobatem vincit , 11 , 5 , 7. Ptolemæi incertum cujus tágas ,

Porus ó xxxós, V, 21 , 2 ss . cl. 20,6. II , 8 , 4 .

Posidium , Per ., 13 , 3 . Pulcher , Italorum præfectus, C. Alan . , 1. 13 .
Posidonius Rhodius Tacticam scripsit, Tact . , 1 , 1 . Pura Gedrosiæ , VI , 24 , 1 .

Potami, Ponti urbs, Per. , 14 , 4. IJúxvwa's phalangis , Tact., 11 , 3

Practius amnis, 1, 12, 6. Pydnæus Pantaleon , III , 5, 3.

Prasii gens Indiæ , Ind. , 10, 5 . Pylades , Per., 6 , 4 .
Priamus, 1 , 11 , 8 ; Tact., 19, 4 . Pylæ s. Thermopyla , 1 , 7 , 5. cf. Amanicæ , Cilicia , Persis,
Priapus ( vulgo Priamus ) , I , 12 , 7 . Caspius.

Prodigia, 1 , 11 , 2 ; 18 , 6 ss.; 20,1 ; 25, 6 s .; II , 3, 3 ss.; 8, Pylora insula , Ind., 37 , 8 .

18,1 ; 26, 4. cf. AlexanderM.et Aristander. Pyramus amnis , II , 5, 8 .

Præxes Persa satrapes ad Caucasum , III, 28, 4 . Pyrrhus , Alexandri pater , Tact., 1 , 1 .

Promethei antrum , V, 3, 2 ; Ind ., 5, 11 ; Per., 11 , 5 ; 19, 2. Pythodemus Ol . , 111 , 1 archon , 1, 1, 1 .

Propontis, IV, 15, 6 ; Per ., 12 , 2 . Python . v . Pithon .

Prosactius legebatur 1 , 12 , 6 . Pyxites fluv ., Per ., 7 , 4 .

Proserpina, II, 16,3.

QΔΙρόσταξης , Tact. , 20 , 3 ; 26 , 5.

Proteas Andronici filius classi præfectus , II , 2 , 4 s.; ad Quadi, 1 , 3 , 2 .

Alexandrum venit , II , 20, 2.

Protesilaus , I , 11 , 5.
R

Protomachus tois repoồpóuois præfectus , II , 9, 2.

Πρωτοστάτης quid , Tact., 6 , 4. Rbadamanthus , VII, 29, 3.

Prytanis iluv., Per ., 7 , 3 . Rhagæ opp . , III , 20 , 2 .

Psilis fluv ., Per. , 12 , 4. Rhæti , Ind. , 4 , 16 ; Tcct., 44 , 1 .

Psilum os Istri , Per ., 20 , 3 ; 24 ,
Rhambacia Oritarum , VI, 21, 5 .

1 .

Psychrus fluv., Per ., 7 , 2 . Rhea dea , Per ., 9 , 1 ; ejus statua , Phidiæ opus , ib . Rhea

Psylla emporium , Per., 13 , 5 . Phrygia ap. Romanos , Tact., 33 , 4 .

Rhebas fluv ., Per ., 12 , 3 .Psyttasia , Cyn . , 24 , 5 .

Plolemteus Lagi filius , Eordæus , VI , 28 , 4 ; Philippo re Rhenus Celticus, V, 7 , 2.

Rheomithres Persarum ad Granicum dux , 1 , 12 , 8 ; adgnante exsul , III , 6 , 5 ; revocatus fit owuatoqu2c5 , ! II ,

Issum occisus , II , 11 , 8 ; Phrasaortæ pater, ill , 18 , 11 .6 , 6 ; IV , 8 , 9 ; 15 , 8 ; VI , 28, 4 ; Alexandrum comi

Rhesmagas, Abascorum rex , Per ., 11 , 3.latur, II , 11, 8 ; V, 13 , 1 ; ex trierarchis, Ind. , 18 , 5 ;
Rhizius lluv. , Per ., 7 , 2 .falso a quibusdam tradi hunc ab eo servatum esse , VI ,

Rhodii sagittarii , II , 7 , 8 ; naves , II , 20 , 2 ; Rhodii Atia
11 , 8; conjurationem detegit, IV, 13, 7 ; cum imperio ,

lum repellunt, Succ. Al . , 39.Ill , 18 , 9 ; 29, 7 ; IV, 16 , 2 ; 21 , 4; 24 , 8 , 10 ; 25 ,

Rhoe, Per ., 13 , 1 .2 ss .; V , 23 , 7 ; 24 , 1 ss .; VI , 5 , 6 s.; VII , 15 , 3 ;

Rhosaces vulneratur, 1 , 15, 7 .
Aoraum expugnat , IV , 29 , 1 ss .; 30, 1 ss.; Indorum

Rbombi ratio , Tact., 7 , 1 .ducem cædit , IV, 24, 3 s .; Bessum persequitur, III , 29 ,

Romani. eorum fama, VII , 1 , 3 ; num legatos ad Alexan
7 , et capit, III , 30 , 1 ss.; vulneratur, IV , 23, 3; corona

drum miserint, VII , 15 , 5 s.; quomodo Ægyptum ad
tur, Vil , 4 , 6; uxorem ducit, VII , 4 , 6 ; postea rex,

ministrent, III , 5 , 7 ; quomodo pontes faciant, V , 7 , 2
proæm . Il ; cum Perdicca bellum gerit, VII , 18 , 5 ;

ss .; margaritam marinam ementes, Ind ., 8 , 9 ; RomanoÆgypti rex, Ind. , 43 , 4 ; Ophellam Cyrenæis auxilio mit
rum cum Parthis bella, Parth . 2; Romani interdum eletit , Succ . Al . 17 ; res Cyrenæorum componit, ib . , 19 ; ad

phantos in proeliis adhibuerunt, Tact., 2 , 2 ; eorum tes
eum venit Arrhidæus, ib ., 25 ; ejus belldm contra Per.

tudo, ib . , 11 , 4 ; curribus ad pugnam non utuntur, ib. , 19 ,diccam , ib. 28 ; quas provincias ei Antipater assignarit,

1 ; eorum exercitationes equestres , ib . , 599 .; Celtica et
ib ., 34 ; cf. ib . , 5 .

Iberica vocabula usurpantes , aliaque plura institutaAlexandri res gestas conscripsit, proæm . 1 s .; ab Aristo
moresque aliunde assumentes , Tact., 33 , 1 399. , 44, 1 .bulo discrepahat, IV, 3 , 5 ; neuter de Indo ponte juncto

Roxane Oxyartæ filia , Alexandri uxor, IV , 19 , 5 ; 20 , 4 ;
quidquam prodiderat, V, 7 , 1 ; eum maxime sequutus

VI , 15 , 3 ; VII , 4 , 4 ; Succ. Al . , 36 ; filium parit, Succ .
est Arrianus, VI , 2, 4. cf. Aristobulus. ejus auctoritas de

Al. , 8 .
re militari , V , 14,5; de Thebis expugnatis , 1 , 8 , 1 ; de

cæsis , 1, 2, 7; II , 11 , 8 ; de captivis, IV , 3 , 5 ; 25, 4 ;
S

de Uxüis receptis , III , 17 , 6 ; de Philotæ supplicio , III ,

26, 2; de Alexandri vulnere, VI , 10,1 ; 11 , 8 ; de sacris Sabaces Ægypti satrapes ad Issum occisus, II , 11 , 8 .

ab eo factis , V , 28 , 4; solius Acesinis magnitudinem Sabictas Cappadocum satrapes , II , 4 , 2.

commemoravit , V, 20, 8. cf. Aristobulus. Sacæ Scythæ, III , 8,3 • 11 , 4 ; VII , 10, 5 .

21 .
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Sacala locus Asiæ , Ind. , 22 , 4 . Cariæ Ada , Ptolemæus.

Sacer mons Ponti, Per ., 16 , 5 . Carmanice Sibyrlius, Tlepolemus.

Sacer portus, 'Ispos acuín , Per. , 18 , 4 .
Caucasi Proxes .

Sacesinæ , lll , 8 , 4 ; 11, 4 . Ciliciæ Balacrus , Menes.

Sagalassus vel Salagassus, I , 28 , 2 . Cælesyrice Menon.

Sagittariorum usus , Tacl., 15 , 1 . Drangum Stasanor.

Salamis , VI , 11 , 6 . Gadrosorum Apollophanes , Thoas , Sibyrlius.

Salmacis Halicarnassi arx , 1, 23, 3 . Hyrcaniorum Amminapes , Phrataphernes.

Salmydessus urbs , Succ. Al . , 7 ; Per ., 25 , 1 . Indorum diversis plerique locis Abisares, Eudemus ,

Sambus Indorum montanorum satrapes , VI , 16 , 3 ss .; ſlu- Musicanus, Nicanor, Oxyartes, Philippus, Pithon ,

vius Ind. Ind. , 4 , 4 . Sambus, Taxiles.

Samus, 1 , 19 , 8 ; contra Mycalen , V, 5, 2 . Libyæ Apollonius.

Sandaracas , Per. , 13 , 4 . Lyciæ Nearchus.

Sandracottus rex Indorum , V, 6 , 2 ; Ind ., 5 , 3 ; 9,9 . Lydice Menander.

Sangada regio Asiæe , Ind ., 21 , 11 . Macedoniæ Antipater .

Sangaus oppido præfectus , IV, 22, 8 . Mardorum Autophradates.

Sangala Cathæorum oppidum , V, 22,4 24,8. Medorum Atropates , Oxodates.

Sangariusamnis. de ejus fontibus et cursu , 1 , 29,5 ; Per ., Oritarum Apollophanes, Sibyrtius.

13 , 1 . Paphlagonum Calas.

Saniga , Per., 18 , 3 ; eorum rex Spadagas , Per. , 11 , 3 . Perætacarum Oxathres .

Sanni , Per. , 11 , Parapamisadarum Tyriaspes , Oxyartes.

Saparnus fluvius India Ind ., 4 , 12 . Parthyceorum Amminapes , Phrataphernes.

Saranga regio Asiæ Ind. , 22, 3 . Persarum Phrasaortes , Orxines , Peucestas.

Saranges fluvius India, Ind ., 4 , 8 . Phænices Coranus , Menes .

Sardanapalus , II , 5 , 3 s . Phrygiæ ad Hellespontum Calas.

Sardes , 1 , 17 , 3 ss.; 24 , 3 ; arx , III , 16 , 5 ; ejus silus, I ; Phrygiæ majoris Antigonus.

17 , 5 ; Succ. Al. , 26 , 40 . Syriæ Arimmas , Asclepiodorus, ( Bessus. ] Menon.

Sardiani, 1 , 17 , 3 . Susianorum Abulites.

Sarissarum longitudo , Tact ., 12 , 7 . Tapurorum Autophradales.

Sarmatarum equites, Tact., 44 , 1 . Thracum v . Thracia . ceterum cf. hæc nomina .

Sathon , 1 , 12 , 7 . Satyrus , III , 28 , 4 .

Satibarzanes Ariorum satrapes , III , 8 , 4 ; ab Alexandro re- Saunia jacula , Ind . , 16 , 10 .

ceptus, III , 25, 1 s .; deficit , III , 25 , 5 ss.; occisus , III , Sauromatæ , 1 , 3 , 2 ; Tact., 4 , 3 .

Saus fluvius ap. Pæones, Ind ., 4 , 16 .

Satraces Scytharum dux, IV , 4 , 8 . Scione expugnata , 1 , 9, 5 .

Sairapæ velpræfecti Darii commemorantur. Scipio Africanus Polybium secum habuit, Tact. 1 , 1 .

Ægyptiorum Sabaces et Mazaces. Scuta equitum , Tact., 45 , 4 .

Arachotorum Barsaentes. Scythæ Istri accolæ , 1 , 3 , 2 ; maxima Europa natio , IV, 1 ,

Ariorum Satibarzanes . 1 ; legati ad Alexandrum , VII, 15 , 4 ; Asiani, III, 8 , 3;

Armeniorum Orontes et Mithraustes . Cyri in eos expeditio, III , 27 , 4; IV, 11 , 9 ; V, 4,5 ; Da

Babyloniorum Bupares. rii , IV, 11 , 9 ; equites Darii socii, III , 8, 6 ; 11 , 6 ; 13, 3

Bactrianorum Bessus. s.; 19 , 3 s .; Spitamenis , IV , 5 , 4 ss.; 6 , 1 ; Alexandri,

Cappadocum Mithrobuzanes et Ariaces. V, 12 , 2 ; Nopcoes, IV, 5, 3 ss .; VII , 16 , 1 ; Alexandri ho

Cariæ Orontobates .
stes , IV, 3, 6 ss .; 4 , 1 ss.; IV , 5 , 3 ss .; 6 , 1 ; legati

Drangum Barsaentes. ad eum , IV, 5 , 1 ; 15, 1 ss .; in deserta rejecti , V, 25,

Hyrcaniorum Phrataphernes. 5; η έρημος της Σκυθικής, IV, 5 , 4 ; rex , IV , 5 , 1 ; 15 , 1;

Indorum montanorum Barsaentes . οι σατράπαι οι της Σκυθικής χώρας και όσοι άλλοι δυνά

Joniæ et Lydiæ Spithridates. σται κατά την γήν την Σκυθίδα , 1V , 15 , 3 ; eorum κοινόν ,

Medorum Atropates. IV, 5, 1 ; expeditionem in eos meditatur Alexander , IV,

Parthyæorum Phrataphernes ( et a Besso factus Bar 1 , 2 s.; VII , 1 , 3. cf. Abii .

zanes ) . Scytharum acies cuneata , T'act., 16,5 ; corum rex , lan
Persarum Ariobarzanes .

dysus, Parth ., 3 ; Scythici equi, Cyn ., 1,4 ; Scythica

Phrygiae ad Hellespontum Arsites. signa , dracones , Tact., 35.

Phrygice majoris Atizyes. Scythica terra et Exubis yň, IV, 15 , 3 ; Ind ., 2, 4 ; 3, 9; 5 ,

Sogdianorum Bessus. 6 ; 7 , 2. Scythica natio Sacarum , III , 8 , 3 .

Susiorum , III , 16, 6 . Scythotaurorum portus , Per. , 19 , 4 .

Syriæ Mazæus. Sebastopolis , Per . , 11 , 3 ; 10 , 3 et 4 ; 17,1 .

Omnino cf. III , 8 , 3 ss . Memnon et singula nomina. Seculinus , C. Alan . , 7 .

Satrapæ vel præfecti Alexandri commemorantur. Seleucus Ptolemæipater, 1 , 24 , 1 ; 29 , 4 ; 1 , 10, 7 .

Ægypli Doloaspis aliique, IIS , - , 2 ss . , Cleomenes. Seleucus, Antiochi f., Succ. Al . , 2 ; Étaipos, V, 13 , 1 ; tois

Arabum Ægpto finilimorum Cleomenes . υπασπισταϊς τους βασιλικούς praefectus , V, 13, 4 ; pla

Arachotorum Menon et Sibyrtius. langi , Y, 16, 3 ; uxorem ducit ,VI, 4 , 6 ; Serapidem

Ariorum Arsames , Satibarzanes , Stasanor. consulit , VJI , 26, 2. Babyloniæ præficitur, Succ. Al. , 35 ;
Armeniorum Mithrines. rex potentissimus, VII , 22 , 5. cf. V, 13 , 1 ; ad Ipsum ,
Assacenorum Sisicottus.

VII , 18 , 5 ; Nicator, Ind. , 43, 4

Babyloniorum Mazæus , Stamenes , alii, III , 16, 4 . Selge et Selgenses , 1 , 28, 1 .

Baclrianorum Artabazus , Amyntas. Semele , II , 16 , 1 .

Cappadocum Sabictas. Semiramis, 1 , 23 , 7 ; ejus in Indiam expeditio , VI, 24, 25

28 , 2 .
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Serapis Babylone cultus', VII , 26, 2 . Sosicles , IV, 16, 6 .

Sesostris Ægyptius, Ind ., 5, 6; Parth., 3 . Sostratus Amyntæ filius Alexandro insidiatur, IV, 13,3.5.;

Sestus , 1 , 11 , 5, 6 . punitus, IV, 14 , 3 .

Seuthes Thracum rex, Per., 25 , 1 ; ejus contra Lysimachum Spadagas Sanigarum rex , Per., 11 ,

bellum , Succ . Al . , 10 . Sparta ab Epaminonda territa , 1 , 9 , 4 .

Sibæ gens Indiæ, Ind ., 5 , 12 . Spartiates Euthycles , II , 15, 2 .

Sibyrtius Carmaniæ ,postea Arachosiæ et Gadrosiæ satrapes, Spatembas rex Ind . , Ind . , 8 , 1 .

VI, 27 , 1 cl . V, 6 , 1 ; Succ . Al . , 36. Spitaces Indorum νομάρχης , V, 18 , 2 ,

Sicilia , VII , 1 , 3 . Spitamenes equitibus Sogdianis præfectus, III , 28 , 10 ; Bes

Siculi equi, Cyn . , 23 , 2 ; Siculi quadrata equitum acie utun- sum prodit, III , 29, 6 s.; 30, 1 s.; Maracanda oppugnat,

tur , Tact ., 16 , 9 . IV, 3,6 s .; vincit excurrentes,IV, 5 , 2 ss .; eum persequitur

Side , I , 26 , 4 s.

Sidetæ unde oriundi, I , 26 ,
Alexander, IV , 6, 3 ss .; rursus Macedonas aggreditur, IV,

4 .
16, 4 ss.; 17 , 4 ss .

Sidon , II , 20, 3 , 5 , 6 , 9 s .; 21 , 1 , 8 ; 22 , 6 ; 24 , 1 ; 3 ; ab Spitamenes Bactrius, VII , 4 , 6 .

Alexandro recepta , II , 15 , 6 ; naves , II , 19 , 6 . Spithridates loniæ et Lydiæ satrapes, I, 12 , 8 ; ad Granicum

Sidonii , ll , 15, 6 ; triremes , II , 20, 1 . occisus; 1 , 15 , 8 , 16, 3 .

Sigames fluv ., Per . , 11 , 4 . Stachemphax , Zilcharum rex , Per., 18 , 3 .

Sigeum , 1 , 12 , 1 . Stamenes Babylonis satrapes, IV, 12 , 3 .

Sigon Phænices, II , 13 , 8 .

Sigrium Lesbi promontorium , II , 1 , 2 .
Stasanor Étaipos, Ariorum satrapes, III , 29, 5 ; IV, 7 , 1 ;

18, 1 ; Drangum , IV, 18 , 3 ; Ariorum et Zarangum , VI ,
Silas fluvius Indiæ , Ind. , 6 , 2 .

27 , 3 ; VI; 29, 1 ; Succ. Al . , 36 .

Silphium herba , III , 28,6 s.; Ind., 43 , 13 . Stephane , Ponti urbs , Per . , 14 , 4 .
Simmias Polysperchontis pater, quem v.

Etipos , Tact ., 14 , 5.

Simmias Amyntæ táčet præfectus, III , 11 , 9; 14 , 4 . Etolyeīv quid ? Tact. 8 , 2 ; 20 , 2 ; 22 , 1 .
Simmias Andromenis filius accusatus et absolutus, III , 27 , Στόμα φάλαγγος , Tact. , 8 , 5 .

Simon , qui de re equestri scripsit; Cyn . 1 , 4 . Στρατηγία idem quod φαλαγγαρχία , Tact. , 10 , 6 .
Sinarus fluv . Ind . , Ind. , 4 , 9 . Straton , II , 13 , 7 s.

Sindica , Per ., 18 , 4 ; 19 , 1 . Strobilus, Caucasi jugum , Per., 11,5.
Sindimana Indiæ , VI , 16 , 4 .

Strymon , 1 , 11 , 3 ; Iņd. , 18, 10.

Singamus fluv ., Per ., 10 , 2 .
Stura locus India, Ind ., 21 , 1 .

Sinope , VII , 2 , 1 ; colonia Milesiorum , Per. , 14,5 ; Sino
Stymphæa, 1, 7 , 5 .

pensium coloniæ , Per. , 16 , 3 et 4 ; Succ. Al. , 5 .
Sunium , VI , 11 , 6 .

Sinopensium legati , III , 24 , 4 .
Suraseni gens Indiæ , Ind ., 8,5 .

Siphnus insula, II, 2 , 4 ; 13 , 4 . Susa , III , 17 , 1 ; 19 , 8 ; VII , 10 , 7 ; Succ . Al . , 38 ; monu

Sisicottus Assacenorum satrapes , dubia scriptura , V, 20, 7 .
mentis ornata , III , 16,7 8.; VII, 19 , 2 ; præmium belli ,

Sisidona urbs Asiæ, Ind ., 37 , 8 .
JI , 16 , 2 ; fanum spoliatum , VI, 37,5 ; nuptiæ ibi facta ,

Sisines ) , 25 , 3 s . VII , 4 , 4 .

Sisines Phrataphernis filius , VII, 6 , 4 .
Susia Ariæ , III , 25 , 1 .

Sitaceni III , 8 , 5 ; 11 , 5 . Susia terra , VII , 7 , 1 .

Sitacus fluvius Persidis, Ind., 38, 8 .
Susiana terra , III , 16 , 9 .

Sitalces Thracum dux , 1 , 28 , 4 ; 11 , 5 , 1 , 9 , 3 ; III , 12 , 4 . Susiani , III , 8,5 ; eorum terra , VI , 28 , 6 ; præfectus An .

in Media relictus , III , 26 , 3 .; supplicio affectus, VI ,
tigenes, Succ, Al . , 35 .

27, 4. Susii , III , 11 , 3 ; recepti , III , 16 , 6 s.; V, 25 , 5 ; VII , 9,8 ;

Sittocatis fluv. Ind ., Ind. , 4 , 4 .
eorum satrapes , ill , 16 , 6 , 9 ; 19 , 2 ; Ind. , 40 , 16 ;

Soamus fluvius India , Ind. , 4. 12 .
42, 2 s.

Soastus fluv. Ind . , Ind. 4 , 11 .

Socrates Sathonis filius , lápxns 1 , 12 , 7 ; 14 , 1 ; VI , 15 , 1 .
Syene urbs Ægypti, Ind ., 25, 7 .

Sochi ( an Socha ? ) Assyriæ urbs, II , 6 , 1 .
Syllium , 1 , 26, 5 .

Sogdi Indi. eorum Basihelov, VI , 15, 4 .
Syınboli portus, Per ., 19 , 5.

Ludoyiguos quid , Tact., 7 , 1 .
Sogdiana, III , 28 , 9 ; IV, 16 , 1 , 3 ; Massagetis confinis, IV,

17,4 ;regia, Jii, 30, 6 ; IV, 5, 3; petra, IV, 18, 4 ; oppida Surayua , ouvrayuatópins, Tact., 10 , 3 .
LuvaortiGUÓS , Tact., 11 , 3 .

constituta , IV, 16 , 3 .
Syra , IV, 13 , 5 .

Sogdiani Besso parent, III , 8 , 3 ; contra Alexandrum , IV,
Syri , οι εκ της κοίλης και όσοι της μεταξύ των ποταμών Συρίας ,

1,5 ; satrapæ ejus non parent, IV, 15, 7 ; equites, III , 28 ,
III , 8 , 6.

10 ; Alexandri , V, 12 , 2 ; VII, 6, 3. legebantur III , 7 , 7 . Syria et Ρllenice , ΙΙΙ , 1 , 2; ή κοίλη , ΙΙ , 13 , 7 ; ή τε κοίλη και

Sogdianorum prætectus Stasanor , Succ. Al. , 36 .

Soli, II , 5, 6 ; 8 , 6 , 4 ; 20, 2 ; puniti, II , 5, 5 ; pars pænæ re
η μέση των ποταμών, V , 25, 4 ; VII , 9, 8 ; οί τε εκ κοίλης

Συρίας και οι εκ της μέσης των ποταμών, II , 11 , 4. satra

mittitur, II , 12 , 2 .

Solomatis fluv. Indiæ , Ind ., 4 , 3 .

pes Mazæus, III , 8 , 6 ; Arimmas, III , 6 , 8 ; Asclepiodorus,

Solon , VII, 16, 7 .

IV, 13 , 4. cf. IV , 7,2 ; Menes, III , 16, 9 ; Manalotivn

EwuatoçÚMakes Alexandri Aristonus, Balacri duo , Deme- xamoupévn Lupín, II , 25 , 4. cf. VII , 9 , 8 ; Ind ., 43, 1 ; Lao .

trius , Hephæstion , Leonnatus , Lysimachus , Menes , Per
medonti assignatur, Succ. Al. , 5 et 34 .

diccas , Peucestas , Pithon , Ptolemæi tres .
Syrmus rex Triballorun , 1 , 2 , 2 s.; 4 , 6 .

Sonus fluv. Ind . , Ind ., 4 , 3 ,
Syrphax , 1 , 17 , 12 .

Sophithes rex Indorum , VI, 2, 2 .
Σύστασις , Tact. , 14 , 3 .

Opolis equitibus praefectus, 1,2, 5 ; Hermodori filii tan, III , Lúotpaula, Tact. , 14,5 .

11 , 8; in Macedoniam missus, IV, 18 , 3 ; Hermolai pater, Luotpeppatápya!, Tact., 14 , 6 .

IV, 13 , 2 .
Lutuyetv quid , Tact., 8 , 2 .
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T Thersippus Alexandri ad Darium legatus, II , 14 , 4 .

Theseus Neptuni filius , VII , 29 , 3 ; ejus cum Amazonibus

Tabularum duodecim leges Romani ab Atheniensibus mu- bellum , VII , 13 , 5 .

tuati sunt , Tact., 33 , 5 . Thessalos, quos olim metuerant Macedones, subegit Philip

Tacticôn auctores , Tact., 1 , pus , VII , 9, 4; equites Alexandri, I , 14, 3 ; 25, 1 s .; II, 7 ,

Tænarum promontorium , II , 13, 6. 8 ; 8 , 9; 9, 1 ; 11 , 2 s .; III , 11 , 10 ; remissi, 3 , 19, 6 ; V ,

Tala vox Indica , Ind. , 7 , 3. 27 , 5 ; Thessali equites quanam acie uti soleant, Tact.,

Talmena portus, Ind. , 29 , 1 . 16 , 3 ; Thessali equi , Cyn. 23 , 2 .

Tamyraca , Per ., 20 , 1 . Thessalia , 1, 7 , 5 .

Tanais s. laxartes amnis , III , 28,8 ; 30 , 8 s .; IV , 1 , 3 ; 3 , Thessaliscus Thebanus ad Darium legatus, II, 15, 2 s.

6 ; V , 25 ; 5 ; VII, 10, 6 ; quomodo ab Alexandro trajectus, Thetis Leucen ins. filio excitat , Per ., 21 , 1 .

IV , 4 , 1 ss. Thiannica regio , Per ., 7 , 1 .

Tanais amnis qui Europam et Asiam dividit , III , 30, 8 s .; Thibro Lacedæmonius Harpalum interimit, in Cretam tra

Per ., 19, 1 . jicit , Cyrenas proficiscitur, ubi post varia fala suspen

Taoce locus Persidis , Ind ., 39 , 3 . ditur, Succ . Al . , 16 sq .

Tapuri, III , 11 , 4 ; 23, 1 ; Persidi vicini , VII , 23 , 1 ; equites Thoana , postea Tyana , Per. , 6 , 4 .

Phratapherne duce, III , 8 , 4 ; satrapes Autophradates, III , Thoaris fluv ., Per. , 16 , 1 .

23, 7 ; 24 , 3 . Thoas , Taurorum rex , Per. 6 , 4 .

Ταραντιναρχία , Tact., 18 , 3 . Thoas Mandrodori filius, VI , 23, 2; Ind. , 18,7 ; Gadrosiorum

Tarentini quinam dicantur, Tact . , 4 , 4 . satrapes moritur, VI , 27 , 1 .

Tarquinius superbus, p . 249. $ 4 . Thoraces equitunı, Tact. 34 , 6 .

Tarsenses, II , 4 , 5 . Thraces. fortes, II, 7,5;Macedonibus infesti, VII , 9, 2.cf. V,

Tarsias promontorium Asiæ , Ind ., 37 , 9 . 26 , 6 ; οι αυτόνομοι (και οι όρειοι ) 1 , 1 , 55.; ab Alexandro

Tarsuras fluv ., Pers., 10 , 2 . victi, 1, 1 , 8 ss.; item qui Triballis vicini, 1 , 2 , 3 ; 3 , 3 s.;

Tarsus II , 4 , 5 8 .; 5 , 2 , 8 ; 6 , 4 . Alexandri milites , 1 , 14 , 3 ; 28 , 4 ; II , 5 , 1 ; 9 , 3 ; 111 , 12, 4 ;

Tarlessus Phænicum colonia , II, 16, 4 . equites , ll , 7 , 8 ; Bithyni, I , 29 , 5 ; Per ., 13 , 6 ; a

Taulantii et rex eorum Glaucias , 1 , 5, 1 ss .; 6 , 8 ss . Scythis cuneatam aciem acceperunt, Tact., 16,6 ; eorum

Taurica , Per., 19,4 ; Taurica Chersonesus, ib . , 19,5. rex Seuthes , Per., 25 , 1 .

Tauriscus , III , 6 , 7 . Thracia, 1 , 1,4 ; maximaparsa Philippo Macedoniæ adjuncta,

Tauron sagittariis præſectus, V , 14 , 1 ; phalangi , V , 16 , 3 . VII , 9 , 3. cf. II , 14 , 5 ; otpatnyÒS AT Opaxns Alexander

Taurunos urbs Pæoniæ , Ind. , 4 , 16 . Aeropi filius, I , 25 , 1 ; Ptolemæus, IV, 7 , 2 ; præfectus Cra

Taurus mons , II , 4 , 7. v. inprimis V , 5, 2 ss.; 6 , 1 ss .; Asia terus, VII , 12 , 4. Lysimacho assignatur, Succ . Al . , 7 .

cis Taurum , III , 6 , 4 cl . 6 ; Ind ., 2 , 2 ; 3, 2 . Thriambus Dionysi cognomen , VI , 28 , 2 .

Taxila , VII , 2 , 2 ; urbs maxima inter Indum et Hydaspem , Thurinus Pasicrates, II, 22 , 2 ; nişi forte Koupleús legendum .

V, 3 , 6 ; 8 , 2 ss . Thymena , Per. , 14 , 2 .

Taxiles Indiæ partis regulus, IV, 22, 6 ss.; V, 3 , 5 ; donatus, Thymondas Mentoris filius , transfuga , militi peregrino

V, 8, 2 ; ad Porum missus, V , 18 , 6 s.; cum eo reconcilia- præest, II , 2 , 1 ; 13 , 2 .

tus , V , 20 , 4 ; Indiæ partem administrandam accipit, VI, Thiynias litus, Per ., 24 , 6.

27 , 2 ; Succ. Al , 36 . Θυρεοφόροι , Tact., 4 , 4 .

Teleplius εταίρος , VI , 23 , 6 . Thyrailegebantur IV, 23 , 1 .

Τέλος idem quod μεραρχία , Tact ., 10 , 5 ; τέλος equitum , Tibialia equitum , Tact., 34 , 6 .

Tact., 18 , 4 . Tigris amnis III , 7,4 8. , 15 ; V, 7 , 2; VII, 7,6 s.; 16,5 ; Ind. ,

Telmissenses recepti, Ι , 24 , 1 ; σοφοί τα θεία εξηγείσθαι ; Ι , 42, 2 ; ostium , VI , 19,5 ; 28 , 6 ; VII , 1 , 1; Euphrate bumi

3, 3 $ . cf. Aristander .
lior fluit, VII , 7 , 3 s.

Telmissenses Pisidarum , 1 , 27 , 5 ss .; 28 , 1 . Timander, ejus tátis , I , 22 , 4 .

Telmissus Pisidarum , I , 27 , 5 ; 28 , 2 . Timanthes Pellæus ex trierarchis , Ind ., 18 , 3 .

Tenedii a Persis subacti , II , 2 , 2 s .; deficiunt, III , 2 , 3 . Timolaus , 1,7,1 .

Teridates , Arsacæ frater . Parth . 22 . Timoleontis historiam Arrianus scripsit, p. 249 .

Testudo Romanorum , Tact., 11 , 4 . Tiryns Argolidis, V , 26, 5 .

Τετραφάλαγγαρχία , Tact. , 10 , 8 . Titan , Ind ., 5 , 11 ; Per. , 19, 2 .

Τετραρχία τετράρχης , Tact . 10, 2 . TitaresiusThessaliæ fluv . aquam levissimam habet,Per ., 8,3 .

Tetrisias , Per. , 24 , 3 . Tius urbs , Milesiorum colonia , Per ., 13 , 5 .

Teucer Salaminius , Cyn . , 35 , 1 . Tlepolemus Pythophanis filius, Étaipos, in Parthyæis et lyr.

Teuchira , urbs Libye , Succ. Al . , 17 . caniis érioxotos, III,22,1 ; Carmaniæ satrapes,VI , 27,1;
Tenedus a Persis recepta , II , 2 , 2 s. Ind. 36 , 8 ; Succ . Al . , 35 .

Thapsacus , II , 13 , 1 ; III , 6 , 4 ; 7 , 1 ; VII , 19 , 3. Tmolus mons Lydius, V , 1 , 2 .

Thebæ , 1, 7,1;a Cadmo occupatæ, II , 16 , 1 ; dirutæ , 1,9,9 s , Totulegum , vox celtica , quid , Tact., 43 , 3 .

Thebani. corum perfidia et sævitia, I , 9,7 ; victoria , 1 , 9 , 4 ; Tomea ( Tomi ) , urbs Ponti, Per. , 24 , 2 .

Macedonibus semper infesti, VII , 9 , 1 ; ab iis deficiunt, I , Tomerus fluv . As . , Ind., 24 , 1 .

7,1 ss .; expugnantur, 1,8 , 1 ss.; cladismagnitudo, 1,9, 1 ss .; Topiri . v . Tapuri.

legati ad Darium, II , 15, 2 ss. cf. Dionysus et Hercules . Trajanus, imperator, Per. 1,3 ; 16 ; Parth . 3 .

Theocritus , IV, 13 , 4 . Tralles opp ., I , 18 , 1 ; 23 , 6 .

Theodorus, II, 16 , 9 . Trapezus, VII, 13 , 4. Per. 1 , 1 ; 16,5 ; Succ. Al . 3 .

Theodosia urbs deserta , Per . , 19 , 3 . Trapezuntii , C. Alan . 7 ; Per. 11 , 1 .

Thera insula , II , 5 , 7 . Triballi Macedonibus inſesti , V , 26 , 6 ; VII , 9 , 2 ; res no .

Theramencs, III , 5 , 5 . vas moliuntur , 1 , 1 , 4 ; rex corum Syrmus , 1 , 2 , 2 ;

Thermocon fluv . , Per ., 15 extr ., 16 , 1 . 4,6 ; vincuntur , 1 , 2 , 4 ss.; frustra impugnantur , I ,

Theron tyrannus Agrigentinorum , 1 , 12 , 3,3 s .; dedunt se , 1 , 1,6.
2 .
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Triopium Cariæ , II , 5 , 7 . Vertragi, canes Gallici , Cyn ., 3 ; 6 .

Triopolis Phænices , II , 13 , 2. Per. 16 , 1 . Verus , equitum Numidarum præfectus , C. Alan . , 3 .

Triptolemus, Ind., 7 ,6.

Tripylum Halicarnassi , 1 , 22,1 , 4 . X

Troea locus Ichthyoph ., Ind . 29 , 5 .

Trojanum bellum , J , 11,7; Trojani de curribus pugna- Xanthus amnis et oppidum , 1 , 24 , 4 .

bant, Tact. 2 , 5 . Xathri Indi αυτόνομοι, VI , 15 , 1 .

Tutapus fluv. Ind . , Ind . 4 , 10 . Χεναγία , ξεναγος , Tact ., 10 , 3 ; 14 , 4 .
Thyana Cappadociæ , olim Thoana , Per. 6 , 4 . Xenophantus , III , 5 , 3 .

Tylus insula , VII , 20 , 6 s. Xenophon Grilli filius miles , II , 4 , 3 ; 7 ; 8 s . ; scriptor ,

Tymphæa vel Stymphæa , 1,7 , 5 .
1 , 12 , 3 ; 11 , 8 , 11 ; VII , 13 , 4 ; citatur, Per. , 1 , 1 ; II , 3 ;

Tyndareus, IV , 8 , 2 . 11,1 ; 12 , 5 ; 13 , 6 ; 14 , 4 ; 16 , 3 ; 25 , 1 ; Tact., 6 ; 3 ;

Tyndaridæ , urbs Pontica , Per . 13 , 4 . 29, 8 ; Cyn ., '1,1; 2, 1 $99 .; 3 , 1 $99 .; 5 , 6 ; 16 , 6 ;

Tyriaspes cum imperio , V , 20 , 7 ; satrapes Parapamisa 24 , 2 ; 30 , 2 .

darum , IV , 22 , 5 ; remotus , VI , 15 , 3 . Xenophon , militum dux in prælio contra Alanos ab Ar
Tyrii . eorum rex Azemilcus, II , 15 , 7. cf. Hercules et riano commisso , C. Alan . 10. 22 .

Carthago.
Xerxes superbus, VII , 14 , 5 ; monumenta e Græcia as

Tyrus aditu Alexandro negato oppugnatur et expugnatur , portavit , III , 16 , 7 ; VII , 19 , 2 ; victus , IV , 11 , 9 ;

H , 15 , 6 – 24 , 6 ; ab υπασπισταϊς , IV , 26 , 6 . templa Babyloniorum diruit, III , 16 , 4 ; VII , 17 , 2 .

Tyrrheni legatos mittunt ad Alexandrum , VII , 15 , 4 . Xynema, Celticum jaculationis genus , Tact . 42 , 4 .

Yistopópol, Tact . 4 , 4 .
U

ጊz

Ουρά φάλαγγος , Tact. , 8 , 4.

Uragus qualis esse debeat , Tact., 6 , 4 ; 12 , 11 . Zadracarta Hyrcaniæ , III , 23 ,

Cranus , VII , 20 , 1 . Zagatis fluv . , Per ., 7 , 3 .

Urii Jovis ſanum , Per. , 12 , 1. 2 . Zagora , urbs Ponti , Per ., 14 , 5 .

UxiiCossæis finitimi, VII , 15 , 1 ; Darii socii, III , 8 , 5 ; Zarangai, III , 23 , 8 ; Zarangi , VI , 17 , 3. cf. Dranges.

11 , 5 ; ab Alexandro victi , Ill , 17 , 1 ss.; VII , 10,6 ; Zariaspa urbs maxima, IV , 1,5 ; VII , 1 , 16 , 6 .

Ind. , 40 , 16 . Zelea , I , 12 , 8 .

Zelitæ , 1 , 17 ,

V Zephyrium , Per ., 14 , 3 ; 16 , 4 .

Zeudracarta , III , 25 , 1 .

Valens, legionis dux , C. Alan . , 3 ; 24 . Zilchi , Per . 18,3; eorum rex , ib .

Vasacos Armenius , C. Alan. , 12 . Zydritæ , Per. 11 , 2. eoruni rex , Pbarasmanus, ib .

Veneris fanum ad Artanen fluv., Per ., 12 . Zuyev, Tact., 20 , 2 ; 22 , 1 .

6 .
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PRÆFATIO.

Nemo unquam rerum suarum lot nactus scriptores est, quot in

Alexandri vita gestisque narrandis elaborasse comperimus. Quodsi

ne unus quidem in tanto numero exstitisse videtur, qui nobilitatem

argumenti gravitatemque vi ingenii exæquaverit , id quidem ex stu

diorum perversitate, qua scribendæ ars historiæ inde ab Alexandri

ævo depravari coeperat, explicationem facile admittit . Sed demirere

Fortunam , quæ juveni suo dilectissimo ægre concesserit, ut ex uber

rima ista copia monumentorum vix paucissima quædam neque ea

præ ceteris conspicua ad longinquiorem ætatem perdurarent. Nam

quas per literatissima sæcula quattuor Græcia tulit historias Ale

xandri , eas omnes nescio quæ invidia pessumdedit ; neque inte

grum quidquam nobis jam relictum est præter ea, quæ Hadriani

demum temporibus Arrianus et Plutarchus conscripserunt. Etenim

subsequentis etiam ætatis auctores una omnes obruit oblivio .

Quamquam horum jacturam ferre licet levius , quum in diem magis

tunc degenerasse historiam consentaneum sit . Jam enim adolescit

historiæ proles quædam spuria , quæ orbem terrarum perambulans

tantopere suis illecebris homines irretivit, ut ipsa historia, con

temtam sese videns ac proculcatam, e conspectu se subduceret

errorisque pænas penderet exilio . Fabulosas illas narrationes dico,

quæ etsi neque ad literarum historiam parvi sint momenti, neque

etiam ab Alexandri rerum scrutatore impune negligantur, hoc

tamen loco tanto tutius missas facere licet, quum separatim de iis

disserere sit propositum . Verum percurramus nomina scriptorum,

quæ vel fama nobis tradidit , vel sparsis hic illic ruinis inscripta

legimus.

Ipse Alexander historiæ suæ scribendæ munus demandasse vi

detur Anaximeni et Callistheni , quorum ille aliis operibus jam

inclaruerat, bic vero , etiamsi scriptis nondum notus fuisset, tamen

verbis magistri et suopte ingenio regi condiscipulo commendaba

tur . Præler hos Ephorus quoque, eodem, opinor, consilio , advo

catus esse ab Alexandro , sed non obsecundasse invitanti perhibe

tur (Plutarch. De stoic. rep . c . 20). Reliquos autem comites neque

FRAGM . SCRIPTORUM ALEX .
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muneris professio neque regis exhortatio, sed rerum, quibus spe

ctatores vel actores intererant, novitas et magnitudo ad scriben

dum abripuisse videtur. Eorum tamen numerus, qui omnem Ale

xandri historiam complexi sint, haud ita magnus est . Etenim

Callisthenes quominus opus suum absolveret fato impeditus præ

maluro ; Marsyas Pellæus non ultra annum 331 a . C. narrationem

deduxit ; Nearchus nonnisi navigationem suam et quæ conjuncta

cum ea erant, memoriæ prodidit. Quod idem statuendum est de

Thasio Androsthene. Arctioribus etiam finibus circumscriptum

argumentum tractavit Ephippus Olynthius, qui ea tantum quæ ad

mortem et sepulturam Hephæstionis et Alexandri pertinent, per

secutus esse videtur. Similiter non tam justas historias quam quæ

subsidia historico forent, elaborarunt auctores Diariorum, Eumenes

et Diodotus. Inferioris denique loci sunt Bæton et Diognetus, iti

nerum mensores, quibus similes addere licet Archelaum et fortasse

Amyntam. Ex reliquis Chares Mytilenæus majorem operæ partem

in vita regis privata enarranda posuisse videtur. Cyrsili autem et

Medii et Polycleti et Leontis Byzantini historiarum quæ fuerit

indoles et ambitus, dici jam nequit. Itaque inter æquales Alexandri

historicorum nomine præ ceteris dignos præter Anaximenem et

Callisthenem novimus Onesicritum , Ptolemæum , Aristobulum ,

Clitarchum . Quorum postremus, quamvis comitibus regis probabi

liter accensendus non sit , eademque qua Onesicritus malæ fidei

jofamia premeretur, nihilominus propter orationis jucunditatem

et spiritum quendam poeticum reliquis omnibus palmam præri

puit, nec minorem in seriores rerum Alexandri scriptores quam

Ctesias in Assyriacôn narratores vim exercuit . Quemadmodum vero

contra Ctesiæ fabulas Dinon , pater Clitarchi , exstitit, sic Clitarchi

similiumque levitas et auctoritas immerita haud minimum contu

lisse videtur, ut senes jam duumviri , Ptolemæus et Aristobulus,

scribendi provinciam susciperent, ad fidem severitatemque histo

riam revocaturi .

Proximis dehinc temporibus insigniores scriptores misso Alexan

dro ad successorum historiam se converterunt, quam postea unus

Nymphis, quantum scio , cum Alexandri historia conjunxit . li

autem, qui denuo Macedonis res tractarunt , inferioris notæ fuisse

omnes videntur. Agmen ducit Hegesias rhetor, qui Asiaticæ dictio

nis adipe Clitarcheam lævitalem superare studebat . Alexandri
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norum eruditionem curiosam ad narrationes suas attulerunt Menæ

chmus Sicyonius et Anticlides Atheniensis, antiquarii potius illi

quam historici. Similes iis ex parte fuerint Nicanor, Asclepiades,

Dorotheus, Nicobule, Antigenes, quorum nonnisi tenuissima noti

tia ad nos pervenit.

Nova deinde vi ex lege quadam historiæ reviviscere Alexandri

memoria illis debuit temporibus, quibus arma Romana orientem

sibi aperuerunt, et cuique fere bello Parthico vanitas hominum vel

adulatio suum vindicabat æmulum Alexandri. Eodem vero tempore

quo rex Indorum ad Augustum legatos misit alterque Calanus

Athenis imperatore coram flagrasse dicitur, etiam historiæ scriben

dæ genus, quod inde a Clitarcho diu neglectum jacuerat, nova

laude reparavit Timagenes. Huic suppar Strabo de rege nostro

commentatus est . Strabonem excipit Tiberii familiaris Potamo Myti

lenæus. Mox sub Claudio Clitarchus toga Romana donatur. Hadriani

ævo, historiographiæ luce ultima, quem cecinit imperator, ejus

gesta oratione soluta narravit præter Arrianum et Plutarchum

Cephalio, cui adjungi quodammodo potest lason Argivus. Denique

sub Marco Antonino Amyntianum , sub Constantino Magno Praxa

goram Atheniensem res Alexandri scripsisse accepimus.

Horum igitur auctorum quasi ossilegium pie institui reliquias

que in eundem omnes loculum componi jussit Musarum græcarum

apud Gallos antistes, Firminus Didot . Itaque quum jam ante annos

aliquot demandasset mihi vir celeberrimus, ut colligerem quidquid

superesset historicorum græcorum qui inde a Cadmo Milesio ad

Byzantina usque tempora floruissent, ex ampla hac auctorum le

gione cohortem evocavi eorum , qui expeditiones Alexandri peculia

ribus scriptis prosecuti sunt. Eximiam , uti constat, iis

navavit Sancto -Crucius, cujus viri clarissimi de Alexandro opus ,

quamquam habet sat multa , quæ elegantius quam verius dicta esse

hodie censentur, insuperatum tamen hucusque inter omnes eminet.

Verum faustius etiam evenit, ut viri doctissimi data opera fra

gmenta præcipuorum Alexandri rerum scriptorum colligerent illu

strarentque. Inter quos quam egregie Westermannus de Callisthene,

de Marsya Kilschelius meruerint nemo est qui nesciat . Quorum

vestigia legentes eandem nuperrime laudem æmulati sunt Hulle

manus et Geierus . Ac Hullemanus quidem , quem jam nosti

Duridis Samii reliquiarum editorem , nunc dedit fragmenta Ptole

operam olim
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mæi , Aristobuli et Charetis. Geierus vero pari cum diligentia sed

molimine multo majori in unum corpus redegit fragmenta Ptole

mæi , Aristobuli , Onesicriti, Nearchi, Clitarchi , Callisthenis , Ana

ximenis, Charetis , Ephippi , Marsyæ , Androsthenis, Medii , Cyr

sili , Eumenis , Bætonis , Diogneti .

His igitur subsidiis, quibus addenda est censura libri Geieriani,

quam summus Creuzerus in Annalibus Viennensibus instituit et

deinde libro egregio De arte historica inseruit, pro consilio nostra

editionis ita sumus usi , ut quæ ad indolem scriptorum recte di .

judicandam apposite dicta viderentur , diligenter consignaremus,

præterea enotaremus etiam , si in commentariis nova quædam et

notatu digna deprehenderemus. Reliqua rerum congeries, qua ex

more vetere sed præsenti literarum statui parum accommodato

amplificari volumina facili negotio nulloque merito solent , a nobis

aliena erat . Multo magis referebat, ne quid reliquiarum omittere

tur. Quod quum in Callisthenis, Onesicriti et Clitarchi fragmentis

haud semel prioribus editoribus acciderit, tanțum tamen abest, ut

crimini id vertam , ut ipse potius , si simile quid peccaverim , veniæ

petitionem bic anticipem . Ceterum ex fragmentis nostris quadrin

gentis fere numero , vix tertia pars ad Alexandri historias pertinet;

reliqua ex aliis eorundem auctorum operibus petita sunt . Quæ

segregare in aliud volumen vel propterea noluimus, quod sæpius

fit, ut de ipsis Alexandri historiis non tam ex fragmentis earum

quam ex indole reliquorum operum , quæ ab iisdem scriptoribus

profecta sunt , judicari debeat. Porro ubi cognomines auctores

existerent, quibus suum cuique tribuere res esset lubrica, ita feci

mus, ut nulla adhibita nostra auctoritate judicium lectorum relin

queretur integrum ac liberum . Sunt denique qui tum alia opera

composuisse ferantur , tum etiam Alexandri historiam , cujus vero

ne levissimum quidem vestigium indagare potui. De his igitur

auctoribus quum alias aptior disserendi occasio offeratur , hoc loco

satis habemus nomina eorum recensuisse , verbo denique etiam

de iis monuisse , qui inter Alexandri rerum scriptores absque

causa idonea referuntur.
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Aristotelis liber quintus lepi 'AlcEdvôpou laudatur apud Eustathium ad Dionys.

Per. 44o , ubi haec : Κώφης Ινδικός έστι ποταμός ... Αριστοτέλης δε , ώς φασιν , εν

πέμπτο Περί Αλεξάνδρου τον Κωφήνά φησι, ώς τον σωλήνα.Sed jam Holstenius monuit

nomen auctoris corruptum esse ex 'Applavós. Ipso initio libri quinti Arrianus Cophe

nis fluvii mentionem facit. Neque tamen apud Eustathium quidquam mutandum :

nam reperisse eum nomen Aristotelis arguunt verba ós pasiv,quæ de Arriano lo

quens non visurpasset. Ceterum quod auctor anonymus Vitæ Aristotelis ap. Menag.

inter scripta philosophi recenset opus Περί Αλεξάνδρου και περί ρήτορος ή πολιτικού , id

· ad nos nihil pertinere sponte intelligitur. Titulusquidem ita comparatus est, ut duo

distinguenda putare possis opera , alterum Περί Αλεξάνδρου βιβλ. η' , alterum Περί

ρήτορος και πολιτικού . Verum quemadmodum Diodorus Περί βιβλιοθηκών, Dionysius
İlepl xúxiw ac simili negligentia aliorum scripta passim laudantur, sic etiam quæ

apud Anonymum leguntur ita sunt intelligenda , ut operis sive genuini sive suppo

siticii sinceris titulus fuerit : Αλέξανδρος και περί ρήτ . κτλ. , quorum conferatur Αλέ

Favôpos 7 tepi étoix ūv ap. eundem Anonymum .

Hecalæum Abderitam rerum Alexandri scriptoribus annumerandum esse adeo de

stituta omni præsidio est nonnullorum opinio , uteam refellere non sit operæ pretium .

Leon, Leontis filius, Byzantinus, Platonis vel secundum alios Aristotelis discipu

lus, præter Philippi et belli sacri historias aliaque nonnulla etiam Alexandri res

conscripsit. Testatur Suidas v. Aéwv, addens , uti solet, ineptias. Scilicet historicum

bunc putat eundem cum Leonte rhetore Byzantino esse, quem ipse vivente adhuc

Philippo vitam suspendio finiisse refert. Ex historiis illis nihil superstes. Ceterum

quum Leonti eædem plane atque Callistheni historiæ tribuantur, nescio an suspicari

liceat, Leontem Aristotelicum fuisse , qui Callisthenis scripta in publicum ediderit.

Lycum Rheginum , Lycophronis fratrem , de rebus Alexandri Magni scripsisse

censet sunmus Creuzerus in libro De arte historica p . 364 ed. noviss., allato loco

Stephani Byzantii , ubi haec: Σκίδρος , πόλις Ιταλίας: το εθνικόν Σκιδριανός, ως Λύκος

(Λίκιος cod. Rhed.) εν τω Περί Αλεξάνδρου. Queras tamen quomodo in Mace

donis historia Lycus Scidri mentionem fecerit. Ad aliena auctorem aberrassedi

cerem , nisi alia suaderet Scholiasta ad Aristoph. Pac. 925 , qui ita habet : IIepi od

των λαρινών βοών Λύκος μεν και Ρηγίνος επί ταϊς (έν τοις ? εν επιστολαίς ?) Προς Αλέξαν

δρόν φησιν από Λαρίνου τινός βουκόλου ταύτην αυτούς προσηγορίαν εσχηκέναι... Τους

δε Ηπειρωτικούς βούς ούτω λέγουσιν από τινος Λαρίνου βουκόλου, παραλαβόντος παρά Ηρα
xhéous tos Inpuóvou Bous. Dubium vix est quin Stephanus et scholiasta idem respe

xerint opus, adeo ut alter ex altero corrigendus sit. Quodsi vero etiam concesserim

apud schol . Arist. reponendum esse , £v tm IIepi 'A decávòpou ,tamen mentio urbis

Italicæ bovumque Epiroticorum eo nos ducit, ut non de Macedone Alexandro,

sed de Epirota et de expeditione ejus Italica auctorem egisse censeamus.

Hieronymus Cardianus apud Suidam scripsisse dicitur td ÊT' 'A detavopeią tpam

éta . Corrupta hæc Vossius , Fabricius, Mannertus , Kiesslingius emendari volue.

runt in τα επ' vel τα υπ’ Αλεξάνδρου πραχθέντα. Αt que de Hieronymi historiis com

perta habemus , flagitant sd Ér 'Alegávēpu atpazévtą, uti sæpius viri docti monue
runt. Quamquam hæc tituli ratio insoliti quiddam habet.

Eratosthenem peculiare de rebus Alexandri opus scripsisseex iis quæ leguntur

apud Plutarch. Alex . c . 3 , 31 , De Alex . fortun . c . 3 , Arrian. Exp. V, 3 , colligi vo

luerunt Schmiederus , Heerenius, Santo - Crucius. Cujus decreti rationes idoneas

desiderari, præeunte Bernhardyo , dixi in Eratosthenis Fragm . Chronol. (Nº 16-19

ibig . not. ) . Stat sententia .

Philoni Thebano et Philippo Chalcidensi si quis inter scriptores rerum Alexandri

locum assigpari velit , neque refelli sententia neque comprobari potest , quum

omnis eorum memoria uno Plutarchi loco contineatur (V. Onesicrit. Fragm . 5 ,

p . 48 ibique not. ).

Nymphis Heracleota secundum Suidam posteritati mandavit Περί Αλεξάνδρου και

tõv olaốóxwv Biblia xo'. Ex quo opere præter unum locum (ap. Ælian , H. A. XVII.

3 ) e libro nono Περί Πτολεμαίων i . e. περί διαδόχων) nihil superest.

Varroni epitomen historiæ Alexandri tribui Suidas Báppwv ( Bápwv ed . Med .) ait,
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ιστορικός . Επιτομήν των κατ ’ Αλέξανδρον τον Μακεδόνα . Εundem auctorem citare

Kustero videtur v. εγκατέσκηψαν , ubi : « Τα Αιγυπτίων κακά τα εν τη Αλεξανδρεία

πόλει εγκατέσκηψε και τη Ρώμη. » Ουάρων φησίν. Ceterum Terentius Varro si rerum

Alexandri compendium græce scripsisset, haud dubie mentionem ejus fecisset au- ·

ctor Itinerarii Alexandri cap. 6 , ubi se Varronis Ephemeridem Pompejo scriptam

imitari dicit. Quare si recte nomen historici se habet , de alio quodam Varrone

cogitare malim . Sin corruptum est, fortasse latet mentio Batonis , quem llepoixà

aliaque composuisse novimus.

Timagenem non solum dicendi genere sed argumento etiam historias Clitar

chi imitatum esse collegeris ex Curtio IX , 5 , 21 ( V. Clitarchi fr. 11, p . 79 ) .

Porro Schwabius (De Livio et Timagene historiarum æmulis. Program . Stuttg. 1834)

probabiliter admodum suspicatur Timagenem notari Livianis istis ( IX , 18 ) : Id

vero periculum erat quod levissimi ex Græcis, qui Parthorum quoque contra nomen

Romanum gloriæ favent, dictitare solent , ne majestatem nominis Alexandri , quem ne

fama quidem illis notum arbitror fuisse , sustinere potuerit populus Romanus , etc.

Quæipsa quidem de Alexandro loquens auctor protulisse videatur. Ceterum num
peculiare de Alexandro opus justamque regis historiam elaboraverit nec ne , in

medio relinquendum est . Quamquam proclivior in eam sum sententiam , de Alexan

dro Timagenem dixisse in libris IIepiBacchéwv ( V. Steph . Byz. v. Mihai ). De quo

opere si Bonamyus (Mém . de l’Ac., XIII, p . 50), quem Santo -Crucius ( p. 55 ) sequi

tur, dicit: C'était une histoire d'Alexandre et des rois qui divisèrent sa monarchie,

huic judicii confidentiæ haud patrocinatur species verisimilitudinis; nam titulus

libri ex Græcorum loquendi usu in ejusmodi argumentum minime cadit , id quod

Ebertus ( in Diss. Sicul. p . 135 ) pluribus exposuit. Ego quidem Iepl Basthéw opus

ſuisse tale fere cogitarim , qualis umbram ostendit Cornelii Nepotis libellus De re

gibus. Sermo ibi fit de regibus Persarum , Lacedæmoniorum , Siculorum , Macedo

num , deque ipso Alexandro nostro ejusque successoribus, non ita tamen ut

continuam scriptor historiam contexat, sed eo potius consilio, ut personarum rebus

gestis , animi dotibus, fatorum vicissitudine conspicuarum adumbret imagines. Ejus

modi vero argumentum Timagenis studiis rhetoricis per erat accommodatum .

Strabo ( II , p . 70 ) postquam Indicorum scriptores Daimachum ,Megasthenem et

Onesicritum , Nearchum , alios , ysucohóyous dixit , subjicit : Kai suiv ,p ev łni

πλεον κατιδείν ταύτα υπομνηματιζομένοις τας Αλεξάνδρου πράξεις. Quibus item non

peculiare opus indicari videtur , sed pars TWv ÚTouruátov lotopixov, quæ ipse me

morat lib . I , p . 13 .

Potamo Mytilenæus præter alia etiam Alexandri historiam condidit, referente

Suida. In ea parraverit quod andiisse se ex Potamone tradit Sotion ap . Plutarchum

(Alex.c.61), qui de urbe in Bucephali honorem condita locutus addit hæc : Ašys

ται δε και κύνα , Περίταν όνομα, τεθραμμένον υπ' αυτού και στεργόμενον αποβαλών , κτίσαι

πόλιν επώνυμον . Τούτο δε Σωτίων φησί Ποταμώνος ακούσαι του Λεσβίου .

Cephalion Musarum libro nono , Urania inscripto , narravit xal ta xarà 'Altav

δρον. Αdhibuit vero ad contexendum hunclibrum scripta συγγραφέων τριάκοντα, εν οις

xain Kepadlovos istopíx (Photius Bibl . cod . 68, p . 34 ed . Bekk.). Quæ ita intelligenda

esse videntur, ut ipsum Musarum auctorem peculiari scripto de Alexandro expo

suisse statuamus .

Hactenus de iis, qui data opera seorsim Alexandri res gestas tractarunt. Jam

quod attinet historias sive universales sive miscellaneas atque opera geographica,

quibus passim Alexander memoratur, porro scripta philosophica, quibus præcepta

exemplis ex historia petitis illustrabantur , declamationes denique rhetorum , qui

bus Alexandri persona et fortuna argumentum erat , necnon collectiones epistola

rum , quæ Alexandri vel de Alexandro circumferebantur, poetarumque deliramenta,

iis omnibus locum in hoc volumine ratio institutinostri denegavit. Vale , lector ,

faveque.

CAROLUS MÜLLER.

Parisiis, mense decembri MDCCCXLVI.



CALLISTHENES OLYNTHIUS.

Callisthenes Olynthius patrem habuit aut Demo- , strum egisseusque ad Olymp . 110 , 1. 340 , deinde

timum aut Callisthenem ( 1 ) , matrem Hero , quæ munere hoc perfunctum quattuor adhuc annos in

consobrina erat Aristotelis (2 ) . Natales ejus quam- Macedonia degisse , atque eo demum anno , quo

quam certius constitui non possunt, probabiliter expeditionem Asiaticam Alexander parabat ( 01 .

tamen ad Olymp . 103 ( 368-365 ) eos refert Sevi- 111 , 2. 335 ) , Athenas esse reversum ( v . Stahr.

nus (3 ) . Educatus puer est ( ŠTÉOpatto ) apud Ari- Aristot. I , p . 101 sqq . ). Cum Aristotele Callisthe

stotelem , quem ne tunc quidem juvenis reliquisse nes quoque in Græciam profectus esse videtur We

videtur, quum ad Alexandrum instituendum Pellam stermanno , propterea quod una cum Theophrasto

philosophus se contulit (Ol . 109 , 2. 343 ). Nam operam philosopho dedisse perhibetur ( Diog. L.

condiscipulatu apud Aristotelem Alexandro familia - V , 39. Cic . Tuscul. III , 10 , 21 ) ( 5) . « Etenim Theo

ris Callisthenes fuisse dicitur apud Justinum XII , phrastus, ait , primum Leucippi auditor fuit, tum

6 ( 4 ) . Jam Aristotelem scimus Alexandri magi- Platonem audivit , denique ad Aristotelem se con

tulit ( Diog. L. V, 36 ) . Ex quo consequitur ut
( 1) Suidas : Καλλισθένης , Δημοτίμου , οι δε Καλλισθέ

νους , 'Ολύνθιος , μαθητής Αριστοτέλους και ανεψιαδούς : ον
puer non ab Aristotele una cum Alexandro et

έδωκεν έπεσθαι Αλεξάνδρα το Μακεδόνι» ο δ' εν γαλεάγρα
Callisthene institutus esse possit , sed ut aliquanto

σιδηρά βαλών ανείλεν άμα Νεάρχω (debebat Νεόφρονι) τα post ad eum accesserit; neque aliud restat huic ac

τραγική , διότι συνεβούλευε μη επιζητείν υπό Άθηναίων κα cessioni accommodatum tempus quam quo relictis

λείσθαι δεσπότης τινές δε αυτόν ως επιβουλεύοντα Αλεξάνδρα

ανηρήσθαι φασιν άμα Νεάρχω ( Νεόφρονι . cf. Suid . s. b . v. ).
Stagiris Aristoteles iterum Athenas redux factus

Ευφυής προς το αυτοσχεδιάζειν και ρύμη πολλή φέρεσθαι . Και docuit (Ol. 111 , 2 sqq ) .Cujus rei quum Theophra

φέρεται λόγος , ως ο Καλλισθένης υπό φθειρών υπερβλύσεως stus socium Callisthenem haberet , efficitur ut hic

και εκβράσεως τον βίον καταστρέφει και μαρτυρεί ο ίαμβος quoque, antequam in Asiam ad Alexandrum acce
ούτος "

Και φθειριώσαν , ώς ο πρίν Καλλισθένης
deret, Athenas aliquando rediisse ibique amicitiam

περί της ιατρικής τέχνης λέγων , ως ημέλητο πάνυ. cum Theophrasto junxisse putandus sit (6) . » Quod

(2) Plutarch . Alex . c. 55 : Kai ràp ÉTÉOparto Kancollé. uti fieri potuisse non nego , sic nihil est quod ita

της παρ' αυτώ ( το Αριστοτέλει ) διά την συγγένειαν , εξ Ηρούς
statuere nos cogat. Quidni Theophrastus postremis

γεγονώς , ανεψιας Αριστοτέλους. WESTERMANNUS ( De Cal
annis , quos in Macedonia Aristoteles degit , ad eum

listhene Olynlhio et Pseudo - Callisthene qui dicitur

Commentaliones quattuor. Pars 1 , Lips. 1838. Pars II , accesserit ? Num probabile est intimam amicitiam

1841 et 1842. ) 1 , p. 3 : « Ipsum & veytão vocabulum quo appellant. Cogitaverint illi de auctoritate , qua per aliquan

sensu intelligi voluerit Plutarchus paullulum dubitari po- tum temporis Callisthenes apud Alexandrum valuit , vel

test , quoniam eo Græci, sicut v. consobrinæ Romani, et potius sua hauserunt ex declamationibus istis et pntopsiais
fratris sive sororis filiam et quamlibet affinem ( cf. Plut. de nefando scelere, quod in philosophum rex juvenis per

Solon . c. 1 ) significare solent. Prius si hoc loco præfers , petraverit. Nihilominus in errorem se induci passus est

Hero fuerit filia Arimnestæ , sororis Aristotelis , fratre Sevinus I. I. , ubi hæc : Après un séjour de quelques an .

unico Arimnesto sine liberis mortuo . Jam Aristoteles ipse nées Aristote obtint la permission de se retirer . Callis

natus est demum Ol. 99, 1. 384 a . C.; cujus etiamsi soro . thène qui l'avait accompagné, prit sa place , il fut

rem natu majorem fuisse concedamus , tamen ex lege na- déclaré précepteur du fils de Philippe. Scilicet hoc

lurze nepotem ante Ol. 107 ex ea nasci potuisse vix est inesse opinatus est verbis Diogenis Laert. V, 4 : 'ETELÔN

credibile : hoc autem tempore Callisthenem jam aliqualepus έδόκει ('Αριστοτέλης) επιεικώς αυτώ συγγεγενήσθαι Αλεξάν

adolevisse ex eis apparebit, quæ deinde disputabimus. Ita- δρω , απήρεν εις Αθήνας , συστήσας αυτό τον συγγενή Καλ

que veri similius est alterum , Hero fuisse quovis alio affi- cohévn tòn 'OMúvolov .

nilatis gradu cum Aristotele conjunctam . » (5) Mutuæ amicitiæ et amoris testis luculentissimus est

(3) SEVIN . Recherches sur la vie et les ouvrages de liber Καλλισθένης ή περί πένθους inscriptus , in quo sorten

Callisthène in Mém . de l'Acad. des I. et belles L. toin . IX , Callisthenis tristissimam Theophrastus ploravit.

p. 198 sqq . Cf. GEIER . Alex. Histor. Script . p . 192 , ubi dis- (6) Idem Westermannus p . 4 not. errorem notat Stalırii

putat contra Westermannum , qui natales C. referri malebat ( 1. I. p . 121 ) , qui cum nostro Callisthene male confudit

ad ol. 104 vel 105 . eum Callisthenem , quem inter bonorum suorum heredes

(4 ) Contra Seneca Suasor. I , p . 6 Bip . et Solinus c . 9 , et ipsius testamenti curatores Theophrastus esse voluit

p.29 Salm . Callisthenem Alexandri præceptorem ct reclorem ( Diog L. V , 53. 56 ).

ECBUITORES RERUM ALEX .
22



2 CALLISTHENIS

virorum ex consuetudine derivare , cui jungende | όμοιον ειπείν'Αριστοτέλης , όπερ Πλάτωνα , καθά προεί

colendeque ex Westermanni rationibus tempus | ρηται , φασίν ειπείν επί τε Ξενοκράτους και αυτού του

brevissimum , fortasse paucorum tantum mensium του φάναι γάρ του μεν Θεοφράστου καθ' υπερβολήν

spatium concedi posset ? Ac remansisse in Mace- | οξύτητος πάν το νοηθεν εξερμηνεύοντος , του δε νωθρού

donia Callisthenem haud obscure innuunt verba | τήν φύσιν υπάρχοντος , ώς τώ μεν χαλινού δέοι , τω δε

Diogenis ( V , 4 ; cf. not. 4 ) : Aπήρεν ('Αριστοτέλης ) κέντρου. In quibus νωθρόν την φύσιν , i , e. tardum

εις Αθήνας, συστήσας αυτω ( τώ Αλεξάνδρω) τον συγγενή | ingenio et obtusum , erraret qui sic dicturm accipe

Kandolévn tòr’OlúvQlov,commendans illi cognatum ret , quasi omnem in eo animi alacritatem pror

suum Callisthenem . Quibus Diogenes idem procul sus magister desiderasset. Scilicet nihil aliud sibi

dubio significari voluit, quod disertius eloquitur voluit Aristoteles quam Callisthenem , si compara

Suidas ( not. 1 ) verbis : 8v fönXev ÉneoOxı’Adećávôow retur cum Theophrasto , qui pro excellenti ingenii

To Maxeoove. Contra si Justinum audias , non una cum acumine cuncta facillime assequeretur et egregie

Alexandro Callisthenes in Asiam trajecit, sed ali- exponeret , in ediscenda atque aliis tradenda philo

quanto post , quum de celebritate expeditionis e sophia longe fuisse inferiorem . Neque alia fuit

primis victoriis augurari liceret, hunc sibigloriæ sententia Platonis et Isocratis , quorum idem di

suæ præconem rex arcessivisse videtur . Scilicet ctum traditur de Aristotele et Xenocrate ( Diog.

Justinus XII, 6 , quo loco de Alexandro agit pro- L. IV , 2,6 ) ac de Theopompo et Ephoro ( Cic.

pter Cliti cædem ingenti luctui indulgente , ad con- Brut . 56 ; Epist. ad Attic . VI , 1 , 12 ) ; quippe Xe

solandum regem multum profuere , inquit, et Cal- nocrates et Ephorus per se quidem minime sper

listhenis philosophi preces, condiscipulatu apud nendi erant, immo suo uterque genere eruditionis

Aristotelem familiaris illi, et tunc ab ipso rege ad aliis multis longeexcellebat ; sed præ divino Aristo

prodenda memoriæ acta ejus acciti. ( Particula tunc telis ingenio acerrimoque animi ardore Theopompi,

non premenda, sed ad prima expeditionis tem- tardi tamen , hebetes et obtusi videbantur. Ac de

pora referenda est.) Cum his fortasse conjungenda Ephoro quidem non satis liquet , licet haud inepte

sunt quæ nescio quam recte tradit Plutarchus illud Marxius ( Fragm . Ephor. p . 12 ) ex communi

Αlex . 53 : Τους πολίτας καταγαγείν και κατοικίσαι
Cumanorum stupore ingeniique tarditate , quæ

πάλιν την πατρίδα φιλοτιμούμενος ( Καλλισθένης ) : penein proverbium abiit (cf. Strabo XIII, p. 622 ;

åvén tepos Alétavôpov . Id . De Stoic.repugn.c.20 : Steph. Byz . v . Kúun) explicet. Verum Xenocrates

Καλλισθένει τινές εγκαλούσιν ότι πρός Αλέξανδρος | quo animo fuerit penitus perspectum habermus cum

έπλευσεν , ελπίζων αναστήσειν Όλυνθον , ως Στάγειρα multis aliis ex locis veterum scriptorum , tum ex

Αριστοτέλης (7) . ejus vita , quæ legitur apud Diogenem L. IV , 2 ,

Callisthenem quæ manserit sors , inter omnes isque eo rectius ad judicium de Callisthene feren

constat. Cujus gloriam posteritati tradere venerat, dum a nobis adhibetur, quia iisdem verbis Xeno

ab eo mox in vincula conjectus , secundum non- cratis quoque animum describit § 6 : 'Hy od on

nullos etiam affectus est supplicio . Cecidit vero non φύσιν ώστε φασίν λέγειν τον Πλάτωνα συγκρίνοντα

scelere oppressus , quippe quod nullum commisise | αυτον Αριστοτέλει, τω μεν μύωπος δεί , το δε χαλι

videatur , sed propterea quod ingenium domare voû , xai , ép ' olov in tov olov ovov ähelpw . Scilicet vir

moresque conditioni rerum attemperare non di- erat probus atque sanctus; quum testimonium ali

dicerat. « Qua indole Callisthenes fuerit (Wester- quando publice dixisset et jurandi causa ad aram

manni p . 5 verbis utor ) intelligetur maxime ex accederet, una voce omnes judices , ne juraret,

dicto Aristotelis ap . Diog. L. V, 2 , 39 : Aéystal reclamaverunt ; integer atque incorruptus; con

δ' επ ' αυτού (Θεοφράστου ) τε και Καλλισθένους το | tempsit dona a Philippo , Alexandro , Antipatro

ܐ

oblata ; purus atque continens ; gravis atque
( 7 ) « Quæ a diversis scriptoribus ejus rei caussæ profe

severus ; virtutem summopere exaggeravit; ceruntur diversissimæ , ex omnes fortasse aliquid veri in se

habeat , ut facile inter se conciliari possint... Igitur Alesan tera extenuavit et abjecit; dictione simplex atque

der quum bellum contra Persas pararet sive in Asiam jam tra. invenustus; ore denique adeo tristi semper at

jecisset (hoc probat Geierus) — quod in controversia relin
que serio , ut sæpenumero Plato eum increpa

quendum — accessit ad eum Callisthenes , amore patriæ et
ret , Ξενόκρατες , θύε ταϊς Χάρισι . Εx quo conse

miseratione commotus nt Olynthum in pristinum hono

rem restilueretur petiturus . Commendavit eum ut socium quitur w pótnto illam non tam ingenii hebetudi

atque comitem Aristoteles , quippe ipse quoque haud leve nem significare quam animi atque morum rigorem

in eo habiturus rerum suarum adjumentum et subsídium . atque severitatem , quam qui habent ( suntque ii

Alexander autem benigne exceptum condiscipulum , preci
homines sane plerumque ingenio aliquantum tarbus ejus, ut videtur, neque exauditis neque plane

ut rerum gerendarum optatissimum præconem retinuit ei diores ), quoniam probitate nititur, nihil extime
in Asiam secum duxit . » WESTERMANN . p . 7 . scere , vitæ dulcedinem contemnere , recta via ad

pretis ,
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finem lendere , libere omnia eloqui , itaque homi- | δυόμενος τώ λόγω και περιιών αλύπως , λαβέσθαι του

nibus mollioribus , potentibus inprimis , majori | πάθους και δ ' 'Aνάξαρχος ( 1 ) , ιδίαν τινα πορευόμενος

offensioni quam delectationi esse solent. Jam ean- εξ αρχής οδόν εν φιλοσοφία , και δόξαν ειληφώςυπερ

dem fere Callisthenis quoque fuisse indolem , ean- οψίας και ολιγωρίας των συνήθων , ευθύς εισελθών

dem animi fortitudinem , eandem in dicendo au- ανεβόησεν · « ούτός έστιν Αλέξανδρος , εις δν ή οίκου

daciam , eandem rerum mortalium contemtionem , | μένη νύν αποβλέπει; κτλ.... Τοιούτοις τισί λόγοις χρη

ex iis intelligitur que de ejus vita memorie tra- | σάμενος και Ανάξαρχος το μέν πάθος εκούφισε του βασι

dita accepimus. » λέως , το δ' ήθος εις πολλά χαυνότερον και παρανομώ

Αtque minime aptum regum commercio fuisse | τερον εποίησεν , αυτόν δε δαιμονίως ενήρμοσε , και του

Callisthenem ob linguamimmodice etintempestive | Καλλισθένους την ομιλίαν, ουδ' άλλωςεπί

liberam Aristoteles bene perspexit. Εtenim narrat χαριν διά το αυστηρόν ούσαν, προσδιέβαλε.

Diogenes ( V , 1 , 5 ) : Παρρησιαστικώτερον λαλούντα Pergit Ρlutarchus : Λέγεται δέ ποτε παρά δείπνον

Καλλισθένη τη βασιλεί και μη πειθόμενον αυτώ επι- υπέρ ωρών και κράσεως του περιέχοντος λόγων όντων ,

πλήξαντα ('Αριστοτέλη ) ειπείν τον Καλλισθένη , μετέχοντα δόξης τοις λέγουσι , τακεί

Ωχύμορος δή μοι , τέλος , έσσεαι , οί ’ αγορεύεις . μάλλον είναι ψυχρά και δυσχείμερα των Ελληνικών ,

Porro Valerius Max. VII , 2 , 11 : Aristoteles , | εναντιουμένου του Αναξάρχου και φιλονεικούντος , εί

inquit , Callisthenem auditorem suum ad Alexan- πείν : « Αλλά μην ανάγκη σοι ταύτ' εκείνων ομολογείν

drum dimittens monuit ut cum eo aut rarissime aut | ψυχρότερα · συ γαρ εκεί μεν εν τρίβωνι διεχείμαζες , εν

quam jucunctissime loqueretur : quo scilicet apud| ταύθα δε τρειςεπιβεβλημένος δάπιδας κατάκεισαι. (2)
regias aures vel silentio tutior, vel sermone esset « Τον μεν ουν Ανάξαρχον και τούτο προσπαρώξυνε.

acceptior. (Addit : At ille , dum Alexandrum Per- Cap . 53. Τους δ' άλλους σοφιστάς και κόλακας και

sica Macedonum salutatione gaudlentem objurgat , | Καλλισθένης έλύπει , σπουδαζόμενος μέν υπό

et ad Macedonicos mores invitum revocare perseve των νέων δια τον λόγον , ουχ ήττον δέ τούς πρε

rat , spiritucarrejussus seram neglecti consili γα- σβυτέροις αρέσκων διά τον βίον , εύτακτον

nitentiam egit. Cf. Ammian. Marcell. XVIII , 3, 7.) | όντα και σεμνόν και αυτάρκη ( 3 ) , και βεβαιούντα

Talis igitur Callisthenes ad Alexandrum acces- την λεγομένης της αποδημίας πρόφασιν, ότι τους πο

sit , a quo tum propter Aristotelis affinitatem tum λίτας καταγαγείν και κατοικίσαι πάλιν την πατρίδα

propter doctrine et eloquentie laudem benigne | φιλοτιμούμενος ανέβη προς Αλέξανδρον . Φθονούμε

acceptus est. Otium impendit et aliis studiis(*) et | νος δε διά την δόξαν , έστιν ά και καθ' αυτού τους δια

conscribendis rebus Alexandri , cujustam studiosum | βάλλουσι παρείχε , τάς τε κλήσεις τα πολλά διωθούμε .

se ostenditlaudatorem, ut ne ea quidem , quibus | νος έν τε τη συνείναι βαρύτητα και σιωπή δοκών ουκ

vulgi credulitas vel servile obsequium vel admiratio
( 1 ) De Anaxarchi declamatione cf. Arrian . Exp. IV , 9 ,

supra humanam imbecillitatem regem evexit , fa
9 ; Plutarch . Ad princip. inerud . c . 4 ; p . 954 Didot.; Athe

cundissimus narrator in historias suas recipere næus VI , p . 250 F. Arrianus l . I. de Callisthenis consola

spreverit. Verum si Alexandrum rerum gestarum tione tacet , sed in eodem capite Anaxarcho oratione regis

magnitudine omnes mortales superantem ad deos adorationem suadenti opponit Callisthenem τον τρόπον όντα

usque efferre historicus haud verebatur, mox ubi ÚTQYPO!Kótepov. Justini locum (XII, 6) huc pertinentem

supra jam adscripsimus. Propter Arriani de Callisthene

supra hominem etiam superbire rex cæpit , philo- regis consolatore silentium , non multum ponderis Plutarchi

sophus noster ejusdem acerbissimus exstitit adver- narrationi tribuendum esse putat Geier . l . I. p . 200.

sarius vel certe vituperatormolestissimus .Jam eve- ( 2 ) « Quibus verbis mollitiem et avaritiam notavit miseri

hominis et liberalitate Alexandri impudenter abutentis
nerunt quæ eventura esse Aristoteles præviderat. Ac

( v . Plutarch . in Apophthegmat . in Alex . $ 7 ) , dum ipse pan .

primum quidem opera Anaxarchi, aulici potius cis contentusviveret : ita ut in eum non quadrarit , quod ,

quan philosophi , factum esse dicitur, ut Alexandri quum Callisthenem aliquis felicem praedicaret , quod ma

animus a Callisthene abalienaretur. Scilicet post cæ gnificis ab Alexandro apparatibus exciperelur, Diogenes Si

dem Cliti quum regem ad vitam et ingenium revo
μοpensis respondit , Κακοδαίμων μεν ούν έστιν , ός και αρι

στα και δειπνεί όταν 'Αλεξάνδρω δοκή ( Εadem Plutarcli . De

care studerent amici , Καλλισθένη τε τον φιλόσοφον | exil. c. 12 ). » WESTERMANN.p. 10 .

( Plutarchus ait Αlex . c . 52) παρεισήγαγον 'Αρι- ( 3 ) De Callisthenis sobrietate curaque sanitatis cf. Chares

στοτέλους οικείον όντα , και τον Αβδηρίτην 'Ανάξαρχον. | (fr. 7) ap. Αthenaeum p. 434 , D , ubi poculo per orbem
eunte Callisthenes bibere noluisse narratur eamque ob remi

" Ων Καλλισθένης μεν ηθικώς επειράτο και πράως , υπο
interpellatus respondisse : ουδέν δέομαι Αλεξάνδρου πιών

του Ασκληπιού δείσθαι. Ejusmodi prudentia invisa turism

*) Homeri Iliadem una cum Alexandro et Anaxarcho potatorum . Plutarch . Sympos. I , 6 , 1 : Aoxei dè xai Kaa.

correxit ; Hellenicorum suorum libros absolvit ( v . infra ) ; | λισθένης εν διαβολή γενέσθαι προς αυτόν ως δυσχεραίνων δει

Babylone ad Aristotelem misit Chaldæorum observationes πνείν διά τον πότον. Vide Krugerum in Censura libri Droyse .

astronomicas , teste Simplicio ad Arist . De cælo 2 , p . 123 . niani ( ALEXANDER ) in Jahn . Jahrb. 1835 , tom . XV ,

Cf. Ideler, Handb. d. Chronol. I , p . 21 . I p . 189 sq .

22 .



4 CALLISTHENIS

επαινείν ουδ' αρέσκεσθαι τους γινομένοις , ώστε και σασθαι δοκών μάλλον ή τείσαι τον βασιλέα . Χά

τον Αλέξανδρον ειπείν επ ' αυτώ ρης δ' ο Μυτιληναίος φησί , τον Αλέξανδρον εν τω

Μισώ σοφιστών , όστις ουχ αυτώ σοφός (4 ) .
συμποσίω πιόντα φιάλην προτείναι τινι των φίλων,

Λέγεται δέ ποτε , πολλών παρακεκλημένων επί το δεί- τον δε δεξάμενον προς εστίαν αναστήναι, και πιόντα

πνον , επαινέσαι κελευσθείς επί του ποτηρίου Μακεδό- προσκυνήσαι πρώτον , είτα φιλήσαι τον Αλέξανδρον εν

νας και Καλλισθένης , ούτως ευρoήσαι προς την υπόθε- τω συμποσίω, και κατακλιθήναι. Πάντων δε τούτο

ποιούντων εφεξής , τον Καλλισθένη λαβόντα την φιά
σιν , ώστ' ανισταμένους κροτείν και βάλλειν τους στε
φάνους επ' αυτόν · ειπείν ούν τον Αλέξανδρον , ότι, κατ' | λην , ου προσέχοντος του βασιλέως, αλλ' Ηφαιστίωνα

προσδιαλεγομένου, πιόντα προσιέναι φιλήσοντα . Δη
Ευριπίδην , τον λαβόντα των λόγων

μητρίου δε , του προσονομαζομένου Φείδωνος , είπόν- .
Καλάς αφορμάς , ου μέγ' έργον ευ λέγειν

τος: « Ω βασιλεύ , μή φιλήσης: ούτος γάρ σε μόνος του

« 'Αλλ' ένδειξαι ( φάναι ) την σαυτού δύναμιν ημίν , κα- προσκεκύνηκε» » διακλίναι το φίλημα τον Αλέξανδρος

τηγορήσας Μακεδόνων , ίνα και βελτίoυς γένωνται μα- τον δε Καλλισθένη μέγα φθεγξάμενον ειπείν « Φιλή

θόντες και πλημμελoύσιν. » Ούτω δή τον άνδρα , | ματι τοίνυν έλασσον έχων άπειμι.

προς την παλινωδίαν τραπόμενον , πολλά παρρησιά- Cap . 55. Τοιαύτης υπογενομένης αλλοτριότητος ,

σασθαι κατά των Μακεδόνων, και την Ελληνικής | πρώτον μεν Ηφαιστίων επιστεύετο , λέγων ότι συνθέ

στάσιν αιτίαν απoφήναντα της γενομένης περί Φί- μενος προς αυτόν και Καλλισθένης προσκυνήσαι , ψεύ

λιππον αυξήσεως και δυνάμεως , ειπείν
σαιτο την ομολογίαν· έπειτα Λυσίμαχοι και "Άγνωνες

Εν δε διχοστασία και ο πάγκακος ελλαχε τιμής . επεφύοντο , φάσκοντες περιμένει τον σοφιστών , ως επί

Εφ ' ώ πικρόν και βαρύ εγγενέσθαι μίσος τους Μακε- καταλύσει τυραννίδος μέγα φρονούντα , και συντρέχειν

δόσι και τον Αλέξανδρον ειπείν , ώς oύ της δεινότητος | προς αυτόν τα μειράκια , και περιέπειν, ώς μόνονελεύ

και Καλλισθένης, αλλά της δυσμενείας Μακεδόσιν από- θερον εν τοσαύταις μυριάσι . Διό και των περί “Ερμό

δειξιν δέδωκε. λαον επιβουλευσάντων τώ Αλεξάνδρα , και φανερών

Cap . 54. Ταύτα μεν ούν και “Έρμιππός φησι τον γενομένων , έδοξαν αληθέσιν όμοια κατηγορείν οι δια

αναγνώστης του Καλλισθένους Στροϊβον Αριστοτέλει | βάλλοντες , ώς τώ μεν προβαλόντι , πως αν ενδοξότατος

διηγείσθαι· τον δε Καλλισθένη, συνέντα την αλλοτριό- | γένοιτο άνθρωπος, είπεν, « Αν αποκτείνη τον ένδοξότα
τητα του βασιλέως , δις ή τρίς επανιόντα προς αυ- τον» και τον δ' “Ερμόλαον επί την πράξιν παροξύνων, εχέ

τον ειπείν. λευε μη δεδιέναι την χρυσήν κλίνην , αλλά μνημονεύειν

ότι και νοσούντι και τιτρωσκομένω πρόσεισιν ανθρώ
Κάτθανε και Πάτροκλος , όπερ σέο πολλών αμείνων.

πω (7) . Καίτοι των περί Ερμόλαον ουδείς , ουδε διά
Ούφαύλως oύν ειπείν έoικεν ο Αριστοτέλης, ότι Καλ- | της εσχάτης ανάγκης , του Καλλισθένους κατείπεν (8).

λισθένης λόγω μεν ην δυνατός και μέγας , νούν δ' ουκ

είχεν (6) . Αλλά την γε προσκύνησιν ισχυρώς απωσά (7 ) Hæc dicta Callisthene plane indigna in

μενος και φιλοσόφως , και μόνος εν φανερω διελθών , & menta recte refert Westermannus p. 9. Plutarcheis adde

κρύφα πάντες οι βέλτιστοι και πρεσβύτατοι των Μα- locum Arriani in Εxp. IV , 10 , 4 : Είσι δε οι καί τάδε ανέ

κεδόνων ηγανάκτουν , τους μεν Έλληνας αισχύνης γραψαν, ώς άρα ηρετό ποτε αυτόν Φιλώτας, όντινα οιοιτο

απήλλαξεμεγάλης (6) , και μείζονος Αλέξανδρον ,άπο- μάλιστα τιμηθήναι προς της Αθηναίων πόλεως καιτον δε αποκρί
νασθαι Αρμόδιον και Αριστογείτονα , ότι τον έτερον τοϊν το .

τρέψας την προσκύνησιν, αυτόν δ' απώλεσεν , εκβιά- | ράννουν έκτειναν και τυραννίδα ότι κατέλυσαν · ερέσθαι αύθις

τον Φιλώταν εί το τύραννον κτείναντι υπάρχει παρ ' ούστινας

(4) « Qui ipse sibi sapiens prodesse non quit, nequid- | εθέλει των Ελλήνων φυγόντα σώζεσθαι » και αποκρίνεσθαι

quam saptt. » Ennius ap. Cic . Ep . ad fam . VII , 6. cf. αύθις Καλλισθένην , ει και μη παρ' άλλους , παρά γε Αθηναίους

ibid . XIII , 15 ; De off. III , 15 ; Plutarch . De occult . viv. ότι φυγόντι υπάρχει σώζεσθαι· τούτους γάρ και προς Ευρυ

σθέα πολεμήσαι υπέρ των παίδων των Ηρακλέους , τυραννούντα

( 5) Cf. Joh . Lydus De mens. III , 36 , p 45 ed . Ræth . εν τω τότε της Ελλάδος . De Philote perduellione cf. Arrian .

( et Cram . Αn . Paris. I, pag. 329 ) : 'Αριστοτέλης τον Καλ . 1 , 56.

λισθένην απέσκωψε τον μεν περιττον νούν έχειν , τον δε ανθρώ. (8 ) Contrarium affirmant Aristobulus et Ptolemæus ( fr.

πινον αποβεβληκέναι . Ubi νούς ανθρώπινος dicitur ista in- 13 ) ap . Arrian . IV , 14 , 1 : 'Αριστόβουλος μεν λέγει ότι και

genii dexterilas, qua suis quisque commodis præ ceteris Καλλισθένην επάραι σφάς έφασαν (sc . Hertholaus et Sostratus )

consulit ; virtus in aulicis maxime Conspicua. Cf. Kruger . | ες το τόλμημα , και Πτολεμαίος ωσαύτως λέγει . Οι δε ου ταύτη

1. 1. p . 195 . λέγουσιν , αλλά διά μίσος γάρ το ήδη δν πρός Καλλισθένην

(6) Cf. Curt. VIII, 5 , 20 : Æquis auribus Callisthenes εξ Αλεξάνδρου και ότι ο Ερμόλαος ες τα μάλιστα επιτήδειος

veluti vindex publica libertatis audiebatur. Ibid . S 13 : ήν τω Καλλισθένει , ου χαλεπώς πιστεύσαι τα χείρω υπέρ

Gravitas viri et prompta libertas invisa erat regi , quasi | Καλλισθένους Αλέξανδρον. Curtius VΙΙ , 6 , 24 : Callisthe

solus Macedonas paratos ad tale obsequium moraretur. nem non ut participem facinoris nominatum esse con

Cf. Arrian . IV , 10, 7 899.; Justin . XII , 7 ; Itinerar . Alex . stabat , sed solitum esse puerorum sermonibus ritu

C. 92. Ceterum miror summopere istam προσκύνησιν snum perantium criminantiumque faciles aures præbere.

apud Germanos invenisse defensorem , qui itaque vanæ stu- Quidam adjiciunt, quum Hermolaus apud eum quoque

piditatis crimine Callisthenem onerat . Vide Krüger. I. l . verberatum se a rege quereretur, dixisse Callisthenem ,

mera com

C. 1 .
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'Αλλά και 'Αλέξανδρος αυτός ευθύς Κρατερώ γρά- Ex allatis luculenter , puto , apparet quantopere

φων και Αττάλω και 'Αλκέτα, φησί , τους παίδας βα- | variis scriptorum studiis historia Callisthenis sit

σανιζομένους ομολογείν , ως αυτοί ταύτα πράξειαν, άλ- obscurata . Testimoniorum auctoritate in his pon

λος δ' ουδείς συνειδείη . Υστερον δε γράφων προς | derare licet perpauca , adeo ut certiores judicii

Αντίπατρον, και τον Καλλισθένη συνεπαιτιασάμενος» duces sequamur ea que deindole ejus et moribus

« Οι μεν παίδες (φησίν ) υπό των Μακεδόνων κατε- ex Aristotele tradita accepimus. Iis innitentes quid

λεύσθησαν (ο): τον δε σοφιστήν εγώ κολάσω , και τους | statui velimus , supra jam significavimus . Scilicet

εκπέμψαντας αυτόν , και τους υποδεχομένους ταϊς πό

λεσι τους εμοί επιβουλεύοντας » , άντικρυς έν YE
τού .. cupes a Telesphoro Rhodio , quem crudelissimo hoc sup

plicio affectum esse a Lysimacho auctores sont Plutarch .
τους αποκαλυπτόμενος προς Αριστοτέλη και γάρ ετέ

De exil. c . 16 et Seneca De ira III , 17. Equidem propter

θραπτο Καλλισθένης παρ' αυτώ διά την συγγένειαν , | Lysimachi mentionemhance narrationem fictam esse su
εξ “Ηρούς γεγονώς , ανεψιάς 'Αριστοτέλους. 'Αποθανείν | spicor ab Onesierito plhilosoplio , qui in aula Lysimaclii

' aŭtor of dev 'R' Aletávôpouxpejaolévta déyousiv, commentarios suos composuit. Narrare hæc debuit fereli

of 8" lvtéðaus odeuévov xal voońcayta Xúpns ord, tasse scimus. Ceterum bene Westermannus p. 14 : «Quo
bro quarto , quem ipsum auctorem coram Lysimacho recl- .

μετά την σύλληψιν επτά μήνες φυλάττεσθαι δεδεμέ- | niam philosophusfuitCalisthenes, haud improbabilis est

vov , ως εν τη συνεδρίω κριθείη , παρόντος Αριστοτέ- | suspicio' a philosophis sodalem lugentibus, peripaleticis in

λους εν αις δ' ημέραις Αλέξανδρος εν Μαλλοϊς Οξυ- primis,cui scholae addictus illefuerat,quoque perinagnam

δράκαις ετρώθη, περί την Ινδίαν αποθανείν υπέρπαχυν | occidendo supra modum exaggeratam essecrudelitatem.
Vilarum scriptorum copiam progenuit , Alexandri in illo

γενόμενον και φθειριάσαντα(το). Cl . Ste -Croix . Exam . crit. p . 362 sq . Itaque Callisthenis

obitum deploragit Theophrastus , dicens eum incidisse in

meminisse debere eos jam viros esse ; idque an ad con- hominem sumina polentia summaque fortuna , sed ignarum

solandam patientiam verberum , an ad incitandum quemadmodum rebus secundis uti conveniret (Cic . Tusc . III ,

juvenum dolorem dictum esset , in ambiguo fuisse. Ab 10 , 21 ) , ac libro singulari Καλλισθένης ή περί πένθους in

imprudentiæ crimine philosophum haud absolveris , verum scripto sodalis memoriam celebravit ( vid . Diog. L. V, 44 ;

scelesto eum consilio se conjuratoribus adjunxisse , recte , Cic . Tusc . V, 9 , 25 ; coll. Alex . Aphrod. in Arist . De an .

uti censeo , negatur. Aristobulo et Ptolemæo refragatur 2 extr . ) [ Themist. ait Theophrastem in Callisthene suo

ipsius testimonium Alexandri. Neque post Hermolai et docuisse idem esse fatum et naturam . Ex hoc libro Th .

Sostrati silentium , alia indicia sese obtulisse videntur , quæ petitum dictum , quod refellit Plutarch . De fort. 97 : Túyn

nullam de Callisthene sceleris participe dubitationem re- τα θνητών πράγματ’ , ουκ ευβουλία , Vitam regit fortuna ,

lioquerent. Quod si aliter res se habuisset, non is fuit non sapientia . Hæc Fabric. B. G. II , 249 ] ; deploraverunt

Alexander, qui servaret Callisthenem ut coram Aristotele item Seneca et Themistius. Et ille quidem in Quæst. nat,

judicium subiret. In vincula conjecit non sicariorum so. VI , 23 hoc modo de co scribit : Hanc ( terræ concussionis

cium , at virum , qui inopportuna sua se gerendi et taussam ) etiam Callisthenes probat , non contemptus

loquendi ratione animos Macedonum a rege abalienaret, vir. Fuit enim illi nobile ingenium et furibundi regis im

atque impia in aliis consilia evocare posset etiam nescius. patiens. Hocest Alexandri crimen æternum , quod nulla

Ceterum cf. Krüger I. I. virtus , nulla bellorum felicitas redimet. Nam quotiens.

(9) a Quod accidit non multo post Cliti cædem , Cariatis, quis dixerit, Occidit Persarum multa millia, oppone
Bactrianæ oppido , Olymp. 113 , 2. 327. Cl. Strabo XI , p . tur , Et Callisthenem ; quotiens dictum erit , Omnia

517 ; Arrian . Exp. IV , 14 , 7 ; Plutarch . De adulator. et oceano tenus vicit , ipsum quoque tentavit novis classi:

amic. C. 24 ; Itinerar. Alex . c. 93 et 103 ; Orosius Hist. III , bus et imperium ex angulo Thraciæ usque ad orientis

8. » GEIER . P. 208 . terminos protulit , dicetur, Sed Callisthenem occidit.
( 10) Cf. Plutarch . Syll . c . 36 ; Diog . L. V, 1,5 , Suidas Omnia licet antiqua ducum regumque exempla trans

v. Kad2 :00évns et Neoopwv ( v . not . 1 ) ; morbo Callisthenem ierit , ex his quæ fecit nihil tam magnum erit quam

in vinculis obiisse etiam Aristobulus dicit ap . Arrian . IV , scelus Callisthenis. Adde Themistii Orat . VII , p . 94 ; X ,

14 , 5. Idque omnino pro vero habendum est. Contra P tole p. 129 sq .; XIII , p . 176 ed. Hard . coll . Dion . Chrysost. Or.

mæus ( fr. 14 ) tortum et suspensum esse tradit. Aliorum LXIV, p . 597 sq.; Cic. pr. Rabir. Post. c. 9 , 23. Neque

ineplias servavit Justin . XV, 3 : Quum Alexander rhetorum hallucinationes effugere potuit Callisthenes.

M. Callisthenem philosophum propter salutationis Per. Quippe M. Seneca Suasor. I , p . 6 Bip . singularia hæc

sicæ interpellatum morem , insidiarum , quæ sibi pa- et inaudita profert : Orbis illum ( Alexandrum ) suus

ratæfuissent, conscium fuisse iratus finxisset , eumque non capit ; itaque nihil dicendum aiebat nisi cum sum.

truncatis crudeliter omnibus membris abscissisque au- ma veneralione regis , ne accideret idem quod præce.

ribus ac naso labiisque deforme ac miserandum specta- ptori ejus Callistheni accidit , quem occidit propter in

culum reddidisset ; insuper cum cane in cavea clausum tempestive liberos sales . Nam quum deus vellet videri

ad metum ceterorum circumferret : tunc Lysimachum , et vulneratus esset , viso sanguine ejus philosophus mi

audire Callisthenem et præcepta ab eo virtutis accipere rari se dixerat, quod non esset ixwpoios TÉP TE PÉ € !

solitum , misertum tanti viri , non culpæ sed libertatis e axd2806: 0 € oto : ( v. Il. V , 340),ille se ab hac urbani.

pænas pendentis , venenum ei in remedium calamita. tale lancea vindicavit. (Anaxarchum hoc dixisse in

tum dedisse. » Cf. Ovid . Ib . 519. Tatian . Or. adv . Gr . Alexandrum refert Diog. IX , 60 , Dioxippum athletam Ari .

C. 2 [ διά το μή βούλεσθαι αυτόν προσκυνείν , καθείρξας ώσ. stobul. ap. Athen . p. 251 , A ; Alexandrum in se ipsum Plu

TEP ápxtov | Trápoally trePrépeps ]; Diog . L. I. 1.; schol. tarch . Alex . c . 28 ) . Adde Lucian . Alex . et Diog. in

Lucian. Dial , mort. XIII, 6 , ubi leoni objectus esse narratur. Orco ( p. 101 Didot.) , ubi Diogenes ait Kmetrov opõ xal

Quæ apud Justinum leguntur Westermannus conjicit ad Καλλισθένην και άλλους πολλούς επί σε ορμώντας , ως διασπά.

Callisthenem translata esse per rerum memorabilium au . σαιντο και αμύναιντο ών έδρασας αυτούς ..

»
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virum agnoscere nobis videmur probum ; ob pro- De historia belli sacri cf. Cicero Ep. ad div .

bitatis rigorem ceteramque consuetudinis injucun- V, 12 , 1 : Sed quia videbam Itulici belli et civilis

ditatem multis infensum scopumque calumniarum ; | historiam jam a te pæne esse perfectam , dixcras

nimia virtutis conscientia in tanta plurimorum de- autem mihi, te reliquas res oriliri, decsse mihi no

pravatione vanum interdum et superbiorem ; so- lui quin te admonerem , ut cogitares , conjunctene

cium eorum , quibus Alexander de recta via in malles cum reliquis rebus nostra conterere , an ,

diem magis deflectere videbatur, sed qui scelere multi Græci fecerunt,Callisthenes Troicum ( Foicum

se contaminari numquam sustinuerit. v . I .; Phocicum Westerm . ) bellum , l'imæus Pyrrhi,

DE SCRIPTIS CALLISTHENIS . Polybius Numantinum , qui omnes a perpetuis suis

Opera quæ sine ulla controversia ad Callisthe historiis ea quæ dixi bella separaverunt, tu quoque

nem Olynthium referuntur , tria sunt hæcce :
item cwilem conjurationem ab hostilibus externisque

1. Ελληνικά εν βίβλοις δέκα . fr . 1-17.
bellis sejungere. Pro Troicum ( ) Orellius voluit

Crissaicum ; sed unica vera emendatio Wester
... / 01 . 98 , 2-105 , 4. 387-357 a . C. )

2. Περί του ιερού πολέμου. fr . 18.
manni, qui « de Troico bello , ait , cogitari nequit,

( Ol . 105 , 4-108 , 3. 357-346 a . C.)
siquidem separari non possunt quæ jam sunt alie

3. [Τα κατ’ Αλέξανδρον) . fr . 19-38 .
nissima et separatissima... Hunc librum quo tem

( 01. 111 , 2-112 , 3. 335-330 a. C. ? )
pore conscripserit non liquet ; sed fortasse juvenis

De Hellenieis Diodor . XIV , 117 ( ad 01. 98, conscripsit coque Alexandro ita se commendavit ,

2 ) : Καλλισθένης δ ' ο ιστοριογράφος κατά την των
ut ille suas quoque res gerendas ab eo describi

Ελληνικών συνταξιν από της κατά τούτον τον ενιαυτόν | concupisceret; nam si nihildum scripsisset , non

γενομένης ειρήνης τους Έλλησι προς 'Αρταξέρξην τον
fuisset cur ille hanc ei provinciam demandaret. »

Tūv llepoov Bached ( inde a pace , quam Antalcidæ
Tertium opus, quod est de rebus Alexandri, Nep

vulgo dicimus) την ιστορίαν ήρκται γράφειν· διελ
Gixá inscriptum fuisse vel a primis editoribus vel po

θών δε τριακονταετή χρόνος έγραψε μεν βίβλους δέκα ,,
stea a grammaticis, statuunt Sevinus , Sancto -Cru

tàiv od teheutaíav xatÉTQUGE Tais curtáčews eis tolv cius , Westermannus, Geierus. Scilicet Callisthenis

υπό του Φιλομήλου του Φωκέως κατάληψιν του εν Περσικώνliber secundusa Suida laudatur de duobus

Aelpois lepoữ ( " ) . — Idem XVI , 14 , 4 (ad 01. 105, Sardanapallis deque monumento alterius Anchia

4): Καλλισθένης δέ τήν των Ελληνικών πραγμάτων | lensi. De his vero in Alexandri historia Callisthe

ιστορίαν γέγραφεν εν βίβλοις δέκα , και κατέστροφεν εις
nem dixisse tum per se probabile est , tum spondent

Tov xará arbev Toù lepoũ xai Trapavouíar boundou exempla Clitarchi ( fr. 2 ) , Aristobuli ( fr. 6 ) , Ar

του Φωκέως..
riani ( II , 5 ) . « Neque in ipsa inscriptione , Wester

Opus hoc Callisthenem in Asia absolvisse colli
mannus inquit, est quod offendat; nam descripsit

auctor res in Asia ab Alexandro gestas et imperii
gis ex fr . 6 libri quarti. Totum componere inter

expeditionum molestias a Græcia longe remotus
Persarum eversionem . » Quod parum mihi proba

tur. Facilis quidem conjectura est ex argumento
vix potuit . Quare statuerim historiam jam antea

fragmenti [lepoixov opus quempiam nobis finxisse;
elaboratam , nondum vero foras editam , in iis ma

xime rebus , quæ ad Asiam et Ægyptum spectant,
sed quæritur an omnino Callisthenis fragmentum

sit . Dubia enim res est , quum narrata ita se ha

ab auctore , dum versaretur in his terris, esse re
beant, ut , confitente Westermanno , a comite

tractatam . (** )
Alexandri proficisci vix potuerint . Jam quum de

( * ) « Suspicor deesse quidpiam inter Basidéo et TTv (oto- duobus Sardanapallis et monumenti inscriptione
ρίαν . Νam alioqui ex his duobus accusativis σύνταξιν et eadem afferantur ap . Schol. Aristoph . Av . 1022

Lotopiav vacaret alter. » STEPHANUS. Creuzerus ( Histor .

kunst . ed . see . Lips . 1845 ; p . 380 ) legendum censet oir
ex llepoixois Hellanici ( fr. 150 ) , nullus dubito

vexři istoplav , perpetuas historias , quas Cicero ait loco quam non Ephorus , sed Demophilus filius scripsit. Sin hone

mox Jaudando. Vel sic tamen laborat ratio verborum gram- fortasse Callisthenis opere abusum esse credis, Demophilum

matica . Ejicere incommoda possis . Ego inserui voculam moneo uno libro et historiam belli sacri, et qui deinceps

xatà ante súvtativ . Etenim quemadmodum Dinopis, Tic sequuntur annorum quinque res gestas comprehendisse .

mæi, aliorum historiæ in plures Guitátels erant distribulæ , (* ) Nullo peculiari opere de mythicis lemporibus Calli

similiter Callisthenis opera historica in umum corpus ab sthenem egisse lignetetiam ex Diodoro (IV , 1 ) , ubi posl

editoribus conjungi poterant , cujus prima pars erat ý tộv μιam de Eplioro dixerat : τας παλαιάς μυθολογίας υπερέβη

“Ελληνικών σύνταξις . Certe Hellenica et Alex Historiam simul κτλ . , pergit ila : “Ομοίως δε τούτω Καλλισθένης και Θεόπομ

post mortem auctoris in publicum prodiisse consentaneum πος , κατά την αυτην ηλικίαν γεγονότες , απέστησαν των πα

est , quoniam Hellenica in Asia demum absoluta esse liquet. λαιών μύθων ημείς δε την εναντίαν τούτοις κρίσιν έχοντες

( ** ) Simul hinc intelligitur vana esse , quæ de Ephoro ex και τον εκ της αναγραφής πόνον υποστάντες την πάσανεπιμέ

Callisthenis scriptis in sua multa transferente hariolator delav énoincóueba třsapyaloloyíac. Sed hæc non impediunt

Porphyrius ap . Euseb. P. E. p . 464 ( v . Vit . Ephori p . quin data occasione uti Theopompus sic Callisthenes and

LXIV ) . Neque de belli sacri bistoria cogitari potest quippe mythica adscenderit.
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quin aut totum fragmentum Hellanico tribuendum scipulus et poeta comicus et ÉTTIGTOMÕy ôEL TEVntixõvet

sit, aut grammaticusquidam in fonte suo et Calli- Téluns obosvntixñs auctor , cum Callisthene Olyn

sthenem et Persica Hellanici laudatos reperiens, thio nihil habet commune : alia ætas, diversi plane

confusa utriusque scriptoris memoria Callisthenis mores et ingenium .

llepoixá creaverit . Igitur de titulo operis Calli Major dubitatio esse possit de scriptore Maxe

sthenis non constat. δονικών et Θρακικών . Sed que ex Θρακικών libris

Fragmentum 37 pertinet ad descriptionem præ narrantur fabulosa atque si spectes antiquissimam

lii ad Arbelam s . Gaugamela commissi ( Ol . 112 , 2 , imperii Atheniensium famam inepte composita et

331). His auctor sequentia subjunxerit usque ad Olynthio plane indigna esse bene monet Wester

mortem Darii ( 330 ) . Ulterius progressus esse non mannus. Ejusdem farinæ fragmentum est ex Mace

videtur. « Etenim Plutarchus ( Alex . 46. V. One donica historia petitum ( v . not. ad fr . 42 ) . Huc

sierit . fr. 5 ) ubi de Amazonis ad Alexandrum egit | accedit quod et Θρακικά et Μακεδονικά et Μετα

adventu ab aliis auctoribus inter vera relato , ab aliis uopposgels ex iisdem Plutarchi et Stobæi libris in

in commentis habito , quum præter unum Callisthe
notitiam nostram venere . Unde vero fit simillimum

nem , ad cujus Persica sæpius provocavit in ante ab eodem auctore profecta esse . Et quoniam alio

cedentibus, omnes diligentissime recensuerit Ale ejusdem Stobæi loco laudatur CalLISTHENES SYBA

xandri rerum auctores, quorum quidem ipse libris RITA (* ) Laatıxūv scriptor ( fr . 47 ) , cujus de ea

usus est, haud vana profecto hinc emergit suspicio , ( * ) C. Sybarita vixit ante. Timagenem Syruni , qui opere

non perducta fuisse Callisthenis Persica usque
ad ejus usus est. Timagenes Syrus non diversus ab T. Alexan.

Trolud púrantov istum Amazonis adventum , quippe
drino , Pompeii et Cæsaris æqualį. Porro si vera est uti

veri simillima est Galei conjectura , Callisthenis nomen ap .
qui inter Sogdianain Alexandri expeditionem ( Ol .

Stephanum abijsse in illud Eratosthenis , item Galaticorum

112 , 4. 329 a. C. ) vulgo ponatur. Atqui prælium auctoris , ex Stephan. Byz. v . Boos xepanas ( v. not. ad fr.

ad Gaugamela factum scriptis attigisse scimus Cal 47 ) sequitur Callisthenem vixisse post Prusiam II , qui bel

listhenem . Ergo quis dubitaverit, quin eodem anno ,
Jom gessit contra Attalum ( II Philadelphum , circa 156 a.

C. Vid . Clinton . F. H. tom . III , p . 407, coll . p . 415 not . , ubi

in quem Darii cædes incidit , substiterit Olynthius
Clinton . ut Eratostheni Galatica vindicari possint , fortasse de

in Alexandri rebus conscribendis , id quod egregie Prusia | cogitandum esse dicit parum probabiliter ) . Hinc

quadrat ad ea, quæ de viri vita supra commentati su ætas Callisthenis terminis sat angustis circumscribitur.

« Præter auctorem rerum Gallicarum ejusdem nominis , ut
mus , ubi eodem fere tempore Callisthenis animum

mittam olympionicam Laconem Ol . 26 apud Euseb. Chr .

magis magisque ab Alexandro abalienatum esse vi
p . 40 , duo tantum , quod sciam , aliqua cum laude a vele

dimus. » Hæc Geierus p . 220 . - Jam quis scripta ribus scriptoribus nominantur, uterque Atheniensis, Olyn .

post mortem auctoris collegerit et primus ediderit, thii æquales : unus prætor Atheniensium , quem sunt qui

quærere inutile est , quum de hac re altum sit si
cum Olynthio confundant. In his Sevinus est , qui p . 135

ad Olynthium refert locum Aristotelis Rhetor. II , 3 , 13 :

lentium . Eorum vero sententia , qui historias Πράοι γαρ γίγνονται , όταν είς άλλον την οργήν αναλώσωσιν

has a calumniatoribus deformatas esse suspicantur, οίον συνέβη επί Έργοφίλου μάλλον γαρ χαλεπαίνοντες ή

omni caret fundamento , uti recte monent Wester Καλλισθένει αφήσαν διά το Καλλισθένους τη προτεραία κα

mannus et Geierus .
Tayvūval Oávatov , id quod in concione Macedonum acci

disse asseverat. Verum apparet Atheniensium judicium si

Accedo ad ea opera Callisthenis, quæ utrum
guificari; Ergophilus enim otpaTTYÖS 'Aonvaiwv, ut ait

Olynthii fuerint an alius ejusdem nominis viri, Harpocration , Callisthenes autem item prætor , is quem

veterum auctoritate comprobari nequit. Ecce titu propter res in Macedonia infeliciter gestas ad mortem con

lorum laterculum : demnatum esse dicit Æschines Or. de fals. leg. $ 30. Alter

Callisthenes orator atque demagogus fuit , Philippi adver

1. llepíthous ( fr. 39. 40 ) . Sch . Apoll. Rh. sarius , cujus decretum recitari jubet Demosth . Or. de cor .

2. 'A TODO é queta ( fr . 41 ). Photius.

p . 238 , § 37 , quem comici traducunt apud Athen . VIII ,

p. 338, F ; 341 , F , quem Alexander cum aliis tradi sibi jus

3. MaxgôOVIXá ( fr . 42 ) . Plut. Par.; Stobæus. sit , Plutarch . Dem . c. 23 , adversus quem per elsayye

4. Opaxixó (fr. 44 ) . Plut . Par . aiav accusatum orationem scripsit Dinarchus sec. Dionys.

5. Metauoppócsis( fr . 45 ) . Idem et Stobæus.
Halic. Din . c . 10 ( cf. Dem . Lept . $ 33 ) , ubi KELGOévou, in

Kadacollévous corrigendum est ; cf. nostr. Hist. elog. gr. p .
6. Kuvriy etix ( fr . 46 ) . Plut . De fluv.

313. Hujus etiam fortasse dictum est quod affert Luciani.

Hæc omnia a Nostro aliena esse puto . Ac Meta
Encom . Dem . c . 15 ( p . 750 Didot. ), töv Aloxidov tās tpe .

40 poucets quidem et Kuvnyetixà non esse C. Olyn
γωδίας εν οίνω γράφειν εξορμώντα και αναθερμαίνοντα την

thii, ex ipsis librorum argumentis collegeris . Jis
yuxrv, quo poterat suam aut alius vinolentiam per jocum

velle excusare ; quanquam non primus dixit Callisthenes :

dem accenseas collectionem 'A Topbeyu twv. Verum eodem enim nomine jam olim Sophocles Æschylum repre.

sane est Lynceum quoque peripateticum ' AToplé
hendisse dicitur ; vid . Athen . I , p . 22 , A ; X , p . 428 , F ;

Yuzta scripsisse ( Athen . p . 245 a , 248 d , 337 d );
Eustath . ad Odyss. X , 298 , p . 1598 , coll. Plut. Sympos.

quæst. VII, 10 , 2. Memoratur præterea Callisthenes quidam

82d præter peripatetici titulum hic Theophrasti di Alheniensis apud Xenoph . Hellen . IV , 8 , 13. Callisthenes
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dem re meminit etiam Plutarchus in libro De flu- men si verum est , quod opinantur, jam tertio cum

viis , nescio an verum tetigerim , si omnia hæc ante Chr. n . sæculo in hominum manibus fuis

opera Sybaritæ assignanda esse statuam . Quod se , de alio Callisthene quam de Aristotelis disci

Periplum attinet , Callisthenes cum Callistrato con- pulo prorsus non licet cogitare . Quod Chal

fusus esse mihi videtur ( vide not. ad fr . 40 ) . Ea cidii locum attinet , unus sum eorum , quos nimis

nomina permutantur sæpius (vide fr. 48. 49) . suspicaces Westermannus dicit. Locus vero Aristo

Præter historias Callisthenem Olynthium De Na. teliş ad Alexandri historiam refertur commodis ,

TURA OCULI et De Plantis libros scripsisse statuit sime ; nec quidquam probat Plinius una cum Calli

Westermannus. Etenim Chalcidius ad Platon . Tim . sthene recensens Clitarchum , Anaximenem , Near

p . 340 Meurs. : Demonstranda igitur oculi natura chum , Onesicritum , alios rerum Alexandri scripto

est , de qua cum plerique alii tum Alcmæo Croto- res, quos in plantis Asiæ describendis sat multos

niensis in physicis exercitatus quique primus exse- fuisse compertum habemus.

ctionem aggredi est ansus, et Callisthenes, Aristote- His absolutis revertentes ad Olynthium , quæ

lis auditor, et Herophilus multa et præclara in lu- ejus commentariorum fuerit indoles paucis expo

cem protulerunt. « Quæ tam sunt plana atque aper- namus. Ac primum quidem summopere Callisthe

ta (Westerm . ait ) , ut nullam admittant dubitatio- nem studuisse narrationis ubertati varietatique

nem ; certe nimis esset suspicax , qui Chalcidium , fragmenta perlustrans facile intelliges. Quæ ex

hominem quarto ineunte p . Ch . n . sæculo viven- Hellenicis servata habemus, eorum magna pars ab

tem , verba illa Aristotelis auditor de suo addilisse ipsa historia , quam tractandam sibi sumpserat,

putaret. Nam qui reputet , quam diversa sint in aliena est (v. fr . 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 15. 16 ).
quibus Aristoteles excelluit genera litterarum , con- Inter hæc disputationes de incrementis Nili fluvii

cedet discipulum ejus quoque præter historiam ( fr . 6) etde causis , quæ Helicen et Burin urbes in

etiam physicam inprimis tractare potuisse ; id mare demerserint ( fr . 8) , rerum naturalium scru

quod in Callisthene clarius etiam infra apparebit. tatorem Aristotelis disciplina formatum ostendunt

Itaque nec absurdum est eundem credere significari luculenter. In describendis oraculis rebusque sacris

ab Epiphanio Adv . hæres. 1 , 3 , qui inter scripla- valde placuisse sibi videtur ( fr. 3. 4 ) ; neque a

res De natura atque viplantarum Callisthenem quo- portentorum expositione abhorruit , sive talia re

que nominat, id quod Plinius confirmat , qui quæ ligiositate motus , sive , quod probabilius , ornandæ

de plantis Asiæ habet Hist . nat. lib . XII , c . 5 sqq . narrationis causa adsciverit. Eandem rerum

et lib . XIII , in horum librorum indice ipse partim copiam in Alexandri historia deprehendimus, ubi

ex Callisthene hausta esse confitetur; quæ omnia permultus fuit de regionibus Asiæ minoris deque

ex Persicis deprompta esse ad suspicandum facilius populis , qui pridem eas incoluerint (*) . Scilicet

est quam ad probandum . Accedit quod vix aliunde summo studio tractare solebat carmina Homerica .

quam ex libro De plantis petita esse possunt, quæ a Id quod , ut Westermannus ait , non solum in

habet Aristoteles De mir . ausc . c . 132 ( fr . 34 ) ; colloquiis recitandis sæpenumero versibus Home

quem librum etsi Aristoteles ipse non scripsit, ta- ricis , verum etiam eo probavit , quod Iliadem jussu

Alexandri eoque ipso præeunte una cum Anaxar

Haliarlius ap. Plutarch . Narrat . amat. c 1 ( p. 943 Di- cho correxit itaque novam ejus recensionem para

dot.), Callisthenes, Luculli libertus, ap. Eund. An sen . vit , quæ quoniam in capsula pretiosissima in Per

ger. s. resp . c. 16 (p . 967 Didot. ], Vit . Lucull. c . 43 , Har
sico thesauro reperta ab Alexandro circumfereba

pocrat. v . Etedavõv; alii ejusdem cognominis in inscriptio

nibus ap. Barckh . Corp. Inscr. I , nr . 214 , 115 , 168 b , tur, ñ éx tou váp0.7xos vocata est ; vid . Strabo XIII ,

(343b , 3664 , 2077 b; Add. tom . 2 ) . Cf. Droysen Zischfi. p . 594 , quamquam ab Aristotele eam profectam

1. Alterthumsw . 1839 n . 114 ,p. 920 , Behnecke Forsch . dicit Plutarch . Alex . c . 8 ; cf. Wolf. Prolegg. p .

I , p . 618 sqq . « Callisthenis nomen in libris manu
183 sqq. Has autem correctiones vel maxime per

scriptis nonnunquam corruptum et cum aliis ejusdem aut
initii aut exitus confusum est , uti cum Eratosthene ap.

tinuisse ad res geographicas eosque Asiæ populos ,

Plavorin. [fr. 4 ), atque in versione latina ap. Strabon.quos Trojanis auxilio venisse Homerus tradidisset,
XVII , p . 790 [ fr. 6) , item cum Demosthene , ut conjicio , quorumque sedes atque nomina nunc Alexander

ap . Steph . By... V. Xanxeia [v . not. ad fr . 35) , cum Cli.
sociique aliquatenus ab Homericis discrepare in

sthene ap. Dion. Hal. Dinarch . c . 10 (v . supra ), cum An
tisthene in libris manuscr., ut videtur, liistoria Pseudo- telligerent, recte demonstravit C. Lehrs De Ari

Calistheneæ ; cum Callixeno ap. Plin.11. N.XXXVI, 9, starchi stud . Homer. p . 245 sq . » Hæc igitur cu
67 (ubi Callisthenes Harduinus in suis libris se reperisse di

cit; Siebetis in var . lect . aſſert : Calisthenus , Callisclie . ( * ) Callisthenem inter fontes slics numerat Seymous

nus , Caliremis . Sermo est de obelisco sub regno Plo . Chius v . 124 , ubi nomen Nostri ex superstitum literarum

iema'i II in altum erecto ?, tum aliquoties cum Callistrato vestigiis (Kado0év ) bene elicuit Miller, in ed . Marciani

ſtr . 48 49) . » Hæc WESTERMANNOS. Heracleol. p . 296.
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riosam viri eruditionem , atque merito doclum a subl. III , 2 ) , severum sane judicem , vituperatur

Cicerone (Or. pro Rabir . Post. c . 9) Callisthenein Callisthenes quod oratio ejus interdum non vere

appellari coarguunt. Verum quemadmodum anti- sublimis , sed inani potius tumore sit elata . Verba

quariisistis studiissupersedere poteratexpeditionurn | sunt : Ταύτη και τα του Λεοντίνου Γοργίου γελάται ,

praliorumque narrator , sic peritiam quandam re- | γράφοντος, « Ξέρξης και των Περσών Ζεύς »,και « Γύπες ,

rum militarium jure nobis postulamus. At rudem fuyuyou tácou » · καί τινα των Καλλισθένους , όντα

prorsus earum Callisthenem fuisse ideoque in pugna- oºz oynad , andd jetéwpa . Tale vero scribendi ge

rum descriptione sæpenumero ineptire uno sed præ- nus perniciosam sæpenumero vim in fidem et aucto

claro exemplo Polybius nescio an paullo acerbius ritatem scriptoris exercere satis constat. Quod

exponit ( fr . 33) . Nihilo seciusab eodem Polybio ( fr . quatenus in Callisthenem cadat , fragmentis non

17) Callisthenes unacum Xenophonte , Ephoro, Pla- demonstratur quidem certissime, subindicatur ta

tone inter tous doYWTÉTOUS Tūv åpxaiw guyypapéwv men , veluti iis quæ de Alexandri per Pamphyliam

recensetur. Et quanta ejus apud Alexandrinos gram- itinere juxta maris oram instituto servavit Eusta

maticos existimatio fuerit inde patet , quod cum thius ( fr. 25 ) , ubi mare dicitur uttavattivai al

Ephoro , Anaximene, Clitarcho in Canonem histo- Obusvov olov tñsexívou Topeixs xai oºd' aŭtò żyvon

ricorum receptusest ( Montef. Bibl . Coisl . p . 597). Gav Tòv švaxta , iva Šv tõ ÚTOXUptoãoOai Tws 8oxñ

Quam quidem laudem non tam propter eruditio- tporxuveiv. Simillima leguntur fr. 36 de itinere ad

nem , qua scripta ejus excellunt , quam propter Ammonem non sine numine facto deque oraculo

orationis ornatum ceteraque narrationis lenocinia Branchidarum . Ejusmodi vel xodaxeias dixeris vel

adeptus esse videtur . Εtenim λόγω ην δυνατός και η δεισιδαιμονίας exempla quamquam ne ab optimis

uéyas, uti Aristoteles dicit (Plut. Alex..53 ) , atque quidem scriptoribus prorsus absunt, in Callisthene

specimen eloquentiæ , quæ in admirationem Mace- tamen nimis crebra fuisse videntur, quam ut since

dones abripuit supra jam commemoravimus ( ex ram nudæ veritatis tradendæ voluntatem ei tribua

Plut . Alex. 54 ). Hanc igitur facundiam Callisthe- unus . Etenim Polybius (XII , 12 c . Exc . Vatican . )

nem etiam ad historias transtulisse testis est Cicero de Timeo refert haec : * * κατηγορείν και διασύρειν

( De orat. II , 14,58 ),quieum pæne rhetoris more των ονειρωττόντων και δαιμονών των εν τοις υπομνή

scripsisse affirmat. Simile quid Cicero significare I μασιν · όσοι γε μην αυτοί πολλήν της τοιαύτης εμπε

voluerit in Ep . ad Quint. fratr . II , 13 : Ad Calli- Toit,vtat pauaplas , toùS TOLOÚTOuç aya nãv av deo un

sthenem , ait , et Philistum redeo, in quibus video te tuYXávovtas xatnyopías , pandé tl xai tūv adhwv æů .

volutatum . Callisthenes quidem vulgare et notum τους κατατρέχειν , και συμβέβηκε περί Τίμαιον . Εκεί

negotium, φuemadmodumGreci aliquotlocuti sunt; | νος γάρ κόλακα μεν είναι ρησί τον Καλλισθένην τα

Siculus ille, capitalis, creber, acutus, brevis ,pæne TOURūta ypádovia , xal Theotov & nbysev pinocopias,

pusillus Thucydides. Ubi illud vulgare et notum ne- xópači od teporézovta xai xopubavtiócais yuvaigi . di

gotium recte , puto , Geierus intelligit de rheto- | καίως δ' αυτόν υπ' Αλεξάνδρουτετευχέναι τιμωρίας δι

rico dicendi genere , quod ea etate ab omnibus | εφθαρκότα της εκείνου ψυχήν καθόσον οιός τε ήν : Δη

fere historicis tritum sit et usurpatum , dum alia | μοσθένην μεν και τους άλλους ρήτορας τους κατ' εκεί

plane sectaretur Philistus (* ) . Apud Longinum (De
νον τον καιρόν ακμάσαντας επαινεί και φησί της Ελλά

δος αξίους γεγονέναι, διότι ταϊς Αλεξάνδρου τιμαις ταις
( 1 ) Westermannus : « Muretus Var. lectt. II, 5, ita isoléors dutékeyou •tòn đè cidósopov, aiyida xai κεραυ -

explicat , quasi Cicero Callisthenem intimi ordinis scripto

rem ac nullius pretii esse dicat ; contra Sevinus p. 112 sqq . ,
νόν προσθέντα θνητή φύσει, δικαίως αυτόν υπό του δαι

quoniam tum sibi ipse repugnaret Cicero el dicto loco op- povíou TETEUZÉvai Šv štuyev (*) . Deinde Polybius

ponatur Philistus , capitalis, creber, acutos, brevis, pæne ( c . 23 ex Exc . Vales. ) pergit : El tov Kaddolévny

pusillus Thucydides , cujus concisas sententias interdum
θετέον είκότως κολασθέντα μεταλλάξαι τον βίον , τί χρη

etiam non satis apertas dicat idem Cic . Brut. c. 17 , sic in

terpretatur, ut clara, aperta , dilucida Callisthenis oratio Táoyelv gòv Tiyalov ; road ydp Qv Orxatótepov TOÚTW)

indicetur, quæ item Manutii fuit opinio ita explicantis , ut
in historia ille non exquisite loquutus esse videretur, sed vulgare et notum negotium κοινόν τε και γνώριμον

siculi vulgo loqueretur. Neutri assentior. Haberet quidem xonus (cf. intpp. ad Ant. Lib. 12 , Fisch . Prol . ad Palæph.

utraque sententia quo commendaretur, si suum boc loco 2 , 3 , p . 25 sqq . ) s. apãyua , non uli Muretus interpreta

Cicero judicium faceret; nam et vocabulo negotii in ma- tur , ευκαταφρόνητον πράγμα και ου πολλού άξιον , - non

lam partem uti solet ( cf. Epp. ad Attic. 1 , 12 , Or. ad sen . aliter potest accipi (? ) quam de bomine docto ab Alexandro

post red. c. 6 ) , neque in infimum locum deprimere potest
crudeliter interfecto , in scholis tam rhetorum quam philo

quem alibi cam optimis conjungit. Verum enim vero pon sophorum argumento sermone trito atque celebrato . Ilaque

satis viri docti attenderunt adjecta a Cicerone verba : quem . nihil aliud sibi vult Cicero quam de Callisthene omnibus

admodum Græci aliquot loquuti sunt. Non suum igi- | nolissimo non esse cur accuratius exponalur . » Quie pro
tur judicium interponit, sed quid Græci de Callisthene pter Philisti oppositionem vix probanda sunt.

dixerint refert. Jam quod ex Græcorum sententia fuit ille ( * ) Hic locus ante caput 23 ponendus erat.

-
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νεμεσήσαι το δαιμόνιον ή Καλλισθένει. Εκείνος μέν | terdum ostenderit vanitatem , cujus testimonium

ούν αποθεoύν Αλέξανδρον έβουλήθη (*) : Τίμαιος δέ | haberemus luculentissimum , si vera essent , que

μείζω ποιεί τον Τιμολέοντα των επιφανεστάτων θεών. | dubitanter refert Arrianus (IV , 10 , 1 ) . Ait : Τούτου

Και Καλλισθένης μεν άνδρα τοιούτον , δν πάντες μεγα- | μεν ένεκα ( sc . quod adorationem regi recusavit )

λοφυέστερον ή κατ ’ άνθρωπον γεγονέναι τη ψυχή συγ- και αυτός Καλλισθένει ξυμφέρομαι · εκείνα δε ουκ έτι

χωρούσιν ούτος δε τον Τιμολέοντα τον ουχ οίον δόξαν- | επιεική δοκώ του Καλλισθένους (είπερ αληθή ξυγγέ

τα τι πεπραχέναι κτλ. γραπται) , έτι υφ' αυτώ τε είναι απέφαινε και τη αυτού

Timei verba quamvis non majoris facienda sint | ξυγγραφή Αλέξανδρών τε και τα 'Αλεξάνδρου έργα.

atque convicia ista que in Aristotelem spurcissime | Ούκουν αυτός αφίχθαι εξ Αλεξάνδρου δόξαν κτησόμε
jacit, hoc tamen cum Polybio concedendum est νος , αλλά ευκλεά ες ανθρώπους ποιήσων · και ούν και

Alexandrum in panegyricis Callisthenis sui histo- του θείου την μετουσίαν Αλεξάνδρω ουκ εξ ών Ολυμ

riis ad deos usque evectum esse : ut mireris sane πιάς υπέρ της γενέσεως αυτού ψεύδεται ανηρτήσθαι,

quomodo suum auctor de historici officio prece- αλλ' εξ ών αυτός υπέρ 'Αλεξάνδρου συγγράψας εξε

ptum observasse sibi visus sit. Νam τον γράφειν τι νέγκη ες ανθρώπους. Verum haec absurda esse ca

πειρώμενον , Callisthenes jubet , δείν μή αστοχείν του lumniatorum commenta Westermanno lubenter

προσώπου , αλλά οικείως αυτό και τοις πράγμασι τους | concedimus .

λόγους θείναι ( fr . 19 ) . Neque minus haec librorum Statuam Callisthenis historiarum scriptoris Pli

indoles cum ingenio philosophi pugnare videtur. nius ( H. N. VI, 5 , 36 ) vidit in hortis Servilianis.

Sed aliud, dixeris, est vita hominis moresque, aliud Opus fuit Amphistrati , quem Alexandri ætate vi

est scriptis historiis eloquentiæ sibi erigere moni- xisse statuit Sillig . in Artiff. Catalog. p . 12 .

mentum . Quod etsi in universum parum recte di- Fabulosæ Pseudo - Callisthenis historiæ (* ) , infi

ctum est , in Callisthene tamen non possumus quin mæ ætatis fætus , ad nos nihil pertinent, eatenus

distinguamus inter rhetorem atque philosophum . tamen commemorandæ , quatenus celebritatem

Quanta hujus esse potuit severitas , tantam ille in- auctoris nostri testantur.

(*) Codex oºk dlouhńon ; quam particulam asterisco no

tavit Valesius ; omittit Suidas V. Τίμαιος , ubi eadem legun

tur ; ejiciendam censuerunt Reiskius , Santo - Crucius I. I.

p . 37 , 3 , Polybii editor Parisiensis , Geier . p . 223 sq . Du

bius hæsit Schweighauserus. Vulgatam tuetur Wester

mannus 1. Ι . , quod non fecisset si memor fuisset loci Ex -

cerptor. Vatican.; qui etsi Geierum quoque fugit , is recte

tamen vel propter verba τούτω νεμεσήσαι το δαιμόνιον

particolam oux ineptam esse perspexit. Quam cur adden

dam sciolus quidam censuerit , ex iis quæ de vita Caili

sthenis diximus , facile intelligitur.

(*) Singulari libro de iis dicet Westermannus , qui ex

hoc fonte impurissimo fluxisse recte statuit , quæ leguntur

ap . Tzetzen Chil . I , 325 ; ΙΙΙ , 110. 349. 386. 885. Εodem

refert Chil. III , 83, de quo tamen possis dubitare : locum

exscriplum habes in Ctesiae fragm . 3. Ceterum vide Fabric.

B. Gr. III , p . 36 Harl . ; Ste -Croix p . 166 ; Ang. Mai in Præ

fat. ad J. Valer . C. VIII , Berkel. ad Stephan. Byz. p. 237.

238 , ubi fragm . ex cod . Bibl . Lugdun .; Berger de Xivrey. in

Extraits des manuscrits de la Bibl. R. tom . XIII, p. 161

- 306 ; Westermann . in Pauly's Realencyclop. v. Calli

sthenes ; Creuzer. Histor. Kunst p. 383.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ .

1 .

mo

E LIBRO PRIMO. Σφοδρίας. φησί δ' αυτόν και Καλλισθένης εν β' “ Ελλη

νικών ευήθη τε είναι λίαν και κούφον προς τας ελπίδας.

Plutarchus Cimon.c . 12 de pugna ad Eurymedon .
Cf. Diodor. XV, 29 , 5 : Σφοδριάδου του Σπαρ

tem (466 a . C) : "Έφορος (fr . 116) μέν ούν Τιθραύστης | τιάτου τεταγμένου μεν εφ' ηγεμονίας , φύσει δ' όν

φησί των βασιλικών νεών άρχειν και του πεζού Φερενδά- τος μετεώρου και προπετούς, έπεισεν αυτόν

την, Καλλισθένης δε 'Aριομάνδην τον Γωβρύου κυριώ- | Κλεόμβροτος ο βασιλεύς των Λακ. άνευ της γνώμης των

τατον όντα της δυνάμεως παρά τον Ευρυμέδοντα ταϊς | εφόρων καταλαβέσθαι τον Πειραιέα κτλ. Xenophon

ναυσι παρορμείν , ουκ όντα μάχεσθαι τοις "Ελλησι πρό- Hell. V , 4 , 20, τον εν Θεσπιαϊς [ Θεράπναις Ρlutarch .

θυμον, αλλά προσδεχόμενον όγδοήκοντα ναύς Φοινίσσας | Ages . 24 ] αρμοστήν Σφοδρίαν dicit. Ρlutarchoin Ρe

από Κύπρου προσπλεούσας. Cf. Diodor. ΧΙ, 60 . Iop.c. 14 Sphodriasest αει ελπίδων μάλλον ή φρενών

Ιd . ibid. c . 13: Τούτο το έργον ούτως εταπείνωσε αγαθών μεστός , coll . Ages. C. 24, ubi : υπόκουφος

την γνώμην του βασιλέως, ώστε συνθέσθαι την περιβόη- την γνώμην και κενών ελπίδων και φιλοτιμίας ανοή

τον ειρήνην εκείνην, ίππου μέν δρόμον αεί της Ελ- του μεστός. Ηec sicuti illa Diodori ex Callisthene

ληνικής απέχειν θαλάσσης , ένδον δε Κυανέων και Χε- fluxisse suspicatur Schneider , ad Xen . 1. 1. Res

λιδονίων μακρά νηί και χαλκεμβόλω μη πλέειν . Και- | pertinet ad OI.100', 3 (378) .

του Καλλισθένης ού φησι ταύτα συνθέσθαι τον βάρβα

ρον , έργω δε ποιείν διά φόβον της ήττης εκείνης , και
E LIBRO TERTIO .

μακράν ούτως αποστήναι της Ελλάδος , ώστε πεντή

κοντα ναυσί Περικλέα και τριάκοντα μόναις Εφιάλτης
3 .

επέκεινα πλεύσαι Χελιδονέων και μηδέν αυτούς ναυτι- Stephan. Byz. : Τεγύρα , πόλις Βοιωτίας , εν ή

κον απαντήσαι των βαρβάρων . Απόλλωνα φασι γεννηθήναι (sequitur fragm. Semi

Hæc ex operis introitu . — Ceterum quod ad pa- Deli)... Καλλισθένης ένα τρίτο των Ελληνικών είναι

cem istam, quam Cirmonis vulgo dicimus , rectis- μαντεία φησι το μεν Ισμήνιον εν Θήβαις, το δε Τρο

sime sensit Callisthenes . V. Dahlmann . Forschung. | φώνιον εν Λεβαδεία , το δε εν 'Αβαϊς λεγόμενον εν

tom . Ι , 1-148 ; Kruger . Histor . philolog . Studien , | Φωκεύσι , το δε κυριώτερον εν Δελφοίς , δ και μά

p. 74-143 . λιστα φασι ( φησι ?) μεμαρτυρηκέναι την εν Τεγύρα

Fragmentum per errorem , ut videtur , libro | ( sc. του θεού γένεσιν ) .

primo adscriptum vide infra , fr . 12 . Pertinere hæc ad locum , quo pugna ad Tegy

ram commissa ( Ol . 101 , 1.376 . Diodor.XV , 37 ,

1 ; 81 , 2 ) describebatur,jam Schneiderus monuit ad
E LIBRO SECUNDO.

Xenoph . Hell. præf. p . XIV . De oraculo Tegyræo

cf. Ρlutarch. Pelop. 16 : Την γάρ διά μέσου πά

Harpocratio : Σφοδρίας. Ισαίος εν τω κατά Με . σαν ο Μέλας ποταμός , ευθύς εκ πηγών εις έλη πλωτά

γαρέων , εί γνήσιος . Στρατηγός Λακεδαιμονίων και Ι και λίμνας διασπειρόμενος , άπορον επoίει , μικρόν δε

2 .

HELLENICA . quem clades illa ei injecerat , ac tam procul a Græcia eam

se removisse, ut quinquaginta navibus Pericles, et triginta
E LIBRO PRIMO .

tantum Ephialtes ultra Chelidonias prænavigantes nihil vi

1 . dissent classis barbarica .

Ephorus Tithrausten classi regiæ tradit præfuisse , ter
2.

restribus copiis Pherendaten , Callisthenes vero ait Arioman .
E LIBRO SECUNDO .

den , Gobriæ filium , qui summo imperio exercitui præfue Sphodriam , Lacedæmoniorum ducem ,Callisthenes Hel

rit,classem ad Eurymedontem in statione habuisse prælii lenicorum libro secundo simplicem fuisse admodum et in

cum Græcis ineundi minime cupidum , quum Phænices na- spe vana concipienda levissimum .

ves octoginta a Cypro advehentes exspectasset. 3 .

- Hæcce (Cimonisad Eurymedontem ) victoria regis animum E LIBRO TERTIO ..

adeo depressit , ut famigeratam istam pacem componeret, Tegyra, urbs Bæotiæ , in qua natum dicunt Apollinem . Cal

secundum quam semper a mari Græco ad curriculum equi listhenes Hellenicorum libro tertio oracula Apollinis recenset
abstineret , neque intra insulas Cyaneas et Chelidonias lon- Ismenium Thebarum , Trophonium Lebadeæ , illud quod

gam navem vel rostratam haberet. Callisthenes vero negat Abis est in Phocide , et celebrius reliquis Delphicum , quod

ita lædere pactum barbarum : sed re ipsa ita fecisse metu, ' etiam disertissime deum Tegyrx natum esse testatum dicit.
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υπό τα έλη νεώς έστιν Απόλλωνος Τεγυραίου και μαν- 1 μίστευεν η Πυθία του ενιαυτού κατά ταύτην την ημέ

τείον εκλελειμμένον ού πάνυ πολύν χρόνον, αλλ' άχρι Γραν , ως Καλλισθένης και Αναξανδρίδης Ιστορήκασι.

των Μηδικών ήκμαζε , την προφητείαν 'Εχεκράτους Hæc propterargumentum antecedentibus junxi ,

έχοντος. ' Ενταύθα μυθολογούσι τον θεόν γενέσθαι . quamquam etiam ad libros de bello Phocico re

Και το μεν πλησίον όρος Δήλοςκαλείται και προς αυτό | ferre potes. De Bysio mense cf. Ideler . Handb . d .

καταλήγουσιν αι του Μέλανος διαχύσεις. 'Οπίσω δέ | Chron . I, 367 ; Beckh . C. Ι. Ι , 814 ; Miller. Dor .

του ναού δύο ρήγνυνται πηγαι γλυκύτητα και πλήθει και 1 , p . 212 , 2 ; 329 , 3; C. F. Hermann . De anno

ψυχρότητι θαυμαστού νάματος, ών το μέν Φοίνικα , | Delphico p . 26 ; Ιdem Ueber griech . Monatskunde

το δε Ελαίαν άχρι νύν ονομάζομεν , ου φυτών μεταξύ | p . 51 (Gotting . 1844 ) ; F. G. Schwartz . De anti

δοείν , αλλά ρείθρων της θεού λοχευθείσης. Ρlura de eo- | quissima Apollinis natura p . 25 (Berolin . 1843) .

dem oraculo narrata habes ap. eundem De defect. Uti septima Apollo , sic tertia mensis die nata Mi

Orac . c . 5 et 8 ( p . 5o2 et 504 ed . Didot. ) . Cf. nerva : Tzetzes adLyc. 519 : Τριγένητος η Αθηνά

Müller. Minyer p . 147 , 3 ; 150 , 1 , et quem We- ότι εν Τρίτων ποταμώ Λιβύης εγεννήθη ... ή ότι , κατά

stermannus affert, Ulrichs. Reisen u. Forschungen | Καλλισθένην, τρίτη του μηνός εγεννήθη διό παρ' Αθη

in Griech . I, p . 196. ναίοις η τρίτη ιερά της Αθηνάς. Ρro Καλλισθένης

Phavorinus ν. Τριγένητος habet Ερατοσθένης ( cf.
4 .

not . ad fr. 47 ) . De re cum Callisthene facit schol .

Plutarch . Qu . gr. c . 9 ( p . 360 Didot ) : Tię o Hom. II . VIII , 39. Hinc supplenda glossa Suidæ et

Photii s . h. ubi

παρά Δελφούς Οσιωτήρ, και διά τί Βύσιον ένα των : ή ότι παρά Τρίτωνι τω πο
μη.

νων καλούσιν; Οσιωτήρα μεν καλούσι το θυόμενον ιε- ταμώ Λιβύης εγεννήθη [ ή ότι τρίτη ] φθίνοντος, ως

ρείον , όταν “Όσιος αποδειχθη. Πέντε δέ εισιν "Όσιοι και Αθηναίοι άγουσιν. Cf. Mallach. ad fragm. De

δια βίου , και τα πολλά μετά των προφητών δρώσιν mocriti p . 120, ubi scribendum proponit : ή ότι

ούτου , και συνιερουργούσιν, άτε γεγονέναι δοκούντες | εγεννήθη τρίτη Εκατομβαιώνος φθίνοντος, ως και τη

από Δευκαλίωνος . Ο δε Βύσιος μήν , ως μέν οι πολλοί | τρίτη οι Αθηναίοι τα μικρά Παναθήναια άγουσιν.

νομίζουσι , φύσιός έστιν· έαρος γάρ άρχει , και τα πολλά
5 .

φύεται τηνικαύτα και διαβλαστάνει το δ' αληθές ουκ Plutarch . Pelop . 17 : Ησαν δε δύο μόραι Λακε

έχει ούτως . Ου γαρ αντί του φ τω β χρώνται Δελφοί , | δαιμονίων (sc . in prelio ad Τegyram commisso ) .

καθάπερ Μακεδόνες , Βίλιππον και Βαλακρόν και Βερο- | Την δε μόραν Έφορος ( fr. 14ο ) μεν άνδρας είναι

νίκην λέγοντες· αλλ' αντί του π: καί γάρ το πατείν , βα- | πεντακοσίους φησί , Καλλισθένης δ' επτακοσίους , αλ

τεϊν , και το πικρόν , βικρόν επιεικώς καλούσιν. "Έστιν | λοι δέ τινες έννακοσίους , ών Πολύβιός ( fragm . hist .

ούν Πύσιος ο Βύσιος ,ενώ πυστιώνται και πυνθάνον- | 25, p . 156 ed . Did.) εστιν .

ται του θεού . Το γαρ εννοείν και πάτριον. Εν τω μηνί

γάρ τούτω χρηστήριον εγίγνετο , και εβδόμην ταύτην

νομίζουσι του θεού γενέθλιον , και πολύφθοον ονομάζου
E LIBRO QUARTO.

σιν , ου διά το πέττεσθαι φθόϊς , αλλά πολυπευθή και
6.

πολυμάντευτον ούσαν . Όψε γάρ ανείθησαν αι κατά Joh . Laurentius De Mensib . IV, 68 , p . 264 ed .

μήνα μαντείαι τους δεομένους πρότερον δε άπαξ εθε- | Reth. : 'Αλλά και Θρασυάλκης και Θάσιος τους ετη

V. ,

4 . dis phthoibus , quod est placentæ genus , sed quod multa

Quis est apud Delphos Hosioler, et cur unum de men. tum responsa deus edat. Sero enim cæpit singulis mensibus

sibus appellant Bysium ? Hosioter est victima quæ immo- oracula requirentibus respondere : antiquitus semel dun

latur quum creatur Hosius ( vox sanctum notat ). Quinque taxat in anno vaticinabatur Pythia , idque ista die , ut Cal

autem sunt Hosii per omnem vitam , multisque in rebus listhenes et Anaxandridas tradiderunt.

adsunt vatibus , atque una etiam sacrificant : quippe a Deu . Τριγένητος Minerva nominatur vel quod ad Tritonem fla

calione genus crediti trahere. Bysius mensis, ut plerique vium Libyæ nata est, vel secundum Callisthenem , quod

putant, Physius est, a nascendo sic dictus : est enim veris tertia mensis die in lucem edita . Quapropter apud Athe

initio , quo tempore pleraque nascuntur et germinant : sed nienses dies tertia sacra est Minerva .

res ita non habet. Non enim Delphi B littera pro Ph utun 5 .

tur, ut Macedones, qui Bilippum , Balacrum , Beronicam Duæ erant ( in prælio ad Tegyram commisso ) More La

dicunt (quo sunt Philippus, Phalacrus , Pheronice), sed cedæmoniorum . Moram vero Ephorus quinquaginta , Calli

loco litteræ P, soliti batein dicere et bicron , quæ sunt pa- sthenes septingentorum , alii , inter eosque Polybius , non

tein et picron .Est ergo Bysius dictum pro Pysius , quod gentorum viroruin esse dicunt.

eo mense deum scitantur. Atque hæc sententia convenit
6.

cum antiquis Delphorum observationibus. Mense enim isto

oraculum primo exstitit , et septimanam istam deo natali E LIBRO QUARTO.

tiam putant, polyphthoumque nominant, non a coquen- Thrasyalces quoque Thasius ab Etesiis ait Nilum extrudi:
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σίους φησίν έξωθεϊν τον Νεϊλον της γάρ Αιθιοπίαςυψη- σης δε της περί το πολισμάτιον τούτο στρατείας και

λούς παρά το καθ'ημάς όρεσι διεζωσμένης , υποδεχομέ- των ετησίων ήδη γενομένων, και Νείλος πληρούμενος

νης τε τάς νεφέλας πρός των ετησίων ώθουμένας , και πάντα τόπον επέχων τώ πλήθει του ρεύματος αεί

εκδιδόναι τον Νείλον , ώς και Καλλισθένης και περιπα- μάλλον ωχύρου την Αίγυπτον (Diod . 43 , 4 ) . Ceterum

τητικός εν τω τετάρτο βιβλίο των Ελληνικών φησίν , | ista Callisthenem non ante O. 112 , 1 , quo anno

εαυτόν συστρατεύσασθαι Αλεξάνδρα το Μακεδόνι , και | in eas regiones Alexander penetravit , scripsisse

γενόμενον επί της Αιθιοπίας ευρείν τον Νεϊλον εξ | sponte intelligitur. Neque omittendum est , quod

απείρων όμβρων κατ' εκείνην γενομένων καταφερόμε- suam ipsius de ea re sententiam aperuisse eum dicit

νον . Αλλά και Δικαίαρχος εν Περιόδω γής εκ της auctor lib . De Nili increm . , Aristotelis vero Posido

Ατλαντικής θαλάττης τον Νεϊλον αναχείσθαι βούλε- nius : quod si verum , vix liberandus est a crimine

ται. Cf. fragm . Ephori 108 et 109 . jactantiæ aliena pro suis venditantis . » WESTERM .

Anonymus Περί της του Νείλου αναβάσεως ap .
Ct. Ephori fr . 142 .

Schweighauser. in Athenæo II , c . 87 ( et ap . Ste 7 .

phan . in Collect. scriptt. quorund. Aristot. et
Proclas in Platon . Tim . p . 3o ed . Basil . : Tous ce

Theophr. Ρar . 1557 , p . 145) : Καλλισθένης δ' διστο
'Αθηναίους Καλλισθένης μεν και Φανόδημος πατέρας

ριογράφος προς τα μικρό πρότερον ειρημένα υπ'
των Σαϊτών Ιστορούσι γενέσθαι· Θεόπομπος δε (fr.

Αναξαγόρου τε και Ευριπίδου άντείπεν αυτός δε την | 172 ) κτλ. Cf. Miller. Min. p . 107 .

αυτού γνώμην ( τη εαυτού γνώμη χρώμενος Steph . )

φησίν , υδάτων πολλών και λαμπρών γινομένων κατά
8.

την Αιθιοπίαν κατά τας του Κυνός ανατολάς έως της Seneca Qu. Nat . VI, 23 : Rara terræ natura est

επιτολής άρκτούρου , καθ ' ους χρόνους και οι ετησίαι | multumque habens vacui . Per has raritates spiritus

πνέουσιν άνεμοι· τούτους γάρ φησι τους ανέμους μά- fertur , qui ubi major infurit nec emittitur , concu

λιστα τα νέφη φέρειν προς την Αιθιοπίαν · ών και προσ- tit terram . Hæc placetet aliis, utpaullo ante rettuli,

πιπτόντων προς τα όρη καταρρήγνυσθαι πολύ πλή- | caussa ; si quid apud te profectura testium turba est.

θος ύδατος , αφ' ού τον Νεϊλον αναβαίνειν . Hanc etiam Callisthenes probat, non contemptus vir.

Strabo XVII , p . 79ο : Φησί γάρ ( sc . Ποσειδώ- | ... Ηic Callisthenesin libris , quibus clescribitquemad

νιος ) Καλλισθένη ( Eratosthenem vet. Interpr. ) λέ- modum Helice Burisque mersce sint ( OI . 101 , 4. a .

γειν τηνεκ των όμβρων αιτίαν των θερινών παρά 'Αρι- | C. 374 ), quis illas casus in mare vel in illas mare

στοτέλους λαβόντα , εκείνον δε παρά Θρασυάλκου του | immiserit , dicit id quodd in priore parte dictum est :

Θασίου (των αρχαίων δε φυσικών εις ούτος), εκείνον δέ | spiritus intrat erram per occulta foramina , quem

παρ' άλλου [ παρά Θαλού ? ] , τον δε παρ' “Ομήρου διϊ- | admodum ubique , ita et sub mari. Deinde quum est

πετέα φάσκοντος τον Νείλον . obstructus ille trames , per quem descenderat, redi

De his disserendi occasionem præbuit, uti bene tum autem illi a tergo resistens aqua abstulit, huc

monet Westermannus, expeditio Ægyptiaca Græ- et illuc fertur etsibi ipse occurrens terram labefactat.

corum , qui, Iphicrate duce , Pharnabazo in auxi- Ideo frequentissime mari opposita vexantur et inde

lium missi sunt 01. 101 , 3. 374 a . C. Vide Diodor. Neptuno hæc assignata estmovendipotentia.

XV , 41 sqq . « Scilicet appulsa classe ad Mende- Idem ibid . c . 26 : Hanc ( Delum ) philosophi

sium Nili ostium , expugnatoque quod ibi condi- quoque ,credula natio, dixerunt non moveri auctore

tum erat castello , Iphicrates vehementer ut conti- Pindaro ; Thucydides ( II , 8 ) ait , antea quidem

nuo Memphin aggrederentur institit, Pharnabazus immotam fuisse, sed circa Peloponnesiacum bel

autem copiis suis , ut aiebat , sed revera socio im- lum tremuisse . Callisthenes et alio tempore ait hoc

perii diffisus cunctando tempus perdidit : Zpovicou - l accidisse. Inter multa , inquit, prodigia , quibus de

Æthiopia enim quum altioribus quam qui apud nos sunt quo ipso etiam tempore venti fant Etesiæ ; eosdem hos

montibus circumdetur, atque excipiat nubes, quæ ab Etesiis ventos ait maxime nubes in Æthiopiam deferre , adlisisque

protruduntur, Nilum ab ea inundari : quemadmodum etiam nubibus ad montes magnam erumpere aquæ vim ; quæ

Callisthenes Peripateticus quarto libro Hellenicorum ait , se causa sit cur intumescat Nilus.

una cum Alexandro Macedone expeditionem fecisse , et Posidonius ait Callisthenem tradere æstivos imbres cau

quum in Æthiopia fuisset, invenisse Nilum ex infinitis im- sam esse ; idque hunc ab Aristotele sumpsisse , Aristotelem

bribus ibi ortis deferri. Verum etiam Dicæarchus in Periodo vero a Thrasyalce Thasio, qui unus fuit ex antiquis physicis;

Terræ ex mari Atlantico Nilum vult effundi. Thrasyalcen autem ab alio (a Thalete P) , atque illum ab Ho .

Callisthenes historiarum scriptor his que paullo ante | mero , qui διίπετέα , i . e. c@litus delabentem , Nilum dicit .

ab Anaxagora et Euripide dicta retulimus , contradicit, 7 .

suamque sententiam exponit : Quum sint in Æthiopia imbres Callisthenes et Phanodemus Athenienses patres Saitarum

multi validique circa Canis ortum usque ad ortum Arcturi , esse tradunt.
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nuntiata est duarum urbium , Helices et Buris , ever- rant , ea sunt humi inventa . Quumque codem tem

sio , fuere maxime notabilia columna ignis immensi pore apud Lebadiam Trophonio res divina fieret

et Delos agitata. Quam ideo stabilem videri vult , gallos gallinaceos in eo loco sic assidue carere cæ

quia mari imposita habeat concavas rupes et saza pisse , ut nihil intermitterent. Tum augures dirisse

pervia, quæ dent deprehen .o aeri reditum . Ob hoc Bæotios, Thebanorum esse victoriam propterea

ctiam insulas esse certioris soli urbesque eo tutio- quod avis illa victa silere soleret, canere si vicisset.

res , quo propius au mare accesserunt. Eademque tempestate multis signis Lacedæmoniis

Idem ibid .VII,5: Charimanderquoque in eo li- Leuctricæ pugnæ ( 01 , 102 , 2. 371 ) calamitas de

bro , quem de cometis composuit , ait, Anaxagoræ nuntiabatur. Namque et Lysandri, qui Lacedæmo

visum grande insolitumque cælo lumen magnitudine niorum clarissimus fuerat, statuæ qure Delphis,

amplæ trabis , et id per multos dies fulsisse. Talem stabat in capite corona subito cxstitit ex asperis

effigiem ignis longi fuissc Callisthenes tradit ante- herbis et agrestibus, stellæque aureæ , quæ Delphis

quam Burin et Helicon mare absconderet. Aristo- erant a Lacedæmoniis positæ post navalem illani

teles ait, non trabem illam , sed cometam fuisse ; victoriam Lysandri, quo Athenienses conciderunt

ceterum ob nimium ardorem non apparuisse spar- ( qua in pugna quia Castor et Pollux cum Lacedæ .

sum ignem , sed procedente tempore cum jam minus moniorum classe visi esse dicebantur, eorum insignia

flagraret, redditam suam cometæ faciem . In quo deorum , stellæ aureæ , quas dixi, Delphis positæ ,

igne multa quidem fuerunt digna quæ notarentur , paullo ante Leuctricam pugnam deciderunt neque

nihil tamen magis quam quod , ut ille fulsit in cælo, repertæ sunt. Maximum vero illud portentum iis

statim supra Burin et Helicen mare fuit. Numquia dem Spartanis fuit, quod , quum oraculum a Jove

ergo Aristoteles non illam tantum , scd omnes tra- Dodonæo petivissent de victoria sciscitantes , legati

bes cometas esse credebat ? Hanc habet is differen- que illud in quo inerant sortes collocavissent, simia,

tiam , quod iis continuus ignis est , ceteris sparsus , quam rex Molossorum in deliciis habebat, et sortes

Trabes enim flammam æqualem habent nec ullo ipsas et cetera quæ erant ad sortem parata distur

loco intermissam aut languidam , in ultimis vero bavit et aliud alio dissipavit. Tum ea quæe proposita

partibus coactam , qualem fuisse illam , quam modo erat oraculo sacerdos dixisse dicitur, de salute La

rettuli, Callisthenes tradit. cedæmoniorum esse , non de victoria cogitandum .

Hæc placet... causa] « Imprimis Aristoteli ( vid. Cf. Idem ib . II , 25 et 26 ; Xenoph. Hell . VI,

ibid . c . 13 ) , cui sua rursus debet Callisthenes , 4 , 7 ; Diodor. XV, 53 , quem sua ex Callisthene

quique sententiam suam exposuit breviter in libro sumpsisse videri monet Wesseling .; Polyæn . Stra

De mundo c . 4 , copiose accurateque in Meteorolog . teg. II , 3 , 8 ; Plutarch. De Pyth. orac . c . 8 .

II , 6 et 8. Cf. præter ipsum Senecam Plin . H. N.

II , 79-82 , Plutarch . De placit . phil. III , 15 ,

Ammian . Marcell . XVII , 7 , 9-14 , et qui nostra Strabo VIII , p . 362 , postquam dixit Tyrtæum

ætate veterum de terræ motu ejusque causis placita
in Eunomia dicere se Erineo profectum esse in Pe

diligenter composuit J. L. Ideler in ed . Arist. Meloponnesum , ita pergit : Gate TRŪTQ hxÚPuszt tà

teorol . I , p . 582 sqq . » WESTERMANN. De ruina έλεγεία ή Φιλοκόρω άπιστητέον τη φήσαντι Αθηναίον

Buræ et Helices cf. præter Aristotelem (De mund . τε και 'Αφιδναίον, και Καλλισθένει και άλλοις πλείοσι

c . 4, Meteorol . I, 6 , 8 sqq . ; ΙΙ , 8 , 9. 3 ) Polyb. τοϊς είπoύσιν εξ Αθηνών αφικέσθαι δεηθέντων Λακε

ΙΙ , 41 , 7 ; Diodor. XV , 48 ; Strabo I, p. 54, 59. | δαιμονίων κατά χρησμόν , δς επέταττε παρ' Αθηναίων

VIII , p . 384 ; Pausan . VII , 25 , 4 , 8; Elian . H. habetv freuova .

Ita hunc locum e codd . constituit Cramer. Com

ment. crit . de codd . Strab . p . 40. Vulgatam vide
9 .

in Philoch. fr . 55. « Messeniaci belli , ut mihiqui

Cicero De divin . I , 34 : Quid ? Lacedæmoniis dem videtur, Callisthenes memoriam redintegravit

paullo ante Leuctricam calamitatem quæ significatio ad 01. 102, 3. 370 , quo anno Messenii restituti

facta est, quum in Herculis fano arma sonierunt, sunt. Diodor. XV , 66 ; Pausan. IV , 27 , 5. Strabo

Herculisque simulacrum multo sudore manavit ? At autem quum dicit , errare aut Tyrtæum aut quos

eodem tempore Thebis, ut ait Callisthenes, in tem- laudat historiæ scriptores , nec ipsa verba Tyrtæi

plo Herculis valvæ clausæ repagulis subito se ipsc recte intelligit , et miscet quæ diversa sunt. Tyr

aperuerunt, armaque , quæ fixa in parietibus fue- | tæus enim dicit , sese Erineo in Peloponnesuin ve

10 .
niensem vel Aphidnæum dicit, et Callistbeni aliisque pluri

Igitur aut his versibus elegiacis auctoritas derogatur, aut bus, qui produnt Athenis eum venisse Lacedæmoniorum

fides habenda non est Philochoro , qui Tyrlæum Athe- rogatu oraculo jussorum ducem ab Atheniensibus sumere.

10 .

An . XI , 19 .
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11 .

nisse ; sed aliud est quod hinc Strabo colligit , εί- [ etiam Schneider . ad Χenoph. Hell . VI , 5 , 33. Igitur

ναι εκείθεν . Deinde Erineum sine dubio Strabo in- nisi forte data occasione præter ordinem chronologi

telligit eam , quæ una fuit ex quattuor Doriensium cum mentionem ejus Callisthenes injecerit ( quod

urbibus (de qua IX, p . 427 ; X , p . 475 ) ; sed in parum probabile) , non video quomodo tueri possis

Attica quoque fuisse locum eodem nomine appel- verba εν τη πρώτη Ελληνικών . Scripserim εν τη

latum testis est Pausan . I , 38 , 5. » Westermann . Η πέμπτη .

Hariolatur Franck.in Callino p . 294. Ex eadem
13 .

Callisthenis narratione sumpta quæ sequuntur.

Athenaeus X , 452 , Α : Τοιούτόν τι και Καλλισθέ

Polybius IV , 33init. : Οι γάρ Μεσσήνιοι , πρός νης εν τοις Ελληνικούς φησιν , ώς 'Αρκάδων πολιορκούν

άλλους πολλούς,και παρά τοντου Διός του Λυκαίου βω- Μεγάληςπόλεως), Ιππόδαμος ο Λάκων, είς ών των
των Κρώμνον , ( πολίχνιον δ' έστιν ιδρυμένον πλησίον,

μόν ανέθεσαν στήλην εν τοις κατ ' 'Αριστομένην και

ρούς, καθάπερ και Καλλισθένης φησί, γράψαντες το πολιορκουμένων, διεκελεύετο το παρά Λακεδαιμονίων
προς αυτούς ήκοντι κήρυκι, δηλών εν αινιγμώ την περί

γράμμα τούτο :

αυτούς κατάστασιν, απαγγέλλειν τη μητρί λύεσθαι το
Πάντως ο χρόνος εύρε δίκην αδίκω βασιλή

γύναιον δέχ’ ημερών το εν Απολλωνίω δεδεμένον · ώς
εύρε δε Μεσσήνη συν Διt τον προδότης

ρηιδίως . Χαλεπόν δε λαθείν θεόν άνδρ' επίορκον.
ουκ έτι λύσιμον εσόμενον, εάν αυτάς παρέλθωσι . Και

Χαίρε Ζεύ βασιλεύ , και σάω 'Αρκαδίαν. διά ταύτης της γνώμης εμήνυε σαφώς το μήνυμα . Αύτη

Cf. Ρausan. IV , 22 , 4. Miller . Dor. I , p . 1βο , γάρ έστιν εν τω Απολλωνίω παρά τον του Απόλλωνος

151 . θρόνον δια γραφής απομεμιμημένος Λιμός , έχων γυ

ναικός μορφής. Φανερόν ούν εγένετο πάσιν , ότι δέκα

ημέρας έτι καρτερήσαι δύνανται οι πολιορκούμενοι διά
E LIBRO QUINTO. τον λιμόν . Συνέντες ούν οι Λάκωνες το λεχθέν εβοήθη

σαν κατά τάχος τοις εν τη Κρώμνη .

« Idem narrat Polyæn. Strateg. II , 15 , sed

Eustratius ad Aristotel . Ethic. IV , 8 , p . 54 b : pidum ab Arcadibus obsessum Prasias vocat , quod

Ιστορεί Καλλισθένης εν τη πρώτη (?) των Ελληνικών, erat της Λακωνικής πόλισμα επιθαλάσσιον , ut ait

ότι , Θηβαίων εις την Λακωνικήν ειςβαλλόντων , έπεμ- | Τhucyd. II , 56 , aliisque dicitur Brasie . Cromna ut

ψαν Λακεδαιμόνιοι προς τους Αθηναίους συμμαχίας | Peloponnesi urbs a Stephano Byz. memoratur , sed

δεόμενοι , λέγοντες επ ' Αθηναίων , όσα μεν τους Αθη- Κρωμοι dicitur Pausan . VΙΙΙ, 3 , 4 et 27 , 4 [adde

ναίους οι Λακεδαιμόνιοι πεποιήκασιν εύ , τούτων επε- | 34 , 6 ] . Verum Tzetzes ad Lyc. 522, ubi legitur :

λάθοντο εχόντες , & δ' αυτοί χρηστά προς Αθηναίων | Κρώμνα δε χωρίον Κορίνθου , εξ ου οι στρατεύσαντες ,

επεπόνθεσαν , τούτων εμέμνηντο , ως διά τούτων αυτούς | φησίν, οι περί Ίδαν ; aperte Cromyonem cum Cromana

έπαξόμενοι προς την συμμαχίαν μάλλον. commutavit . Cf. Pausan . II , 1 , 3. De ipsa hujus

Res fragmento nostro ( quod fugit Westerman- urbis obsidione nihil compertum habeo ; sed licet

num et Geierum) memoratas ad Ol . 102 , 4 (369) re- tamen suspicari, eam aut ex rebus Messeniorum ,

ctissime refert Clinton . in F. H. III , p . 294 Cf. I quibuscum conjunctissimi semper Arcades fue

12 .

Op

11 . meminisse , ut ita eos tanto facilius ad contrahendum so

Messenii enim , ut alia omittam , etiam ad Jovis Lycæi cietatis foedusadducerent.

aram , temporibus Aristomenis, columnam dedicarunt , in 13 .

qua , teste Callisthene , hujusmodi epigramma fuit inscul- Callisthenes in Historiis Græcis narrat , Arcadibus Cro .

ptum : mnum ( sive Cromnam ) obsidentibus ( quod est oppidulum
Injustum regem tempus non sivit inultum :

haud procul a Megalopoli situm ) Hippodamum Lacedæmo.
Messenz inventus cum Jove proditor est

ninm , unum ex his , qni in oppido inclusi erant , præconi
perfacile : haud poterat perjurus fallere numen

Juppiter, o salve, protege et Arcadiam .
qui ad illos a Lacedæmoniis venerat , statum in quo essent

res oppidi ænigmate significantem mandasse , nuntiaret ma
12 .

tri , ut solveret intra decem dies mulierculam in Apollinis
E LIBRO QUINTO .

templo vinctam : nec enim amplius fieri posse ut solva

Callisthenes Hellenicorum libro primo ( quinto ) narrattur, si illos prætermisissent. Quo dicto perspicue declara

Lacedaemonios , Thebanis Laconiarm invadentibus , ad Αtlie- | vit id quod illis nuntiari voluerat. Est enim muliercula illa

nienses societatis ineundae causa legatos misisse , qui coram Fames, cujus imago in Apollinis templo muliebri forma picta

populo dixissent , quæcunque Lacedæmonii in Athenienses juxta dei solium suspensa erat. Quare perspicuum erat

hona contulissent, eorum oblivisci se lulentes, verum omnibus, per decem adhuc dies famem tolerare posse op .

quæ ipsiab Atheniensibus commoda experti essent eorum pidanos. Quod quum Spartani intellexissent , auxilium ferre

Cromniis festinarunt.
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14 .

runt ( cf. Ρausan . IV , 1 , 1 , 14 , 8. VΙΙΙ , 5, 10 . νος μηνός ως μέν τινες των ιστορικών ισταμένου , ως

6, 1 ) , aut ex ipsoruin Arcadum , quas cum Lace- | δε και την μικράν Ιλιάδα (πεποιηκώς ) ογδόη φθίνοντος:

dermoniis inprimis OΙ . 102 , 2 sq . habuerunt , si- | διορίζει γάρ αυτός την άλωσιν φάσκων συμβήναι τότε

multatibus esse repetendam. » WESTEEM . Verba | την κατάληψιν , ηνίκα

Stephani Byz. 1. 1. Sunt : Κρώμνα Πελοποννήσου Νυξ μεν έην μέσση , λαμπρά δ' επέτελλε σελήνη :

πόλις , αρσενικώς και θηλυκώς και πληθυντικώς , από
Κρώμνου του Λυκάονος . Formam Κρώμνος habes μεσονύκτιος δε μόνον τη ογδόη φθίνοντος ανατείλειεν .

Plutarch . Camill . 19 : Ενήνoχε δε και ο Θαργη
apud Xenophont . Hell. VII , 4 , 21 , quo loco de

hac urbe ab Archidamo rege capta et Lacedæmo
λιών μην τους βαρβάροις επιδήλως ατυχίας και γάρ

niorum presidio firmata, deinde vero ab Arcadi- 1 Αλέξανδρος επί Γρανικό τους βασιλέως στρατηγούς

bus obsessa fuse admodum exponit( c. 4, 19-26); | υπό Τιμολέοντος ηττώντο τη εβδόμη φθίνοντος , περί
Θαργηλιώνος ενίκησε και Καρχηδόνιοι περί Σικελίαν

de iis tamen quæ ex Callisshene afferuntur, nihil
ap. Xenophontem legitur. Secundum Plutarch. | ήν δοκεί και το "Ίλιον αλώναι, ως "Έφορος καιΚαλ

De vitioso pud. c . 16, p . 648 Didot., Archida | λισθένης και Δαμάστης (fr. 4) και Φύλαρχος (fr.

musNicostratum Argivum adprodendam Cromnum
66 ) ιστορήκασιν .

Duodecimo Thargelionis die Trojam captam

urbem adducere studuit. Res pertinet ad 01. 104 ,
statuerunt Hellanicus, Duris , Dionysius ( vel Di

1. 364 .
nias ) Argivus, Lysimachus. Vide Beckh. ad M.

Par . ep . 25 ; Fischer . Tabb . chron . p . 16 sq. Alii

Plutarchus Agesil . 34 : Επεί γάρ οι Μαντινείς | Trojarm Scirophorione mense eversam dixerunt .

αύθις απέστησαν των Θηβαίων και μετεπέμποντο τους | Jam Plutarchus De glor . Αthen . c . 7 : Την δε δω

Λακεδαιμονίους , αισθόμενος και Επαμεινώνδας τον 'Αγη- δεκάτην τού Σκιροφοριώνος ιερωτέραν εποίησεν και

σίλαον εξεστρατευμένον μετά της δυνάμεως και προσ- | Μαντινιακός αγών. – Ηinc profectus Callisthenes

ιόντα , λαθών τους Μαντινείς ανέζευξε νυκτός εκ Τε- de die excidii Trojani dixisse videtur, uti monet

γέας άγων επ ' αυτήν Λακεδαίμονα το στράτευμα , και Westermannus, addens tamen , « Nisi mavis , quem

μικρόν εδέησε παραλλάξας τον 'Αγησίλαον έρημον | admodum Plutarchum in Vita Carmilli ab Alliensi,

εξαίφνης καταλαβείν την πόλιν . Ευθύνου δε Θεσπιέως, | sie et olim Callisthenem a Mantineensi prelio ad

ώς Καλλισθένης φησίν , ώς δε Ξενοφών ( Hell. VΙΙ , 5 , | recensendas gravissimas quasque quas Greci reta

το), Κρητός τινος εξαγγείλαντος τω Αγησιλάω , ταχύ | lissent victorias earumque diesindicandas digres

προπέμψας ιππέα τοις εν τη πόλει φράσοντα, μετ' ου » Ceterum pro libro nono , Scaliger in

πολύ και αυτός παρήλθεν εις την Σπάρτην. Synagog. p . 376 exhibet librum secundum .

Cf. Diodor . XV , 82 ( 362 a . C. ) . Sequuntur fragmenta sedis incertioris .

16 .

E LIBRO NONO. Plutarch . Aristid . c . 2η : Λυσιμάχου θυγατέρα

15 . Πολυκρίτην απολιπόντος , ως Καλλισθένης φησί , και

ταύτη σίτησιν , όσην και τους Ολυμπιονίκαις , ο δημος

Schol. Εur. Ηec. 892 : Καλλισθένης εν θ ' των Ελ- | εψηφίσατο Δημήτριος δ' ο Φαληρεύς και Ιερώνυμος

ληνικών ούτω γράφει : “ Εάλω μεν η Τροία Θαργηλιώ- Ι ο Ρόδιος και Αριστόξενος και μουσικός και Αριστοτέλης

sum esse .

14 . parvæ die octavo ante finem ejus mensis. Ipse enim poeta

Postquam Mantinenses iterum a Thebanis defecerunt , et excidium urbis definit verbis illis , quibus accidisse rem di

acciverunt Lacedæmonios, Epaminondas, ubi Agesilaum cit quo tempore :

rescivit cum exercitu ab urbe profectum accedere, clam
Nox erat media splendensque oriebatur luna.

Mantinensibus noctu ex Tegea vasis conclamatis in ipsam
Media autem nocte luna non nisi octavo ante finem mensis

movit Lacedæmonem ; ac nihil propius factum est , quam
die oriri potuerit. »

ut prætervectus alia via Agesilaum vacuam caperet urbem .
Mensis Thargelion manifeste erat barbaris in faustus. Nam

Verum quum Euthynus Thespiensis , ut Callisthenes tradit Alexander Persarum regis præfectos hoc mense superavit

( ut Xenophon Cretensis quidam ) ,Agesilao rem nuntiasset, ad Granicum. Ejusdem mensis ante finem die septimo

præmisso equite significavit rem civibus, nec multo post Carthaginienses in Sicilia a Timoleonte cladem passi sunt;

ipse est urbem ingressus.
eodem fere die llium quoque captum videtur , uti Ephorus,

Callisthenes , Damastes et Phylarchus tradiderunt.
15 .

16 .

E LIBRO NONO.
Lysimacho Polycriten filiam relinquente , huic quoque

Callisthenes libro nono Hellenicorum scribit ita : « Capta ut Callisthenes tradit, victum e publico præbendum , quem

Troja est , ut nonnulli historicorum tradunt, die octavo admodum Olympionicis , populus decrevit. Demetrius

Thargelionis incipientis , secundum auctorem vero liadis vero Phalereus et Hieronymus Rhodius et Aristoxenus mu
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τις

18 .

( εί δή το Περί ευγενείας βιβλίον εν τοις γνησίοις 'Αρι 17 :

στοτέλους θετέον) ιστορούσι , Μυρτώ θυγατριδην Άρι

στείδου Σωκράτει τη σοφώ συνοικήσαι, γυναίκα μεν άντες (πολιτείαν) άξιον επιστήσαι κατά δύο τρόπους,
Polybius VI, 15 : Επί δε τήν τών Κρήτων μετα

ετέραν έχoντι , ταύτην δ' αναλαβόντι χηρεύουσαν διά | πώς οι λογιώτατοι των αρχαίων συγγραφέων , Έφορος,

πενίαν και των αναγκαίων ενδεομένην. Προς μεν ούν Ξενοφών, Καλλισθένης
, Πλάτων , πρώτον μεν ομοίαντούτους ικανώς ο Παναίτιος εν τοις περί Σωκράτους είναι φασι και την αυτήν τη Λακεδαιμονίων , δεύτε

αντείρηκεν.
ρον δ' επαινετήν υπάρχουσαν αποφαίνουσιν . Ών ουδέ

• Athenaeus XIII , p . 555 , F : 'Εκ τούτων ούν
τερον αληθές είναι εμοί δοκεϊ. Sequentia et que re

ορμώμενος μέμψαιτ’ αν τους περιτιθέντας Σωκράτει | liqua huc pertinent , vide in Ephori fr . 64 .

δύο γαμετάς γυναίκας , Ξανθίππην και την Αριστείδου

Μυρτώ, ού του δικαίου καλουμένου ( οι χρόνοι γάρ

ου συγχωρούσιν ) , αλλά του τρίτου απ' εκείνου · εισι ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

δε Καλλισθένης , Δημήτριος και Φαληρεύς , Σάτυρος και

περιπατητικός , 'Αριστόξενος , oις το ενδόσιμον 'Άρι

στοτέλης έδωκεν ιστορών τούτο εν τω Περί ευγενείας . Athenaeus XII , 56o , B , C : Και ο Κρισαϊκός δε

... Άντείπε δε τοις λέγουσι περί των Σωκράτους γυναι- | πόλεμος ονομαζόμενος, ώς φησι Καλλισθένης εν τω

κών Παναίτιος ο Ρόδιος.
Περί του ιερού πολέμου , ότε Κιρραίοι πρός Φωκείς

a Plutarchus quo jure Callisthenem eximat ex επολέμησαν , δεκαετής ήν , αρπασάντων Κιβραίων την

numero eorum , qui duas Socratem uxores ha- Πελάγοντος του Φωκέως θυγατέρα Μεγιστώ και τας

buisse tradidissent , obscurum est. Sed Myrto eidem | Αργείων θυγατέρας έπανιούσας έκ του Πυθικού ιερού .

recte , ut videtur , Aristidis non est filia, sed neptis | Δεκάτω δε έτει εάλω και η Κίρρα.

(θυγατριδη) ; quamquam filiam ejus fuisse alii cre
Scilicet ut Phocicum bellum , quod Callisthenes

diderunt, temporum illi plane incuriosi , - So
enarrandum sibi sumpsit , per decem annos gestum

crates enim natus est demum anno proximo post est, sic etiam vetus istud bellum Crissaicum de

mortem Aristidis ( ?) — in quibus est Diogenes L. cennale fuisse statuerunt; quod quam verum sit ,

II , 56 ; qua ex difficultate Athenæus sive is quem nos in medio relinquimus.

sequitur sic sese expedire tentavit , ut poneret

Myrto filiam fuisse non Aristidis , cui Justi cogno

men erat , sed ejus nepotis demum , cui item fuit ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

nomen Aristidis ( Plat . Lach . p . 179 , A. ) . » Hæc
19.Westermannus , qui ibidem pluribus exponit de

stemmate Aristidis . De Bigamia Socratis cf. Luzac. Athenæus Mechan . p . 2 ed . Mathem . Paris . : 0

p. 54 sqq. Ceterum Mahnius in notis ad Aristoxe- | μέν ιστοριογράφος Καλλισθένης φησί , δείν τον γρά
num censet Athenæum ante oculos habuisse locum φειν τι πειρώμενον μή αστοχεϊν του προσώπου , αλλά

Plutarchi , φuem festinantius excerpens aliena mis- | οικείως αυτώ τε και τοις πράγμασι τους λόγους θείναι .
cuerit .. Ex proæmio aliquo sive hujus sive alius operis.

sicus, et Aristoteles ( si modo liber De nobilitate inter ger- sunt ab eruditissimis scriptoribus antiquis prodita , Ephoro,

manos est Aristotelis libros recensendus ) Myrto tradunt Xenophonte , Callisthene,Platone : qui illud primo dixe

Aristidis e filia neptem a Socrate illo sapiente domum ac- runt, similem hanc esse atque adeo eandem cum Sparta

ceptam ; habuisse quidem eum aliam uxorem , verum hanc na ; deinde laude dignam pronuntiarunt. Quorum neutrum

recepisse utpote propter paupertatem viduam omniumque mihi quidem videtur esse verum .

rerum egenam . Ceterum refellit hæc abunde Panætius in
DE BELLO SACRO.

libris , quos de Socrate scripsit.
18 .

Non injuria quispiam arguat eos , qui duas uxores So
Crissæum bellum quod vocatur, quod Cirrhæi adversus

cratem habuisse prodiderunt, Xanthippen nimirum et
Phocenses gesserunt, ut ait Callisthenes in libro De bello

Myrto , Aristidis filiam , non Justi illius , quem dicunt
sacro , decennale fuit : inde ortum , quod Cirrhæi Pelagon

( tempora enim repugnant ) , sed tertii ab illo . Auctores au

tem ejus rei sunt Callisthenes, Demetrius Phalereus, templo redeuntes , rapuissent. Decimo vero anno captatis Phocensis filiam Megisto et Argivorum filias , ex Pythico

Satyrus Peripateticus , Aristoxenus : præivit iis Aristoteles ,
etiam Cirrha est .

qui in libro De nobilitate id narravit... Contradixit iis , qui
DE REBUS ALEXANDRI.

de duabusSocratis uxoribus locuti sunt , Panætius.
19.

17 .
Callisthenes historicus dicit scribere aliquid tentantem

Nunc ad Cretensium rempublicam conversa oratione , | debere non aberrare a persona sua , sed ratione quæ con.

duo circa illam considerare nos operæ pretium fuerit , quæ veniat ei rebusque gestis sermonem componere.

SCRIPTORES RER . ALEX ,
23



18
CALLISTHENIS

20 .

στειαν .

21 .

λητος) αποκλείσασα Αλέξανδρος και βία ληφθείσα ,

Strabo XIII , p . 588 : Έκαλείτο δ ' η χώρα αύτη | καθάπερ και Αλικαρνασσός, έτι δε πρότερον υπό Περ

Αδράστεια και 'Αδραστείας πεδίον , κατά έθος τι ούτω σών , και φησί γε Καλλισθένης υπ ' Αθηναίων χιλίαις

λεγόντων το αυτό χωρίον διττώς , ως και Θήβης και | ζημιωθήναι Φρύνιχον τον τραγικόν , διότι δράμα εποίη

Θήβης πεδίον και Μυγδονίας και Μυγδονίας πεδίον.
σε Μιλήτου άλωσιν υπό Δαρείου .

φησί δε και Καλλισθένης από 'Αδράστου βασιλέως ,
De Mileto a Persis capta v . Herodot . VI , 6 , ab

δς πρώτος Νεμέσεως Ιερόν ιδρύσατο , καλείσθαι '
Αδρά- | Alexandro V. Arrian . Exp. I , 18 ; Ρlut. Αlex . c.

17 ; Diodor. XVII, 22 , ibiq . interpr.

Cf. Steph . Byz . v . 'Αδραστεία , Εustath , ad. Ι . 23 .

11 , 828 ; schol . Αp . Rh. I , 1116 ; Marquardt . Cyzi..

Cus u. sein Gebiet p .
103

Strabo XIII, p . 611 : 'Εν δε τη μεσογαία των

sqq . Westermannus frag.
mentum ad Periplam pertinere putavit. Geiero | Αλικαρνασσέων τα Πήδασα υπ' αυτών (sc. των Λελέ.

Callisthenes de Adrastea regione egisse videtur eo
γων ) ονομασθέντα ήν πόλις , και η νυν χώρα Πηδασις

Ioco ubi de pugna ad Granicum , qui Adrasteam | λέγεται. Φασί δ' εν αυτή και οκτώ πόλεις ωκήσθαι

regionem alluit , sermo erat.

υπό των Λελέγων πρότερον ευανδρησάντων , ώστε και

της Καρίας κατασχεϊν της μέχρι Μύνδου και Βαργυ

λίων , και της Πισιδίας αποτεμέσθαι πολλήν. "Υστερον

Strabo XIII , p . 627 : Φησί δε Καλλισθένης αλώ- δ' άμα τοϊς Καρσί στρατευόμενοι κατεμερίσθησαν εις

ναι τάς Σάρδεις υπό Κιμμερίων πρώτον, είθ' υπό Tρη- | όλην την Ελλάδα και ηφανίσθη το γένος. Των δ' οκτώ

ρων και Λυκίων , όπερ και Καλλίνον δηλούν τον της πόλεων τας εξ Μαύσωλος εις μίαν την Αλικαρνασσόν

έλεγείας ποιητήν, ύστατα δε την επί Κύρου και Κροί- | συνήγαγεν , ως Καλλισθένης ιστορεί, Σουάρελα δε και
σου γενέσθαι άλωσιν. Μύνδον διεφύλαξε.
De prioribus Sardium expugnationibus Wester Cf. St. Byz . : Σουάγελα , πόλις Καρίας , ένθα και τα

mannus laudat J. C. Cæsar , in Diss. de carm . Gr .
φος ήν του Καρός , ώς δηλοί και τούνομα: καλούσε

eleg. orig . et nat . (Marb.1837, C. add . 1841) Ρ. | γαρ οι Κάρες σούαν τον τάφον , γέλαν δε τον βασιλέα.

59 sqq . , quibus adde quæ ipse Westerm . ad h . 1. « Hæc eo Callisthenis commentariorum loco fuisse

disputat. De tertia urbis expugnatione v . id . in Epi- lectitata consentaneum est , quo de Halicarnasso

metr. ad ed . Plut . vit . Solon . p . 80 sqq . et Væmel. ab Alexandro capta egerat, qua de re cf. Strabo

Exercit . chron. de ætate Solonis (Frankf. 1832) . XIV , p. 656; Arrianus Exp. Alex . I , 20—23;

Multum tamen abest ut ad liquidum res perducta Diod . XVII , 24–25 ; Plutarch . Alex . c . 17 ; Cur

sit . Alexandro urbs se dedit 01. 111 , 3. 334. Hinc
tius V , 2 ( 7 ) , 5 ; Freinshem . Supplem . ad Curt . II ,

profectus, monente Geiero , Callisthenes ad remo C. 8-9 ; Santo-Cruc . Er, crit . p . 242 ; Tzchuck,,

tiora ascendit. Cf. Arrian . Exp . Al . I , 17 , 3 ; Plut. ad Pomp. Mel . I , 16 , 3 ; Droysen . Gesch . Alex.

Alex . 17 ; Diodor . XVII , 21 sqq . Callisthenem Ρ . 127 sqq . » GEIER .

sapere Geiero videntur maxime verba Arriani 1 .

1. : αυτός δε επί τη άκρα ναόν ... και ούτως έκέλευσεν .
24 .

Elianus . Η . Αn. XVI , 3ο : 'Εν Λυκία λέγει Καλ

Strabo XIV , p . 645 : 'Ητύχησε δ' η πόλις ( Μί- Ιλισθένης και Ολύνθιος κείρεσθαι και τας αίγας , ώσπερ

22 .

20 .
sibus mulctatum , quod captam a Dario Miletum fabulæ

Regio bæc ( Troadis ) vocabatur Adrastea et Campus argumentum fecisset.

Adrastcæ , more quodam recepto , ut duplex eidem loco
23 .

nomen esset, sicuti etiam Theben et Thebes Campum , In mediterraneis autem Halicarnassensiam ditionis Pedasa

Mygdoniam et Mygdoniæ Campum dicunt. Callisthenes urbs fuit a Lelegibus nominata , et quæ nunc regio Pedasis

Adrasteam ab Adrasto rege denominatam ait , qui primus dicitur . In ea octo urbes frequentatas dicunt a Lelegibus,

Nemesi templum dedicavit. qui hominum multitudine olim polluerint, adeo ut etiam

21 . Cariæ partem tenerent , quæ Myndum usque et Bargylia

Callisthenes Sardes captas ait primum a Cimmeriis ; porrigitur , bonamque etiam Pisidiæ partem occuparent.

deinde a Treribus et Lyciis , idque Callinum quoque elegia- | Postea cum Caribus in bellum profecti divisi suntper to

cum poetam declarare ; postremo autem Cyri Cresique tam Græciam et gens ipsa deleta est. De octo autem urbi

temporibus.
bus sex Mausolus in unam Halicarnassum conduxit, ut

22 . Callisthenes refert : Suagela et Myndum (hodie Mendes)

Infortunium habuit Miletus urbs , quum Alexandrum integras reliquit..

exclusit et vi capta est , sicuti Halicarnassus quoque. Ea
24 .

dem antea etiam a Persis capta. Atque narrat Callisthenes Callisthenes Olynthius capras in Lycia , ut alibi oves ,

Phrynichum tragicum mille drachmis esse ab Athenien- dicit tonderi : esse enim densissimo et prolixissimo hirsulas



FRAGMENTA . 19

27 .

φησι Κ .

ούν πανταχή τα πρόβατα γίνεσθαι γάρ δασυτάτα | νησσον , εκπεσόντων εκ του Θήβης πεδίου των Τρωι

και εύτριχας δεινώς τας αίγας, ως ειπείν βοστρύχους ή κών Κιλίκων εις την Παμφυλίαν εκ μέρους , ως είρηκε

τινας έλικας κόμης εξηρτήσθαι αυτών και μέντοι και | Καλλισθένης.

τους τεχνίτας της των νεων εργασίας καταχρήσθαι αυ

ταις τας σειράς συμπλέκοντας , ως και τους κάλους
Schol. Apoll . Rh. II , 936 , de Parthenio fl. Pa

άλλοι .

phlagonize : Παρθένιον δέ φησιν αυτόν ωνομάσθαι

« Idem de Lyciæ capris tradit Aristot . H. An . Καλλισθένης διά τό τήν "Άρτεμιν εν αυτώ λούεσθαι .

VIII , 27 , 3. Schneider comparat Plin . VΙΙΙ , 5ο, | Eνιοι δε διά το στάσιμον του ρεύματος και ήρεμον φα

76. Varro R. R. II , II , de capris Ciliciæ , quas

σιν ούτω προςαγορεύεσθαι . Que hunc in modum

descripsit Busbeck . in Epist. fol. 31. Linnæo capra contracta sunt in cod . Ρar . : Kληθήναι δε

dicitur Angorica . Cf. etiain Pallas in Zool . Ross . I , | ούτω διά το στάδιον και ήσυχον του ρεύματος . Cf.

p . 128 sq. » JACOBS.
Steph. Byz . : Παρθένιος εκλήθη δ' εκ του συνεχώς

25 .
περί αυτόν την παρθένον 'Αρτεμιν κυνηγετείς ή διά το

Eustath. in II . XIII , 29 : Καλλισθένης το Παμφύ- ήρεμαίος και παρθενώδες του ρεύματος κτλ . Schol .

λιον πέλαγος Αλεξάνδρου παριόντος... εξυπαναστήναι | Ηom. II. II , 855 , ubi eaderm , que Callisthenes po

λέγει αισθόμενον οίον της εκείνου πορείας και ουδ' αυτό | suit ; Scymnus Chius ν. 974 ed. Letronn . : “Ο Παρ

αγνοήσαν τον άνακτα , ίνα εν τω υποκυρτούσθαι πως | θένης... καταφέρων ρείθρονήσυχώτατον... εν αυτώ δέλό

δοκή προσκυνείν . γος Αρτέμιδος είναι λουτρών επιφανέστατον . ( Scyannus

Cf. Schol . Victor ad h . 1 .
Ρ .

355 Βekk . : 'Αλε inter auctores suos recensuit etiam Callisthenem ,

ξάνδρω φησί το κατά Παμφυλίαν πέλαγος [διαστήναι ] | uti patet ex Manuscr . Regio , ubi v . 124 supersunt

Καλλισθένης. De eaderm re Plutarch. Αlex . 17 : “ Η

litere Καλλισθεν... V. Miller . Martien de Heracl .

δε της Παμφυλίας παραδρομή πολλούς γέγονε των ιστο- | p. 293. Letronne Seymnus p . 342. ) Strabo XII ,

ρικών υπόθεσις γραφική προς έκπληξιν και όγκον , p. 543; Forbiger. Alte Geogr . II , p . 10o , et qui

ως θεία τινί τύχη παραχωρήσασαν Αλεξάνδρω την θά ibi laudantur. Fragmentum ex eodem loco petitum

λασσαν, άλλως αεί τραχείαν εκ πελάγους προσφερομέ- | videtur ad quem sequentia pertinent

νην , σπανίως δέ ποτε λεπτούς και προσεχείς υπό τα

κρημνώδη και παρερρωγότα της ορεινής πάγους διακα

λύπτουσαν. Δηλοι δεκαι Μένανδρος (fr . 39 , p . 6o ed .

28

Strabo XII , p . 542 : Τους δέ Καύκωνας , ούς

Dübn.) εν κωμωδία παίζων προς το παράδοξον.... | ιστορoύσι την εφεξής οικήσαι παραλίαν τοις Μαριανδυ

Αυτός δ' 'Αλέξανδρος εν ταις επιστολαίς ουδέν τοιούτον νούς μέχρι του Παρθενίου ποταμού , πόλιν έχοντας το

τερατευσάμενος οδοποιήσαί φησι λεγομένην Κλίμακα | Tίειον , οι μεν Σκύθας φασίν , οι δε των Μακεδόνων τι

και διελθείν ορμήσας εκ Φασηλίδος. νάς , οι δε των Πελασγών.... Καλλισθένης δε και έγραφε

Cf. Arrian. Exp . I , 26 , 1 ; Strabo XIV , p . 666 ; | τα έπη ταύτα εις τον διάκοσμον , μετά το (II . II , 855)

Joseph. Antiq. II , 7 ; Appian. Bell . civ . II , 149 ; Κρώμνάν τ' Αιγιαλόν τε και υψηλούς Ερυθίνους ,

Seneca Suas . I , 8 ; Ste-Croix , Exam , crit. p . 243 ; i tileis

Droysen. Alex . p . 140 .
Καύκωνας αύτ ' ήγε Πολυκλέος υιός αμύμων ,

26 .
οι περί Παρθένιον ποταμόν κλυτα δώματ' έναιον .

Strabo XIV , p . 667 : Φασί δ' εν τω μεταξύ Φα» | Παρήκειν γάρ αφ' Ηρακλείας και Μαριανδυνων μέχρι

σηλίδος και Άτταλείας δείκνυσθαι Θήβην τε και Λυρ- Γ Λευκοσύρων , ούς και ημείς Καππαδοκας προσαγορεύο.

capillo , ut cincinnos et capillorum quasi capreolos implexos tansu ) fluvium inde nomen habere Callisthenes dicit , quod

ab iis dependere diceres ; navium quoque fabros ex iis funes Diana ( virgo ) in eo lavaretur .

contexere , sicuti rudentes alii . 28 .

25 . Caucones , quos narrant accolere oram deinceps a Ma

Narrat Callisthenes mare Pamphylium prætereunti riandynis maritimam usque ad Parthenium fluvium ,ur

Alexandro exsurrexisse , quasi viam illius sentiens neque
bermque habere Tieum , alii Scythas faciunt , alii Macedo

ipsum regem ignorans , ut obliquando se adorare eum quo num quosdam , nonnulli etiam Pelasgorum ... Callisthenes

dammodo videretur.
vero etiam in recensionem Homericam post versum :

Cromnamquc Ægialumque et sublimes Erithynos ,

ista posuit :

Inter Phaselidem et Attaleam monstrari ajunt Theben et
Caucones duxit proles generosa Polyclis ,

Lyrnessum : nimirum Cilices Trojani Thebes Campo ejecti circa Parthenium sedes quibus obtigit amnem .

ex parte in Pamphyliam venerunt , uti tradit Callisthenes.
nam ab Heraclea et Mariandynis juxta oram porrigi usque ad

27 .
Leucosyros, quos etiam nos Cappadoces vocamus : Cauconum

Parthenium ( i.e. Virginalem ; nunc : Partine vel Bar autem gentem circa Tieum usque ad Parthenium flumen :

26 .

23 .
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p . 261 .

μεν το δε των Καυκώνων γένος το περί το Τίειον μέ- | Ac Strabo quidem Halicones istos eosdem esse pu

χρι Παρθενίου και το των Ενετών το συνεχές μετά | tat qui suo tempore Chaldei , antiquo Clhalybes

τον Παρθένιον των εχόντων το Κύτωρον » και νύν δ' | vocabantur, in Ponto circa Pharnaciam habitan

έτι Καυκωνίτας είναι τινας περί τον Παρθένιον . tes , quorum in regione etiam tum erant non ar

Repetit versus a Callisthene insertos Eustath . genti , sed ferri fodinæ . Jam vero ante eum qui

ad . Il . XX , 329 , p . 1288 , qui et in var . lect . po- de hoc loco explicarunt, in alia omnia abierunt.

uit 'Αμειβος pro αμύμων et κατά pro κλυτά . Sed | Omniumlongissime modurn excessit Ephorus , qui

male invexit Callisthenes , si suo loco reliquit ver- correxit sic ( fr. 87 ) :

sum plane germinum 854 : αμφί τε Παρθένιον ποτα
Αυτάρ 'Αμαζόνων Όδίος και Επίστροφος ήρχον ,

μον κλυτά δώματ' έναιον . Ut credam hunc eum eje ελθόντ' έξ 'Αλόπης , όθ' Αμαζονίδων γένος εστί ,
cisse. Caucones autem Trojanorum sociis adjecit

maxime , ut videtur, propter Iliad . XX , 329 , ho- Amazones ponens in locis inter Mysiam , Cariam et

rumque caussa Heracleam Mariandynosque nomi- | Lydiam . Αlii 'Αλαζώνων dederunt pro Αλιζώνων

navit ; hinc enim Caucones habitabant usque ad ( Alazones Scythiæ populus, Herodot. 4 , 17 ) , 'A

Parthenium , » WESTERM . Ceterum cf. Wolf. Proll . βης pro 'Aλύβης. Demetrius Scepsius autern usus

maxime est testibus Hecatæo, Menecrate atque Pa

29 . læphato , quorum primus ( fr . 202 ) Alazones po

Strabo XIV , p . 68ο : Φήσας δε (Απολλόδωρος )
suit in Bithynia circa Alaziam urbem , alter ibidem

αγνώτων τινών μεμνήσθαι τον ποιητήν , Καύκωνας | juxta Myrleam, tertius in Troade circa Zelearm ,

μέν ορθώς λέγει και Σολύμους και Κητείους και Λέλε- Tipse denique Demetrius itemin Troade circa Sce

γας και Κίλικας τους εκ Θήβης πεδίου τους δ' Αλι- | psin vicinosque pagos Argyriam atque Alaziam..

ζωνας αυτός πλάττει , μάλλον δ' οι πρώτοι τους Αλι
Quos omnes bene refutat Strabo , eo maximequod

ζώνας αγνοήσαντες τίνες εισί , και μεταγράφοντες πλεο- τηλόθεν illi venisse dicuntur ab Ηomero , ac nihili

ναχώς και πλάττοντες την του αργύρου γενέθλην και
esse demonstrat argumentum quo plurimi usi sint,

άλλα πολλά μεγάλα , εκλελυμένα άπαντα. Προς ταύτην | pre ceteris Apollodorus , in eo positum, ut Troja

δε την φιλοτιμίαν κακείνας συνήγαγον τας ιστορίας , | nis auxilia ex regionibus trans Halyn luvium ve

ας και Σκήψιος τίθησι παρά Καλλισθένους λαβών και nisse non esset consentaneum . Ipse autem Strabo

άλλων τινών ού καθαρευόντων της περί των Αλιζώνων Halizones persuasum habens ponendos esse in eo

ψευδοδοξίας, ως ο μεν Ταντάλου πλούτος και των Πε- quo diximus loco , facere non potuit quin hoc qui

λοπιδών από των περί Φρυγίαν και Σίπυλον μετάλλων | ignorarent errare diceret omnes , eosdemque male

εγένετο, ο δε Κάδμου [εκ των ] περί Θράκης και το aut Homerum corrigere aut fingere nescio quem

Παγγαίον όρος , ο δε Πριάμου εκ των εν Αστέροις περί | Halizonum populum , argenti proventum, alia , et

"Αβυδον χρυσείων , ών και νύν έτι μικρά λείπεται ad hoc commonstrandum ex variis scriptoribus

( πολλή δ' ή εκβολή και τα ορύγματα σημεία της πά historiolas congerere , quippe ex celeberrimis the

λαι μεταλλείας ) , ο δε Μίδου εκ των περί το Βέρμιον | sauris, ut videtur, de Haliconum regione conjectu

όρος, ο δε Γύγου και Αλυάττου και Κροίσου από των
ram facientes. Horum hominum non immunium

εν Λυδία της μεταξύ Αταρνέως τε και Περγάμου πο falsarum de Halizonibus opinionum unum Strabo

λίχνης ερήμης εκμεταλλευόμενα εχούσης τα χωρία .
nostro loco nominat quasi omnium ducem aucto

« Gravissima est ac lectu dignissima Strabonis remque Callisthenem . Cujus quæ sententia deHa

de Homeri Halizonibus disputatio 12 , p . 549 sqq . lizonibus fuerit quod incertum hoc loco reliquit

et 14 , p . 677 sqq . Scilicet Homerus Iliad . 2 , 856
Strabo valde dolendum est . Sed opportune cecidit,

sq . de eis hæc habet : quod alium ejusdem locum ( fr. 28 ) servavit , ex

Αυτάρ Αλιζώνων Oδίος και Επίστροφος ήρχον ,
quo conjiciat aliquis propius quam reliquorum

τηλόθεν έξ 'Άλύβης , όθεν άργύρου έστι γενέθλη .
Callisthenis sententiam a sententia Strabonis ab

cui contigua est Henetorum , qui post Parthenium sunt, et Callisthene sumptas etquibusdam aliis ( Demetrius) Scepsius

Cytorum tenent; atque etiam nunc esse Cauconitas quos- posuit, non immunibus falsarum de Halizonibusopinionum :

dam apud Parthenium . scilicet Tantali et Pelopidarum divitias e Phrygiæ metallis
29 .

et Sipylo fuisse haustas ; Cadmi e Thracia et Pangæo monte ;

Fatus deinde ( Apollodorus ) Homerum ignotos quosdam Priami ex auri fodinis, quæ apud Abydum sunt in Astyris

nominasse , recte profert Caucones , Solymos, Ceteos, Le quorumque exiguæ etiamnum supersunt reliquiæ (multum

leges ac Cilices e Thebes Campo : ipse autem Halizones ibi terra egestum ac fossæ signa sunt secturarum antiqua

fingit, aut potius ii , qui primi , Halizones ignorantes , varie rum ) ; Midæ e metallis Bermiæ montis; Gygis, Alyattis

mutarunt scripturam , et commenti sunt argenti proventum , et Croesi e Lydiæ metallis apud oppidulum quoddam deser

multaque alia magna quæ futilia sunt omnia. Atque ad tum inter Atarneum et Pergamum , ubi metalla effoleren

hoc studium contulerunt etiam narrationes illas , quas a tur .
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30 .

fuisse. Etenim Strabo p . 542 Callisthenem ait in sum qui credam , metalla circa Cabira prope Ther

Iliadis lib . II post v . 855 duos versus addidisse , modontem a Strabone ( XII , p . 566 ) memorata

quibus in copiis a Trojanorum parte stantibus jam Homero nota fuisse et ab Amazonibus exer

Caucones etiam numerarentur : Teapíxelv yap etc ... cita . Nisi vis hunc ipsum metallorum indicem eo

rò Kútucov ( v . fr . 28 ) . Offendit in his maxime factum esse consilio , ut appareret in illis regioni

Politus ad Eustath . tom . 2 , p . 787 : quippe Stra bus argentum non reperiri , et hinc Halizones, si qui

bonem neutiquam dicere posse ,
Caucones ad Cap fuissent, alibi quærendos esse . » WESTERM . « Cete

padoces usque permitti, quum interpositi sint rum si quæris hæc quomodo cum Alexandri rebus

Paphlagones : quam ob causam verbum tapúxelv a Callisthene conscriptis cohæreant, eo fortasse

in Apořxeev mutandum et ad ipsum Homerum refe loco fuisse commemorata , ubi de Gordii urbis re

rendum esse . Sensum probe perspexit Politus , bus commentatus esset, Midæ certe mentione vide

verum mutandum nihil, quum idem significet tur indicari . Cf. Arrian . Exp . Alex. II, 3. Aristo

napíxelv , h . e . ire oram legentem . Itaque pro bul . fr . 4. » GEIER.

cedit Homerus in sociis Trojanorum recensendis

secundum litus Pontus Euxini ab Heraclea et

Mariandynis usque ad Leucosyros . At nec Hera Strabo XIII , p . 62η . : Καλλισθένης δ ' εγγύς του

cleam nominat Homerus nec Mariandynos usquam Καλυκάννου και της Σαρπηδόνος άκρας παρ' αυτό το

nec Leucosyros, qui et ipsi ad oram usque mini- Kopúxov dvopov eivai tous 'Apiuous, åp' Iv td fyyus

me pertinebant. De Heraclea Mariandynisque v . opn NéyeoOo " Apua . Cf. Pindar. Pyth. I , 32. Æschyl.

not. ad fr . 28. Leucosyros autem ponit Callisthenes Prom . 351 de Arimis in Cilicia .

ad sententiam suam accuratius explicandam . Hoc 31 .

enim vult , procedere Homerum ad eum usque
lo

cum , qui fines Leucosyrorum contingat. Sed unde
Schol . Apollon . Rh . I , 212 : Tv è ' petOulav

hoc habet Callisthenes ? Εx ipsis Homeri verbis | Σιμωνίδης από Βριλησσού φησιν αρπαγείσαν επί την

sine dubio que sequuntur v . 856, αυτάρ Αλιζώνων | Σαρπηδονίαν πέτραν της Θράκης ενεχθήναι » έστι γαρ

etc. Ex quo efficitur, ut Halizones sedes suas habere και της Κιλικίας ομώνυμος [ταύτη πέτρα cod . Ρar .] ,

voluerit inter Paphlagones (nam et hos appellat) Kanclévis. V. Forbiger. Geogr. II , p . 274 .

et Leucosyros, i . e . in regione fere inter Halyn et

Thermodontem sita . Nam si aliis in locis eos collo

casset, prorsus non fuisset cur Leucosyrorum ( E LIBRO SECUNDO .)

mentionem faceret. Quæ quum ita sint , apparet 32 .

quam prope absit Callisthenes ab ipsa sententia

Strabonis . Sed parum abest quin verear ne Suidas V. Σαρδανάπαλλος : Καλλισθένης εν δευ

frustra hucusque omnia disputata sint. Νamque | τέρω των Περσικών δύο φησί γεγονέναι Σαρδαναπά

he Halizonum sedes mirum quam conveniunt | λους , ένα μεν δραστήριον και γενναίον , άλλον δε Mar

cum ipsis sedibus Amazonum. Quid ergo ? Nonne λακόν. Έν Νίνω δ' επί του μνήματος αυτού τούτο

videtur Callisthenes quoque iniis fuisse , qui Ama- | επιγέγραπται· « Σαρδανάπαλος ο 'Ανακυνδαράξεως παις

Zones pro Halizonibus Homero existimarent esse | Ταρσόν τε και 'Αγχιάλην έδειμεν ημέρη μιή . " Εσθιε ,

restituendos ? Quam quæstionem licet dirimere non πίνε , όχευε , ως τα γε άλλα ουδέ τούτου εστιν άξια , και

audeam , tamen sic demum intelligo , quomodo TOUTÉGTE TOū tōv daxtúhov å troxpothưQTOS: To ráp

Strabo cum reliquis damnarit Callisthenem . Id | έφεστός το μνήματι άγαλμα υπέρ της κεφαλής έχον

unum obstat, quod dixit ille de variis thesauris eo τας χείρας πεποίηται ως αν αποληκούν τους δακτύλοις ..

rumque fontibus ; nam cum Halizonibus necesse Ταυτό και εν 'Αγχιάλω τη προς Ταρσό επιγέγραπται ,

erat caderet etiam αργύρου γενέθλη. Certe non is | ήτις νύν καλείται Ζεφύριον.

30 .

Callisthenes prope Calycadnum et Sarpedonium pro

montorium ad ipsum Corycium antrum Arimos ponit , a

quibus et vicini montes Arimi dicantur.

31 .

Orithyiam Simonides e Brilesso raptam in Sarpedoniam

petram Thraciæ translatam esse dicit . Etiam in Cilicia

ejusdem nominis petra est, auctore Callisthenc.

Sardanapallos , alterum strenuum virum fortemque, alte

rum mollem . In monumento ejus , quod Nini ( s . Ninive )

est , hæc legitur inscriptio : « Sardanapallus , Anacyndaraxei

filius , uno die ædificavit Tarsum et Anchialum. Ede, bibe,

coi ; nam reliqua facienda sunt ne tanlilli quidem ; » id est :

ne crepitus quidem digitorum . Etenim signum , quod im.

positum monumento , ita factum est, ut manus supra caput

erectas habeat , et concrepare digitis videatur. Idem in.

scriptum est monumento, quod est in Anchiale urbe , prope

Tarsum sita, quæ nunc vocatur Zephyrium .

32 .

Callisthenes secundo ( Persicorum ) libro duos fuisse dicit
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Persica Callisthenis grammatici aliena confun- | Taite iidem ; Suid . s . v . Lapo. et Oeum , Schol.

dentis esse figmentum dixi in Introductione. Ex | Aristophanis, Photius , Append. proverbiorum ,

Callisthene neque Nili fluxerit mentio , neque Sar extrema verba sic representant , ώς τά γε άλλα ουδε

danapallorum duorum : hæc potius Hellanici fue- (ou Suid . s.v.ou Suid . s.v. Zeuw) TOUTOU Éctiv 512 (Apost. Phot.

rint. WESTERMANNUS : « Totum locum ex Arsen . Append .) , aut ús täna oỦdevós Šotivábia

Callisthene expressum esse nego ac pernego ; falsa (Schol. Arist. ), autós tá yɛ ada ouoevós ÉSTIV

sunt enim quæ his verbis de Sardanapali monu á Else (Suid. s . v . ’0%:) . Omnium maxime vero in

mento traduntur ac talia quæ ab ipso Alexandri terpolatoris manum experta est inscriptio apud Ar

comite proficisci nullo modo potuerunt. Qua in re rianum ( ex quo correctus Suidæ cod . E. et edd .

non multum profecerunt Ste Croix Exam . crit. p . s . v . Lapo . ante Gaisford .) Exp . Alex . II , 5 , 4

247 et 854 , quosque ibi laudat et qui de sepulcrali (Aristob. fr . 6 ) . In his aperte falsa sunt , ut Nækius

Sardanapali inscriptione disputavit I. G. Hubman docet p . 249 sqq . , quæ scripsit Arrianus de ma

nus in Jahnii Archiv. III , 1. p . 126 sqq. Cf. etiam nibus complosis. Ambas Sardanapali manus erectas

Schneidewin . Fragm . griech . Dichter aus einem fuisse asseverant Suidas , Photius , Apostolius , Ar

Pupyrus p. 13 sq . Nobis vero paucis rem transi- senius, Auctor appendicis proverbiorum ; verum

gendi potestatem fecit Nækiusegregia disputatione eosdem non de plausu manuum , sed de digitorum

in Chærili fragm . p . 196—256 . Scilicet falsum est crepitu cogitavisse intelligitur ex vocabulo árolna

et quod ad Ninum urbem refertur inscriptio quæ xoûv, quod explicandi caussa usurpant Suidas,

erat Anchialæ , et quod eadem utroque loco fuisse Photius atque Paræmiographus, quodque inter

dicitur. Nam quæ Nini erat , alteri aliquatenus sane pretatur rursus Suidas s. v . 'Avattahrixoûv, tò tiềmlov

gemina , Sardanapali sepulcro imposita erat , scripta xpotoūv tois axtúlois. Rem conficit Aristobulus,

literis Chaldaicis : sensum ejus prosa oratione græ- qui dicit repræsentatum esse hominem cuu6i6it

ce expressit Amyntas in Stationum libro tertio ap . κότα της δεξιάς χειρός τους δακτύλους ώς αν επικρο

Athen . XII , p . 529, P, in versus transtulit Græcus toūvta . Sed quid læva faciamus ? Recte Nækius (p .

aliquis (Diodor., II , 23 ) , Amynta teste Chærilus 251 ) , Sardanapali statua , inquit , utramque ma

( Iasensis, unus ex comitibus Alexandri ), et qui num erectam habuit , dextram eo modo composi

dem , uti Nækius docet p . 510 , ita ut duos tam , ut digitis concrepare videretur, sinistram er

ignoti auctoris jam ante ex codem fonte vulgatos tensam , quo monstraret quasi , quod inscriptio

versus (seorsim adhibitos a Polybio VIII, 12 ; Plu- dicebat , tăna. His adde Suid. s. v . 'Oyew .... to

tarch . De Alex . fort. 1 , 9 , De sui laude c . 17 ; ràp &Peotòg tớ urouati ayehe.... avs[wouévov Av

Strabon . XIV, p . 672 , — cf. Krameri Diss. crit. de östi, mapuépeov try ünv. Vides jam , quo jure

Strabon. codd . p. 47 , Steph . Byz . v . 'Ay- antea negaverim , ex ipsis Callisthenis libris de

Xiaan , Suida , aliis , et latine expressos a Cicer. prompta esse , quæ de ista inscriptione memoria

Tusc . V , 35 ) paullulum immutatos in suum epi- tradidissent Suidas atque reliqui . Callisthenein se

gramma reciperet . Hoc integrum præbentex Chry- cundo Persicorum libro de illo monumento verba

sippo Athenæus VIII, p . 336 , A , Schol: Arist . Av . fecisse ,quo ducit injecta Sardanapali mentio , per

v. 1022 , Eudocia p . 372 , omisso versu septimo suasum quidem est; sed qui ipse viderat monumen

Strabo I. I. et Anthol. Pal. I , p . 399 , sexto quo tum Anchialeum , nullo modo potuit tam turpiter

que Diodorus 1. 1. et Tzetzes Chil. III , 453 sqq . Ab errare , ut id non Anchialæ , sed Nini esse diceret.

hac inscriptione diversa erat altera eaque brevior, Quamobrem confusio ista sine dubio ipsis gram

Assyricis litteris scripta atque imposita monu maticis debetur ; in quem errorem homines incau

mento ad Anchialen erecto cum simulacro Sar tos incidisse non mirabere , si memineris, ab eo

danapali. De hac Aristobulus egit testis gra dem non cavisse auctorem longe graviorem ,

vissimus , ap . Athen. XII , p . 530 , B ( Aristob . fr . Strabonem , et qui ab eo , ut videtur, pendet,

6 ) . Quocum in inscriptionis forma ad verbum Stephanum Byzantium . » De duobus Sardanapallis

conspirant Strabo et Stephanus 11. 11. , præter- cf. Hellanicus fr. 158 ; Fragm . Chronol. p . 165.

quam quod prior rectius E. ó ’Avaxuvôæpáčew , Ctesias fr . 20 not .; 0. Müller . Rhein . Mus. III, 1 ,

alter male 2. • Kuvêapáčew , et deinde coetuer ev p . 29 ; Hupfeld . Exercit . Herodot. De Regno As

fuépa miñ . Atque universim quidem reliqui quo syr. p . 29 sqq . Præ ceteris tamen de toto hoe loco

que , qui inscriptionem illam protulerunt, con jam adeundus est Movers. Phænizien , ton . 1 , p .

sentiunt ; in singulis autem item discrepant, adeo | 464 sqq . Ζεφύριον. Ηanc urbem a Tarso reate

ut ejusdem diversas quasi recensiones fuisse appa- distinguit Steph . Byz . v . 'Ayataan . De situ urbis v.

reat . Scilicet , ut leviora mittam , où oante école Forbiger. Geogr. II , p . 288 sq . et quos laudat.

inserunt Apostolius ct Arsenius , zeve habent pro
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33 . μόν έχομένουςτούτων, τους δε πελταστάς συναπτοντας

τους όρεσι .

Polybius XII , c . 17 : ** "Ινα δε μή δόξωμεν των ( Cap 18. ) Πώς δε προέταξε τούτους προ της φά

τηλικούτων ανδρών καταξιοπιστεύεσθαι , μνησθησόμεθα λαγγος του ποταμού δέοντος παρ' αυτήν την στρατοπε

μιάς παρατάξεως , ήν άμα μεν μίαν επιφανεστάτην δείαν, δυσχερές κατανοήσαι , και ταύτα τώ πλήθει το

είναι συμβέβηκεν , άμα δε τους καιρούς ου μακράν | σούτων υπαρχόντων. Τρισμύριοι μέν γάρίππείςυπήρ
απηρτήσθαι, το δε μέγιστον παρατετευχέναι τον Καλ- χον, ως αυτός και Καλλισθένης φησί, τρισμύριοι δε μι

λισθένη . Λέγω δε περί της εν Κιλικία γενομένης 'Αλε- σθοφόροι. Πόσου δ' είχον ούτοι τόπου χρείαν ευχερές

ξάνδρω πρός Δαρείον : έν ή φησί μεν Αλέξανδρον ήδη καταμαθείν. Πλείστον μέν γάρ ιππέων τάττεται βά
διαπεπορεύσθαι τα στενά και τας λεγομένας εν τη Κι- θος επ ' οκτώ πρός αληθινήν χρείαν , και μεταξύ των

λικία Πύλας , Δαρείον δε χρησάμενον τη διά των Αμα- | ιλών εκάστης συνυπάρχειν δει διάστημα τους μετώ

νίδων λεγομένων Πυλών πορεία κατάραι μετά της | πoις προς το ταίς επιστροφαϊς δύνασθαι και τους περι

δυνάμεως εις Κιλικίαν . Πυθόμενον δε παρά των εγχω- σπασμούς εύχρηστεϊν . Εξ ών το στάδιον οκτακοσίους

ρίων , προάγειν τον Αλέξανδρον ως επί Συρίαν , ακο- λαμβάνει , τα δε δέκα τους οκτακισχιλίους, τα δε τέτ
λουθείν και συνεγγίσαντα τους στενούς στρατοπεδεύσαι | ταρα τρισχιλίους διακοσίους ώστ ’ από των μυρίων

παρά τον Πίναρον ποταμόν. Είναι δε του μέν τόπου χιλίων διακοσίων πεπληρώσθαι τον των τεσσαρεσκαί
το διάστημα ου πλείω των τεττάρων και δέκα στα- δεκα σταδίων τόπον. Εάν δε πάντας εκτάττη τους

δίων από θαλάττης έως προς την παρώρειαν . Διά δε τρισμυρίους , βραχύ λείπει του τριφαλαγγίαν επάλλη
τούτου φέρεσθαι τον προειρημένον ποταμόν επικάρ- λον είναι των ιππέων αυτών . Είς ποίον ούν τόπον

σιον , από μέν των ορών ευθέως εκρήγματα [ πολλά | ετάττετο το των μισθοφόρων πλήθος , ει μη νή Δία κα
ποιούντα ] των πλευρών , διά δε των επιπέδων έως εις | τόπιν των ιππέων ; Αλλ' ού φησιν , αλλά συμπεπτω

θάλασσαν αποτόμους έχοντα και δυσβάτους λόφους. | κέναι τούτους τους Μακεδόσι κατά την επαγωγήν. ’E

Ταύτα δ ' υποθέμενος , επεί συνεγγίζοιεν οι περί τον | ών ανάγκη ποιείσθαι την εκδοχήν , διότι το μεν ήμισυ

Αλέξανδρον εξ υποστροφής επ' αυτούς αναχωρούντες , του τόπου , το παρά θάλατταν , ή των ιππέων επείχε

κρίναι φησι Δαρείον και τους ηγεμόνας την μεν φά- τάξις , το δ ' ήμισυ, το προς τους όρεσιν , ή των μισθο

λαγγα τάξαι πάσαν εν αυτή τη στρατοπεδεία , καθά- φόρων. Εκ δε τούτων ευσυλλόγιστον , πόσον υπήρχε

περ εξ αρχής είχε , χρήσασθαι δε τώ ποταμώ προβλή- τοβάθος των ιππέων και ποίον έδει τόπον απέχειν τον

ματι διά το παρ' αυτήν δείν την στρατοπεδείαν. Μετά | ποταμόν από της στρατοπεδείας. Μετά δε ταύτα συν

δε ταύτά φησι τους μεν ιππείς τάξαι παρά θάλατταν , εγγιζόντων των πολεμίων φησί τον Δαρείον αυτόν

τους δε μισθοφόρους εξής τούτοις παρ' αυτόν τον ποτα- κατά μέσην υπάρχοντα την τάξιν καλεϊν τους μισθοφό

33. minis ripa mercenarios, tum cetratos, ita ut montes co3

Ne autem videamur temere tantorum viroruin auctoritati tingerent.

velle derogare , mentionem boc loco faciemus unius dun Sed quonam modo ante phalangis aciem hos Darius lo

taxat pugnæ , acie instructa pugnatæ , quæ et nobilissima caverit , quum propter ipsa castra fluvius laberetur, comple.

fuit , neque tempore admodum remota , cui denique , quod cti mente difficile est , in tanta præsertim hominum mul

est omnium maximum , Callisthenes ipse interfuit. Eam titudine . Nam Callisthene ipso teste , equites erant tricies.

dico pugnam quam in Cilicia Alexander cum Dario com - mille , et mercenarii pari numero . Quæ multitudo armato

misit. Jam Alexander, inquit Callisthenes , fauces supera- rum quantum requirat spatii , in promtu est intelligere.

verat, et quas Cilicias Pylas vocant : Darius vero per Ama Maxima enim altitudo , qua ordinatur equitum acies ad

nicas Pylas ducto agmine , in Ciliciam cum copiis jam de verum justumque prælium , octonům equitum est : et in

scenderat. Ubi certior factus ab indigenis, progressum esse ter turmas interstitium sit oportet pro cujusque fronte ,

Alexandrum Syriam petentem , sequi illum institit . Ad fau . quo possit commode vel in latus vel retrorsum conversio

ces ut ventum , prope amnem Pinarum castris locum cepit . turmarum institui. Igitur stadium equites octingentos ca

Patet autem eo loci , ut hic ait , intervallum a mari ad pit ; stadia decem , equitum octo millia ; stadia quattuor ter

montis radices stadia non amplius quattuordecim . Per hoc mille ducentos : atque ita fit , ut locum illum , quem dixi

spatium , inquit , ex transverso labitur prædictus amnis ; qui mus stadiorum quattuordecim , equitum millia undecim et

quidem , ubi e montibus erupit, statim latera passim exedit , ducenti fuerint impleturi. Quod si igitur omnia triginta

atque excavat ; deinde vero , per planitiem ad mare de- millia in aciem eo loci instruxit , parum abest quin ex

currens , altas habet ripas atque abruptas superatuque dif- solis equitibus triplicem aciem effecerit, quarum secunda

ficiles. His ita positis, addit Callisthenes : Alexandrum primam subsequebatur, tertia secundam . Cedo igitur locum ,
conversa signa versus hostem reduxisse ; eoque jam appro- ubi mercenariorum manus esset posita ? Nisi forte dicat ali .

pinquante , consilium cepisse Darium et ejus duces , univer. quis , pone equites eam stetisse. At non hoc dicit Callisthe.

sam phalangem eo ipso in loco , ubi tendebant , ordinandi, nes ,, qui scribit , quum committeretur pugna , conductitium

sicut a principio fecerant, flumine, quod castra ipsa præ- militem concurrisse cum Macedonibus. Qua ex re necessario

terfluebat, pro munitione hosti objecto : deinde vero , ait , intelligenduni, prædicti loci partem dimidiam , versus

{ ecundum mare equites constituisse, proximos his in flu- mare , ab equitibus fui se occupatam ; dimidium alterum
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ρους από το κέρατος προς αυτόν. Πώς δε λέγεται η πάσι το σκευοφόρον. "Άμα δε τώ πρώτον είς τάςεύρυ

τούτο διαπορείν έστι . Τών γάρ μισθοφόρων ανάγκη | χωρίας εκπεσείν διασκευάζεσθαι παραγγείλαντα πάσιν

και των ιππέων την συναφών κατά μέσον υπάρχειν τον | επιπαρεμβαλείν την φάλαγγα και ποιήσασθαι το βάθος

τόπον , ώστ ' εν αυτοίς ών τους μισθοφόροις ο Δαρείος | αυτής επί τριάκοντα και δύο , μετά δε ταύτα πάλιν εις

πού και προς τί και πως εκάλει τους μισθοφόρους; Το εκκαίδεκα , το δε τελευταίον εισεγγίζοντα τους πολεμίοις,

δε τελευταίόν φησι τους από του δεξιού κέρατος ιππείς | εις οκτώ. Ταύτα δ' εστί μείζω των προειρημένων

επαγαγόντας εμβαλείν τοις περί τον Αλέξανδρον , τους | άλογήματα του γάρ σταδίου λαμβάνοντας άνδρας εν

δε γενναίως δεξαμένους αντεπάγειν και ποιείν μάχην τους πορευτικούς διαστήμασιν , όταν είς εκκαίδεκα το

ισχυράν. “Ότι δε ποταμός ήν εν μέσω , και ποταμός | βάθος ώσι , χιλίους εξακοσίους , εκάστου των ανδρών εξ

οίον αρτίως είπεν , επελάθετο. πόδας επέχοντος· φανερόν ότι τα δέκα στάδια λήψεται

( Cap. 19. ) Τούτοις δ' έστι παραπλήσια τα κατά | μυρίουςεξακισχιλίους, τα δε είκοσι τους διπλασίους. Εκ

τον Αλέξανδρον. Φησί γάρ αυτον ποιήσασθαι την εις | δε τούτων ευθεώρητον ότι, καθ' ον καιρόν εποίησε την

την Ασίαν διάβασιν πεζών μέν έχοντα τέτταρας μυ- | δύναμιν Αλέξανδρος εκκαίδεκα το βάθος , αναγκαίον ήν
ριάδας , ιππείς δε τετρακισχιλίους και πεντακοσίουςτακοσίους : | είκοσι σταδίων υπάρχειν το του τόπου διάστημα, και

μέλλοντα δ' εις Κιλικίαν εμβάλλειν άλλους ελθείν εκ περιττεύειν έτι τους μεν ιππείς πάντας , των δε πεζών

Μακεδονίας , πεζούς μέν πεντακισχιλίους , ιππείς δε | μυρίους.

οκτακοσίους. Αφ' ών εί τις αφέλοι τρισχιλίους μέν ( Cap. 20. ) Μετά δε ταύτά φησι μετωπηδόν άγειν
πεζούς, τριακοσίους δ' ιππείς , επί το πλείον ποιών την την δύναμιν απέχοντα των πολεμίων περί τετταράκοντα

απουσίαν προς τας γεγενημένας χρείας , όμως πεζοί μέν ή σταδίους . Τούτου δε μείζον αλόγημα δυσχερές επι

απολειφθήσονται τετρακισμύριοι δισχίλιοι, [ίππείς δε νοήσαι . Πού γάρ άν εύροι τις τοιούτους τόπους, άλλως

πεντακισχίλιοι ] . Τούτων ούν υποκειμένων φησί τον τε και κατά Κιλικίαν , ώστε επί σταδίους είκοσι μέν το

Αλέξανδρον πυθέσθαι την Δαρείου παρουσίαν εις Κι- πλάτος, τετταράκοντα δε το μήκος μετωπηδόν άγειν

λικίαν εκατόν απέχοντα σταδίους απ' αυτού , διαπεπο- Ι φάλαγγα σαρισσοφόρον ; Γοσαύτα γάρ έστιν εμπόδια

ρευμένον ήδη τα στενά . Διόπερ εξ υποστροφής πάλιν προς την τοιαύτην τάξιν και χρείαν , ά τις ουδ' εξαρι

ποιείσθαι την πορείαν διά των στενών , άγοντα πρώ- Ιθμήσαιτο ραδίως εκ δε τωνυπ' αυτού του Καλλισθέ

τον μεν την φάλαγγα, μετά δε ταύτα τους ιππείς , επί νους λεγομένων ικανόν υπάρχει πρός πίστιν τους γάρ

0C

montes versus , cepisse mercenarios. Quæ quum ita sint proximum huic equitatum , in ultimo agmine impedimenta.

facile iniri ratio potest , quanta fuerit equitum altitudo , et Simul ventum in campos patentes , edixisse omnibus Ale
quam longo intervallo fluvius a Darii castris distiterit . Ait xandrum , ut in legitimum phalangis ordinem instruerentur,

deinde , ubi jam hostes appropinquabant , Darium , qui in sequemanipulisapplicarent ; altitudinemque aciei instituis

media versabatur acie , mercenarios e cornu ad se vocasse . se , armatorum binum et tricenum , postea vero senum de

Quod qua ratione sit dictum , dubitare licet . Nam merce- num , postremo , ubi jam propius hostem venerunt,

narios et equites sese invicem contigisse in medio illo spa- tonum . Sed hæc quidem deliria sunt , prioribus etiam ma

tio , prorsus est necesse : Darius igitur qui jam inter mer- jora . Enimvero stadium unum capit hoinines mille sexcen

cenarios esset , ubi , et quorsum , et quomodo mercenarios tos, quoties intervallorum rationes ad faciendum iter sunt

vocavit ? Postremo ait , equites , qui in dextro stabant accommodata , senis denis altitudinem agminis constituen

cornu , in hostem invehentes , Alexandrum esse aggressos : tibus, et viro quoque pedes senos occupante. Quod quum

illum cum suis horum impetum forti animo excepisse , et ita sit , perspicuum est , decem stadia pedites captura esse

vice versa in ipsos invectum atrocem pugnam accendisse. At sexies unille , viginti stadia , alterum tantum. Ex quibus

enim inter duas acies medium fuisse fluvium , et quidem facile intelligitur, quando Alexander aciem suam ita ordi

ejusmodi fluvium , qualem paulo ante descripsit, hoc vero navit , ut ejus profunditas esset militum senum denum ,

Callisthenes erat oblitus. campos illum nancisci oportuisse viginti stadia paten

Similia his sunt quæ de Alexandro scribit , quem ait in tes ; quamquam etiam sic superfuerint , quos locus non ca

Asiam trajecisse cum peditum quadraginta , equitum qua- piebat , equites omnes , cum peditum decem millibus.

tuor millibus et quingentis. Deinde quum inibi esset , ut in Deinde vero ait · Alexandrum , ubi ab hoste stadia cir

Ciliciam intraret , supplementum advenisse ei e Macedonia , citer quadraginta abfuit , copias suas porrecta æquata

quinque millia peditum , equites octingentos . Qua ex multi- fronte in eum duxisse. Quo delirio vix quidem majus aliud

tudine si quis tollat pedites ter mille , equites vero trecen- queat excogitari. Nam ubi terrarum ejusmodi loca invenias,

tos , ita ut numerum quam maxime augeat eorum , qui maxime autem in Cilicia , per quæ loca phalangern , sarissis

propter varios usus potuerunt abesse ; relinquentur tamen armatam, stadia vigintiin latitudinem porrectam,quadra

peditum duo et quadraginta millia , (equitum quinque mil- ginta in longitudinem stadia , fronte recta et æquata ducas ?

lia ) . His ita positis , narrat Callisthenes , Alexandrum de Nam si quis acie sic ordinata procedere decreverit, tot se

adventu Darii in Ciliciam certiorem esse factum quum ab illi impedimenta offerent , ut ne percensere quidem illa fa .

ipso stadia centum distaret, postquam fauces ipse jam su- cile aliquis valeat . Ad cujus rei faciendam fidem vel illa

perasset. Propterea converso ere iterum per fauces re- suffecerint, quæ ab ipso Callisthene dicuntur. Qui quidem

duxisse : et in primoquidem agmine habuisse phalangem ; ! ait torrentes fluvios, qui e montibus cadunt , lot locis hia
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από τον ορών χειμάρρους καταφερομένους τοσαυτά όλην τάξιν από των ορών ικανόν τόπον άφεστάναι προς
φησι ποιείν εκρήγματα κατά το πεδίον , ώστε και των | το μή τους πολεμίοις υποπεπτωκέναι τοίς κατέχουσι τας

Περσών κατά την φυγήν διαφθαρήναι λέγουσι τους πλεί- παρωρείας. Ίσμεν γάρ δ ποιεί προς τούτους επικάμ
στους εν τοις τοιούτοις κοιλώμασι. Νή Δί' , αλλ' έτοι- πιον. Υπολειπόμεθα και νύν ημείς τους μυρίους πε

μος έβούλετ’ είναι προς την των πολεμίων επιφάνειαν. | ζούς πλείους όνταςτης εκείνου προθέσεως. “ Ωστ’ εκ τού .
Τί δ' ανετοιμότερον φάλαγγος εν μετώπω διαλελυμένης | των ένδεκα σταδίους επί το πλείον απολείπεσθαι το της

και διεστραμμένης; πόσω γάρ εκ πορευτικής αγωγής | φάλαγγος μήκος κατ ' αυτόν τον Καλλισθένην , εν οίς

αρμοζούσης παρατάξαι ράδιον ή διαλελυμένην εν με- ανάγκη τους τρισμυρίους και δισχιλίους επί τριάκοντα

τώπω και διεσπασμένην δύναμιν επί την αυτήν ευθείαν | το βάθος υπάρχειν συνηστικότας. Ο δέ φησιν εις οκτώ

αναγαγείν και συστήσαι πρός μάχην ον τόποις υλώδεσι | τεταγμένων γενέσθαι την μάχην. Τα δε τοιαύτα των

και περικεκλασμένοις; Διόπερ ουδέ παρά μικρόν ήν αμαρτημάτων ουδ' απολογίανεπιδέχεται το γάρ αδύ
κρείττον άγειν διφαλαγγίαν ή τετραφαλαγγίαν αρμό- νατον έν πράγμασιν ** αυτόθεν έχει την πίστιν . Διόπερ

ζουσαν, ει και τόπον προς πορείας ευρείν ουκ αδύνατον, όταν και τα κατ’ άνδρα διαστήματα και το παν του

και το παρατάξαι ταχέως δάδιόν γε δυνάμενον διά των τόπου μέγεθος ώρισμένον υποθώσι και τον αριθμόν των

προδρόμων εκ πολλού γινώσκειν την των πολεμίων πα- | ανδρών , αναπολόγητον γίγνεται το ψεύδος .
ρουσίαν. Ο δε χωρίς των άλλων ουδε τους ιππείς ( Cap. 22. ) Τα μεν γάρ άμα τούτοις άλογήματα

προέθετο μετωπηδόν άγων την δύναμιν έν τόποις επιπέ- | μακρόν αν είη λέγειν πάνταπλην τελέως ολίγων. Φησί

δους , αλλ ' εξ ίσου ποιεί τους πεζούς. γάρ τον Αλέξανδρον σπουδάζειν κατά την τάξιν , ένα

(Cap. 21. ) Το δε δή πάντων μέγιστον · ήδη γάρ σύν- | κατά τον Δαρείον αυτόν ποιήσηται την μάχην. Ομοίως

εγγυς όντα τους πολεμίοις αυτόν εις οκτώ ποιήσαί φησι | δε κατά μέν αρχάς και τον Δαρείον αυτόν βούλεσθαι

το βάθος. Εξ ου δηλον ότι κατ ' ανάγκην επί τετταρά- | κατά τον Αλέξανδρον , ύστερον δε μετανοήσαι. Πώς

κοντα σταδίους έδει γενέσθαι το μήκος της φάλαγγος. | δ' επέγνωσαν αλλήλους ούτοι, που της ιδίας δυνάμεως

Εί δ' όλως συνήσπισαν κατά τον ποιητήν ούτως ώστε | έχουσι την τάξιν , ή που μετέβη πάλιν ο Δαρείος ,

συνερείσαι προς αλλήλους, όμως είκοσι σταδίων έδει απλώς ουδέν λέγεται. Πώς δε προσανέβη προς την

τον τόπον υπάρχειν . Αυτός δέ φησι λείπειν των δε- | οφρύς του ποταμού φαλαγγιτών τάξις απότομον ούσαν

κατεσσάρων σταδίων. Και τούτου μέρος μέν τι προς και βατώδη; Και γάρ τούτο παρά λόγον. Αλεξάνδρα

θαλάττη ** τους ημίσεας επί του δεξιού : έτι δε την μεν ούν ουκ εποιστέον την τοιαύτην ατοπίαν ομολο

lus aperire in subjecta planitie, ut pars maxima Persarum dices montis obtinebat, subjiceretur. Scimus sane dicere

ſugientium in cavis illis perierit. At , hercules , voluit illum partem aciei Alexandri retrorsum ad latus fuisse in

Alexander, parata suorum ut acies in conspectum hostium flexam . Idcirco etiam nos hic relinquimus in eum usum

veniret. Quasi vero potuerit quidquam esse imparatius ea decem peditum millia , qui major est numerus quam ipsius

phalange, cujus frons esset dissoluta et divulsa . Quanto ratio desiderat. Ex istis tandem sequitur, vel ipso auctore

namque facilius erat futurum , ex agmine ad iter composito Callisthene , pro phalangis longitudine stadia ad summum

aciem phalangis instruere , quam interruptas in fronte et undecim relinqui : intra quod intervallum necesse est aciem

divulsas copias ad priorem figuram lineamque rectam re- duorum et triginta millium hominum tricenos milites con

vocare, atque in locis silvosis et anfractis apte ad pugnam sertis clypeis constipatos in altitudine habuisse . At ille ait

eos dirigere ? Erat igilur profecto longe satius , divisas co- altitudinem aciei octonum fuisse hominum , quum est pu

pias ducere , in duo vel etiam quattuor agmina partitas, gnatum . Sunt vero hoc genus peccata ejusmodi , ut excu

quæ se aliud post aliud sequerentur ; quandoquidem et viæ sationem nullam prorsus admittant. Nam quod per rerum

ad ita faciendum iter aptæ poterant inveniri, et legitimam naturam fieri non potest, ** ipsum per se fidem invenit.
repente instruere aciem facile erat futurum ; quum præser- Quoties igitur aliquis viritim ponit intervallum , et certam

tim per præcursores sciri multo ante hostis adventus posset. loci mensuram designat , numerum item hominum : hic si

At hic , ut alia taceam absurda, quum per loca plana exer- mentiatur, nulla ratione potest excusari.

citum fronte aquata duceret , ne equites quidem præeuntes Jam quæ his subjecit absurda alia , commemorare

fecit, sed peditibus eos exæquavit. longum sit : pauca tantum afferemus. Ait Alexandrum in

Omnium vero absurdissimum est , quod ait , Mace- ordinanda acie summo studio id operam dedisse , ut cum

donem , quum proxime ab hostibus abesset, altitudinem ea parte hostilis aciei pugnam capesseret, in qua Darius

aciei fecisse octonům militum. Ex quo consequitur, pha- ipse staret : et similiter Darinm quoque initio ex adverso

langem illam stadia quadraginta necessario in longitudinem Alexandri pugnare voluisse, mox vero sententiam mutasse.

patuisse. Sed demus sic constipatam fuisse aciem , quod At quomodo dignoscere sese invicem reges potuerint, et re

ait poeta , ut conferti invicem hererent , omnino tamen | scire , in qua parte exercitussui uterque stationem cepisset ,

stadiorum viginti locum illum esse oportuit. At ipse ait mi- et quo tandem post mutatam sententiam Darius transierit ,

norem fuisse stadiis quattuordecim . Et hujus quidem par- nihil plane horum dicitur. Præterea , qui potuit phalanx

tem aliquam propter mare *** dimidiuin hujus numeri in ordinata amnis supercilium præruptum et spinis obsitum

dentro cornu : quin etiani scribit idem aciem universam a ascendere et superare ? Nam et hoc quis credat ? Hujusmodi

montibus idoneo spatio fuisse distantem , ne hosti , qui ra . igitur m^nifesta absurditatis Alexandrum damnare , nefas



26 CALLISTHENIS

γουμένην , παραλαμβάνοντας περί αυτού την εν τοις , κεία istaintelligenda esse τα χαλκωρύχια Mauritania

πολεμικούς εμπειρίας και τριβήν εκ παιδός , τώ δε συγ- | quorum Strabo XVII , p . 83o et Ptolemaeus IV ,

γραφεί μάλλον, δς διά την απειρίαν ουδε το δυνατόν εν 14 meminerunt, censet Schweighäuser.

τοις τοιούτοις δύναται διευκρινείν . Περί μεν ούν'Εφό
36 .

ρου και Καλλισθένους ταύθ' ημίν ειρήσθω.

Plutarch . Αlex . c . 27 : 'Εν γούν τη τότε ( εις
34 .

"Αμμωνος ) πορεία τα συντυχόντα ταϊς απορίαις παρά

Aristotel . Mirab . 132 : Εν μιά των Αιόλου προσ- του θεού βοηθήματα των υστέρων χρησμών επιστεύθη

αγορευομένων νήσων πλήθος τί φασι γενέσθαι φοινί- μάλλον τρόπον δέ τινα και τουςχρησμούς και πίστιςεκ

χων, όθεν και Φοινικώδη καλείσθαι. Ουκ αν ούν είη | τούτων υπήρξε.. Πρώτον μεν γάρ εκ Διός ύδωρ πολύ

το λεγόμενον υπό Καλλισθένους αληθές , ότι από Φοινί- και διαρκείς υετοί γενόμενοι τον τε της δίψης φόβον

κων της Συρίας των την παραλίαν oικoύντων το φυτόν | έλυσαν και την ξηρότητα κατασβέσαντες της άμμου,

έλαβε την προσηγορίαν, νοτεράς γενομένης και προς αυτήν ξυμπεσούσης,εύ

Laudatur præterea Callisthenes cum reliquis re- πνουν τον αέρα και καθαρώτερον παρέσχον. 'Έπειτα

rum Alexandri scriptoribus in Elencho auctorum των όρων , οίπερ ήσαν τους οδηγούς, συγχυθέντων και

ad Plin . Η . Ν . lib . XII et XIII , ubi de arboribus | πλάνης ούσης και διασπασμού των βαδιζόντων διά την

sermo est. Porro apud Epiphanium Adv. heres. | άγνοιαν, κόρακες εκφανέντες υπελάμβανον την ηγεμο

1, 3 , nominatur inter eos , qui de natura atque vi | νίαν της πορείας , επομένων μέν έμπροσθεν πετόμενοι

plantarum verba fecerint . Quare singularem quen- και σπεύδοντες, υστερούντας δε και βραδύνοντας ανα

dam Περί φυτών librum a Callisthene scriptum pu- μένοντες · ο δε ήν θαυμασιώτατον, ώς Καλλισθένης φησί,

tat Westermannus , praeter necessitatem . ταϊς φωναίς ανακαλούμενοι τους πλανωμένους νύχτωρ

( 35. )
και κλάζοντεςειςίχνος καθίστασαν της πορείας. Επει

δε διεξελθών την έρημον ήκεν εις τον τόπον , ο μεν προ

Steph. Byz : Χαλκεία , πόλις Λιβύης και Πολυΐστωρ φήτης αυτόν και Άμμωνος από του θεού χαίρειν, ώς από

εν Λιβυκών τρίτω, ως Δημοσθένης ( και Καλλισθένης | πατρός, προσεϊπεν· ο δε επήρετο , μή τις αυτόν είη

cony . Westerm.), και μεμφόμενος Πολύβιος εν τώ δω- διαπεφευγώς των του πατρός φονέων. Εύφημεϊν δε

δεκάτω, δδε γράφει : Αγνοεί δε μεγάλος και περί των | του προφήτου κελεύσαντος,ου γάρ είναι πατέρα θνη

Χαλκείων. Ούτε γάρ πόλις εστίν, αλλά χαλκουργεία. | τον αυτω, μεταβαλώνεπυνθάνετο , τους Φιλίππου φο

De Demosthene, κτίσεων scriptore et Βιθυνιακών, | νείς ει πάντας είη τετιμωρημένος • ελτα περί της αρχής,

cogitavit Schweighauser.; notiorem historicum sibi ει πάντων αυτώ δίδωσιν ανθρώπων κυρίω γενέσθαι.

postulans sua invexit Westermannus; de Timo- | Χρήσαντος δε του θεού και τούτο διδόναι και Φίλιππος

sthene Rhodio cogitavit Geier .; possis etiam De- απέχειν έκπλεω την δίκην, έδωρείτο τον θεόν αναθή

mostlieni substituere Democharem ( in Agathoclis | μασι λαμπρούς και χρήμασι τους ανθρώπους . Ταύτα

historia) , de quo dixisse Polybium libro duode- περί των χρησμών οι πλείστοι γράφουσιν.

cimo constat . Sed haec omnia arbitraria sunt . Χαλ- Strabo XVII, p . 813 : Το εν Αμμωνι σχεδόν

profecto ſuerit; quem et disciplina et usu rerum bellicarum astruxere. Primum enim cælestes aquæ et largi excussi

a puero imbutum fuisse accepimus : sed scriptorem potius imbres sitis timorem discusserunt, ariditateque exstincta

hominem adeo imperitum , ut ne quidem , quid fieri in ta- sabuli irrigati et jam compactiores liquidum aerem reddide

libus queat aut nequeat, internoscere potuerit . Ac de Ephoro runt et puriorem . Deinde confusis , quibus duces itineris

quidem et Callisthene hæc a nobis dicta sufficiant. utebantur, notis quum erraret agmen per ignorantiam at

34 . que ab itinere deflecteret : corvi oblati duces præbuerunt

In una ex insulis ,quas Æoli nominant , multas nasci pal- se . Si agmen sequebatur , incitatis antecedebant pennis : sin

mas , indeque eam Phoenicoden appellari tradunt. Falsum incederet lentius et tardius , opperiebantur. Quod vero mi

igitur esse videtur quod Callisthenes dicit , a Phænicibus , raculum superabat omne , ut auctor est Callisthenes , to

qui Syriæ oram incolant, arborem istam nomen habere . cibus et crocitu , si qui nocte aberrarent, hos revocabant

35.
atque ad vestigium viæ reducebant. Ut emensus solitudi

nem quo tendebat venit , vates Ammonis eum dei nomine

Chalcea , urbs Libyæ ; ( Alexander ) Polyhistor Libyco
ut parentis salutavit. Ille quæsivit an interſectores paren

rum tertio, uti etiam Demosthenes ( ? ) , quem reprehendens

Polybiuslibro duodecimosic scribit : De Chalceis quoque respondit, neque enim tuusmortalis parens est . Ita va ;
tis sui omnes pænas dedissent. Cui vates : Dii meliora,

erratvehementer; neque enim urbs est Chalcea , sed æris rians rex rogavit, omnesne Philippi punivisset percussores
?

officina .
hinc de imperio , an dominatum sibi omnium gentium con•

36 .
cederet. Quum deus ostendisset et hoc annuere se et Plai

Quas in illo ( ad Ammonem ) itinere difficultatibus ejus lippi peractam pleneultionem : deum magnificis donis,et

dii opes attulerunt , hæ quam insecuta oracula fidem inve . sacerdotes honoravit pecunia . Hæc de oraculis tradunt

nierunt majorem : immo oraculis hæ quodammodo fidcm plerique.

τι
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εκλέλειπται χρηστήριον, πρότερον δε ετετίμητο. Δη- De corvis cf. Ptolemæi Lag. fr. 7. De Branchi

λούσι δε μάλιστα τούτο οι τας Αλεξάνδρου πράξεις ανα- darum oraculo vide Soldau ( Das Orakel der Bran .

γράψαντες, προστιθέντες μέν πολύ και το της κολακείας | chiden)in Zeitschrift. f. Alterthess. 1841 , nr . 66

είδος , εμφαίνοντες δ' δ τι και πίστεως άξιον. “Ο γούν | 67. – επί Ξέρξου περσ.] Cf. Strabo XI, p . 518 ; ΧΙV,

Καλλισθένης φησί τον Αλέξανδρον φιλοδοξίσαι μάλιστα, | p . 634; Ρlutarch. De ser . num. vindict . c . 12; Sui

ανελθεϊν δε επί το χρηστήριον, επειδή και Περσέα | das v . Βραγχίδαι; Curtius VΙΙ , 5. Ceterum pro Xerxe

ήκουσε πρότερον αναβηναι και Ηρακλέα ορμήσαντα | dicendus fuit Darius ( ν. Ηerodot. VI , 19 ) .

δ' εκ Παραιτονίου καίπερ νότων έμπεσόντων βιάσα
37 .

σθαι , πλανώμενον δ ' από του κονιορτού σωθήναι γενο

μένων όμβρων και δυοϊν κοράκων ήγησαμένων την οδόν, Plutarch . Alex . 33 de pugna ad Arbela : Tóte

ήδη τούτων κολακευτικώς λεγομένων. Τοιαύτα δε | δε τοις Θετταλούς πλείστα διαλεχθείς και τους άλλους

και τα εξής : μόνω γάρ δή τώ βασιλεί τον ιερέα επιτρέ- Ι "Ελλησιν, ώς επέρρωσαν αυτόν βοώντες άγειν επί τους

ψαι παρελθείν εις τον νεών μετά της συνήθους στολής , η βαρβάρους , το ξυστόν εις την αριστεράς μεταβαλών τη

τους δ ' άλλους μετενδύνει την εσθήτα , έξωθέν τε της | δεξιά παρεκάλει τους θεούς , ος Καλλισθένης φησίν ,

θεμιστείας ακροάσασθαι πάντας πλήν Αλεξάνδρου , του- | επευχόμενος, είπερ όντως Διόθεν έστι γεγονώς , αμύναι

τον δ' ένδοθεν είναι , ουχ ώσπερ εν Δελφούς και Βραγ- και συνεπιρρώσαι τους Έλληνας.

χίδαις τας αποθεσπίσεις διά λόγων , αλλά νεύμασι και Id . ibid . : Non evasurus fuisset Darius, nisi Par

συμβόλοις το πλέον , ως και παρ' “Ομήρω (ΙΙ. Ι , 528 ) | menio Alexandrum retraxisset : “ Όλως γάρ αιτιών

ή και κυανέησιν επ ' οφρύσι νεύσε Κρονίων , ται Παρμενίωνα κατ ’ εκείνην την μάχην νωθρον γενέ

του προφήτου τον Δία υποκρινομένου τούτο μέντοι ρη- | σθαι και δύσεργον, είτε του γήρως ήδη τι παραλύοντος

τως ειπείν τον άνθρωπον προς τον βασιλέα , ότι είη Διός της τόλμης, είτε την εξουσίας και τον όγκον, ώς Καλ

υιός . Προστραγωδεί δε τούτοις ο Καλλισθένης , ότι του | λισθένης φησί, της Αλεξάνδρου δυνάμεως βαρυνόμενον

Απόλλωνος το εν Βραγχίδαις μαντείον εκλελοιπότος , και προσφθονούντα.

εξ ότου το ιερόν υπό των Βραγχίδων σεσύλητο επί Ξέρ- « Ex priore loco , Geierus ait , satis apparet, data

ξου περσισάντων , εκλελοιπυίας δε και της κρήνης , τότε opera Callisthenem ad divinam Alexandri originem

ή τε κρήνη ανάσχου και μαντεία πολλά οι Μιλησίων | respexisse . Εtenim revera talia ab Alexandro dicta

πρέσβεις κομισθέντες * εις Μέμφιν περί της εκ Διός γε esse quis crediderit ! »

νέσεως του Αλεξάνδρου και της εσομένης περί Aρβηλα
38 .

νίκης και του Δαρείου θανάτου και των εν Λακεδαίμονι

νεωτερισμών. Περί δε της ευγενείας και την Ερυθραίαν Strabo XI , p . 531 : Ούτος μεν ουν ο λόγος περί

'Αθηναίδα φησίν ανειπεϊν· καί γάρ ταύτην ομοίαν του Αράξου ποταμού έχει τι πιθανόν, ο δε Ηροδότειος

γενέσθαι τη παλαιά Σιβύλλη τη Ερυθραία. Τα μεν ( lib 1 , c . 202 ) ου πάνυ . Φησί γάρ εκ Ματιηνών

δή των συγγραφέων τοιαύτα . αυτόν δέοντα εις τετταράκοντα ποταμούς, σχίζεσθαι ,

Ammonis oraculum fere desertum est , prius autem in chidis Xerxem ( Darium ) sequentibus spoliatum fuit, quum

honore fuit. Id inprimis declarant rerum Alexandri scri- que fons defecisset : et hunc tum denuo scaturiisse , et Mi

ptores, qui quamquam adulandi gratia non pauca adjece- lesiorum legatos Memphim profectos multa responsa attu
runt, indicant tamen etiam quæ credenda sint . Calli- lisse de nato e Jove Alexandro , de futura apud Arbela vi

sthenes igitur narrat , Alexandrum ambitione quadam indu- ctoria , de Darii morte , de rebus Lacedæmone novatis.

ctum ad id oraculum contendisse , quod audiisset Perseum De generis vero nobilitate etiam Erythræam Athenaidem

quoque et Herculem prius eo ascendisse ; atque e Paræ- effatam , quæ antiquæ illi Erythrææ Sibyllæ similis fuisset.

tonio profectum , quamquam austrinis incidentibus flatibus, Talia sunt quæ a scriptoribus traduntur.

pertendisse, et quum per pulverem vagaretur, imbrium su 37 .

perventu et duorum corvorum , qui iter commonstrassent,
Ibi Thessalos longa oratione adhortatus atque reliquos

servatum esse : quæ ipsa jam adulatorie dicuntur. Similia
Græcos , ubialacres se ostenderunt conclamantes , duceret

sunt quæ sequuntur. Soli scilicet regi a sacerdote con

in Barbaros : trajecta in sinistram lancea deorum opem incessum , ut in templum ingrederetur liabitu consueto : ce

teros vestem mutare jussos , et foris oraculum audivisse
vocavit , ut auctor est Callisthenes , precatus : si vere satus

Jove esset , ut Græcis adessent dexteri et propitii .

omnes præter Alexandrum , qui ingressus intro fuerit. Re
Omnino eniin Parmenionem insimulant in prælio isto adsponsa non , ut apud Delphos et Branchidas , verbis , sed

magna ex parte nutu et signis , quemadmodum apud Ho
Arbelam segnem se præbuisse et difficilem , sive quod se

nium jam cæperit audaciam ejus resolvere, sive quod , ut
merum

Dixit cæruleisque superciliis pater almus Annuit ,
Callisthenes dicit , magnificentiam et tumorem Alexandri

a vatedata Jovem imitante. Hoc tamen expresse eum regi potentiæ ægre tulerit et invidiose.

dixisse , esse ipsum Jovis filium . His Callisthenes tragice 38 .

rem exaggerans addit , quum Apollo Branchidarum oracu- Hæc de Araxe narratio habet aliquid probabilitatis, He

lum deseruisset inde ab eo tempore , quo templ:im a Bran . ro :loti non item . Is enim dicit eum a Malianis fluentem in
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μερίζειν δε Σκύθας και Βακτριανούς. Και Καλλισθέ. ( fr. 30-43 ap . Westerm . ) , atque hunc in modum

νης δε ήκολούθησεν αυτω.. disposuit : Pontus : fr. 38 , 29 ex nostra dispositione;

Hæc ad Periplum refert Westermannus, ad Paphlagonia : fr. 26 ; Bithynia : fr. 28 , 39; My

Alexandri historiam Geierus , Callistheni statuens sia : fr . 40 , 20 , Lydia : fr. 21 ; Ionia : fr. 25 ;

pro more suo digrediendi occasionem Araxis fluvii Caria : fr. 23 ; Lycia : fr. 24 ; Pamphylia : fr. 26 ;

describendi dedisse ejusdem nominis flumen, quod Cilicia : fr. 30, 31 .

apud Persepolin vidisset. « Attigit vero Araxem , Itaque quinque tantum vel sex fragmenta Com

pergit, etiam Medius Thessalus ( fr . 1 ) et Curtius mentariis de rebus Alexandrirelinquuntur . Contra

IV , 5,4 : transeundum esse Alexandro Euphraten hæc Geierus p . 215 : « Miramur quod Westerman

Tigrimque et Araxen et Hydaspen , magna muni- nusquæcunquevel apud Strabonem vel apud alium

menta regni sui ( cf. V , 4 , 7 ; 7 , 9 ; VII , 3 , 19 ) . veterein auctorem de Asiæ regionibus, quas Alexan

Qui locus sive cum Mützellio de Persico sive cum der peragravit , ex Callisthene afferuntur, libro

Cellario de Armenico, sive, id quod nobis quidem quidem unde hæcdeprompserintnon indicato , ad

maxime probabile videtur, de ipso hoc Bactriano Periplum istum , si diis placet , Callisthenis Olyn
Araxe vel potius Iaxarte intelligitur, satis docet , thii referenda opinatus est id genus omnia , qnam

quam facile Callisthenes in Alexandri rebus con- quam addit : « nonnulla eorum si quis ad Persica

scribendis , etiamsi prius substiterit quam ad illum ( i . e . Historiam Alexandri ) potius trahere mallet,

Bactrianum flumen perventum est, mentionem ejus fortasse non repugnarem . » At nos quidem ne illud

facere potuerit. Ceterum et Herodotum l . 1. c . quidem largiri possumus viro eruditissimo, quod

202 et Callisthenem , qui eum secutus est ', Araxen dicit admodum difficile esse definitu , ad Periplum

cum laxarte male confudisse , recte animadvertit an ad Persica pertineant , quæ pro natura sua ad

Bæhrius ad Herodot. 1. I. » Plura de laxarte variis utrumque librum putat posse pertinere . Quid

nominibus appellato et cum aliis fluviis confuso multa ? Periplum istum neque ab Olynthio neque

vide ap . Forbiger. Geogr. II , p . 77 et ap . eos qui ab Sybarita Callisthene proditum esse arbitramur,
ibi laudantur . sed iis adnumerandum esse scriptionibus persua

sum habemus, quæ multo post Alexandrum M.

Ptolemæorum potissimum posteriorum ætate de

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ .. insulis et oppidis ad oram maritimam sitis aliisque

id genus rebus geographicis concinnatæ celebrioris

39 .
cujusdam auctoris nomine et Periplorum et Para

Schol . Apoll . Rh . II , 672 : [lepi tñs Ouvidoos plorum titulo inscriptæ pervulgari solebant , qualis

νήσου προείρηται, ής μέμνηται Νύμφις και Ηρακλεώτης. erat Jubæ Mauritani ( v . fr . 26 Onesicriti) et qua

Droi dè aüthy éttà Gradious éxelv try repiuetpov. les aliæ haud paucæ ,de quibus uberius commen

Καλλισθένης δε εν τω Περίπλω υπό μέν Ελλήνων | tatus est Dodwellus (Geogr . Min . tom. 1 , De Ar

φησί προσαγορεύεσθαι τήν τε χώραν και την νήσον Θυ.
riani Nearcho p . 140 ) . Callisthenis autem nomine

νιάδα, υπό δε των βαρβάρων Θυνίας ( Βιθυνίαν Unger . | pre ceteris fictitio abusos esse posterioris evi scri

in Zeitschrift f.Alterthwiss, 1844 , nr . 30 , p . 236. ) ptores comprobatur etiam fabulis istis de Alexan

dro M. eundem Pseudo - Callisthenis titulum in
40.

fronte gerentibus . A Callisthene autem Olynthio
Id . ibid . I , 1037 , postquam de pugnanocturna , Periplum conscriptum esse negamus atque perne

quam Cyziceni cum Argonautis commiserunt , se- gamus , primum quod ante expeditionem Indicam

cundum Deiochi ( fr. 6 ) narrationem exposuerat, nulla ab Alexandro , qui ne classe quidem tunc

addit : Καλλισθένης δε εν τω πρώτα του Περίπλου temporis uteretur, navigatio est instituta , quea

κατ ' έχθραν φησί τους οικούντας την Κύζικος επιθέ- quoquam ejus comitum potuisset enarrari ; dein
σθαι νυκτός τοϊς Αργοναύταις. quod etiamsi et ab Alexandro instituta et ab Olyn

Duobus his scholiastæ locis fisus Westermannus thio enarrata esset ejusmodi navigatio, vix ac ne

tantum non omnia quæ de rebus geographicis ex vix quidem esset credibile eam ab reliquis Alexan

Callisthene traduntur, ad Peripli libros retulit ' dri rerum commentariis ab eodem Callisthene con

quadraginta scindi fluvios , et Scythas a Bactrianis dividere :

Herodotum tamen etiam Callisthenes secutus est .

39 .

gionem illam atque insulam a Græcis quidem dici Tbynia

dem , a Barbaris vero Thyniam ( Bithyniam ?).

40 .

Callisthenes Peripli libro primo dicit Cyzici incolas hostili

animo nocturnas Argonautis struxisse insidias.

Nymphis Heracleota Thyniadem insulam , septem sta

diorum circuitu esse dicit. Callisthenes vero in Periplo re
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scriptis separatim esse editam ; denique quod Hesych.: Doxais... tò xáxistov xpuoioy . Cf. Bæckh .

ipsis temporis angustiis prohibitus erat Olynthius , Staatshaush . I , p . 24 sq. — Hemsterhus. : « Vide

quominus præter Hellenica , quod opus dum tur Persinus ille invitatus Atarnam ab Eubulo, apud

Alexandrum comitaretur eum composuisse recte quem dum moratur , de suis sibi divitiis vivendum

vidit Westermannus, et præter Persica aliud litera . esse quum videret , Mytilenas Eubulo relicto con

rum monumentum , nedum geographicum susci- cessisse ; neque injuria , siquidem evocatis a regibus

peret elaborandum . » Hæc Geierus. Mihi quoque eruditis viris omni modo honorem haberi mos ob

Periplus a nostro Callisthene alienus esse vide- tinuerit . » — Ceterum Callisthenem Pollucis Olyn

tur. Nisi fallor , Callisthenes qui a schol. ad Apoll . thium esse placuit Westermanno : « 'Attopoéquata

II , 672 cum Nymphide componitur, idem est at- ab Olynthio scripta esse posse , ait , non est quod

que Callistratus, quem cum eodem Nymphide idem dubitemus, quum paullo post Lynceus Samius,

componit schol . ad ΙΙ , 78ο ( ως Νύμφις και Καλλί- item Peripateticus, ejusdem argumenti librum com

GTpaTos), ac præterea Stephan .Byz . de Hypio flu- posuerit ... Imo hunc potius quam Sybaritam sive

vio Pontico ( v . Nymphid. fr . 4 ) . Utrumque, et alium auctorem credere malit aliquis propterea,

Nymphidem et Callistratum , Ilepi ‘Hpaxacias scri- quod quæ hinc affert Pollux spectant ad Eubulum ,

psisse constat; Nymphidi etiam periplus 'Acias tri- Atarnei tyrannum , cui Hermias postquam , ut ait

buitur ab Athenæo XIII , p . 596 , si genuina lectio Strabo XIII , p. 611 , per aliquod tempus socius

est; de Callistrato , Nymphidis imitatore , id non imperii fuerat, deinde solus imperavit atque Ari

habemus testatum , etsi ex iis , quæ de regionibus stotelem Athenis accivit , eique filiam fratris in ma

eturbibusPonticis ex eo traduntur, Ponti periplum trimonium dedit : ab hoc autem dictum poetæ ce

aliquis elicere conetur. Ceterum Callisthenis et terum ignoti Callisthenem accepisse admodum ve

Callistrati (Aristophanei) nomina etiam ap . Suidam risimile est, imo ipse fortasse ibi certior factus , si

v . Avæpãoja et ap . Harpocration. v . åvayxaiov con- verum est , quod suspicati sumus , Aristotelem di .

fusa esse recte procul dubio statuit Reinesius, pro- scipulum secum Atarneum duxisse. »

bante etiam Westermanno. Vide quæ ad calcem

fragmentorum Callisthenis adscripsimus pag . 32 .

MAKEAONIKA.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ..

42 .

41 .

E LIBRO TERTIO.

Pollux Onom . ΙΧ , 6 , 93 : Ην δε τι και νομίσμα

τoς είδος ούτως (se . Φωκαίδες ) ονομαζόμενον. Φησί γούν Stobæus Florileg. VII , 65 : Kaddolévns žv spíto

εν τοις Αποφθέγμασι Καλλισθένης , υπ’ Ευβούλου του Μακεδονικών . Φίλιππος και των Μακεδόνων βασιλεύς

Άταρνίτου τον ποιητήν Περσίνον αμελούμενον εις Μυεις Μυ- δύο και τριάκοντα Χαλκιδικές πόλεις τους ιδίοις υπο

τιλήνην απελθόντα θαυμάζoντι ( sic Kühn . και θαυμά- τάξας σκήπτροις Μεθωναίους και Όλυνθίους λεηλατείν

ζοντα libri ) γράψαι, διότι τας Φωκαΐδας, [άς interpos. ήρξατο. Γενόμενος δε κατά γέφυραν ποταμού Σάρδωνος

Hemsterh. ] έχων ήλθεν, ήδιον εν Μυτιλήνη μάλλον ή / και εις το πέραν διαβήναι βιαζόμενος υπό του πλήθους

εν Ατάρνη καταλλάττει. των Ολυνθίων έπεσχέθη. Τοξότης δέ τις 'Αστήρ τού

Περσίνον ] in aliis libris Πέρσιον , Γέρσιον . Persi- νομα τόξον εντείνας ετύφλωσε τον Φίλιππον, είπών:

num quendam , Milesium poetam , inter Orphicos Acte Dehltetel Oaváciuov réuttet B205. 'A robadass

recenset Suidas v . 'Oppeus e lectione codd . A et E. l od Basileùç töv ocoachón els tòv totaÒ ÉQUtòy Šp

DICTERIA. MACEDONICA.

42.41 .

Phocaides etiam numorum species appellatur. Narratque

Callisthenes in Dicteriis , Persinum poetam , quum se ab

Eubulo Atarnensi neglectum videret , Mytilenas abiisse , id

que mirato Eubulo scripsisse Phocaides , quibus ipse in

structus venisset , suavius Mytilenis quam Atarnæ permu

tari.

E LIBRO TERTIO.

Callisthenes in Macedonicorum libro tertio : Philippus

Macedonum rex quum duas et triginta urbes Chalcidicas in

suam redegisset potestatem , Methonæos et Olynthios præ

dari instituit . Jam quum ad pontem Sardonis fluvii esset et

in oppositam ripam vi trajicere tentaret, a multitudine

Olynthiorum inhibitus est . Atque sagittarius quidam Aster

nomine missa sagitta oculum Philippo excussit dicens :

« Aster Philippo letiferum mittit telum . » Amisso rex oculo
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11 ,

ριψε και προς τους οικείους διανοξάμενος τον κίνδυνον | Philippus Οι. τού , 2. 359. V. Diodor . XVI , 4.

εξέφυγεν . Neque ab eo diversus videtur Bardylis Illyrius

Plutarchus Parall . min . c.8 (p . 378 Didot) : 01- latro , de quo Theopompum ( fr. 35 ) egisse dicit

λιππος Μεθώνης και " Όλυνθον βουλόμενος πορθήσαι και Cicero De off. II , 11 , quemque inter eos , quiin

βιαζόμενος επί τω Σανδάνω ( sic ) ποταμώ διαβήναι | fimo loco nati ad summas dignitates pervenerant ,

πέραν, υπό τινος των Ολυνθίων, Αστέρος ονόματι , | Helladius ap. Phot , cod . 279 , p. 53ο recenset sic:

έτοξεύθη τον οφθαλμών, είπόντος : Βράδυλλις δέ τις Ιλλυριών ανθρακεύς γεγονώς. » We

'Αστήρ Φιλίππω θανάσιμον πέμπει βέλος. stermann ,,

“ Ο δ ' οπίσω διανηξάμενος προς τους οικείους σώζεται

απολέσας τον οφθαλμόν ως Καλλισθένης έν τρίτω Μα

κεδονικών .
ΘΡΑΚΙΚΑ .

« Certatim historiolam referunt veteres scripto 44 .

res, sed breviter plerique, velut Demosth. De coron .
E LIBRO TERTIO.

p. 247 , S 67 ; Strabo VII , p . 330 ; VIII , 374 ;

Diodor. XVI , 34 ; Lucian . De hist. scrib . 38 ; The- Plutarchus Parall .. min. c . 31 ( p . 385 Didot) :

mist . Ρ . 284 ; Ptolem . Heph . ap . Phot . cod . 190 , | Αθηναίων πόλεμον εχόντων προς Εύμολπον, και της

p. 149 , a ; Ηarpocrat. ν . Μεθώνη; Εustath . ad ΙΙ. | ευθηνίας μη επαρκούσης, Πύρανδρος ταμίας των δη

1 , p . 248; Suidas ν. Κάρανος; Justin. VΙΙ , 6 ; Plin. | μοσίων υπεσπάσατο το μέτρον, φειδωλώς χρώμενος

H. N. VΙΙ , 37 ; Solin. c. 8 , 5 ; cf. Palmer. Exer- | οι δ' εγχώριοι , ως προδότης υποπτεύσαντες , λιθόλευ

citt . p . 557 sqq. Stobaeus unde sua habeat dici ne- | στον εποίησαν · ως Καλλισθένης έν τρίτο Θρακικών.

quit ; certe si Olynthius auctor est, neque ipsa ejus a Res fabulosa atque si spectes antiquissimam

verba, neque veram ex omni parte et integram hi formam imperii Atheniensium , inepte composita.

storiam habemus. Integram ac veriorem adponam | Pro Πύρανδρος Harl . exhibere Χρύσανδρος annotat

ex Suida : Μεθωναίοις δε τους επί Θράκης πολεμών | Wyttenbachius. De bello autem , si tanti est,
cf.

τον οφθαλμόν επηρώθη, 'Αστέρος τινός όνομα βαλόντος | Strabo VII , p. 321 ; Pausan . 1 , 38 , 2 ; Apollo

αυτόν βέλει , επιγράψαντός τε τω βάλει « 'Αστήρ Φι- | dor . ΠΙ , 15 , 4 , quem sua partim ex Callisthenis

λίππω θανάσιμον πέμπει βέλος. » Προς δν αντιγράψας | Thracicis hausisse suspicatur Galeus. » WESTERY .

έπεμψε βέλος ο Φίλιππος « 'Αστέρα Φίλιππος ήν λάθη

κρεμήσεται. » Και υποσχόμενος ειρήνην εξήτησε και λα

βών εκρέμασεν. » Westerm . Hic Callisthenes Stobæi ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ .

et Pseudo -Plutarchi , ex mea sententia idem est at
45 .

queille cujus Θρακικά et Calatica et Cynegetica et

Metamorphoses ex iisdem novimus auctoribus. E LIBRO SECUNDO .

43 .
Stobaeus Floril. VΙΙ, 69 : Καλλισθένης εν δευτέρω

Tertullian . De anim , C. 46 : Ει Barlylidem ΙΙ . | Μεταμορφώσεων. Κατά Κελαινάς , πόλιν της Φρυγίας,

lyricum a Molossis usque Macedoniam er somnio | διά μήνιν Ιδαίου Διός χάσμα μεθ' ύδατος γενομένου

dominatum de Callisthene disco . πολλές οικίας αυτάνδρους εις τον βυθόν καθείλκυσε.Του

« Barilylidem scripsi ex conjectura pro eo quod | δε δήμου κινδυνεύοντος Μίδας και βασιλεύς χρησμόν

in editionibus inveni , Baralirem s . Balaridem. | έλαβε, συνελεύσεσθαι την γην, εαν εις το βάραθρον

Scilicet BardylisrexeratIllyriorum, quem vicit I βάλη το τιμιώτατον εν ανθρωπίνω βίω.Τών δεΚελαι

in Nuvium se conjecit et ad suos transnatans periculum nam subministrans , aliquid de mensura deminuit. Cires

effugit . eum proditionis ideo insimulantes lapidibus obruerunt.

Philippus Methonen et Olynthum eversurus quum San- Callisthenes tertio Thracicorum .

danum ( ? ) Nuvium vi trajicere vellet, Olynthius quidam ,

cui Asteri nomen , sagitta oculum ejus percussit , dicens :
METAMORPHOSES.

Aster Philippo letiferum mittit telum . 45 .

Tum rex natando ad suos reversus , amisso oculo , feliciter

evasit . Narrat rem Callisthenes libro tertio De rebus Ma
E LIBRO SECUNDO .

cedonum . Callisthenes in libro secundo Metamorphoseon narrat

THRACICA. Celænis in Phrygia propter iram Jovis Idæi terræ hiatum

44 . aqua plenum multas domos cum incolis earum in profun

E LIBRO TERTIO . dum tractas absorpsisse. Populo itaque in summodiscri

Bello Atheniensium contra Eumolpum , quum non suffi- mine versante, Midas rex oraculum accepit, fore ut coiret

veret commeatus, Pyrander publicus quæstor, parce anno- rursum terra , si in faucem dejiceret quod pretiosissimum
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νιτών χρυσόν τε και άργυρον και τον κόσμον των γυ ΓΑΛΑΤΙΚΑ .

ναικών εις το χάσμα διψάντων και μηδ' ούτω του και

κού λήξαντος , 'Αγχούρος ( Αιγίστεος Apost. et Arsen .
47 .

δυιός Μίδα , λογισάμενος μηδέν είναι τιμιώτερον εν βίω
E LIBRO DECIMO TERTIO.

ψυχής ανθρωπίνης , αναπηδήσας και δούς περιπλοκές

τα γεννήσαντι και αποταξάμενος τη γυναικί Τιμοθέα , Plutarch . De fluv . c . 6 : "Αραρ ποταμός έστι της

μεθ' ορμής έφιππος εις τον τόπον του χάσματος ήνέχθη. | Κελτικής , την προςηγορίαν ειληφώς παρά τω ήρμό

Της δε γης εις την φυσικής αρμονίαν συνελθούσης, Μί- σθαι τω Ροδανώ καταφέρεται γάρ εις τούτον κατά την

δας βωμόνιδρύσατο Διός Ιδαίου, δν χρύσεον εποίησε η χώραν των Αλλοβρόγων. Έκαλείτο δε πρότερον Βρί

χερσίν αψάμενος. Ούτος ο βωμός περί εκείνον τον και- | γουλος: μετονομάσθη δε διά αιτίαν τοιαύτην. Άραρ

ρόν, ενώ το χάσμα συνέβη γενέσθαι, λίθινος γίνεται , | κυνηγεσίας χάριν εις ύλην προχωρήσας και ευρών τον

της δ' ώρισμένης προθεσμίας παρελθούσης χρύσεος αδελφόν Κελτίβηρον υπό θηρίων ανηλωμένον, διά λύ

δράται . πης υπερβολήν εαυτόν καιρίως πλήξας έβαλεν εις τον

Εadem Plutarch . Parall, min . c . 5 , p . 377 Didot. , | ποταμόν Βρίγουλον, δς απ' αυτού μετονομάσθη "Άραρ .

Apostol . Prov . Ι , 79 , Arsen. Viol. p . 25. Quis sit | Γεννάται δ'εν αυτώ μέγαςιχθύς, Σκολόπιδος( ? Κλου

hic Callisthenes nonconstat; Sybaritam esse suspi- | παια Stob.)προςαγορευόμενος υπότων εγχωρίων. Ού
cor, quem ex eodem Stobæo et Plutarcho novi- τος αυξανομένης της σελήνης, λευκός έστι : μειωμένης

δε , μέλας γίνεται παντελώς υπεραυξήσας δ' αναιρεί

ται υπό των ιδίων ακανθών. Ευρίσκεται δ' εν αυτώ λί

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ . θος εν τη κεφαλή ( εν τη κεφαλή αυτού λίθος Stob. )

χόνδρω παρόμοιος αλός , δς κάλλιστα ποιεί προς τεταρ
46 .

ταίους νόσους, τουςαριστεροίς μέρεσι του σώματος προσ

E LIBRO TERTIO .
δεδεμένος της σελήνης μειουμένης, καθώς ιστορεί

Plutarch . De fluv . 4 , 2 de Gange : Γεννάται δέ | Καλλισθένης και Συβαρίτης εν ιγ' Γαλατικών, παρ' ου

παρ' αυτώ βοτάνη παραπλησία βουγλώσσω , ήν λειο- την υπόθεσιν είληφε Τιμαγένης ο Σύρος .

τριβούντες τον χυλόν αυτής τηρούσαν και νυκτός βα
Eadem , omissis nonnullis, Stobæus in Florileg.

θείας τους φωλεούς των τίγρεων περιρραίνουσιν , αι δε
100, 4 , et in Boissonad . Αn. gr. I , p. 417.

Hunc Callisthenem eundem esse cum eo Galati

διά την δύναμιν της εκχυθείσης υγρασίας προχωρήσαι
μη δυνάμεναι θνήσκουσιν, καθώς ιστορεί Καλλισθένης corum auctore, quem Stephanus Byz. Eratosthenem

εν γή των Κυνηγετικών.
[ cf. not. ad fr . 4 ] dicit, conjecit Galeus, uti disco

Callisthenem h . 1. eundem habeo cum C. Syba
ex Bernhardyo Fragm . Eratosth . p . 109 , ubi hæc :

rita , cujus Galatica Plutarchus laudat 1. I. c . 6 , 3
« Præter solitum perspicax opus Callistheni Ga

( v . fr . 47 ).
leus attribuit ; non enim pervixisse Eratosthenem

ad tempora Prusiae , cujus illic ( s. v . Βούς κεφαλαί )

mentio fiat. Callisthenem unde arripuerit, dicere

mus.

in humana vita sit . Celænitæ igitur aurum et argentum et

mundum mulierum in hiatum dejecerunt. Verum quum

ne sic quidem malum cessaret, Anchurus, Midæ filius, re

putans secum nihil majoris pretii apud mortales esse vita

humana , repente exsiliit ,et postquam parentem amplexus

et Timotheæ uxori valedixit, concitato equi cursu in

hiatum se dejicit. Jam quum coiisset terra et ad natura

lem statum rediisset , Midas aram consecrari jussit Jovi

Idæo , quam manu tangens auream fecit. Hæc ara eo tem

pore , quo hiare terram accidit , lapidea , præstituto tem

pore elapso aurea conspicitur.

DE VENATIONE.

egredi nequeant ob vim effusi humoris, intus moriuntur, ut

refert Callisthenes libro tertio De venatione .

47 .

E LIBRO DECIMO TERTIO .

Arar fluvius est Galliæ Celticæ , qui denominationem ac

cepit ex eo , quod immisceatur Rhodano ; in eum enim la

bitur juxta regionem Allobrogum . Primum Brigulus dictus

est ; mutavit vero postea nomen ob hanc causam : Arar ve

nationis causa silvam ingressus , quum fratrem Celtiberum

a feris dilaniatum offendisset, ob extremum dolorem post

quam letale sibi vulnus inflixerat, in Brigulum se præcipi

tavit fluvium , qui ab eo Araris nomen sumpsit. Nascitur

in eo magnus piscis , ab indigenis clupaa vocatus , qui cre .

scente luna albus est , decrescente vero prorsus niger est.

Idem quum in extremam crevit magnitudinem , a propriis

spinis interficitur. Porro reperitur in ejus capite lapis grumo

salis similis , qui decrescente luna , sinistris corporis parti

bus applicatus, febres quartanas sanat, uti narrat Callisthe

nes libro tredecimo Rerum Gallicarum , a quo sumpsit argu

mentum Timogenes Syrus.

46 .

E LIRRO TERTIO .

Nascitur ad gangen herba , buglosso similis , quam con

terunt, et ex succo expresso , quem sedulo servant, pro

fainda nocte tigridum latibula circumlinunt, quæ quum
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neglexit . « Quare ipse Bernhardyus, Plutarchei loci « Eadem Harpocratio vulgaris , Palat. tamen

haud memor , alteri cuidam Eratostheni Galatica | Ισαίος και Καλλισθ. ούτω λέγει το δεσμ . , qui jure po

tribuit . Quamquam vel propterea Galei sententiam tiore hic audiendus videtur, quum ab eodem Suida

addubitare licet , quod quæ Stephanus ex Erato- v. Βόθυνος iterum copulentur Ισ . και Καλλ . » Bern

sthene affert, omnia pertinent, non ad Europæ Gal- haridy . Cf. Suidas v. 'Avósywy. Schemann . in Isæuin

liam , sed ad Asiaticam , - Laudatur Eratosthenes | p . 493 .

ille hisce locis : 49 .

Τολιστόβιοι , έθνος Γαλατών εσπερίων μετοι- Suidas : Αναράσθαι· αντί του καταλύειν την γε

κησάντων εκ της Κελτογαλατίας ες Βιθυνίαν. 'Ερατο- νομένην αράν · ούτω Καλλισθένης [ Καλλίστρατος Va

σθένης εν πρώτω Γαλατικών Τολιστοβογίους αυτούς | les. 1.

φησι. Eadem Phavorin . p . 175. Cf. Valesius in Am

Σπάρτακος , πόλις Θράκης. Ερ. εν Γαλατικών
mian . M. 24,6 , p . 292. Valckenaer . in Herodot.

δευτέρω. VIII, 63 .

Διανείς , έθνος Γαλατικόν. ' Ερ . εν δ' Γαλατικών . 5ο .

Υρκανία... Έστι και Υρκάνιον πεδίον της Λυ
Harpocratio : Βόθυνος , τόπος τις ιδίως ούτω

δίας , ως Ερ. εν πέμπτη Γαλ . καλούμενος εν τη τερά οδό , ου μνήμην Ισαίος και

Βοός κεφαλαί, τόπος καθ' δν επολέμησε Προυσίας | Καλλισθένης ποιείται. Sic codd. D. et Ε ; νulgo :

προς Άτταλον, ως Ερ. εν εβδόμη Γαλ. Ισαίος εν τω προς "Ερμωνα περί εγγύης μνημονεύει

Υδρηλα , πόλις Καρίας . Ερ. τριακοστα τρίτων (?) | του τόπου. Εadem Suidas. Cf. Zonaras p. 395 , et

Γαλ .
locum Isæi in Bekker. An . p . 173 , 26 .

DUBIA,
51 .

48 .

Harpocratio : Μυλωθρός, ο μύλωνα κεκτημένος και

Suidas v . Αναγκαίον : Ισαίος [ εντω προς “Έρ- | εργαζόμενος αυτώ : Δείναρχος εν τω κατά Δημοσθέ

μωνα και Ξενοφών Ελληνικούς (V , 4 , 8) addit Har- νους πολλάκις. "Έστι και τούνομα παρά Καλλισθένει

pocrat . ] αναγκαίον το δεσμωτήριον καλεί. Καλλισθέ- και παρά τοϊς Αττικούς πολλάκις. Sic codd . Β. C. G.

νης δε [Καλλίστρατος δε Reinesius V. L. ΙΙΙ , 366] | Bekkeri; reliqui : έστι και παρά τους κωμικούς πολύ

ανώγεων είπε , και ούτω δεί μάλλον λέγεσθαι. τούνομα .

48 . 50 .

Isæus in oratione contra Hermonem et Xenophon in Hel- BóQuvos, locus quidam proprie sic dictus in via sacra :

lenicis carcerem dicit αναγκαίον , Callisthenes vero ανώγεων , | meminerunt ejus Iseus et Callisthenes .

idque rectius .. 51 .

49 .
Μυλωθρός, qui pistrinum possidet et in eo opus facit . Ver

'Αναράσθαι , resecrare , exsecrationes revocare . Sic Cal- bum hoc etiam apud Callisthenem et apud Atticos sæpius.
listhenes.



ANAXIMENES LAMPSACENUS.

Quæ de vita Anaximenis veteres tradiderunt omittit Eudocia p . 51. Quæ apud Suidam sequun

hæc sunt : tur petita sunt e Pausania ( VI , 18 ) .

Strabo XII , p. 589: 'Εκ Λαμψάκου δέ... 'Ανα- De magistris Anaximenis præter Suidam nemo

ξιμένης ο ρήτωρ . quidquam tradidit ; attamen familiaritatem ali

Diodorus XV , 76 , 4 ad Olymp. 103 , 3. 366 quam etiam postea Anaximeni cum Cynico inter

a . C. : Υπήρξαν δε κατά τούτους τους χρόνους άνδρες | cessisse ex dicteriis colligi possit, quae Diogenes

κατά παιδείαν άξιοι μνήμης Ισοκράτης τε ο ρήτωρ | in Anaximenem jactasse fertur (*) . Εtenim narrat

και οι τούτου γενόμενοι μαθηταί και Αριστοτέλης ο | Diog. L. VI , 57 : Αναξιμένει το ρήτορι παχεί όντι

φιλόσοφος · έτι δε Αναξιμένης ο Λαμψακηνός και η προσελθών (Διογένης ) , « Επίδος και ημίν , έφη , τους

Πλάτων και Αθηναίος · έτι δε των Πυθαγορικών φιλο- πτώχους της γαστρός και γάρ αυτός κουφισθήση και

σόφων οι τελευταίοι , Ξενοφών τε και τας ιστορίας συγ- | ημάς ωφελήσεις. » Διαλεγομένου ποτέ αυτού , ταριχον

γραψάμενος , έσχατόγηρως ών · 'Αρίστιππός τε και προτείνας περιέσπασε τους ακροατάς· αγανακτούντος

Αντισθένης · προς δε τούτοις Αισχίνης και Σφήττιος και δε , « Την Αναξιμένους , έφη , διάλεξαν οβολού τάρι
Σωκρατικός. χος διαλέλυχεν . » Ceterum ut pinguis Anaximenes ,

Aristoteles Olymp. 103 , 3 vitæ annum egit duo- sic in vestitu negligens fuisse videtur, perstringente

devicesimum . Similiter Anaximenem quoque tum Theocrito Chio ap . Athenæum I , p . 21 , C : "Ep

juvenemadhucfuisse Aristotele paullo vel antiquio- | μιππος δέ φησι Θεόκριτον τον Χίον ως απαίδευτον

remvel juniorem verisimillimum est. Diodori testi- | μέμφεσθαι την Αναξιμένους περιβολήν (**).

monio add e Pausaniæ VI , 18 , 2 , ubi Anaximenem Anaximenem magistrum fuisse Alexandri præter

dicit Αλεξάνδρω τε αυτό και έτι Φιλίππω πρότερον | Suidam dicit Valerius Maximus ( VΙΙ , 3, 4 ) et

γεγονότα εν γνώσει. Εusebius Chron . ad Olymp . | Cedrenus p . 13ο , 53, ubi postquam de Anaxime

112 , 4.329 : Anaximenes ct Epicurus agnosce- nis philosophi placitis locutus est , diversa plane

bantur. Cf. Syncell. p . 275 , A. confundens addit : ούτος ήκμασε κατά τους χρόνους

Suidas: Αναξιμένης , Αριστοκλέους , Λαμψακηνός , | 'Αλεξάνδρου του Μακεδόνος , ούτινος και διδάσκαλος

ρήτωρ , μαθητής Διογένους του Κυνός και Ζωίλου του | γέγονεν . At recte , opinor , Geierus « Cave , ait , ne

'Αμφιπολίτου γραμματικού , του κακίζοντος "Ομηρον , proprio id sensu de ipsa Alexandri pueri educa

διδάσκαλος δε Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Είπετο δε
tione vel institutione accipias , in qua non magis

αυτώ εν τοις πολέμους (* ) . Ρostrema είπετο δε κτλ . | occupatum fuisse Anaximenem quam Callisthenem,

cui item Alexandri præceptoris vel rectoris a non
nullis titulum tributum esse videmus , non est ope

(* ) Distinguendus a Nostro est Anaximenes Lampsacenus

alter, ejus qui res Alexandri scripsit nepos ex sorvre. Dio- ræ pretium pluribus demonstrare. Neque id , quod

gen . L. II , 3 de Anaximene Milesio philosopho locutus :

Γεγόνασι και άλλοι δύο , Λαμψακηνοί , ρήτωρ, και ιστορικός , | artis sua rationem υidens , timidus factus est : unde

ος αδελφής υιός ήν του ρήτορος του τας Αλεξάνδρου πράξεις et cor cervi habere dicitur : unde et Homerus ait , olvo

γεγραφότος . De hoc certioris nihil Constat. Lucianus in βαρές , κυνός όμματ' έχων , κραδίην δ ' ελάφoιo , id

Herodot: c 3 ( p. 243 ed . Didot . ) inter eos qui orationibus est : « Ebriose , oculos canis habens et cor cervi . » Sed

Olympiæ habitis brevi gloriam sibi paraverint, nominat dum periculum venandi fugeret , affectum tamen ca

Hippiam Eleum , Prodicum Ceum , Anaximenem Chium , non dimisit , quos immaniler pascendo pane

Polum Agrigentinom . Chium istum Nitzschius Hist. Ho- omnem substantiam perdidit : ob hanc rem a canibus

mer. II , p . 88 eundem habet cum Lampsaceno nostro .
suis dilaceratus dicitur esse . - Apud eundem Fulgen

Argomentum sententiæe me fugit, nisi fortasse inde , quod tium II , 14 memoratur Anaximander Lampsacenus de in

Anaximeni cum Theopompo Chio inimicitiæ erant , et quod terpretatione allegorica Musarum numeri nonarii ; ubi ant

ejusdem vestitum Chius Theocritus risisse narralur, ali- Anaximander Milesius ( junior ) , ant Anaximenes Lam

quis colligi voluerit, eum per aliqnod tempus in insula lac psacenus, restituendus esse videtur ; atque hoc quidem pro.

versatum atque propterea Chium a Luciano nominalum babilius. Quæritur an noster An . an alius sit intelligendus.

esse. Ego puto apud Lucian. reponendum esse Xenome. (* ) Diogenes Onesicriti quoque magister fuit. Quo con

dem Chium. Hunc enim tamquam æqualem eorum , cum discipulatu usum quendam familiarem inter utrumque

quibus ap. Lucianum componitur, novimus e Dionysio Alexandri comitem fuisse suspicatur Geierus p. 274 .

Halic . Fusius de hoc Xenomede suo dicemus loco . --- Ana . (**) Vocem περιβολήν Geierus p. 283 interpretatur cir

rímenem nescio quem De picturis antiquis citat Fulgen- cumjectam orationem . De amictu cogitandum esse recte

tius Myth . III , 3 : Anaximenes , qui de picturis antiquis monet Creuzeros ( Hist. Kunst p. 386) . Similiter Callistratus

disseruit, in libro secundo ait venationem Actæonem Aristophaneus Aristarchum perstrinxit επί τω μη ευρύθμως

dilerisse : qui quum ad maturam pervenisset ætatem , αμπέχεσθαι , φέροντός τι και του τοιούτου προς παιδείας

consideratis venationum periculis , id est quasi nudam εξέτασιν ( Athen . p. 21 , C. ) .

SCRIPTORES RER . ALEX .

num
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facile cuiquam in mentem venire possit , Rfietori- 1 επί Λακεδαιμονίοις ομού και Θηβαίοις συγγραφής λοί

cam ad Alexandrum ab eo scriptamluc valuisse | δορον . Ως δε ήν ες το ακριβέστατον αυτώ μεμιμημένα,

existimamus . Debuisse potius videtur Anaximenes | επιγράψας του Θεοπόμπου το όνομα των βιβλίω, διέ

similiter atque Calisthenes hujus tituli honorem πεμπεν ες τας πόλεις . Και αυτός τε συγγεγραφώς ήν ,

familiari consuetudini , que erat aliquamdiu inter | και το έχθoς το ές Θεόπομπον ανά πάσαν την Ελλάδα

senem philosophum et regem juvenem. » - Pre- | επηύξητο (** ) . Ου μήν ουδέ ειπείν τις αυτοσχεδίως'Ανα

ter Alexandrum discipulus Anaximenis fuisse dici- | ξιμένους πρότερός εστιν ευρηκώς . Τα έπη δε τα ές

tur Timolaus . Suidas : Tιμόλαος Λαρισσαίος εκ Μα- | 'Αλέξανδρον ού μοι πιστά έστιν 'Αναξιμένην τον ποιή

κεδονίας , ρήτωρ , Αναξιμένους του Λαμψακηνού μαθη σαντα είναι (*** ) .

της · ός και ποιητικώς έχων παρενέβαλε τη Ιλιάδι De Anaximene Alexandri comite Diog. L. V ,

στίχον προς στίχος και επέγραψε το σύνταγμα Τρωι- | το : Λέγεται δε ('Αριστοτέλης ) διά την Καλλισθένους

κόν... έγραψε και άλλα τινά (*). Porro νεανίσκον προς Αλέξανδρον σύστασιν προσκρούσαι τώ βασιλεί :

τινά των Αναξιμένους του ρήτορος μαθητών, coram κακείνον επί τω τούτον λυπήσαι , Αναξιμένη μέν αύξη

Antigono rege oraticnem recitantem memorat σαι , πέμψαι δε και Ξενοκράτει δώρα . Cujus rei fides

Plutarchus in Imper. Apophthegm . p . 182 , E. penes auctorem esto.

Restat ut apponamus quæ de Anaximene pa
OPERA ANAXIMENIS,

triæ servatore, deque indole viri tradit Pausanias

VI , 18 , 2 : ' Ενταύθα ( in Olympia ) και Αναξιμένους 1. Ιστορίαι.

οίδα εικόνα ανευρών , δς τα εν “Ελλησι αρχαία , και
a. Ελληνικά. Πρώται ιστορίαι (fr . 1-6) .

όσα Φίλιππος ο 'Αμύντου και ύστερον Αλέξανδρος ειρ
b . Φιλιππικά [Δεύτεραι ιστορ . ] (fr. 7-14 ) .

γάσατο , συνέγραψεν ομοίως άπαντα· η δε οι τιμή γέ c . Τα περί Αλέξανδρον[ Τρίται ιστορ.] (fr . 15-17).

γονεν εν Ολυμπία παρά των Λαμψακηνών του δήμου . 2. Βασιλέων μεταλλαγαί (fr. 18-19).

Υπελίπετο δε Αναξιμένης τοσάδε ες μνήμην. Βασι
3. Περί Ομήρου (fr . 20 ) .

λέα γάρ ου τα πάντα ήπιον , αλλά και τα μάλιστα 4. Τριπολιτικός .

θυμώ χρώμενον , Αλεξάνδρον τον Φιλίππου , τέχνη | 5. Λόγοι συμβουλευτικοί και δικανικοί.

περιήλθε τοιάδε . Λαμψακηνών τα βασιλέως του Περσών | 6. Ρητορική προς Αλέξανδρον.

φρονησάντων ή και αιτίαν φρονήσαι λαβόντων , ο Αλέ- | [7."Έπη είς Αλέξανδρον.] Opusspurium . V.Pausan...

ξανδρος , άτε υπερζέων ες αυτούς τη οργή , κακών ηπεί. |
De Hellenicis , que κατ' εξοχήν sic dicere licet ,

λει τα μέγιστα εργάσεσθαι . Οι δε άτε θέοντες περί γυ
Diodorus , XV , 89 ad OI . 104 , 3 : Αναξιμένης δεν

ναικών τε και παίδων και αυτής πατρίδος , αποστέλλου- | Λαμψακηνός την πρώτην ( sc. σύνταξιν ) των Ελληνι

σιν Αναξιμένην ικετεύειν, Αλεξάνδρω τε αυτό και έτι κών ανέγραψεν , αρξάμενος από θεογονίας και από του

Φιλίππω πρότερον γεγονότα εν γνώσει. Προσήει τε ο πρώτου γένους των ανθρώπων , κατέστροφε δ' εις την

'Αναξιμένης , και τον Αλέξανδρον πεπυσμένον , καθ' | εν Μαντινεία μάχης και την Επαμεινώνδου τελευτήν

ήντινα αιτίαν ήχοι, κατομόσασθαι φασιν επονομάζονται περιέλαβε δε πάσας σχέδον τάς τε των Ελλήνων και

θεούς τους Ελλήνων , ή μήν αυτού ταϊς δεήσεσιν οπόσα | Βαρβάρων πράξεις εν βίβλοις δώδεκα . - Hec Paus

εστίν εναντία εργάσεσθαι. Ένθα δη είπεν Αναξιμέ

νης : Χάρισαί μοι τήνδε , ώ βασιλεύ , την χάριν ,

(* ) Eadem ex Pausania Suidas 1. I. Cf. Valerias Maximus

VII , 3 , 4 : Lampsacenæ urbis salus unius raframed

εξανδραποδίσασθαι μεν γυναίκας και τέχνα Λαμψακη- | beneficio constitit. Νamquum adexcidium ejussino

νων , καταβαλείν δε και ές έδαφος την πόλιν πάσαν , τα studio Alexander ferretur, progressumque extra st.

δε ξερά των θεών σφισιν έμπρήσαι. Ο μεν ταύτα έλε nia Anaximenei præceptorem suum vidisset , quia m

γεν . Αλέξανδρος δε ούτε προς το σόφισμα αντιμηχα - nifestum erat, futurum ut preces suas ira ejus ορμίRe

ret, non facturum se quod petiisset , juraril. Tunc

νήσασθαί τι ευρίσκων , και ενεχόμενος τη ανάγκη του Anaximenes, « Peto , inquit , utLampsacum dirua .

όρκου , συγγνώμην ένεμεν ουκ ευέλων Λαμψακηνούς (* ) . Hæc velocitas sagacitatis oppidum velusta nobililse

Ib . 5. Φαίνεται δε και άνδρα και Αναξιμένης εχθρόν | includum eritio , cui destinatum erat, subtrail. Pro

ουκ αμαθέστατα , αλλά και επιφθονώτατα αμυνάμενος.

Auaximene et Lampsaco Aristotelem et Slagira popit arte

rum eadem narrans vetus auctor Gallicus in cod. Bibl. G

'Επεφύχειμεν αυτός σοφιστής και σοφιστών λόγους | iliana . V. Jacobs Beitrages. all.Lit.d. Βιδί. Getλεω ,

μιμείσθαι · ώς δε οι διαφορά ές Θεόπομπον εγεγόνει τον 1 , p . 375 , citante Geiero .

Δαμασιστράτου , γράφει βιβλίον ες Αθηναίους και ( ** ) Nomen maledici hujus auctoris reponendum este

duco ap . Dionys. H. A. R. 1 , 2 , ubi hæc : outs OTOGAZ 22

(* ) Cf. Hesych Miles. p . 54 Orelli . Eustath . Proæm . in ετέρων έγνωκώς ποιείσθαι συγγραφέων , ώςπερ Άναξιλάς

Odyss. et p . 1379 , 48; 1697 , 57 , scliol . ad od . 3 , 267. Ti ( scr . Αναξιμένης) και Θεόπομπος εν τοις προοιμίες των στα

molai nescio cujus ppuylaxá laudantur ap . Plutarch . De ριών εποίησαν .

fluv . c . 9. Errat procul dubio Roulez ad Ptol . Heph. p. 153 , (*** )
« Sollte sich in diesem Poem , frage ich , a

jui historiunculam ap. Plutarch . I. 1. narratam esse opina schon einer der Keime der nachher so uppig forft

tur Timolai Cyziceni , Platonis discipuli , cujus mentionem chernden Romanenliteratur über diesen Kang Mulia

injicit Diog. L. III, 46 .
den ? » CREUZER Hist. Kunst. p . 357 .
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του τέλειόν γε

nias 1. 1. significat verbis τα έν " Ελλησιν αρχαία . Sin Dionysius Hal . De Is . jud . 19 ( vol . V , p . 626

cera inscriptio fuit Πρώται ιστορίαι ( fr . 1 ) . Altera R. ) : Αναξιμένην δε τον Λαμψακηνόν εν απάσαις μεν,

pars, de rebus Philippi exponens , libros comple- | ταϊς ιδέαις των λόγων τετράγωνόν τινα είναι βουλόμε

ctebatur minimum octo ( fr . 12 ) ; tertiæ laudatur νον · καί γάρ ιστορίας γέγραφε και περί του ποιητού

liber secundus. Reliquiae tam tenues sunt , ut ac- | συντάξεις καταλέλοιπε και τέχνας εξενήνoχεν , ήπται

curatius de indole totius operis judicium ferri haud δε και συμβουλευτικών και δικανικών αγώνων· ου μέν

possit. -- De libro Βασιλέων μεταλλαγαί in εν ουδεμιά τούτων των ιδεών , αλλ'

scripto vide notam ad fr. 19 . De Homero pecu ασθενή και απίθανον όντα εν απάσαις θεωρών . Cf. id .

liarem librum Anaximenem scripsisse docemur a De vi Demosth . c . 8 . Ceterum minus severos se

Dionysio Hal . De Is. 19 ( ν . infra). – Τριπολιτι- | praebuerunt Alexandrini grammatici , qui Anaxi

κός vel Τρικάρανος inscripta erat λοιδορος ista menem cum Clitarcho in Canonem historicorum

συγγραφή , de qua verba facit Pausanias 1. 1. Rem receperunt ( Bibl . Coislin . p . 597 ) .

præterea testantur Josephus C. Apion . 1 , 24 , p . De opinione Porphyrii ap . Euseb . P. E , p . 464 ,

459 ; Euseb . P. E. p . 491 ; Syncell . p . 121 ed . qui Ephorum multa ex Daimachi, Callisthenis, Ana

Bonn. coll . Lucian . Pseudol. c . 29. Vide quæ dixi- ximenis historiis furatum esse et verbotenus trans

mus in Vit. Theopompi p . LXXIV.
Inter ora cripsisse putat, diximus in Vit . Ephori p . LXIV.

tores Anaximenes recensetur a Dionysio H. 1. 1. et Fieri sane potuit ut Anaximenes Hellenica sua jam

in Epist. ad Amm . c . 2. Perduravit memoria ora ediderit , quo tempore Ephorus in scribendo adhuc

tionis , quam Euthiæ scripsit contra Phrynen . Har- occupatus erat. At quum Anaximenijungantur Cal

pocrat. ν. Ευθίας : Yπερίδης υπέρ Φρύνης , των επί | listhenes et Daimachus , et similes ineptie ap . Por

συκοφαντία διαβεβλημένων ήν ο Ευθίας . Τον μέντοι λό . | phyrium et Clementem permulta legantur, fides

γον αυτό τον κατά Φρύνης Αναξιμένην πεποιηκέναι φη hisce omnino deneganda est. Similiter Anaxime

σιν "Έρμιππος. Αthenaeus XIII , p . 591 , Ε : Ουκ αγνοώ nes cum Hellanico et Hecatæo inter eos recense

δε , ότι τον επιγραφόμενονκατ' αυτής («Φρύνης) Ευθίου | tur , qui Amelesagorae scripta expilaverint ( Clem.

λόγον Διόδωρος ο Περιηγητής Αναξιμένους φησίν είναι . Alex . Strom . VI , p . 279 , 9 Sylb . ) . Quod quo

Cf. Ruhnken . Hist. crit. orat. p.51ed. Frotscher . modo de Anaximene Milesio philosopho dictum

1831 , Artem rhetoricam ad Alexandrum scri voluerit Brandis (Gesch. d . Phil. I, p . 148 ) , haud

ptam , quam vulgo Aristoteli tribuebant, Anaxime- assequor.

nis nostri esse , hodie communis est fere omnium

consensus . Vide Spengel . Συναγ. τεχν . p . 182 ,
ΠΡΩΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ .

Westermann . Gesch . d . gr . Bercds. S 68 , 69 , et

qui ibi laudantur , et præ ceteris Spengel. in Pro
ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Α .

legg. ad librum : « Anaximenis Ars rhetorica quæ

vulgo fertur Aristotelis ad Alexandrum . » 1844 .

Anaximenem etiam in historia scribenda rheto

E LIBRO PRIMO.

rem egisse vel non moniti ex ingenio istorum tem

porum colligeremus. Testimonia veterum hæcsunt :
Atheneus VI , 231 C :'Αναξιμένης δ' ο Λαμψακη

Plutarch . De ger. rep . c . 6 : Επί δε των 'Εφόρου | νός εν ταις Πρώταις επιγραφομέναις Ιστορίαις τον

και Θεοπόμπου ρητορειών και περιόδων, ας περαίνου- | 'Εριφύλης όρμον διαβόητον γενέσθαι διά το σπάνιον

σιν εξοπλίσαντες τα στρατεύματα και παρατάξαντες , είναι τότε χρυσίον παρά τους Έλλησι.

έστιν ειπείν •

Ουδείς σιδήρου ταύτα μωραίνει πέλας.

Stobæus Flor. XXXVI, p . 217 , 44 ed . Gesn. : Harpocr . S. v . 'Αμφικτυονες : συνέδριόν τι εστιν

Θεόκριτος (sc . ο Χίος) Αναξιμένους λέγειν μέλλοντος , Ελληνικόν ωνομάσθη... από του περιοίκους είναι των

« 'Aρχεται, είπε , λέξεων μεν ποταμός , νού δε στα- Δελφών τους συναχθέντας, ως 'Αναξιμένης εν α' “Ελ

λαγμός. » ληνικών. Εadem Apostolius III, 4.

1 .

2 .

PRIMÆ HISTORIÆ. pterea , quod aurum tunc temporis perrarum fuerit apud

Græcos .

HELLENICA .
2.

Amphictyonum ( Amphictionum ) Græcorum syne

1 . drium , inde nomen habet , quod populi foderi adscripti

E LIBRO PRIMO. circa Delphos circumhabitabant, ut Anaximenes ait libro

Anaximenes Lampsacenus in Primis , quae inscribuntur, | primo Hellenicorum .

Historiis monile Eriphyles famigeratum fuisse ( dicit ) pro .
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Ι

Cf. Androtion . fr . 33 ; Marm. Ρar . epoch . 5 ibi- 1 του Πελοποννησιακού πολέμου Αρχιδάμιος εκλήθη πό

que laudati p . 558 ; Theopompus fr. 8o . λεμος , ως έoικεν , από του τον Αρχίδαμον εις την

Αττικήν εμβαλείν , καθά Θουκυδίδης και "Έφορος( fr.
3 .

120 ) και Αναξιμένης φασίν . Εadem Apostol. IV , 3ο.
Strabo XIII , p . 589 : Μιλησίων δ' εισίν και αι

Κολωναι αι υπέρ Λαμψάκου εν τη μεσογαία της

Λαμψακηνής : άλλαι δ ' εισίν επί τη εκτός Ελλησπον ΔΕΥΤΕΡΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ .

τία θαλάττη , Ιλίου διέχουσαι σταδίους τετταράκοντα

προς τοις εκατόν · εξ ών τον Κύκνον φασίν . Αναξιμένης ΦΙΛΙΠΠΙΚΑ.

δε και εν τη Ερυθραία φησί λέγεσθαι Κολωνάς και εν

τη Φωκίδι και εν Θετταλία .
7 .

4 E LIBRO PRIMO .

Ιdem XIV, p . 635 : Αναξιμένης γούν και Λαμψα

κηνός ούτω φησίν, ότι και Ίκαρον την νήσον και Λέρον | κοίς ( Olynth. 2 ,17 ). Αναξιμένης εν α ' Φιλιππικών
Harpocratio : Πεζέταιρος: Δημοσθένης Φιλιππι

Μιλήσιοι συνώκισαν , και περίΕλλήσποντον εν μέντη | περί Αλεξάνδρου λέγων φησίν, « Έπειτα τους μεν εν
χερσονήσω Λίμνας, εν δε τη Ασία "Αβυδον, "Άρισθαν, | δοξοτάτους ιππεύειν συνεθίσας εταίρους προσηγόρευσε,
Παισόν εν δετη Κυζικηνών νήσω Αρτάκην, Κύζικος τους δε πλείστους και τους πεζούς ες λόχους και δεκά

εν δε τη μεσογαία της Τρωάδος Σκήψιν. Νοn omnes
δας και τας άλλας αρχάς διελών πεζεταίρους ώνόμασεν ,

tamen Milesiorum colonias Anaximenes recensuit,
nam addit Strabo : “Ημείς δ' εν τοις καθ' έκασταλε! | όπως εκάτεροι μετέχοντες της βασιλικής εταιρίας προ

γομεν και τας άλλαςτας υπό τούτου παραλελειμμένας. | θυμότατοιδιατελώσιν όντες. »
Eadem Photius et Suidas s . v . Institutum ad

Cf. Müller Min . p . 292.

Philippum pertinet , sec . Lex . Rhet . p . 289. Ad
5 .

Alexandrum , Amyntæ filium , rem retulisse videtur

Plutarch . Poplicol . c . 9 , de laudatione funebri | An. De nomine πεζέταιροι variaque ejus scriptura

Junii Bruti : Λέγεται δε και των Ελληνικών επιτα- ( πεζαίτεροι, πεζέτεροι) vide Ulpian. ad Demosthen.

φίων εκείνος γενέσθαι πρεσβύτερος είγε μή και τούτο | Olynth . II , S 17 , p . 29 , Εtym. Μ . s. V, et plura

Σόλωνός έστιν , ώς 'Αναξιμένης ο ρήτωριστόρηκεν. Sec . | apud Meurs. Lectt. Αtt. ΙΙ , c. 11 .

Diodorum XI , 33 , 3 post pugnam Plataicam 8 .

ο των Αθηναίων δημος τον αγώνα τον επιτάφιον τότε
Athenaeus V , 217 , D. Ε : Περδίκκας τοίνυν προ

πρώτον εποίησε , και νόμον έθηκαν λέγειν εγκώμιον τοϊς

δημοσία θαπτομένους τους προαιρεθένταςτων ρητόρων. | Αρχελάου βασιλεύει, ως μέν ο Ακάνθιός φησι Νικο

μήδης , έτη τεσσαράκοντα έν . Θεόπομπος ( fr. 31 ) δε
Cf. Dionys. Hal . V, 3 .

τριάκοντα πέντε , Αναξιμένης τεσσαράκοντα , Ιερώνυ
6 .

μος είκοσιν οκτώ , Μαρσύας δε και Φιλόχορος, είκοσι

Harpocrat. Αρχιδάμιος πόλεμος. Τα πρώτα ι' έτη Γ τρία .

3. Archidamicum , ab Archidami , ut videtur, in Atticam in

Milesiorum colonia etiam sunt Colonesupra Lampsacum | vasionibus , uti tradunt Thucydides , Eplorus, Anaximenes.

in Lampsaceni agri mediterraneis. Aliæ sunt ad exterum

Hellesponti mare , ab Ilio distantes stadia centum et qua SECUNDE HISTORIAE ..

draginta. Hinc Cycnum fuisse tradunt. Anaximenes etiam

in Erythræa haberi Colonas perhibet, et in Phocide et in PHILIPPICA .
Thessalia.

4 .
7 .

Anaximenes Lampsacenus ait Icarum quoque insulam
E LIBRO PRIMO .

et Lerum Milesiorum esse colonias ; et juxta Hellespontum Anaximenes libro primo Philippicorum de Alexandro

in Chersoneso Limnas ; in Asia Abydum , Arisbam , Pæsum ; ( Amyntæ filio ) loquens dicit : Deinde eos , qui in exer

in Cyzicena insula Artacen et Cyzicum , in mediterraneis citu illustriores erant, equitare assuefecit et Étaipous (socios,

Troadis Scepsin . commilitones) appellavit, reliquos vero (ignobiliores) pede

5 . stri exercitui adscriptos in cohortes , decurias aliosque or

Ea laudatio funebris Græcis antiquior esse dicitur, nisi
dines distribuens TEČETQipous nominavit, ut nominis honore,

forte hoc quoque orationum funebrium institutum a Solone
quo utrosque esse socios regios indigitaret , promptiores

et alacriores efficeret.
profectum est , uti tradit rhetor Anaximenes.

8 .

6 .

Perdiccas ante Archelaum regnavit, uti Anaximenes ait,

Priores decem belli Peloponesiaci anni dicebantur bellum annis quadraginta .
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12 .

Vide Clinton . in Fastis Hellen . II , p . 221 sqq . Ad υπολαμβάνειν τον Φίλιππον των μεν εν Θράκη κακών

Anaximenis calculos preter Nicomedem proxime ( τί γάρ άλλο αν τιςείπoι Δρογγίλον και Καβύλην και

accedit Auctor Marmoris Par. ep . 58 , ex cujus ra- Μάστειραν; ) και 4 νύν εξαιρεί και κατασκευάζεται ,

tionibus 4 1 anni regno Perdicce assignandi . Nu- τούτων μεν επιθυμεϊν κτλ.

merorum varietas non miranda, quum explicari fa

cile possit. Ceterum vides Anaximenem in Philip

picorum libro primo de antiquiore Macedoniæ hi.
E LIBRO OCTAVO.

storia ( breviter ) exposuisse .

Ιdem V , Καβύλη : Χωρίον εστί της Θράκης ,
9 .

ώς φησι Θεόπομπός τε εν μζ (fr . 246 ) και 'Αναξι

E LIBRO QUARTO . μένης εν η' Φιλιππικών. Ούτος δέ φησιν αυτό ιδρύ

σθαι πρός Τάξω ('Αξιω em. Meursius ) ποταμώ κατά

Eustratius ad Aristot. Ethic . III , 8 p . 46, b , de μέσον της Θράκης . Cf. fr. 11. Steph . Byz . : Καβύλη ,

pugna quam in Coronea urbe ( 01 , 106 , 4 ) Boeoti

contra Onomarchum commiserunt: Ιστορούσι περί | λύβιος τρισκαιδεκάτη ( cap. 10 , 9 ).
πόλις Θρακίας ου πόρρω τής των Αστων χώρας. Πο

της μάχης ταύτης Κηφισόδωρος εν τη δωδεκάτη των

Περί του ιερού πολέμου και Αναξιμένης εν τη τετάρτη
13 .

των περί Φίλιππον και "Έφορος εν τη τριακοστή ( fr ,
Ιdem v. Μύρτανον : Φρούριον ήν εν Θράκη , ως

153 , ubi vide ) .
Μαρσύας ο πρεσβύτερος εν ζ' Μακεδονικών και 'Ανα

ξιμένης εν Φιλιππικώ ( Φιλιππικούς aut Φιλιππικών

βίβλ. ** ) .
Harpocratio : Αλόννησος , νησύδριον εν τω Αιγαίο

πελάγει. Αισχίνης εν τω κατά Κτησιφώντος , ως και
14 .

Αρχέλαος εν δ' Ευβοϊκών . Μνημονεύει δε της αμφισ
Ιdem ν. “Ο κάτωθεν νόμος, aliis ejus dictionis ra

βητήσεως της περί Αλοννήσου και Θεόπομπος εν δ'
tionibus allatis , ita pergit : ή επεί , φησί ( Δίδυμος ) ,

( fr . 56 ) και 'Αναξιμένης εν δ' Φιλιππικών .
τους άξονας και τους κύρβεις άνωθεν εκ της ακροπόλεως

εις το βουλευτήριον και την αγοράν μετέστησεν Εφιάλ

της , ώς φησι Αναξιμένης εν Φιλιππικούς( sic cod . D. ,

E LIBRO SEPTIMO. vulgo Φιλιππικώ , ut fr . 13 ).

Cf. Aristoteles ap . Harpocrat. p . 117. Bekk. :

Ιdem Μάστειρα : Mήποτε γραπτέον (apud De- | 'Aναγράψαντες δε τους νόμους εις τους κύρβεις έστησαν

mosthen. p. 100 , 22) Βάστειραν ή Πίστειραν εν τη στοά τη βασιλεία. Polemonis et Ρlutarchi etate

( Πίστυραν cod . Β . ) ή Επίμαστον , επεί ταύτας τας | reliquia jacebant in prytaneo . V. Preller . ad Ρo

πόλεις ευρίσκομεν παρ' Αναξιμένει εν ζ' των περί Φί- | lemon. p. 90 sq .

λιππον , την δε Μάστειραν ουδαμού μνήμης τυχούσαν.

Eadem leguntur apud Photium et Suidam . Verba

Demosthenis Orat. περί των εν Χερσονήσω p . 100 ,

22 : Ου γαρ ούτω γ' ευήθης εστίν υμών ουδείς , ώστε

ΙΙ .

9. 12.

E LIBRO QUARTO. E LIBRO OCTAVO.

De pugna ista exponunt Cephisodorus duodecimo libro Cabyle , locus munitus Thraciæ , ut Theopompus ait libro

De bello'sacro , Anaximenes DerebusPhilippi libro quarto , 47 , et Anaximenes Philippicorum libro octavo , ubi situm

Epliorus libro tricesimo. dicit ad Axium fluvium in media Thracia .

10 .
13 .

Controversiæ de Halonneso meminit etiam Theopompus Myrtanum , Thraciæ castellum , ut Marsyas senior libro

libro quarto et Anaximenes quarto Philippicorum . septimo De rebus Macedonum , et Anaximenes in Philip

11 . picis.

14 .

E LIBRO SEPTIMO.

Axes et cyrbes ex superiore loco , ex acropoli scilicet, in

Fortasse (apud Demosthenem ) pro Mástelpav scribendum curiam et forum transtulit Ephialtes, uti ait Anaximenes in

est Bάστειραν vel Πίστειραν vel Επίμασταν ; has enim urbes | Philippicis .

reperimus apud Anaximenem in libro De rebus Philippi se

ptimo, nusquam vero Mastiram commemorari.
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[ΤΡΙΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ . ].
βασιλέων ούτω γράφοντας « Τάς δέ Πασσαργάδας

έκτισεν ο Κύρος εφ' ού τόπου παραταξάμενος Αστυά
ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

γην ενίκησεν . Ονομάζεται δε η πόλις διερμηνευθείσα

E LIBRO PRIMO. Περσών στρατόπεδον. »

15 .
19 .

Athenæus XII , p . 531 , D, postquam ex 'Theo -
Plutarchus De fort . Αlex . Οr. 1 , c. 3 : Ως δε

pompo (fr. 126 ) verba fecit de Stratonis, Sido

Αναξιμένης , τετρακισμύριοι πεζοί και τρισχίλιοι , πεν
niorum regis, et Nicoclis , Salaminis in Cypro re

τακισχίλιοι δε και πεντακόσιοι ιππείς ( se . Alexandro
ducebellum Persis movere conati sunt). V. Pto - guli, luxunefario tristique vitæ fine,addit: 'Ava

ξιμένης δ ' εν τω επιγραφομένω Βασιλέων μεταλλαγαί
lemei Lag. fr . 4 .

περί του Στράτωνοςτα αυτά ιστορήσας διημιλλήσθαι
16 .

φησιν αυτόν Νικοκλεϊ τω της εν Κύπρω Σαλαμίνοςβα

Harpocrat . : 'Ακινάκης : Δημοσθένης ... Περσι- | σιλεύσαντι , εσπουδαιότι περί τρυφήν και ασέλγειαν ,

κον ξίφος εστί · και Αναξιμένης εν α' των Περί Αλέ- αποθανείν τ' αμφοτέρους βιαίως.

ξανδρον. Nicocles ille est Evagoræ filius, Philippi æqualis.

Και 'Αν.
Sqg .in uno codice D leguntur. V. not. ad Theopomp. 1. 1. , Perizon. ad Ælian . V.

17 H. VII , 2. Alius est Nicocles , Paphi tyrannus, qui

E LIBRO SECUNDO . jussu Ptolemæi Soteris se ipse occidit ( 310 a .C. ) .

V. Diodor. XX, 21 ; Plutarch . Alex . 29; Ælian. V.

Harpocratio : 'Αλκίμαχος. Δημοσθένης εν τω κατ '
H. VIII, 48 ; Droysen . Hellenism . I , p . 404 , 12 ;

Ευέργου και Μνησιβούλου . Στρατηγός ούτός έστιν , | Geier. De Ptolem . Lag. p. 36 sqq . Ex Athenæi

Αναγυράσιος τον δήμον, στρατηγήσας εν τω προς Φί- | verbis recte Schweigheuserus auctorem varia mor

λιππον πολέμω."Έτερος δέ έστιν 'Αλκίμαχος Μακεδών: tis genera spectasse colligit, ita ut liber latine Re

ου μνημονεύει Υπερίδης εν τη κατά Δημάδου ούτως · | gun mortes , sive cum Lactantio De moribus re

« 'Αλκίμαχον και Αντίπατρον Αθηναίους και προξένους | gum inscribi possit . Eandem eo stabiliri vides

εποιησάμεθα. » Αναξιμένης δε εν τη β' των Περί Αλέ- | opinionem , quod non dissimilis admodum Phanie
ξανδρον ανέγραψεν αυτού δημηγορίαν, πρός ήν άντει- liber olim exstitit , dico Τυράννων αναίρεσιν εκ τι

πεϊν φησί Δημοσθένην . Fragmentum ad res ante The- | μωρίας. Αnaximenes generaliter narravit , nihilcu
barum excidium Athenis factas pertinere suspica- rans , utrum de regibus aliquis propria manu mor

tur Geierus. tem invenisset , an foris inter cædendum pugnan

Plinius in Elench . auct . ad lib.XIIet XIIIcum aliis dumque, an domi globo conjuratorum : Phanias
Alexandri rerum scriptoribus etiam Anaximenem ille de mille modis leti ( Stat. Theb . IX , 280 ) , qui

laudat. Sermo in libris illis est de arboribus Asiæ .
bus regia dignitatis homines fatigarividisset, unum

18. sibi persequendum sumserit. Verum an prorsus re

jectanea sit Dalecampii interpretatio : Regum mu
ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ.

tationes , non licet per infrequentiam fragmento

Stephan . Byz. : Πασσαργάδαι , πόλις , θηλυκώς. rum affirmare. Certe Stephani locus, sive in Cyri

Διότιμος εν εξηκοστό πέμπτη Παντοδαπών αναγνω- | μεταλλαγή legeretur, sive Astyagis , satis videtur

σμάτων παρατιθέμενος Αναξιμένην εν Μεταλλαγαίς Γprobare ,libriauctorem retulisse etiam , qui mutata

CL

HISTORIARUM PARS TERTIA. moravit orationem Alcimachi Macedonis , ad quam respon

disse Demosthenem dicit.

DE REBUS ALEXANDRI. 18 .

E LIBRO PRIMO.
DE MORTIBUS REGUM.

15 .
Diotimus libro sexagesimo quinto Variarum lectionum

Secundum Anaximenem (Alexander in Asiam duxit) regum scripserit ita : « Pasargadas condidit Cyrus eo loco,

testimonium apponit Anaximenis , qui in libro De mortibus

peditum millia quadraginta tria , equites vero quinquies ubi prælio vicerat Astyagen. Nomen urbis si interpreteris,

mille et quingentos. Persarum Castra significat. »
16 .

19 .

Acinaces, gladius Persicus. Anaximenes libro primo De

rebus Alexandri.
Anaximenes in libro « Regum Mortes » inscripto de Stra

tone eadem (atque Theopompus ) narrans decertasse eum

E LIBRO SECUNDO .

dicit cum Nicocle , Salaminis in Cypro regulo, qui in luxo

fastuque summum studium posuerit : utrumque autem

Agaximenes libro secundo De rebus Alexandri comme- vitam finiisse morte violenta .

17 .
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imperia sint : ubi sepissime , non semper tamen , 1 μετά φθόνου κρίνοντες το πρωτείον απονέμουσι τοις

in regum decessus inciderit . » EBERT . in Diss . Sic. | χειρίστοις, ου τούς βελτίστοις .

p. 201 . 22 .

20 .

20 a .

Ιd . ibid. 45 : Τού αυτού . “Όσοι γάρ τα καλώς

ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ.
ρηθέντα ή πραχθέντα διά φθόνον ουκ επαινούσι , πως

Vit. Ηomer. cod . Matrit, ed . Iriarte p. 323 : ούτοι αν τοις έργοις ωφελήσειαν ;

Αναξιμένης και Δαμάστης (fr . 8 ) και Πίνδαρος Χιον 23.

τον Όμηρον αποφαίνονται. V. Welcker Cycl. p. 176 ;

Nitzsch , Hist. Homeri II , p . 88. Ιd. ibid . 49 , 17 : Αναξιμένους. Αναξιμένης και

Λαμψακηνός ρήτωρ ερωτηθείς υπό του βασιλέως Φαί

δρου ( Φιλίππου ?),τί ακοινώνητόνέστιν,είπε, Τυραννίς .

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. 24.

Quintilian . III , 4 , 9 : Anaximenes judicialem et

concionalem generales partes esse voluit ; septem | μάλιστα πάντων φιλοπάτωρ έστιν , όστις ζητεί δι' ου
Ιd. ibid. 79, 37 : Αναξιμένους. Ούτος γάρ

autem species : hortandi , dehortandi ; laudandi, μηδέν λυπήσας τον πατέρα πλείστ' αυτόν ευφράναιτ '

vituperandi, accusandi , defendlendi , crquirencdi | αν. Τί γάρ έστι δικαιότερον ή τους γενέσεως και παι

quod IEETactixòY dicit : quarum duæ primi deli δείας αιτίους όντας αντευεργετείς ;

berativi, duæ sequentes demonstrativi, tres ultimæ

judicialis generis sunt partes.
25 .

Cf. Ρητορική πρ. Αλεξ. , que sub Aristotelis no
Ιd .ibid . 97 , 21 : Αναξιμένους. Ου γαρ ούτως

mine circumfertur , cap. 1 , 1 : Είδη δε τούτων επτά , | οι πλουτoύντες ως οι πένητες τους άτυχούντας οίκτεί

προτρεπτικόν, αποτρεπτικόν, εγκωμιαστικόν, ψεκτι- Ι ρειν ειώθασι δεδιότες γάρ περί αυτών τας των άλλων

κόν , κατηγορικόν , απολογητικών , και εξεταστικόν. συμφοράς έλεούσιν .

Hanc vero Rhetoricen non esse Aristotelis sed

26 .

Anaximenis opus , a Quintiliani loco proficiscens

primus statuit P. Victorius in præf. ad Aristot. Ιd. ibid. 117 , 5 : Αναξιμένους. Τους γάρ α

Rhet.; deinde Maiorag . pr. ad Rhet. ed. Venet . | στείοις πρεσβύταις όσον αι κατά το σώμα ηδοναιαπο

1591 , A. Schott . Vit. Αrist. p . 164 , Voss . De rhet. | μαραίνονται , τοσούτον αι περί τους λόγους επιθυμίαι
nat. p. 63 , Gesner. ad Quintil . 1. 1., alii ; Spengel. | πάλιν αύξονται και τοσούτω βεβαιότερον αυτοίς παρέ

Συναγ. τεχν . p . 182 sqq . Hec enotavi ex Wester- | χει το λέγειν τι χρήσιμον τοις άλλοις και παρ' ετέρων

manni Hist. Eloq. gr. $ 69 , 4 5 plura dabit Spen- | αυτούς ακούειν , ώστε τας μέν από των βρωτών και πο

gel . in edit. Rhetorices , quae Aristotelis fertur. των και αφροδισίων ηδονάς γινομένας ιδείν εστιν ουχ

ούτως εις το παραχρήμα ευφραινούσας , ώς ύστερον λυ

πούσας· η δε περί τους λόγους ηδονή και μάθησις έν
LOCI COMMUNES .

τω παραυτίκα ευφραίνει και προς τον άλλον βίον τους

Stob . Florileg. 38 , 4 4 : Αναξιμένους. Οι γάρ Γ μανθάνοντας διάγειν ηδέως παρασκευάζει.

21 .

20 .
24 .

Is enim omnium maxime patris amantissimus est , qui

DE HOMERO.
patrem nunquam offensum rebus quamplurimis oblectare

Anaximenes , Damastes et Pindarus Chium fuisse Home. studet . Quid enim justius quam vitæ institutionisque au .

rum declarant.
ctores vicissim beneficiis afficere ?

25 .
21 .

Divites non eodem quo pauperes modo infelicium casus

LOCI COMMUNES.. commiserari solent; metuentes enim de ipsorum sorte in

Qui cum invidia judicant, primas tribuunt non optimis, fortunia aliorum miserantur .

sed pessimis.

22 . Cultis senibus quantum quæ circa corpus sunt volu

Qui pulcre vel dicta vel facta propter invidiam non col- ptates marcescunt , tantum circa orationes studium et de

laudant, quomodo hi rebus profuturi sint ?
liciae augentur ; ac tanto firmius iis gaudium præbet utile

aliquid aliis dicere et ab aliis discere , quum voluptas quæ
23 .

in cibo et potu et venere posita est , non tam in præsentia

Anaximenes Lampsacenus rhetor a ( Philippo) rege inter- delectet , quam postea dolore afficiat ; contra quæ ex ora

rogatus , quidnam cum alio communicari non posset , Ty- tionibus percipitur voluptas et in pra -sentia delectet et ad

rannidem respondit. reliquam vitam suaviter peragendam discentes instruat.

26 .



MARSYAS PELLAUS

ET

MARSYAS PHILIPPENSIS.

Suidas : Μαρσύας , Περιάνδρου, Πελλαίος , | falsum sit veremur magnopere . Atqueipso verbo

ιστορικός. Ούτος δε ήν πρότερον γραμματοδιδάσκαλος , | rum tenore turbatuum aliquid apud Suidam esse

και αδελφός 'Αντιγόνου του μετά ταύτα βασιλεύσαντος, | videturindicari (*). Fortasse Pelleo tribuitur quod

σύντροφος δε Αλεξάνδρου του βασιλέως. ' Εγραψε Μακε- | tribuendum erat Philippensi .

δονικά ένα βιβλίοις δέκα · ήρξατο δε από του πρώτου Num cujus pueri in ludis , ejusdem etiam regis

βασιλεύσαντος Μακεδόνων , και (adde προήλθε vel in expeditionibus commilito Marsyas fuit ? Affir

tale quid ) μέχρι της Αλεξάνδρου του Φιλίππου επί mare rem ausim , etsi veterum testimoniis destitui.

την Συρίαν εφόδου μετά την Αλεξανδρείας κτίσιν· mur. Quum vero Antigonus jam 01. 111 , 3 ( 334 )

[ Αττικά ένα βιβλίοις ιβ' . ] και αυτού Αλεξάνδρου αγω- | Phrygie satrapa ab Alexandro constitutus sit (AF

γήν . rian . I , 29 , 5 ) , Marsyas autem historias suas non

Μαρσύας, Κριτοφήμου , Φιλιππεύς , ιστο- deduxerit ultra OΙ. ΙΙ2 , 2 ( 331 ) , quo anno post

ρικός και νεώτερος. Alexandriam conditam denuo rex per Syriam pro

[ Μαρσύας , Μάρσου , Ταβηνός , ιστορικός ] έγραψεν | fectus est , admodum probabiliter Geierus statuit ,

Αρχαιολογίαν ένα βιβλίοις ιβ' ( ιη' unus cod. ), Μυθικά | primetantum huic expeditionis parti Marsyamin

ένα βιβλίοις ζ' , και έτερά τινα περί της ιδίας πατρίδος. | terfuisse , deinde vero in Phrygia remansisse apud

Cf. Eudocia p . 298 . fratrem Antigonum . Anno secundo Olymp. u18

Veteres nonnisi duos Marsyas historicos agno- ( 307 a. C. ) Marsyas, quinquaginta tum annosna

Scunt , τον πρεσβύτερον et τον νεώτερον. Τertius , quem tus , cum Demetrio in Cypro insula versatus est ,

Suidæ locus exhibet, vel ex margine vel ex glossa , atque in prælio navali prope insulam contra Pto

ipsius grammatici loco suo mota huc irrepsit. Vox | lemæum Lagidam commisso mediæ aciei dux pu

ιστορικός , que post Ταβηνός legitur , deinceps ex gnavit. Diodor . XX, 5ο , 4 : Κατά μέσην δε την τά

antecedentibus male repetita est . Qui sit Tabenus 1 ξιν τα ελάχιστα των σκαφών έστησεν ( Δημήτριος ),

iste , docet Stephan . Byz . : Τάβαι , πόλις Λυδίας... | ών ηγούντο Θεμίσων τε ο Σάμιος και Μαρσύας και τας

εκλήθη δε από Τάβου · ο δε Τάβος ήρως οι δέ φασι τον | Μακεδονικές πράξεις συνταξάμενος . Ιn eodem prelio

Κιβύραν και Μαρσύαν αδελφούς τον μέν κτίσαι Κι- a Demetrii partibus stetit Medius Thessalus ( Dio

θύραν πόλιν , τον δε Τάβας... “Ο πολίτης Ταβηνός. V. | dor. 1. 1. ) « Quare inter Marsyam et Thessalum

Ritschl . in Indice lectt . Univers . Vratislav . semestr . ( Geierus ait ) si non familiaritas quædam, consue

æstiv ., 1836 ; Droysen, Hellenism . I , p . 679. tudo tamen videtur intercessisse. » Hæc sunt

Marsyas igitur Pellæus eodem fere gio Alexan- quæ de vita Pellæi innotuerunt . De vita et tempo

der tempore natus ( c . 01. 106 ) atque una cum ribus Marsyæ junioris , item Macedonis, ex Phi

futuro rege educatus, Suida teste patrem habuit lippis oriundo , nihil constat nisi quod Herculis sa

Periandrum , fratrem Antigonum , qui viginti cir- cerdotio functus sit, teste Athenæo XI,p. 467 (fr. 7 ) .

eiter annis natu major postmodum in Syria regna Marsyas Pellæus præter ea , quæ Ma

vit. At Antigoni pater non Periander fuisse sed cedonum historiam pertinent, apud Suidam dici

Philippus dicitur apud Arrianum ( Exp . Al . I , 29 , tur scripsisse 'Αττικά ένα βιβλίοις ιβ'. De his ita

5 ) et Lucianum ( Macrob . 11 ) . Aut igitur Suidas Bernhardius ad Suid .1. 1. : « Atticorum libros am

erravit , aut cum Schweighäusero ( ad Ind. au- plissimos opinor a vita hominis militaris prorsus

ctor. Athen . v. Marsyas ) statuendum est Marsyam abhorrere : quid quod aŭtoũ ita mihi videtur esse

uterinum Antigoni fratrem fuisse ; Schweig

hæuseri sententiam viri docti probarunt longe das ipsum Marsyam , non Periandrum narrat literaturam(* ) Bernhardy ad Suidam l . I. : « Si verum est quod Sui.

plurimi. Quod deinde Alexandri infantiæ socius
factitasse , ordo verborum sic debuit procedere : Ιστορικός

γραμματοδιδασκάλου munus obiisse narratur, id ne
και αδελφόν ... βασιλέως , ούτος δέ κτλ . »

ad regum
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comparatum , ut accuratissima junctura debuerit patriæ urbis fatis institutisque (* ) . Jam si recte Ar

cum Alexandrihistoriis continuari. Rursus quæ se- chæologiæ libri duodecim conjungendi sunt cum

quuntur Αρχαιολογίαν εν βιβλίοις ιβ ', indi- | 'Αττικών libris item duodecim Pelleo Marsye te

gent diserto civitatis indicio , cujus antiquitates mere tributis , pro 'Atrixá vel "Ataxta reponen

fuerint enarratæ . Jam duplex incommodum ea ra- dum , vel Maxedovixá .

tione solabimur, ut ad Marsyam juniorem , virum Quod Marsyæ Pellæi historias attinet , laudatur

eruditionis studiosissimum , traducamus ' A TTEX Maxeồovexõv liber septimus (fr. 6) deurbe Thracica,

åpzalodoylar , quam Suidas per dicendi com- cujus mentio pertinetad res Philippi , deinde vero

pendium laudatam deprehendit Αττικά : velut Istri | liber quintus των περί Αλέξανδρον . Ηinc igitur di

Ατθις nunc Αττικών συναγωγών nunc Αττικών no- scimus duas certe fuisse historiarum partes seriesque

mine fertur, item Atthidem PhanodemiDionysius librorum , quarum altera Philippi superiorumque

appellat 'Attixtiy åpxatoloyiav. Quam medelain regum res complexa sit , altera egerit de Alexan

Ritschelius p . 8 admissurus erat , motus ipsa li- dro. Ac quum ea , quæ ex quinto libro tūv nepi

brorum duodenorum æquabilitate , nisi veterum | Alétavôpov afferuntur, ad secundum regis annum

scriptorum de Atticis et Archæologia silentium spectent, minimeque probabile sit ,unius anni su

obstaret. Verum ut exigua fuit Marsyæ laus et cele- perioris res gestas per quattuor tractatas esse li

britas, ita licet quædam fragmenta ad antiquitatum bros : facilis conjectura est regis historiæ Marsyam

fines revocare : velut quæ prodidit libro XI ( v. M. præmisisse ea , quæ de educatione Alexandri ( tri

Philip . fr . 4 ) Athenæus. » – Sane, 'Atrixá aliena bus , puto , vel quattuor libris) ab eo exposita esse

esse a Pellæo quisque largietur, sed locum Athenæi scimus. Apud Suidam tā nepi tñs 'Aletávôpou dyw

cur ex Attica hac archæologia fluxisse putemus, cau- yñs ita collocantur, ut peculiare opus a reliquo

sam non video . Neque reliquis fragmentis quid- historiarum corpore sejunctum fuisse videantur.

quam inest , unde tale opus sacerdotis Philippensis Ac revera fuisse qui eo modo distinguerent , inde

jure elicias . Reliquias omnes , præter duos locos , colligimus , quod apud eundem Suidam Marsyas

qui ex Mythicis depromti videntur (fr. 9 et 10 ) , decem tantum libris res inde a Carano usque ad

commodissime referre licet ad Maxacovixá , cujus Alexandri expeditionem Syriacam gestas enarrasse

operis laudatur liber primus ( fr . 1 ) ,quintus ( fr . 2 ) , dicitur, sejunctis scilicet libris tepi ’A). ápwyns. Ne

sextus ( fr. 3 ) , undecimus ( ? fr. 4 ) . Indoles vero accuratiora de operis æconomia dicamus , impedi

fragmentorum satis luculenter auctorem ostendit mur fragmentorum infrequentia et tenuitate . Quo

non tam in civiliquam in antiquaria historia expo- accedit , quod de plurimis fragmentis ( 1. 2. 3. 5 .

nenda versatum , adeoque non tam historicis quam 7 ) ne hoc quidem constat, utrum ad Pellæum an

periegetis annumerandum . Hinc igitur maxime Philippensem Marsyam sint referenda. Quæ deni

probabile fit Maxedovizá non diversa esse ab libris que fides Pellæi et auctoritas fuerit, quid ei de

Apyetokorías , quibus primum locum in operum beant sequioris ævi scriptores , si lubet , tu quæras.

recensu Suidas assignat. Neque jam accusandus erit

grammaticus, quippe qui disertam ejus operis men
(*) Varia fuisse urbis fata vel ipsa nomina indigitant .

Primum appellata est Datus , deinde Crenidæ , quas colonis

tionem facere omiserit, quod unicum expressis frequentarunt Thasii (Ol. 105 , 1. 360 a . C. Diodor. XVI ,

verbis apud veteres auctores laudari reperimus ; 3 , 7 ); tertium nomen accepit a Philippo, qui urbem auri

neque denique cogimur, ut Moxedovixó nostra la- fodinis celebratissimam novis copiis auxit ( Ol. 105, 3. a . C.

tere putemus in verbis : xai Étepe tive Tepi vñs Ephor.fr.75; Theopomp.fr.48; Philochor.fr.127;Strabo
358. Diodor. XVI , 8 , 6 ) . V. Herodot. IX , 74 , ibique Bæhr.;

ibías natpidos , quæ quidem simplicissime referun VII , p . 511 Alm.; Appian. Bell. civ. IV , 103 ; Apostol.

tur ad minora quædam scripta de Philipporum , Prov. VI , 74.



MARSYAS PELLÆUS.

Ι .

2 .

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ .
Λάκωνος Et . Havn . ) ανθίστατο ή μήτηρ και αύτη

από του ιδίου πατρός ονομασθήναι τον παίδα βουλομένη .

Κνώπις δ' ερωτηθείς είπε μηδετέρου ονομάζεσθαι αυτόν

διόπερ Κοϊνος εκλήθη .

E LIBRO PRIMO . « Aristodamidam autem ab Diodoro Theopom

Constantin. Porphyrog. DeThem . II, p. 48, 9 rani patrem Syncellus testatur p . 262 C ed. Paris :
poque ( fr . 30 ) , ab aliis Pæantem perhiberi Ca

ed. Bonn . ( p . 22 Ρar. ) : Λέγεται δε και Μακεδο
ut de Kιράρονα ( Καράνορα ?) parumliqueat. Νam

νίας μοίρα Μάχετα , ως Μαρσύας εν πρώτω Μακεδο
in A áxwvos ut lateat , quod non est veri similli

νικών : « Και την Ορεστίαν Μάχεταν λέγουσιν . » Αλλά
mum , Φείδωνος : qui Phido etsi non fuit ,

και την όλην Μακετίαν οίδεν ονομαζομένην Κλείδη- | certe pater significari facilepotuit hac quidem apud
videri

μος(fr. 6).

Μάχεταν] Μακετίαν νoluit Ritschl., φuod qui- | δωνος (h. e. αδελφός ) του Αριστοδαμίδα του Μέρο
Syncellum verborum conformatione : Κάρανος Φεί

dem non necessarium . Steph . Β . ν. Μακεδονία : λέ

Tros e . q . s . : nihilo tamen magis quicquam cum eo
γεται ... και Μάκεττα διά δύο τ και δι' ενός. Ορε .

nomine potest vulgatæ in Etymologicis scripturæ
στίαν ] codd . Ήρεστείαν, Ηριστείαν ; em . O. Müller.

commune esse . » RITSCHL. Num forte fuit Κυλλά

Dor . 1 , p . 34 , 1. Cf. idem Ueber d . Wohnsitze d.

Maced. Volks p . 42 , not. 37 .

ρων vel Κυλλάβρων ? Αrgivum heroem novimus

Κυλλαράβην ex Pausan . II , 22 , 8 ; et in fabula de

Phaselide ab Argivis vatibus condita mentio fit he

Schol . Ηom . II . XIV , 226 : Μακεδών και Διός και
rois Kυλαβρά ( Καλαβρού , Κολαβρού Suid . et Phot.

Αίθρίαςκατασχών την χώραν ούσαν της Θράκης αφ' | ier. 1. 1. p.2 .; FlatheGesch. Macedon. p . 17 9 .
ν . Φάσηλις ) ap . Αthen. p . 297. Ceterum cf. Mil

εαυτού Μακεδονίαν προσηγόρευσεν· γήμας δε μίαν | ler. 1. 1. p . 245 Flathe Gesch. Macedon . p . 17 sq .

των εγχωρίων τεχνούται δύο παίδας Πίερον και "Άμα
4 .

θον , αφ' ων δύο πόλεις Πιερία και Αμαθία εν Μακε

δονία . Η ιστορία παρά Μαρσύα . E LIBRO TERTIO

Και Αίθρίας] fortasse corruptum ex και Θυίας .

Steph . Byz. : Μακεδονία από Μακεδόνος του Διός και Athenaeus XIV , p . 629, D : Τελεσιάς: Μακε

Θυίας της Δευκαλίωνος. Ιdem (ex Stephano integro ) | δονική δ' εστίν αύτη όρχησις , ή χρησάμενοι οι περί

habet Constantin. Porph. 1. 1. p . 48. Cf. Miller. | Πτολεμαίον Αλέξανδρον τον Φιλίππου αδελφόν ανεί

Wohnsitze d. Mac. V. p . 26 sq . , 38, 4ο . λον , ως ιστορεί Μαρσύας έν τρίτω Μακεδονικών .

« Vix dignus est cujus vel error notetur Santo
3 .

crucius de Philippo Aridæo somnians Exam . crit.

Εtym . Μ . p . 523, 29 et Gudian . p . 332 , 41 : p . 45 ed . II . : tanta ejus in hac caussa levitas fuit.

Μαρσύας Ιστορεί ότι Κνώπις το γένος Κόλχος εις Μα- | Ioquitur Athenaeus de Alexandro II, Amynte f

κεδονίαν ελθών διέτριβε παρά Καράνω υιού δε γενο- lio , Philippi autem celeberrimi fratre , quem a

μένου το Καράνω [και] βουληθέντι τον παίδα από του Ptolemæo Alorita interemptum archonte Nausi

ιδίου πατρός ονομάζειν Κιράρονα ( Καράρονα Et. Gud., ' gene, h . e . ΟΙ . 103 , 1 ( 369 ) , Diodorus XV , 71 ,

DE REBUS MACEDONUM .

1 .

E LIBRO PRIMO.

Dicitur etiam pars Macedonia Maceta ( Macetia ) , ut Mar

syas libro primo Macedonicorum .

2.

Macedo , Jovis et Æthriæ ( Thyiæ ) filius, Thraciæ regio

nem , quam tenuit , de suo nomine Macedoniam appellavit ,

ductaque una ex indigenis duos genuit filios , Pierum et

Amathum , a quibus duæ urbes Macedonia Pieria et Ama

thia nominatæ sunt . Hæc narrat Marsyas.

3 .

Cnopis , uti Marsyas tradit , Colchus genere in Macedo

niam veniens degebat apud Caranum . Huic, quum natum

ipsi filium de patre suo Ciraronem (?) appellare vellet, ob

stitit mater ipsa quoque de suo patre nominari filium vo

lens . Cnopis igitur interrogatus de neutro nomen puero

dandum esse respondit. Itaque Cænus appellatus est.

4 .

E LIBRO TERTIO .

Telesias est saltatio Macedonica , qua utentes Ptolemæi

( Aloritæ ) socii Alexandrum , Philippi fratrem , interfece

runt, uti narrat Marsyas libro tertio Macedonicorum .
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prodidit . Paucissimi inter hoc tempus et ipsius 7 .

Philippi, patris Alexandri M., regnum anni inter
Plutarch . Demosth . 18 de Philippi ad Thebanos

jecti sunt : e quo consequitur in quarto libro
legatione ( OI . 10 , 3 ) : "Επεμψε δεκαι Φίλιππος , ως

Marsyam jam esse in Philippi rebus gestis versa

tum . Earum autem enarrationem , si non ulterius,
Μαρσύας φησίν , Αμύνταν μεν και Κλέαρχον Μακεδό

νας , Δάοχον δε και Θρασυδαίον Θεσσαλούς αντε
certe ad librum septimum pertinuisse ,tum nume

ρούντας.
rus denarius commentariorum Macedonicorum ,

quibus rerum ab Alexandro M. gestarum minimam

partem scriptor attigit , facit ut libenter credamus , ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

tum suadere Harpocratio ( fr. 5 ) videtur compo
8 .

sitis Marsyæ et Philippicorum scriptoris testimo

niis. » RITSCHL. E LIBRO QUINTO .

Ceterum quæritur num recte hæc ad Marsyam
Harpocrat. : 'Αριστίων. Υπερίδης κατά Δημοσθέ

Pellæum referantur. Equidem referri malim ad
νους. Ούτος Σάμιος μέν έστιν ή Πλαταιεύς , ώς Δίολ

Philippensem , ad quem reliqua quæ de Macedo

nicis institutis ex Marsya Athenæus adducit, per
λός (fr . 2 ) φησιν , εκ μειρακίου δ' εταίρος Δημοσθέ

tinent omnia. De Telesia saltatione vide pluraap. | διαλλαγών , ώς φησι Μαρσύας εν πέμπτω των Περί
νους · επέμφθη δ' υπ' αυτού πρός Ηφαιστίωνα ένεκα

Athen . p . 630 , A , ex Hippagora.

Αλέξανδρον.

5 . Ιdem v . Mαργίτης ... και Μαρσύας εν πέμπτο των

Περί Αλεξάνδρου Ιστορεί λέγων Μαργίτην υπό Δημο
E LIBRO SEPTIMO.

σθένους καλείσθαι τον Αλέξανδρον.

Harpocratio : Μύρτανον: Δημοσθένης υπέρ Κτη- « Rem per partes utrobique eandem narrari fa

σιφώντος ( p. 135 , 13): φρούριον ήν εν Θράκη , ως | cile persuadet historia fides. Spectant enim illa ad

Μαρσύας ο πρεσβύτερος εν ζ' Μακεδονικών και Αναξι- | οι.,111, 2. 335 a . C. , quo anno ab Αtheniensibus
μένης ( fr. 12 ) εν Φιλιππικώ [ Φιλιππικών ** ] . sibi tradi Alexander cum aliis oratoribus Demo

Quæ Demosthenis loco tractantur ad 01. 108 , sthenem jussit, qui mortuo Philippo insultans de

2 ( 357 a . C. ) rettulit Winiewskius Comm . hist . et fectionem suasisset hujusque in adolescentem suc

chronol . p . 124 sqq ., notante Ritschl. cessorem quum alia convicia conjecisset, tum con

6 .
temptim eum Μαργίτης nomine notasset : testibus

quidem Plutarcho Dem . 23 et Æschin . Adv. Cte

Stephan. Byz. : Αίθικία, ως Κιλικία . Θεόπομπος(fr. | siph. p . 86 St. S 16ο . Reconciliatum Alexandrum

239) τριακοστή εννάτη Φιλιππικών . Το έθνος Αίθικες , | Plutarchus et Diodorus XVII , 16 , a Demade tradi

ως Κίλικες. Εν Θετταλία δ' ώκουν εν τω Πίνδω όρει. | derunt , tacentes illi de Aristiοne; sed hujus ipsius

Μαρσύας δε μέσον της Τυμφαίας και Αθαμανίας κεί- cum his negotiis societatem , quamquam silentio

σθαι φησι την χώραν. Το δε έθνος επιεικώς παράβολόν | Hephaestionem praetermittens , copiose Eschines

τε και βάρβαρον και ληστείαις επιεικώς προσκείμενον. | s 162 persecutus est. » RITSCHL . - Mirum vero

Theopompus libro laudato versatur in narra- videri possit rem ad initium regni Alexandri per

tione rerum quæ gestæ sunt 01. 108 , 3—109 , 2 . tinentem in quinto demum libro esse narratam .

De iisdem temporibus loquens Marsyas Ethiciæ Quod ita expediendum esse putat Geierus, ut Phi

mentionem facere potuit ; res tamen incertissima , | lippi historiam septimo fortasse των Μακεδονικών

quum ne hoc quidem constet num ad seniorem an libro absolutam , tribus sequentibus libris res

ad juniorem Marsyam fragmentum pertineat . Alexandri usque ad expeditionem Syriacam expo

5 .
chum Macedones , et Daochum et Thrasydæum Thessalos,

qui contra ( Atheniensium legatos) dicerent.
E LIBRO SEPTIMO .

Myrtanum , Thraciæ castellum , ut Marsyas senior libro

septimo De rebus Macedonum , et Anaximenes in Philip

picis.

DE REBUS ALEXANDRI.

8 .

6.

Æthiciam regionem Marsyas mediam inter Tymphæam

et Athamaniam sitam esse dicit.

7 .

Misit Philippus, uli Marsyas tradit , Amyntam et Clear.

E LIBRO QUINTO .

Aristion , Samius vel Platæensis secundum Diyllum , a

puero familiaris fuit Demosthenis , a quo reconciliationis

causa ad Hephaestionem missus est, ut Marsyas ait libro

quinto De rebus Alexandri .
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.

sitas esse statuat , deinde vero uno vel duobus vel | gnificavi. Vide etiam quæ opinatur Droysenius

pluribus libris adjunctam esse de Alexandri educa- Hellenism . I , p . 681. In eo omnes consentiunt,

tione commentationem (αυτού του Αλεξάνδρου αγω- | quod fragmentum nostrum a Marsya Philippensi,

ráv ), quæ quum pro parte tantummodo tūv tepi qui libro primo Macedonicôn rem ad tertium

Alézavopov habenda esset,mirum videri non posse, quartumve Alexandri regis annum spectantem af

quod hoc titulo ab Harpocratione excitaretur . At fert, alienum esse putent .

tamen rem ab Harpocratione allatam in libro de Recensetur Marsyas (Pellæus , uti videtur,) inter

educatione Alexandri memoratam esse haud vero auctores Plinii in elench . ad H. N. lib . XII et

simile est . Meam sententiam in Introductione si- | XIII.

MARSYAS PHILIPPENSIS.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ .
historicum , quam periegetam , archaeologum, my

thologum .
Ι .

2 .

E LIBRO PRIMO .
E LIBRO QUINTO .

Schol . Εur . Hippol . 666 : Τους Φρυξί λόγος εδόθη Harpocratio : Γαληψός, πόλις Θράκης ωνομάσθη δε

εκείνον βασιλεύσαι της Ασίας , δς αν της απήνης λύσαι | από Γαλήψου του Θάσου και της Τηλέφης , ως Μαρ

τον δεσμόν δυνηθείη της κομισάσης Μίδαν είς Φρυ- σύας ο νεώτερος εν πέμπτο Μακεδονικών. Cf. Philo

γίαν , δς ήν αμπέλινος, και συνεδέδετο και ζυγός και ο ρυ- | chorus fr . 128 .

μός ... Μαρσύας δε ο νεώτερος εν τη πρώτη των Μακε 3 .

δόνων ( scr. Μακεδονικών) ιστοριών φησίν ούτως · « Της
E LIBRO SEXTO.

δε αμάξης λέγεται τον ζυγόν το ρυμώ προσδεδέσθαι
κλήματι αμπελίνω έστι δε λόγιον, δς αν τον δεσμόν Harpocratio : Λήτη. Υπερίδης κατά Δημάδου.

τούτον λύση βασιλεύσεις της Ασίας. 'Αλέξανδρον δέ | Λήτη πόλις εστί της Μακεδονίας , μνημονεύει δέ αυτής

φασιν τον Μακεδόνων βασιλέα λύσαι αυτόν. πολλάκις Μαρσύας ο νεώτερος εν έκτη Μακεδονικών .

Midas , ως Μακεδόνες λέγουσι ( Herodot . VΙΙ , Cf. Stephan . Byz, s . h . v.; Ptolem . III , 18 ; Zo

73 ) , in Phrygiam venit ex Macedonia , ubi Brigum naras p . 1304 ; numi ap . Mionnet Supplem . vol.

rex in antiquissimis Macedonum sedibus impera- | III , p . 81. Theognost. Can . p . 117 , 15 .

vit . De his in primo Macedonicorum libro Mar
4 .

syas exponens historiam de nodo a Mida Mace

done nexo , quem Alexander Macedo ferro solve
( E LIBRO UNDECIMO .)

rit , commemorasse mihi videtur . Contra Ritschl., Hesych . : Σκότιος ... τους γάρ μή εκ φανεράς, λα

Droysen, et Geierus ex loco colligi volunt Marsyam θραίας δε μίξεως γεγονότας σκοτίους εκάλουν , ένιοι

Philippensem abipsis Alexandri M. rebus gestis , | παρθενίους, άλλοι κοριναίους , καθάπερ Μαρσύας εν

quarum partem tantum Pellæus perscripserit , nar- τη ιάς. Κοτοδινιά . Sic codex ; hinc Schovius :

rationem exorsuan esse . Cujus rei disertioraindicia | εν την α' [malim τη ια' ] . Σκοτοδινιά ( incipit nova

desidero . Reliquiæ arguuntMarsyam fuisse non tam glossa ). Vulgo editur :ev tīj láde. Quare grammati

MACEDONICA .

1 .

E LIBRO PRIMO.

Phrygibus oraculo responsum est eum imperaturum Asiæ,

qui currus , quo Midas in Phrygiam transvectus , solvere pos.

set vinculum viteum, quo jugum jungeretur limoni... Mar

syas junior libro primo Macedonicorum dicit ita : Jugum cur

rus temoni annexum fertur sarmiento viteo . Est vero oracu

lum , eum qui vinculum hoc solverit, imperaturum esse Asiæ .

Solvisse autem dicunt Alexandrum , regem Macedonum .

2 .

E LIBRO QUINTO .

Galepsus, urbs Thraciae , nomen habet a Galepso ,Thasi

et Telephæ filio , ut Marsyasjunior quinto Macedonicorum.

3 .

E LIBRO SEXTO .

Lete , urbs Macedoniæ , cujus sæpe meminit Marsyas ju

nior libro sexto Macedonicorum .
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cum hanc Marsyam habuit Fabric . B. Gr . IV , p. | Ευριπίδου addit Crarmer .] του τραγικού , μεθ' ου προς

372. Κορευναίοι veram vocis formam esse suspica- | 'Αρχέλαον τον βασιλέα ώχετο, ως Μαρσύας και νεώτερος.

tur Ritschl. Apud eundem Hesychium II , p . 1445 (Cf. Leutsch . Parcemiogr . p . 537. )

leguntur hec : Υετής , και αυτοετής: Μαρσύας . Ritschl . et Geier. quum persuasum sibi habeant

Marsyam historias suas ab Alexandri demum tem5 .

poribus exorsum esse , hæc in libris de Archæolo

Harpocrat . ν . 'Αμφίπολις... Μαρσύας δ' εν Μακε- | gia Attica , dubie memorie opere , narrata esse

δονικαίς ( sc . ιστορίαις , aut scrib . cum Salmasio Μα- | suspicantur . Nobis quin ex Macedonicis ea fluxisse

κεδονικούς ) διά το περιοικείσθαι τον τόπον 'Αμφίπολιν | patemus nulla est dubitatio .

ωνομάσθαι πρότερον 'Ακραν καλουμένην , οι δε " Αρεος 6 b .

καλουμένη πόλις [sic. ή δε 'Αρεος καλουμένη πόλις cod .

Cantab.].
Athenaeus V , p . 217 , D : Περδίκκας τοίνυν πρό

Μαρσύας] unus cod . C.; reliqui μαρούσα . – Mox | Αρχελάου βασιλεύει, ως μέν ο Ακάνθιός φησι Νικό

περιωκίσθαι Hemsterhus. ad Dobreum p. 71. Con- | μήδης έτη μα': Θεόπομπος(fr. 31 ) δε λε','Αναξιμέ

jicias περιρρείσθαι . Νam Τhuc . 4 , 102 : 'Αμφίπο- νης μ'(fr. 8), Ιερώνυμος κη ' , Μαρσύας δε και φιλό

λιν "Άγνων ωνόμασεν, ότι επ' αμφότερα περιρρέοντος | χορος (fr. 103 ) είκοσι τρία .

του Στρυμόνος κτλ . Ρostrema glossema esse videntur.
« Horum numerorum omnium nullum ad veri

tatem propius accedere quam quem cum Marsya

6 . haud multo minor natu Philochorus (fr. 103) po

Schol. Vatican. Eurip. Rhes. 346 : Κλειούς μέν- suit, videmur Agathonicorum cap. V. demon

του λέγουσιν αυτόν ( τον Ρήσον ) είναι, καθάπερ Μαρ- strasse, et videmur etiam nunc post ea que in alia

σύας και νεώτερος έν τ ... οικοδομ... περί των κακοβρί ..
omnia discedentes disseruerunt Clintonus Fast .

Hellen..

γράφων ούτως· « Εισί δε ου και περί τούτου είπον
p . 238 Kr. , Krebsius Lection . Diodor.

τούτο : Κλειώ την θεόν υπό του Στρυμόνoς εκ του χο p . 159. sqq. , ex parte etiam Backhius Corp.

ρού των Μουσών νυμφευθήναι , τεκνώσαι δε τον Ρή
Inscr . II , p . 351. » RITSCHL .

Και μετ' ολίγον · « Έστιν ιερόν της Κλειούς εν
Priores editores fragmentum tribuerunt M. Pel.

'Αμφιπόλει ιδρυθέν απέναντι του Ρήσου μνημείου επί
læo . Tribuendum esse Philippensi eo veri similius

λόφου τινός . » est, quum apud Athenæuml. I. sermo sit de tempo

G. Hermann . Opusc. V, p . 191 correxit εν τοις ribus Agathonis , de quo v. fr . antecedens.

Μακεδονικούς , et deinde περί των κακομόρων , quod

haud placet; scripserim π . των κατά τον Ρήσος vel Athenaeus XI, 467 , Ε : Παρθένιος και του Διονυσίου

περί των τοκέων “ Ρήσου . De Strymonis filiis Bran- ένπρώτω Περί των παρά τουςιστορικούς λέξεων ζητου

ga, Rheso, Olyntho, v . Conon . Narrat. 4 . μένων φησίν γυάλας , ποτηρίου είδος , ως Μαρσύας

γράφει ο ιερεύς του Ηρακλέους, ούτως: « Οταν

εισίη ο βασιλεύς εις την πόλιν , συναντάν οίνου πλήρη
Schol. in Platon . Conviv . p. 373 Βekk. , de 1 γυάλαν έχοντά τινα, τον δε λαβόντα σπένδειν. »

Agathone tragico : Και πρός Αρχέλαον τον βασιλέα « De Macedonica urbe hæc narrari non temere

ώχετο , ως Μαρσύας [0 ] νεώτερος.
conjicitur ex Etymol . Μ . p . 243 , 13 : γύαλος, είδος

Schol. ad Lucian . Rhet. Prec. 11 in Crameri | ποτηρίου παρά Μακεδόσιν , pro quibus Ηesychius

Anecd . IV, p. 269 : " Ην δε Τισαμενού του Αθηναίου I , p. 865 : γυάλας (cod. γυλλάς), είδος ποτηρίου

υιός (sc. Agatho) , παιδικά γεγονώς Παυσανίου [και η παρά Μακεδόσιν (Μακεδόνων cod . ) . Αc sacerdotes

GOV . »

6 a.

4 .

Strymone uxorem ductam , peperisse Rhesum . » Et paulo

E LIBRO UNDECIMO. post : « Fanum Cliús Amphipoli est e regione monimenti

Rhesi in colle quodam exstructum. »
Liberos non aperto , sed clandestino connubio natos,

6 a.σκοτίους appellabant , nonnulli παρθενίους , alii κοριναίους ,

uti Marsyas ait libro undecimo.
Agatho tragicus etiam ad Archelaum regem venit , uti

Marsyas junior tradit. Agatho , Tisamenis Atheniensis fi
5 .

lius , amasius erat Pausaniæ et Euripidis tragici, quocum

M. in Macedonicis inde quod circumflueretur locus dictam ad Archelaum regem profectus est , teste Marsya juniore.

Esse tradit Amphipolim , quæ olim Acra sit vocata .
6 b .

6 .

Ante Archelaum regnavit Perdiccas... annis viginti tri .
Nonnulli Rhesum Cliùs filium esse dicunt , ut Marsyas bus , ut Marsyas et Philochorus tradunt.

junior in Macedonicis , ( de Rheso ) scribens ita : Sunt qui
7 .

de eo tradiderint hoc : Clio deam e Musarum choro a Gyalas , poculi species, uti Marsyas , Herculis sacerdos ,
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(

Μ . 9:

10 .

quidem novimus complures scriptores Græcos. κισσού σπονδοποιέονται πετάλοισιν· όθεν τα αρχαία

Pelleum autem Marsyam ,Indi magistrum eundem- | εκπώματα κισσύβια φωνέεται.

que ducem navalem , vix erit qui etiam sacerdotio

[ΜΥΘΙΚΑ. ]
augere animum inducat. Ceterum Parthenii magi .

ster ille Dionysius Suidæ quartus est inter cogno 9 .

mines , Alexandrinus quidem , a Nerone ad Traja- Alhen . p . 69 , D : Κρατίνος δέ φησι Φάωνος ερα

num clarus : vid. Fabric . Bibl . Gr. IV , p . 3ο9 | σθείσαν την Αφροδίτην εν καλαίς θριδακίναις αυτόναπο

Harl. » RITSCHL . Hec sicut sequens fragmentum | κρύψαι , Μαρσύας δε ο νεώτερος εν χλόη κριθών.

ex libris de Attica Archäologia sumpta esse putavit Ad Mythica merito hæc retulisse Schweighæu

Geier. , preeunte Bernhardyo ad Suid . v . Μαρσύας . serum existimamus, quamquam immerito hunc

8 . scriptorem ab eo , qui Harpocrationi et Suidæ 6

νεώτερος dicitur , distinguit. » RITSCHL . De re cf.
Athenaeus XI , p . 477 , Α : Μαρσύας δε ( το κισσύ- | Elian. V. Η . ΧΙΙ, 18; Palephat. c. 49 ; Lucian. D.

βιον είναι λέγει ) κύπελλον και το ξύλινον ποτήριον.

Idem XI , p . 479, A , postquam de cotyle , po

culi genere , egerat , addit : Κοτύλη δε καλείται και

ή του ισχίου κοιλότης ... Μαρσύας δέ φησι το εν τω
Schol. in Odyss. XVIII , 85 : "Έχετος ήν μεν υιός

ισχίω οστούν καλείσθαι άλεισον και κύλικα . Βουκέτου , αφ' ού και εν Σικελία πόλις Βούχετος καλεί

« Ipsius tum argumenti tum loci affinitate tum ται : Σικελών δε τύραννος λέγεται. Τούτον τους μεν

conjuncta cum γυάλου (fr . 7 ) commemoratione | εγχωρίους κατά πάντα τρόπον σίνεσθαι, τους δε ξένους

adducimur ut vereamur ne de grammatico Marsya | αναιρείν λωβώμενον τοσαύτην δε κακίαν έχειν , ως και

inconsideratius Schweighaeuserus cogitaverit . Quis | τους μακράν οικούντας , ότε θέλoιεν σφόδρα τινά τι

enim queso ex Macedonicis ipsum illud de γυάλας | μωρήσαι και ξένα περιβαλείν θανάτω, εκπέμπειν

testimonium repetiturus esset , nisi fortuito servata | αυτό πολλές γάρ μηχανάς εξευρείν τούτον κακίας.

grammaticorum notatiuncula ejus cum Macedoni- | “Όθεν τον λαόν ουχ υπομένειν την πικράν ταύτην τυ

cis antiquitatibus necessitudo demonstraretur ? Sed | ραννίδα , λίθοις δε αυτόν ανελεϊν . Η ιστορία παρά

tamen ut ex his largiamur sua non hausisse Athe- | Μνασέα και Μαρσύα .

naeum , Marsyam memento έτερά τινα περί της ιδίας Cf. quæ sequuntur ap . schol. I. I .; Eustath.

πατρίας edidisse , in iisque forte de moribus etin p . 1839. Apoll . Rh . I , 1093 , ubi schol. laudat Ly

stitutis quibusdam Macedonum miscellaneo illo | sippi Epirote'Ασεβών κατάλογον .

commentando genere quamquam non grammati- E Mnasea potissimum an Marsya hæc narrentur

cum exposuisse, cujus scriptores plurimi ex Peri- ambiguum est . Quamquam habemus cur a Mnasea

pateticorum scholis prodierunt. » Ristchl . Ex fr . potius profectam singularem illam fabulæ formam

7 probabile fit sacerdotem nostrum pluribus egisse credamus , quæ cernitur in Siciliæ mentione, quum

de rebus ad cultum ( Herculis maximi puto ) per- consentiens vox antiquitatis sit de Epiri rege

tinentibus , V. C. περί θυσιών και σπονδών . Νeque | Echeto et urbe Βούκετος vel Boύχετος vel Βουχέτιον

tamen est cur de alio opere atque de Μακεδονικούς | ( quod Straboni VII , p . 498 reddendum pro Βου

cogitemus . Quod ad κισσούβιον attinet , cf. Nicander | χαίτιον ) vel Βουκέτα . » Ritschl . Queritur an non

Etolicor . lib . Ι : 'Εν τη ιεροποιία του Διδυμαίου Διός ! fuerit : Μνασέα η Μαρσύα .

scribit hisce : Quando urbem rex ingrediatur, obvium ire 10.

aliquem manu tenentem gyalam vino plenam , eamque su Echetus, Bucheti filius , a quo Buchetus urbs in Sicilia

mere regem atque libare .
nominatur , Siculorum tyrannus fuisse dicitur , qui indige

8 .
nas omni modo læserit, peregrinos vero cruciatibus afie

Marsyas pocillum et ligneum poculum cissybium vocari ctos occiderit. Tantæque fuisse sævitiæ narrant, ut etiam

dicit. — Cotyle vocatur etiam cavitas coxendicis... Mar. procul habitantes , si eximie aliquem punire et novo sus

syas autem ait os coxendicis aleison vocari et calycem . plicii genere plectere vellent , mitterent eum ad Echetum ,

9. quippe qui multa crudelitatis instrumenta invenisset. Quare

Cratinus dicit Venerem Phaonis amore captam in pul- populum sævæ hujus tyrannidis impatientem lapidibus

cris lactucis eum abdidisse : Marsyas vero junior in segete viobrutum interfecisse . Historia legitur apud Mnaseam et

rentis hordei. Marsyam .

ου.



ONESICRITUS

ASTYPALÆENSIS VEL ÆGINETA .

Diogenes Laert . VI , 84 : Ονησίκριτος. Τούτον οί | philosopho rex hunc honorem tribuit, uti Plutarclιο

μεν Αιγινήτης , Δημήτριος δε και Μάγνης Αστυπα- videtur, sed Æginetæ homini rerum nauticarum

λαιέα (*) φησί. Και ούτος των ελλoγίμων Διογένους | haud imperito . Neque tamen cum peritia Onesieri

μαθητών. (Αστυπαλαιεύς etiam Eliano est( v. fr . 7 } tus etiam prudentiam ubique conjunxit. Νam te

et Arriano in Ind . c . 18 , 9. ) Altera Onesicrito meritatem ejus notat Nearchus (fr. 28 ) ; qui One

naturæ , altera civitatis patria fuerit . sicriti consiliis haud obtemperando impediisse sibi

Ιdem VI , 75 : Θαυμαστή δέ τις ήν περί τον videtur, ne in summum classis adduceretur discri

άνδρα (Διογένη ) πειθώ , ώστε πάνθ' οντινούν βαδίως men . Peracta feliciter navigatione Susa profecti et

αιρείν τοις λόγοις. Λέγεται γούν 'Ονησίκριτόν τινα Αι
Nearchus et Onesicritus corona a rege ornati sunt.

γινήτην πέμψαι εις Αθήνας δυοϊν όντοιν υιούν τον έτε- ( Arrian . VΙΙ , 5 , 9 ) .

ρον 'Ανδρoσθένην· δν ακούσαντα του Διογένους, αυ- Commentarios suos componere Onesicritus jam

τόθι προσμείναι. Τον δ' επ ' αυτόν και τον έτερον απο- cæperat vivente adhuc Alexandro, si quidem fidem

στείλαι τον πρεσβύτερον , Φιλίσκον τον προειρημένον. | mereri censueris narratiunculam, quam servavit

Ομοίως δε και τον Φιλίσκον κατασχεθήναι. Το τρίτον Lucianus Quom. Hist . Scr. c. 40, p . 268 Didot : Ei

αυτόν αφικόμενον , μηδέν ήττον συνείναι τους παισι φι- δε το παραυτίκα τις θεραπεύοι , της των κολακευόντων

λοσοφούντα. Εadem paullulum immutata Suidas s. μερίδος είκότως αν νομισθείη , ους πάλαι η ιστορία και

v . Φιλίσκος Αίγινήτης . εξ αρχής ευθύς απέστραπτο , ου μείον ή κομμωτικής και

Plutarch . Αlex . 65 (fr . 1ο) : “Ο δε Ονησίκριτος | γυμναστική. Αλεξάνδρου γούν και τούτο απομνημο

ήν φιλόσοφος των Διογένει τω Κυνικώ συνεσχολακό- νεύουσιν, δς , Ηδέως αν , έφη, προς όλίγον ανεβίουν,

των . Ιdem De fortun . Αlex . Οr . 1 , c . 10, p. 331 , | ω 'Ονησίκριτε , αποθανών, ως μάθοιμι, όπως ταύτα

Ε (p . 407 Didot. ) : Όνησίκριτον , τον Διογένους | οι άνθρωποι τότε αναγιγνώσκουσιν . Ει δε νύν αυτά

του κυνός μαθητήν. επαινούσι και ασπάζονται , μή θαυμάσης· οίονται γάρ

Igitur provectior jam ætate Onesicritus cum ου μικρώ τινι το δελέατι τούτω ανασπάσειν έκαστος

Alexandroin Asiamtrajecit. Mandavit ei rexlega- την παρ' ημών εύνοιαν. “Ομήρω γούν, καίτοι προς το

tionerm ad Gymnosophistas Indie (fr . 1ο ) . Classe | μυθώδες τα πλείστα συγγεγραφότι υπέρ του Αχιλλέως ,

ad ripas Hydaspis parata , eundem navis regiæ gu- ήδη και πιστεύειν τινές υπάγονται , μόνον τούτο εις

bernatorem constituit. Arrian.Ind, 18 , 9 ; Exped . | απόδειξιν της αληθείας μέγα τεκμήριον τιθέμενοι , ότι

AI . VII , 5 , 9 et VI , 2 , 6 ( fr. 23 ) , ubi simul notatur | μη περί ζώντος έγραφεν· ου γαρ ευρίσκουσιν ούτινος

vanitas viri et jactantia , quippe qui navarchi titulum
ένεκα εψεύδετ' άν .

sibi in scriptis suis vindicaverit. Cf. Plin . in fr . 22 . Verum absolvit opus diu post mortem Alexan

- Quum ad mare usque Alexander devenisset , tas dri , in Thracia degens apud regem Lysimachum .

μεν ναύς εκέλευσε περιπλείν εν δεξιά την Ινδικήν εχού- | Id enim colligitur ex Plutarcho in Vit. Αlex . c. 46

σας , ηγεμόνα μέν Νέαρχον αποδείξας , αρχικυβερνήτης | (vide fr . 5 ) . – Praeter expeditiones Alexandri

δ ' Όνησίκριτον. Ρlutarch . Αlex . 66. Ιdem in Mo- etiam ea quæ ad educationem regis pertinent, com

ral. p. 331 : 'Ονησίκριτον .. ότι άρχοντα των κυβερ- mentariis suis exposuit, teste Diogene L. VI, 84 ,

νητών κατέστησε , υπό πλειόνωνιστόρηται (**). At non ubi haec : "Έοικε δέ τι όμοιον πεπονθέναι (' Ονησίκρι- .

τος ) προς Ξενοφώντα εκείνος μεν γαρ Κύρω συνε

( *) Stephan. Byz. ν . Άστυπάλαια , νήσος μία των Κυκλά. στράτευσεν , ούτος δε Αλεξάνδρω κακείνος μέν Παιδείας
δων , δευτέρα πόλις εν Κω , τρίτη νήσος πόλιν έχουσα μεταξύ Κύρου , ο δε Πώς 'Aλέξανδρος ήχθη γέγραφε και

Ρόδου και Κρήτης , τετάρτη πόλις έν Σάμω . Quamnam lorum

intelligi voluerit Diogenes vel Demetrius, parum liquet . De και μέν εγκώμιον Κύρου , ο δε Αλεξάνδρου πεποίηκε και

insula maris Carpathii cogitat Schmieder. ad Arrian . Ind . τη ερμηνεία δε παραπλήσιος , πλήν ότι ως απόγραφος

p. 101 . εξ αρχετύπου δευτερεύει. Αd que Geierus : « Variis

(**) Apud Marcianum in Periplo p. 157 ed . Hoffm . inter de causis hanc vehementer, quod dicunt , claudi
geograplos recensetur Σώσανδρος και κυβερνήτης , τα κατά

την Ινδικήν γράψας . Is aliunde non notus . Fortasse nomen care comparationem rectissime Meierus ( in Erschu.

corruptum est. Gruber Encyclop. s . v . Onesicritus) animadvertit;
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2 .

ris fr . 10 .

quod vero Anabasis Xenophonteæ et Onesicriti σαντος ήν εκ του νάρθηκος καλούσιν, είχε δε άει

de Alexandri expeditione commentariorum simi- | μετά του εγχειριδίου κειμένην υπό το προσκεφάλαιον ,

litudo prorsus hoc loco videatur esse pretermissa , | ως ' Ονησίκριτος ιστόρηκε.

ejus rei vir eruditissimns unice veram hanc posuit « Primo loco hoc posuimus fragmentum , quia

causam , quod Alexandri et educatio et expeditio pertinere videbatur ad primam Onesicriti commen

et laudatio eodem Onesicriti opere fuerint com- tariorum partem de Alexandri M. educatione (tūs

prehensie . Εtenim hoc opus per multos digestum | Αλέξανδρος ήχθη ). » GEIER . - Και φιλομαθής,α er
fuisse libros , inde colligitur, quod fabula de Ama- vetustis codicibus Stephani addita , sed in nullo

zonis adventu quarto demum libro ( fr. 5 ) erat adhuclibro reperta , non requiro . » SINTENIS.

consignata, et ex ipsa argumenti comprobatur co

pia ac varietate , quandoquidem etiam commenta
Plutarch . Alex . 15 de Alexandro in Asiam tra

riorum evincitur fragmentis , non solum et bellicas

et privatas Alexandri res data opera tractasse One- jiciente : Εφόδιον... ου πλέονέβδομήκοντα ταλάντων

sicritum, sed copiosissime etiamdeiis egisse, que- | έχειν αυτόν Αριστόβουλος (fr . 1) ιστορεί... Ονησί

κριτος
cunque in singulis terris et populis memoratu di

δε και διακόσια τάλαντα προσοφείλειν . Cf. Du

gna sibi viderentur. Imprimis vero , id quod nemo
3 .

mirabitur, Indiæ regiones , tum primum Græcis

accuratius cognitæ , huic scriptori, sponte jam fa
Plinius H. N. XII , 18 , p . 265 Tchn . : Onesicri

bularum et miraculorum studiosissimo , tanquam tus auctor est in Hyrcaniæ convallibus ficis similes

amplissimus nova quæque et inaudita commini- esse arbores, quæ vocentur occhi , ex quibus de:

scendi campus patebant, in quo quemadmodum fluat mel horis matutinis duabus.

ille versatus fuerit, optime declaratur, ejus narra 4 .

tiones si comparaveris cum iis , quæ iisdem de re
Idem ibid . XVIII , 19 , p . 47 Tchn . : Onesicritus

bus ab Aristobulo , Megasthene aliisve auctoribus
tradit in Hyrcania multum nostris esse dulciores

fide dignis tradita sunt . Cf. v . c . Onesicrit . fr . 15
( ficus ) fertilioresque, ut quce modios CCLXX sin

cum Aristobuli fr . 30 et Nearchi fr. 11 ; Onesicriti
gulæ ferant.

fr . 19 cum Aristobul. fr . 31. » — De mala ejus
Cf. Dalecampius ad h . 1. et Salmasius Exerc .

fide omniaque exaggerandi libidine, de qua sæpe Plin. p . 658 sqq ., 716, C.

numero queruntur, vide Plutarchum in fr . 5 , Ar

5 .

rianum in fr. 23 , Strabonem in fr . 7 ( coll . Mega

sthenis fr . 10 ) . Adde Gellium ( N. A. IX , 4 ) , qui
E LIBRO QUARTO .

Onesicritum cum Aristea Proconnesio , Isigono , Plutarch . Αlex . c . 46 : ' Ενταύθα δε προς αυτόν

Ctesia ( vid . ej. fragm. p . 1ο5 ), Philostephano, He- T ('Αλέξανδρον ) αφικέσθαι την Αμαζόνα οι πολλοί λέ

gesia, reruminauditarum scriptoribus, componit. γουσιν, ών και Κλείταρχός έστι και Πολύκλειτος και
- De Paraplo , qui Onesiacriti nomine inscriptus | Ονησίκριτος και Αντιγένης και Ίστρος( fr. 64): Αρι

ex commentariis tum Onesicriti tum aliorum a Juba
στόβουλος δε και Χάρης και εισαγγελεύς και Πτολεμαίος

rege conflatus est , vide not. ad fragm . 26 . και Αντικλείδης και Φίλων ο Θηβαίος και Φίλιππος ο

Θεαγγελεύς, προς δε τούτοις “Εκαταίος και Ερετριεύς και

Φίλιππος ο Χαλκιδείς και Δούρις ο Σάμιος(fr. 18 )

πλάσμα φασί γεγονέναι τούτο . Και μαρτυρείν αυτοίς

Plutarch . Αlex . c . 9 : " Ην δε ( ο Αλέξανδρος) και έoικεν Αλέξανδρος. Αντιπάτρω γάρ άπαντα γράφων

φύσει φιλόλογος [ και φιλομαθής] και φιλαναγνώστης. ακριβώς, τον μέν Σκύθην αυτόφησί διδόναι την θυγατέρα

Και την Ιλιάδα της πολεμικής αρετής εφόδιον και νο- προς γάμον, Αμαζόνος δε ου μνημονεύει. Λέγεται δε

μίζων και ονομάζων έλαβε μέν 'Αριστοτέλους διορθώ- πολλούς χρόνους Ονησίκριτος ύστερον ήδη βασιλεύοντα

Ι .

1 . 5 .

Alexander literarum studiosus et lectionis amantissimus Eo venisse ad Alexandrum Amazonem perhibent multi,

fuit. Iliadem , virtutis bellicæ et credens et appellans institu . inter quos Clitarchus, Polycritus, Onesicritus , Antigenes,

tionem , accepit ab Aristotele correctam , quam ex narthecio Ister . Aristobulus vero, Charesintroductor, Ptolemæus, An

vocant. Eam semper cum pugione, uti tradit Onesicritus , ticlides, Philon Thebanus, Philippus Theangelensis, insuper

repositam habebat sub pulvino. Hecatæus Eretriensis, Philippus Chalcidensis, Duris Samius

2 . esse hoc asserunt commentum, quibus adstipulari apparet

Viaticum Alexander non habuit plus quam septuaginta ta- Alexandrum , siquidem Antipater omnia exacte scribens,

lenta , ut Aristobulus narrat . Onesicritus insuper talenta Scytham ait filiæ sibi nuptias obtulisse ,Amazonis nusquam

ducenta eum habuisse dicit æris alieni . meininit . Fama est multisannis post Lysimacho jam regnanti
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Λυσιμάχω των βιβλίων το τέταρτον αναγινώσκειν, εν ώ | alium quemvisintelligi malis , nihil refragor. Philo

γέγραπται περί της Αμαζόνος τον ουν Λυσίμαχον | quidam, Alexandri temporibus proximus , ille est

άτρέμα μειδιάσαντα , « Και πού και φάναι « τότε ήμην / qui sub Ptolemeo I vel II scripsit Αίθιοπικά vel

εγώ; » τον εις Αιθιοπίαν πλούν , ut referunt Antigonus Mir .

Cf. Arrian . VΙΙ , 13 , 6 ( 3 ) : Ταύτα δε ούτε 'Αρι- c . 160 ( 145 ed . Westerm . ) et Strabo II , p . 77 .

στόβουλος ούτε Πτολεμαίος ούτε τις άλλος ανέγραψεν Hecatrei Eretriensis mentionem disertam olim

όστις ικανός υπέρ των τοιούτων τεκμηριώσαι. Cf. unus Plutarchi locus 1. exhibebat , usque duin Butt

Strabo XI , p . 505 in Clitarchi fr. 9. Cum Onesi- mannus egregia conjectura apud Scymnum Chium

crito et Clitarcho faciunt Diodor. XVII, 77 ; Justin . versu 870 ed . Letronn. emendandum esse censeret

XII , 3 ; Curtius VI, 5. Adde quæ narrat Jul . Va- hunc in modum :

ler . III , 69. Cf. Ste-Croix 1. 1. p . 332 ; Droysen . 1 . 'Από τών δε Μαιωτών λαβούσα τούνομα

1. p . 280, 328 , 554 . Μαιώτις εξής εστί λίμνη κειμένη

Quod auctores h . 1. recensitos attinet , eorum ,
εις ην ο Τάναϊς .

quos peculiaria de Alexandro opera scripsisse sci
από του ποταμού λαβών το ρεύμ’ 'Αράξεως ,

επιμίσγεθ' , ώς “Εκαταίος είφ ' ουρετριεύς.
mus, suo cujusque loco mentionem faciemus. Duris

( fr . 18 ) rem allatam narravit libro Hellenicorum
Codex prebet : επιμισγεθω Εκατεως έφτιεις. Cf.

nono , ubi ad Alexandri tempora devenerat. Ister
Niebuhr . Kleine Schriften I , p . 397 ; Letronne

(fr . 64 ) et in Atthide et aliis in libris , quos de an
Fragments des poëmes géogr. de Scymnus p .

tiquitatibus scripsit permultos , de Amazonibus ser
118. Procul dubio hæc ex periegesi geographica

monem instituere ibique ea ,quæ Plutarchus affert, desumpta sunt, recteque Schweighäuserus ( ad

commemorare potuit. Temere agunt , qui eum in- Athen. tom . I , p . 468 ) statuit H. Eretriensem

ter scriptores rerum Alexandri recensent. - De eundem esse cum H. το νησιώτη, ad quem Calli

Philippo Chalcidensi aliunde non constat. - Pro machus την Ασίας περιήγησιν , ab aliis tributam Ηe

Φίλιππος ο Θεαγγελεύς codices exhibent και εισαγγε- catæo Milesio , referendam esse dixerat ( Athenæus

λεύς , quod ex antecedentibus male repetitum esse II , p . 70 ; Hecat . fr . 172 ) . Hinc igitur nancisci

jam monuerunt Reinesius Var. lectt . I , 25 et Hol- mur scriptorem , qui vel æqualis Alexandri fuit,

stenius ad Steph. Byz . v. Θεάγγελα , alii . Noli vero vel certe Ptolernæi primi temporibus vixisse debet.

cum Creuzero ( Hist. Kunst p . 388) vocem Θεαγ- | Resvero ap . Plutarchum commemorata quam com

yedeùs intelligere de Philippo solennitatum promul- mode potuerit in Ponti periplo narrari sponte in

gatore ( Θεαγγελείς οι τάς πανηγύρεις επαγγέλλοντες, | telligitur. Ιtaque, ut nunc res est , nihil cogit cur

Hesych .; quos nunc Imam orientales vocant).Nam (cum Schweigh . 1. l . et Creuzero l . 1. ) Alexandri

Theangela ( Snagela nomine Carico , uti videtur ) scriptoribus Eretriensis annumeretur. Quod deni

est urbs Carica ( St. Byz. 1. 1. Plinius V , 29 ) ; ex
que de Hecatæo Abderita Alexandri comite et re

eague oriundus Philippus scripsit Περί Καρών και rum ejus scriptore apud multos legere est , id scito

Λελέγων ( Atheneus p . 271 , Β ) . Amazonum mentio mera niti conjectura .

in Caricis deesse vix potuit. Nihil itaque cogit , ut 6 .

ex Plutarchi loco opus de Alexandro colligamus.

Ætas scriptoris ignota . Fragmenta alio loco dabi- Strabo XI , p . 517 : Το μεν ούν παλαιών ου πολύ

mus. Philippus Τhebanus qui fuerit difficile | διέφερον τοίς βίους και τους ήθεσι των Νομάδων οι τε

dictum . Αpud Ρlutarchum in Regg . Apophthegm. | Σογδιανοί και οι Βακτριανοί μικρόν δ' όμως ημερώ

p . 178 , C ( p . 212 Didot . ) invenio hæc : Ilpos dè τερα ήν τά των Βακτριανών · αλλά και περί τούτων ου

« φίλωνα τον Θηβαίον ευεργέτην αυτού (sc . Φιλίππου ) | τα βέλτιστα λέγουσιν οι περί Ονησίκριτον : τους γάρ

γενόμενον και ξένον,όπηνίκα διηγεν εν Θήβαις ομη- | απειρηκότας διά νόσον η γήρας ζώντας παραβάλλε

ρεύων , ύστερον δε μηδεμίαν παρ' αυτού δωρεάν προσ- σθαι τρεφομένοις κυσίν επίτηδες προς τούτο , ους έντα

δεχόμενον, Μή με,είπεν, αφαιρού το ανίκητον , ευεργε- | φιαστάς καλείσθαι τη πατρώα γλώττη και δράσθαι τα

σίας και χάριτος ηττώμενον. Ηic Philo , si Philippo | μέν έξω τείχους της μητροπόλεως των Βάκτρων κα

non multo antiquiorfuit , sicuti Anaximenes Alexan- | θαρά » των δ' εντός το πλέον οστέων πλήρες ανθρωπί

drum comitari et res gestas ejus narrare potuit . Sin νων : καταλύσαι δε τον νόμον Αλέξανδρον . Τοιαύτα δε

Onesicritum quartum librum suum recitavisse , in quo me- runt Bactriani. Onesicritus vero de his quoque narrat minime

minit Amazonis : ac Lysimachum subridentem dixisse : Et laudanda : eos enim qui senio confecti sint aut morbo, vivos

ubi tum ego eram ? ait projici canibus dedita opera ad hoc nutritis , quos sua

6. lingna entaphiastas, quasi vespillones , vocant : ac videri

Antiquitus Sogdiani et Bactriani moribus non multum fue- quidem , quæ extramurum primaria Bactriorum urbis sunt,

runt absimiles Nomadum : paullo tamen mansuetiores fue. pura : intus autem pleraque humanis plena ossibus : morem

SCRIPTORES RER. ALEX .
25
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πως και τα περί τους Κασπίους ιστορούσι• τους γάρ | ad Arrian . V , 8 , 4 . » GEIER . Ceterum de terra

γονέας , επειδάν εβδομήκοντα έτη γεγονότες τυγχάνω- | Abisari vid . Bohlen . De vet . Ιnd . I , 20; Mitzell.

σιν , έγκλεισθέντας λιμοκτονείσθαι... Φασί δ' ουν οκτώ | ad Curt . VΙΙΙ , 12 .

πόλεις τον Αλέξανδρον έν τε Βακτριανή και τη Σο 8 .

γδιανή κτίσαι κτλ . , que num sint των περί ' Ονησί

κριτον an aliorum , haud liquet .
Plutarch . Alex . 6o de Alexandro cum magno

Καταλύσαι δε τον ν . 'Αλ .] Hunc locum ad eam vitæ periculo Hydaspin fluvium trajiciente : 'Ev

Onesiacriticommentariorum partem, quae εγκώμιον ταύθα δε ειπείν φασιν αυτόν · « Ω Αθηναίοι , αρά γε

'Αλεξάνδρου inscripta erat , referendum esse opi- πιστεύσετε αν, ήλίκους υπομένω κινδύνους ένεκα της

natur Geierus.
παρ' υμίν ευδοξίας; » 'Αλλά τούτο μεν Ονησίκριτος

είρηκεν , αυτός δε (sc . Αλέξανδρος εν ταις επιστολαίς)

φησι κτλ .

9 .Strabo XV , p . 698 : Υπέρ δε ταύτης ( sc. της

Ταξίλου χώρας ) εν τοις όρεσιν και του 'Αβισάρου χώρα ,

παρ' ό δύο δράκοντας απήγγελλον οι παρ' αυτού πρέ
Plutarch . Αlex . 61 : 'Εκ δε της προς Πώρον μά

σβεις τρέφεσθαι , τον μεν όγδοήκοντα πηχών , τον δε

χης και ο Βουκεφάλας ετελεύτησεν , ουκ ευθύς , αλλ'

τετταράκοντα προςτοις εκατόν,ώς είρηκεν Όνησίκρι- 1 ύστερον, ώς οι πλείστοι λέγουσιν, υπό τραυμάτων θε

τος · δν ούκ Αλεξάνδρου μάλλον και των παραδόξων αρχι- ραπευόμενος , ώς δε Όνησίκριτος, διά γήρας υπέρπο

κυβερνήτην προσείπoι τις άν .

νος γενόμενος· τριάκοντα γάρ ετών αποθανείν αυτόν.

Elian . Η . Αn . XVI, 39 : Όνησίκριτος και Αστυπα
Cf. Arrian . V , 19,4 : Bucephala urbem ad

λαιεύς λέγει εν Ινδούς κατά την ανάβασιν ] Άλεξάν- Hydaspin Αlex. condidit ές του ίππου του Βουκε

δρου του παιδός Φιλίππου γενέσθαι δράκοντας δύο, φάλα την μνήμην , ός απέθανεν αυτού , ου βληθείς

ούς Αποσεισάρης ο Ινδός έτρεφεν , ών ομενήν πηχών | προς ουδενός , αλλ' υπό καμάτου τε καιηλικίας» ήν

τετταράκοντα και εκατον,ο δε ογδοήκοντα , και φησιν γάραμφί τα τριάκοντα έτη, καματηρός γενόμενος κτλ.

επιθυμήσαι δεινώς Αλέξανδρον θεάσασθαι αυτούς .

Cf. Diodor. XVIII , 95 ; Strabo XV , p . 698; Cur

Eadem ex Æliano Tzetzes Hist. III , 940, nisi

tius IX , 4 ; Justin. XII , 8; Chares fr. 14. Ste -Croix.

quod aliunde addit :
p. 215.

10 .

Την στρατιάν ηρέμα δε διέρχεσθαι κελεύσας (Αλέξανδρος) ,

ώς ο Ινδός εδίδαξεν εκείνη και προείπε ,
Strabo XV , p. 715 : Ονησίκριτος δέ φησιν αυτός

μή πως εκθηριώσωσιν εκείνους τη βαδίσει , πεμφθήναι διαλεξόμενος τους σοφισταϊς τούτοις ( Gr

είδεν αυτών τους οφθαλμούς ισομεγέθεις όντας

ασπίδι Μακεδονική στρογγύλη των ευκύκλων .

mnosophistis Indorum) : ακούειν γάρ τον Αλέξανδρος,

ώς γυμνοί διατελοίες και καρτερίας επιμελούντο οι άν

De his commentis cf. Aristobali fr. 32. Similia lege | θρωποι, έν τιμή τε άγoιντο πλείστη , παρ' άλλους δε

ap . Diodor. XVII , 90 , qui Clitarchum expresse- μη βαδίζοιεν κληθέντες , αλλά κελεύoιεν αυτούς φοιτάν

rit. - « De nominis '
Αβισάρου varia scriptura cf. | παρ' αυτούς , εί του μετασχεϊν εθέλοιεν των πραττομέ

Schmieder. ad Arrian . IV , 27 , 10 ; Freinsh . ad νων η λεγομένων υπ' αυτών · τοιούτων δή όντων, επειδή

Curt. VΙΙΙ , 13, 1 ; Jacobs . ad Elian.1.1.; Ellendt. | ούτε αυτό πρέπειν έδόκει παρ' εκείνους φοιτάν , ούτε

eum ab Alexandro fuisse sublatum . Similia horum etiam de 8 .

Caspiis tradunt : ab iis parentes , ubi septuagesimum ætatis Ibi dixisse dicunt eum : « Quis credat, Athenienses,

annum implerunt, inclusos fame necari... Alexandrum per . quanta pericula vestri præconii causa subeam ? » Ceterum hoc

hibent octo urbes in Bactriana condidisse etc. prodidit Onesicritus.

7 .
9 .

Supra hanc ( Taxilæ regis terram ) in montibus est Abi
Ex prælio cum Poro commisso Bucephalus mortuus est,

sari regio , apud quem legati ab eo missi nuntiaverunt duos
non extemplo , sed post, ut plerique produnt, sub vulnerum

dracones nutriri, alterum octoginta cubitorum longitudine, caratione : ut vero Onesicritus auctor est, ob senium la

alterum centum et quadraginta, ut Onesicritus refert, quem bore confectus; nam triginta annorum ætate eam decessisse

meliore jure fabulosarum et incredibilium de Alexandro dicit .

narrationum , quam gubernatorum navalium ejusdem recto 10.

rem dicere possis.
Onesicritus missum se scribit , ut cum sophistis illis col

Onesicritus Astypalæensis dicit apud Indos quo tempore loqueretur. Etenim Alexandrum audivisse nudos eos ince
expeditionem fecerit Alexander Philippi filius, duos fuisse dere, et tolerantiam exercentes in honore maximo haberi,

serpentes , quos Aposisares Indus nutriverit. Eorum alte- ad alios autem si vocarentur, non ire , sed juhere ut ad ipsos

runi centum et quadraginta , alte octoginta fuisse venirent , si quid assequi vellent, quod ab iis ageretur vel

cubitorum . Addit Alexandrum spectare eos vehementer diceretur: proindequum essentlales, neque sibi decorum

cupiisse.
putaret Alexander, ad illos accedere , nec vellet invilos co



FRAGMENTA . 51

εκείνους βιάζεσθαι παρά τα πάτρια ποιείν τι άκοντας, λόγων. Απορουμένου δε αυτού Μάνδανιν , όσπερ ήν

αυτός έφη πεμφθήναι. Καταλαβείν δε άνδρας πεντε- πρεσβύτατος και σοφώτατος αυτών , τω μεν επιπλήξει

καίδεκα από σταδίων είκοσι της πόλεως, άλλον έν | ως υβριστη , και ταύτα ύβρεως κατηγορήσαντι αυτόν

άλλω σχήματι εστωτα ή καθήμενον ή κείμενον γυμνόν , δε προσκαλέσασθαι και είπείν , ώς τον μεν βασιλέα

ακίνητον έως εσπέρας , είτ ’ απερχόμενον εις την πόλιν | έπαινοίη , διότι αρχήν τοσαύτην διοικών επιθυμοίη σο

χαλεπώτατον δ ' είναι το τον ήλιον υπομείναι ούτω θερ- φίας : μόνον γάρ ίδοι αυτόν εν όπλοις φιλοσοφούντα :

μον , ώστε των άλλων μηδένα υπομένειν γυμνούς επι- | ωφελιμώτατον δ ' είη των απάντων , ει οι τοιούτοι φρο

βήναι τοις ποσί της γης ραδίως κατά μεσημβρίαν. Δια- νοίεν , οίς πάρεστι δύναμις τους μεν εκουσίους πείθειν

λεχθήναι δ ' ενί τούτων Καλάνω , δν και συνακολουθήσαι | σωφρονείν , τους δ' άκουσίους αναγκάζειν · αυτό δε συγ

τη βασιλεί μέχρι Περσίδος , και αποθανείν τω πατρίω | γνώμη είη , εί δι' ερμηνέων τριών διαλεγόμενος , πλην

νόμω τεθέντα επί πυρκαϊάν· τότε δ ' επί λίθων τυχεϊν | φωνής μηδέν πλέον συνιέντων και οι πολλοί , μηδεν ισχύ

κείμενον. Πρoσιών ούν και προσαγορεύσας ειπείν έφη , σει της ωφελείας επίδειξιν ποιήσασθαι · όμοιον γάρ ,

διότι πεμφθείη παρά του βασιλέως , ακροασόμενος της | ώς αν εί διά βορβόρου καθαρόν άξιοι τις ύδωρ δείν . Τα

σοφίας αυτών και απαγγελων προς αυτόν· ει ούν μη- γούν λεχθέντα εις τούτ ' έφη συντείνειν , ως είη λόγος

δείς είη φθόνος , έτοιμος είη μετασχεϊν της ακροάσεως. | άριστος , ος ηδονήν και λύπην ψυχής αφαιρήσεται , και

Ιδόντα δ' εκείνον χλαμύδα και καυσίαν φορούντα και ότι λύπη και πόνος διαφέρει το μεν γαρ πολέμιον , το

κρηπίδα , καταγελάσαντα , « Το παλαιόν » , φάναι , δε φίλον αυτής · τα δε σώματα ασκούσι προς πόνον ,

« πάντ' ήν αλφίτων και αλεύρων πλήρη καθάπερ νύν ν' αι γνώμαι ρωννύοιντο , αφ' ών και στάσεις παύοιεν

κόνεως και κρήναι δ ' έρρεoν αι μεν ύδατος , γάλακτος και σύμβουλοι πάσιν αγαθών παρείες και κοινή και

δ ' άλλαι , και ομοίως μέλιτος , αι δ' οίνου , τινές δ' | ιδία και δη και Ταξίλη νυν συμβουλεύσειεν δέχεσθαι

ελαίου . Υπό πλησμονής δ' οι άνθρωποι και τρυφής εις τον Αλέξανδρον κρείττω μέν γάρ αυτού δεξάμενον ευ

ύβριν εξέπεσον · Ζευς δε μισήσας την κατάστασιν ηφά- πείσεσθαι , χείρω δε εν διαθήσειν. Ταύτ' ειπόντα εξε

* νισε πάντα και δια πόνου τον βίον απέδειξε σωφρο- ρέσθαι , ει και εν τούς Έλλησι λόγοι τοιούτοι λέγουντο ;

σύνης δε και της άλλης αρετής παρελθούσης εις μέσον , Ειπόντος δ', ότι και Πυθαγόρας τοιαύτα λέγοι , κελεύου

πάλιν ευπορία των αγαθών υπήρξεν· εγγύς δ' εστίν ήδη ! τε εμψύχων απέχεσθαι , και Σωκράτης, και Διογένης,

κόρου νυνί και ύβρεως το πράγμα , κινδυνεύει τε αφα. Η ου και αυτός ακροάσαιτο, αποκρίνεσθαι, ότι τάλλα μέν

νισμός των όντων γενέσθαι . » Ταύτα ειπόντα κελεύειν , | νομίζοι φρονίμως αυτούς δοκείν, εν δ' αμαρτάνειν , νο

ει βούλοιτο ακροάσασθαι , καταθέμενον την σκευών | μον προ της φύσεως τιθεμένους · ου γάρ αν αισχύνε

γυμνόν επί των αυτών λίθων κείμενον μετέχειν των σθαι γυμνούς , ώσπερ αυτόν , διάγειν από λιτων ζώντας

gere ut quidquam facerent præter patria instituta , se mis- , atque sapientia, Calanum objurgasse , qui contumeliam cul

sum ait . Invenisse autena se quindecim homines viginti sta • pans ipse contumeliose ageret : sibi vero ad se vocato dixis .

diis ab urbe , alium in alio gestu , vel stantem vel sedentem se : summopere quidem Alexandrum laudo , quod in tanta

vel jacentem nudum et usquead vesperam immotum , post- administrandi imperii mole sapientiam expetit , quem solum

ea in urbem discedentem . Omnium vero difficillimum esse ego in armis philosophantem vidi . Longe utilissimum fuerit,

solem perpeti adeo calidum , ut nemo alius nudis pedibus in si ii sapiant, quibus potestas est volentibus continentiam

meridie terram calcare sustineret . Collocutum se cum | persuadendi , invitos autem ad eam cogendi. Mihi autem ,

uno eorum , nomine Calano , qui postea usque in Persiam aiebat , venia debetur , si per tres interpretes colloquens ,

Alexandrum secutus, secundum patriam legem mortuus est, qui præter vocem plebeio quovis nihil amplius intelligunt ,

in rogum impositus : tunc autem forte lapidibus incubabat : non possum nostræ sapientiæ vim ei demonstrare : nam per

itaque accessisse , et eum appellasse et dixisse : missum se
inde res habet , ac si quis postularet limpidam aquam per

ab Alexandro eorum sapientiam auditum et regi renuncia cænum delabi . Omnia itaque dicta Mandanis eo perti.

tuin : quare se paratum audire , nisi quid obstaret. At Cala. nuisse : eam esse optimam doctrinam , quæ voluptatem mo .

num , quum chlamydem et causiam ac crepidas indutumn lestiamque animo eximeret : molestiam a labore differre ,

conspexisset, risu sublato ita fatum : Olim omnia plena quod illa ei esset inimica , alter vero amicissimus. Ipsos

erant triticeæ et hordeaceæ farinæ , ut nunc pulveris : fon- corpora ad laborem exercere , ut mentes confirmentur, qui .

tes alii lacte, alii aqua Quebant, nonnulli melle, alii vino , i bus motus sedentur, et bona omnibus consulendi publice

quidam oleo. Homines autem ob satietatem ac luxuriam ad privatimque facultas adesset : Taxili se etiam suasurum

contumeliam se transdiderunt. Juppiter itaque præsentem nunc esse , ut Alexandrum reciperet : si fuerit melior, recte

statum exosus , omnia abolevit , et vitam per laborem de illi obtemperaturum , sin deterior, reddere meliorem posse .

gendam instituit. Tunc temperantia et virtutibus ceteris in Post hæc interrogasse num talia etiam apud Graecos diceren

medium prodeuntibus, rursum bonorum copia facta est . Nunc tur . Quumque respondisset ipse , eadem Pythagoram do

jam res pæne ad saturitatem contumeliamque rediit , ac pe- cere , ac jubere ab animalibus abstinere , tum Socratein et

riculum est ne rerum omnium interitus impendeat. Quæ Diogenem , quem ipse audiisset, intulisse Mandanim : Sane

quum dixisset, jussisse si quid vellet audire, ut , veste prudenter eosdeceteris rebus sentire existimo, in uno autein

deposita , super iisdem lapidibus nudus jaceret . Se autem errare , quod legem anteponunt naturæ : alias enim non pu

animi dubio , Mandanim , qui ceteros anteibat ætate pariter ' deret eos nostro more nudos degere et tenui victu esse con

25 .
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12 .

και γάρ οικίαν αρίστης είναι, ήτις άν επισκευής ελα- | πεδίου, Μεγασθένους δε και Δηϊμάχου μετριασάντων
χίστης δέηται. "Έφη δ' αυτούς και των περί φύσιν πολλά | μάλλον .

εξετάσαι, και προσημασιών , όμβρων, αυχμών , νόσων: Arrian . Indic . c . 3 , 6 : Κτησίης δε ο Κνίδιος την

απιόντας δ ' εις την πόλιν κατά τας αγοράς σκεδάννυ- Ινδών γήν ίσην τη άλλη 'Ασίη λέγει , ουδέν λέγων ,

σθαι· ότω δ' αν κομίζονται σύκα ή βότρυς περιτύχωσι , ουδέ 'Ονησίκριτος τρίτην μοίραν πάσης της γης ( sic

λαμβάνειν δωρεάν παρέχοντος · ει δ' έλαιον είη , κατα- Casaub . pro vulg . Ασίης ) . Νέαρχος δέ μηνών τετ

χείσθαι αυτών και αλείφεσθαι· άπασαν δε πλουσίαν τάρων οδόν την δι' αυτού του πεδίου της Ινδών γης.

οικίαν ανείσθαι αυτοίς μέχρι γυναικωνίτιδος· εισιόντας Cf. Plinius VI , 21 : Alexandri Magni comites

δε δείπνου κοινωνείν και λόγων . Αίσχιστον δ' αυτούς | in eo tractu India , quem armis subegerant, scri

νομίζεσθαι νόσον σωματικήν » τον δ' υπονοήσαντα καθ' | pserunt quinque millia oppidorum fuisse, nullum

αυτού τούτο εξάγειν εαυτόν διά πυρός νήσαντα πυράν | Co minus , gentes novem, Indianque tertiam par

υπαλειψάμενον δε και καθίσαντα επί την πυράν , υφά. tem esse terrarum omnium , multitudinem populo

ψαι κελεύειν , ακίνητον δέ καίεσθαι. rum innumeram , probabili sane ratione. Ctesias fr.

Plutarch . Αlex . 65 : Προς δε τους εν δόξη μάλιστα | 59. Bohlen . 1. 1. I , p . 14 .

και καθ ' αυτούς εν ησυχία ζώντας (Γυμνοσοφιστές )

έπεμψεν ( ο Αλέξανδρος ) 'Ονησίκριτον αφικέσθαι δεό

μενος προς αυτόν. Ο δε Ονησίκριτος ήν φιλόσοφος των
Strabo XV , p . 69ο : Σχεδόν δέ τι τους εν Αιθιο

Διογένει τω Κυνικών συνεσχολακότων. Και φησι τον | πία και κατ' Αίγυπτον τα αυτά φύεται και εν τη Ιν

μέν Καλανών υβριστικώς πάνυ και τραχέως κελεύειν | δική και των εν τοις ποταμούς πλήν ίππου ποταμίου

αποδύντα τον χιτώνα γυμνόν ακροάσθαι των λόγων | τα άλλα φέρουσι και οι Ινδικοί. Ονησίκριτος δε και

άλλως δε ου διαλέξεσθαι προς αυτόν , ουδ ' ει παρά του τους ίππους γίνεσθαί φησι .

Διός αφίκται · τον δε Δάνδαμιν πραότερον είναι και
Arrian . Ιnd . 6 , 8 : Και οι ποταμοί οι Ινδοί , ομοίως

διακούσαντα περί Σωκράτους και Πυθαγόρου και Διο- τω Νείλω τώ Αιθιοπίω τε και Αίγυπτίω , κροκοδείλους

γένους ειπείν , ως ευφυείς μεν αυτώ γεγονέναι δοκούσιν

οι άνδρες, λίαν δε τους νόμους αισχυνόμενοι βεβιωκέναι. | κήτεα όσα ο Νείλος πλήν ίππου του ποταμίου: Ονη

τε φέρουσιν , έστιν δε οι αυτών και ιχθύας και άλλα

cr. Aristobali fr . 34 ; de morte Calani v. in- | σίκριτος δε και τους ίππους τους ποταμίους λέγει ότι

fra. fr 33 .
φέρoυσι.

Eadem iterum affert Strabo XV , p . 707. Vide

Strabo XV, P. 689 : Εκ δε τούτων πάρεστιν | Aristobuli fr . 32. Cf. Nearch . fr . 5 .

δράν , όσον διαφέρουσιν αι των άλλων αποφάσεις , Κτη 13 .

σίου μεν ουκ ελάττω της άλλης Ασίας την Ινδικήν λέ

γοντος , Ονησικρίτου δε τρίτον μέρος της οικουμένης , Strabo XV , p . 691 : Περί της Ταπροβάνης Ονη

Νεάρχου δε μηνών οδόν τεττάρων την δι' αυτού του σίκριτός φησι , μέγεθος μεν είναι πεντακισχιλίων στα

11

tentos , quum ea optima domus sit , quæ minimo apparatu crepent. Ctesias dicit Indiam non esse minorem reliqua

indigeat. Addidit multa eos etiam de natura , de signis, deim- Asia : Onesicritus eam esse trientem orbis habitati : Near

bribus, de siccitatibus, de morbis denique inquirere. Abeun . chus, quattuor mensium iter per ipsum campum : Mega

tes vero in urbem per fora dispergi ; et quemcunque offende- sthenes et Daimachus moderatius.

rent ficus vel uvas ferentem , ab eo gratis capere ; si oleum Ctesias Cnidius Indiam reliquæ Asiæ parem magnitudine

fuerit, eo perfundi et inungi; omnem domum divitum ipsis esse dicit , nihil dicens ; nihil etiam est quod Onesicritus ait

patere usque in mulierum conclavia , ingressos autem in eam esse orbis terrarum partem tertiam . Nearchus quattuor

cænæ et sermonum communicationem adhiberi . Turpe apud mensium iter esse per planitiem regionis Indicæ .

eos putari corporis morbum , quem si quis veretur, se ipsum 12 .

igni e vita educit : nam , constructo rogo , super eum perun.

ctus sedet , et accendi jubens , immotus comburnitur .
Quæ in Æthiopia et Ægypto nascuntur animalia , eadem

Ad eos vero qui erant clarissimi(solitariamautem quie- dici eadem habent omnia præter hippopotamum, quamvis
fere India producit ; eorumque quæ in fluviis degunt, In

tamque vitam agebant ), Onesicritum misit petitum , ad se

ut venirent. Fuit Onesicritus philosophus ex Diogenis Cy
Onesicritus dicat hunc quoque in iis nasci.

nici contubernio. Calanum sanequam superbe et aspere jus dilos gignunt, nonnulli etiam pisces aliaque cete ejusdem
Fluvii Indici perinde ac Nilus Æthiopiæ et Ægypti croco

sisse ipsi , ut posita veste audiret se nudus : alioqui non
congressurum secumeo, ne si a Jove missus esset quidein. generis ut Nilus,excepto equo fluviatili; Onesicritus tamen

Dandanim egisse placidius : ac de Socrate , Pythagora , Dio
hos quoque gignere affirmat .

gene quum audivisset, dixisse magno ingenio sibi videri eos 13 .

iros fuisse , sed nimium reverentes legum . Taprobanæ Onesicritus magnitudinem facit stadiorum

11 . quinquies mille , longitudinem vero et latitudinem non

Hinc perspici potest , quantum reliquorum sententiæ dis- ! distinguens ,distareeamdicit a continenti viginti dierum
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C

δίων , ου διορίσας μηκος ουδε πλάτος , διέχειν δε της | νεσθαι μακρόν, πολυστύλω σκηνή όμοιον. Λέγει δε και

ηπείρου πλούν ημερών είκοσι , αλλά κακοπλοείν τας | μεγέθη δένδρων , ώστε πέντε ανθρώποις δυσπερίληπτα

ναύς φαύλως μέν ιστιοπεποιημένας, κατεσκευασμένων | είναι τα στελέχη.

δε αμφοτέρωθεν εγκoιλίων μητρών χωρίς είναι δε και Cf. Aristobul . fr . 30 , ubi quam
Aristobulus nar

άλλας νήσους αυτής μεταξύ και της Ινδικής , νοτιωτά- rasse dicatur tantæ magnitudinis arbores esse , ut

την δ ' εκείνην . Κήτη δ' αμφίβια περί αυτήν γίνεσθαι , | sub unius umbra quiescere possint equites 50, ad

τα μεν βουσί , τα δ' ίπποις , τα δ' άλλους χερσαίους εοι- dit Strabo : ούτος δε (sc . Onesicritus , de quo in

xóta . De Taprobane v . Bohlen . 1. 1. p . 29 sqq. antecedentibus sermo) τετρακοσίους (λέγει ). Nearch .

fr . 40 ; Diodor. XVII , 90 .
14 .

Strabo XV, p. 6ο2 : Περί δε του βοσμόρου , αν
16 .

φησιν 'Ονησίκριτος ότι σϊτός έστι μικρότερος του πυ
Strabo XV , p. 693 : Ταϊς δε των ποταμών πλη

ρού , γεννάται δ' εν ταις μεσοποταμίαις , φρύγεται δ '
επάν αλοηθή , προομνύντων μή αποίσειν άπυρον εκ της ρώσεσι και το τους απογαίους μή πνείν ομολογεί και

το λεχθέν υπό του Ονησικρίτου. Τεναγώδη γάρ φησιν
άλω , του μή εξάγεσθαι σπέρμα.

Cf. Diodor . ΙΙ , 36 , ubi βόσπορον libri exhibent.
είναι την παραλίας (Indie ), και μάλιστα κατά τα

Vide Steph . Thes. V. βόσμoρoν.- σίτος ] ita auctor | στόματα των ποταμών, διά τε την χούν και τις πλημ

μυρίδας και την των πελαγίων ανέμων επικράτειαν.
Epitomes ; codd . Strabon , σεπτός.

Comprobantur hujus fragmenti argumento

15 .
quæ ab Aristobulo de Indicorum fluminum inun

dationibus narrata sunt fr . 29. » Geier . Cf. infra
Strabo XV , p . 694 : Πολλά γαρ δή και δένδρα fr . 20 .

παράδοξα η Ινδική τρέφει , ών εστι και το κάτω νεύον

τας έχουν τους κλάδους , τα δε φύλλα ασπίδος ουκ ελάττω . 17 .

Ονησίκριτος δε και περιεργότερον τα εν τη Μουσικα

νου διεξιών , ά φησι νοτιώτατα είναι της Ινδικής , διη- Strabo XV, p . 695 : Τούτο δ' ( i . e . έκ τών νε

γείται μεγάλα δένδρα είναι τινα , ών τους κλάδους φών έφθoν ήδη χείσθαι το ύδωρ) οι μεν περί 'Αριστόβου

αυξηθέντας επί πήχεις και δώδεκα · έπειτα την λοιπών | λον (fr. 29 ) ουκ αν συγχωρούεν , οι φάσκοντες, μη

αύξησιν κατωφερή λαμβάνειν , ώς αν κατακαμπτομέ- ύεσθαι τα πεδία. Ονησικρίτω δε δοκεϊ τόδε το ύδωρ

νους , έως αν αψωνται της γης· έπειτα κατά της δια- αίτιον είναι των εν τοις ζώοις ιδιωμάτων, και φέρει

δοθέντας ριζούσθαι ομοίως ταίς κατώρυξιν , είτ' αναδο- σημείoν τo και τας χρόας των πινόντων βοσκημάτων

θέντας στελεχούσθαι· εξ ου πάλιν ομοίως τη αυξήσει | ξενικών αλλάττεσθαι προς το επιχώριον. Τούτο μεν

κατακαμφθέντας άλλην κατώρυγα ποιείν είτ' άλλην, ούν εύ · ουκέτι δε και του μέλανας είναι καιολότρι

και ούτως εφεξής , ώστ ' αφ ' ενός δένδρου σκιάδιον γί- Ιχας τους Αιθίοπας , εν ψιλούς τοίς ύδασι την αιτίαν τι

navigatione ; sed malum navium cursum , quæ velis non truncum exeant , a quo postquam aucti fuerint , in eodem

bene instructæ sint , et ita fabricatæ ut utrinque costæ modo flectantur, et aliam propaginem efficiant , rursusque

matricibus eas recipientibus destituantur. Inter hanc at- aliam ac sic deinceps, ut ab una arbore longum umbracu .

que Indiam alias insulas esse , ipsam vero omnium maxime lum fiat , tabernaculo multis columnis innitenti simile. Re

meridiem versus sitam : circa eam gigni cete vitæ ancipi- fert ad hæc miras arborum magnitudines , quarum stipitem

tis , alia bobus , alia equis , alia aliis terrestribus animalibus vix quinque homines complecti queant.

similia.

16 .
14 .

Bosmorum Onesicritus ait frumenti genus esse minus tri. Flumina exundare et ventos a terra non spirare , id

tico , et inter amnes nasci : torreri autem , quum in area comprobatur verbis Onescriti. Is enim maritimam oram

excutitur, atque jurare istos non prius ex area se elaturos dicit palustrem undosamque esse , præsertim ad fluminum

quam igni frixerint : id eo faciunt, ne semen exportetur. ostia propter limum et maris eMuxum , et propterea quod

marini venti praevaleant ..
15 .

India multas sane admirabiles arbores fert , e quibus

est , cujus rami ad terram perpendent, foliis non minori- ( Aquam jam decoctam e nubibus in India effundi) id

bus clypeo . Onesicritus curiosius ea persequens , quæ sunt Aristobulus non concesserit, qui negat campos complui ;

in Musicani terra , Indiæ australissima , refert arbores Onesicrito autem videtur aqua hæc causa esse proprieta

quasdam ingentes esse , quarum rami quum ad duodenos tum in animalibus : cujus signum affert , quod pere

cubitos creverint, reliquum incrementum pronum faciant, grina pecora eam potantia colores suos in regioni ei fami

deflexi quo usque terram contingant : deinde terram sub- liarem mutant colorem : atque hoc profecto bene dictum,

cant, ac radices agant , veluti traduces : mox rursus in est. Quod autem Æthiopes nigri sunt et erispi , ejus rei

17 .
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18 .

θέναι , μέμφεσθαι δε τον Θεοδέκτην εις αυτόν τον μον ήν τας γυναίκας τοις ανδράσι συγκατακαίεσθαι:

ήλιος αναφέροντα το αίτιον , ώς φησιν ούτος : κτλ. Αtque eadem fere ex eodem fonte (Clitarcho )

tradidit Curtius IX , 1 , 24 sqq. » GEIER .

Oις αγχιτέρμων ήλιος διφρηλατών

σκοτεινόν άνθος εξέχρωσε λιγνύος 19 .

είς σώματ’ ανδρών και συνέστρεψεν κόμας

μορφαϊς άναυξήτησι συντήξας πυρός .

Strabo XV , 7οι : 'Ονησίκριτος δε την πλευράς

" Έχοι δ' άν τινα λόγον · φησί γάρ , μήτε εγγυτέρω τους | εκάστης της απολαμβανομένης νήσου (Πατταληνής)

Αίθίοψιν είναι τον ήλιον ή τοις άλλοις, αλλά μάλλον | τριγώνου το σχήμα δισχιλίων , του δέ ποταμού το πλά

κατά κάθετος είναι και διά τούτο επικαίεσθαι πλέον , τος , καθ' και σχίζεται εις τα στόματα , όσον διακοσίων

ώστ' ουκ ευ λέγεσθαι αγχιτέρμονα αυτοϊς τον ήλιον , ( σταδίων)· καλεί δε την νήσον Δέλτα , καί φησιν ίσην

ίσον πάντων διέχοντα. Μήτε το θάλπος είναι του τοιού- είναι το κατ’ Αίγυπτον Δέλτα , ουκ αληθές τούτο λέ

του πάθους αίτιον" μηδέ γάρ τοις εν γαστρί , ών ου , γων. Το γάρ κατ' Αίγυπτον Δέλτα χιλίων και τριακο

άπτεται ήλιος . σίων σταδίων έχειν λέγεται την βάσιν , τάς δε πλευράς

εκατέραν ελάττω της βάσεως.

Cf. Aristobul . fr. 31.Vincentius The voyage of

Strabo XV , p . 699, de Cathæis , gente Indica : Nearchus p . 143 .

'Εν δε τη Kαθαία καινότατον ιστορείται το περί του

κάλλους ότι τιμάται διαφερόντως , ώς ίππων και κυνών

βασιλέα τεγάρ τον κάλλιστοναιρεΐσθαίφησιν'Ονησί- Ι Strabo XV , p . 701 , de ora Pattalorum insulæ

κριτος , γενόμενόν τε παιδίον μετά δίμηνον κρίνεσθαι | finitima : Φησί δ' 'Ονησίκριτος , την πλείστην παρα

δημοσία , πότερον έχει την έννομον μορφήν και του λίαν τήν ταύτη πολύ το τεναγώδες έχειν , και μάλιστα

ζήν άξίαν ή ού · κριθέντα δ' υπό του αποδειχθέντος άρ- κατά τα στόματα των ποταμών , διά τε την χούν και

χοντος ζην ή θανατούσθαι· βάπτεσθαί τε πολλοίς ευαν- τας πλημμυρίδας και το μή πνεϊν απογαίους, αλλ' υπό

θεστάτοις χρώμασι τουςπώγωνας αυτού , τούτου χάριν των πελαγίων ανέμων κατέχεσθαι τούτους τους τόπους

καλλωπιζομένους· τούτο δε και άλλους ποιείν επιμελώς | το πλέον. Λέγει δε και περί της Μουσικανού χώρας επί

συχνούς των Ινδών ( και γάρ δή φέρειν την χώραν πλέον εγκωμιάζων αυτήν , ών τινα και άλλους Ινδούς

χρόας θαυμαστάς ) και θριξίκαι έσθησι, τους δ' ανθρώ- κοινά ιστόρηται , ώς το μακρόβιον, ώστε και τριά

πους τα άλλα μέν ευτελείς είναι, φιλοκόσμους δέ . κοντα επί τοις εκατόν προσλαμβάνειν.

« Similia de Sopithæ terræ incolis tradit Diodo- Ιdem p. 71ο : Δούλοις δε ούτος ( ο Μεγασθένης) μέν

rus XVII, 91. De Cathæis autem apud eundem in φησι μηδένα Ινδών χρήσθαι. Όνησίκριτος δε των εν

antecedentibus haec leguntur : παρά δε τούτοις νόμι- | τη Μουσικανού τούτ ' ίδιον αποφαίνει , και ως κατόρ

20 .

non recte in meris aquis causam ponit , ac Theodectem re- ornatus gratia : multos id alios quoque ex Indis impense

prehendit , qui causam referat ad solem , quum sic ait : facere : regionem enim colores admirabiles et capillis et

vestibus tingendis ferre , homines vero , cetera frugales,

Quorum propinqua sol adurens orbita ornatui nimiam operam dare .

fuliginoso tincta corpora imbuit,
19.

æstuque tostas sieco crispavit comas ;

materiemque adolescendi consumptam abstulit. Onesicritus ait unum quodque latus (Indi alveis) compre

hensæ insulæ ( Pattalenes ), quæ figuram triangulam lia

Quamquam hoc quidem rationem aliquam habet : dicit bet, bis mille stadiorum dicit ; fluminis latitudinem , ubi in

enim solem non esse viciniorem Æthiopibus quam aliis , | alveos scindítur, ad stadia ducenta ; el eam insulam Delta

sed magis perpendicularem , et propterea magis adurere; nominat , Ægyptioque asserit Delta æqualem , quod verum

ut non recte dicat ille solem propinquum ab omnibus æ- non est. Nam Ægyptium Delta mille et trecentorum stadio

qnaliter distantem . Tom calorem quoque non esse nigre- rum basin habere dicitur, laterum utrumque minus basi.

dinis causam , quum qui in utero sunt matris , quos nondum
20.

sol attigit, tamen nigrescant.

Onesicritas dicit finitimam oram magna ex parte palu
18.

strem esse , præsertim circa fluminum ostia , propter lutum

Mirum maxime est quod de honore pálcritudini tanto quod affertur, et maris affluxum , et quia a terra venti non

habito in Cathæa narrant ut equorum et canum . Onesicri. spirant , sed loca hæc a marinis natibus occupantur. Mul

tus auctor est apud eos regem pulcerrimum eligi, puerum tus est etiam in Musicani terra commendanda , non

vero post duos a partu menses publice judicari, utrum le- nulla incolis ejus cum aliis Indis communia memorans , st

gitimam formam habeat et vita dignam , necne ; eumque , de longitudine vitæ , quod centum et triginta vivant annes.

quum ab eo judicatus fuerit , qui rei præest, vel vivere vel Megasthenes dicit neminem Indorum servis uti. Onesi

interimi : tingi etiam barbas ibi multis variisque coloribus . critus id proprium eorum ait , qui sub Musicano sunt, et
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21 .

22 .

22 a.

Θωμά γε» καθάπερ και άλλα πολλά λέγει της χώρας De puteo Syenes cf. Eustath . ad Dion . 222 ; Ar

ταύτης κατορθώματα ώς ευνομωτάτης. rian . Ind . 25,7 ; Strabo II , p . 164 ; Pausan. VIII,

38 , 6 ; Lucan . II , 687 ; Salmasius Plin . Exercit .

p . 298 sqq.

Strabo XV, p . 7ο5 : Ονησίκριτος δε και έως 24 a .

τριακοσίων ετών ζην φησί ( τους ελέφαντας) , σπάνιον

δέ και έως πεντακοσίων κρατίστους δ' είναι περί τα | Maleus nomine, juxta quem umbra estate in au
Idem ibid . : In Indiæ gente Oretum , mons est

διακόσια έτη , κυίσκεσθαι δε δεκαετίαν . Μείζoυς δε των
strum , hieme in septemtrionem jaciuntur. Quinde.

Λιβυκών και έδρωμενεστέρους εκείνος τε είρηκε και
cim tantum noctibus ibi apparet septemtrio. In ea

άλλοι ταϊς ούν προβοσκίσιν επάλξεις καθαιρείν και
dem India Patalis celeberrimo portu sol dexter

δένδρα ανασπάν πρόρριζα , διανισταμένους εις τους
oritur, umbræ in meridiem cadunt. Septemtrionem ,

οπισθίους πόδας .
ibi Alexandro morante , annotatum prima tantum

noctis parte aspici. Onesicritus dux ejus scripsit,

Plinius H. N. VI , 24 : Taprobanen alterum quibus in locis Indiæ umbræ non sint, septemtrio .

orbem terrarum esse , diu existimatum est Anti. nem non conspici, et ea loca appellari Ascia : nec

chthonum appellatione; ut liqueret insulam esse , horas dinumerari ibi.

Alexandri Magni ætas resque præstitere. Onesi 25 .

critus, classis ejuspræfectus, elephantos ibi majo

res bellicosioresque quam in India gigni scripsit.
Plinius H. N. VII , 2 , 28 : Onesicritus, quibus in

Cf. Ctesias fr. 60 sq . et fragmenta Megasthenis.
locis Indiæ umbræ non sint, corpora hominum cubi

torum quinim et binorumpalmorum exsistere et vi

vere annos centum triginta , nec senescere sed ut

medio ævo mori. Cf. Ctesias fr. 57 , § 15 ; Clitarch .
Servius ad Virg. Æn. I , 653 : Onesicritus ait in

fr . 12

India esse arbores , quæ lanam ferant.
26 .

Tonesicritus codex Fuld . ; vulgo Ctesias. Vide

præf. ad Ctesiæ fr. p . II . De re cf. Nearch . fr. 9 . Plinius H. N. VI , 26 , p . 367 Tchn . : Sed prius

quam hæc ( de Carmania ac Perside atque Arabia )

generatim persequamur, indicare convenit,quæ pro
Arrian . Exp . ΑΙ . VI , 2 , 3 : Tού μεν δή ναυτικού

dit Onesicritus, classe Alexandri circumvectus in
παντός Νέαρχος αυτό εξηγείτο της δε αυτού (Αλεξάν- | mediterranea Persidis et India , narrata protime a

pou) vedos xubepviens 'Ovr cixpiros,os ev tõi Eurypach Juba : dein eam navigationem , quæ his annis com

ήντινα υπέρ 'Αλεξάνδρου ξυνέγραψε και τούτο εψεύ

σατο , ναύαρχον εαυτόν είναι γράψας, κυβερνήτης όντα. gatio nec (omnia) nomina habet mansionum, nec
et

Perperam Suidas v. Néapyos : dieucato od ( sc. Spatia :primumque Xylenepolis ab Alexandro con

Νέαρχος) ναύαρχον εαυτόν αναγράψας είναι , κυβερνή- | dita , unde ceperunt ecordium, juxta φuod lumen,

aut ubi fuerit, non satis explanatur. Hæc tamen

digna memoratu produntur : Arbis oppidum a

Plinius H. N. VIII, 15 : Tradunt in Syene Nearcho conditum in navigatione ea . Flumen Na

oppido, quod est supra Alexandriam quinque mil. brum ( Arbius s . Arabius Arriani ? ) navium capax ,

libus stailiúm , solstitii die medio nullam umbram contra insulam distans LXX stad ., Alexandria con

jaci puteumque ejus experimenti gratia factum to- dita a Leonnato jussu Alexandri in finibus gentis ,

tum illuminari. Ex quo apparere , tum solem illi Argenús portu salubri. Flumen Tuberum ( Tomerus

Loco supra verticem esse, quod et in India supra ap . Ar . ) navigabile, circa quod Pasiræ . Deinde

flumen Hyphasin fieri tempore eodem Oncsicritus Ichthyophagi tam longo tractu , ut XX dierunt

scripsit.

23 .

της ών.

24 .

spatio prænavigaverint. Insula , quæ Solis appel

quidem ea re aliis præstare : quemadmodum et alia per

multa ejus nationis laudem primariam merentia commemo.

rat , utpote quæ optimis utatur legibus .

21 .

Onesicritus dicit elephantos Indiæ ad trecentesimum an

nam vivere, raro ad quingentesimum : circiter ducentesi

mom robustissimos esse , in utero gestare ad decennium .

Majo.es Libycis ac validiores quum hic tum alii perhi.

bent , quum proboscidibus propugnacula dejiciant, et ar

bores radicitus evellant in posteriores pedes erecti.

23 .

Nearchum Alexander universæ classi præfecit ; Onesicri

tum navis suæ gubernatorem constituit , qui quiden , in ea

historia , quam de Alexandro conscripsit , etiam hocmen

titur, quod se classis præfectum fuisse scribit, quum gu

bernator navis tantum esset.
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latur et eadem cubile Nympharum , rubens, in qua « ritre , Ori gens pro Origens; Andanis pro Hytanis;

nullum non animal absumitur, incertis causis. Ori « Achæmenidas pro Achæmedinas; Aradus pro

gens, flumen Carmaniæ Hytanis portuosum et auro « Acrodatus ; et fortasse Arbis pro ab eis, » Plurimas

fertile. Ab eo primum septemtriones apparuisse ad
harum emendationum cum Harduino in textum re

notavere, Arcturum nec omnibus cerni noctibus, nec cepimus , de reliquis cf. Harduini annot . ad h. I.

totis unquam. Achæmenidas usque illo tenuisse . Solita doctrinæ copia hunc locum tractavit Salma.

Æris et ferri metalla et arsenici et minii exerceri, sius Exercitt . Plin . p . 829 sqq. Ceterum satis con

Inde promontorium Carmaniæ est, ex quo in ad stat, quantum in Indicis aliisque nominibus bar

versa ora ad gentem Arabice Macas trajectus distat baris et Græcis auribus insuetis vel ipsi auctores

L M. passuum . Insulæ tres, quarum Oracla (Oa vel librarii peccaverint , ut nemini mirum videri

racta ap . Arr. ) tantum habitatur aquosa , a contie debeat , si eadem nomina ab Onesicrito longe

nenti XXV M. passuum . Insulæ IVjam in sinu aliter atque a Nearcho auribus concepta ac literis

ante Persida. Circa has hydri marini vicenûm cu consignata fuerint, » – Pag . 81 : « Utut vero toto

bitorum adnatantes terruere classem . Insula Acro coelo Plinius ab Arriano differat, cauto quidem

tadus ( Athothadrus, Athithadrus, Athrotradus v . judici vix mirum id videatur, quippe qui probe

lect.; Caicandrus ap . Arr. ? } , item Gauratce, in qui teneat , apud Arrianum quidem uniusNearchinar.

bus Chiani gens, Flumen Hyperis in medio sinu rationem exhiberi, apud Plinium mansionum no

Persico , onerariarum navium capax . Flumen Si. mina ac spatia tum ex Nearchi lum ex Onesicriti

tiogagus ( Sitioganus, Sitiogradus v. lect. Sitacus navigationis descriptione hausta esse . Accedit, id

ap . Arr.), quo Pasargadas septimo die navigatur, quod gravissimum est , Plinium breviario isto non

Flumen navigatile Heratemis ( ita ex Arr . Har ipsius Onesicriti commentarios, sed eam descriptio

duinus. Codd . Phrystimus, Phryitimas, etc. ) , in nem ante oculos habuisse, quam Juba sub Onesi

sula sine nomine, Flumen Cranis modicarum na criti nomine edidisset (narrata prorime a Juba

vium caparper Susianen fluit; dextra ejus accolunt Plin . ] ... Jubam Mauritaniæ regem a Cæsare Ro

Derimontani, qui bitumen perficiunt. Flumen Za mam in triumphum ductum , Romanis literis insti

rotis ostio difficili nisi peritis , insulæ duce parve , tutum studiorum claritate mirabiliorem etiam quart

inde vadosa navigatio palustri similis, per euripos regno factum et aliarum scriptionum et libri de

tamen quosdam peragitur. Ostium Euphratis. Lacus expeditione Arabica , C. Cæsari Augusti filio de

quem faciunt Eulæus et Tigris juxta Characem . dicati , auctorem fuisse constat . Inprimis igitur

Inde Tigri Susa. Festos dies ibi agentem Alexan ille quum rerum geographicarum studiosus esset,

drum invenerunt septimo mense postquam digressus Romanos harum rerum etiam tum satis imperitos

ab iis fueratPatalis, tertio navigationis. Sic Alexan de oræ maritimæ et maris Erythræi parte Euphrati

dri classis navigavit.
et Indo interjecta melius edocturus celeberrimam

Nec omnia nomina] Voculam omnia interposuit Onesieriti et Nearchi navigationem in suum usuin

Geier. optime ; non continua nomina conjecerat convertit , eorumque commentariis ita usus est,

Dodwell. De Arriani Nearcho p . 2441 Geier. p . 81 : ut , quæ apud utrumque memoratu digna vide

Quod autem viri docti , inter quos Dodwellus , rentur, mixta fortasse doctioribus sequiorum Ale

vehementer sunt mirati , nihil fere similitudinis in xandrinorum de his locis narrationibus , scriptis

tercedere inter hoc Plinii breviarium et Nearchi mandaret eamque scriptionem ex more hujus ætz

paraplum ab Arriano magnam partem exscriptum ; tis Onesicriti Paraplum appellaret. Itaque nec mil

breviarium istud plurimis locis cum hoc paraplo liaria Romana in Plinii breviario adhibita cum

egregie posse conciliari doctissime comprobavit Dodwello nos offendent neque illud cum eodem

Vincentius [ The voyage of Nearchus, London . mirabimur, quod unius Onesicriti navigatione in

1797 , a Schmiedero inserta editioni Arrian . Indic . ) . antecedentibus allata , Plinius paullo post Near

Pag. 103 : « De singulis autem nominibusapud chum juxta Onesicritum appellavit . -

Plinium et Arrianum inter se discrepantibus Vin
27 .

centiusp 259 sqq . Schmiedero interprete hæc ad
Strabo XV , p . 726 : Ονησίκριτος δε λέγει πο

notat : « Sed sive Onesiacritus sit causa ejus diffe- | ταμόν εν τη Καρμανία καταφέροντα ψήγματα χρυσο

« rentiæ , sive Juba , non prorsus insociabilis est
και ορυκτού τε είναι μέταλλον , και αργύρου και χαλ

a cum Nearcho ; nam , Salmasio juvante , lego Arbis κού και μίλτου όρη δε είναι δύο , το μεν αρσενικού ,

a pro Nabrus; Tomerus pro Tuberus, Oritæ pro Pa . TÒ Ó álós . Cf. Curtius VIII , 9 , 18 .

1

1

27 .

1Onesicritus tradit Numen esse in Carmania quod auri

ramenta ferat : tum argenti fossilis et aris et nisi (ES ,

et montes duos , alterum arsenici, alterum salis.
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28 .
Ονησίκριτος και το επί τω Δαρείου τάφω γράμμα τόδες

Strabo XV , p . 729, de Euphratis et Tigridis | Φίλος ήν τοϊς φίλοις·ίππους και τοξότης άρι

ostiis : Ονησίκριτος δε πάντας (τους ποταμούς ) φησίν Ιστος εγενόμην κυνηγών εκράτουν πάντα

εκβάλλειν εις την λίμνην , τόν τε Ευφράτης και τον ποιείν ηδυνάμην. Sequiturlocus Aristi Salamini.

Τίγριν· εκπεσόντα δε πάλιν τον Ευφράτην έκ της λί 32.

μνης ιδίως στόματι προς την θάλατταν συνάπτειν . Cf.

Lucian . Macrob . c . 14 , p . 64 1 Didot . : Kūpos ał ó
Nearch . fr . 35 .

Περσών βασιλεύς , ο παλαιός , ώς δηλούσιν οι Περσών
29 .

Plinius H.N. VI , 29:Euphrate navigari Bα- | Αλεξάνδρου συγγράψας συμφωνείν δοκεί , εκατοντού
και Ασσυρίων ωροι, οίς και 'Ονησίκριτος και τα περί

bylonem e Persico mari CCCCXII. mill. passuum
της γενόμενος εζήτει μεν ένα έκαστον των φίλων, μα

tradunt Nearchus et Onesicritus. Qui vero postea
θών δε τους πλείστους διεφθαρμένους υπό Καμβύσου

scripsere , a Seleucia CCCCXL. mill ., Juba a Ba .
του υπέος , και φάσχοντος Καμβύσου κατά πρόσταγμα

bylone Characem CLXXV . mill. pass.
το εκείνου ταύτα πεποιηκέναι , το μέν τι προς την ωμό

Cf. Nearch . fr . 35. « E Plinii loco constat Near
τητα του υιού διαβληθείς , το δε τι ως παρανομούντα

chi sententiam atque Onesecriti a Juba fuisse ex
plicatam : ita scilicet , ut a sui regni scriptoribus | αυτόν αιτιασάμενος αθυμήσας ετελεύτα τον βίον.

« Fortasse eodem hæc loco Onesicritus attigit ,
atque lectoribus intelligeretur Romanis . « DoD

quo de Cyri egit sepulcro ( fr. 31 ) . Neque enim
WELL. 1. 1 .

30 .
cum Meiero ( in Erschii et Gruberi Encycl. sect.

III ,P. III , p . 457 ) equidem contenderim , ex hoc

Elian . Η . Α . ΧVΙΙ , 6 : Περί δε την Γεδρωσίαν | loco esse consentaneum , Onesiacriti commentariis

χώραν (έστι δε μοίρα της γης τηςΙνδικής ουκ άδοξος ) | antiquiorem Persici regni historiam tractatain

Ονησίκριτος λέγει και Όρθαγόρας γίνεσθαι κήτη ήμισυ
esse . » GEJER . Cf. Ctesiæ fr . p . 63 .

έχoντα σταδίου το μήκος , πλάτος δε κατά λόγον του
33 .

μήκους και τούτο δηλονότι· τοσαύτην δέ φασιν έχειν

δύναμιν αυτά , ως πολλάκις , όταν αναφυσήση τους μυ- Lucian . De morte Peregrini c. 25 , p. 694 Didot . :

κτήρσιν , ές τοσούτον αναρρίπτειν της θαλάττης τοκλυ
Εκείνοι γάρ ( οι Βραχμάνες ) ουκ έμπηδώσιν εις το

δώνιον , ώς δοκείν τοις άμαθέσι και απείροις πρηστή- | πυρ , ώς ' Ονησίκριτος ο Άλεξάνδρου κυβερνήτης ιδών

ρας είναι ταύτα . Cf. Nearch. fr . 25 . Κάλανoν καόμενον φησίν , αλλ' επειδάν νήσωσι , πλη
31 .

σίον παραστάντες ακίνητοι ανέχονται παραπτώμενοι ,

Strabo XV , p . 73o, de Cyri sepulcro : 'Ονησί- | είτ' επιβάντες κατά σχήμα κάονται, ουδ' όσον ολίγον

κριτος δε τον μέν πύργον δεκάστεγον είρηκε και εν μέν | εκτρέψαντες της κατακλίσεως .

τη ανωτάτω στέγη κείσθαι τον Κύρον επίγραμμα δ' Cf. Nearch . fr . 37. Diodor. XVII, 107 ; Plu

είναι Ελληνικόν , Περσικούς κεχαραγμένον γράμμασιν· | tarch . Αlex . 69 ; Arrian . Exp . Αlex . c . 69; Elian .

Ενθάδ'εγώ κείμαι κύρος, βασιλεύς βασιλήων:ΙV. Η . ΙΙ , 41 ; V , 6 ; Droysen . 1. 1. p . 503. Bohlen .

και άλλο Περσίζον προς τον αυτόν νούν . Μέμνηται δ' 1. 1. p . 287 sqq.

30 .

28 . primat . Onesieritus illius quoque meminit , quæ in Darii

Onesicritus ait omnes fluvios , Euphratem Tigrimque,
sepulcro erat hoc sensu : Amicus fui amicis , et eques et

in lacum influere : rursumque Euphratem e lacu egres
sagittator optimus , venatores superavi et omnia facere po

tui .

sum proprio ostio cum mari jungi .
32 .

Cyrus , Persarum rex , antiquus ille , ut indicant Persa

Circa Gedrosiam (quæ pars est India haud ignobilis )
rum et Assyriorum annales , quibus etiam Onesicritus vitæ

Onesicritus et Orthagoras cete gigni dicunt dimidiati stadii
Alexandri scriptor, consentire videtur, centum annorum

habentia longitudinem et pro longitudinis ratione latitudi
quum esset , amicorum unumquemque requisivit : com- ,

nem quoque. Eaque tanti dicunt esse roboris , ut sæpenu
perto autem plerosqne interfectos a Cambyse filio suo , qui

mero , quando fistulis respirarint, tantopere in sublime ipsius se imperio hoc fecisse diceret , contristatus partim

ejiciant fuctus marinos , ut nescientes et imperiti typhones quod male audiret propter crudelitatem filii, partim quod

spectare videantur.
facinora ipsius coarguisset , vitam finiit.

31 .
33 .

Onesicritus ait turrim decem tabulata habuisse , et in Brachmanes enim non insiliunt in ignem , ut Onesicritus

supremo Cyrum jacere. Inscriptionem esse Gracam Persicis narrat Alexandri gubernator, qui ardentem vidit Calanum ,

exaratam literis : sed rogo exstructo prope astantes immoti ustulari se pa

Cyrus ego , rex olim regum , conditus hic sum. tiuntur ; tum conscenso rogo , servato eodem babitu , cre

Aliamque esse Persicam , quæ eandem sententiam ex- mantur, ne paullum quidem immutantes de suo concubitu .
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Νέαρχος , 'Ανδροτίμου ('Ανδροτίνου libri Arrian . tandem ærumnis , Pasitigrim ingressus servatain

Exp . ΙΙΙ . 6 , 8 ) , το γένος μεν Κρής · ώκει δε εν 'Αμφι- | classem regi tradidit . Leta illa dies sacrificiisla

TEÓREL tñ étè Erpúuovi , Arrian . Hist. Ind . 18 , 10, disque . Quoquoversus Nearchus per castra ibat ,

cl . 38 , 4.Aliter Stephanus Byz . : Ajen (* ) , Tónis petebatur floribus ac sertis ( Arr. Ind . 42 ) . Mox

Μακεδονίας , από του πλησίον ιδρυμένου Λητούς ιερού , | Susis ex manu Alexandri et uxorem accepit Men

ως Θεαγένης Μακεδονικούς . Το εθνικών Ληταίος· ούτω toris Rhodii Barsinesque filiam , et coronam au

γάρ ίστορείται Νέαρχος (libri Νίκαρχος) Ληταίος, ream , praemia meritorum ( Arr . Εxp . VΙΙ , 4 sq .

Tūv AleEdvapestī usycho GUGTPATEUQUÉvwv Ôta- Ind . 42 ) . Prope Babylonem ad Nearchum acce

onuotatos. Cujus discrepantiæ origo me fugit ; ni- dunt Chaldæi, orantes ut de oraculis Alexandrum

hil se commendat sententia Berkelii , qui Stepha- certiorem faceret atque dehortaretur, ne urbem

num censet in vitiato Theagenis codice (?) Antaios rex intrare sustineret ( Diodor. XVII, 112 , 3. Plu

legisse pro Kρηταίος. Κρής Nearchus dicitur etiam tarch . Alex . 73. ) . Jam correptus morbo fatali

ap . Diodor . XIX , 69 , 1 . Alexander ex ore pependit Nearchi , ακροώμενος

Vivente adhuc Philippo Nearchus inter fami- | τα περί τον πλούν και την μεγάλην θάλατταν( Plu

liares erat Alexandri . Quare Philippus quum , re tarch . Al . 76 , cl . Arrian . Exp . VII , 25 ) . – Rege

pudiata Olympiade , Alexandrum haud immerito vix defuncto , Perdiccas, Sextus mensis est, in

suspectum haberet , cum reliquis filii amicis con- quit , ex quo Rhoxane prægnans est : optamus ut

siliorumque sociis etiam Nearchum in exilium marem enitatur : ejus regnum diis approbantibus

ejecit. Quos omnes post obitum patris Alexander futurum . Interim a quibus regi velitis, destinate.

revocavit , summisque deinde affecit honoribus Tum Nearchus, Alexandri modo sanguinem ac

( Plutarch. Alex . 10 ; Arrian . Exp . III , 6 , 8 ) . Et stirpem regiæ majestati convenire , neminem , ait ,

Nearchum quidem Lyciæ finitimisque ad Taurum posse mirari. Ceterum exspectari nondum ortum

usque regionibus præfecit ( Arrian . 1. 1. 01. 111 , regem , et qui jam sit præteriri, nec animis Mace

3. a . C. 334 ) . Eo satrapæ munere functus Near donum convenire, nec tempori rerum . Esse e Bar

chus est usque ad an . Ol . 113 , 1 , a . C. 328 , sine filium regis : huic diadema dandum (Curtius

quo tempore , ut mercenarios regi adduceret , una X , 6 ) . Hæc Nearchus , qui filiam Barsines uxorem

cum Asandro Ioniæ satrapa profectus est in Ba
habebat. - Perdicca provincias distribuente ,

ctriam ( Arrian . Exp. IV , 7,4 ) , ubi mox eum me Nearchus Lyciam et Pamphyliam obtinuit, te

morari videmus inter chiliarchos scutatorum ( tāv stante Justino (XIII , 3 ) . Contra Diodorus (XVIII)

ÚTEGOTEIGTÖÖv ). Arrian . Exp . IV , 30 , 11. Deinde 3 , 1 ) et Curtius ( X , 10 , 2 ) eas regiones Anti-

decreta ad Oceanum per flumina navigatione , dux gono assignatas esse tradunt . Igitur erravit Justi

classis universæ constitutus est ( Arrian . Exp . VI , nus tempora confundens, aut cum Droysenio

2,6 ; Ind . 18 , 10 ) . Postquam ad mare feliciter ( Hellen. I, p .42 ) statuendum est Nearchum præ

perventum erat , nova regi consilia volventi atque ferentem munus navarchi regii , tributis sibi pro

idoneum navigationis ab Indi ostiis ad Euphratem vinciis cessisse Antigono . Utut est , ab Antigoni

instituendæ ducem quærenti sponte sua sese obtu- partibus stetisse Nearchum scimus ex Diodoro.

lit Nearchus , faustum spondens conaminis succes
Scilicet lib . XIX , 19,4 ( 01. 116 , 1 , a . C. 316 )

sum (lege fr. 18 , ex Arrian . Ind . 20 ) . Neque memoratur interduces Antigoni contra Eumenem

virum fortem prudentemque ( vid. fr . 28 ) non proficiscentis , atque lib . XIX , 69 , 1 ( 314 a . C.)

juvit fortuna. In ipso itinere Nearchus Alexan inter consiliarios , quos Demetrio filio Antigonus

drum convenit in Salmunte (**) urbe Carmaniæ adjunxit. Hactenus de vita Nearchi .

( Vide Arrian . Ind . 32 sqq . , qui fusius et optime
Commentarii Nearchi descriptionem navigatio

hæc ex Nearchi commentariis narrat ) . Exantlatis nis continebant, quam ab Indi capitibus usque

Pasitigrin oras maritimas legens instituerat. Ex iis

(* ) Ita pro vulg . Antń posui jubente Theognost . Can. p . sua tantum non omnia excerpsit Arrianus (") in
617 , 15. Ceterum de Lete urbe cf. Marsyas ap. Harpocrat.

S. V.; Ptolem . III , 13 ; Zonaras p. 1304 ; numıni ap . Mion- (*) « Erant qui lunc ( Arriani) Nearchum falsarium ,

net . Supplem . vol . III , p . ejusque itinerarium Ptolemæorum demum tempore con

(**) Si quidem fides habenda Diodoro XVII , 106 , 4. V. positum esse crederent, in quibus nominandi Harduinus

Droysen . Alexand. p . 481 not . 13 ; Ritter . Erdkunde, tom . ad Plin . H , N. P, 326 et H. Dodwellus Dissert. de Nearch.

X , p. 27 sqa. Parapl. in Hudson Geogr. Min . tom . I. [ adde Bolilen . Das

31 .
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sed

Hist . Indica inde a cap . 20. Jam vero quum
multa interitu ( fr 37 ) , de Cossæis ab Alexandro perhie

( v . c . fr. 17 , 33 , 34. 37 ex . Arr. et Strabon . ) ex mem devictis atque oppressis ( fr. 34 ) ; huc deni

Nearcho afferantur, quæ ad ipsam navigationem que sunt referenda , quæ de terrarum situ et ma

nihil pertineant, nonnulli ( **) censuerunt aut Pa- gnitudine, de populorum moribus , de plantarum ,

raplum partem fuisse majoris operis , aut præter animaliuin natura aliisque id genus ille persequu

Paraplum singulare de Alexandri expeditione opus tus est. Hæc vero omnia quum navigationem ab

a Nearcho conscriptum esse. Eamque sententiam Hyphasi usque ad Pasitigrin Nearcho duce per
confirmari dix runt loco Suidæ s . v . Néapzos , ubi actam aliquatenus certe attingant , totius libri

hec : Ούτος συνεστράτευσεν Αλεξάνδρω καιξυγγρα- | primarium quidem argumentum in hac navigationis
φήν συνεγράψατο υπέρ 'Αλεξάνδρου: εψεύσατο δε descriptione (τοίς αμφί τω παράπλω cf. Arr. Ηist .
ναύαρχον εαυτόν αναγράψας είναι κυβερνήτης ών . Αt Ind . c . 18. et Exp. Alex. VỈ . c . 28 ) versatum

quum pateat in postremis temere misceri Nearchi fuisse existimamus, cui secundaria accederet earum

et Onesicriti memoriam , etiam ista únèp Alegávèpou quoque rerum narratio , quæ ad navigationem

curypapń rectius ad Onesicritum referetur. Certe illam plusminusviderentur pertinere . Quare quo
nihil hoc loco potest probari . De reliquis audia- niam Indicæ res et per se memoratu dignæ et cumi

mus Geierum nostrum : « Quoniam constat , Ar- ipsa navigatione arctius videbantur cohærere ,

rianum Strabonemque et de ipsa navigationis de- earum descriptione noluit supersedere auctor di

scriptione et aliis de rebus , quæ ad navigationem ligentissimus, eademque de causa non prætermit
nihil videren tur pertinere , iisdem haud raro locis

tenda putavit, quæ intra ipsum navigationis tem

eodem usos esse Nearchi testimonio , neque alia pus exercitui pedestri juxta oram maritimam pro

alio tractata esse libro uspiam indicasse : consen
ficiscenti accidissent. Hinc sponte consequitur, in

taneum profecto videtur, eodem Nearchi libro Arriani Historia Indica inde a capite XX.
usque

simul naviga tionis aliarumque rerum descriptio- ad caput XLIII non integrum Nearchi opus ,

nem fuisse comprehensam . Etenim siquidem re- primarium modo ejus argumentum esse conserva

vera Nearchus præter navigationis descriptionein tum ; reliqua vero ejus parte Arrianus ita videtur

singularem quendam de Alexandri rebus librum usus esse , ut quæ memoratu digna ab hoc auctore

edidisset, primum illud maximopere unicuique prodita essent, passim cum aliorum narrationibus

mirum videretur, Arrianus quod in Historia qui- mixta vel Historiæ Indicæ vel Expeditioni Alexan

dem Indica alterius libri ubique fere şequutus dri intexeret. Ita in Historia Indica c . 19 , 58 , ipse

auctoritatem , in Expeditione Alexandri ne verbo Arrianus , ubi exposuit quomodo in Hyphasi et

quidem alteriam attigisset. Neque Arrianus solun Indo classis regia instructa fuisset,de reliqua hujus

et Strabo , sed etiam Plutarchus, Diodorus et quot- navigationis narratione lectores ad Expeditionem

quot sequioris ævi auctores Alexandri res con- Alexandri a se scriptam ablegavit ; unde etiam quid

scripserunt, Nearchi librum iisdem de rebus com- causæ fuerit apparet, uno quod sexto hujus operis

positum prorsus ignorant... Satis jam apparebit , libro , quippe quo hujus navigationis descriptio

non duos singulareslibros, sed unum tantummodo contineretur, bis Arrianus ad Nearchi auctorita

opus Nearcho esse tribuendum , cujus de argu- tem provocaverit , neque dubium potest esse quin

mento quæstio restat haud ita difficilis. Primum maxima hujus libri pars ex Nearchi fluxerit com

enim inter omnia hujus libri fragmenta ne unum
mentariis.

quidem reperitur, quod ad Alexandri res ante ex- « Denique ad Nearchi fidem quod attinet , haud

peditionem Indicam gestas jure queat referri. multum sane in Indicarum certe rerum descri

Immo quæcunque de Alexandri rebus a Nearcho ptioneei esset tribuendum , si judicium sequeremur

sunt prodita , ad unum temporis pertinent spatium , Strabonis ( p . 70 ) , qui , 'Atavtes, inquit , oi nepl

quod inter reditum ex India et regis mortem erat της Ινδικής γράψαντες , ως επί το πολύ ψευδολόγοι γε

interjectum. Ηuc istaspectant de Alexandro apud | γόνασι , καθ' υπερβολήν δε Δηίμαχος» τα δε δεύτερα

Mallos vulnerato (fr . 17 ) , de itinere per Gedro- | λέγει Μεγασθένης (fr. 1ο) , Όνησίκριτός τε και Νέαρ

siam suscepto , ( fr. 23 ) de Calani Gymnosophistæ xos xai aloe TapayeniCortesHôn . Contra quam se
veriorem auctoris gravissimi censuram verissime

all. Ind. I , p. 68 ] . Jure vero ab bis auctorem crimina
tionibusdefendere conatisunt D'Anville, Rennel,Roberta jam Vincentius animadvertit, quæ Straboni vix

son , l'incent, alii , de quorum sententia exponit Ste.
credibilia Nearchus narrasse visus esset, ea maxi

Croix, Eram . criliq . p. 745 sqq. » Westermann. ad Voss. mam partem recentiorum geographorum et phy

p. 95. Adde quæ ex Geiero notavimus ad Onesicriti sicorum observationibus ita esse confirmata , ut

fr. 26.

(**) Cti Dodwell. I. I. p. 140 $ 10, et Schmieder Præ
viri diligentiam admirari potius quam fidem infa

fat. ad Arrian . Exp. Al . p . 33 . mare deberemus. Quantopere vero Nearchus veræ
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29.

Ι .

ac sincere rerum narrationi ubiquestuduerit, etiam | ορθώς και ομώνυμον τη Αιγύπτω φησί λεχθήναι τον

eo comprobatur, quod , ubicunque quidpiam non Νείλον ο Νέαρχος.

satis certo ipsi fuit exploratum , non solum inge- Eadem Arrian . Exp . Al . VI , 6 , 5 , ex eodem ,

nue hoc professus est ( fr. 12 . 35 ) , sed etiam in ut videtur, Nearcho . Cf. Bohlen. Das alte Indien

refutandis fabularum ineptiis plurimum operæ po- I , p . 15 .

suit ( fr . 25 ) . Ceterum ut concedamus , rerum no 4 .

vitate deceptum Nearchum hoc illud minus vere
Strabo XV , p . 692 de imbribus Indiæ fluvio

tradidisse, a fabulis fictis atque commentis certe
rumque inundationibus. Vide Aristobuli fr.

eum abhorruisse , strenua etiam spondet viri pro

bitas atque integritas, quam vita et factis affatim
5 .

ille comprobavit. »
Strabo XV , p . 696 : Νέαρχος δε το ζητούμενον

πρώτον επί του Νείλου , πόθεν η πλήρωσις αυτού , δι

δάσκειν έφη τους Ινδικους ποταμούς , ότι εκ των θερι

ΠΑΡΑΠΛΟΥΣ. νών όμβρων συμβαίνει. Αλέξανδρον δ' εν μέν τω

Υδάσπη κροκοδείλους ιδόντα , εν δε τώ Ακεσίνη κυά

μους Αιγυπτίους , ευρηκέναι δόξαι τάς του Νείλου πη

Strabo XV , p . 689 ; Arrian . Ind . c . 3 , de Indie | ώς των ποταμώ τούτω μέχρι εκείσε πλευσόμενον μικρόν
γάς , και παρασκευάζεσθαι στόλον εις την Αίγυπτον ,

magnitudine. Vide Onesicriti fr. 11 .
δ' ύστερον γνώναι , διότι ου δύναται και ήλπισεν.

De iisdem adi Arrian . Ind . c . 6. Cf. Onesicrit.

fr . Aristobul . fr. 29. 32. Bohlen . I. l .

Strabo II , p . 77 : Αι άρκτοι εκεί ( sc . εν τοις άκροις

της Ίνδικής ) αμφότεραι , ως οίονται , αποκρύπτονται ,
6 .

πιστεύοντες τους περί Νέαρχον. Strabo XV , p . 701 , de Pattalene insula. Vide

Idem contendit Megasthenes ( fr. 3 ) , contra- Aristobul . fr . 31 .

dicente Daimacho .

7 .

3 .

Strabo XV , p . 16 sq : Νέαρχος δε περί των σο

Strabo XV , p . 691 : Νέαρχος δε περί της εκ των | φιστών ούτω λέγει τους μεν Βραχμάνας πολιτεύεσθαι

ποταμών επιχοής παραδείγματα φέρει τα τοιαύτα , και παρακολουθείν τους βασιλεύσι συμβούλους, τουςδ'

ότι και το “Ερμου και Καύστρου πεδίου και Μαιάν- άλλους σκοπείν τα περί τήνφύσιν τούτων δ' είναι και

δρου και Καΐκου παραπλησίως είρηται, διά την επι- Κάλανον · συμφιλοσοφείν δ ' αυτούς και γυναίκας, τας

φορουμένην τοίς πεδίοις χούν αύξειν αυτά , μάλλον δε δε διαίτας απάντων σκληράς . Περί δε των κατά τους

γεννάν εκ των ορών καταφερομένην, όση εύγεως και άλλους νομίμων τοιαύτα αποφαίνεται τους μεν νόμους

μαλακή : καταφέρειν δε τους ποταμούς , ώστε τούτων | αγράφους είναι , τους μεν κοινούς, τους δ' ιδίους,

ως αν γεννήματα υπάρχειν τα πεδία , και εύ λέγεσθαι , αήθειαν έχοντας προς τους των άλλων · οίον το τάς παρ

ότι τούτων εστί τα πεδία. Τούτο δε ταυτόν εστι τω θένους άθλον παρά τισι κείσθαι τώ πυγμήν νικήσαντι,

υπό του Ηροδότου λεχθέντι επί του Νείλου και της | ώστ’ απροίκους συνείναι παρ' άλλοις δε κατά συγγέ

υπ' αυτο γής , ότι εκείνου δώρόν εστι · διά τούτο δ' νειαν κοινή τους καρπούς εργασαμένους , επάν συγκο

2 .

12 ,

2 . bribus id contingere. Alexandrum quidem , quum croco

( In India extrema ) Ursa utraqueoccultatur,uti opinan- dilos in Hydaspe vidisset, et Ægyptiacas fabas in Acesine,

tur fidem habentes Nearcho . putasse Nili initium se invenisse :et propterea classem in

3 . Ægyptum parasse, tamquam per hoc fumen eo navigaturum :

Nearcbus de terra illuvie fluviorum solo aggesta hæc af- at paullo post intellexisse , quod sperabat, effici non posse.

fert exempla : Hermi et Caistri et Mæandri et Caici campos 7 .

ita appellatos esse ob limum , qui e montibus a fluviis dela- Nearchus de sophistis ita loquitur : Brachmanum nonnul

tuscampos auget, atque adeo facit , si quis defertur, qui losrem publicam gerere et reges sequiet eorum consiliarios
mollior sit et pinguior. Ideoque recte dici , campos hos a esse ; ceteros vero , quæ ad naturam pertinent contemplari:

fluviis effici. Hoc idem est atque id quod Herodotus de et exlis Calanum ſuisse :cum iis etiam mulieres philosophari,

Nilo dicit , terram , quæ circa eum est, donum ipsius esse . et omnium vitam durissimam esse. De institutis vero aliorum

Et propterea Nearchus putat, Nilum recte evdem nomine hæc prodit : Leges esse non scriptas, alias communes,alias

vocatum esse , quo ipsa Ægyptus. proprias, quæ ab aliorum legibus valde sint alienæ : ut

5 . quod apud nonnullos virgines præmium proponantur pu

Nearchus antiquam de Nili incrementis quæstionem sic gillatione vincenti,et sine dote nubant, et quod alü qui

explicari ait, quod Indica flumina edoceant ex æstivis im- dam per cognationes communiter agroscolant : et quum
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Ρ . 168 .

10 .

μίσωσιν , αίρεσθαι φoρτίoν έκαστον εις διατροφήν του ται , κατάπερ λέγει Νέαρχος , λίνου του από των δέν

έτους : τον δ' άλλον έμπιπράναι του έχειν είσαύθις εργά- | δρεων , υπέρ των μοι ήδη λέλεκται. Το δε λίνον τούτο

ζεσθαι και μη αργόν είναι. Οπλισμόν δ' είναι τόξον ή λαμπρότερον την χροιόν έστιν άλλου λίνου παντός ,

και οιστους τριπήχεις , ή σαύνιον και πέλτης και μά- ή μέλανες αυτοί εόντες λαμπρότερον το λίνον φαίνεσθαι

χαιραν πλατείαν τρίπηχυν: αντί δε χαλινών φιμοϊς | ποιέoυσιν, κτλ. Cf. Onesiacriti fr. 22 a . Bohlen. II ,

χρήσθαι , χημών μικρών διαφέρουσιν · ήλοις δε τα

χείλη διαπεπάρθαι. Την δε φιλοτεχνίαν των Ινδών

εμφανίζων , σπόγγους φησίν ιδόντας παρά τοϊς Μακε
Arrian. Ιnd . 16 , 4 : Τους δε πώγωνας λέγει

δόσι μιμήσασθαι , τρίχας και σχοινία λεπτά και αρπε
δόναςδιαρράψαντας εις έρια, και μετά το πιλήσαιτα | Νέαρχος ότι βάπτονται Ινδοί , χροιών δή άλληνκαι

μεν εξελκύσαντας, τα δε βάψαντας χροιαϊς στλεγγι- | άλλης, οι μεν ως λευκούς φαίνεσθαι, οίουςλευκοτά
δοποιούς τε και ληκύθοποιούς ταχύ γενέσθαι πολλούς- τους , οι δε κυανέους τους δε φοινικέους είναι, τους δε

επιστολάς δε γράφεινεν σινδόσι λίαν κεκροτημέναις, και πορφυρέους,άλλους πρασοειδέας. Και σκιάδια ότι

των άλλων γράμμασιν αυτούς μή χρήσθαι φαμένων, προβάλλονται του θέρεοςόσοι ουκ ήμελημένοι Ινδών.
Cf. Onesicrit. fr. 18 ; Bohlen . II , 171 ; Spren

χαλκώ δε χρήσθαι χυτώ , τώ δ' έλατώ μή τήν δ' αι

τίαν ουκ είπε , καίτοι την ατοπίαν ειπών την παρακο
gel . Gesch . der wichtigsten geograph. Entdeckun

λουθούσαν , ότι θραύεται κεράμου δίκην τα σκεύη πε
gen , P. 10Ι .

σόντα .

Cf. Aristobul. fr. 44 , Onesicrit. fr. 10, fragmenta Arrian . Ind . c . 11 , 7 : " Ων ( δένδρων) την σκιών

Megasthenis. De re ipsa uberrime exponit Bohlen . | Νέαρχος λέγει ες πέντε πλέθρα εν κύκλω εξιχνέεσθαι

1. 1. tom. II passim . και αν και μυρίους ανθρώπους υπό ενί δένδρεϊ σκιά

8 . ζεσθαι » τηλικαύτα είναι ταύτα τα δένδρεα.

Strabo XV , p . 693 : Εκ τούτου δε ( sc. του ερίου
Cf. Aristobul. fr . 30 ; Onesicrit. fr. 15 .

δ δένδρους επανθεϊ ) Νέαρχός φησι τας ευητρίους υφαί

νεσθαι σινδόνας τους δε Μακεδόνας αντί αναφάλων
Arrian . Ind . c . 15 , 1 : Τίγριος δε δορήν μεν ιδεών

αυτοίς χρήσθαι και τους σάγμασι σαγης: τοιαύτα δε και λέγει Νέαρχος , αυτόν δε τίγριν ουκ ιδείν ' αλλά τους

τα σηρικά έκ τινων φλοιών ξαινομένης βύσσου. Είρηκε Ινδούς γάρ απηγέεσθαι, τίγριν είναι μέγεθος μέν ήλίκον

δε και περί των καλάμων ότι ποιούσι μέλι μελισσών | τον μέγιστον ίππον , την δε ωκύτητα και αλκήν , οίην

μή ουσών» και δένδρον είναι καρποφόρον · έκ δε τού ουδενί άλλω εικάσαι τίγριν γάρ, επεάν δμού έλθη ελέ

καρπού μεθύειν .
φαντι , επιπηδάν τε επί την κεφαλήν του ελέφαντος και

άγχειν ευπετέως. Ταύτας δε άστινας και ημείς δρέομεν

Arrian . Ιnd . 16 , 1 : Έσθητι δε Ινδοί λινέη χρέον- | και τίγριας καλέομεν , θώας είναι αιόλους και μεζονας

11 .

12 .

9.

fructus colligunt , quisque onus suum tollat in anni ali 9.

menta ; reliquum vero crement, ne otiosi sint , sed habeant Linea veste utuntur Indi , ut ait Nearchus, lino ex arbori.

laborandi causam . Armaturam esse arcum et sagittas tri- bus facto , qua de re jam diximus : et hoc quidem linum

cubitales vel tragulam , et peltam et gladium latum tricu- aut reliquis omnibus linis candidius est, aut nigri ipsi

bitalem : capistris pro frenis uti, quæ a camis non multum quum sint , faciunt ut candidius id quam est esse videatur.

differant : item labia clavis perforari. Monstraturus porro
10 .

Indos valde studiosos esse artium , dicit eos , spongia apud

Macedones visa , statim eam imitatos fuisse , pilos et luni.
Barbas quoque variis coloribus fucare Indos Nearchus

scribit : ut aliis quam maxime alba appareat , aliis fusca ,

culos subtiles et licia in lanæ speciem consuentes : tum car
aliis rubea , aliis purpurea , aliis viridis . Umbracula præ

minatam partim traxisse , partim coloribus tinxisse : item

subito multos strigilum et lecythorum opifices exstitisse ;
se gestare æstate eos qui alicujus nominis sint.

epistolas in sindonibus scribere coactis , quum alii negent
11 .

ullis eos uti literis. Ære fuso uti , ductili nequaquam , cau- Arborum ( sub quibus æstate sophistæ degunt) umbram

sam non dicens, quum tamen absurditatem consequentem Nearchus scribit ad quinque jugera in circuitu extendi, fa

dixisset, quod vasa decidentia fictilium more frangantur. cileque decem millia sub unius arboris umbra delitescere :

8 . tantæ magnitudinis esse eas arbores .

Ex lana hac ( qua arboribus innascitur ) Nearchus ait 12 .

sindones subtiles et reticulati operis texi , et Macedones ea Pellem tigris se vidisse scribit Nearchus , feram ipsam

pro tomento ac clitellarum stratis usos esse : serica etiam nequaquam : Indos tamen narrare magnitudine esse maximi

ejusdem generis esse , bysso scilicet ex corticibus quibus. equi, tanta vero velocitate robore, ut nulli alteri feræ

dam excarminata . Tradit idem arundinem mel sine apibus comparari possit. Quando cum elephanto congrediatur,

gignere , et esse arborem fructiferam , cujus fructus ebrios in caputejus insilire , facileque strangulare. Ceterum eas

faciat.
quas nos videmus et tigres vocamus, thoes esse maculosas,
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ήπερ τους άλλους θώας . Επεί και υπέρ των μυρμήκων | ότι αι ώραι σύμμετροί εισιν αυτόθι· ει δέ τι μέζον

λέγει Νέαρχος , μύρμηκα μεν αυτός ουκ ιδέειν , οποίον | καταλαμβάνοι , τοϊσι σοφιστήσιν ανεκοινούντο και

δή τινα μετεξέτεροι διέγραψαν γίνεσθαι εν τη Ινδών γή : | εκείνοι ουκ άνευ θεού έδόκεον ιησθαι και τι περ ιήσιμον.

δοράς δε και τούτων ιδέειν πολλάς , ες το στρατόπεδον
15 ,

κατακομισθείσας το Μακεδονικόν .

Strabo XV, p. 7ο5 : Τών δε μυρμήκων των χρυ- Strabo XV , p. 7ο6 : “Ο μεν γάρ Νέαρχος το των

σωρύχων δέρματα ιδείν φησιν ούτος ( Νέαρχος ) παρδα- ερπετων θαυμάζει πλήθος και τηνκακίαν ·αναφεύγειν

λέαις όμοια .
γάρ εκ των πεδίων εις τας κατοικίας τας διαλανθανού

Vide Schmieder . ad Arrian . 1. 1. et quos laudat ;
σας εν ταις επικλύσεσι και πληρούν τους οίκους·διά δη

Wiese Indien oder die Hindus tom . II , p . 294 , τούτο και υψηλής ποιείσθαι τάς κλίνας , έστι δ' ότε και

citante Geiero . Cf. Megasthenis fr . 10.
εξοικίζεσθαι πλεονασάντων , ει δε μή το πολύ του πλή

13 . θους υπό των υδάτων διεφθείρετο , καν ερημωθήναι την

χώραν. Και την σμικρότητα δ' αυτών είναι χαλεπήν, και
Arrian . Ind. c . 15 , 8 : Σιττακούς δε Νέαρχος | την υπερβολήν του μεγέθους, την μεν διά το δυσφύλα

μεν ως δή τι θαύμα απηγέεται, ότι γίγνονται εν τη των | κτον, την δε δι' ισχύν,όπου και εκπαιδεκαπήχεις έχιδνας

Ινδών γη , και oποίος όρνις εστίν ο σιττακός και όπως οράσθαι· επωδούς δε περιφοιτάν ιάσθαι πεπιστευμένους,

φωνήν τει ανθρωπίνην. Cf. Ctesias . p . 8ο ; Milzell . ad
και είναι σχεδόν τι μόνην ταύτην ιατρικήν μηδέ γάρ

Curt . III , 9 .
νόσους είναι πολλές διά την λιτότητα της διαίτης και

14 .
την αοινίαν , ει δε γίγνοιντο , άσθαι τους σοφιστάς.

Ιdem ib. 15 , 10 : Και όφιας δε λέγει Νέαρχος Cf. Aristobul . fr . 32 ; Onesiacrit . fr . 75 Clitarch..

θηρευθήναι αιόλους μεν και ταχέας: μέγεθος δε , δν μέν | fr . 15 ; Megasthenis fr.

λέγει ελεϊν Πείθωνα τον 'Αντιγένεος , πήχεων ως εκ
16 .

καίδεκα αυτούς δε τους Ινδούς πολύ μεζονας τούτων

λέγειν είναι τους μεγίστους όφεας . “ Όσοι δε ιητροί Strabo XV , p . 7o5 , de elephantis : Νέαρχος δε

“Έλληνες , τούτοισιν ουδέν άκος εξεύρητο , όστις υπό και ποδάγρας εν ταις θήραις τίθεσθαι κατά τινας συν

όφιος δηχθείη Ινδικού · αλλ' αυτοί γάρ οι Ινδοί ιώντο δρόμους φησί συνελαύνεσθαι δ' υπό των τιθασών τους

τους πληγέντας και επί τώδε Νέαρχος λέγει · συλλελε- | αγρίους ( sc. ελέφαντας ) εις ταύτας κρειττόνων όντων

γμένους αμφ' αυτόν είχεν Αλέξανδρος Ινδών όσοιιητρι- και ηνιοχουμένων. Ούτως δ' ευτιθασεύτους είναι,

κήν σοφώτατοι και κεκήρυκτο ανά το στρατόπεδον , ώστε και λιθάζειν επί σκοπόν μανθάνειν , και όπλοις

όστις δηχθείη , επί σκηνής φοιτάν την βασιλέως . Οι | χρήσθαι , νείν τε κάλλιστα , μέγιστόν τε νομίζεσθαι

δε αυτοί ούτου και των άλλων νούσων τε και παθέων | κτήμα ελεφάντων άρμα · άγεσθαι δ' υπό ζυγών (ως) και

έητροί ήσαν. Ου πολλά δε εν Ινδοϊσι πάθεα γίνεται , καμήλους" γυναίκα δ' ευδοκιμείν , ει λάβοι παρά

majores quam sint alia thoes. De formicis etiam scribit tiora iis in locis sint . Si qua vero major vis ingruat, sophi

Nearchus se quidem eas non vidisse , cujusmodi nonnulli stas consulere, eosque non sine divina quadam virtute quid

tradunt in India nasci; pelles tamen earum non paucas ab quid medicabile sit curare.

se visas , in castra Macedonum allatas . 15.

Formicarum aurum effodientium pelles Nearchus se vi- Nearchus multitudinem el malitiam reptilium miram

disse ait pardali pelli persimiles. prædicat, quæ e campis in domicilia fugiant, si qua Dumi
13 . num exundationibus non operiuntur, atque eas impleant,

Psittacos Nearchus narrat , tanquam rem miram apud et propterea cubilia hominum alta esse dicit; nonnunquam

Indos nasci; et cujusmodi avis sit psittacus describit , ac etiam emigrare eos , nimis excrescente reptilium numero,

vocem humanam exprimere ait , ac nisi multitudo maxima ab aquis exstingueretur, regio de

14 . serta esset. Addit et parvitatem eorum periculosam et ni

Scribit Nearchus serpentes capi maculosos magnæque vemiam magnitudinem : alteram quia non facile possint evi

locitatis, et eum quem Pithon Antigenis filius ceperit, tari ; alteram , quia sint violenta , quum quidam conspecti

fuisse cubitorum circiter sedecim . Indos vero affirmare, sint serpentes sedecim cubitorum . Circumvagari incanta

multo majores his apud se nasci eos qui maximi sint. Ne- tores, qui medicari putentur : et solam fere hanc medicinam

minem autem Græcorum medicorum remedium adversus esse. Nam propter vitæ frugalitatem et vini abstinentiam

morsum Indici serpentis invenisse ; ipsos tamen qui morsi aut morbi non sunt; aut, si qui sunt, eos sophistæ curant.

essent curasse . Addit Nearchus Alexandrum Indos quot 16 .

quot medicinae peritissimi erant apud se habuisse , et per Nearchus scribit compedes in tramitum concursu a qui

præconem in castris edictum fuisse ,ut quisquis a serpente busdam venatoribus disponi, et ( elephantos ) indomitos in
ictus esset, ad regis tabernaculum veniret. Porro hi ipsi eos agi a mansuetis , qui præstent, et ab auriga ducantur.
medici etiam aliis morbis medebantur. Ceterum non mul. Adeo antem mansuescere , ut lapidem ad scopum jacere,

ļos in India morbos grassari , quod tempora anni tempera. I et armis uti et optime natare ediscant, ut maxima possessie
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εραστού δώρον ελέφαντα . Ούτος ο λόγος ουχ ομολογεί η λέξαιτο , και άμα των εν νηί ανδρών , ως και των τοιού

τη φήσαντι μόνον βασιλέων κτημα είναι ίππον και τον στόλον στελλομένων αφελεϊν το δεύμα, του δή ήμε

ελέφαντα . Ρostrema spectant Megasthenem , ex quo | λημένως αυτούς ες προϋπτον κίνδυνον εκπέμπεσθαι.

haec narrat Strabo p . 7ο4 . Ceterum cf. Onesiacrit . | Λέγει δή ο Νέαρχος , έωυτώ κοινούσθαι τον Αλέξαν

fr . 21 ; Arrian. Ind . c . 17. Ρlura vid . ap. Bohlen | δρον , όντινα προχειρίσηται εξηγέεσθαι του στόλου ως

1, p .40 sq.; II , 175 ; Ritter. Erdkunde tom . V , p . δε άλλου και άλλου ες μνήμην ιόντα , τους μεν ως ουκ

903 sqq . εθέλοντας κινδυνεύειν υπέρ ου απολέγειν , τους δε ως

μαλακούς τον θυμόν , τους δε ώς πόθω της οικηίης κατε
17 .

χομένους , τους δε άλλο και άλλο επικαλέοντα , τότε δή

Arrian . Exp . Al . VI , 13 , 4 : Νέαρχος δε λέγει , αυτόν υποστάνταείπείν, ότι Ώ βασιλεύ , εγώ τουυποδέ

ότι χαλεποί αυτώ των φίλων εγένοντο όσοι εκάκιζον , κομαι εξηγήσασθαι του στόλου , και (εί τα από του θεού

ότι αυτός προ της στρατιάς κινδυνεύοι· ου γάρ στρα- ξυνεπιλαμβάνοι ) περιάξω τοι σώας τας νέας και τους

τηγού ταύτα , αλλά στρατιώτου είναι . ανθρώπους έστε επί την Περσίδα γην , ει δη πλωτός τε

Exposuit in antecedentibus Arrianus , quanta εστίν ο ταύτη πόντος και το έργον ουκ άπορον γνώμη

fuerit Macedonum letitia , quum primum certiores | ανθρωπίνη. Αλέξανδρον δε λόγω μεν ου φάναι εθέλειν

essent facti , Alexandri vulnus apud Mallos acce- ες τοσήνδε ταλαιπωρίην και τοσόνδε κίνδυνον των τινά.

ptum feliciter esse sanatum . Quæ vero hoc loco έωυτού φίλων εμβάλλειν , αυτόν δε ταύτη δη και μάλ

Nearchus de justa amicorum reprehensione bre- λον ουκ ανιέναι, αλλά λιπαρέειν· ούτω δή αγαπήσαί τε

viter attigit , rhetorice exornata leguntur apud | Αλέξανδρον του Νεάρχου την προθυμίην και επιστήσαι

Curtium IX , c. 6 ( 24 ) , Nearchi autem verba | αυτόν άρχειν του στόλου παντός και τότε δή έτι μάλ

paucissimis mutatis affert etiam Suidas S. ν. Αλέ- λον της στρατιής ό , τι περ εν τω παράπλω τώδεετάσ

ξανδρος. » GEIER . σετο , και τας υπηρεσίας ίλεω έχειν την γνώμην , ότι

δη Νέαρχόν γε ούπoτε αν Αλέξανδρος προήχατο ες
18 .

κίνδυνον καταφανέα , ει μή σφι σωθήσεσθαι έμελλεν .

Arrian . Ιnd. 20 : Νεάρχωδε λέλεκται υπέρ τού- « De ipso hujus navigationis consilio et emo

των όδε ο λόγος πόθον μεν είναι Αλεξάνδρω εκπερι- Inmento cf. Ρlutarch . Vit . Αlex . c . 63 ; Diodor.

πλώσαι την θάλασσαν την από Ινδών έστε επί την Περ- | XVII , 96 ; Curt. IX , 9 , 3 et Mützell . ad h . 1 .;

σικήν • Οχνέειν δε αυτόν του τε πλόου το μήκος , και μή | Vincent The Voyage of Nearchus, book I. C. ΙΙ ,

τινι άρα χωρη ερήμω εγκύρσαντες ή όρμων απόρω, ή ού | quod inscribitur : « Character and Designs of

ξυμμέτρωςεχούση τωνωραίων, ούτω δή διαφθαρή αυτώ Alexander » ; Sainte - Croix Eram . Crit. p. 749 ,

ο στόλος, και ου φαύλη κηλίς αύτη τοϊσιν έργοισιν αυτού qui affert locum huc spectantem ex Robertson .

τοϊσι μεγάλοισιν επιγενομένη την πάσαν ευτυχίην αυτώ Hist . de l'Amérique tom. I , p . 32-33 ; Rech . sur

αφανίσοι· αλλά εκνικήσαι γάρ αυτή την επιθυμίας του ' Indep. 28; Droysen. Gesch . Aler . p . 424 et 428;

καινόν τι αιεί και άτοπον εργάζεσθαι. 'Απόρως δε Ritter Erdk . tom . X , p . 24. sqq . Ceterum in iis ,

έχειν , όντινα ουκ αδύνατόν τε ες τα επινοεύμενα επι- quæ jam sequuntur, Nearchi fragmentis tenendum

existimetur elephantis bigge ; duci enim sub jugo , ut came- adirent, metum adimeret, sese neglectos in manifestum

los; atque mulierem eam præstare, quæ munus ab amante periculum mitti . Tum Nearchus dicit Alexandrum secum

elephantem accipiat . Ab hoc dicto dissentit is , qui a solo communicasse , quem potius classis ducem ac præfectum

rege equum et elephantem possideri dixit.
designaret : quumque diversorum meminisset , alios dixisse

17 .
nolle periclitari pro se , alios molli esse animo, alios patriar

Nearchus dicit molestos Alexandro fuisse amicos, quot- desiderio retineri , et sic porro aliis objecisse aliud. Tum se

quot reprehenderint , quod se tanto discrimini pro exercitu operam suam pollicitum dixisse : Ego , o rex , classis guber

objecisset ; neque enim id ducis , sed militis officium esse .
nationem suscipiam , et , si deus capta secundarit , classem

18 . simul etmilites sospites in Persidem ducam , si omnino ejus

Nearchus de hac re ita scribit : Alexandri desiderium regionis mare navigabile fuerit , aut si id ulla ratione ab hu

fuisse universum mare, quod ab Indis in Persiam usque pa- mano ingenio præstari possit. Alexandrum autem verbo

tet, enavigare. Ceterum illum navigationis longinquitate negasse velle se in tantos labores tantaque pericula aliquem

deterritum fuisse simulque veritum , ne in aliquam deser- amicorum suorum conjicere : se vero propterea etiam nia

tam regionem aut portibus vel frugibus carentem dela- gis non destitisse , sed obnixe orasse : ac tum demum Ale

tus classem amitteret, ingensque aliqua macula rebus præ- xandrum voluntatem Nearchi adeo promptam atque ala

clare ab se gestis offusa omnem felicitatis gloriam oblitera- crem collaudasse , eumque universa classi præfecisse : et

ret : vicisse tamen ingentem quandam ipsi innatam inu- exercitum, qui ad hanc navigationem destinatus erat et nau.

sitatæ alicujus ac magnæ rei gerendæ cupiditatem . Dubi- tas quietiore animo fuisse, quod persuasum haberent Alexan

tasse autem quemnam perficiendis cogitationibus suis parem drum nulla ratione ad manifesta pericula Nearchum mis

deligeret , simulque iis qui tam longinquam expeditionem surum fuisse , nisi et ipsis quoque certa esset servatio .
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21 .

22

est, ex proposito nostro ea tantum a nobis ad- Cf. Clitarch . fr . 20 a ; Arrian . Ind . 21 , 8 et 25 , 3

scripta' esse , quæ disertis verbis ipse Arrianus ex ( ubi "Apbles nominantur 'Apábles), et Expedit . Al .

Nearchi sese commentariis hausisse testatus sit,ple · VI , 21 (ubi 'Apabitat); de mensurarum ap . Arrian.

raque autem , quæ ab Arriano in Historia Indica discrepantia v . Schmieder, et Ellendt. ad Arr. II.

inde a cap. 21 usque ad finem sint consignata , 11. , Mützell. ad Curt. IX , 39 , p . 874 .

etiamsi infragmentorum numero a nobis non ha

bita , ad eundem tamen Nearchum auctorem esse

referenda. » GEIER. Arrian . Ιnd . 21 , 13 : Τέσσαρες δε και είκοσιν

ημέραι τη μονή ( in portu Sangade terre ad Biba
19 .

ctam insulam ) εγένοντο και λέγει ( και Νέαρχος ) , ότι

Strabo XV, p . 721 : Και δή καί φησιν ο Νέαρχος , | μύας τε εθήρων θαλασσίους οι στρατιώται και όστρεα

ήδη του βασιλέως τελούντος την οδόν , αυτός μετοπώ- και τους σωλήνας καλεσμένους, άτοπα το μέγεθος, ώς

ρου κατά Πλειάδος επιτολήν εσπερίαν άρξασθαι του τοίσιν εν τήδε τη ημετέρη θαλάσση συμβαλέειν και

πλού , μήπω μέν των πνευμάτων οικείων όντων , των | ύδωρ ότι αλμυρόν επίνετο .

δε βαρβάρων επιχειρούντων αυτούς και εξελαυνόντων :

καταθαρρήσαι γάρ απελθόντος του βασιλέως και ελευ

θεριάσαι. Arrian . Ιnd . 25,4 : Παραπλωόντων δε την Ινδών

Cf. Arrian . Ind . c. 21 ; Exp. ΑΙ . VI , 21 ; Ste- | γήν (το εντεύθεν γαρ ουκέτι Ινδοί εισι ) λέγει Νέαρχος

Croix 1. 1. p . 627 sqq .; Droysen. 1. 1. p . 478. Geier : ότι αι σκιαι αυτοϊσιν ου ταυτό έποίεον· αλλά όπου μέν

« Ceterum apud Arrianum quidem temporis ratio επί πολύ του πόντου ως προς μεσημβρίην προχωρή

accuratius exposita est , in universum autem ex σειαν , αίδε και αυταί αι σκιαί πρός μεσημβρίην τε

utriusque loci comparatione satis apparet , neque | τραμμέναι εφαίνοντο · οπότε δε το μέσον της ημέρης

Arrianum neque Strabonem integros Nearchi com- επέχoι ο ήλιος , ήδη δε και έρημα σκιής πάντα ώφθη

mentarios reddidisse , sed alterum hoc alterum il- αυτοϊσι των τε αστέρων όσους πρόσθεν μετεώρους κα

lud omisisse ; quare que apud alterum leguntur | τεώρων , οι μεν άφανέες πάντη ήσαν , οι δε προς αυτή

alterius saepissime argumentis egregiesuppleri pos- 1 τη γη εφαίνοντο , καταδύνοντές τε και αυτίκα ανατέλ

sunt. » λοντες οι πάλαι αειφανέες εόντες . Και ταύτα ουκ απει

κότα δοκέει μοι αναγράψαι Νέαρχος κτλ . Cf. Onesi

crit. fr. 24. « Vera sunt, quæ dicit Arrianus, nisi

Strabo XV , p . 720 : Oικούσι δε 'Aρβιες πρώτον, ea de litore Arabitarum et Oritarum intellexisset.

ομώνυμοι ποταμώ 'Αρβει , τω ορίζοντι αυτούς από | Male vero intellexit interdum Arrianus auctores

των εξής Ωριτών , όσον χιλίων σταδίων έχοντες πα- suos , ut jam ad Exp . Alex . I, c . 14 , $ 5 notavi.

ραλίαν,ώς φησι Νέαρχος. Ινδών δ' εστί μερίς και Sic etiam hoc loco quæ Nearchus in genere de In

αύτη. Είτ' 'Ωρίται έθνος αυτόνομον τούτων δ' ο πα- dia dixerat , ab Arriano de Arabitis et Oritis in

ράπλους χιλίων οκτακοσίων · ο δε των εξής Ιχθυοφά- | telligebantur, et inde omnia falsa fiunt . Si ejicis

γων , επτακισχίλιοι τετρακόσιοι· ο δε των Καρμα- | parenthesin : το εντεύθεν sqq . , quam Arrianus ad

νίων , τρισχίλιοι επτακόσιοι μέχρι Περσίδος : ώσθ' οι didit verbis Nearchi , et si constructionem ita mu

σύμπαντες μύριοι δισχίλιοι έννακόσιοι . tas, ut forte fuerit Nearchi , reliqua sic interpre

20 .

19 . 21 .

Nearchus refert , Alexandro iter pergente , ipsum au- Nearchus dies viginti tres ibi moratus est; dicitque milites

ctumno sub vespertinum exortum Vergiliarum navigatio. per id tempus myes marinos cepisse , et ostrea quæ solenes

nem incepisse ,quum nondum apti venti spirarent, barbaris vocantur, inusitatæ magnitudinis, si cum nostri maris

ipsos adorientibus atque expellentibus : jam enim abeunte ostreis conferantur. Aquam etiam salsam potasse narrat.

rege animos recepisse ac libertatem affectasse. 22 .

20 . Indorum regione circumnavigata ( ab hoc enim loco non

Primum habitant Arbies, eodem nomine quo Arbis ſlu- amplius Indi sunt ) , Nearcho auctore umbræ non eodem

vius appellati, qui eos a sequentibus Oritis disjungit, mille modo quo antea fiebant : sed ubi introrsus in mare meri

fere stadiorum oram habentes , ut Nearchus ait , quæ et diem versus processerint, ibi ipsas etiam umbras in me

ipsa Indorum pars est. Postea sunt Oritæ , gens liberæ con- ridiem vertisse : quum vero sol medium diei spatium occupa.

ditionis, quorum præternavigatio mille octingentorum sta- rit , omnino nullas iis in locis umbras conspici. Astra quoque,

diorum est. Inde Ichthyophagorum ora septern millium et quæ antea sublimia visa sint, aut jam plane non apparuisse,

quadringentorum stadiorum . Hinc Carmaniorum , ter mille aut depressa ad terram conspecta esse; et jam occidere

et septingentorum usque in Persidem : ut in universum sta- et oriri visa , quæ antea semper conspicua fuerint. Et hæc

día sint duodecim millia et nongenta .
quidem non dissentanea vero mihividentur quæ Nearchus

scribit.



FRAGMENTA.
65

tanda sunt , ut dixerit Nearchus : tis sc . Indorum, ανέστρεψε φεύγουσα μετά είκοσιν ανθρώπων , εκείνος

qui præter littora Indiæ ( intelligas Chersonesum δε μεθ' επτά ») ως σεμνόν το, εκείνων τοσαύτα παθόν

cis Gangem, non littora preter que navigavit | των , αυτόν το στρατόπεδον διασώσαι μετά νίκης διά

Nearchus . Νam verba την Ινδών γήν maleintellexit | των αυτών εθνών τε και τόπων .

Arrianus, atque ut lector eadem cum Arriano in- Arrian. Exp . Al . VI , 24 : Αυτός δε ('Αλέξανδρος)

telligeret , addidit verba : το εντεύθεν γάρ ουκέτι Ιν- προύχώρει ως επί τα βασίλεια των Γαδρωσών , ο δε

δοί εισι , quibus Ichthyophagos dicit et reliquos ) | χώρος Πούρα ονομάζεται , ίναπερ αφίκετο έξ ' Ώρων

navigarent, umbra, non eodem modo feri; sed quo | ορμηθείς εν ημέραις ταϊς πάσαις εξήκοντα . Και λέγου

magis meridiem versus in mariprogrederentur, ( sc . σιν οι πολλοί των ξυγγραψάντων τα αμφ' 'Αλέξανδρος

æstate, quum sol cis lineam æquinoctialem versatur. ουδε τα ξύμπαντα όσα έταλαιπώρησεν αυτώ κατά την

Hieme enim si ibi navigatur, preter omnia Indie | Ασίαν η στρατιά ξυμβληθήναι άξια είναι τοις τήδε πο

littora umbra septemtrionem versus conspicitur) eo νηθείσι πόνοις · ου μην αγνοήσαντα Αλέξανδρον της

magis etiam umbras meridiem versus conspici, sc . si οδού την χαλεπότητα ταύτη ελθείν , τούτο μεν μό

proximus est sol tropico cancri. Meridie vero inter
νος Νέαρχος λέγει ώδε , αλλά ακούσαντα γάρ ότι

dum nullam umbranconspici posse . Hec forte ab In- | ούπω τις πρόσθεν διελθών ταύτη ξυν στρατιά απεσώθη

dis relata referebat Nearchus. Stupidissimus vero ότι μη Σεμίραμις[εξ Ινδών έφυγε ]· και ταύτην δε έλε

fuisset , si haec omnia de sua navigatione dixisset , 1 γον οι επιχώριοι ξυν είκοσι μόνοις της στρατιάς απο

quum eum plura millia commilitonum suorum falsi- σωθήναι: Κύρον δε τον Καμβύσου ξύν επτά μόνοις

tatis arguere potuissent . Ρrimum enim navigabat και τούτον . Ελθείν γάρ δή και Κύρον ες τους χώρους

hieme, ubi in omni India umbra septemtrionem ver- τούτους ως έσβαλούντα ες την Ινδών γήν , φθάσαι δε

sus est, deinde vero si etiam æstate navigasset, ne ve- υπό της ερημίας τε και απορίας της οδού ταύτης απο

nit quidem intra tropicum cancri , ita ut nunquam | λέσαντά την πολλήν της στρατιάς και ταύτα Αλεξάν

umbram meridiem versus conspicere potuerit , nun- | δρω εξαγγελλόμενα έριν εμβαλείν προς Κύρον και Σε

quam umbrarm deficientem . Neque de astris , arctis 1 μίραμιν. Τούτων τε ούν ένεκα και άμα ως το ναυτικό

et arcturo verum hoc est in his regionibus , quas | εγγύθεν εκπoρίζεσθαι τα αναγκαία , λέγει Νέαρχος

vidit Nearchus, sed multolongius meridiem versus, ταύτην τραπήναι Αλέξανδρον τό τε ούν καϋμα επι

prope et trans equatorem. Ηaec vero de umbra 1 φλέγον και του ύδατος την απορίαν πολλήν της στρα

adnotasse videtur , quum de Malanis scripsisset. | τιάς διαφθείραι και μάλιστα δή τα υποζύγια : ταύτα

Ηinc error Arriani . Melius jam Plinius II , 73 | μεν δή προς του βάθους τε της ψάμμου και της θέρμης ,

Nearclium intellexit : In India gente etc. ( v . One- | ότι κεκαυμένη ήν , τα πολλά δε και δίψει απόλλυσθαι:

sicriti fr . 24 a ) . » SCHMIEDER.
και γάρ και γηλόφους επιτυγχάνειν υψηλούς ψάμμου

βαθείας , ού νεναγμένης , αλλ ' οίας δέχεσθαι καθάπερ
23 .

ες πηλόν ή έτι μάλλον ές χιόνα απάτητον επιβαίνοντας

Strabo XV , P. 686 : Φησί γούν Νέαρχος, φι- και άμα εν ταις προσβάσεσί τε και καταβαίνοντας τους

λονεικήσαι αυτόν ('Αλέξανδρον ) διά της Γεδρωσίας | τε ίππους και τους ημιόνους έτι μάλλον κακοπαθείν

αγαγείν την στρατιάν, πεπυσμένον διότι και Σεμίρα- | τα ανωμάλω της οδού και άμα ου βεβαίω· των δε

μις έστράτευσεν επί Ινδούς και Κύρος: (αλλά και μεν σταθμών τα μήκη πιέσαι ουχ ήκιστα την στρατιάν:

23 pta Semiramide ex India fugiente : quam quidem indigenæ

Nearchus refert ambitionequadam incitatum Alexandrum narrarint cum viginti solis ex toto exercitu evasisse : Cyrum

voluisse per Gedrosiam ducere exercitum , quum audito Vero Camhysis filium cum septem solis. Venisse enim etiam

accepisset Semiramidem quoque et Cyrum hac in Indiam Cyrum in hæc loca, ut Indorum regionem invaderet , prius

fecisse expeditionem ( sed illam fuga salutem consecutam autem magnam exercitus sui partem per solitudines diffi

evasisse cum viginti hominibus , hunc cum septem ) ; quod cillimaque itinera amisisse ; atque hæc quidem Alexandro

gloriosum sibi fore putaret , si , istis tanta passis, ipse, parta nuntiata æmulationem quandam Cyri et Semiramidis in ani .

victoria , salvum exercitum per eadem loca easdemque tra- | mo excitasse . Has igitur propter causas , simulque ut classi

duceret gentes. • non procul remotæ necessaria subministraret, tradit Near

Ipse Alexander ad Gadrosorum regiam contendit ( locus chus Alexandrum bac via rediisse . Ingenti vero solis ardore

is Pura dicebatur ) , ad quam sexagesimo postquam ex Oris aquarumque inopia magnam exercitus partem , ac præci

discessit die pervenit. At vero multi ex iis qui res Alexan - pue jumenta exstincta esse . Hæc enim ob altitudinem arena

dri conscripserunt, tradunt, labores quoscunque exercitus et calorem ( ardenti enim similis erat ) et magis etiam ob

per Asiam perpessus esset, iis quos in hac regione pertulit sitim iuteriisse . Incidisse enim in altos colles , quos arena

comparandos non fuisse. Alexandrum vero non ignorata accumulata necdum compressa effecerat , in quibus gradien

hujus itineris difficultate illac proficisci voluisse ( hoc au- tia perinde ac caeno aut potius nivi nondum calcatæ infixa

lem unus Nearchus scribit ), quum audiisset deminem adhærebant. Simul etiam in ascensu acdescensu equi pariter

huc ducem exercitum per ea loca salvum traduxisse, exce- et muli ob inæqualitatem viæ , ejusque non firmæ , vehe.

SCRITTORES RER. ALEX.
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24

απορία γάρ ύδατος ου ξύμμετρος ούσα μάλλόν τι ήγε Λέγουσι μεν ούν και οι νύν πλέοντες εις Ινδούς με

πρός ανάγκην τας πορείας ποιείσθαι. γέθη θηρίων και επιφανείας, αλλ ' ούτε αθρόων , ούτ'

Eadem narrat Strabo p . 722 , quo loco Geier. επιφερομένων πολλάκις , αλλ ' αποσοβηθέντα τη κραυγή

pro φασί δε φιλονεικήσαι scribendum suspicatur | και τη σάλπιγγι απαλλάττεσθαι . Φασί δ' αυτά μεν μη

φησί δε φ., ut Nearchus intelligatur p . 721 ( v. fr . | πλησιάζειν τη γη , τα δ' οστά διαλυθέντων ψιλωθέντα

19 ) a Strabone citatus . εκκυμαίνεσθαι ραδίως , και χορηγείν την λεχθείσαν

ύλην τους Ιχθυοφάγοις περί τας καλυβοποίας. Μέγε

Arrian . Ind . 27 , 1 : ' EvQev ( a Mosarnis portu')
θος δε των κητών φησιν ο Νέαρχος τριών και είκοσιν

και ηγεμών του πλόου λέγει Νέαρχος ότι συνέπλωσεν
οργυιών . Πιστευθέν τι δε ικανώς υπό των εν τω στόλω

αυτοϊσιν Yδράκης όνομα , Γαδρώσιος -υπέστη δε Υδρά- | φησίν ο Νέαρχος εξελέγξαι ψεύδος ον , ώς είη τις εντω

κης καταστήσεις αυτούς μέχρι Καρμανίης.
πόρω νήσος , ή αφανίζοι τους προσορμισθέντας: κέρκου

« Erat Hydraces iste forte incola urbis Hydriaci
ρον γάρ τινα πλέοντα , επειδή κατά την νήσον ταύτην

prope sinum Churbar aut Chewabad . » VINCENT .
εγεγόνει , μηκέτι δραθήναι: πεμφθέντας δέ τινας επί

ap . Schmieder ad h . 1 .
την ζήτησιν , εκβήναι μεν μη θαρρείν εις την νήσον

εκπλέοντας , ανακαλεϊν δε κραυγή τους ανθρώπους,
25 .

μηδενός δ' υπακούοντοςεπανελθεϊν. Απάντων δ' αιτιω

Strabo XV , p. 725 : Είκός μεν ούν προς υπερβο- μένων την νήσον, αυτός έφη πλεύσαι και προσορμι

λήν ηδολεσχηκέναι πολλά τους πλεύσαντας , όμως δ' σθείς εκβήναι μετά μέρους των συμπλευσάντων , και

ούν ειρήκασι παραδηλούντες άμα και το παρασταν αυ- | περιελθείν την νήσον » ώς δ' ουδέν εύρισκεν ίχνος των

τοϊς πάθος , διότι προσδοκία μάλλον ή κίνδυνος υπήρχε | ζητουμένων , απογνόντα επανελθείν και διδάξαι τους

τους αληθέσι. Το δε μάλιστα ταράττον , φυσητήρων | ανθρώπους , ώς ή μεν νήσος ψευδή την αιτίαν έχου

μεγέθη , δούν απεργαζομένων μέγαν αθρόον ,και αχλύν ( και γάρ αυτό και τους συνεκβάσιν και αυτός υπάρξει

εκ των αναφυσημάτων, ώστε τα προ ποδών μέρη μή | αν φθόρος), άλλος δέ τις τρόπος το κερκούρω του άφα

δράσθαι· έπει δ' οι καθηγεμόνες του πλού , δεδιότων | νισμού συμβαίη , μυρίων όντων δυνατών .

ταύτα των ανθρώπων , την δ ' αιτίαν ουχ δρώντων , Arrian . Ιnd . 3o sq. : Και λέγει Νέαρχος , όχότε

εμήνυσαν , ότι θηρία είη , τάχα δ' απαλλάττοιτο σάλ- από Κυίζων παρέπλωον, υπό την έω οφθήναι ύδωρ άνω

πιγγος ακούσαντα και κρότου , εκ τούτου Νέαρχος ταϊς | αναφυσώμενον της θαλάσσης , οία περ εκ πρηστήρων

ναυσιν επήγε μεν το δόθιον , καθ' άπερ εκώλυον , και βία αναφερόμενον · εκπλαγέντας δε σφάς πυνθάνεσθαι

άμα ταϊς σάλπιγξιν εφόβει» τα δε θηρία έδινεν , είτ' | των κατηγεομένων του πλόου , και τι είη και από του

ανεφαίνετο κατά πρύμναν , ώστε ναυμαχίας αγωνίαν τούτο το πάθημα τους δε αποκρίνασθαι ότι κήτεα

παρείχεν· αλλ ' αυτίκα αφίστατο. ταύτα φερόμενα κατά τον πόντον αναφυσά ές το άνω

menter affligebantur. Longa enim stationum intervalla exer- pulsæ ; eas terræ nequaquam appropinquare , ossa vero jam

citum magnopere angebant, siquidem summa aquæ inopia dissolutarum a fluctibus facile ejici, et materiam faciendorum

iter accelerare cogebat. tuguriorum Ichthyophagis suppeditare. Nearchus cetorum
24 .

magnitudinem ulnarum viginti trium refert. Quod autem pro

Hinc scribit Nearchus ducem navigationis, Hydracem no. vero plane ab iis habebatur, qui in classe erant , insalam

mine , Gadrosium , una cumipsis navigasse : pollicitumque | guandam esse in transitu , que accedentes perderet , id se

esse se illos in Carmaniam delaturum . falsum demonstrasse. Lembum quendam , qui prope insulam

25 . navigarat, nunquam amplius postea visum : homines ad in

Quamquam verisimile est qui tunc ( cum Nearcho ) na- quirendum missos, quum in insulam exire non auderent,sed

vigarunt,multainflatius garrivisse, simul tamen ostenderunt præternavigantes clamore amissos revocarent, nemine exau
id quod ipsis contigerit , magis metum quam verum pericu . diente reversos. Ex eo omnibus crimen in insulam confe

lum fuisse. Plurimum eos turbarunt physeterum ( qui sic ab rentibus, sese inquit navigasse , et appulsa nave cum parte

etflanda aqua dicuntur ) magnitudines , fluctum maximum navigantium eyressum insulam omnem ambivisse , quum

confertim cum caligine tanta ex sumlationibus suis exci- que nullum quæsitorum vestigium invenisset, re desperata

tantium , ut proxima etiam quæque conspici non possent. | rediisse, atque docuisse falso insulam culpari ( nam etsibiet

Sed quum navigationis duces , illis timentibus et causam sociis eodem fuisse pereundum modo ), sed aliam haud dubie

ignorantibus, indicassent, belluas esse, quæ facile tubarum exitii causam lembo fuisse , quum infinita accidere possint.

sonitu et strepitu exaudito discederent, Nearchus naves cum Scribit Nearchus , quum ex Cyizis navigarent , sub au

impetu eo compulit, ubi maxime arcebatur, ac tubis bel- roram vidisse se aquam sursum e mari etflari, et tanquam

luas exterruit . Illæ undas subeuntes , deinde rursus ap- violento quodam turbine in altum efferri , perculsosque spel

paruerunt a puppi pugnæque navalis speciem præbuerunt : ctaculo rei nautas percontatos esse ex ducibus navigatio
verum subito cessavere . nis quidnam hoc sibi vellet, eosque respondisse , cete esse ,

Etiam ii , qui hodie in Indiam navigant , belluas ingentes quæ in mari volutantia aquam sursum efllent : nautisque

narrant, et earum apparitiones , sed quæ neque confertim attonitis remos e manibus excidisse. Ipsum vero adeuntem

neque crebro se offerant, et discedant clamore ac tubis re- eos hortatum esse atque animos relevasse, ac prout ad sin
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τούδωρ και τoίσι ναύτησιν εκπλαγείσιν εκ των χει- | ερήμη δέ έστιν οικητόρων. Ταύτην ιρήν ηλίου έλεγαν

ρών τα ερετμά εκπεσείν , αυτός δε έπιών παρακαλείν είναι οι επιχώριοι και Νόσαλα καλέεσθαι, ουδέ τινα

τε και θαρσύνειν , και καθ' ούστινας παραπλώων εγέ- | ανθρώπων καταίρειν έθέλειν ες αυτήν, όστις δέ αν απει

νετο , ές μέτωπόν τε κελεύσαι καταστήσαι ως επί ναυ- ρίη προσοχή , γίνεσθαι αφανέα . Αλλά λέγει Νέαρχος ,

μαχίαν τάς νέας και επαλαλάζοντας ομού το βοθίω | κέρκουρόν σφιν ένα , πλήρωμα έχοντα Αιγυπτίων, ου

πυκνήν τε και ξύν κτύπω πολλώ την ειρεσίην ποιέε- πόρρω της νήσου ταύτης γενέσθαι αφανέα , και υπέρ

σθαι · ούτως αναθαρσήσαντας ομού δή πλώειν από ξυν- η τούτου τους ηγεμόνας του πλόου διισχυρίζεσθαι, ότι άρα

θήματος· ώς δε επέλαζον ήδη τοϊσι θηρίοισιν, ενταύθα κατάραντες υπ’ αγνοίης εις την νήσον γένοιντο αφανέες.

αυτούς μεν όσον αι κεφαλαί αυτοίσιν έχώρεoν έπαλα- | Νέαρχος δε πέμπει κύκλω περί την νήσον τριηκόντορον,

λάξαι , τάς δε σάλπιγγας σημήναι και τον κτύπον από κελεύσας μή κατασχεϊν μεν ες την νήσον, εμβοάν δε

της ειρεσίης ως επί μήκιστον κατασχεϊν · ούτω δή δρώ- τουςανθρώπους, ως μάλιστα εν χρώ παραπλώοντας και

μεναήδη κατά τάς πρώρας των νεών τα κήτεα ες βυσ- τον κυβερνήτην ονομάζοντας και του άλλου ουκ αφα

σόν δύναι εκπλαγέντα , και ου πολλά ύστερον κατά τας | νές το ούνομα : ώς δε ουδένα υπακούειν , τότε δε αυτός

πρύμνας αναδύντα ανασχεϊν και της θαλάσσης αύθις | λέγει πλώσαι ες την νήσον και κατασχεϊν δή προσαναγ.

αναφυσήσαι επί μέγα: ένθεν κρότους τε επί τη παρα- κάσαι τους ναύτας ουκ εθέλοντας και εκβήναι αυτός

λόγω σωτηρίη γενέσθαι των ναυτέων και αίνον ες τον και ελέγξαι κενόν μύθον εόντα τον περί τη νήσω λόγον .

Νέαρχον της τε τόλμης και της σοφίης. Τούτων μετεξ. | Ακούσαι δε και άλλον λόγον υπέρ της νήσου ταύτης λε

έτερα των κητέων εποχέλλειν πολλαχού της χώρας , γόμενον, oικήσαι μεν την νήσον ταύτην μίαν των Νη

επειδάν ανάπωτης κατάσχη εν τoίσι βραχέσιν εχόμενα, | ρηίδων, το δε ούνομα ου λέγεσθαι της Νηρηίδος. Ταύτη

τα δε και υπό χειμώνων σκληρών ες την χέρσον έξω- δε όστις πελάσειε τη νήσω , τούτω συγγίνεσθαι μεν,

θέεσθαι · και ούτω δή κατασηπόμενα απόλλυσθαί τε και | ιχθύν δε εξ ανθρώπου ποιέουσαν αυτόν εμβάλλειν ες τον

τας σάρκας αυτοϊσι περιρρεούσας υπολείπειν τα οστέα πόντον: “ Ήλιονδε αχθεσθέντα τη Νηρηίδι κελεύειν με

χρήσθαιτοισιν ανθρώποισιν ες τα οικία είναι ών τα τοικίζεσθαι αυτήνεκ της νήσου, την δε ομολογέειν μεν

μεν εν τησι πλευρήσιν αυτών οστέα δοκούς τοίσιν οική. | ότι εξοικισθήσεται , δέεσθαι δε * οι το πάθημα και τον

μασιν όσα μεγάλα , τα δε σμικρότερα , στρωτήρας, τα “Ήλιον υποδέξασθαι· τους δε δή ανθρώπους ούστινας αν

δε εν τησι σιαγόσι, ταύτα δε είναι τα θύρετρα , οία δη | ιχθύας εξ ανθρώπων πεποίηκε κατελεήσαντα ανθρώ

πολλών και εις είκοσι και πέντε οργυιάς ανηκόντων το πους αύθις εξ ιχθύων ποιήσαι , και από τούτων των

μέγεθος. Ιχθυοφάγων το γένος και εις Αλέξανδρον κατελθείν .

Cap . 31 : Eύτ ' αν δε παρέπλωον την χώρων των De belluis istis marinis cf. Onesicrit. fr . 26 et

Ιχθυοφάγων, λόγον ακούουσι περί νήσου τινός , η κεϊ- | 30 ; Diodor . XVII , 106; Plinius IX , 2 : Gedio

ται μεν απέχουσα της ταύτη ηπείρου σταδίους εκατόν, | sos , qui Arbin fluvium accolunt, Alexandri Magni

gulas naves præternavigans accesserit , jussisse ut naves Hanc indigenæ Soli sacram esse dicebant, Nosalaque vocari,

adversis proris veluti ad navalem pugnam instructis in eas neque a quoquam mortalium adiri . Si quis vero imprudens

dirigerent; utque assidue valideque remigantes una cum • eo deferatur , eum non amplius cerni . Nearchus cercurum

ipso remorum strepitu ingentes clamores ederent . Ita revo- unum Ægyptiis nautis instructum non procul ab hac in

catis animis simul omnes dato signo remigationi incubuisse ; sula evanuisse scribit, navigationisque duces affirmasse ,

quumque jam propiores belluis facti essent; quantum capita quod imprudentes in eam insulam delati ex oculis homi

ferre potuissent acclarnasse , tubasque clanxisse , et reno- num sublati fuerint. Idem navem triginta remorum in cir

rum pulsum latissime sonitum edidisse : atque ita cete quæ cuitum insulæ mittit, mandatis additis ut descensu quidem

jam proris navium appropinquare viderentur, exterrita in in insulam abstinerent , sed proxime ad insulæ oram adna

profundum sese abdidisse : neque multo post ad puppes vigantes hominibus acclamarent,et gubernatorem nomina.

emersisse , rursumque magnam undarum vim sursum ef- rent , aut alius cujuscunque non obscurum nomen . Quumque

flasse . Tum incredibilem nautarum ob inopinatam salutem nemo illos inclamantes audiisset, tum semet eo navi

applausum factum esse , Nearchi audaciam pariter et pru- gasse dicit , ac nautas compulisse vel invitos navem appel

dentiam laudantium . Nonnulla cete interdum variis locis lere; quumque in insulam descendisset , vanam atque ina

ad littus appelli, siquidem recedente æstu in vadis bæreant; nem fabulam comperisse quæ de insula illa spargebatur.

alia tempestatibus in terram ejici; quibus putrefactis et Audivisse vero se eliam alium de hac insula sermonem ait :

carnibus colliquatis ,ossa remanere , quæ ab hominibus ad scilicet habitasse eam unam ex Nereidibus ; nomen ejus

domos ædificandas adhibeantur. Et laterum quidem ossa non dici ; hanc cuin quocunque insulam appellente misceri,

quotquot majora in trabes deligi , minores vero in tabulas; deinde in piscem conversum in mare projicere solitam . Qua

ex iis denique , que in maxillis sint fieri januas ; siquidem de causa iratum Nereidi Solem jussisse ut ex insula emigra

multa ex balænis ad viginti quinque orgyiarum longitudi- ret ; hanc convenisse quidem , ut ex insula emigret,rogasse

nem excrescant. autem ut malum ** atque Solem suscepisse; quoscun

Nearchus Ichthyophagorum regionem prætervectus co- que autem pisces ex hominibus illa fecerat, inisertum

gnovit insulam quandam in eo mari esse centum fere stadiis omines rursus ex piscibus fecisse . Ex Ichthyophagorum

a continente remotam , quæ habitatoribus vacua esset. genus usque ad Alexandri tempora perdurasse.

26 .
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classium præfecti prodidere, in domibus fores ma- και την διάλεκτον των Καρμανιτών Περσικά τε και

rillis belluarum facere, Ossibus tecta contignare , et | Μηδικά είρηκε .

quibus multa quadragenum cubitorum longitudinis Cf. Arrian . Ιnd . 38 , 1 : Ζώουσι δε κατάπερ Πέρ

reperta etc .; Solinus c . 55 ; Curtius X , 1 , 10 . σαι , ότι και όμοροί είσι Πέρσησι και τα ες τον πόλε

De Nereidis insula præter Onesicrit. fr . 26 et So. μον ωσαύτως κοσμέονται.

lin . c . 57 et Melam III , 7 cf. Curtius 1. 1. , ubihæc :

Multo post Nearchus et Onesicritus, quos longius in
27 .

Oceanumprocedere jusserat, superveniunt. Nuntia- Plinius H. N. VI , 27 : Carmaniæ oram patere

bant autem quædam audita , alia comperta : in- duodecies centena L. M. passuum Nearchus scripsit.

sulam ostio amnis subjectam auro abundare, ino- Ab initio ejus ad flumen Sabin centum M. passuum .

pem equorum esse : singulos eos ab iis , qui ex con- Inde vineas coli et arva ad ſumen Andanin XXV

tinenti trajicere auderent, singulis talentis emi. M. spatio. Regio vocatur Armuzia. Oppida Carma

Plenum esse beluarum mare : æstu secundo eas fer- niæ Zethis et Alexandria .

ri magnarum navium corpora æquantes, truci cantu Aliter Arrianus Ιnd . c . 38 : Μήκος του πλόου πα.

territas sequi classem , cum magno quoris strepitu, Τρα την Καρμανίην χώρων στάδια τρισχίλια και επτα

velut olemersa navigia , subisse aquas . Cetera inco- xóola ( = 463 , 000 pass.). Cum Geiero reputemus

lis crediderant, inter quce , Rubrum mare non a co- Plinium sua non ex Nearcho , sed ex Juba hausisse.

lore undarum , ut plerique crederent, sed ab Ery- | Vide Onesicrit. fr . 26 .

thro rege appellari : esse haud procul a continenti 28 .

insulam palmis frequentibus consitam , et in medio

fere nemore columnam eminere , Erythri regis mo- Arrian . Exp. ΑΙ. VII , 20 : 'Αλλ ' αναστρέψας γάρ

numentum, literis gentis ejus scriptam( cf.fr. 29 ) . Η παρ' Αλέξανδρος( Ιέρων ο Σολεύς και κυβερνήτης και εξήγ

Adjiciebant , navigia , que liras mercatoresque | γειλε το μέγεθός τε της χερσονήσου (Arabice) θαυμα

verissent, famam auri sequutis gubernatoribus, in | στον τι είναι και όσον ου πολύ αποδέον της Ινδών γης,

insulam esse transmissa , nec deinde ab his postea | άκραν τε ανέχειν επί πολύ της μεγάλης θαλάσσης ήν

visa . Rex cognoscendi plura cupidine accensus, δη και τους ξυν Νεάρχω από της Ινδικής πλέοντας ,

rursus eos terram legere jubet, donec ad Euphra- πριν επικάμψαι ες τον κόλπον τον Περσικόν, ου πόρρω

tis ostia appellerent classem ; inde adverso amne ανατείνουσαν ιδείν τε και παρ' ολίγον έλθείν διαβαλείν

Babylona subituros. ες αυτήν, και 'Ονησικρίτω το κυβερνήτη ταύτη δοκούν

Αpud Αrrianum c . 31 in postremis verba | αλλά Νέαρχος λέγει ότι αυτός διεκώλυσεν, ώς έμπερι

δείσθαι δε οι aperte corrupta sunt. Priorum inter- πλεύσας τον κόλπον τον Περσικόν έχοι απαγγείλαι Αλε

pretum conatus vide apud Schmiederum . Geie- | ξάνδρω εφ ' οίς τισι προς αυτού εστάλη: ου γάρ επί τω

rus ex codice Bodleiano scribi νult εξοικισθήσεσθαι | πλεύσαι την μεγάλην θάλασσαν εστάλθαι , αλλ' επί τω

pro ότι εξοικισθήσεται, deinde vero conjicit αχεϊ- καταμαθείν την χώραν την προσεχή τη θαλάσση και

σθαι δε οι το πάθημα κτλ. , hac sententia: Ει hanc | τους κατοικούντας αυτήν ανθρώπους, όρμους τε εν αυτή

quidem concessisse , ut migret er insula, malum | και ύδατα και τα νομαια των ανδρών και εί τις αγαθή

vero , quo laboret sibi sanetur, atque hoc ( i . e . καρπούς εκφέρειν ή εί τις κακή. Και ούν και τούτο αί

malum sanandum ) Solem suscepisse. Præstaretcerte τιον γενέσθαι αποσωθήναι Αλεξάνδρου τον στρατόν ου

δείσθαι δε ακείσθαι, φuod jaim vetus interpres ex- | γαρ αν σωθήναι πλεύσαντας υπέρ της Αραβίας ταέρη

pressit versione .. μα , εφ' ότω και ο Ιέρων επιστρέψαι οπίσω λέγεται.

26 . De eadem re vide Arrian, in Indic . c . 32,9, ibi

que Schmieder . Cf. Ritter. Erdk . X , p. 39.
Strabo XV, p . 727 : Νέαρχος δε τα πλείστα έθη

26 .

Nearchus mores plurimos atque linguam Carmaniorum

Persica et Medica esse refert.

28 .

Hieron Solensis gubernator ( ad explorandam Arabiæ

chersonesum ab Alexandro emissus) ad Alexandrum re .

versus , ingentem chersonesi magnitudinem esse nuntiavit ,

neque India multo minorem , ejusque promontorium esse

longe in Oceanum porrectum . Hoc et ii qui cum Nearcho ex

India navigabant, priusquam in sinum Persicum flecterent,

non procul a se remotum viderant; parumque abfuerat

quin eo appellerent. Ita enim Onesicrito gubernatori visum

fuerat . At Nearchus scribit se id prohibuisse, ut enavigato

per circuitum sinu Persico , ea quorum gratia ab Alexandro

missus erat , renuntiare posset. Neque enim ad navigandum

Oceanum missum esse , sed ut regionem mari adjacentem

cognosceret , et qui homines ea loca inhabitarent, quique

in ea portus et aquæ essent, utque incolarum mores et in

stituta exploraret : et quæ terra bonos , quæ malos fructus

gignat. Atque hoc exercitui saluti fuisse asserit. Neque enim

incolumes fuisse reversuros, si ultra deserlam Arabiæ oram

navigassent. Qua de causa Hieron quoque retro cursum

flexisse fertur.
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29 .
ταύτης δείκνυσθαι τον τάφον· όνομα δε αυτώ Ερύθρην

είναι , από τούτου και την επωνυμίην τη θαλάσση ταύ

τη είναι , Ερυθρήν καλέεσθαι.
Strabo XVI, p . 766sq . : 'Από δε της Καρμανίας εί

GEIER . : «
ρήκασι και Νέαρχος και Όρθαγόρας ( Πυθαγόρας Bern Erythræ regis sepulcrum ex loco Stra

hardy. et Geier.), νήσον Τυρρίνης( Ώγυριν, uti vid .) | boniano in insula Τυρρίνη , ex Arrianeo in'0άρα

κείσθαι προς νότον πελαγίαν εν δισχιλίοις σταδίοις εν ή κταinsula fuisse perhibetur , et que apud Strabonem

τάφος Ερύθρα δείκνυται, χώμα μέγα , αγρίους φοίνιξι | Τυρρίνη insula appellatur, ea apud Αrrianum Ορ

κατάφυτον τούτον δε βασιλεύσαι τών τόπων και απ' / γάνα nuncupatur. Quodsi persistimus in scriptura

αυτού την θάλατταν επώνυμον καταλιπεϊν · δηλώσαι δε
vulgata , discrepantiæ istius haud temere id causa

ταύτά φησιν αυτοίς Μιθρωπάστης τον Άρηίνου του | afferri posse putamus , quod Straboin hac quidem

Φρυγίας σατράπου, φυγόντα μεν Δαρείον, διατρίψαντα | re Pythagore potius quam Nearchi auctoritatem

δ' εν τη νήσω , συμμίξαντα δε αυτούς καταχθείσιν εις | sequutus sit, praesertim quum hoc unoloco Pytha

Περσικών κόλπον και ζητούντα κάθοδον δι' αυτών εις | goram juxta Nearchum ille appellaverit ,quanquam

την οικείαν . in seqq . φησίν, non φασίν legatur . Sin vero nihilo

φησί δ' ο Νέαρχος τον Μιθρωπάστην εντυχείν αυ
minus discrepantiam istam tollendam existimaveris,

ita fortasse facillime locum emendaveris et Arria
τους μετά Mαζήνου: τον δε Μαζήνην επάρχειν νήσου τι

νός των εν τω Περσικό κόλπω, καλείσθαι δε την νήσον και Νέαρχος και Πυθαγόρας, Οργάναν νήσον ερή
neo adaptaveris : Από δε της Καρμανίας ειρήκασι

Δοράκτα (scr. Οάρακτα ) : εις ταύτην δε τον Μιθρω

πάστην καταφυγόντα ξενίας τυχεϊν κατά την Εξωγύρου μην κείσθαι προς νότον δ' απείναι άλλην δισχιλίοις
| σταδίοις εν ή sqq . Jam vero eam insulam Organam

εξ Ωγύριος scr. ) γενομένην άφοδον· και δη και συνελ.
alio nomine Ogyrin vocant Mela III , 8 , Plin . N.

θείν τω Μαζήνη συσταθησόμενον τοίς εν τω στόλω Mα

χεδόσι, τον δέ Μαζήνην και καθηγεμόνα του πλού γενέ- | hh. 1. Οuare Salimasius (ad Solin . p . 831) 1. c.
H. VI , 23 , 26 , Dion . Perieg . v . 606 ; cf. intpp . ad

σθαι» λέγει δε και εν αρχή του Περσικού παράπλου
nostro quoque loco quod paulo post vulgo legeba

νησον , εν ή μαργαρίτης πολύςκαι πολυτίμητός εστιν( cf.

fr . 3ο )- εν άλλαις δε ψήφοι των διαυγών και λαμ- Τριος, φuod Tzschuckius etiam in textum recepit.
tur ' Εξωγύρου mutandum censuit in : εξ Ωγύ

πρώνέν δε ταϊς προ τουΕυφράτου νήσοις δένδρα φύε- | Atque profecto haec unice verahabenda estemen

σθαι λιβάνου πνέοντα , ών τας ρίζας κλωμένων οπόν
datio , si quidem in antecedentibus vel Salmasii vel

δείν' παγούρων τε και εχίνων μεγέθη , όπερ κοινόν εν

πάση τηέξω θαλάσση , τους μενγάρ είναι μείζoυς καυ- νήσον ερήμην vel νήσον Ωγυρίνην, Γυρίνην proνulg .
Vossii ( ad Melam 1. 1.) emendationem ( Ωγυρίδα

σίων, τους δε και δικοτύλους: έποκεϊλαν δε κήτοςιδείν Τυρρίνηνvel Τυρίνην) comprobaveris . Sin vero no

πεντήκοντα πηχών ( cf. fr . 31 ) .
biscum locum ita mutaveris, ut cum Arrianeo pror

Cf. Arrian . Ind, c . 3η : Παραπλώσαντες δή νήσον sus consentiat , pro vulgata codd . scriptura ’EEw

ερήμην τε και τρηχέην εν άλλη νήσω ορμίζονται , με- γύρου scribendum videatur: έκ Φρυγίας. Νamque

γάλη ταύτη και οικεομένη , πλώσαντες σταδίους τριη- | ipso Nearcho ( ap . Strab. 1. c . ) teste Mithropastam

κοσίους , ένθενπερ ορμήθησαν . Και η μεν ερήμη νήσος | Areini , Phrygie satrape , filiuum fuisse constat ;

'Οργάνα εκαλέετο, ές ήν δε ωρμήθησαν 'Όάρακτα, άμ- quare νν . κατά την εκ Φρυγίας γενομένην άφοδον

πελοί τε εν αυτή επεφύκεσαν και φοίνικες , και σιτοφό- | egregie ad tempus fuerint referenda , quo eodem

ρος το δε μήκος ήν της νήσου στάδιοι οκτακόσιοι . Και | Nearcho teste ( φυγόντα μεν Δαρείον) Darii iram ef

ο ύπαρχος της νήσου Μαζήνης συνέπλωεν αυτοϊσι μέχρι | fugit atque hospitio exceptus est ( ξενίας τυχεϊν ) a

Σούσων, εθελοντής ηγεμών του πλόου. Εν ταύτη τη | Mazena , φui Oaracteinsule prefectus erat. Αtque
νήσω έλεγον και του πρώτως δυναστεύσαντος της χώρης ' ad hanc etiam insulam, non ad Ogyrin s. Organam,

29. racta : ac Mithropasten , quum in hanc confugeret , ho

Nearchus et Orthagoras perhibent Orgyrin insulam in spitio acceptum fuisse sub adventum ex Ogyri : et Mazenam

alto mari versus austrum jacere, duobus millibusstadiorum convenisse , ut ab eo commendaretur Macedonicæ classi.

a Carmania distantem , in qua Erythræ sepulcrum ostendi- Mazenam vero navigationis ducem fuisse. Dicit etiam in

tur , ingens sane tumulus, et silvestribus palmis consitus ; Persicæ oræ initio insulam esse in qua multi et pretiosi

atque hunc in iis locis regnasse , et de se mari nomen reli uniones gignantur : in aliis vero clari et pellucidi lapilli . In

quisse. Atque hæc sibi a Mithropasta , Areini filio , satrapæ insulis quoque ante Euphratem arbores thus redolentes

Phrygiæ , patefacta , qui Darium fugiens in ea insula degis- nasci, quarum radices fractæ succum effundant : item mi

set, et cum iis congressus in Persicum sinum delatis , re- ras pagurorum atque echinorum magnitudines , quod omni

ditum in patriam opera eorum ambivisset . exteriori mari commune est : quorum alii pileis majores

Nearchus ait Mithropasten iis cum Mazena occurrisse : sint , alii acetabula duo impleant : vidisse etiam cetum in

hunc insulæ cuidam in Persico sinu prafuisse , nomine Oa terram ejectum quinquaginta cubitorum .
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34 .

referenda jam essent verba : διατρίψαντα δ' εν τη 33 .

vhow . De recentioribus harum insularum nomini
Arrian . Ιnd . 40 , 5 : Την δε πρόσω έτι επ' άρκτον

bus Ormus , Kismis , uberius commentatus est Vin
ιόντων ( Περσίδα γήν ) χειμερίην τε και νιφετώδεα (εί

cent 1. c . p . 318 sqq.; de Erythro rege et mari
ναι λόγος κατέχει) , ώστε πρέσβεις τινάς εκ του Ευξεί

Curtius VIII , 9 ( 30 ) , 14 : « Mare certe, ait, quo
νου πόντου λέγει Νέαρχος κάρτα ολίγην οδόν διελθόντας

alluitur ( India ) , ne colore quidem abhorreta ceteris.
έντυχεϊν κατ' οδόν ιόντι της Περσίδος και θώμα γενέ

A6 Erythra rege inditum est nomen : propter φuod | σθαι Αλεξάνδρω, και είπείν 'Αλεξάνδρα της οδού την

ignari rubere aquas credunt. » Cf. Groskurd. ad ver

βραχύτητα .
sionem suam Strabonis, tom . III , p . 281 ; Forbi

á Mihi hæc de legatis fabulosa videntur. »
ger. Geogr. tom . II , p . 554 .

SCHMIEDER. Ad priorem Alexandri expeditionem

30 . in has regiones susceptam referenda esse Geierus

Arrian . Ιnd . 38 , 3 : Υπό δε την έω ες άλλην νή- suspicatur.

σον πλώσαντες ορμίζονται οικεομένην , ίνα και μαργα

ρίτην θηράσθαι λέγει Νέαρχος, κατάπερ εν τη Ινδών
Strabo XI , p . 524 : Νέαρχος δέ φησι , τεττάρων

θαλάσση . Cf. fr . 29. De re v . Schmieder. ad h . 1. et όντων ληστρικών εθνών, ών Μάρδοι μεν Πέρσαις προσ
Ritter. 1. 1. Χ , p . 4ο .

εχείς ήσαν, Ούξιοι δε και Eλυμαίοι τούτοις τε και

31 . Σουσίοις , Κοσσαίοι δε Μήδοις, πάντας μέν φόρους πράτ.

τεσθαι τους βασιλέας , Κοσσαίους δε και δώρα λαμβά

Arrian . Ιnd . 39 , 4 : Κατά τούτον τον παράπλουν | νειν, ηνίκα ο βασιλεύς θερίσας εν Εκβατάνοις εις την

λέγει Νέαρχος οφθήναι κήτος εκβεβλημένον εις τήν | Βαβυλωνίαν καταβαίνουν καταλύσαι δ ' αυτών την πολ

ήίόνα, και τούτο προσπλώσαντάς τινας των ναυτέων εκ- λην τόλμαν Αλέξανδρον , επιθέμενον χειμώνος.

μετρήσαικαι φάναι είναι πήχεων πεντήκοντα , δέρμα
Cf. Arrian. Ιnd . 40 , 6 : Σουσίοις δε πρόσοικοι ότι εί

δε αυτό είναι φολιδωτόν, ούτω τι ές βάθος ήκον, ως και σιν οι Ούξιοι , λέλεκταί μοι , κατάπερ Μάρδοι μεν Πέρ

επί πήχυν επέχειν· όστρεά τε και λοπάδας και φυκία | σησι προσεχέες οικέoυσι, λησται και ούτοι , Κοσσαίοι δε
πολλά έχειν επιπεφυκότα , και δελφίνας λέγει ότι κα Μήδοισι . Και ταύτα πάντα τα έθνεα ημέρωσεν Αλέξαν

θοράν ήν πολλούς αμφί το κήτεϊ , και τους δελφίνας των δρος , χειμώνος ώρη επιπεσών αυτοίσιν , ότε άβατον

εν τη είσω θαλάσση μεζονας.
σφών την χώρων ήγον, και πόλιας επέκτισε , του μη

νομάδας έτι είναι , αλλ' άρoτήρας και γης εργάτας και

Arian. Ιnd . 39,8: 'Aροσις, μέγιστος των ποταμών, 1 έχειν υπέρ ότων δειμαίνοντες μή κακάαλλήλουςεργά
GwVTQ1. Idem in Exp . Al . VII , 15 ; Diodor. XVII,

ως λέγει Νέαρχος, όσοι εν τω παράπλω τώδε εμβάλ- | 67 , 112 ; ΧΙΧ , 20.

λουσιν ες τον έξω πόντον .
35 .

"Aροσις ] var . lect. "Άρης , Αροις ; Strabo XV ,

p . 727 Οροάτις ( Όροάτης νg.) , et sic etiam Plinius Strabo XV , p. 729 : Νέαρχος δε τον παράπλουν

VI , 28 ; Ptolemeus VI , 4 ; Ammianus XXIII , 6 ; | της Σουσίδος τεναγώδη φήσας , πέρας αυτού λέγει τον

Marcianus p . 29 cd . Mill. όρωύσιος, p . 31 et 33 cod. | Ευφράτην ποταμόν, προς δε το στόματι κώμην οικεί

όρατίου ( pro όροάτιδος ). Cf. Forbiger. II , p. 574 . σθαι την υποδεχομένην τα έχ της Αραβίας φορτία συν

32 .

30 . 33 .

Sub auroram in aliam insulam ( sinus Persici ) habitatam Ea Persidis pars , quæ magis adhuc in septemtrionem ver

delati sunt , ubi etiam margaritam capi sicuti in Indico git , frigida et nivalis esse dicitur , adeoque esse septemtrio

mari tradit Nearchus. nalis, ut legati quidam , referente Nearcho, ex Ponto Euxino

31 . brevissimo itinere pervenerint ad Alexandrum Persidem

In hac navigatione ( a Mesambria ad Granidem Nuviuin ) adeuntem . Mirato hoc Alexandro illos quæ sit viæ brevi

Nearchus balanam abs se visam esse scribit , quæ in litus tas exposuisse.

ejecta fuerit : nautasque nonnullos istuc adnavigantes , eam 34 .

mensos, retulisse quinquaginta cubitorum esse ; pellem ejus Nearchus ait , quum quattuor sint populi prædando vi

squamosam cubiti unius crassitudine fuisse ; multa etiam ventes , de quibus Mardi Persis contigui erant , Uxji et

ostrea et lopades multamque algam annatam ei fuisse ; del- Elymæi iisdem atque Susiis , Cossæi Medis : omnes cos

phinos quoque circa belluam visos multos , majores quam tributa a regibus exegisse : Cossæos autem munera etiam

Internum mare fert. accipere, quum rex æstate Ecbatanis transacta in Babylo

32 . niam descendit : nimiam tamen eorum audaciam ab Ale

Arosin ( Oroatin , nunc Tab ) fluvium Nearchus maxi- xandro fuisse compressam , quum eos hieme adortus esset .

mum esse scribit omnium , qui per hanc , quam praeter 35 .

navigaverit, oram in Exterius mare influant . Nearchus Susiæ oram palustrem dicit , et terminum ejus
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άπτειν γάρ εφεξής την των Αράβων παραλίαν τω έστε ές Βαβυλώνα πλούν λέγει Νέαρχος σταδίους είναι

στόματι του Ευφράτου και του Πασιτίγριος, το δε με- ες τρισχιλίους και τριακοσίους.

ταξύ πάν επέχειν λίμνην την υποδεχομένην τον Τίγριν. Plinius H. N. VI, 30 : Euphrate navigari Baby

Αναπλεύσαντι δε το Πασιτίγρει σταδίους πεντήκοντα | Ionem e Persico mari CCCCX11 mill. passuum tra

και εκατόν την σχεδίαν είναι την άγουσαν επί Σούσων | dunt Nearchus et Onesiacritus (fr . 3ο). Cf. Ritter . 1 .

έκ της Περσίδος , απέχουσαν Σούσων σταδίους εξήκον- 1. Χ , p. 27 .

τα, τον δέ Πασίτιγριν από του Όροάτιδος διέχειν περί Plinius ib . sect . 28 : Onesicritus et Nearchus ab

δισχιλίους σταδίους, διά δε της λίμνης επί το στόματου | Indo amne ad sinum Persicum atque illinc Baby

Τίγριος τον ανάπλουν είναι σταδίων εξακοσίων, πλη- | Ionem Euphratis paludibus scripseruntricies etquin

σίον δε του στόματος κώμην οικείσθαι την Σουσιανήν, | quies centena M. passuum esse .

διέχουσαν των Σούσων σταδίους πεντακοσίους , από δε
36 .

του στόματος του Ευφράτου μέχρι Βαβυλώνος τον ανά

πλουν είναι διά της οικουμένης καλώς σταδίων πλειό- Strabo XV, p . 732 : Και φησίν ο Νέαρχος, μηδε

νων ή τρισχιλίων. καθοδηγών επιχωρίων (sc . Susianorum ) τυγχάνειν,

Arrian. Ιnd. 40 , 9 : Ενθένδε την Σουσίων γήν ηνίκα τω στόλω παρέπλει προςτην Βαβυλωνίαν εκ της

παρέμειβεν ο στρατός . Και ταύτα ουκέτι ωσαύτως | Ινδικής , ότι προσόρμους ουκ έχειν ουδ' ανθρώπων ευ

άτρεχέως λέγει Νέαρχος και τι εστίν οι εκφράσαι , πλήν πορείν οδόστ ' ήν των ηγησομένων κατ' εμπειρίαν .

γε δή τους όρμους τε και το μήκος του πλόου » την χώ
37

ρην τε γάρ τεναγώδεά τε είναι την πολλήν , και ρηχίησιν

επί μέγα ες τον πόντον επέχουσαν και ταύτην σφαλε- Arrian . Exp . Al . VII , 3 , 8, de morte Calani : 'Qs

ρην εγκαθορμίζεσθαι» πελαγίοισιν ών σφίσι την κομι- δε το πυρ ες την πυράν ενέβαλον οίς προστεταγμένον

δην το πολύ γενέσθαι. Ορμηθήναι μεν δή εκ του ποτα- ήν , τάς τε σάλπιγγαςφθέγξασθαι λέγει Νέαρχος( ούτως

μού των εκβολέων , ίναπερ ηυλίσθησαν επί τoίσιν ού- εξ Αλεξάνδρου προστεταγμένον) και την στρατιάνέπα

ροισι της Περσίδος , ύδωρ δε εμβάλλεσθαι πέντε ημε- | λαλάξαι πάσαν, οποϊόν τι και ές τάς μάχας ιούσα επη

ρέων ουκ έφασκον γάρ είναι ύδωρ οι καθηγεμόνες του λάλαξε και τους ελέφαντας συνεπηχήσαι το οξύ και

πλόου. Ιd . 41 , 8 : Από δε του στόματος του Ευφράτου | πολεμικών, τιμώντας Κάλανoν . Cf. Onesiacrit. fr . 33 .

Euphratem : in ore ejus pagum habitari, qui merces ex faucibus amnis , ubi ad fines Persidis consederant, solve

Arabia suscipiat : succedere enim deinceps ori Euphratis rent, et de aqua in quinque dies classi prospicerent. Du

et Pasitigris oram Arabum : loca media omnia a lacu ces enim navigationis monuerant, aquam in iis partibus

quodam occupari, qui Tigrim in se recipiat. Centum et non reperiri.

quinquaginta stadiis adverso subvectos Pasitigri ad ratem Ab ostiis Euphratis Babylonem usque Nearchus dicit na

venire, quæ Susa e Perside ducit , eamque a Susis abesse vigationem esse stadiorum trium millium et trecentorum .

stadiis sexaginta. Pasitigrin vero ab Oroatide duobus mil 36.

libus fere stadiorum : navigationem per lacum in os Tigri. Nearchus narrat se ne viæ quidem duces indigenas ha

dis stadiorum sexaginta esse. Prope hoc pagum Susianum buisse, quum ex India in Babyloniam , classe pedestres co

habitari, quingentis stadiis a Susis distantem . Ab ore Eu. pias comitans , navigaret , quod nec stationes habere, nec

phratis Babylonem usque navigationem esse per loca bene homines adipisci posset , qui perite ducerent.

habitata , supra tria millia stadiorum .. 37 .

Inde Susiorum regionem prætervectus est exercitus. Ab Simulac ii , quibus id negotii datum erat , ignem rogo

hoc loco Nearchus se non ita certa narrare posse scribit , Calani immisere, tubas clanxisse Nearchus tradit ( ita enim

præterquam portus et longitudinem navigationis. Omnem jussisse Alexandrum ) et universum exercitum clamorem

enim illum maris tractum longe lateque vadosum ac sco- edidisse, qualem in prælium proficiscens edere soleat; ele

pulosum esse : neque citra periculum portum e mari capiphantes quoque acutos et bellicos sonos in honorem Calani

posse. Idcirco hanc præcipuam eorum curam fuisse , ut ex admiscuisse.



ANDROSTHENES THASIUS.

1 .

GEIER . ; a Androsthenes Callistrati filius, nunc drosthenes Thasius intelligendus est in Marciani

Amphipolitanus ( Arrian . Ind . 18 , 4 ) , nunc Tha- Heracleotæ Periplo ( Geogr. Vet. Scriptt . Gr. min .

sius (Straboni, v. fr . 2 ) appellatur, quod ad eandem vol . I , p . 63 , ed . Huds . ) , ubi quod legitur 'Ikolos

causam videtur esse referendum , qua et Onesicri- in Θάσιος emendandum esse recte jam vidit Vos

tum etNearchum duplici patriæ vidimus adscriptos sius ( Hist . Gr. p . 98 ) . »

fuisse. Nempe in Thaso fortasse insula natus, Am

phipoli autem diutius postea commoratus est . Una

autem cum Nearcho et Onesicrito celeberrimæ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΟΥΣ.

navigationis pericula fortiter expertus ( fr . 2 ) ,

ipso Nearcho fortasse , cujus erat popularis , auctore

et suasore , ab Alexandro expeditionem Arabicam Athenaeus III , p . 93 , Β : Ανδρoσθένης δ ' εν τω της

parante ad hujus terre oram maritimam cognoscen- | Ινδικής Παράπλω γράφει ούτως « Τών δε στρόμβων

dam cum nave triginta remorum missus strenue και χοιρίνων και των λοιπών κογχυλίων ποικίλα

hoc mandato defunctus est. Superato enim Archia , | αι ιδέαι και πολύ διάφοροι των παρ' ημίν . Γίνον

qui eandem expeditionem facere jussus non ultra ται δε πορφύραι και όστρέων πολύ πλήθος των λοι

Tylum insulam pervenerat, Chersonesi Arabicæ πών · εν δε ίδιον , και καλούσιν εκείνοι βέρβερι , εξ ου και

partem preternavigavit (* ) . Harum igitur naviga- | μαργαρίτης λίθος γίνεται αύτη δ' εστί πολυτελής κατά

tionum descriptionem της Ινδικής παράπλου | την Ασίαν και πωλείται περί Πέρσας τε και τους άνω

titulo inscriptam (**) non multo post Alexandri | τόπους προς χρυσίον . ' Έστι δ' ή μέν του οστρέου όψις

mortem (*** ) Androsthenes edidit , cujuslibri pau- | παραπλησία τω χτενί , ου διέγλυπται δε , αλλά λείον το

cissimatantummodo exstant fragmenta. Ceterum | όστρακον έχει και δασύ ουδέ ώτα έχει δύο ώσπερ και

haud secus quarm Onesiacriti et Nearchi commenta- | κτείς , αλλά έν · η δε λίθος γίνεται εν τη σαρκί του

rios Androsthenis quoque periplum suum in usum όστρέου , ώσπερ εν τοις υείοις ή χάλαζα και έστιν η

convertisse videtur Juba Mauritanus ( v. fr . 1 ) . μέν χρυσοειδής σφόδρα , ώστε μη ραδίως διαγνώναι ,

Cavendum denique ne confundatur hic Andro- Γ όταν παρατεθη παρά το χρυσίον , η δε αργυροειδής, η

sthenes Thasius cum juniore ejusdem nominis Cyzi- | δε τελέως λευκή , ομοία τους οφθαλμοίς των ιχθύων.

ceno , memorato a Polybio (****) . Idem vero An- Παραπλησία τα χτενί κτλ.] Cf. IX Plinium, 5 ,

(*) Arrian . Exp. Αlex . VII , 20 , 11 : Ταυτί απηγγέλθη
56 : Juba tradit Arabicis concham esse similem

'Αλεξάνδρω τα μεν προς Άρχίου , ός ξύν τριακοντόρω εκπεμφθείς | pectini insecto , hirsutam echinorum modo . De re cf.

επί κατασκοπή του παράπλου του ως επί τους Άραβας μέχρι | interpr . Αthen . et Geier ad h. 1 .

μεν της νήσου της Τύλου ήλθεν , το πρόσω δε ουκέτι περαιω

θήναι ετόλμησεν . Άνδρoσθένης δε ξυν άλλη τριακοντόρω στα

λεις και της χερσονήσου τι των Αράβων παρέπλευσε.Cf. Ritter. Strabo XVI , p . 765 : “Ο μεν ούν Περσικός κόλπος

Erdkunde, tom . X , p. 39 sqq.(**) .Ita enim recte olimlegebatur ap. Αthen. III , p. 93, | λέγεται και η κατά Πέρσας θάλαττα. Φησί δε περίαυ

Β ( v . fr . 1 ) pro περίπλω , quod dedit G. Dindorfius » .
της Ερατοσθένης( p . 100 ed . Bernhardy. ) ούτως , ότι

(***) « Hoc enim eo probabile fit, quod ejus libro usus το μεν στόμα φασίν είναι στενόν ούτως , ώστ ' εξ Αρμό

est Theophrastus De caus. plant . II , 5 , 5 ( fr . 3 ) . » ζοντος, του της Καρμανίας ακρωτηρίου , της Αραβίας

( ****) Polyb . XI , 34 , 12 , ubi narrat Androsthenem
αφοράται το εν Μάκαις: από δε του στόματος και εν δε.

Antiocho Magno gazam ex India devexisse. — Alium An

drosthenem Larisseum, Thessalorum pretorem ,memorat | ξια παραλία περιφερής ούσα κατ' αρχάς μεν από της

Euseb . in Chron . p . 181 ed. Mai. Καρμανίας προς έω μικρόν , είτα πρός άρκτον νεύει ,

2 .

1 .

Androsthenes in navigatione præter Indiæ oras sic scri

bit : « Turbinum et chærinarum aliorumque conchyliorum

variæ sunt formæ et multum diversæ a nostris. Nascuntur

vero ibi etiam purpuræ , et ostreorum ceterorum magna

multitudo ; sed unum singulare, quod berberi illi vocant ,

ex quo margarita gemma gignitur. Est autem hæc magni

in Asia pretii , et apud Persas in aliisque superioris Asiæ

regionibus auro contra venditur. Adspectu ostreum illud

simile pectini, testam tamen non strigis incisam habet , sed

lævis est concha et densa ( densa spinarum lanugine ob

ducta ) : neque aures duas habet , ut pecten , sed unam .

Nascitur vero gemma in carne ostrei , quemadmodum in

suibus grando. Suntque aliæ aurei coloris, ut non facile

dignoscas si auro admoveas ; aliæ vero argentei coloris ;

alise prorsus albæ , similes piscium oculis . »

2 .

Persicus sinus Persicum mare appellatur : de quo Era

tosthenes ait, os ejus adeoangustum esse , ut ex Harmozonte

Carmaniæ promontorio Arabiæ pars conspiciatur, quæ

est Macis proxima. A faucibus autem , ora , quæ a dextris

est , quum curva sit, a principio quidem a Carmauia
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και μετά ταύτα προς την εσπέραν , μέχρι Τερηδόνος | videtur, navem , quacumi Nearcht expeditioni se

και της εκβολής του Ευφράτου : περιέχει δε την τε adjunxerat , suis opibus instruxisse Androsthenem,

Καρμανίων παραλίας και την Περσών και Σουσίων | id quod eundem fecisse in Hydaspis navigatione

και Βαβυλωνίων από μέρους , όσον μυρίων ούσαν στα- docemur loco Arriani Ind . 18 , 4. » GEIER . De

δίων περί ών και ημείς ειρήκαμεν το δ ' εντεύθεν εξής | Apollinis et Tauropoli in his regionibus cultu

επί το στόμα πάλιν άλλοι τοσούτοι , καθάπερ και | cf. Bernhardyum ad Dion. Perieg. v. 6ο9 .

Ανδρoσθένη λέγειν φησί ( ita Bernh. pro vg . 3 .

φασί) τον Θάσιον , τον και Νεάρχω συμπλεύ

σαντα καθ' αυτόν · ώστε δηλον εκ τούτων είναι ,
Theophrast. De caus . plant . II , 5 , 5 : Ει δ' αλη

διότι μικρόν απολείπεται τω μεγέθει της κατά τον Εύ- θες και έλεγεν Ανδρoσθένης υπέρ των εν Τύλω τη νήσω

ξεινον θαλάττης αύτη η θάλαττα · λέγειν δέ φησιν (ita τη περί την Ερυθρά θάλατταν, ότι τα ναματιαία μάλ

Geier . pro φασίν ) εκείνον περιπεπλευκότα στόλωτον λον συμφέρει των ουρανίων, αλυκά όντα , τους δένδρους

κόλπον , ότι από Τερηδόνος , εξής εν δεξιά έχοντι την
και πάσι τοις άλλοις, ( διό και όταν ύση, τη σίτω έπα

ήπειρον, και παράπλους έχει προκειμένην νήσον Ίκά- | φιέντας τους εγχωρίους αποβρέχειν,) αιτιάσαιτ' άν τις

ριον , και ιερόν Απόλλωνος άγιον εν αυτή , καιμας :| βαίνειδέ τα μεν ουράνια σπάνιαγίνεσθαι, τούτοις δ'
την συνήθειαν · το γάρ έθος ώσπερ φύσις γέγονεν συμ

τείον Ταυροπόλου . Παραπλεύσαντι δε της Αραβίας εις
δισχιλίουςκαι τετταρακοσίους σταδίους έν βαθει κόλπω εκτρέφεσθαι και τα δένδρα και τον σίτον και τάλλα· διό

κείται πόλις Γέρρα , Χαλδαίων φυγάδων εκ Βαβυλώ.
και πάσαν ώραν σπείρουσι.

νος οικούντων την αλμυρίδα και εχόντων αλίνας τας
« Androsthenes igitur auctor est narrationis de

οικίας , ας , επειδή λεπίδες των αλών αφιστάμεναι κατά
insulæ Tyli arboribus , quæ exstat in Hist. plant.

IV , 9 , ubi res eadem traditur his verbis : “Υδωρ δε

,καταρραίνοντες ύδασι πυκνά τους τοίχους συνέχoυσι ουράνιον γίνεσθαι μεν , ου μην χρήσθαί γε προς τους
διέχει δε της θαλάττης διακοσίους σταδίους η πόλις - καρπούς, αλλ' είναι κρήνας μεν εν τη νήσω πολλάς,

πεζέμποροι δ' εισίν οι Γερραίοι το πλέοντων Αραβίων | αφ' ών πάντα βρέχειν, ά και συμφέρει μάλλον το
'

φορτίων και αρωματικών.
σίτω και τοϊς δένδρεσι· διό και όταν ύση , τη σίτω

επαφιέντας τους εγχωρίους αποβρέχειν. Unde patet e

Cf. Aristobul . fr . 40 sqq . Que sequuntur ap. I vestigiis vitiosae scripture [τούτοις ειωθότας εγχω

Athen . lege in fragm. Charetis. « Quod Androsthe- | ρίoυς ] h . 1. corrigendum esse : ύση , τη σίτωεπαφιέν
nes Νεάρχω συμπλεύσας καθ' αυτόν dicitur, indicare τας τους εγκ . αποβρέχειν. » SCHNEIDER .

paullulum orientem versus, postea ad septemtrionem ver- lant , domos e sale confectas habent, quas, quum squamula

git , hinc ad occidentem usque ad Euphratis ostia , et Te- salis solis ardore tosti continuo decidant , aqua frequenter

redonem ; complectitur autem et Carmaniorum oram , et conspergunt atque sic parietes earum firmant. Distat a mari

Persarum et Susianorum et Babyloniæ ex parte, quæ quin- urbs stadia ducenta . Ceterum Gerrhæi ut plurimum per

que millium fere stadiorum est , de quibus jam antea terram mercaturam faciunt aromatum aliarumque mer

diximus. Hinc protinus usque ad os alia totidem stadia cium Arabicarum .

sunt , ut traditum dicunt ab Androsthene Thasio , qui cucum 3 .

Nearcho seorsum navigavit, ut perspicuum ex his sit , Quodsi Androsthenes vera de Tyło insula Rubri maris

mare hoc paullo minus esse mari Euxino. Tradunt etiam narravit , aquas fluentes , quæ salsæ sunt , plus quam cæ

illum dicere, quisinum cum classe circumvectus sit , quod lestes juvare tam arbores quam reliquum omne genus

a Teredone naviganti ac deinceps continentem a dextra plantarum , et hinc agricolas loci illius statim post iinbrem

babenti, insula Icarium proposita appareat , et Apollinis rivis inductis abluere sata solere : causam in consuetudine

Tauropoli templum in ea sanctum et oraculum . Prætervecto quærendam esse dixerim : hæc enim illis velut in naturam

Arabici litoris stadia ad bis mille quadringenta in sinu transiit. Accidit vero ut cælestes aquæ ibi raræ sint , illis

profundo sita est Gerrha urbs Chaldæorum e Babylonia vero nutriri et arbores et sata reliquaque omnia. Quare

fugitivorum , qui quum salsuginis plenam regionem inco- l etiam quavis tempestate serunt.



CLITARCHUS..

.

Clitarchus , filius Dinonishistorici ( Dino, Clitar- Φίλιππος ο Μεγαρικός κατά λέξιν ούτω" « Παρά μεν

chi celebrati auctoris pater , Plin . H. N. X , 70. | γαρ Θεοφράστου Μητρόδωρον τον θεωρηματικών και

Dinon . fr . 2 ) Santo-Crucio ( quermsequuntur Geie- | Τιμαγόραν τον Γελώον απέσπασε, παρά δέ 'Αριστοτέ.

rus aliique ) dicitur Eolensis ( *) , laudato loco λους του Κυρηναϊκού (* ) Κλείταρχοςκαι Σιμμίαν. Ηec

Diogenes Laertii ( II , 113 ) , ubi haec : Τοσούτον δ' | igitur de magistris Clitarchi , non item de patria ,

ευρεσιλογία και σοφιστεία (Στίλπων ο Μεγαρεύς) προή- I quam nemo veterum nobis prodidit . Quodsi con

γε τους άλλους, ώστε μικρού δεήσαι,πάσαν την Ελ- | jectura uti licet , equidem Clitarchum in Egypto

λάδα αφορώσαν εις αυτόν μεγαρίσαι. Περί τούτου φησί | vel natum vel certe vite partem majorem degisse

statuerim . Nam a Ptolemæi partibus eum stetisse ,

(*) Exam . critiq . p. 41 : « Clitarque d'Éolie , philosophe
immo adulatorem regis egisse colligas ex fr . 11 ,

de l'école Cyrenaique ( Philipp. Meg. ap. Diog . L. II , 113 ) :

il se rendit célèbre par son histoire d'Alexandre ( Plin . X , ubi Ptolemæus præter veritatem servator Alexan

70 ) . On ignore s'il accompagna ce prince , ou s'il écrivit dri exstitisse dicitur. Cum his jungendum est alte

sur les mémoires de son père. Quoi qu'il en soit, il n'est rum mendacium , scilicet Ptolemæum ad Harma

pas moins vrai que Clitarque était contemporain d'Alexan
teliam vulneratum miraculoso plane modo ab

dre. » In his illa quoque on ignore etc. , et il n'est pas moins
Alexandro sanitati esse restitutum . Quæ quamvis

vrai etc. dormitans scripsisse vir doctissimus videtur.

Ab historico Clitarcho distinguendus est quem multi non haudnominato auctore Diodorus (**) narret,nihilo .
distinxerunt Clitarchus γλωσσογράφος ( Harpocrat. ν . ομη- minus e Clitarchi historiis fluxisse nemo dubitabit

ρεύοντες), Eginetalexicographus Epaphroditogramm.junior ( v. fr . 12) . Ιdem Clitarchus (fr . 5 ) a Thaide , Pto
( Harpocrat. v . rápyapos. V. Nymphidis fr . 10 ) . Tribus locis

lemæi regis postea amica , arcem Persepolita
( Atlien . p. 468 8, 475 d ; 478e ) laudantur Σίληνος και Κλεί .

ταρχος, ut Cl . Sileno junior fuisse videatur . Αtquando vixerit nam, splendidissimum istud Persarum potentiæ mo
Silenus ille non constat; nisi forte putes eundem esse cum nimentum, ad tibiarum fistularumque cantum flam

Calatiano historico, qui vixit bello Punico secundo. Lexicon mis traditam esse narravit.

Clitarchi sive η περί γλωσσών πραγματεία in libros distin

ctum , quorum laudatur quintus ( Harpocrat. v . 'Ouna
Hinc igitur probabile fit Clitarchum versatum

ρεύοντες ) et septimus ( de πομπίλη pisce ap. Αtlien . esse in aula Ptolemæi. Ut ulterius progrediar atque

p . 284 , Κλειτ. έν εβδόμη γλωσσών). Ad posteriorem locum etiam natum in Ægypto ( Naucrati? ) esse suspicer,

non attendit Meierus in Commentat. VI de Andocidis orat.
movet me Dinonis ( fr. 11 ) locus , quem Athenæus

c . Alcib . (in Indice lectt . univ . Halens. 1832—33) p. 10 , ubi

haec : « Ηarpocration quum v. επιβλήτας commemoret Κλεί
ex Lyceæ Naucratitæ historiis sumsisse videtur . Ete

ταρχον τον γλωσσογράφον , ν . ομηρεύοντες autem solum ha- nim quæ ibi narrantur, aperte in gratiam Ægyptio

beat Κλ . εν τη ε' , grammaticum videtur ab rerum scri- rum excogitata sunt , ideoque Græcum Ægypti ur

ptore distinguere voluisse. » Quod falsum est. Glossæ bem incolentem sapiunt quammaxime. Sed hoc
ordine alphabetico dispositæ fuisse videntur. — Citatur hic

Clitarchus ap. Athenæum p. 69 d , 267 d , 284 d , 300 f , utcumque se habet, non prætermittendus est Dino,

468 4,473 b , 475 d , 476 f , 478 d . e , 479 C , 495 c. e , 666 Dinonis filius, qui apud Ptolemæum Philopatorem

c , 701 a. ( Etiam p .486 a Clitarchus pro Clearcho reponen- degit, deinde vero , quod cædem Arsinoes non im

dus esse mihi videtur . ) Εtym. Μ. ανόστεος, βρούχος, γάρ. I pediverat , quum impedire potuisset , ab Agatho

γαρος ; Schol . Hesiod . Op. 522; Hesych . V. μητέρα ; Schol.

Theocrit . ΙΙ , 59 ( Θρόνα ... Αιτωλοί φάρμακα , ώς φησι Κλ. , cle , Pt. Epiphanis tutore , supplicio affectus est

quem locum Geierus etsi dubitans inter historici fragmenta

posuit) ; Photium et Suidam v . Σαρδώνιος γέλως , ubi post (*) De hoc Aristotele Diog. Laert. V , 35 : "Έκτος ('Αρι
expositas Timæi ( fr. 29 ) et Demonis sententias, pergunt : στοτέλης ) Κυρηναίος , γεγραφώς περί ποιητικής . Dicta ejus

και φασιν άλλοι τε και Kλείταρχος · εν Καρχηδόνι εν ταϊς με- nonnulla habesap. Ælian. V. H. X , 8 ; Stobaum in Serm .

γάλαις ευχαϊς παίδα ταϊς χερσί του Κρόνου επιτιθέναι (ίδρυται 183. Num idem intelligendus sit ap. Clem . Alex. Strom .

δε χαλκούς προβεβλημένας έχων τας χείρας , υφ' ώ κρίβανος ), | III , p . 234 Pott . , dubium est.

έπειτα υποκαίειν . Quae probabiliter sunt glossographi , etsi (** ) Diodor . XVII , 103,7 : Άγαπώμενος γάρ ( Πτολε

ejusdem rei mentionem data occasione injicere potuit histo . μαίος ) υφ' απάντων διά τε την αρετήν και υπερβολήν της εις
ricus . - Ceterum quum Athenaeus 475 d. dicat : Σειληνος πάντας εργασίας , οικείας του φιλανθρώπου βοηθείας έτυχεν.

και Κλείταρχος τους Αιολείς φασιν ούτω( sc. κελέβην ) κα- “Ο γάρ βασιλεύς είδεν όψιν κατά τον ύπνον , καθ' ήν έδοξε

λεϊν το ποτήριον ; p . 477 a : Κλ . φησιν Αιολείς τον σκύφον | οράν δράκοντα βοτάνην εν τω στόματι κρατείν και δείξαι ταύ .

κισσύβιον καλείν ; p. 495 e : Κλ . εν ταϊς γλώσσαις πελλητήρα της την φύσιν και την δύναμιν και τον τόπον εν ώ φεύεται .

μεν καλεϊν Θεσσαλούς και Αιολείς τον αμολγέα : line , Su- Έγερθείς ούν ο Αλέξανδρος και την βοτάνην αναζητήσας και

spicor, ortus est Clitarchus iste Æolensis , quem nescio ubi τρίψας , τό τε σώμα του Πτολεμαίου κατέπλασε , και πιείν δούς

repererit Ste - Croix . Idem tamen glossographus landat etiam υγιή κατέστησε. Εadem Cic . De divinat. ΙΙ , 66 , Strabo XY,

vocabula Clitoriorum, Ionum, Phrygum , Rhodiorum , Thes- p. 1052 Amst. , addens το δε μυθώδες προσετέθη κολακείας

salorum , Cyrenæorum , Corinthiorum, Cypriorum , Byzan- xápiv. Hac fortasse occasione Ciitarchus ( fr. 25 ) narravit

tinorum , Etolorum.
fabulam de draconibus Tiresiæ .
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( c. 01. 144,2 . a . C. 203. Vide Polyb . Exc . Vat . XV, | regione , in qua octoginta millia a Macedonibus cæ

25 a. ed . Didot . ) . Is fortasse nepos fuit Clitarchi. sa narrantur sueta rerum exaggeratione; fr. 5 de

Quod ætatem scriptoris attinet , Alexandri tem- | Thaide; fr. 9 de Thalestri Amazone; fr. 11 de

poribus eum vixisse , demonstratione non eget (* ) . Ptolemæo servatore Alexandri , Ex his tria postreina

Inter comites regis nusquam memoratur, immo mera scriptoris inventa sunt ; iis accenseo fr . 23 de

eximi ex eorum numero videtur ap . Diodorum II , legatione Romanorum . Arguunt hæc yirum histo

7 , 3 , ubi : 65 Kasítapxos ( fr. 4 ) xai Tūv Ústepov rici munere abutentem , ut vel fautorum captaret

( sc. post Ctesiam ) use' Alegávôpou ôlabávtov sis tur benevolentiam , vel lectorum inserviret voluptati.

Aclav tivés . Sed hæc non premo , quum negligen- Numquam ejusmodi scriptores admiratorum

tius enuntiata esse appareant. Verum quum Stilpo , caruerunt multitudine , minime vero illis tempo

quo tempore Megara a Demetrio Poliorcete capta ribus , quibus intermissum hoc historiam scribendi

sunt , adhuc floreret ( a . C. 308 ; vid . Clinton ad h . genus Timagenes nova laude reparavit (Quinctil.x ,

a. ),minimeprobabile est eundem jain ante expedi . 1,75 ) . Atque ipsum Timagenem diligenter lecti

tionem Alexandri tam celebrem fuisse , ut undique tasse Clitarchum , et in iis quæ de Alexandro tradi .

discipuli , relictis prioribus magistris, ad eum con- dit presse secutum esse , colligimus ex fr. 11. Sisen

fluerent. Quapropter Clitarchum paullo juniorem na vero historicus totum se ad Clitarchi exemplum

Alexandri comitibus, nec interfuisse expeditioni conformavit (Cicero Delegg. I , 2 ) ; in deliciis No

Asiaticæ , sed ejus tempore ex disciplina Stilponis strum habuit Cælius Rufus, Ciceronis amicus ( fr.

EÚPEGŁhóyou xal GOPLOTGŨ quam plurimum profecisse 3 ) ; celebratum auctorem dicit Plinius 1. 1 .; pro

verosimillimum est . bari ejus ingenium affirmat Quinctilianus l . 1. , etsi

Commentarios de rebus Alexandri Clitarchus ab- fides infametur. Porro si fragmenta nostra compa

solvit antequam suos edidisset Ptolemæus. Si aliter raveris cum iis , quæ de iisdem rebus produnt Tro

res se haberet , haud scripsisset noster quæ legunturgus Pompeius et Diodorus et Curtius, vix ulla esse

in fr. 11. Librilaudantur primus, quartus, quintus, potest dubitatio , quin Clitarchum in plurimis du

decimus , duodecimus. Quæ ex quarto afferuntur cem habuerint ; idque de iis maxime narrationibus

de Sardanapalli monimento ad Anchialen in Cilicia valet , quæ quum a probatæ fidei scriptoribus

( fr. 2 ), pertinent ad ann . 333. Narratio hoc libro ignorentur, aperte eum in finem adornatæ sunt ,

deducta fuerit usque ad prælium Ipsense. E libro ut vel atrocitate sua tragicam quandam sensibus

quinto de Byblo quædam afferuntur ( fr. 3 ) ; ma- commotionem incutiant; vel animos demulceant

jorem partem narratio de Tyri obsidioneabsumserit festiva jucunditate , vel novitate fabulosa in admi

( 332. Diodor. XVII , 40 – 46 ) . Quæ e libris de- rationem audientes abripiant . Hinc , ut alia mittam ,

cimo et duodecimo citantur ( fr . 9 a . 22 a . ) , ea re- evasit Curtianus iste Alexander, modo nulla non

ferenda probabiliter suntad ann . 329 et 327. Quod virtute ornatus , modo fædissimis inquinatus vitiis,

restat spatium annorum duorum ( 326–324 ) , in prouti rhetoris consilia rem flagitarevidebantur (* ) .

tanta narrationis prolixitate alios duos libros occu- Sed quantacunque apud vulgus Clitarchi fuerit

paverit . celebritas , exstitere viri sobrii , quos vitia ejus haud

Fragmenta supersunt circa triginta , quorum latuerunt. Quinctiliani illud, Clitarchi probatur in

tertia pars ( 10. 14— 22 a ) versatur in describendis

Indorum terris , populis , animalibus, fabulis. Hæc (*) Unum exemplum laudasse sufficiat ex Curtio IV , 6

indole nihil differunt ab narrationibus Onesicriti. de Beti , Darii eunucho , qui post Gaza expugnationem ca

Reliquorum quoque bona pars ( fr. 8 de tenthre- ptivus ad Alexandrum adducitur :Adducto, insolenti gay.

done, fr. 4 de muris Babyloniis , fr .

dio juvenis elatus, alias virtutis etiam in hoste mirator ,
de Persa

9a.
Non ut voluisti , inquit, morieris, Beti : sed quidquid

rum vestitu , fr . 2 de monumento Sardanap . , fr. 3 tormentorum in captivum inveniri potest , passurum

a . de Myrrha Adonidis matre , fr . 24 de Themisto- esse te cogita . Ille non inferrito modo , sed contumaci

cle ) cum Alexandri historia arctius conjuncta non
quoque vultu intuens regem , nullam ad minas ejus red .

sunt, atque hoc tantum probant , quantopere re

didit vocem . Tum Alexander, Videtisne obstinatum ad

tacendum ? inquit; num genu posuit ? num supplicem

rum varietate placere lectoribus Clitarchus studue vocem misit ? Vincam tamen silentium, et, si nihil aliud ,

rit . Quæ ad historiam Macedonis spectant fragmenta certe gemitu interpellabo. Ira deinde vertit in rabiem ,

numero sunt sex : fr. 1 a. de Thebis expugnatis; fr. jamtum peregrinos ritus nova subeuntefortuna. Per

talos enim spirantis lora trajecta sunt ; religatumque
21 de Harpalo ejusque amica ; fr . 12 de Sambi

ad currum iraxere circa urbem equi : gloriante rege ,

Achillem , a quo genus ipse deduceret, imitatum se esse

(*) Clitarchus ab eo ( a Theopompo ) proximus, Plin . pæna in hostem capienda. Cf. Hegesias apud Dionys .

III , 9 ( fr, 23 ) . Sic Clitarchus , sic Stratocles de Themi- Hal . De verb. comp. 18. — Aliud exemplum Clitarchei in

stocle finxit , Cic. Brut. 11. Stratocles Alexandri et subse- genii habes in libro V , 5 : Miserabile agmen , inter pauca

quentibus temporibus floruit. fortunæ exempla memorandum etc. etc.
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1 .

I a .

genium , fides infamaturjam attigi . Mala fides vero παχύτερόν έστιν ειπείν , Σειρήνάς τινας (fr. 18 ) . -

unde derivanda sit , bene perspexit Cicero in Bruto Ceterum Clitarchus ex numero est eorum , quos in

c . 11 , ubi hæc : Uterque ( et Coriolanus et Themi- | Canonem historicorum grammatici Alexandrinire.

stocles ), quum civis egregius fuisset, populi ingrati ceperunt ( Bibl. Coislin . p . 597 ) .

pulsus injuria , se ad hostes contulit, conatumque

iracundiæ suæ morte sedavit. Nam etsi aliter est

apud te, Attice, de Coriolano, concede tamen ut huic ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

generi mortis potius assentiar . At ille ridens, Tuo ve

ro, inquit, arbitratu ; quoniam quidem concessum est

rhetoribus mentiri in historia, ut aliquid dicere possini
E LIBRO PRIMO .

argutius : ut enim tu nunc de Coriolano, sic Clitar

chus, sicStratoclesde Themistoclefinxit. Nam quem Clemens Al . Strom . I , 21 , p . 145 , 45 Sylb.:

Thucydides, qui et Atheniensis erat et summo loco A reditu Heraclidarum usque ad Alexandri eis sin

natus summusque vir et paullo ætate posterior, tan- Ασίαν διάβασιν ... Τίμαιος και Κλείταρχος οχτακόσια

tum mortuum scripsit et in Attica clam humatum; | είκοσι έτη colligi dicunt .

addidit fuisse suspicionem , veneno sibi conscivisse 820-+ 334 = 1154 = 378 sive 5χ63 ante 776

mortem : hunc isti aiunt, quum taurum immolavis. sive Ol . 1. Vide Fragm . Chronol. p .123.Fragmen

set, excepisse sanguinempatera, et eo poto mortuum tum fugit Geierum .

concidisse. Hanc enim mortem rhetorice et tragice

ornare potuerunt : illa mors vulgaris nullam præ
Athenaeus IV , p . 148, D : Περί ών (sc. περί των

bebat materiem ad ornatum . Inanem orationis tu

morem , ut videtur, idem Cicero notat alio loco | περί Αλέξανδρον ιστοριών διηγούμενος,και ότι ο πάς
παρά Θηβαίοις δείπνων ) Κλείταρχος εν τη πρώτη των

( De Legib . I , 2 ) . Sisenna, inquit , omnes adhuc
αυτών πλούτος ουρέθη μετά την υπ ' Αλεξάνδρου της

nostros scriptores ... facile superavit. Is tamen ne
πόλεως κατασκαφήν εν ταλάντους τετρακοσίοις τεσσα

que orator in numero vestro unquam est habitus, et
ράκοντά φησιν , ότι τε μικρόψυχοι ήσαν και τα περί

in historia puerile quiddam consectatur : ut unum

Clitarchum neque praeterea quemquam de Grecis | θρία και έψητούς και αφύας και εγκρασιχόλους και αλ
την τροφήν λίχνοι , παρασκευάζοντες εν τοις δείπνους

legisse videatur, eum tamen velle duntaxat imitari;

λάντας και σχελίδας και έτνος.
quem si assequi posset, aliquantum tamen ab opti

“ Ο πάς αυτ . πλούτος κτλ. ] Quod quomodo in

mo abesset. Etiam Demetrius ( De elocut. $ 304 ; telligendum sit docemur a Diodoro Clitarchi secta

vide fr. 8 ) Clitarchum reprehendit , quippe qui | tore (XVII, 14 , 4) :Τους δ' αιχμαλώτους λαφυρο

verbis maximis Ioquatur de rebus minimis , atque | πωλήσας ήθροισεν ('Αλέξανδρος ) αργυρίου τάλαντα τέ

insectum describens de apro Erymanthio dicere | τρακόσια και τετταράκοντα.cf. Ptolem. fr . 3.

videatur . Porro Longinus $ 3 , postquam Gorgiæ et

Callisthenis ampullas perstrinxerat , addit : και έτι

μάλλον τα Κλειτάρχου ( γελάται ) ... φλοιώδης γαρ και E LIBRO QUARTO .

ανήρ και φυσών κατάτον Σοφοκλέα ου σμικρούς μεν

αυλίσκοις , φορβειάς δ' άτερ . Ιta factum ut loqui Athenaeus XII , p . 53ο , Α : Κλείταρχος δ' εν τη

Κλειταρχικώς idem esset atque loqui υπερβολικώς τετάρτη των περί Αλέξανδρον γήρα τελευτήσαί φησι

(vid . not. ad fr . 8 ) . Quam orationis indolem Elia- | Σαρδανάπαλλον μετά την απόπτωσιν της Σύρων

nus quoque innuit verbis : γενέσθαι και άλλο τι γέ- | αρχής.

νος όφεων ( Κλείταρχος ) υμνεϊ ( fr . 15 ) . Ιdem Cli- Cf. Aristobul . fr. 6 ; Callisthen . fr . 12. Quonam

tarcheæ dictionis vestigia servasse videtur in illis : loco hæc de Sardanapallo sive Sardanapallis dispu

ένα εστιαν την όψιν δύνωνται (fr. 15 ) , et paullo | tatio instituta a scriptoribus sit , patet ex Arriano

post de ave quadam loquens : ως είναι, ει μή πη | Exp. , 5 , 2 .

1 . post urbem ab Alexandro eversam intra quadringenta et

quadraginta talenta esse repertas ; tum adjicit, fuisse pu
E LIBRO PRIMO .

silli animi , et in victu catillones , ut qui in cænis appone

A reditu Heraclidarum usque ad Alexandrum in Asiam rent thria et elixos pisciculos et frixas apuas et encrasicho

trajicientem secundum Timæum et Clitarchum colliguntur los et hillas et pernas et ex iegumine pultem .

anni octingenti viginti.

1 a.
Clitarchus libro quarto De rebus Alexandri senio vita

De Thebanorum cænis verba faciens Clitarchus libro decessisse ait Sardanapallum , postquam Assyriæ regnoexci

primo Historiarum Alexandri ait omnes corum divitias ' disset.

2 .



FRAGMENTA.
17

3 a .

D

3 . ιππάσιμον πύργους δε τον μέν αριθμόν διακοσίους και

πεντήκοντα , το δ' ύψος και πλάτος εξ αναλόγου τω βά
Cicero Ep . ad fam . II , 10 : Victoria justa im

perator appellatus apud Issum (quo in loco, Sape | οικιώνκαι των τειχών οδόςπάντη κατελέλειπτοδίπλε
ρει των κατά το τείχος έργων .... 'Aνά μέσον δε των

ut ex eo ( Cælio Rufo ) audivi, Clitarchus tibi nar.
θρος .

ravit Darium ab Alexandro esse superatum ) ad
Eadem ex Diodoro suis verbis narrat Tzetzes

duxi exercitum .
Hist . IX , v. 567 sqq. , quem locum exscripsi in

« De loco pugnæ vide quæ congessit Mützell . ad
Ctesie fr . 9 , ubi vide . Pro verbis Diodoseis ένιοι

Curt. p. 100 sqq. Ceterum Diodoream prelii de- | των νεωτέρων Tzetzes ponit ύστερονο Κλείταρχος και

scriptionem rhetoricam Clitarcho deberi, nemo
πάς μετ ' Αλεξάνδρου , suople ingenio , quarmvis de

dubitabit. Cf. Callisthenes fr . 13. » GEIER.
Clitarcho potissimum Diodorum cogitasse recte

divinaverit . Clitarchi descriptionem , uti solet,

reddit Curtius V , 1 , 24 : Semiramis eam condide

E LIBRO QUINTO. rat, non , ut plerique credidere , Belus, cujus regia

ostenditur. Murus instructus laterculo coctili, bitu

Stobæus Floril . 64,36 (tom . II , p . 487Gaisf.) :
mine interlitus, spatium XXX et duorum pedum

Κλείταρχος εν ε' Περί Αλεξάνδρου. « Θε... βυβλι ...| in latitudinem amplectitur : quadrigointer se oc

ούπερ κάλλει την ανθρωπίνην διενεγκόντος φύσιν , την
currentes sine periculo commeare dicuntur. Alti

ιδίαν ερασθήναι θυγατέρα Μύρραν ονόματι . »
tudo muri L cubitorum eminet spatio : turres denis

a Dedi hunc locum utcunque mutilum ex A.

Plura ibi legere non potui. In principio legendum ambitus CCCLXVM ( debebat CCCLXV , ešn' pro
pedibus quam murus altiores sunt. Totius operis

fortasse: Θείας... βύβλου vel simile φuid. » GAISF . | τξε) stadia complectitur : singulorum stadiorum

Scribe Θείαντος Βυβλίου. Historiam de Myrrha sive
structuram singulis diebusperfectam esse memoriæ

Smyrna ex patre matre Adonidis sec . Panyasim
proditum est, etc.

lege apud Apollodor. III , 14 , 4. ibique v . Heyne .
5 .

Reliquos auctores vide in Lexicis Mythol. v . Ado
Athenaeus XIII , 576 Ε : “Ο δε μέγας Αλέξαν

nis. Clitarchus ubi de Byblo urbe Alexandro sc
dedente egit , de Bybliorum Adoniis, festo cele- | δρος του Θαίδα είχε μεθ' εαυτού, την Αττικής εται

ραν και περί ώς φησί Κλείταρχος , ως αιτίας γενομένηςberrimo (cf. Lucian . De dea Syr. c. 6 sqq. p .
του εμπρησθήναι τα εν Περσεπόλει βασίλεια .

733 ed . Didot. ) , sermonem instituit.
Fabulam hanc , præclarum declamationis argu

4 . mentum , ( ex Clitarcho ) narrant Diodorus XVII ,

72 , Curtius V , 7 , Plutarch . Alex. 38 , addens : Oi
Diodor. ΙΙ , 7 , 3 : Ambitus murorum Βabylo- | μεν ούτω ταύτα γενέσθαι φασίν, οι δ' από γνώμης.

nis urbis secundum Ctesiam erat stadiorum 360, Nihil de muliercula ista Arrian. Exp . Al. III, 18 ,

ως δε Kλείταρχος και των ύστερον μετ' Αλεξάνδρου | Strabo XV, p. 73ο init., Auctor Itiner. Al. c . 67 .

διαβάντων εις την Ασίαν τινές ανέγραψαν , τριακοσίων | Ceterum de Alexandro regiamincendente adi Ste

εξήκοντα και πέντε σταδίων και προστιθέασιν ότι των
Croix l. 1. p. 311 , Droysen . Alexandr. p. 247 sqq.;

ίσων ημερών εις τον ενιαυτόν ουσών έφιλοτιμήθη τον
de Thaide , τη Πτολεμαίου του βασιλεύσαντος ύστερον

ίσον αριθμός των σταδίων υποστήσασθαι· οπτάς δε εταίρα , vide Athenaeum 1. 1. et Geierum in Cont

πλίνθους είς άσφαλτον ενδησαμένη τείχος κατεσκεύασε ment. De vit . Ptolem . Lag. p. 47 .

το μέν ύψος , ως μέν Κτησίας φησί , πεντήκοντα δρ
6 .

γυιών , ώς δ ' ένιοι των νεωτέρων έγραψαν , πη

χών πεντήκοντα , το δε πλάτος πλείον ή δυσίν άρμασιν Plinius H. N. VI , 13 , 15 , de mari Caspio : Ir

3 a . coagmentavit , quinquaginta orgyias altum , teste Ctesia,

E LIBRO QUINTO . vel , ut recentiorum nonnulli referunt, quinquaginta cu

Clitarchus libro quinto De rebus Alexandri tradit Thian- bitos tantum ; latitudo vero major quam quæ duobus cur

tem Byblium formæ pulchritudine naturam humanam supe- ribus juxta vehentibus sufficeret ; turres fuisse dicunt nu

rasse , ipsiusque filiam , Myrrham nomine , amore ejus mero ducentas et quinquaginta , quarum altitudo latitudo

correptam esse .. que amplitudini operum muri responderet ... Inter murum

4 . et domorum ædificia via duorum plethrorum circumquaque

Ut Clitarchus et qui postea cum Alexandro in Asiam tra- relicta erat .

jecerunt , literis prodiderunt , murorum ambitus erat tre 5 .

centorum et sexaginta quinque stadiorum ; quod anni dies , Alexander Magnus nonne Thaidem , Atticam istamme

addunt , stadiorum numero ( Semiramis ) exæquare stu- retricem secum habuit ? quam Clitarchus auctorem fuisse

duisset. Murum coctis lateribus et bitumine conglutinatis dicit incendii regiæ Persepolitanæ.
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rumpit Scythico oceano in αversa Asia , pluribus , έστι των σφηκωδών, μείζον μεν μύρμηκος , μελίσσης

nominibus accolarum appellatum , celeberrimis duo- δ' έλασσον : έπτέρωται δε και ποικίλην έχει λευκά και

bus , Caspio et Hyrramio . Non minus hoc esse quan. | μέλανι την επιφάνειαν . Τούτο κατά την ορεινήν νεμό

Pontum Euxinum , Clitarchus putat. μενον δρέπεται από των εν τοις άγκεσι θάμνων παντοία

άνθη , και φερόμενον ες τας κοίλας πέτρας καθίσταται.

Præterea Schneider, : « Notabilem Tzetzæ locum ex

epistola nescio an non edita ( Est Tzetz. Epist . 13

Strabo XI , p . 491 : Οι δ ' επί τοσούτον συναγα
in cod . Reg . 2644 fol. 74 a , a Millero propediem

γόντες τον ισθμόν, εφ' όσον Κλείταρχος , επίκλυστoν | edenda ] reperio in Commentario Victori ad

φήσας εξ εκατέρου του πελάγους , ουδ' αν λόγου αξιοϊν- Demetrium p . 26η : Συ δε Kλειταρχικώς ήμάς έπαι

το. De isthmo Ioquitur, quem formari opinaban- | νείς [ προς τους νυν απαράμιλλον). Κλείταρχος γάρ

tur terra inter Caspium mare et Pontum Euxi
εκείνος ο συγγραφεύς περί της τενθρηδόνος φησίν ( ή δε

num porrecta . Ex Clitarcho procul dubio fluxerunt
έστι μελίττη παρόμοιον ) : Κατανέμεται την ορεινήν,

quæ de mari Caspio leguntur ap. Plutarch . Alex . εισίπταται δε των δρυών τάς κοιλάδας . » Ad vocem

C. 44, Curtium VI , 4 , 18 , Diodor . XVII , 75 , 3 .
Κλειταρχικώς in margine annotatur : Σημαίνει υπερ

Vide Ste-Croix 1. 1. p . 711 sqq . et Mützell . ad Curt.
βολικόν λόγον Κλειτάρχου . Vide Steph . Thes . s. h .

1 , 1 .
v . Ceterum de anthredone s, tenthredone s. pem

8 . phredone insecto v . Aristot . H. A. IX , 43 ; Ælian .

Demetrius De eloc . $ 3ο4 : Τη ονομασία πολ- | XV , 1 ( ubi libri ανθηδών) ; Ηesych. 5. ν.

λάκις χαριεστέρων πραγμάτων όντων ατερπέστερα
9 .

φαίνεται. Καθάπερ ο Κλείταρχος περί της τενθρηδόνος Strabo XI , p, 5ο5 : “ Όπου δε νύν εισιν ( αι Αμα

λέγων ζώου μελίσση έοικότος: « Κατανέμεται μεν, ζώνες), ολίγοι τε και αναποδείκτως και απίστως

φησί , την ορεινήν, εισίπταται δε εις τας κοίλας δρύς » | αποφαίνονται καθάπερ και περί Θαληστρίας, ήν

ώσπερ περί βοός αγρίου ή του Ερυμανθίου κάπρου λέ- | 'Αλεξάνδρω συμμίξαι φασίν εν τη Υρκανία και συγγε

γων , αλλ' ουχί περί μελίσσης τινός , ώστε και άχαριν | νέσθαι τεκνοποιίας χάριν , δυναστεύουσας των Αμα

τον λόγον άμα και ψυχρόν γενέσθαι . Παράκειται δέ | ζόνων· ου γάρ ομολογείται τούτο , αλλά, των συγ

πως αλλήλοις ταύτα αμφότερα . γραφέων τοσούτων όντων , οι μάλιστα της αληθείας

Χαριεστ. πρ . όντ.] Ita Geller. ex marg. Vict . Η φροντίσαντες ουκ ειρήκασιν, ουδ' οι πιστευόμενοι μά

Αld . pro vulgatis χαρίεντα πράγματα όντα . - Rem λιστα ουδενός μέμνηνται τοιούτου , ουδ' οι ειπόντες τα

ex Demetrio repetit Tzetzes in Histor. VΙΙ , 5ο , αυτάειρήκασι. Κλείταρχος μέν φησι την Θαλη

iterumque tangit XI , 831. Clitarchum manifesto | στρίαν από Κασπίων πυλών και Θερμώδοντος

deprehendimus ap . Diodor. XVII, 75, 7 : "Έστι ορμηθείσαν ελθείν προς Αλέξανδρον. Εισί δ'

δε και ζώον κατά την χώραν ( Υρκανίαν) έπτερωμέ- από Κασπίων εις Θερμώδοντα στάδιοι πλείους εξακισ

νον , και καλείται μεν ανθρηδών , λειπόμενον δε μεγέθει | χιλίων , και τα προς το ένδοξον θρυληθέντα κάν όμο

μελίττης μεγίστης και έχει την επιφάνειαν · επινεμό- λογήται παρά πάντων , οι δε πλάσαντες ήσαν οι κολα

μενον γάρ την ορεινήν άνθη παντοία δρέπεται , και κείας μάλλον η αληθείας φροντίζοντες.

ταϊς κοιλάσι πέτραις και τους κεραυνοβόλοις των δέν- Clitarchi de eadem re mentionem injicit Plu

δρων ενδιατρίβον κηροπλαστεί, καικατασκευάζει χύμα | tarchus in Αlex . c. 46 , quem locum vide in One

διάφορον τη γλυκύτητι, του παρ' ημίν μέλιτος ου πολύ | sicriti fr . 5. Quomodo historiam Noster narrave

λειπόμενον. verit , lege apud Diodor . XVII , 77 , Justin. XII ,

Supplendus locus Diodori ex schol . vet. ad Ni- 3 , Curtium VI , 5 , 24 sqq. , quos omnes ex eo

candr. Alexiph . 185 , ubi sic : Πεμφρηδών δε ζωόν Γ derm auctore hausisse palet.

7. est etiam illud de Thalestria , quam Amazonum reginam

Nulla ratio habenda est eorum , qui isthmum ( inter Alexandrum in Hyrcania convenisse et prolis suscipiendæ

Caspium mare et Pontum Euxinum interjectum ) cum causa coivisse cum eo ferunt. Neque enim hoc in confesso

Clitarcho adeo in arctum cogunt, ut eluvione utriusque est ; sed e tanto scriptorum numero qui maxime veritatis

maris perfundi dicant. habent rationem , nihil de ea re dicunt , nullaque fit men

8 .
tio ejus ab iis , quibus plurimum fidei habetur ; qui vero

Clitarchus de tenthredone insecto apis simili : « Depa
tradiderunt . non consentiunt . Clitarchus ait Thalestriam a

scitur montana , involatque in quercus concavas. »

Caspiis portis et Thermodonte profectam ad Alexandrum

venisse . Sunt autem a Caspiis portis ad Thermodonlen sta

9. dia amplius sex millibus . Quæautem augendæ gloriæ causa

Ubi nunc sint ( Amazones ), id perpauci absque demon- vulgata sunt, etsi in iis consentiant omnes , tamen qui

stratione cui fides babenda , demonstrare conantur . Quale I continxerunt , adulandi quam veritatis fuerunt studiosiores.
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9 a .
II .

12 .

E LIBRO DECIMO .
Curtius IX , 5 , 21 : Ptolemæum , qui postea

Schol. Aristophan. Av. 489 : lãce ydp lépgais regnavit, huic pugnæ ( Mallensi ) adfuisse, auctor

lemu elu tiópar copeiv, all'oủx oportu ,os Keltapo riæ suæ non refragatus, afuisse, missum in expeest Clitarchus et Timagenes. Sed ipse , scilicet glo

xos év vñ dexáty. Luovor od of tūv Tlepowv Bacuncis riæ suæ non refragatus , afuisse, missum in expe

ορθαίς έχρώντο... Τούς μέν άλλοις έθος και επτυγμένην

xaltpoſádlougavels tò uÉTWTON ÉLELV , tots & Baci huic vitium, credulitas fuit!
vetusta rerum monumenta vel securitas vel, par

λεύσιν ορθήν ..

Post narrationem de Thalestri Diodorus XVII ,
Clitarchi commentum repetunt Pausan . I , 6 , 2 ;

77,4 (01.112, 4.329)exponit, quomodomores páxai; Plutarch. De fort. Alex. Or.1,c. 2 , quam
Auctor Itiner . Alex . c . 115 ; Stephan . Byz , v. Οξο

et vestitum regum Asiaticorum Alexander æmulari

cæperit. Ex hoc loco , opinor, fluxit fragmentum quam idemin Alex. 63 nonnisi Peucestæ recte
mentionem facit. Diodorus XVII, 99 item unum

nostrum . Geierus petitum putavit ex narratione de

diademate inter navigationem in Euphrate flumine
Peucesten memorat. Reliqui auctores , qui de vul

brevi ante mortem institutam infausto casu regi
neratione Alex. agunt, nomina omittunt . Ceterum

cf. Ptolemæi fr. 20 ; Aristobul, fr . 28 ; Ste -Croix
ablato et a nauta quodam sive a Seleuco reddito

1. 1. p . 407 ; Droysen , 1. 1. p. 440.
( v . Aristobul . fr. 41 , 42 ) . Quod ferri nequit ,

quum libro demum duodecimo ( fr. 22 a. ) Clitar

chus de Indorum gymnosophistis egerit. - Ceterum

tiaram et candyn et anaxyrides Alexander non
Curtius IX , 8 , 13 : Diruta igitur arce ( Porti

assumpsit, sec . Diodor. I. I. et Eratosthenem ар . cani ) et omnibus captivis venundatis, Sambi regis

Plut . Mor. p . 329, F. Vide Brissonium De regio fines ingressus est ( Alexander ) ; multisque oppidis

Persar. princ . p. 57 sqq. ( ed. Argentor. 1710 ) . in fidem acceptis , validissimam gentis urbem cuni.

culo cepit. Barbaris simile monstri visum est, rudi.

bus militarium operum , quippe in media ferme

Schol . Apoll . Rh . II , 404 : "Otl È Alóvugos
urbe armati terra exsistebant, nullo suffossi specus

επολέμησεν Ινδούς , Διονύσιος φησι και Αριστόδημος | ante vestigio facto. (wtoginta millia Indorum in ea

év a'On6aixūv êteypaurátov, xai Kleitapxos ev tais regione cæsa , Clitarchus est auctor , multosque

Περί Αλέξανδρος ιστορίαις, προσιστορών , ότι και | captivos sub corona venisse.

Νύσα όρος εστίν εκεί , και κισσό όμοιον φυτόν, δ κα Octoginta millia ] κατέκοψε των βαρβάρων υπέρ

λείται σκινδαψός. Τα αυτά δε και Χαμαιλέων ιστο- | τας οκτώ μυριάδας Diodor. XVII , 102 , ex Clitarcho
scilicet .

ρησεν εν τω Περί Ιλιάδος . Quæ in sequentibus et apud Diodo

Diodorun in Alexandri historia h. 1. conferri rum ( c. 103 , 7 ) et apud Curtium de Ptolemæo

non licet propter lacunam quæ est in libro XVII
narrantur apud Harmateliam urbem vulnerato ,

dein autem non sine nun:ine mire sanato , item ex
post cap. 83. Quæ leguntur lib . II , 38 de Bacchi

Clitarcho videntur esse delibata , qua de re cf.
in Indiam expeditione, de dei inventis , de Mero

monte etc , ea non ex Clitarcho,sed ex Megasthene Coinment . nostr . De Ptolem . Lag. vit , p . 14 et
15 . » GEIER.

( cujus cf. fr. 20 ) derivanda videntur. Clitarchum

expresserit Curtius VII , 10 , 7 et qui eodem duce

utitur Trogus ap . Justin . XII , 7. Alium auctorein
Quod h. 1. Geierus posuit, apud nos legitur

ante oculos habuisse Arrianuin in iis quæ tradit V,
fragm . 22 a .

1-3 et VI , 28 recte statuit Geierus , num vero
14 .

de Onesicrito an de alio quovis cogitandum sit , in

medio relinquo. De origine harum fabularum ex Plinius H. N. VII , 2 , p . 8 Tchn. : Ctesias gen .

mythologia Indica repetenda v . Bohlen . Alt. Ind . tem er his , quæ appelletur Pandore, in convalli

I , p. 143 et passim . Cf. Droysen. Alex . p . 370. ' bus sitam annos ducenos vivere , in juventa candido

10 .

13 .

9 a . 10 .

E LIBRO DECIMO. Bacchum bellum contra Indos gessisse narrant Dionysius

(Mytilenæus vel Samius) , Aristodemus libro primo In
Omnibus Persis tiaram , non rectam tamen , gestare li- scriptionum Thebanarum et Clitarchus in Alexandri histo

cebat , uti Clitarchus ait libro decimo ; soli enim reges ria , addens esse in India etiam Nysam montem , et plantam
rectis utebantur Reliqui tiaram involutam et in frontem

ibi nasci hederæ similem , quæ scindapsus nominetur.
demissam gestare solebant.
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capillo, qui in senectute nigrescat . Contra alios | Jac. ει δ' ίδοι αυλούντα , θέλει γ' ιδείν ει κ . μ. ε . ?) .

quadragenos non excedere annos , junctos Macro- Προς τούτοις εί θεάσαιτό τινα υποδήματα τοις ποσί

biis, quorumfemina semel pariant, idque et Aga- | περιτιθέντα , μιμείται την υπόδεσιν , και υπογράφοντα

tharchides tradit : præterea locustis eos ali et των οφθαλμώ μίλτω [ μέλος τι cod. Ρar. μέλιτι Dio

esse pernices. Mandorum nomen iis dedit Clitar- dor . ] , και τούτο δράσαι θέλει . Ουκούν υπέρ τωνειρη

chus et Megasthenes, trecentosque eorum vicos an- μένων μολίβου πεποιημένα κοίλα και βαρέα υποδή

numerat. Feminas septimo ætatis anno parere , ματα προτιθέασι, και βρόχους αυτούς υποβαλόντες, ώς

senectam quadragesimo accidere. εισβαλείν μεν τω πόδε , έχεσθαι δε τη πάγη και μάλα

Mandorum ] Pandarum prοbiliter conj. Pin- αφύκτω. Δέλεαρ δε αυτούς οφθαλμών πρόκειται υπέρ

tianus , quia Megasthenes ap. Arrian, terram istam του [supple μίλτου ιξός . Κατόπτρω δε χρησάμενος και

appellat Pandæam . Ινδός δρώντων εκείνων , ουκ εισί δ ' έτι τα [έτι τα αυτά

15 . vel έτυμα Jac .] κάτοπτρα , αλλά έτερα προστιθέντες

Elian . Ν . Α .ΧVΙΙ , 2 : Κλείταρχοςεν τη *περί πλέκουσιν και μέντοι και [και μην τα σκεύη J. και μην[προτιθ . Jac .] · είτα και τούτοις έρματα ισχυρά υπο

την Ινδικήν φησι γίνεσθαι όφιν πηχών εκκαίδεκα .

Γίνεσθαι δε και άλλο τι γένος όφεων υμνεί, ου κατά
ταυτα ?] τοιαύτα εστιν. Οι μεν [οι μεν ούν J.] έρχον

τους ετέρους το είδος βραχυτέρους μεν γάρ είναι τοβραχυτέρους μέν γάρ είναι το αγεννώς ορώσι Jac.) κατά την μίμησιν ήν [ών 3.] εί
ται , και αγεννώς δρώσι [ κ. ατενώς δρ. Gron. και ουκ

μεγέθει πολλώ , ποικίλους γε μην την χρόαν δράσθαι , | δον : εκπηδάδε ισχύς τις κολλητικήβλεφάρων εκ της

ώσπερ ούν φαρμάκους καταγραφέντας τους μεν γάρ
χαλκοειδείς ταινίας έχειν από κεφαλής εςτην ουράν προς την αυγήν αντιτυπίας, όταν ίδωσιν ατενές είτα

καθερπούσας , τους δε άργυρίω προσεικασμένας , πε
ου, δρώντες αιρούνται δάστα : φυγείν γάρ έτι εισιν

ήχιστοι .
φοινιγμένας άλλους, και μέντοι και χρυσοφανείς ( χρυ

σοφαείς cod. Vat . ) τινας · δακεϊν δε άρα και αποκτεί Cf. Diodor . XVII , 90 : "Ιδιον δέ τι και κατά την

ναι ώκιστα δεινούς λέγει ούτος.
ορεινήν την πλησίον υπήρχε χωρίς γάρ της προς ναυ

'Εν τη ] excidisse videtur numerus libri ( εν πηγίαν ύλης είχεν η χώρα πολλούς και παραλλαγμέ

tõi e' ? ). Verba hæc omisit cod . Monac . E Clitarcho
νους τους μεγέθεσιν όφεις , όντας εκκαιδεκαπήχεις, πι

sua habet Diodor. XVII , go . Ceterum de ser θήκων τε γένη πολλά και τους μεγέθεσι διαλλάττοντα ,

pentibus Indicis cf, Nearch. fr. 14 et 15 ; Aristo
ών την τέχνης της θήρας αυτό το ζώον υφηγείτο μι

bul . fr . 32 , 33 ; Onesiacrit . fr . 7 .
μητικών γάρ υπάρχον πάσης πράξεως βία μεν ου βα

δίως χειρούται, διά τε την ισχύν των σωμάτων και
16 .

διά τήν της ψυχής αγχίνοιαν των δε κυνηγών οι μεν

Elian . Ν. Α . ΧVΙΙ , 25 : Λέγει δε Kλείταρχος | μέλιτι (scr. μίλτο) τους οφθαλμούς αλείφονται , οι

πιθήκων εν Ινδούς είναι γένη ποικίλα την χρόαν, με- δε βλεπόντων των θηρίων υποδούνται , τινές δε ταϊς

γέθει δε μέγιστα · εν δε τους χωρίοις τοις ορείοις τοσού- κεφαλαίς κάτοπτρα περιτιθέασι και τους μεν υποδή

τον αυτών το μέγεθος είναι , ως Αλέξανδρον , φησί, μασι παραθέντες δεσμούς απολείπουσιν , αντί δε του

τον Φιλίππου και πάνυ καταπλαγήναι συν και τη οι- Ι μέλιτος (μίλτου ) ιξόν υποβάλλουσι , τοις δε κατό

κεία δυνάμει , οιόμενον αθρόους ιδόντα στρατιάν δράν | πτροις επίσπαστρα καθάπτουσι• διόπερ όταν βούλωνται

συνειλεγμένης και ελλοχώσαν αυτόν . ' Ορθοί δε ήσαν | τα ζώα τάς πράξεις των δραθέντων επιτελείς , αδυνα

οι πίθηκοι κατά τύχην ηνίκα εφάνησαν. Θηρώνται τεϊ, των μεν βλεφάρων κεκολλημένων, των δε ποδών

δε ούτοι ούτε δικτύοις , ούτε κυνών δινηλατούντων σο- δεδεμένων, των δε σωμάτωνκατεχομένων- όθεν ευχεί

φία και μάλα άγρευτική . Έστι δε το ζώον ορχηστι- Ι ρωτα προς την θήραν γίνεται .

κον , ει θεώτο ορχούμενον· και θέλει γε αυλείν , ει κα- Cf. Strabo XV , p . 699 : Εν δε τη λεχθείση ύλη

ταπνείν μάθοι ειδέναι [ μαθόντα είδενvel μάθοι ειδότα | και το των κερκοπιθήκων διηγούνται πλήθοςυπερβάλ

15.

Clitarchus in India serpentes nasci ait cubitorum sede

cim. Nasci etiam aliud quoddam serpentum genus canit,

forma ab altero illo diversum ; nam magnitudine multo

inferiores esse , variisque spectari coloribus quasi pigmen

tis pellem distinctam habentes ; aliis enim æris colorem

reſcrentes esse vittas , quæ a capite ad caudam pertineant,

aliis argento similes , aliis purpureas , nonnullis etiam auri

splendorem præ se ferentes. Morsu eos celeriter interficere

idem narrat Clitarchus.

16 .

Clitarchus tradit simiarum in India genera esse colore

varia , magnitudine autem præstantia . In montanis regio

nibus tantam eorum magnitudinem esse , ut etiam Alexan

der, Philippi filius, vel cum copiis suis magno perculsus sit

terrore ; frequentes enim conspiciens collectum et insidian

tem ipsi exercitum cernere opinabatur . Casu enim factum

est ut , quando apparuerunt, simiæstarent erectis corporibus.

Capiuntur neque retibus neque ulla canum sagacium soller

tia venatoria. Sed saltare animal hoc cupit si quem viderit

saltantem , et si tibiis canentem conspexerit , videre valt

num ipsum quoque tibias scienter inflare discere possit.

Porro si quem spectaverit calceos induentem , rem imi

tatur, et si quem rubrica oculos pingentem , hoc quoque

1
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λον και το μέγεθος ομοίως · ώστε τους Μακεδόνας ποτέ dicendi genus reputans minime negaverim ) , sen

ιδόντας έν τισιν ακρολοφίαις ψιλαϊς εστώτας εν τάξει sum recte ceperit Gesnerus. Diodorus nonnisi ad

κατά μέτωπον πολλούς (και γαρ ανθρωπονούστατον | vincula speculis annexa respexit verbis : των α

είναι το ζώον , ουχ ήττον των ελεφάντων ) στρατοπέ- σωμάτων κατεχομένων .

δου λαβείν φαντασίαν , και ορμήσαι μεν επ' αυτούς , 17 .

ως πολεμίους: μαθόντας δε παρά Ταξίλου συνόντος

τότε τω βασιλεί την αλήθειαν , παύσασθαι. Η δε θήρα | πομπαίςπολλοί μεν ελέφαντες πέμπονται χρυσώ κε
Strabo XV , p. 718 : Εν δε ταϊς κατά τας εορτάς

τουζώου διττή. μιμητικόν δε και επί τα δένδρα ανα- | κοσμημένοικαιαργύρω, πολλάδέ τέθριππακαιβοϊκά

φευκτικόν» οι ούν θηρεύοντες, επάν ίδωσιν επί δένδρων | ζεύγη είθ' η στρατιά κεκοσμημένη και χρυσώματα

ίδρυμένον, εν όψει θέντεςτρυβλίον ύδωρ έχον , τους εαυ- δε των μεγάλων λεβήτωνκαικρατήρων οργυιαίων και

των οφθαλμούς εναλείφουσιν εξ αυτού είτ', αντί του
του Ινδικού χαλκού τράπεζαί τε και θρόνοι και εκπώ

ύδατος εξού τρυβλίον θέντες , απίασι και λοχώσι πόρ
ματα και λουτήρες, λιθοκόλλητα τα πλείστα σμαράγδοις

ρωθεν· επάν δε καταπηδήσαν το θηρίον εγκρίσηται του

εξού , καταμώσαντος δ' άλειφθή ταβλέφαρα, έπιόντες | ποικίληχρυσόπαστος, και θηρία * ασοι( άρκοι Cor.) και
εξού, καταμώσαντος δ' άλειφθή τα βλέφαρα , επιόντες και βηρύλλοις και άνθραξιν Ινδικούς , και έσβης δε

ζωγρούσιν · είς μέν ούν τρόπος ούτος. Άλλος δε , υποδυ
παρδάλεις και λέοντες τιθασοί και των ποικίλων δρ

σάμενοι θυλάκους ως αναξυρίδας , απίασιν , άλλους κα
νέων και ευφθόγγων πλήθος. “Ο δε Kλείταρχός φησιν

ταλιπόντες δασείς , τα εντός κεχρισμένουςεξω · ενδύν

τας δε εις αυτούς ραδίως αιρούσι.
αμάξας τετρακύκλους δένδρα κομιζούσας των μεγαλο

Adlocum Εliani : έκπηδά κτλ .) « Locum vitio- φύλλων , εξ ών απείργεται (απήρτηταιem. Schneider.

ad Elian . 17 , 22 ) γένη τιθασευομένων ορνέων , ών
sum esse puto . Quid significat αντιτυπία προς την
αυγήν ? quomodovisci visdici potestεκπηδάν ?Ges- ευφωνότατον μεν είρηκε τον ωρίωνα,λαμπρότατον δε

neris vertit : rattiis e speculo referis ita (simia ) | λούμενον κατρέα την γάρ ιδέαν τας μάλιστα έγγίζειν,
κατά την όψιν και πλείστην έχοντα ποικιλίαν τον κα

aftcitur oculis , ut hebetati illi palpebris tamquam | την δε λοιπήν εικονογραφίαν παρ' εκείνου ληπτέον.

adglutinatis conniveant. Conjicio fuisse scriptum :
Cf. Curtius VIII , 9 : Quum rex se in publico

βλεφάρων υπέρ της αντιτυπίας i. e. pro imagine
a specuload lucem repercussa prosilitvis viscite- conspici patitur, thuribula argentea ministrife

runt, totumque iter, per quodferri destinavit, odo .
nax oblinitque faciem simiæ, » SCANEJDER . « Lo

ribus complent, Aurea lectica margaritis circumpen
cus inutilus et confusus , ad quem restituendum

dentibus recubat ; distincta sunt auro et purpura
lenis correctio non sufficit. Quanto hæc omnia di

carbasa , qua indutus est : leclicam sequuntur ar
sertiora apud Diodorum , cujus et Strabonis nar

rationem h . 1. pro Elianeis expressit Gillius . Codi
mati corporisque custodes : inter quos ramis aves

ces in depravatissimis verbis nihil præsidii offerunt, pendent, quas cantu seriis rebus obstrepere docue

nisi quod m . vitium addit αυτήν pro αυγήν exhi- runt, etc.

bens, » Jacobs . Verti quasi hunc fere in modum

scriptum fuisset : έκπηροί δε ή έξού ισχύς κολλητική Elian. Η. Α . ΧVΙΙ , 22 : Και Κλειτάρχω χώρος

βλεφάρων ή και το κάτοπτρον εκ της προς την αυγήν | δωμεν. Λέγει δε Kλείταρχος εν Ινδούς γίνεσθαι όρνιν,

(adoculos ) αντιτυπίας vel εκ της των ακτίνων αντι- | και είναισφόδρα ερωτικών, και το όνομα αυτού λέγει

τυπίας. Sin εκπηδά recte se habet ( quod Clitarchi 1 ώρίωνα είναι . Φέρε δε και γράψωμεν αυτόν το λόγο,

18 .

facere vult . Itaque pro his ex plumbo factos graves calceos | æquant ; porro ex ære Indico factæ mensæ , sellæ , pocula ,

proponunt, et laqueos subjiciunt, ut inseri quidem pes pos- | labra , quorum plurima gemmis distincta , ut smaragdis,

sit , sed firmo vinculo etiam retineatur. Oculorum esca pro beryllis , carbunculis Indicis ; præterea vestes colore variæ

rubrica ponitur viscus. Speculo etiam Indus venator in si- auroque intertextæ , nec non animalia, ** ( ursi ?) atque par.

miarum conspectu utitur, non vero idem sed aliud simiis dales et leones mansueti, præterea avium variarum dulceque

apponit, atque huic quoque firma vincula subnectit. Hæc canentium multitndo . Clitarchus vero plaustra narrat quater

igitur sunt hujusmodi. Jam accedunt simice et inconsulto narum rotarum , quibus vehantur magnis foliis instructæ ar.

agentes imitantur quæ viderunt . ( Itaque excæcat eas vel bores, ex iisque pendere varias species avium w.ansuetarum ,

vis visci palpebras conglutinans, vel , si speculum fixis quarum canorissimum esse dicit orioncm , aspectu vero pul

oculis intuentur, solis radiorum repercussio.) Visu his mo- cherrimum et colorum varietate præ ceteris insignem ap

dis orbatæ capiuntur facillime , quippe quæ fuga sibi con- | pellari tradit catreum ; qui forma ad pavonem proxime

sulere jam nequeant. accedat. Reliquam imaginis descriptionem ex ipso pete

17 . Clitarcho ..

In solemnibus (Indorum) pompis multi ducuntur elephan
18 .

tes auro et argento ornati, multæque quadrigæ jugaque Clitarcho quoque locum demus. Is igitur in India nasci

boum . Deinde instructas sequitur exercitus, et auramenta refert avem valde amatoriam , cui orioni nomen esse dicit .

ingentium lebetum craterumque qui orgyian altitudine Age describamus eam verbis, quibus ipse utitur Clitarchus :

27SCRIPTORES RER . ALEX .
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18 a .

ως εκείνος διδάσκει: τοις μεν καλούσιν έρωδιών [τοίς | v. ίνα videtur. Gillius τρυφήν legens vertit : Fam

μεγάλους των ερωδιών em, Jac . ] όμοιος το μέγεθος όδε | in deliciis habent , ut aspectu illius erpleri non

ωρίων εστίν. "Έστι δε και τα σκέλη ως εκείνοι φοίνιξ » | possint. Tροφήν φανεράν είχον suspicatur Geier. -

οφθαλμούς δε κυανούς έχει τούτο μεν ούχ ως εκείνοι Dixit , puto , Ælianus Indos in domibus suis pul

μέλος δε μουσουργείν υπό της φύσεως πεπαίδευται , οία cherrimas istas aves alere , ut satiare possint aspe

δήπου μέλη υμνείται ταύτα γλυκέα και (παγγλυκερά | clum. Ιtaque scripserim Ινδοί δ. α. αυτόν εν όρνι

& J. ) προς αδόμενον υμέναιον βλέπει , θέλγοντα γονήν | Οοτροφείους είχον, vel Ινδών δε άρα και τινες ορνιθο

ύπνω τινί γαμικό, προσείοντα Σειρήνας [θέλγων την τροφεία ( αυτών) είχον. Possis etiam Ινδοί δ' άρα
ακοήν ύμνω τινί γαμικών προσείοντι Σ. Τoup. , Jacobs . , | και την εξ ορνιθοτροφείων τρυφήν είχον. Curtius VΙΙΙ ,

Ruhnk . ] . Cf. Nonnus Dion . XXVI , 201 sqq . 9 de Indis dicit : Inclusa vivario animalia inter

vota cantusque pellicum figere. Ceterum avem

hanc describit Nonnus in Dion . XXVI , 207 sqq.,

Elian . ibid . c. 23 : Κατρέα όνομα, Ινδον γένος τη ubi inter alia : Κατρεύς.. ξανθοφυής λιγύφωνος , από
φύσει όρνιν , λέγει Κλείταρχος είναι τι κάλλος υπερή- Ι βλεφάρων δε οι αίγλη πέμπεται , ορνιθησι βολαίςαν

φανον το μέγεθος γάρ είη αν προς τον ταών, τα δε τιρροπος ήoύς... φοινικέαις πτερύγεσαι κεκασμένος etc.
άκρα των πτερών έoικε σμαράγδω. Και ορών μεν αλ « Pennant eandem esse putat cum gallo lib .

λους , ουκ οίδας , οίους οφθαλμούς έχει,ει δε εις σε απί- | xVI , 2 commemorato , de cantu verofabulam

δοι , έρείς κιννάβαριν είναι το όμμα πλήν της κόρης : esse . Igitur pavonem bicalcaratum Linn, inter

εκείνη δε μήλω τη χρόα παρείκασται και βλέπει οξύ : το | pretatur. » SCHNEIDER. « Varias vv. dd . de hac

γε μην τους απάντων οφθαλμοίς λευκών , αλλά τοϊς του ave conjecturas protulit Coraes ad Strabonem gal

κατρέως τούδε ώχρόν εστι τα της κεφαλής πτίλα licum tom . V , p. 89. » JACOBS. Nisi fallor hæ

γλαυκωπά , και έχει βανίδας οιονεί κρόκω παρεικασμέ- | sunt Sirenes Indice , de quibus Dinon(fragm. 3 )

νας, είτα άλλην άλλη διεσπαρμένας πόδες δε αυτώ | Ioquitur ..

σανδαράκινοι » έχει δε και φώνημα εύμουσον και κατά 19 .

την αηδόνα τορόν • Ινδοί δε άρα και την εξ ορνίθων

τροφήν είχον *, ίνα και οιδρώντες εστιαν την όψιν | νήσος ( Αιθαλία και έχει,και το τα ορύγματα αναπλη
Strabo VII , p . 223 : Τούτο δε δή παράδοξον ή

δύνωνται. Ιδείν γούν αυτοίς πάρεστι και όλους πορ- Τρούσθαι πάλιντωχρόνω τα μεταλλευθέντα , καθάπερ
φυρούς και τη καθαρωτάτη φλογί προσεοικότας και ρούσθαι πάλιν τω χρόνω τα μεταλλευθέντα, καθάπερ

τούτων αι πτήσεις κατά πλήθος εισιν , ως νομίζουν τουςπλαταμώναςφασι τουςεν Ρόδω, και την εν Πάρο

νέφη. Και άλλαμην ποικίλα και ου πάντη το είδοςευ | πέτραν την μάρμαρον, και τους εν Ινδοίς άλας ,ούς

φησι Κλείταρχος.
ρητα , μελωδίαν τε και ευστομίας και ευγλωττίαν

άμαχα, ως είναι , ει μή πη και παχύτερόν έστιν ειπείν ,

Σειρηνάς τινας , ή και τούτό γε εγγύθεν. Κατάπτεροι Strabo VII , p. 293 : Ουδέ Κλείταρχος ευ· φησί

γαρ ώς ήσαν και [αt] του μύθου κόραι , και τους πόδας | γάρ τους ιππέας ιδόντας την έφοδος του πελάγους

όρνιθες εδόκουν , ποιηταί τε άδουσιν και ζωγράφοι δει- αφιππάσασθαι , και φεύγοντας εγγύς γενέσθαι του πε

κνύουσιν . ρικαταληφθήναι.

Τροφήν] τρυφήν scr. Triller . et Bernardus , quod Cf. Curtius IX , 9 : Tertia fermehora erat, quum

recepit Schneider.; Jacobsio excidisse aliquid ante stata vice oceanus exæstuans invehi cæpit et retro

20.

Magnitudine orion æquat ardearum genus maximum ; solebant , ut aspectu satiare oculos possent. Cernere apud

crura quoque sicut illæ habet rubra ; oculos vero cæruleos; eos est etiam aves undiquaque purpureas et purissimæ

his igitur differt ab ardeis. Cantum vero musicatum a na- flammæ assimiles : quæ gregatim tanta multitudine volant ,

tura edoctus est , quales canunt suavissimas istas canti- ut nubes esse videantur . Porro alia sunt avinm genera fa

lenas, quæ ad hymenæum spectant ; sic orion aures de- ria , quarum species haud facile describi potest, cantu oris.

mulcet hymno quodam nuptiali , qui quasi Sirenum vi que linguæque suavitate insuperabiles , ut Sirenas esse

audientes pellicit. ( nisi forte hoc verbum pinguius est ) vel simile quiddam

18 a. videantur : nam Sirenes quoque virgines alatas et pedibus

Catreum , avem Indicam , Clitarchus eximia pulchritu- aves fuisse poetarum fabulæ canunt et pictores ostendunt.

dinis esse dicit ; magnitudine fere pavonis ; pennarum ex 19 .

tremitates smaragdum referunt. Si alios intueatur , ejus Exhaustas salis fodinas in India repleri denuo temporis

oculi nescias quo colore sint ; sin te aspiciat, cinnabarin decursu tradit Clitarchus.

esse oculum diceres , excepta pupilla , cui color melinus est 20.

aciesque acuta . Quod in aliorum oculis album , in his est Haud recte Clitarchus tradit equites maris accessum vi

pallidum ; capitis pennæ cæruleæ , guttis quasi croceis dentes equis aufugisse , et vel sic haud multum abfuisse

passim sparsis distinctac ; pedibus color sandaracæ ; vox quin fluctus eos assequeretur.

sonora et sicuti lusciniæ acuta . Indi eos in aviariis habere
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22 .flumen urgere. Quod primo coercitum ,deinde vehe

mentiuspulsum, majore impetu adversum agebatur,

quam torrentia præcipiti alveo incurrunt. Ignota
Idem VI , 36. p . 392 : Insulas toto eo mari ( sc .

vulgo fretinatura erat, monstraque et iræ derim in- Æthiopico ) et Ephorus complures esse tradidit,er

Eudoxus, et Timosthenes : Clitarchus vero Aleran
dicia cernere videbantur. Identidem intumescens

dro regi renuntiatam adeo divitem , ut equos incolæ
mare et in campospaullo ante siccos descendere su

perfusum . Jamque levatis navigiis et tota classe di
talentis auri permutarent. Alteram , ubi sacer mons

spersa , qui expositi erant,undique au naves trepidi opacus silva repertus esset, distillantibus arboribus
odore miræ suavitatis.

et improviso malo attoniti recurrunt. Sed in tumultu

festinatioquoque tarda est. Hi contis navigia appel | illud tempus,quo Alexander ex India reversus et
« Pertinere videlur hæc Clitarchi narratio ad

lebant, hi dum remos aptari prohibebant, conse

derant. Quidam enavigare properantes , sed non
expeditionis Arabicæ consilium animo molitus vi

ros rerum nauticarum peritos ad maria ista et terras
exspectatis qui simul esse debebant, clauda et inha
bilia navigia languide moliebantur; aliæ navium in- adjacentes cognoscendas miserat. » GBier.Locum

consulte ruentes receperant,pariterque et multitudo X,1 , 10 : Nuntiabant autem ( sc. Nearchus et
unde desumpta hæc sint , accuratius indicat Curtius

et paucitas festinantes morabatur. Clanior hinc ex
Onesicritus)... insulam ostiis amnis subjectam auro

spectare, hinc irejubentium , dissonceque voces nun
abundare, inopem equorum esse : singulos equos

quam idem atque unum tendentium non oculorum
ab iis , qui ex continenti trajiccre auderent , singu

modo usum , sed etiam aurium abstulerant, etc.
lis talentis emi, ete . Vide Nearch . fr . 25 .

21 .

22 a.

Atheneus XIII , p. 586 , C : Φησί Θεόπομπος εν E LIBRO DUODECIMO .

τοϊς περί της Χίας επιστολής , ότι μετά τον της Πυθιο

νίκης θάνατον ο "Άρπαλος μετεπέμψατο την Γλυκέραν Ding . L. Proæm . S 6 : Tows yoūv yuuvogopiotàs

Αθήνηθεν ήν και ελθούσαν οικείν εν τοις βασιλείους και θανάτου καταφρονείν φησί Κλείταρχος εν τη δωδε

τοίς εν Ταρσώ , και προσκυνείσθαι υπό του πλήθους , κάτη.

βασίλισσας προσαγορευομένην· άπειρήσθαί τε επί πάσι An potius Κλέαρχος ? mox Laertius : Κλέαρχος

μη στεφανούν “Αρπαλον, εάν μή και Γλυκέραν στεφα δε ο Σολεύς εν τω Περί Παιδείας και τους γυμνοσο

νωσιν εν Ρωσσώ δε και εικόναχαλκήν αυτής ιστάναιη φιστάς απογόνους είναι των μάγων φησίν . Νihiltamen

τολμήσαι παρά την έαυτού . Τα όμοια δε είρηκε | muto, » MENAG. Neque est cur mutetur . Εodern

και Κλείταρχος εν ταϊς Περί Αλέξανδρον capite etiam Dinonem Diogenes citat . Ceterum hic

ιστορίαις . posui fraginentum , existimans petitum esse ex nar

llepi tñs Xías ) quasi de Chia quadam pellice ratione de morte Calani. V. Diodor. XVIII, 107 .

Theopompus scripsisset. In latinis verti tepl Xiov . 23 .

Plura v . in Fr. Hist . Introd . p . LXXIII. De re cf.
Plinius H. N. III , 9 : Theophrastus.. primus ex

Diodorus XVII , 1ο8,6 : Μετά δε ταύτα άλλην εταίραν
ternorum aliqua de Romanis diligcntius scripsit :

Αττικήν όνομα Γλυκέραν μεταπεμψάμενος εν υπερ

βαλλούση τρυφή και πολυδαπάνω διαιτήματα διεξήγεν..
nam Theopompus, ante quem nemo mentionem

habuit, Urbem dumtaxat a Gallis captam dixit ;

Clitarchus ab eo proximus, legationem tantum ad

Alexandrum missam .

Plinius H. N. VII , 2 , p . 8. Tchn . : Oritas ab In
Clitarchum sequuntur Diodor. XVII , 113 , 9 ,

clis Arbis fluvius disterminat. Hi nullum alium ci
Curtius VII , 95 , Memnon in Hist. Heracleæ . Fa

bum novere quam piscium , quos unguibus dissectos
mam tueri studet Niebuhr. (Ræm . Gesch . III ,

sole torreant : atque ita panem ex his faciant, ut p . 191 ) , vereor ne frustra.

refert Clitarchus. Quæ fugerunt Geierum . Cf.

Nearch . fr. 20 , Onesicrit. fr. 26 , Diodor. XVII ,
24 .

101 . Plutarch . Themist. c . 27 Dinonem et Clitarchum ,

21 a .

21 .

Theopompus in Epistola de Chiis scripta , post Pythoni

ces obitum Harpalum ait Athenis arcessivisse Glyceram :

quæ quum venisset, in regia habitasse Tarsi , et a populo

adoratam esse et reginam appellatam : vetitumque fuisse,

ait, ne quis Harpalum corona donaret, quin simul coronaret

Glyceram . Eundem in Rosso oppido etiam statuam illius

æneam ponere juxta suam conatum . Similia tradidit Clitar

chus in Historia Alexandri .

22 a .

Gymnosophistas etiam niortem contemnere Clitarchus

ait libro duodecimo.

27 .
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inter eos recenset, qui Themistoclem ad Χerxem , ταρχος και ιστοριογράφος είπε , πάσα τόλμη και τα της

non ad Artaxerxerm regem venisse dixerint ; falso | δυνάμεως υπερβαίνει μέτρα.

quidem . Vide Dinonis fr. 20. HEEREN ( De font. Anton. Melissa I , 13 : 'Αγωνιζόμενος υπέρού αδίκως

Ρlut . p . 31 ) : « Fortasseinipsa Alexandri historia | έπραξας, δις αδικήσεις.

Persici regni fata episodio interjecto enarravit; Ibid . 1 , 3 , (et ap . S. Maxim. 12 , p .177 ) : Προίς

adeoque de Themistoclis fuga ibi locutus est. » πολλή τέκνα βελτίονα ου ποιεί .

Ejus suspicionis causam idoneam loco nostro non
27 .

inesse recte monet Geier . Sedes fragmenti incerta.

Cicero , Brut. c. 1 : Hunc Themistoclem isti | ολίγων ζην, ίνα μηδέν αισχρόν ένεκεν χρημάτων μά

Ibid . Ι , 36 : Οφείλομεν εαυτούς εθίζειν από των

( sc . Clitarchus et Stratocles ) aiunt, quum taurum
Owuev. Eadem S. Maximus II, p . 574 ed. Combef.

inmolavisset, excepisse sanguinem patera, et eo
Ibid . 1 , 48 : ' Εν συλλόγω πρώτος λέγειν μη επιτή

poto mortuum concidisse.

δευε » μετά γάρ πλείονας λέγων, όψει μάλλον τα συμφέ
Vide Introductionem . De Stratocle oratore ,

ροντα .

turpi Antigoni et Demetrii adulatore , exponit
28 .

Ruhnken . ad Rutil . Lup. I , 9. Clitarchi

commentum , non nominato auctore , memorant Ibid. 1, 55 : Της ψυχής ως ηγεμόνος επιμελού ,

Diodor . XI , 58 3 ; Plut. Themist . 3o ; Schol . ad του δε σώματος ως στρατιώτου προνόει.

Thuc. I , 138 ; Valer. Max. V , 6 : Themistocles,
Ibid . Ι, 58 : Κρείττον αποθανείν ή δι ' αχρασίας

quem virtus sua victorem, injuria patria impera- την ψυχήν αμαυρώσαι. Cette pensée était vraisem

torem Persarum fecerat, ut se ab ea oppugnanda blablement à l'endroit où Clitarque entrait dans

abstineret, instituto sacrificio exceptum patera tauri
quelques détails sur les débauches d'Alexandre. »

sanguinem hausit, et ante ipsam aram quasi quæ
Ste -Croix Ρ. 376.

dampietatis præclara victima concidit. Cf. Cornel.
29 .

Nep. Themist. c. 10 . Ibid . II , 1 ( et Boisson. An . I , p . 118 ) : 'Apyou

( 25.)
μεν επιτήδευε πράος είναι , αρχόμενος δε μεγαλόφρων.

Βασιλέα φρόνιμον το διάδημα ου ποιεί , νους γάρ έστιν

Phlegon Mirab . c . 4 : “Ιστορεί δε και Ησίοδος και
ο άρχων. Άρχεσθαι μη μαθών, άρχειν μή επιχείρει.

Δικαίαρχος και Κλείταρχος και Καλλίμαχος και άλλοι | cf. Stobaeus 1. 1. 1 , 35 , Eschin. In Ctesipί.

τινές περί Τειρησίου τάδε. Sequitur historia de Ti

resiaex viro in feminam mutato ( cf. Apollodor. III, 3ο .

6 , 7 ) . Deinde c . 5 ex iisdem auctoribus narratur

Ibid. ΙΙ , 7ο : “ Ο μη θελεις ακούειν , μηδέ είπης και
similis historia de Cænide genus mutante . Verum

μή θέλεις λέγειν, μηδέ άκουε · ώτων και γλώσσης μέγας

egregie fallor aut pro Kλείταρχος scribendum est

Κλέαρχος. Gellius N. A. IV, 11 : Clearchus et Di
ο κίνδυνος. Κρείττον εστι το ποδι ολισθαίνειν ή τη

cæarchus memoriæ tradiderunt fuisseeum (Pytha
γλώσση. Εad. Maxim. p. 647 .

31 .
goram ) postea Pyrandrum , deinde Callicleam ,

deinde feminam pulcra facie meretricem , cui no S. Maximus I , p . 164 : Μη το έχειν αρετήν καλών

men fuerat Alce . Ea occasione veteres istas fabulas | νόμιζε , αλλά το ως δεί και υπέρ ών δει . 'Αρετήν μεν

ex Hesiodo Clearchus ( εν Βίοις ) narraverit. έχων πάντα έξεις , κακίαν δε, ουδε σεαυτόν .

Ibid . II , p . 165 : Η ισχύς του σώματος μη γεέ26 .

σθω της ψυχής ασθένεια , ισχύν δε ψυχής φρόνησιν ή

Stob . Floril . 53 , 13 (t . II, p. 381 Gaisf.) : Κλεί- ' μιζε.

p . 208.

26 .

Clitarchus historicus ait : Omnis audacia virium modum

transgreditur ..

Quæ injuste fecisti defendens bis peccabis.

Dos multa haud meliores reddit liberos.

27 .

Paucis vivere debemus nos assuefacere , ne turpe quid

divitiarum gratia committere discamus.

In colloquio primus dicere ne studeas ; post complures

loquens quæ profutura sint videbis melius.

28 .

Animæ tamquam ducis curam habe , corporis tam

qnam militis

Præstat mori quam intemperantia obscurare animan .

29 .

Imperans stude mitis esse , aliorum imperio obediens

excelso sis animo. — Regem prudentem diadema non real

dit , mens enim rector est. Imperata facere si pon didior

ris , ne tenta imperare.

30 .

Quod audire non vis , id ne dicas ; quod dicere nog vis,

id ne audias : aurium et linguæ magnum periculuin; perde

labi quam lingua praestat ..

31 .

Non habere virtutem duc pulcrum , sed habere quomodo
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32 .
34 .

Ibid . III , p . 167 et Apostol. Prov. XX , 22 : Ibid. XII, p.-177 : Εγκράτεια , κρηπίς ευσεβείας :

Φιλών και μη δεί, ου φιλήσεις και δεί : απλήρωτον
γάρ η όρεξις κτήσεως, αρχή πλεονεξίας · έκ γάρ φιλαργυρίας

αδικία φύεται.επιθυμία και διά τούτο και άπορον.

33 .

Ibid. LIV , p . 204 ( quæ alii Plutarcho tribuunt ) :

Ibid . VI , p. 171 : Σεαυτού τα ατυχήματα των φί- Ωσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερους

λων ηγού , των δε ιδίων ευτυχημάτων κοινώνει. υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι .

Τελευτησάντων των φίλων θρηνείν μεν ουκ ευγενές , Ibid . 13 : Κρείττον άρχεσθαι τοϊσι ανοήτοις η άρ

προνοείν δε των οικείων επιμελές.
χειν. Ηοε fugit Geierum.

35 .

et pro quibus oportet. Virtutem habens habebis omnia ; sin

pravitatem , ne te ipsum quidem .

Robur corporis ne sit animi imbecillitas , robur vero ani

mi prudentiam existima.

32.

Amans quæ non debes , non amabis quæ debes ; inex

plebile cupiditas proptereaque etiam molestum .

33 .

Amicorum infortunia tui ipsius esse puta , tuam vero

prosperitatem cum iis communica .

Defunctos amicos lugere non dedecet, prospiciendum

vero est rebus suorum .

34 .

Continentia fundamentum pietatis : possidendi cupiditas,

initium avaritiæ , et ex argenti amore nascitur injustitia.

35 .

Uli ærugine ferrum , sic invidos suą ipsorum indole

comedi.

Satius est stultis parere quam imperare.



PTOLEMÆUS LAGIDA .

R. Geierus ( Alexandri M. Histor , scriptores , Arrianus quidem in Historia Indica ullo loco ad Pto.

Lips. 1844. p . 1 ) (* ) : « Ptolemæum Alexandri res lemæi auctoritatem provocavit , quam in Expedi

memoriæ prodidisse , postquam regiam dignitatem tione Alexandricęteris tantum non omnibus Alexan

adeptus sit , et certo Arriani constat testimonio dri rerum scriptoribus præferendam existimavit.

( v . infra ) et ipso fragmentorum argumento compro- Accedit id quod idem testatur Arrianus, & -2 °Axecivou

batur ( v . not . ad fr . 7 ) . Neque si animum inten- TOTQUOŨ Tò uéyedos u ovou tõv ’Ivôūv Trota pāv Alto

deris ad ea , quæ de Lagidæ vita cognita habeamus, neucios ó Acyou & véypayev ( fr 18) . Quodsi ne flu .

ullun reperias temporis spatium ad commentarios vios quidem memoravit , nonne aliarum rerum geo

illos conscribendos magis idoneum , quam postre - graphicarum mentione multo magis abstinuerit? »

mos regni annos , quibus externorum hostium im- De fide Ptolemæi Arrianus Exp . Alex . proæm . :

petu propulso quietam et tulam regni possessionem | Πτολεμαίος ο Λάγου και Αριστόβουλος και Αριστοβού

nactus est; id quod post pugnam demum Ipsenserm | λου όσα μεν ταυτά άμφω περί Αλεξάνδρου του Φιλίπ

( 01. 119 , 4. 301 a . C. ) ei contigit , ubi et otio που ξυνέγραψαν, ταύτα εγώ ως πάντηαληθή αναγράφω

fruebatur satis largo et virorum doctissimorum όσα δε ου ταυτά , τούτων τα πιστότερα έμοί φαινόμενα

quotidiana utebatur consuetudine ac familiaritate. και άμα αξιαφηγητότερα επιλεξάμενος . Άλλοι μεν δή

Ptolemæi commentariorum argumentum , non άλλα υπέρ Αλεξάνδρου ανέγραψαν , ουδ ' έστιν υπέρ ότου

ultra Alexandri mortemperductum(**), quamquam | πλείονες ή αξυμφωνότεροι ες αλλήλους· αλλ' εμοί Πτο

ex veterum scriptorum , qui quidem illos atlige - λεμαϊός τε και Αριστόβουλος πιστότεροι έδoξανεςτην

runt , auctoritate accuratius nequit definiri , tamen | αφήγησιν · ο μεν ότι συνεστράτευσε βασιλεί Αλεξάν

φuod et per se consentaneum est et fragmentorum | δρω , 'Αριστόβουλος , Πτολεμαίος δε, προς το συ

indiciis declaratur, quum auctor ipse rex bella- | στρατεύσαι ότι και αυτώ βασιλεί όντι αισχρότερον ή

torque esset , in iis quæ ad regias Alexandri belli- τα άλλα ψεύσασθαι ήν άμφω δε , ότι τετελευτηκότος

casque virtutespertinerent,singularicum diligen - on PALEELVÕpou guyypépousIV autoiste aváyır xai

tia videtur versatum esse , posthabitis geographi- | ο μισθός του άλλως τι και ως συνηνέχθη ξυγγράψαι

cis aliisque id genus rebus secundariis. Etenim απήν..

quum reliqui Alexandri rerum scriptores maximo- Hæc quamvis per se non multum probent (*) ,

pere delectarentur Indicis rebus adumbrandis , nihilominus recte ab Arriano primum Ptolemæo

Ptolemæum earum expositione omnino fere vide- inter Alexandri rerum scriptores locum assignari

mus supersedisse (***). Namque ut alios taceam , nc facile concedimus. Nam præterquam quod vera

tradere Ptolemæus si quis alius potuit , amorem

( *) Idem Geierus peculiarem librum de Ptolemæo con- veritatis spondent quæ de moribus et ingenio regis
scripsit ( De Plolemæi Lagidæ vita el Commentariorum

humanissimi generosissimique comperta habemus .
fragmentis , Halis Sax . 1838 ) , ad quem lectorem relega.

mus . Præter Geierum de vita Ptolemæi diligenter agit Hưl.
Nec fragmentis quidquam inest quod ejusinodi sen

LEMAN . ( Ptolemæi, Aristobuli et Charelis Reliquiæ . tentiæ adeo repu; net, modo unum excipias locuin

Traj. ad Rhen. 1864).Cr. Ste-Croix , Examen critique ( fr. 7 ) , ita illum comparatum , ut non ubivis Pto

des hist. d'Alex . p.44. Epistolas Ptolemæi collegit Diony- lemæus se eum quem dicit auctor Itinerarii Alex .
sodorus ( Træzenius ? ) , v . Lucian . p . 206 Did.

(** ) Arrianus. Exp. Alex . VII , 26 , 5 : ... Adéezvopov ano
c . 30 fabularum inimicum præstitisse videatur.

θανείν. Ου πόρρω δε τούτων ούτε 'Αριστοβούλω ούτε Πτολε

μαίω αναγέγραπται . ( * ) Sainte-Croix . I. 1 : « Les rois sont- ils donc exempts

( ***) Attamen de Indiæ arboribus quædam Ptolemæum de préjugés ? L'amour et la haine n'agitent-ils pas leur caur,

memoriæ prodidisse colligitur ex Plinio , qui eum recenset et l'orgueil ne dirige - t- il pas souvent leur plume? Ptolémée

inter auctores , ex quibus librum duodecimuin consarcina- avait eu des rivaux et des ennemis , et il fallait en parler.

verit. Nihil vero tribuendum Geographo Ravennat. p . 55 Alexandre était mort ; mais il lui importait de ne pas af

ed . Gronov., ubi : « De patria Amazonum subtilius agunt faiblir la gloire de ce conquérant : aussi parait-il l'avoir

Pentesileus ac Marpesius ac Plolemæus rex . » Quæ no- beaucoup ménagée ( Cogitaverit de iis , quæ fr. 13 Ptol.

mina ficta sunt , et priora quidem ex noninibus Amazo- narrat de Callisthene conjuratorum instigatore. ] A l'égard

num. Cf. idem p . 14 et 60. — « Atque hæc singularis , sed des autres , Ptolemée dut etre d'autant plus impartial, que

aridior, ut ita dicam , historiæ tractandæ ratio jam olim la générosité et l'amour de la vérité sont mises au nombre

parum placuisse et primaria exstitisse causa videtur, cur des vertus qu'il manifesta pendant son règne , à jamais

Plolemæi commentarii, paucis lecti , oblivione mature fue . mémorable dans les fastes des sciences et des lettres par

rint obliterati . » HULLEMAN . P. 19 . l'établissement de l'école d'Alexandrie.
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2 .

ΤΑ ΚΑΤ ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. ξύνθημα , αυτός πρώτος προσέμιξε το χάρακικαι δια

σπάσας αυτόν ενέβαλεν εις των Θηβαίων την προφυ

λακήν .

Hæc sicuti reliqua, quæ de urbis oppugnatione
Arrianus Exp. Alex , I , 2 , 7 de prælio contra

apud Arrianum ( ex eodem Ptolemæo ) leguntur,
Triballos commisso : Aυτών δε των Μακεδόνων τε -

λευτήσαι λέγει Πτολεμαίος ιππέας μέν ένδεκα , πεζούς
quam maxime discrepant ab narratione Diodori

δε αμφί τους τεσσαράκοντα .
( XVII, 10 sqq . ) et Polyæni ( Strateg . IV , 3 ) .

« Ex omnibus Alexandri rerum scriptoribus
Ista quidem , Geierus inquit , rhetoricas Clitarchi

allucinationes , hæc futilem ipsius auctoris strate
quum unum Ptolemæum iis , quæ ante Persicam

getici sapere inventionem luculenter apparet.
expeditionem gesta sint , interfuisse sciamus , non

solum quæ hoc loco ipsis Arriani verbis huic au 4 .

ctori vindicantur, sed longe plurima , quæ primo Plutarch . De fortun . Al . or . 1 , c. 3 : Alexander

Anabasis libro etiam non citato auctore apud Ar- Persarum regnum evertere aggressus est tois epio

rianum exstant,illiusfidei deberi videntur, id quod | μυρίοις πεζούς και τετρακισχιλίοις ιππεύσι πιστεύσας

magis etiam apparebit , si comparaveris fragm . 2. » τοσούτοι γάρ ήσαν , ως 'Αριστόβουλός φησιν ώς δε

GEIER ..
Πτολεμαίος και βασιλεύς , τρισμύριοι πεζοί ,

πεντακισχίλιοι δε ιππείς· ώς δε Αναξιμένης ,

Strabo VII , p . 3ος extr . ( Pergit Alexander | τετρακισμύριοι πεζοίκαι τρισχίλιοι, πεντακισχίλιοι δε
και πεντακόσιοι ιππείς.

contra Thraces supra Hæmum habitantes , perve
Ιdem Vit . Αlex . c. 15 : Της δε στρατιάς το πλή

πitque ad Istrum fluvium ) : Φησί δε Πτολεμαίος και

Λάγου , κατά ταύτην την στρατείαν συμμίξαι τω Αλε
θος οι μεν ελάχιστον λέγοντες τρισμυρίους πεζούς και

ξάνδρω Κελτους τους περί τον 'Αδρίαν, φιλίας και ξενίας πεντακισχιλίους ιππείς , οι δε πλείστον, πεζούς μεν

χάρινδεξάμενον δε αυτούς φιλοφρόνως τον βασιλέα , κισχιλίους αναγράφουσιν.Que mutando cum priori
τετρακισχιλίους και τρισμυρίους , ιππέας δε τετρα

έρεσθαι παρά τον πότον, τί μάλιστα είη και φοβούντο , bus conciliare tentavit Geier. Cum Ptolemeo facit

νομίζοντας αυτόν έρείν : αυτούς δ' αποκρίνεσθαι , ότι ου
Arrianus I , 11 , 3 Auctor Itiner . Al . c . 18 : pedi

δένα , πλήν ει άρα μή και ουρανός αυτοίς επιπέσοι· φι

λίαν γε μην ανδρός τοιούτου περί παντός τιθέσθαι.
tum X (XXX scribi vult Geier . ) equitum V milibus.

Eadem fusius, sed non nominato Ptolemæo ,
Callisthenes ( fr. 36 ) ap . Polyb. XII , 19 : 40,000

narrat Arrian . I, 4 extr . Fidem narrationis in du- pedit . , 4,500 equit .; Diodor. XVII, 17 : 30,000

bium vocat Sainte-Croix ( Exam . critique p. 221), ped., 4,500 equit.; Justin.XI, 6 : 32,000 ped .,
4,500 equit . Alii aliter .

tuentur Droysen . ( Alex. p . 73 ) et Geier . ad h . 1 .

3 .

Stephan . Byz. : Αγχιάλη , πόλις Κιλικίας παραθα

Arrianus, Ι , 8, 1, de Τhebarum expugnatione : | λασσία τη Ταρσό και Ζεφυρίω . Έστι δε κτίσμα Αγ

Αλλά λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου ότι Περδίκκας προ- χιάλης της Ιαπετού θυγατρός, ως 'Αθηνόδωρος περί

τεταγμένος της φυλακής του στρατοπέδου συν τη αυτού της αυτού πατρίδος γράφων , και παρατιθείς Διόδωρος

τάξει , και του χάρακος των πολεμίων ου πολύ αφεστη- τον γραμματικών συμφωνούντα Πτολεμαίω βασιλεί.

χώς , ου προσμείνας παρ' Αλεξάνδρου το ες την μάχην Ptolemæus rex num Lagi filius an Physcon

DE REBUS ALEXANDRI. sis præfectum , quum ab hostium vallo non multum cum

1 . suis copiis abesset, non exspectato signo con 1s , pri

Prælio contra Triballos commisso ex ipsis Macedonibus,
mum in vallum impetum fecisse , eoque subverso in Theba

secundum Ptolemaeum , caesi equites 11 , pedites circa 40.
norum præsidium irruisse .

2 . 4 .

Tradit Ptolemæus Lagi in hac expeditione ( contra Thra . Alexander Persarum regnum evertere aggressus est fisus

ces suscepta ) Alexandrum convenisse Celtos , Adriæ acco- triginta peditum millibus et quater mille equitibus. Tot

Jas , hospitii et amicitiæ jungendæ causa . Excepisse eos re- enim erant , ut Aristobulus dicit ; secundum Ptolemæum

gem comiter atque interrogasse ad pocula quidnam maxi- vero peditum erant triginta , equitum quinque millia ....

me timerent, ratum scilicet ipsum responsuros esse Alexan

drum : illos vero respondisse nihil se vereri nisi ne cælum
( 4 a . )

in ipsos roat ; ceterum se tanti viri amicitiam summo po- Anchiale, urbs Ciliciæ maritima prope Tarsum et Zephy

nere loco. rium . Condita est ab Anchiale Japeti filia , ut Athenodorus

3 . ( Tarsensis ) in libro de patria sua scribit , testimonium ap

l'tolemæus Lagi filius scribit Perdiccam præsidii castren- ! ponens Diodori grammatici , qui suffragetur Ptolemæo re; i.
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( Υπομνημάτων auctor ) sit , dubitari potest . De ματι , και ταύτα ότι μονα έχει Αλέξανδρος. Και
Physcone cogitare malim . Vulgo Anchialen a Λεοννάτον παρελθόντα ες την σκηνήν, τά τε περί Δα

Sardanapallo conditam dici constat. ρείου ειπείν, και ότι την θεραπείαν αυταίς ξυγχωρεί

'Αλέξανδρος της βασιλικήν, και τον άλλον κόσμον, και
5 .

καλείσθαι βασιλίσσας , επεί ου κατά έχθραν οι γενέσθαι

Arrian . II , 11 , 8 , de pugna ad Issum : Tõv o! τον πόλεμον προς Δαρείον, αλλ ' υπέρ της αρχής της

Περσών απέθανον μέν Αρσάκης και Ρεομίθρης και 'Ασίας διαπεπολεμήσθαι εννόμως. Ταύτα μεν Πτο

'Ατιζύης etc...το δε άλλο πλήθος εις δέκα μάλιστα | λεμαίος και Αριστόβουλος λέγουσι.
μυριάδας και εν τούτοις ιππείς υπέρ τους μυρίους, ώστε Iisdem auctoribus eadem de re videtur usus esse

λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου , συνεπισπόμενος τότε Αλε- | Plutarchus Αlex. c. 11 ( cf. Aristob . fr . 7 ). Aliter

ξάνδρω , τους μετά σφών διώκοντας Δαρείον, ως επί res adornata ap . Diodor . XVII , 37 et Curtium

φάραγγί τινι εν τη διώξει εγένοντο , επί των νεκρών | ΙΙΙ , 12 , 6.

διαβήναι την φάραγγα.

Alii aliter . Vide interpr. ad Curt. III, 11 , 27 , et

Justin . ΧΙ, 1 , 90 .
Idem III , 3 , 5 , de Alexandro ad Ammonis ora

6 . culam profciscente : 'Αλλ ' επλανάτο γαρη στρατιά

'Αλεξάνδρα , και οι ηγεμόνες της οδού αμφίβολοι ήσαν.

Ιdern II , 12, 3 : Ο δε ( Αlex . post praelium Is. | Πτολεμαίος μεν δή ο Λάγου λέγει δράκοντας δύοιέναι

sicum ) ουδέ της μητρός της Δαρείου ουδε της γυναικός προ του στρατεύματος φωνήν τέντας , και τούτοις Αλέ

ή των παίδων ήμέλησεν. Αλλά λέγουσι τινες των τά | ξανδρον κελεύσαι έπεσθαι τους ηγεμόνας πιστεύσαντας

Αλεξάνδρου γραψάντων, της νυκτός αυτής, και από της | το θείο τους δε ηγήσασθαι την οδόν τήν τε ες τομαν
διώξεως της Δαρείου επανήκεν, ες την σκηνήν παρελ- | τεΐον, και οπίσω αύθις. 'Αριστόβουλος δε ( και ο πλείων

θόντα αυτόν την Δαρείου , ήτις αυτό εξηρημένη ήν, λόγος ταύτη κατέχει) κόρακας δύο προπετομένους προ

ακούσαι γυναικών οιμωγήν και άλλον τοιούτον θόρυβον της στρατιάς , τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρω τους ηγε

ου πόρρω της σκηνής: πυθέσθαι ούν, αίτινες γυναίκες | μόνας. Και ότι μεν θεϊόν τι ξυνεπέλαβεν αυτώ, έχω

και ανθ' ότου ούτως εγγύς παρασκηνούσι ; καί τινα | ισχυρίσασθαι, ότι και το είκός ταύτη έχει το δε ατρεκές

εξαγγείλαι, ότι , Ω βασιλεύ , ή μήτηρ τε και η γυνή | του λόγου αφείλοντο οι άλλη και άλλη υπέρ αυτού εξηγη

Δαρείου και οι παίδες , ως εξηγγέλθη αυταίς ότι το τό- σάμενοι .

ξον τε του Δαρείου έχεις και τον κάνδυν τον βασιλικόν, Corvos et dracones commemorat Auct. Itin.

και η ασπίς δτι κεκόμισται οπίσω η Δαρείου , ως επί Alex . c . 50 ; ceteri nonnisi corvos itineris comites

τεθνεώτι Δαρείω ανοιμώζουσι . Ταύτα ακούσαντα agnoscunt . V. Callisthenes ap . Strabon . p . 813 .

Αλέξανδρον πέμψαι προς αυτάς Λεοννάτον, ένα των (fr . 39. ) , Ρlutarch . Αlex . c. 26 sq . , Diodor. XVII,

εταίρων, εντειλάμενων φράσαι ότι ζή Δαρείος τα δε 49. , Curt . IV, 8 , Justin . ΧΙ , 11 , Eustath . ad Dion.

όπλα και τον κάνδυν ότι φεύγων απέλιπεν επί τω άρ- | Per. 212 .

5 . edunt. » Alexandrum ea re cognita Leonnatum , unum er

E Persis ( in prælio Issico) cecidere Arsace, Rheomithres amicis , ad eas misisse , jussum dicere , Darium superstitem

et Atizyes etc ... reliqua autem multitudo ad centum millia , esse ; arma vero et amiculum ab illo fugiente in curru relicta

et in his equitum decem millia : adeo ut Ptolemæus Lagi esse ; ea solum penes Alexandrum esse . Leonnatum taber

filius , qui tum temporis Alexandrum cum suis Dariumin- | naculum ingressum , Darii statum exposuisse , praeterea 18

sequentem comitatus erat ,auctor sit , quum in persequendo regio etiam cultu famulatuque illis uti liceret reginæque ap

ad hiatum quendam venissent, super strata hostium cada- pellarentur, ab Alexandro illis concedi. Neque enim inimi

vera sese hiatum istum transiisse . citiarum causa sibi adversus Darium bellum susceptum, sed

6 . pro imperio Asiæ legitime decertasse. Hæc quidem Ptole

Neque matris Darii neque uxoris et liberorum curam mæus et Aristobulus tradunt.

( Alexander post prelium Issicum ) omisit . Nonnulli enim 7 .

qui de rebus gestis Alexandri scripserunt , auctores sunt , Ptolemæus Lagi filius auctor est dracones duos, clamore

eadem ipsa nocte, qua ab insequendo Dario redierat,quum edito , agmen præcessisse , et Alexandrum ducibus impe

in tabernaculum Darii , quod ipsi selectum asservatumque rasse , ut prodigio acquiescentes dracones sequerentur, qui

erat , intrasset , muliebrern ejulatum. atque similem quen- eos in oraculi sedem et duxerint et inde etiam reduxerint .

dam tumultum audiisse non procul a tabernaculo , ac quæ- Aristobulus autem , cui plurimi assentiunt , duos corvos

sivisse quænam essent hæ mulieres , et cur in tam vicino ante exercitum volitasse scribit , eosque Alexandro itineris

tabernaculo ; statimque renuntiasse quempiam , « Mater duces exstitisse . Ego affirmare ausim ipsum aliquo prodigio

Darii , o rex , ejusque uxoi et liberi, quod nuntiatum illis est adjutum fuisse , verisimile enim omnino hoc est; at rei ve.
te et arcum et amiculum regium habere , posteaque etiam ritatem scriptorum modo sic modo aliter narrantium dis

scutum Darii allatum esse , tamquam mortuo Dario ejulatus I crepantia obscuravit.



FRAGMENTA .
89

p .

GEIER : « Quæritur quomodo factum sit ut Pto- Ammonii descriptio , ad quam proxime accedit

lemæus alioquin ab ejusmodi fabulis alienissimus Auct. Itin . Al . c . 51 , tota videtur ex Ptolemæi

tam miræ narrationi locum dederit . Vera causa et Commentariis hausta esse . « GEIER . Cf. Van d .

ratio fortasse hæc fuerit . In commentatione nostra Chys. Comment. geogr . in Arrian. 55 .

De Ptolemæi vita , c . III , p . 44 sqq . expositum

9.

est , Rhodios , ubi Lagidæ auxilio a molestissima

Demetrii Poliorcetæ obsidione liberati essent, ut De loco pugnæ ad Arbela commissæ vide Ari

gratos huic regi animos singulari quodam docu
stobul . fr . 11 .

mento testificarentur, missis legatis Ammonem Plutarch. Alex. 46. Ptolemæus nihil habet de

deum consuluisse, an divinishonoribus Ptolemæum Amazonibus, quas nonnulli ad Alexandrum venisse

patriaeservatorem (Σωτήρα) fas essel venerari . Quod
dicunt. Vide Onesicriti fr. 5 .

quum lubenter oraculum Rhodiis annuisset , quid Arrian . 1. 1. ΙΙΙ , 17 , 1 : "Άρας δε ('Αλέξανδρος )

mirum quod Ptolemæus, tanto munere deo ob
έκ Σούσων και διαβάς τον Πασιτίγρης ποταμόν, εμβάλ

strictus, bene cavebat ne in Alexandri itinere ad λει εις την Ουξίων γην . Ουξίων δε οι μεν τα πεδία οι

eundem deum describendo in dubitationem vocare κούντες του τε σατράπου των Περσών ήκουον και τότε

videretur divini auxilii miraculum , quo Ammon | Αλεξάνδρω σφάς ενέδοσαν» οι δε όρειοι καλούμενοι Ού

pater Alexandri filii caritatem olim demonstrasse ξιοι Πέρσαις τε ουχ υπήκοοι ήσαν, και τότε πέμψαντες

credebatur . Quare her fabula non ex ceco isto , παρ' Αλέξανδρον, ουκ άλλως παρήσειν έφασαν τον επί

quod in aliis Alexandri rerum scriptoribus deno- Πέρσας ιόντα συν τη δυνάμει η λαβείν όσα και παρά

tatur, miraculorum studio deducenda , nec tam ad των Περσών βασιλέως επί τη παρόδω ελάμβανον, -

Alexandri quam Ammonis dei adulationem quan Jam insigni clade Uxii prosternuntur . - Ταύτα τα

dam est referenda . Quodsi cogitamus, Ptolemeo, | γέρα παρ’ Αλεξάνδρου λαβόντες χαλεπώς εύροντο δεό

novo Egypti regi , hujus potissimum dei gratia | μενοι παρ' αυτού την χώραν την σφών έχοντες φόρους
quanti fuerit æstimanda , facile in pia hac fraude όσα έτη Αλεξάνδρω αποφέρειν . Πτολεμαίος δε ο Λά

Lagide connivebimus, » Que quidem non tantumn | γoυ λέγει την Δαρείου μητέρα δεηθήναι υπέρ αυτών

frigent , φuantum videntur Hillemano . Cf. ejus- | 'Αλεξάνδρου δούναι σφισι την χώραν οικεϊν. Ο φόρος δε και

dern Geieri comment. Die Alexander- Mythern | συνταχθείς ήν ίπποι ές έτος εκατόν και υποζύγια πεν

vergl. mit den sogen . Evangel. Mythen in Illigenii | τακόσια και πρόβατα τρισμύρια .

Ephem . theolog. historicæ , tom . II , fasc. 3 , nr . Curtius V, 3 : Omnes et deditos etcaptivos liber

4 ( 1838 Lips.) . tate et immunitate donavit ( ex Clitarchi declama

8 . tiunculis)

ΙdemΙΙΙ , 4 , 5 : ' Ενταύθα 'Αλέξανδρος τον τε χώρος

εθαύμασεν και τω θεώ ( Jovi Ammoni ) έχρήσατο και Ιdem III , 26 : 'Ενταύθα και την Φιλώτα επιβου

ακούσας όσα αυτό προς θυμού ήν , ώς έλεγεν, ανέζευ- | λήν του Παρμενίωνος έμαθεν Αλέξανδρος, και λέγει

ξεν επ’ Αιγύπτου, ως μέν 'Αριστόβουλος λέγει , την | Πτολεμαίος και Αριστόβουλος ότι προηγγελμένην ήδη

αυτήν οπίσω οδον, ώς δε Πτολεμαίος ο Λάγου, άλληςΠτολεμαίος ο Λάγου , άλλης | οι και πρότερον εν Αιγύπτω, ουμέντοι πιστή γε εφάνη
ευθείαν ως επί Μέμφιν . της τε φιλίας της πάλαι είνεκα και της εξ αυτού ές Παρ

Ptolemei testimonium prefert Droysenius 1. 1. | μενίωνά τε τον πατέρα τον Φιλώτα τιμής και ες αυτόν

p. 214 , not . 12 . Quæ legitur ap. Arrianum Φιλώτας πίστεως . Πτολεμαίος δε ο Λάγου λέγει εισα

10 .

CC

8 . ab Alexandro afficiuntur ) ... Hac mercede accepta , ægre

Alexander loci naturam admirans oraculum consuluit ; multis precibus ab Alexandro impetrarunt ut agrorum

acceptoque responso sibi , ut dicebat , grato , in Ægyptum suorum possessione ipsis relicta annua tributa penderent.

reliit, eodem , ut Aristobulus anctor est , quo venerat iti- Ptolemæus Lagi filius auctor est, Darii matrem pro iis Alexan

nere : ut vero Ptolemæus scribit , rectiore via Memphin dro supplicasse, agrumque ejus rogatu illis incolendum esse

versus .
datum. Tributum annuum iis impositum ejuscemodi fuit :

9. equi centum , jumenta quingenta , pecudum triginta mil

Alexander Susis cum exercitu movens, Pasitigrim cum
lia .

exercitu transgressus , Uxiorum regionem ingreditur. Et
10.

Uxii quidem plana incolentes , quum Persarum satrapæ pa- lbi Alexander Philotam Parmenionis filium vitæ suæ in

rerent, Alexandro deditionem fecerant : at vero Uxii , quos sidiari cognovit. Ptolemæus et Aristobulus auctores sunt ,

montanos vocant, Persis subditi non erant. Hi Alexandro quum antea in Ægypto ei de insidiis significatum fuisset,

nuntiant , se nequaquam passuros , ut cum exercitu in Per- veteris amicitiæ causa , et honoris quem Parmenioni Phi

sas transiret , nisi tantundem daret quantum a Persarum lotæ patri habebat , simul etiam fiduciæ causa quam de Phi

regibus pro transitu accipere soliti essent. ( Post hæc clade | lota conceperat, nequaquam ipsi verisimile id visum fuisse .
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11 .

χθήναι ές Μακεδόνας Φιλώταν και κατηγορήσαι μέν | lisse que de illius condemnatione et supplicio in

αυτού ισχυρώς Αλέξανδρον, απολογήσασθαι δε αυτόν | Lagide Commentariis scripta essent . Secus videmus

Φιλώταν και τους μηνυτάς του έργου παρελθόντας εξε- | a Curtio factum esse, quippe qui Clitarclhi , ut 50

λέγξαι Φιλώταν τε και τους αμφ' αυτόν άλλοις τε ελέγ- | let , vestigia premens, in hocpotissimum argumento

χοις ουκ άφανέσι και μάλιστα δή ότι αυτός Φιλώτας | rhetoricas artes exercuerit . » Geier .

πεπύσθαι μεν επιβουλήν τινα Αλεξάνδρα παρασκευα

ζομένην συνέφη , έξηλέγχετο δε κατασιωπήσας ταύτην

προς Αλέξανδρον , καίτοι δις επί την σκηνήν όσημέραι Arrian . III , 29 , 6 sqq . : Περάσας δε τον Dξον

την Αλεξάνδρου φοιτών» και Φιλώταν μεν κατακοντι- ποταμόν ( Alexander ) ήγε κατά σπουδήν ένα Βήσσον

σθήναι πρός των Μακεδόνων και όσοι άλλοι μετέσχον | είναι ξυν τη δυνάμει επυνθάνετο και εν τούτω άφι

αυτό της επιβουλής , επί Παρμενίωνα δε σταλώναι Πο- κνούνται παρά Σπιταμένους και Δαταφέρνου προς αυτόν

λυδάμαντα , ένα των εταίρων, γράμματα φέροντα παρ’ αγγέλλοντες ότι Σπιταμένης και Δαταφέρνης , εί πεμ

Αλεξάνδρου προς τους στρατηγούς τους εν Μηδία, Κλέ- | φθείη αυτούς και ολίγη στρατιά και ηγεμών τη στρα

ανδρόν τε και Σιτάλκην και Μενίδαν ούτοι γάρ επί | τια , ξυλλήψονται Βήσσον και παραδώσουσιν Αλεξάν

της στρατιάς ής ήρχε Παρμενίων τεταγμένοι ήσαν. Και δρω επεί και νυν αδέσμω φυλακή φυλάσσεσθαι προς

προς τούτων αποθανείν Παρμενίωνα , τυχόν μεν ότι ου αυτών Βήσσον. Ταύτα ως ήκουσεν Αλέξανδρος , αυτός

πιστόν έδόκει είναι Αλέξανδρος Φιλώτα επιβουλεύον- Ι μεν αναπαύων ήγε την στρατιάν σχολαίτερον ή πρό

τος μη ξυμμετάσχειν Παρμενίωνα το παιδί του επι- σθεν . Πτολεμαίον δε τον Λάγου αποστέλλει των τε

βουλεύματος , τυχόν δε ότι , ει και μη ξυμμετέσχε , | εταίρων ιππαρχίας τρείς άγοντα και τους ιππακοντι

σφαλερός ήδη ήν Παρμενίων, του παιδός αυτού ανηρης | στάς ξύμπαντας, πεζών δέ τήν τε Φιλώτα τάξιν και

μένου, εν τοσαύτη ών αξιώσει παρά τε αυτώ Αλεξάν- των υπασπιστών χιλιαρχίαν μίαν και τους Αγριάνας

δρω και ες το άλλο στράτευμα , μη ότι το Μακεδονικόν, | πάντας και των τοξοτών τους ημίσεας,σπουδή ελαύνειν

αλλά και των άλλων ξένων, ών πολλάκις και εν μέρει | κελεύσας ως Σπιταμένην τε και Δαταφέρνην. Και

και παρά το μέρος κατά πρόσταξιν την Αλεξάνδρου ξυν | Πτολεμαίος ήει ως έτέτακτο , και διελθών εν ημέραις

χάριτι εξηγείτο. τέσσαρσι σταθμούς δέκα αφικνείται ες το στρατόπεδον

'Ενταύθα ] sc . εν τη Δραγγών χώρα . Cf. Diodor. | ου τη προτεραία ηυλισμένοι ήσαν οι αμφί τον Σπιτα

XVII , 78 , Strabo XV, p . 724 , Curtius VI , 6 . μένην βάρβαροι.

Και πρότερον εν Αιγύπτω ] cf. Ρlutarch . Vit . Αlex . C. 3ο. Ενταύθα έμαθε Πτολεμαίος ότι ου βεβαία

c . 48 sq. - « Ceterumjure mireris , quod Arria- τω Σπιταμένη και Δαταφέρνη η γνώμη εστίν αμφί τη

nus ipsa Philote conjuratione prorsus pretermissa | παραδόσει του Βήσσου. Τους μεν δή πεζούς κατέλιπε,

et ne verbo quidem mentione facta Dimni , Nico- | προστάξας έπεσθαι εν τάξει , αυτός δε ξυν τους ιππεύσιν
machi, Cebalini, ejus sociorum , satis habet attu- ελάσας αφίκετο προς κώμην τινά , ίν ' ο Βήσσος ήν ξύν

At Ptolemæus Lagi filius Philotam ad Macedones adductum 11 .

scribit, graviterque in concione ab Alexandro accusatum Oxoamne trajecto Alexander celeriter eo exercitum duxit,

fuisse : ac Philotam quidem se purgasse ; deinde indices ac- ubi Bessum cum copiis esse acceperat. Interea nuntii ad

cessisse et criminationem adversus Philotam atque suos eum a Spitamene et Datapherne veniunt, pollicentes, si

instituisse , idque quum aliis non obscuris argumentis , tum aliquem ex ducibus suis cum aliquantis copiis mitteret, se

præcipue quod Philotas quidem se de quibusdam insidiis se Bessum comprehensum Alexandro tradituros esse. In

Alexandro paralis audiisse confessus esset , quas celasse custodia enim illum , citra vincula tamen , teneri. Quare

Alexandrum convincebatur, quum alioqui bis per singulos cognita , Alexander relaxationem dans Jentius quam antea

dies Alexandri tabernaculum adire solitus esset : ac Philo- exercitum duxit . Ac Ptolemæum quidem Lagi filium cum

tam ceterosque omnes insidiarum conscios a Macedonibus tribus amicorum equitum turmis et hastatis equitibus omni

jaculis confossos esse . Ad Parmenionem vero missum Poly- bus , ex peditibus vero cum Philotæ agmine et scutatis mil

damanta , unum ex amicis , literas ah Alexandro ad duces le , Agrianisque omnibus ac sagittariorum dimidia parte,ut

exercitus qui in Media erat ferentem . Hi erant Cleander, ad Spitamenem et Dataphernem celeriter contendat jubet.

Sitalces et Menides', qui quidem in exercitu , cui præerat Ptolemæus imperata facit, et decem mansionum iter qua

Parmenio , duces erant constituti, et ab his Parmenionem triduo emensus , eo pervenit ubi pridie barbari cum Spila.

interſectum : sive quod haud verisimile videretur Alexan- mene castra habuerant.

dro , quum Philotas sibi insidias struxisset, Parmenionem Ibi certior factus est , dubiam esse Spitamenis et Data

patrem ejus consilii ignarum fuisse : sive , ut maxime con- phernis de tradendo Besso sententiam . Peditibus itaque re

scius non esset, quod periculosum videretur illum interfecto lictis et composilo agmine sequi jussis , ipse cum equitatu

filio superesse ; præcipue quum tanta esset ejus auctoritas progressus ad vicum quendam venit in quo Bessus cum pilt

tum apud Alexandrum tum apud universum exercitum non cis militibus agebat. Nam qui cum Spitamene erant, jam

solum Macedonum sed etiam exterorum , quibus sæpenu- inde abierant, quod eos Bessum tradere pudebat. Ptole

mero seu ordine ipsum vocante seu etiam extra ordinem mæus , pago equitibus circumsesso ( erat enim pagusmuro

jussu Alexandri sumina cum gratia præſuerat. et portis cinctus ) , barbaris paganis denuntiari jubet, inco
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12 .ολίγοις στρατιώταις. Οι γάρ αμφί τον Σπιταμένην με

τακεχωρήκεσαν ήδη εκείθεν , καταιδεσθέντες αυτοί πα

ραδούναι τον Βήσσον . Πτολεμαίος δε περιστήσας εν
Arrian . IV, 3 : Την δε εβδόμην πόλιν εξ εφόδου έλα

κύκλοτης κώμης τουςιππέας ( ήν γάρτικαιτείχος | βε, Πτολεμαίος μέν λέγει ότιαυτούς σφάςενδόντας, Ά.

περιβεβλημένος και πύλαι κατ' αυτό ) επεκηρυκεύετο ότι πάντας τους καταληφθέντας εν αυτή απέκτεινε.
( και

τοίς εν τη κώμη βαρβάροις , απαθείς σφάς απαλλάσ

σεσθαιπαραδόντας Βήσσον. Οι δε εδέχοντοτους ξυν | Πτολεμαίος δε κατανείμαι λέγει αυτόν τους ανθρώπους

Πτολεμαίω ες την κώμης και Πτολεμαίος ξυλλαβών | τη στρατιά , και δεδεμένους κελεύσαι φυλάττεσθαι έστ '

Βήσσον οπίσω επανήει · προπέμψας δε ήρετο Αλέξαν- ανεκ της χώρας απαλλάττηται αυτός , ώς μηδένααπο

δρον όπως χρή ές όψιν άγειν Αλεξάνδρου Βήσσον» και λείπεσθαι την απόστασιν πραξάντων.

« Septem urbes Sogdianæ , inter quas Gaza et
'Αλέξανδρος γυμνόν εν κλοιό δήσαντα ούτως άγειν εκέ.

Cyropolis, a Spitamene potissimum reliquisque
λευσε και καταστήσαντα έν δεξιά της οδού και αυτός τε

και η στρατιά παρελάσεσθαι έμελλε. Και Πτολεμαίος | presidiatrucidaverant. Quarum sex vi recuperate
Bessi sociis concitatæ seditione facta Macedonum

ούτως εποίησεν .

Αλέξανδρος δε ιδών τον Βήσσον , επιστήσας το άρμα | tur. - Auctor Itin. ΑΙ. c. 82 , 83 etiam in his
et delete penas dederunt , de septima h . 1. agi

ήρετο ανθ ' ότου τον βασιλέα τον αυτού και άμα οικείον
Ptolemæum secutus : septima civitas exempli metu

και ευεργέτην γενόμενον Δαρείον τα μεν πρώτα ξυνέ.
ad modestiam ducta est. » Geier . Cf. Ste - Croix

λαβε και δήσας ήγεν, έπειτα απέκτεινε ; Και ο Βήσσος
ου μόνο οι ταύτα δόξαντα πράξαι έφη , αλλά ξυν τοις Ρ. 331; Droysen. p . 317 ; Mitzell. ad Curt. VΙΙ, 6

τότε αμφί Δαρείον ούσιν, ως σωτηρίαν σφίσιν ευρέσθαι | ( VII, 25 , 1).
13

παρ' Αλεξάνδρου. Αλέξανδρος δε επί τοϊσδε μαστιγούν

έκέλευεν αυτόν και επιλέγειν τον κήρυκα ταυτά εκείνα
Idem IV, 14 , 1 , de Hermolai et Sostrati conjura-

όσα αυτός το Βήσσω εν τη πύστει ωνείδισε . Βήσσος | tione : Αριστόβουλος μέν λέγει ότι και Καλλισθένην επά .

μεν δή ούτως αικισθείς αποπέμπεται ες Βάκτρα απο- ραι σφάς ( Ερμόλαος και Σώστρατος) έφασαν ες τοτόλ

θανούμενος . Και ταύτα Πτολεμαίος υπέρ Βήσσου ανέ- μημα" και Πτολεμαίος ωσαύτως λέγει . Οι δε πολλοί ου

γραψεν . Αριστόβουλος δε (fr . 18 ) κ. τ.λ. ταύτη λέγουσιν, αλλά διά μίσος γάρ το ήδη δν προς

Ptolemeum vel Arrianum ante oculos habuit | Καλλισθένην εξ Αλεξάνδρου , και ότι ο Ερμόλαος ες τα

Auct . Itin . Αlex . c . 78 ; Aristobali narrationemred- | μάλιστα επιτήδειος ήν το Καλλισθένει, ου χαλεπώς

dunt Diodor.XVII ,83 , Curt . VII , 4 sq .; cf. Plut. πιστεύσαι τα χείρω υπέρ Καλλισθένους Αλέξανδρον. -

Alex . c . 43 , Justin . XII , 5 , Ste.-Croix 1. 1. p . 315 Cf. Curt . VIII , 6 sqq. , Plutarch. Al. c . 55.

sqq., Droysen . p . 308 . · In postremis Hüllema 14 .

us scribendum suspicatur ες Βάκτρα , είτ ' ες Εκ
Ιdem IV, 14, 3 : Καλλισθένην δε 'Αριστόβουλος

βάτανα αποθ. , quoniam Ecbalanis pαnam luit , | μέν λέγει δεδεμένον εν πέδαις ξυμπεριάγεσθαι τη στρα

Arr . IV , 7 , 3 .
τιά , έπειτα νόσο τελευτήσαι , Πτολεμαίος δε ο Λάγου

στρεβλωθέντα και κρεμασθέντα αποθανείν. Ούτως ουδε

Jumes eos abituros, si Bessum tradant . Barbari Ptolenæum vi captam tradit, omnesque in ea comprehensos interſectos

cum suis copiis intromittunt. Ptolemæus capto Besso ad esse. Ptolemæus captivos in exercitum distributos narrat,

Alexandrum revertitur, nuntiumque præmittit, qui percon- vinclosque custodirijussos , donec ipse ex ea regione disce

tetur quomodo illum in conspectum suum adduci velit . deret, ne quis eorum , qui defectionem fecerant, relinque

Alexander nudum capistro alligatum adduci jubet, et ad dex- retur.

trum viæ latus, qua sibi cum exercitu transeundum essct , 13 .

sisti. Ptolemæus ita ut imperatum ei est facit. Alexander

Bessum conspicatus , currum sistens , rogavit quam ob cau
Aristobulus auctor est illos ( Hermolaum et Sostratum )

sam Dariumregem suum pariter atque amicum etoptime hoc quoque dixisse, se a Callisthene ad facinus adeunduni

incitatos fuisse. Quod Ptolemæus quoque affirmat. Plurimi
de se meritum , comprehensum et in vinculis ductum inter

tamen aliter hac de re scribunt, nimirum Alexandrum ,

fecisset. Cui Bessus, non ex suo unius consilio id factum
quod odio Callisthenis laboraret , et quod magna Hermolao

esse , sed omnium qui tum temporis Dario adfuissent, ut ea
cum Callisthene familiaritas intercederet, facile ad sini

ratione salutem sibi apud Alexandrum invenirent. Tum

Alexander Bes um flagris cædi jussit, ac per præconem pro
stram de Callisthene suspicionem a delatoribus adductum.

nuntiari eadem illa quæ ipse inquirens Besso exprobrarat.
14.

Bessus ita flagellis cæsus , Bactra poenas capite persoluturus Aristobulus Callisthenem compedibus vinctum in exer

remittitur. Hæc Ptolemæus de Besso . citu eircumductum fuisse ac postea morbo interiisse scribit.

12 . Ptolemæus illum tortum ac deinde crucifixum vitam finiisse

Septimam urbem primo impetu Alexander cepit , deditio- ait . Adeo ne ipsi quidem scriptores , quorum magna fides

ne , uti Plolemæus scribit ; Aristobulus vero hanc quoque est , quique tum temporis Alexandro aderant, de rebus ma
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σαντο.

οι πάνυ πιστοί ες την αφήγησιν και ξυγγενόμενοι εν τω ούτος , αλλ' ουχ εξήκοντα μόνα άρματα άγοντα. Ουδε

τότε 'Αλεξάνδρω υπέρ των γνωρίμων τε και ου λαθόν- | γάρ εικός Πώρον ακούσαντα εκ των σκοπών ότι δή η

των σφάς όπως επράχθη ξύμφωνα ανέγραψαν. Πολλά αυτός Αλέξανδρος διαβέβηκε του Υδάσπου τον πόρον,

δε και άλλα υπέρ τούτων αυτών άλλοι άλλως αφηγή- ή μέρος γέ τι της στρατιάς , συν εξήκοντα άρμασι μό

νοις εκπέμψαι τον αυτού παϊδα & δη ως μέν επί κα

Cum Ptolemeo faciunt Curtius VIII , 29 et Auct . | τασκοπήν εκπεμπόμενα , πολλά τε και ουχ εύζωνα ες

Itin . Al . c . 92 ; cum Aristobulo Chares ap . Plut. την αποχώρησιν ήν, ώς δε εις το είρξαί τε τους ούπω

Αlex . c . 55 (fr . 9) . πεπερακότας των πολεμίων και τους ήδη εκβεβηκόσιν

15 . επιθέσθαι , ουδαμή αξιόμαχα. Αλλά δισχιλίους γάρ

Ιdem IV, 25 , 4 : Και λέγει Πτολεμαίος ανθρώ- λέγει ιππέαςάγοντα αφικέσθαιτον Πώρου παιδα, άρ
ματα δε εκατόν και είκοσι φθάσαι δε περάσαντα Αλέ.

πους μεν ληφθήναι τους πάντας υπέρ τετρακισμυρίους,
βοώνδε υπέρ τάς τρείς και είκοσιμυριάδαςκαι τούτων | ξανδρον και τονέκ της νήσου τον τελευταίον πόρον.

Cap . 15. Και επί τούτους τα μεν πρώτα εκπέμψαι
τας καλλίστας επιλεξάμενον Αλέξανδρον, ότι διαφέρου
σαιαυτό κάλλει τε και μεγέθει εφαίνοντο,πέμψαιέθε- | Αλέξανδροςκαι ούτος λέγει τους ιπποτοξότας,αυτόν και

λειν ες Μακεδονίαν εργάζεσθαι την χώραν .
άγειν τους ιππέας προσάγειν γάρ οιηθήναι Πώρον ξύν

« Narrata sunt in antecedentibus proelia cum
τη δυνάμει πάση την δέ ίππον ταύτην προτεταγμένην

Indie superioris incolis ad Choaspem siveEuaspla | τέμαθεν έτρεχώς το πλήθος το των Ινδών, ενταύθα δη
αυτώ προπορεύεσθαι προ του άλλου στρατού. ώς δε κα

Rumen , quibus Lagida maximam partem ipse dux | οξέως επιπεσείν αυτοίς ξυν τη αμφ' αυτόν ίππων τους

interfuerat(cf. Arr. 1. 1. 23 , 24): quare que apud | δε έγκλίναι, ως Αλέξανδρόν τε αυτόν κατείδον καιτο
Arrianum de his pugnis conscripta sunt, ex Pto- | στιφοςαμφ ' αυτόν των ιππέων ,ουκ επί μετώπω, αλλά
lemæi potissimum Commentariis hausta esse non

κατ' έλας εμβεβληκός. Και τούτων ιππέας μεν πεσείν
miraberis. Ptolemæum secutus Auctor Itin . Al. c .

115 hec habet : Ducenta denique triginta bounm τα δε άρματα αυτούς ίπποις αλώναι έν τε τη αποχωρή
ες τετρακοσίους , πεσείν δε και του Πώρου τον παίδα :

millia illic captaformæ merito destinat Alexander

σει βαρέα γενόμενα και εν αυτώ τω έργω υπό πηλ
una captivis Macedoniæ cultum agros suorum et

αχρεία.
suosce, » GEJER .

Pro Ptolemæo militant etiam ea quæ leguntur
16 .

ap . Plut . Alex . c . 60 , nisi quod differunt in nu

Arrian . V, 14,5 : Alexandro ex insula Hydaspis mero copiarum . Cf. Curtius VIII , 14 , ibique in

fluvii in ripam citeriorem trajicienti Pori filius cum terpr. De tempore proclii disserit Hüllemanus p. 40
manu occurrit, De hac re postquam Aristobuli | sqq ..

( fr. 27. ) aliorumque narrationes commemora

vit , pergit hunc in modum : 'Αλλά Πτολεμαίος και Ιdem V, 20 , 2 de gente Indica : 'Όνομα δε ήν τω

Λάγου , ότω και εγώ ξυμφέρομαι , άλλως λέγει · εκπεμ- | έθνει Γλαυγανίκαι , ώς λέγει 'Αριστόβουλος , ώς δε Πτο

φθήναι μεν γάρ τον παίδα υπό του Πώρου λέγει και λεμαίος Γλαύσαι.

17 .

nifestis , quæque quo pacto gestæ essent eos nequaquam la- duo millia equitum secum duxisse Pori filium scribit , cur

tebant , inter se consentiunt. Multa vero etiam alia alii de rus centum et viginti. At priusquam eo pervenisset, Alexan

hisce rebus diversaque scripserunt. drum etiam ultimum ex insula vadum transiisse.

15 . Idem Ptolemæus narrat Alexandrum primo sagittarios

Ptolemæus auctor est hominum quadraginta millia capta equestres in illos emisisse , ipsum vero equites duxisse,

esse , boum ultra ducenta et triginta millia : e quibus existimantem Porum cum omnibus copiis adventare : equi

Alexandrum præstantissimas quasque delectas, quod exi- tatum vero primo loco positum reliquum exercitum præ

mia pulchritudine et magnitudine excellere viderentur, in cessisse. Postquam autem ex speculatoribus numerum ho
Macedoniam , regionis colendæ causa , mittere voluisse. stium Indorum certe cognosset ,tum acriter cum equitatu,

16 . quem penes se habebat, in eum invectum esse ; illos in fu

Ptolemæus, Lagi filius, cui ego assentior, aliter sentit. gam versos , simulac Alexandrum ipsum equitumque qui

Nam hic quoque filium a Poro missum esse scribit , non au- ei aderant agmen non exporrecta acie, sed turmatim in sese

tem sexaginta solum currus ducentem . Neque enim verisi ferri vidissent. Ex bis equites quidem quadringentos casos

mile Porum , quum jam per speculatores certior factus es- esse , atque in iis etiam Pori filium , currusgue unacum

set, aut ipsum Alexandrum aut certe partem exercitus Hy - equis captos, quod et tardiores in fuga essent, et limuscur

daspen transiisse , filium suum cum sexaginta tantum cur Sum impediret ..

ribus emisisse. Qui quidem si ad speculandum missi forent, 17 .

nimis multi , neque ad receptum expediti fuissent : si ad ar- Nominatur populus Glauganicæ , uti Aristobulus tradit,

cendum hostes nondum transgressos, aut cum iis jam trans - ut vero Ptolemæus ait , Glausą .

gressis confligendum , nequaquam pares fuissent. Verum
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20.

« Vocabulum Γλαυγανίκαι greca terminatione | μους ή εν τω τότε ποιηθέντων ου πολύ αποδέοντα των

videtur corruptum esse » Geier . δισχιλίων .

Nearchus classis præfectus ap . Arr . Ind . c . 19
18 .

numerat naves 800 ; ap . Diodor . XVII , 95 et Cur

Arrian. V, 20, 8 : Τούτου του Ακεσίνου ποταμού το tium IX , 3 , sunt 1000. Quare Hullemanus ad

μέγεθος μόνου των Ινδών ποταμών Πτολεμαίος ο Λά- | h . 1. scribendum proponit χιλίων pro δισχιλίων.

γου ανέγραψεν είναι γαρ ένα επέρασεν αυτόν 'Αλέξαν.

δρος επί των πλοίων τε και διφθερών ξύν τη στρατιά το
Idem VI , 10 init , de Alexandro apud Mallos

μέν ρεύμα οξύ του Ακεσίνου πέτραις μεγάλεις και
vulnerato : Αλέξανδρος δε βάλλεται και αυτός διά του

οξείαις , καθ ' ών φερόμενον βία το ύδωρ κυμαίνεσθαί τε
και καχλάζειν. το δε εύρος σταδίουςεπέχειν πεντεκαι- θώρακος ες το στήθος τοξεύματι υπέρ τον μαστόν,ώστε

δεκα. Και τους μεν δή επί τωνδιφθερών περήσιν ευ- | του τραύματος εξεπνείτο. Cf. Aristobulifr. 28α ; Cli
λέγει εκ

μαρή γενέσθαι τον πόρον τους δε εν τοις πλοίoις δια
tarch . fr. 11 ; Diodor. XVII , 99 .

βαίνοντας εποχειλάντων πολλών πλοίων επί ταϊς πέτραις
Ibid , c. 11 , 7 : Και οι μέν ξύλω πληγέντα κατά του

καιξυναραχθέντων ουκ ολίγους αυτού εν τω ύδατι δια- | κράνους Αλέξανδρον , και ίλιγγιάσαντα πεσείν, αύθις δε

φθαρήναι.
αναστάντα , βέλει διά του θώρακος ες το στήθος : Πτο

19. λεμαίος δε ο Λάγου ταύτην μόνην την πληγήν πληγή

Ιdem V, 28, 4 : 'Ενταύθα δη (ad Hyphasin) λέγει ληματων ξυγγραψάντων τα αμφί Αλέξανδρον, εκείνο
ναι λέγει την ες το στήθος. Το δε δή μέγιστον πλημμέ

Πτολεμαίος ο Λάγου ότι επίτη διαβάσει ουδέν μείον | τίθεμαιέγωγε Πτολεμαίον γάρτον Λάγου έστινοι ανέ

εθύετο ( ο Αλέξανδρος), θυoμένω δε ουκ εγίγνετο αυτη γραψαν ξυναναβήναι τε 'Αλεξάνδρω κατά την κλίμακα

τα ιερά τότε δή τους πρεσβυτάτους τε των εταίρων και ομού Πευκέστα, και υπερασπίσαι κειμένου, και επί
μάλιστα τους επιτηδείους αυτό συναγαγών, ως πάντα τώδε Σωτήρα επικληθήναι τον Πτολεμαίον» καίτοι αυ

εις την οπίσω αναχώρησιν αυτώ έφερεν, εκφαίνει ες | τός Πτολεμαίος αναγέγραφεν ουδέ παραγενέσθαι τούτω

την στρατιάν ότι έγνωσται οπίσω αποστρέφειν. τω έργω» αλλά στρατιάς γάρ αυτός ηγούμενος άλλας
Sacrifcia illa preter Nostrum unus innuit Stra- μάχεσθαι μάχας και προς άλλους βαρβάρους.

bo XV, p. 697 extr . Cf. Droysen . p. 415.
Ob mendacium istud Clitarchum ( fr. 11 ) et Ti

magenem vel Curtius ( IX , 5. ) reprehendit. Cf.

Ste-Croix p . 407 ; Droysen . p . 440 .

Ιdem. VI , 2 , 4 : Hν το ξύμπαν πλήθος των

νεών (in Hydaspe 1. ) , ώς λέγει Πτολεμαίος ο Λάγου ,
Arrian . VI , 23 , 3. Vide Aristobuli fragm . 36.

και μάλιστα εγώ έπομαι , τριακόντοροι μεν ες ογδοήκον
Arrian . VII , 26 , 2. Vide fragm . Eumenis Car

τα τα δε πάντα πλοία συν τοις ιππαγωγούς και όσα diani 2 extr.

άλλα ποτάμια και των πάλαι πλεόντων κατά τους ποτα

19 a .

21 .

18 . buit : triginta remis instructæ erant circiter octoginta ; omnes

Acesinis amnis solius ex Indiæ fluminibus magnitudinem vero naves tam quæ equos vehebant quam ceteræ quot

Ptolemæus Lagi filius descripsit. Esse enim ea parte , qua quot fluviales , quæ aut jam antea in fluviis navigaverant,

Alexander eum navigiis et pellibus cum exercitu transmisit, aut tum temporis constructæ fuerant, haud multum ab

rapidum Acesinis cursum magnis asperisque cautibus inter- fuit, quin duorum millium numerum explerent.

jectis , quibus illisa et repercussæ undæ ingentes æstus vor 20 .

ticesque concitent; latitudinem vero esse quindecim stadio
Alexander eliam ipse thorace sagitta discusso supra mam

rum . Atque iis quidem qui pellibus transportati sint facilem
mam in pectore vulnus accepit, quod quidem , ut Ptole

trajectum fuisse : eorum vero , qui navibus transvecti sint ,
mæus tradit, ejusmodi fuit , ut una cum sanguine spiritum

quum pleræque cautibus illisæ rumperentur, non paucos in etiam ex vulnere sufllaret .

amne periisse..
Alii Alexandrum ſuste ad galeam ictum , caligine oculis

19 .
oborta procidisse scribunt. Quumque se denuo erexisset,

Jbi ( ad Hyphasin ) , ut Ptolemæus Lagi tradit, nihilo- thorace trajectum sagittam pectore excepisse. Ptolemæus

minus Alexander pro transitu sacrum fecit. Quum vero exta Lagi in pectore solum vulneratum fuisse tradit. In eo autem

infaustos eventus portendissent, convocatis amicis , qui et præcipue errasse apparet qui Alexandri res scripserunt,

zetate grandiores maximeque familiares ei erant , quoniam quod Ptolemæum Lagi filium una cum Alexandro et Peu

omnia illum ab ulteriore profectione revocarent , exercitui cesta scalam conscendisse scribant, jacentemque objecto

declarasse , statutum sibi esse domum reverti. scuto protexisse , ideoque Ptolemaeum Soterem ( servato

rem ) a militibus appellatum esse : quum tamen Ptole

Navium copia universa ( in Hydaspe fl .) secundum Pto- mæus ipse scribat se huic pugnae non interfuisse , sed eo

lemaeum Lagi , quem ego potissimum sequor , ita sese lia- tempore copiarum ducemadversus alios barbaros pugnasse.

19 a.



ARISTOBULUS CASSANDRENSIS.

λέγει..

Aristobulus, Aristobuli f. (* ) , qui Alexandrum in ( De font. Plut . p . 92 ) , C. Hermannus ( ad Lucian.

Indiam secutus est ( Arrian . proæm . ) , ubi natus 1. 1. ) , Westermannus ( ad Voss. p . 89 ),Creuzerus

sit ,non constat . Senex vixit Cassandreæ ( fr. 1. 3. (Hist. Kunst p . 370 ) . Contra Schmiederus ( præf.

28b ) , quam urbem 01. 116 , 2. 315 condiderat Cas- ad Arr . Exp . A. .p . XXIV ) : « Quidni credamus,

sander ad id fortasse usus opera Aristobuli nostri , inquit , eundem Aristobulum Alexandro vivo for

cui simile Cyri sepulcrum restaurandi negotium tunæ suæ per adulationem subvenire voluisse, qui

Alexander olim mandaverat (fr. 37 ) . Inter militum co mortuo veram ejus historiam ipse senex scribe

duces Aristobulus nuspiam memoratur, neque ac- ret ? » Similiter statuunt Geierus et Hüllemanus.

censendus iis esse videtur . Certe Commentariorum Idque recte fieri censeo . Nam quamvis ipsam istam

reliquiæ virum arguunt, cui non tam militarium historiolam , quæ Luciani temporibus adhuc cir

rerum ex positio curæ cordique fuerit quam accu- cumferebatur, in dubium vocare possis, non omni

rata luculentaque descriptio terrarum , populorum , tamen res fundamento caruisse videtur : siquidem

plantarum , fluviorum et si qua huc pertinent alia. Anonymus apud Walz . in Rhett. Gr. III, p . 610

Historias Alexandri post Ipsense demum prælium rhetorices genera enumerans , Déuttn ( sc. into

conscriptas esse patet ex fragm . 39 extr . Quod pexh) , inquit , u xolaxeUtext ,as fríorto Aquáồns

convenit cum iis, quæ traditLucianus De Macrob . xai 'A pioróboudos . Quæ quum procul dubio ad

c . 12 ( p . 643 Didot . ) : 'Aporóboulos ôd Kaccav- nostrum Aristobulum spectent, satis aperte indi

δρεύς υπέρ τα ενενήκοντα έτη λέγεται βεβιωκέναι , την cant eum fuisse ex eorum numero oratorum , qui

ιστορίαν δε τέταρτον και όγδοηκοστόν έτος γεγονώς ήρ- | viles se Philippi et Alexandri adulatores prestite

ξατο συγγράφειν, ως αυτός εν αρχή της πραγματείας | rint. Consentaneum vero est Anonymum cogitasse

de orationibus Aristobuli , non autem de opere hi

De auctoritate Aristobuli quid sentiat Arrianus , storico , quod in Hydaspen Alexander projecissedi

vidimus supra ( v . Vit. Ptolemæi ), atque libenter citur, neque de altero , quod Arrianus laude di

nos in judicio viri sobrii acquiescimus, probatissi- gnissimum esse censuit, Obvia sane quædam in

mis Aristobulum rerum Alexandri scriptoribus reliquiis , quæ studium quoddam Alexandri ar

annumerantes ; quamquam est ubi fidem ejus nu- guere videri possint: nam primum absolvitregem a

tare dixeris. Contra alia omnia suadere videtur crimine vinolentiæ , deinde cum Ptolemæo credidit

Lucianus Quom . Hist. scr . c . 12 ( p . 259 Didot. ) : corvos viam ad Ammonium monstrasse ,
Callisthe

Oudè tuYZÁVOutiv, ait ( sc . qui benevolentiæ ca- nem vero suasorem fuisse conjurationis. Sed po

ptandæ gratia mendacia scribunt),o láalota lpiev- strema condonanda facile dixeris , quum alterum

ται: οι γάρ επαινούμενοι προς αυτών μισούσι μάλλον | Grecorum credulitate , alterum veri judicii difti

και αποστρέφονται ως κόλακας , εύ ποιoύντες , και μά- | cultate excusari videatur. Deinde vero alia exstant ,

λιστα ήν ανδρώδεις τας γνώμας ώσιν· ώσπερ 'Αριστο- | quibus se reliquis scriptoribus juniorem ostendit..

βουλος μονομαχίανγράψας Αλεξάνδρου και Πώρου, και | Neque enim gladionodum Gordium Alexander dis

αναγνόντος αυτό τούτο μάλιστα το χωρίον της γραφής | secuit heroica audacia et simplicitate , sed solrit

- eto yap xapleisbau ode uéylota tõ Bacinsi &rijev- communi usus artificio ( fr. 4 ) . Porro in Cilicia

δόμενος αριστείας τινάς αυτό και αναπλάττων έργα rex morbo corripitur, non quod in Cydni undas

μείζω της αληθείας –λαβών εκείνος το βιβλίον – πλέ. | glaciales se precipitaverit, sed υπό καμάτου.

οντες δε ετύγχανον εν ποταμώ τω Υδάσπη – έρριψεν | Que quum ita sint , Aristobulum historicum per

επί κεφαλήν ες το ύδωρ επειπών, « Και σε δε ούτως me licet adulatoribus regis aggregari , modo ad

εχρής, ώ 'Αριστόβουλε, τοιαύτα υπέρ εμού μονομα- | das qui minus talem se ostenderit reperiri nemi

χούντα και ελέφαντας ενί ακοντίω φονεύοντα. » Que | neum. Αlium se prebuerit vivente adhuc Alexan

quum ab Aristobulo Arriani abhorrere prorsus vi- dro , alia egerit vir, cujus ingenium senectus de

derentur, errasse Lucianum , atque cum Aristobulo fæcaverat, et qui , quum Cassandreæ degeret,

confudisse Onesicritum vel alium quempiam sta- haud dubie a partibus stetit Cassandri, quem

tuerunt Sainte -Croix (Ex. crit. p . 112 ), Heerenius adversarium fuisse Alexandri constat.
- Cr

terum facundia , qua olim ad adulationem abusus
(*) Alius procul dubio Aristobulus est , cujus ' Itahexà

laudat Plutarch . in Par. min . c . 32. Ab hoc non diversus
esse videtur, ne seni quidem defuit. Enituisse eam

fuerit Aristobulus , qui llepi dlowy scripsit, teste Plutarcho in elegantissimis regionum descriptionibus inque

De fluv. c . 14 , 3. Mitto Aristobulum Judæum . aliis quibusdam narrationibus, quas Alexandri hi
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1 .

storiis intexuerat , disertis veterium testimoniis de- Μέχρι Μακεδονίας. Αποθανόντι δ' αυτώ περιήν αδελφή,

claratur . Νamque Tyrum urbem προς ηδονήν και | μαρτυρούσα κακείνον αρετή γένους και φύσει μέγαν

ωφέλειαν legentium descriptam esse dicit Μenander | άνδρα και λαμπρόν γενέσθαι»πλήν ταύτη γε και χρη

(fr. 7b.). Ρlutarchus vero (fr .Ia), Τίς αν, querit , | στον απολαύσαι τι της αρετής υπήρξεν, ώστε κουφότε

ησθείη συναναπαυσάμενοςτη καλλίστη γυναικί μάλλον ή ρον, όσον των κοινών ατυχημάτων είς αυτήν ήλθεν,

προσαγρυπνήσας οίς γέγραφε περί Πανθείας Ξενοφών , | ενεγκεϊν. Επεί γάρ εκράτησε Θηβαίων Αλέξανδρος ,

ή περί Τιμοκλείας Αριστόβουλος , η Θήβης Θεόπομ - άλλοι δ' άλλα της πόλεως επόρθουν ως επιόντες , έτυχε

πος ; την Τιμοκλείας οικίαν καταλαβών άνθρωπος ουκ επιει

κής ουδε ήμερος , αλλ' υβριστής και ανόητος· ήρχε δε

Θρακίου τινός ίλης , και ομώνυμος ήν του βασιλέως,

ΤΑ ΚΑΤ ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. ουδέν δε όμοιος. Ούτε γάρ το γένος , ούτε τον βίον

αίδεσθείς της γυναικός , ως ενέπλησεν εαυτόν οίνου ,

μετά δείπνον εκάλει συναναπαυσομένην. Και τούτο

πέρας ουκ ήν · αλλά και χρυσόν εζήτει και άργυρον, εί

Lucian . Macrob . c. 22 : Αριστόβουλος και Κασσαν- τις είη κεκρυμμένος απ' αυτής , τα μεν ως απειλών, τα

δρεύς... την ιστορίαν τέταρτον και όγδοηκοστόν έτος | δε ώς έξωνδιάπαντός εν τάξει γυναικός. Η δε δεξα

γεγονώς ήρξατο συγγράφειν, ως αυτός εν αρχή της ( μένη λαβήν αυτού διδόντος, " Ωφελον μεν, είπε, τε

πραγματείας λέγει. θνάναι προ ταύτης εγώ της νυκτός ή ζην , το γούν

σώμα πάντων [ απολλυμένων ] απείρατον ύβρεως διε

φύλαξα · πεπραγμένων δε ούτως , εί σε κηδεμόνα και

Plutarch . Non posse suav , vivi etc.c. 10 , p . 1093, | δεσπότης και άνδρα δεί νομίζειν , τουδαίμονος διδόντος,

C ( p. 1337 Didot . ) : Τίς δ' αν ησθείη συναναπαυ- ουκ αποστερήσω σε των σων · εμαυτήν γάρ ότι βουλήση

σάμενος τη καλλίστη γυναικί μάλλον ή προσαγρυπνή- | ορού γεγενημένην.. Εμοί περί σώμα κόσμος ήν, και

σας οίς γέγραφε περί Πανθείας Ξενοφών, ή περί Τιμο- άργυρος εν εκπώμασιν, ήν τι και χρυσού και νομίσμα
κλείας Αριστόβουλος, η Θήβης Θεόπομπος ; Historian “Ως δε ή πόλις ηλίσκετο , πάντα συλλαβείν κε

narrat Plutarchus De mulier. virt. p . 259, Ε, p. 32ο λεύσασα τας θεραπαινίδας έρριψα, μάλλον δε κατεθέμην

Did . ( coll . Vit . Αlex. C. 12 , Polyen. VIII, 39 ) : | εις φρέαρ ύδωρ ουκ έχον· ουδ' ίσασιν αυτό πολλοί

Θεαγένης ο Θηβαίος , Επαμεινώνδα και Πελοπίδα πωμα γάρ έπεστι, και κύκλω περιπέφυκεν ύλη σύσκιος.

και τους αρίστοις ανδράσι την αυτήν υπέρ της πόλεως | Ταύτα σύ μέν ευτυχoίης λαβών, εμοί δ' έσται προς σε

λαβών διάνοιαν , έπταισε περί την κοινήν τύχην της | μαρτύρια και γνωρίσματα της περί τον οίκον ευτυχίας

Ελλάδος εν Χαιρωνεία , κρατών ήδη και διώκων τους και λαμπρότητος. Ακούσας ούν ο Μακεδών , ου πε

κατ' αυτόν αντιτεταγμένους . Εκείνος γάρ ήν και προς | ριέμεινε την ημέραν, αλλ' ευθύς εβάδιζεν επί τον τόπον ,

τον εμβοήσαντα , Μέχρι που διώκεις ; αποκρινόμενος · | ηγουμένης της Τιμοκλείας και τον κήπον αποκλείσαι

1. a .

τος.

1 . genus, neque vitam mulieris reveritus , quum sese vino im

Aristobulus Cassandrensis historiam scribere cæpit ætatis plevisset, a cena dormire Timocleam secum coegit. Neque

anno octogesimo quarto , ut ipse initio operis testatur. hunc injuriarum finem fecit, sed præterea aurum argentum .

1 a .
que requirebat , si quid horum ea reconditi haberet, adhi

bitis partim minis , partim pollicitationibus, quod habitu -

Quem magis juvet dormire cum formosissima muliere,
rum se eam perpetuo uxoris loco diceret . Ila ansam ab eo

quam invigilare iis , quæ de Panthea Xenophon , de Timo
sibi præbitam arripiens : Ulinam vero , inquit , hanc no

clea Aristobulus, de Theba scripsit Theopompus ? ctem mors mea antevertisset ! ut omnibus rebus perditis

Theagenes Thebanus de civitate eandem cum Epaminon- saltem corpus contumeliæ inexpertum conservassem .

da , Pelopida aliisque optimis viris sectatus sententiam , Nunc quando res ita acta est , et te divinitus mihi tu

in communi Græciæ ad Chæroneam clade occubuit , quum torem , dominum virumque datum existimare debeo ,

jam vicisset et persequeretur sibi oppositos. Is enim fuit qui non spoliabo te tuis rebus : nam me quidem id futuram

vociferanti, Quousque persequeris ? respondit : Usque ad video , quod tu volueris . Habui mundum muliebrem , et

Macedoniam . Mortuo ei soror superfuit, quæ testaretur pocula argentea , nonnihil etiam auri et numismatis :

et ipsum virtute generis et natura magnum illustremque quum autem urbs caperetur, ancillis mandavi ut omnia

factum virum : huic tamen mulieri contigit fructum perci- convasarent , abjecique , aut potius deposui in puteum

pere suæ virtutis præclarum , ut tanto facilius ferret quan- aqua carentem paucisque notum ; est enim tectus oper .

tum in ipsam ex publicis redundavit calamitatibus. Quum culo , umbrosumque circa nemus occultat. Hæc tibi ac

enim Thebasin potestatem redegisset Alexander, aliique alias cipienti fausta sint : mihi quidem apud te erunt argu

urbis partes pervagantes diriperent, domum Timocleæ oc- menta et indiciafortunarum ac splendoris familiæ meæ.

cupavit homo nibil minus quam modestus; sed insolenter His auditis Macedo , non exspectata die, confestim ad locum

injurius atque stolidus , Thraciæ cujusdam turmæ dux , perrexit, ducente Timoclea , et hortum claudi jussit ne quis

Alexandri cognominis , sed plane cetera dissimilis. Is neque sentiret , tunicatusque in puteum descendit. Horribile au
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κελεύσας , όπως αίσθοιτο μηδείς , κατέβαινεν εν τω χι- | την , Λυκούργος , Μοιροκλέα , Δήμωνα , Καλλισθένην,

τωνι. Στυγερά δε ηγείτο Κλωθώ τιμωρός υπό της Τι- | Χαρίδημον. "Οτε και τον περί των προβάτων λόγον

μοκλείας έφεστώσης άνωθεν . Ως δ' ήσθετο τη φωνή και Δημοσθένης, ως τους λύκους τους κύνας εξέδωκε, διη

κάτω γεγονότος, πολλούς μεν αυτή των λίθων επέφερε , | γησάμενος αυτόν μεν είκασε και τους συν αυτώ κυσίν

πολλούς δε και μεγάλους αι θεραπαινίδες επεκυλίνδουν· | υπέρ του δήμου μαχομένοις, Αλέξανδρον δε τον Μακε

άχρις ου κατέκοψαν αυτόν και κατέχωσαν . Ως δ ' δόνα μονόλυκον προσηγόρευσεν . "Ετι δ' « ώςπερ, έφη,

έγνωσαν οι Μακεδόνες, και τον νεκρόν ανείλοντο· κη- τους εμπόρους δρώμεν όταν έν τρυβλίο δείγμα περιφέ

ρύγματος ήδη γεγονότος , μηδένα κτείνειν Θηβαίων, | ρωσι , δι' ολίγων πυρών τους πολλούς πιπράσκοντας,

ήγον αυτήν συλλαβόντες επί τον βασιλέα , και προσήγ- ούτως εν ημίν λανθάνετε πάντας αυτούς συνεκδιδόντες.

γειλαν το τετολμημένον. Ο δε και τη καταστάσει του
Ταύτα μεν ούν 'Αριστόβουλος και Κασσαν

προσώπου και το σχολαίω του βαδίσματος αξιωματι- δρεύςιστόρηκε.

κόν τι και γενναίον ενιδών, πρώτονανέκρινεν αυτήν, | recensebant, etiam Aristobalus fueritjure dubites ,Num inter ĉoxiuwidtous illos qui octo rhetores

τις είη γυναικών . Η δ' ανεκπλήκτως πάνυ και τε

θαρρηκότως είπεν : Εμοί Θεαγένης ήν αδελφός , δς εν
quum Arrianus novem neque plane eosdem ac

Plutarchus enumeret.

Χαιρωνεία στρατηγών και μαχόμενος προς υμάς υπέρ

της των Ελλήνων ελευθερίας έπεσεν , όπως ημείς μη Suidas v. 'Αντίπατρος : Finito bello Lamiaco ήτει

δεν τοιούτον πάθωμεν· έπει δε πεπόνθαμεν ανάξια του τους δέκα ρήτορας , ούς εξέδοσαν Αθηναίοι , Δημο

γένους, αποθανείν ου φεύγομεν· ουδέ γάρ άμεινον ίσως σθένην, Υπερίδης, Λυκούργον, Πολύευκτον, Εφιάλτης,

ζώσαν ετέρας πειράσθαι νυκτός , ει συ τούτο μή κωλύ- | Θρασύβουλος, Χάρητα , Χαρίδημος, Διότιμον, Πατρο

σης. Οι μεν ούν επιεικέστατοι των παρόντων εδάκρυ- κλέα, Κάσσανδρον.

σαν , Αλεξάνδρω δ' οίκτείρειν μεν ουκ επήει την άνθρω
Postrema Ruhnkenius corrigi voluitita : Στρατο

πον ως μείζονα, θαυμάσας δε την αρετήν και τον λό- κλέα, ούτως 'Αριστόβουλος και Κασσανδρεύς. Νam pro

γον ευ μάλα καθαψάμενον αυτού , τοις μεν ηγεμόσι πα
decem recensentur undecim. Aliter Toupius :

ρήγγειλε προσέχειν και φυλάττειν , μή πάλιν έβρισμα
« Excidit , ait , hic articulus , opinor, ita redinte

τοιούτον είς οικίαν ένδοξον γένηται· την δε Τιμόκλειαν | grandus : Αντίπατρος Κασσάνδρου, ubi egerat Suidas

αφήκεν, αυτήν τε και πάντας όσοι κατά γένος αυτή druminter Υhetores recensitum legisse memini.
de Antipatro Cassandri filio ; neque enim Cassan

προσήκοντες ευρέθησαν.
Toupio recte assentiuntur Bernhardy , Geier . et

Hülleman. ad h . 1. Cf. Westermann . De litibus quas

Demosthen . oravit p . 72 ; not. ad Duridis fr. 9.

Plutarch . Demosth , c . 23 : Post captas Thebas

ευθύς ο Αλέξανδρος εξήτει πέμπων των δημαγωγών

δέκα μεν , ως Ιδομενεύς και Δούρις ( fr . 9 ) ειρήκα- Plutarch. De fortun . Alex , or. I , c . 3(pag.402

σιν , οκτώ δ ' , ώς οι πλείστοι και δοκιμώτατοι των συγ- Didot. ) : Contra Persas Alexander in Asiam trajecit

γραφέων, τούσδε , Δημοσθένης, Πολύευκτον, Εφιάλ- Ο τοίς τρισμυρίους πεζούς και τετρακισχιλίοις ιππεύσι πι

1 ο.

I. C.

tem cum ducebat ad supplicium Parca Vindex , sub persona rentque , ne porro talis contumelia familiae alicui illustri

Timocleæ superne instantis. Quæ , quum e voce sensit eum inſerretur : Timocleam autem dimisit , omnesque qui eam

in imo esse , multos ingessit lapides , multos etiam magnos- cognatione attingere inventi sunt.

que advolutos ancillæ injecerunt , donec eum contuderunt 1b .

atque obruerunt saxis. Macedones ubi de ea re facti sunt

certiores, sublato cadavere, quumjam edictum esset ne quis
Extemplo deposcit per legatos Alexander ex oratoribus,

Thebanorum occideretur , captam Timocleam ad regem
ut Idomeneus et Duris tradidere, decem ; ut plerique et pro

adduxerunt , facinusque narraverunt. Alexander ex vultus
batissimi scriptores ,octo hosce : Demosthenem , Polyeu

constantia lentoque incessu gravitatem generosamque in
ctum , Ephialtem , Lycurgum , Mæroclem , Demonem , Cal

dolem ratiocinatus , principio quæsivit quænam esset mu
listhenem , Charidemum . Tum fabulam Demosthenes nar

lier . Ola vero impavide prorsus et confidenter , Mihi , in
ravit de ovibus , quemadmodum lupis canes dediderint :

quit , frater fuil Theagenes , qui ad Chæroneam dux
atque se sociosque canibus assimilavit pro populo propu

exercitus el contra vos pro libertate Græciæ dimicans
gnantibus, et Alexandrum Macedonem unicum lupum ap .

cecidit, ne quid nobis tale accideret : quum aulem per- pellavit.Præterea « Ut mercatores videmus, ait, quum in

patella circumferunt specimen , per grana tritici pauca ma
pessa sim genere meo indigna , mori non recuso ; potius

enim hoc est, quam viventem alium talem experiri necopinantes ipsi proditis.»Hæc Aristobulus Cassandrensis
gnum vendentes numerum , ita nobiscum una vos omnes

noctem , nisi tu id prohibeas. Humanissiinus quisque
tradidit.

astantium ad hæc lacrimas emisit. Alexandro miserarimu

lierem , ut miseratione superiorem , non subiit : admiratus
1 c .

autem virtutem orationemque , qua satis graviter se nota- ( Alexander in Asiam transjecit ut Persarum regnum ever

tuin sentiebat , ducibus mandavit ut attenderent præsta- | teret) fretus triginta peditum et qnattuor equitum mil
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2 .

στεύσας · τοσούτοι γάρ ήσαν, ως Αριστόβουλός φησιν... memoratur ap . Xenoph. Hell . IV , 8 , 17. Vide

Το δε λαμπρόν αυτό και μέγα παρασκευασθέν υπό της | Meinek . Exercit. in Athen . p. 5. - Τράμβηλον )

τύχης εφόδιον, έβδομήκοντα τάλαντα ην , ώς φησιν 'Αρι- Eustath. p. 343 , 7. Libri στράμβηλον. Ejus historiam

στόβουλος : ώς δε Δούρις , τριάκοντα μόνον ημερών | diversis modis narrant Tzetzes ad Lyc . 46, et Ρar

επισιτισμός . thenius Erot , c . 206 .

Εβδομήκοντα τάλ. ] Εadem denuo affert Ρlut . in
4 .

orat. II , c . 11 , et in Vit. Alex . c . 15. Cf. Ptolem.

fr. 4 ; Duris fr . 10. Jul . Valer. I , 15 : Tunc vicc
Plutarch . Alex . c . 18 de nodo Gordio : Aplotó

βουλος δε και πάνυ λέγει δαδίαν αυτώ ('Αλεξάνδρω)
sumptum a Philippi thesauris collatisque studentium

rebus suis auri talentaLXcum CCCC quattuorque et την λύσιν γενέσθαι εξελόντι του ρυμού τον έστορα κα

decem milibus cogit . Cf. etiam Arrian. VΙΙ , 9,6 ; | λούμενον , ήσυνείχετο το ζυγόδεσμον , είθ ' ούτως υφελ

Curtius X , 2 , 24 .
κύσαντι τον ζυγόν .

Arrian . Exp. ΑΙ . ΙΙ, 3 , 7 : Αριστόβουλος δε λέγει

( τον Αλέξανδρον) εξελόντα τον έστορα του ρυμού , δς ήν

Plutarch . Αlex . c. 16 de prelio ad Granicumn : τύλος διαβεβλημένος διά του ρυμού διαμπάξ συνέχων

Λέγονται δε πεζοί μεν δισμύριοι ( μύριοι nonnulli codd .) | τον δεσμών,εξελκύσαι έξω του ρυμού τον ζυγόν .

των βαρβάρων , ιππείς δε δισχίλιοι πεντακόσιοι πεσείν . Hæc cum reliquorum scriptorum narratione

Τών δε περί τον Αλέξανδρος Αριστόβουλός φησι τέσ- comparata et que sequenti fragm.leguntur, sic
σαρας και τριάκοντα νεκρούς γενέσθαι τους πάντας , ών cum et frigidumAristobuli scribendi genus arguere

εννέα πεζούς είναι. videntur Geiero . De re cf. Droysen . Alex . p . 152 .

δισμύριοι ] μύριοι Diodor. XVII , 21 , ubi vide . - 5 .

τέσσαρες κ . τριάκοντα κτλ. ] « Aristobuli locus non ad

omnes omnino Macedones , sed ad eos tantum spe- Arrian . Exp . Αι . ΙΙ , 4 , 7 : Αλέξανδρος δε , ως μέν

clat , qui ex singulari Alexandri sodalium gmine | Αριστοβούλω λέλεκται , υπό καμάτου ενόσησεν (sc.

perierunt » Hæc Geier., qui eo modo componit, quæ Tarsi ).

Aristobulo cum Arriano ( I , 16 , 7 ) intercedere Cf. Ρlutarch . Alex , c. 19 : νόσον , ήν οι μεν εκ

videtur , sententiarum discrepantiam. Εodem modo | κόπων, οι δε λουσαμένω προσπεσείν λέγουσι. Εtiam

statuit Hülleman , Justin . XI , 6 : De exercitu Ale- Diodorus XVII , 31 morbum hunc memorans de

xandri novem pedites, centum viginti equites ceci- Alexandro in Cydno fluvio se lavante tacet . V.

dere . Curt. III , 5 ; Justin . XI , 8 ibiq. interpr ; Itin . Al .

3 . c . 28 ; Jul . Valer. II , 32 ; Droysen . Gesch. Aler .

p. 155 .

Athenaeus II, p. 43 , D : 'Αριστόβουλος δ' ο Κα
6 .

σανδρεύς φησιν ενΜιλήτων κρήνην είναι 'Αχίλλειονκα

λουμένην, ης το μέν ρεύμα είναι γλυκύτατον, το δ' έφε- Athenaeus XII , p. 53ο, Α : 'Αριστόβουλος δ' « Εν

στηκός αλμυρόν · αφ' ής ο Μιλήσιοι περράνασθαι φασι 'Αγχιάλη , ήν εδείματο (φησί ) Σαρδανάπαλλος, Αλέ

τον ήρωα , ότε απέκτεινε Τράμβηλον, τον των Λελέ- | ξανδρος αναβαίνων εις Πέρσας κατεστρατοπεδεύσατο.

γων βασιλέα . Και ήν ού πόρρω το τού Σαρδαναπάλλου μνημείον , εφ '

'Αχίλλειον ] preter hunc fontem, aliunde non ου εστάναι τύπον λίθινον , συμβεβληκότα της δεξιάς χει

notum , 'Αχιλλείον oppidum in hisce regionibus ' ρος τους δακτύλους , ώς αν επικροτούντα. Επιγεγρά

libus. Tot enim fuisse Aristobulus affirmat... Splendidum 4 .

vero illud magnumque, quod fortuna comparaverat ei via- Aristobulus ait facillimam fuisse istam nodi Gordii solu

ticum, talentorum erat septuaginta , ut Aristobulus tradit. tionem ; scilicet Alexandrum e temone exemisse paxillum ,

2 . quo astrictum erat vinculum , atque sic jugum subtra
In prælio ad Granicum cecidisse dicuntur barbarorum xisse .

pedites vicies mille , equites bis mille et quingenti. Eorum Aristobulus tradit Alexandrum exempto paxillo temonis

autem , qui circa Alexandrum erant , Aristobulus in uni- ( erat is clavus ligneus per medium temonem trajectus, cui

versum occisos esse tradit triginta quattuor , quorum no- vinculum astrictum erat ) jugum temoni detraxisse.

vem fuissent pedites. 5 .

3 . Secundum Aristobulum præ nimio labore Alexander

Aristobulus Cassandrensis scribitMiletifontem esse , Achil- ( Tarsi ) in morbum incidit .

leum appellatum , cujus profluens aqua dulcissima sit , quod 6 .

vero in fundo resedit, salsum : eo fonte, aiunt Milesii, beroem Aristobulus ita scribit : « Anchialæ , quam condidit Sar

(Achillem ) sese lustrasse interfecto 'Trambelo , Lelegum rege. danapallus , castra posuit Alexander, quum in Persas copias

duceret. Erat autem haud procul inde monumentum SarSCRIPTORES RER. ALEX .

28
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φθαι δε αυτώ 'Ασσυρίοις γράμμασι » Σαρδανάπαλ- | τον Αλέξανδρον , ώς φησιν 'Αριστόβουλος , καλής και

λος, Ανακυνδαράξου παίς ,'Αγχιάλην και Ταρ- γεννείας και το κάλλος ] άψασθαι γυναικός.

σον έδειμεν ημέρη μιη . "Εσθιε , πίνε , παίζε : Και το κάλλος absque sensu ; και αυτόν καλόν Geier .;

ως τάλλα τούτου ουκ άξια , » Του αποκροτήματος alii aliter emendarunt , aut verba hæc ejecerunt.

έoικε λέγειν . Que antecedunt ap . Αthen . v . in Hillermanus verba και το κάλλος loco suo mota esse

Amyntæ fr. 2 , Clitarch . fr. 2 . statuens , scribi νult και τον τρόπον [addiderim τε ]

Strabo XIV, p . 672 : Είτ ’ Αγχιάλη , μικρόν υπέρ | επιεικής ούσα και το κάλλος , και πατρός κτλ. De Bar

της θαλάττης , κτίσμα Σαρδαναπάλλου , φησίν 'Αριστο- | sine cf. Justin . ΧΙ , 10 ; XIII , 2 ; Diodor . XX ,

βουλος: ενταύθα δ' είναι μνήμα του Σαρδαναπάλλου , | 28 ; Curt. Χ , 6. – Cf. fr . 38 .

και τύπον λίθινον, συμβάλλοντα τους της δεξιάς χειρός

δακτύλους , ώς αν αποκροτούντα: ένιοι δε και επιγρα
7 b .

φήν είναι φασιν 'Ασσυρίοις γράμμασι τoιάνδε: « Σαρ- Menander De encom . II , 1 (Rhett. Gr . tom . IX ,

δανάπαλλος και Ανακυνδαράξεωπαϊς Αγχιάλην γ. 16o Walz . ) : Eί νήσον έπαινοίης (δεί τους επαίνους

και Ταρσον έδειμεν ημέρη μιή έσθιε, πίνε , ποιείσθαι) και προς ηδονήν και προς ωφέλειαν, ώσπερ

παίζε· ώς τάλλα τούτου ουκ άξια , και του αποκρο- | 'Αριστείδης εν τω Νησιωτικώ , ει δε νήσω έoικυίαν , α τε

τήματος. περί Τύρου Αριστόβουλος ιστόρησε και περί Κυζίκου

Εadem narrat , non citato auctore , Arrian . ΙΙ , Αριστείδης κτλ.

5 , 2. Cf. schol . Αristoph . Αν . 1021, Suidas v. Σαρ- Unde apparet (?)ex Aristobuli potissimum com

ôæv . Plutarch . De fort. Alex. II, 3. Plura vide in mentariis hausta esse quæ de Tyri obsidioneet ex.
not, ad Callisth . fr. 32 . pugnatione prodidit Arrianus II , c 15-25 . Maxi

me vero huc spectant c. 18 , 3 : Και γάρ και μέγα

έργον της Τύρου η πολιορκία εφαίνετο νησός τε γάρ

Arrian . Exp. ΑΙ. ΙΙ , 12. de Alexandri prelio | αυτοίς ή πόλις ήν και τείχεσιν όψηλοίς πάντη ωχύ

Issico victoris in regiam familiam clernentia , vide | ρωτο . » Geier . Cf. Chares fr . 2 .

Ptolem . fi , 6 .
8 .

7 .

Arrian . III , 3 , 3 , de Alex . ad Ammonis oraculum

Plutarch. Αlex . c. 21 : '
Αλλ' 'Αλέξανδρος, ως έoι- proficiscente: Μέχρι μεν δή Παραιτονίου παρά θά

κε , του νικάν τους πολεμίους το κρατείν εαυτού βασι
λασσαν ήει δι' ερήμου , ου μέντοι δι' ανύδρου της χώ

λικώτερον ηγούμενος ούτε τούτων (γυναικών γενναίων Γρας, σταδίους ές χιλίους και εξακοσίους, ώς λέγει Αρι
στόβουλος .

γενομένων αιχμαλώτων ) έθιγεν ούτ ' άλλην έγνω γυναί

κα πρό γάμου πλήν Βαρσίνης. Αύτη δε μετά την Μέ
9 .

μνονος τελευτηνχήρα γενομένη περί Δαμασκών ελήφθη Ιdem III, 3 , 6 : 'Αριστόβουλος δε και ο πλείων

πεπαιδευμένη δε παιδείαν Ελληνικής και τον τρόπον | λόγος ταύτη κατέχει , κόρακας δύο προπετομένους προ

επιεικής ούσα και πατρός 'Αρταβάζου γεγονότος εκ βα- της στρατιάς , τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρω τους ηγεμό

σιλέως θυγατρός εγνώσθη, Παρμενίωνος προτρεψαμένου και νας. Cf. Ptolem. fr. 7 .

6 a .

danapalli, in quo stetisse ait figuram lapideam junctos ha- | tem vidua Damasci capta est. Cuni ea , institutione Greca

bentem dextræ manus digitos , veluti digitis crepitantem : fruita , et moribus formaque probata , patre denique nata

incisa autem lapidi fuisse Assyriis literis hæc verba : « Sarda- Artabazo ex filia regis prognato , concubuit Alexander,

napallus Anacyndaraxæ filius , Anchialen et Tarsum condi
instigante eum , ut Aristobulus tradit , Parmenione , ut for

dit una die . Ede, bibe, lude : reliqua enim non sunt tanti. » mosam atque nobilem mulierem attingeret.

Tanti videtur dixisse , quanti digitorum crepitus.
7 b .

Anchialen , paullo supra mare sitam , a Sardanapallo con- Si insula laudanda tibi , laudatio jucunditatem habeat et

ditam Aristobulus ait , ibique Sardanapalli esse monimen
utilitatem , ut apud Aristidem in Insulari oratione, sin urbs

tum et imaginem lapideam , dextræ manus digitos ita insulæ similis laudanda, dicas ut de Tyro Aristobulus, de

compositos babentem , ut crepare iis videatur. Sunt qui Cyzico Aristides dixerunt.

Assyriis literis inscriptum monimento esse dicant hocce :
8 .

« Sardanapallus, Anacyndaraxæ filius, Anchialen et Tarsum

die ædificavit una. Ede , bibe , lude. Reliqua digna ne tanti
Usque ad Parætonium Alexander juxta mare per solitu

dinem non tamen aqua prorsus carentem profectus est,
ad

quidem , » sc . ne crepitus quidem digitorum .
stadia mille et sexcenta , ut Aristobulus tradit.

7 .

9.

Alexander temperare sibi quam hostes vincere magis re- Aristobulus , cui plurimi assentiunt , duos corvos ante

gium ducens, nec has attigit nec mulierem ante nuptias exercitum volitasse scribit, eosque Alexandro itineris daces

cognovit ullam excepta Barsine. Hæc post Memnonis mor- exstitisse.
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10 .

Ι .

15 .

Arrian . ΙΙΙ , 4 , 5 : Και ακούσας (a sacerdote Am- Strabo XI , p. 5ο9 : Φησί δ' 'Αριστόβουλος υλώδη

monis ) όσα αυτό προς θυμού ήν, ώς έλεγεν , ανέζευξεν ούσαν την Υρκανίαν δρών έχειν , πεύκης δε και ελάτης

επ ’ Αιγύπτου , ως μέν 'Αριστόβουλος λέγει, την αυτήν και πίτων μη φύειν, την δ' Ινδικήν πληθύειν τούτοις .

οπίσω οδον , ώς δε Πτολεμαίος ο Λάγου , άλλην ευθείαν Cf. Diodor. XVII , 89.

ως επί Μέμφις. Plutarch . Al . c. 46 : Aristobulus nihil tradidit de

Amazonibus, quas ad Alexandrum venisse alii nar .

rant. Vide Onesicrit, fr . 5 .

Ιdem VI , 11 , 5 : "Άρβηλα δε του χώρου ενώ

την εσχάτην μάχην Δαρείος τε και Αλέξανδρος εμαχέ.

σαντο , οι μεν τα πλείστα συγγράψαντες λέγουσιν ότι Arrian . III , 26 , de conjuratione Philotæ . Vide

εξακοσίους σταδίους απέχει , οι δε τα ελάχιστα , ότι ες | Ptolemei fr . 10 .

πεντακοσίους . Αλλά εν Γαυγαμήλοις γαρ γενέσθαι την
16.

μάχην προς το ποταμό Βουμώδω λέγει Πτολεμαίος

και Αριστόβουλος. Πόλις δε ουκ ήν τα Γαυγάμηλα, | λον μέν έστιν ώσπερ τι άλλο της Ασίας, ως λέγει'Αρι
Arrian . III , 28 , 5 : Το δε όρος και Καύκασος υψη

αλλά κώμη μεγάλη , ουδε ονομαστός και χώρος , ουδε εις | στόβουλος, ψιλόν δε το πολύ αυτού τό γε ταύτη. Μα

ακοήν ηδυτο όνομα. Cf. Diodor. XVII , 53 ; Curt. Γκρόν γάρ όρος παρατέταται και Καύκασος, ώστε καιτον

IV , 9 ; Ρlut. Αlex. c. 31; Strabo XVI , P. 738 | Ταύρον το όρος, ός δή την Κιλικίαν τε και Παμφυλίαν

(quem Aristobulum ob oculos habuisse recte , | απείργει , από του Καυκάσου είναι λέγουσι, και άλλα

puto , censet Hilleman.); Itiner . Αlex. c . 57 ; Droy- | όρη μεγάλα διακεκριμένα από του Καυκάσου άλλη και

Sen. 1. 1. p. 221 .
άλλη επωνυμία κατά έθνη τα εκάστων . Αλλά έν γε

τούτω τώ Καυκάσω ουδέν άλλο ότι μή τέρμινθοι πε

Ιdem II , , 3 , de prelio εν Γαυγαμήλοις , φύκασι και σίλφιον, ώς λέγει 'Αριστόβουλος αλλά και

commisso : Έτάχθη δε αυτώ (sc. Δαρείο ) και στρατιά | ως επικείτο πολλούς ανθρώπους και πρόβατα πολλά και

ώδε · εάλω γάρ ύστερον η τάξις, ήντινα έταξε Δαρείος, | κτήνη ενέμοντο , ότι και χαίρουσι τη σιλφίω τα πρό

γεγραμμένη, ώς λέγει 'Αριστόβουλος. Sequitur aciei | βατα , και εί εκ πολλού πρόβατον σιλφίου αίσθοιτο, και

descriptio , quam apud ipsum legas Arrianum . θεί επ' αυτό και το τε άνθος επινέμεται και την ρίζαν

ανορύττον και ταύτην κατεσθίει · επί τώδε εν Κυρήνη
13 .

ως μακροτάτω απελαύνουσι τάς ποίμνας των χωρίων

Athenaeus XII , p. 513 , F : Κληθήναι δε τα Σούσα | ένα αυτούς το σίλφιον φύεται : οι δε και περιφράσσουσι

φησιν 'Αριστόβουλος και Χάρης διά την ωραιότητα του τον χώρον, του μηδ' ει πελάσαιεν αυτά τα πρόβατα ,

τόπου · σούσον γάρ είναι τη “Ελλήνων φωνή το κρί- | δυνατά γενέσθαι είσω παρελθεϊν, ότι πολλού άξιον Κυ

νον. ρηναίοις το σίλφιον. Cf. interpr. ad Curt . VΙΙ , 3 .

12 .

10. 14 .

Accepto responso sibi , ut dicebat, grato , Alexander in
Aristobulus ait Hyrcaniam silvosam esse et quercum

Ægyptum rediit eodem , ut Aristobulus tradit , quo venerat ferre , picea , abiele et pinu carere , quibus India abundaret.

itinere ; ut vero Ptolemæus scribit , rectiore via Memphim
16.

versus . Caucasus nulli montium , qui in Asia sunt , altitudine

11 . secundus est, ut Aristobulus tradit , nudus tamen ut plu

Arbela ab eo loco , in quo Darius et Alexander postremo
rimum , in hac saltem parte. Nam latissime porrigitur Cau .

dimicarunt , qui plurimum prodidere, dicunt abesse sex
casus , adeo ut vel Taurum montem, qui Ciliciam Pamphy.

centis stadiis : qui minimum , quingentis. Sed apud Gau
liamque disterminat, a Caucaso duci velint aliosque montes

gamela ad ſumen Bumodum pugnam eam commissam
permagnos, a Caucaso sejunctos alios alia denominationepro

Ptolemæus et Aristobulus tradunt . Ceterum Gaugamela non
varietate gentium , quæ singulos inhabitant. At in hoc Cau

oppidum est, sed vicus non magnus , neque locus celebris
caso nihil præter terebinthum et silphium nascitur , uti

aut gratum auribus nomen præ se ferens.
tradit Aristobulus. Nihilominus multos incolas habebat ,

multæque in eo pecudes et armenta pascebantur, quod
12.

pecudes silphium amant ; et si ex longinquiore loco id per

Instruxerat Darius ( ad Gaugamela )exercitum hoc modo. odoratum senserint , citatim eo feruntur, depastoque More

Descriptio enim aciei , qualem Darius adornaverat, postea radicem etiam suffodiunt atque arrodunt; eamque ob causam

in manus venit hostium , ut narrat Aristobulus. Cyrenæi greges ovium quam longissimeab iis locis arcent,

13 . quibus silphium ipsis nascitur : nonnulli etiam sepem ohidu

Susa urbem Aristobulus et Chares nomen habere dicunt cunt , ne si pecudes propius accedant, ad interiora loca

ex loci amoenitate : suson enim Græce lilium sonare . penetrare possint : magno enim apud Cyrenæos in pretio

est silphium .

28 .
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21 .

18 .

Court. in Annal . Societ . Asiat . Bengal . fasc . 55 ,

1836 .

Arrian . IV , 6 , 1 , de clade Macedonum ad
17

Maracandam contra Spitamenem missorum : 'Api

Strabo XI, p. 5ο9: 'Αριστόβουλος δε και μέγιστον στόβουλος δε ενέδρα το πολύ της στρατιάς διαφθα

αποφαίνει τον Ωξοντών έωραμένων υφ' εαυτού κατά ρήναι λέγει, των Σκυθών έν παραδείσω κρυφθέντων, οι

τηνΑσίαν,πληντων Ινδικών φησί δε καιεύπλουν εί- | εκ τουαφανούςεπεγένοντο τουςΜακεδόσιν εν αυτώτη

ναι ( και ούτος και Ερατοσθένης παρά Πατροκλέους έργω, ίνα τον μέν Φαρνούχην παραχωρείν της ηγεμο

λαβών ) και πολλά των Ινδικών φορτίων κατάγειν εις | νίας τοις ξυμπεμφθείσι Μακεδόσιν, ώς ουκεμπείρως

την Υρκανίαν Θάλασσαν , εντεύθεν δ' εις την Αλβα- έχοντα έργων πολεμικών, αλλ' επί τω καθομιλήσαι τους

νίαν περαιούσθαι και διά του Κύρου και των εξής τό- | βαρβάροις μάλλόν τι προς Αλεξάνδρου και επί τω εν ταις

πων εις τον Εύξεινον καταφέρεσθαι. μάχαις εξηγείσθαι εσταλμένον, τους δε Μακεδόνας τε

Eadem , non laudato Aristobulo , Arrian. III ,
είναι και εταίρους βασιλέως. 'Ανδρόμαχον δε και Κά

29 , 3 , coll. VΙΙ , 16 , 3. Cf. Varro ap. Plin . VI , ρανον και Μενέδημος ου δέξασθαι την ηγεμονίαν το μέν
19 : Adjicit ... devehimerces .

τι ως μη δοκείν παρά τα επαγγελμένα υπό Αλεξάνδρου

αυτούς τι κατά σφάς νεωτερίζειν , το δε και εν αυτώτω

Arrian.ΙΙ , 3ο , 5 : Αριστόβουλοςδε(ανέγραψε) | κατ’άνδρα μόνον μετέχειν αυτούς, αλλάκαιως το πάν
δεινώ ουκ εθελήσαντας , ει δή τι πταίσειαν, μή όσον

τουςαμφίΣπιταμένηντε και Δαταφέρνην Πτολεμαίω κατ’ άνδρα μόνον μετέχειν αυτούς, αλλά και ως το πάν
αγαγείν Βήσσον και παραδούναι Αλεξάνδρω γυμνόν εν αυτούς κακώς εξηγησαμένους. Εντούτω δή τώ θορύβω

τε και τη αταξία επιθεμένους αυτούς τους βαρβάρους
κλοιό δήσαντες. Cf. Ptolermei fr . 11 .

κατακόψαι πάντας , ώστε ιππέας μεν ου πλείονας των

19 . τεσσαράκοντα αποσωθήναι , πεζούς δέ ες τριακοσίους.

Arrian , III , 3ο , 7 : " Ένθεν δε επί τον Τάναϊν πο
Hoc fragmentum cum antecedentibus ita fere

ταμόν προήει ( Αλέξανδρος). Το δε Τανάϊδι τούτω, δν
cohæret : Alexander ad Tanaim contra Scythas

δή και Ιαξάρτην άλλη ονόματι πρός των επιχωρίων | Pugmans quum certior esset factus , Macedones Ma

καλείσθαι λέγει 'Αριστόβουλος , αι πηγαι μεν εκ του
racandæ relictos a Spitamene oppugnari , contra

Καυκάσου όρους και αυτό είσιν, εξίησι δε και ούτος και
eum mittit Andromachum, Caranum , Menedemum

ποταμός ες την Υρκανίανθάλασσαν .
duces, quibus Pharnuchen Lycium præficit ( c . 3 ,

Cf. Strabo XI , p . 509; Plin . H. N. VI , 16 , 18 ; 13 sqq.). Qui quum Spitamenem a Maracanda op

Itiner, Alex.c. 79; Droysen. 1. 1. p . 314 ; Mützell . pugnatione recedentem audacius essent insecuti

( c . 5 , 3 sqq . ) , secundum ceteros auctores in Po
ad Curt . 586 b.

Ρ.
lytimeti fluvii insulam compulsi misere perierunt.

Eadem exstat narratio apud Auct . Itiner . Alex, c.

Arrian . IV, 3 , 5 , de sorte incolarum urbis cujus- 86. Ab his igitur Aristobuli fragmentum paululum

dam , quam in Sogdiana post seditionem inco- discrepat ; Curtius VII, 7 , 31 eatenus certe con

larum Alexander recuperaverat. Vide Ptolemæi sentit , quod Spitanjenem ad Macedonesopprimen

Fi . dos insidiis usum esse perhibet, quamquam Cur

20.

12 .

21 .17 .

Aristobulus scribit nullum sibi in Asia majorem ( Oxo )

fluvium visum esse , exceptis fluviis Indicis. Navigatione

etiam commodum dicit et hic et Eratosthenes ( qui sua e

Patrocle sumpsit ) , inultasque Indicas merces per eum de

vehi in mare Caspium , indeque in Albaniam transporta

tas , per Cyrum et loca , quæ deinceps sunt , in Pontum

Euxinum deferri.

18 .

Aristobulus tradit eos qui cum Spitamene et Datapherne

erant Bessum Ptolemæo adduxisse , atque ita nudum ca

pistro vinctum Alexandro traditum esse .

19 .

Inde ad Tanaim fluvium Alexander profectus est. Hujus

fluminis, quod alio nomine laxartem a finitimis barbaris

appellari Aristobulus ait , fontes ex eodein proveniunt Cau

caso . Hic quoque fluvius in Hyrcanium mare exit.

Aristobulus scribit magnam exercitus partem insidiis op

pressam fuisse a Scythis , qui in hortis abditi Macedonibus

in ipso conflictu ex improviso supervenerunt. Quo quidem

loci Pharnuchen præfecturam suam Macedonibus ,qui una

cum eo missi erant, cedere voluisse , quippe quum rei bel

licæ parum peritus esset , quique potius ad sermones cum

barbaris conferendos ab Alexandro missus esset, quam ut

prælio ducem ageret : ipsos vero et Macedones et regis ami

cos esse . Andromachum autem et Caranum et Menede

mum imperium recusasse , partim ne viderentur aliquid

novi præter mandata regis moliti esse , partim quod in ipso

periculo id accipere noluissent , non ignari nimirum si res

male gereretur , non tantum pro se quemque mali partici

pem futurum , sed tanquam toto exercitu male administralo

culpam in sese redundaturam . In hoc tumultu et perturba

tione rerum Scythas in eos irruisse , omnesque occidisse , ita

ut equites quadraginta tantum , equites trecenti evaserint.
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22 .

23. a .

tium ex Aristobuli commentariis hæc hausisse mi- cius Eram . crit. p . 347 Aristobuli narrationem

nime equidem cum Mützellio ( ad h . 1. ) dixerim . eo potissimum consilio fictam esse opinatur, ut

Cf. Droysen . Hist . Al . Ρ . 322 , n. 53. » GEIER . omnis ab Alexandro culpa removeatur, ab Aristo

Mützellium errasse Hüllemanus quoque statuit. buli et indole et fide est alienissimum . Accedit

quod etiam secundum reliquos auctores şi non sola ,

gravissima tamen culpa Clito est tribuenda , quod

Strabo XI, p . 518 : Τον δε διά της Σογδιανής | recte vidit Droysenius Ηist. Αlex . p . 336 sqq . ,

δέοντα ποταμόν Πολυτίμητον Αριστόβουλος λέγει , των | Alexandri culparm rhetorica Curtii expositione

Μακεδόνων θεμένων (καθάπερ και άλλα πολλά, τα μεν quamvis egregia mirificeauctam esseconcedit etiam

καινά έθεσαν , τα δε παρωνόμασαν ), άρδοντα δε την Mitzellius in ann. ad Curt. VΙΙ , 5 , 5» ( p . 73α

χώραν εκπίπτειν εις έρημον και αμμώδη γήν, κα- a ) . » GBIER .

ταπίνεσθαί τε εις την άμμον , ως και τον 'Άριον τον δι'

'Αρίων δέοντα.

Cf. Arrian . IV, 6 , 10 , quem sua ex Aristobulo Athenæus X , p . 434 , D , de superbia Callisthe

habere patet ; Curtius VΙΙ , 10 , 2 ; Droysen. 1. 1 . nis qui poculum Alexandri repudiarit, vide Cha

p . 323 η . 53; Mitzell . 1. 1. p . 704 . retis Mytilenæi fr. 7 .

23 .
24 .

Arrian . IV, 8 , 9 , de Citi cede :'Αριστόβουλος δε
Arrian . IV, 13 , 5 , de conjuratione Hermolai

όθεν μέν ή παροιμία ώρμήθη , ου λέγει: Κλείτου δε γε- ejusque sociorum : “Ως ούν περιήκεν ες Αντίπατρον

νέσθαι μόνου την αμαρτίαν, όν γε οργισμένου Αλεξάν- ή νυκτερινή φυλακή, ταύτη τη νυκτί ξυγκείμενον είναι

δρου, και αναπηδήσαντοςεπ'αυτόν οις διαχρησομένου, αποκτείναι Αλέξανδρον, κοιμωμένω επιπεσόντας ξυμ

απαχθήναι μεν διά θυρών έξω υπέρ το τείχος τε και

την τάφρον της άκρας, ένα εγένετο προς Πτολεμαίου
νειν Αλέξανδρον. 'Αριστόβουλος δε ώδε ανέγραψε: Σύ

του Λάγου του σωματοφύλακος: ου καρτερήσαντα δε , Γραν γυναίκα έφομαρτείν Αλεξάνδρω , κάτοχον εκ του

αναστρέψαι αύθις, και περιπετη Αλεξάνδρω γενέσθαι | θείου γιγνομένην, και ταύτην το μεν πρώτονγέλωτα εί

Κλείτον ανακαλούντι, και φάναι , “Ότι ούτός του εγώ και
ναι 'Αλεξάνδρω τε και τοίς αμφ' αυτόν ώς δε τα πάντα

Κλείτος , ώ Αλέξανδρε » και εν τούτω πληγέντα τη σα
εν τη κατοχή αληθεύουσα εφαίνετο, ουκέτι αμελείσθαι

ρίσση αποθανείν .
υπ' Αλεξάνδρου , αλλ' είναι γάρ τη Σύρα πρόσοδον προς

« De Cliti cæde aliis aliter narrata cf. Arr . I. c .
τον βασιλέα και νύκτωρ και μεθ' ημέραν, και καθεύ

8 init.; Curt. VIII, c . I
δοντι πολλάκις ήδη επιστήναι. Και δη και τότε απαλ .

3 sqq .; Justin . XII , 6 ;

Itiner. Αlex . c. 90 ; Suid . s . v. Μεταξύ . Αd Aristo- λασσομένου εκ του θείου εντυχεϊν, και δείσθαι επανελ

θόντα πίνειν όλην την νύχτα και Αλέξανδρον θεϊόν τι

buli autem narrationem proxime accedunt quæ
leguntur apud Ρlutarch. Vit.Αlex . c. 50, 51, φui | είναι νομίσαντα επανελθείν τε και πίνειν,καιούτω τοις

init.Ce. Cic. Tusc. IV, ca 27.03., SenecaDeira Fusius hæc narrat Curtius VIII , 6 , 16.Cf. Ili

ner. Alex, c . 93 , qui sua ex Arriano sumpsisse via
c. 17. Epist . 84 ; Valer. Max. ΙΧ , 3 ; Oros . III , 18 ;

detur ..

Tatian . Or. ad Græc. c . 3. Quod vero Santo- Cru

22 . 24 .

Amnem per Sogdianam fluentem Polylimetum appellari Quum nocturnæ custodia vices ad Antipatrum revolutæ

Aristobulus ait , quod nomen Macedones ei dederint ( qui essent, ea nocte statutum fuisse Alexandrum dormientem

etiam alia multa nomina aut nova invenerunt aut vetera opprimere. Contigisse vero ut sua sponte , quemadmodum

commutarunt ) ; eum rigata tellure iri solitudinem et are- nonnulli scribunt , Alexander ad lucem usque potaret. At

nosam exire terram , absorberique sabulo , sicuti Arium , Aristobulus auctor est mulierem quandam Syram numine

qui per Ariorum regionem labitur. correptam Alexandrum secutam ; atque hanc quidem initio

23 . Alexandro ejusque amicis risui fuisse . Quum vero in illa

Aristobulus unde hæc debacchatio orta sit , non dicit , numinis afflatione omnia vera vaticinaretur , non amplius

omnem autem culpam in uno Clito fuisse dicit , quippe ab Alexandro contemptui habitam , sed liberum Syræ ad

qui , quum jam Alexander ira percitus in eum interfectu- regem et noclu et interdiu accessum fuisse , ac sæpenumero

rus prosiliret , ipse per ostiam ultra muros et fossam etiam dormienti adfuisse. Hanc tum forte regi e compotatione

arcis subductus a Ptolemæo Lagi filio corporis custode , discedenti numine aſllatam occurrisse , atque ut reversus

continere se non potuerit quin reverteretur : quumque in totam noctem potando traduceret orasse. Alexandrum di

Alexandrum Cliti nomen inclamantem incidisset eique re- vinos monitus esse suspicatum ad pocula rediisse et ita

spondisset , En tibi Clitum , Alexander : tum sarissa ictum puerorum conatus irritos fuisse .

periisse.
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15 . δέ Μάλλωσι βέλει μεν από τόξου το στέρνον ενερεισθέντε

Arrian . IV, 14 , 1 , de Callisthene conjurationis και καταδύσαντι τον σίδηρον, υπέρου δε πληγή

socio . Vide Ptolemæi fr . 13 . παρά τον τράχηλον , ότε προστεθείσαι τους τείχεσιν

26.
αι κλίμακες εκλάσθησαν , et Vit. Αlex . c . 63 : Αυτός

δε ( ο Αλέξανδρος ) τραύματα πολλά λαμβάνων , τέλος
Arrian. IV , 14,5 , de Callisthenis obitu . Vide

δε πληγείς υπέρω κατά του τραχήλου προσήρεισε
Ptolemæi fr . 14 ; Introd . ad fragm . Callisthenis.

τω τείχει το σώμα βλέπων προς τουςπολεμίους. Νobis

27 . autem et ex horum locorum comparatione et ex

Arrian. V , 14,3 , de Alexandro ex insula Hyda- nostri loci nexu desiderari videtur : 'Ev Mallois

spis fluvii in alteram ripam trajiciente : 'Αριστόβου- τοξεύματι διπήχει διά του θώρακοςεις το στήθος , υπέρω

λος δε τον Πώρου παιδα λέγει φθάσαι αφικόμενον ξυν | δε πληγάς έλαβε κατά του αυχένος , ώς 'Αριστόβουλος

άρμασιν ως εξήκοντα , πριν το ύστερον εκ της νήσου | ιστόρηκε . Ceterum cf. Ptolemaei fr. 20 » GRIER.

της μακράς περάσαι Αλέξανδρον. Και τούτον δυνηθήναι 28. b .

αν είρξαι Αλέξανδρον της διαβάσεως , χαλεπώςκαι μη Athenaeus VI, p . 251 Α : 'Αριστόβουλος δέ φησιν και
δενόςείργοντος περαιωθέντα είπερούν καταπηδήσαντες | Κασσανδρεύς Διώξιπποντον'Αθηναίον παγκρατιαστής,

οι Ινδοί εκ των αρμάτων προσέκειντο τους πρώτους τωνσέκειντο τους πρώτους των τρωθέντος ποτέ του Αλεξάνδρου και αίματος ρέοντος,
έκβαινόντων αλλά παραλλάξαι γαρ ξυν τοις άρμασι, και είπειν ·

ακίνδυνον ποιήσαι 'Αλεξάνδρω την διάβασιν · και επί

Ιχώρ ολόσπερ τε ρέει μακάρεσσι θεοίσιν .
τούτοις αφεϊναι Αλέξανδρον τους ιπποτοξότας , και τρα

πιναι αυτούς ου χαλεπώς πληγάς λαμβάνοντας.
Versus Homeri II , V, 340, quem Callistheni tri

buit Seneca Suas. I, p. 6 ed . Bip. Anaxagoræ di
Μακράς ] ita bene Sintenis , quumeadem insulain

clum vindicat Diog. L. IX, 6o.

antecedentibus dicatur μεγάλη; libri μικράς. Facius

legit μείζονος , quod recepit Kruger. Geier, tuebatur 29

μικράς, altero loco scribi volebat oύ μεγάλη, collato Strabo XV , p . 691 sqq. de India : 'Αριστόβουλος

Plutarch . Al . c . 6ο ; Ηüllemanus scr. μικροτέρας. | δε μόνα και ύεσθαι και νέφεσθαι τα όρη και τας υπο

De re cf. Ptolemaei fr . 16 . ρείας φησί • τα πεδία δε και όμβρων ομοίως απηλλά

28 . χθαι και νιφετών : επικλύζεσθαι δε μόνον κατά ταςανα

βάσεις των ποταμών : νίφεσθαι μεν ουν τα όρη κατά
Arrian. V, 20 , 3 (2 ) , de Glausis , populo Indico .

Vide Ptolemæi fr. 17 . χειμώνα του δέ έαρος αρχομένου και τους όμβρους

ενάρχεσθαι , και αεί και μάλλον λαμβάνειν επίδοσιν:
28. a.

τοις δ' ετησίαις και αδιαλείπτως νύκτωρ και μεθ 'ημέ
Plutarch . De fort.Alex. or. II , c . 9 ( p. 418 ραν εκχείσθαι και λάβρους έως επιτολής Αρκτούρου

ed . Didot. ) de Alexandro apud Mallos vulnerato : έκ τε δή των χιόνων και των θετων πληρουμένους πο

'Εν Μαλλοίς τοξεύματι διπήχει διά του θώρακος εις το | τίζειν τα πεδία . Κατανοηθήναι δε ταύτα και υφ' εαυ

στήθος * ύπελάσας[ υπέρου πληγάς] έλαβε κατά του αυ- του και υπό των άλλων φησίν , ώρμηκότων μεν

χένος, ώς Αριστόβουλος ιστόρηκε. Ινδικήν από Παροπαμισαδών μετά δυσμάς Πληϊάδων

« Post v . στηθος lacuna esse videbatur Reiskio; | και διατριψάντων κατά την ορεινήν έν τε τη'Ασπα

Wyttenbachius autem υπέρου δε πληγή pro υπε- σίων και τη 'Ασσακανού (vg. Ιππασίων και τη Μου

λάσας scribendum putat secundum Οr. I , c . 2 : έν | σικανού ) γη τον χειμώνα, του δ ' έαρος αρχομένου

την

pancratiasten , vulnerato aliquando Alexandro ,
manante

sanguine, dixisse :

Ichor qualis quidem diis fluit beatis.

29.

27 .

Aristobulus auctor est Pori filium cum sexaginta curri

bus eo venisse , priusquam per longam illam insulam Ale

xander exercitum transmisisset. Atque hunc quidem Ale

xandrum transitu prolıibere potuisse , quippe qui difficulter

etiam nemine obsistente transiisset, si modo Indi a curri

bus desilientes impetum in primos quosque transeuntes fecis

sent. An illum cum curribus prætergressum , tutum Alexan

dro transitum reliquisse. In quos quum Alexander equestres

sagittarios immisisset , in fugam facile vertisse .

28 " .

In Malli sagitta dicubitali per thoracem in pectus ( pe

netrante vulneratus est, et pistilli ictus ] accepit in cervi

cem : auctor Aristobulus .

28 .

Aristobulus Cassandrensis ait Dioxippum Atheniensem ,

Aristobulus dicit solos montes et montium ima pluviam

et nives sentire : campos vero tum imbrium tum nivium

esse expertes , sed incrementis tantum fluminum inundari.

in montibus per hiemem ningere , vere incipiente imbres

quoque incipere , ac semper magis augeri, et quo tempore

Etesiæ ſlant die nocteque indesinenter et copiose effundi usque

ad Arcturi exortum . His igitur nivibus et imbribus aucta flu

mina campos irrigare. Quæ omnia et a se et ab aliis obser

vata dicit , quum ex Paropamisadis in Indiam contendentes

post Pleiadum occasum in terris montanis Aspasiorun et

Assacani hiemem degissent, vere autem incipiente in camp025
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ταβεβηκότων εις τα πεδία και πόλιν Ταξιλα ευμεγέθη , 1 ρον παύεσθαι την πλήμμυραν αποβαίνοντος του βδατος:

εντεύθεν δ ' επί Υδάσπης και την Πώρου χώραν του έτι δ' ημίψυκτον σπείρεσθαι την γην , από του τυχόντος

μεν ούν χειμώνος ύδωρ ουκ ιδείν, αλλά χιόνας μόνον· ορύκτου χαραχθείσαν, και όμως φύεσθαι τον καρπόν

εν δε τοϊς Ταξίλους πρώτον ασθήναι και επειδή κατα- τέλειον και καλόν . Την δ' όρυζάν φησιν ο Αριστόβου

βάσιν επί τον Υδάσπην και νικήσασι Πώρον οδος ήν | λος εστάναι εν ύδατι κλειστώ» πρασίας δ ' είναι τας

επί τον Υπανιν πρός έω , κακείθεν επί τον Υδάσπης | εχούσας αυτήν· ύψος δε του φυτού τετράπηχυ, πολύ

πάλιν , ύεσθαι συνεχώς, και μάλιστα τους ετησίαις: επι- σταχύ τε και πολύκαρπον · θερίζεσθαι δε περί δύσιν

τείλαντος δε Αρκτούρου γενέσθαι παύλαν· διατρίψαν- | Πληϊάδος και πτίσσεσθαι ώς τας ζειάς · φύεσθαι δε και

τας δε περί τηνναυπηγίαν επί τω Υδάσπη και πλείν | εν τη Βακτριανή και Βαβυλωνία και Σουσίδι• και η

αρξαμένους προ δύσεως Πληϊάδος ου πολλαίς ημέ- κάτω δε Συρία φύει . (Interponuntur quedam ex

ραις , και το φθινόπωρον πάν και τον χειμώνα και | Megillo et Onesierito . )

το επιον έαρ και θέρος εν τω κατάπλω πραγματευθέν- Την δ' ομοιότητα της χώρας ταύτης πρός τε την

τας ελθείν εις την Πατταληνήν περί Κυνος επιτολήν · | Αίγυπτον και την Αιθιοπίαν και πάλιν την έναντιότητα

δέκα μεν δή του κατάπλου γενέσθαι μήνας , ουδαμού | παραθείς και Αριστόβουλος διότι το Νείλω μεν εκ των

δ' υετών αίσθέσθαι , ουδ ' ότε επήκμασαν οι ετησίαι · νοτίων όμβρων εστίν ή πλήρωσις , τους Ινδικούς ποτα

των δέ ποταμών πληρουμένων τα πεδία κλύζεσθαι» την μοίς δε από των αρκτικών, ζητεί , πως οι μεταξύ τόπου

δε θάλατταν άπλουν είναι των ανέμων αντιπνεόντων, ου κατομβρούνται ούτε γάρ ή Θηβαϊς μέχρι Συήνης

από γαίας δε μηδεμιάς πνοής έκδεξαμένης. και των εγγύς Μερόης , ούτε της Ινδικής τά από της

Τούτο μεν ούν αυτό και ο Νέαρχος λέγει· περί δέ | Πατταληνής μέχρι του Υδάσπου · τήν δ' υπέρ ταύτα

των θερινών όμβρων ουχ ομολογεί , αλλά φησιν ύεσθαι τα μέρη χώραν, εν ή και όμβροι και νιφετοί , παραπλη

τα πεδία θέρους , χειμώνος δ' ανομβρα είναι. Λέγουσι | σίως έφη γεωργείσθαι τη άλλη τη έξω της Ινδικής

δ' αμφότεροι και τας αναβάσεις των ποταμών. “ ο | χώρα ποτίζεσθαι γάρ εκ των όμβρων και των χιόνων .
μέν γε Νέαρχος του 'Ακεσίνου πλησίον στρατοπες Είκός δ ' οίς είρηκεν ούτος , και εύσειστον είναι την γην,

δεύοντάς φησιν αναγκασθήναι μεταλαβείν τόπον άλ- | χαυνουμένην υπό της πολλής υγρασίας , και εκρήγματα

λον υπερδέξιον κατά την ανάβασιν, γενέσθαι δε τούτο | λαμβάνουσαν, ώστε και ρείθρα ποταμών αλλάττεσθαι.

κατά θερινές τροπάς. Ο δ' 'Αριστόβουλος και | Πεμφθείς γούν επί τινα χρείαν ιδείν φησιν ερημωθείσαν

μέτρα της αναβάσεως εκτίθεται τετταράκοντα πήχεις , | χώραν πλειόνων ή χιλίων πόλεων συν κώμαις, εκλιπόν

ών τους μεν είκοσιν υπέρ το προϋπάρχον βάθος πληρούν τος του Ινδού το οικείον ρείθρον, εκτραπομένου δ' εις το

μέχρι χείλουςτο ρείθρον, τους δ' είκοσιν υπέρχυσινεί- έτερον εν αριστερά κοιλότερον πολύ καιοίον καταρράξαν»

ναι εις τα πεδία . Ομολογούσι δε και διότι συμβαίνει | τος , ως την απολειφθείσαν εν δεξιά χώραν μηκέτι ποτί

νησίζειν τας πόλεις , επάνω χωμάτων ιδρυμένας , κα- ζεσθαι , ταϊς υπερχύσεσι μετεωροτέραν ούσαν , ού του

θάπερ και εν Αιγύπτω και Αιθιοπία μετά δε άρκτού- Γ ρείθρου του καινού μόνον , αλλά και των υπερχύσεων.

et ad Taxila, urbem maximam , atque hinc ad Hydaspem ac tradidit , quorum viginti alveum implerent supra priorem

Pori regionem descendissent. Tum igitur hieme quidem profunditatem usque ad labrum , reliqui autem viginti in

aquam non vidisse, sed nives solum ; primo pluisse Taxilis : campos effunderentur. Id quoque uno ore dicunt, insula

ac postquam ad Hydaspem venissent et devicto Poro iter ad rum in morem aquis ambiri urbes , aggeribus impositas ,

Hypanim fecissent orientem versus , atque inde ad Hyda- quemadmodum in Ægypto etiani et Æthiopia. Post Arctua

spem rursum , continue pluisse,-præsertim Nantibus Etesiis : rum autem jam aqua subsidente , cessare inundationem .

Arcturi autem exortu cessasse : et quum navium fabrica- Addit etiam , terram semisiccam et a quolibet fossore le

tioni ad Hydaspem immorati essent, et non multis diebus viter scissam seri , et fruges optimas gigni. Aristobulus dicit

ante Pleiadum occasum navigare corpissent , totum au- oryzam in aquis eluvionis stare, factis alveolis quibusdam

ctumnum et hiemem et ver etadventantem æstatem in navi- eam continentibus : stirpis altitudinem esse quattuor cubi

gatione occupantes , circiter Canis exortum in Pattalenam torum , ipsam multarum spicarum , multigue fructus ; meti

pervenisse. Quum itaque decem menses navigando consum- sub Pleiadum occasum , et zeæ more contundi. Nasci etiam

psissent , nunquam tamen per id tempus aquam sensisse , in Bactriano agro et in Babylonio et in Suside et in inſe

ne tum quidem quum vigerent Etesize : fluminum vero elu- riore Syria..

vione campos inundatos esse ; mare autem propter con- Porro Aristobulus , exposita et similitndine , quæ huic

trarios ventos , quia nullus a terra flatus prosequeretur, na- terræ cum Ægypto et Æthiopia intercedit , deinde vero

vigari non potuisse. etiam diversitate , quandoquidem Nilus austrinis impleatur,

Idem Nearchus affirmat. De æstivis autem imbribus non Indici autem fluvii septemtrionalibus imbribus , causam

consentit : sed æstate complui campos , biene non item , quærit cur intermedia loca imbribus careant : nam nec

asserit. De fluminum exundatione convenit inter eos. inter Thebaica usque ad Syenen et loca Meroæ proxima,

Nearchus, quum prope Acesinem castra posuissent, coactos neque in Indicæ partibus a Pattalene usque ad Hydaspin

ait fuisse , aquis se extollentibus , in arduum magis locum pluit : superiorem vero regionem , in qua et pluat et ningat,

ea subducere : idque circa æstivum solstitium contigisse . perinde excoli dicit atque reliquam , quæ sit extra Indiam
Aristobulus exundantiæ mencuram cubitorum quadraginta sita , quum imbribus nivibusque humectetur. Porro ex iis
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Τα πεδία δε και όμβρων κτλ. ] Strabo XV, p. 695 : | οργάνων μηδέν πλήν κυμβάλων και τυμπάνων και κρο

Τούτο δ'οι μεν περί 'Αριστόβουλον ουχ αν συγχωρούεν , | τάλων, και τους θαυματοποιούς κεκτησθαι. Και πολυ

οι φάσκοντες μη ύεσθαι τα πεδία . V. Onesiacrit. fr. 17. | φάρμακον δε και πολύρδιζον των τε σωτηρίων και των

Έν τε τη “Ιππασίων και τη Μουσικανού γή ] ε. τ. εναντίων , ώσπερ και πολυχρώματος και ούτος είρηκε

τ. 'Ασπασίων κ. τ. 'Ασσακανού γη corrigit Hülle- και άλλοι γε. Προστίθησι δ' ούτος , ότι και νόμος είη

man . 'Ασπασίων jam conjecerat Schmieder. ad Arr . τον ανευρόντα τι των ολεθρίων, εάν μή προσανεύρη και

Ιnd . c . 6. Ιππασίων pro υπ ' Άσίων codd . dede- το άκος αυτού , θανατούσθαι· ανευρόντα δε , τιμής τυγ

rat Scaliger . Cam eodem Hillemano delevi par- ' χάνεις παρά τους βασιλεύσιν. "Έχειν δε και κιννά

ticulam και que vulgo legitur ante διατριψάντων.| μωμον και νάρδον και τα άλλα αρώματα την νότιον γήν

Rationes emendationum posite in rerum tempori - 1 την Ινδικής ομοίως ώσπερ την Αραβίας και την Αί

bus. Cf. Mützell.l. 1. p . 797 et quos laudat.
θιοπίαν, έχουσάν τι έμφερές εκείναις κατά τους ηλίους:

30 .
διαφέρειν δε το πλεονασμό των υδάτων , ώστ ' ενικμον

τον αέρα είναι , και τροφιμώτερον παρά τούτο και γό
Strabo XV , p. 694 : Κατά δε τον 'Ακεσίνης και την νιμον μάλλον ώς δ' αύτως και την γην και το ύδωρ"

συμβολήν την προς Υάρωτιν και Αριστόβουλος είρηκε και δη και μείζω τά τε χερσαία των ζώων και τα καθ'

περί των κατακαμπτομένους εχόντωντους κλάδους | ύδατος τα εν Ινδούς των παρ' άλλους ευρίσκεσθαι. Και

( δένδρων ) , και περί του μεγέθους» ώσθ'ύφ' ενί δένδρων | τον Νεϊλον δ ' είναι γόνιμον μάλλον ετέρων, και μεγα

μεσημβρίζειν σκιαζομένους ιππέας πεντήκοντα : ούτος λοφυή γεννάν και τάλλα και τα αμφίβια · τάς τε γυ

δε ( sc . 'Ονησίκριτος ) τετρακοσίους. Λέγει δε ο Αρι- | ναίκας έσθ' ότε και τετράδυμα τίκτειν τας Αίγυπτίας.

στόβουλος και άλλο δένδρον ου μέγα , μεγάλους λοβούς
Cf. Plinius H. N. VII , 2 , 21 , p . 6 Tchn. : Are

έχoν, ως ο κύαμος , δέκα δακτύλους το μήκος , πλήρεις | bores tante proceritatis trailuntur, ut sagitis supe

μέλιτος , τους δε φαγόντας ου ραδίωςσώζεσθαι. ("Άπαν- | rari nequeant. Her facit ubertas soli , temperies

τας δ' υπερβέβληνται περί του μεγέθους των δένδρων | δαli , αφuarum abundantia ; si libeat credere, ut sub

οι φήσαντες έωράσθαι πέραν του Υαρώτιδος δένδρον unaficu turmæ condantur equitum . Cf. Onesicrit.

ποιούν σκιάν ταίς μεσημβρίαις πενταστάδιον. ) Και των
fr . 15 ; Nearch . fr . 11 ; Bohlen , 1. 1. I , p . 39.

έριοφόρων δένδρων φησίν ούτος το άνθος έχειν πυρήνα
31 .

εξαιρεθέντος δε τούτου ξαίνεσθαι το λοιπόν ομοίως ταϊς

ερέαις . ' Εν δε τη Μουσικανού και στον αυτοφυή λέγει Strabo XV, p . 7οι : Υστάτης δε της Πατταληνής

πυρώ παραπλήσιον , και άμπελον, ώστ’ οίνοφορείν, των | ( sc . νήσου εκράτησεν Αλέξανδρος ) , ην ο Ινδός ποιεί,

άλλων αοινον λεγόντων την Ινδικήν · ώστε μήτ' αυλόν σχισθείς ειςδύο προχοάς. Αριστόβουλος μέν ούν εις χι

είναι κατά τον 'Ανάχαρσιν, μήτ' άλλο των μουσικών | λίoυς σταδίους διέχειν άλλήλων φησίν αυτάς: Νέαρχος

quæ refert verisimile est , terram facile motibus concuti ab modum carminetur. In Musicani autem regione eliam fru

humiditate nimis laxatam , et facile rumpi , adeo ut etiam mentum sponte nasci dicit tritico assimile , itemque vites :

fluminum alvei immutentur. Ipse quidem ad rem quandam ut itaque vinum proferat India , quam carere eo ceteri

gerendam se missum vidisse affirmat mille vel amplius ur- auctores produnt, adeo ut secundum Anacharsim neque tibia

bium et vicorum regionem desertam , quum Indus pro- ibi audiatur neque aliud instrumentum musicum præter

prium alveum reliquisset , et ad sinistram conversus esset cymbala et tympana , quibus uti præstigiatores soleant.

et quasi perrupisset in alium longe profundiorem , adeo ut Præterea Indiam multa medicamenta habere ac multas

regio ad dextram relicta non amplius effusionibus irrigare- radices tum salubres tum noxias , sicuti etiam multos co

tur , quum non modo alveo recente sublimior esset, sed lores , et Aristobulus dixit et alii complures. Ile vero addit

etiam omni fluminis inundatione . legem quoque esse , ex qua si quis exitiale aliquid invene

30 . rit , nisi etiam remedium ejus reperiat, morte plectendus

Aristobulus quoque ad Acesinem ejusque cum Hyaroti sit ; sin vero repererit , honore a regibus afficiatur. Porro

confluentes arbores nasci dicit , quæ ramos ad terram de- cinnamomum , nardum et reliqua aromata australes Indiæ

flexos habeant , tantæque sint magnitudinis, ut in unius regiones proferre similiter atque Arabiam et Æthiopiam , cui

arboris umbra meridiari possint equites quinquaginta. Ille quod ad solis calorem similes quodammodo sint, sed diſ

( i . e . Onesicritus fr . 11 , de quo in antecedentibus Stra- ferre eas aquarum abundantia , unde aer udus fiat et fecun

bo dixerat) quadringentos ait . Porro aliam esse Aristobulus dior proinde atque ad nutriendum uberior ; neque aer so

narrat arborem haud magnam , quæ magnas habeat sili- lum , sed eodem modo etiam terra et aqua. Quapropter ani

quas , fabarum similes denorum digitorum longitudine, malia tum terrestria tum aquatilia apud Indos quam apud

mellis plenas ; quas qui ederint, eos haud facile mortem ef- ceteros majora reperiri. Similiter Nilum furcunditate præ

fugere. ( Omnes vero , qui de arborum magnitudine dixe- stare et prægrandia producere tum reliqua tum amphibia ;

runt , superantur ab iis , qui trans Hyarotin arborem visam mulieres quoqueÆgyptias interdum quadrigeminos parere.

fuisse tradunt, quæ meridie umbram faceret quinque sta 31 .

diorum . ) Porro Aristobulus narrat lanigerarum arborum Ultimam ex Indi regionibus Alexander subegit Pattale

florem habere nucleum , quo exempto , reliquum lanæ in nen , quam Indus facit in duos divisus alveus , quos Ari
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δ' οκτακοσίους προστίθησιν. Cf. Arrian. VI , 17 , 4 και τους δε κεστρέας τα παραπέμπεσθαι υπό των χοίρων

Onesicrit. fr. 19 ; Mützell . I. I. p . 864 . παρά γήν κατά τινα οικείωσιν φυσικήν των δε χοίρων

απέχεσθαι τους κροκοδείλους , στρογγύλων όντων και

32 .
εχόντων ακάνθας επί τηκεφαλή φερούσας κίνδυνον τοϊς

Strabo XV, p . 7ο6 sq . de Indiet Nili animalibus : 1 θηρίοις: αναθείν μεν ούν έαρος τους κεστρέας γόνον

'Αριστόβουλος δε των θρυλουμένων μεγεθών ουδέν ιδείν | έχοντας μικρόν δε προ δύσεως Πλειάδος καταβαίνειν

φησιν · έχιδναν δε μόνον εννέα πηχών και σπιθαμής . | τεξομένους αθρόους , ότε και η άλωσις αυτών γίγνεται

( Και ημείς δ' εν Αιγύπτω κομισθείσαν εκείθεν τηλι- περιπιπτόντων τους φράγμασιν αθρόων .

καύτην πως είδομεν. ) Έχεις δε πολλούς φησι πολύ
« Eadem fere narrantur apud Arrian. Ind. c . 6

ελάττους και ασπίδας, σκορπίους δε μεγάλους ουδέν | et Exped . ΑΙ . VI , 1 ; cf. Onesiacriti fr . 7 , Nearch . fr .

δε τούτων ούτως οχλεϊν, ως τα λεπτά οφείδια ου μείζω | 14 et 15 ; Wesseling. ad Diodor. XVII , 90; Interpr .

σπιθαμιαίων ευρίσκεσθαι γαρ εν σκηναίς, εν σκεύε- ad Curt. IX , 1 , 4 et 12 ; Plin. H. N. VII, 14 , 14 .

σιν , έν θρίγκους έγκεκρυμμένα τους δε πληγέντας αι- His egregie respondent que leguntur apud Bohlen ..

μορροείν εκ παντός πόρου μετά επωδυνίας · έπειτα απο
De vet . Ind . I , p . 41-43.Cf. Droysen . Hist. Alex ,

θνήσκειν, ει μη βοηθήσει τις ευθύς. Την δε βοήθειαν | P. 388. » GEIER.

βαδίαν είναι διά την αρετήν των Ινδικών ριζών και 34.

φαρμάκων. Κροκοδείλους τε ούτε πολλούς ούτε βλα
Strabo XV, p. 714 : Αριστόβουλος δε των εν Τα

πτικούς ανθρώπων εν τω Ινδώ φησιν ευρίσκεσθαι και ξίλοις σοφιστών ιδείν δύο φησί Βραχμάνας αμφοτέρους,

τα άλλα δε ζώα τα πλείστα τα αυτά άπερ εν τη Νείλω τον μεν πρεσβύτερον έξυρημένον, τον δε νεώτερον κο

γεννάσθαι , πλήν ίππου ποταμίου. ( 'Ονησίκριτος δέ | μήτην, αμφοτέροις δ' ακολουθείν μαθητάς τον μεν ούν

φησι και τούτον γεννάσθαι.) Τών δ' εκ θαλάττης φη- άλλον χρόνον κατ’ αγοράν διατρίβειν, τιμωμένους αντί

σιν 'Αριστόβουλος είς μεν τον Νείλον ανατρέχειν μηδέν συμβούλων εξουσίαν έχοντας και τι αν βούλωνται των

έξω θρίσσης και κεστρέως και δελφίνος,διά τους κρο- ωνίων φέρεσθαι δωρεάν· ότω δ' αν προτίωσι, καταχεϊν

κοδείλους , εν δε τω Ινδώ πλήθοςτων δέ καρίδων τάς | αυτών του σησαμίνου λίπους , ώστε και κατά των ομ

μεν μικράς μέχρι όρους αναθείν, τάς δε μεγάλας μέχρι | μάτων ρεϊν του τε μέλιτος πολλού προκειμένου και

των συμβολών του τε Ινδού και του Ακεσίνου.
του σησάμου μάζας ποιουμένους τρέφεσθαι δωρεάν

33 .
παρερχομένους δε και προς την Αλεξάνδρου τράπεζας

παραστάντας δειπνείν [ και ] καρτερίαν διδάσκειν πα

Strabo XVII, p . 824 : Φησί δ' 'Αριστόβουλος , η ραχωρούντας ες τινά τόπον πλησίον · όπου τον μεν

μηδέν ανατρέχειν όψον εις τον Νεϊλον εκ της θαλάττης, η πρεσβύτερον πεσόντα ύπτιον ανέχεσθαι των ηλίων και

πλήν κεστρέως και θρίσσης και δελφίνος , διά τους κρο- των όμβρων· ήδη γάρ ύειν αρχομένου του έαρος τον

κοδείλους τους μεν δελφίνας διά το κρείττους είναι , | δ' εστάναι μονοσκελή , ξύλον επηρμένον αμφοτέραις

stobulus ad mille stadia distare inter se dicit ; Nearchus his Ι
33.

addit octingenta. Aristobulus tradit nullum piscem e mari in Nilum

32 . a cendere, crocodilorum metu , præter mugilem , thrissam et

Aristobulus nullum animalistius, quam jactitant, magni- delphinum ; hunc , quia crocodilo sit præstantior; mugiles,

tudinis se vidisse ait , sed viperain solum novem cubitorum quia a porcis secus terram deducantur stipati ob natura

et dodrantis. (Nos quoque in Ægypto vidimus ejusdem fere lem quandam familiaritatem ; crocodilos vero a porcis

magnitudinis viperam inde allatam . )Multas vero viperas abstinere , qui quum rotundi sint et spinas in capite ha

se vidisse affirmat , multo tamen minores , et aspides item- | beant , periculum ipsis creent . Ascendere itaque mugiles
que scorpiones prægrandes. Sed nihil horum tam infestum vere , quum prægnantes sint , descendere autem paullo ante

esse homini quam serpentes palmari longitudine, qui in Vergiliarum occasum confertim parituros, ac tum in septa

tabernaculis , in vasis et in sepibus occulti inveniantur. incidentes capi frequentes.

Ictos ab iis sanguinem ex omni meatu cum dolore emittere , 34.

deinde mori, nisi cito subveniatur. Remedium vero propter Aristobulus sophistarum , qui Taxilis sint , se vidisse

vim berbarum et radicum Indicarum esse facile . Porro cro- dicit duos , Brachmanes ambos , alterum seniorem tonsum ,

codilos neque multos neque infestos hominibus in Indo alterum juniorem comatum ; utrumque discipulis comita

dicit inveniri; ceteraque animalia in Indo maximam partem tum fuisse. Hos reliquo tempore in foro versari solitos,

eadem quæ in Nilo nasci, præter equum fluviatilem (One- iisque ut consiliariis honorem hunc habitum , ut quidquid

sicritus tamen hunc quoque in eo gigni dicit ). Ex marinis ex rebus venalibus vellent , id gratis auferre liceret , et ad

piscibus Aristobulus tradit in Nilum ascendere nullum , quemcunque accesserint,eum oleo sesamino illos perfudisse,

præter alosam et mugilem et delphinum , crocodilorum adeo ut vel ad oculos flueret ; eosque ex parata mellis et

causa , contra in Indum permultos. Et e squillis quidem par- sesami copia panem conficere atque sic nutriri gratis. Quum

vas usque ad montes ascendere , magnas usque ad Indi et que etiam ad Alexandri mensam accederent, assistentes

Acesinis confluentes. cænasse , et tolerantiam docuisse in propinquum quendam
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ταϊς χερσίν , όσον τρίπηχυ· κάμνοντος δε του σκέλους 34 b .

επί θάτερον μεταφέρειν την βάσιν και διατελείν ούτως

την ημέραν όλην φανήναι δ' εγκρατέστερον μακρώ | πεμφθένταςΑλεξάνδρωφησίν Αριστόβουλος προς μεν
Plutarch . De nobil. c . 19 : Ινδικούς κύνας δώρον

λεϊ ταχύ αναστρέψαι πάλιν επ' οίκου , μετιόντος τε ,
τους αγρίους ταύρους και ορείς αδμήτους προβαλλομέ

αυτόν κελεύσαι ήκειν, εί του βούλεται τυγχάνειν τον
νους ακινήτους κατακείσθαι , προς δε τον εισηγμένον

δε συναπάραι μέχρι τέλους, και μεταμφιάσασθαι και λέοντα εκθορήσανταςεις μάχην επερρίφθαι.

μεταθέσθαι την δίαιταν , συνόντα τώ βασιλεϊ• επιτι
Cf, Plut. De sollert. anim . c . 15 ; Diodor. XII,

μώμενον δ' υπό τινων λέγειν ως εκπληρώσειε τα τεττα
92 ; Strabo XV, p. 700 ; Elian. H. N. VII , 1 .

ράκοντα έτη της ασκήσεως, 8 υπέσχετο. Αλέξανδρος 35 .

δε τοίς παισιν αυτού δούναι δωρεάν.

Των δ' εν Ταξίλοις νομίμων καινά και αήθη λέγει , Arrian. VI , 22 : ('Αλέξανδρος ) συν τη στρατιά τη

το τε τους μη δυναμένους εκδιδόναι τάς παίδας υπό πολλή προύχώρει ως επί Γαδρωσούς έρημον την πολ

πενίας προάγειν εις άγοράν εν ακμή της ώρας κόχλω | λήν.Και εν τη ερήμωταύτη λέγει 'Αριστόβουλος σμύρνης

τε και τυμπάνους, οίσπερ και το πολεμικόν σημαί- πολλά δένδρα πεφυκέναι , μείζονα και κατά την άλλη,

νουσιν , όχλου προσκληθέντος: τω δέ προσελθόντι τα σμύρναν και τους Φοίνικας τους κατ' εμπορίαν τη

οπίσθια πρώτον ανασύρεσθαι μέχρι των ώμων, είτα τα | στρατιά ξυνεπομένους ξυλλέγοντας το δάκρυον της

πρόσθεν αρέσασαν δε και συμπεισθείσαν εφ' οίς αν | σμύρνης ( πολύ γάρ είναι , οία δη εκ μεγάλων τε των

δοκεί συνοιχείν. Και το γυψί ρίπτεσθαι τον τετελευ- πρέμνων και ούπω πρόσθεν ξυλλελεγμένον ) εμπλήσαν

τηκότα: το δε πλείους έχειν γυναίκας κοινόν και άλλων . τας τα υποζύγια άγειν . 'Έχειν δε την έρημον ταύτην

Παρά τισι δ' ακούειν φησί , και συγκατακαιομένας τας και νάρδου ρίζαν πολλήν τε και εύοσμον » και ταύτην

γυναίκας τους ανδράσιν ασμένας · τάς δε μη υπομενού- ξυλλέγειν τους Φοίνικας: πολύ δε είναι αυτής το κατα

σας άδοξείν · είρηται και άλλοις ταύτα. πατούμενος προς της στρατιάς , και από του πατουμέ.

De gymnosophistis cf. Onesicrit, fr. 10 ; Nearch . νου οδμήν ηδείαν κατέχειν επί πολύ της χώρας το

fr . 7 ; Arrian. Ind . c . II , Exp. ΑΙ. VII, 1 ; Diodor. σόνδε είναι το πλήθος. Είναι δε και άλλα δένδρα εν τη

ΧVΙΙ, 102 ; Curtius VΙΙΙ , 9 , 31 sqq .; Plin . Η . Ν . | ερήμω, το μέν τι δάφνη έoικός το φύλλον, και τούτο εν

VII, 2 ; Cic. Tusc . V, 25 ; Bohlen. 1. 1. I , p . 319 , τους προσκλυζομένους τη θαλάσση χωρίοις πεφυκέναι:

279. II , 181 ; Creuzer . Symbol. I , p . 482 sqq . ed. και απολείπεσθαι μεν τα δένδρα προς της αμπώτεως

tert.; Lassen . De nominibus quibus a veteribus ap επί ξηρού , επελθόντος δε του ύδατος εν τη θαλάσση

pellantur Indorum philosophi , in Rhein . Μus. 1, πεφυκότα φαίνεσθαι» των δε αεί τας ρίζας τη θαλάσση

επικλύζεσθαι, όσα εν κοίλοις χωρίοις έπεφύκει, ένθεν
Ρ. 170.

περ ουχ υπενόστει το ύδωρ , και όμως ού διαφθείρε

σθαι το δένδρον προς της θαλάσσης. Είναι δε τα δέν

locum abeuntes , ubi senior supinus in terram recumbens viris comburi : quæ id non ferant, inglorias esse . Quod

solem etimbres sustinuisset; jam enim pluisse vere incipiente; etiam ab aliis narratur.

juniorèm autem in altero pede stantem lignum fere tricubi . 34b

tale ambabus manibus sustinuisse sublime, ac pede defesso Indicos canes Alexandro dono missos Aristobulus tradit

innixum alteri, atque ita totum diem perseverasse. Ex his tauris feris mulisque indomitis si objicerentur, immotosja

longe continentiorem visum fuisse juniorem , qui , quum cuisse ; sin leo introduceretur, exsilientes ad pugnam
in

aliquamdiu regem secutus esset, domum statim reversus est, eum irruisse .

persequentique jussit, ut si quid vellet , ad ipsum veniret; 35 .

seniorem vero usque ad extremum secutum , et vestem et Ipse Alexander cum majore exercicus parte in Gedroso

victum apud regem immutasse , et , quum propterea a qui- rum regionem maxima ex parte desertam contendit. In hac

busdam increparetur , respondisse quadraginta exercitatio- solitudine tradit Aristobulus multas myrrhæ arbores nasci

nis annos se complevisse , quos promisisset. Alexandrum vulgari myrrha majores. Phænices , qui mercaturæ causa

denique filiis ejus donum dedisse. exercitum comitabantur, collecta lacrima myrrhæ ( ingen

Porro idem Aristobulus Taxilensium miros quosdam et tem enim ejus copiam fuisse , quum et rami essent magni

insolentes mores affert. Sic eos , qui filias præ inopia locare et nunquam antea quidquam ex iis collectum esset ) ju

non possint, in ætatis flore in forum eas producere ait , et menta onerasse . Habere præterea eam solitudinem magnam

postquam tuba et tympanis , quibus etiam classicum canere nardi odoratæ radicum copiam , et Phænices hujus quoque

soleant, multitudinem convocaverint , puellam accedenti magnam vim legisse. Multum etiam ab exercita proculca

primum posteriora humero tenus detegere , deinde, vero tum fuisse , atque ex ea protritione suavissimum odoreni

anteriora , et , si placuerit , probatis conditionibus, nubere. late diffusum : tantam ibi ejus esse copiam . Alia præterea

Item mortuos vulturibus projici; porro cos plures uxores ibi nasci arborum genera , quarum folia lauri foliis sint si

habere , quod cum aliis quibusdam commune babent . Dicit milia . Atque eas quidem iis locis, quos mare alluit, nasci, et

etiam audivisse apud quosdam uxores sponte pati se cum recedente æstu in sicco destitui, accedente vero æstu in mar
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δρα ταύτη πήχεων και τριάκοντα έστιν & αυτών , τυ- Πτολεμαίον δε τον Λάγου , και Πείθωνα Κρατεά ,

χείν τε ανθούντα εκείνη τη ώρα , και το άνθος είναι το Εορδαίους· όγδοον δε προσγενέσθαι αυτοίς Πευκέσταν,

λευκώ μάλιστα ίω προσφερές, την οδμήν δε πολύ τι | τον Αλεξάνδρουπερασπίσαντα. - "Ήδη δέ τινες κτλ.)

υπερφέρον και άλλον είναι καυλόν εκ γης πεφυκότα Vide Plut. Alex . c . 67 , De fort. Alex . I , 15 ; Dio

ακάνθης, και τούτω επεϊναι ισχυράν την άκανθαν, dor. XVII, 106 ; Curtius IX , 10 ibique Mützell .;

ώστε ήδη τινών και παριππευόντων εμπλακείσαν τη | Droysen. 1. 1. p. 483.

εσθητι κατασπάσαι από του ίππου μάλλόν τι τον ιπ:
37 .

πέα , ή αυτήν αποσχισθήναι από του καυλού .

36 . Arrian . VI , 29 : Ελύπησε δε αυτόν ('Αλέξανδρον )

η παρανομία ή ες τον Κύρου του Καμβύσου τάφον, ότι

Arrian . VI , 28 : " Ήδη δέ τινες και τοιάδε ανέγρα- διορωρυγμένον τε και σεσυλημένον κατέλαβε του Κύρου

ψαν , ου πιστά έμοί λέγοντες , ως συζεύξας δύο αρμα- τον τάφον, ώς λέγει'Αριστόβουλος είναι γάρ έν Πα

μάξας ('Αλέξ.), κατακείμενος ξυν τους εταίροις καταυ- σαργάδαις εν τω παραδείσω τη βασιλικό Κύρου εκείνου

λούμενος, τήν διά Καρμανίας ήγεν κτλ .–Ταύτα δε ού- τάφον, και περί αυτόν άλσος πεφυτεύσθαι δένδρων παν

τε Πτολεμαίος ο Λάγου ούτε 'Αριστόβουλος και Αριστο- τοίων, και ύδατι είναι κατάρρυτον, και πόαν βαθείαν

βούλου ανέγραψαν, ουδέ τις άλλος όντινα έκανόν αν τις πεφυκέναι εν τώ λειμώνι » και αυτόν δε τον τάφον τα

ποιήσαιτο τεκμηριώσαι υπέρ των τοιώνδε καί μοι ως ου | κάτω λίθου τετραπέδου ές τετράγωνον σχήμα πεποιή

πιστά αναγεγράφθαι εξήρκεσαν· αλλ' εκείνα ήδη 'Αριστο- | σθαι · άνωθεν δε οίκημα επείναι λίθινον έστεγασμένον,

βούλω επόμενος ξυγγράφω, θύσαι εν Καρμανία Αλέξαν- θυρίδα έχον φέρουσαν είσω στενήν, ώς μόλις αν ένι αν

δρον χαριστήρια της κατ’ Ινδών νίκης και υπέρ της | δρί ου μεγάλων πολλά κακοπαθούντι παρελθείν εν δε

στρατιάς , ότι απεσώθη εκΓαδρωσίων,και αγώνα διαθεί- τα οικήματι πύελον χρυσήν κείσθαι , ίνα το σώμα του

ναι μουσικόν τε και γυμνικόν κατατάξαι δε και Πευκέ- | Κύρου ετέθαπτο, και κλίνην παρά τω πυέλω " πόδας δε

σταν ες τους σωματοφύλακας , ήδη μεν έγνωκότα σα- είναι τη κλίνη χρυσούς σφυρηλάτους, και τάπητα επι

τράπην καταστήσαι της Περσίδος , εθέλοντα δε πρόβλημάτων Βαβυλωνίων, και καυνάκας πορφυρούς υπο

της σατραπείας μηδε ταύτης της τιμής και πίστεως | στρώματα: επείναι δε και κάνδυς και άλλους χιτώνας

απείρατος είναι , επί τη εν Μαλλοίς έργο είναι δε της Βαβυλωνίου εργασίας και αναξυρίδες Μηδικαί και

αυτό επτά είς τότε σωματοφύλακας , Λεοννάτον 'Άν- στολαί υακινθινοβαφείς [λέγει ] ότι έκειντο, αι μεν πορ

τέου, “Ηφαιστίωνα τον 'Αμύντορος, Λυσίμαχον 'Αγα- | φυράς,αι δ' άλλης και άλλης χρόας, και στρεπτοί και

θοκλέους , Άριστόνoυν Πεισαίου τούτους μεν, Πελ- | αχινάκαι και ενώτια χρυσού τε και λίθων κολλητά, και

λαίους : Περδίκκαν δε , Ορόντου , εκ της Ορέστιδος: τράπεζα έκειτο . Εν μέσω δε της κλίνης ή πύελος

nata videri . Nonnullarum radices semper mari allui , quot- operam apud Mallos præstitam . Fuisse autem illi tum teni

quot scilicet in concavis atque sinuosis locis nascantur, ubi poris septem corporis custodes, Leonnatum Antei, Hephæ .

mare non recedat; neque iis quidem locis natas arbores a stionem Amyntoris, Lysimachum Agathoclis, Aristonoum

mari corrumpi. Arborum altitudinem interdum esse triginta Pisæi filios ; hos Pellaos ; Perdiccam Orontis ex Orestide ;

cubitorum : ac tum quidem temporis floruisse : florem albæ Ptolemæum Lagi et Pythonem Crateæ filios , Eordenses :

violæ persimilem esse , odoris tamen suavitate longe supe- octavum vero iis accessisse Peucesten , qui Alexandrum

rare ; alium quoque spinæ esse caulem e terra ortum , eique scuto suo protexerat.

adeo validam spinam adnasci, ut si cujus adequitantis vesti 37 .

implicata fuerit , eques citius equo detrahatur quam ipsa Ægerrime Alexander ferebat scelus in Cyri Camhysis filii

a caule avellatur. sepulcrum admissum . Quod quidem perfractum spoliatum

36 . que reperit , ut auctor est Aristobulus. Esse enim apud

Sunt etiam qui scribant ( quod mihi quidem verisimile Pasargadas in hortis regiis Cyri illius sepulcrum , et circum

non videtur ) Alexandrum duobus curribus junctis , inter id lucum omnis generis arboribus consitum aquisque irri

amicos musicis modulationibus aures ejus demulcentes guum , atque alto gramine hortum refertum esse : sepul

stratum per Carmaniam exercitum duxisse etc. Hæc neque crum ipsum ab ima parte saxo quadrato structum quadran

Ptolemæus Lagi neque Aristobulus Aristobuli filius neque gularem formam præ se ferre. In editiore parte adiculam

alius quispiam auctor , cui hac in parte fides haberi possit, esse lapideo fornice conlectam , portularnque habere quæ

memoriæ prodidit ; suffeceritque a me tamquam indigna in eam ducat , ita angustam ut ægerrime unus aliquis , ne

fide relata esse . Illa vero Aristobulum secutus scribo , Ale- que is magnæ staturæ , ingredi possit. In ædicula loculum

xandrum in Carmania gratias diis agentem sacrum fecisse aureum esse positum , in quo Cyri corpus conditum serve

ob victoriam de Indis partam et ob exercitum ex Gedrosiis tur : lecticam solio astare , cujus pedes ex solido auro

servatum : ludos etiam musicos et gymnicos edidisse ; pra• fabricati sint. Hanc tapetis Babyloniis stratam , stragulis

terea Peucesten in corporis sui custodes ascripsisse , quem purpureis substratis. Lecticæ candyn regiam aliasque vestes

quidem jam Persidis satrapam constituere decreverat, sed Babylonii operis impositas esse ; femoralia etiam Medica ;

antequam illi satrapæ munus deferret, ne hoc quidem ho- stolas quoque hyacinthino colore tinctas ibi positas fuisse ;

nore fideioue testimonio carere voluit , ob eximiam ejus , atque has quidem purpurei , alias varii coloris ; torques
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έκειτο ή το σώμα του Κύρου έχουσα» είναι δε εντός του Strabo XV, p . 3ο : Είτ' εις Πασαργάδας ηκε

περιβόλου προς την αναβάσει τη επί τον τάφον φερούση | (ο Αλέξανδρος), και τούτο δ ' ήν βασίλειον αρχαίον. Έν

οίκημα σμικρόν τοϊς Μάγοις πεποιημένον, οι δη εφύ- ταύθα δε και τον Κύρου τάφον είδεν εν παραδείσω,

λασσον τον Κύρου τάφον, έτι από Καμβύσου του Κύ- πύργον ου μέγαν, τη δάσει των δένδρων εναποκεκρυμ

ρου , παίς παρά πατρόςεκδεχόμενοι την φυλακήν . Και μένον, κάτω μεν στερεών, άνω δε στέγην έχοντα και

τούτοις πρόβατόν τε ες ημέραν εδίδοτο έκ βασιλέως , σηκών στενής τελέως έχοντα την είσοδον· δι ' ής παρελ.

και αλεύρων τε και οίνου τεταγμένα και ίππος κατά θείν είσω φησίν 'Αριστόβουλος , κελεύσαντος του βασι

μήνα ες θυσίαν τώ Κύρω. Επεγέγραπτο δε ο τάφος | λέως,και κοσμήσαι τον τάφον ιδείν δε κλίνην τε χρυ

Περσικούς γράμμασι• εδήλου δε Περσιστί τάδε· Ω | σήν και τράπεζαν συν εκπώμασι και πύελον χρυσής

άνθρωπε, εγώ Κύρός είμιο Καμβύσου, και την και εσθήτα πολλήν κόσμον τε λιθοκόλλητον. Κατά μέν

αρχήν Πέρσαις καταστησάμενος και της ούν την πρώτην επιδημίαν ταύτ' ιδείν ύστερον δε συ

'Ασίας βασιλεύσας. Μή ούν φθονή σης μοι ληθήναι, και τα μεν άλλα εκκομισθήναι , την δε κλίνην
του μνήματος. θραυσθήναι μόνον και την πύελον, μεταθέντων τον νε

Αλέξανδρος δε (επιμελές γάρ ήν αυτώ , οπότε έλοι κρόν δι ' ου δήλον γενέσθαι, διότι προνομευτώνέργον ήν,

Πέρσας, παριέναι ες του Κύρου τον τάφον ) τα μεν ουχί του σατράπου , καταλιπόντων και μη δυνατόν ήν

άλλα καταλαμβάνει εκπεφορημένα πλήν της πυέλου | δαδίως εκκομίσαι συμβήναι δε ταύτα καίπερ φυλακής

και της κλίνης: οι δε και το σώμα του Κύρου έλαβή- περικειμένης Μάγων, σίτισιν λαμβανόντων καθ'ημέραν
σαντο , αφελόντες το πώμα της πυέλου , και τον νεκρόν | πρόβατον, διά μηνός δ' ίππον . Αλλ' και εκτοπισμός της

εξέβαλον αυτήν δε την πύελον επειρώντο εύργκόν σφισι | Αλεξάνδρου στρατιάς εις Βάκτρα και Ινδούς πολλά τα

ποιήσασθαι και ταύτη εύφορον , τα μεν παρακόπτοντες, άλλα νεωτερισθήναι παρεσκεύασε, και δη και τούθ' εν

τα δε ξυνθλώντες αυτής · ώς δε ου προύχώρει αυτούς των νεωτερισθέντων υπήρξεν. Ούτω μεν ούν 'Αριστό

τούτο το έργον, ούτω δή εάσαντες την πύελον απήλθον. | βουλος είρηκε, και το επίγραμμα δε απομνημονεύει

Και λέγει'Αριστόβουλος αυτός ταχθήναι παρ' 'Αλεξάν- τούτο· Ω άνθρωπε, εγώ Κυρός είμι, και την
δρου κοσμήσαι εξ υπαρχής τω Κύρω τοντάφον και του | αρχήν τοίς Πέρσαις κτησάμενος , και της Α.

μεν σώματος όσαπερ έτι σώα ήν καταθείναι ες την πύε- σίας βασιλεύσας): μή ούν φθονήσης μοι του

λον , και το πώμα επιθεϊναι· όσα δε λελώβητο αυτής μνήματος.

κατορθώσαι και την κλίνην εντείναι ταινίαις και τάλλα Cf. Onesicrit. fr. 31 ; Eustath . ad Dion. P. 1069;

όσα ες κόσμος έχειτο κατ ' αριθμόν τε και τους πάλαι | Plutarch . Αlex . 69 ; Curtius X , 1 ,
ibi

όμοια αποθείναι , και την θυρίδα δε αφανίσαι, τα μεν congessit Mitzell.; Ste - Croix Er. crit. p. 421 ;

αυτής λίθω ενοικοδομήσαντα , τα δε πηλό εμπλάσαν- | Droysen . 1. 1. p. 489 .

τα · και επιβαλείν τη πηλό το σημείον το βασιλικόν.

30 et quæ

quoque ac gladios et inaures auro et gemmis ligatos. Mensa tenderet et reliqui ornatus pristinum modum et numerum

præterea ibi posita erat ; in media vero lectica loculus restitueret, ad hæc ædiculæ portam lapide et calce obstrue

corpus Cyri continens. Esse præterea intra ambitum in ret , regio signo illi impresso.

ipso ad sepulcrum ascensu exiguam quandam ædiculam Deinde Pasargadas venit ( Alexander ), ubi erat antiqua
Magis exstructam , qui sepulcrum custodiebant, jam inde a regum sedes . Hic Cyri monumentum in hortis vidit , tur

Cambyse Cyri filio custodiæ munere a patribus in filios rim haud ita magnam , arborum densitate occultam , a parte

transmisso. Atque his quidem ovis in singulos dies a rege | inferiore solidam , superiore parte tabulatum habentem et

dabatur, vinique et farinæ certus modus : singulis etiam sepulcri sacellum perangusto aditu. Per eum Aristobulus

mensibus equus , quem Cyro sacrificarent. Titulus sepulcri introiisse se ait jussu regis atque sepulcrum exornasse. Vi

Persice scriptus hoc significabat : 0 homo, ego Cyrus disse autem auream lecticam et mensam cum poculis et lo

sum Cambysis filius, qui Persis regnum constitui culum aureum et vestem plurimam mundumque gemmis

Asiæque imperavi. Itaque ne meo monimento invi. distinctum . Verum hæc vidisse affirmat primo adventu, post

deas.
ea direpta fuisse : ac cetera quidem asportata , lecticam vero

Alexander ( incesserat enim eum cupido jam tum quum et loculum contracta , cadavere loco moto ; unde apparue

Persas vicerat adeundi istius sepuleri) reliqua omnia furto rit non hoc satrapæ , sed prædatorum opus fuisse , qui ea

sublata præter loculum et lectum reperit. Nonnulli ne ipsius reliquerant quæ asportare non potuerunt. Evenisse vero

quidem corpori pepercerant; sublato enim solii operculo hæc quantumvis Magorum custodia imposita esset, qui

corpus ejecerant : ipsum vero loculum imminuere conati quotidie ovem acceperint in alimenta , singulisque mensibus

fuerant, ut commodius auferri posset , partim præscinden . equum (Cyro sacrificandum ) . Verum longinqua Alexandri

tes partim contundentes atque confringentes : quumque in Indiam et Bactros expeditione factum est ut multa noro

opus non succederet ex sententia , relicto tandem loculo exemplo fierent, de quibus hoc quoque fuit. Hac igitur

abierunt. Aristobulus ab Alexandro designatum se fuisse Aristobulus narrat, qui inscriptionem quoque monimenti

ait, qui sepulcrum de integro instauraret, corporisque hanc affert : 0 homo , ego Cyrus sum , Asiæ rez ,qui Fer
.

partes quæ supererant in loculo conderet operculoque te- sis imperium constitui et rex Asiæfui. Ne igitur miki

geret , quæque corrupta essent reficeret , lectum tæniis in- monimentum invideas.
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38 . Μαζαίω τω Βαβυλώνος σατράπη απέλιπεν Αλέξανδρος,

Arrian. VΙΙ , 4 , 4 : “Ο δε ('Αλέξανδρος ) και γά- επειδή συνέμιξεν επανιόντι αυτώ εξ Ινδών, δρώντα

μους εποίησεν εν Σούσους εαυτούτε και τωνεταίρων- πικρώς τιμωρούμενον τους σατράπαςόσοι επ' άλλη και
αυτός μέν των Δαρείου θυγατέρων την πρεσβυτάτην άλλη χώρα τεταγμένοι ήσαν, επιστεϊλαι Πειθαγόρατω
Βαρσίνην ηγάγετο , ώς δε λέγει 'Αριστόβουλος , και άλ- | αδελφώ (μάντιν γάρ είναι τον Πειθαγόραν της από

λην προς ταύτη, των Ώχου θυγατέρων την νεωτάτης | σπλάγχνων μαντείας) μαντεύσασθαι και υπέρ αυτού

Παρύσατιν: ήδη δε ήν αυτώ ηγμένη και η Οξυάρτου της σωτηρίας, αντεπιστεϊλαι δε αυτώ Πειθαγόραν πυν
θανόμενον είνα μάλιστα φοβούμενος χρήσασθαι εθέλοι

του Βακτρίου παΐς Ρωξάνη .

τη μαντεία: τον δε γράψαι αύθις ότι τον τε βασιλέα αυ
Βαρσίνην ] 'Αρσινόην correxit Blancardus , quum

'Apoivónv Darii hanc filiam dicat Photius p. 68, 7 .
τον και Ηφαιστίωνα · θύεσθαι δη τον Πειθαγόραν πρώ

τα μεν επίτω Ηφαιστίωνε: ως δε επί του ήπατος του
Alia est Barsine, Artabazi f ., Memnonis vidua , de

qua v . fr . 7. Nostra Βarsine a Diodoro XVII, 1ο , ιερείου και λοβός αφανής ήν, ούτω δή έγγράψαντα και

Curtio IV , 5 , 1 , Justino XII , 10, Plutarcho Αlex. | κατασημηνάμενον το γραμμάτιον πέμψαι παρά τον

7o dicitur Statira . Persicuin nomen ( Statira ) cum
'Απολλόδωρον εκ Βαβυλώνος εις Εκβάτανα , δηλούντα

Greco (Arsinoe ) commutaverat , judice Droyse= 1 μηδέντι δεδιέναιΗφαιστίωνα:έσεσθαιγάρ αυτοίς ολί

nio 1. 1. p . 497 .
γου χρόνου εκποδών. Και ταύτην την επιστολήν λέγει

Αριστόβουλος κομίσασθαι Απολλόδωρον μια πρόσθεν
39 .

ημέρα η τελευτήσαι Ηφαιστίωνα» αύθις δε θύεσθαι τον

Arrian . VΙΙ , 17, 5 : “Όμως δε τά γε της επιστρο- | Πειθαγόραν επί τω Αλεξάνδρα και γενέσθαι και επ '

φής της κατά την είσοδον την ες την πόλιν (Βαβυλώ- | 'Αλεξάνδρω άλοβον το ήπαρ του ιερείου και Πειθαγόρας

να ) εθελήσαι ( Αλέξανδρον ) αυτοίς (Χαλδαίοις ) πει- τα αυτά και υπέρ 'Αλεξάνδρου γράψαι 'Απολλοδώρω.

σθήναι λέγει 'Αριστόβουλος, και τη πρώτη μεν παρά | Απολλόδωρον δε ου κατασιωπήσαι, αλλά φράσαι γάρ

τον ποταμόν τον Ευφράτην καταστρατοπεδεύσαι, ές δε | προς Αλέξανδρον τα έπεσταλμένα , ώς εύνοιαν μάλλον το

την υστεραίαν εν δεξιά έχοντα τον ποταμόν παρ' αυτόν | επιδειξόμενον τώ βασιλεϊ , ει φυλάττεσθαι παραινέσειε

πορεύεσθαι, εθέλοντα υπερβάλλειν της πόλεως το μέ- μή τις αυτώ κίνδυνος εν τω τότε ξυμπέσοι. Και 'Απολ

ρος το ές δυσμάς τετραμμένον, ως ταύτη επιστρέψαντα | λόδωρόν τε λέγει ότι Αλέξανδρος επήνεσε και τον Πει

προς έω άγειν · αλλά ου γάρ δυνηθήναι υπό δυσχωρίας | θαγόραν, επειδή παρήλθεν εις Βαβυλώνα , ήρετο ότου

ούτως ελάσαι ξυν τη στρατιά , ότι τα από δυσμών της γενομένου αυτο σημείου ταύτα επέστειλε προς τον αδελ

πόλεως εισιόντι , εί ταύτη προς έω επέστρεφεν, ελώδη | φόν · τον δε ειπείν ότι άλοβόν οι το ήπαρ εγένετο του

τε και τεναγώδη ήν· και ούτω και εκόντα και άκοντα ιερείου : ερομένου δε και τι νοεί το σημείον, μέγα ειπείν

απειθήσαι τω θεώ. είναι χαλεπόν . Αλέξανδρον δε τοσούτου δεήσαι χαλε

Cap. 18 : Επεί και τοιόνδε τινά λόγον 'Αριστόβουλος | πηναι το Πειθαγόρα , ώς και δι' επιμελείας έχειν αυ

αναγέγραφεςΑπολλόδωρον τον 'Αμφιπολίτης των εται- τον πλείονος, ότι αδόλως την αλήθειάν οι έφρασε. Ταύτα

ρων των Αλεξάνδρου , στρατηγός της στρατιάς , ην παρά | αυτός 'Αριστόβουλος λέγει παρά Πειθαγόρου πυθέσθαι:

38 . torem exercitus , quem Alexander Mazæo Babyloniorum

Alexander nuptias quoque Susis celebravit tum suas tum satrapæ reliquerat , quum Alexandrum ex Indis reversum

amicorum , atque ipse quidem Barsinen ( Arsinoen ? ) ex
convenisset , vidissetque eum in satrapas , qui aliis atque

Darii filiabus natu maximam uxorem duxit et præter hanc aliis provinciis præfuerant, severius animadvertentem ,

aliam , ut Aristobulus tradit , Parysatin ex filiabus Ochi Pithagoræ fratri suo scripsisse ( vatem enim fuisse Pithago

natu maximam : jam antea vero Roxanen quoque Oxyar
ram ex eorum genere, qui exta consulunt) et de salute sua

tis Bactrii filiarn duxerat.
eum consuluisse : Pithagoram ejus literis respondisse , ro

gis eque cujus potissimum metu vaticinio uti vellet . Qui
39 .

quum respondisset, se ab Alexandro et Hephæstione sibi

Aristobulus auctor est Alexandrum Chaldæorum consilio metuere , Pithagoram primum pro Hephæstione exta in

de circumagendo itinere in Babylonem urbem acquiescere spexisse ; quumque jecinori fibræ deessent, literas rursus

voluisse , ac primo quidem die ad Euphratem fluvium castra scripsisse , easque obsignatas ad Apollodorum Babylone

posuisse : postridie vero quum flumen ei ad dextram esset, Ecbatana misisse , quibus monebat , ne quidquam ab He

juxta ipsum processisse , cupientem prætergredi eam urbis phæstione metueret, propediem enim e vivis sublatum iri .

partem , quæ occasum spectabat, ut inde orientem versus Quam quidem epistolam ait Aristobulus Apollodorum acce

se converteret : sed ob difficultatem locorum ita cum exer- pisse pridie quam Hephaestio exiret e vita . Tum Pithago

citu ingredi non potuisse; quod nimirum , quum ab occiden- ram , quum rursus exta pro Alexandro consuluisset, fi

tali urbis parte ad orientalem se convertere vellet , paludosis brasque etiam pro Alexandro deesse reperisset , idem fratri

limosisque locis impediretur : atque ita partim volentem suo de Alexandro scripsisse. Apollodorum vero id non sub

partim nolentem Beli oraculo non paruisse. ticuisse , sed Alexandro quæ acceperat indicasse , ut bene

Porro Aristobulus aliud quippiam hujuscemodi narrat. volo erga regem animo esse videretur , monens ut immi

Apollodorum Amphipolitam , ex amicis Alexandri , præ- nens periculum caveret. Atque Alexandrum quidem Apol
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Και Περδίκκα δε μαντεύσασθαι αυτόν λέγει και Αντι- 1 επί Φοινίκης τε και Συρίας έστέλλετο, τους μεν μισθού
γόνω χρόνούστερον και του αυτού σημείου αμφοίν γε- | πείσων, τους δε και ώνησόμενος όσοι θαλάσσιοι άνθρων

νομένου Περδίκκαν μεν επί Πτολεμαίον στρατεύσαντα που την τε γάρ παραλίαν την προς το κόλπο των Περ

αποθανείν , και Αντίγονον έν τη μάχη τη προς Σέλευ- σικών κατοικίζειν επενόει και τας νήσους τάς ταύτη

κον και Λυσίμαχον τη εν Ιψω γενομένη . έδόκει γάρ αυτώ ου μείον αν Φοινίκης ευδαίμων η χώρα

De Pithagora vide Plutarch . Alex , c . 3 ( ubi | αύτη γενέσθαι. "Ην δε αυτό του ναυτικού και παρασκευή

Πυθαγόρας ) , Appian . Bell . Civ . II , c. 152 , qui ex ως επί Άραβας τους πολλούς , πρόφασιν μέν, ότι μόνοι

Aristobulo sua habere videtur. De Apollodoro cf. των ταύτη βαρβάρων ούτε πρεσβείαν απέστειλαν ούτε

Arrian . III , 16 , 7 ; Diodor . XVII , 64. Ceterum τι άλλο επιεικές και επί τιμή επέπρακτο 'Άραψιν ες αυ

V. Ste-Croix 1. 1. p . 487 , Droysen . 1. 1. p. 568. τον, το δε αληθές ως γέ μοι δοκεί , άπληστος ήν του

κτάσθαι τι αει Αλέξανδρος .
40 .

« His simillima sunt, quæ leguntur Fragm.fi

Arrian . VΙΙ , 19 , 3 : Κατέλαβε δε εν Βαβυλώνι , | inde a verbis: και στόλους και ορμητήρια ήδη κατε

ως λέγει 'Αριστόβουλος , και το ναυτικόν το μέν κατά | σκευάσθαι , e quibus etiam apparet , φuod Arrianus

τον Ευφράτην ποταμόν αναπεπλευκός από θαλάσσης | hoc loco tamquam ex sua sententia pronunciatum

της Περσικής , ότιπερ συν Νεάρχω ήν, το δε εκ Φοινί- affert ( ώς γέ μοι δοκεϊ ) , Alexandrum nempe non

κης ανακεκομισμένον πεντήρεις μέν δύο των εκ Φοινί- | alia causa commotum , sed immensa Avaritia sti

κων, τετρήρεις δε τρείς , τριήρεις δε δώδεκα , τριακον- mulatum Arabicam parasse expeditionem , id non

τόρους δε ες τριάκοντα ταύτας ξυντμηθείσας κομισθή- | Arriano , sed ipsi Aristobulo tribuendum esse .»

ναι επί τον Ευφράτην ποταμόν εκ Φοινίκης ές Θάψα- | GEIER . Cf. Androsthen . fr . 2 ; Droysen. 1. 1. p. 571 .
κον πόλιν, εκείδε ξυμπηχθείσας αύθις καταπλεύσαι ές

41 .

Βαβυλώνα. Λέγει δε ότι και άλλος αυτώ έναυπηγείτο

στόλος τέμνοντι τάς κυπαρίσσους τας εν τη Βαβυλωνία: Strabo XVI , p . 741 , de Alexandro in Euphrate

τούτων γάρ μόνων των δένδρων ευπορίαν είναι εν τη | navigante : Φησί δ' 'Αριστόβουλος, τον Αλέξανδρος

χώρα των Ασσυρίων , των δε άλλων όσα ες ναυπηγίαν αυτόν, αναπλέοντα και κυβερνώντα το σκάφος , επισκο

απόρως έχεις την γην ταύτην. Πληρώματα δε ες τας πείν και ανακαθαίρειν τας διώρυγας μετά του πλήθους

ναύς και τις άλλες υπηρεσίας πορφυρέων τε πλήθος και των συνακολουθησάντων · ώς δ' αύτως και τα στόμια

και των άλλων όσοι εργάται της θαλάσσης αφίχθαι αυτό έμφράττειν, τα δ' ανοίγειν · κατανοήσαντα δε μίαν την

έκ Φοινίκης τε και της άλλης παραλίας : λιμένα τε ότι η μάλιστα συντείνουσαν επί τα έλη και τας λίμνας τας

προς Βαβυλώνα επoίει ορυκτών όσον χιλίαις ναυσί μα- | προ της Αραβίας , δυσμεταχείριστον έχουσαν το στόμα,

κραίς όρμος είναι , και νεωσοίκους επί του λιμένος και η και μη ραδίως εμφράττεσθαι δυναμένην διά το ελένδο

Μίκκαλος και Κλαζομένιος μετά πεντακοσίων ταλάντων τον και μαλακόγειον , άλλο ανοίξαι καινόν στόμα από

lodorum collaudasse narrat : quumque Babylonem venisset, copiam esse , reliquarum quæ conficiendis navibus aptæ

percontatum esse Pithagoram quo signo edoctus fratri suo sint inopia hanc regionem laborare. Supplementa etiam in

talia de se scripsisset. Qui quum respondisset , quod hostiæ naves aliaque ministeria , et purpuras piscantium aliorun.

jecinora absque fibris inventa essent, Alexandrum rursus que marinorum operariorum multitudinem ex Phunice

interrogasse , quid hoc portenderet : et Pithagoram magnum atque reliqua maritima ora ad eum venisse . Portum præ

malum portendi dixisse. Alexandrum vero tantum abfuisse terea apud Babylonios effodi curavit , qui mille naves lon

ut Pithagoræ succensuerit , ut eum deinceps cariorem gas caperet , et navalia portui adjunxit. Misitque Micca

habuerit , quod citra dolum simpliciter ei rem dixisset. lum Clazomenium cum quingentis talentis in Phænicen

Hæc Aristobulus se a Pithagora audiisse testatur : ac postea et Syriam, qui quoscumque maritimos posset mercede alli

Perdiccæ quoque et Antigono eundem vaticinatum esse . ceret vel conduceret. Scilicet in Persici sinus oram ejusque

Eodem enim prodigio edito Perdiccam adversus Ptolemæum insulas colonias deducere statuerat ;æqueenim opulenta fore

bel'antem mortuum esse , Antigonum vero in pigna adver- hæc regio atque Phænice ei videbatur. Classem vero in

sus Seleucum et Lysimachum ad Ipsum commissa.
Arabes populosam istam gentem parabat, verbo tenus,

40 . quod soli ex barbaris illius regionis neque legationes ad
Babylone Alexander , ut Aristobulus tradit , classem na- eum misissent, neque quidquam officii aut honoris sibide

valem recepit, quæ partim per Euphratem fluvium e tulissent : sed revera , ut mihi videtur, quod nulla eum

Persico mari subvecta erat Nearcho duce , partim ex Phæ- conquirendi ditiones satietas capiebat.

nice appulerat; Phænicum quidem quinqueremes duas , 41 .

quadriremes tres , triremes duodecim , triginta remorum Narrat Aristobulus Alexandrum ipsum navigantem et

naves ad triginta . Hæ in partes dissolutæ ex Phænice ad scapham gubernantem fossas inspexisse, easque comitantis

Euphratem in 'Thapsacum urbem vectæ sunt, ibique rursus multitudinis opera expurgasse , et ora quædam obstruxisse,

compaginatæ Babylonem navigarunt. Dicit idem Alexan- nonnulla aperuisse. Quumque fossam quandam ad paludes

drum aliam quoque classem construxisse cæsis in Babylonia et lacus, qui sunt Arabiam versus, proxime tendere ani

cupressis : harum enim tantummodo arborum in Assyria madverteret os habentem intractabile et obstructu difli
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σταδίων τριάκοντα υπόπετρον λαβόντα χωρίον , κακεί | νους» ως δε έπλει Αλέξανδρος κατά τα έλη (κυβερνάν

μεταγαγείν το ρείθρον » ταύτα δε ποιείν προνοούντα άμα | γαρ αυτόν λόγος της τριήρη) , πνεύματος μεγάλου εμ

και του μή την 'Αραβίαν δυσείσβολον τελέως υπό των πεσόντος αυτώες την καυσίαν και το διάδημα αυτή συν

λιμνών ή και των ελών αποτελεσθήναι , νησίζουσαν ήδη εχόμενον, την μεν δή βαρυτέραν πεσείν ες το ύδωρ,

διά το πλήθος του ύδατος : διανοείσθαι γαρ δή κατα- το διάδημα δε απενεχθέν προς της πνοής σχεθήναι εν

κτάσθαι την χώραν ταύτην , και στόλους και ορμητήρια | καλάμω τον κάλαμον δε των επιπεφυκότων είναι τάφω

ήδη κατεσκευάσθαι, και πλοία τα μεν εν Φοινίκη τε τινί των πάλαι βασιλέων. Τούτο τε ούν αυτό προ των

και Κύπρο ναυπηγησάμενον διάλυτά τε και γομφωτά , | μελλόντων σημήναι και ότι τών τις ναυτών έχνηξάμε

& κομισθέντα εις Θάψακον σταδίοις επτά , είτα το πο- νος ως επί το διάδημα , αφελών του καλάμου αυτό μετά

ταμώ κατακομισθήναι μέχρι Βαβυλώνος: τα δ' εν τη | χείρας μεν ουκ ήνεγκεν , ότι νηχομένου αν αυτού εβρέ

Βαβυλωνία συμπηξάμενον των εν τοις άλσεσι και τοίς | χετο , περιθείς δε τη κεφαλή τη αυτού ούτω διήνεγκε.

παραδείσους κυπαρίττων σπάνις γάρ ύλης ενταύθα: εν Και οι μεν πολλοί των αναγραψάντωντα 'Αλεξάνδρου

δε Κοσσαίους και άλλοις τισί μετρία τις εστιν ευπορία . | λέγουσιν ότι τάλαντον μεν εδωρήσατο αυτώ Αλέξανδρος

Σκήψασθαι μεν ούν αιτίαν του πολέμου φησίν ( in plu - ί της προθυμίας είνεκα , αποτεμείν δε ότι εκέλευσε την

rimis codd . φασίν ) , επειδή μόνοι των απάντων ου | κεφαλήν, των μάντεων ταύτη εξηγησαμένων, μή πε

πρεσβεύσαιντο οι Άραβες ως αυτόν το δ' αληθές , όρε- Ι ριιδείν σώαν εκείνην την κεφαλήν ήτις το διάδημα

γόμενον πάντων είναι κύριον · και έπει δύο θεούς επυν- | εφόρησε το βασίλειον, Αριστόβουλος δε τάλαντον μεν ότι

θάνετο τιμάσθαι μόνους υπ' αυτών , τόν τε Δία και τον 1 έλαβε λέγει αυτόν, αλλά πληγάς λαβείν της περιθέσεως

Διόνυσον , τους τα κυριώτατα προς το ζην παρέχοντας, ένεκα του διαδήματος . 'Αριστόβουλος μεν δη των τινα

τρίτον υπολαβείν εαυτόν τιμήσεσθαι , κρατήσαντα και | Φοινίκων των ναυτών λέγει ότι το διάδημα το'Αλεξάν

επιτρέψαντα την πάτριον αυτονομίαν έχειν, ήν είχον δρω εκόμισεν , εισί δε οι Σέλευκον λέγουσι. Cf. Diodor.

πρότερον . Ταύτά τε δή πραγματεύεσθαι περί τας δι- | 1. 1.; Appian . Syr . c . 56 , Β . C. ΙΙ , 153

ώρυγας τον Αλέξανδρον, και τους τάφους σκευωρείσθαι
43 .

τους των βασιλέων και δυναστών » τους γάρ πλείστους εν

ταϊς λίμναις είναι . Cf. Arrian . VΙΙ , Diodor.. Strabo XVI , p . 766 : Πεζέμποροι δ' εισίν οι Γερ

XVII , 116 . ραίοι το πλέον των 'Αραβίων φορτίων και αρωμάτων.

42 . 'Αριστόβουλος δε τουναντίον φησί , τους Γερραίους τα

Arrian . VII , 22 , 2 : Λόγος δε λέγεται τοιόσδε. | πολλά σχεδίαις εις την Βαβυλωνίαν εμπορεύεσθαι ,

Των βασιλέων των Ασσυρίων τους τάφους εν ταϊς λί- εκείθεν δε τω Ευφράτη τα φορτία αναπλείν εις Θάψα

μναις τε είναι τους πολλούς και εν τοις έλεσι δεδομημέ- κον , είτα πεζή κομίζεσθαι πάντη.

20 Sq9.5

cillimum propter terram mollem et cedentem : aliud no- cra longe plurima in his paludibus et stagnis esse exstru

vum os aperuisse triginta a priore stadiis , delecto loco cta . Quumque Alexander in paludibus istis navigaret ( ipsum

petroso et alveo traducto . Idque ideo fecisse , ut præca- suæ triremis gubernatorem fuisse aiunt ) , obortum ven

veret, ne Arabia omnino difficilis esset ingressu propter tum ingentem causiam et diadema ei alligatum abri

lacus et paludes , quum jam insula quodammodo esset puisse , atque illam quidem , utpote graviorem , in aquam

propter aquæ multitudinem. Nimirum occupare eam terram procidisse, diadema vero vento ablatum arundine uni

molitum esse , jamque ad hoc et classem et receptacula ex monumentis regum priscorum adnascente retentum

parasse , quum navigia in Phænice et Cypro construxisset esse. Hoc ipsum Alexandrum futuri casus habuisse si

clavis compacta et dissolubilia , quæ per septem stadia gnum ; quendam vero ex nautis enatasse , et diadema ab

Thapsacum transportata, flumine deinde Babylonem deduci arundine avulsum non manu gestasse , sed , ne natans ma

curasset, quumque alia compegisset in Babylonia ex luco- defaceret, capiti impositum attulisse . Jam plerique eorum

rum et hortorum cupressis. Ligni enim ibi inopia est, apud qui res Alexandri scripserunt, regem tradunt dono ei de

Cossæos vero et nonnullos alios mediocris copia. Causam disse talentum prompti studii præmium , deinde vero jus.

huic bello Alexandrum prætendisse quidem dicit banc , sisse, ut caput eidem præcideretur , vatibus Chaldæis , qui

quod Arabes ex omnibus gentibus legatos ad eum non mi- rem interpretati essent , admonentibus , ne sineret salvum

sissent :: revera autem dominandi in omnes cupiditate fuisse esse caput istud , quod diadema gestasset regium . Aristo

impulsum : et quum duos tantum deos apud illos coli au- bulus vero eum talentum accepisse non tradit , sed vapu

diisset, Jovem scilicet et Bacchum , qui eorum quæ ad lasse , quod diadema capiti imposuisset. Idem Aristobulus

vitam pertinent potissima largirentur ; se tertium existi- unum ex Phoenicibus nautis fuisse dicit , qui diadema Ale

masse cultum iri, si post partam victoriam libertatem pa- xandro reportasset : alii Seleucum fuisse narrant .

triam , qua antea essent gavisi , restituisset iis. Ceterum 43 .

Alexandrum tum hæc circa fossa effecisse dicit , tum vero Gerrhæi negotiatione terrestri utplurimum tractant

etiam curiose excussisse sepulcra regum principumque, Arabum merces et aromata . Aristobulus contra ait Ger

quæ plurima in lacubus istis sint.
rhæos plerumque ratibus Babyloniam ire mercatum , hinc

42 .
per Euphratem Thapsacum cum mercibus adnavigare ,

Narratio circumfertur hæcce :Assyriorum regum sepul- ' postea quo libeat pedestri itinere eas ferri .
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« Gerrham urbem ejusque incolas eo loco ab δρω εγγύς ήν το τέλος . Και τι και τοιόνδε προ των

Aristobulo esse memoratos, ubi de navigatione Art- μελλόντων σημήναι λέγει 'Αριστόβουλος καταλοχίζειν

chiæ , missi ab Alexandro ad oram Arabiæ co- μεν αυτόν την στρατιάν την ξυν Πευκέστα τε εκ Περ

gnoscendam ( cf. Arr. Exp . Alex . VII , 20 ) , men- σών και από θαλάσσης ξυν Φιλοξένω και Μενάνδρω

tio facta esset , non est quod dubitemus; minus ήκουσαν ες τας Μακεδονικές τάξεις , διψήσαντα δε απο

tamen equidem pro certo venditaverim id quod | χωρήσαι εκ της έδρας , καταλιπόντα έρημον τον θρόνον

narrat Droysenius in Hist. p . 573 , Alexandrum | τον βασίλειον. Είναι δε κλίνας εκατέρωθεν του θρόνου

ab Archia certiorem esse factum , insulam quan- αργυρόποδας, εφ' ών οι αμφ' αυτόν εταίροι εκάθηντο.

dam ( Icari nomine appellatam , cf. fragm . 44 ) ab Των τινα ούν ήμελημένων ανθρώπων (οι δε και τωνεν

eo conspectam ad sinum Gerrhe urbis sitam esse . | φυλακή αδέσμω όντα λέγουσιν ) έρημον ιδόντα τον θρό

Tametsi enim ex comparatione Strabonis 1. e . νον και τας κλίνας , περί τω θρόνω δε εστηκότας τους

p . 381 et Arriani 1. c . jure colligitur, insulam | ευνούχους , και γάρ και οι εταίροι ξυνανέστησαν τοβα

istam haud procul a Gerrha urbe abfuisse , in Ar- σιλεί αποχωρούντι , διελθόντα διά των ευνούχων ανα

chiæ tamen quæ legitur apud Arrianum relatione βήναι τε επί τον θρόνον και καθέζεσθαι τους δε ουκ

Gerrha urbs ne verbo quidem memoratur. De in- αναστήσαι μεν αυτόν εκ του θρόνου κατά δή τινα νόμον

colis hujus urbis cf. etiam Diod. Sic . III , c . 42. | Περσικόν, περιρρηξαμένους δε τύπτεσθαι τά τε στήθη

Ceterum totus ille Strabonis locus ex Eratosthenis και τα πρόσωπα ως επί μεγάλο κακό. Ταύτα ώς εξηγ

Geographicis fuxit. Cf. Bernhardy Eratosthen. | γέλθη Αλεξάνδρω, κελεύσαι στρεβλωθήναι τον καθί

Τ. 1, fragm. 119. De geographicis hujus regionis | σαντα, μήποτε εξεπιβουλής ξυντεταγμένον τούτο έδρασε

rationibus cf. Ritter Erdk. vol. X , p . 39 sqq . » γνώναι εθέλοντας τον δε ουδέν άλλο εξειπείν ότι μη επί

GBIER. Cf. Androsthenis fr . 2 . νούν οι ελθόν ούτω πράξαι: η δή και μάλλον επ' ουδενί

44 . αγαθώ ξυμβήναι αυτό οι μάντεις εξηγούντο .

Eadem ex alio fonte narrant Diodor. XVII, 116,
Arrian . VII, 20 , 4 , de insula quadam ad Eu

et Plutarch . Alex. c . 73 .

phratis estia : Και ταύτην την νήσον λέγει 'Αριστό

βουλος ότι Ίκαρον εκέλευσε καλείσθαι Αλέξανδρος επί 46 .

τιμή της νήσου της Ικάρου της εν τω Αιγαίο πόντω ,

ές ήντινα Ίκαρον τον Δαιδάλου, ταχέντος του κηρού ότα
Plutarch. Αlex . 75 : Αριστόβουλος δέ φησιν αυτόν

προσήρτητο τα πτερά , πεσείν ο λόγος κατέχει, ότι ου
( 'Αλέξανδρον ) πυρέττοντα μανικώς , διψήσαντα δε

κατά τας εντολές του πατρός προς τη γη εφέρετο, αλ- σφόδρα πιείν οίνον»εκ τούτου δε φρενιτιάσαι, και τε

λά μετέωρος γάρ υπό ανοίας πετόμενος παρέσχε τη λευτήσαι τριακάδι Δαισίου μηνός. De die quo mor
tuus sit Alexander ( a . d. III id. Jun . anni 323 a .

ηλίω θάλψαι τε και ανείναι τον κηρόν, και από εαυτού
τον Ίκαρον τη τε νήσω και τα πελάγει την επωνυμίαν | C.) ν. Clinton. F. H. p. 175; Ideler. in Abhandl.

εγκαταλιπείν , την μεν "Ίκαρον καλείσθαι, το δε Ικά- | d. Berlin. Acad . 1820 et 1821. Cf. Droysen, 1.1.

ριον. Cf. Droysen . 1. 1. p . 573 .

47 .

Arrian. VII , 24, 1 : Αλλά γάρ αυτώ ήδη Άλεξάν- Arrian . VII , 28 , 1 : Ετελεύτα μεν δη Αλέξαν

p . 584 .

45 .

44. rum hominem ( nonnulli aliquem eorum , qui in libera

Hanc insulam ( ad Euphrati ostia sitam ) ait Aristobulus custodia erant, fuisse dicunt ) , quum regiam sellam lectos

Icarum ab Alexandro vocari jussam ab insula Icaro in Ægæo que vacuos videret et eunuchos utrimque thronum circum

mari sita , in quam Icarum , Dædali filium , iquata cera , stantes ( nam amici regem discedentem comitati erant ),

qua alas sibi affixerat , procidisse aiunt , quod non , prout per medios eunuchos transiisse , soliumque conscendisse et

pater ei imperaverat, vicinus terræ volasset , sed stolide in eo consedisse. Eos vero a solio eum detrahere non ausos

sublimem aeris regionem petens , liquata solis radiis cera , esse Persica quadam lege prohibitos , sed laceratis vesti

nomen insulæ et mari de suo nomine dedisset : illam enim bus pectora faciemque contudisse magnum aliquod malum

Icarum , mare vero Icarium appellatum esse.
ominatos. Quæ ubi Alexandro nuntiata essent, eum in

45 .
quæstionem dari hominem jussisse , num forte ex compo

Jam Alexandri mors imminebat, quam hoc quoque pro
sitis insidiis id fecisset exploraturum . Illum vero nibil con :

digio significatam fuisse Aristobulus scribit. Copias enim , fessum , nisi quod quoniam in mentem ei venisset istud

quæ cum Peucesta ex Perside , et a mari cum Philoxeno fecisse : tantoque majus malum vates inde portendisse.

et Menandro venerant , eum in Macedonicos ordines dis .
46.

tribuisse , quumque sitim sentiret , nonnihil a sella reces- Aristobulus dicit Alexandrum vehementissima febri cor

sisse , regiumque solium vacuum reliquisse. Fuisse vero ab reptum , quum sitiret magnopere , bibisse vinum , inde

utraque solii parte lectos argenteis pedibus innixos, quibus vero in mentis incidisse delirium atque vitam finiisse

amici circa eum insidere solebant. Quendam vero obscu- Dasii mensis die tricesimo.
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ορος τη τετάρτη και δεκάτη και εκατοστή Ολυμπιάδι | γνoντo ( ού γάρ πίνειν πολύν οίνον Αλέξανδρον) , αλλά

επί Ηγησίου άρχοντος Αθήνησιν· εβίωδε δύο και τριά- | φιλοφροσύνης της εις τους εταίρους.

κοντα έτη , και του τρίτου μήνας επέλαβεν οκτώ , ως Cf. Ρlutarch . Αlex . 23 : ήν δε προς οίνον ήττον ή

λέγει 'Αριστόβουλος. έδόκει καταφερής κτλ . , que ex Aristobulo duxerint;

et Orat . de Alex . II , 5. At idem hæc refellit in

48,
Sympos . I , 6 , 1 , testimonio usης Εφημερίδων βα

σιλικών. Reliqui omnes vinolentiam regis perstrin

Arrian. VII , 29 , 9 : Και οι πότοι δε , ώς λέγει
gunt . Vide Curt . V, 7 , 2 ; Ælian . V. H. III , 23 ;

Αριστόβουλος , ού του οίνου ένεκα μακροί αυτώ εγί- XII , 26 ; Athen . X , p. 434 , Β ; p . 437 , Justin .

IX , 8 ; Liv . ΙΧ , 18 .

47 .

Decessit Alexander Olympiade centesima decima quar.

ta , archonte Athenis Hegesia. Vixit annos triginta duos

mensesque septem , uti tradit Aristobulus.

48 .

Compotationes Alexander , ut Aristobulus dicit , non

vini amore in longum protrahebat ( neque enim multum

vini gem potare solitum esse ) , sed in amicos benevolen

tia .

SCRIPTORES BER . ALEX .
29



CHARES MYTILEN AUS.

I.

Chares Mytilenæus quum ab Alexandro aulæ 17 ) , quæ nullius profecto animum non summa

Persicæ instituta adoptante cioayyedSus (* ) regis voluptate inter legendum delinierit . Cf. Plehn.

constitutus esset , uti ab armorum strepitu remo Lesbiac. p . 211 .

tior, ita optime instructus erat , ut ea quæ ad per Quod fidem narrationis attinet, Charetem me

sonam regis vitamque privatam pertinerent , accu lioris notæ scriptoribus accensendum esse ,
inde

rate tradere posset. “ Atque huc ( Geieri verbis colligas quod istud de Amazonibus , quæ ad

utor ) omnia fere spectant, quæ a Plutarcho potis- Alexandrum venerint, commentum prorsuspræter

simum etAthenæo ex ejuscommentariisdeprompta misit ( fr . 5 ) . Contra quod Alexander prælio Is

sunt , quum de rebus gestis, præliis , expeditioni- sico ab ipso Dario vulneratus dicitur ( fr. 1 ) , id

bus, populis ac terris Alexandri imperio subjectis ad aperte in gratiam regis excogitatum est. Neque

Charetis auctoritatem nemo veterum anctorum ita plus eq m tribuerim iis , quæ de somniis Alesan

provocaverit , ut his rebus conscribendis una cum dri ( fr. 2 ) exponuntur. Reliquis nihil inest, quod

reliquis scriptoribuseum operam dedisse hinc liceat quominus bene de Charete sentiamus, impediat.

conjectare. Tametsi miraremur profecto , præser

tim in tanto librorum ambitu ( liber decimus lau

datur fr. 16 et 17 ) , si omni earum rerum mentione

ΤΑ ΚΑΤ ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ .

Chares supersedisset, quæ ad primarium argumen

tum vel illustrandum vel ornandum in suam rem

converti posse viderentur, qualia sunt quæ de ora
Plutarch . Alex . 20, de prælio Issico : 'A1.2#

culi Ammonii origine ( fr. 3 ) , de Indorum vena
δε τον μέν τόπον η τύχη παρέσχεν, εστρατήγησε δε των

tione ( fr. 12 ) , de Soroadeo numine Indico ( fr.
από της τύχης υπαρχόντων προς το νικήσαι βέλτιον, ός

13 ) , de Susorum urbis nomine ( fr . 5 ) , et immensa γε τοσούτω πλήθει των βαρβάρων λειπόμενος εκείνες

Persicorum regum luxuria ( fr. 10 ) exposita sunt,
μεν ου παρέσχε κύκλωσιν, αυτός δε τω δεξιά το ευε

Plura etiam Plinium in Historia Naturali ex ejus li νυμον υπερβαλών και γενόμενος κατά κέρας συν

bris hausisse docemur non solum fragmento 3 , sed εποίησε τον καθ' αυτόν βαρβάρων εν πρώτοις αγωνί

elenchis etiam librorum XII et XIII . Qualm scite | ζόμενος, ώστε τρωθήναι ξίφει τον μηρόν, ως μέν Χάρης

autem atque eleganter ejusmodi excursus commen .
φησίν, υπό Δαρείου (συμπεσείν γάρ αυτούς εις χείρας ,

tariisintexuerit,luculento estdocumentolepidis- Αλέξανδρος δε περί της μάχης επιστέλλων τους πει

sima illa Persarum de Zariadre et Odati fabula (fr . τον Αντίπατρον, ουκ είρηκεν όστις ήν ο τρώσας, ότι

δε τρωθείη τον μηρόν εγχειριδίω · δυσχερές δ' ουδεν

(* ) Ita enim nominatur a Plutarcho Alex. C. 46 ( fr. 5 ) .
από του τραύματος συμβάν γέγραφε..

Miror Hüllemanum , qui Charetem non Alexandri, sed Da

rii eloxyyeta fuisse opinatur . De hoc munere , quod fami
Id . De fort. Alex . II , 9, p. 341 , B : 'Ex l

liarissimis reges demandare solebant, vide quæ afferuntur ξίφει τον μηρόν ( πληγείς ), ως Χάρης φησίν, υπό 35

et laudantur in Steph . Thesaur . v . Eloayyensús . · Chares ρείου του βασιλέως εις χείρας αυτό συνδραμόντος αυτός

Parius, ap . Aristot. Polit . I , 4 , 4 , Ispi yewprias scripsit .
δε Αλέξανδρος απλώς γράφων και μετά πάσης11

Chares grammaticus ap . schol . Aristoph. Av . 877 , ubi v.

Dübner.; sch . Arat . 254 ; schol Hom . II . 5 , 4 , Od. ' , 80 ;
θείας προς Αντίπατρον » Συνέβη δε μοι , φησί, και

Bachim . An . gr. 1,249 ; Sext . Empir. C. M. p . 16 B. m.; Phot. αυτό εγχειριδίω πληγήναι εις τον μηρόν. Αλλ' ου

Lex . et Etym . M. v. 'Höös. - Alius Chares ap. S. Maxim . άτοπον ούτε παραχρήμα ούτε ύστερον εκ της πληγές

JI , 597. - Alius in Bekik . An . p . 191 , 28 sqq . De confusis in attavangev. Cf, idem De fort. Alex . I , 2 ; Arriau . II ,

ter se Charone et Chæride grammaticis v . Hüllemanus ad

fragm . Charetis Mytil. p. 145 sq. Jdem reliquos homines ,
12 , 1 ; Diodor. XVII, 34 ; Curt. III , u , 10, 13 .

quibus Xápns nonien , recensere instituit.
2 ; Justin . XI , 9 .

DE REBUS ALEXANDRI. Alexander. Ceterum Alexander de hac pugna ad Autipatres

scribens non meminit ejus qui sauciaverat ipsiun : vulti
1 .

tum quidem femur gladio , sed nihil ex vulnere perire

Locum Alexandro fortuna præbuit , verum bic acie in
scribit accidisse .

struenda ad victoriam obtinendam vicit beneficia fortunæ ;
Apud Issum gladio femur ei vulneratum est a Dar

qui quum tanto barbarorum numero esset inferior, non de manum cum ipso conserente , ut Chares scribit : ipse

dit illis facultatem circumdandi se . Ipse dextero cornu quam pliciter et verissime scribit ad Antipatrum : Milqums ,

sinistro productiore et exporrecto oppositos sibi barbaros
inquit , usu venit ul pugione femur sauciarer ; sed -

in fugam vertit ante signa dimicans , ac vulnus in femore que tum neque postmodoquicquam mali es form

accepit, ut Chares ait a Dario , cum quo manus contulisset
evenit .
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2 .

κουφότητι και το πονείν αυτός αεί παραμυθούμενος

Plutarch . Αlex . 24 : Τύρον δε πολιορκών επτά μή- | πυρ καίoυσι και περικαθημένους τη πυρά δύο βαρ
την απορίαν των Μακεδόνων , προσέδραμε τους έγγιστα

θαλάττης όναρ είδε τον Ηρακλέα δεξιούμενοναυτόν | βάρους πατάξας το εγχειριδίωνκαι δαλόν άρπάσας ήκε

από του τείχους και καλούντα.Τών δε Τυρίων πολλούς τους μεν ευθύς εφόβησαν, ώστε φυγείν , τους δ'έπιόν
προς τους εαυτού κομίζων. 'Εγκαύσαντες δε πύρ πολύ

κατά τους ύπνους έδοξεν ο Απόλλων λέγειν, ώς άπεισι

προς Αλέξανδρον ου γάρ αρέσκειν αυτά τα πρασσό- μεν Χάρης ιστόρηκεν.
τας έτρέψαντο και κατηυλίσθησαν ακινδύνως. Ταύτα

μενα κατά την πόλιν . Αλλ' αυτοί μέν ώσπερ άνθρω
Ex Plutarcho sua hauserunt Eustath , ad Dion . P.

πον αυτομολούντα προς τους πολεμίους επ' αυτοφώρω 9μ, Zonaras p. 134. Cf. Arrian .II, 18 , 1 ; 20 , 5

τον θεόν ειληφότες σειράς τε τω κολοσσο περιέβαλλον
Sqq.; Curtius IV , 2 , 7 ; 3 , 21 sqq.; Diodor . XVII , 41.

αυτού και καθήλουν προς την βάσιν Αλεξανδριστήν κα

λούντες. Ετέραν δε όψιν Αλέξανδρος είδε κατά τους
3 .

ύπνους .
Σάτυρος αυτό φανείς εδόκει προσπαίζειν Plinius II. N. XXXVII , 11 : Theophrastus in

πόρρωθεν, είτα βουλομένου λαβείν υπεξέφυγε τέλος δε
Liguria effodi ( sc . electrum ) dixit , Chares vero

πολλά λιπαρήσαντος και περιδραμόντος ήλθεν εις χεί- | Phaethonten in Ethiopia Hammonis obiisse ; ob id

ρας. Οι δε μάντεις τούνομα διαιρούντες ουκ απιθανως delubrum ibi esse atqueoraculum electrumque gigni.

έρασαν αυτό- ΣαγενήσεταιΤύρος.» Καικρήνην C. Welcker. Ech. Trilog. p. 582not. Chares

δέ τινα δεικνύουσι πρός ήν κατά τους ύπνους ιδείν έδοξε Mytilenæus memoratur etiam in elencho auctt. ad
τον Σάτυρον. Διά μέσου δε της πολιορκίας επί τους | Plin.lib. XII et XIII , ubi de arboribus agitur.

"Άραβας τους προσοικούντας το 'Αντιλιβάνω στρατεύ

σας εκινδύνευσε διά τον παιδαγωγών Λυσίμαχον εξη
4 .

κολούθησε γάρ αυτώ λέγων του Φοίνικος ουκ είναι χεί Athenaeus VII , p. 277 , A : Χάρης δ' ο Μυτιλη
ρων ουδε πρεσβύτερος. Επει δε πλησιάσας τους ορει- ναίος ιστορεί ως κάλλιστα μήλα ευρών ο Αλέξανδρος

νούς και τους ίππους απολιπών πεζός έβάδιζεν, οι μεν περί την Βαβυλωνίαν χώραν, τούτων τε πληρώσας τα

άλλοι πολύ προήλθον, αυτός δε τον Λυσίμαχον , εσπέρας ήδη καταλαμβανούσηςκαιτων πολεμίωνεγγύςόν- σκάφη μηλομαχίαν από των νεων εποιήσατο ,ωςτην
θέαν ήδίστην γενέσθαι.

των, απαγορεύοντα και βαρυνόμενον ουχ υπομένων
4 a.

απολιπείν , αλλ ' ανακαλούμενος και παρακομίζων ελαθε

του στρατεύματος αποσπασθείς μετ' ολίγων και σκότους Plutarch . Phocion. 1η : Τον Φωκίωνα ποιησά

άμα και λίγους σφοδρού νυκτερεύων έν χωρίοις χαλε- μενος ( Αλέξ.) αυτού φίλον και ξένον εις τοσαύτην έθετο

πους. Είδεν ούν πόρρω πυρά πολλά καιόμενα σπο- τιμήν όσην είχον ολίγοι των αεί συνόντων . Ο γούν

ράδην των πολεμίων. Θαρρών δε του σώματος τη | Δούρις είρηκεν, ως μέγας γενόμενος και Δαρείου κρα

2 . dum excitat eum et trahit, ab exercitu imprudens cum

Tyrum urbem dum per menses septem aggeribus, machinis, paucis est distractus, noctemque in tenebris et acri gelu

atque ex mari triremibus ducentis oppugnat, per quietem asperis locis egit. Quum autem frequentes pyras apud hostes

Herculem vidit ex muro sibi manus tendentem incitantem- sparsim lucentes videret, fretus corporis suiagilitate, atque

que. Tyriorum vero multis visus in somniis Apollo est dicere in partem ipse laboris semper veniendo perplexitatem Ma

ad Alexandrum se transire : neque enim sibi cordi esse ea
cedonum leniens, accurrit ad proximum ignem ; barbarisque

quæ in urbe agerentur. Illi vero sicut transfugæ sceleris duobus, qui assidebant, gladio confossis ac correpto titione

comperti Apollinis simulacrum devinxere catenis, clavisque
rediit ad suos. Tum ingenti aceenso igne alios extemplo ex

basi affixere , Alexandri fautorem appellantes. Alia species terruerunt, ut fugam capesserent ; alios , qui ipsos invasere,

est noctu Alexandro obversata . Satyrus ei oblatus est. profligarunt, ac tutam noctem transegere. Hæc scripta re

Visus est hic procul ei alludere : quem quum corripere co- liquit Chares.

naretur , subducere se ; tandem post preces multas et 4 .

circumcursitationes venire in manus ipsi . Ei vates dissectu
Chares Mytilenæusnarrat Alexandrum , quum pulcherrima

nomine non absurde responderunt : Tua erit Tyrus , quod
mala in agro Babylonio reperisset, navigia jis implevisse ,

Gå græce tua significat. Ostendunt fontem , apud quem
et pomorum pugnam e navibus instituisse ita , ut jucun

videre per quietem visus est Satyrum. Dum tenet
dissimum esset spectaculum .

obsidio , movet in Arabas , qui Antilibanum accolunt. lbi

in periculum venit pædagogi causa Lysimachi : qui comi

tabatur eum , jactans se Phoenice neque inferiorem neque Phocionem quum amicum haberet Alexander, tanto ho

ætate esse graviorem . Postquam jam ad montana pervenit , nore affecit quanto perpaucos ex iis , qui circa eum esse

ac relictis equis iter fecit pedibus ; alii longe præcesserant , solebant. Certe Duris tradit Alexandrum, quum ad potentia

ipse vero nocte ingruente atque non longe ab hostibus fati- fastigium post devicturn Darium venisset , in « pistolis Sue

scentem et leſessum haud sustinensdeserere Lysimachum , ' lutem illud omisisse , exceptis tamen iis , quas ad Phocio

4 a .
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τήσας αφείλε των επιστολών το Χαίρειν , πλήν εν Cf. Ρlutarch. Sympos. I , 6 : Δεκεί δε και Καλλι

όσαις έγραφε Φωκίωνι τούτον δε μόνον ώσπερ Αντί- σθένης εν διαβολή γενέσθαι προς αυτόν ('Αλέξανδρον ),

πατρον μετά του Χαίρειν προσηγόρευε. Τούτο δε και | ως δυσχεραίνων δειπνείν διά τον πότον επεί και κύ

Χάρης ιστόρηχε . λικα λεγομένην 'Αλεξάνδρου μεγάλην ελθού .

Eadem narrat Ælian. V. H. I , 25 , celato fonte . σαν επ' αυτόν απεώσατο, φήσας ουκ έθέλειν Αλεξάνδρου

Ceterum Plut. locum etsi haud eleganterexpressum, | πιών Ασκληπιού δείσθαι. Ιdem De cohib . ira c. 3

recte tamen contra vv. doctorum conjecturas de- extr.: Και τον Αλέξανδρος και Καλλισθένης ( παρώξυ

fendit Hüllemanus ad Duridem l . I. νεν ) είπών, της μεγάλης κύλικος περιφερομέ

νης : « Ου βούλομαι πιών Αλεξάνδρου Ασκληπιού
5 .

δείσθαι . »

Athenaeus XII , p . 513 , F : Κληθήναι δε τα Σούσα
8 .

φησιν 'Αριστόβουλος (fr . 13 ) και Χάρης διά την ώραιό

τητα του τόπου: σούσον γάρ είναι τη Ελλήνων φωνή Plutarch . Αlex. 54 : Χάρης δε ο Μυτιληναίος φησι,

το κρίνον . τον Αλέξανδρον εν τω συμποσίω πιόντα φιάλην προτεί

Αpud Ρlutarch . Αlex . c. 46 Chares και εισαγγελείς ναι τινι των φίλων τον δε δεξάμενον προς εστίαν ανα

inter eos nominatur , qui nihil tradderint de Ama- στήναι και πιόντα προσκυνήσαι πρώτον, είτα φιλήσαι τον

zonibus Alexandrum convenientibus. V. Onesiacrit. | Αλέξανδρος και κατακλιθήναι. Πάντων δε τούτο

fr . 5 . ποιούντων εφεξής , τον Καλλισθένην λαβόντα τηνφιά

6 . λην , ου προσέχοντος του βασιλέως, αλλά “Ηφαιστίωνα

προσδιαλεγομένου , πιόντα προσιέναι φιλήσοντα , Δη
E LIBRO TERTIO .

μητρίου δε του προσονομαζομένου Φείδωνος ειπόντος

Athenaeus IV, p . 171, Β : Χάρης γούν εν τη τρίτη | « Ωβασιλεύ,μή φιλήσης: ούτος γάρ σε μόνος ου προσ
των Ιστοριών Πτολεμαΐόν φησι τον Σωτήρα εδέατρον κεκύνηκε, » διακλίναι το φίλημα τον Αλέξανδρον, τον

αποδειχθήναι Αλεξάνδρου. δε Καλλισθένη μέγα φθεγξάμενον ειπείν « Φιλήματι

εδέατρον ] V. Brisson. De reg . Pers. I, C. 93 ; | τοίνυν έλασσον έχων άπειμι. » Cf. Arrian. IV, 12 .

Steph. Thesaur. s . v . Cf. Geier. De vit . Ptol . Lag.
9.

Ιd . ibid. 55 : 'Αποθανείν δε αυτόν ( Καλλισθένην)

Athenaeus X , p . 434 , D : Καλλισθένης δε ο σοφι- | οι μεν υπ ' Αλεξάνδρου κρεμασθέντα λέγουσιν, οι δε εν

στης , ως Λυγκείς ο Σάμιός φησιν εν τοις Απομνημο- πέδαις δεδεμένος και νοσήσαντα , Χάρης δε μετά την

νεύμασι και Αριστόβουλος και Χάρης εν ταις “Ιστορίαις, | σύλληψιν επτά μήνες φυλάττεσθαι δεδεμένον , ώς εν την

εν τω συμποσίω του Αλεξάνδρου , της του ακράτου κύ- | συνεδρίω κριθείη παρόντος Αριστοτέλους: έν αίς δε

λικος εις αυτόν ελθούσης , ως διωθείτο , ειπόντος τινός | ημέραις Αλέξανδρος εν Μαλλοίς Οξυδράκαις ετρώθη,

αυτώ Διά τι ου πίνεις; Ουδέν δέομαι, έφη, Αλεξάνδρου | περί την Ινδίαν αποθανείν υπέρπαχυν γενόμενον και

πιών του Ασκληπιού δείσθαι. φθειριάσαντα . Cf. Vit . Callisthenis p . 5 .

p. 13 .

7 .

nem scriberet. Hunc enim solum eodem modo quo Anti 8 .

"patrum in epistolis præmisso Salutem alloquebatur. Idem Chares Mytilenæus Alexandrum narrat in convivio quo

Chares quoque narrat. dam , quum bibisset, phialam uni ex amicis porrexisse; illum,

5 . phiala accepta, ad aram versus surrexisse , ac postquam

Susa Aristobulus et Chares nomen habere dicunt a loci bibisset, adorasse primum , deinde osculatum Alexandrum ,

amonitate : Goubov enim Græcorum lingua significare li
mox accubuisse . Postquam id omnesdeinceps fecerint, cepisse

lium .
phialam Callisthenem , ac non attendente rege , sed cum

6 .
Hephæstione confabulante, bibisse atque ad ferendum regi

osculum accessisse. Ibi quum Demetrius cognomine Phidon

E LIBRO TERTIO . dixisset : « Cave , rex , osculeris eum , nam unus hic non

adoravit te ; » Alexandrum osculum declinasse,

Chares libro tertio Historiarum tradit Ptolemæum Sote- nem vero dixisse alta voce : « Uno ergo osculo minus fe

rem łôéatpov ( epularum ministerio præfectum ) constitu rens abibo . »

tum esse Alexandri..
9 .

7 .
Mortuum Callisthenem alii ab Alexandro suspensum , in

Callisthenes sophista , ut Lynceus Samius narrat in Com- vinculis alii morbo affectum dicunt . Chares tradit, postquam

mentariis et Aristobulus et Chares in Historiis , quum in comprehensus fuerit , septein menses in vinculis custoditum ,

convivio Alexandri meri calix ad illum pervenisset, isque ut in concilio , præsente Aristotele , judicaretur; ac quo

eum recusasset, interroganti cuidam cur non biberet , re- tempore in Mallis Oxydracis Indiæ sauciatus sit rex , ex

spondit : Nolo, postquam Alexandripoculum bibero, poculo corpore supra modum turgido et morbo pediculari illum

Asculapii indigere excessisse .

Callisthe
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10 .

13.

και κατά την Αρμενίας και Περσικής και Σουσιανήν

και Βαβυλωνίαν, παρόμοιον όστρέω : το δ' έστιν αδρόν

E LIBRO QUINTO . και πρόμηκες, έχον εν αυτώ σάρκα και μεγάλης και

λευκήν, ευώδη σφόδρα. 'Εξ ών εξαιρούντες οστα λευκά
Athenaeus XII, 514, E : Χάρης δ' ο Μυτιληναίος εν προσαγορεύουσι μεν μαργαρίτας , κατασκευάζουσι δ'

τη πέμπτη των Περί Αλέξανδρονιστοριών, « Εις τούτο εξαυτών ορμίσκους τε και ψέλια περί τας χείραςκαι
( φησίν ) ήκον τρυφής οι των Περσών βασιλείς , ώστε τους πόδας περί & σπουδάζουσι και Πέρσαι και Μή

έχεσθαι της βασιλικής κλίνης υπέρ κεφαλής οίκημα τι δοι και πάντες Ασιανοί πολύ μάλλον των εκ χρυσίου

πεντάκλινον , εν ώ χρυσίου πεντακισχίλια δια παντός | γεγενημένων . Cf. Androsth . fr . 1 : Bohlen. D. alte

έκειτοτάλαντα και τούτο εκαλείτο προσκεφάλαιον βα- Ιnd . II , p . 121 , 174 .

σιλικόν . Και προς ποδών έτερον οίκημα τρίκλινον , ου

τάλαντα τρισχίλια έκειτο αργυρίου , και προσηγορεύετο
Athenaeus I, p . 27 , D : "Οτι παρ ' 'Ινδούς τιμάται

βασιλικών υποπόδιον. Ην δ' εν τω κοιτώνι και λιθο
κόλλητος άμπελος χρυση υπέρ τηςκλίνης.- Cr. Big δαίμων, ώς φησι Χάρης ο Μυτιληναίος,όςκαλείται

Σοροάδειος: ερμηνύεται δε Ελλάδι φωνή οινοποιός .
Son . 1. 1. Ι , c . 77 ; Amynte fr . 4 .

Σοροάδειος ] indice Suridένας, υini dleus. V. Bolh

len. 1. 1. I , p . ΙΙ, cll . Schlegel. Incl . Bibl p . 25ο.

AthenaeusII, p. 124 , C : Χάρης δ' ο Μυτιληναίος

εν ταϊς Περί Αλέξανδρον ιστορίαις και όπως δείχιόνα δια Iden I , p . 32 , Β : Χαιρίας ( Χάρης ? ) δε εν Βα

φυλάττεσθαι είρηκε, διηγούμενος περί της πολιορκίαςτης | βυλώνι οινόν φησι γίνεσθαι τον καλούμενον νέκταρ. De

έν Ινδοϊς πόλεως Πέτρας, ορύξαι φάσκων τον Αλέξαν- | Cherea qui Hannibalis res narravit cogitari vix

δρον ορύγματα τριάκοντα συχνά, α πληρώσαντα χιόνος | potest ; Clharetem in antecedentibus laudatumin

παρεμβαλείν δρυός κλάδους ούτω γαρ παραμενεΐν | tellexerim ; nisi mavis Cheream de quo Plin . ΧΧ,

πλείω χρόνον την χιόνα . 23 , 99 et Auctor R. R.lat . p. 54 , 164 .
« Droysenius in Hist . Alex . p . 380 , hanc

14 .

Charetis narrationem fortasse ad Aorni saxi expu

Gellius N. A. V , 2 : Equus Alexandri regis etgnationem pertinere conjicit. » Geier .

capite et nomine Bucephalas fuit. Emptum Chares

scripsit talentis tredecim et regi Philippo donatum :

E LIBRO SEPTIMO . cris nostri summa est H. S. CCCXUI.

15 .

Athenaeus III , p . 93 , C : Χάρης δ' ο Μυτιληναίος

εν εβδόμη των Περί Αλέξανδρον ιστοριών φησι: « Θη- Plutarch . Αlex . 7ο : “Ο δε Αλέξανδρος από της

ρεύεται δε κατά την Ινδικήν θάλασσαν , ώσαύτως δε Ι ( Καλάνου ) πυράς γενόμενος και συναγαγών πολλούς

Ι .

13 a .

not. 29

12 .

10 . 12 .

E LIBRO SEPTIMO.

E LIBRO QUINTO .

Chares Mytilenæus septimo libro Historiarum Alexandri

Chares Mytilenæus quinto libro Historiarum Alexandri : scribit : « Capitur in Indico mari , similiter vero etiam in

eo luxuriæ , inquit , progressi sunt Persarum reges , ut a Armenia , Perside , Susiana , Babylonia , animal ostreo

capite lecti regii esset ædicula quinque lectorum capax , simile : cui testa est grandis , oblonga , habens intra se

in qua constanter quinque millia talentorum auri erant re carnem amplam et candidam , suavis admodum odoris . Ex

posita : appellabantque illud cervical regis. Aliaque erat his eximunt ossa candida , quas nuargaritas vocant, e qui

a pedibus ædicula trium lectorum capax , in qua deposita bus monilia conficiunt et armillas , manuum pedumque

erant tria talentorum millia : idque scabellum regis no- ornamenta ; quæ Persa , Medi Asiaticique omnes pluris

minabatur. Erat vero in illius cubiculo super lecto , etiam æstimant quam quæ ex auro confecta sunt . »

vitis aurea gemmis distincta . 13 .

11 .
Apud Indos deus colitur, qui , Charete auctore , vocatur

Soroadeus, quod in Græcam linguam translatym vini au

Chares Mytilenæus in Historiis Alexandri etiam qua ra- ctorem effectoremque sonat.

tioneconservanda sit nix exposuit, ubi Petræ oppidi Indorum 15 .

obsidionem enarrat. Scribit enim jussisse Alexandrum fossas Regressus a rogo ( Calani ) Alexander , frequentibus ami

triginta parum inter se distantes excavari easque nive re- cis et præfectis ad cænam invitatis , certamen et præmium

pleri , simul injectis quercuum ramis : sic enim plurimum proposuit potandi meri. Qui plurimum hausit, Promachus

tenipus duraluram e senivem . ad quattuor congios progressus est , relatoque pro victoriæ

pretio talento triduum superstes fuit . Ex ceteris , ut

Chares auctor est , unus et quadraginta ex temulentia exa

nimati , quum excepisset ingens gelu crapulam .
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των φίλων και των ηγεμόνων επί δείπνον αγώνα πρού- η ρείον , γάμους συνετέλεσεν εαυτού τε και των άλλων

θηκε και στέφανον άκρατοποσίας. Ο μεν ουν πλεϊ- φίλων , ενενήκοντα και δύο θαλάμους κατασκευασάμε

στον πιών Πρόμαχος άχρι χοών τεσσάρων προήλθε , νος εν τω αυτω τόπω. " Ην δε ο οίκος εκατοντάκλινος,

και λαβών το νικητήριον [ στέφανον ] τάλαντον ήμέρας | ενώ εκάστη ήν κλίνη κεκοσμημένη στολή γαμική εί

τρείς επέζησε . Των δε άλλων , ως Χάρης φησί , τετ- κοσι μνών αργυρά · η δε αυτού χρυσόπους ήν. Συμπα

ταράκοντα και είς απέθανον πιόντες, ισχυρού τη μέθη Τρέλαβε δε εις τοσυμπόσιον και τους ιδιοξένους άπαντας,

κρύους επιγενομένου . και κατέκλινεν αντιπροσώπους εαυτώ τε και τοις άλλοις

Athenreus X , p . 347 , A : Χάρης δ' ο Μυτιληναίος νυμφίοις τήν τε λοιπήν δύναμιν, πεζήν τε και ναυτι

εν ταις Περί Αλέξανδρον ιστορίαις περί Καλάνου ειπών | κήν , και τας πρεσβείας και τους παρεπιδημούντας εν

του Ινδού φιλοσόφου ότι ρίψας εαυτόν εις πυράν νενη- τη αυλή . Κατεσκεύαστο δε ο οίκος πολυτελώς και

μένην απέθανε , φησίν ότι και επί τω μνήματι αυτού | μεγαλοπρεπώς ίματίοις τε και οθονίοις πολυτελέσιν,

διέθηκεν Αλέξανδρος γυμνικών αγώνα και μουσικόν | υπό δε ταύτα πορφυρούς και φοινικούς χρυσούφέσι. Του

εγκωμίων. « " Έθηκε δε ( φησί ) και διά την φιλοινίας | δε μένειν την σκηνήν υπέκειντο κίονες εικοσαπήχεις

των Ινδών και ακρατοποσίας αγώνα . Και ήν άθλον τω | περίχρυσοι και διάλιθοι και περιάργυροι. Περιεβέβληντο

μεν πρώτο τάλαντον, το δε δευτέρω τριάκοντα μναί,και δ ' εν τω περιβόλω πολυτελείς αυλαίαι ζωωτοί και διά

το τρίτο δέκα . Των ούν πιόντων τον οίνον παραχρήμα | χρυσοι , κανόνας έχουσαι περιχρύσους και περιαργύρους.

μεν ετελεύτησαν υπό του ψύχους τριάκοντα και πέντε : Της δε αυλής ήν το περίμετρον στάδιοιτέσσαρες. Εγένετο

μικρόν δε διαλιπόντες εν ταις σκηναίς έξ . Ο δε πλεί- δε τα δείπνα πρός σάλπιγγα , τότε μεν εν τοις γάμους,

στον πιών και νικήσας έπιε μέν ακράτoυ χόας τέσσα- και άλλως δ ' αεί ότε τύχοι σπονδοποιούμενος, ώστε πάν

ρας
και το τάλαντον έλαβεν, εβίωσε δε ημέρας τεσσα- είδέναι το στρατόπεδον . Επί πέντε δε ημέραςεπετε

ρας ( τρείς? ), εκαλείτο δε Πρόμαχος. » λέσθησαν οι γάμοι , και έλειτούργησαν πάνυ πολλοί και

Cf. Ælian . V. H. II , 41 , qui sua sumpserit ex βαρβάρων και Ελλήνων και οι από της Ινδικής. Θαυ

Atheneo . Pro εγκωμίων , Hilleman conj. εγχώριον | ματοποιοί δε ήσαν διαπρέποντες Σκύμνος Ταραντίνος

quod adjectivum loco suo motum ponendum sit και Φιλιστίδης Συρακόσιος, Ηράκλειτος τε ο Μυτιλη :

ante άκρατοποσίας deleto καί. Qui quidem conje- | ναίος. Μεθ' ους επεδείξατο ραψωδός Αλεξις Ταραν

ctura nihil opus est.
τίνος . Παρήλθον δε και ψιλοκιθαρισται, Κρατίνος

Μηθυμναίος , 'Αριστώνυμος Αθηναίος , Αθηνόδωρος
16 .

Τήιος : εκιθαρώδησάν τε Ηράκλειτος τε ο Ταραντίνος

E LIBRO DECIMO . και 'Αριστοκράτης ο Θηβαίος . Αυλωδοί δε παρήλθον

Διονύσιος και Ηρακλεώτης, Υπέρβoλος Κυζικηνός. Πα .

Athenaeus XII , p. 538 , Β : Χάρης δ' εν τη δεκάτη | ρήλθον δε και αυληται, οι πρώτον το Πυθικόν ηύλη

των Περί Αλέξανδρον ιστοριών , « "Οτε( φησίν) είλε Δα- σαν, είθ' εξής μετά των χορών Τιμόθεος , Φρύνιχος ,

Chares Mytilenæus" in Rebus Alexandri postquam de epulis accepit, et legationes aliosque peregrinos qui in aula

Calano verba fecit , Indico philosopho , quem narrat in ex- aderant . Erat autem ecus sumptuose magnificeque instru

structum rogum sese projecisse , atque ita vitam finiisse , ctus veste et aulæis magni pretii; sub quibus alia erant

refert deinde ad ejus sepulcrum instituisse Alexandrum purpurea et punicea , auro distincta . Firmitatis causa sus.

certamen gymnicum itemque musicum certamen encomio- tinebatur tabernaculum columnis cubitorum viginti al

rum . Proposuit vero , ait , propter Indorum bibacitatem titudine , quæ aureis argenteisque laminis obductæ erant

etiam meri potandi certamen . Eratque præmium primo vi- et gemmis distinctæ . In circuitu expansa erant aulæa pre

ctori talentum , alteri triginta mina , tertio niinæ decem . tiosa , variis figuris et auro distincta , quorum baculi ali

Ex illis igitur , qui vinum biberunt, continuo mortui sunt reis argenteisque laminis erant obducti. Aulæ circuitus

frigore trigiuta et quinque; et paullo post in tentoriis sex . stadiorum quattuor fuit . Signo tuba dato cenabatur, et in

Qui autem plurimum bibens vicit , is mericongia biberat illis nuptiis et alias semper quoties solenne sacrificium rer

quattuor, talentum accepit, et vixit inde dies quattuor : no- faceret, adeo ut universus exercitus rem cognosceret.

men ei fuit Promachus.
Quinque autem continuis diebus celebratæ sunt illæ bilio

16 . pliæ ; ad quas ministeria sua conferebant multi et barbari

E LIBRO DECIMO . et Græci , atque etiam ex india . Aderant præstigiarum

Chares decimo libro Historiaruin De rebus Alexandri artifices in arte ista eminentes, Seyindus Tarentinus et Phi

scribit : « Sublato Dario Alexander nuptias celebravit , listides Syracusius et Heraclitus Mytilenæus. Post quos ar

quum suas tum amicorum omnium nonaginta duobus uno tis suæ specimen edidit rhapsodus, Alexis Tarentinus. Pro

in loco thalamis exstructis . (Ecus erat centum lectis in- dierunt porro nudam citharam pulsantes Cratinus Methy

structus : fecti singuli nuptiali cultu ornati, argentei ; regis mnæus,Aristonymus Atheniensis, Athenodorus Teius. Cair

vero lecto aurei pedes erant. Adhibuit autem in convivium tantes citharam pulsaverunt Heraclitus Tarentinus H

etiam privatos hospites cunctos, cosque ex adverso sibi Aristocrates Thebanus. Ad tibiam canentes prodierunt

et reliquis sponsis recumbere fecit : simul vero et totum Dionysius Heracleota et Hyperbolus Cyzicenus. Tibicines

qui aderat exercitum , quum pedestrem tum nauticum , aderant, qui prius Pythicum cecinerunt et deinde cum chu
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Kαφισίας , Διόφαντος , έτι δε Εύιος ο Χαλκιδεύς. Και η ύπνον φαντασίαν. "Ην δε η Οδάτις καλλίστη των

έκτοτε οι πρότερον καλούμενοι Διονυσοκόλακες 'Aλε- κατά την Ασίαν γυναικών, και ο Ζαριάδρης δε ήν κα

ξανδρoκόλακες εκλήθησαν διά τας των δώρων υπερβο- λός. Πέμποντος ούν του Ζαριάδρου προς τον Ομάρ

λάς,εφ' οίς και ήσθη ο Αλέξανδρος. Υπεκρίθησαν δε | την και φιλοτιμουμένου γήμαι την ανθρωπον, ου συνε

τραγωδοί μέν Θεσσαλός και Αθηνόδωρος και Αριστό- τίθετο ο Ομάρτης διά το είναι αρρένων παίδων έρη

κριτος , κωμωδοί δε Λύκων και Φορμίων και Αρίστων. | μος: ήθελε γάρ αυτήν δούναι ενί των περί αυτόν οι

Παρήν δε και Φασίμηλος και ψάλτης. Οι δε πεμφθέν- κείων. Και μετ' ου πολύν χρόνον ο Ομάρτης συνα

τες , φησί , στέφανοι υπό των πρεσβευτών και των λοι- | γαγών τους εκ της βασιλείας δυνάστας και φίλους και

πων ταλάντων ήσαν μυρίων πεντακισχιλίων. συγγενείς έποιείτο τους γάμους ου προειπών ότω μέλλοι

Εadem ex Atheneo Elianus ( V. Η . VIII , 7 ) διδόναι την θυγατέρα . ' Ακμαζούσης ούν της μέθης

in nonnullis negligentior. Cf. Arrian. Exp. Αlex . | εισκαλέσας την Οδάτιν ο πατήρ εις τοσυμπόσιον είπεν

VII, 4 ; Diodor. XVII , 107 ; Plutarch. Αlex . 70 , ή ακουόντων των συνδείπνων: « Ημείς, ώ θύγατερ Οδάτι ,

De fort. Alex . I , 7 ; Curtius X , 3 ; Justin . XII , 10 . νύν ποιούμεθα τους σoυς γάμους. Περιβλέψασα ούν

και θεωρήσασα πάντας, λαβούσα χρυσήν φιάλην και

πληρώσασα δος και θέλεις γαμηθήναι· τούτου γάρ κε

Atheneus XIII , p. 575 , Α : Ου χρή δε θαυμάζειν | κλήση γυνή, » Κάκείνη περιβλέψασα πάντας απήει δα

ει εξ ακοής τινες δράσθησάν τινων, οπότε Χάρης και κρύουσα , ποθούσα τον Ζαριάδρην ιδείν » επεστάλκει

Μυτιληναίος εν τώ δεκάτω των Ιστοριών των περί | γάρ αυτώ ότι μέλλουσιν οι γάμοι συντελείσθαι . Ο δε

Αλέξανδρόν φησιν ονείρατι θεασαμένους τινάς ους | στρατοπεδεύων επί του Ταναΐδος και διαλαθών την

μη πρότερον είδον ερασθήναι αυτών. Γράφει δε ούτως στρατοπεδείαν διέβη μετά μόνου του αρματηλάτου , και

« Υστάσπη νεώτερος ήν αδελφός Ζαριάδρης , περί ών | νυκτός ορμήσας επί του άρματος διήλθε διά της πό

λέγουσιν οι επιχώριοι ότι εξ Αφροδίτης και Αδώνιδος | λεως , διώξας περί τους οκτακοσίους σταδίους. Πλη

εγεννήθησαν. 'Έκυρίευσε δε ο μεν Υστάσπης Μηδίας | σίον δε της κώμης γενόμενος εν και τους γάμους συνετέ

και της υποκάτω χώρας , και δε Ζαριάδρης των υπεράνω | λουν και καταλιπών έν τινι τόπο αυτό άρματι τον

Κασπίων πυλών μέχρι του Τανάϊδος. Τών δε επέ- | αρματηλάτην, προήγεν ενδεδυκώς στολήν Σκυθικήν .

κεινα του Τανάϊδος Ομάρτη βασιλεί Μαραθών θυγάτηρ | Και παρελθών ειςτην αυλήν και ιδών την Οδάτιν έστη

ήν όνομα Οδάτις: περί ης εν ταις ιστορίαις γέγραπται | κυίαν προ του κυλικείου και δακρύουσαν κιρνωσάν τε

ως άρα κατά τον ύπνον ιδούσα τον Ζαριάδρην ερασθείη βραδέως την φιάλην , είπε πλησίον στις παρ' αυτήν ,

το δ' αυτό τούτο κακείνω πάθος συμπεσείν προς αυτήν . *Ω Οδάτι, πάρειμι δή σοι , καθάπερ ήξίωσας , εγώ

Διετέλουν γούν αλλήλων επιθυμούντες διά την κατά τον | Ζαριάδρης. » “Η δε κατανοήσασα ξένον άνδρα και καλόν

17 .

CC

ris modulati sunt, Timotheus , Phrynichus , Caphisias , mnium Asiæ feminarum , et Zariadres quoque formosussane

Diophantusatque Euius Chalcidensis. Et ab eo inde tempore, erat . Qui quum ab Omarte per legatos impense et operose

quos olim Dionysocolaces nominare consueverant, Alexan- petiisset , ut illam sibi daret uxorem , non consensit ille ,

drocolaces dicti sunt, ob munerum magnificentiam , quibus quia mascula prole carens alicui e suis familiaribus aut

etiam gavisus est Alexander. Porro fabulas agebant tragerdi cognatis collocatam illam cupiebat . Igitur haud multo post

Thessaluset Athenodorus et Aristocritus; comedi vero Lycon convocatis ex omni regno suo dynastis et amicis et cognatis,

et Phormio et Ariston . Aderat etiam Phasimelus psaltes. convivium nuptiale instituit , non prædicens cui eam vellet

Missæ autem , ait, tunc temporis coronæ partim per legatos, in matrimonium collocare. Dein quum ferverent pocula ,

partim ab aliis , talentis quindecies mille sunt a'stimatæ . » Odatim in ca'naculum vocatam coram convivis omnibus

17 . sic allocutus est : « Nos , o filia Odati , tuas nunc celebra

Neque vero mirari oportet si qui de auditu in amorem mus nuptias. Igitur circumspice et intuere singulos , ac

quarundam inciderunt; quandoquidem Chares Mytilenæus dein auream capiens phialam infunde, vinum , et ci trade

decimo libro Historiarum de rebus Alexandri narrat , fuisse cui nubere volueris , illius enim uxor nominaheris , » Et

etiam qui in amorem inciderint eorum , quos per somnum illa , omnes circum intuita, abiit lacrimabunda , desiderans

vidissent , nunquam autem oculis antea conspexissent. Scri- scilicet Zariadren videre : nam per nuncios ipsa ei signifi

bit autem ita : « flystaspi frater erat natu minor Zaria- caverat , celebratum iri nuptias. Ille vero castra ad Tanaim

dres : quos perhibent indigenx ex Venere et Adonide natos metatus , clam omnibus, qui in castris erant, transjecerat

esse . Dominus autem erat Hystaspes Mediæ et subjecta flumen uno auriga comite , et citato itinere noctu per ur

regionis ; Zariadres vero imperium habebat eorum tractuum bem transvectus est , circiter octingentis stadiis continuo

qui sunt supra Portas Caspias usque ad Tanaim. Fuit autem cursu confectis. Quum vero prope vicum venisset in quo

Marathorum regi Omartæ trans Tanaim filia , nomine Oda- celebrabantur nuptia , relicto in certo quodam loco auriga

tis , de qua scriptum in Historiis est ex oblata ipsi per so- cum curru , Scythicam stolam indutus perrexit. Tum

mnum specie Zariadris , amore illius fuisse captam , atque atrium ingressus et Odatidem conspicatus ante abacuin

idem prorsus accidisse Zariadri respectu Odatidis . Ex illa stantem lacrimabundam et cunctanter miscentem pateram ,

igitur specie per somnum oblata mutuo desiderio ambo prope illam consistens dixit : « Odati, en tibi adsum ,quem .

constanter ducebantur. Erat autem Odatis pulcherrima o- admodum mandasti , ego Zariadres. » Illa vero conspecto
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και όμοιον τώ κατά τον ύπνον έωραμένω περιχαρής Hæc cum descriptivne nuptiarum Susianorum

γενομένη δίδωσιν αυτή την φιάλην και δς άρπάσας ( fr . 16 ) coherere , atque unam vel alteram puel

αυτήν απήγαγεν επί το άρμα και έφυγεν έχων την '0- larum, quas amicis Alexander elocavit, Odatidis

δάτιν. Οι δε παίδες και αι θεραπαιναι συνειδυίαι τον nomine insignem fuisse , recte sine dubio statuit

έρωτα κατεσιώπησαν , και κελεύοντος του πατρός καλεϊν | Geierus . Cf. Droysen . Aler . p. 28ο , 3, et Aristot ,

ουκ έφασαν ειδέναι όπου πεπόρευται. Μνημονεύεται | in Massil. Rep . ap . Αthen. XIII, p . 576, Α.- Μία

δε ο έρως ούτος παρά τους την Ασίαν oικoύσι βαρβάροις | ραθών] « Quum de Marathis illis apud alios omnes

και περισσως έστι ζηλωτός , και τον μύθον τούτον ζω- auctores altum sit silentium , Holstenius ad Steph .

γραφούσιν εν τοις ιερούς και τους βασιλείοις , έτι δε | Byz. p . 196 suspicatus est , Μαιωτών fortasse aut

ταις ιδιωτικαίς οικίαις και ταϊς εαυτών θυγατράσιν οι | Σαρματων scriptum oportuisse . » SCHWEIGH.EU

πολλοί των δυναστών όνομα τίθενται Οδάτιν. »
SER.

viro peregrino et formoso , ei simili quem per somnium Celebratur igitur iste mutuus amor apud barbaros Asiam

viderat , gaudio elala pateram ei tradit : et ille raptam incolentes, et singulariter mirantur eum omnes, et fabulain

Odatin ad currum abduxit , et cum ea aufugit. Famuli hanc pictam exhibent in templis, in regiis et privatorum in

vero et ancillæ , amoris consciæ , conticuere : et jubente ædibus : atque etiam plerique dynastæ filiabus suis no

patre vocari filiam , aiebant nescire se quorsum ivisset. men imponere consueverunt Odatin .



EUMENES CARDIANUS

ET

DIODOTUS ERYTHRÆUS.
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.

Eumenes Cardianus , Alexandro αρχιγραμμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ .

τεύς , Ephemerides Regias scripsit , quarumjactu

ram sane est cur doleamus. Vitam Eumenis nar

rant Cornelius Nepos et Plutarchus . Cf. De Geer . Elian . V. Η . ΙΙ , 23 : Δίου μηνός , φασί , πέμ

De Eumene Cardiano a ceteris Alexandri ducibus πτη έπινε παρ' Eυμαίω είτα έκτη έκάθευδεν εκ του

rite distinguendo , Utraj. 1838 ; Paulys Real-ency- πότου , και τοσούτον εκείνης της ημέρας έζησεν όσον

clop . 5. V. De Diodoto Erythreo , quem Εumeni | αναστάς χρηματίσαι τοις ηγεμόσιν υπέρ της αύριον

jungit Athenaeus X , p . 434 , B (fr. 1 ) , aliunde non | πορείας λέγων ότι έσται πρωί. Και εβδόμη είστιάτο

constat ; eum ex Alexandri γραμματέων numero | παρά Περδίκκα και έπινε πάλιν , και ογδόη έκάθευδε .

fuisse suspicatur Geierus. Preter Eurmenein et | Πέμπτη δε επί δέκα του αυτού μηνός και ταύτη έπινε ,

Diodotum etiam Strattis quidam Olynthius Ephe- και τη επομένη τα ειθισμένα έδρα τα εκ του πότου.

merides Alexandri scripsisse perhibetur. Ita enim | Παρά Βαγώα δέεδείπνησε τετράδι μετά είκάδα (απείχε

Suidas : Στράττις 'Ολύνθιος, ιστορικός Περί των των βασιλείων και Βαγώα οίκος δέκα σταδίους) · είτα τη

'Αλεξάνδρου εφημερίδων βιβλία πέντε: Περί ποταμών | τρίτη έκάθευδε . Δυοίν ουν θάτερον , η Αλέξανδροςκα

και κρηνών και λιμνών: Περί της Αλεξάνδρου τελευ- κώς τοσαύτας του μηνός ημέρας εαυτόν ζημιοϊ διά τον

της. Verum quum de morte Alexandri Ephip- | οίνον, και οι ταύτα γράψαντες ψεύδονται. Εξεστι δε εκ

pum Olynthium egisse compertum habeamus , τούτων εννοείν , και του λοιπού χρόνου τα όμοια αυτούς

hunc cum Stratti confundi adeo ut non soluun | λέγοντας, ών και Ευμένης και Καρδιανός (και) εκείνος

istud de morte regis scriptum , sed etiam Diaria έστι .

regia ad Ephippum referenda sint, nescio an recte Athenaeus , X , p. 434 , Β : Επινε δε ο Αλέξανδρος

opinatur Ste - Croix . Exam . crit. p . 45 ( *) .
πλείστον , ως και από της μέθης συνεχώς κοιμάσθαι δύο

ημέρας και δύο νύκτας. Δηλούται δε τούτο εν ταις
(*) Cet ouvrage (sc . Εumenis) ,a en juger par quelques | Εφημερίσιν αυτού , ας ανέγραψαν Ευμένης και Καρδια

fragments qui nous en restent , doit être regardé comme

νός και Διόδοτος και Ερυθραίος.
un journal très - exact et fort circonstancié des actions et

de la vie privée d'Alexandre. Strattis d'Olynthe en avait Plutarch . Symp. Ι , 6 : Λόγος ήν περί Αλεξάνδρου

donné un abrégé (? ) , en cinq livres. Suidas in v . Etpáttis. του βασιλέως , ώς oύ πoλύ πίνοντος , αλλά πολύν χρό .

Cet auteur pourrait avoir confondu Strattis avec Ephippus.
νον εν τω πίνειν [και] διαλέγεσθαι τους φίλοις έλκον

Il attribue du moins au premier l'ouvrage sur la mort d'A

lexandre , qui appartient au dernier. Peut -être même cet τος . Απεδείκνυε δε αυτούς φλυαρούντας Φίλινος εκ

ouvrage n'était - il que l'extrait des Ephémérides (? ) dont Sui- των Βασιλικών Εφημερίδων, εν αίς συνεχέστατα γέ

das parle. Du reste je ne réfuterai pas les paradoxes de

Dodwell sur les Ephémérides et l'abrégé attribué à Strattis , dans beaucoup d'autres endroits , un étrange abus des ar

De Cyclis p . 471 , 472. Ce savant Anglais y fait , comme guments négatifs.

REGIA DIARIA .

1 .

Dii mensis quinta die , ut ferunt , perpotavit apud Eu

mæum ( Medium ? ), deinde sexto erapulam edormivit , ne

que plus illo die vixit , quam ut surgens cum ducibus de

crastina profectione ageret, dicens eam summo mane futu

ram . Septimo deinde die convivio acceptus est apud Per

diccam , seque rursus vino ingurgitavit et octavo dormivit.

Decimo quinto autem die ejusdem mensis, etiam tunc po

tavit, ac sequenti fecit quæ potation m sequi solebant .

Vigesimo septimo canavit apud Bagoam . Distabat a regia

Bagoæ domus stadiis decem . Dein vigesimo octavo dormi.

vit . Ex duobus igitur alterum : aut Alexander male tot die

bus istiusmensis se ipse multavit per vinolentiam , aut qui

hæc tradiderunt mentiuntur. Ex illis autem colligere li

cet, eos etiam de reliquo tempore similia dicere , in quibus

etiam Eumenes Cardianus ille est.

Bibebat Alexander plurimum , adeo ut post ebrietatem

indesinenter dormiret per duos dies duasque noctes. Tradit

hoc in Diariis regiis Eumenes Cardianus et Diodotus Ery

thræus.

Sermo inciderat de rege Alexandro , quod is non

biberet multum , sed inter pocula disserendo cum amicis

multum extrahere temporis solitus esset. At dicentes hoc

vanitatis convicit Philinusex Diariis regiis , in quibus creber .



122 EUMENIS ET DIODOTI

2 .

γραπται και πλειστάκις , ότι « τήνδε την ημέραν εκ δειν αυτού , ότι ήδη έπύρεσσεν. Έκκομισθέντα δε επί

του πότου εκάθευδεν » , έστι δ' ότε « και την εφεξής. κλίνης προς τα ιερά θύσαι ωςνόμος εφ' εκάστη ημέρα ,

( Διό και προς τας συνουσίας αργότερος ήν , οξύς δε και | και τα ιερά επιθέντα κατακέϊσθαι εντω ανδρώνι έστε

θυμοειδής· άπερ σωματικής εστι θερμότητος. Λέγεται | επί κνέφας, εν τούτω δε τούς ηγεμόσι παραγγέλλειν

δε και του χρωτός ήδιστον αποπνείν , ώστε καταπιμ - 1 υπέρ της πορείας και του πλού , τους μεν ως πεζή ιόν
πλάναι τους χιτωνίσκους ευωδίας αρωματιζούσης: 8 τας παρασκευάζεσθαι ες τετάρτην ημέραν , τους δε άμα

δοκεί και αυτό θερμότητος είναι ) . οι πλέοντας ώς εις πέμπτην πλευσομένους. Εκείθεν δε

Δίου μηνός ] Gesner . , Perizonius ; libri δι' ού ; | κατακομισθήναι επί κλίνης ως επί τον ποταμόν, και

Scheffer. voluit Δαισίου . « Possitin mentem venire | πλοίου επιβάντα διαπλεύσαι πέραν του ποταμού ες τον

alicui , non mensis , sed auctorum nomen subesse | παράδεισον , κακεί αύθις λουσάμενον αναπαύεσθαι. Ες

syllabis δι ' ου μηνός , atque legendum esse Διόδοτος δε την υστεραίαν λούσασθαί τε αύθις και θύσαι τα νο

και Ευμένης φασί. Ιta enim melius certe intelligitur , | μιζόμενα και εις την καμάραν εισελθόντα κατακεί

quid velint ad finem capitis verba ών και Ευμένης σθαι διαμυθολογούντα προς Μήδιον» παραγγείλαι δε και

ο Κ . και εκείνος έστι , « GEIER . Eυμαίω] De | τοις ηγεμόσιν απαντήσαι έωθεν . Ταύτα πράξαντα δει

hoc non constat . Ευμένει conj. Scheffer ., Μηδίω πνήσαι ολίγον κομισθέντα δε αύθις ες την καμάραν

Perizonius , Πτολεμαίω Geier . – Ceterum ne ma- πυρέσσειν ήδη ξυνεχώς την νύκτα όλης. Τη δε υστε

lignius de crebris istis compotationibus judices , ραία λούσασθαι και λουσάμενον θύσαι . Νεάρχω δε και

quas per Desium mensemrex instituisse fragm. 2 et | τοις άλλοις ηγεμόσι παραγγείλαι τα αμφί τον πλούν

3 traditur, tenendum est Desium haud dubie fuisse | όπως έσται ες τρίτης ημέραν . Τη δε υστεραία λούσα

mensem epularem , uti θεοδαίσιον Cretensem (Εtym. | σθαι αύθις και θύσαι τα τεταγμένα , και τα ιερά επι

Μ . p . 252, 3ο : Δαίσιμον , εδώδιμον. Δαίσιος μην θέντα ουκέτι ελιννύειν πυρέσσοντα. Αλλάκαι ως τους

παρά Μακεδόσιν σιτογόνος. Ρlura V. ap. C. Herrmann. | ηγεμόνας είσκαλέσαντα παραγγέλλειν τα προς τον έχ

Ueber. gr. Monatskunde p . 53 ) . Monuit hæc cl . πλουν όπως αυτό έσται έτοιμα : λούσασθαί τε επί τη

Creuzerus Hist. Kunst p . 398 . εσπέρα , και λουσάμενον έχεις ήδη κακώς. Τη δε υστε

ραία μετακομισθήναι ες την οικίαν την προς τη κολυμ

βήθρα και θύσαι μεν τά τεταγμένα , έχοντα δε πονή .

Arrian . Exp . ΑΙ. VII , 25 : Και αι Βασίλειοι Εφη- ί ρως όμως έσκαλέσαι των ηγεμόνων τους επικαιροτάτους

μερίδες ώδε έχoυσι. Πίνεις παρά Μηδίω αυτόν κωμά και υπέρ του πλού αύθις παραγγέλλειν. Τη δε επιούση

σαντα· έπειτα εξαναστάντα και λουσάμενον καθεύδειν μόγις εκκομισθήναι προς ταιερά και θύσαι , και μηδέν

τε και αύθις δειπνείν παρά Μηδία και αύθις πίνειν , μείον έτι παραγγέλλειν υπέρ του πλού τοις ηγεμόσιν.

πόρρω των νυκτών και απαλλαχθέντα δε του πότου λού- | Ες δε την ύστεραίαν κακώς ήδη έχονταόμως θύσαι τα

σασθαι· και λουσάμενον ολίγον τι έμφαγείν και καθεύ- | τεταγμένα . Παραγγείλαι δε τους μεν στρατηγούς δια

ríme et continenter scriptum est : Hanc diem a compo. ut mane adessent. His peractis cænasse modice, rursusque

tatione dormivil ; aliquando etiam , et posteram . ( Itaque in cubiculuin delatum continue per totam noctem febrici

all venerem quoque fuit segnior, alias acer et iracundus : tasse . Postridie lavisse , lotumque sacrificasse , et Nearelo

quæ calorem corporis arguunt . Ac dicitur corpus ejus sua- reliquisque ducibusnavigationem in tertium diem indixisse:

vissime oluisse , ita ut tuniculæ fragrantia replerentur aro- postero quoque die lotum consueta sacrificia diis fecisse,

matum odorem æmulante : quod idem a calore provenire sacrificiisque factis febrim non cessasse. Nihilominus ta
videtur.) men convocatis ducibus præcepisse, ut omnia ad navigatio

2 . nem parata essent ; lotumque sub vesperam pejus habuisse.

Diaria regia ita habent : Alexandrum apud Medium com- Sequente luce in ædes balneis vicinas translatum esse, con

essatum bibisse, deinde quum surrexisset segue abluis- suetaque sacrificia peregisse . Quumque jam vis morbi

set , dormiisse : rursumque edisse apud Medium et in mul- invaluisset , primarios tamen duces evocasse , deque navi

tam noctem bibisse, quumque e convivio discessisset , gatione rursus mandata dedisse. Altero die difficulter ad

lavisse ; lotum nonnihil mandisse , ibique cubuisse , quod modum ad sacrificia delatum sacrificasse, nihilo secius

jam febricitaret : deinde lectica ad sacrificia delatum sacri- navigationem imperasse. Postridie , quum jam pessime

ficasse, ut consueverat per singulos dies ; sacrificiisque per- haberet , tamen a consuetis sacrificiis non destitisse. Jus

actis in androne jacuisse ad vesperam usque . Inter hæc sisse vero ut duces circa aulam versarentur : et eos qui

iter navigationemque ducibus pronuntiasse, et quidem mille , quique quingentis militibus præfecti essent, pro fori

eos , qui pedites profecturi erant, in quartum diem ; quibus custodiam agere. Quumque jam plane langueret,ex

vero secum navigaturi essent , ut in quintum diem parati horto in regiam translatam . Ingressis ad eum ducibus,

essent jussisse. Post hæc lectica delatum flumen versus , agnovisse quidem eos , alloqui tamen non potuisse, nul

conscensa nave flumen trajecisse in hortum amenissimum , lamque vocem edidisse, et tota illa nocte ac sequenti die

ibique rursus lotum requievisse. Postridie denuo lotum gravissima febri correptum esse.

consueta sacrificia diis fecisse ; ingressumque cubiculum Sta in Diariis regiis scriptum legitur : deinde vero milites

jacuisse cum Medio colloquentem , imperasseque ducibus l desiderio ejus videndi captos esse ; et nonnullis vivum cer
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τρίβειν κατά την αυλήν , χιλιάρχας δε και πεντακο- ή το πυρέξαι. Τη δε εξής λουσάμενος εις τον θάλαμος

σιάρχας προ των θυρών. Ήδη δε παντάπασι πονήρως | μετήλθε και διημέρευσε προς Μήδιον κυβεύων. Είτ'
έχoντα διακομισθήναι εκ του παραδείσου εις τα βασί- οψε λουσάμενος και τα ιερά τους θεούς επιθείς , εμφα

λεια . Εισελθόντων δε των ηγεμόνων γνώναι μεν αυτούς , | γών διά νυκτός έπύρεξε . Τη εικάδι λουσάμενος πάλιν

φωνήσαι δε μηδέν έτι , αλλ' είναι άναυδον· και την έθυσε την ειθισμένην θυσίαν · και κατακείμενος εν τω

νύκτα πυρέσσειν κακώς και την ημέραν και την άλλην λουτρώνι, τους περί Νέαρχον έσχόλαζεν , ακροώμενος

νύκτα και την ημέραν . Ούτως εν ταις Εφημερίσι ταϊς | τα περί τον πλούν και την μεγάλην θάλατταν. Τη δε

βασιλείους αναγέγραπται· και επί τούτοις ότι οι στρα- κάτη φθίνοντας ταυτά ποιήσας μάλλον ανεφλέχθη , και

τιώται επόθησαν ιδείν αυτόν , οι μεν , ως ζώντα έτι | την νύκτα βαρέως έσχε , και την επιούσαν ήμέραν επύ

ίδoιεν , οι δε , ότι τεθνηκέναι ήδη εξηγγέλλετο , επι- ρεττε σφόδρα. Και μεταρθείς κατέκειτο παρά την με

κρύπτεσθαι δε αυτού έτόπαζον πρός των σωματοφυλά- γάλην κολυμβήθραν , ότε δή τοϊς ηγεμόσι διελέχθη περί

κων τον θάνατον , ώς έγωγε δοκώ • τους πολλούς δε υπό των ερήμων ηγεμονίας τάξεων , όπως καταστήσωσι δο

πένθους και πόθου του βασιλέως βιάσασθαι ιδείν 'Αλέ- κιμάσαντες. Εβδόμη σφόδρα πυρέττων έθυσεν εξαρθείς

ξανδρον . Γόν δε άφωνον μεν είναι λέγουσι παραπορευο- προς τα ιερά . Τών δ' ηγεμόνων εκέλευε τους μεγί

μένης της στρατιάς , δεξιούσθαι δε και ως εκάστους την στους διατρίβειν εν τη αυλή , ταξιάρχους δε και πεντα

τε κεφαλήν επαίροντα μόλις και τον οφθαλμούν επι- | κοσιάρχους έξω νυκτερεύειν . Εις δε τα πέραν βασίλεια

σημαίνοντα . Λέγουσι δε αι Εφημερίδες αι βασίλειοι εν διακομισθείς , τη έκτη σμικρόνύπνωσεν · ο δε πυρετός

τω του Σεράπιδος Ιερώ Πείθωνά τε εγκοιμηθέντα και | ουκ ανήκεν . Έπελθόντων δε των ηγεμόνων , ήν άφω

"Άτταλον και Δημοφώντα και Πευκέσταν , πρός δε νος , ομοίως δε και την πέμπτην· διό και τους Μακε

Κλεομένην τε και Μενίδαν και Σέλευκον , επερωτάν | δόσιν έδοξε τεθνάναι , και κατεβόων ελθόντες επί τας

τον θεόν εί λώον και άμεινον 'Αλεξάνδρα εις το ιερόν | θύρας , και διηπειλούντο τους εταίροις , έως έβιάσαντο .

του θεού κομισθέντα και έχετεύσαντα θεραπεύεσθαι και των θυρών αυτοίς ανοιχθεισών , εν τοις χιτώσι καθ'

πρός του θεού · και γενέσθαι φήμην τινά εκ του θεού , ένα πάντες παρά την κλίνην παρεξήλθον. Ταύτης δε

μη κομίζεσθαι εις το ιερόν, αλλ' αυτού μένοντι εσε- της ημέρας οι περί Πύθωνα ( Πείθωνα sec . Arrian.)

σθαι άμεινον . Ταύτά τε απαγγείλαι τους εταίρους και 1 και Σέλευκον εις το Σαραπείoν αποσταλέντες ηρώ

Αλέξανδρον ού πολύ ύστερον αποθανείν , ώς τούτο άρα | των ,των , ει κομίσουσιν εκεί τον Αλέξανδρος και δε θεός

ήδη δν το άμεινον . Ου πόρρω δε τούτων ούτε Αριστο- κατά χώραν εάν ανείλε . Τη δε τρίτη φθίνοντας προς

βούλω ούτε Πτολεμαίω αναγέγραπται. δείλην απέθανε . Τούτων τα πλείστα κατά λέξιν εν ταϊς

Εφημερίσιν ούτω γέγραπται.
3 .

Hæc Ephemeridum testimonia inter se conci

Eadem brevius, sed singulos dies accuratius liavit et de morbi qui Alexandrum abstulit natura

notans tradit Plutarch . Alex . 76 : 'Evo taisEono peritissime disseruit medicus doctiss. E. Littré in
μερίσιν ούτως γέγραπται τα περί την νόσον . Ογδόη επί commentatione Sur la maladie d'Alexandre le

δεκάτη Δαισίου μηνός εκάθευδεν εν τω λουτρώνι διά | Grand, cujus nondum editae epitomen habes in

nere cupientibus, nonnullis , quod jam mortuus esse dice- febre afflictus est . Die vicesimo lotus solenne sacrum iterum

retur, mortemque ejus custodibus corporis celari ( mea peregit , decumbensque in balneo Nearcho vacavit naviga

sententia ) suspicantibus , plerosque præ dolore ac deside- tionem suam et quid vidisset in Oceano exponenti. Vige

rio regis vi ad illum videndum irrupisse. Sed jam regem , simo primo quum idem fecisset, aggravavit febris, noctem .

ingrediente exercitu , vocem defecisse : capite tantum ægre que egit gravem , ac postridie est acri febri tentatus; trans

sublevato atquc oculis indicium aliquod animi facientibus , latusque decubuit juxta magnum natatorium . Eodem

singulis dextram præbuisse. lisdem Diariis continetur, in tempore cum ducibus egit , quemadmodum ordines vacuos

Serapidis æde pernoctasse Pithonem , Attalum , Demophon- cxplerent cum iis deliberans.Vigesimo quarto , ingravescente
tem et Peucestam , præterea Cleomenem et Menidam ac vi morbi, sacris operatus est ad quæ est deportatus, ac

Seleucum . Et percontantibus deum , an melius satiusque præcipuos duces in aula jussit commorari, centuriones et

esset Alexandrum in templum suum , ut a se curaretur, de- tribunos excubare pro foribus. Delatus in ulteriorem regiam

ferri, oraculum redditum , non oportere eo deferri, sed vigesimo quinto die paullisper quievit, febris non remisit.
melius ei si ibi maneat fore . Idque amicos Alexandro re- Quum adiissent eum duces , jam vocem amiserat . Pari

nuntiasse , neque multo post Alexandrum decessisse , quasi modo vigesimo sexto egit. Unde Macedones mortuum rati

id magis in rem ipsius esset. His ulteriora neque Ptole. ad fores magno strepitu accesserunt, minisque amicos regis

mæus neque Aristobulus consignarunt. coegerunt, ut admitterentur; ac foribus apertis tunicati ad

3 . unum omnes præter lectum ejus transierunt . Eodem die

In Diariis ad hunc modum de morbo Alexandri scriptum Python et Scleucus ad templum Serapis missi consulue

est : Octavo decimo die mensis Dasii in balneo febris causa runt deum , an deportarent eo Alexandrum . Deus, ne eum

cubavit ; postero die lotus contulit se in cubiculum , cum- moverent loco , respondit. Vigesimo octavo sub vespe .

que diem alea ludo cum Medio transegit. Inde vespere Jotus ram exspiravit. llæc fere in Diariis perscripta ad verbum

et sacris operatus , postquam cibi nonnihil sumpserat, nocte sunt.
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II

SINNERI editione Vitæ Plutarcheæ ( Paris , 1842 ) , un régiine contraire . Alexandre sacrifia le premier

p . 133–138, ubi hæc : « Alexandre , quoi qu'on jour de sa maladie, il sacrifia encore le second, le

ait dit , n'est pas mort du poison, mais de la fièvre; troisième , le quatrième, quoiqu'il fût déjà dans

la fièvre à laquelle il succomba est la fièvre conti- un état fâcheux ; le cinquième, il fut porté avec

nue ou pseudo -continue des pathologistes des pays peine au lieu du sacrifice, qu'il fit cependant ; le

chauds; ou bien encore , si nousnous tenons dans sixième , il accomplit encore la céréinonie malgré

la pathologie antique, c'est la fièvre synèque, guve le mal qui l'accablait, et ce ne fut qu'après avoir

zhs, d'Hippocrate. » ainsi persévéré jusqu'à l'extrême limite de ses for

« Dans le premier livre des Épidémies 3 , u ces qu'il cessa les sacrifices ordonnés , mais déjà

( tom . II , p . 676 du texte grec de la nouvelle édi- il avait perdu la parole. Les bains qu'il ne man

tion ) , Hippocrate divise la fièvre synèque , quant qua pas de prendre les six premiers jours de sa

à sa marche, en trois catégories : « Chez certains maladie ne lui furent pas moins funestes, d'autant

malades , dit- il , elle est vive dès le debut , acquiert plus qu'ils étaient contraires au traitement à sui

toute sa violence et tend au plus mal , puis elle vre dans sa maladie. Enfin le traitement auquel

s'atténue à l'approche de la crise et au moment de Alexandre fut soumis , le genre de vie qu'il mena

la crise ; chez d'autres , elle débute mollement et durant sa maladie , devaient le faire succomber;

d'une manière lente , s'accroissant et s'exaspérant les médecins eux -mêmes , dont Diodore de Sicile

chaquejour ; puis, à l'approche de la crise et pen- fait seul mention , ne purent lui être d'aucun se

dant la crise, elle éclate dans toute son intensité ; cours. Et l'on ne peut s'empêcher de réfléchir que

chez d'autres enfin , débutant avec bénignité , elle le vainqueur de l'Asie, que le roi qui avait exécuté

s'accroît et s’exaspère ; puis, arrivée jusqu'à un de si grandes choses et qui en méditait de plus

certain point, elle se relâche de nouveau jusqu'à grandes encore , fut, soit par sa propre opinia

la crise et pendant la crise . » treté , soit par le défaut d'attention de ceux qui le

« C'est dans la seconde de ces trois catégories soignèrent , plus mal dirigé dans les périls d'une

qu'il faut placer la fièvre continue qui emporta affection grave, que n'aurait pu l'être quelquesol
Alexandre. dat de son armée . »

« Reste à connaître les causes qui amenèrent

cette maladie. Si l'on met de côté les causes pu

rement hypothétiques deSainte -Croix , qui accuse

l'intempérance du roi, ou celles du docteur Vin- Præter Ephemerides Eumenes etiam Epistolas

cent , qui y joint la violence de ses passions, la reliquit, quarum mentionem faciunt Plutarchus

tension continuelle de son esprit et le développe- in Vita Eumenis c . 2 ( eiteivo] où deivės, aluúhos

ment constant de toutes ses facultés , on trouvera και πιθανός , ως εκ των Επιστολών συμβάλλειν

que la cause efficiente de la fièvre est toute entière totiv ) et Lucianus Pro laps. inter salut, c . 8 (P.

placée dans l'influence climatologique. En effet, le 206 Didot. ), ubi hæc : "Ote A légavôpos tilviv 'loco

climate chaud de Babylone suffisait pour donner a | μάχην αγωνιείσθαι έμελλεν , ως Ευμένης και Καρ

Alexandre une fiévre continue et rémittente, genre | διανός εν τη προς Αντίπατρον επιστολή λέ

de maladie naturel à de semblables contrées. A γει , έωθεν εισελθών εις την σκηνήν αυτού και Ηφαι

cette cause efficiente on doit ajouter, comme cause στίων , είτ' επιλαθόμενος είτ’ έκταραχθείς ώσπερ εγώ,

prédisposante, l'excès des boissons , qui a pu ren- είτε και θεού τινος τούτο
καταναγκάσαντος ,,

ταυτόν

dre le roi plus sensible a finfluence maligne du | εμοί έφη, Υγίαινε , βασιλεύ, καιρός ήδη παρατάττε

ciel où il se trouvait . D'un autre côté la catastro- σθαι. Ταραχθέντων δε των παρόντων προς το παρά

plhe fut accelerée par les sacrifices , les bains , le | δοξον της προσαγορεύσεως και του Ηφαιστίωνοςολί

jeu et le soin des affaires , qui ne pouvaient que ! γου δείν υπ ' αιδούς εχθανόντος , Αλέξανδρος, Δέχομαι ,

fatiguer Alexandre... Or , un mal dont letraitement | είπε , την κληδόνα · το γάρ σώους επανήξεις από της

exigeait du repos ne pouvait qu'être augmenté par l ueros gên UOL ÚTÉOXntal.



EPHIPPUS OLYNTHIUS.

I

Ephippus ( * ) Olynthius quattuor locis Athenæi quorum magistratuum ab Alexandro esse consti

laudatur Περί της Αλεξάνδρου και Ηφαιστίωνος | tutum , eundem etiam post Alexandri mortent,

μεταλλαγής et Περί τ. 'Α . κ . Η . ταφής (**) . Pre- Ptolemæo Lagida huic provinciæ præfecto, hac in

terea nomen Ephippi occurrit in elencho au- terra remansisse præsentemque splendidis inter

ctorum ad Plinii lib . XII et XIII , ad quos con- fuisse funeribus in magni regis honorem institu

sarcinandos fere omnibus Alexandri rerum scri- tis , postea vero ab eo descriptis, haud absonum

ptoribus Romanus auctor usus est . Ceterum videatur . - Quod ad Ephippi commentariorum

quem Olynthium Athenæus dicit , eundem Arria - argumentum fidemque attinet , maximopere ille

nus (Exp . III, 5,4 ) , siquidem vera est Geieri con quidem in Alexandri Magni vita privatà ac mori

jectura , Chalcidensem nominat (*** ) . Verba Ar- bus describendis videtur elaborasse , ita tamen ,

riani haec sunt : Φρουράρχους δε των εν Μέμφει μέν | ut neque exaggerationibus neque fabulis fictis abs

Πανταλέοντα κατέστησε ('Αλέξανδρος και τον Πυδναίον, | tineret . »

εν Πηλουσίω δε Πολέμωνα τον Μεγακλέους Πελλαίον ,

των ξένων δε άρχειν Λυκίδαν Αιτωλόν , γραμματέα δε

επί των ξένων Εύγνωστον τον Ξενοφάντου των εταί- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙ

ρων , επισκόπους δε αυτών Αισχύλον τε και ΣΤΙΩΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ .

"Έφιππον τον Χαλκιδέως. Sic codd. optimi ; alii

Χαλκιδαίως , ut patris nomen corruptum latere vi

deatur ; edit . Βas . dedit Χαλκιδόνα και editt . Vulc. et
E LIBRO PRIMO .

Blanc . Χαλκηδόνα ; Geierus corr , Χαλκιδέα .

« Quæ quidem sententia , ait , et ætatis et patriæ
Athenaeus III , p . 120 , E : Μακεδόνες δ' , ώς φη

rationibus et ipso Ephippi librorum argumento
σιν "Έφιππος ο Ολύνθιος εν τω Περί της Αλεξάνδρου

egregie comprobatur . Αtqui quum Arriani constat | και Ηφαιστίωνος ταφής , ουκ ήπίσταντο πίνειν ευτά

lestimonio , Ephippum Chalcidensem sive Olyn
κτως , αλλ' ευθέως έχρώντο μεγάλαις προπόσεσιν , ώστε

thium una cum Eschylo Rhodio επίσκοπον reli- 1 μεθύειν έτι παρακειμένων των πρώτων τραπεζών και

μή δύνασθαι των σιτίων απολαύειν .
(*) Έφιππος pro "Έφορος olim legebatur ap . Suid. s. V.

De Ephippo comico non est quod dicamus.

( **) Vid . Diodor. XVII , 114 sqq.; XVIII, 26 sqq ., quem

ex Ephippo fortasse sua petiisse suspicio est Santo -Cru Ιdem IV , p. 146, C : “Ο δε μέγας Αλέξανδρος

cii ( Exam . crit. p. 45 ) . et Geieri . Ceterum de morte δειπνών εκάστοτε μετά των φίλων , ως ιστορεϊ 'Έφιπ
Alexandri Stratlis Olynthiusz cripsisse dicitur ap. Suidam πος και Ολύνθιος εν τω Περί της Αλεξάνδρου και Ηφαι

5. h . V.,quem cum Εphippo maleconfusum esse s11spicatur | στίωνος μεταλλαγής, ανήλισκε της ημέρας μνάς έχα
Ste - Croix p. 45. Vid . fragm . Eumenis Cardiani. Jam quum

idem Strattis ap . Suid. etiam'Αλεξάνδρου εφημερίδων βιβλία | τον δειπνούντων ίσως εξήκοντα ή εβδομήκοντα φίλων .

TÉVTE composuisse perhibeatur, hoc quoque opus Ephippo Cf. Dinonis fr. 19 ; Brisson . De regio Pers. imp.

nostro aliquis vindicaverit , adeo ut Strattidi nihil relin- 1 , c . 88 sq .

quatur nisi libri Περί ποταμών και κρηνών και λιμνών. Αt
3 .

si Ephippus in Ægypto a rege relictus est, Diaria regia scri

bere vix potuit.
Ιdem XII , p . 537 , D : Περί δε της Αλεξάνδρου

(*** ) Similiter Dionysium Chalcidensem et Olynthium

esse unum eundemque suspicatus sum. V. fragm . Dionysii
του πάνυ τρυφής "Έφιππος μέν ο Ολύνθιος εν τω Περί

Chalcidensis .. της Ηφαιστίωνος και Άλεξάνδρου τελευτής φησιν ότι

2 .

DE ALEXANDRI ET HEPHÆSTIONIS 2.

MORTE ET SEPULTURA . Alexander Magnus cum amicis cænans , ut tradit Ephip .

pus Olynthius in libro De Alexandri et Hephaestiofs obitu ,
1 .

centum minas impendebat quotidie , cænantibus circiter

E LIBRO PRIMO . sexaginta aut septuaginta amicis.

Macedones , ut ait Ephippus Olynthius libro primo De
3 .

Alexandri et Hephaestionis sepultura , modeste bibere ne- De Alexandri Magni luxuria Ephippus Olynthius in libro

sciverunt, sed initio statim ita largis utebantur propinatio- De Hephæstionis et Alexandri obitu ait : In hortis ipsi sta

nibus , ut jam ebrii essent primis adhuc appositis mensis, et tutum fuisse aureum solium et lectos argenteis fultos pe

perfrui cibis non possent. dibus , in quibus cum amicis sedens responsa dabat.
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εν τω παραδείσω έκειτο αυτω χρυσούς θρόνος και κλί- των οπισθοφυλάκων υπερπεπαικώς πάσαν κολακείαν ,

ναι αργυρόποδες , εφ' ών καθεζόμενος εχρημάτιζε μετά κοινωσάμενος τώ Αλεξάνδρω, εκέλευσε τον κήρυκα

των εταίρων . Sequitur locus Nicobules. άνειπείν ότι Γοργός και οπλοφύλαξ Αλέξανδρον 'Άμμω

Ιd . ib. p. 537 , E : "Έφιππος δέ φησιν ώς'Aλέξαν- νος υιόν στεφανοί χρυσοίς τρισχιλίοις , και όταν 'Αθήνας

δρος και τας ιεράς εσθήτας εφόρει εν τοις δείπνους · οτε πολιορκή , μυρίαις πανοπλίαις και τοις ίσοις καταπέλ

μεν τήν του 'Αμμωνος πορφυρίδα και περισχιδείς και ταις και πάσι τοις άλλοις βέλεσιν εις τον πόλεμον

κέρατα καθάπερ ο θεός , οτέ δε και της Αρτέμιδος , ήν | ικανοίς . »

και επί του άρματος εφόρει πολλάκις , έχων την Περ- Lacunarm post vocem παρασκευασθέντων indica

σικήν στολήν , υποφαίνων άνωθεν των ώμων τό τε τόξον | vit Schweigheuserus .

και την σιβύνην · ενίοτε δε και την του Ερμού : τα μεν

άλλα σχεδόν και καθ' εκάστην ημέραν χλαμύδα τε 4 .

πορφυράν και χιτώνα μεσόλευκον , και την καυσίαν

έχoυσαν το διάδημα το βασιλικόν · εν δε τη συνουσία Athenaeus X , p. 434 , Α : ' Έπινε δε και Πρωτέας

τα τε πέδιλα και τον πέτασον επί τη κεφαλή και το | ο Μακεδών πλείστον , ώς φησιν Έφιππος εν τω Περί

κηρύκειον εν τη χειρί πολλάκις δε και λεοντήν και βό- της Αλεξάνδρου και Ηφαιστίωνος ταφής , και ευρώστω

παλον , ώσπερ ο Ηρακλής... τω σώματι διήγε, καίτοι τω πιείν εγγεγυμνασμένος ών.

"Έρβανε δε ο Αλέξανδρος και μύρω σπουδαία και | Αλέξανδρος γούν αιτήσας ποτέ ποτήριον δίχoυν και

δίνω ευώδει το δάπεδον εθυμιάτο δε αυτώ σμύρνα και πιών προύπιε τω Πρωτέα . Και δς λαβών και πολλά

τα άλλα θυμιάματα' ευφημία τε και σιγή κατείχε υμνήσαςτον βασιλέα , έπιεν ως υπό πάντων κροταλισθη

πάντας υπό δέους τους παρόντας αφόρητος γάρ ήν και ναι. Και μετ' ολίγον το αυτό ποτήριον αιτήσας ο Πρω

φονικός έδόκει γάρ είναι μελαγχολικός. 'Εν Εκβα- τέας και πάλιν πιών προύπιε τω βασιλεί. Ο δε Αλέ

τάνοις δε ποιήσας το Διονύσω θυσίαν και πάντων δα- ξανδρος λαβών έσπασε μέν γενναίως , ου μην υπήνεγκεν,

ψιλώς εν τη θοίνη παρασκευασθέντων * , και Σατραβά- αλλ' απέκλινεν επί το προσκεφάλαιον , αφείς των χει

της και σατράπης τους στρατιώτας είστίασε πάντας . Τρών το ποτήριον . Και εκ τούτου νοσήσας απέθανε , του

«'Αθροισθέντων δε πολλών επί την θέαν , φησίν ο “Εφιπ- Διονύσου , φησί , μηνίσαντος αυτώ , διότι την πατρίδα

πος , κηρύγματα εγίνετο υπερήφανα και της Περσικής αυτού τάς Θήβας επολιόρκησεν .

υπεροψίας αυθαδέστερα · άλλων γάρ άλλο τι ανακη- Cf. Ælian , V. H. XII, c . 26 , Curtius VIII , 1 ,

ρυττόντων και στεφανούντων τον Αλέξανδρον , είς τις 21 .

Ephippus scribit Alexandrum etiam sacras vestes in honorarent Alexandrum , unus aliquis e novissimi agminis

ceenis gestasse, modo Ammonis purpuram et fissiles soleas, ductoribus, omnes assentatione supergrediens, re cum

et cornua sicut ipse deus ; modo Dianæ , cujus cultum sæpe Alexandro communicata hæc edicere præconem jussit :

etiam sumebat quum curru veheretur, Persica quidem Gorgus , armorum custos , Alexandrum Ammonis filium

stola indutus, sed ita ut supra humeros arcusdeæ et spicu- corona donat trium millium aureorum : et quando Athenas

lum emineret; subinde etiam Mercurii cultum . Alias fere oppugnabit, decem millibus armaturarum , et telis omnibus

ac quotidie chlamydem purpuream et tunicam medio albo instrumentisque ad belli usum facientibus. »

intertexto, et causiam , cui diadema regium circumpositum ; 4 .

ubi vero cum amicis una esset , talaria , et petasum in capite Bibebat plurimum etiam Proteas Macedo , ut scribit

et caduceum in manu : sæpe vero etiam leoninam pellem et Ephippus in libro De Alexandri et Hepbæstionis sepultura,

clavam , veluti Hercules . robustoque corpore vitam traduxit , quamvis se strenue

Rigabat Alexander exquisitissimis unguentis et fragranti in bibendo exercuisset. Alexander igitur aliquando, quum

viuo pavimentum : adolebatur vero illi myrrha et reliqua poculum poposcisset bicongium , bibens propinavit Protex ;
suffimenta ; favebantque linguis qui aderant omnes cum quod ille sumptum , multis laudibus regem prosecutus,

alto silentio præ metu . Sanguinarius enim erat , nec ferenda ebibit plaudentibus cunctis. Et haud multo post idem pocul

ejus ira . Videbatur enim esse melancholicus. Echatanis lum poscens Proteas , rursusque bibens propinavit regi.

quum Baccho solenne sacrificium perageret , omnibus ad Alexander vero , accepto poculo , hausit quidem fortiter,

epulum abundantissime comparatis, ** et Satrabates præ- at perferre non potuit, sed reclinatus in pulvinar, e manu

fectus milites omnes epulis accepit. « Ad quod spectaculum dimisit poculum . Et ex eo tempore morbo correptus obiit,

quum multi confluxissent, ait Ephippus, superba multa quum infensus ei esset ( ut ait idem auctor) Bacchus, quod

edebantur præconia et vel Persica arrogantia insolentiora . patriam ipsius Thebas oppugnasset.

Nam quum alii alia per præcones edicerent et coronis



CYRSILUS PHARSALIUS

ET

MEDIUS LARISSÆUS.

De Cyrsilo (*) Pharsalio nihil constat . Quæ de | XX , 50 ) , eodemque anno funestæ calamitati in

Medio traduntur, Geierus comprehendit hisce : terfuit, qua Antigonus et Demetrius Ptolemæum

« Medius , Oxythemidis filius , patria Laris- in ipsa Ægypto adorientes afflicti sunt ( Diod . XX,

sæus ( Arrian . Ind . 18 , 9 ) , ab omnibus quidem 74 sqq ). Fideliter enim etiamtum Antigoni rebus

quotquot ejus mentionem fecerunt veteribus au consuluisse atque operam dedisse Medium , satis

ctoribus inter eos appellatur Alexandri Magni apparet ex fatali isto soinnio , quo tristem expe

amicos , qui regi inprimis cari fuissent atque fa- ditionis eventum præsagiebat ( Plutarch. Demetr .

miliarissima consuetudine juncti ( v . Arrian . VII , 19 ) . Neque improbabile est ipsum fortasse Medium

24 , 4 ), a Plutarcho ( De adulat. et amic . disc . 35 , ea clade oppressum occubuisse, quum nusquam

p . 78 ed . Didot . ) autem vel in eorum habetur nu- post hæc tempora ejus mentio facta sit . Fallitur

mero qui adulationis illecebris pravisque consiliis enim Meinekius ( Exercitat. in Athen . p . 33 ) quod

Alexandri animum corrupissent et ad injustitiam eum supra Antigoni ætatem vixisse intelligi opi

crudelitatemque stimulassent. Huic enim si fidem natur ex Lucian . Macrob . c . II , ubi hæc legun

habemus , ήν ο Μήδιος του περί τον Αλέξανδρον χο- tur : 'Avriyovos od vlos ulv Tv Ayuntplou, vlovos od

ρού των κολάκων οίον έξαρχος και σοφιστής κορυφαίος | Αντιγόνου του μονοφθάλμου ούτος τέσσαρα και τεσ

επί τους αρίστους συντεταγμένος. Εκέλευεν ούν θαρρούν- σαράκοντα Μακεδόνων εβασίλευσεν έτη , εβίωσε δε

τας άπτεσθαι και δάκνειν ταϊς διαβολαίς , διδάσκων | όγδοήκοντα , ως Μήδιός τε ιστορεί και άλλοι συγγρα

ότι, καν θεραπεύση το έλκος και δεδηγμένος , ή ουλή μένει | φείς . Quare hoc quidem loco quum de Antigono

täis olabolñs. Atque hinc potissimum Plutarchusdi- Gonata agatur, quem circa annum demum 239 a .

cit factum esse , ut Callisthenes , Parmenio , Philo- C. mortuum esse constat ( cf. Droysen Hellenism .

tas occiderentur, Bagoas contra , Demetrius eorum- II , p . 399 not. 94 ) , non Medium Alexandri ami

sirniles adulatores honoribus cumularentur. At sed alium quendam ejusdem nominis aucto

vero cave ne nimium tribuas ponderis huic Plu- rem , de quo nihil præterea cognitum habemus,

tarchi narrationi, quippe quæ ex eodem fluxisse intelligendum esse luce clarius est . (Medius qui

videatur fonte , unde vana ista orta est suspicio , dam Stoicus memoratur ap . Porphyr. Vit . Plotin.c .

eundem Medium veneno Alexandri necem matu- 20. ] Ceterum quod addit vir eruditissimus : « Fuit.

rasse ( Arrian . VII , 27 , 3 ) . Ceterum paullo ante que haud dubie cognationis vinculo conjunctus

diem supremum identidem Alexandrum apud Me- cum illo Medio , qui Ol . 96 , 2 cum Lycophrone,

dium amicum cænatum esse satis constat . Post Pheræorum tyranno , de principatu Thessaliæ

regis autem obitum una cum Nearcho Medius ab bellavit ( v . Diodor . Sic. XIV , 82 , cli , Buttmann.

Antigoni regis stetit partibus ejusque classi præ- Mythol. II , p . 286 ) , » hoc neque affirmare ausim

fectus per varia illorum temporum discrimina for- neque refellere . Hunc igitur Medium historici

titer ac strenue pugnavit ( Diodor. XIX , 69, 75 ) . operis fuisse auctorem , recto quidem est testimo

Itaque pugna etiam navali ad Cyprum Salaminiam nio Strabonis locus infra ascriptus. Præterea vero

facta ( 306 a . C. ) , qua Ptolemæi Lagidæ classis quum nusquam apud veteres vel Medii vel Cyrsili
magna clade a Demetrio , Poliorcetæ cognomine una cum Medio citati , de quo præter nomen ni

postea appellato , victa est , Antigoni filium comi- hil cognitum est , liber commemoretur, de ejus

tatus consilio et sollertia Medius adjuvit ( Diodor . argumento , pretio , fide quidquam statuere non

licet , neque illud quidem compertum habemus,
(*) Cyrsilusquidam memoratur ap . Harpocration ., Plot .

utrum data opera de Alexandri rebus ille egerit ,
et Suid. s. ν.: Κ. , ον 'Αθηναίοι κατέλευσαν , διότι υπακούειν

Népsz!5 AÇOSTPÉTETO, ex Demosth p. 296, 9. CL. Cic. de off. an tractaverit potius quæ ab ejus successoribus (orce

III , 11 ; Walz . Rhet. gr . tom . III , p . 352 ; VI,443 ;VIII, 171 cóypes ) gesta sint . »

que
cum ,
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[ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. ]
υποκριτών δε διασκευήν εν τοις αναπλάσμασι και τον

της ιππικής ζηλόν φασιν είναι Θετταλικών , και τού

Strabo XI , p. 53ο : Αρχαιολογία δέ τις έστι | τους ομοίως και Μήδους. Την δε Ιάσονος στρατείαν

περί του έθνους τούδε ('Αρμενίου ) τοιαύτη . 'Αρμενος και τα Ιασόνια μαρτυρεί , ών τινα οι δυνάσται κατέ

εξ Αρμενίου (' Ορμενίου ), πόλεως Θετταλικής, ή κεί- σκαψαν παραπλησίως ώσπερ τον εν Αβδήρους νεών

ται μεταξύ Φερών και Λαρίσσης επί τη Βοίβη, καθά- του Ιάσονος Παρμενίων.

περ είρηται , συνεστράτευσεν Ιάσονι ες την 'Αρμενίαν Τον δέ 'Αράξην κληθήναι νομίζουσι κατά την

τούτου φασίν επώνυμον τήν 'Αρμενίαν οι περί Κυρσί- | ομοιότητα την προς τον Πηνειόν υπό των περί τον'Αρ

λον τον Φαρσάλιον και Μήδιον τον Λαρισσαίον, άνδρες | μενον ομωνύμως εκείνω" καλείσθαι γάρ 'Αράξην κά

συνεστρατευκότες 'Aλεξάνδρω. Των δε μετά του 'Αρ- κείνον διά το απαράξαι την Όσσαν από του Ολύμπου,

μένου τους μεν την Ακιλισηνήν οικήσαι την υπό τους | ρήξαντα τα Τέμπη και τούτον τον εν Αρμενία δε από

Σωφηνοϊς πρότερον ούσαν , τους δε εν τή Συσπιρίτιδα | των ορών καταβάντα πλατύνεσθαι φασι το παλαιόν και

έως της Καλαχηνής και της 'Αδιαβηνής έξω των 'Αρ- πελαγίζειν εν τοις υποκειμένοις πεδίοις , ουκ έχοντα

μενιακών όρων. Και την εσθήτα δε την Αρμενιακήν | διέξοδον Ιάσονα δε μιμησάμενον τα Τέμπη ποιήσαι

Θετταλικήν φασιν , οίον τους βαθείς χιτώνας, ούς | την διασφάγα , δι' ής καταράττει νυνί το ύδωρ εις την

καλούσιν Αιτωλικούς εν ταϊς τραγωδίαις και ζων- | Κασπίαν θάλατταν εκ δετούτου γυμνωθήναιτο'Αρα

νύουσι περί τα στήθη , και εφαπτίδας , ώς και των | ξηνών πεδίον , δι' ου συμβαίνει δέων επί τον καταρ

τραγωδών μιμησαμένων τους Θετταλούς· έδει μέν γάρ | ράκτης ο ποταμός.

αυτοίς επιθέτου κόσμου τοιούτου τινός . Οι δε Θεσσα- De hisce Thessalorum scriptorum commentis

λοί μάλιστα βαθυστoλoύντες , ως εικός , διά τό πάντωνπάντων | vide Miller . Min . p . 281 sq . Αιτωλικούς ] Θετ

είναι Ελλήνων βορειοτάτους και ψυχροτάτους νέμεσθαι | ταλικούς cong . Coray .

τόπους , επιτηδειοτάτην παρέσχοντο μίμησιν . Την των

[DE REBUS ALEXANDRI.] loca incolunt ) , commodissimam imitandi occasionem præ

buerunt. Hunc igitur histrionum in figmentis ornatum nec

Quod ad antiquitatem gentis Armeniorum attinet , talis non rei equestris studium dicunt Thessalicum esse ,Thes.

fertur narratio. Armenus , oriundus ex Armenio Thessaliæ
salisqne cum Medis commune . Porro Jasonis expeditionem

oppido , sito inter Pheras et Larissam ad Beben lacum , etiam lasonea sive sacella Iasonis testantur, quorum non

uti diximus , lasoni expeditionis in Armeniam comitem se
nulla reges everterunt similiter ac Parmenio lasonis tem

præbuit. Ab hoc nomen habere Armeniam affirmant Cyrsi- plum , quod erat Abderis.

lus Pharsalius et Medius Larissæus , qui castra Alexandri Jidem auctores Araxem ob similitudinem cum Peneo flu

sunt secuti. Eorum qui cum Armeno fuerint , alios sedes vio ab Armeno ejusque comitibus eodem nomineappellatum

posuisse in Acilisena, quæ antea sub Sophenis fuerit ;alios in esse . Νam Peneum item vocari Araxem a verbo απαράξαι,

Syspiritide usque ad Calachenam et Adiabenam , quæ extra quod scilicet Ossam ab Olympo perrumpens Tempe vallem

fines sit Armeniæ . Vestes quoque Armeniacas esse dicunt diremisset. Similiter Araxem in Armenia a montibus de

Thessalicas, scilicet tunicas demissas , quas Ætolicas in tra- scendentem antiquitus aiunt in latum se effudisse inque

gediis vocant et cingunt circa pectus, atque paludamenta, subjectis stagnasse campis , quum nullum haberet exilum :

qualia tragedi quoquc habeant imitati Thessalos : nam
Iasonem autem , Tempeimitatum, meatum aperuisse , per

ascititio tali aliquo ornatu indigebant. Thessali autem quem nunc aqua in Caspium mare se præcipitat : exinde

maxime prolixa stola utentes ( quod nimirum omnium detectum esse Araxenum campum , per quem Nuvius ad

Græcorum coaxime sunt septentrionales et frigidissima catarractas fertur ,



POLYCLETUS LARISSAUS

ET

POLYCRITUS MENDÆUS.

POLYCLETUS LARISSÆUS. Alexandri historiæ auctorem , alterum Polycritum ,

cui vindicanda sint quæ de rebus Siculis tradun
Polycletum Larissæum ( fr. 8 ) De rebusAlexan

tur . Ille Larissæus fuit , hic , ut Diogenes testatur

dri scripsisse opus octo aninimum libros complexum
(fr. 2) , Mendæus. Atque Mendæi scriptoris nomen

( fr. 8 ), etsi disertis verbis nemo tradidit , tamen

ex argumentis fragmentorum colligitur . Inter co
non Polycletum sed Polycritum fuisse , vel inde

mites Alexandri eum fuisse conjecit Reinesius; id collegeris,quod Plutarchus quoque in Artox, c. 31

memorat Mendæum Polycritum , medicum Arque veri similliinum esse mihi quoque videtur.

Ac nescio an auctor nostersit idein eun Polycleto taxerxis Memnonis,quiuna cum Ctesia in aula re
Larissæo, patre Olympiadis, quæ Demetrio ei , gis Persarum servatus sit .

Siculorum auctorem e Sicilia oriundum esse
qui Cyrenen occupavit , Antigonum Dosonem pe

perit ( 263 a. C. ). Vid . Euseb. Chron. p . 180 ed . pro explorato ponerem , si recte sehaberent , quæ

Mai. , coll. Droysen , Hellenism . II , p. 296. Alium vulgo legunturapud Stephanum Byz . : Mevodí, nó

Polycletum Larisseum, patrem Eunomi Thessa. ΗλιςΣικελίας εγγύς Παλίκων Απολλόδωρος έν β' Χρο

νικών (fr . 5ο ) . Τοεθνικόν Μενδαίος, ως Λύκαι , Λυ
lorum prætoris , memorat Eusebius l . 1. p . 181 ,

Unde hoc certe patet genuinum nomen scriptoris Ptolemæus III, 9 habet , jam vidit Cluverus, cuxaios. Sed ibi scribendum esse Mevai.. Mevaios, uti

historiæ Alexandri Polycletum esse , non vero Po

lycritum , quod libri Plutarchi in Alex. 46 ( fr.6) jus conjecturam firmat Stephani codex Rhedigera

et Strabonis p. 735 ( fr. 4 ) exhibent.
nus , ubi exaratum : Mevdiw .. Mevaios (* ) . Jam fieri

Reliquiæ operis maximam partem spectant ad quidein potuit ut apud Diogenem quoque men
dose libri Μενδαίος pro Μεναίος prebeant ; sed

geographica, de quibus multus admodum auctor

fuisse videtur. Quæ iis insunt erronea haud pres quum Plutarchus quoque Mendæum Polycritum

serim , quum eadein et similia erraverint scriptores memoret, atque probabile sit si non eundem ho

mineun (** ) , patriam certe eandem signari, verisi
notæ optimæ . Majoris momenti est , quod cum

Onesicrito et Clitarcho manifestum narravit men- (*) Apud Diodorum quoque XI , 88, 6 , pro Néas scriben

dacium ( fr. 6 ). dum esse Mevas in versione latina I. I. significavi.

(** ) Certe tempora non refragarentur quominus circa an

num 398 Polycritus una cum Ctesia apud Artaxerxem ver

POLYCRITUS MENDÆUS. satus sit , postea autem in Siciliam profectus Dionysio for

tasse artis suæ operam præstiterit. Accedit quod Polycle

Exstant præterea loci quattuor vel quinque | Phalaridis. Suspicariinde licet notum in Sicula historia
tum medicum Phalaridis tyranni memorat auctor Epistol.

ex opere petita, quo res Dionysii junioris etalia ad
fuisse Polycletum sive Polycritum medicum , fabrum vero

Siculam historiam pertinentia exposita erant. Ejus Epistolarum Phalaridi tribuisse hominem qui Dionysii

auctorem Diodorus et Athenæus dicunt IIolúxheltov; tyranni fuerit. Ceterum locus Plutarchi (Artox. c. 31 )

Diogenes, Pseudo -Aristoteles et Antigonus in Hist.
hic est : "Επεμψεν ( Κόνων ) επιστολήν βασιλεϊ ('Αρτοξέρξη

Μέμνονι ) περί ών διενοείτο . Και ταύτην εκέλευσε τον κομί
mir . præbent llouxputov ; Plinius denique eadem

ζοντα μάλιστα μεν αποδούναι διά Ζήνωνος του Κρητός ή

que Antigonus narrans Polyclytum nominat . Hunc | Πολυκρίτου του Μενδαίου (τούτων δ' ήν ο μεν Ζήνων ορχη

eundem esse cum Polycleto Larissæo censuit Wes- στής , ο δε Πολύκριτος ιατρός ) : αν δ' ούτοι μη πορώσι ,

seling. ad Diodor. XIII,83, p. 60g ed. Bip ., quem xecauci xepaueùs,invidere soleat , non novihocPolycritoδιά Κτησίου του ιατρού . Jam quum ιατρός ιατρό sicuti

secuti sunt Heynius De fontt. Diod . p. 87 , Droy- aptiorem hominem ,qui malignos istos de Ctesia rumo

sen . Hellen . II , p . 63 , alii . Argumentum tamen res sparserit. Nam quæ Plutarchus 1. I. de fraude Cte

sententiæ attulerunt nullum. Neque mihi quærenti siæ in medium profert, ita comparata sunt, utab eo tan

idoneum se obtulit. Ipsa Polycriti et Polycleti tum , qui simul cum Ctesia apud regem degisset , cum veri

nominum confusionis frequentia suadet potius ,
aliqua specie contendi possent. Ab hoc fortasse sua accepit

Dinon , de rebus minimis ac tantum non sub oculis Ctesia
duos exstitisse auctores , alterum Polycletum gestis ausus obloqui.

SCRIPTORES RER . ALEX .
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mile sane est recte se habere verba Diogenis, ideo- tasse prima operis pars res amplectebatur Dionysii

que Polycritum oriundum esse ex Mende urbe senioris, cujus tyrannidis initia ( 406 a. C. ) cuin

Thracica . Non prætermittendum tamen est in la- | Agrigenti eversione arcte conjuncta sunt ( v. Dio

dor . XIII, 91 sq. ) .

dæus legi Polycritus Mendesius;quod si scripturæ Quod deniqueapud Pseudo-Aristotelemin Mir,

ΠΟΛΥ

1 .

varietate nititur ( sed vix crediderim ), novam du- Ausc . C. 122 ( fr . 4 ) Polycritus dicitur ó tà Eixelize

bitationem injiceret. yeypaços evĚTEO IV , id , si vitio verba carent, num

Ætatem scriptoris indicare videtur Diodorus (fr . ad Dionysii historiam , quam adulator tyranni metro

1 ) . Niinirum Diodorus quæ Agrigentinorum ante heroico composuerit, referendum sit , haud dijudi

eversionem urbis (406 a. C. ) opulentia fuerit expo- co. A vero tamen propius abesse mihi videor sta

nens , inter alia describit Gelliæ cellam vinariam , tuens érin ista fuisse de Siciliæ rebus mirabilibus.

testem adducens Polycletum , qui in Historiis suis Sic Archelaus Egyptius ap . Antigonum Mir. c. 19

dicat se ipsum eam vidisse, dum militans Agrigenti fuisse dicitur unus tūv Êv éteypaugasi itriyouué

substitisset ( λέγων ως διαμείναντος αυτού στρατευο- νων τα παράδοξα Πτολεμαίω; sic etiam Polystepha

μένου εν 'Ακράγαντι τεθεωρηκέναι sc . τον πιθεώνα ) . num sua Paradoxa versibus scripsisse novimus. V.

Simplicissime hæc ita intelliguntur, ut Polycritum not. ad fr. 4 .

inter eos fuisse statuamus , qui Syracusis vel Cama

rina vel Gela profecti sub Dinocrate Lacedæmonio

peregrinorum duce auxiliarem Agrigentinis con

tra Pænos operam navarunt (cf. Diodor. XIII, 85,
IIOAYKAEITOE..

86 ) . Atque ita recte , opinor, statuit Reinesius in

Epist. adRupert.77, p.316 . Quanquam obloquitur [ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.)

Wesselingius adl . 1. Diodori , « Id mihiconclusione,

ait, non admodumpersuasibili confecisse vir doctis

simus videtur. Potuit enim Polycletus multis post Strabo XV, p. 742 , Α : Πολύκλειτος δέ φησι μη

AgrigentumaPenis eversumannis in Sicilia militare ) πλημμυρείν τον Ευφράτην· διά γάρ πεδίων φέρεσθαι

et cellarm eam videre. Νamque urbs ita desolata | μεγάλων, τα δ' όρη τα μεν δισχιλίους άφεστάναι στα

non fuit , quin multa veteris magnificentice argu- | δίους , τα δε Κοσσαία μόλις χιλίους , ου πάνυ υψηλά,
inenta durarent : ad hoc cella illa ex saxo erat ex

ουδε νιφόμενα σφοδρώς , ουκ αθρόαν επιφέροντατη χιόνι
cisa , neque adeo nisi magno opere corrumpi potuit; | την τοξιν· είναι γάρ και τα ύψη των όρων εν τοις υπέρ

preterea ex ruinis Agrigentum paullatim recidivum | Εκβατάνων μέρεσι τοις προσβορείοις · εν δε τους προς
succrevit , nomenque aliquod inter Siculas civitates

νότον σχιζόμενα και πλατυνόμενα πολύ ταπεινούσθαι,,

nactum fuit . Quæ quidem a me impetrant , ut et
άμα δεκαι το πολύ του ύδατος εκδέχεσθαι τον Τίγριν..

hac in parte ab eruditissimo Reinesio dissentiam ,
-Το μεν ούν ύστατον ρηθέν φανερώςάτοπον κ. τ. λ .,

Polycletumque Larissæum eum esse opiner de quo
quæ apud ipsum Strabonem legas. Cf. Forbiger.

Diodorus, » Ceterum quo tempore contra Himil
Alt. Geogr. II , p . 70 sqq.

conem stipendia meruit, siquidem vere meruit, Po

lycritus juvenis adhuc fuisse , Dionysii autem histo

rias senex admodum scripsisse debet . Nam quæ Strabo XV , p . 728, D : Φησί δε Πολύκλειτος εις

fragm . 2 leguntur scribi non potuerunt ante annum λίμνην τινά συμβάλλειν τόν τε Χοάσπης και τονΕύ

356, quo Dionysius regno expulsus est. λαιον και έτι τον Τίγριν, είτ ' εκείθεν ες την θάλατταν

Præter Dionysii junioris historiam , cujus libruin εκδιδόναι προς δε τη λίμνη και εμπορεύον είναι, των

primum citat Diogenes , etiain antiquioreim Sicilice | ποταμών μεν ου δεχομένων τα έκ της θαλάττης , ουδε

historian a Polycrito tractatam esse ex Diodoro | καταπεμπόντων διά τους καταρράκτας επίτηδες γε

1. I. colligas, etsi non plane certo argumento. For | vouévous, Trebnjeo žu.Tropeuquévwv.

2 .

POLYCLETUS.
fertim liquetur ; maximam enim montium altitudinem in

borealibus partibus esse ultra Ecbatana, versusaustrum vero

scissos ac dilatatos plurimum deprimi; tum maximam aquæ
DE REBUS ALEXANDRI.

partem a Tigri excipi .

2.
1 .

Polycletus Choaspem et Eulæum et Tigrim in lacum

Polycletus negat Euphratem exundare . Etenim per cam- quendam confluere, atque ex eo inde in mare exire dicit.

pos maximos ferri, montesque ab altera parte duobus mil- Juxta lacum emporium esse , quum flumina a mari merces

libus stadiorum abesce, ab altera ad mille stadia Cosseos non recipiant nec emittant propter catarractas de industris

non admodum altos, nec multa tectos nive nec qnæ con- factos , sed pedestri itinere merces perſerantur.
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1

στον .

3 . 5 .

Strabo XV, p . 728, A , de Susorum urbe : Λέγεται Strabo XI , 5ο9, D : Προσεδοξάσθη δε και περί της

κτίσμα Τιθωνού του Μέμνονος πατρός , κύκλον έχουσα | θαλάττης ταύτης ( της Υρκανίας και πολλά ψευδή διά
εκατόν και είκοσι σταδίων,... το δε τείχος... εξ όπτης | την Αλεξάνδρου φιλοτιμίαν · επειδή γαρ ώμολόγητο ,

πλίνθου και ασφάλτου , καθάπερ ειρήκασί τινες. Πο- ότι εκ πάντων διείργει την Ασίαν από της Ευρώπης και
λύκλειτος δε διακοσίων φησί τον κύκλον και ατείχι- | Τάναϊς ποταμός, το δε μεταξύ της θαλάττης και του

Τανάϊδος πόλυ μέρος της Ασίας όν , ουχ υπέπιπτε τους

Muris urbem caruisse etiam ex iis colligas , quæ Μακεδόσι · στρατηγείν δ' εγνώριστο , ώστε τη φήμη γε

leguntur ap . Polyb . V , 48 , 13. Pausanias Messen. c. κακείνων δόξαι των μερών κρατείν τον Αλέξανδρος:

13 de arcis bene munitae ( v . Polyb . 1. 1. ) maniis | εις έν ούν συνήγον τήν τε Μαιώτιν λίμνην την δεχομέ

cogitaverit. V. Forbiger. Alt. Geogr. II , p . 585 . νην τον Τάναϊν και την Κασπίαν θάλατταν , λίμνην και

ταύτην καλούντες , και συντετρήσθαι φάσκοντες προς
4 .

άλλήλας αμφοτέρας , εκατέραν δε είναι μέρος της ετέ .

Ιdem XV, p. 735 : Τοιαύτα μεν τα έθη ( sc. των Γρας. Πολύκλειτος δε και πίστεις προσφέρεται περί του

Περσών ). Έστι δ' ίσως και ταύτα των εθίμων, ά φησι | λίμνην είναι την θάλατταν ταύτην· όφεις τε γάρ εκτρέ

Πολύκριτος ( 1. Πολύκλειτος). φειν και υπόγλυκυ είναι το ύδωρ" ότι δε ουχ ετέρα

Ενγάρ Σούσοις εκάστω των βασιλέων επί της άκρας | της Μαιώτιδός έστι , τεκμαιρόμενος έκ του Τάναϊν ές

ιδία πεποιήσθαι οίκησιν και θησαυρούς και παραθέ- αυτήν εμβάλλειν · εκ γαρ των αυτών ορών των Ινδι

σεις ών επράττοντο φόρων, υπομνήματα της οικονο- κών, εξ ών 8 τε Ωχος και ο Ωξος φέρεται και άλλοι

μίας: πράττεσθαι δ' εκ μέν της παραλίας αργύριον, εκ πλείους , και δ'Ιαξάρτης, εκδίδωσι τε ομοίως εκείνοις εις

δε της μεσογαίας , και φέρει εκάστη χώρα , ώστε και το Κάσπιον πέλαγος , πάντων αρκτικώτατος. Τούτον

χρώματα και φάρμακα και τρίχα ερέαν , ή τι τοιού0' | ούν ωνόμασαν Τάναϊν· και προσέθεσαν τούτω πίστιν,

έτερον, και θρέμματα ομοίως. Τον δε διατάξαντα | ώστ ' είη Τάναϊς, δεν είρηκεν ο Πολύκλειτος την γάρ

τους φόρους Δαρείον είναι τον Μακρόχειρα , κάλλι- περαίαν του ποταμού τούτου φέρειν ελάτης και οιστούς

στον ανθρώπων, πλήν του μήκους των βραχιόνων και ελατίνους χρήσθαι τους ταύτη Σκύθας : τούτο δετε

των πήχεων· άπτεσθαι γάρ και των γονάτων: το δε κμήριον του την χώραν την πέραν της Ευρώπης είναι,

πλείστον και χρυσόν και άργυρον εν κατασκευαϊς εί- μη της Ασίας : την γάρ Ασίαν την άνω και την προς

ναι , νομίσματι δε ου πολλά πρός τε τάς δωρεάς εκείνα | έω μή φύειν έλάτην . Quod in seqq. refellitur ex Era

κεχαρισμένα νομίζειν μάλλον, και προς κειμηλίων | tosthene.

απόθεσιν· το δε νόμισμα το προς τας χρείας αρκούν De re adi Forbigerum Alt. Geogr. tom . II , p .

έκανόν είναι , κόπτειν δε πάλιν το τοίς αναλώμασι σύμ- 77. Probabiliorem causam Iaxartis cum Tanai

μέτρον . apud veteres passim confusi attulit Humboldt. ap .

3. 5.

Susorum urbs a Tithono Memnonis patre condita fertur, Etiam de Caspio mari, ut ambitioni Alexandri satisface

ambitum habens stadiorum centum . Muri exstructi sunt rent , multa invenerunt mendacia . Quando enim in confesso

e coctili lalere et bitumine , quemadmodum nonnulli refe- erat , Asiam et Europam omnem dividi Tanai ſluvio , acma

runt . Polycletus vero eam ducentorum stadiorum ambitu gnam Asiæ portionem quæ inter Tanaim est et mare , non

esse , murisque carere dicit. venisse inMacedonum potestatem ; decreverantaliqua id arte

4 conficere, ut saltem fama jactaret, istas quoque partes fuisse

Ac Persarum quidem mores sunt hujusmodi; quibus ad- subactas : his inducti rationibus , in unum conduxerunt

denda fortasse sunt , quae Polycletus narrat . Etenim regum Mæotidem paludem , quæ Tanaim excipit, et mare Caspium ,

cuique , ait , suum in arce domicilium est, et thesaurus et illam quoque paludem nuncupantes , dicentesque meatu

tributorum quæ exegerint tabulæ , rei administratæ moni- | quodam effosso eas inter se conjungi, et unam esse alterius

menta . Exigere eos ex ora maritima argentum , ex mediter- partem . Polycletus etiam argumenta profert, quibus fidem

raneis, quæ quæque regio ferat, ut colores , medicamenta , faciat Hyrcanum mare paludem esse ; nam et serpentes nu

lanam , vel aliud tale , aut pecora. Distribuisse hoc modo trire et aquam habere subdulcem .Porro eandem cum Mao

tributa Darium Longimanum , qui omnium hominum pul- tide esse inde colligit, quod Caspius lacus Tanaim recipiat.

cherrimus fuisset, dempta brachiorum et cubitorum longi- Etenim ex iisdem Indicis montibus, unde Ochus et Oxus et

tudine vel genua contingentium . Maximam auri et argenti alii plurimi profluant, laxartes quoque labitur, utque reli

partem in supellectile esse , in numis perexiguam ; supel- qui in Caspium mare exit , ex omnibus septemtrioni proxi

lectilem enimad dona facienda aptiorem putare et diligen- mus. Hunc ergo laxartem Tanaidis nomine insigniverunt;

tius reponi et asservari; numos , quot ad præsentes usus atque confirmare etiam aggressi sunt eum esse Tanaim ,

satis sit , sufficere ; semperque tantum , quantum postulet | quem Polycletus dixit ; nam cis sitam regionem ferre abie.

impensa , excudi. tem , ibique degentes Scythas abiegnis uti sagittis : quod

certissimum sit indicium , eam Europe esse , non Asiae par

30 .
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1 .

Ideler. ad Aristot. Meteorolog. p . 131. Cf. Ritter. POLYCRITUS MENDÆUS.

Erdk. II , p. 658; Eichwald Alt. Geogr. d . Casp .

Meeres p. 57 ; Cephalides Hist. mar . Casp. p . 357 .
ΙΣΤΟΡΙΑΙ.

6 .

Plutarch . Αlex . c . 46 : 'Ενταύθα δε προς αυτόν

(sc. τον Αλέξανδρον ) αφικέσθαιτην Αμαζόναοι πολ- | eversionem opulentia inter omnesconspicui.;Agri
Diodorus XIII , 83 , 2 : Agrigentini ante urbis

(1. Πολύκλειτος ) και Ονησίκριτος και Αντιγένης και | gentinorum vero ditissimus Gelliasfuit (v.Times

fr. 11 ) : Και Πολύκλειτος εν ταϊς Ιστορίαις
"Ιστρος.

εξηγείται περί του κατά την οικίαν πιθεώνος , λέγων ως
7 .

διαμείναντος αυτού στρατευομένου εν 'Ακράγαντι τε
Elian. Ν. Α. ΧVΙ, 4Ι.: Πολύκλειτος γε μην φησιν | θεωρηκέναι . (3 ) Είναι δ' εν αυτώ τριακοσίους μεν πί

εν τη αυτη γη ( in India ) σαύρους γίνεσθαι μεγίστους | θους εξ αυτής της πέτρας τετμημένους ,έκαστον εκατόν

και πολυχρόους , καιβαφαίς τισινευανθέσι τας δοράς | αμφορείς χωρούντα: κολυμβήθραν δε παρ' αυτούς υπάρ

πεποικίλθαι δεινώς , είναι δε και άψασθαι ταύταςαπα
χειν κεκονιαμένην , χωρούσαν αμφορείς χιλίους, εξ ης

λωτάτας.
την δύσιν εις τους πίθους γίνεσθαι. Γεγονέναι δέ φασι

Πολύκλειτος ] Πολύκλητος cod . Ρaris. n. 1694. I (φησι ?) τον Γελλίαν το μέν είδος ευτελή παντελώς , το

In elencho auctorum , quos Plinius de Indiæ etc.
δε ήθος θαυμαστόν .

arboribus agens libris XII et XIII adhibuit , bis

nominantur Polycritus ( sic ) et Onesicritus. -Lo

cum Plinii H. N. XXXI, 14 de fonte Ciliciæ memo ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ .

rabili vide in fragm . 5 Polycriti Mendæi

8 .

E LIBRO OCTAVO. E LIBRO PRIMO.

Athenaeus XII , p . 539 , Α : Πολύκλειτος δε ο Λαρισ Diogenes L. II , 63 , de Æschine Socratico : 09

σαίος εν τη ογδόη των Ιστοριών καιεπί χρυσής κλίνης | σι δε Πολύκριτος ο Μένδαίος εν τω πρώτα των περί

κοιμάσθαί φησι τον Αλέξανδρος, και αυλητρίδας αυτώ | Διονύσιον , άχρι της εκπτώσεως συμβιώναι αυτόν το

και αυλητάς αεί έπεσθαι επί το στρατόπεδον, και πίνειν | τυράννω ,καιέως της Δίωνος εις Συρακούσας καθόδου
άχρι της έω .

λέγων είναι συν αυτώ Καρκίνον τον κωμωδοποιόν. Φέ

ρεται δε και επιστολή προς Διονύσιον Αισχίνου.

o

2.

tem : nam Asiam superiorem et orientalem non producere
POLYCRITUS MENDÆUS.

abietes .

6. .
HISTORIAE SICULE..

Ibi Amazonem ad Alexandrum venisse plurimi tradunt,
1 .

inter quos sunt Clitarchus, Polycritus ( Polycletus), Onesi.

critus , Antigenes et Ister . Polyclelus ( Polycritus ) in Historiis suis narrat de cella

7 . in domo Gelliæ vinaria , quam se , dum militans Agrigenti

subsisteret , vidisse testatur. Fuisse in illa dicit trecenta

Polycletus prodit in India nasci lacertos maximos variis
dolia ex ipso saxo excisa , quorum unumquodque centum

que coloribus ; pellem eorum floridis quibusdam picturis amphoras cepisset. Juxta vero labrum exstitisse incrusta

mirum in modum distinctam , tactuque esse mollem admo
tum mille amphorarum capax , ex quo liquor in casa de

dum teneramque. fluxerit.

8 .

E LIBRO OCTAVO.
DE REBUS DIONYSII JUNIORIS.

Polycletus Larissæus libro Historiarum octavo Alexan
2.

drum in lecto aureo dormivisse , eumque viros mulieresque

tibiis canentes ubique in castris secutos esse , et compota E LIBRO PRIMO.

tiones ejus ad auroram usque protractas esse tradit.

Polycritus Mendæus libro primo De Dionysio Æschinem

Socraticum vixisse apud Dionysiumtyrannum dicit usque ad

ejus expulsionem atque adventum Dionis. Addit fuisse cum

eo Carcinum poetam comicum .
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3 .
και Φιλοστέφανός φησιν έτερα μεν και μυρία ,

Athenæus V, p . 206, E , Moschion navem Hiero- και Σικελή γη ρίπτουσαν λίμνην τους λουομένους.

nis Syracusani descripturus ait : Τίμαιος δε ( sc . θαυ
« Γαίη δ' εν Σικελών Τρινακρίδι χεύμα δέδεικται

μαζέτω) επί τη πυρά τη κατασκευασθείση Διονυσίω
αινότατον λίμνη , καίπερ εούσ ' ολίγη ,

τη Σικελίας τυράννω... Πολύκλειτος δ' επί τω λυχνία ισχυρόν δίνησιν· δ πρίν ποσί παύρα τινάξης ,

το κατασκευασθέντι τω Πέρση. Ο δε Ιέρων κτλ . αιφνιδίως ξηρής σ' ήλασεν ες ψάμαθον , και

Quid sibi velint ista : το Πέρση , obscurum . In-- Cf. Sotion c . 3ο (p . 188 ed. Westerm . ) , qui Σίλλαν

telligas regem Ρersarum, fragmentumque vindica- λίμνην περί Γέλαν dicit.

veris Polycleto Larissæo. Verum num tam vage
5 .

Moschion de re locutus esset , cujus nusquam nos

mentionem factam esse reperimus? Nisi fallor cor- Antigonus Mirab, 15ο ( 135 Western. ) : Πολύ

ruptus locus est; pro τω Πέρση fuerit τοις Ταραντί- κριτον δε καταγεγραφέναι ( sc. Καλλίμαχός φησι) τον

νοις vel τω Πρυτανείω των Ταραντίνων. Νam ita | μεν εν Σόλοις ου ψευδώς ωνομάσθαι Λίπαριν, αλλ ' ού

Athenaeus XV, p . 7oo , D : Ευφορίων δ' εν Ιστορι- | τως απολιπαίνειν ώστε με προσδείσθαι αλείμματος τον

κούς υπομνήμασι Διονύσιόν φησι τον νεώτερον Σικελίας | δε εν Παμφυλία Μούαβιν απολιθούν, εάν τις εμβάλη

τύραννον Ταραντίνοις εις το Πρυτανείον αναθείναι λυ- στοιβήν ή λίθον (λύγον conj. Meurs . , φλεών Bentl. ,

χνείον δυνάμενον καίειν τοσούτους λύχνους, όσος και των σχίδιον Jacobs.)..

ημερών έστιν αριθμός εις τον ενιαυτόν. Plinius H. N. XXXI, 14 : Polycritus explere olei

4 . vicem juxta Solos Ciliciæfontem . Theophrastus hoc

idem fieri in Æthiopia ejusdem nominis fonte.

Aristoteles Mir. Ausc . c . 122 ( 112 Westrm. ) : Eadem plenius reddidit Vitruv . VIII , 3 , 8 : Ali

φησίν είναι ο Πολύκριτος και τα Σικελικά γεγραφώς εν autem perpingues terræ venasprofluentes, uncti oleo

έπεσιν έν τινι τόπο της μεσογείου λίμνιόν τι έχον όσον | erumpunt , uti Solisflumen nomine Liparis , in quo

ασπίδος το περίμετρον. Τούτο δ' έχει ύδωρ διαυγές μεν , | natantes aut lavantes ab ipsa αφμα μηguantur. Si

μικρό δε θολερώτερον . Εις τούτ' ούν εάν τις εισβη λού- | militer in Ethiopia lacus est , qui unctos efficit , etc.

σασθαι χρείαν έχων, αύξεσθαι εις εύρος, εάν δε και | Cf. Isidor. Origg. XIII , 13 .

δεύτερος, μάλλον πλατύνεται το δε πέρας έως εις πεν- Ceterum Plinii libri habent Polyclytus ; quod in

τήκοντα ανδρών υποδοχήν μείζον γενόμενον διευρύνε- | Polycritus mutavit Harduinus .

ται , επειδάν δε τούτον τον αριθμόν λάβη , εκ βάθους Ad Ciliciæ fontem Polycritus aberraverit a fon

πάλιν ανοιδούν εκβάλλειν μετέωρα τα σώματα των | tibus Sicilie : fortasse eo loco , ubi sermo erat de

λουομένων έξω επί το έδαφος ώς δ' αν τούτο γένηται , | Lipara insula , quam Μελιγουνιν olim dictam esse

εις το αρχαίον πάλιν σχήμα της περιμέτρου καθίστα- | ferunt , quamque ipsam etiam a soli fertilitate et

ται . Ου μόνον δ ' επί ανθρώπων τούτο περί αυτό γίνεται, | fontium praestantia ( v . Diodor. V, 1ο ) nomen ha

αλλά και εάν τι τετράπουν εισβή , το αυτό πάσχει. bere auctor noster censuerit. Ceterum argumentum

Εκβάλλειν κτλ. ] Εadem cecinit Philostephanus | fragmenti etiam Polycleto Larisseo conveniret.

ap . Tzetzen Hist . VII , 670 :

3 . tendi , et sic porro usque dum quinquaginta homines exce

Timæus admiretur rogum Dionysio tyranno exstructum .. perit. Hunc vero ubi attigerit numerum , aquam ex profundo

Polycletus ( Polycritus ) admiretur candelabrum , quod turgescentem corpora lavantium in siccum ejicere : quo

Persæ ( Tarentinorum prytaneo ) constructum est.
facto in pristinam ambitus formam redire. Neque hæc ho

4 .
minibus tantum accidunt, sed etiam quadrupedibus, si que

ingrediantur.

Polycritus , qui Sicula (versibus ) scripsit, in loco quo

dam regionis mediterraneæ parvam esse paludem dicit cli.
5 .

pei ambitu. Ea aquam habet limpiditatis ambigua , in quam Polyeritum scribere Callimachus ait fontem , qui juxta

si quis lavatum ingrediatur, augeri paludis latitudinem , Solos sit , haud immerito Liparim ( oleo unctum )vocari,

eamque, si etiam alter aliquis ingrediatur, magis etiam ex- quum adeo unguat lavantes, ut unguento nihil opus sit.



BATON . DIOGNETUS.

AMYNTAS. ARCHELAUS.

De vita Bætonis et Diogneti , qui Alexandro men- teres fit mentio . Opus ejus sat amplum fuisse er

sores itinerum fuerunt,nihiltraditur. Commenta- subjectis colligitur fragmentis, quorum ne unum

rii eorum , EtaQuoi tñs Anezávôpouropsius inscripti , quidem ad definienda spatia itinerum pertinet, sed

quales fuerint , conjicere licet ex comparato Itine- in describendis locorum populorumque rebus me

rario Alexandri M., quod primus edidit Ang. morabilibus versantur omnia . Comitibus Alexan

Maius(*). Ceteruin Diognetus (**) semel tantum ci- dri Amyntam nostrum annumerandum esse etsi

tatur una cum Bætone ( fr 2 ) . Cum eodem Bæ- probabile est , confirmari tamen veterum testimo

tone ( fr , 1 ) Athenæus componit Amyntam , alium nio nequit . Multo etiam minus constat de Arche

StaQuõv 'Acius auctorem , cujus sæpius apud ve- lao , quem τον χωρογράφος της υπ' Αλεξάνδρου πα

in lelons ris fuisse ex uno novimus Diogene L.
(*) Ste- Croix . Eram . crit. p . 46 : « L'itinéraire de l'ar

II , 17. Alexandrum regem comitatum esse suspi
mée macédonienne , décrit par Bæton et Diognète , arpen

teurs employés à la mesure de ses marches et des contrées catur Vossius ( p . 96 ) , idque verisimile esse vide

que cette armée parcourut, aurait pu répandre un grand tur . Idem Vossius ( p . 399 ) statuit chorographum

jour, non -seulement sur les campagnes d'Alexandre , mais eundem esse cujus llepi totauñv opus laudant Plu

encore sur la géographie de l'Orient : malheureusement
tarchus De fluv. c . 15. et Stobæus Floril, 100, 15 .

cet ouvrage n'a point survécu aux ravages du temps. On

ne doit pas le confondre avec la description , qu'Alexandre
At qui De fluviis scripsit procul dubio est idem

avait chargé des gens habiles de faire des provinces de son cum eo , qui llepi diowy opus composuit ( Plut. De

empire. Patrocle assurait qu'elle lui avait été communi- fluv . c . 9 ) . Hunc autem esse Archelaum regem

quée par Xénoclès , garde du trésor royal ( Strabo II , p.
Cappadociæ postremum discimus ex Plinii H. N.

08 ) . »

(**) Diognetum ( sic enim scribendum ) Erythræum au XXXVII , s. 11 , 18, 25 , 32. Sed cur eundem pu

ctorem nescio quem memorat Hyginus Poet . astron . II , 30 : temus ympoypápov terrarum , quas Alexander per

Diognetus (libri Diogennetes et Diogenes ) Erythræus ait, agraverit, causam idoneam non video,

quodam tempore Venerem cum Cupidine filio in Syriam

ad ſumen Euphratem venisse , et eodem loco repente

Typhona giganta , de quo supra diximus , apparuisse; BÆTON,

Venerem autem in fluvium se projecisse , et ibi figuram

piscium forma mutasse : quofacto periculo esse libera- ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ..

tos. Itaque postea Syros, qui his locis sunt proximi,

destilisse pisces esitare , quod vereantur eos capere ,

ne simili causa aut corum præsidia impugnare vi- Athenaeus X , p . 442 , Β : Βαίτων γούν, και Αλεξάν
deantur, aut eos ipsos captare. Cf. Hegesiæ fr . 4 .

δρου βηματιστής, εν τω επιγραφομένω Σταθμοί της Α.
Quæ quominus ex opere De Alexandri itineribus de

sumpta aliquis putet , nihil adeo obstat . Alium Diognetum
λεξάνδρου πορείας , και 'Αμύντας εν τούς Σταθμούς , το

Erythræorum ducem memorant Plutarchus De virtut. των Ταπύρων έθνος φησίν ούτω φίλοινον είναι , ως και
mul. p. 254 , B ; Parthen . Erot. c . 9 ; Polyan. VIII , 36 . αλείμματι άλλο μηδενί χρήσθαι , ή τω οίνω. Τα δ'
Diognetum Antiochi M. ducem habes ap. Polyb. V , 43 , 59 αυτάιστορεί και Κτησίας ( ft 97) εν τω περί των κατά
sqq.; D. Rhodium architectum ap. Vitruv . X , 22 ; Car

την Ασίαν φόρων .
thaginiensem , Clitomachi patrem ap . Steph . Byz. v. Kape

.

xnõuv ; pictorem Antonini ap . Jul. Capitol. c. 4 et 6 ; Me
Cf. Ælian , V. H. III , 18.

karensem ap . Polyan. I , 27 ; Cretensem ap . Ptolem. He

phæst. in Phot. Bib . cod . 190 p . 151 , 20 ; archontem Athe

niens . in Marm . Par, init . , alios duos ap. Demosth . p . 992, Plinius H. N. VI , s. 21 : Junguntur inter se

26 et 641 , 6 ; alium in Grut. Inscript . p . 107 , 9. Demo- Imaus, Emodus, Paropamisus, Caucasus, a qui

gnetus šv tū Tepi Kviõiou ( 1. Kviãou ) citatur ap . Herodian .
bus tota ( India ) decurrit in planitiem immensam et

II. hov . . p , 11 loco corruptissimo . Fortasse reponendum

Albyvnto ;. Nam Demogneti nomen alias frustra quæsivi. -
Ægypto similem . Verum ut terrena demonstratio

bætonem alterum habes in Antholog. Pal. VI , 27 , 28 . intelligatur, Alexandri Magni vestigiis insistamus.

I.

2.La

2 .

MANSIONES ITINERIS ALEXANDRI.

1 .

nes itineris Alexandri inscribitur, et Amyntas in Mansioni

bus , Tapyrorum gentem ita vino deditam tradunt , ut ne ad

unguendum quidem alia re ulla quam vino utatur. Eadem

Ctesias qnoque narrat ubi agit de tributis Asiaticis.Baton , Alexandri mensor itinerum , in libro qui Mansio
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Diognetus et Bæton itinerum ejus mensores scripse- | qua silvestres vivunt homines aversis post crura plan

re , a portis Caspiis Hecatompylon Parthorum quot tis, eximiæ velocitatis, passim cum feris vagantes.

diximus millia esse , inde Alexandriam Arión quam Hos in alio non spirure cælo ideoque ad finitimos

urbem is rex condidit, DLXVI mill ., inde ad reges non pertrahi, neque ad Alexandrum Ma

Prophthasiam Drangarum CXCIX mill ., inde ad gnum pertractosBæton itinerum ejus mensor prodi

Arachosiorum oppidum DXV mill., inde Ortospa- dit. Cf. Gellius N. A. IX, 4. Augustin, C. D. 16 , 8.

num CCL mill., inde Alexandri oppidum quinqua
4 .

ginta M. In quibusdam exemplaribus diversi nu

meri reperiuntur; hanc urbem sub ipso Caucaso esse Plinius H. N. VI, s . 22 : Ab iis (Prasiis) in interio

positam . Ab ea ad flumen Copheta et oppidum re situ Monedes et Suari, quorum mons Maleus, in

Indorum Peucolaitin ccxxvil mill., inde ad quo umbræ ad septentrionem cadunt hieme, æstate

flumen Indum et oppidum Taxila sexaginta mill ., in austrum , per senos menses. Septentriones eo

ad Hydaspen fluvium clarum CXX mill., ad Hy- tractu semel in anno apparere, nec nisi quindecim

pasin non ignobiliorem XXIX. CCCXC , qui fuit diebus, Bæton auctor est, hoc idem pluribus locis

Alexandri itinerum terminus, exsuperato tamen Indire fieri, Megasthenes.

amne arisque in adversa ripa dicatis. Epistola Solin c. 52 : Septentriones in eo tractu in anno

quoque regis ipsius consentiunt his. semel, nec ultraquindecim dies apparent, sicuti au ·

Quod diximus millia esse sc . sect. 17 ubi hæc : ctor est Beton , quiperhibet, hoc in pluribus Indiæ

Ipsius vero Parthiæ caput Hecatompy los abest a locis evenire. Negligenter hæc e Plinio exscripta.

portis CXXXIII M. passuum . Quæ ibi sequuntur Eadem etiam Martianus lib . VI , cap. de India ,

ex eodem fonte fluxisse videntur. notante Harduino ad Plin . 1. 1. , ubi simul de errore

Strabo XV, p . 723 : “Ορίζεσθαι γάρ φησι ( sc. | Betonis pluribus agit. Ceterum nomen Bætonis

Ερατοσθένης fr . 115 Bernh.) την Αριανήν εκ μέν | legitur etiamin Plin, elench . auct. lib . V.

των πρός έω τώ Ινδώ , προς νότον δε τη μεγάλη θαλάτ

προς άρκτον δε τω Παροπαμισω και τους εξής όρεσι

μέχρι Κασπίων πυλών, τα δε προς εσπέραν τους αυτούς
AMYNTAS..

όροις , οίς ή μεν Παρθυηνή πρός Mηδίαν, ή δε Καρμα
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΙΑΣ.

νία προς την Παραιτακηνών και Περσίδα διώρισται :

πλάτος δε της χώρας το του Ινδού μήκος , το από του

Παροπαμισού μέχρι των εκβολών μύριοι και δισχίλιοι
E LIBRO PRIMO.

στάδιοι• οι δε τρισχιλίους φασί : μήκος δε από Κασπίων

πυλών , ώς εν τοις 'Ασιατικούς σταθμούς [sc . Bαί- Athenaeus XI, p. 5oo , D :'Αμύντας εν τώπρώτωτων

τωνος , Διογνήτου , 'Αμύντου ?] αναγέγραπται , διτ- Ι της Ασίας σταθμών, περί του αερομέλιτος καλουμένου

τόν. διαλεγόμενος , γράφει ούτως · « Συν τοις φύλλοις δρέ

De re vide quæ disputat Salmas. in Exercitt . ποντες συντιθέασιν εις παλάθης Συριακής τρόπον πλάτ

Plin . p . 357 , C , sqq . , ubi ex iisdem Bætonis et τοντες , οι δε σφαίρας ποιoύντες . Και επειδάν μέλλωσι

Diogneti commentariis fuxisse censet que ex Era- προσφέρεσθαι , αποκλάσαντες απ' αυτών εν τοις ξυλί
tosthene affert Strabo XI, p. 514 : Τα δε διαστήμα- νοις ποτηρίοις , ους καλούσι ταβαίτας, προβρέχoυσι , και

τα ούτω λέγει από μέν του Κασπίου κτλ. διηθήσαντες πίνουσι. Και έστιν όμοιον, ώς άν τις μέλι

3 . πίνοι διείς τούτο δε και πολύ ήδιον.

Plinius H. N. VII , 2 , 2 : Super alios autem An- Fuse hunc locum tractat Salmasius in Exercitt .

thropophagos Scythas in quadam convalle magna Plin. p . 717. Cf. etiam Casaubonus ad Αthenaeum

Imai montis regio est, quæ vocatur Abarimon , in " 1.1 .

τη ,

1 .

1

2 . MANSIONES ASIÆ.

Eratosthenes ait Arianam ab oriente Indo terminari , ab
1 .

austro mari magno , ab aquilone Paropamiso et montibus

usque ad Caspias portas. Ab occidente iisdem finibus , qui. E LIBRO TERTIO.

bus Parthia a Media, Carmania a Parætacena et Perside dis
Amyntas primo libro De Asiæ Mansionibus deaereomelle ,

tinguitur. Regionis latitudo est Indi longitudo, a Paropa- quod vocatur,verba faciens ita scribit : « Colligunt una cum

miso usque ad ostia, duodecim millia stadiorum : sunt qui foliis, componuntque ita , ut fingant in modum massæ Syri

tredecim millia faciant : longitudo a Caspiis portis duplex est,
ace, nonnulli vero in globi formam . Ubi frui volunt , decer

ut in Asiaticis Mansionibus ( Bætonis, Diognetis, Amyntæ ?) ptammassæ partem aqua diluunt in ligneis poculis, quas

scriptum est.
tabætas vocant; dein colant bibuntque. Estque potus similis

ac si quis mel dilutum bibat , sed sapore multo jucundiore . »
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2 . Brisson . De regio Pers. pr. I , c . 77 extr . , ubi er

Himerio έν μελέταις apponit haec : άμπελος 'Αρτα
É LIBRO TERTIO.

ξέρξη χρυσή , Θεοδώρου Σαμίου ποίημα . De Theodoro

Athienens XII, p . 529. Ε : 'Αμύντας δ' εν τρίτων. Müller, Archeol . 5 6ο .

Σταθμών εν τη Νίνω φησίν είναι χώμα υψηλόν, όπερ 5 .

κατασπάσαι Κύρον εν τη πολιορκία αναχωννύντα τη

πόλει.Λέγεσθαι δε το χώμα τούτο είναι Σαρδαναπάλ
Athenæus X , p. 442 , B, de gente Tapyrorum .

λου του βασιλεύσαντος Νίνου , εφ' ου και επιγεγράφθαι | Vide Betonis fr . Ι .
6 .

εν στήλη λιθίνη Χαλδαϊκούς γράμμασιν, και μετενεγκείν

Χοιρίλον έμμετρον ποιήσαντα. Είναι δε τούτο: « Εγώ Alian . Η . Α. ΧVΙΙ , 1η : Αμύντας εν τοιςεπιγρα

δε εβασίλευσα, και άχρι εώρων του ηλίου φώς , έπιον, 1 φομένοις ούτως υπ ' αυτού Σταθμοίς , κατά την γήν την

έφαγον, ηφροδισίασα, ειδώς τόν τε χρόνον όντα βραχύν, | Κασπίαν και βοών αγέλας λέγει πολλές , και κρείττο

δν ζώσιν οι άνθρωποι , και τούτον πολλάς έχοντα μετα- νας αριθμού είναι , και ίππων» επιλέγει δε άρα και

βολάς και κακοπαθείας, και ών αν καταλίπω αγαθών, | εκείνα , εν ωρών τισι περιτροπαίς μυών επιδημίας γί

άλλοι εξουσι τας απολαύσεις . Διό καγώ ήμέραν ουδε- | νεσθαι πλήθος άμαχον . Και το μαρτύριον επάγει, λέ

μίαν παρέλιπον τούτο ποιών , και
γων, των ποταμών των αεννάων συν πολλώ τω ροίζωφε

Χοιρίλος ] sc . Iasensis , comes Alexandri . Vid . I ρομένων, τούσδε και μάλα άτρέπτως επινήχεσθαί τε αυ

Næke in fragm . Chærili p . 210. Cf. Callisthen .
τους και τας ουράς αυτών ένδαχόντας έρμα τούτο ίσχειν,

fr. 35 , ibique notata . και του διαβάλλειν τον πόρον σύνδεσμόν ( σφισιν Wyt

E LIBRIS INCERTIS. tenb . ) ισχυρότατον αποφαίνειν τόνδε. Ες τας αρούρας δε

απονεξάμενοι, φησί , και τα λήία υποχείρουσιν,και διά
3.

των δένδρων ανέρπουσιν, και τα ωραία δείπνον έχουσιν·

Athenaeus II, p . 67, Α : 'Αμύντας εν Σταθμούς Περ- και τους κλάδους δε διακόπτουσιν, ουδε εκείνους κατα

σικούς φησι: « Φέρει τα όρη τέρμινθον, και σχίνον, και τραγείν αδυνατούντες. Ουκούν αμυνόμενοι οι Κάσπιοι

κάρυα τα Περσικά , αφ' ών ποιούσι τώ βασιλεί έλαιον την εκ των μυών επιδρομήν τε άμα και λύμην, φεί

πολύ . »
δονται των γαμψωνύχων: οίπερ ούν και αυτοί κατά νέ

4 .
φη πετόμενοι είτα αυτούς ανασπώσιν, και ιδία τινί φύ

σει τοϊς Κασπίοις αναστέλλουσι τον λιμόν. Αλώπεκες δε

Athenæus XII , p . 514 , F, de vite aurea, quæ ad αι Κάσπιαι , το πλήθος αυτών τοσούτον έστιν, ώς και

lectum regis Persarum posita erat( V. Charesfr. 10 : | επιφοιτάν ου μόνον τοϊς αυλίoις τους κατά τους αγρούς ,

Την δε άμπελον ταύτην Αμύντας φησίν εν τοις Στα- ήδη γε μην και ες τας πόλεις παριέναι» και εν οικία αλώ

θμούς και βότρυας έχειν εκ των πολυτελεστάτων ψήφων | πηξ φανείται , ου μά Δία επί λύμη, ουδέ αρπαγή ,αλλά

συντεθειμένους , ου μακράν τε ταύτης ανακείσθαι κρα- οία τίθασος και υποσαίνουσί γε οι Κάσπιοι (τους Κα

τηρα χρυσούν, Θεοδώρου του Σαμίου ποίημα . Cf. Γ σπίοις ?) και υπαικάλλουσι των παρ' ημίν κυνιδίων(add.

2 . 4 .

E LIBRO TERTIO .
Regis vitem ait Amyntas in Mansionibus uvas habere e

pretiosissimis lapidibus compositas : indeque non procul po

Amyntas tertio libro Mansionum ad urbem Ninum ait tu- situm esse craterem aureum , Theodori Samii opus.

mulum esse præaltum , quem diruit et solo æquavit Cyrus,
6 .

quum urbem obsideret et aggerem contra eam excitaret :

perhiberi autem tumulum illum fuisse Sardanapalli, regis spia tradit boum et equorum greges esse innumerabiles
.

Amyntas in Mansionibus , quas sic inscripsit , in terra Ca

Nini , incisumque habuisse in columna lapidea Chaldaicis
Idem hoc quoque dicit , certis temporibus infinitam mu

literis epigramma , quod a Chærilo Græcis versibus reddi
rium multitudinem accedere. Ejusque rei testimonium aſ

tum sit . Fuisse autem scriptum in hanc sententiam : « Ego
fert inquiens in perennibus fluviis rapide præcipitantibus

regnavi et quamdiu lucem solis vidi, tamdiu bibi,comedi, intrepide eos innatare, et caudas inter se mordicus tenen

veneri indulsi, gnarus breve esse tempus , quo vivunt ho
tes hoc firmamento uti , eoque ceu validissimo vinculo flu

mines, habereque illud multas conversiones et adversitates ; vios transmittere. Quum autem in arationes transierint,

et quæ relicturus sim bona, iis alios esse fruituros. Quare segetes succidunt, et in arbores ascendentes fructus edunt;

nullam ego diem prætermisi , quin illud agerem . »
et quos vorare nequeunt ramos frangunt. Caspii ut ab infe

3 . stis eorum incursionibus se defendant, parcent avibus quæ

E LIBRIS INCERTIS.
aduncos habent ungues. Hæ igitur tantis et ipsæ gregibus,

ut nubes esse videantur, advolantes mures corripiunt et suo

Amyntas in Persicis Mansionibus scribit : « Ferunt mon proprio quodam naturæ munere a Caspiis famem depellunt.

tes terebinthum , lentiscum et Persicas nuces , e quibus regi | Porro vulpium Caspiarum ea est multitudo, ut non modo

copiosum oleum paratur. » agrestia stabula adeant, sed urbes quoque ac domos ingre
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DER .

δίκην 5. τρόπον ) . Οι δε μύς οι τοίς Κασπίοις επίδημοι | νάκης . Ηoc Persici vestimenti nomen occurrit etiam

όντες κακών (επιδήμιον όντες κακόν Reisk.), μέγεθος | in Aristoph . Vesp . 149. Philes c. 68 κανατάνεςtam

αυτών όσον κατά γε τους Αιγυπτίων ιχνεύμονας δράσθαι, | quam Indorum dialecti vocem ponit. » SCHNEI

άγριοι δε και δεινοί , και καρτεροι τους οδόντας , και δια

κόψαι τε και διατραγείν οίοίτε είσί και σίδηρον. Τοιού 7 .

του δε άρα και οι μυς οι εν τη Τερηδόνι της Βαβυλωνίας

εισιν, ώνπερ ούν και τας δοράς [ ίσασιν ] οί τούτων κάπη .
Elian . H. A. V, 14 : 'Εν τη Πάρω (scr . Γυάρω)

λοι [και] ες Πέρσας άγουσι φόρτον εισί δε απαλαί και τη νήσω Αριστοτέλης λέγει μύς είναι, και μέντοι και

συνερβαμμέναι , χιτώνες τε άμα γίνονται και αλεαίνου- την γήν σιτείσθαι την σιδηρίτιν: Αμύντας δε και τους

σιν αυτούς καλούνται δε άρα ούτοι καναυτάνες , ως εκεί
έν Τερηδόνι , γη δε έστιν αύτη της Βαβυλωνίας , την

νοις φίλον. Θαυμάσαι δε των μυών τώνδε άξιον άρα | αυτήν τροφήν προσφέρεσθαι λέγει.

και τούτο εάν αλώ μύς κύουσα , κατα εξαιρεθή το έμ
« Ex Antigon, C. 21 , Plin. VΙΙΙ , 57 , s . 82 Γυά

βρυον, αυτής δε διατμηθείσης εκείνης , είτα μέντοι και
ρω scribendum esse docuerunt S. Holst . ad Steph .

αυτό διανοιχθή, και εκείνο έχειβρέφος.
Byz. p. 88, Bochart Hieroz . II , p . 540, Beckm . de

'Αλώπεχες δε αι Κάσπιαι ..] « Animal Shacal ap
mir. Ausc. c. 24 , p. 56. SCHNEID . Suidas in Γύα

pellatum intelligi vult Schneider. V. ad Ælian .
ρος λέγεται ότι εν ταύτη διατρώγουσιν οι μύες τον σίδη

1 , 7 ; XII, 48. — inveúuovas ) planum est intelligi der. ibiTom .IV, p .814.Miraculum imminuit Elia

ρον Vid . TheophrOpp. tom . I , p. 834 , et Schnei.

speciem aliquam mustelæ aut viverræ. Schneider,

nus non σίδηρον dicens , sed γήν σιδηρίτιν a muribus

« Idem in Edit . mures Caspios ad sciuros pertinere
degluttiri.

censebat. » JACOBS. ίσασιν et και in nonnullis
8.

codd. omittuntur, sine ullo damno. Mures Teredunii

intelligendi mustelæ erinineæ aut similes.— xavau
Schol . Nic. Ther. 815 : 'Αμύντας φησί την μυγα

τάνες ] « Καυνάκας malebat Gesner ., eamque emen
λήν εκ μυός και γαλής γίνεσθαι χαλεπόν δε είναι το

dationem probat etiam Jungermannus ad Ρolluc . | δηγμα αυτής , όταν δάκη.

VII , 13, p. 727 , ubi est : Βαβυλωνίων εστίν ο καυ

diantur; nihil tamen hercle nocentes , neque rapientes, sed

cicures Caspiis tamquam caniculæ adulantur. Mures autem

Caspiis infesti neque magnitudine inferiores quam Ægyptii

ichneumones, itemque feri sunt et acerbi , et robore den

tium non aliter ferrum dissecare et devorare possunt, quam

mures in Teredone Babyloniæ ; quorum pelles molles insti

tores ad Persas vehunt, quibus vestes consuuntur, et corpus

optime fovetur; hosque suo sermone canautanas appellant.

lloc etiam in muribus admiratione dignum est : si mus præ .

gnans capta dissecetur et eximatur fætus , in eo quoque

dissecto fætus reperitur alter .

7 .

In Gyaro insula Aristoteles ait mures terram ferrariam

edere; et Amyntas in Babylonica Teredone mures eodem

cibo uti ait.

8.

Amyntas dicit murem araneum nasci ex mure et mustela :

morsum ejus gravem esse .



HEGESIAS MAGNES.

Strabo XIV, p . 648 : 'Avôpes " &yévovto y ópiuol | fectato isto et exsangui Asianorum dicendi genere

Μάγνητες , Ηγησίας τε ο ρήτωρ, δς ήρξε μάλιστα του deformata . Nam quod de orationibus Hegesiæ G

'Ασιανού λεγομένου ζήλου, παραφθείρας το καθεστηκός | cero dicit, idem etiam in historiarumlibros cadere

έθος το Αττικόν» και Σίμος και μελοποιός. fragmenta comprobant luculentissime. Placuit ora.

Cicero Brut. c . 83 : Et quidem duo fuerunt per tio Nostri Varroni ( Habes Hegesiæ genus, quod

idem tempus dissimiles inter se , sed Attici tanen : Varro laudat, Cic. Ep. ad Att. XII , 6) ; ab reliquis

quorum Charisius multarum orationum , quas scri- omnibus vehementer vituperatur. Quæ huc spe

bebat aliis, quum cupere videretur imitari Lysiam ; ctant veterum testimonia hæc sunt :

Demochares autem , Demosthenis sororis filius etc .. Cic . Orat. c . 67 : Quam ( numerosam compre

At Charisii vult Hegesias esse similis , isque ita se hensionem ) perverse fugiens Hegesias, dum ille

palat Atticum , ut veros illos præ se pæne agrestes quoque imttari Lysiam vult , alterum pene
Demo

pulet. At quid est tam fractum , tam minutum , tam sthenem , saltat incidens particulas : et is quidem

in ipsa , quam tamen consequitur, concinnitate pue- non minus sententiis peccat quam verbis , ut non

rile ?
quærat quem appellet ineptum , qui illum cogno

Hinc igitur patet Hegesiam Charisio (*) et De- verit.

mochare juniorem fuisse. Accuratius ætatem viri Id . ibid . c. 69 : Sunt etiam qui illo vitio , quod

definire Vossius instituit. Scilicet quum dictum ab Hegesia maxime fluxit, infringendis conciden

quoddam , quod Hegesiæ (fr. 1) tribuit Plutarchus disque numeris in quoddam genus abjectum inci

( Vit , Alex, c . 3 ) , Timæo tribuatur a Cicerone, Si- dant Siculorum simillimum .

culum scriptorem id a Magnete mutuatum esse Theon . Progymn. 2 : 'Eluentéov xal is

censet. « Plutarchus , ait , vir immensæ lectionis et ouvOégeus tūvôvouétov, trávta öidácxovta Ty la

cui , quum Vitas istas scriberet , ad manus semper peúčovtai tò xaxos curtidéval, xal uádota el tv

erant Timeus atque historici alii , nunquam Hege- 1 έμμετρον και εύρυθμον λέξιν , ώς τα πολλά των Ηγησίου

sie illud dictum tribuisset , quod Timeo assignat | του ρήτορος και των Ασιανών καλουμένων ρητόρων.

Tullius, nisi prior Hegesias dixisset, aut si saltem Dionysius Hal. De verb . compos. c. 4 , tom . V,

circa eadem tempora ità uterque scripsisset. Quod p. 30 R. , historicos qui aptam verborum composi

si est , extremis Ptolemæi Lagi et primis Philadel- tionem plane neglexerint, recenset , Phylarchum ,

phi temporibus vixerit Hegesias, » Duridem , Polybium , Psaonem , Demetrium Ca

Scripsit Hegesias (**)præter orationes etiam hi- lantianum , Hieronymum , Antilochum , Heracli

storiam Alexandri , et fortasse alia quædam argu- dem, Hegesiam Magnetem . In antecedentibus (p .

menti historici . Fabulis et ineptis commentis au- 27 R. ) demonstraturus quomodo mutatus ver

ctorem indulsisse haud obscure indicat Aulus Gel- borum ordo characterem orationis immutet ,Не.

lius (N. A. IX, 4 ) , qui tamquam rerum inauditarum rodotea verba ( ex initio libri I ) ita transponit:

et incredularum scriptores componit Aristeam « Αλυάττου μεν υιός ήν Κροίσος , γένος δε Λυδός , των

Proconnesium , Isigonum Nicæensem , Ctesiam , vtòs Alvos TOTQUOū túpavvos Ovõv . os, áno ukonyha

Onesicritum , Polystephanum , Hegesiam .Ad fabu - Splas þówv Eupov te xal llaqhayóvwv LETRE), repos

larum studium accedit narratio oratorio fuco et af- Ι βορέαν έξεισι άνεμον εις τον καλούμενον πόντον Εύ

ξεινον . » Quibus addit : “Ηγησιακόν το σχήμα τούτο

της συνθέσεως , μικρόκομψον, αγεννές , μαλθακόν. Τού
(* ) De Charisio oratore parum noto v. Quinctil. X , 1 ,

70 : Nec nihil profecto viderunt, qui oraliones , quæ των γάρ τών λήρων ιερεύς εκείνος ανήρ, τοιαύτα γρά

Charisii nomine eduntur, a Menandro scriptas putent. φων· « Εξ αγαθής εορτής αγαθήν άγομεν άλλην . »

Fragmentum ejus servavit Rutil. Lup. I , 10. Cf. Wester- « Από Μαγνησίας ειμί της μεγάλης Σιπυλεύς. »-εού

mann . Gesch . d . gr . Bereds. p . 100 , n . 34 ,
γάρ μικράν εις Θηβαίων ύδωρ έπτυσεν ο Διόνυσος

(**) Distinguendus arhetore Hegesias Cyrenaicus phi- ήδύς ( sc. ο Ισμηνός)μέν γάρ έστι, ποιεί δε μαίνεσθαι,
los . , Platonis fere æqualis, de quo v. Diog. L. II , 88 ; Cic.

Tusc. I , 32 ; Valer. Max. VIU , 9 ; Suidas v . 'ApotentOS.
Adde quæ idem Dionysius disputat in fragm, He

Hegesias Maroniles, qui De re rustica scripsit, Auct. De R. ges. 3 (*).

R. p . 54 , 164. — Hegesias (Hegias?') Atheniensis sculptor;

Lucian . Rhet. præc. c . 9 ; Quinctil . XII , 10. Ceterum de
(*) Cum Hegesia aptissime Beckhius ( Ind. lectt. univ.

perinutatione nominum Hegesias et Hegias aliorumque v. Berolin . 1824 sem . hibern . p. 4 ) componit Pausaniam .

Welcker. Cycl. Hom . p . 278, 304.
« Aut fallimur magnopere ait, aut unde stilum suum Pau



HEGESIAS FRAGMENTA. 139

Longinus De sublim , c . 3 , 3, postquam de Cli- Eadem Timæo tribuit Cicero De nat. deor. II ,

tarchi aliorumque dictionis inani tumore dixerat , 27 : Concinne, ut multa Timæus : qui quum in hi

addit : Τα γε μην 'Αμφικράτους τοιαύτα και Ηγησίου | storia dirisset , qua nocte natus Alexander esset ,

και Μάτριδος » πολλαχού γάρ ενθουσιάν εαυτοίς δοκούν- eadem Dianæ Ephesiæ templum deflagravisse ; ad

τες, ου βακχεύουσιν, αλλά παίζουσιν . jun.git, minime id esse mirandum , quod Diana ,

Talis quum fuerit Hegesias , haud inepte cogno- quum in partu Olympiadis adesse voluisset, abfuis

minatus esse dicitur αγριμέλισσα , apis silvestris , set domo. Sane hoc concinne dictum , sed a gra

teste Hesychio . ( Cf. Suidas : 'Αγρία μέλισσα , επίτων vitate historici prorsus alienum , ut merito ri

σφόδρα πονηρών και ωμών. ) deatur a Plutarcho . Cf. Ruhnken . Hist. crit. orat.

p. 184 .

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.
2 .

1 .

Agatharchides in Præfat. ad lib . V De mari ru

Plutarch . Αlex . 3 : Εγεννήθη δ ' ούν 'Αλέξανδρος | bro (ap . Phot . cod . 25ο, p. 446 ed. Β. ) : “Ηγησίας

ισταμένου μηνός Εκατομβαιώνος , δν Μακεδόνες Λώον μεν ουν πολλάκις της απωλείας μεμνημένος των πό

καλούσιν, έκτη, καθ' ην ημέραν και της Εφεσίας Αρτέ. | λεων ευτελής εστιν. Ο γάρ μη θέλων τους καιρούς οι

μιδος ενεπρήσθη νεώς Ηγησίας και Μάγνης επιπε- κείως διαλέγεσθαι, ζητών δε εξ ανάγκης εν αυστηρώ

φώνηκεν επιφώνημα κατασβέσαι την πυρκαϊάν εκείνην πράγματι κομψότητα διαφαίνειν , του μεν ιδίου ζηλώ

υπό ψυχρίας δυνάμενον· είκότως γάρ έφη καταφλεχθήναι 1 ματος επί ποσόν τυγχάνει , της δε των υποκειμένων

τον νεών, της Αρτέμιδος ασχολουμένης περί την Αλε- | αξίας ου στοχάζεται ώσπερ ούτος εν τοις αυτού
φω

ξάνδρου μαίωσιν . ράται λόγοις· οίον « ' Ονομα κατελάβομεν , πόλιν

καταλιπόντες . » Σκόπει τοίνυν . Τούτο πάθος μεν

Saniam certe magna ex parte formaverit , simplicissima via | ουδαμώς ποιεί , αλλά συνάγει προς την έμφασιν και

invenimus. Quippe in forma orationis nihil magis mentem ποιεί ζητείν τι λέγει. Ου γαρ άν τις τη γνώμη δι

ferit quam numerus : quodsi , qualis numerus sit recte con
σταγμόν ενεργάσηται , εκείσε από του λόγου το δεινόν

stitueris , stili ipsius proprietatem definiveris : cetera enim

adtplurimum in eundern modum composita reperiuntur. | αφήκε. Διά τί ότι το ρηθέν εν τω σαφώς γνώναι και

Jam vero cujus aures Atticis numeris assueverint , dum | την συμπάθειαν έστι λαβείν » ο δ' ύστερήσας του σαφούς
Pausaniam viva voce recitat, ne unam quidem periodum απολέλειπται και της εναργείας . Είτα όμοιον περί

apte cadentem depreluenderit; ita omnia fracta, Concisa , | Θηβαίων φησί • « Τον γάρ μέγιστα φωνήσαντα

inversa , perturbata sunt ; denique verborum collocatio ea

est, ut auctor legentes quasi deludere videatur, ne recte in. τόπον άφωνον η συμφορά πεποίηκε . » Πάλιν

telligi possit. Præterea dictio jejuna, exilis , exsanguis est : επ ’ Ολυνθίων : « ' Εκ μυριάνδρουπόλεως εξήλ

quod ante nos alii notarunt. Ut uno verbo omnia compre- θον , επιστραφείς δ' ουκέτ' είδον. » Εζήτεις δε

hendamus, stilus Asianus et Hegesiacus est ; quem exco
τίς το μέν γάρ ρηθέν, υπό τοιαύτην έμφασιν πεπτωκός,

luit Hegesias Magnes Sipylenus, hoc est Pausaniæ popu

laris : sive, quod verisimillimum, hac rlietorum sectain | πεπλάνηκεν ημών από του προκειμένου την γνώμην .

Hegesiae patria usque ad Pausaniam perduravit, eaque hic Δεί δε τον οικτιζόμενον αφέντα τους αστεϊσμούς , το

sponte amplexus eum in patrice honorem opere suo cele- τη λέξει διακοσμείν, αλλά το της συμφοράς αιτίωπροσ
Institutus domi est, sive Pausanias popularis sui stilum | πράγμα σημαίνειν και οικείωται το πάθος , ει μέλλοι μη

,ctionis specimensupersit, illa qualis fuerit, jann ex ipso po- | εδρεύειν. Αλλ' εφ' έτερον ιτέον · « Αλέξανδρε , και

tissimum Pausania cognoscendum videatur. » τον ' Επαμεινώνδαν νόμισον , δρώντα τα λεί

:

DE REBUS ALEXANDRI. verbi causa ubi dicit : Urbe relicta nomen acquisivimus.

1 . Specta igitur hoc : affectionem nequaquam movet , sed ad

Natus est Alexander die xto Hecatombæonis mensis , | quarendam verborum significationem nos adducit. Nam

quem Loum appellant Macedones. Eodem illo die templum ubi quis dubitationem animo injicit , ibi gravitatem ora

Dianæ Ephesiæ conflagravit. Quam rem narrans Hegesias tioni demit . Quare ? Quia si dictum clare perspicitur, ani

Magnes dictum adjecit adeo frigidum , ut incendium istud mus lectoris commoveri potest; postposita autem perspi

potuisset exstinguere. Scilicet haud mirandum dicit tem- cuitate , vis quoque verborum imminuitur. Hinc de The

plum flammis consumptum esse , quum Diana tum obste- banis ad eundem modum dicit : Locum enim altissima

tricio opere circa Alexandrum occupata fuisset. voce locutum mutum calamitas reddidit. Rursum de

2 . Olynthiis : Ex urbe decem virorum millia capiente pro

Hegesias, sæpius memorans eversiones urbium , laborat fectussum ;conversusnon amplius vidi, Quæris quidnam ?

exilitate. Nolens enim temporibus accommodate dicere, stu- Dictum ita expressum a re præsenti animum abducit.

dens vero in rebus austeris leporem ostendere , assequitur Oportet vero miserantem , misso festivitatis studio , rem

quidem aliquatenus quod vult, a dignitate vero rei tractandæ designare , quæ affectioni propria est, siquidem non di

longe aberrat; uti ex orationibus ejus manifesto apparet, ctioni ornatum quærere , sed calamitatis causæ servire re
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ψανα της πόλεως,παρόντα μοι συνικετεύειν . » ρον είναι την τους Σπαρτους τεκούσαν. »

Αίτημα μεν μειρακιώδες και μεταφορά σκληρά, το δε 'Αλλ ' ουχ ούτως ο Δημοσθένης , ου την γνώμην ούτος

σκυθρωπός της πράξεως άρρητον. Άλλο: « Βασιλική | επί το χείρον μετέθηκε: γράφει δε δεινόν μηλόβοτον

μανία προσπταίσασα πόλις τραγωδίας ελεει- | γενέσθαι την Αττικής , η πρώτη τοις άλλοις εξήνεγκε

νοτέρα γέγονε , και προς πάν μάλλον και το καθήκον | τον ήμερον καρπόν. Ο δε φήσας δεινόν είναι την γήν

σοφιστή ήτοιμάσθαι φαίνεται , όθεν ου λίαν άπτεται άσπορον γενέσθαι την τους Σπαρτους τεκούσαν, εκ των

του προκειμένου·χαλεπόν γαρ οίμαι χαλεπούς πρά- | ονομάτων την εναντίωσιν είληφεν, ουκ εκ του πράγμα

γμασιν μωκωμένην διάλεκτον εφoράσθαι. Άλλο : « Τι τος. Διό και ψυχρότητα εσχάτην έμφαίνει , ώσπερ

δεί λέγειν ' Ολυνθίους και Θηβαίους , οία και Ερμησιάναξ και την Αθηνάν εγκωμιάσας ούτως:
κατά πόλεις αποθανόντες πεπόνθασιν ; » « ' Εκ γαρ της του Διός γεγενημένη κεφαλής

"Έτερον παραπλήσιον κολακείας ουκ ευσχήμονος και εικότωςέχειτης ευδαιμονίαςτο κεφάλαιον . »
ευηθείας έχόμενον · « “ Ομοιον πεποίηκας , Αλέ- | Τοιούτον και το « Τίς δ ' άν δύναιτο ποιήσαι

ξανδρε , Θήβας κατασκάψας , ως ανεί ο Ζεύς την Κύρου δόσιν άκυρον ; » και τόδε δε όμοιον:

εκ τηςκατ' ουρανόν μερίδος εκβάλοι την σε- « Τόπος δέ πως γένοιτ ' άν άβατος βάτου περι
λήνην · υπολείπομαι γάρτον ήλιονταϊς Αθή- κειμένου; » Πάντα , φησίν ο Αγαθαρχίδης, τα

ναις . Δύο γάρ αύται πόλεις της Ελλάδος ήσαν | τοιαύτα αδόκιμα · αλλ' ει μεν προς ελεεινολογίανλέγοι,

όψεις . Διό και περί της ετέρας αγωνιώνύν | εγγύς του πρέποντος ίσταται, ει δε προς πάσαν ιδέαν

δ μεν γαρείς αυτών οφθαλμός ή Θηβαίων εκ- | λόγου , ουχ ορθώς τη κρίσει επέβαλε. Πλήν προστί
κέκοπται πόλις. » Εμοί μεν ουν σκώπτειν ο σοφι- θησι και έτερα των ειρημένων όμοια , υπό την αυτήν και

στης δοκεί διά τούτων, ουκ ολοφύρεσθαι των πόλεων ταύτα φέρων διαβολήν , οίον · « Θηβαίοι εν τη μάχη

την τύχην, και σκοπεϊν πως αν τάχιστα συγκόψαιτο | τη προς Μακεδόνας υπέρ τους μυρίουςανε

τον λόγον, ου πως το πάθος υπό την όψιν αγάγοι διά | τράπησαν. » Ω καλής εμφάσεως! άνθρωποι το
της εναργείας . “Έτερον όμοιον · « Αίδε πόλεις αι | σούτοι παραλόγως ανατετραμμένοι. Και πάλιν : « Της

πλησίον έκλαιον την πόλιν , δρώσαι την πρό- μεν πόλεως κατασκαφείσης οι μεν άνδρες

τερον ούσαν ουκέτ' ούσαν . » Εί τις oύν τους Θη- παίδων συμφοράς απομένουσιν, αι δεγυναί
βαίοις και τους Ολυνθίοις παρ' αυτήν την άλωσιν τάς | xες μετήχθησαν εις Μακεδονίας, την πόλιν

περιόδους ταύτας συναχθόμενος έλεγε, δοκούσιν αν μοι | θάψασαί τινα τρόπον. » “ Έτερον όμοιον: « Η δε
γελάσαι τον γράψαντα και τρόπον τινά αυτών υπολα- Ι φάλαγξ των Μακεδόνων εισβιασαμένη τους

βεϊν αθλιώτερον. 'Αλλου γένους άψώμεθα τον αυτόν | όπλοις εντός τείχους την πόλιν απέκτεινεν.»
ηγούμενοι σοφιστής. « Δεινόν την χώραν άσπο . Εκεί μέν ταφή πόλεως , ενταύθα δε θάνατος · λοιπόν

lit. Sed ad alia procedendum . Alexander, Epaminondam , phista : Grave , regionem non consitam esse , quæ salos

puta conspectis urbis reliquiis præsentem mecum com- homines genuit. Sed non sic Demosthenes, cujus ille sen

precari. Petitio puerilis, translatio dura est , rei vero atro- tentiam in deterius mutavit. Scrivit enim , grave esse Atti

citas minime exprimitur. Aliud : Regiæ insaniæ quum cam ovium fieri pascuam , quæ prima omnium mitiorem

impegişset se urbs , tragædid miserabilior fuit. Hoc ad tulerit fructum . Ille vero dum dicit grave esse terram non

quodvis potius quam ad id quod aptum est, adornasse consitam esse , quæ satos homines produxerit, ex verbis,

sophista videtur; unde fit ut rem propositam minime attin- non ex re oppositionem petivit. Hinc quammaxime friget,

gat. Nam acerbum est, opinor, rebus acerbis ridiculum ac- sicuti etiam Hermesianax , qui Minervam laudans dixit

commodari sermonem . Aliud : Quid attinet commemorare ita : Ex Jovis enim capite prognata merito lale habet

Olynthios et Thebanos ,quæ per singulas urbes morien. caput felicitatis. Idem : Quis possit Cyri donalionem

tes perpessi sint ? Aliud simile , quod invenustam stultam- reddere axupov ( irritam )? Et similiter : Locus quomodo

que adulationem continet : Simile quid , Alexander, fe- esse possil, invius ( žbatos ) sentibus ( Bátw ) cinctus?

cisti Thebas diruens , ac si Juppiter ex suo cæli loco lu- Talia omnia , Agatharchides ait, sunt ab usu remota; sin

nam sustulisset; relinquo enim Athenis solem. Nam duce ad commiserationem movendam dicta , non procul a decoro

hæ civitates Græciæ erant ocelli. Quapropter etiam de absunt; si quis vero ad omnem orationis formam ea adhi
altero nunc anxius sum ; nam unus oculorum evulsus bet, haud recte judicium instituit. Præterea alia allatis simi

est urbs Thebarum . Mihi quidem jocari sophista hisce lia apponit eademque criminatione prosequitur, uti istud :

videtur, non deplorare urbium fortunam , atque spectare Thebani in prælio contra Macedones commisso plus
quomodo brevissime orationem abscindat , non quomodo quam decem millia subverterunt. O pulcram demonstra

sub aspectum ducat calamitatem verborum perspicuitate . tionem ! Tot homines præter rationem subversi. Et iterum :

Aliud quid simile : Urbes vicince deflebant urbem , quæ Urbe eversa , viri quidem liberorum calamitates susti

quum antea fuisset , videntesjam non amplius esse . Si nuerunt, mulieres vero in Macedoniam translatæ sunt,

quis igitur Thebanis aut Olynthiis sub ipsam eversionem urbem quodammodo sepelientes. Aliud simile : Phalanı

hujusmodi periodos condolens recitasset, viderentur mihi Macedonum vi armorum intra muros irruens urbem in

scriptorem derisuri et quodammodo miseriorem ipsis exis- terfecit. Illic sepulcrum urbis, hic vero mortemhabes;restat
timaturi fuisse. Aliud genus attingamus ex eodem so- ut adjuncta funeris elatione, epigrammate utamur, et integra
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εκφοράν δεί προσθέντας επιγράμματα χρήσασθαι, και , ώστε ει μηδε πώποτε εκτίσθησαν ράδιον εί

παντελής και πράξις. Πλήν της μέν τούτου κομψότητος, ναι προσελθόντας ειπείν , » κτλ.

ένα μή μανίας είπών πικρότερος φανώ , διεληλύθαμεν,
3 .

φησί , τα πλείστα. Εισάγει δε μετά σαφηνείας και της

πρεπούσης λόγω κοσμιότητος εις τον όμοιον ειπόντας Dionys. Hal. De comp . verb . tom . V, p . 120

τόπον Στρατοκλέα μεν ούτως · « 'Αρούται και R. : Oις δε μη εγένετο πρόνοια τούτου του μέρους

σπείρεται το Θηβαίων άστυ , των συναγω- I (apte verborum compositionis ), οι μεν ταπεινάς ,

νισαμένων υμϊν τον πρός Φίλιππον πόλε- | οι δε κατακεκλασμένας , οι δ' άλλην τινά αισχύνην ή

μον.. » "Αμα , φησί , το πάθος της πόλεως ευσήμως | άμορφίαν εχούσας εξήνεγκαν τας γραφάς. " Ων έστι

εξέθηκε, και της των ήτυχηκότων φιλίας υπεμνήσθη: πρώτος και τελευταίος και μέσος και Μάγνης σοφιστής

το δεινόν γαρ ευνοία παρατεθέν εμβριθεστέρους είωθε | Ηγησίας · υπέρ ού , μα τον Δία και τους άλλους θεούς

τους οίκτους ποιείν . Μετά Στρατοκλέα ομοίως Αισχί- | άπαντας , ουκ οίδ' , ότι χρή λέγειν , πότερον τοσαύτη

νην εισάγει λέγοντα · α πόλις αστυγείτων εκ μέσης περί αυτόν ήν αναισθησία και παχύτης , ώστε μη συνο

της Ελλάδος και φάνισται . » Άριστα , φησί, τηςΙράν, οίτινές εισιν ευγενείς ή αγενείς ρυθμοί , η τοσαύτη

μεν απωλείας το τάχος τη μεταφορά σημήνας, τους θεοβλάβεια και διαφθορά των φρενών, ώστ'ειδότα τους

κινδύνους δε εφιστάς εκ του τον πεπονθότα τους ακούουσι | κρείττους , έπειτα αίρεΐσθαι τους χείρονας: 8 και μάλ

δεικνύειν όμορων υπάρχοντα. Αλλά γαρ ο Δημοσθέ- | λον πείθομαι. Αγνοίας μέν γάρ έστι και το κατορθούν

νης , φησί , μετενέγκας τους λόγους επί τον Αλέξανδρος | πολλαχού προνοίας δε το μηδέποτε . Εν γούν το

ούτω δεδήλωχε: « Την μεν πόλιν εξώρυξεν έκ | σαύταις γραφαϊς , ας καταλέλοιπεν ο ανήρ, μίαν ουκ

των θεμελίων , ώστε μηδε επίταις εστίαις | ανεύροι τις σελίδα συγκειμένην ευτυχώς έoικε δε ταύτα

καταλιπείν την τέφραν, παίδαςδε και γυ- υπολαβείν εκείνων κρείττω, και μετά σπουδής αυτά

ναίκας των ηγησαμένων της Ελλάδος επί | ποιείν, εις & δι' ανάγκην άν τις εμπεσών εν λόγω σχε

τάς σκηνές των βαρβάρων διένειμε . » Πικρώς | δίω δι' αισχύνης έθετο φρόνημα έχων ανήρ. Θήσω δε

και σαφώς και βραχέως αφ' εκάστου των ειδών ειληφώς και τούτου λέξιν εξ Ιστορίας , ένα σοί γένηται δηλον εξ

την υπερβολήν όμως της διδασκούσης το πράγμα έναρ- | αντιπαραθέσεως , όσην μεν αξίωσιν έχει το ευγενές εν

γείας ουκ επελάθετο. Πάλιν επ' Όλυνθίων και αυτός ρή- ρυθμούς, όσην δ' αισχύνην το αγενές.

τωρ" « "Ολυνθον δή και Μεθώνης και Απολ. Τί δε και λαμβάνει πράγμα και σοφιστής ; τοιόνδε .

λωνίαν και δύο και τριάκοντα πόλεις των επί | Αλέξανδρος πολιορκών Γάζαν, χωρίον τι της Συρίας

Θράκης , ας πάσας ούτως ώμώς ανήρηκεν , πάνυ ισχυρόν, τραυματίας τε γίνεται κατά την προσ

res est. Festivitatis hujus scriptoris , ne insaniæ dicens acer. lerunt. Quorum primus et ultimus et medius est Magnesius

bior videar, ait , recensuimus plurima . Introducit vero etiam sophista Hegesias : de quo , per Jovem et ceteros deos

cum perspicuitate et justo orationis ornatu de eadem re dicen . omnes , quid sit dicendum plane nescio : utrum ei adeo stu

tes ; Stratoclem quidem ita : Aratur jam et seritur The - pidum fuerit et crassum ingenium , ut perspicere non potue

banorum civitas , qui nobiscum contra Philippum arma rit, qui numeri generosi aut ignobiles , an tanta diis iratis

sumpserunt. Simul, ait, casum urbis evidenter exposuit, et eum occupaverit stoliditas mentisque depravatio , ut , me

infelicium amicitiæ recordatus est. Durum enim benevolen- lioribus perspectis, deteriora tamen præferret : quod qui

tiæ appositum majorem solet commiserationem movere . dem ego magis existimo. Ignorantiæ enim est etiam recte di

Post Stratoclem similiter Æschinem inducit dicentem : Urbs cere sæpenumero, nunquam vero, id est consilii et prudentiæ .

contermina e media Græcia sublata est. Optime , dicit , Jam inter tot scripta , quæ nobis vir ille reliquit, ne pagel

celeritatem excidii metaphora significat et instans periculum lam quidem unicam inveneris felici structura ornatam : hos

monstrat eo , quod qui ista perpessi sint auditorum finiti- utique pedes illis praestantiores judicabat , et de industria

mos esse dicit . Verum Demosthenes, inquit , ad Alexan- visus est adhibere ; in quos si prudens quispiam necessitate

drum sermonem transferens ita rem elocutus est : Urbem exactus inciderit , idque in oratione facta ex tempore , non

funditus evertit , ut ne cinerem quidem reliquerit ; li . poterit a rubore sibi temperare. Hominis vero sermonem

beros vero et uxores eorum , qui Græcice principatum ex historia sumptum ante oculos ponam , ut tibi ex mutua

obtinuerant, per tabernacula barbarorum distribuit. comparatione appareat, quantum dignitatis illud in nu

Acriter et clare et breviter de singulis speciebus usus hy- meris generosum habeat, quantumque sordeat ignobilis

perbolis, non oblitus tamen est quæ rem docet perspicui- structura .

tatis. Rursum de Olynthiis idem orator : Olynthum et Me. Quam vero rem enarrandam sibi sophista sumit ? Hujus

thonem et Apolloniam et duas et triginta urbes Thraciæ cemodi est. Alexander, dum Gazam obsidione cingeret , ca.

quas omnes ita crudeliter evertit, ut nunquam conditas stellum Syriæ munitissimum , vulnus inter oppugnandum

esse facile accedentes dicere possint. accepit, nec eam , nisi longo post tenspore, in potestatem

3 . redegit. Ira itaque accensus omnes , quos in urbe vivos

Qui vero in componendis verbis nullam adhibuerunt cu- invenit , gladio sustulit , Macedonibus permisso , ut quem

ram , illi aut humilia aut fracta aut turpitudinem aliam vis occiderent obvium : ipsum autem imperatorem , quem

quandam ac deformitatem habentia in lucem scripta protu- | ceperat, summa tam fortuna quam corporis praustantia
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βολήν , και το χωρίον αιρεί χρόνω φερόμενος. Ο δ' | βάρβαρον δ' εβόα δεσπότης και ικετεύων : γελάν δε

υπ' οργής τούς τ’ εγκαταληφθέντας αποσφάττει πάντας, | ο σολοικισμός επoίει» το δε στέαρ και το κύτος της

επιτρέψας τους Μακεδόσι τον έντυχόντα κτείνειν, και | γαστρος ένέφαινε Βαβυλώνιον ζώον έτερον αδρόν . Ο

τον ηγεμόνα αυτόν αιχμάλωτον λαβών, άνδρα εν αξιώ- Ι μεν ούν όχλος ενέπαιζε , στρατιωτικήν ύβριν υβρίζων

ματι και τύχης και είδους , εξ αρματείου δίφρου δήσαι | ειδεχθή και το τρόπο σκαιόν εχθρόν .

κελεύσας ζωντα , και τους ίππους ελαύνων ανά κράτος , Deinde Dionysius , comparationis causa apposi.

εν τη πάντων όψει διαφθείρει τούτον . Ουκαν έχοι τις tis versibus Homeri de Achille in corpus Hectoris

ειπείν δεινότερα πάθη , ουδ' όψεις φοβερωτέρας. Πώς | seviente ( II . X , 395 sqq. ) , pergit ita :

δή ταύτα ερμήνευκεν ο σοφιστής , άξιον ιδείν , πότερον Ούτως ευγενώςάμα και δεινώς πάθη λέγεσθαι προσήκες

σεμνώς και υψηλώς , η ταπεινώς και καταγελάστως ; | υπ' ανδρών φρόνημα και νούν εχόντων· ώς δε ο Μάγνης

« Ο δε βασιλεύς ( erat Βάτις , κρατών της Γαζαίων πό- είρηκεν, ως υπό γυναικών και κατεαγότων ανθρώπων

λεως , Arrian . ) έχων το σύνταγμα προηγείτο , και πως η λέγοιτ' άν , και ουδε τούτων μετά σπουδής , αλλ' επί

εβεβούλευτο των πολεμίων τους αρίστοις απαντάν είσ- 1 χλευασμό και καταγέλωτι. Τί ούν αίτιον εκείνων

ιών. Τούτο γάρ έγνωστο , κρατήσασιν ενός συνεκβάλ- | μεν των ποιημάτων της ευγενείας , τούτων δε των

λειν και το πλήθος. Η μεν ούν ελπίς αύτη συνέδρα- Τ φλυαρημάτων της ταπεινότητος ; ή των ρυθμών διαφορά

μεν εις το τολμάν, ώστ' Αλέξανδρον μηδέποτε κινδυ- μάλιστα , εί και μη μόνη.

νεύσαι πρότερον ούτως ανήρ γάρ των πολεμίων, εις Historiam ab Hegesia narratam vide ap. Curtium

γόνατα συγκαμφθείς, έδοξε τούτ' Αλεξάνδρα της κε- Ι (IV, 6 ) , qui secutus haud dubie est Clitarchum ,

τείας ένεκα πράξαι . Προέμενος δ' εγγύς μικρόν εκ- quem etiam Hegesiam ob oculos habuisse et narra

νεύει το ξίφος ενέγκαντος υπό τα πτερύγια του θώρα- | tionis atrocitate superare studuisse videtur (cf.

χος , ώστε γενέσθαι και την πληγήν ου καιριωτάτην » | Clitarch. fragm, introduct. p . 76 ) . Eunuchus Gaia

αλλά τον μεν αυτός απώλεσε , κατά κεφαλής τύπτων rerum tum potitus ap . Curtium audit Betis, ap . Ar

τη μαχαίρα τους δ ' άλλους οργή πρόσφατος επίμ- | rian . II , 25 , 8 Βάτις , quod ipsum nomen fortase

πρατο. Ούτω γαρ εκάστου τον έλεον εξέστησεν ή του | ap. Dionys . pro βασιλεύς reponendum est . Ceterum

τολμήσαντος απόνοια, των μεν ιδόντων των δ' άκου manca esse narratio videtur ; adeo est inconcinna.

σάντων , ώστε εξακισχιλίους υπό την σάλπιγγα εκείνην

των βαρβάρων κατακοπήναι. Τον μέντοι βασιλέα

αυτόν ανήγαγον ζώντα Λεόννατος και Φιλωτάς: ιδών δε 4 .

πολύσαρκον και μέγαν , ως βδελυρώτατον (μέλας γάρ
E LIBRIS INCERTIS .

ήν και τοχρώμα ), μισήσας εφ' οίς εβεβούλευτο, και το

είδος , εκέλευσε δια των ποδών χαλκούν ψαλλίον διεί- Ilyginus Poet . astron . III , 41 : Piscis qui No

ραντας έλκειν κύκλω γυμνόν. Πιλούμενος δε κακούς | vius appellatur. Ηic videtur ore aquam excipere a

περί πολλάς τραχύτητας έκραζεν . Αυτό δ' ήν, δ λέγω, | signo Aquario , qui laborantem quondam Isim ser

το συνάγον ανθρώπους. Επέτεινε μέν γάρ ο πόνος, vasse existimatur : pro quo beneficio simulacrum

existimationis virum , currui bijugo alligari jussit , atque lotas vivum adduxerunt. Quem ubi obesum conspexit

equis vehementer incitatis omnium in conspectu interemit . Alexander, et vasto corpore , ut nihil fædius ( erat eniin

Enimvero calamitatem crudeliorem enarrare, aut quidquam etiam nigro colore ) , odio non tantum ob ea quæ molitus

aspectu horribilius , nemo poterit. Quomodo vero hæcora- esset facinora , sed etiam ab formam concepto, jussit ut

Lione sophista illustraverit , operae pretium erit videre ; an unco pedes trajectus æreo nudus in orbem raptaretur. Qui.

dictione sublimiet plena gravitatis, an humili prorsus et ri- bus malis gravatus, nimia doloris acerbitate clamorem

denda. « At Batis cum instructo agmine præibat, et primo sustulit. Hoc autem erat , quod dico , cur undique conflueret
ribus hostium aliquo modo occurrere constituit, prælium multitudo . Quum vero magis magisque dolores invalesce

ingressus. Hoc enim putabat ,uno superato , reliquam una rent , barbara voce clamabat Dominum , supplicatione
ruituram multitudinem . Hæc igitur spes regem comitans adhibita ; factoque solocismo omnes in risum egit : ipsa

impulit ad audendum ,adeo ut majori nunquam antea in pe autem adipe et ventris cavitate saginatum aliquod ani
riculo versaretur Alexander. Vir quidam ex hostium nu- mal Babylonium oculis spectantium subjecit. Insultabat

mero , in genua procidens, fidem fecit Alexandro supplicandi itaque multitudo , ac militari affecit contumelia deformem

animo id egisse. Eum ergo admittens propius, vix declinavit aspectu et moribus rudem hostem . »

gladium , quem transfuga sub ipsas loricæ pinnulas intulerat , Ea qua Homerus dignitate et gravitate enarrandi sunt al

ut non acciperet vulnus letale. Sed eum quidem impacto fectus ab hominibus ingenio judicioque præditis. Non secus

in caput ferro ipse rex interemit : ceteris vero militibus ex autem Magnesius ille , ac si quid a mulierculis diceretur aut

integru ira exarsit : nam singulorum usque adeo miseri- insanis et male feriatis hominibus; idque quum rem hand

cordiam immutarat hominis audacia perdita, non solum serio agerent, sed per jocum risumque. Quid ergo rei est
eorum , qui præsentes viderant, sed qui ab aliis rem acce- cur generosa videantur hæc Homeri carmina, ista autem

perant, ut ad illum tubæ sonitum sex millia barbarorum nugamenta quam vilissima ? numerorum scilicet pedumque
interficerentur. Ipsum vero Batia regem Leonnatus et Phi- differentia potissimum , etsi ea non unice causa est.
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piscis et ejusfiliorum , de quibus ante diximus , in- πτων των περί της πόλεως ταύτης ύμνουμένων τε και

ter astra constituit . Itaque Syri complures pisces | διαβοωμένων, όχνώ πλεονάζειν, μή συμβή της προθέ

non esitant, sed eorum simulacra aurata pro diis σεως εκπεσείν την γραφήν . "Επεισι γαρ 8 φησίν

penatibus colunt . De hoc Hegesias scribit. Pro He- | Ηγησίας , « Ορώ την ακρόπολιν και το περί της τριαί

gesias Munckerus scribi vult Ctesias , quia de ea- νης εκεί σημείον · ορώ την Ελευσίνα , και των ιερών

dem re Clesiaslaudatur in Eratosth . Cataster . 38. | γέγονα μύστης: εκείνο Λεωκόριον· τούτο Θησείον · ου

Verum quum aliter rem tradat Diodoreus Ctesias | δύναμαι δηλώσαι καθ' έν έκαστον· ή γάρ Αττική θεών

( fr . 5 ) , probabile potius est in Eratosthenis loco | εστι κτίσμα και προγόνων ηρώων. » 'Αλλ' ούτός γε ενός

reponendum esse Hegesiam . Ceterum istam Syro- | μόνου ξοάνου των εν τη ακροπόλει μέμνηται: Πολέμων

rum religionem Hegesias memoraverit in Historia | δε ο περιηγητής τέτταρα βιβλία συνέγραψε περί των

Alexandri . Cf. De eadem re Diognetum p . 134 not. | αναθημάτων των εν τη ακροπόλει» τοδ' ανάλογον συμ

In Ctesiæ fr. p . 13 , 1. 17 dele vocem recte. βαίνει και επί των άλλων μερών της πόλεως και της

χώρας . Ελευσίνα τε ειπών ( sc. Hegesias ) ένα των

εκατόν και εβδομήκοντα δήμων, προς δε και τεττάρων,

(5) . ώς φασιν, ουδένα των άλλων ωνόμαχεν .

Plutarch . Vit . X oratt. c . 8 , 2 , p . 844 , B, de De- Hæc igitur scriptionem Hegesiæ de Athenis vel

mosthene : “Ως δε Ηγησίας και Μάγνης φησίν , έδεήθη | Attica arguunt , que tamen minus justa periege

του παιδαγωγού , ίνα Καλλιστράτου , Εμπέδου , Αφι- | sis , quam oratio epidictica de claritate Athenarum

δναίου , ρήτορος δοκίμου και ιππαρχήσαντος και ανα- | fuerit .

θέντος τον βωμόν τω Ερμή το αγοραίω, μέλλοντος εν 8 .

τω δήμω λέγειν , ακούση· ακούσας δε , εραστής έγένετο
Vitruvius VIII , 4 : Theophrastus, Timaus, Po

των λόγων.
sidonius, Hegesias, Herodotus , Aristides , Metro

« Scripsit ( Plutarchus ) vel certe scribere vo
dorus, magna vigilantia et infinito studio locorum

luit óss od Anuntpios ó Máyvns pnoiv. Nam Deme proprietates, aquarum virtutes ab inclinatione cæli

trium Magnetem in libris Περί ομωνύμων de De
ita distributas esse scriptis declararunt .

mosthene scripsisse, intelligitur ex Plutarcho in
Hoc quo pertineat parum liquet.

Demosth . c . 15 et c . 27 , Photio cod . 265 , p . 1478 ,

etipso Pseudo - Plutarcho p . 846 , E. » RUHNKEN ad

Rutil. Lup. I, 8 ; — ’Eutédou ) sic Pausan . VII, 16, Subjicio quæ Rutilius Lupus ex orationibus He
4 ; vulgo Έμπαίδου ; Reiskius Εύμηλίδου ; Wytten- I gesie servavit .

bachius Καλλικράτους. » Empedi filius jam OI . 91 , 9 .

4 in Sicilia occubuerat. Errorem detexit Ruhnken .

Hist. crit. or . p . 59 » WESTERMANN . ad h . 1 .
Rutil . Lup., 1, 7 : Hegesiæ : Miseremini mei ,

judices, quem conjurata tanta vis inimicorum op
6 .

pugnat. Miseremini solitudinis, cui ne in summo

Plinius H. N. VII , 5. 57 : Longa nave Iasonem quidem tempore periculi liberos adhibere ad com

primum navigasse Philostephanus auctor est, Para- munem calamitatem deprecandam licitum est. Mi

lum Hegesias. Hæc ad nostrum Hegesiam spectare seremini senectutis, quæ me etiam sine ceteris malis

videntur. Alium Hegesiam Maroneum laudat Pli- graviter defatigat.

nius in ind, auctor . libri VIII . Is de agricultura

scripserat. V. Auct . lat . Rei Rust. p . 54 , 164 .

Idem II , 2 : Hegesiæ : Diversa studia adole
7 .

scentium animum adverteramus, tametsi fratres

Strabo IX , p. 396 : 'Αλλά γαρ, εις πλήθος εμπί- erant , uno atque eodem sanguine orti . Alter ia

00

10 .

5 .

Hegesias ( ?) Magnes scribit Demosthenem precibus a päe

dagogo impetrasse , ut sibi liceret audire Callistratum, Em

pædi filium Aphidnæi, oratorem nobilem et qui aliquando

magister equitum fuisset , ac Mercurio forensi aram dedi

casset, verba tum ad populum facturum . Quem ubi audi

vit, amore dicendi est captus.

si copiosor sim , ab instituto meo scriptio aberret. Venit

enim mihi in mentem quod Hegesias dixit : « Video arcem ;

signum ibi est tridentis : video Eleusinem , sacrorum

que mystes sum ; ibi est Leocorium , hic Theseum : non

possum singula exponere : est enim Attica deorum opus et

priscorum heroum . » Verum hic quidem unius tantum in

arce simulacri mentionem fecit ; Polemo autem Periegetes

quattuor libros conscripsit de donariis in arce dedicatis :

quam proportionem requirunt etiam reliquæ urbis et agri par .

tes. Porro Elensinem unam ex centum et septuaginta quat.

tuor curiis dicens Hegesias , reliquarum nullam nominavit.

In multitudinem incidens eorum , quæ de Athenarum

urbe cantantur et in ore hominum versantur, vereor ne ,
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II .

studio laudis versabatur, et industria viam glo.

riosam , sed laboriosam sequebatur : alter in au Idem II, 10 : Hegesiæ : Non hæc est, ut vulgari

gendapecunia occupatus et habendi cupiditate de verbo appellatur, calamitas. Quid igitur ? Quod

pravatus, summas divitias summam virtutem exi- proprium imponam, nescio, nisi illud unum, tan
stimabat : hic nimirum magis erat laboriosus, tam esse ærumnæ magnitudinem , ut omnem for .

qui laborem condendi ; non utendi causa suscipie tunæ superbissimam crudelitatem ingenii miseria

bat. superarit.



MENÆCHMUS SICYONIUS.

eco

2 .

.

Suidas : Μάναιχμος , Σικυώνιος (*) , υιός Αλκιβίου | οίς εδηλούτο παύσεσθαι την Περσών αρχήν υπό Ελλή

η Αλκιβιάδου , ιστορικός. Γέγονε δε επί των διαδόχων . νων καταλυθείσαν . Alexandri historias etiam Plinius

" Έγραψεν ιστορίαν την κατά τον Μακεδόνα Αλέξανδρον. ante oculos habuerit, qui cum reliquis rerum A

Cf. Eudocia p . 299. · Veram nominis formam lexandri scriptoribus etiam Menæchmum recenset

esse Μέναιχμος ex Atheneo et Schol . Pindari col- inter eos , ex quibus libros XII et XIII de plantis

ligitur ; corruptam præter Suidam habet Stephanus Asiæ consarcinavit.

Byz . ( fr. 1 ) , Ceterum Alexandri Historia ex

pressis verbis nusquam laudatur. Ejusdem vero , ut

videtur, auctoris afferuntur libri De rebus Sicyo ΣΙΚΥΩΝΙΑΚΑ.

niorum ( fr. 2 sq . ) , De artificibus ( fr . 5 sq .), De

toreutice ( το ), et Λόγος Πυθικός ( α '

Athenaeus VI, p . 271 , D : Ιστορεί και Μέναιχμος

εν τοϊς Σικυωνιακούς κατωνακοφόρους καλείσθαι δού

ΤΑ ΚΑΤ ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. λους τινάς , παραπλησίους όντας τους επευνάκτους. Εa

dem Theopompus fr. 195. De re cf. Müller . Dor .

ΙΙ , 4 Ι .

3 .
Steph . Byz . : Τηλέφιος , δήμος και Τηλέφου κρή

νη , Λυκίας. Μέναιχμος ( cod. Rhedig . Μενέμαχος ; Schol . Pind . Nem . IX , 30 : Μέναιχμος δε ο Σι

vulgo Μενέμαιχμος) γάρ φησιν ότιαπό επτά σταδίων | κυώνιοςούτω γράφει: «Χρόνου παρελθόντος πολλού Πρώ.

Πατάρων Τηλέφου κρήνη δείκνυται, διά το Τήλεφον ναξ μέν ο Ταλαούκαι Λυσιμάχης της Πολύβου βασι
απονίψασθαι εκεί το τραύμα , θολεράν δε είναι. Έστι λεύων'Αργείων αποθνήσκει , καταστασιασθείς υπό Αμ
και δημος Τηλέφιος. φιαράου και των Αναξαγοριδών: "Άδραστος δε ο αδελ

Probabiliter hæc ad Alexandri Historiam refert φός του Πρώνακτος φυγών ήλθεν εις Σικυώνα και την

Kiessling. ( De Menechmo Sicyonio et Hieronymo | Πολύβου μητροπάτορος βασιλείαν λαβών εβασίλευσε

Rhod . Comment. Cize 1830, p . 6 ) collatoloco της Σικυώνος, και της Ήρας της αλεξάνδρου καλου

Plutarchi in Αlex. c. 17 : Έστι δε της Λυκίας κρήνη | μένης τερον καθ' όνπερ ώκει τόπον ιδρύσατο. Την δε

περί την Ξανθίων πόλιν, ής τότε λέγουσιν αυτομάτως επωνυμίαν έλαβε ταύτην το ιερόν διά τό φεύγοντα τον

περιτραπείσης και υπερβαλούσης εκ βυθού δέλτον έχ- Γ'Άδραστον ιδρύσασθαικαικαλέσαι ιερόν Ήρας αλεξάν

πεσείν χαλκήν τύπους έχουσαν αρχαίων γραμμάτων, εν δρου: το δε φυγείν τινες αλάσθαι ώνόμαζον .

Καταστασιασθείς ] codd . κατασταθείς. Cf. Elian .

(* ) Αlii : Suidas: Μάναιχμος , Αλωπεκοννήσιος , κατά δέ τι V. Η. ΙV , 5 : Οι επτά επί Θήβας Πρώνακτι και εκεί

νας Προικοννήσιος , φιλόσοφος Πλατωνικός • έγραψε φιλόσοφα: νοι χάριτας απέδοσαν· διά γάρ αυτούς απολουμέ

και είς Πλάτωνος Πολιτείας βιβλία γ' . Menechmus mathe
νου του Πρώνακτος τον αγώνα έθεσαν επ' αυτώ , δν οιmaticus , Eudoxi disc . , ap . Plutarch . Mor. p. 718 D (876

πολλοί οίονται επ ' Αρχεμόρω τεθήναι εξάρχω. -Didot . ) , Proclus ad Euclid. p. 19 , 21 , 22 , 31 , 68 , ap. Eu

toc .ad Archimed .splær. p . 21 sq .ed. Basil.(v.Bernhardy. Anaxagoridæ aliunde vix noti . Num fuit tõv än
Eratosth . p . 174 , 180, Jacobs ad Αnthol. vol, I , p . 1 , Γλων Μελαμποδιδών ?

p . 315 sqq . ) - Menæchmus statuarius Naupactius ap. Pau

san . VII, 18 , 10 , (cf. Müller. Archaeol. S 82 ; 85, 1 , Tiersch .

Ep . d. Kst . p. 102. Plinius H. N. IV, 12 , 21 : ( Eubea) antea voci

DE REBUS ALEXANDRI.

1 .

Menæchmus septem stadiis a Pataris monstrari dicit fon

tem Telephi, qui inde nomen habeat , quod Telephus ibi

vulnus abluerit ; eum turbidum esse addit.

rat xatwiaxopópous ( catonaca veste indutos ) dici servos

quosdam eorum similes , qui ÉTEÚvaxto: dicantur.

3

Menæchmus Sicyonius ita scribit : « Multo post Pronax

Talai et Lysimachæ Polybo natæ filius , rex Argivorum

moritur seditione ab Amphiarao et Anaxagoridis ( ? )oppre

sus . Adrastus vero frater Pronactis fuga sibi consulens Si

cyonem venit ad Polybum , avum maternum , qui regnum

Sicyonis ei tradidit. Ibi ad domum suam templum exstruxit

Junonisquam αλέξανδρον vocant , propterea quod fugitivus

id delicasset : na fugere nonnulli αλάσθαι dicebant . »

DE REBUS SICYONIORUM.

2 .

Menæchmus quoque in libris de rebus Sicyoniorům nar :

SCRIPTORES RER . ALEX .
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tata est , .. , ut Menæchmus , Abantias. Unde | ράβδους λέγεσθαι υπό τινων. Cf. Welcker. Cyclus

hæc fluxerint , incertum . p .
362 not .

11 .

ΠΕΡΙ ΤΟΡΕΥΤΙΚΗΣ.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ.

( το ?)

5 .
Plinius H. N. XXXIV , 8 , 19 : Menæchmi vitu

Athenaeus XIV, p . 635 , Β : Μέναιχμος δ' εν τοις | lus genu premittur replicata cervice : pseque Μe

Περί τεχνιτών την πηκτίδα , ήν την αυτήν είναι τη μα- | nιechmus scripsit de sua arte .

γάδι , Σαπφώ φησιν ευρείν .
In auctorum elencho lib . 33 et 34 recensentur :

Ιderm , p . 635 , Ε : Πηκτίς δέ και μάγαδις ταυτόν, « Antigonus qui de toreutice, Menæchmus qui item ,

καθά φησιν ο 'Αριστόξενος και Μέναιχμος ο Σικυώνιος | Duris qui item , » Utrum hic Menechmus idem cum

εν τω Περί τεχνιτών. Και την Σαπφώ δέ φησιν ούτος , | nostro Sicyonio necne incertum est . Cf. Miller.

ήτις εστίν Ανακρέοντος πρεσβυτέρα , πρώτην χρήσα- | Archaeol. 35 , I. Diversum esse suspicor .

σθαι τη πηκτίδι.

6 .

ΠΥΘΙΚΟΣ.

Ιdem XIV, p . 637 , F : Την δε ψιλήν κιθάρισιν πρώ

τον φησι Μέναιχμος εισαγαγείν 'Άριστόνικον τον Άρ

γείον, τη ηλικία γενόμενον κατά 'Αρχίλο
χον, κατοική Schol . Pind . Pyth . IV, 313 : Εξ Απόλλωνος

σαντα έν Κορκύρα . φορμικτάς] Απόλλωνος τον Ορφέα φησίν είναι,

δν και αυτός ο Πίνδαρος και άλλοι Oιάγρου λέγουσιν..

1dem XIV, p . 638 , Α : Δίωνα δε τον Χίον το τού | Παρατίθεται ( Χαϊρις ) και χρησμόν τινα , όν
φησι

Mé

Διονύσου σπονδείον πρώτον κιθαρίσαι Μέναιχμος (φη- ναιχμoν αναγράψαι εν τω Πυθικό. Έχει δε ούτως

σίν ) . Πιέρες αινοπαθείς , στυγνήν αποτίσετε λώβην

8 . 'Ορφέ’ αποκτείναντες 'Aπόλλωνος φίλον υιόν .

Ιdem II , p. 65 , Α : Ότι το είς "Όμηρον αναφερό- | Και Ασκληπιάδης εν έκτω Τραγωδoυμένων ιστορεί

μενον επύλλιον,επιγραφόμενον δε Επικιχλίδες, έτυχε | ΑπόλλωνοςκαιΚαλλιόπης Υμέναιον , Ιάλεμον, Ορφέα.

ταύτης της προσηγορίας διά τό τον “Ομηρον άδοντα Haudabsurdum videtur Menæchmum Sicyonium

αυτό τους παισι κίχλας δώρον λαμβάνειν , ιστορεί Μέ- Πυθικόν λόγον composuisse , quum in patria urbe

ναιχμος εν τω Περί τεχνιτών.
Apollinis cultus tantopere celebraretur. Lucas Hol

stenius etiam Stephani locum ( fr . 1 ) ex hoc libro

9 . petitum esse censuit . KIESSLING . De Menesechno

Schol . Pind . Nem . II , 4 : Μέναιχμος ιστορεί τους | oratore ( v. Westermann . Gr. Bereds . 54 , 3ο )

ραψωδούς στιχωδούς καλείσθαι διά τό τους στίχους | nemo cogitaverit.

DE ARTIFICIBUS.
des inscriptum , eo sortitum id nomen esse narrat Mena

chmus in libro De artificibus, quod Homerus pueris illud

5 . carmen canens turdos ab his in præmii locum acceperit.

Menæchmus libro De artificibus, pectidem , quæ eadem
9.

cum magadi est , a Sapphone inventam dicit .

Pectis etmagadis idem instrumentum , uti dicit Aristoxe
Menæchmus narrat rhapsodos appellatos esse stichodos,

nus et Menæchmus Sicyonius ' , qui Sapphonem , quæ Ana. quod stichi ( versus ) a nonnullis rhabdidicerentur.

creonte est antiquior, primam pectide usum esse tradit.

6 .

Assa cithara canere , Menachmus ait primum instituisse
DE PYTHICO ORACULO .

Aristonicum Argivum , qui Archilochi vixerit aetate et Cor

cyræ habitaverit.

11 .

7 .
Chæris grammaticus oraculum affert, quod Menaechmum

Dionem Chium , Menæchmus ait , primum fuisse , qui literis tradidisse ait in tractatu De oraculo Pythico. Verba

Bacchi spondeum cithara caneret ejussunt :

8 .
Pierides gravia perpessæ , tristem ulciscemini injuriam

Breve carmen ,quod Homero auctori tribuitur Epicichli- Orpheum interficientes Apollinis carum filium .



ANTICLIDES ATHENIENSIS.

Anticlides Atheniensis (fr. 2. 8) qua vixeritætate novimus, longe recedit. Amenophin qui Memnon

certius definiri nequit. Duridi ( fr.4 ) et Istro ( fr.6 ) Græcis dicitur, regem dynastiæ XVIII vel XIX , in

præponitur a Plutarcho : unde sub primis Pto - telligi voluit Rask . , improbante Bäckhio Manetho

lemæis eum floruisse conjicias. Scripsit Anacaxá , u . d. Hunds- sternperiode p . 294. Sec. Manetho

Nóctous, opus amplissimum , et ’Ebryntixá. Quorum nem Phoronei tempora ad regnum pastorum re

argumenta virum ostendunt præ ceteris versatum ferri possunt. Fortasse igitur Menon idem est cum

in expositione fabularum antiquitatumque, quæ ad rege Bnon , Anon , Mæon (sec. Syncell.). qui per.

urbium origines, res sacras aliaque instituta per- tinet ad dyn. XVII Eusebii. Alius ejusdem dyn.

tinent. Præterea opus composuit De rebus Alexan- rex ap. schol . Platonis p . 424 anni solaris rationes

dri , cujus semel tantum diserta fit mentio . Verum primus ordinasse narratur . Cf. Maneth , fr . 49

vel ex tenuissimis istis fragmentis colligimus etiam
3 .

in Alexandri historia Anticlidem data occasione

ostendisse illum rerum priscarum scrutatorem , Plutarch . Alex. c . 46 post Ptolemæum et ante

quem ex reliquis ejus operibus cognovimus. Duridem ponit Anticlidem in eorum numero , qui

quæ de Amazone Alexandrum conveniente nar

rantur , Tildopo esse dixerunt. Cf. Onesicrit, fr. 5 .

ΤΑ ΚΑΤ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ..

1 .

2 .

AHAIAKA .

E LIBRO SECUNDO.

4 .

Diogen . L. VIII , 11 : Toūtov ( sc . Iubayópav )
E LIBRO SECUNDO.

και γεωμετρίαν επί πέρας αγαγείν , Μοίριδος πρώτον

ευρόντος τας αρχάς των στοιχείων αυτής , ώς φησιν Αν Schol. Apollon. Rhod. I , 1207 : 'Avrixdelors

τικλείδης εν δευτέρω Περί Αλεξάνδρου . Cf. Wilkinson. | ( Διοκλείδης cod. Ρaris . ) δε εν τοις Δηλιακούς ιστόρη

Manners and Customs, tom . III , p. 342 ; Bunsen. σεν, ου τον “Yλαν εις την υδρείαν εξεληλυθέναι , αλλά

Egypten , tom. II , p . 205 .
τον “Ύλλον, και ανεύρετον γενέσθαι.

Ιdem 1 , 1298 : Ιδίως δε Αντικλείδης εν τω β' των

Δηλιακών , Ύλλον φησί τον Ηρακλέους υιόν αποβάντα
Plinius . H. N. VII , 57 (p. 47 Tauchn. ) : An- p comp, per únostpébe .

ticlides in Ægypto invenisse ( sc. literas ) quendam

5 .
nomine Menona tradit, quindecim annis ante Pho

roneum antiquissimum Græcice regem : idque mo- Plutarch. De mus . c. 14 : ‘H ĉv Araw oè toūáyán.

numentisapprobare conatur . Bekker . Aneed . p . 783, | ματος αυτού ( sc. 'Απόλλωνος) , αφίδρυσις έχει εν μέν

12 : Αντικλείδης δε ο Αθηναίος Αίγυπτίοις την εύρε- τη δεξιά τόξον , εν δε τη αριστερά Χάριτας, των της

σιν [των γραμμάτων ] ανατίθησι. μουσικής οργάνων εκάστην τι έχουσαν· η μεν γαρ λύ

Hec quoque ex opere de rebus Alexandri petita | ραν κρατεί, ή δ' αυλούς , ή δ' εν μέσω προκειμένην έχει

esse ex fragm , i collegeris, Menon si idem est cum το στόματι σύριγγα. " Οτι δ' ούτος ουκ έμός ο λόγος ,

Mene, quem vulgo dicunt , Anticlides systema 'Avrixñs ('Avrixhelons recte Reines .) xai 'lotpos (fr .

chronologicum secutus est , quod a reliquis , que Γ 35 ) εν ταις Επιφανείαις περί τούτων αφηγήσαντο ούτω

DE REBUS ALEXANDRI,

1 .

E LIBRO SECUNDO.

Pythagoram excoluisse geometriam , sed inventa prima

ejus elementa a Mærideesse tradit Anticlides libro secundo

De Alexandro.

DELIACA .

4.

E LIBRO SECUNDO.

Anticlides in Deliacis non Hylam , sed Hyllum aquatum

exiisse et disparuisse narrat.

Anticlides in Deliacorum libro secundo Hyllum Herculis

f ., ad aquam hauriendam profectum non rediisse dicit .

2 .

Anticlides Atheniensis inventionem literarum tribuit

Ægyptiis.

5 .

Simulacrum Apollinis in Delo positum in dextra manu

arcum , læva Gratias habet , quarum quævis aliquod musi

cum instrumentum tenet ; lyram una , alia tibias , media

fistulam ori admotam . Neque meus est hic sermo ; sed An

31
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δε παλαιόν εστι το αφίδρυμα τούτο , ώστε τους εργασα- ναίος εν τη εκκαιδεκάτω Νόστων, περι Γρά διηγούμε

μένους αυτό των καθ' Ηρακλέα Μερόπων φασίν είναι . νος , του την αποικίαν εις Λέσβον στείλαντος συν άλλοις

Ad Deliaca referre licet etiam fr . 25 . βασιλεύσι , και ότι χρησμός ήν αυτοίς , δηλώσας καθεϊναι

διαπλέοντας το Ποσειδώνι εις το πέλαγος παρθένον,

γράφει και ταύτα : « Μυθολογούσι δε περί των εν Μη
ΝΟΣΤΟΙ .

θύμνη τινές περί της αφεθείσης εις την θάλασσαν παρ

6 . θένου , και φασιν, ερασθέντα αυτής των ηγεμόνων τινά,

και ήν τούνομα ' Εναλος , εκκολυμβήσαι, βουλόμενον
E LIBRO SECUNDO .

ανασώσαι την παιδίσκην. Τότε μεν ούν , υπό κύματος

AlieneusIV, p . 157 , F : “Ημίν δε αυτάρκης μερίς,ήν αυτούς αμφοτέρους κρυφθέντας, αφανείς γενέσθαι, χρό

αν παρ' υμών λάβωμεν, και ου χαλεπαίνομεν ως ελατ- νω δ' ύστερον, ήδη της Μηθύμνης οικουμένης , παρα

τον φερόμενοι, καθάπερ ο παρ' Αντικλείδη “Ηρακλής. γενέσθαι τον Εναλoν, και διηγείσθαι τον τρόπον, και
«Φησί γάρ ούτος εν τω δευτέρω των Νόστων: « Μετά ότι η μεν παρθένος παρά ταϊς Νηρηίσι διέτριβεν, αυτός
το συντελέσαι τους άθλους , Ηρακλέα , Ευρυσθέως θυ- δε τας του Ποσειδώνος έβοσκεν ίππους και ποτε και ,

σίαν τινά επιτελούντος, συμπαραληφθέντα , και των του κύματος επιφερομένου μεγάλου , συγκολυμβήσαντα αυ

Ευρυσθέως υιών τας μερίδας εκάστω παρατιθέντων, τω τονεκβήναι, έχοντα κύπελλον χρυσού ούτω θαυμασίου,

δ' Ηρακλεϊ ταπεινοτέραν παραθέντων, ο Ηρακλής, ως τον παρ' αυτούς αυτώ παραβαλλόμενον ουδέν διά
ατιμάζεσθαι υπολαβών, απέκτεινε τρείς των παίδων, φορον είναι χαλκού. »

Περιμήδην, Ευρυβιον , Ευρύπυλον, και Eandem historiam ex Myrsili Lesbiacis ( fr. 12 )

Perimedes et Eurybius sec . Apollodorum II, 8 , paullo aliter narrat Plutarchus . De sollert. anim.

1 , post mortem Herculis ab Atheniensibus prælio c, 36 et in Sympos. c . 20. Cf. Müller. Min . p.

cum Eurystheo commisso interfecti sunt. Eury- | 466. De critica hujus loci ratione adi Schweighæu

pylum Eurysthei filium non habet Apollodor. serum . Cum Æolicæ migrationis historia pro

1. c . , nec aliunde novi. Notus vero Eurypylus Ne- | babiliter conjungenda sunt quæ leguntur fr . 21 .

ptuni f., Coi insulæ rex , quem Troja rediens
8 .

Hercules interfecit ( Apollod . ΙΙ , 7 , 1 ) , cujusque

filia Chalciope Thessalum Herculi peperit. Hoc E LIBRO SEPTUAGESIMO OCTAVO (?) .

quum aptum Nostis argumentum sit , fortasse hac

occasione de altero Eurypylo item ab Hercule in
Athenaeus IX , p. 384 , D : Αντικλείδης δ' εν εβδο

terfecto verba fecit.
μηκοστό ογδόω Νόστων , « Εν δείπνω, φησί , μελλόντων

Χίων υπ’ Ερυθραίων εξ επιβουλής αναιρείσθαι, μαθών

τις το μέλλον γίγνεσθαι, έφη
E LIBRO DECIMO SEXTO.

* Ω Χίοι · πολλή γάρ Ερυθραίους έχει ύβρις:

Athenaeus XI , p. 466 , C : Αντικλείδης δ' ο 'Αθη- φεύγετε δειπνήσαντες υός κρέα, μηδε μένειν βούν , »

7 .

ticides et Ister in libris quos De apparitionibus deorum

scripsit, hæc retulerunt.

REVERSIONES .

6 .

alia hæc scribit : « Nonnulli vero priscas de rebus Methy .

mnensium et de projecta in mare virgine fabulas referentes

aiunt unum e ducibus, nomine Enalum , virginis amore

captum in mare prosiluisse servaturum puellam : ac tunc

quidem undarum fluctibus opertos ambos evanuisse ; ali

quanto post vero, quuin jam colonis frequentata Methymna

esset ,comparuisse Enalum , et quid interim accidisset,

quove pacto , narrasse , dicentem apud Nereidas versari vir

ginem , ipsum vero Neptuni equos pascere ; fluctu autem

aliquando ingenti excitato , cum eo enatantem ipsum mari

egressum esse , manu tenentem poculum ex auro tam ad

mirabili, ut quod apud Methymnæos reperitur cum illo

collatum nihil ab ære differret. »

E LIBRO SECUNDO .

Nobis suffecerit portio , quamcunque a vobis accipiemus,

neque ægre feremus tanquam minus ferentes, quemadmo.

cum apud Anticlidem Hercules . Ait enim hic secundo libro

Reversionum , Herculem laboribus suis defunctum , quum

sacrificium aliquod celebraret Eurystheus , ad convivium

cum aliis esse adhibitum . Ubi quum filii Eurysthei portio

nes unicuique apponerent , Herculi vero apposuissent te

nuiorem et viliorem , occidisse Herculem tres ex pueris,

Perimedem , Eurybium , Eurypylum .

7 .

E LIBRO DECIMO SEXTO.

Anticlides Atheniensis decimo sexto Reversionum , ubi

de Gra loquitur, qui cum aliis regibus in Lesbum insulam

coloniain duxit , quibus oraculo mandatum fuerat , ut inter

navigandum Neptuno virginem in mare projicerent, post

8 .

E LIBRO SEPTUAGESIMO OCTAVO (?)

Anticlides libro septuagesimo octavo Reversionum hæc

scribit : « Chios Erythræi inter cænandum ex insidiis inter

ficere paraverant. Quorum consilium quum comperisset

quispiam , dixit :

O Chii! ingens vobis scelus ab Erythræis imminet: ( nam . »

fugite postquam suillam comederitis , neu manete bovi.
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10 .

στοις..

'Ev Edou nxootip oyoow ) « Cogitemus de hoc nu- dasse atque sic recuperasse regnum paternum . Quod

mero : nam quale id poema ( ! ) fuerit , quod con- quidem argumentum et Nootwv operi, et fragmento

tineret libros LXXVIII aut etiam plures ? » Casau- nostro optime convenit.

BONUS . » Fortasse vero non tam per justæ magni

9 .

tudinis libros quam per singulos vóctous, i . e , sin

gulorum virorum notabilium reditus, distributum E LIBRIS INCERTIS .

erat. « SCHWEIGHÆUSER . Certiori judicio pronun

tiari aliquid posset, si compertum haberemus
Clem . Al . Protr, c . 3 , p. 12 , 34 Sylb . ( 1 , 36

quousque narrationibus suis Anticlides descenderit. | ΚΙ . ) : Λυκτίους γάρ(Κρητών δε έθνος εισίν ούτοι) Άν

Num etiam tempora historiae luce clara tractavit , τικλείδης εν Νόστους αποφαίνεται ανθρώπους αποσφάτ

viros principes gentesque recensens , qui bello aliis.
TELV TO Aií. Exscripsit Euseb , P. E. p . 157 , C. Cf.

ve de causis moti vel coacti patriam reliquerunt,
Müller. Min . p . 163 .

deinde vero recuperarunt aut recuperare studue

runt? Minime hoc improbabile est . Nam excessisse Schol. Ar. Nub . 144 : Exstant veteres zproudi

Nostrum fines, quibus Nosti epici ( V. Welcker . iambicis metris concepti , ut εν Λέσβω Ναπαίου

Cycl. Hom ., p. 273-287 ) continebant se , id extra Απόλλωνος και δοθείς Πέλοπι , αιτούντος αυτόν ανάθημα

dubitationem positum est fragmento libri decimi του θεού την άρνα την χρυσήν, έτερα παρέχοντι κειμή

sexti. Igitur exemplum secutus fuerit Clitodemi, 2.x. " Este (ézet Dindf.) di outos .

quem εν ογδόη Νόστων (fr . 24 ) de reditu Pisistrati

egisse scimus . Εodemque modo post Anticlidem | Φέρει δε τον χρησμόν τούτον Αντικλείδης εν τοις Νό
“ Ο βούλομαι δος , μη δίδου δ' δ μή θέλω

hoc ’
minus clare apparet. Laudatur sane Lysimachus

Eadem ex schol. Arist , transcripsit Suidas v. 'Avá
( fr. 14 ) év B' Nóstur ( ap . Photium et Suid. v.Ex

jiwv 6 07juos) de Polycrate tyranno ; sed quum re
θημα et Αντικλείδης.

liqua , quæ e libro secundo et tertio afferuntur,
De Apolline Natalo a Lesbiis culto v. Macrob .

Sat. Ι , 17 Suidas : Νάπη, πόλις Λέσβου , όθεν 'Απόλ .
omnia spectent ad Troica tempora , auctor data

occasione ad Polycratis res excurrisșe censeatur .
huv Naturos. Quam glossam omittunt codd. Paris.

At nescio an pro ¿v ß ' scribendum sit v n' (fre
et Leyl. ( A et V. ap . Bernhardy. ). Cf. Suidas

quens litt. ßety in mss. permutatio ) vel {v 16' . Ut ut
v . Avãoguc. Ceterum de historia , unde hæc de

est , si ad Medica usque Anticlides vóotov recen
sumpta fuerint, mihi non constat.

sum perduxit , ad octoginta fere libros moles ope

ris excrescere potuit. Fortasse igitur fragmentum
Tzetzes Lyc. 464 : Αντικλείδης δε υπό Πάριδος

nostrum referas ad bellum Chiorum , quod Iero

dotus ( I , 18 ) innuit verbis : Kx yap on Topótepov ol
φησι τοξευθέντα αποθανείν (sc. τον Αίαντα) . Sic etiam

Dares Phrygius 35 et Hypothesis ad Soph. Ajac,
Μιλήσιοι τοίς Χίοισι τον πρός Ερυθραίους πόλεμον

συνδιήνεικαν. Sincorruptumesse libri numerum mihi ήλθεν εις τάς ναύς αιμορροών ; alii
extr. : Οι μέν γάρ φασιν , ότι υπό Πάριδος τρωθείς

pro
Paride posue

concedis , ita ut pro iv tū on olim fuerit év

Anticlidæ loco admoverimnarrationem Hippiæ Ery
runt Ulyssem ( Cic . De invent . I , 8 ; Quinctil. IV ,

2 , 13 ) . V. Lobeck , ad Ajac . p . 377 ; Wunder . ad
thræi (ap . Athen. VI , p .258 F. ) Tradit Hippias Cno

pum , Codri filium regeinque Erythræorum , inter

fectum esse ab Ortyge , qui ipse Chiorum satellitio

fisus sæva Erythræos presserit tyrannide. Mox vero Schol. Hom . Od . 8,355 : 'Avtixhriôr,sicropei, ore

filium Cnopi , Hippotem, qui Colophonem aufuge- ποθούσα Μενέλαον Ελένη λάθρα εξεισι της πόλεως ,

rat , in patriam reversum esse et Erythreorum opera | και Καρικόν ευρoύσα πλοίον παρακαλεί τον ναύκληρον,

usum amicos tyranni , dum festa agerent , truci-.' ός εκαλείτο Φάρος, εις Λακεδαίμονα αυτήν αποκατα-

II .

to in ' ,

Aj. p . 18 .

12 .

9 . Aſfert hoc oraculum Anticlides in Reversionibus.

Lyctios in Creta insula homines Jovi mactare Anticlides 11 .

narrat in Reversionibus. Anticlides Ajacem a Paride sagitta confossum periisse

10. dicit.

In Lesbo Apollo Napæus oraculum Pelopi dedit , quo 12 .

jussit ut agnam illam auream ipsi donarium voveret , Anticlides narrat Helenam Menelai desiderio captam clam

quum alia Pelops doo dona offerret. Verba oraculi ita se urbem reliquisse ; et quum Caricum deprehendisset navi .

habent : gium , rectori ejus , cui Pharo nomen , jussisse nt in La

Quod volo da , ne des quod nolo . cedæmoniam transportaret ipsam . Verum tempestate de
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ut

στήσαι . Χειμασθέντες δε ήκον εις Αίγυπτον, και ενθάδε derus . Ceterum verba εκ του ώμου κτλ . non retu

της νεώς αποβάντα τον Φάρον όφις αναιρεϊ. Η δε θα- | lerim ad simulacrum vasi imponendum , sed ad

ψασα αυτόν , ούτως ώνόμασε την νήσον. hominem consecraturum imaginem. Is , puto ,

purus sanctusque rem sacram perageret, lunæ fila

(κρόκας , κροκύδας ) habebat ab humero dextro et a

ΕΞΗΓΗΤΙΚΟΝ
fronte dependentia . Similiter mystä lanæ fila in

bracchio dextro pedeque dextro gerebant, Photius
sive

Lex . p. 18o , ft . ν. Κροκούν : Οι μύσται, ώς φασι, κρό

ΕΞΗΓΗΤΙΚΑ. κη την δεξιάν χείρα και τον πόδα αναδούνται και

Ejusdern tituli et argumenti librum composuit | ται . Scribi itaque possit και εκ του ώμου τ . δ. κ. ε.
λέγεται τούτο κροκούν» οι δε ότι ενίοτε κρόκω καθαίρον

Clidemus, Atthidum scriptorum vetustissimus. Vide
τ . μ. σου κρόκας καθεϊναι , και εσθείναι κτλ. Fortasse

Fragm . Histor. Prolegg. p . LXXXVII.
etiam in verbis του κροκίου mentio latet του δίου

13 . κωδίου vel Διός κωδίου. Istud enim vellus purgato

Athen. XI , p . 473 , Β : Καδίσκος 'Αγγείον δ ' έσ- rium etlustralein sacrificiis Διός Κτησίου adhibitum

τίν, ενώ τους κτησίους Δίας εγκαθιδρύουσιν, ώς 'Αν- fuisse scimus ex Apostol. Ρr. VΙΙ , 10. Usus harum

τικλείδης φησίν εν τω Εξηγητικώ , γράφων ούτως pellium varius; et pedibus substernebantur, et ca

« Διός κτησίου σημεία ιδρύεσθαι χρή ώδε . Καδίσκον | pitis indumenta ex iis parabantur , et vestis in mo

καινόν δίωτον επιθηματoύντα * στέψαντα ώτα έρίω λευ- | dum circumjiciebantur. V. Lobeck. Aglaoph .

κω, και εκ του ώμου του δεξιού , και εκ του μετώπου | p. 185 sq.; Preller . ad Ρolern. p. 141. - Que

του κροκίου " , και έσθείναι, ότι αν εύρης , και είσχέαι | sequuntur εσθείναι ότι αν εύρης , si sana sunt , intel-.

αμβροσίαν. Ή δ' αμβροσία ύδωρ ακραιφνές, έλαιον, | ligo de rebus variis, quas quisquetamquam docu

παγκαρπία. “Απερ έμβαλε .
menta donorum Διός Κτησίου sub manu habebat..

Locus vix sanabilis . Casaubonus postrema cor
Comparaverim tò xépvos Cereris , de quo Polemo

rigi voluit : 'Εκ του μετώπου άωτον κρόκινoν κρεμαν
( p . 141 Pr. ) ap . Athen . p . 478 , C , egit in libro

νύναι, και έννυσθαι ότι αν εύρης , είτα οι Χέαι αμβρο- περί του Διός κωδίου. Τούτο δ' έστιν , ait, αγγείον κε

σίαν κτλ. Latine locum expressit ita : « Jovis Clesi | ραμεούν , έχον εν αυτώ πολλούς κοτυλίσκους κεκολλη

signa ita statuenda : Cadiscum novum utrinque | μένους: ένι δ' εν αυτοίς όρμινοι, μήκωνες λευκοί , πυ

ansatum operculo tegendum : simulacri ( ! ) auribus | ροι , κριθαι , πισοί , λάθυροι, ώχροι , φακοί , κύαμοι ,

coronam e lana alba imponito : ex humero ejus | ζειαι, βρόμος , παλάθιον, μέλι , έλαιον, οίνος, γάλα,

dertro lanam suspendito coloris crocei : amicito δϊον έριον άπλυτον .

etiam ut erit tibi commodum . Deinde ambrosiam
14 .

illi affundito ; est autem ambrosia , aqua pura ,

oleum , et fructuum omne genus ; hæc omnia misce
Plutarch . Nic. c. 23 de Atheniensibus in Sici

ad anbrosiam (!) Jacobsius conj. : Και εκ του ώμου | lia subito lune defectu perterritis: Των περί ήλιον

του δεξιού του θεού κ . ε . τ . μ. κρόκινoν κάλυμμα εσθή- και σελήνην επί τρείς ημέρας έποιούντο φυλακήν, ως

ναι . » Villebranius vertit : on fera pendre de re- | 'Αντικλείδης διέγραψεν εν τοις Εξηγητικούς.

paule droite et du front (de la statue , quelque étoffe 15 .

on bande couleur de sufran , telle qu'on la trouve

Harpocratio v. 'Οξυθύμια. Δίδυμος δε Αντικλείδου

Lacunas indicavi post κροκίου , que vox nihili | λέξιν παραγράψας εκ των Εξηγητικών φησιν Οξυθύμια

est , et post επιθηματoύντα ( επίθημα έχοντα ? ), vocem | τα καθάρματα λέγεται και απολύματα: ταύτα γάρ απο

item suspectam , quam pro adjectivo habet Schnei- Ι φέρεσθαι εις τας τριόδους , όταν τας οικίας καθαίρωσιν.

Ya , etc.

ooo

latos esse in Ægyptum , ubi Pbarum nave egressum serpens novum utrinque auritum .. cingere aures lana candida, et ex

interemerit . Sepelisse eum Helenam et de nomine ejus humero dextro et e fronte... imponere quidquid inveneris,

Pharum insulam appellasse. et infundere ambrosiam . Est vero ambrosia , aqua pura ,

oleum , promiscui fructus. Hæc injice. »

14 .

EXEGETICA ..
Quæ circa solem et lunam acciderent per tres dies Athe

nienses observarunt, ut Anticlides in Exegeticis scribit.
13 .

15.

Cadiscus, vas est in qno collocant Joves Ctesios ( rei fa- Didymus Anticlidæ in Exegeticis verba apponens offú

miliaris præsides ) , ut ait Anticlides in Exegetico , ubi scri- μια νοcari ait purgamenta et retrimenta , quae domos pur :

bit : « Jovis Ctesii signa ita consecrare oportet. Cadiscum gantes in triviis deponant.
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16.
19 .

18 .

.

20 .

Ιdem : Παλαμναίος. Τους αυτοχειρία τινάς ανελόν- Schol . Ηom. II . η ' , 44 : Μυθεύεται των εξ Εκά

τας , τη παλάμη , παλαμναίους εκάλουν, ως και Αντι- 6ης γεγονότων Πριάμω παίδων “Ελενον και Κασσάν

κλείδης εν Εξηγητικών υποσημαίνει . δραν διδύμους γεγενήσθαι. Των δε γενεθλίων αυτούς

συντελουμένων εν τω του Θυμβραίου Απόλλωνος ιερώ
17 .

λέγεται τον "Έλενον και την Κασσάνδρας εν το ναό
Ιdem : Προκώνια... έoικε δε εκ πυρών τε και κρι- | παίζοντας κατακoιμηθήναι , υπό δέ μέθης εκείνωνέκλα

θών γίνεσθαι, ώς 'Αντικλείδης εν τοις Εξηγητικούς | θομένων περί των παίδων οίκαδε χωρισθήναι» τη δε

υποσημαίνει.
ύστεραία ελθόντας εις το ιερόν θεάσασθαι τους παίδας

Tribus hisce Harpocr. locis Bekkerus e suis codd .
ταϊς των όφεων γλώτταις τους πόρους των αισθητηρίων

edidit Αυτοκλείδης pro 'Αντικλ.

καθαιρομένους. Ως ούν διά το παράδοξον αι γυναίκες

ανέκραγον , συνέβη απαλλαγήναι τους όφεις και κατα

δύναι εν ταις παρακειμέναις δάφναις , τους δε παίδας

Schol . Ηom. Οd. π , 471 : Ερμαίος λόφος ] Eρ- | αμφοτέρους της μαντικής ούτω μεταλαβείν. Η ιστορία

μής κατά Διός κέλευσιν ανελών Άργον τον της Iούς | παρά Αντικλείδη.

φύλακα, ήχθη υπό δίκην , “Ήρας αυτόν και των άλλων

αγαγόντων θεών εις κρίσιν , ότι πρώτος επιβεβλήκει

δαιμόνων θνητών μιάσματι και τον Αργον ανηρήκει.
Hesychius : 'Αλευρoδoύντες , πέμματος γένος παρ'

Κρίνοντας δε τους θεούς ευλαβείσθαι μεν τον Δία (διά) | Αντικλείδη . « Ubi fortasse åheupoūvtes legen

το υπόδικον γεγενήσθαι τον Ερμήν ταϊς αυτού παραγ- | durm , ut σησαμούντες. Glossa ipsa ex Anticlidis

γελίαις, άμα δε αφωσιωμένους το άγος και της ανδρο- Exegetico vel' alio rei sacrificalis commentario

φονίας απολύοντας,αίς είχον οργαίς προσβαλείν αυτώ | sunmpta videtur, ut pleraque liborum et placentarum

τάς ψήφους , και ούτω επισωρευθήναι προς τοις ποσί | vocabula a grammaticisrelata. » LOBECK . Aglaopla.

του Ερμού ψήφων πλήθος. "Οθεν και τους ανθρώπους

άχρι τού νύν εις τιμήν Ερμού κατά τας οδούς , διά το

τον θεόν είναι τούτον καθηγεμόνα και επίτροπον των FRAGMENTA SEDIS INCERTIORIS.

εκδημούντων ( sic Barn . et Buttm . ; vgo και τρόπον

των εκδικούντων ) , σωρούς ποιείν λίθων και διάγοντας

προσβάλλειν λίθους , και τούτους καλείν “Ερμαίουςλό

φους · έστι δε λόφος πάν το εις ύψος μετέωρον. “ Η ιστο- Strabo V , p . 211 : Αντικλείδης δε πρώτους φησίν

ρία παρ' Αντικλείδη. αυτούς ( τους Πελασγούς ) τα περί Λήμνον και Ίμβρον

Cf. Xanthi fr . 9. Hec ex Exegetico deprompta | κτίσαι» και δη τούτων τινάς και μετά Τυρρηνού του

haud dubium . Idem valet de fragm . sequente. "Ατυος εις Ιταλίαν συνάραι .

P. 1060 .

21 .

18.

16 . 19 .

Qui sua παλάμη sive manu aliquem interfecit, παλαμναίος Inter liberos, quos Priamo Hecuba peperit , geminos

dicebatur, ut Anticlides in Exegetico subindicat. fuisse narrant Helenum et Cassandram . Quorum quuin na

17 . talitia celebrarentur in templo Apollinis Thy mbræi, Hele

Προκώνια ( sc . άλφιτα ) , farina ex tritico et hordeo , ut | num dicunt et Cassandram inter ludum obdormiisse , illos

videtur, parata. Id enim Anticlides in Exegeticis significat. vero propter ebrietatem rem non animadvertentes absque

liberis domum rediisse. Postero autem die in templum re

Mercurium quum Jovis jussu Argum occidisset Jus cu
versos conspexisse serpentes , qui linguis suis meatus sen

stodem , in judicium vocatumaiunt a Junone reliquisque diis lieres quum clamorem ediderint , serpentes aufugientes in
suum liberis expurgaverint . Quo miraculo exterritæ mn .

propterea , quod Arguminterficiens primussedæmonis lauros adjacentes se abscondidisse ,liberos vero inde vatici

mortalis cæde polluisset. Verum judicantes deos Jovem esse
nandi facultate præditos esse . Historiam narrat Anticlides .

reveritos , quippe cujus jnssa perficiens Mercurius reus fa
20 .

ctus sit. Simul igitur detestantes piaculum et tamen cædis

crimine deum absolventes , qua fuerint ira calculos in eum 'Αλευρoδoύντες , placente genus , cujus meminit Anti

conjecisse, atque sic ad pedes Mercurii multitudinem cal .
clides ..

culorum esse acervatam . Unde mortales etiamnunc in
FRAGMENTA SEDIS INCERTIORIS .

honorem Mercurii ad vias ( nam dux et patronus viatorum

Mercurius est) cumulos facere lapidum , et trajicientes ad
21 .

jicere lapides. Eosque vocari épualous hópous, cumulos Mer- Anticlides ait primos Pelasgos Lemno et Imbro vicina co

curii ; narn λόφος omne est quod in altumse attollit . Histo. lonis frequentasse , quosdamque eorum cum Tyrrheno

ria legitur apud Anticlidem . Atyis filio in Italiam navigasse.
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Cf. not. ad fr . 7. Müller Min . p . 438. Hec | Τροιζήνος... Εκαλείτο δε πρότερον Ειρήνη η Καλαυ

probabiliter e Nostis petita . ρία , καθά φησιν Αντικλείδης.

22 .

24 .

Plutarch . De Is . et Os . C. 37 : Eώ και Αντι

κλείδην , λέγοντα την Ισιν Προμηθέως ούσαν θυγα
Plinius H. N. IV , 21 : Rhene , quam Anticlides

τέρα Διονύσω συνοικείν. Ηec ad Exegetica retulerim . | Celadussam vocat , item Artemin Ηellanicus. Hec

probabiliter vindicanda Deliacis. Laudatur Anti

23 .
clides etiam in Indice auct . ad Plin . H. N. lib .

Harpocratio : Καλαυρία ... νήσος έστι πλησίον | XII et XIII .

NICANOR. ARISTUS.

SALAMINIUS ET ASCLEPIADES.

NICANOR . afferunt Harpocratio , Photius et Suidas v. Nixá

wwp . Nicanoris , Hephæstionis filii , sæpius memi

ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ . nerunt scriptores rerum Alexandri . Nicanorem

Stagiritam Alexandri comitem habes ap . Diodo

Schol . Ρlaton . p . 315 Belk. : Σίβυλλαι μέν γε- rum XVIII , 39 , 6. Idem memorat Nicanorem

γόνασι δέκα , ών πρώτη όνομα Σαμβήθη: Χαλδαίαν δέ | fratrem Cassandri , alium ducem Cassandri , aliuum

φασιν οι παλαιοί λόγοι , οι δε μάλλον Εβραίαν... Και | Ptolemai I ducem , etc. In tanta Νicanorum co

τακατάτον Αλέξανδρον τον Μακεδόνα προειπείν( αυτήν | pia non erat sane cur ad Seleucum Nicatorem for

φασιν) - ής και μνήμην Νικάνωρ και τον Αλεξάνδρου βίον | tasse opus de Alexandro referendum esse suspica

αναγράψας πεποίηκε . retur Vossius ( p . 474 ) . Neque felicior est altera

Εadem fere Suidas V. Σίβυλλα et Cramer . in | ejusdem conjectura . « Fortasse , ait , est Leander

Anecdot. Parisin. I , p . 332 , 23 : Πρώτη (Σίβυλλα) | Nicanor, Alexandrinus grammaticus , quem de

ή και Χαλδαία , ή και Περσίς , ή και πρός τινων Alexandria commentatum dicebamus lib . II , 12 .

“ Εβραία ονομαζομένη ... και περί των κατά Αλέξανδρον | Potuit enim idem et de urbe agere et de condi

τον Μακεδόνα λεγομένων προειρηκυία , ής μνημονεύει | tore, » At qui de Alexandria scripsit Nicanor est

Νικάνωρ και τον Αλεξάνδρου βίον ιστορήσας. Hermiæ filius (*). Hic vero sub . Hadriano floruit

Lactantius De fals . rel. I , 6 : Primam ( Varro æqualis Hermippi Berytii (** ) , neque potuit a Var

Sibyllam ait ) fuisse de Persis , cujus mentionem

fecerit Nicanor, qui res gestas Alexandri Macedo
(*) Steph. Byz. v . Αλεξάνδρεια. Νικάνωρ δε ο Ερμείου εν

nis scripsit.
τη Περί Αλεξανδρείας πρώτη ταύτα πάντα κυρού και το Άλε

Qui fuerit hic Nicanor a Varrone laudatus dif- ξανδρίνος και το Αλεξανδρίτης , ου μέντοι το Αλεξανδρεώτης.

ficile dictu. Frequens id nomen apud Macedones
(** ) Suidas : Νικάνωρ, Ερμείου , Αλεξανδρεύς , γραμμα

fuit . Nicanorem Balacri patrem qui Alexandrum
τικός , γεγονώς επί 'Αδριανού του Καίσαρος , ότε και “Ερμιππος

ο Βηρύτιος . Stephan. Byz. V. "Άθλιβις , πόλις Αιγύπτου και

comitatus est , memorant Arrianus II, 12 , 3 et Dio
πολίτης Aθλιβίτης . Νικάνωρ δ' ο Ερμείου, εν ή πρός Αδρια

dorus XVIII , 22 , 1. Filium Balacri Nicanorem νόν γράφων διά τούρ φησίν 'Άθριβις . Laudat eum Stephan,

22 .

Mitto Anticlidem , qui dicit Isidem , Promethei filiam ,

nupsisse Dionyso ,

23 .

Calauria , prope Træezenem insula , prius Irene vocala

est , ut Anticlides tradit .

Sibyllæ fuerunt decem , quarum primæ nomen erat

Sambethæ . Chaldæam perhibent veteres historiæ ; alü

vero Hebræam potius fuisse dicunt. Inter alia etiam de

Alexandro Macedone vaticinia edidisse fertur . Meminit ejus

Nicanor , qui Vitam Alexandri scripsit.
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rone citari . Quod denique auctorem Vossius dicit , bis , et Didymo paullo antiquior fuisse videtur

Leandrum Nicanorem , secutus est Stephanum Byz. ( v . Schneidewin . in Paromiogr. præfat. p . XII ) .

v . “Tôn, ubi sic : Akavồeos 8 6 Nexave Tapati0ntv Præterea laudatur etiam Nicanor Samius Ilepi

έν Μετονομασίαις(*), την αυτήν Υδην και Σάρδεις ποταμών ap . Ρlut. De fuv . c . 17 , 2. Porro Nicanor:

onsív. Verum monstrosum istud nomen tollendum Cyprius memoratur ap . Arnob. IV , 29 : Posse

Scribendo Λέανδρος δε , δν Νικ. κτλ . Leandrum in- mus... omnes istos, nobis quos inducitis atque

tellige Milesium , de quo v. Vossius p . 461. Nicanor appellatis deos, homines fuisse demonstrare , vel

vero Metovouaciov auctor quum Cyrenæus dicatur Agrigentino Euhemero replicato ... velNicanore Cy.

ap . Athenæum VII, p . 296, D ,minime liquet hunc prio velPellæo Leone vel Cyrenensi Theodoro, etc.

essc eundem cum Hermiæ filio, Alexandrino. Im- ( Eadem fere Clemens Protr. p . 7 , 12.) At pro

mo si Hermias ille idem est cum Hermia , cujus Nicanore alii exhibent Nicagora ; idque præferen

Ægyptiaca laudat Plutarchus De Is . et Osir . c . 37 dum puto, quum nomina in ayópas desinentia apud

et 42 , multo verisimilius est filium ejus Nicano- Cyprios frequentissima sint , atque de Cypri loco

rem in Ægypto natum esse. Quæ quum ita sint , Nicagoras laudetur apud Antigonum in Hist. Mir .

fieri possit ut Cyrenæus ille De Alexandro opus 173 ( 157 Westerm .).

scripsisse putetur. At præferendus fortasse est

homo Macedo , Nicander Miezensis sive Miezæus,

quem invenio ap . Stephan . Byz . : Mica , Tródes M &

κεδονίας , η Στρυμόνιον εκαλείτο... το εθνικόν Μιε
ARISTUS SALAMINIUS,

ζεύς και Μιεζαίος ούτω γαρ χρηματίζει Νικάνωρ ,

καθα Λούσιος ( sic edd .; καθαλούμιος codd. ) . Pro
Aristus Salaminius ex Cypro insula (Strabo XIV,

Λούσιος scribo Λούκιος , intelligoque Lucium Tar

rhæum , cujus meminit Stephan. v . Táppa , quem
p . 682 : Σάλαμις, όθεν ήν 'Αριστος και συγγραφεύς) ,

que v . Kádapva et Occcahovixn rectius nuncupat qui res Alexandri (fr. 3 ) , ei fortasse etiam alia

Apúxullov . Scripsit ille Lucillus præter Proverbiai (fr
. 5.) scripsit, Aristobulo et Onesicrito TodÙ VEÚTE

(quæ Hadriani temporibus Zenobius in compen- pos fuit,teste Strabone ( fr. 1 ) . Idque vel ex iiscolli

dium redegit ) etiam historiam Thessalonices ur
gas, 'quæ fragm . 3 leguntur de Alexandro futuram

Romanorum potentiam vaticinato . Accuratius æta

v . Tilupis , et fortasse aliis locis , ubi simpliciter citatur tem scriptoris definire non ausim . Polemone paullo

Nixávmp . Ceterum cf. Bernhardy ad Suid . l . 1. Matter. Essai antiquior fuerit , si recte se habent quæ notavi ad

s, l'école d'Alex.1 , p . 253 .(1) Metovoulasics Nicanoris præter Athenæum 1. 1. et fragm . 4. Vossius Aristum nostrum eundem esse

Steph. Byz. v."Yên expresse laudant Harpocrat. v. "Axn suspicatur cum Aristo Academico , quemCicero

et Steph. B. v. Máços. Ad idem opus referenda sunt quæ ( Brut. 97 ) hospitem suum et familiarem dicit .

ex Nicanore habet Steph. V. Alorxoupiás ( olim Aia) ; Oupo Aristo Arrianus ( fr. 3 ) jungit Asclepiadem , qui

πία ( olim Πίσα et 'Αρπίνα) ; Παρρασία ( olim Παρμασία ).

Schol. Apoll.Rh.: Ægyptii omnium antiquissimisunt; apud æqualis , an Cyprius, quem de patria et de Phoe
num fuerit Myrleanus ille grammaticus, Pompeii

eos prima urbs conditaThebe : και Νικάνωρ δε τούτοις συμ
φωνεί και 'Αρχέμαχος εν τοίς Μετωνυμίαις. Ηaec ex Metono- nice scripsisse scimus , an alius, sciri nequit .

masiis petita suadet vicinia Archemachi. Lobeck . in Aglaoph.

putat esse hunc Nicanorem Cyprium , quem laudat Arnob.

IV , 29. Quod si verum est, ap . schol . scribendum puto Ni

uzyórs ( v. supra ) , præsertim quum ipse schol. Apoll. ad

, 269 habeat haec : Νικαγόρας φησίν από των αντοίκων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ..

αυτόν ( τον Νείλον ) δείν.- Sequentia num ex Μετονομασίαις

an ex Samii neci Totapov opere , an ex Nicanoris Hermiæ f.

scriptis fluxerint, dubitari potest : St. B. Tóvais . Tevés oč

και τον ποταμόν 'Ακεσίνην είναι και Ιαξάρτην , ήλληνίσθαι δε
Strabo XV , p . 730 , postquam de Cyri sepulcro

τα πολλά των βαρβάρων ονομάτων , ώς Ν . φησί ( De his etiam
Aristobuli ( fr. 37 ) et Onesicriti ( fr. 31 ) testimo

Alexandri rerum scriptores agere solebant). Id . : 'Iu.épa...

έστι και ποταμός Ιμέρας, ως Ν. - Ιdem : Αλάβαστρα , | nia apposuit , pergit ita : 'Αριστος δ' ο Σαλαμίνιος

π. Φρυγίας εν ταύτη λίθος διάσημος. Εx hoc loco Wester- | πολύ μέν έστι νεώτερος τούτων · λέγει δε δίστεγον τον

mannus ad Voss. p . 474 colligi νult Nicanorem Samium | πύργον και μέγαν, εν δε τη Περσών διαδοχή ιδρύσθαι,
etiam De lapidibus scripsisse.
auctor) forte reponendus ap. Eustath.ad Dionys. 178, pro quhátregexe o toy tápov • értiypalapec od so hexOdy

Nixlas. V. Bernhardy p. 872 .
Ελληνικόν , και άλλο Περσικών προς τον αυτόν νούν .

1 .

-

1 .

Aristus Salaminius , qui Aristobulo et Onesicrito multo

junior est , sepulcrum Cyri refert magnam turrim fuisse

duoruin tabulatorum , quam sequentes Persarum reges

exstruxerint ; monimento custodiam appositam esse ; porro

inscriptionem habere eam quam diximus Græcam , atque

aliam Persicam , quæ eandem sententiam exprimat.
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2 . και Διότιμος και Αθηναίος . Ούτος δε και Xώνη επεχα

λείτο έντιθέμενος γάρ τω στόματι χώνην, απαύστως

Clemens Alexandr . Protr. IV , p . 16 , 27 , post- | έπινεν , επιχεομένου οίνου · όθεν και Χώνη επεκλήθη,

quam de regibus dixit qui deorum nomina assum
ώς φησι Πολέμων ( fr . 79 Preller . ) . Que antece

pserint , ut Mithridates Dionysus, Alexander Am
dunt apud Athenæum de Arcadione et Erasixeno

monis filius, addit : Τί με δεί καταλέγειν Αλέξαρχον;| strenuis potatoribusitemex Polemone petita sunt .

γραμματικός ούτος την επιστήμην γεγονώς , ως ιστορεί | Unde conjicio Aristi testimonium fluxisse ex eo

"Άριστος ο Σαλαμίνιος, αυτόν κατεσχημάτιζεν εις Ήλιον. dem Polemone, ut qui antiquiorum et æqualium

Alexarchi epistolam citat Aristo και την Αθηναίων | scriptorum locos cumulare ubique consueverit. -

αποικίαν γεγραφώς ap . Plutarch. De Is. et Osir. c . Xóvn] Similiter Philonides Tarentinus ( de quo
37. Num forte ille Aristo noster est Aristus ? Ale

v . Dionys . Hal . Exc . Vat . p . 504 Mai . ) dictus est
xarchus quidam historicus , 'Iradıxūv auctor, me

Κοτύλη , monente Prellero ad Polemon 1. 1 .

moratur ap . Servium ad Virgil. Æn . III , 334 et

Plutarch . Par . min . c . 7 . 5 .

3 .
Zenobii Prov. VI , 5ο : "Ωσπερ Χαλκιδική τε

Arrianus VΙΙ , 15 , 5 : ' Αριστος δε και Ασκληπιά- τοκεν ημίν η γυνή : Ταύτης Πολύζηλος μέμνηται

δης των τα Αλεξάνδρου αναγραψάντων και Ρωμαίους εν Μουσών γοναίς , επί τινος πολλάς θυγατέρας απο

λέγουσι ότι έπρέσβευσαν. Και έντυχόντα ταϊς πρεσβείαις | γεννώσης επειδή Χαλκίδα της Ευβοίας πόλιν φασι
ποτέ ανθήσαι

'Αλέξανδρον υπέρ Ρωμαίων τι της εσομένης ές το έπει

τα δυνάμεως μαντεύσασθαι, τόν τε κόσμος των ανδρών δόρασί τε και πλήθει τετρώρων αρμάτων.

ιδόντα και το φιλόπονόν τε και ελευθέριον, και περί

του πολιτεύματος άμα διαπυνθανόμενον. Cf. not . ad Οι δέ φασίν ου την πόλιν, αλλά ηρωίδα Χαλκίδα εί

Clitarchi fr . 23. Auctoribus ibi nominatis haud | ρήσθαι. Κόμβην γάρ φασί , την επικληθείσαν Χαλκί

dubie addendus est Timagenes historicus , quem | δα , επειδή όπλα χαλκά εποιήσατο , πρώτην συνοικήσα

Clitarchi sectatorem fuisse novimus ( cf. Clitarchi
σαν ανδρί εκατόν παίδων γενέσθαι μητέρα , ωςιστο

fr . 11 ) . Contra hunc enim disputare putandus est | ρούσιν οι τά Ευβοϊκά συγγράψαντες και 'Αριστος και Σα

Livius IX , 16 sqq . , ubi inter alia dicit : λαμίνιος.
quem

( Alexandrum ) ne fama quidem illis ( Romanis ) no
De Combe , Curetum matre , v. Hesych. s. vo ;

tum arbitror fuisse. Vide introductio ad fragm . Welcker . Trilog . p . 197 , n . 317 ; Lobeck . Aglao

Theagenis.
phain . p . 209 , 1134. Ceterum ex quonam Aristonis

scripto hæc petita sint , non discerno . Certe ab

4 .
Alexandri historia aliena esse videntur,

Athenaeus X , p . 436 , Ε : 'Έπινε δε πλείστον και

Αλκέτας ο Μακεδών, ώς φησιν "Άριστος και Σαλαμίνιος,

2 . fundibulum dictus est propterea , quod infundibulo in ore

Quid opus est ( commemorare ) Alexarchum , qui arte posilo vinum infusum absque intervallo bibebat.

grammaticus Solem se ipse nominavit , uti tradit Aristus? 5 .

3 . Quemadmodum Chalcidica hæc nobis mulier peperil.

Aristus et Asclepiades, qui Alexandrihistoriamscripserunt, | Hujus proverbii Polyzelus in Musarum Natalibus meminit;
Romanos quoque legatos misisse dicunt , et Alexandrum scilicet Chalcidem Eubea urbem olim florisse aiunt

audita eorum legatione de futura Romanorum potentia hastis et multitudine curruum quadrijugorum .

aliquid auguratum esse , quum et cultum horum virorum Alii contra non urbem , sed heroinam Chalcidem intelli

et diligentiam et generositatem admiratus esset, atque rei gendam esse dicunt. Nam Comben , quæ quum armaarea

publicæ administrandæ rationem comperisset. ( xadxã ) fabricaret, Chalcis cognominata esset, primam er

4 . inarito suo evasisse centum matrem liberorum , uti nar•

Plurimum bibebant etiam Alcetas Macedo , ut Aristus rant qui de rebus Euboicis scripserunt atque Aristus Sala.

Salaminius tradit , et Diotimus Atheniensis , qui etiam In- minius.



DOROTHEUS. NICOBULE. ANTIGENES.

DOROTHEUS.

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

ipsis argumentis probabile fit , tum inde colligas ,

quod qui fragmenta eorum nobis servarunt , ex

iisdem fontibus haurire solent. Ceterum Doro

theus Italicorum auctor Diodoro antiquior esse non

potuit (v . fr . 3 ) , probabiliter vero multo fuit ju

nior. Cf. not . ad fragm . 5 .

E LIBRO SEXTO .

1 .

2 .

Athenaeus VII , p . 276, F : Φιλόμηλοι δ ' ήσαν Φί

λιππός τε ο Μακεδών, και ο υιός αυτού Αλέξανδρος , ως
ΣΙΚΕΛΙΚΑ .

Δωρόθεός φησιν εν τη έκτη των Περί Αλέξανδρον ιστο

ριών. Sequitur fragm . 4 Charetis.
E LIBRO PRIMO.

Qui fuerit hic Dorotheus, haud liquet. Santo

Crucio ( Exam . crit. d. hist. d'Alex. p . 63 ) dici

tur : Dorothée d'Ascalon , mira confidentia (* ) . —

Idem Doroth eus aut ( quod malim ) alius ejusdem Stobaeus Floril . 49 , 49 : Δωροθέου εν α' Σικελι-

nominis scriptor composuit Sicula et Italica . Nam xov.

utraque ab eodem auctore profecta esse , tum ex Φάλαρις 'Ακραγαντίνων τύραννος, απότομος και

απαθής υπάρχων , ξέναις και παρευρημέναις βασάνοις

( *) De Dorotheo Ascalonila grammatico vid . Stephanus | έτρυχε και έστρέβλου τους ομοφύλους. Πέριλλος δε τη

Byz . ν. Άσκάλων; Athenaeus VII, p. 329 D : Δ. εν ργ' Περί τέχνη χαλκούργος κατασκευάσας δάμαλιν, έδωκε το
λέξεων συναγωγής ( coll . Eustath. ad ΙΙ. 23 , 230, P. 1297 ). Η βασιλεί δωρον, ίνα τους ξένους εις αυτήν βάλλων κα

ubi :Δ. περί της Αττικής λέξεως ( cf.Villoison . prolegg.Β. | τακαίη ζώντας μυκηθμόν δ' ή δάμαλις ανεδίδουτο
30 ) ; Photius Bibl. cod. 156 : Δ. περί των ξένως λεγομένων φυσικών παρόμοιον. Φάλαρις δε τότε μόνον γενόμενος

λέξεων; Schol . Ven . Gl. 9 , 90 : όλου βίου ( βιβλίου correx . δίκαιος , αυτόν τον τεχνίτην πρώτoν ενέβαλεν . Εadem

Coray ad Hippocrat. Περί αέρων p . 305) έδεήθη Δωροθέα | Apostolius Proν . ΧΧ , 13 .
τω Ασκαλωνίτη εις εξήγησιν του παρ’ Ομήρου κλισίου ( cf.

Cf. Ρlutarchus Paral . c . 39 : Φάλαρις , 'Ακρα
Wolf. Prolegg. p . 193 ) ; Athenæus XIV, p. 662 , F : Aw .

ροθέω τώ Άσκαλ.σύγγραμμα (εκδέδοται ) επιγραφόμενον Περί | γαντίνων τύραννος, αποτόμως τους παριόντας ξένους

Αντιφάνους και περί της παρά τοϊς νεωτέροις κωμικούς ματ- έστρέβλου και έκόλαζε. Πέριλλος δε τη τέχνηχαλκούρ

τύης ( cf. Fuhr. Dicaearch. p. 63, not . 39 ) ; Ιdem XIV , p. γος , δάμαλιν κατασκευάσας χαλκήν, έδωκε το βασι

658, E. Eundem grammaticum intellige ap. Athenæum IX ,
p. 409,F ( cf. Miller. Dor. I , p. 246; Εumenid .p.163 | λεί , ώς αν τους ξένους κατακαίη ζώντας εν αυτή · ο δε

20 ) ; XI , p. 481 , D , ubi de poculorum generibus sermo | μόνον τότε γενόμενος δίκαιος , αυτόν ενέβαλεν. Εδόκει δε

est. Ιdemp. 497, C , de ρυτών formalaudat Δωρόθεον τον Σι- | μυκηθμόν αναδιδόναι η δάμαλις : ως εν δευτέρω Αι

obvtov, qui fortasse ab Ascalonita non diversus fuit. Adde ziwy.

Etym . M. p. 87 , 49 , ubi ex Dorotheo explicatur vox -

ÇLYVOŽEY. — Dorotheus Atheniensis , qui laudatur in indice Utriusque congruentiam fragmenti probe sen

auctt . ad Plinii H. N. lib : XII et XIII, idem fuerit cum tis nec minus e priore posterius videri opera tumul

medico , cujus mentio fit lib . XXII, 45 , cujusque * r 760- tuaria expressum ; quæsiveris autem , cur, celato

μνήματα citat Ρllegonin Hist. Mir. c. 26,p. 140 Westerm.- Dorotheinomine , εν β' Αιτίων haec haberi dican
Dorotheum quendam rhetorem introducit Plutarch. in

Moral . p. 807 ed . Didot. — Reliquos Dorotheos , quorum
tur. Fabricio Plutarchi Αίτια βαρβαρικά hic laudari

permagnus est numerus , recenset Fabricius in Bibl . Gr. opinanti assentitur Wernsdorfius (Comment. I ad

DE REBUS ALEXANDRI.

E LIBRO SEXTO .

1 .

Pomis delectabantur Philippus Macedo ejusque filius

Alexander , ut Dorotheus scribit libro sexto Historiarum

Alexandri.

SICULA.

E LIBRO PRIMO.

2 .

Phalaris Agrigentinorum tyrannus crudelis sævusque

novis et inauditis tormentis cives 'torquebat et excrucia

bat. Perillus, faber ærarius æream buculam confecit ty

rannoque obtulit, ut in ea peregrinos vivos cremaret. Mu

gitum hucula illa edebat naturali adsimilem . Phalaris tum

tantum justus ipsum fabrum primum injecit .
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Ρlut. Qu . Gr. p . 2 ); Lennepius ( Ad Phalarid . | δόρυ , και εφόνευσεν. Ο δε πατήρ έφυγάδευσεν· ώς

Epp . p. 24 Gron. ) in Ρlutarchiloco vitium inesse | Δωρόθεος εν πρώτω Μεταμορφώσεων. [Hiclegendum

suspicatus , Dorotheum restitui in integrum cupit ; sóospoc. Dübner.)

Rulinkenius ( ad Fragm . Callim . p . 487 Ern .) Cal

limachi Aſtia significari putat , cui judicio Burman

nus cum Wyttenbachio accedunt. Ego hoc Ano ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ.

nymi fragmentuin e Dorotheo factum arbitror : is

autem , qui hæc Parallela concinnavit , quum Cal
E LIBRO PRIMO.

limachus in re tradita Dorotheo consentiret , tran
5 .

scripsit quidem in farraginem suam locum Doro ..

thei pedestri oratione conceptum , verum testem
Clem . Αlex . Strom . Ι , 21, p . 144 , 24 Sylb.: Φασί

citavit non ignobiliorem Dorotheum , sed edoctum δε την Μόψου καλουμένην μαντικήν συντάξαι τον Κυ

poetarm Callimachuun, captansne elegantioris do- | ρηναίον Βάττον, Δωρόθεός τε εν τώ πρώτω Πανδέκτη

ctrine laudem an memoriola vacillansnon inter- αλκυόνος και κορώνης επακούσαι τον Μόψον ιστορεί.

pretor, » EBERT. in Σικελ . p . 88. Ipse fortasse Do- Metamorphoseôn et Pandectôn libros refero ad

rotheus Altia Callimachi aut Philostephani lauda auctorem Italicôn . Et quum Plutarchus in Paral

verat . lelis eosdem fere auctores citat, quorum in libro

De fluviis mentionem injicit , nescio , an Dorotheus

noster idem sit cum D. Chaldæo, qui scripsit De

ΙΤΑΛΙΚΑ. lapidibus . Certe Italica si ab Asiatico homine scri

pta putes , fabulam fr . 3 narratam minus mira

E LIBRO QUARTO. beris ..

3 .

Plutarchus Ρar. min, C. 20. : Μάριος προς Κίμ
Dorotheus Chaldæus.

όρους πόλεμον έχων , και ήττώμενος , όναρ είδεν, ότι
ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ.

νικήσει , εάν την θυγατέρα προθύση» ήν δ' αυτώ Καλ

πουρνία προκρίνας δε της φύσεως τους πολίτας , έδρασε E LIBRO SECUNDO .

και ενίκησε . Και έτι και νύν βωμοί είσι δύο εν Γερμα
6.

νία , οι κατ ' εκείνον τον καιρόν ήχον σαλπίγγων απο

πέμπουσιν · ώς Δωρόθεος εν τετάρτω Ιταλικών. Plutarch. De fuν . 23 , 3 : Και λίθος δε γεννάται ,

Εadem brevius Clemens Αlex . Protrept. c . 3 , Σικύωνος καλούμενος, μελάγχρους. Ούτος όταντις χρη

p . 12 , 4o Sylb .; Euseb . Ρ. Ε . σμός ανθρωποκτόνος εμπέση , τους βωμούς των αποτρο

παίων θεών υπό δυοίν επιτίθεται παρθένων. Του δε τε

ρέως αυτού τη μαχαίρα θιγόντος , αίματος έκλυσις γί

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ νεται δαψιλής. Και τούτω τω χρόνω την δεισιδαιμονίαν

τελέσαντες μετ' ολολυγμών αναχωρούσι, τον λίθον προς

4 . τον ναόν προσενέγκαντες καθώς ιστορεί Δωρόθεος και

Χαλδαίος εν β' περί Λίθων. Lapis ille in Araxe Havio
Ιdem ibid. c . 25 : Φώκου όντος εκ Ψαμάθης | reperitur.

Αιακό , και στεργομένου , Τελαμών ήγεν επί θήραν:

και συος επιφανέντος κατά του μισουμένου επαφήκε το

Ρ. 157 .

ITALICA.

E LIBRO QUARTO.

3 .

Victus bello Cimbrico Marius, somnio monitus est victo

rem se fore , si filiam suam Calpurniam immolaret. Fecit

hoc ille , civium saluti naturæ vinculo posthabito , ac

vicit. Atque etiamnum duæ sunt in Germania aræ , quæ

sub id tempus sonum tubarum edunt. Dorotheus quarto

Italicorum .

METAMORPHOSES.

4 .

Phocum Æaci e Psamathe filium , dilectumque patri

Telamon eduxit venatum ; aproque oblato hastam in fratrem

quem oderat contorsit, eumque interfecit. Pater exilio mul

tavit Telamonem. Scribit hoc Dorotheus primo Transforma:

tionum libro .

PANDECTÆ .

5 .

Aiunt Battum Cyrenæum composuisse eam quæ Mopsi

dicitur divinationem . Et Dorotheus in primo Pandectarum

refert Mopsum audiisse Alcyonem et Coronen .
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[ ΤΑ ΚΑΤ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. ]

Plutarchus Αlex . 46 : ' Ενταύθα δε προς αυτόν
1 .

(Αλέξανδρον ) αφικέσθαι την Αμαζόνα οι πολλοί λέγου

Athen . X , p . 434 , C : Νικοβούλη δε, ή αναθείς ταύ- σιν, ών και Κλείταρχός έστι και Πολύκριτος και Όνη

τη τα συγγράμματα , φησίν ότι παρά Μηδείω τω Θεσ- σίκριτος και Αντιγένης και Ιστρος.

σαλώ δειπνών ο Αλέξανδρος , είκοσιν ούσιν εν τω συμπο

σίω , πάσι προύπιε , παρά πάντων τα ίσα λαμβάνων,

και αναστάς του συμποσίου μετ' ου πολύ ανεπαύετο. Herodianus Π . μον . λέξ. p . 41 , 26 ed . Ddf. : Ζύ

Quæ fuerit Nicobule vel is qui hujus nomine li
σκος , ποταμός Μακεδονίας , ως 'Αντιγένης. De Zvsco

brum de historia Alexandri , vel certe opus in quo fluvio aliunde vix constat. Suspicor scribendum

sæpius de Alexandro sermo erat , edidit, dicere ego
esse Φύσκος . Certe urbem hujus nominis in Mace-

nihil habeo . donia fuisse constat . Steph . Byz. : Φύσκος... "Εστι

και άλλη Μακεδονίας , ής μέμνηται Θεαγένης ( quod

2 .
nomen fortasse etiam ap . Herodianum reponen

1dein , p . 537, D : Νικοβούλη δέ φησιν, ότι παρά το | dum) εν Μακεδονικούς ( Cf. Pinedo ad h . 1. ). Flu

δείπνον πάντες οι αγωνισταί έσπούδαζον τέρπειν τον
vius ejus nominis in Caria erat .

βασιλέα, και ότι εν τω τελευταίο δείπνο αυτός ο Αλέ.
Plinius ind . auctor. ad lib. V ( quo Africam et

ξανδρος, επεισόδιόν τι μνημονεύσας εκ της Ευριπίδου | Asiam describit) inter fontes suos recenset Εu

Ανδρομέδας , ηγωνίσατο, και τον άκρατον προθύμως | doxum, Antigenem, Callicratem, etc.

προπίνων, και τους άλλους ηνάγκαζεν.
Incerta res est num historicis an geographis An

tigenes annumerandus sit . Antigenem Alexandri

comitem argyraspidum ducem probe novimus.

Vix tamen erit qui hunc eundem cum auctore

nostro esse putaverit.

ooo

DE REBUS ALEXANDRI . tasse ; et merum sedulo propinantem ceteros quoque ad

bibendum coeyisse.

ANTIGENES.

1 .

Nicobule , aut is qui huic libros illos supposuit, ita scri

bit = « Apud Medium Thessalum cænans Alexander, quum

viginti una essent convivæ , omnibus propinavit , et ab

omnibus vicissim propinationes accepit : deinde e convivio

discedens , paullo post quieti se dedit. »
1 .

2 .

Nicobule ait , inter cænandum musicos et ludiones

omnes oblectare solitos regem : et in novissima cena

ipsum Alexandrum episodium aliquod ex Euripidis Andro

meda . quod memoria tenebat, tragadorum more declami.

Ibi Amazonem ad Alexandrum venisse tradunt plurimi ,

inter eosque Clitarchus , Polycritus , Onesicritus , Antige

nes, Ister.

2 .

Zyscus , fluvius Macedoniæ , ut Antigenes tradit.





IASON NYSÆENSIS

ET

IASON ARGIVUS.

Suidas: Ιάσων, Μενεκράτους , Νυσαεύς εκ πατρός, | ascribebatur, Βίος Ελλάδος έν βιβλ. δ', aperte

από δε μητρός Ρόδιος , φιλόσοφος, μαθητής και θυγατρι- | idem est cum libris quattuor, quos Iason Argiνι

δούς και διάδοχος της εν Ρόδω διατριβής Ποσειδωνίου | Περί Ελλάδος composuisse dicitur. Verum auctorem

του φιλοσόφου . Έγραψε Βίους ενδόξων , και Φιλοσόφων | esse Nyseensem Iasonem censet Fuhr . ad Diesearch.

διαδοχής , και Βίου Ελλάδος έν βιβλίοις δ' κατά τινας . p . 95 , 4 , qui ut ipsis Suidianis dubitationem

Ούτοςέγραψε και Περί Ρόδου . eximat , interpungi νult ita : ένα βιβλίοις δ'. Κατά

Ιάσων Αργείος , νεώτερος Πλουτάρχου του Χαιρω - 1 τινας ούτος κτλ . Cujus mutationis causam idoneam

νέως, γραμματικός. Έγραψε Περί της Ελλάδος βιβλία | desidero . Quum de neutro Iasone aliunde aliquid

δ' έχει δε αρχαιολογίας Ελλάδος , και τα από των | compertum habeamus , nisi ludere velis , in Suide

Μηδικών τάτε κατ’ Αλέξανδρον έως τελευτής αυτού , verbis qualia codices prebent acquiescendum est .

και τα μέχρι Αθηναίων αλώσεως της γενομένης υπ' 'Aν- Hæc vero eo nos ducunt , ut plurimos opus illud ·

τιπάτρου του πατρός Κασσάνδρου . de Græcia Iasoni Argivo historico attribuisse cen

Cf. Eudoc . p. 244 , ubi verba κατά τινας. Ούτος | seamus ; nec aliud quidpiam preter libros Περί “Ελ.

οιmittuntur. Que sequuntur post ένα βιβλίοις δ' usque | λάδος , quos eosdem cum Βίω Ελλάδος esse res

ad verba βιβλία δ' , exciderunt in duobus Suide | clamare videtur, ei attribuitur. - Titulo operis et

codicibus ( B et E ap . Bernhardy.). fortasse etiam rerum tractatione notum scriptum

Menecrates, pater Iasonis , procul dubio est Dicæarchi imitatus est (*) . Atque hæc ipsa veterum

Aristarchi discipulus , quem inter claros Nysæenses titulorum , sicuti veteris sermonis , imitatio vel

recenset Strabo XIV , p . 650 ; neque alius esse vi- potius affectatio quammaxime cadit in historicos ,

detur Menecrates quem ad Pindari carmina laudant qui Adriani seculo floruerunt. Ceterum divi

schol , Olymp. II , 16 et Nem . III , 104 et schol. sionem operis Sainte-Croix ( Exam . critiq. etc.

ad Sophocl . Trachin. 254 et Eustath . ad Il . II , 2 p . 58 ) et Schell . ( Gesch . d . gr . Lit. II , p . 425 ed .

et 11. Tzetzes ad Lyc. 662 citat Menecratem tòv Berolin . ) ex Suidæ verbis ita constituunt, ut liber

περί Νικαίας γεγραφότα; sed que ibi affert inani- primus continueritτην αρχαιολογίας Ελλάδος , alter

festo petita sunt ex schol . Pind. Nem . III , 1o4 , τα από των Μηδικών , tertius τα κατ’ Αλέξανδρος

ubi de Nicee Historia ne verbum quidem . Scilicet | έως τελευτής αυτού , quartus τα μέχρι Αθηναίων

obversabatur Tzetze locus Plutarchi in Thes . c . 26 , | αλώσεως. Que quum per se admodum probabilia

ubi memoratur Μενεκράτης τις ιστορίας περί Νικαίας | sint , refellerentur tamen loco Stephani , si recte

εκδεδωκώς : nam legisse Tzetzem , sed negligentis- | ibi secundum codicem Rhedigeranum ( querm We

sime, locum hunc Plutarchi patet ex scholiis ejus stermannus expressit) de Alexandria a Macedone

ad Antehom . p . 238 ed . Jacobs. ( v. Herodori condita laudaretur Ιάσων και τον Βίον της Ελλάδος

fr. 15 ). γράψας εν δ ' βιβλίω. Αt preferenda haud dubie

Filius Menecratis, Iason quando vixerit , ex patris | lectio vulgata : εν τέτταρσι βιβλίοις , ita ut com

et Posidonii temporibus intelligitur . Ex scriptis mode hæc ad tertium librum referri possint. Idque

ejus De vitis clarorum virorum (*), De philosopho- confirmari etiam videtur loco Athenæi, qui ’la

rum successionibus, et De Rhodo insula nihil tulit σων έν τρίτω , ait , περί των Αλεξάνδρου Ιερών εν

etatem. Quartum opus , quod a nonnullis Nyseensi | Αλεξανδρεία φησίν κτλ. Ηec enim ex citandi ratione

satis frequente de Vitæ libri tertii eo loco , quo de

sacrificiis Alexandri Iason locutus est , intelligenda

(*) Bernhardy ad Suide verba Βίους ενδόξων ] « Non ad

dito miror nomine quopiam , idque dubito an deſendi pos.
esse videntur. Atque ita' Fuhrio quoque videtur

sit. Itaque suspicor divulsa fuisse quæ olim cohæserant : ( 1. I. p . 115,5). Sainte - Croix 1. 1. peculiare opus

βίους και διαδοχές ενδόξων φιλοσόφων. » Verum Βίους εν

δόξων , nullo addito nomine , habes etiam v. Θησεύς et Νι

καγόρας. *) Cf. Varronis opus Vila populi Romani inscriptum .
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1 .

2 .

de sacrificiis regis Iasonem scripsisse opinatur , ΒΙΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

quippe qui ipse sensisse videretur, narrationem in

Vita Græciæ nimia laborasse brevitate (™).
ένα βιβλίοις δ' .

Preterea semel laudatur Iason εν τοις Περί Κνί

δου ; quod opus cuinam Iasoni adscribendum sit

non liquet . Suspicarer profectum esse ab eodem qui Stephan. Byz. : Τήλος , νήσος των Κυκλάδων από

Περί “Ρόδου scripsisse dicitur . Denique tertium Ia- | Τήλου οικιστού . Εκαλείτο δε και Αγαθούσσα , ως Ιά

Sonem , Byzantium, Θρακικών auctorem affert Plu- owv. Hæc e libro primo , uti videtur .

tarchus De fluviis. Quartum Cyrenæum tanquam

fontem suum citat auctor libri de Maccabæis, Gram

matica quædam ex Iasone produnt Zonaras Lex . I , E LIBRO TERTIO .

p . 367 ; Etyin. Μ . p . 184 , 27 (άψ... Ιάσων δε λέ

γει αυτό είναι άου , το μή οπτόν ); Anti- Atticist .
Stephan . Byz . v . 'Αλεξάνδρεια. Ιάσων δε και τον

Βίον της Ελλάδος γράψας εν τέτταρσι· βιβλίοις φησί
p. 19 , ubi: άθετείς φασιν ου δεί λέγειν , αλλ αναιρείν.

ίασιν ( 1. e . Ιάσων ) ούν και γραμματικός μέμφεται επί
« Τον μέν ούν τόπον της πόλεως όναρ έχρησμοδοτήθη

ούτω:

τη λέξει 'Αρίσταρχον. Ηec ad Iasonem Αrgivum

pertinere colligas ex Suida, qui eum et histori- Νήσος έπειτα τις εστί πολυκλύστω ένα πόντω ,

cum appellat et grammaticum , quamquam ex di
Αιγύπτου προπάροιθε , Φάρον δε ε κικλήσκουσιν .

vulsis vocibus ιστορικός... γραμματικός , turbatum Έκέλευσε δε διαγράφειν το σχήμα τους αρχιτέκτονας

aliquid esse et fortasse aliena misceri nascitur su- | ουκ έχοντες δε λευκήν γήν , αλφίτοις διέγραφαν: όρνιθες

spicio . δε καταπτάντες τα άλφιτα αίφνης διήρπασαν» ταρα

χθείς ούν Αλέξανδρος , οι μάντεις θαρρείν έλεγον» πάν

των γάρ την πόλιν τροφών γενήσεσθαι. » Ταύτα και

(*) « De quel secours , inquit, pouvait etre un abrégé ! 'Αρριανός (III, 2 ) . Έκλήθη δε Ρακώτις και Φάρος

de ce genre , où tout se pressait , et où rien n'était suffi- και Λεοντόπολις διά τό τήν της Ολυμπιάδος γαστέρα

samment développé? Il est probable que l'auteur le sentit , εσφραγίσθαι εικόνι .

et que pour avoir occasion d'en parler plus en détail, il
εν τέτταρσι βιβλίοις] εν δ ' βιβλίω cod. Rhedig.

composa un traité sur les sacrifices d'Alexandre, dont Athé
De re v . Plutarch . Alex . c . 26 ; Curtius IV, 21 ; Va

née cite le troisième livre . On voit par les éphémerides du
ler. Max . I , 4 ; Eustath . ad Dion . p . 37 .

prince Macédonien , qu'il ne passait aucun jour sans sacri

fier aux dieux. Croyait- il par là expier le crime d'immoler
3 .

journellement tant de milliers d'hommes à son ambition et

à sa fureur de la renommée ? C'était de pareils sacrifices

Περί των ΑλεξάνδρουΙερών.que Jason aurait dû s'occuper : il aurait fallu que son

ouvrage en eût offert l'affreux calcul ; peut-être aurait-ce
Athenaeus XIV , p . 620, D : Ιάσων δ' εν τρίτω,été un moyen efficace de le faire passer à la posterité; du

moinsse serait-il immortalisé lui- meme par sOn ouvrage | τωνμεγάλων θεάτρω υποκρίνεσθαι Ηγησίαν τον κωμοι :
περί των Αλεξάνδρου ιερών εν Αλεξανδρεία φησίν εν

vraiment philosophique ( ! ) .

δόν τα Ηροδότου , Ερμόφαντον δε τα Ομήρου.

Sin recte hæc ex Vita Græciæ depromta esse su

spicati sumus , in ejusdem tituli opere Dicæarchus

narraverit , quæ leguntur ap. Athenæum XIII,

p . 603 , Α : Φιλόπαις δ' ήν εκμανώς και Αλέξανδρος και

VITA GRÆCIÆ.

1 .

Tolos , una ex Cycladibus insulis, nomen habet a Telo

conditore ; alio nomine appellabatur Agalhussa ; uti lason

tradit .

2 .

Hi quum terram albam ad manum non haberent, farina deli

nearunt. Sed aves devolantes farinam confestim abstulerunt.

Turbatus inde Alexander ; vates bono animo esse jusserunt;

omnium enim hanc urbem fore nutricem . Eadem Arriams

quoque . Nominabatur Alexandria etiam Rhacotis et Pha

ros et Leontopolis. Hoc propterea , quod leonis signo Olym .

piadis venter obsignatus fuerit,
E LIBRO TERTIO.

lason , qui Vitam Græciæ quattuor libris scripsit , habet

hæc : De loco urbis condendæ Alexander per somnium ora

culo edoctus est ita :

insula deinceps quædam est undoso in ponto,

ante Ægyptum sita , quam Pharum vocitant.

Jussitque Alexander architectos formam urbis delineare.

3 .

DE SACRIFICIIS ALEXANDRI.

lason libro tertio de Alexandri sacrificiis ( templis fo

luit Toup.) loquens Alexandriæ ait in magno theatro He

gesiam comedum Herodoti historias, Hermophantem Ho

meri carmina recitasse .
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βασιλεύς. Δικαίαρχος γούν εν τω περί της εν Ιλίω θυ IASON BYZANTIUS.

σίας Βαγώου του ευνούχου ούτως αυτόν φησιν ήττα

σθαι , ώς εν όψει θεάτρου όλου καταφιλείν αυτόν ανα
ΘΡΑΚΙΚΑ .

κλάσαντα , και των θεατών επιφωνησάντων μετά κρό 5 .

του ουκ απειθήσας πάλιν ανακλάσας εφίλησεν. De his

Fuhrius ad Dicæarch . p . 114 : « Hunc librum vel
Plutarchus De fuν. 11 , 2 : Γεννάται δ' εν αυτώ

partem alius cujusdam libri ita inscriptam de so
(sc . εν τω Στρυμώνι ) λίθος παυσίλυπος καλούμενος ,

lemni Alexandri ad Trojam sacrificio exposuisse | δν εάν εύρη τις πένθων , παύεται παραχρήμα της κα

(cum Fabricio ) conjicimus. Alexandri vero ipsius | τεχούσης αυτόν συμφοράς, καθώς ιστορεί Ιάσων και Β

intitulo disertam mentionem non factamesse ,aut | ζάντιοςεν τοις Τραγικούς( Θρακικούς em. Jonsius Scr.

ex festinatione scriptoris qui citat Athenäi repe
hist. ph . III, 2 , 2 ) . Nescio an pro ιστορεί Ιάσων

tere debemus , aut etiam æqualibus, in quorum
fuerit ιστορεί Λέων ο Βυζάντιος , que quidem no

potissimum usum Dicæarchus illam solemnitatem
mina majusculis literis exarata facile confundi po

descripsit, eo additamento opus non fuit. Ceterum
terant. Leo Byzantinus εν τοις Περί ποταμών lau

plane non liquet, utrum quæ memoratur dissertatio
datur a Plutarcho l . 1. c . 24. Ejusdem citantur

περί της εν Ιλίω θυσίας , singularis liber exstiterit ,
Βοιωτιακά ibid . c . 2 , que partem fuisse statuo

annon potius partem operis de Alexandro , vel

operis Iepi Trotquñv, in quo fluviorum mirabilia

etiam de sacrificiis ritibusque sacris universis'effe- secundum terras distributa erant ; id quod in alios

cerit . »
multos similis generis titulos cadere existimamus.

ΠΕΡΙ ΚΝΙΔΟΥ . IASON CYRENÆUS.

4 . « Iason Cyrenæus floruit sub Ptolemæo Philo

metore 01. 150 et post. Hic gesta Asmonæorum

Schol . Theocrit . XVII , 69 : Το δε Τριόπιον | sive Maccabeorum quinque libris est complexus ,

ακρωτήριον της Κνίδου , από Τρίοπος του Άβαντος,
Eos in compendium redegit scriptor secundi Mac

ως εν τοις Περί Κνίδου Ιάσων φησίν . cabæorum libri , cujus cap . II , 24 sic legas : YTÒ

Ιάσωνος του Κυρηναίου δεδηλωμένα διά πέντε βιβλίων

πειρασόμεθα δι' ενός συντάγματος επιτεμεΐν . » Vas

sius p . 173. Cf. Schell . 1. 1. II , p . 281; Clinton,

F. H. III , p . 531 .

DE CNIDO.

4 .

Triopium Cnidi promontorium a Triope Abantis filio no

men habet , ut in libris De Cnido lason tradit.

THRACICA.

5 .

In Strymone lapis reperitur , quem pausilypum ( incro

rem sedantem ) appellant; quem si quis mærens invene

rit , statim liberatur qua opprimitur calamitate. Ita narrat

lason Byzantius in Thracicis.

SCRIPTORES RER. ALEX.
32



AMYNTIANUS. PRAXAGORAS.

ANTIDAMAS.

AMYNTIANUS. Αθήνησι βασιλευσάντων , έτος ανύων εννεακαιδέκατον .

Συνέταξε δε και έτερα βιβλία εξ εις τον των Μα
Photius Bibl. cod. 131 p . 97 ed. Bekk . : 'Ανε- | κεδόνων βασιλέα Αλέξανδρον, τριακοστόν πρώ

γνώσθη 'Αμυντιανού εις Αλέξανδρον» προσφωνεί δε
τον ελαύνων ενιαυτόν. 'Έστι δε την φράσιν σαφής και

τον λόγον το αυτοκράτορα των Ρωμαίων Μάρκω, και ήδύς, ολίγον δε του δέοντος ατονώτερος. Κέχρηται δε
επαγγέλλεται μεν αξίως ειπείν των Αλεξάνδρουπρά- | 'Ιωνική διαλέκτω.

ξεων , εδείχθη δε προϊών ως επαγγείλαι μέν έστιν ένθερ Nihil superstes.

μος και τολμητής, πληρώσαι δε την επαγγελίαν ψυχρός

και δειλός• πολύ γάρ καταδεέστερον και των έμπροσθεν

ειρηκότων λέγει περί αυτού , ατόνω δε και εκλύτω χα
ANTJDAMAS HERACLEOPOLITÈS.

ρακτηρι χρήται . Του μέντοι σαφούς ου διαπίπτει ,

πολλά δετων αναγκαίων παραλιμπάνει . HISTORIA ALEXANDRI .

“Ο αυτός δε και ετέρους λόγους έγραψε διαφόρους, Fulgentius Exp. serm . ant. p. 168 ed . Munk. :

και Παραλλήλους συνέθηκε βίους , ώσπερ Διονυσίου | Vispillones dicti sunt bajuli ; quamvis Antidamas

και Δομιτιανού εν δυσί λόγοις, Φιλίππου τε Μακε- | Heracleopolites vispillones dicerit cadaverum nu

δόνων και Αυγούστου εν ετέροις δυσίν . έτι δε και περί | datores, sicut in historia Alexandri Macedonis

'Ολυμπιάδος της Αλεξάνδρου μητρός λόγον έγραψεν . scripsit : « Plus quam trecentos cadaverum vispil

Amyntianus εν τω Περί ελεφάντων laudatur a
lones reperiens crucibus affixit. Mnaseas ( fr. 16. )

schol . Pindar. Olymp. III , 52 et schol . Tzetz . tamen etc.

Chil . ap . Cramer. Anecd . tom . III , p. 357. Is num

idem sit cum historico , qui sub Marco Antonino sit auctor et quid spectet res narrata , parum li
Antidamas] cod . Leid . vulgo Antidamus. Qui

vixit, nescimus.
quet . (De canibus ενταφιασταϊς Bactrianorum cf. fr .

6 Onesicriti Astypalæensis)

PRAXAGORAS ATHENIENSIS . MORALIA .

Photius Bibl . cod . 62 , p . 20 ed . Bekk . : 'Ave. Idem ibidem : Antidamas in Moralibus libris

γνώσθη Πραξαγόρου του Αθηναίου της κατά τον μέγαν | ait : « Fabre compactum animal hominem φuisfe

Κωνσταντίνον ιστορίας βιβλία δύο . rat sic ire pecuatum . et averruncassit igitur tam

( Sequuntur horum librorum excerpta, quæ non Aricinas ( Aretinas? ) hominum mentes » .
PornO

exscribimus.) averruncare dixit pro eradicare; Aricinas vero te

Έτος δε της ηλικίας ήγε δεύτερον και είκοστον Πραξα- | steas vel argillaceas, et pecuatum, stulum.

γόρας , ως αυτός φησιν , ότε ταύτα συνέγραφε. Συνε- Aricinas] sic codd.; Eretinas vett. edd. Aretinas

γράψατο δε και αυτός και έτερα βιβλία δύο περί των Γ cony. Munk .

FINIS.

•·
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PRÆFATIO.

Ptolemæo et Aristobulo jungentes Pseudo -Callisthenem veremur

sane ne quis ad aliena nos aberrasse et quadrata junxisse rotun

dis clamitet. Quod si crimen est, excusari id Græculorum exemplo

nolumus ; verum putabamus complura fabulis nostris inesse, quæ

etiam severior historia non aspernatura sit. Sin minus , valeat su

perbum istud vulgus historicorum , qui adunco naso quemvis sus

pendunt, nisi canat archontes et respublicas. Nunc nos eos unice

diligimus, quibus Candaces placent cubicula, qui mirantur Alexan

dri vultum leoninum et quæ in oriente ultimo rex viderit monstra

et prodigia.

Narrationes istæ quam late per orbem terrarum diffusæ sint ,

et qui factum , ut illis temporibus , quibus Europa sancto furore

percita Asiam invasit , ex fabulosis Alexandri historiis carmina na

scerentur in paucis insignia : sæpius hoc et præclare viri docti ex

plicarunt. Supererat ut in origines et progressus harum fabularum

penitius inquireretur. Id vero quominus rite peragerent plurimi

hucusque impediebantur. Nam constabat antiquissima nostra ita

lica, gallica, germanica e latinis , latina e græcis exemplaribus ducta

esse ; græca autem in bibliothecarum pluteis jacebant inedita. Sane

quidem fragmenta aliquot e codicibus Parisinis , Leidensibus et

Turinis publici juris fecerat doctissimus BERGERUS DE XIVREY ( V.

Notices et Extraits d. Manuscr. tom . XIII , p. 162 sqq. et Tradi

tions tératologiques p. 350 sqq .). Verum hæc non restinguendo de

siderio sed excitando erant. Igitur Firminus Didot, de nullo lite

rarum genere non meriturus, adiit virum clarissimum ex eoque

petivit , ut si quæ de Pseudo-Callisthene elaborata in promptu ha

beret, ea secum vellet communicare. Annuit Bergerus de Xivrey

et pro insigni liberalitate sua Firmino Didot tradidit codicis Pari

sini u 3 (Suppl . ) apographum, cui ad capita nonnulla etiam lectio

nis varietatem ex aliis libris adscripserat. Atque hoc ipsum exem

plar typis expressum foret, nisi , comparatis reliquis duobus codi

cibus Parisinis , statim ab initio apparuisset codicem u3, etsi scri

PSEUDO -CALLISTHENES .
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PRÆFATIO .

bam prodat attentiorem vincatque rerum acervo , tamen ut ætate

infimus est , sic etiam oratione et historiæ indole esse pessimum .

Tantoque magis nobis rejiciendus erat , quum pretium ejusmodi

librorum non ex copia narratorum (quæ tantum non omnia dudum

novimus) metiendum sit , sed is censeatur optimus , qui literarum

historiam investiganti utilissimus esse possit. Itaque res flagitabat,

ut ad codicem antiquissimum ( N° 1711 ) nos converteremus. Hic

autem quum omne genus corruptelis et lacunis fæde mutilus esset,

nos vero ante omnia verborum contextum exhibere deberemus,

qui quantumvis barbarus, legi tamen posset : unus relinquebatur

codex 1685 , qui medium inter alteros duos locum obtinet. Hoc

igitur fundamento nostræ editionis constituto , ita egimus , ut pri

mum narrationis diversitatem e reliquis libris enotaremus, eamque,

si paucis continebatur, in annotatione exscriberemus , sin multa

erat, in textum reciperemus, uncis a reliquo historiæ corpore se

clusam . Deinde ubi narratio in omnibus libris eodem modo proce

debat, lectionis varietatem præcipuam consignavimus. Levissimas

quasque differentias cur in medium proferremus causa non sub

erat, uti ex iis quæ de ratione codicum infra dicemus, quisque in

telliget. Denique quæ in codice 1685 corrupta vel manca leguntur,

reliquorum librorum ope corrigere et resarcire tentavimus . Præ

terea argumenta singulis capitibus e codice 113 præfigere cæpera

mus. Quod institutum relinquere inde a capite XXIII libri I nos

coactos vidimus , quoniam argumenta ista in narrationem codicis

1685 non amplius cadebant.

Versionis loco subjecta sunt latina Julii Valerii. Lacunas codicis

Ambrosiani ex libris Parisinis supplevimus ; reliqua locis quam

plurimis correximus e codice Reg. 4880.

Valerio in codice Ambrosiano jungitur Anonymi Itinerarium

Alexandri. Quod quoniam ab altera parte cum Arriano , ab altera

cum Pseudo -Callisthene componendum est, non ingratum lectori

bus fore putavimus, si denuo typis excuso ad calcem hujus volu.

minis locum concederemus. Ceterum tale fere dedimus, qualeMajus

magna cum laude constituit , auctum tamen correctionibus claris

simi Letronii, quibus nostra quædam addidimus. Vale.

CAROLUS MÜLLER .

PARISIS mense decembri MDCCCXLVI .
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I. DE CODICIBUS GRÆCIS PSEUDO-CAL- tom . I , p . 478 et 483) , dont l'un écrit à Rome,

LISTHENIS . en 1469, par ordre du cardinal Bessarion , avait

un titre beaucoup plus long que les nôtres :

JULIUS BERGER US DE XIVREY, vir clarissimus , | 'Εξήγησις ιστορική κατά λεπτόν έχουσα την γέννησιν ,

qui ( in Notices et Estraits des Manuscr. de la ανατροφής και πράξεις Αλεξάνδρου , μέγιστα κατορ

Bibl. roy . tom. XIII , p. 198 sqq . ) data opera | θώματα και τελευτην , τη τούτου παρ' Αίγυπτίων εκ

collegit quæcunque de libris manuscriptis histo- Trámai xadās tapa &obeloq ( sic ) (Græca D. Marci

riæ Pseudo- Callistheneæ innotuerunt, codices Bibl . , p . 198, chez M. Favre in Biblioth . univer

græcos recenset quattuordecim . Ex iis tres as selle de Genève , tom . III , p. 329 ) . Mais il est

servantur Parisiis in Bibliotheca Regia,Nº 1711 , présumable que ce titre avait été fait par Bessa

sæc. X, Nº 1685, sæc. XIV, Nº 113 supplementi, rion, qui a pu même être l'auteur d'une espèce

sac. XVI. De his antequam curatius dicam , re- de préface pompeuse , commençant par ces

liquos enumerabo , quos inspicere mihi non li mots , qui sont donnés comme les premiers du

cebat. texte : ο Μακεδόνων βασιλεύς Αλέξανδρος , εκείνος

1 ) Codex Leidensis Nº 93 in -4 °, papyracens, ó ylyas, & tespionuos, Ó CUVETÒS ŝv abyois. Ve

in Sicilia scriptus sæculo decimo quinto. Quo naient ensuite, dans ce manuscrit de Bessarion,

volumine continentur : 1. Stephanites; 2. vita les æuvres de Josèphe.
Æsopi ; 3. fabulæ Æsopi ; 4. Alexandri histo- 5 ) Un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican

ria , Bíos 'Alešávô pou toŨ Maxeồóvos xal ( Bibl. bibl. I , p . 3 ) contenait aussi la même his

A páteis. 5. Compendium historia universalis toire, commençant par ces mots : Bouháu.evou oỦv

inde a mundi initio usque ad Alexandrum , pa- tò tūv Bapéápcov Toños..., ce qui me ferait
ginis tribus. croire qu'il y manquait le premier ou les deux

Alexandri historiæ initium ex eo codice de- premiers feuillets, car c'est à la fin du fol. 2 verso

dit Berkelias ad Stephanum Byzantium v . Bou- que notre manuscrit 113 du supplément parle

xepádeta, et Berger. de Xivrey 1.1 . (Vide not. ad . de cette foule de peuples barbares, qui, par leur

lib. I , i init.) . Hæc excerpta ad narrationem irruption en Égypte , forcèrent Nectanebo à

antiquissimi codicis Parisini proxime accedunt , quitter son empire (V. lib . I , c. 2 , ed. nostræ ).
minusque corrupta sunt. Lectionis varietatem

6 ) La Bibliothèque Ambrosienne de Milan pos

ad alia capita nonnulla Bergerus ad marginem sédait également un de ces manuscrits grecs

apographi sui enotavit (Vid , not ad II , 16). ( Bibl. bibl. I , p. 528) , probablement le même

2) Codex Florentinus, Nº 37 , in -4°, pergamen- que cite M. Mai (ad . Jul . Valer . , præfat. p . 105)

teus sæc . XII , palimpsestus , foliorum 47 , ini- sous le numéro 0. 117 , part. suppl. , et qu'il

tio et fine mutilus. Ex eo libro L. de SIN- regarde comme très -différent de celui dont se

NER, vir egregius, quum Florentinam bibliothe- servit Sainte-Croix , c'est- à - dire du N° 1685 .

cam anno 1831 excuteret , in usum Bergeri ex- 7 ) Au contraire , celui de la bibliothèque du

scripsit epistolam Alexandri ad Darium ( lib . I , cardinal Ridolfi paraît en avoir été la copie ou

c . 38 ), quam Bergerus dedit l . I. p . 249. Verba l'original, puisque l'histoire d'Alexandre y était,

exhibet codd. Parisin . 1685 et 113 , sed de même, suivie des fables d'Ésupe (Bibl. bibl.

ruptiora lacunisque deformata. Quare male de 11, p . 772 ) .

hoc libro auguramur. De reliquis codicibus 8 ) La bibliothèque de Saint-Remi de Reims pos

ipsum audiamus Bergerum I. 1. p . 203 : sédait aussi cette histoire dans un munuscrit

« Nous ajouterons d'abord ceux que cite grec du onzième siècle, écrit sur papier de co

Montfaucon . » ton ( Ibid . p . 1289 ; Catal. gr. mss. abbat. St.

3, 4) « La Bibliothèque de Saint-Marc de Ve- Remig . Rhem ., cod . 427) . Mais on sait que cette

nise possédait de son temps deux manuscrits belle bibliothèque, où se trouvait entre autres

grecs de cette histoire (Bibl . bibliothecarum rarctés un des deux manuscrits latins , qui nous

·

cor
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ont conservé les fables de Phèdre , fut entière- | SÚGews. Narratio distincta in libros tres, sicuti

ment consumée par un incendie en 1774 . apud Julium Valerium. Libro primo subscri

9-11 ) D'autres manuscrits grecs de cette histoi- ptum : 'Alegávôpou Tepáčewv pépos a'; et similiter

re sont citéspar quelques auteurs. Draudius (Bi- ad calcem libri secundi ; libri tertii postrema,

bliotheca classica) parle de deux qui existaient, quæ initio folii legebantur, exciderunt. Præterea

l'un dans la bibliothèque de Strozzi, l'autre dans in medio codice lacuna est unius folii ( V. not.

celle du cardinal de Saint - Ange. Nous avons vu 27 ad lib . I, 41 ).

aussi Léon Allatius ( Catal. libror, mss. etc. Lips. 13) Nº 1685 ( nobis cod . B. ) , chartaceus in

1830 , in -4 ° , p . 927.) citer un passage de cette fol. min . , anno 1469 p . C. scriptus eleganter.

histoire, qu'il avait lu dans un manuscrit , peut- Continet Vitam Alexandri, fol. 1–53 , et fabu

être le même qu'un des précédents, car le grand las Æsopi , fol . 54 – 60. Titulus rubris literis

rapport de cette citation avec le texte des ma- majusculis exaratus : Καλλισθένης ιστοριο

nuscrits 1685 et 113 du supplément nous fait ypápos ó td nepi tõv 'El ÁvovGUYYPQ

penser que cet exemplaire de Léon Allatius | ψάμενος. Ούτος ιστορεί Αλεξάνδρου πρά

pourrait être celui du cardinal Ridolphi , ou Esis. Ad finem , fol. 53 verso, leguntur hæc: To

bien celui de la Bibliothèque du Vatican, dont (non tò ut Bergerus scriptum esse ait , p. 199

Léon Allatius avait la garde. M. Hænel en cite un n° 3) δόντι τέρμα δόξα , τιμή και κράτος. Ετελειώ

dans sa Bibliotheque de l'Escurial ( Plut . VΙΙ , θη το παρόν βιβλίον δια χειρός ΝεκταρίουΙερομονά

arm. Z , nº 4 ). χου της μονής του αγίου Νικολάου των Κασούλων

Hactenus Bergerus . Jam videamus codices | της πόλεως Υδρούσης ( Otrante) , έν μηνί Νοεμβρίω,
Parisinos.

ε' ημέρα, σαββάτω, ώρα β' της ημέρας , εν έτει ενος

12 ) Nº 1711 (nobis cod. A.),pergamenteus in- (6977 a . m. = 1469 p . C.) , ivo. ß'.

fol. , sæculi undecimi, in quo Chronographiis 14 ) Nº 113 Supplementi (nobis cod . C.), char

Nicephori, Georgii Syncelli, Theophanis et Leo- taceus, in-4°, foliorum 205 , scriptus anno 1567

nis grammatici subjicitur inde a fol. 375 recto ab Eustathio hierodiacono (vid . p. 152) . Tilu

Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος , foliis 33. | lus : Βίβλος Αλεξάνδρου. Historia in capita di

Incipit verbis: Oi copetato Alyúttiol, bezūv ånóstincta; singulis capitibus præfixa argumenta (1).

γονοι ; verba ultima : ετελεύτησε δε Φαρμoυθί τετράδι Jam si libros inter se contenderis, liquet non

>>

( 1) Latini codices Bibliothecæ Regiæ , etsi a nobis alie- tus. Postea historiam in arctius contrahit, satis habens

niores sunt, alioque loco accuratius de iis agere propositum narrationis pita paucis commemorasse ; verba , quale

est , paucis tamen etiam hoc loco recenseantur : tum ejus in epitome fieri potest , eadem plerumque sunt

1) Nº 6041 , sæc . XIV , fol., pergam . , post alia scripta quæ in nostro Valerio.

fragmentum Vitæ Alexandri exhibet. 6) Nº 5819 , sæc. XIII. , in -8°, pergamenteus, foliorum

2 ) N ° 6831 , sæc. XIII , in-4° , pergam ., quo continetur : 56. continet Vitam Alexandri (fol. 1-31), et Epilogum

1. Origo , ortus, vita et actus Alexandri M. 2 Aleran- de mirabilibus quæ vidit Alexander , ad Aristotelem

dri epistola ad Aristotelem de situ et mirabilibus in magistrum , fol. 32—49; De itinere ad paradisum , fol.

dice . 3. Ejusdem epistola ad Brachmanos et horum 49 sqq. Vita Alexandri eadem est quæ in cod. 8518 , nisi

responsum . 4. Dindymi et Alexandri colloquium . quod interdum paullo uberior, et in universam mipas

3) N° 8501, in fol., pergam .; Vita Alexandri prosa ora- corruptus est cod . 5819. Ulrique libro antiquior Valerii

tione et deinde versibus elegiacis, a Quilichino composita epitome subesse debet.

anno 1236 . 7) Nº 5062 , sæc. XIII, in - fol ., pergamenteus , fol. 104.

4) Nº 8514 , in - 4 ° , pergam . et chartaceus , scriptus continet Vitam Alex . et epistolam ad Aristotelem .'
anno 1465. Vita Alexandri et epistola quam ad Alexan- 8) N ° 8520 , sæc. XIV , in -8 ° , pergamenteus , foliorum

drum scripsit Mardocheus Judæorum princeps. Hi 13. Primi quaternionis folia septem exciderunt. Iis cope

quattuor a græcis nostris longius recedunt, linguaque tinebatur Alex. de situ Indiæ epistola , cujus ultima ver

scripti barbara . Propius ad nos pertinent libri sequentes : ba leguntur in primo folio superstite. Deinde sequitur Ali

5) N ° 8518 , sæc. XI vel , Bergero judice , sæc. X , in -8 °, storia Alexandri ; cui subjecta Epistola Cornelii ad

pergamenteus , paginarum 96 ; post paginam 12mam exci . Crispum in Troja . Initio hujus libri vir doctus annota.

dit folium unum . Continet Vitam Alexandri ( p . 1-62 ) vit quædamde auctoribus qui Pseudo-Callisthenis mentio

et epistolam Alex . ad Aristotelem magistrum de iti. nemfaciant. Laudanlır Casaubonus, Salmasius, alii.

nere et situ Indiæ .- Is codex post Valerii codicem Am. 9) Nº 8155, apographum libri antecedentis, sæculo XVII

brosianum , qui est sæculi ix , omnium quos novimus exaratum ab eodem viro docto , qui codici 8520 nolulam

antiquissimus. Epitome est Valerii uberioris : narrationis memoratam adscripsit. Is de suo præfixit titulum banc:

enim tenor atque ordo idem plane est atque apud nostrum Callisthenes De origine, vila et rebus gestis Alexandri

Valerium . Prima historiæ pars sive fabula de Nectanebo, M. , latine, ut puto , redditus ab Esopo, qui versionem

quam ex hoc codice supplevimus ( p. 1-7 ed . nostr.), suam Constantino, Constantini M.filio , dedicaril.

ad græca cod. A. proxime accedit , ejusdemque est ambi. 10) N° 4877, sæc. XIII, in -fol ., pergamenteus, continer
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eam esse rationem eorum , quæ est codicum Ar- | Nihilominus facile perspicitur subesse recensio

riani vel alius cujusvis scriptoris antiqui , ubi nem historire , cujus oratio etsi barbara ac talis

omnis fere discrepantia vocum nonnullarum fere qualem sæculo nono vulgus usurpaverit ,

vel depravatione velomissione continetur. Im- tamen delectu verborum et compositione ele

mo nihilimpediebat , quominus nostrorum co- gantior erat quam in codd . B. et C. Ipsa deni

dicum exaratores conjungerent scribæ munera que narratio uberior est de iis rebus, unde quæ

et auctoris. Neque enim historiæ severitas ne- prisca ejus forma fuerit intelligere liceat. Poste

que nomen celebrati scriptoris coercebat, neque rioris ævi additamenta aut omissa prorsus , aut

unquam narrationis forma exstitit adeo per- ita exhibita, ut rudia quasi saxa appareant , quæ

fecta et absolula , ut nihil nisi accuratissimam sequior ætas dolaverit et historiæ ædificio inse

ejus quasi ex ore imaginem exprimere seriori- ruerit.

bus relinqueretur. Homero suo Alexandri histo- Cum codice A. componenda sunt latina , quæ

ria caruit, neque magis , immo multo minus fixa Julio Valerio tribuuntur. Quod si Majus nus

certisque circumscripta finibus est,quam histo- quam diserte indicavit Valerii opus nihil nisi

riunculæ, quæ per populi ora vagabundæ errant. versionem esse Pseudo - Callisthenis, id inde ex

Itaque singuli codices eatenus similes vel dissi- plicarim , quod græca Vaticani ætatis sunt in

miles sunt , quatenus scriba vel acquiescere re- fimæ. Scilicet Valerius, si nonnulla exceperis, et

latis , vel mutare accepta augendo , amputando, historiæ tenore et singulis ut plurimum senten

miscendo, duxerit satius. Atque ita factum est , tiis eandem reddit narrationem quæ subest

utnostricodices tres non tam ejusdem libri sint codici A. Idem quum integrior ad nos pervene

apographa, quam diversæ ejusdem historiæ re- rit , et forma orationis nexuque sententiarum

censiones , quæ quo temporis intervallo eadem græcis nostris superior sit, sæpenumero ad ex

fere etiam orationis et tractationis differentia plenda quæ in cod. A. manca vel male contracta

separantur. sunt, adhiberi debet. Contra ab altera parte ex

Codex A. scribam arguit vel plane, rudem et codice A. supplendus est Valerius. Sat multa

negligentissimum , vel cujns oculis subjectum enim codex A. suppeditat , quæ apud Valerium

erat exemplar turpissimis vitiis ubique inqui- desiderantur , neque ejusmodi sunt ut seriora

natum. Adeo pleraque corrupta et lacera sunt. | additamenta existimari possint. Sic , ut unum

opera quinque. Quartum est : Vita Alexandri M. quæ a été facile de voir que c'est la même écriture , la même

Callistheni tribuitur ; quintum : Alexandri ad Aristote- distribution ; que la marge porte également des chiffres ,

lem epistola de situ Indiæ . et que ces chiffres correspondent juste à ceux du manu

11) Nº4880 , sæc. XIV in fol. , pergamenteus. Præter scrit ; car le premier est , comme je l'ai dit , le chiffre 8,

Orosium continet : Julii Valerii res gesta Alexandri et le dernier, dans le feuillet dontje parle, est le chiffre 7.

Macedonis translatæ ab Æsopo græco. ( Ita enim titulus En outre notre manuscrit commence par le mot erat , le

exhibetur ad finem libri primietsecundi). Deinde sequi- fragment finit par nam et nox (v . p.15 ed . nostr.), ce

tur Alexandri epistula de itinere suo . Initium historiæ qui forme la phrase entière : nam et nox erat. Il de

Alexandri deest, similiter atque in codice Ambrosiano, ex meure donc évident que ce fragment est un feuillet du

quo Majus Valerium edidit . Minor tamen in nostro libro manuscrit 4880, détaché d'abord par hasard, et relié dans

lacuna est.Verum audiamus clarissimum Letronnium , qui un volume différent. Au moyen de ce feuillet , il n'y a

de hoc codice optime meruit . Is enim (in Journal des plus au commencement qu'une lacune de quatre pages ,

Sav . 1818, p . 609) ita dicit : « Il est également acéphale; au lieu de seize, qui manquent dans l'édition de M. Mai . »

mais le nombre des pages qui manquent, est moindre Ceterum cod . 4880 Ambrosiano inferior. Plura in arctius

que dans le manuscrit Ambrosien. A la marge sont des contrahit, alia , longiores maxime descriptiones, prorsus

chiffres qui se rapportent aux pages d'un autre manuscrit. omittit. Porro interponit aliena , uti lib. III , cap . 27 , ubi

C'est ce dont il n'est pas possible de douter , d'après l'écapita aliquotJosephi , atque ea omnia quæ apud Orosiure

galité des intervalles qui séparent chacun de ces chiffres. de Alexandro leguntur , in mediam Valerii narrationem

Le premier chiffre indique le nombre huit, ce qui prouve , intrusit . Minora quædam additamenta suis locis notavi .

qu'il manque sept pages et demie. Le commencement de Verba eadem atque in Cod. Ambros ., paucis exceptis ; cor .

l'édition de M. Mai tombe entre les pages 9 et 10 : ainsi ruptelarum numerus major , quamquam multis locis Am.

notre manuscrit contient deux pages de plus. Par un ha- brosianum ex nostro corrigere licuit. Lacnnas Valerii,

sard singulier , en cherchant dans les livres manuscrits quas nos ecodd. 5818 et 4880 supplevimus, Majus in altera

qui traitent d'Alexandre, nous avons trouvé un fragment sua Valerii editione supplevit e cod. Vaticano ; is vero

dans le manuscrit 5873 , et que le catalogue indique en nonnisi epitome Valerii est. Quare postea Majus ( in Spi .

ces termes : Fragmentum vitæ Alexandri quæ Calli. cilegio Romano tom . VIII ) nova supplementa dedit

stheni tribuitur. Ce fragment ne consiste qu'en un seul ex uberiore narratione codicis Turinensis. His uti non

feuillet. En le comparant avec le manuscrit 4880, il nous | potui.
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proferam , pro triginta versibus, quos Valerius nostris libris græcis et in Valerio leguntur,

(I, 46 ) ex Ismeniæ carmine affert, codex A. uucis includam , præfixa nota codicis vel codi

exhibet fere centum et quinquaginta. Quam- cum , quibus debentur.

quam etiam hi nonnisi centones sunt longioris

carminis, quod in communi utriusque fonte le

gebatur. Similiter habent quæ de Alexandriæ
II . ARGUMENTUM HISTORIE.

originibus narrantur ; alterum ex altero sup

plere licet , verum etiam in unum conjuuctos (AV. LIBER PRIMUS. )

ab fontis sui ubertate longe abesse patet.

Codici A. et Valerio simillimam esse suspicor ( V. Ortus Alexandri.]

versionem Armenicam , quam viri harum rerum

periti sæculo quinto p . C. scriptam esse sta

luunt ( 1 ). I. (BC : Proæmium . Alexander , virtute et

Codices B. et C. uti ætate non ita longe se- fortuna clarissimus, non Philippi sed Nectanebi

parati, sic oratione simillimi. Ubi res easdem filius.] [AV : Ægyptii sapientia et solertia omnes

codem modo narrant, iisdem etiam verbis uti homines superant. Hæc A. fusius persequitur.]

solent. Cetera indole valde differunt. Nimirum Inter eos Nectanebus rex artis magicæ scientia

codex B narrationem habet quam cod . A bre- insignis , qua hostium conatus irritos reddere

viorem . Alia omittit , alia contrahit , quædam solitus erat.

mutavit et transposuit; nova præbet perpauca. II. Denuo hostes imminere ei nuntiat famulus

Contra codex C. voluminis mole reliquos de futuris anxius , quem ridet rex arte sua

longe ' superat. Fundus narrationis ea est recen- fisus.

sio quam sequitur cod. B. Nam quæ cod. B ha- III. At ea ipsa docetur jam adversari deos

bet , eadem eodem ordine iisdemque verbis in C Ægyptiis. Itaque mutata veste ac facie clam

leguntur pæne omnia. At intercalata iis sunt aufugit in Macedonium , ubi astrologum Pellæ

alia multa , quæ ex diversis plane fontibus confitetur. [ABC : Quærentibus regem Ægyptiis

auctor corrasit . Pleraque ætatem redolent infi- Serapis respondet eum fugisse , at rediturum

mam , multa ineptissima ; ac tanta est scripto- pro sene juvenem . Id oraculum statuæ Necta

ris negligentia , ut non modo pugnantia inter nebi insculpitur.

se proferat, sed eadem etiam bis vel ter repetat. IV . Olympias ob sterilitatem divortium ti

Hactenus in universum de codicibus nostris mens , absente marito astrologum consulit. Is

dictum esto. Jain seriem narrationis per capita amore mulieris captus , adhibita constellatione

ita adumbrabo , ut ea quæ non in omnibus prædicit eifilium ex Ammone deo suscipiendum .

( 1 ) Quæ de eo comperta habeo , Geiero debeo , qui de nedig 1842 , 8.) , als die competentesten Richter in dieser

Callisthene historico loquens ( Script. Alex . p. 230 ) in Beziehung anerkennen - schon im 5ten Jahrhundert un

nota affert hæc : serer Zeitrechnung übersetzt worden ; auch begen sie die

« Nos autem hoc quidem loco ea certe silentio praeter- Vermuthung, dass Moses Chorenensis, der berühmteste

ire noluimus , quæ quum per Ferdinandum Rankium ArmenischeGeschichtsschreiber,der Uebersetzer derselben

litteris certiores facti essemus , Venetiis nuper editam sei, so wie sie meinen , dass ebenderselbe auch die Chro

esse Vita Alexandri Magni Armenice scriptam , quam nik des Eusebius in das Armenische übertragen haben

ipse vidisset apud G. Pelermannum , virum doctissimum mæge. Auf der 73ten Seite (das Ganze hat 198 Seiten)

harumque litterarum peritissimum , ad litteras nostras, steht als Unterschriſt : « Hier ist vollendet die Geburt

quibus rogabamus Petermannum , ut si quid esset, quod und die Thaten Alexanders des Macedoniers von dem

in libro isto Armenico ad propositum nostrum spectare weisen Aristoteles; wir beginnen nun ( zu sprechen )

videretur, id nobiscum vellet communicare, respondit vir auch von seinem Zuge nach Platææ , einer Stadt der Athe

humanissimus. Scribit enim : « Die Armenische Biogra- ner . » [ Ex his igitur palet librorum divisionem eandem

phie ist, wie Sie ganz richtig vermuthet hatten , der esse quæ est in cod. A. ct in Valerio . ] Pag . 186 schliessi

Pseudo -Callisthenes , derselbe aber in der altesten Ge- die eigentliche Biographie , es folgen dann aber noch Lob

stalt , oder wenigstens in derjenigen , welche der ältesten reden ( sic ! ) auf den Toil Alexanders von Chatschalup

zunächst steht , olme die vielen spätern meist widersin- aus Ketscharru (?) enthaltend Klagen des Alexander

nigen Zusätze , ob er gleich auch wie alle andern Recen- selbst, dann der Olympias, der Roxane, seiner Feldherra

sionen desselben des Wunderbaren Vieles enthält. Uebri- und Soldaten , und endlichermalinende Worte Alexanders

gens ist diese Biographie , wie die armenischen Heraus- an seine Freunde. Man kannte aber auch dies wolil besser

geher ausdrücklich in der Vorrede bemerken – und wir deuten als « Reden in Beziehung auf den Tod Alesal

müssen sie , die gelehrten Mechitaristen (sic erschien Ve- ders . »
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V. – VII . Nectanebus arte magica aliisqne XXIII . Contra Methonæos rebellantes mitti.

machinis efficit , ut primum per somnium re- tur. [ ABV. Inde reversus , Darii legatos a Phi

gina se Ammonis in complexibus videat , deinde lippo tributum annuum exigentes re infecta re

etiam vigilans fruatur deo, quem ab astrologo dire jubet (Hæc cod . C alio loco et alio modo

non diversum esse haud perspexit.
narrat. Vid. c. 26). Deinde mittitur contra

VIII. Ne miretur Philippus uxorem gravidam | Thraciæ urbes seditiosas. ] [C : Contra Scythas ,

reperiens, Nectanebus immisso somnio regens qui Macedoniæ imminebant, proficiscitur ; stra

de divinitate seminis , quod utero uxor gestet , tegemate eos vincit ; viclos clementer habet.)

edocet. XXIV. (ABV: Pausanias ('A vážapxos o xai

IX . Itaque redux Philippus uxorem eru- | Daugavius cod . C, hoc modo diversas narrationes

bescentem consolatur , ad deum quæ erant miscens) Thessalonicensis Olympiadis amore

referens. captus, absente Alexandro , Philippum in thea

X. Mox tamen suspectat mulierem ; suspi- tro confodit. Jamque Olympiadem vi abductu

cionem novo machinamento Nectanebus diluit . rus est , quum redux Alexander spiranti adhuc

XI. Ostento Philippus de futuri filii gloria et patri Pausaniam oſfert trucidandum . Mors Phi

morte præmatura admonetur. lippi; luctus Alexandri. Fusins hæc exponit cod,

XII. [ABC : Partum edituram Olympiadein A. Diversam plane de morle Philippi narra

inhibet astra consulens Nectanebus, nec eniti tionem habet cod. C. Vid . p. 25.)
fætum sinit ante horam qua cosmocratorem XXV. Alexandri concio de bello contra Per

natum iri sidera nuntiant. Hæc paucis BC , sas suscipiendo.

multis prosequitur cod . A, poema apotelesmati- XXVI. ( C : Darii legati re infecta dimittuntur

cum exscribens.] Prolabente puero tremit terra, Cf. cap . 23 ) . Copia Alexandri recensentur.

coruscant fulgura. [ABV : Alexander contra Thraciæ populos ,

XIII. Cur Alexandri nomen puer acceperit. Illyrios , Pæones , Triballos expeditionem susci

Ejus forma, educatio , magistri. [ V. Locus Pha- pit.] [Pro his C : Contra Thessalonicenses pro-

vorini de majoribus Alexandri .] Philippo affer- ficiscitur, quorum tyrannus Polycrates , Ana
tur Bucephalus carnivorus. xarchi (Αναξάρχου του και Παυσανίουcap. 24 )

XIV. Nectanebus ab Alexandro in præci- filius, submittens se Alexandro tradit Chari

pitium detruditur. Moriens se patrem Alexandri medem filium .]

confitetur ; splendido funere honoratur. XXVII. (B : Græcia rebellat ; Athenienses

XV. Philippus oraculum Delphicum de suc- excitat Demosthenes ; Thebani præsidium urbe

cessore interrogat. Bucephali domitorem Pythia ejiciunt; quare Thebæ diruuntur. Flagrante

respondet. urbe Ismeniam tibiis cecinisse jussu Alexandri

XVI. Alexander puer ingenium prodit re- ferunt . Tum metuentes sibi reliqui Græci Ale

sponso sapientiæ præcocis. xandrum imperatorem creant . ]

XVII. Bucephalum per Pellam urbem agit . [ Pro his C : Rebellante Græcia Alex . primum

Gandet Philippus oraculi memor. contra Athenienses proficiscitur; urbem obsi

XVIII. Alexander ludos Olympicos adit . Ejus det , capitque ; deinde Thebas diruit. Hinc in

cum Nicolao , Acarnaniæ regulo , jurgium . Italiam transgressus Romanorum obsequia ad

XIX. Ludorum descriptio (Cod. C. uberius mittit. Auxiliares copias adducit Laomedon ,

hæc describit ex fonte juniore. Quæ ibidem de quem Alexander regem subactorum in his re

Laomedonte narrantur, ignorant ABV. ) . Perit gionibus populorum constituit. Dein meridiem

Nicolaus ab Alexandro devictus. Eam victoriam versus pergit usque ad oceanum . Monstra qua

aliarum multarum fore præludium e nomine ibi viderit (eadem plane postea in India collo

victi auguratur sacerdos. cat). Ad lævam se convertens septentrionem

XX. XXI. ( C. Alexander secum in Macedo- versus in Macedoniam redit .]

niam ducit Laomedontem . Carmen, quod Mace- XXVIII. XXIX. (BC : Alex . c Macedonia in

dones in honorem Alex . composuerunt.] Do- Asiam transgressus ad Granicum vincit; Ioniam ,

mum redux Philippum , repudiata Olympiade , Cariam , Lydiam , subjicit ; mare Pamphylium

cum Cleopatra nuptias agentem offeudit. Ale- recedit prætereunti. Aspendum venit : hinc

xandri indignatio , cum patre gravis altercatio , solvit in Siciliam ; inde in Italiam transit.] Ro

in convivas et Lysiam scurram furor.
manorum obsequia et honores in Alexandrum

XXII. In gratiam redit cum patre , cui Olym- ab iis collati .

piadem reconciliat. XXX. In Africam transgressus a Carthagi
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niensibus tributa accipit. Ammonis templum urbes usque ad Pontum Euxinum sibi subjicit

adiens oraculum petit de loco condendæ urbis Ad Mæotim paludem Neptuno sacra facit. Fame

dellehotou. Dei responsum . exercitum premente, equos mactare jubet. Quare

XXXI. XXXII. Parætonium condit. In Ægy- indignatos milites concione placat.

ptum venit. Alexandriæ origines ( locus de Ale- XLV. (AV : Ad Locros venit ; Tegyreum

xandria in BC paucis , fusius in V , uberrime in oraculum edit.)

A tractatur .) XLVI. ( AV : Thebani resistunt ; urbs eorum

XXXIII: Serapeum Alexander quærens quo- | obsessa et diruta. Excidium describitur (e fonte

modo invenerit. Datum a deo oraculum . poetico ). Ismenias cantilena Alexandrum flectere

XXXIV. Memphim venit , ubi more regum studet frustra.)

Ægyptiorum &vOpovídcetat. Conspicit Nectanebi XLVII. (AV : Datum Thebanis de urbis resti

statuam et inscriptum ei oraculum reditum tutione oraculum . Alexander Corinthum pro

Nectanebi pro sene juvenis prænuntians. Pa- ficiscitur, ubi ludis Isthmiis præsidens, Clito

trem suum fassus ratum facit vaticinium . Ora- macho Thebano pancratiastæ hanc habuit gra.

zio Alexandri ad Memphitas. tiam , ut Thebas restaurari juberet.)

XXXV. In Syriam profectus a Tyriis arcetur ;

Gazam capit ; denuo Tyrum aggreditur, de suc (AV. LIBER SECUNDUS.)

cessu conaminis somnio prædoctus ; urbem

captam exscindit. Tripolim constituit. ( V. Actus Alexandri.]

XXXVI. [C : Duces Alexandri Seleucus et

Antiochus Nicatoriam et Antiochiam condunt.] I. (AV : Alexander Platæas venit , ubi a Pro

Legati Darii literas afferunt, quibus Alexander serpinæ sacerdote fausto responso excipitur.

puerulus ad matrem redire jubetur. Stasagoram Platæensium præfectum a munere

XXXVII. Concione Alexander animos mili- removet . Ægre id ferunt Athenienses. Alexan

tum firmat. Legatis ostendit quomodo Græcus dri ad Athenienses literæ .]

rex a Barbarorum tyranno differat. Darium II. (AV : Atheniensium responsum. Rescri

prodituro aures non præbet. ptum Alexandri rhetores expostulantis. Athe

XXXVIII. Responsum ad Darii literas . niensium deliberatio. Cedendum Alexandro

XXXIX . Darii literæ ad Satrapas , quibus suadet Æschines. Contra disputat Demades.]

corripi Alexandrum jubet et verberibus af- III. IV. (AV : Demadem refellit Demosthe

fectum ad matrem remitti. Spinther et Hydaspes nes , cujus sententiam populus ratam habet.)

satrapæ data ad regem epistola auxilia petunt. V.AV : Athenienses legatos mittunt ad Ale

Responsum Darii ignaviam eorum castigantis. xandrum . Hujus ad Athenienses epistola. ]

XL. Usque progredienti Alexandro denuo VI. (AV : Alexander proficiscitur contra La

literas scribit Darius veniam delictorum pro- cedæmonios , qni primum resistere conati mox
mittens , si jussis Alex . obtemperet . se dedunt.] Hinc denuo in Asiam transit.

XLI. Quæ omnia quum frustra fuissent, VII. Darii deliberatio. Copiæ.

exercitum contra Alexandrum ducit. [BC : VIII. Alexander post natationem in Cydno in

Alexander in Cydno natans morbum contrahit ; morbum incidit. A Philippo sanatur (Cf. 1,41 ) .

a Philippo sanitati restituitur.] Proelium Issicum . IX. Euphratem transgressus , pontem rescin

Fugit Darius , cujus curru , armis , familia dit. Id haud æque ferentes milites oratione

Alexander potitur. erigit, Insidiis Persæ Macedonica veste induti

XLII. Dario novam expeditionem parante , in vitæ venit discrimen. Persam comprehensum
Alexander supplementa copiarum e Macedonia cum laude dimittit.

adduci sibi jubet. In Pieriam venit , ubi sudans X. Satrapam , qui Darium proditurus erat,

Orphei statuanovas laborum ærumnas porten- indignatus recedere jubet. Spintheris et Hy

dit. In Phrygia ad Scamandrum fl. alterum daspæ ad Darium literæ . Darii ad Alexandrum ,

Achillem agit. [V : Præcipue colit Achillem, cui et Alexandri ad Darium literæ.

cognatus erat ; apponitur stemma ex Alexan- XI. Darii epistola ad satrapas , et horum

driade nescio qua .] responsum .

XLIII. Amphipolim venit , deinde Abderam , XII. Darii ad Porum literæ .

quam urbem non ingreditur Abderitis obse- XIII. Alexandri strategema. Ammon ei per

cutus. quietem apparet.

XLIV . Chalcidensium regionem vastat . Omnes XIV. Dei suasu ipse Mercurii veshitu indu
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tus tamquam nuntius Alexandri ad Darium | formicis miræ magnitudinis. Deinde ad flumen

proficiscitur. veniunt.]

XV . Convivio a Dario adhibitus agnoscitur ; XXX. [C : Flumen istud , modo aquam modo

fuga feliciter ad suos evadit. arenam volvens , quomodo ponte Alexander

XVI. Prælium ad Strangam fluvium . Clades junxerit.]

Persarum . Darii fuga et lamentatio. XXXI. (C : Deinde reperit homines statura

XVII. Darii literæ , quibus regni partem et minimæ , et prope lacum Sesonchosis statuam ,

opes Alexandro offert. Oblata non accipienda cui inscriptum erat ultra non posse procedi.

esse Alexander censet, contra sententiam He- Inscriptionem veste tegit, ne legant milites.)

phæștionis. Arcem Persepolitanam incendit. XXXII. [C : Boream versus tendit. In silva

XVIII. Nabonassari et Cyri sepulcra visit. obviam fiunthomines ingentes.]

Græcos captivos a Persis misere mutilatos gene- XXXIII. [C : In planitie reperit homines

roso animo sublevat. nigros miræ indolis , quibuscum manum con

XIX . Darius' novam expeditionem parans a serunt. Alexandri ad exercitum ultra progredi

Poro auxilia petit. nolentem cohortatio .]

XX . Bessus et Artabarzanes Darium necant. XXXIV . (C : Ad Herculis et Semiramidis

Spiranti adhuc supervenit Alexander. Darii mo- stelas veniunt. Homines sex manibus pedibus

rientis verba et mandata . que instructi igne fugantur. Cynocephalorum

XXI. Alexander, funerato Dario , res Persa- terra. Cancri ingentes.)

rum constituit (de his uberioris narrationis cen- XXXV. [C : Insula Brachmanum sive Oxy

tones præbet cod . A.) , Darii interfectores punit. dracum gymnosophistarum . In eam primus

XXII. Alexander Aduliten Persis satrapam transit Philon , deinde ipse Alexander. Sequun

dat. Literæ Alex. ad Rodogunen , Statiram et tur de Brachmanibus eadem omnia quæ in co

Roxanen ; harum responsum. Alteræ literæ Ale- dice A leguntur lib. III, 5 sqq.]
xandri ad easdem et ad Olympiadem. Nuptias XXXVI. [C : Ex insula ad suos reversus

Roxanes celebrat. (AV: Deinde in Porum exer iter continuat. Arbores una cum sole orientes

citum ducit. Finis libri secundi.] et evanescentes. Lapides miræ virtutis ; ser

XXIII. [ BC : Epistola Alexandriad Olympia- pentes ; pisces non igne, sed aqua frigida co

dem et Aristotelem , quibus narrat quæ gesserit quendi ; aves miræ .]

inde a
pugna

ad mortem Darii et XXXVII. [C : Regio tenebrosa ; animalia &&&

suas nuptias. Hucusque epistola pertinet in cod . TOôQ, Tpióqohua. Regio arenosa ; animalia sexo
C; in cod. B ultra progreditur, in eaque recen- cula ; Cynocephali ichthyophages; phocæ. Re

sentur mirabilia , quee in ultimis orientis regioni- deundum esse dictitantamici. Alexander usque

bus rex viderit. Hæc eadem iisdem plerumque ad fines terræ penetrandum censet.)

verbis, epistola in narrationem historici dissoluta, XXXVIII. [C : Inde deserta , nullo sole col

exponit cod . C inde a cap. Xxx11.] lustrata . Ad maritima cancrum capiunt ingen

XXIV. [C : Alexander in Judæam proficisci- tem , in quo dissecto margaritæ reperiuntur

tur. Judæos eorumque religionem summopere pulcerrimæ. Horum desiderio captus Alexan
honorat. der in maris profunda descendit vano conatu .]

XXV. [C : In Ægyptum pergit. E balneo XXXIX. [C : Præcipitium structo ponte su

morbum contrahit. Philippi medici historia re- perat. Senis consilio usus in regionem tene

petitur.] brosam penetrat. Regionis miracula .

XXVI. (C : Ægyptii primum resistentes Ale- XL. [C : Avium voce monetur, ut jam redeat,

xandro mox se dedunt, suadente dumine.] quum beatorum terram mortali adire non liceat.

XXVII. [C : Nectanebi statua capiti Alexan- Ad lucem revertitur.]

dri coronam imponit , in manus dat globum XLI. [C : Nova miracula. Historia Andrea

mundi imaginem .)
coqui et Cales Alexandri filiæ . Quomodo Alc

XXVIII. ( C : Alexander urbem eximiam xander per aerem vectus sit.]

( Alexandriam ) condit ; priscorum deorum cul- XLII. (C : Ad lacum venit , cujus aqua melle

tum antiquat , verum deum unicum , mundi dulcior. In piscis stomacho lapidem reperit lu

creatorem , venerans.] centem , quo lampadis loco utitur. Mulieres,

XXIX . [C : Ad longinquiores populos pergit. quæ noctu e lacu emergunt suavissime canen

Offendit mulieres horrendas , quæ canum ope tes. Pugna cum Hippocentauris.]

fugantur. Inde per desertum euntes infestantur XLIII. [C : Epistola ad Olympiadem et Ari

Issiaca usque
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stotelem , in qua narrata inde a cap. 24 paucis fatidicæ . Oraculum ab iis editum . Jam e Prasiaca

recensentur.] pergo ad Semiramidis regiam .]

XLIV. [C : In Indiam tendens venit ad Solis XVIII. Alexander ad Semiramidis regiam

arbores fatidicas, quæ mortem regi prænun- venit. Epistolæ Alexandri ad Candacem , et

tiant . Offendit homines unipedes, pernicissimos. ] | Candacæ ad Alexandrum. ,

XIX . Candace Alexandri imaginem clam

[AV. LIBER TERTIUS.) rege sibi procurat. Candaules, Candaces filius,

cui Bebrycum rex uxorem rapuerat, ad castra

[V. Obitus Alexandri .] Alexandri defertur. Ptolemæus regem agens

Alexandro tamquam Antigono duci jubet, ut

1. Alexander contra Porum proficiscitur per illatam Candaulæ injuriam vindicet.

loca deserta et infesta , Militum animos oratione
XX. Alexander -Antigonus Euagridem Be

erigit . brycum tyrannum bello petens uxorem Can

II . Pori literæ ad Alexandrum . Alexandri ad daulæ restituit.

milites concio et ad Porum epistola .
XXI. Alexander-Antigonus cum Candaule ad

III . Pori exercitus propter elephantum co
Candacem proficiscitur. Loca & voca .

piam metum Macedonibus injicit. (BC : Alexan
XXII. Candaces regia describitur. Alexander

der , mutato vestitu , Pori urbem ingreditur
a regina agnoscitur, nec tamen proditur.

hostis copias exploraturus.] Elephantum impe
XXIII. Alexander magnum periculum pru

tum strategemate eludit. In pugna cadit Buce
dentia sua effugit. Muneribus cumulatus ad

phalus. Præ mærore Alexander bellum negligit.
exercitum redit.

Persarum haud pauci in Pori castra transeunt.
XXIV . In reditu Alexander deorum præseti.

IV. Quapropter Alexander bellum decernen

dum censet certamine singulari ; quo commisso
tia et convivio fruitur. Ejus cum Sesonchosi

Porum occidit . (A : Musicani ( sić leg. pro llaura - colloquium . Serapidis oraculum . (Hæc cod . C.

viou) aliorumque regiones sibi subjicit. Aornum
narravit cap. 21 ).

XXV. Alexander ad Amazones pergit. Literæ
petram expugnat ; aliam Indiæ urbem oppugnans

ad Amazones , harumque responsum .
e summo vitæ discrimine a Peuceste et Ptole

mæo eripitur. Postrema hæc narrat etiam Va
XXVI. Alteræ literæ ad Amazones; Amazo

lerii cod. Reg. 4880 initio cap . XVII.) - num rescriptum et obsequium . (C : Alexander

[ABV : Deinde ad Brachmanes gymmosophistas Eurymithræ Belsyrorum regi bellum infert.

visendos proficiscitur.] Viginti duos populos impuros intra Caspias

V. [ ABV : Brachmanum ad Alexandrum lite- Portas includit .]

ræ . Terra eorum et vivendi ratio describuntur.]
XXVII. — XXIX . (V : Iter in Prasiacam mo

VI. [ABV : Brachmanum sapientiæ speci- .estum . Epistola Aristotelis ad Alexandrum .] –

mina .) [VAB : Epistola Alexandri ad Olympiadem.

VII. - XVI. [A : Interponitur Palladii libel- Cod . C epistolam dissolvit in narrationem histo

lus de situ gentibusque Indiæ et Brachmani- rici; deinde capita hujus narrationis in epistola

bus.] Codex C ea quæ leguntur in ABC cap . V breviore recenset. Nostra hæc epistola in aliis

et VI, cum iis quæ cod . A e Palladio apponit codicibus aliter adornata hunc in modum :)

inde a cap. XII , commiscuit et in alium locum ( B : Iter ad Hypanim fluv. molestum . Hæc

transposuit. l'ide 11, 35. rectius Valerius præmittit epistolæ .] - [ABV :

XVII. [AV : Epistola Alexandri ad Aristote- Herculis stelæ . Mare rubrum , Atlas fluvius.

lem de Indiæ miraculis ( Hanc epistolam codd. Acephali aliaque monstra . Solis urbs. Tanais

BC in narrationem historicam dissolverunt, omis- fluvius. Cyri et Xerxis regiæ et quæ iis insipt

sis tamen compluribus) : A Brachmanibus veni miranda.] - [ B : populi impuri ab Alexandro

in Prasiacam urbem . Deinde ad homines molles, seclusi.]

Sabæos, ad insulam magicam . Philonis interitus. XXX. Alexandro Babyloniam ingresso fætus

Hebdomadarium . Redii in Prasiacam. Vidi solis affertur prodigiosus. Unde imminentem regi

et lunæ eclipsin. Darii regnum perambulavi initio mortem vates nuntiant.
facto a Portis Caspiis. Urbs in fluvio sita . Cala- XXXI. Antipatri de Alexandro tollendo con

mi ingentes. Aqua amara. Lacus aquæ dulcissi- silia. In convivio rex haurit poculum venenatum .

mæ. Sesonchosis titulus. Bestiæ castra infestan- XXXII. [A : Alexander quin in Euphratem

tes . Redii in Prasiacam . Solis et Lunæ arborcs se præcipitet a Roxane impeditur. Testamen
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tum scribit. Quid interea Perdiccas et Plo- | Alexandriam urbem recens conditam et felici

lemæus inter se pacti sint.] (BC : Macedonum tatem Ægyptiorum jussis regis benignissimi lu

exercitus præter lectum regis morientis præter- bentissime obtemperantium . Ac probabile est

iens.) [ A: Alexander testamentum apud Rhodios eo ipso consilio Alexandrinum auctorem hanc

deponendum Orciæ tradit . Testamenti apogra- historiæ partem ad secundæ expeditionis ini

phum.] tium ponere maluisse , ut etiam Ægyptiorum

XXXIII. [C : Accurrit Bucephalus , lectum- exemplo Athenienses ad obsequium ,Alexandro

que regis lacrimis irrigat.) ( CB: De provin- præstandum inducti esse viderentur. Contra in

ciarum distributione regis verba paucissima.] codice B.statim post debellatosThraciæ populos

[ C : Bucephalus puerum ,qui venenum Alexan- Alexander in Græciam proficiscitur, totusque
dro dederat conspicit, comprehensum dilaniat , hic locus,in antiquioribus libris uberrime ex

dein ipse ad pedes regis exspirat.] ( CBV : Mo- positus , verbis paucissimis ex veterum histori

rienti regi signa cælitus edita .] corum narratione absolvitur, atque adeo criti

XXXIV . ( VCB : Regem in Perside Persæ , cum se hoc loco auctor ostendit , ut Ismeniæ

Macedones in Macedonia sepeliendum censent. historiam voce cépetai in dubium vocaverit.

Rixam componit responsum Jovis Babylonii , Deinde codex A et Valerius Alexandrum ex

quo Memphim corpus deportari jubetur. Eo Europa in Italiam transjecisse et in Lycaoniam

delatum sacerdos jubet Alexandriam transferri .] sive Lucaniam appulisse tradunt. Ac hæc qui

[ V : Ibi corpore in templo Alexandri deposito , dem ratio , introducta semel expeditione Italica,
Ptolemæus recitat testamentum , quod eatenus omnium simplicissima erat. Contra in cod . B

Valerius exhibet quatenus ad provinciarum di- (I, 28 ) Alexander, rebus Græciæ constitutis, in
stributionem pertinet.] Asiain transit , ad Granicum vincit , Asiamque

XXXV. Quot annis Alexander vixerit et minorem subigens deducitur usque in Pamphy

regnaverit; quo die sit mortuus , quot vicerit liam ( in regionem Lycaoniæ Asiæ proximam ) .

populos. (AVC: Alexandriæ urbes ab Alexan- Hinc deinde transfretatur in Lycaoniam sive

dro conditæ enumerantur.] Lucaniam , ut Valerius dicit, vel uti est in cod.

B , primum in Siciliam, deinde in Italiam .

III. DE ORIGINE ET INCREMENTIS HI- Similiter historiam de Alexandro in Cydno

STORIÆ ALEXANDRI FABULOSA. natante codex B (1,41 ) cum antiquis historicis

ponit ante prælium Issicum , quum cod . A et

Accedimus ad eum locum qui est de historiae Valerius (II, 8) ponant ante pugnam ad Arbela

nostræ originibus ac incrementis. Hunc autem commissam . Sed quoniam posteriore loco cod .

tutissime et commodissime tractari censeo , si B eandem historiam denuo parrat , hinc colli

primum eam telæ partem , quam oculis adhuc gas correctiones illas non ab auctore cod . B,

subjectam habemus , retro resolvamus , ac tum sed ab antiquiore aliquo profectas, deinde ab

demum conjectando et tenuiora vestigia legendo alio cum prisca adornatione commixtas esse.
ad ipsa ascendamus initia . Primum igitur ab Hæc de præcipuis mutationibus, quæ in cod .

antiquissimo codice A et a Valerio proficiscen- B occurrunt. Alia quædam minoris momenti si

tes paucis exponemus cujusnam generis sint lentio prætermitto . Quod deinde additamenta

mutationes et additamenta , quæ in codicibus attinet , item seriorem ætatem redolent. Versan
Bet C deprehendimus. tur maxime in miraculis Indicis. Hæc cnim

Quæ in codice B mutata videmus , maximam quum in antiquioribus libris modicis finibus

partem sunt ejusmodi, ut auctorem prodant, qui contineantur, posteriorum erant deliciæ , eodem

abulosa interdum ad veræ historiæ seriem re- que modo augebantur, quo negligebantur histo

vocare studuerit. Tribus id exemplis probatur. rica illa de originibus Alexandriæ , de rebus

Ac primum quidem in codice A et apud Vale- Persarum ab Alexandro constitutis , de testa

rium expeditio contra Thebas et reliqua quæ in mento regis et quæ alia ejusmodi sunt paruin

Græcia Alexander egit , eo tempore facta esse jucunda. Etenim quum in codice A et Valerio

narrantur, quo rex ex Italia , Ægypto et a pre- mirabilia duabus maxime epistolis absolvantur,

lio Issico redux secundam contra Darium ex- quæ post narratum bellum Indicum et expedi

peditionem parabat . Ita autem rem jam ab Ale- tionem contra Amazones susceptam apponuntur,

xandrinis auctoribus adornatam esse , inde col- auctor cod . B jam invenit tertiam epistolam

ligitur, quod Demosthenes, cedendum esse Ma- (II, 23 ubi v. not.), quæ quum majorem partem

cedoni civibus persuadens, multis verbis evehit circa gentes orientis ultimi sit, isepto plane loco
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statim post narrationem de morte Darii nuptiis. cum Alexandro certans memoratur . Hinc

que Alexandri intruditur. Ceterum quum in ea igitur etiam petita sunt quæ de expeditione in

complura legerentur eadem atque in prima Italiam et reliquas occidentis terras ad Oceanum

epistola cod . A , posteriorem hanc deinde in usque leguntur, serioris ævi commenta. Ceterum

narrationem historicam dissolverunt, omitten- adeo negligens Noster est , ut subjungat his ea,

tes quæ omittenda erant. Porro uti lib . II , quæ in codd. ABV.de expeditione Italica exstant,

nova plane epistola intruditur , sic antiqua illa, ideoque ex parte bis exponat eadem . – Quæ

quæ legitur II, 27 sqq. , in cod. B. augetur nar- cap. 36 interseruntur de Nicatoria et Antiochia

ratione de populis impuris (II , 29) , quosAlexan- conditis, haud premerem , nisi hæc quoque pro
der munitis Portis Caspiis a reliquis seclusisse dere viderentur auctorem Syrum, quem aliunde

dicitur. Apertum hoc Judæi vel Christiani ho- agnoscimus. Præcipuam vero operam auctor

minis additamentum . Verum etiam in hisce nar- cod . C navavit narrationi quæ est de orientis

rationibus omnibus auctor codicis B sobrium mirabilibus. Supra jam monuimus hanc partem

se et brevitatis studiosum ostendit : neque enim in cod . A ct V rudem admodum esse , ac dua

dubium est quin quæ de iis uberrime tradita ac- bus epistolis contineri , in quibus non tam re

cepit in arctius contraxerit : unde factum , ut feruntur jam narrata , quam nova exhibentur ,

narratio sæpe sit obscurior maleque cohæreat. ita ut epistolæ in historicæ narrationis locum

Videamus deinceps codicem C. Is igitur quum succedant. Codex B auxerat hæc addita alia

fundum narrationis suæ eandem habeat recen- epistola sed alieno prorsus loco inculcata. Hæc

sionem quam sequitur cod . B , quæ in hoc mu- igitur omnia in ordinem redigit simulque novis

tata vel aliunde assumta diximus , præbet et divitiis thesaurum jam accumulatum donat co

ipse. Reliqua quæ addit vel mutat ex recensione dex C. Scilicet epistolas cod . A et Valerii in hi

fluxerunt , tum rerum tractatione tum orationis storiæ formam transducit , prima verbi persona

indole ab altera facile distinguenda. Auctor ejus in tertiam mutata , servatisque reliquis. Deinde

Judæus vel Syrus Christianus fuisse videtur. Ex vero novas epistolas excudit, quæ nonnisi sum

hocce fonte petita descriptio ludorum Olympi- maria rerum narratarum exhibent. Tertiæ au

corum lib. I , 20 et quæ ibi de Laomedonte me- tem epistolæ, quam codex B. habet, initium so

morantur , expeditio Alexandri contra Scythas lum retinet , ut quod retineri absque incom

et narratio de morte Philippi. In hac quum in- modo poterat ; reliqua item in historiam con

terfector Philippi non esset Pausanias, sed Ana- vertit, ejusque epitomen in epistolio ad Olym

xarchus, diversa hæc in cod . C ita conjungun- piadem perferendam curat. Ita igitur ex or

tur, ut homo iste sit Ilaugavías o xal 'A vátapxos. dine res procedunt. Additamenta autem in hac

Simili modo aliis locis in cod . C introducuntur parte sunt plurima, adeo ut novam plane faciem

Φίλων και και Βύζας , Φίλιππος ο και Πτολεμαίος, historia induat. Nam post mortem Darii Ale

Ωχος δ και Σεσόγχοσις etc. Oratio in his sicuti xander pedem refert in Syriam , unde tantam

in reliquis plurimis verbosa et aniliter garrula . Judaicæ religionis admirationem aufert, ut dein

Narratiuncularum , quas Märchen Germani vo- de denuo in Ægyptum transgressus , iterumque

cant, colorem habent quæ c. 26 de Darii legatis condita Alexandria, paganorum deos foras eji

leguntur, multum illa ab antiquioris historiæ ciat, nec alium quemvis agnoscat præter Jeho

simplicitate recedentia . Præterea hunc locum vam . Hæc Judæum vel Christianum redolent

ita transposuit, ut legati isti advenisse dicantur | longissime. Aliaque ejusmodi complura, quæ

jam parante Alexandro expeditionem Persicam , enumerare tædet , passim occurrunt. Unde su

atque eo modo minas Alexandri statim sequi- pra de auctore hujus recensionis - conjecturam

tur effectus. Ex eadem recensione deinde feci. Deinde postquam , Cydno in lacum E

arrepta expeditio contra filium Anazarchi Po- gyptium transformato, Philippi medici histo

lycratem. Qui ibi memoratur filius Polycratis riam , quam semel ac iterum jam narraverat,de

Charmedes , eundem denuo introduci videmus nuo auctor exposuerat, orientem nobis reserat,

libro tertio, ubi de morte regis (p . 150) et de videmusque Alexandrum , antequam ad Porum

statua Alexandri (p. 151 , not . 4 ) sermonem fa- veniret, jam adiisse limina paradisi. Memora

cit , ut dubium non sit , utraque ex eodem fonte bile inter alia illud est, quod de Brachmanibus

afferri. — Similiter Laomedon , quem Alexan- in cod . C legitur. Præclarum enim exemplum

der regionum occidentalium regem constituisse præbent rationis, qua ea , quæ in antiquioribus

narratur ( I , 27 , p . 26 sq.) , eundem auctorem libris tamquam documenta quædam ad histo

prodit, ex quo Laomedon ludis Olympiis una riam Alexandri pertinentia narrationi subjecta
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vel etiam inserta, nec tamen juncta erant , a se- riorum sunt additamenta , quæ jam Valerius in

rioribus ipsi historiæ Callisthenea incocta sint. græcis suis repperit. Cum iisque componendus

Id enim auctor codicis C fecit Palladii opusculo, est Palladii libellus in cod . A et Josephi et Oro

quod integrum præbet cod.A. - Deniquepostre- sii loci qui in Valerii codice Reg . 4880 in me

mam narrationis partem de morte Alexandri diam Pseudo -Callisthenis historiam intrudun
ex eadem recensioae fluxisse, unde Polycratis tur . Nimirum corrasit quisque et adscripsit quæ

historia in libro primo depromta est,paullo ante ad illustrandam vel etiam ad corrigendam No

jam monui. Ac nemo puto non agnoscet nostrum stri historiam idonea esse censuit. Neque dubium

ineptiarum aucupem in præclaris illis de Buce- est , quin eodem consilio in codice Ambrosia
phalo redivivo , domini vindice , ac demum no Callistheni jungatur Anonymi Itinerarium

morte sua beatum Argi canis memoriam refri- Alexandri , cujus locum de Halicarnassi obsi
cante. Hactenus de textura codicis C. dione deque Ada regina etiam cod . 4880 ad Va.

His igitur accrementis resectis , videndum est lerium I, 42 in margine adscripsit ; neque mira

de codice A deque Valerio. Nam hi quoque in- rer si in alio libro idem locus in ipsum verbo

ter se differunt, nisi quod discrepantiæ tanto rum contextum receptus legeretur.

rariores , quanto propius auctores ab antiquis- His subjiciam , quæ leguntur in codiceA., non

sima historiæ forma absunt. Milto eos locos, leguntur apud Valerium , de subacto Musicano

ubi alter altero uberior est , quod alter altero aliisque Indiæ regulis,deAorno petra expugnata ,

plura vel accuratiora e communi fonte deprom- et de Alexandri Mallorum urbem obsidentis faci

sit. Quo pertinent v . c . illa , quæ codex A. ( I , nbre ( 1 ) et periculo ( II , 4 ) , deinde vero de

12) habet de Nectanebo partum Olympiadis Alexandro , qui morbo fatali correptus in Eu

inhibente usque dum fausta luceant sidera. Hæc phratem se dejecturus erat, et de pactis, quæ

enim Valerius Ambrosianus omittit. Quamquam Perdiccas et Ptolemæus inierint, dum testamen

ca omissio nonnisi scribæ codicis esse videtur, tum rex scriberet ( III , 32 , n . 1 ) .

nam centones quidam hujus loci supersunt in Igitur hæc quoque seriorum additamenta esse

Valerii cod . Reg . 8519 ( Vide p . u , not . ) . Ac putaveris. Sed quod posteriorem locum attinet,

nescio an similiter statuendum sit de aliis locis Valerii silentium omnino nihil probat, quoniam

Valerii, ubi nunc justo breviora legimus, ut de postrema hæc historiæ pars vel ab antiquissimis

Alexandriæ originibus ( II , 31 sqq.) et de rebus auctoribus vario modo adornata esse videtur,

Persarum ( 11 , 21 ) . Certe in universum patet, atque alia ejus recensio codici A , alia Valerio

eundem latinorum Pseudocallistheneæ historiæ subest. Deinde autem ea quæ de Ptolemæo nar

quam græcorum librorum esse rationem . Ut ut rantur ejusmodi sunt , ut optime conveniant

statuas , eximendus ex hoc genus locis sunt ea , Alexandrinorum studiis, quæ tanto clarius clu

quæ Valerius de testamento Alexandri profert. cent , quo propius ad initia historiæ nostræ ac

Hæc quoque multo breviora sunt , quam quæ cedas. Etenim ita habet codex A. 1. 1. : 'O ES

codex A exhibet , sed non Valerii culpa, verum Iepôixxxs útovorcas tò 'Alétav pov xatameXOLTé

consilio ejus Alexandrini, quem Valerius ex- ναι τα πράγματα τα Πτολεμαίω διά τό πολλάκις;

pressit. Νam totius hujusloci alia adornatio in προς αυτόν ειρηκέναι υπέρ της Πτολεμαίω γενέσεως,

Valerio, alia in codice A. De quibus fusius di- έτι δε Ολυμπιάδα ειρηκέναι φοβεράν , ώς ήν εκ

cemusinfra. Αlius autem generis sunt loci tres, | Φιλίππου, λαβών τον Πτολεμαίον κατά μόνας

quos habet Valerius, non habet codex A. Eο- εξορκίζει , εί γίνοιτο Αλεξάνδρου πραγμάτων διάδο

rum primus est de proavis mythicis Alexandri χος, μερίζεις τα πράγματα αυτά τα κοινή

ex Phavorini Historia miscellanea repetitus | συγκριθέντα. Τον όρκον υπομείνας Πτολεμαίος και

( I, 13) ; cui similis argumento est alter, ubi ex củoeulav švvolav & Ouv útdp vó llepõixxas Éttevóel,

Alexandriale nescio qua recensentur majores | και αυτός νομίζων τον Περδίκκαν διάδοχος είναι των

Alexandri materni inde ab Achille (I, 42 , p. 48) ; | πραγμάτων, ... ορκίζει αυτόν τον αυτόν όρκον

tertio deniqueaffertur Aristotelis ad Alexandrum iv uépet. Hæc igitur quin jam in antiquissimis

epistola ( III , 27 ) . Qui quidem omnes, quum non nostra historiæ exemplaribus locum habuerint,

solum desiderentur in codice A , sed abesse nihil obstat. Major dubitatio esse de altero loco

etiam absque ullo historiæ damno possint , se- potest. Nam quæ de Alexandro apud Mallos

(1) Ρag. 99, not . 11 , pro υπό των μαζών scribendum putavi υπέρ τον μαζόν ; praestat υπό τον μαζών ; nam sic

eliam Diodorus XVII , 99 , 3 .

PSEUDO - CALLISTOTENES .
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vulnerato codex A exhibet, eodem plane modo Jam igitur , ubi resecaveris omnia , quæ vel in

legis in Itinerario Alexandri c . 115 , p . 167 , adeo antiquissimis nostris libris extrinsecus addita

ut aut alter alterum exscripsisse aut uterque ex esse videntur, sponte nascitur quæstio , num

codem fonte hausisse debeat. Porro eadem , etsi quod restat historiæ corpus tale fere quale ha

brevius, Itinerarii verbis , sed alio minusque bemus inde ab initio fuerit, atque uni eidemque

aplo loco præbet etiam Valerii codex Reg . auctori debeatur, necne. Perlustratis autem sin

4880 ( 1 ) . Attamen græca nostra e latinis fluxisse gulis, eo, puto , adducemur, ut statuamus histo

per se parum est probabile,contra vero scripto- riæ vostræ formam antiquissimam , e diversis

rem Itinerarii præter melioris notæ auctores plane elementis conflatam opus esse Alexandri

etiam fabulosam Alexandri historiam ante ocu- norum, apud ipsos vero Alexandridos complures

los habuisse patet. Nimirum cap . 119 dicit : Cu- exstitisse ejus recensiones, quarum vestigia non

jus (Alexandri) ne casus prius quam laudium nulla etiamnum agnosci possint.

memor sim , ea quoque memorem , quæe per dili- Primum dicamus de variis subsidioruin ge

gentiam laboravit. Narrat deinde quomodo neribus, quæ auctores nostri in usum suum

Alexander diebus nonaginta ( 95 Valer. III , converterint. Jam ab antiquissimis rerum

p . 141 ) continuis emensa via ad Herculis stelas Alexandri scriptoribus multa inflatius dicta ,

venerit, earumque pretium terebro exploraverit. multa fabulosa vel narrata vel digito monstrata

Leguntur hæc initio epistolæ ad Olympiadem esse nemo nescit . Verbo memorasse sufficit no

(III , 27 , p. 139 sq . ) . Deinde in Itinerario se- tissima illa de ortu Alexandri divino , de Amazo

quuntur : Verum eniin revertens prærupta per nibus, de certamine singulari,quod cum Poro

loca colo inlucido ut juxtim se viantes vix mu- rex inierit, de Indiæ miraculis , de Antipatri

tuo noscerentur, tandem Thermodonta amnem insidiis, de mandatis Cratero datis, de testamento

(Reliqua desiderantur). Quæ quidem etiam pro- Alexandri et si qua sunt similia . Neque nega

pius quam latina Valerii accedunt ad ea , quæ verim Pseudocallisthenem nonnulla ex ipso Cli

deinceps in codice A leguntur : ’EvręūO :v odtarcho, Onesicrito , Megasthene, similibus de

åvaleuyvúov o ' špnuou xai xpqu.vódous xóspas ÚTÒ promsisse. Quamquam ea perpauca fuisse puto.

της ομίχλης ουκ ήν ιδείν τον παρεστώτα όστις ποτέ | Longe plurima atque ea maxime, unde pro

ÈOTIV XIX. Dubium itaque non est , quin reliqua prium suum historia nostra colorem traxil ,

quoque hujus epistolæ auctor Itinerarii narra- ex aliis plane fontibus hausta sunt. Quorum

verit. Suspicorque ipsam hanc epistolam in causa genera distinguere licet quattuor hæc : episto

fuisse , ut totum Itinerarium ab aliquo Pseudo- las , narrationes éniyopious quas locales dici

Callistheni jungeretur , et fortasse primum hoc mus, poemata , declamationes denique rheto

loco historiæ nostræ interponeretur ( sicuti in rum philosophorumque. De singnlis dicam ac

cod . Valerii 4880 codem loco longissima ex- curatius.

cerpta Orosii et Josephi afferuntur) , deinde vero Epistolas clarorum virorum , qui ex antiqui

ab aliis ad calcem relegaretur, quemadmo- tate ad nos pervenerunt , fere omnes suppositi

dum etiam epistolæ in cod . 5819 e narrationis cias esse , eodemque loco habendas, quo oratio

contextu ad finem rejecta videmus. Ceterum nes, quæ scriptis historicis inseruntur, satis con

putari possit Itinerarii auctorem nonnisi episto- stat . Fabri vero epistolarum sophistæ dum in eo

lam ad Olympiadem ante oculos habuisse, quurn omnes operam ponunt, ut orationem huic scri

ejusmodi epistolæ etiam separatim circumfer- | bendi generi accommodatissimam adhibeant et

rentur. Verum id ne nobis persuadeamus, ob- ingenia eorum , quorum nomine scriptæ epi

stant aliæ quædam Itinerarii fabulæ , quas eas- stolæ, recte exprimant, eo tameu differunt, quod

dem Pseudo-Callisthenes narrat . Sic in utroque alii historiâ tradita presse sequuntur, præsertim

legimus Alexandrum venisse ad Paludem Mæo- si fallere publicum et coemtores propositum

tidem ( Itin. C. 16 , Ps.- Call. I , 44 Val . ) , porro erat , alii vero in sophisticis his exercitiis histo

Olympiadem Amphipolim usque Alexandrum riam pro consiliis suis ingenue immutant.

comitatam esse ( Itin . c. 18 , Ps . - Call. I , 42 Val . ) . Illius generis epistolæ sunt, quibus tamquam

Historia quoque de Aorno petra , cujus proceri- optimæ notæ fontibus Plutarchus in Vitis uti

tudinem fuisse ait stadiorum quadringentorum consuevit , sicut in Alexandri vita epistolis regis

(c . 112) , c Pseudo-Callisthene potius quam ex ducumque præcipuorum ; quas quidem etiam

alio quovis auctore fluxerit. nunc multi genuinas esse dictitant. Alteri generi

( 1 ) Vide p . 120, ubi pro urgente hoste lege vergente die ; deinde pro (1. dejectis) scribe (1. desuper ); et pro oppu

gnantes scr. repugnantes. Ita enim Itin. Alex . , unde locum ductum esse postea demum vidi .



INTRODUCTIO . xix

accensendæ sunt, opinor, quæ in nostra historia præ ceteris revocat epistola ( lib . II, 17 s91.), in

leguntur epistolæ Darii ad Alexandrum et ad qua Alexander a Prasiorum urbe (Palimbothris)

Darium Alexandri . Harum pleræque merito suo iterum iterumque excurrens Asiæ regiones ex

minime carent ac meliora utique tempora sa- plorasse narratur.

piunt, ut eas ante historiæ nostræ coagmenta- Hactenus de epistolis. Multo majoris momenti

tionem separatim editas esse persuasum sit . sunt narrationes quæ ex studiis populorum ,

Aliud epistolarum genus ei consilio inservie- quos Alexander sibi subjecerat, profectæ

bat, ut historiæ fictæ et incredibiles familiaritate sunt. Quomodo Judæi Alexandrum ita effor

commercii epistolici reprehensioni publicæ maverint , ut ab Israelis filio nihil differret,

subduceretur. Qua adoruatione auctores simi- e codice C intelligere est . Semina narratio.

liter sibicavebant atque illi, qui, sicuti Euemerus nis præbuit Josephus. Verum hæc ab anti

aliique reconditarum historiarum narratores , quissimis nostris aliena sunt . Tanto clarius ibi

stelarum inscriptionibus aliorumque monumen- elucent studia fyyptiorum , quæ per totum opus

torum auctoritate se muniebant . Pertinet huc adeo regnant, ut Alexandrinum ejus auctorem

epistola de Indiæ miraculis, quæ sub Crateri nemo non agnoscat.

nomine circumferebatur. Ita enim Strabo XV, Etsi enim Alexandria urbs ac regis sepulcrum

p . 702 : Εκδέδοται δέ τις και Κρατέρου προς την | pre ceteris populis ΑΕgyptios Alexandrosocia

μητέρα'Αριστοπάτραν επιστολή πολλά τα άλλα πα- verant, non tamen hæc exurere ipsis videbantur

ράδοξα φράζουσα και ουχ ομολογούσα ουδενί , και δη | ignominiam jugi ab alienigena rege impositi.

και το μέχρι του Γάγγου προελθείν τον Αλέξανδρον | Rationem vero qua mitigaritalia vel dilui possent

αυτός τέ φησιν ιδείν τον ποταμών και κήτη τα εν αυτώ a nmajoribus acceperant. Νam quum antea Per

και μεγέθους και πλάτους και βάθους πόρρω πίστεως | sarum imperata facere coacti fuissent , nihil

Mākov 7, érrús ( 1 ) . Similes epistolæ de eodem ar- iniqui se pati dictitabant ; videlicet Cambysem

gumento in nostram historiam receptæ et in matre fuisse Egyptium . Ac hæc quidem jam

narrationis historicæ locum substitutæ sunt. Vel Herodoto (Ill , 2) narrarunt ( Cf. Dinon et Lyceas

serioribus temporibus ejusmodi literæ tamquam Naucratita ap . Athenæum XIII , p. 560, E ) .

peculiaria opera Pseudo -Callistheni jungeban- Quid mirum igitur si simili modo in Alexandri

tur . Quarum quæ dudum edita est, eadem fere affinitatem se traduxerunt, adeo ut Nectanebi

continet atque nostræ , sed plenius et distinctius. successori legitimo parere viderentur. Ansam

Fundus earum sunt narrationes Megasthenis commento præbuisse vides fabulam de Olym

aliorumque qui Indica condiderunt; his deinde piadis draconte , quo dei attributo fidem asse

ex Paradoxôn scriptoribus, e Plinio , Solino et rebant iis , quæ de divina regis origine humana

deinde e fabulis Judaicis et Christianis diversi- vanitas et servilis oraculorum adulatio sparse

color farrago addita est . Megasthenis memoriam raut ( 2 ) . Neque dubium , quin ipsi æquales

( 1 ) Fortasse etiam alia ejusdem Crateri epistola de fa- Scripsisse hunc Leontem de mythologumenis Ægyptio

buloso argumento ad Philam uxorem scripta circumfere- rum constat ex Hygino ( Poet . astron . II , 20 ) , Clemente

batur. Quæ suspicio mihi nascitur e Photii Bibl . cod. 166 Alexandrino ( Strom . 1 , 21 p . 139 Sylb . ) , Tertulliano

( p. 111 , b . 3 , ed . Bekk . ), ubi Antonius Diogenes initio ( De cor . mil . 7 ) . Porro Augustinus ( De civ . d . VII , 27 )

operis gui introduxisse narratur Βάλαγρον προς την οικείαν postquam de Iside et Osiride eorumque parentibus utpote

γυναίκα Φίλαν (θυγάτηρ δε ήν 'Αντιπάτρου αύτη ) γράφοντα . mortalibus dixerat , lectorem relegat ad epistolam quan

Scripsit autem Balager Diniæ et Dercyllidis fata et errores dam Alexandri ad Olympiadem scriplam , in qua rex

per lerras ultimas ; quorum historiam consignatam rep- Leontis sacerdotis auctoritate probare studuerit , deos

perit in sepulcris Tyriis quo tempore ibi cum Alexandro olim homines fuisse . Hæc probabiliter eadem est epistola,

versabatur. Jam vero Balagrum ( vel rectius Balacrum ) , in qua , referente eodem Augustino (VIII , 5 ) , Alexander

nescio quem ( conjecluras vid . ap . Droysen . Hell. I , Olympiadi scribit sibi a Leone quodam antislite sacro .

p . 98 , 207 ) , uxorem habuisse Philam , quam anno 323 rum Ægyptiorum metu potestatis suæ proditum esse

Cratero, et post hujus obitum Demetrio nupsisse constat, qui dii vulgo haberentur, eos homines fuisse. Quod in

neque traditur neque probabile est. Itaque censeo Bảo his Pellaus scriptor dicitur sacerdos Ægyptius, id com

λακρος Corruptum esse ex Kράτερος , et figmento Diogenis mentum est fabri epistolarum , ut recte monuit Jablonsky

subesse memoriam epistolæ cujusdam de rebus mirabili. ( Panth . Prolegg . XXX . ) . Ceterum uti patet quæstionem

bus, quæ Cratero tribuebatur .
de divinitate Alexandri ex Euhemerismi placitis tracta

( 2 ) Ab altera parte mortalem regis naturam explicasse tam in his epistolis esse , sic verisimillimum est idem jam

videntur ex placitis doctrinæ, quam Euhemeristicam vo. fecisse quem laudant Leontem . Idque pro certo fere

camus . Inter sectatores ejus Arnobius IV, 29 una cum posuerim , si verba scholiastæ ad Apollon. Rhod . IV, 262,

Nicagora Cyprio , aliis , recenset Leontem Pellæum . ubi de Ægyptiis omnium mortalium antiquissimis citatur

b .
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Alexandri istam fabulam jam venditaverint . adhuc posset . « Je pense , Letronnius l . I. ait ,

‘Nam Justinus, qui ejus meminit lib . XIII , 16 qu'elle remonte à l'époque des Ptolemées , et

( cf. IX , 5) , Clitarchum exprimere solet. Erato- qu'elle a été imaginée par les Égyptiens eux

sthenes vero (ap. Plut. Alex . 3 ) eandem tangit ut- mêmes
pour rattacher Alexandre à leurs dynas

pote rem omnibus notam . Quonam autem tem- ties nationales. » Porro quum Ptolemæo Philippi

pore in dei locum substitutus magus Nectanebus filio jungatur conumentum de pactis Ptolemæi

sit , accuratius dici nequit. Disertam rei men- et Perdiccæ (V. supra p . xvui) , sccundum quæ

tionem faciunt Moses Chorenensis ( II , 12),Syn- uterque ex æquo imperare debebat , consilium

cellus (p . 256 B. ed . Par . p . 487 ed . Bonn . ), Ce- autem hujus commenti in eo procul dubio posi

drenus ( p . 264 ed . Bonn. ) , Malala ( p . 241 ed . tum sit , ut jus Ptolemæi contra Perdiccam arma

Ox. p . 189 ed . Bonn .),Glycas ( II , p . 141 ) . Quo- moventis tuerentur : hæc ejusmodisunt , ut sub

rum vel antiquissimus Moses Chorenensis opus primis potius quam sub ultimis Ptolemæis

Pseudo-Callisthenis quale nos habemus, novisse inventa esse censeantur. Quod denique fabulam

putandus est , etiamsi versionem Armenicam de Nectanebi magi et Olympiadis commercio

alii auctori adjudicare malis. Hinc igitur nihil attinet , monuisse sufficiat similes narrationes de

proficimus. Plutarchus (Alex . c . 2 )narrat Phi- mulieribus, quæ magicis præstigiis deceptæ e

lippum per somnum se vidisse štádovta coppas diis se gravidas factas esse putaverint, jam se

γίδα τη γαστρί της γυναικός . Que narratio per se cundo ante Christum sæculo in compendiis my

Ægyptium auctorem redolet , ac Alexandrina thologicis exhibitas esse.

ejus origo clarius etiam apparet , si cum Pseu- Ceterum probabile est auctoreś nostros etiam

docallisthene ( lib . I, 8) , qui sigillo isti leonis tempora rerum conciliare inter se studuisse.

imaginem insculptam fuisse dicit, comparaveris Jam quum Alexander natuis sit an . 356 a . C. ,

Stephanum Byz. v . 'Alegáv& pela , ubi propter Nectanebus vero Ægyptum reliquerit an . 341

leonis hanc imaginem Alexandria olim Leonto- a . C. , Nostri fugam Nectanebi in annum 351 re

polis nuncupata esse refertur ( V. Iasonis fr . movisse, eidemque anno natales Alexandri as

2 p. 160, quo auctore in his usus esse Ste- signasse videntur. Idque eo facilius locum ha

phanus videtur ). Præterea etiam de magicis bere potuit, quum horum temporum rationes

prrestigiis Plutarchus loquitur ( 1 ) , non ita tamen apud veteres auctores mirum in modum cor

ut hæc ad nostram historiam transferenda esse ruptæ sint ; ac nescio an Alexandrinorum maxi

liqueat. Porro Nectanebus tamquam vir artis me opera turbæ istæ sint excitatæ. Utut est ,

magicæ peritus commemoratur in papyris græ- constat Diodorum ( XVI, 51 ) Nectanebi fugam

cis, monente Letronnio ( Statue vocale de Mem- | pessime referre ad 01. 109 , 3. 350 a . C. Cum

non, p. 80) (2) . Sed hæc quoque ad definiendum Diodoro facit Eusebius Hieronymi ed . Scaliger ;

tempus, quo orta fabula sit , parum idonea. Ve- apud Vallarsium'e codd . res notatur ad Ol.

rum quum eo consilio sit inventa , ut Alexander 107 , 1. 352, et iterum ad Ol . 107 , 3 ; in ver

regibus Egyptiis jungeretur, Ptolemæi autem sione Arm , ad Ol . 108, 1 , 348. Deinde vero in

successores Alexandri in Ægypti regno haberen . Pseudocall. cod. A (III , 35 , n .n 1.) legimus hæc:

tur, in eumque finem Ptolemæum I utpote Phi- | 'E6lwce učv oŮv ’Anáčavopos étn a[B ],ano te ' štov

lippi filiumetiam in familiam Alexandri intro- | αρξάμενος πολεμείν επολέμησεν έτη ιζ'. Malala

duxissent : ipsa res clamat excogitatam Necta- p . 175 ed . Bonn . Pseudocallisthenem exscribens

nebi fabulam esse regnantibus Ptolemæis, sive habet : ’E6lwok črn as', i6ucideure tà trávex

illis temporibus quibus vim suam exercere en 15 . Igitur si in cod . A verba åpEduevosToluciv

Λέων έν πρώτω προς μητέρα , cum Lobeckio (Aglaoph , | φάρμακα της γυναικός είτε την ομιλίαν ώς κρείττονι συνούσης

p . 1000) ita intelligenda sunt ut significent : Leon in αφοσιούμενον ..

libro primo mythologiæ Ægyptiacæ , quod opus matri (2) Somnium Nectanebi , quo deos rex ipsi iratos esse

Alexandri Olympiadidedicavit. Ceterum de Ægyptiis qui cognoscit , atque interitus regni Ægyptii portendebatur,

Macedonem nostrum in Osiridem mutaverunt, v . cl . Le- exstat in fragmento papyri græci. V. Leemann . Papyri

tronnius : La statue vocale de Memnon , 1833, p . 81 . gr. Mus. Leid . p . 122 sqq.Cf. Boeckh . Manethon. p. 373.

( 1 ) Ρlutarch. Αlex . 2 : " Ώφθη δε ποτε και δράκων κοιμω- Quod Lynceus vel potius Lyceas (uti Backbius I. I.

μένης της Ολυμπιάδος παρεκτεταμένος τω σώματι και p . 374 monet) narrat regem Ægyptium ab Ocho supera

τούτο μάλιστα του Φιλίππου τον έρωτα και τας φιλοφροσύνας tum ad convivium ab victore vocatum esse , si ad Necta

ågaupãoal déyovoiv, os unoè coltāv Éte Toázis tao' aŭtrinnebum , uti videlur, referendum est,hinc quoque probatur
αναπαυσόμενον , είτε δείσαντά τινας μαγείας επ' αυτό και variis modis Nectanebi historiam adulteratam esse.
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ita intelligimus ut significent etiam αρξάμενος βα- rem fabulosa multa admiscuisse (sicuti illa de

GINEÚELV ( 1 ) , annumque 336 a . C. utpote initium ambitu ingenti , quem primo consilio rex urbi

regni retinemus : natales Alexandri incidunt in condendæ destinasset ( 2) ) , porro etymologia

annum 351 , ideoque ex Eusebii calculis cum rum ineptiis indulsisse , temporaque temere

fuga Nectanebi componi possunt. Igitur inter miscuisse : probe nosti hæc quasi innata perie

fugam Nectanebi et regnum Alexandri interce- ! getis atque Kriger scriptoribus esse vitia , quæ

derent anni circiter XV. Quibuscum comparanda arte critica facile absterguntur. Ceterum Alexan

quæ affert Syncellus p . 269 D , ubi de Vetere , drinum se scriptor fatetur I , 31 , n . 12 verbis :

quod dicunt, Chronico Egyptio verba faciens , | Και παραγίνεται (Αλέξανδρος) επί τούτου του εδά--

ultimam ejus dynastiam finire dicit an . m . 5147 pous , ei I , 31 extr. ap . Valerium : Ejusdem mos

(354 a . C. ) , štoe tepò rñs 'A legávôpou toũ Maxeồó- ad nos usque prolapsus Sacrum inter nostros

νος κοσμοκρατορίας έτη που ιε'. Annus primus vero heroốn dicitur. Cf. I , 33 p . 33 : ' Etoiroev ånévavti

κοσμοκρατορίας Syncello est annus septimus regni | του ηρώου βωμόν μέγαν , δς νύν ( Ι . και νύν , adhuc
Alexandri in Macedonia , sive an . m . 5162 Val . ) xxhitat Boyos Altávopou ; III , 42 p , 146 :

(p . 260 D sq .). Verum cum hoc computo Syn- erigitur ædes... quod etiam nunc Alexandri vo

cellus l . 1. miscet alium a priore distantem annis catur (3 ) . Pertinent huc etiam mensium nomina

septen ), ex quo Nectanebi finis tribuitur anno Ægyptia (Tubi et Dapu.oubl) in cod . A. I , 32 not.

m . 5140 (361 a. C. ) . V. Beckh . Manetho p . 137 10 et III , 35 not. 2 .

sqq., ubi accuratissime hæc exponuntur. Hinc Tertium caput , quod ad Alexandriam proxi

igitur jure colligitur Syncellum accepisse inde me pertinebat de sepultura Alexandri in nostris

a fine regni Ægyptii usque ad regnum Alexandri libris absolvitur verbis paucis ; olim plenius

numerari annos fere XV,dubium autem hæsisse tractatum fuerit.Ceterum loci quos recensui -
utrum anni isti quindecim usque ad regnum mus tres de ortu Alexandri, de origine Alexan

Alexandri Macedonicum an ad xoquoxpatopiav driæ et de sepultura regis, quasi fundum esse

ejus pertineant. Quare hæc quoque ad Pseudo- uberioris nostræ narrationis facile concedes .

callisthenis rationes traduci possent. Hactenus Neque improbabile est exstitisse olim minoris

de Nectanebi fabula , cui vereor ne justo diutius ambitus historias , quibus hæc fere sola uberius

immoratus sim .
exponerentur. Attamen povo662ov quod de vita

Alterum caput quod Alexandrinum auctorem Alexandri sec . Socratem ( H. Eccl . III , 23 )

luculentissime prodit, de originibus est urbis Adrias quidam vel Andrias , vel secundum Ni

Alexandria . Quod utinam integrum ad nos per- cephorum ( H. Eccl . IX , 4 ) , qui Socratis lo

venisset. Nam codex A et Valerius nonnisi cum exscripsit, Alexandrinus quidam (of 'Adegar

uberioris narrationis fragmenta narrationemque opeis) scripsisse narratur, absque causa idonea

a plurimis excerptoribus male contractam exhi- ad nostram historiam referri censeo ( 4 ) . Ut

bent. Quodsi vero apparet primum ejus aucto- ut est , patet nostræ historiæ non ea tantum

( 1 ) Apud Valerium Alexander regnum suscipit annos tur, qui stadiorum numerum de longitudine urbium

natus XVIII ; in cod. B. annos natus XX , uti listoria intelligit , id quod græca nostra minime indicant , neque

postulat. unquam indicasse videntur .

(2 ) Jam si deinceps cod. A ( 1 , 32 n. 45 ) Alexandriæ (3) In græcis p. 151 pro owls Ametávocou lege

ambitum , qualis revera erat , cum aliis urbibus compa oriu.c A2 .

rans refert Antiochiam fuisse stadiorum 8 , Carthaginem (4 ) Scilicet apud Westermannum in Pauly's Realency

stad. 10 , Babylonem stad . 12 , Romam stad. 14 , Alexan - clopædie v . Callisthenes , p . 14 reperio hæc : Fried

driam omnium maximam stad . 16 : tale quid ab Alexan. lænder ( Bibliothèque universelle. 1818 litt. p . 322 ff.

drino scriptore proficisci omnino non potuit (ut etiam de Eundem librum laudatBerger de Xivrey, at virum doctum

Valerio loquens monuit Letronnius in Journal des sav . de Pseudocallisth
ene ibi disserentem appellat M. Favre .)

1818, p . 618. ) ; e contrario augeri immodice numeros ab setzt sie ( sc. die Entstehung des Textes, welcher jetzt

Alexandriæ præcone exspectabas. Quare nisi totus hic noch existirl) mit Beziehung auf Socrates (Hist . Eccl.
locus inepti hominis additamentum est , suspicor mensu- III , 23 ) bis vor das fünfte Jahrhundert. Sucrates

ram Ægyptiam in stadia Græcorum abiisse, sicuti men- 1. 1. in Libaniam , qui Christianorum religionem riserat,

sium nominibus Ægyptiis Romana nomina substituuntur. invelens ostendere studet quam inepta et ridicula sint

Probabiliter vero stadiorum loco memorati erant schani, quæ pagani de diis eorumqne oraculis tradant . Relegat

Hétpov Gotatov, quod alii 60 , alii stadiorum 30 , alii aliter lectorem ad ineptas deorum historias in compendiis my.

definiebant. Schoni duodecim stadiorum 30, optime qua- thologicis , ut in Peplo Aristotelis , in Stephano Dionysii,

drarent in decantata illa Babylonis urbis stadia 360 vel 365 . in Polymnemone Rhegini. Deinde oracula nonnulla , qui

Ceterum vitium græcis inesse jam Valerius sensisse vide- bus mortalibus divini bonores decernuntur in medium
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quae cum Egyptiorum terra arctius conjuncta | ρισμού της διαθήκης αντίγραφον το υποτεταγμένον,,

sunt, sed etiam reliqua si non omnia , certe plu- Tabs Tapd 'AlsEdvôpou 'Oxla ;. Deinde , appo

rima ab Alexandrinis profecta esse. Id enim sitis verbis testamenti , subjicit: OỦ TOGOÚTOUS od

colligis e lib . II , 39 , ulbi Alexander de agonibus | βασιλείς Αλέξανδρος πολεμών ενίκησε , ότους τελευ

apud Ρersas instituendis loquens inter alia dicit : | των κατέλειψεν . 'Εβίωσε μεν ούν Αλέξανδρος έτη λ '

Τόσον οι των αγώνων επίτροποι έστωσαν οι ημέτεροι | κτλ. Οmittit igitur omnia que apud reliquos de

'Alešxvôpsis ( er Alexandria mea viri Ægyptii ipsa morte et sepultura regis narrantur, sive

Val . ) . Eodem facit Alexandriæ laus in oratione quod ea non repperit, sive potius quod omisit,

Demosthenis ( II , 4 ) ; porro pertinent huc loci , novi documentiinterruptione priscam narratio

quibus Alexander cum Sesostride vel Seson- nem turbante. Ipsum vero testamentum adve

chosi componitur, ut III , 34 , 1 ; coll. III , 17 , nam peregrinum vel eo sese prodit quod cum

p . 122; II , 31 , p . 86 ; et II , 24 , p . 135, e quo reliqua historia non concinit , Thebarumque re

loco simul intelligas jam apud Alexandrinos staurationem jubet , quæ dudum Pseudo-Cal

diversas historiæ nostræ recensiones exstitisse. listhenes imperarat. Offendit præterea Olcias,

Nain quæ II , 24 de Serapidis oraculo leguntur homo plane novus , quem in testamenti histo

aperte non ab eodem auctore profecta sunt, qui ria cum Perdicca et Ptolemæo componi, cuique

eandem rem de Ammonis oraculo refert lib . res maximas a rege commissas esse videmus. Jam

I , 23. comparemus Valerium . Is enim post mortem re

Præter Ægyptiaca, quæ modo recensui,unum gis primum exponit Macedonum et Persarum

superest caput , quod ab Alexandrinis quidem altercationem , quam Jovis Babylonii oraculum

alienius est , sed item debetur consiliis politicis, composuerit ; deinde quomodo corpus Alexan

quæ patriæ historiæ scriptores rebus Alexandri dri Memphim ,hinc Alexandriam transportatum

adhibere solebant. Testamentum dico Alexandri. sit , ac tum demum Ptolemæum introducit testa

Quod etsi ex antiquo fonte fluxit, in nostram mentum regis publice recitantem . Testamen

tamen historiam sero demum illatum esse mihi tum vero idem atque cod. A exhibet , ita tamen,

videtur . Id enim colligo comparata narratione ut priorem ejus partem , quæ ad Rhodios , Ol

codicis A et Valerii . Scilicet auctor codicis A (III, ciam , Thebanos pertinet , omittat, ve scilicet in

33 , p . 147 ) Alexandrum moribundum narrat , congrua inter se proferantur.

dimissis reliquis Macedonibus, coram Perdicca, Testamentum apud Rhodios depositum esse

Ptolemæo et Olcia sive Orcia recitari testamen- præter Nostrum unus tradit Diodorus , neque

tum jussisse. Post hæc , ' Eotioè, pergit , toũ je.. tamen libro XVIII , quo de mandatis Cratero

profert. Inter ea de Alexandro legitur hocce : Toù ôè Alexandro Nectanebi Ammonem mentiti filio et de Pseu .

Μακεδόνων βασιλέως Αλεξάνδρου επί την Ασίαν διαβαίνον- docallisthenis historia nostra cogitari omnino nequit. Ce

τος , οι Αμφικτύονες 'Aλεξάνδρα έχαρίζοντο , και ανείλεν η terum qui auctor uovobielou fuerit nescimus. Nicephori

Πυθία ταύτα : lectionem Αλεξανδρείς rejecerunt omnes ; Άνδρίας vel Αν

Ζήνα θεών ύπατον και Αθηνάν τριτογένειας
opéas nomen non infrequens ; novimusque Andream si

τιμάτε βρoτέων εν σώματι κρυπτόν άνακτα ,
culum historicum . Pro 'Aôpias latinus interpres dedit

,

όν Ζεύς αρίσταις (άρρήτοισι Val . ) γοναϊς έσπειρεν αρωγον

Arrianus, recle fortasse. Nam seriorum libri de Alexan .

ευνομίης θνητοίσιν Αλέξανδρον βασιλέα ..
dro sæpius Arriano , scriptori notissimo , vindicati esse

videntur. Exemplo est opusculum de Alexandro Gymndo

Ταύτα το εν Πυθού δαιμόνιον έχρημάτισεν , και και αυτό τους sophistas adeunte , quod Palladius Arriano Epicteteo tri

δυνάσταις κολακεύον εθεoπoίει . Deinde alio simili oraculo buit. Ad Hadrianum , quem Alexandreidem , poema

de Cleomede pugili relato , addit hæc : Kufixnvoi CÈ amplissimum , composuisse scimus, etiam uovó6:6lov re

τρισκαιδέκατον θεόν Αδριανόν ανηγόρευσαν αυτός δε 'Αδρια- ferendum censuit Lange ad Niceph. 1. l . , et Sainte-Croix.

νός Αντίνοον τον εαυτού ερώμενον απεθέωσε . Και ταύτα Exam . p. 162 not . , ubi hæc : « Après avoir bien médité, et

γέλωτα και φλύαρον ουκ ονομάζει Λιβάνιος , καίτοι και τους en m'attachant plus ausens qu'à la lettre, j'y vois qu'Adrien ,

χρησμούς και το μονόβιβλον ο 'Αδρίας ('Ανδρίας cod . ayant apothéosé Antinous , chercha à s'en justifier par

Florent. , 'Adebavõpeīs Nicephor . IX , 4) eis tov 'A deFáv: l'exemple d'Alexandre, dans un livre, où il avait rassem

δρου βίον επέγραψεν, επιστάμενος " ουδέ εγκαλύπτε. | ble tousles oracles concernant la divinite du conquerant

ται και αυτόν αποθεών τον Πορφύριον , κτλ . 1gitur dicit macédonien , » Rejicienda etiam sententia Valesii , qui

Socrates : « Ista Libanius non censet ridicula esse, quam legendum putavit Aouxlavóv. « Intelligit, ait , librum Lu

quam probe novit et oracula modo allata et libellum de ciani , qui vulgo "Alétavợpos M Yevõõuavtis inscribitur.

vita Alexandri (in quo præter citalum oraculum etiam Quo in libro frandem et præstigias Alexandri cujusdam

alia ejusdem in regem adulationis documenta auctor Paphlagonis, qui oraculum callide machinatus fuerat ,

exhibuerit.). Immo tantum abest, ut vilem istam adula- perstringit. » Quod a nostro loco prorsus alienum est.

tionein reprobet, ut ipse potius imitetur eam , » De
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latis et de morte Alexandri sermonem facit, sed | χρόνον ειρήνην, μεγάλην επίδοσιν λαβείν προς αύξησιν.

data occasionein libro XX, 8ι (ad . Oι . 108 , 4. | 'Επί τοσούτον γάρ προεληλύθει δυνάμεως , ώσθ' υπέρ

305), ubi belli , quod Rhodii contra Antigonum | μέν των Ελλήνων ιδία τον προς τους πειρατάς πό

et Demetrium gesserunt , narrationem exorditur. | λεμον επαναιρείσθαι , και καθαράν παρέχεσθαι των

Ducem Diodorus in Diadochorum historia prae | κακούργων την θάλατταν, τον δε πλείστονισχύ

ceteris sequi videtur Hieronymum Cardianum, Tσαντα των μνημονευομένων Αλέξανδρος

id quod acuta argumentatione evicit Brucknerus | προτιμήσαντ' αυτήν μάλιστα των πόλεων

(Zeitsch. f. Alt, 1842, p . 253 sqq.). Attamen belli και την υπέρ όλης της βασιλείας διαθή -

Rhodiorum historiam , quam uberrime Diodorus | κην εκεί θέσθαι και τάλλα θαυμάζειν και

exponit (XX, 81-10o) , ex eodem auctore de- προάγειν εις υπεροχήν. Οι δ' ούν “Ρόδιοι προς

promi neque Brucknerus affirmare ausus est , άπαντας τους δυνάστας συντεθειμένοι την φιλίαν ,

neque ego probabile esse censeo. Εtenim quum | διετήρουν μεν εαυτούς εκτός εγκλήματος δικαίου ,

Hieronymum ab Antigoni partibus stetisse ac ταϊς δ ' ευνοίαις έρρεπον μάλιστα προς Πτολεμαίον.

paullo inſensiorem reliquis regibus fuisse com- Συνέβαινε γάρ αυτούς των τε προσόδων τάς πλείστας

pertum habeamus , tantum abest ut ejusmodi | είναι διά τούς εις Αίγυπτον πλέοντας εμπόρους , και

quid insit narrationi Diodorea , ut Rhodium po- | το σύνολον τρέφεσθαι την πόλιν από ταύτης της βα

tius scriptorem res patrias tractantem agnoscere | σιλείας, κτλ. Εgregie haec illustrant testamentum ,

mihi videar. Quod si recte sentio, nomen aucto- in quo inter alia ad Rhodum pertinentia, Rhodii

ris ipse Diodorus suppeditaverit. Nam lib. V , ab extero præsidio liberi suique arbitrii esse ,

55 sqq . antiquiorem Rhodi historiam Diodorus verum βραβεύειν εί τις των επιμελητών ή διαίρεσις

tradit ex Zenone Rhodio (v . cap . 56, 7 ) . Quanto- jubentur , Ptolemæo autem demandatur ut cil

pere in ca patriæ gloriæ consulere fabulis novis ram gerat Rhodiorum . Simul autem attendas

anctor studuerit, testatur Heliopolis in Ægypto a quam mire hæc cadant in historiam , quam Dio

Rhodiis condita , testantur astrologi Ægyptii,qui dorus l . I. expositurus est. Scilicet quum Anti

omnem sapientiam a Rhodiis item acceperunt gonus in suas partes trahere Rhodios vellet , hi

( c. 57 , 2) . Neque alium Zenonem se in suæ ætatis recusant ; dein bello exorto, a Ptolemæo susten

historia ostendisse, verbosa diatribe docet æqua- tantur servanturque ; tandem pace composita

lis ejus Polybius ( Exc . Val . XVI, 14-20 ). Is |impetrant ut αυτόνομοι sint et αφρούρητοι : adeo

enim quum ροπάς διδόναι ταϊς εαυτών πατρίσι τους | ut nihil nisi Alexandri mandata reges exsecuti

συγγραφέας condοnet , Zenonem tamen πατρίδος | esse videantur . Jam quum severior disquisitio

ένεκεν contraria plane rebus gestistradere, et ma- eo nos ducat, ut omnia quæ de testamento

gis orationis rotunditati quam veritati historiæ Alexandri ferebantur, commenticia esse censea

studere demonstrat. Hunc igitur Zenonem expri- mus ( 1 ) , nullus dubito , quin Nostra vel circa

mere Diodorum l . l . , ubi testamenti Alexandri tempora belli modo memorati a Rhodio aliquo,

mentionem facit, existimo. Verba autem ita ha- vel postea ab ipso Zenone sint excogitata.

bent : Επί δε τούτων Ροδίοις ενέστη πόλεμος προςΆν- Missis reliquis , quæ testamentum nostrum

τίγονον διά τοιαύτας τινάς αιτίας. Η πόλις ή των Ρο- | misere lacerum disceptanda suppeditat , hoc

δίων ισχύουσα ναυτικαίς δυνάμεσι και πολιτευομένη | unum quero , quinam intelligendus sit Olcias

κάλλιστα των Ελλήνων, περιμάχητος τους δυνάσταις | ille sive Orcias , Cleonices frater , cui testamen

και βασιλεύσιν ήν , εκάστου σπεύδοντος εις την αυτού tum apud Rhodios deponendum Alexander tra

φιλίαν προσλαμβάνεσθαι. Προορωμένη δε πόρρωθεν | disse , et quem Illyrie regem designasse dicitur.

το συμφέρον, και προς άπαντας κατ 'ιδίαν συντιθεμένη | Corruptum esse nomen satis liquet. De Glaucia

την φιλίαν, των προς αλλήλους τους δυνάσταις πολέ- | Illyrie rege , qui primumin mentem mihi venit ,

μων ου μετείχε. Διόπερ συνέβαινεν αυτήν τιμάσθαι | cogitari ncquit . Al verum nomen propius acce

μεν υφ' εκάστου βασιλικαίς δωρεαϊς, άγουσαν δε πολύν | dere censeo formam Ορκίας, i . e . 'Aρχίας . Intel

( 1 ) Curtius X , 10 : Credidere quidam testamento mentionem testamenti fecerunt. Sed de his h . I. disputare

Alexandri distribulas esse provincias ; sed famam longum est . Nunc nonnisi apud auctores aut dubiæ aut

ejus rei, quamquam ab auctoribus tradita est, vanam nullius plane de his rebus auctoritatis mentio testamenti

fuisse comperimus. Sancti-Crucius , p . 573 : « Au con- fit, sc . in Maccab . Hist . 1 , 1 ; ap . Am . Marcellin . XXIII, 6 ;

traire, elle était très - fondée ; et Quinte-Curce en serait Mosem Chorenens. II , 1 ; Jornandem De reb . Get. c . 10 ;

convenu lui-même, s'il eût réfléchi sur l'intérêt qu'eurent Malalam VIII , p . 249. Milto Persas et arabes . V. Sanlj .

les successeurs d'Alexandre à l'étouffer, » At fieri omnino Crucius, p . 575 sq .

non potuit, quin id ipsum Curtius legeret apud eos , qui
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ligendus est Archias , Anaxidoti filius , Pelleus, | θωνα η Αλεξανδριακόν (έστι δ' ιστορία Αλεξάνδρου

των εν αίνη εων Μακεδόνων . V. Arrian . Ιnd . 27, του Μακεδόνος , ότε Θήβας παρέλαβε ) και άλλα. In

8 ; 18,3 ; 28 , 3 ; 34 , 6. Exp. Al . VII , 20 , 17 ; ter alia illa fuere Καλυδωνιακά, uti liquet ex

De Succ. Alex. $ 20. Tzetze ad Lyc . 486 : 'Αγκαίος επί τον Καλυδωνιον

Hactenus de iis , quae ex studiis historicis sive κάπρον εξελθών ανηρέθη επ ' αυτού · το δε πλάτος

politicis repetenda sunt. Videmus deinceps de | της ιστορίας "Ομηρός φησι , και Σωτήριχος εν τοις

carminibus , quorum reliquiae in narratione su- | Καλυδωνιακούς λέγει · « Ο δε Καλυδώνιος σύς πρότε

persunt. Ac primum quidem supra jam citavi- ρον περί την Οίτην διατρίβων ύστερον ήλθεν εις Αι

mus versus le majoribus Alexandri maternis ; | τωλίαν 'Αρτέμιδος μήνιδι , ότι ουχ έθυσεν αυτή και Οι

quod Alexandreidis fragmentum , ab uno Valerio veus » (Eadem iterum tangit Tzetzes in Chil. VII ,

servatum , serius demum additum esse statuimus. 102 vs. 773 (6 ) . Hæc igitur si auctoris sui verba

Cuinam poetæ sit vindicandum , non liquet. Ni- accurate Tzetzes reddidit , prosa oratione

mirum de auctoribus , sex vel septem numero, scripta erant. Addendus iis liber De rebus pa

quos Alexandri res cecinisse comperimus, non- tria . Ita enim Stephanus Byz . : “Υασις , πόλις

nisi tenuissima quedam traduntur. Inter comi- | Λιβύης: λέγεται και Όασις, και ο πολίτης Όασίτης.

tes Alexandri novimus Cherilum lasensem (1) | Ο ποιητής Σωτήριχος ο και τα πάτρια γεγραφώς.

atque Agim Argivum , qui pessimorum carminum Jarm quod Αλεξανδριακόν, sive carmen de The

post Cheerilum conditor appellatur apud Cur- barum excidio attinet , nullus dubito quin

tium (VIII , 5. Cf. Arrian . IV, 9. ) . Præterea Ana- magnam ejus partem Pseudo - Callisthenes in

ximenis Lampsaceni circumferebantur éten els suos converterit. Videlicet ex poemate

'Alétxvapor , quæ spuria esse recte procul dubio fluxisse omnia , quæ lib . I , 46 de Thebis eversis

censuit Pausanias ( X , 18,5 . Vid . Anaxim . fr . leguntur, admonitione non eget ; auctorem vero

p . 34 ) . Attalorum temporibus vindicaverim Ar- poematis fuisse Soterichum quum per se pro

rianum (2 ) . Postea Hadrianus (3 ) exemplo suo babile sit , tum clarius etiam intelligetur, si ti

illustri alios complures poetas excitasse videtur. | tulum carminis , Πύθων ή 'Αλεξανδριακόν ,

Memorantur Nestor Larandensis ( 4 ) , Severi cum sententiis nonnullis quæ apud Nostrum

imp. æqualis, et Soterichus Oasita , Diocletiani leguntur , composueris. Etenim p. 51 inter alia

coætaneus. Hic si non ipsam Alexandriam ur- exstant haec : Πολλώ δε λύθρω ανθρωπίνω κατε

beminhabitavit (5), certe ignotus esse Alexan- βράχη τα πρωτοπαγή Καδμεία θεμέλια... έχαιρέ

drinis nostris scriptoribus non potuit. Dignus | τε Κιθαιρών και θρήνους οικείους και πόνους επιτερ

igitur sit, cujus memoriam renovemus. Suidas Tróuevos. Deinde ubi rex preces Ismeniæ non

ita habet : Σωτήριχος Όασίτης , εποποιός , γεγο- modo non exaudivit , verum etiam sævis tibici

νως επί Διοκλητιανού . Εγκώμιον εις Διοκλητιανόν , nem verbis increpuit istis : Ω παγκάκιστον έκλό

Βασσαρικά και Διονυσιακά βιβλίοις δ' ( Cf. Suid. v. χευμα Καδμείων, ... ώ της επ ’ Ισμηνου (7 ) συ

Βασσαρικά) , Τα κατά Πάνθειαν την Βαβυλωνίαν, Τα λείψανον λύπης , atque jussit, ut peragateur

κατ' 'Αριάδνην , Βίον Απολλωνίου του Τυανέως, Πύ- | excidium , canente tibiis Ismenia : tum vero ,

Usuis

( 1 ) De hac v . Næckium in libro De Chærilo Samio ,

p . 100 sqq .

(2) Suidas : 'Αρριανός , εποποιός, Μετάφρασιν των Γεωρ

γικών του Βεργιλλίου επικώς ποιήσας: 'Αλεξανδριάδα έστι

δε [τα] κατά τον Μακεδόνα έν ραψωδίαις είκοσι και τέτταρσι

Εις 'Ατταλον τον Περγαμηνόν ποιήματα. Μagnopere vereor

ne aliena Suidas miscuerit . Metaphrastes Georgicorum

Virgilii haud dubie distinguendus est ab antiquiore qui

Attali res cecinit . Huic adscripseriti Alexandriadem ,

quam fortasse Attalo dedicaverat. Ne putes Arrianum

confundi cum Adriano , solenni horum nominum con

fusione , hoc impedit quod Adriani carmen non potuit

complecti libros XXIV, quum libro septimo jam de rebus

Indicis sermo fuerit . Ceterum ex Westermanno Βιογρ.

p . 70 disco Meinekium de hoc Arriano poeta disserere in

Αnal. Αlex. p. 370.

(3) Stephan . Byz. : 'Αστραία , πόλις Ιλλυρίας. 'Αδριανός

'Αλεξανδρειάδος α '. Ιdem : Σανεία , πόλις Ινδική, ώς 'Αδριανός

'Αλεξανδρειάδος έβδόμω.

(4 ) Stephan. Byz . Υστάσπαι , έθνος Περσικόν . Νέστωρ

δ ' εν πρώτο της Αλεξανδρειάδος ** . Intelligo Larandensem

poetam, qui scripsit 'Ιλιάδα λειπογράμματος et Μεταμορ :

φώσεις φυτών και όρνεων ( Ηesychius Mil , et Suidas . V. Νέ

στωρ ; Μenander rhet . De encom . ΙΙ , 4) . Ejusdem epigram

mata duo exstant. Vid . Jacobs. Anthol. tom. III , p . 51 ;

XII , p . 9 .

( 5) Uti Soterichus Alexandrinus, cujus sæpius meminit

Plutarchus De mus. p . 1383, 1388, 1401 ed . Didot.

(6) Ad eundem spectare videtur Tzetz, in Prolegg. ad

Hes. Opp. p . 13, ubi viros celebres recensens ex humili

conditione progressos , postquam Lucianum nominaveral,

addit : και οι λοιποί , ώσπερ και παρ' ημίν ο χρυσογνώμων

εκείνος Σωτήριχος.

(7 ) 1ta enium corrigendum est pro επ Ισμήνης , φuod

codex præbet.
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poeta ait , táhev xai pwy ¿Texópeve On- | victoria Olympica, celerarum victoriarum præ

βαίοις Ισμηνός αυτός αιματόφυρτος ρεύσας. Ηec | sagio. Εodem modo Λυσίας, quem tamquam

igitur mutuam sibi lucem affundunt. Nimirum dæmonem malignum nubentes veritæ esse vi

Python, ni egregie fallor , Sotericho erat draco , dentur , in scurram mutatur Cleopatræ nuptias

quem in Cithærone ad fontem Ismeni Cad- turbantem . Sic Pausaniæ facinus ex amoris af

mus olim occiderat. Hanc ob cædem succense- fectu deducitur , ut romantico , quem dicunt ,

bit deus , dolebit eam Cithæron , plorabit Isme- colore historia ornetur. Alia ejus generis omitto ,

nus donec occisor ac prosapia ejus piaculum Simile quiddam subest loco, ubi M. Æmilius

expiaverint. Quod quomodo sit eventurum nun- Romæ in Capitolio Alexandrum coronasse dici

tiavit procul dubio dei oraculum . Thebas sane, tur. Neque enim fasti consulares id nomen sup

dixerit , condi in fatis est, neque potest impediri peditabant, sed a poeta advocatum est,ut Paulo

quin ad lyræ sonos saxa murorum consurgant, Æmilio , qui Macedones Romanorum imperio

At veniet, etsi sero,ultor injuriæ deique vindex, subjecit, ex eadem familia consul opponeretur,

Alexander, qui muros istos ad musicos item so- quiRomanorum nomine olim Macedonum regi

nos dejiciet; et qui nunc Pythonis cæde pollu- jurasset obsequium . Atque hoc quidem com

tus luget Ismenus , tunc gaudio exsultabit san- mentum sat antiquum esse puto.

guine tinctus Cadmeorum . Jam ecce Macedo- Aliud genus fontium , unde nostra historia

nem , et quæ adventum ejus fatalem portenta coaluerit , supra posui declamationes rhetorum

multifaria prædixerunt, etc. – Hoc fere modo philosophorumve , et similia , quæ uno verbo

rem adornaverit Soterichus, fortasse antiquioris didactica dicere licet . Huc pertinent quæ le

poetæ carmen lyricum vel dramaticum imitatus. guntur I, c. 16 de Aristotele discipulos suos inter

Semina fabulæ condiderit Clitarchus, quem ex rogante ; item quæ (lib. III , c." 6) ab Alexandro.

primere solet Justinus , qui lib . XI, 4 Cleadam Brachmanibus quæstiones propinantur, horum

Thebanum captivum pro civibus orantem in- que responsa , quorum nonnulla jam Plutarchus

troducit. Ibi inter alia leguntur hæc : Privata affert (Alex . c. 64 ) , alia complura peculiaribus,

etiam regem superstitione deprecatur geniti apud libellis circumferebantur ( V. 'Atoxpiosis opović

ipsos Herculis : unde originem gens Æacidarum Lov in Fabric. Bibl.gr.XIII, p .585 sqq . ed . pr.);

trahat, etc. Ceterum carmen Ismeniæ , quod in porro Dandamidis declamationes (III, 11 sqq . ),

nostris libris mancum et corruptissimum est , quæ a Christiano aliquo compositæ Arriano

supplere et corrigere licebit e codice Lauren- Epicteteo tribuebantur. Plura ejusmodi e lati

tiano , in quo ( uti refert Monteſauconius Bibl . nis codicibus una cum Palladio edidit Bissæus.

Manuscr. p . 307 A.) hic legitur titulus : Quibus Ac omnino exstitisse apud seriores videntur

verbis uteretur Ismenias tibicen coactus ab Alexandri historiæ , in quibus didactica hæc

Alexandro tibiis canere super Thebarum ever- præ ceteris tractarentur , adeo ut totum opus,

sione. Unde simul discimus hæc etiam peculiari virtutum regiarum quasi speculum esset.

libello exhiberi solita esse. Ac talis primum ad Jam quæ in antecedentibus disputavimus, ita

nostram historiam accesserit. Ab antiquissimis comprehendamus, ut progressus historiæ ad

enim libris poetica hæc aliena fuisse vel eo in- seriem chronologicam revocentur. Ea igitur

dicari videtur , quod si nostrum locum excepe- narrationis pars, quæ ex ambitioueÆgyptiorum

ris , nusquam poemata in historicæ narrationis
enata est , jam Ptolemæorum priorum tempori

locum succedunt. Nam quæ præterea in cod . A bus egit radices. Deinde expeditio Italica e con

poetica leguntur, alius suntgeneris, continentur- siliis regis in res gestas translata esse haud ita

que oraculis atque iis , quæ Nectanebus musa multo post subactam a Romanis Macedoniani

astrologica afflatus canit Olympiadi ( 1 , 12). - videtur. His vero duabus partibus semel con

Quod historiam de Thebarum restauratione atti- junctis , adornatio historiæ, quatenus in duas,

Det (1,46) , eam a Soterichi carmine alienam fuisse dispescebatur Alexandri expeditiones , erat de

ipsa oratio ad pedestrem exilitatem rediens lineata . Persica et Indica suppeditarant episto
testatur. Subjecta vero (serius tamen , puto) ex. larum collectiones, quas muco historico conglus

cidio urbis est , ut conjungerentur quæ ad idem tinasse sufficiebat. Hæc igitur jam primo aute

pertinerent argumentum . Unde fit ut Alexander Christum seculo in unum hi riæ corpus con

Thebis Corinthum proficiscatur , hinc reverta - juncta apud Alexandrinos delitescere poterant.

tur in Bæotiam. Scilicet historia in ejusmodi Apud eosdem etiam per sequentia secula duo
narrationibus ubique locum cedit consiliis poe- compages hæc variis modis dilatata est. At quid

ticis . Iisdem debetur narratio de Alexandrilimi quæque generatio deposuerit dici nequit.
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Candaces historiam serius additam esse supra cienne que le vie ou le viure siècle. Or , s'il est

suspicati sumus . Idem fortasse de Amazonum vrai ( et nous en doutons à peine ) que la ver

historia valet. Testamentum Alexandri itemsion de Julius Valerius soit une traduction libre

postea demum receptum est. Quæ deinde a se- de l'ouvrage grec , traduction surchargée,comme

cundo maxime seculo grassari cæperant studia nous l'avons vu , de quelqnes circonstances

superstitiosa magicæque de lapidibus gemmis- étrangères, il faut bien que cette traduction soit

que doctrinæ , ad locupletandum miraculorum elle -même, non pas, comme l'a cru M. Mai, un

thesaurum imprimis contulisse consentaneum ouvrage assez ancien , mais la production pseu

est. — Initio seculi quarti inseri poterat car- donyme de quelque traducteur obscurdu moyen

men Soterichi Oasitæ . lisdemque temporibus åge. Il faut convenir que le style , quoi qu'en

fama nostræ historiæ adeo jam percrebuerat, ut dise M. Mai , est presque partout d'une étran

fabulas ejus cum severiore historia misceret geté très -propre à corroborer cette opinion. "

auctor Itinerarii, æqualis Constantii. Quæ quum Sane quidem narratio codicis B seculum octa

ita sint, vix opus est , ut moneamus Alexandri- vum superare vix potest , immo junior esse mihi

pum , cui si non plurima nostra, certe ea deben- videtur. Valerio autem ipsum Letronniui nunc

tur , quæ ad Alexandriam pertinent, omnino majorem concessurum autiquitatem esse cre

non potuisse his temporibus esse posteriorem . diderim , quum pateat Valerium non expres

Nam supra vidimus ætate ejus adhuc viguisse sisse codicem B , sed græca ante oculos ha

Alexandriæ templum Serapidis, tumulumque buisse, iis quæ codici A subsunt simillima. Ora

Alexandri superstitem fuisse. « Jam vero constat tioni Valerii fateor multos inhærere nævos ,

( Maji verbis utor) Serapeum anno 387 p. c . quos in citeriora secula rejiciendos existimave
Theodosii imperatoris edicto solutum esse (Mar- ris ; verum si reputes rationem , quæ inter co
cellinus Comes in Chronico Timasio et Promoto dices Valerii intercedit, facile largieris majorem

coss. ); divus autem Johannes Chrysostomus macularum partem scribarum licentia et negli

(Homil . 26 in epist . II ad Corinth., tom . X , gentia per temporum decursum esse aspersam .

p . 625) Alexandri sepulcrum de medio sublatum Quorum haud paucas vel ejus, quem nos con
ejusque annuam memoriam inter homines ex- tulimus libri, ctsi haud optimi, auctoritate ab

stinctam sua jam ætate testatur, » -- Quæ postea stergere licuit , Missis autem vocabulorum

inde a Constantii fere ævo nova accesserunt, monstris locisque corruptis vel male contractis,

Byzantinis tribuenda sunt . Iuter ea numeran- si ad interiorem orationis formam respicis, ne

dum Palladii opusculum in cod . A , quod ver- gari nequit eam et pressam et satis rotundam

sus finem seculi quarti addi potuit. Cur multum esse , et rhetoricum quiddam spirare , in iis
ultra hæc tempora removeamus historiæ recen- maxime conspicuum quæ circa epistolas sunt et

sionem quam exhibet codex A , causam non vi- orationes . Scilicet has aut plane oniserontse

deo . Initio seculi quinti Armenius, sive Moses riores aut intactas fere reliquerunt, dum in ipsa
sive alius fuerit , Pseudo - Callisthenem fecisse rerum enarratione suo quisque ingenio indul

Armenicum statuitur.Circa eadem fere tempora gebant.Quapropter nihil adeo impedire videtur,

conditam puto Valerii versionem latinam. De quominus TEPUTÓTUTTOV, quod latini nostricodices

ca Majus (Præfat. ad Valerium) ita : « Omissa exprimunt, ad finem seculi quarti vel ad se

græci cxemplaris quod periit mentione , si quis quentis initium referendum esse censeamus.

interpretis Julii Valerii stilum et quasi for- Ceterum quod de versionis depravatione modo

mam considerabit, is hunc etiam latinum aucto- diximus , idem multo magis de græcis codicis A

rcm intra tertium aut quartum Christiani ævi valere , tam est manifestum ut demonstratione

seculum prorsus continebit. Vocabula enim et non egeat.

elocutio et tota scripti natura ( si quid sensu Superest ut verbo moneamus de auctorum

callemus et aure) illam utique ætatem clamitare nominibus, quæ inscribere nostris historiis pla
videntur. , Aliter statuit clarissimus Letronpius cuit .

( in Journal des Sav. 1818, p . 690) : « Il suffit de Callistheni opus tribuitur in codice B et apud

lire avec attention plusieurs pages de la rhapso- Tzetzem in Hist. I , 323 (de Ismenia tibiis canere

die du faux Callisthène (sc. codicis 1685 sive B), jusso); 111,885 (de Candacis historia); III, 550
pour s'assurer que le style est très- moderne , et ( de Besso et Ariobarzane Darii percussori

qu'on ne saurait le juger d'une époque plus an- bus) ( " ). In codice, quem Leon Allatius ( De en

( 1 ) Præterea Tzetzes III , 100 narrat quomodo Sesostris , ab uno captivorum regum Ægyptiorum de fortunæ in
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gastromytho synt . c . 11, p . 423 , citante Bergero | παραλαβών την Ιερουσαλήμ , και απάτη πολλούς εκ

Ι. Ι. p. 19o ) inspexit , pro Καλλισθένης corrupte | της Ιουδαίας μετώκησεν εις Αίγυπτος ( Syncel .

scriptum esse videtur 'Avriolévns. Nam Pseudo- p . 271 C. ex Eusebio) . — Cum his cf. quæ Ber

Antisthenem auctorem Allatius appellat. Cete- gerus l . I. p . 193 ait : M. Favre ( Bibl. univ . VIII ,

rum Callisthenem omnium minime aptum fuisse, p. 335) parle d'une autre histoire fabuleuse d’A

cui nostra historia adscribi posset , liquet. At lexandre en hébreu. « On dit même , ajoute - t-il,

notum Callisthenes et vulgare negotium . qu'elle renferme plus de détails que celle du

Aristoteles auctor historiæ nominatur in ver- faux Joseph . Elle porte aussi le titre d'Histoire

sione Armenica . V. supra p . X not . 'Apistoténs des générationsd'Alexanılre.Mais quelques rab

εν πέμπτο περί Αλεξάνδρου , qui laudatur ap . | bins la regardent comme la traduction d'un ou

Eustath . ad Dion. Per. ( V. fragm . rerum Al . vrage grec, composé par Ptolémée,fils de Lagus. »

præfat. p . V ) , ab his alienus est ; etsi ſabulosa Quod denique Æsopum attinet , qui tamquam

Alexandri historia , quæ sub Aristotelis nomine Græcus historiæ auctor laudatur in latinis Vale

circumferebatur, in causa fuisse potest, cur Ar- rii , acu rem tetigisse censeo Bergerum I. I.

riani nomen 1. 1. in Aristotelis abiret. p . 190. « Le nom d'Ésope, inquit , pourrait venir

Plolemæi nomen, si indolem nostræ historiæ simplement de ce que le roman d'Alexandre se

spectes , omnium aptissimum erat , quod præ- trouve joint dans plusieurs manuscrits aux fa

figeretur. Idque factum esse videtur, etsi diser- bles d'Ésope, également répandues pendant le

tis verbis non traditur. Nimirum in cod . A fo- moyen âge. Ces deux ouvrages sont réunis dans

le manuscrit grec de la Bibliothèque du Roi

excisum est . Exhibuisse autem videtur regis n° 1685, dans celui de la bibliothèque du car

Ptolemæi imaginem , quam illustrabant versus dinal Ridolfi n° 17 , dans celui de la biblio

qui in antecedente pagina adscripti ( non tamen thèque de l'université de Leyde n° 93. » Idem

ejus manu, qui codicem exaravit) leguntur hi : ib. : « M. Hase soupçonne que ce pouvait être

Ούτος βασιλεύς ο Πτολεμαίος , ξένε , quelque servus literatus , comme il y en avait

ός είχεν ωσι τάσδε προσκαθημένας dans presque toutes les grandes maisons de

άγνοιαν απάτην τε, διττήν κακίαν ( 1 ) . Rome. Ils étaient la plupart Grecs , et Æsopus

Quæ probabiliter præfixa propterea sunt, quod est un des noms qu'ils portaient. »

Ptolemæus auctor habebatur Historiæ Alexan- De Julio Valerio nihil constat. Fictum item

dri fabulosa et in fraudem hominum confictæ . nomen esse suspicatur Letronnius l . 1. De aliis

Quamquam dici etiam possit versus profectos quibusdam nominibus, quæ latinis passim præ

esse ab Judæo aliquo vel Christiano, qui Ptole- figuntur , Eusebii, Ethici Istri , Solini historin

mæum suum novit e Chronicis, ubi rex hisce graphi, v . Berger. 1. I. Ad nos nunc hæc parum

introduci solet verbis : Πτολεμαίος ο Λάγου δόλω | pertinent.

constantia admonitus sit. Testes vero historiæ laudantur

Ctesias ( fr . 3 , p. 14 , nibi locum exscripsi ) , Herodotus et

Diodorus ( qui temere citantur ) , Dion, και Καλλισθέ
νης , Σιμόκαστος και άλλοι . Αt in nostris Callisthenis

libris de his nihil legitur. - Callisthenis locus non nomi

nato fonte exscribitur ap . Tzetzem XI, 97 :

Ο βασιλεύς ο μέγιστος Αλέξανδρος Φιλίππου ,

γλαυκόν τον ένα οφθαλμόν έχειν θρυλλείται πάσι ,

μέλανα δε τον έτερον . Τοις οφθαλμούς τοιούτος .

Υν δε και σιμοτράχηλος και παρατραχηλών δέ ,

ώστε δοκείν προς ουρανόν ένατενίζειν τούτον .

τοιούτον και ο Λύσιππος εκείνον εχαλκούργει .

( 1 ) Paullo infra in eadem pagina alterum carmen habes

hocce :

Ό 'ναξ δωμανέ της όλης οικουμένης ,

απήλθες , εστράτευσας , ωπλίσω πάλιν ,

αλλ ' αντανήλθεν η στράτευσις εις φόνους

βουλή πονηρά των κρατώντων (sic ) ανθρώπων

βέβηλος ώσπερ εστερήθης όμμάτων ,

βίου τε την στέρησιν υπέστης άναξ :

γελώσι νύν άπαντες εχθροί συντόμως

γέλωτ’ άθεσμον (γέλωτα θεσμός cod.) , ούχ ' όρον κεκτημένον

όστις γαρ ουκ είωθε γεύεσθαι κακών

φέρει μεν , αλγεί δ' αυχέν ’ έντιθείς ζυγώ ,

θανών δ' αν είην μάλλον ευτυχέστερος

[ή ζών] · το γάρ ζήν μή καλώς μέγας πόνος

καγώ γάρ ήν ποτ', αλλά νύν ούκ είμ ' έτι (cod . ουκέτ ' ειμί) :

τον πάντα δ' όλβον ήμαρ έν μ ' αφείλετο .Cf. Pseudo -Call . 1 , 13, not . 10 .



xxviij INTRODUCTIO .

ANGELI MAJI PRÆFATIO

DE ITINERARIO ALEXANDRI.

Quo tempore imperator Constantius , Con- illa celeritas , qua magnus Alexander terrarum

stantini Magni filius, bellum adversus Persas orbem percurrit ac domuit , vix aptiore specie

summis opibus administrabat , quidam ex iis potuit exprimi quam Itinerarii. Præterea quum

fortunatis, qui remoti a studiis ambitionis atque tot ille regiones cum victore exercitu adierit,

a militiæ muneribus vacui , otium et tranquilli- qui breviter ejus historiam complecti velit,is

tatem vitæ sequuntur (Itin . 1 ) , rem dextri omi- haud aliter suo fungetur officio , quam diligenti

nis atque utilis magisterii se facturum putavit itinerum notatione. Itaque hoc institutum scri

componendo duplici Itinerario duorum princi- bendi de Alexandro, non primitus sub Constan

pum eodem opere gloriosorum , Alexandri Magni tio exortum est , sed jam inde a pervetustis

videlicet et Trajani. Sic enim Constantio Cæsari | temporibus excogitatum . Diodotus Erythræus,

præclarissima exempla objiciebat , eumdemque Eumenes Cardianus , Strattisque Olynthius ,

jis vestigiis sistebat, quæ si persequi posset, æquales ut creditur Alexandri, ephemeridas

bellicæ laudis fastigium sine controversia tene- ejusdem , quarum et supersunt fragmenta, cot

ret ; ipse autem auctor domestico hoc labore cinnaverunt. Itinerarium Alexandri scripserunt

publicorum vacationem officiorum compensabat item Bæton et Diognetus stationum ejus men

( Itin . 6. ) . Jam Trajani Itinerarium , egregium ut sores, ejusque operis reliquiæ laudantur a Plinio

credo opus et exoptabile, neque in Ambrosianis atque Strabone. Idem scripserat et Archelaus

codicibus superest, atque arsisse communi vide- quidam , uti narrat Laertius : denique et ille

tur incendio ; Alexandri vero quod mihi se ob- fortasse Amyotas quem laudat Athenæus. Tum

tulit, non mediocriter gaudeo. Nam primum in Nearchi, quem Alexander ad cursum maritimum

genere historico magnopere mihi placet ipsa misit , ephemeridas pæne integras in Indica hi

ratio et titulus Itinerarii. Equidem , si paulo storia Arrianus exhibet. Nunc insigni felicitate

attentius consideres, hæc est primigenia historiæ contingit, ut Alexandri prodeat Itinerarium ab

natura, ut res nimirum gesta nude ordinateque homine satis antiquo diligentique confectum ,

narretur. Revera si orationes et epistolas et cum tot illa monumenta et subsidia , quibus

consiliorum explicationes locorumque descri- Alexandri historia nitebatur, nondum ætas con

ptiones latiores tollas , quid aliud superest de sumpserat. Et quidem ipse scriptor ( c . 1

Curtio ,aut de Arriano , aut de Xenophonte , sancte testatur, se non de loquacium

vel Livio , nisi quædam vel actorum ipsorum vilibus usum ancloribus, sed quos fidei amicissi

vel agentium hominum itineraria ? Sane Thucy- mos vetus censura pronunciaret. Itaque perinde

loco res gestas in Græcia a Xerxe fortasse est ac si Diodoti , Eumenis , Strattios,

fugato usque ad bellum Peloponnesiacum sum- Amyntæ , Archelai, Diogneti atque Bætonis sive

matim persequitur , cuipropius compares,quam compendium , sive cxcerptum quoddam lega

Itinerario cuidam Atheniensium rerum ? Porro mus, nudatum omui ornatu oralionis tamquam

ejusmodi brevitatem quis reprehendat, quum veste detracta. Et quamquam cum Arriano ple

in omni scripto magis offendat nimium quam rumque consentit Itinerarium , id tamen ipsa

parum ? Fuit autem singularis quodammodo rerum potius veritate, quam sequelæ studio aut

potiorque causa , quamobrem facta Alexandri imitationis conficitur. Nam quum et Arrianus

ad Itinerarii rationem describerentur. Etenim apprime sit quadrons, et noster item auctor

Macedonum spes, ut meus inquit Fronto (Prin- nihil antiquius narrationis fide habeat, neces

cip . Hist . fragm . I ) , torrentis modo magna vi saria quadam ratione consequitur, ut sæpenu

ortæ , brevi die occiderunt, quorum unius humanæ mero assentiantur inter se. Alioquin multi sunt

prolis ætate imperium exstinctum est,Incredibilis loci , qui satis docent , auctori Itinerarii haud

numero

didem quo
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taro Arrianum neque ad exscribendum neque | Anonymus proæmium suum miro pudore con

ad imitandum fuisse propositum (1). Cæterum spergit . Tum quod externi ingenii nitatur viri

utriusque auctoris hoc est communeinstitutum , bus, vir sincerus fateri mavult, ne videatur

ut circumcisis omnibus, quæ de Alexandri pue- tacitus aliena surriperc. Neque tamen se alienis

ritia atque educatione tradita ab aliis fuerant, adfirmationibus, etsi probabilibus, passim ven

bellicam tantum ejusdem expeditionem post ditat , sed et assensum interdum sustinet, et

Philippi necem scriptis exsequantur. prudentiam declarat his fere verbis fertur, vel

ferunt, vel relatum est, vel si quis aurem ad

ITINERARII VERACITAS. fidem dicentis inclinet : tantaque semper cautione

utitur, quanta si testimonium diceret : scriptor

Jam vero quum innumeri historici , quod quis- sine arrogantia gravis, sine segnitia verecundus.

que fere voluisset , in vitam Alexandri olim Et ipse (c . 2 et 7 ) quidem aperte ait , se de re

contulissent, noster quidem auctor grave munus magis quam de verbis laborare ; interim vero

et arduum , ut puto , sustinuit tot scripta pur- non mediocrem sapientiam simulatione rudis

gandi , tantamque libidinem resecandi. Onesi- stili tegit. Hujus certe simplicitas atque ordinata

eritus, Clitarchus, Callisthenes , Chares , Mega- brevitas imitabilis videatur esse existimanti, sed

sthenes, Duris, Daimachus, Memnon, Hegesias, experienti non item . Quis enim pro dignitate

Æsopus aliique perveteres Alexandri scriptores, admiretur hominem , qui tantas res paucis ex

portenta litteris commendaverunt. Itaque et plicavit chartis, doctis profecto , ut cum Catullo

Cæsar Julianus res Alexandri poetica licentia ab loquar, et laboriosis ? quique in tanta scriben

his exornatas existimavit (2). Ipse Aristobulus , tinin licentia numquam a veritate se abduci

quem tamen Arrianus in paucis miratur, Alexan- passus est , numquam a fide decessit. Omnino

dri res eidem viventi legens, ab eo propter fa- (nisi me inventi mei fallit amor) rerum Alexan

bulas non sine stomacho rejectus traditur. Quid dri scriptorem hunc laudare possum pæne reli

sequiorum temporem credulitatem seu potius giosissimum . Quam nimirum ob laudem præ

fymenla narrem ? Opus nostra ætate præclarum ponendum etiam hoc in libro curavi, licet in

molitus est in Gallia doctissimus Sancticrucius codice post opus Julii Valerii subjungatur. Mihi

qui critica copiosaque de scriptoribus Alexandri enim veritas rei cuivis semper prævertenda vi

quæstione instituta multam fabularum atque er

rorum illuviem detersit , tempora constituit ,

geographiam restituit , atque illustrissima luce ITINERARII STILUS .

hanc veteris historiæ partem aspersit. Nunc

autem gratissimum eruditis fore auguramur, Nunc etsi difficile est stilum et formam (sive

quod priscus auctor Alexandri historiam omni xapaxtñpa ut Græci loquuntur) exponere aucto

errore purgatissimam afferat. Sane Anonymus ris nondum publico voto judicati, tamen ut meo

(ut cuique prudenti constabit) studium suum ad more aliquid timide dicam, is mihi quidem

id potissimum dirigit quod simillimum veri vi- videtur ejusmodi, cujus sive latinitatem sive

detur, tantaquespecie veritatis scribit, ut pror- elocutionem docti homines non contemnant,

sus rapiat legentis assensum . Modestia ipsa et dignusque scriptor qui in litterarum luce co

candidi professio animi fidem auctori conciliat guoscatur. Linguam quidem hujusnemo barba

(Itin . 2 ) . Quam arroganter Arrianus sub initio ram dicat , quoniam sæculi quarti auctores adhuc

historiæ ingenium suum et genus et patriam et in exemplis latinitatis laudamus : hic autem ante

honores et litteras jactat ! Is quidem ob eam dimidium ejus sæculi scribendi laude cluebat.

ingenii levitatem omnibus eruditis risui est. Ast Porro etsi latina ingenja pressit in pejus imperii

( 1 ) Nemo Anonymi Itinerarium arbitretur Arriani ser- qui otiosum est . Obiter tamen moneo , sicui vacat, ut

vile quoddam compendium . Arrianus tres filios Pausaniæ conferat Itinerarii cap. 44 , cum Arriani, lib. II , cap . 25 ;

cæsos non narrat, Lacedæmonum in Peloponnesiaco con . Itin . cap . 53 , cum Arr. lib . III , cap . 6 ; Itin . cap. 66 ,

venlu aliud responsum refert, nihil de Mæotide ab Alexan. cum Arr . lib . III , cap . 17 ; Itin . cap . 70 , com Arr. lib . III ,

dro adila narrat , alium copiarum numerum Alexandro cap. 23 ; Itin . cap. 83 , cum Arr . lib . IV , cap. 3. Soporis

eunti in Asiam adjungit, neque Olympiadem Amphipolim item , quo Alexander Ilin . lib . 34 , ante pugnam gravatus
usqne ducit , neque septem , sed sex Asiæ satraparum dicitur, nulla ab Arriano mentio fit.

meminit, neque Parmenionem , sed Amyntam præmissum (2) Vide orationem 1 , in Constant. editam Lipsiæ anno
ab Alexandro scribit . Atque has varietates sub ipsis hi- 1696 , tom . I , p . 10. B.

storiae primordiis notare libuit : reliquas plurimas perse
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inclinatio , ita ut scriptorum gradus et genera ut plane controversiam in medio relinquam . In

ipsis distinguantur ætatibus ; Constantinianum codice quidem Ambrosiano post tertium Juli

tamen ævnm nondum omnem florem elocutionis Valerii librum , nullo limite spatiove interposito,

infregerat : illa tantum facilitas aureæ dictionis immo eadem mediaque in pagina unoque versu

flumenque vocabulorum et quasi spontaneitas scribuntur hæc : EXPLICIT OBITVS ALEXANDRI,

evanuerat : poeticis jam pæne tropis, audacio- INCIPIT,ITINERARIVM EIVSDEM. Tum ipsum con

ribus verbis , adipata quadam compositione , sequitur Itinerarium . Quem locum videbis in

concisis sententiis , interdum etiam non satis specimine codicis quod ære incidendum curavi.

apertis , scriptores utebantur ( erat enim fere Ea facies codicis et ea verba quemvis facile in

tempus ejusmodi quum recte loqui putabant eam opinionem pertrahant , ut utrumque opus

esse inusitate loqui): cujus sermonis quæ facies a Julio Valerio se habere arbitretur. Præterea

fuerit ex hoc Itinerario vel in primis intelligi Carolus Cangius, in Glossario mediæ et infimæ

potest. Anonymus enim temporibus suis con- græcitatis, voc. Ebérivos, loco quodam Callisthe

suetudinique plane servivit . Itaque et mæsti- nis , ut ipse ait, producto , hæc addit:Esopus

tiam quamdam sequitur orationis, severeque ejusdem Callisthenis interpres, qui el versionem

plerumque agit , ac pugnaciter quodammodo suam Constantio Constantini M, filio dicavit,

scribit . Ammianus certe Marcellinus vix simul- tamarisci virgam vertit. Jam vero nisi et Julius

acrum sibi aptius hoc historico inveniat. Sym- Valerius opus suum Constantio dicavit (quod

machi tamen , etsi annis aliquantis junioris , secus videtur), sequitur ut Cangius codicem vi

mollior mihi videtur et fluentior oratio : neque derit Ambrosiano similem , in quo Itinerarium

enim semper, ut quisque ætate postremus , ita Constantio dicatum conjungebatur cum so

linguæ infantia princeps fuit. Verum , ut dixi , po, seu Julio Valerio ; idemque existimaverit,

Ammianus haud fere se comptius exornat. utrumque opus ad Æsopum (rectius ad Julium

Nonne Anonymus ( c. 1-11 ) aditum ad opus Valerium) esse referendum . Quare de Cangii

suum facit illustrem ? Nonne Alexandri imagi- quidem sententia Itinerarii parens videretur

nem satis graphice effingit (c. 13-15) ? Nonne idem qui operis in codice præcedentis , nempe ,

ejusdem natationem Tarsensem consecutumque ut nos scribimus, Julius Valerius . Denique et

morbum evidentissime narrat (28-30) ? Pugnas Claudius Chiffletius in vita Ammiani Marcellini

vero tres ad Granicum ( 20-23 ), ad Issum ait , huic synchronum fuisse Julium Valerium .

32-35), et in Causamelis (57-64 ) sollerter etiam Unde id porro cognovit Chiffletius ? non aliunde

prolixeque conscribit. Quid ? Hammonii fani putem , quam ex lecto codice Julii Valerii cum

pictura (50-52 ), nonne hilariter eleganterque addito Itinerario ( cujusmodi codicem habet bi

laborata est ? Besi item persecutionem (69-78 ), bliotheca Ambrosiana), ex cujus Itinerarii (quod

Oxi amnis transmissionem ( 77 ) , Alexandri item Julii Valerii judicavit, proæmio ætatem

luxum atque iracundiam quæ interdum et in Julii Valerii collegerit. Sed enim hisce sive in

amicos detonuit (89-94), alia denique, ut puto , diciis, sive argumentis ego enimvero levissime

quædam vix tibi Ammianus felicius componeret. moveor. Et quod quidem ad codicem Ambro

Sed ut finem judicandijam faciam , hic mihi sianum attinet , quoniam in altero opere ad

quidem auctor talis est , ut quum alios lego, qui cujusque libri caput et calcem nomen Julii Va

meliore tempore floruerunt, videatur longe in- lerii accurate præscribitur, iu Itinerario non

ferior : quum autem ipsum lego sine compara- item , idcirco vehementi dubitatione deterreor,

tione, non modo feram , verum etiam sensim quominus utrumque opus unius auctoris esse

probem, eoque delecter. putem . Jam Cangius tot pæne errores , quot

verba. Nam Callisthenem dicit qui Æsopus est,

ITINERARII AUCTOR HACTENUS INCER. Æsopum autem qui est Julius Valerius. Tum

TUS. ITINERARII AUCTOR NEC CHRI- fieri potuisse jam monui, ut sive Cangius, sive

STIANUS , NEC INTERPRES . etiam Chiffetius , fallaci codicis specie decepti,

alter quidem Itinerarium tribuerit Julio Valerio,

Unius adhuc mihi capitis reliquam feci vesti- alter ex Itinerario , quem putabat Julii Valerii,

gationem , quisnam sit videlicet hujus Itinerarii hujus ætatem definiverit : ideoque argumenta

auctor, quein hactenus Anonymum nuncupavi. ex Cangio et Chiffletio a nobis nuper prolata

Primum igitur indicia quædam exponam , qui- nullam fere auctoritatem præ se ferre videntur .

bus si fidas , Julii Valerii opus existimes : tum Utrum Julius Valerius tres libros suos ad Cou

eadem refutabo, telamque omnem ita retexam , stantium scripserit , necne , codex quidem Am
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brosianus, quia caret initio , non docet . Id tamen vrir : mais l'époque à laquelle il a écrit est clai

integriores Julii Valerii codices aliquando defi- rement indiquée par les premières phrases du

nient. Tum vero , si ad Constantium scriptum préambule ; d'où il résulte qu'il a rédigé l'Itinc

esse opus constiterit, Cangius et Chiffletius de rarium à l'occasion d'une expédition de Con

Auctore Itinerarii non videntur locuti ; si minus stance contre les Perses ( 4 ) .

illud constiterii, Cangii rursus et Chiffletii aucto- M. Mai pense qu'il s'agit de celle que Con

ritas, ut dixi , incerta est. Adde quod Itinerarii stance fit dans la première annéc de son règne,

non res solum , sed stilus a Julio Valerio satis l'an 338 de J.-C. ( pag. 1 ) ; et plus loin il est

differre videtur, quod alibi latius disputabo. obligé de convenir que la rédaction de l'Itine

Ergo Itinerarii ; quod nunc editur, auctor hac- rarium est postérieure à l'an 340 ( pag. 4 ) : cette

tenus quidem latet. Duo præterea super hoc opinion présente quelques incohérences . Voici

auctore observare me menini : scilicet ipsum et celle qui résulte des faits tels qu'ils nous sont

ethnicis religionibus fuisse obnoxium ( 1 ) , et transmis . Les mots orso feliciter jam accincto

hanc lucubrationem non ex aliena lingua ad la- que etc.(c. 1 ) montrent clairement que l'anonyme

tinam transtulisse , sed per se conflavisse , quod rédigeait son ouvrage pendant qu'on faisait les

postremum ostendit , cum dicit , se et pluribus préparatifs de cette expédition , et immédiate

usum auctoribus (c . 2) , et operi suo nomen ment avant le départ de l'empereur. C'est une

ITINERARII sponte indidisse (c . 3 ) . Hæc habui donnée qu'il ne faut pas perdre de vue ; mais on

de novi libri auctore quæ dicerem . Nunc jam voit un peu plus bas (c . 4 ) que Constantin, frère

famigeratum illud , lector optime, mihi liceat de Constance, était déjà mort ; or il est certain

usurpare : que Constantin , frère de Constance , mourut le

... Si quid novisti rectius istis , 9 avril 340 (5) . Il ne s'agit donc point, dans le

Candidus imperti; si non , his utere mecum . premier passage , de l'expédition de l'an 338 ;

ainsi la guerre de Constance contre les Perses ,

dont il est question , ne peut être que la se

Subjungimus quæ de Itinerario Alexandri dis- conde, qui date de l'an 345 ; c'est à cette année

putavit clarissimus LETRONNIUs in Journal des
qu'il faut rapporter la rédaction de l'Itinera

savants, 1818, p . 402 sqq.
rium . Quant au passage, qui suit (6), l'induction

Cet opuscule a été connu et cité parDuCange chronologique que M. Mai veut en tirer ne nous

et Chiffet; mais personne n'avait pensé jus- paraît pas fondée. « Constance ,dit- il , naquit

qu'ici à le publier : seulement Muratori en avait « en 317 de J.- C .; Alexandre a vécu trente-deux

inséré le premier tiers environ dans ses Antiqui- I ans : donc , à moins que notre auteur n'ait

tates ltalico (2 ) , d'après un manuscrit de la bi- « voulu donner qu'un à -peu - près, cet écrit a

bliothèque Ambrosienne; ce qui donnerait à « été rédigé en 349 , c'est-à -dire, la 32° année

penser que ce manuscrit est peut- être celui dont » du règne de Constance. » Ce n'est pas là , selon

s'est servi M. Mai . Mais , en collationnant l'édi- nous, ce qu'entend l'anonyme ; il ne s'agit point

tion de ce savant avec la portion imprimée par du temps qu'a vécu Alexandre : l'auteur com

Muratori, nous avons trouvé de si grandes dif- pare l'âge de Constance, au moment de son ex

férences, qu'il est évident que ce dernier a eu pédition , avec celui qu'avaient Alexandre et

sous les yeux un autre manuscrit qui aura Trajan lorsqu'ils ont entrepris la leur ; il veut

échappé aux recherches du laborieux édi- flatter l'empereur, et lui faire croire que, deces
teur (3) . deux célèbres conquérants qui avaient porté

L'auteur de cet opuscule est inconnu ; et les leurs armes contre les Perses , l’un ne le sur

savantes recherches de l'éditeur n'ont abouti passait pas en sagesse , et l'autre n'était pas plus

qu’à prouver qu'il est bien difficile de le décou- jeune que lui ; deux éloges à peu près aussi

( 1 ) Confer certe Itinerar. capp. " , 12 , 48, 50, 51 , 55,

97 , 114 .

( 2 ) Tom . III , p . 957 , C et suiv .

(3) M. Mai, comme l'a déjà observé l'auteur d'un très.

hon article inséré dans la Bibliothèque universelle (mars

1818 ) n'a point su que Muratori avait imprimé ce frag.

ment, qui, sans doute, lui aurait donné l'idée de chercher

dans la bibliothèque Ambrosienne le manuscrit dont Mu .

ratori a fait usage.

(4 ) Dextrum admodum sciens. ..... cum amore suc .

cubui . On voit également ... que l'anonyme avait aussi

composé un Itinéraire de Trajan ... Espérons qu'on

le découvrira quelque jour .

(5 ) Annal . Baron . ad ann . J. C. 340 .

(0) Quoniam ætas quoque allerius · quo ... vincis

ætatem , cap. 8 .
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justes l'un que l'autre ;car Constance n'était pas venir, un fait remarquable ; malheureusement il

tout à fait un Trajan , et Alexandre n'était âgé n'offre aucun caractère de probabilitě. Arrien ,

que de vingt-deux ans lorsqu'il passa l’Hel- si précis et si exact sur tout ce qui concerne

lespont, tandis que Constance en avait vingt- | cette expédition , dit bien qu'Alexandre pour

huit ( 1 ) . suivit les Gètes , les Illyriens au delà de l'Ister ;

Dans ce préambule, l'anonyme ne donne au- mais ce ne fut qu'une très - courte excursion ; et,

cun renseignement précis sur les auteurs qu'il le même jour, Alexandre rejoignit son camp.

a copiés ou extraits; il n'en cite même qu'un L'anonyme dit de même qu'Alexandre fit an

seul , Varron ; encore n'est-ce que pour établir delà des Palus-Méotides, une excursion d'un
une sorte de parallèle entre la position de Var - jour, codem die regressus ad suos ; d'où l'on voit

ron avec Pompée et la sienne à l'égard de l'em- qu'il n'a fait que transporter aux bords de cette

pereur ; à cette occasion, il donne (c. 6 ) sur l'ou- mer le théâtre du combat qu'Alexandre livra

vrage de ce savant romain , intitulé Ephemeris contre les Gètes au delà du Danube ; et l'on ne

navalis, des détails plus circonstanciés que ceux saurait douter qu'il n'ait puisé ce fait dans un

que nous possédions jusqu'ici.Du reste , il se con des nombreux romans sur Alexandre, puisqu'on

tente en général de dire qu'il a consulté les au- le retrouve dans l'ouvrage de Jul. Valerius, tra

teurs les plus dignes de foi (c. 2) ; et quand on le duction de l'ouvrage du faux Callisthène , com
compare avec Arrien , on voit qu'il a particu- me je le prouverai dans un second article. Il en

lièrement suivi cet historien ; sa marche est à est de mêmed'un prétendu voyage aux colon

peu près la même; en certains endroits il semble nes d'Hercule , dont il est fait mention dans

le traduire, partout ailleurs il ne fait que l'ex- les deux derniers paragraphes de l'Itinerarium .

traire. Nous ne présenterons donc pas à nos Quoique le savant auteur cherche à rendre ce

lecteurs l'analyse de cet Itinerarium . voyage moins invraisemblable , en montrant

De même qu'Arrien , l'anonyme a passé sous qu'ilpeutêtre question des colonnes d'Hercule

silence l'entrevue d'Alexandre avec le grand- sur les bords du Pont Euxin (2 ) ; ce n'est pas

prètre Taddus ; on peut en conclure , ou qu'il moins un conte , que J. Valerius a reproduit

n'avait point connaîssance de l'ouvrage de Hé- (lib. III , § 81 ) ; les romanciers ont transforme

catée d'Abdère, ou qu'il n'a point jugé à propos en une expédition réelle une expédition simple

de faire mention de cette entrevue , parce qu'il ment projetée (Curt. X, 1 , 17 ).

n'était pas chrétien. En effet, tout prouve,com- Mais un fait curieux pour l'histoire de la géo

me l'a remarqué le savant éditeur , que l'ano- graphie se trouve consigné dans une courte

nyme était demeuré attaché au paganisme, ainsi phrase perdue au milieu d'une description de

que la plupart des historiens de ce temps. l'Inde , fortembrouillée ( c . 110 ) ; il résulte de cette

On ne peut toutefois s'empêcher de recon- phrase que la mer Érythrée aurait été appelee

naitre qu'il avait sous les yeux d'autres écri- Hippalum (ou Hippalicum ) mare . Nous savions

vains , puisque son récit offre des circonstances bien, par le témoignage combinéde Pline ( VI , 23 )

dont Arrien n'avait point fait mention . Ainsi et de l'auteur du Périple , que la mousson qui

cet historien n'a point dit qu'Olympias , mère portait directement du cap Syagrus à Patala s'ap

d'Alexandre, accompagna son fils jusqu'à l'em- pelait Hippalus, du nom de l'intrépide marin qui

bouchure du Strymon : Eo usque a matre de- l'avait connue le premier ; mais personne n'avait

ductus accitur ad gloriam ( S 18) . Il n'a point dit encore dit que la reconnaissance pour cette heu

non plus , et nous ne croyons pas qu'on trouve reuse découverte avait été jusqu'à faire donner

ailleurs , qu'Alexandre , à son avenement au à la mer Érythrée elle -même le nom d'Hippalas,

trône, fit périr les trois fils de Pausanias , assas- Comme ce fait, d'ailleurs très-vraisemblable,

sin de son père ($ 12 ) . Sans parler d'autres dif- n'est pas de ceux que les compilateurs et abré

férences peu importantes , nous remarquerons viateurs inventent, on ne peut douter que l'ano

que, selon l'anonyme, Alexandre , dans son ex- nyme ne l'ait trouvé consigné dans quelques

pédition en Thrace , poussa ses armes jusqu'aux uns des auteurs dignes de foi qu'il dit avoir con

Palus-Méotides (c. 16) . Ce serait là , il faut en con . sultés ,

( 2) Servius ad Æneid . XI , v . 262 .( 1 ) Constance était né le 13 août 317 ; il arait donc

vingt -huit ans en 345 , époque de la seconde expédition

contre les Perses .



ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

Ιστοριογράφος και τα περί των Ελλήνων συγγραψάμενος. Ούτος ιστορεί Αλεξάνδρου πράξεις * .

ΒΙΒΛΙΟΝ Α' .

ΚΕΦ . Α .
και της ψυχής , και την εν τοις έργοις ευτυχίας και

την (8 ) ανδρείαν ήδη λέγομεν, την αρχήν από του γέ
Διήγησις ωραία και διάταξις πολεμική Αλεξάνδρου βασιλέως

νους αυτού ποιούμενοι , και τίνος πατρός ήν υιός. 'Α
Μακεδόνων, υιού Φιλίππου και Ολυμπιάδος ( 1 ) .

πατώνται γάρ οι (0) πολλοί λέγοντες αυτόν είναι Φι

"Αριστός μοι (1) δοκεί γενέσθαι και γενναιότατος Αλέ- λίππου του βασιλέως ( 1ο) υιόν · ουκ αληθές δε τούτο :

ξανδρος ο Μακεδών, ιδίως πάντα ποιησάμενος (3), συν- ου γαρ εκείνου ήν παίς , αλλά του Νεκτανεβώ λέγουσι

εργούσαν αυτώ ευρών αεί ταϊς αρεταίς την πρόνοιαν: Η τούτον είναι οι σοφώτατοι των Αιγυπτίων, ότε της

τοσούτον γάρ(4) εν εκάστω των εθνών πολεμών(5) και βασιλικής τιμής εξέπεσεν ( α). Ούτος ο Νεκτανεβώς

μαχόμενος διήγαγε (6) χρόνον, όσος ουκ ήρχει τοϊς τη μαγική τέχνη έμπειρος ήν , και τη δυνάμει ταύτη

βουλομένοις τας πόλεις ακριβώς ιστορήσαι (7). Τάς δε χρώμενος, πάντων των εθνών τη μαγεία περιγενόμενος

'Αλεξάνδρου πράξεις και τις αρετές του σώματος αυτού ειρηνικώς διηγεν . Ει γάρ ποτε τούτω δύναμις επέβη

* In cod . A titulus : Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος ( και πράξεις addit cod . Leid. ) ; cod . C nihil nisi : Βίος Αλεξάν

δρου. || Cap. Ι.1 . Capitum argumenta adscivimuse cod. C. Absunt in A Β . || 2. μoι om . Β ; in seqq . C : δοκεί και γενν . γενέσθαι

'Αλ. ο Μακεδόνων βασιλεύς . || 3. πονησάμενος C. | 4. γάρ om. Β. | 5. πολεμών om . C. || 6. διήγε C. || 7. βουλομένους τους

άλλους ακριβώς ισώσασθαι. 'Αλλ ' ακριβώςιστορήσαντες τας Αλεξάνδρου πράξεις κτλ. C. | 8. την om. C ; nnoxid. υιός ήν. | 9.

οιom. C. || 10. του βασ . Φιλ. Β. || 11. ουκ αληθές... εξέπεσεν ] Hec nosterin brevius contraxit. Cod . C ita : όπερ ουκ αλη

θες , αλλά του Νεκτεναβώ εκ της Φιλίππου γυναικός. Τον δε τρόπον της γενέσεως αυτού ουκ αληθεύουσιν ιστορούντες τούτου

υιόν γενέσθαι . Οι γάρ σοφώτατοι των Αιγυπτίων , θεών όντες απόγονοι [ και τα του Νεκτεναβώ ιστορούντες] , ουρανίους αστέ

ρας αριθμήσαντες , γής και θαλάσσης μέτρα καταλαβόντες , έδοξε τούτοις μη λανθάνειν ουδέν . Λέγουσι γάρ ότι ο Νεκτεναβω της

βασιλικής τιμής εξέπεσε , και μαγική δυνάμει χρώμενος και αστρονομίας ακριβώς ών πεπαιδευμένος , ώστε δια μαγικής προγνώ

σεως γινώσκειν πάντα , και πάντων τη μαγεία περιγινόμενος των εθνών ειρηνικώς διάγειν . Ει γάρ ποτε κτλ . Ιnde a verbis οι

yapGoPÚTATOL TWvAly. incipiunt cod . Paris . 1711 (quem lit. A signamus ) et cod. Leidensis 93. Hujus prima capita exscri.

psit vir clar. Julius Berger de Xivrey. in Notices d.Manuscr. tom. XIII , p. 220. Eadem et paullo plura jam dederat Berke

liusad stephan . Byz . V. Βουκεφάλεια ( p. 480-483 ed .Lips.1825 ) . Utriusque codicis narratio e communi promanavit fonte .

Quod ut intelligatur, simulque aperiatur ratio quæ hisce libris cum codd . B et C intercedat, exordium narrationis exhi.

bebo sec . cod . A , interposita lectionis varietate , quam praebet codex Leidensis : Οι σοφώτατοι Αιγύπτιοι , θεών απόγονοι ,

γης μέτρακαταλαβόμενοι , θαλάσσης κύματα ημερωσάμενοι (καθημερωσάμενοι Leid. ) ,ποταμόν Νεϊλον διαμετρησάμενοι

(π. Ν. διαμετρ. om. L. ) , ουρανού άστροθεσίαν διαψηφισάμενοι (ψηφισάμενοι L. ) , παραδεδώκασι τη οικουμένη , επι στρα

τείας αλκή λόγου , ρύσεως μαγικής δυνάμεως (παραδεδ. την οικουμένην ε . στρ ., αρχή λόγου ρύσεως , μαγικής δυν . L .; Iocus

luxatus. Fuerit tale quid : παραδεδώκασι σφίσι την οικ . ουχί στρατείαις s . επιστρατείαις , αλλά αλκή λόγου και γνώσεως vel

φύσεως μ. δ. ) . Φασί γάρ τον Νεκτανεβώ ( Νεκταθώ L.) , τον τελευταίον της Αιγύπτου βασιλέα , μεθ' όν η Αίγυπτος εξέπεσεν

της τοιαύτης τιμής , τη μαγική δυνάμει πάντων περιγενέσθαι. Τα γάρ κοσμικά στοιχεία λόγω πάντα αυτόυπετάσσετο· ει γάρ

αιφνιδίως πολέμου νέφος έπεληλύθει , ουκ έσκυλλεν το ( έσκυλε στρατ. L. ) στρατόπεδον , ουδέ όπλων πομπεύματα, ουδέ σιδή

ρου ακονήματα , ουδε πολεμικά ( ακ. ουδέ πολ . om . L. ) μηχανήματα αλλ ' εισήρχετο εις τα βασίλεια και ελάμβανεν χαλκήν

λεκάνης ( cod. A ubique λαικάνην ) , γεμίσας (εμπλήσας L.) αυτήν ύδατος όμβρίου και έπλανεν ( 1. έπλαττεν ex L. ) εκ κη

ρού πλοιαρίδια μικρά και ανθρωπάρια , και έβαλλεν αυτά εις την λεκάνην , και έλεγεν αοιδήν , κρατών έβεννικήν (έβενίνην L. )

LIBER PRIMUS. immineret, non exercitum , non machinamenta Martia

moveret : quin potius ingressus aulæ penetralia regiæque

E cod . Reg. 5818.
secreta , ibi se solitarium abdebat, invecta secum pelvi.

J. Ægypti sapientes sati genere divino primi feruntur Quam dum ex fonte limpidissimo impleret , ex cera imita

permensique sunt terrain ingenii pervicacia et ambitum batur navigii similitudinem , effigiesque hominum illuc col

cæli stellarum numero assecuti. Quorum omnium Nec- | locabat. Quæomniacum supernatare cæpissent, moxmoveri

tanabus prudentissimus fuisse comprobatur ; quippe qui ac vivere visebantur. Adbibebat etiam et virgulam ex ligno

quod alii armis , ipse ore potuisse convincitur . Denique ebeni et per incantamina loquebatur , quibus vocaret deos

mundi elementa ei parebant, adeo ut , si motus bellicus ei superos inferosque. Sicque laborabat pelvi naviculam mergi.

I'SEUDO - CALLISTUENES.



2 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ . Α , β , γ .

πολεμίων(12),στρατόπεδα ουκηύτρέπιζεν ( 13) ουδέυπερ ΚΕΦ. Β' .

ασπιστάς έσκυλλεν ( 14) εις παρατάξεις πολεμικάς (15) ,

αλλά τιθείς λεκάνην επoίει λεκανομαντείαν, και τιθείς Ένθα οι σατράπαι Νεκτανεβώ προσελθόντες είπον, πλήθη πο

ύδωρ πηγαίον εις την λεκάνην ( 16) ταϊς χερσιν αυτού λεμίων επέρχεσθαι αυτώ διά τε γης και θαλάσσης. Ο δε

Θαρρών τη αυτού μαντεία κατέγνω αυτών.
έπλασσεν εκ κηρίου πλοιάρια και ανθρωπάρια κήρινα :

ετίθη δε εις την λεκάνην , και εστόλισεν ( 17) εαυτόν
Χρόνου δε ικανού γενομένου εξπλωράτορές τινες(1),

στολήν προφήτου, και(15) κατέχωνέντή χειρί αυτού βά- ούτω καλούμενοι παρά “Ρωμαίοις, κατά δε Έλληνας

βδον έβελινών(19)και στις επεκαλείτο ώσανεί τους θεούς ( 2) κατάσκοποι , παρήσαν τη Νεκτανεβω νέφος πολύ

των επωδών(20),και τα αέρια πνεύματα και (21 ) τους πολεμίων απαγγέλλοντες(3)αυτώ, αναριθμήτων ανδρών

καταχθονίους δαίμονας. Και τη επωδή έμπνοα εγί- μαχητών στρατόπεδα (1 ) . Και προσελθών τω Νε

νοντο ( 22) τα ανθρωπάρια εν τη λεκάνη , και ούτως ή κτανεβώ ο στρατάρχης αυτού είπεν αυτώ (6):« Ζήθε

έβαπτίζοντο ( 23). Ευθέως δέ , βαπτιζομένων αυτών, βασιλεύ, παραπεμψάμενος νύν τους ειρηνικούς πάντας

τα εν τη θαλάσση αληθή πλοία των επερχομένων | τρόπους επί τας εν πολέμους παρατάξεις γίνουν έτοιμος

πολεμίων διεφθείροντο (24) διά το πολύπειρον είναι μέγα γάρ νέφος (6) βαρβάρων επίκειται ημίν ου γάρ

τον άνδρατημαγική δυνάμει (25) . 'Εν ειρήνη ούν διε- έν έθνος ημίν επέρχεται , αλλά μυριάδες λαού εισί γάρ οι
τέλει αυτού το βασίλειον.

επερχόμενοι ημϊν Ινδοί , Ευωνυμίται (1), Οξύδρακες,

"Ίβηρες, Καύκωνες(8), 'Αελλόποδες (0), Βόσποροι , Βα

ράβδον , και επεκαλείτο τους αγγέλους και θεόν Λιβύης Άμμωνα και ούτω τη τοιαύτη λεκανομαντεία τα εν τη λεκάνη πλοία

[supple e codd. Bet C : εβάπτιζε , και ευθύς εβαπτίζοντο τα εν τη θαλάσση αληθή πλοία ] των επερχομένων πολέμων ( πολε

μίων corr . Berger.), [ adde και ούτως ] απολλυμένων ανθρώπων, (ανθρωπίων L.) περιεγένετο το δ' αυτό και επιτήδεια [sic : 1 .

επoίει κατά των διά]γής έρχομένων εχθρών ( το δε αυτό και κατά των διά γής επερχομένων cod. L. ) . | 12. πολέμων Β. πο

λέμου C. || 13. addit C : μηχανήματα πολεμικά ού κατεσκεύαζεν . | 14. έσκυλες C. defatigavit , vocem tuentur etiam A et

Leid . Addita είς π. ( pro εν π.) movisse Bergerum videntur, ut mallet έστελλεν . ||15. είς παράταξιν πολεμικήν C, qui addit : ολι

γον δε στρατόν εξυπηρετούντα εκέκτητο ,και τούτον διά[suppl. το τα] κυνηγέσια και του [l.τό] τάς βίγλας ( vigilias ) φυλάττειν

και εξυπηρετείν αυτόν εν τω παλατίω. Deinde concinnius quam cod . B habet sic : Τους δε επερχομένους κατ' αυτού εν τω

πολέμω απελογείτο τοιώδε τρόπω τιθείς λεκάνης (και ) εν αυτή ύδωρ πηγαίον έχεεν, και ταϊς χερσίν αυτού πλάττων έα κηρου

πλοιάρια και ανθρωπάρια , ετίθηταύτα εις την λεκάνην κτλ. ||16. λεκάνην, και ταϊς χ . Β : delevi και ; mox albundat κήρενα . Η

17. έπλασεν C. εστάλησεν Β. || 18. και addidi e C. | 19. sic C. εβελλινήν Β . || 20. των Αιγυπτίων C. Μox και αέρια Β , τα εναέ

ρια C. || 21. και om . C. || 22. εγίνοντο τα αναίσθητα ανθρ . C. || 23. και ούτως εβάπτιζε τα πλοία εν τη λεκάνη C.|| 24. τα εν τη

θαλάσση .. διεφθείροντο assumsi e cod . C ; τα εν τη θαλ. πλοία και τα πολέμια των επερχομένων αυτών απώλoντo Β. | 25. τη

μαγική επιρροία (εμπειρία ? ) και δυνάμει C., addens deinde : “Ομοίως δε και εις τον της ξηράς λαόν κατ ' αυτού επερχόμενον

τοιώδε τρόπο επoίει" και ούτω απώλoντo ραδίως .

Cap. II . Codex A ( et Leidensis ) pergunt ita : Ούτως ούν διά της πολυπαιδίας ( 1. πολυπειρίας ex L. ) του ανδρός του βασι

λείου ( βασιλέως L.) διαμένοντος , μετά ικανόν χρόνονεκ των παρά “Ρωμαίοις εκπλωρατόρων (έκφρουρατόρων L. ) , παρά δέ

τοίς "Ελλησι κατασκόπων, παρών ποτέ τις ούτως είπεν τω βασιλεϊ (τις παρά τω βασιλεί , ούτως είπε L. ) : « Μέγιστε Νεκτα

νεβώ , παραπεμψάμενος πάντα το εν ειρήνη είναι επίσκεψαι ( παραπ. το εν ειρήνη είναι τούτο έπεσκέψαι L. ) . Επίκειται ( γάρ

σοι add . L. ) νέφος ουκ ολίγον μυρίων εχθρών εισί γάρ Σίδοι ( 1. Ινδοί v . Σίνδοι ) και "Άραθρες ( 1. Αράβιες v. 'Αραβες ) και

"Οξύδραμες (1. Οξύδρακες vel rectius 'Οξυδράκαι) και Δαπίστρες και Καυσάνοι και Λαπάτες και Βούσποροικαι Αργείοι και

Ζάλβοι και Χαλκάλιοι και Μεσοπάτερες [1. κ . "Ίβηρες κ. Καύκωνες κ. Αιολείς (?)κ. Βοσποριανοί κ . Αχαιοί κ . Αζανοί κ . Χάλυ

βες sive Χαλδαίοι κ. Μεσοποτάμιοι , Συροί ) και' Αγριόφαγοι και Ευωνυμίται [cod. L : εισί γάρ Σκύθες , Κένσιρες , Καυκώνες ,

"Ιβηροι , Στόδιοι ( Σκόδροι ? ) Κυκλωσανιοι ( Κολχοι , Ηνίοχοι ? ) και Λαπάτες και Σποροι ( i . e. Βόσποροι) και 'Αργείοι και Ζάλ.

βοι και Χαλδαίοι και Μετωπόψορες και Άγριοφάγοι και Ευωνυμίται] και όσα έστιν έθνη επί της ανατολής μεγάλης αναρίθμητον

στρατόν έχοντα μύρια σπεύδοντα την σην Αίγυπτον καταλαβείν. [Addit L : Yπεισελθέτω σοι το ομηρικόν διστίχιον: «Ουχρή παν

νύχιον εύδειν βουληφόρον άνδρα, Ω λαοί επιτετράφαται και τόσσα μέμηλες ». ] Ούτως ειπόντοςτου στρατάρχου , μειδιάσας(μει

διών L.) ο Νεκτανεβώ είπεν: «Συ καλώς και επαγρύπνως ήν πεπίστευσαι φρουράν φύλασσεδειλώς γαρ και ου στρατιωτικώς

εφθέγξω (σύ μέν κ . και ε. ήν βεβούλευσαι φρ. φυλάσσης δειλώς δέ κτλ.). ουχί δύναμις έν όπλω (1.όχλω ex L ) φαίνεται , αλλ' εν τη

προθυμία. Και γάρ εις λόγος ( λόχος ?) πολλούς ελαύνει , χειρί τη αγαθή πολυπληθείαν καλύψας ( καλύψων L. , addens : και γαρ

είς κύων πολλές ελάφους έχειρώσατο , και λύκος εις αγέλην ποιμνίων ωλέσατο. "Ωστε συ πορεύoυ άμα τοϊς υποταγείσι στρατιώ

ταις , και την σεαυτού παράταξιν φύλαττε· λόγω γάρ εγώ την των βαρβάρων ανάριθμον πολυπληθείαν πελάγου κύμασιν υποχα

λύπτω . ) Ούτως ειπών απέπεμψεν αυτόν . – 1. έξ πλοτύρες Β . έξ πλωράτορες C. || 2. παρά δέ " Έλλησι C. | 3. των πολ . αναγ.

C. || 4. addit C : τη Αιγύπτω επερχόμενα. Deinde in cod . B sequitur 'Ένθα οι σατράπαι κτλ., que tamquam summarium haic

capiti prefiguntur in cod . C ; deinceps ponuntur : και ορά τους Αιγυπτίους θεούς... ως προφήτης Αιγύπτιος , que time

transmigrarunt ex initio capitis tertii . || 5. λέγει προς αυτόν C. || 6. νέφος C. έθνος Β. || 7. ημίν επερχ . om . C. και Νο

κυμαίοι Β ; Νωκυμαίοι C. Reposui Εύωνυμίται ex cod. A et Leid. Eunomitas dicit Callisth . latin . cod . 8518. | 8. Καύχωνες
C. Καύσαντες Β. Καυσάνοι Α. | 9. Αελλλοπόδες Β , Αέλωπες C. και Λαπάτες A et L ; num Αιολείς 8. Αιολιώται , sive , ut

Ex quo fiebat, ut simul cum submersione ceræ et cereis in

sessoribus etiam omnes hostes , si qui adesse prænuntiaban

tur, pelago mergerentur. Itaque multo tempore regno

&c securitate potitus est.

II . Quodam igitur tempore nuntiatum ei est multas

adversus eum gentes una conspiratione atque eadem volun

tate consurrexisse , scilicet Indos , Arabes, Phænices ,

Parthos et Assyrios, nec non et Scythas , Alanos , Oxydra



PSEUDO -CALLISTUIENES . LIB . I , 2 , 2 . 3

σταρνοί , Άζανοί , Χάλυβες και όσα άλλα επί της ανα- Και δρα (2) τους των Αιγυπτίων θεούς κυβερνών

τολής παράκεινται έθνη μεγάλα , αναριθμήτων ανδρών | τας τα πλοία των πολεμίων βαρβάρων και τα στρατό

στρατόπεδα,επί την Αίγυπτον επερχόμενα . Υπέρθες(1ο) | πεδα αυτών υπό θεών οδηγούμενα. Ο δε Νεκτανεβώς

ουν τα πολλά , και σεαυτόν επίσκεψαι, και τη μαντεία (3 ) πολύπειρος ών άνθρωπος , και είθισμένος

Του ούν στρατάρχου ταύτα ειπόντος τω Νεκτανεβών, τους θεούς αυτού ομιλείν, μαθών παρ' αυτών ότι τα

επί πολύ γελάσας (a ) και βασιλεύς Νεκτανεβώς είπε : « Συ | έσχατα της Αιγύπτου βασιλείας ήγγισεν, εγκολπωσά.

μεν καλώς και επιεικώς ήν έπιστεύθης φρουράν ταύτην μενος χρυσίον πολύ και ξυρησάμενος την κεφαλήν και

φυλάττειν δοκείς ( 12) · δειλώς (13) δε και ο στρατιωτικώς τον πώγωνα αυτού και μεταμορφώσας εαυτόν εν ( 1 )

έφθέγξω · ου γαρ εν όχλω η δύναμις , αλλ' εν προθυμία | ετέρω σχήματι, έφυγεν διά του Πηλουσίου και αποπλεύ

ο πόλεμος και γάρ είς λέων πολλές ελάφους έθηρεύ- σας παραγίνεται εις Πέλλης (5) της Μακεδονίας και

σατο ( 14) , και εις λύκος πολλάς αγέλας προβάτων ( 15) | έκαθίζετο εκεί έν τινι (6) τόπω ως ιατροσοφιστής (7)

έσκύλευσεν . "Ωστε ούν πορευθείς άμα το υπό σοι πολλούς αστρολογούμενος ως προφήτης Αιγύπτιος.

στρατοπέδω ( ) την ιδίαν παράταξιν φύλαττε" λόγω ( 17) [ Των (8) δε πολεμίων ήδη καταλαβόντων, και του

γάρ ενί των βαρβάρων αναρίθμητον πλήθος πελάγει | σφοδρού πολέμου επιτεθέντος τοϊς Αίγυπτίοις , και του

επικαλύψω, » Και ταύτα είπών Νεκτανεβώς απέπεμψε | βασιλέως αυτών μήπω ευρισκομένου , εν πάση αμηχα .

τον στρατάρχην αυτού ( 18) . νία και αδημονία διήγoν. Και δη προσέρχονται και οι

Αιγύπτιοι και ήξίουν τους ώσανεί θεούς αυτών, τί άρα

ΚΕΦ. Γ' . γέγονεν ο βασιλεύς Αιγύπτου · ήν γάρ πάσα η Αίγυ

πτος υπό των βαρβάρων πορθηθείσα. Ο δ ' εν τώ αδύτω

" Ενθα Νεκτανεβώ μαντευσάμενος και ιδών τους θεούς των του Σεραπείου θεός αυτών λεγόμενος εχρησμοδότησεν

Αιγυπτίων τα των εναντίων πλοία διέποντας , χρυσίον αυτούς είπών , « Ούτος (ο) και φυγών βασιλεύς ήξει πάλιν
εγκολπωσάμενος και ξυρησάμενος την κεφαλήν και την γε. εν Αιγύπτω , ου γηράσκων, αλλά νεάζων, και τους

νειάδα , φυγάς ώχετο. Οι δε Αιγύπτιοι επυνθάνοντο του
εχθρούς ημών (το) Πέρσας υποτάξει, » Και συνεζήτουν

θεού περί αυτού τι γέγονεν.

τί άρα θέλει ( α ) το ειρημένον αυτοίς . Και μη ευρόντες

Αυτός δε αναστάς εισήλθεν εις το παλάτιον αυ- γράφoυσι τον δοθέντα ( 12) αυτοϊς χρησμόν επί την βά

του , και μόνος γενόμενος πάλιν τη αυτή(1) αρωγή χρη- σιν ( 13) του ανδριάντος Νεκτανεβώ.

σάμενος ήτένισεν εις την λεκάνην .

cum Nostro Ioguar , Αιολιώτες ? Mox deb. Βοσποριανοί. 10. υπόθες C. επίσκεπται Β . επισκέπτου C. || 11. επί π. γελ . οηι .

C. | 12. λέγεις Β. δοκείς scripsi sententiae causa ; unde venerit λέγεις indicat C , ubi : φρουράν φυλάττων ( 1. φύλαττε ) , και μη

ταύτα λέγε · δειλώς γαρ κτλ . || 13. δήλος Β. || 14. έχειρώσατο C. || 15. ποιμνίων C. || 16. άμα το υπό σε στρατόπεδον Β. άμα

τοίς εν υποταγή σοι στρατιώταις C. || 17. λόγω επικαλύψω e cod . C ; B liabet ita : πολλάκις γάρ και βαρβάρων αναριθμήτων

πλήθη πέλαγος έν κατεκάλυψεν. || 18. απ' αυτού B.

Cap. ΙΙΙ . Codd . A ( et L.) : Αυτός δε εις τα βασίλεια αποστρέψας εκέλευσε πάνταςεκ μέσου γενέσθαι. Μονάσας ( μόνος L. ) δε και

την λεκάνην θείς είς μέσον[είς μ .om.L.] έπλησεν (επλήσατο L. ) ύδατος· βαλών (δε add. L. ) επάνω τακέρινα πλοιαρίδια ,αράμενος

κατά χείρα την ράβδον τη δυναμικό λόγω έχρήσατο. 'Ατενίσας (ατενίζων L ) δε εις την λεκάνην είδεν ( ίδε L. ) τους των αιχμα.

λώτων ( των Αιγυπτίων L. ) θεούς τα των πολεμίων βαρβάρων πλοιαρίδια ( πλοία L. ) διακυβερνώντας. Ο δε στοχάσας (στο .

χασθείς L. ) τον των Αιγυπτίων βασιλέα ( το τ. Α . βασίλειον L. ) υπό των μακάρων ήδη προδοσίαν εσχηκέναι ( έχειν L. ),

ξυρησάμενος την κεφαλήν και τον πώγωνα πρός τό άλλoμoρφήσαι , εγκολπωσάμενος χρυσόν όσον ήδύνατο βαστάσαι , έφυγε την

Αίγυπτον διά του Πηλουσίου. Πολλά δε περιμαστεύσας έθνη εις Πέλλην της Μακεδονίας παρεγένετο , οθόνη αμφιεσάμενος οία

προφήτης Αιγύπτιος αστρολόγος. Και εκαθίζετο δημοσία (δημόσια lib. ) των προσερχομένων ** ( τον προσερχόμενον σκέπτε

σθαι . Και ταύτα μεν L.) ούτως. Εν δε τη Αιγύπτω άφανούς γενομένου του Νεκτανεβώ , ήξίωσαν οι Αιγύπτιοι τον προπάτορα

των θεών "Ήφαιστον, τί άρα και της Αιγύπτου βασιλεύς εγένετο . Ο δε έπεμψεν αυτούς διά χρησμωδίας προς τον αόρατον του Σι

νωπίου (sic L.; in cod. A verba του Σινωπίου desunt. Fuerit olim : π . τ. ιερέα του θεού Σινωπικού ) , όστις έχρη

σμώδησεν αυτοίς : « Ούτος Αιγύπτου εκφυγών κρατερός , άλκιμος , πρέσβυς , βασιλεύς , δυνάστης ήξει μετά χρόνον νέος (h. V.

Om. L. ) το γηραλαϊoν αποβαλών, τόπον , είδος , κόσμον κυκλεύσας , επί το Αιγύπτιον πεδίον , εχθρώνυποταγήνΓαληθών addit L.]

διδους ημίν . » Ούτω δοθέντος του χρησμού τούτου , μη νοήσαντες την λύσιν , εις την του ανδριάντος του Νεκτανεβώ βάσιν

( h . v. om . Α ) γράφουσιν τους στίχους και κοίλα ποιούσιν ( τ. σ . κ . κ. π .om.L. ) εις μνήμην ποταπου ( ποταμού L. ) εκβησο

μένου το χρησμού ( τούτου adj . L .).- 1 . Τοιαύτη Β. τη αυτού C. || 2. και ορά ... προφήτης Αιγύπτιος , in codice B loco suo

nota legebantur in cap. ΙΙ. | 3 μαγεία C. || 4. εν οm . C. || 5. πόλιν Β . C ; Corr . ex A et L ] 6. εν ενί B.C. || 7 ιατρός σοφι

στής Β. || 8. Inclusa adscivi ex C ; cod . B post verba προφ . Αιγύπτιος pergit : Οι ούν Αιγύπτιοι ήξίουν τους ώσανεί θεούς κτλ.

|| 9. ειπών ούτως C. H 10. υμών Β || 11. θέλει είναι C. || 12. το δοθέν Β. | 13. τη βάσει Β .

ces , Seres atque Caucones , Hiberos , Agriophagos , Euno- Quibus intellexit se vincendum atque ab hostibus capien

mitas et quæcunque sunt Orientis barbaræ gentes. Quibus dum , nisi fugæ consuleret. Mox autem , raso capite et

ille auditis plausum dans manibus , magno risu dissolutus barba , collectisque omnibus quæ sibi erant pretiosarum

est.. opum , appulit Macedoniæ. Ibique amictus veste linea ,

III . Igitur ad consuetam artis conſugit peritiam , et more astrologum professus , vim peritiæ suæ cum magna admi.

solito adhibuit sibi pelvem atque omnia alia instrumenta . ratione commendabat .

33 .



ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ . Α , δ , ε .

ΚΕΦ. Δ΄ . εζήτει ανεχώρησε και μεθ' ημέρας ολίγας μετεστείλατο

" Ενθα'Ολυμπιάς έρωτήσασα τα περί αυτής και αναμαθούσα , αυτόν (3) . Ο δε Νεκτανεβώς θεασάμενος αυτήν πάνυ

πλανάται υπ' αυτού και απατάται , ώς θεώ θέλουσα συμ- ωραίαν ούσαν επιθυμίαν * έσχε τουκάλλους αυτής. Και
μεγήναι και τεκεϊν υιον εκδικον αυτής γενόμενον.

προτείνας (4) την χείρα αυτού έφη: « Χαίροις Μακεδόνων

Εις(1) δε την Μακεδονίαν πάσαν εμφανής γενόμενος βασίλισσα. » “ Η δε είπεν: « Χαίροις, αγαθώτατε προ

ο Νεκτανεβώς ακριβώς πάσιν έσκέπτετο, ώστε(2) και την φήτα, διαβάς (5 ) καθέσθητι , » Και είπεν αυτώ « Σύεί

βασίλισσας Ολυμπιάδα ακούσασαν περί αυτού νυκτός | ο Αιγύπτιος μαθηματικός, εις δν οι δοκιμάσαντες(6) εί

ελθείν προς αυτόν , αποδημούντος Φιλίππου του ανδρός ! ρον πάσαν την (7) αλήθειαν · κάγώ δε επείσθην παρά

αυτής εις πόλεμον . Και μαθούσα παρ' αυτού όπερ σου (8) · ποία ουν σκέψει χρώμενος τα αληθή απαγγέλ

Cap. ΙV . 1. Cod . Aet Li : Εν δε τη Μακεδονία ουν φανερός γίνεται πάσιν ( πάση L. ) ο Νεκτανεβώς ακριβώς σκεπτόμενος

(ακρ. σκ. om. L.) επί τοσούτον , ώστε και την Ολυμπιάδα θελήσαι σκέψασθαι (sic) υπ' αυτού . Και μετεκαλέσατο αυτόν , αποδήμου

του Φιλίππου πρός πόλεμον τυγχάνοντος. || 2. cod. C post vocem έσκέπτετο pergit ita : Του ούν Φιλίππου βασιλέως ατέκνου

μετά της Ολυμπιάδος τυγχάνοντος , και μέλλων χρονίαν αποδημίαν ποιήσασθαι εν πολέμω , προσκαλεσάμενος την έαυτού γυ

ναίκα Ολύμπιάδα και γενόμενος μετ' αυτής , έφη: « Ω γύναι , τούτο γίνωσκε ( γινώσκουσα cod. ) ότι εάν μή μοι τέξης τέκνον,
επανιόντος μου εκ του πολέμου , ουκ έτι τους κόλπους μου προσπελάσεις. » Διαφαυσάσης ( corr . Berger . pro διαφαύσης ) ούν

της ημέρας , ήρχετο ( είχετο cod. ) ο Φίλιππος επί τον πόλεμον συν παντί τω στρατό αυτού . Ήθύμει ούν η Ολυμπιάς και διο

πόρει επί τω λόγω Φιλίππου. Μια δε τωνημερών μαθούσα την αιτίαν δι'ής Ολυμπιάς έδυσφέρει , η ταύτης θεραπαινίς έφη

προς αυτήν· « Δέσποινα , έχω τι πρός σε διηγήσασθαι και εί ήν μοι ακίνδυνον , είπον αν σοι τι αγαθόν. » Η δε προς αυτήν

« Λάλησον ' ου γάρ έστι σοι κίνδυνος αλλ' ει όλως της επιθυμίας τύχοιμι , και χάριτας σοι οφείλειν ομολογώ ( οφείλω ομολογείν

cod. ) . » Η δέ φησιν " « "Έστιν εν τη πόλει ημών άνθρωπος Αιγύπτιος, δυνάμενος πάντα τα εν τη ψυχή σου πληρώσαι , ει όλως

αξιούς τούτον θεαθήναι σοι . » Η δε μηαμελήσασα ήλθε προς αυτόν νυκτός και μαθούσα παρ' αυτού όπερ εζήτει , ανεχώρησεν
και μεθ' ημέρας ολίγας μετεστείλατο αυτόν και εκέλευσεν αυτόν εισελθείν προς αυτήν. || 3. Cod . A ( et L.) pergit : " Ος παραγε

νόμενος εις τα βασίλεια ιδών αυτής την ευμορφίαν της σελήνης ( Ελένης ? ) διαφορωτέραν , άλλως καταφερής εις τας γυναίκας τυ

χών, από της ερωτικής ( απάτη ερωτική Β . ) επιθυμίας τον νούν ακονήσας , προτείνας την χείρα ησπάσατο: « Χαίροις Μακε

δόνων βασίλισσα ( Μακεδόνος βασιλείου Β . Μ . βασιλεία L ) , μή καταξιώσας ( καταξιών L. ) δέσποιναν ειπείν , τον βασιλικών

έχων λογισμόν. 'Ολυμπιάς δε είπε : « Χαίροις , αγαθώτατε μαθηματικές και παραβάς καθέζου . » Ο δε εκάθισεν . 'Ολυμπιάς

είπε : « Συ τυγχάνεις Αιγύπτιος αληθινός, Νεκτανεβώς δε είπεν , « Ως οι δοκιμάσαντες λέγουσιν . » Η δε είπεν · « Ποία σχέ

ψει χρώμενος το αληθές επαγγέλλεις ; » Ο δε είπεν : « Καλώς απεφήνω , ώ βασίλισσα' πολυσχιδής γάρ έστι της σκέψεως και

κρίσις ( ρήσις Β. scr . σκέψεως αίρεσις ) : εισί γάρ ονειροκρίται , σημειολύται , όρνεοσκόποι , μάντεις , άμουμάντεις (sic) , γενέ

θλιαλόγου , μάγοι ( h. v. om. L. pro ea prabens απροθέται ; num προφήται ? ) , αστρολόγοι : εγώ δε πάντων τούτων

( h , v. om. Α ) εφαπτόμενος , κατ ' εξοχήν προφήτης ών Αιγύπτιος , και μάγος ειμί και αστρολογος. Και ταύτα λέγων δριμύ

τατα αυτή έβλεψεν, ήτις σημειωσαμένη το βλέμμα είπε : « Τι λογιζόμενος ουν ( h. V. om . Α ) , ώ προφήτα , κατ ' εξοχήν

περιέργως ούτως μοι απέβλεψας ( τί περί έργων με ούτως περιέβλεψας L. ); » Νεκτανεβώς είπε : « Υπομνησθείς χρησμού, βασί

λισσα ( βασιλικού LL . ) : ήκουσα γαρ υπό των ιδίων θεών ποτέ ότι βασιλίδα σε δεί σκέψασθαι , και άπερ λέγει ( λέγω L, 1.έλεγον )

αληθινά ( αληθή L. ) ευρεθήναι (scr. ευρέθη είναι). » "Άμα δε τω ταύτα ειπείν προσενεγκάμενος πίνακα πολιτίμητον και [li. 10

cem ante πολυτιμ. ponit L.; om . A ) βασιλικόν , όν ερμηνεύσαι ο λόγος ( λόγον Α. τίς ποτε L. ) ου δύναται , εξ ελέφαντος και

εβελίου ( εβεννίνου L.) και χρυσού ( χρυσίου L. ) και αργύρου , τριχάρακτον ζώναις , επί μέν του πρώτου κύκλου δεκανούς έχοντα

τους λού , επί δε του δευτέρου ζώδια [τα] ιβ , επί δε του μέσου ήλιον και σελήνην , έθηκεν επί δίφρου ' είτα γλωσσοκόμον ανοίξας

( αθροίσας L. ) ελεφάντινον και αυτόν ( sic uti videtur A ; ώς αύτως L. ) μικρών εκκενώσας τους επτά ( εξ Α ) αστέρας και τον

ωροσκόπον εξ οκτώ λιθοτέχνων [εξ ίσοτέχνων Α . ] μετάλλων συντέθηκε ( έθηκε L. ) τον τηλικούτον ουρανόν εν ολίγω κύκλω περι

φωτίσας, πρoθείς ( προσθείς L.) τον ήλιον κρυστάλλου λίθου , την δε σελήνην αδάμαντος λίθου , τον Άρεα ( αέρα Α . ) αιματίτου

λίθου , τον Ερμήν σμαράγδου λίθου , τον Δία αιθερίτου λίθου , την Αφροδίτην σαπφείρου λίθου , τον Κρόνον οφίτου λίθου , τον

ωροσκόπον λυγδίνου λιθου . Και είπε: « Λέξον μοι , βασίλισσα , ενιαυτόν , μήνα και την ημέραν και την ώραν ( νύκτα Α ) της

σεαυτής γενέσεως. » Της δε είρηκυίας , Νεκτανεβώς ψηφίζει την εαυτού και την αυτής γένεσιν, ει συναστρεϊ ( L. addit ευνοή.

σαι , scr. εννοήσων ) , ιδών δε ευ κειμένην την αστροθεσίαν ( αστρονομίαν L. ) , φησί : « Τι θέλεις ακούσαι , βασίλισσα ; » Η δε

είπε : « Τα περί τον Φίλιππον μαθείν θέλω " φημίζεται γάρ μοι μετά τον πόλεμον αποβαλείν με και γαμείν άλλην . » Νεκτανεβώς

είπε : « [Suppl. Ου ] ψευδής ή φήμη γέγονε, βασίλισσα. Que proxime sequuntur, nihil praeter ea , quae praebent codd. Bet

C, suppeditant . || * επιθητώς (i. e. επιθυμητικώς ) έσχε C. | 4. προτείνας sqq. e cod. C ; προτείνασα την χείρα αυτής έφη: Χαί

ροις αγ. κτλ . Β. || 5. praestat παραβάς , ut A et L. || 6. δοκιμασθέντες Β . εις ον pro ενώ ut passim. | 7. τηνom. Β. || 8. Verba

κάγώ... παρά σου om . C, post vocem αλήθειαν pergens ita : και όστις δύνασαι διά της προσηκούσης σοι επιστήμης διαλύσαι

δέσμα ατέκνου μήτρας , και ψυχήν αγαθύναι πρός φίλτρον εμόν ; Eί τούτο αληθές πέφυκε , τάχιστα μοι διακόνησον και τον κόπον

IV . Ergo Nectanabus jam longe celebratior apud Ma. ptus est. Cum ergo jussus sedisset , ait regina ad eum :

cedones erat, adeo ut fama illius ne Olympiadem qui. « Tune, inquit , es Nectanabus ille matheseos sciens ? Dic

dem ( 1) reginam lateret. Enimvero Philippus tunc bello ergo quanam usus peritia adeo veri amicus clueris (2) . » Ad

forte aberat; ccepitqué regina consulere peritiam viri . Qui id respondit : « Multifida quidem , o regina , hæc nostra

ut ad eam ingressus est, non eam dominæ appellatione di- vaticinandi scientia ; neque est [in uno tempore omnium me

gnatus est , qui se quondam dominum fuisse meminisset. ininisse ; nam et] (3 ) interpretes sunt somniorum et astrici,

Moxque ejus pulchritudinem admiratus, amore illius ca- quibus omnis divinandi ratio reseratur ; multaque præter

1. Sic cod.Vat ., nisi quod nec pro ne. cod. A. ut etiam fuma illius nec 01. quoque. I 2. Adeo vir amicus A ; clueris aut veri

dei es amicus B. I 3. Inclusa desunt in cod . A.
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α

λεις ; » Ο δε είπεν · « Πολυσχιδής μέν έστιν ή της σκέ- την (23 ) Ολυμπιάδος, και σκεψάμενος είπε προς αυτήν,

ψεως αίρεσις(9), ώ βασίλισσα: εισί γάρ ωροσκόποι , ση- « Ουκ έστι ψεύδος (24 ) ήν ακούεις φήμης περί σου · δύ

μειολύται (το) , ονειροπόλοι , εγγαστρίμυθοι, όρνεομάν- ναμαι δέ σοι ως Αιγύπτιος προφήτης βοηθήσαι του μη

τεις, γενεθλιολόγοι, οι καλούμενοι μάγοι , οις τα μαν- απόβλητόν σε γενέσθαι υπό του Φιλίππου. » “ Η δε

τεια επέστρωται( α). » Και ταύτα ειπών ενέβλεψε δριμύ είπε : « Πώς δύνασαι ; » Ο δε έφη: « Δεϊ σε θες

τη Ολυμπιάδι. Είπε δε αυτώ ή Ολυμπιάς:« Προ- | επιγείω συνελθείν και εκ τούτου συλλαβείν και τε

φώτα , πέπηγας ιδών με; » Ο δε έφη, « Ναι κυρία · υπε- κεϊν υιόν και αναθρέψαι, τούτον δε εκδικον σε έχειν (25 )

μνήσθην γάρ χρησμού δοθέντος μοι υπό των ιδίων θεών, | των υπό του Φιλίππου γενομένων προς σε αμαρ

ότι δεί με (12 ) βασιλίδι σκέψασθαι , και ιδού , τούτο αλη- | τημάτων . » Και λέγει αυτή η Ολυμπιάς : Ποίω

θες εγένετο · ώστε λοιπόν λέγε μοι 8 βούλει . » Και λα- θεώ ; » Ο δε είπε : « (26) Το της Λιβύης (27) Άμ

βών την χείρα αυτού ένδον του κόλπου ( 13) αυτού εξήγα- μωνι. » Και λέγει αυτή η Όλυμπιάς: « Ποταπός άρα

γεν πινακίδιον, όπερ ο λόγος ερμηνεύσαι ου δύναται , έστιν ο θεός ούτος ; » ο δε είπεν· « Την μέν ηλικίας

χρυσίω μεν και ελεφαντίνω διακείμενον, έχον [δε] | μεσήλιξ, και χρυσόκομος την χαίτης και τα γένεια ,

αστέρας επτά και ωροσκόπον , ήλιον και σελήνην . Και κέρατα έχων εκ του μετώπου πεφυκότα, και ταύτα

και μέν ήλιος κρυστάλλινος , η δε σελήνη αδαμαντίνη, και χρυσό παραπλήσια . “Ετοιμασθήναι ούν σε δεί, ως βα

δε λεγόμενος Ζεύς αέρινος , ο δε Κρόνος οφίτης ( 14 ) , η σίλισσαν, περί αυτού σήμερον γάρ εν ονείρω θεωρήσεις

δε Αφροδίτη σαπφείρινος ( 15) , ο δε Ερμής σμαράγδινος , | τον θεόν τούτον συγγινόμενόν σοι . » Και η Ολυμπιάς

ο δε ωροσκόπος λύγδινος. Θαυμάσασα δε η Ολυμπιάς λέγει αυτό : « Εάν ίδω τον όνειρον τούτον, ουχ

την τού πινακιδίου πολυτέλειαν (16) , παρακάθηται τη | ως μάγον, αλλ' ως θεόν σε προσκυνήσω.

Νεκτανεβα , κελεύσασα πάντας αποστήναι ( 17) , και
ΚΕΦ. Ε' .

λέγει προς αυτόν: « Προφήτα , σκέψαι περί εμού και

περί Φιλίππου την γένεσιν (18)- εφημίζετο γάρ περί / Ένθα Νεκτανεβώςέν σχήματι θεού "Αμμωνος, εν δράματι συγ

εμαυτής ( 19) ότι εάνπαραγίνηται Φίλιππος από του πο
γινόμενος· αυτή , λέγει : Γύναι , κατά γαστρός έχεις άρρενα

παΐδα έκδικόν σου γινόμενον.

λέμου , ταύτην αποβάλλεται ( 20) και ετέραν γαμεϊ. » Ο

δε Νεκτανεβώς είπε προς αυτήν : « Θές την σην γένεσίν 'Εξέρχεται ούν από της βασιλίσσης και Νεκτανεβώς ,

τε και την του ( 21 ) Φιλίππου. » Και τί λοιπόν ποιεί και και λαμβάνει βοτάνας από της ερήμου , ας ήπίστατο (1)

Νεκτανεβώς ; τίθησι και (29) την έαυτού γένεσιν πρός | προς ονειροπολίαν , και πάντας χυλώσας (1) έπλασε κη

λάβης πολυπλάσιον παρ' εμού . Ποία ουν σκέψει κτλ. | 9. πολυσχεδής , B. C ; εύρεσις C. | 10. scripturae vitio συμβολόται C.

τηde Bergerus fecit συμβολολύται. | 11. επέστρωται Β , υπέστρωται C. επιτετραπται ? || 12. σε B. C, scripsi με ; possis etiam

σοι aut σε βασιλίδα, ut cod . L. et A. In latinis cod. 3518 : quod oporteret me regine vera dicere. [ 13. του κόλπου om . Β. ||

14 αέριος ο δε Κρόνος , quod om . Bet C , adscivi ex A. Pro οφίτης C habet ομφίτης. Ρraeterea Martis mentio excidit;

cf. cod. Α . || 15. σαπφίρινος C , σαπφήρινος Β. || 16. πολυτέλησιν C. | 17. αναχωρήσαι C. || 18. γέννησιν C ; mox tamen γένε

σιν. | 19. αυτής C. Β. || 20. αποβαλέσθαι... γαμείν Β . || 21. την om . C ; του om. C. | 22. και om. C. || 23. πρός τήν C ; μετά

και της Β . Η 24- ψευδής C. | 25. σοι γενέσθαι C. || 26. είπε om . C , et similiter in seqq . || 27.τω τ . Λιβύης om . C :

Cap . V. 1. ετίστατο C. | 2. χυμώσας Β , χηλώσας C. Codex A de his multo brevior : Εξερχεται Νεκτανεβώς εκ των

βασιλείων , αναβολήν δε ουδέ μίαν ποιησάμενος , επί την έρημον δραμών τίλλει βοτάνας τας προς όνειροπομπίας άρμοζούσας ,

α ' ών μαγεύσας τον Ολυμπιάδος ύπνον , όνειρον αναγεννά ής ήθελεν πράξεως· ώστε αληθώς κατ' όναρ ( καθ' όναρ cod. ) ιδείν

hæc sunt; quibus uti ad præscientias solemus. » His dictis, fama est, quod, si ex hoste rediens affuerit, abjecta me, velit

cum acrius in vultum reginæ intueretur , Olympias ait : in alteram transmigrare. Cui Nectanebus statim suam

« Quid ita defigeris, o propheta, ubi me intueris ? » « Recor- adhibet constellationem , exploraturus ea quæ regina .

dor , inquit, oraculi illius quod apud Ægyptum a diis acce- petiverat. Quo facto , ait : « Non vana ista ad te fama

peram , quod oporteret me reginæ vera prædicere. Quare pervenit, sed enim vera est. Ego enim ac si propheta ex

consule super his quæ cupis . » Et cum verbo promit ta . Ægypto opitulabor, ne quid de divortio formidaveris . Nam

bulas, quas hujus periliæ docti pinacem nominant. Auro fatale tibi est, secundum quod prospexi , misceri te deo ,

enim et ebore variatum pretium (3) cum sui operis admira- genituramque filium ultorem omnium , si qua in te Philip

tione contenderat. Tum promit etiam septem stellas , et pus audebil. » Tum illa, « Etcuinam , inquit, deo ad torum

horoscopum pariter (4 ) , quibus singulis sui metalli (5) spe- debeor. » Respondit : « Amasoni deo Libyæ . Quare præ

cies inerat. Jovem quippe viseres aerino (6 ) lapide nun- paraveris te velim , ut feminis mos est et reginæ decorum ,

capatum , solem cristallo , lunam adamante , Martem dici ad hujusmodi nuptias. Videbis ante et somnium et in

sub lapide hematite , Mercurium smaragdo ; Venus autem somnio nuptias tibi cum deo futuras esse . » At illa ,

saphirina erat , Saturnus in oplite ; at vero horoscopus Hoc, inquit, somnium si somniabo, jam non ut mago utar

lygdinus erat . Exinde mirans Olympias stellarım mira- te , enimvero honore dei venerahor. »

bilem varietatem et propins se sistens. « 0 , inquit , tu in- V. Progressus inde Nectanebus herbas quærit ad somnio .

tuere , quæso , meam et Philippi congruentiam : nam multa rum imperia necessarias. Quibus carptis atque in succum

5. Pretium Vatican . præcio A , præliore B.; mox : suis A. ct conſuderal Vat. 1.4 . Horosco ponit pariler A .; horoscopum id est

einzulos signorum pariter. B. 1 S. Sic B. singuli metallis 1 6. dercos A.
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ρίον θηλυκόσωμον, και επέγραψεν αυτώ ( και) το όνομα της | φανώ. » Ο δε είπε : « Πρώτον μεν , δέσποινα , οίδας

'Ολυμπιάδος και άψας λύχνον * από των βοτανών * (4) | oίoς (8) όνειρός έστιν · ότε δε αυτός αυθεντί επέλθη σου ,

επεκαλείτο όρκους τους προς τούτο(6) πεποιημένους δαί- χρείαν σοι ποιήσει (ο). Αλλ' εί κελεύει το κράτος σου,

μονας , ώστε φαντασιούσθαι την Ολυμπιάδα. Και | χώρημά μοι δος του κοιμηθήναι με (το) , όπως αυτόν

θεωρεί περιπεπλεγμένον αυτή τον θεόν 'Αμμωνα εν τη | Ελεώσωμαι( ) περί σου . » “Η δε είπεν·« Ιδού, εν τωκοι

νυκτί εκείνη, και αναστάντα απ' αυτής είπόντα αυτή . | τωνί μου δέξαι χώρημα . Και εάν επιτύχω της συλλή

« Γύναι , κατά γαστρός έχεις άρρενα τον εκδικόν σου ψεως του θεού τούτου , μέλλω σε τιμήσαι ως βασί

γινόμενον (6) . » λισσα (12), και χρήσομαί σοι ως πατέρι (13) του παιδίου

τυγχάνοντι. » Λέγει αυτή ο Νεκτανεβώς · « Δεί(το) σε δή
ΚΕΦ. ς' . γινώσκειν , δέσποινα , πρόδρομος του εισέρχεσθαι τον

θεόν εστι το σημείον τούτο· εάνκα θεζομένη τη εσπέρα

"Ενθα η Ολυμπιάς παρακαλούσα τον Νεκτανεβώ [είπεν
επί του κοιτώνός σου ίδης ( 15) δράκοντα ερπίζοντα επί

αυτώ ( 1 ) ] συγγενέσθαι αυτή τον θεόν όνεν ονείρω είδεν ο δε

ητήσατο αυτήν (2) δοθήναι αυτό κοιτώνα πλησίον αυτής ,
σε , κέλευσον πάντας τους παρόντας ( re) έξελθεϊν· συ δε

ένεκεν του χωρίς φόβου προσελθείν αυτή τον θεόν. μη αποσβέσης(17) τα φώτα τωνλύχνων, ών εγώ σκευά

σας εις τιμήν του θεού άπτειν , καθώς επίσταμαι,δώ

Αναστάσα δε η Όλυμπιάς εκ του ύπνου εθαύ- σω ( 18) σοι ·αλλά ανελθούσα επί της βασιλικής κλίνης

μασε και ταχύ πέμψασα ήγαγε (3) τον Νεκτανεβώ, και σου ( 19) έτοιμος γενού , και συγκάλυψόν σου το πρόσω

λέγει αυτού: « Είδoν τον όνειρον , και δν ειπές (4) μοι πον · και δρα (20 ) τον θεόν, δν είδες εν ονείρω ερχόμενον

θεον 'Άμμωνα · αλλ ' αιτούμαι σε , προφήτα, πάλιν συνα- | προς σέ. » Και ταύτα είπών και Νεκτανεβώς εξέρχεται.

ναμιγήναι( 5) αυτό, και μελησάτω σοιπότε μέλλει συν- Και τη επαύριον δίδωσιν αυτώ η Ολυμπιάς έγγιστα

εισελθεϊν (6) μοι , ένα κάγώ (7) ετοιμoτέρα το νυμφίω Ι του κοιτώνος αυτής κοιτώνα .

την Ολυμπιάδα περιπλακέντα αυτή τον 'Άμμωνα και συνερχόμενον. Άνιστάμενος δε λέγει « Γύναι , κατά γαστρός έχεις στον εκδι

κον γινόμενον . || 3. εν αυτώ Β. || 4. Lacunae signa posui . Integriora habes in latinis . Verba από των βοτανών supersunt ex

illis , quibus auctor dixit : et succum ex herbis expressum super imaginem islam effudil. 1 5. TOÚTOIS C. malim tas

προς τούτο πεποιημένοις . || 6. γινόμενον Α . quod etiam in argumento cap . reposui. γενόμενον Β . C.

Cap. VI . 1. inclusa de meo addidi . | 2. αυτή cod . | 3. Codex A : Αναστάσα ούν τών ύπνων η Ολυμπιάς και το σύμφωνου

του λόγου θαυμάσασα μετεπέμψατο τον μαθηματικών , και έφη : « Είδον όν είπές μου θεών και συνήλθέν μοι καθώς μάκαρ

ιδίως ώστε με βούλεσθαι εγρηγορούσαν αυτώ κοινωνείν καθ' ημέραν · σοι δε μελήση και τούτο. [ Πώς δε σε τούτο λανθάνει θαυ

μάζω. Ηec alieno loco inculcata ex iis que cap . VII narrant Bet C. ] » “Ο δε είπε: « [ Ουδέν με λανθάνει.] Επειδή συ

έγρηγορούσα ομολογείς θέλειν αυτό συνέρχεσθαι , δεί τινα προς τούτο γενέσθαι σκέψιν· άλλο όνειρος , άλλο αυτοψία• λογίζομαι

ούν χωρημάτιoν λαβείν υπό σου πλησίον του κοιτώνός σου , όπως έρχομένου του θεού προς σέ , φόβω το εμώ περισχιδής ( sic )

υπουργούντός μου ταίς έμαυτού επαοιδαίς . Ο γάρ θεός ούτος ερχόμενος προς σέ , γίνεται πρώτον δράκων επί γής έρπων συρισμόν

πέμπων είτααλλάσσεται εις κεραόν "Άμμωνα: είτα εις άλκιμον Ηρακλέα , είτα [ είς ] θυρσόκομον (conjicias θυρσοφόρον, at

V. Suidas ν. Λύσιππος) Διόνυσον , είτα συνελθών ανθρωποειδής θεός εμφανίζεται τους εμούς τύπους έχων. » Ολυμπιάς είπε :

« Καλώς λέγεις , προφήτα · λάβε τον κοιτώνα . Έπάν δ' εγρηγορούσα τούτον ίδω , μάθω δε την θεού σποράν κατεσχηκυία

εμαυτή , τιμήσω σε καθώς βασιλείς (sic) : καυχήσομαι δε σε ώς πατέρα του παιδός τυγχάνοντα » . Ο δε είπεν · « Προείπόν στα

τον του δράκοντος συρισμόν μή πτύρης το κήτος μάλλον δε προσηνής αυτό και άδειλος ίσθι ( άδηλος έστι cod.). Que se

quuntur ad sequens caput pertinent. | 4. είπας Β. | 5. συναναμιγνύναι Β. || 6. συνελθεϊν C. | 7. καγώ ένα C. | 8. α οίδας

όνειρός έστι C. | 9. χρείαν και ποιήσει Β ; pro his C : γνωριεί . || 10. μοι C. || 11. εξιλεώσσωμαι C. | 12. malim βασιλέα,

etsi ferri vulgata potest. || 13. πατέρα- τυγχάνοντα Bet C ; quod si retinere velis , pro και χρήσομαί σοι scribendum και

καυχήσομαί σε , uti est in cod . A. Post τυγχάνοντα , in cod. C leguntur, καθώς προείπόν σοι . Cf. cod . Α . | 14. Προς τογι

νώσκειν σε Β , que verlba si genuina sint , alia quodam excidisse oportet . Μox pro τον θεόν in B est των θυρών. | 15.

ιδείς Β. || 16. παρεστώτας C. | 17. μη σβέσεις τα λύχνα των φώτων , όν εγώ σκευάσας Β. μή αποσβέσης τα φώτα των λύχνων

σου , ών εγώ νύν σκευάσας C.|| 18. δούς Β . || 19. εν τη βασιλική σου κλίνη Β . || 20. και όρα C ; similiter in latinis explora

υultum , Sc . oculo per velum penetrante ; in quo offendisse videtur auctor cod. B , qui scripsit και γάρ οράσεις . Ceterum

hæc ex sequentibus h . I. inculcata videntur.

pressis, effigiat ex cera corpusculum femina , eique nomen inquit , somnium est verum ; ejus effectus cito subsequetur,

reginæ adscribens lectulum ei fabricatur, cui illa effigies Quapropter secus cubiculum tuum secreto mihi lectum

supraponitur ; juxtaque lucernis accensis, succum ber barum præparari jubeto , ut si forte aliquis tibimet repentinus

potentium superfundit , carmenque indicit efficax et secre- irruerit metus , possim tibi spes esse subsidij ». Promisit

tum , quo effectum est , ut quidquid ille simulamini cereo regina, et vicinum cubiculo recessum mago tribuit , polli

loquebatur, id omne fieri sibi regina per somnium sit opi- cens honores multos , si conceptu sit potita . Tum magus :

nata . Videt enim se in complexibusdei , et post complexus « Præcursor tibi , inquit , dei ipsius ' aderit , cum se -

audierat sibi ipsum loquentem fætam ce et utero gravem, denti superveniet draco reptabundus. Tu vero , eo viso ,

genituramque filium vindicem . omnes qui aderunt egredi jubeto. Et quum le lecto collo

VI . Mosque dehinc illa surgens e lectulo hominem ad caveris , explora vultum illum quem jam in somno persi

se vocat, eique somnii retulit visioncm . Cui ille : : loc , disti , si is sit .

· Deus ipse aderil, nam cod .



PSEUDO -CALLISTHENES. LIB . I , 6 , 7 . 7

ΚΕΦ. Ζ' . κοιτώνα ένθα ήν ο Νεκτανεβώς , και διυπνίζει αυτόν . Ο

" Ενθα Νεκτανεβώς απατήσας αυτήν ενσχήματι θεού , συγγίνεται
δε διυπνισθείς είπε: « Χαίροις, βασίλισσα , τί μοι αναγ

αυτή. Η δε έγκυος γινομένη, φοβηθείσα απαγγέλλει αυτώ, | γέλλεις; » Η δε είπε: « Πώς σε λανθάνει ταύτα , προ

δεομένη βοηθείας. Ο δε απαγγέλλεται αυτή όνειρον πέμπειν , φώτα, εγώ θαυμάζω. 'Αρα παραγίνεται ο θεός ούτος
Φιλίππα (1 ) αθωούντα αυτήν του τοιούτου εγκλήματος . πρός με έτι( 12); ήδέως αυτόν έσχον. » Ο δε είπε προς

(2) Ο δε Νεκτανεβώς ήτοίμασεν εαυτώ πόκον κριού | αυτήν · « "Άκουσον, βασίλισσα, εγώ προφήτης ειμί του

απαλώτατον (3) συν τοϊς κέρασι των κροτάφων αυτού , θεού · όταν ούν βούλη, παράσχου μοι τον τόπον τούτον

καιταύτα χρυσώ παραπλήσια , και σκήπτρον έβέλινον(4) εις το κοιμάσθαι με ( 13 ) απαρενόχλητον, ίνα τον συνήθη

και ιμάτιον λευκών, και τρίβωνα καθαρώτατον δρακον- αυτώ καθαρμόν ( 14) ποιήσω, και ελεύσεται πρός σε , όταν

τιούντα(5), και εισέρχεται εις τον κοιτώνα , ένθα ήν επί | βούλη. » Η δε είπεν· « "Έχε τον τόπον τούτον απάρτι. »

κλίνης ή Ολυμπιάς κατεσκεπασμένη , άκρω δε τω Και εκέλευσε δοθήναι αυτά τας κλείς του κοιτώνος.

οφθαλμώ έβλεπε και δρα αυτόν εισερχόμενον , και ουκ Ι Ο δε εν αποκρύφω τόπω απέθετο και είχε, και εισήρ

έδειλίασεν αυτόν γάρ προσεδόκα είναι τον θεόν (6) κα- χετο προς αυτήν (16) οσάκις άν (16) βούλετο η Όλυμ

θώς και εν ονείρω είδεν. Οι δε λύχνοι ήσαν φέγγοντες (7 ), πιάς, υπονοούμενος παρ' αυτή θεός είναι ο "Άμμων ( 17) .

και συνεκάλυψεν (8) ή Ολυμπιάς το πρόσωπον εαυτής. “Ημέρα δε και ημέρα όγκούτο ή γαστηρ αυτής , και

“Ο δε Νεκτανεβώς αποθέμενος το σκήπτρον αναβαίνει η λέγει τω Νεκτανεβώ η Ολυμπιάς • « Εάν παραγενό

επί την κλίνην αυτής και συγγίνεται αυτή, και φησι μενος Φίλιππος εύρη με έγκυον , τί ποιήσω ; » Λέγει

προς αυτήν Διάμεινον (9) γύναι, κατά γαστρος έχεις αυτή Νεκτανεβώς: « Μηδέν φοβηθής(18), εν τούτω γάρ

άρρενα παίδα έκδικός σου γινόμενον και πάσης της | βοηθήσει σοι ( 10) ο θεός "Αμμων, επιστας Φιλίππω δι'

οικουμένης κοσμοκράτορα βασιλέα . » Και εξήλθεν από ονείρου (20), και μηνύων αυτώ τα γενόμενα ώστε (21)

του κοιτώνος και Νεκτανεβώς, άρας το σκήπτρον, και η ανέγκλητόν σε ποιήσεις από Φιλίππου. » Ούτως μεν η

απέκρυψεν ( το) πάντα και είχε πλανικά . Πρωίας δε γενο- | 'Ολυμπιάς έπλανάτο υπό του Νεκτανεβώ διά της

μένης εγείρεται ( ι ) ή Όλυμπιάς και εισέρχεται εις τον Ι μαγικής τέχνης (22) .

2

Cap. VΙΙ . 1. Φίλιππον cod. , πρός Φίλιππον dederat Berger . de Xiv . || 2. Paucis lioc caput absolvit auctor cod . A , qui

pergit ita : Γενομένων ούν τούτων των προειρημένων , ουκ έδειλίασεν η βασίλισσα , αλλά θαρσεία ήνεγκε τας του θεού μετα

μορφώσεις. Ο δε πάλιν ανιστάμενος απ' αυτής , τύψας αυτής της γαστέρα είπε: « Σπέρματα ανίκητα και ανυπότακτα διαμεί

νατε. » Και ταύτα ειπών εξέρχεται προς την ιδίαν υπομονήν . Γίνεται ούν τώ τοιούτω. Συνήλθεν λοιπόν , ηδέως αυτής έχου

σης και υπό δράκοντος , [ και υπ'] 'Αμμωνος , Ηρακλέους , Διονύσου πανθεού ( πανθεάς ? ) περιλαμβανομένης . Ως δε η γαστηρ

ώγκούτο , βλέψασα ( malim εμβλ.) τω Νεκτανεβώ είπε : « Προφήτα , τι μέλλω ποιείν , εάν παραγενόμενος ο Φίλιππος έγκυόν

(έγκoιόν col. ) με εύρη ; » “Ο δε είπεν · « Μηδέν πτοηθής , βασίλισσα εν τούτω βοηθός έσται ο τρίμορφος θεός "Άμμων' όνει

τον αυτώ δείξω , ώστε ανέγκλητόν σε υπ' αυτού μείναι . « Ούτω μεν η Ολυμπιάς έπλανάτο , ανθρωπίνω θεώ μοιχώ συνερχομένη ,

πλήν Αιγυπτίω βασιλεϊ . | 3. απαλωτάτου Bet C. || 4. έβενιτικόν Β . έβέλλινον C. | 5 C post καθαρώτατον habet : κατέχων τη

χειρί αυτού δρακοντιούντα . Si sana est vox nova, desideratur substantivum; sin minus , possis δράκοντ’ ίοέντα ( fascum) .Le

ctionem cod. B. ad vestem signis dracontes referentibus distinctam spectare aliquis conjecerit. Ego variarum narratio

num centones hic male consui puto. Sic etiam ista τρίβωνα καθαρ. post ιμάτιον λευκόν abundant ; nec sunt in latinis ;

deinde in græcis desiderantur latina illa : efficitque ex scientia reliquum corpus veluti draconem . Cod . 7517 fol. 7 :

« Et quantla première heure de la nuit fut passee, si se transfigura Nettanebuzen dragon par les enchantemens de l'art

magique , et alla sufllant entour le lit de la royne , puis entra au lit et baisa la royne et se deduirent grant piece en

semble ». || 6. Είναι τον θεόν om. Β . | 7. οι λύχνοι ήπτον C. | 8. Κατεκάλυψε κτλ . male h . 1. intruduntur . | 9. διάμεινον ,

Vox h . 1. inepte posita ; accita ex narratione cod . A , cum qua cf. version . gallic . cod . 7517. | 10. αποκρύβει Β. απέ

κοψεν C. || 11. ήδ' εγείρεται C. | 12. ότι Β . ούτος έτι , ότι C. || 13. με om . C. | 14. καθαρισμόν C. || 15. αυτή C. | 16 .

αν om . C. ] 17. οσάκις αν ήβούλετο η δε Ολυμπιάς υπονοουμένη ως παρ' αυτή θεός ήν ο "Αμμων. Β. | 18. φοβηθείς Β . C.

corr . Berger . || 19. σοι on. C. | 20 ονείρων Β . | 21. ως.. ποιήση υπό C. || 22. της αυτού δυνάμεως C.

CC

VII . Insequenti igitur die locus destinatur mago , isque Ergone ultra adesse dignabitur ? Nam est mihi ad tales

providit ex arte vellus arietis mollissimum simul cum corni- nuptias amor. » Tum magus': « Audi , inquit , o regina :

bus, et sceptrum et amictum candidum , efficitque ex hujus dei minister ego sum ; et tu quum volueris talis ma

scientia reliquum corpus veluti draconem , vespere adven- riti conventum , dicito mihi , atque ego procurabo quo ad

tantem ad feminam . Quo illa viso cunctos egredi jussit , te sæpius veniat . » At illa mox claves cubiculi mago dari

deditque sese mox lectulo , et operto capite , solo oculo jubet ; ex quo promtior illis erat in id quod cupiverant

ad superventum opinati dei curiose intendebat. At ille sce . commeatus. (Sequentia petita e cod. Reg . 5873, fol. 61. )

ptro deposito , conscensoque lecto nuptias agit. Exinde Sed jam alvo et lateribus excrescentibus, « Quidnam ,

manu superjecta utero , ait : « Gaudeto, o mulier , te gra- | inquit, o propheta , mihi fiet, quidve nunc facto opus est, si

vidam ex me , filiumque parituram qui universo orbis do- adveniens Philippus cum isto me onere deprehendat? » « Ne

minio potiatur . » Receptoque sceptro exivit . Mane autem metueris , ille respondit ; opitulabitur enim Ammon ei vitio

facto ,mulier alacrior in cubiculum Nectanebi irrupit ; is- quod suasit, eumque per somnium super facto docebit ,

que somno excitatus , ut nescius rei, causam quserit ad- ne quid tibi succenseat, quoniam sciat deos hominum po

ventus. Tum illa : « Facta , ingu't , sunt omnia quæ promise. tentes esse . » In hunc igitur (modum ] Olympias magici

ras » Et ille in hoc se gaudere respondit . Rursus mulier : artibus ducebatur,
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ΚΕΦ. Η '. θεον ωραίον (1) πάνυ , πολιον δε την χαίτης και το γέ

νειον (8) [και] έχοντα κέρατα (ο) προς τους κροτάφοις αυ

"Ενθα Φίλιππος ενυπνιασθείς , ονειροπόλον προσεκαλέσατο | του χρυσα παραπλήσια, και εν τη χειρί αυτού σκήπτρον

και είπεν αυτώ, πωςεν ονείρω είδέ τινα θεόν συγγινόμε- κατέχοντα, νυκτός υπεισερχόμενον τη γυναικί μου

νον τηγυναικί αυτού. Ο δε έφη: «'Αληθής εστινό όνειρος, Ολυμπιάδι, και ανακλιθέντα και συγγινόμενοναυτή
και η γυνή σου τέξει σοι υιόν, ός κυριεύσει τον κόσμον

πάντα , » και αναστάς είπεν αυτή: Γύναι , συνέλαβες παίδα άρ

ρενα , δς εγκαρπώσεται (το) και τον θάνατον του πατρός

(1) Και δη λαβών θαλάσσιον (1) ο Νεκτανεβώς τέ- εκδικήσει. Υπενόησα δε καγώ ( 1) καταρράπτειν βι
ρακα , τούτον εμάγευσεν, και όσα έβούλετο ειπείν (3) | Κλίνω είλέω [αυτόν τήν φύσιν αυτής ]( 12) , καί τήνδε

εν ονείροις των Φιλίππω , ο τέρας έλεγεν αυτώ, μαγικαϊς | σφραγίζειν τω εμώ (1 ) σφραγιστήρι» ήν δε και δακτύ

κακοτεχνίαις παρασκευάσας αυτόν επτασθαι (ο). Ο δε λιος χρυσούς έχων λίθον , και εν τω λίθω εκτύπωμα

θαλάσσιος Ιέραξ σταλείς υπό του Νεκτανεβώ ήλθεν διά ηλίου και κεφαλήν λέοντος και δοράτιον. Και ταύτα

της νυκτός ένθα ήν Φίλιππος , και επέστη αυτώ τέραξ | υπονοούντός μου (14) έδοξα ιδείν Γέρακα επιστάντα, καις

λαλών εν ονείρω. Θεωρήσας δε Φίλιππος τον ιέρακα ταϊς πτέρυξιν αυτού ( 15) εξήγειρε με του ύπνου. Ερω

λαλούντα αυτό , και διυπνισθείς (6) μετεκαλέσατο τους τώ ( 16 ) ούν και ζητώ μαθείν τήν του ονείρου επίλυσιν.»

επισημοτέρους των ονειρολυτών, και διηγήσατο αυτοϊς | Και λέγουσιν αυτώ οι ονειροκρίται» « Φίλιππε βασιλεύ,

τον όνειρον λέγων αυτούς . « Είδος (*) κατ ' όναρ (4) τινά ζήθι » αληθής έστιν και όνειρός σου (17) το γάρ σφραγίζειν

Cap. VΙΙ . 1. Codex A : Και δη λαβών ιέρακα πελάγιον και τούτον μαγεύσας ονειροπόμπιον ποιεί τω Φιλίππω. Είδε γαρ θεόν

εύμορφον , πολιόν , κεραόν , τρόπον 'Αμμωνος , συγκοιμώμενον τη Ολυμπιάδι , [ και] ανιστάμενος της κοίτης λέγειν αυτή

« Κατά γαστρός έχεις εξ εμού παίδα , και σου και του πατρός Φιλίππου γινόμενον εκδικον . Υπενόησε δε και την φύσιν αυ

της ίλωα βίβλον ( scr . είλέω βίβλου seu βιβλίνω , funiculo papyraceo ) καταρράπτειν αυτόν και σφραγίζειν δακτυλίω χρυσώ εν

λίθω γλυφήν έχοντι κεφαλήν λέοντος , ηλίου κράτος και δοράτιον. 'Εδοξε δε Γέρακα ταϊς πτέρυξιν διυπνίζειν αυτόν . Ταύτα ιδών

ανίστατο , και μετεπέμψατο ονειροπόλον , [και] διηγείτο τον χρησμόν ( όνειρον ? ). Ο δε έφη" « Βασιλεύ , αληθή συ εθεάσω όνει

ρον· έγκυος ( έγκοιος cod . ) 'Ολυμπιάς, πλήν υπό θεού το γάρ σφραγίζειν τινά την φύσιν αυτής πίστεως γέμει · ουδείς γαρ
κενών αγγείον σφραγίζει , αλλά μεστόν. Επειδή βίβλω καταρραφείσα ήν η φύσις , Αίγυπτία ήν η σπορά ουδαμού γαρ βί

βλος γεννάται ει μή εν Αιγύπτω πλήν ου ταπεινή , αλλά νήρ λαμπράν τύχην και ένδοξον και πιστής ( nisi forte verbum er

ciderit , repone λαμπρά , ευτυχής κτλ .) διά τον χρυσούν δακτύλιον. Τί γάρ χρυσού ενδοξότερον , δι ' ου και θεοί προσκυνούν

ται ; “ Ο δε λίθος και της γλυφής κεφαλήν λέοντος [και ηλίου] κράτος και δοράτιον [εχούσης ] λόγον έχει τοιούτον ( τοι ούτον cod.):

ο γαρ γεννώμενος (cod . γενόμενος) μέχρι της ανατολής φθάνει ( 1. φθάσει ) ώσπερ λέων δορυαλώτους τας πόλεις ποιούμενος.

Το δε τον θεόν κριοκέρατον [και] πολιών είναι και της Λιβύης έστιν Άμμων θεός ο** (duo verba evanida ) . » Ούτω κρίναντος του

ονειροπόλου , συμπαθής εγένετο Φίλιππος εις το όλως συνειληφέναι την Ολυμπιάδα κύειν θεού . Ceterum cum iis que hoc

capite narrantur confer Plutarch . Alex . c . 1 et Stephan. Byz. v . Anetávôpela. ||2. sacrum in latin . Intellige circum ac

cipitrem , quem Plinius H. N. X , 8 , prosperrimiaugurii nuptialibus negotiis dicit ; monet hoc Bergerus, addens :

« Le texte grec moderne a cet endroit de l'histoire d'Alexandre dit : ένα πούλιον λεγόμενον Κουκουβάγια . » Η 3. ειπείν τον

Γέρακα C. | 4. και ελάλησε τω Φιλίππω εν ονείρω , καθώς προσετάχθη παρά του Νεκτεναβώ. Ο ούν Φίλιππος θεωρήσας C.

5. διυπνισθείς εν πολλή ταραχή , αποστείλας ευθέως ήγαγεν ονειροπόλον τινά Βαβυλώνιον επίσημον όντα , και λέγει αυτώ C.

1. * . ιδού Β. || 6. κατ ' όνειρον C. || 7. εύμορφον C. || 8. και γενιώντα ( γενειώντα correx . Berger. ) χρυσό παραπλήσιον, και

κέρατα κριού έχοντα χρυσά και αυτά παραπλήσια C : || 9. Post κέρατα B addit και αυτά , qua delevi . Irrepserunt ex nar
raticne cod. C , ubi : και αυτά παραπλήσια. Verum totum locum ad verba codicis C revocare non ausus sum, quo

niam ex antecedentibus patet auctorem cod. B. duas certe narrationes ante oculos habuisse , quas pro lubito miscuerit.

| 10. Παιδίον άρρεν , ός εγκαρπώσεται και τ . θάνατον Β ; παϊδα άρρενα ός και θάνατον C. || 11. δε εγώ C. || 12. καταρράπτειν

βιβλίον έλωάν και τήνδε σφρ . Β ; καταρράπτειν βιβλίον τήνδε και σφρ . C. Verba την φύσιν petivi ex sqq . et ex cod. A. Ber

gerus conjecit βύβλω Νειλώα τήνδε , και ; ingeniase , modo tum statuas vocem Νειλώq , que deest in cod . C. , a sciolo ad

«ditam esse , quum haec explicatio ονειροπόλω relinquenda sit . | 14. ν. τω εμώ albesse lebebant. | 15. μου , υπενόουν. έδοξα
C. || 16. ός κατεπτέρυξέ μου και εξέγειρέ με C. | 17. Pro his cod . C : Τί μοι λέγει τούτο ; Λέγει ούν αυτό και ονειροπόλος

VIII . Sed Nectanebus sibi sacrum accipitrem parat , citare me pulsu videbatur alarum . Quid istud est igitur

eumque secretius monet ire ad Philippum , quem per no- quod portenditur ? » Tum interpres. : « O Philippe, verum

ctem assistens mandatisopinionibus complet. Quippe territus istud est, nec in aliud interpretandum , ut assolet, opina

somnio , evocatoque rex somniorum interprete , sic ait : bile . Quod enim vidisti signari virginal feminæ , fidem

« Vidi, inquit, per quietem deum quendam , facie formo- rei visæ testatur. Consignatio enim fides est atqne veritas,

sum , et canitie cæsariatum capitis et genæ , arietis tamen ex quo pernosti quod illa concepit : nemo enim vas vacuum

cornibus insignitum , supervenisse Olympiadi conjugi meæ, consignaverit. Ut hæc * biblo , quippe cum biblus ista vel

seque illi nuptiis miscuisse . Quibus patratis hoc etiam verbo carta nullibi gentium nisi in nostra tellure gignatur : £ g

addiderat : « Excepisti, inquit, o mulier, marem filium , ptium igitur semen est , quod conceptum est; non tamen

qui adserat te , et patris ultor esse laudetur . » Tum mulie . humile, sed clarum plane et regium ,propter aurei annuli

ris virginal biblo contegere , signareque annulo aureo vid visionem . Hoc enim metallo nihil scimus esse pretiosius :

batur, cuiinscalptio erat solis effigies et leonis caput hastili in quo etiam deorum effigies veneramur. Sed quoniam

subjecto. Quæ cum vidissem , accipiter superveniens ex- signaculum quod solis forma visebalur, [ et] subter levais
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την φύσιν της γυναικός σου πίστεώς έστι δηλωτικόν ότι | την γυναίκα αυτού τεταραγμένην πάνυ , και λέγει

και (ια ) συνέλαβεν η γυνή σου , ουδείς γάρ(το) κενόν αγ- | αυτή: « Γύναι , το γενόμενόν σοι παρά την σην αιτίαν

γείον σφραγίζει , αλλά μεστόν περί δε τo(20) καταρρά- | συνέβη· αλλότριον γάρ το αμάρτημα , καθώς μοι έδη

πτειν βυβλίω( 21 ), ουδαμού βύβλος γεννάταιει μή εν Αιγύ- λώθη κατ ' όναρ , ένα σύ ανέγκλητος έση προς πάντας(2)

πτω Αίγυπτία ούν (22) η σπορά τυγχάνει, ου ταπεινή , | γαρ δυνάμεθα οι βασιλείς, προς δε τους θεούς ου δυνά

αλλά λαμπρά και ένδοξος (23)διά τον χρυσούν δακτύλιον | μεθα · ούτε γάρ τινος του δήμου (3) ηράσθης , αλλ' ούτε

τί γάρχρυσού ενδοξότερον , διό και οι προσκυνούντες (24) τινός των ευπρεπεστάτων χαρακτήρων. » Και ταύτα

τους θεούς εν αυτώ τιμώσιν. Η δε σφραγίς ή τον ήλιον | ειπών ο Φίλιππος εύθυμον την Ολυμπιάδα κατέστη

έχουσα και υποκάτωκεφαλήν λέοντος και δοράτιον ούτος | σεν · η δε Ολυμπιάς ηυχαρίστει το προμηνύσαντι προ

ο γεννώμενος (25 ) παίς μέχρι της ανατολής φθάσει πάντας | φήτη τα γεγονότα (6) τώ Φιλίππω.

καταπολεμών (26 ) ώσπερ λέων και δορυαλώτους ποιών
ΚΕΦ. Ι .

(27) τας πόλεις , διά το υποκείμενον δοράτιον. Το δε

έωρακέναι σε (28 )θεών και κριού κέρατα και πολιάν την | "Ενθα Φίλιππος ονειδίζει την Ολυμπιάδα ώς πλανηθείσαν, και

χαίτην έχοντα, ούτος εστίν ο της Λιβύης θεός "Αμμων.
ουχ υπό θεού έχουσαν κατά γαστρός. Η δε απαγγέλλει το

Νεκτανεβώ ο δε μεταμορφωθείς εις δράκοντα , έμπροσθεν
Ούτως ούν διακρίναντος του ονειροπόλου (20) , ουχ ήδέως

Φιλίππου, πληροφορών αυτών , φιλεί αυτήν .
αυτού ήκουσεν ο Φίλιππος . Ηγωνία(30) ούν Ολυμ

πιάςού θαρρούσα τη Νεκτανεβώεπί τω γενομένω(51) | Φίλιπποςκαι βασιλεύς λέγειπρος αυτήν · « EπλάνησάςΚαι μεθ' ημέρας ολίγας συνών (1) τη Ολυμπιάδι

δι ' αυτού περί του Φιλίππου .
με , γύναι , ουχ υπό θεού συλλαβούσα , αλλ' υπό τινος

ΚΕΦ . Θ' . ετέρου και εμπεσείται εις τας χείράς μου. » Ακούσας

δε ταύτα Νεκτανεβώς , δείπνου μεγάλου όντος εν τω

"Ένθα Φίλιππος φοβουμένην Ολυμπιάδα πληροφορών, ωςεκ | παλατίω , και πάντων ευωχουμένων συν τω βασιλεί
θεού έστι και ουκ εξ άλλου τινός τό της συλλήψεώς σου.

Φιλίππω διά την τούτου επιδημίαν, μόνου δε του βα

'Ελθών δε ο Φίλιππος από του πολέμου είδε σιλέως Φιλίππου κατηφούς όντος διά το έγκυον είναι

Φίλιππε κτλ . | 17. αληθές εστιν όπερ είδες εν ονείρω C. | 18. και ότι Β. | 19. ουδείς καινόν Β . || 20. περί του C. || 21. uterque

codex : καταρράπτειν σε βιβλίον . || 22. γάρ C. || 23 και έντιμος και ένδοξος C. || 24.δι' ου και οι θεοί προσκυνούνται C. Α . Η

25. γενόμενος C. || 26. πάντα πολεμών Β ; deinde ώσπερ λέων addidi e cod . C. | 27. ποιήσει C. || 28. σε om . Β. || 29. Debebat

Β. διακρινάντων των ονειροπόλων. Miscet diversa . || 30. ήγονία Bet C ; correx. Berger . || 31. γενωμένο Β , γενναμένω C.

Ceterum post remis his facile careres .

Cap. IX . Codex A pergit : Νικήσας ούν τον πόλεμον εις την Μακεδονίαν εποιήσατο την επάνοδον . Ως δε ήλθεν εις τα βα

σίλεια , ενυπόπτως η Ολυμπιάς ησπάσατο αυτόν · ή και καταβλέψας Φίλιππος εί[ πεν ετέρω evanida hec ] παρεδόθης , Ολυμ

TTL23 ( « Royne , tu a pechie, quant tu as ce donné à autre que à moi ; et elle commença à muer couleur. Et quant

le roi l'apper ceut, si lui dist : Certes tu n'en dois estre reprise , car tu souffris ceste force de dieu . Cod . 7517. fol . 8

ad nostruni et iam in aliis proxime accedens. ) : * ότι αμαρτήσασα ουχ ήμαρτες · θεός γάρ σε εις τούτο εδιάσατο . Και εκ

θεού γεννήσασα παϊδα, Φιλίππου πατρός αναγορεύσεις αυτόν πάντα γάρ τα περί σου δι ' ονείρων εθεασάμην . Ούτως ειπών

εύθυμον την Ολυμπιάδα αποκατέστησεν. || 2. εις πάντα C. || 3. του δήμου τινός C. || 4. γενόμενα C.

Cap. Χ . Cod . A : Εν τοσούτω δε εν τοίς βασιλείοις κρύφα διάγων ο Νεκτανεβώς ήκουσε Φιλίππου λέγοντος Ολυμπιάδι :

« Έπλάνησάς με , γύναι · ου γάρ εκ θεού σύλληψιν έχεις , αλλ ' υπ ' ανθρωπίνης φύσεως . » Ως δε ευωχουμένων αυτών , αλλάξας

εαυτόν διά της μαγείας εις δράκοντα πολύ μείζονα του πρώτου ήλθεν και δια μέσου του τρικλίνου εσύριζεν εξακουστόν και

φοβερόν σύρισμα , ώστε φόβον τινά και ταραχήν τοϊς κατακειμένοις εμβάλλεσθαι. Η δε τον ίδιον εραστήν ιδούσα Ολυμπιάς

προσέτεινε ( Ι . προέτεινε ) την δεξιάν ο δε εξεγείρας εαυτόν επέθηκεν εαυτού το γένειον εις την χείρα ( χείραν cod. ) , το δε όλον

σώμα προς τον κόλπον προσβαλών [και] την δίχηλον ( δίχειλον cod . ) γλώτταν[suppl. προβαλώνεφίλησεν αυτήν ] τεκμήριον ( τε

caput hastile quoque adjacens erat , sic ipse , quisque na . impertio , quippe tibi non inhærente culpa, sicuti præscivi

scetur, in Orientis usque veniet possessionem , omnia au- sompnio defensante quod factum est , ab omni culpa quam

dens, quæ natura est leonis , idque vi et hasta faciet , quo- adlani ( quo ablavi? ) posses. Regibus quoque sicuti in

niam una vidisti. Enimvero quoniam deum capite arietino alios vis est , ad deos tamen potentia fixerit ( fixa eril Berg .;

testaris eundemque canum esse , deus Libyæ Hammonis fluxa erit ? ). Nequete scio popularis alicujus amori servisse ,

nomine. » Hanc interpretationem interpretis tunc non enimvero dei deorum pulcerrimi. » His dictis animum mu :

æquo satis animo Philippus accepit , quodque homine lieris instauraverat . Agit ergo gratias uxor veniæ eique qui

concepisse mulierem credidisset. sibi spem ejus videbatur prophetare, Nectanabo.

IX . Festinata igitur re bellica , Macedoniam ad sua repe- X. Igitur agebat interim Philippus cum muliere conju

dat. Quo reditu mulier audito trepidatior erat , solatjis galiter . Nectanabı) vero præsens quidem ,sed invisitatus ,

tamen ejus Nectanabus assidebat. Tandem igitur adveniens una agebat; neque videri se ex arte magica concesserat.

Philippus ut ingressus est , reginam , quum diſſidentius sibi Denique et interfuit aliquando effervescenti jam Philippo

occursare conjugem intueretur, in hæc verba solatus est : et conjugem increpanti, quod ille conceptus non ex deo

« Me quidem clam res gesta non est , libensque te venia mulieri foret. Quod quum auribus Neclanabus usurpassel,
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αγορές

,

κ
ά
ν
ε
ι

ΚΕΦ. Η ' . Θεόν ωραίον (1) πάνιν και αυτό : « Καθώς (9) εδήλω.

νειον (8) [και] έχω δεν , απάσης Λιβύης θεός (10)

"Ενθα Φίλιππος ενυπνιασθείς , ονειροπόλον προσεκαλέσατο | του χρυσό παν

και είπεν αυτώ, πως εν ονείρω είδε τινα θεόν συγγινόμε- | κατέχοντα

έ Φίλιππος ιδών ταύταεμακάρι

νον τη γυναικί αυτού . Ο δε έφη: «'Αληθής εστιν ο όνειρος ,

«οράν μέλλοντα καλείν (το) το τικτό

και η γυνή σου τέξει σοι υιόν , ός κυριεύσει τον κόσμον
'Ολυμτ « ας γυναικός.

πάντα . »

και

ΚΕΦ. ΙΑ '.

(1) Και δη λαβών θαλάσσιον (2) ο Νεκτανεβώς έ- 4 Φίλιππος καθεζόμενος , όρνες ανελθούσα έτεκεν εν τω

ρακα , τούτον εμάγευσεν , και όσα έβούλετο ειπείν ω αυτού ώόν το δε πεσόν και κλασθεν , όφις εξ αυτού

εν ονείρους των Φιλίππω, και τέραξ έλεγεν αυτώ , μα
ήλθε. Σημειολύτην δε προσκαλεσάμενος , διηγείται αυτό

το σημείον · ο δε επέλυσεν αυτώ πάντα .

κακοτεχνίαις παρασκευάσας αυτόν ίπτασθαι( και

θαλάσσιος Γέραξ σταλείς υπό του Νεκτανε ? Μετά δε ημέρας τινάς καθεζομένου του Φιλίππου έν

της νυκτός ένθα ήν Φίλιππος , και επ ' τινι των βασιλικών συμφύτων (1 ) τόπων , ορνέων δια

λαλών εν ονείρω. Θεωρήσας δε *
όπο

ν
εις αετ

όν | φόρ
ων

πλή
θη

ενέ
μον

το

επί τω τόπ
ω
, και (2) αιφν

ιδίω
ς

λαλ
ούν

τα

αυτ
ώ

, και διυπ
νισθ

είς
όρνις αλλομένη εις τον κόλπον Φιλίππου του βασιλέως

επισημοτέρους των ονειρολυτ"

ο εκ
πα
ς

εκ το
υ

έτεκεν ώόν . Και αποκυλισθεν εκ (3) του κόλπου αυτού

τον όνειρον λέγων αυτούς .

/ τες π
α
ν
ο
ν

το
υ

πε
ρί

πεσόν εις την γην απερράγη , αφ' ου εξέπεσε μικρών δρα

Cap . VIII. 1. Code

ε
ρ
ω
ν

που δε
ν
α
π
α
ν
τ
ά

σο
ι

εν τ
ω

- 44, πα α : ιε δε ημ
ίν

κα
ι

| κό
ντ
ιο
ν

, όπ
ερ πο

λλ
άκ
ις

κυ
κλ
ού
σα
ν

έξ
ω
το
υ ώου (4), πάλ

ιν

εύμ
ορφ

ον

, πολ
ιόν

,

1 1πολλ
ωνος

και Ασκ
λη

- Γ εζήτε
ι

εισελ
θείν

όθεν εξήλ
θεν

. Και βαλώ
ν
έσω(5)την κε

« Κατά γαστ
ρός

της ίλωα βίβλ
ο

λίθω γλυφ
ήν

έ

ανίσ
τατο

, και

να πα πα κα
ι τι

ς
φ
ς

το
υς

θε
ωμ
έν
ου
ς

κα
ι

αυ
τό
ν

το
ν

Φί
λι
ππ
ον

επ
ιδ
ει
κν
ύμ
εν
ος

. Κα
ι

τα
ύτ
α

πρ
άξ
ας

πρ
ος

έν

» το
υτ
ο

. Το
υτ
ο
εφ
άπ
πο
ς

θε
ασ
άμ
εν
ος

έφ
η
: « Το

ύτ
ον

το
ν

δρ
άκ
ον
τα

εί
δο
ν

εί
ς

( ίδ
ιο
ν

εί
να
ι

co
d
. ) το

ν
πό
λε
μο
ν

πρ
ος

ρο
ν
" έγ

κυ

στο
υς

αν
έτ
σο
ς

συ
νε
ρο
ύ

πο
τε

χο
ντ
α

Ye
l

ta
le

gu
id

) κα
ι
σ
υ
ρ
μ
ώ

το πλ
ήθ
ος

αυ
τώ
ν

(τ
ώ

πλ
ήθ
ει

σα
υτ
όν

Co
d

. ) αν
απ
οδ
ίζ
ει
ν

κε
νό
ν

α

βλ
ος

Υ

aw
ar
ra

, hu
ku

la
ng
t

or
d

*31 * fo
l
. 9 : le ro

y
di
st

: B
ea
ul
t

se
ig
ne
ur
s

, sa
ch
ie
z

vr
ay
em
en
t

qu
e

je vi ce dr
ag
on

le

καλ
ησά

κι

' σπ
ερ
μα

. Νr
ta
l
er
ri
ge

et su
pp
le

e co
d

. Β . ) . Η 1. συ
νώ
ν

Β . || 2. επ
ί
πά
ντ
ων

όρ
ών
τω
ν

C. | 3. μέ
σο
ν

της κλί .

ci
de
r

ω "

ρ

r

Ar
to
sm
ar
t

4 Bee
s
Pa
Re
mi
s

. ») . 'Εμ
ακ
άρ
ιζ
ε

μέ
ν

ού
ν
επ
ί
το
ύτ
ω

λο
ιπ
όν

[εα
υτ
όν

] ο Φί
λι
ππ
ος

θε
ου

σπ
ορ
άς

μέ
λλ
ων

ό Ant
is nar

rat
ion

ibε
ς

αν Be
t

A., ets
i
de
mt
a

pa
rt
ic
ul
a

και an
te

το
υ
μέ
ν

Φι
λί
ππ
ου

ve
rb
a

be
ne

pr
oc
ed
er
en
t

. I 7. νοή
σας

ήρα
νής

εγέ
νετ

ο
, ατ

αβ
αί
ων

εαυ
τόν

εκ δρά
κον

τος

εις αετ
όν

και το πο
υ εχ

ώρ
ησ
ε

περ
ιττ

όν

εστ
ι

λέγ
ειν

. Qua
e

ort
a

sun
t

ex con

κι: 1. μέ
σο
ς

του ρε
αλ
ισ

. ε'. 4. ma
li
m
εξ
επ
ήδ
ησ
αν

. | 5. δί
χε
ιλ
ον

Β . δύ
χε
ιλ
ον

C. , co
rr
ex

. Be
rg
er

. 6. με
τα
βά
λλ
ετ
αι

εα
υ

τον Β, in hi
s
A
t

; πο
ιο
ύμ
εν
ος

κα
ι

το
υ

μέ
ν

Φι
λί
ππ
ου

... πρ
οσ
έχ
ον
το
ς

. Τα
ύτ
α

δε πρ
άξ
ας

Νε
κτ
εν
αβ
ό

πρ
ος

ένδ
ειξ

αν

Hec igitur in antecedentibus omi-it auctor . || 9. go! add . C. || 10. Osòs om. B. | 11. zi.

ήσυχίαν ή ρελοίονας βιβλίοις γενομένου αυτού , όρνις ήμερος νεοττός ( νόθος cod . ) εις τους κόλπους αυτού αλλομένη έτεκεν

Μεζομένου του λεπτού, παντοίων ορνέων παρ' αυτού τρεφομένων και εν τω χωρίω νεμομένων ( νεμομένου cod .) , προς την

Ca
p . Ox

er
Α

: Μετ ' ολί
γας

πα
ντ
ελ
ώς

ημ
έρ
ας

έν τιν
ι
συ
μφ
ύτ
ω

( συ
γχ
ύτ
ω

co
d
. ) τό

πω
βα
σι
λε
ίω
ν

( βασ
ιλε

ίου

cod. ) κα

ωον ο χαι χελ
ισθ

εν

επί τη
ς γη

ς
ερ
ρά
γη

: αφ ' ου εξ
επ
ήδ
ησ
ε

μι
κρ
ών

δρ
ακ
όν
τι
ον

" κυ
κλ
εί
ον

δε το ωό
ν

, όθ
εν εξή

λθε
ν

, κατ
εισ

ελ

.

τον κα
τα εκε

ίνο
ν

τον χρ
όν
ον

επ
ίσ
ημ
ον

ση
με
ιο
λύ
τη
ν

Άν
τι
φώ
ντ
α

, κα
ι υφ

ηγ
εί
το

αυ
τό

το γε
νό
με
νο
ν

. Ο δε πρ
ος

τού
το

* ' Aντ
ιφώ

ν
θεϊν βουλ

όμεν
ος

, πριν βάλ
λει

έσω την κεφ
αλή

ν
ετε

λεύ
τησ

ε

. Τού
του

γεν
ομέ

νου

, ταρ
αχθ

είς

ου μετ
ρίω

ς
ο Φίλ

ιππ
ος

μετε
πέμψ

ατο

ίδιασστ
ερω

ν

ολι
γοχ

ρόν
ιος

τελ
ευτ

ήσε
ι

. Ο γάρ δρά
κων

βασ
ιλι

κόν

έστ
ι ζώο

ν
το δε ώον παρ

απλ
ήσι

ον

κόσ
μο

(κόσ
μου

cod.), όθεν και

είπε : « Yίας σας έστα
ι

ός βασ
ιλε

ύσε
ι

και περ
ιελ

εύσ
ετα

ι

τον όλο
ν κόσ

μον
τη ιδί

α
δυν

άμε
ι

πάν
τας

υπο
τάσ

σων

ούτο
ς

δε εις τα

δράκ
ων

gn ' χυχ
λεύ

σας

δε το ώόν και συσ
τρέ

ψαι

βου
λόμ

ενο
ς

, πρίν βάλ
η

(βάλ
λη

cod.) την κεφ
αλή

ν
εις την γεγ

ενν
ηκυ

ίαν

αυτό
ν

πατρ
ιδα

εξωθ
εν

( 1, έφθ
ασε

ν
) τελ

ευτ
ηκέ

ναι

» . Ούτ
ος

μεν ουν επι
λύσ

ας

το σημ
είο

ν
δoμ

ατι
σθε

ίς

εξεί
η

( δωρ
ατι

σθε
ίς

s. δωρη
θείς

1, συμφύτων om. Β. || 2. και om . C. || 3. από Β. || 4. κυκλεύσαν το έξωθεν του ωού C. | 5. έσωθεν C. 6. αφηγήσατο

conviviumque celebre et regium pararetur ob reversionem agmen in spiram mansuelius colligit , et genibus (sinun ]

scilicet Philippi ( volum ac reditum ) , omnium erat visere mulieris insidens promtum os porrigit, et (cum ibi ) , sulco

capitem satis diffusamque lasciviam , nec tamen Philip linguæ vibrato , osculum uxoris affectat, ne quid omnino

puin frontem in lætitiam explicasse , quod prægnantem conjugali fidei deesset apud eum maritun , cui talis vsio

mulierem admodum suspectaret. Ergo ut jam tempus proderetur. Hic Philippus una metu unaque admiratione

convivandi erat , statim se reficit Nectanabus et reformat in discedit. Sed ultra Nectanabus inspiciens ( inspicienti ?)

illum draconisquidem seductiorem (prod. ? ) aliquantulum draconem vertit in aquilam et rolatu facessit e medio .

tractum , coque reptabundus triclinium penetrat, tum Tunc ex admiratione sobrius Philippus : « O conjux,ait,

spectabili specie , tum majestate corporis totius, tum etiam paluit vero argumentum divini circa te cultus. Vidimus

acumine sibilorum adeo terribili et divino , ut fundamenta enim deum auxiliantem tibipericlitanti,quamvis quis issit

etiam parietesque conclavis quati ac motari viderentur. nesciam : quippe ut Jovem credas ex aquila, ut Hammonem

Ceteris igitur persultantibus ac delabentibus metu , vna ex dracone. »

Olympias , quo fidem faceret divino commercio , manum

protendit ad bestiam . At vero draco , ut lubentiam sui lippus sessitaret , in qua aves plurimx circumerrarent, isque

XI . Enimvero pavens cum in quadam regiæ parte Phi

proderet, et caput in sinum mulieris extendit , et omne intentus rebus agendis animum occupavisset, repente gal.

C. αγα
νάκ

τησ
ης

&

λεί
σθα

ι

C.



PSEUDO-CALLISTHENES. LIB. I , 11 , 12 .

τησεν. Ταραχθείς δε Φίλιππος μετεστείλατο ΚΕΦ. ΙΒ ' .

ην και υφηγήσατο ( 6) αυτό το γεγονός(1) .
"Ένθα 'Ολυμπιάς γεννώσα τον Αλέξανδρον ήν . Ο δε Νεκ .

και είπεν (8) εμπνευσθείς υπό του θεού τανεβώς αυτός μαντεύει την γέννησιν αυτού .

1 υιός , δς περιελεύσεται τον όλον (0)

• δυνάμει υποτάσσων, υποστρέφων | πιάς καθίσασα επί τον κυοφόρον δίφρον ( 1 ) ώδινε(2): πα
Και τελεσθέντος του χρόνου του τεκείν , η Ολυμ

ος τελευτήσει (το): ο γάρ δράκων | ρεστώς δε (5) και Νεκτανεβώς, και καταμετρήσας τους ου

ώον παραπλήσιον τω κόσμω, Γρανίους δρόμους εψυχαγώγει αυτήν του μη σπεύσαι (4)

λεύσας (α ) ούν τον κόσμον επί τω τοκετώ , και συγκλονήσας τα κοσμικά στοιχεία

* σελθείν ουκ έφθασεν, αλλ '
τη μαγική τέχνη χρώμενος εμάνθανε τα ενεστώτα (6) τη

πολύτηςεπιλύσας το ση- φύσει και λέγει αυτήν Γύναι , επίσχες σαυτήν, εάν γάρ

«παρά του βασιλέως Φιλίππου
νύν αποκυήσης , υπόδουλος και αιχμάλωτον τέξεις (6) . »

Πάλιν ουν της γυναικός υπό των ωδίνων οχλουμένης και

μηκέτι δυναμένης κατασχεϊν τους εκ των ωδίνων πο

νους(7), ο Νεκτανεβώς (8) , « Καρτέρησον, έφη, ολίγον,

Β . Αntiphon codicis A est τερατοσκόπος ille , de quo veterum testimonia collegit Ruhnkenius sive Van Spaan in Diss .

De Antiphonte Οrat . cap. IV . | 7. τα γενόμενα C. || 8. εμπν. υπό τ. θ . είπεν αυτώ C. | 9. όλον τον C. || 10. και πάντα .. υπο

τάξει , υποστρέψων και εις τ . ίδια , ολιγοχρόνιος δε τελευτήσει B. Dedi verba cod . C , nisi quod cum B et A omisi vocem βα

σίλεια post ίδια. || 11. κυκλευσάμενος scripsit Berger. || 12. λαβών post vocem Φιλίππου ponit C.

Cap. XII . Codex A uberioris narrationis præbet centones , adeo tamen mancos et dilaceratos, ut scriba ne verbum

quidem eorum , quæ exararet , intellexisse videatur. Persanari locus sinemeliorum librorum præsidio non potest. ToỦ ÔÈ

χρόνου της κυήσεως πληρωθέντος , καθίσασα η Ολυμπιάς εις τον σωτήριον κυοφόρον δίφρον ωδίνων ήρξατο παραστάς δε αυτή

ο Νεκτανεβώς καταμετρήσας τους ουρανίους των αστέρων δρόμους προς την των ζωδιακών κύκλων κίνησιν είπε: « Ανάστηθι

μικρόν εκ του δίφρου [ την ώραν περίπατον λαμβάνουσα . Ο γάρ ο καρπός (leg ο γάρ καρκίνος ) και ο παμφαής ήλιος * τετρά

ζυγον πλήθος ιδείν αιθερίων ζώων * κατόπιν ιόντα τον γεννώμενον ταύτη τη ώρα και πάντα από ουρανού καταστρέφει. Περι

κρατής σεαυτής [suppleίσθι vel γενού , ] , ώ σεβασμία , και τούτον τον αστέρα * ο γάρ καρκίνος * και Κρόνος από των ιδίων τέκνων

επιβουληθείς , διδύμην σποράν αργαίης ( αρχαίης ? ) στάχυος εκτεμών (εκτεμόντων ? ) * επιποντομέδοντα Ποσειδώνακαι νερτέ

ριον Πλουτώνα μιμνησκόμενος ουράνιον Διός αμφοί(αμφιόντας?) τον θρόνον. Ταύτη τη ώρα γεννήσεις αίμελιαίον : ίκω(ίσχου ?) το

βραχύ και ταύτης της ώρας ή γάρ κερασφόρος μηνί ταύρη ζυγώ ( 1. Μήνη εν ταύρων ζυγω vel ταυρόζυγος) προλιπούσα τον ύψιστον

επί γής κατέβη ού κάλος ( 1. καλώς ) , ευδυμείων ( 1. Ένδυμίωνα ) εύκαλον περιπτύξασα παϊδα , Διός τα χρήσιμα , πυρί φλέγει

τελευτά ( τελευταίω? ) . Ουδ' ούτως εστίν ο αιθερίης ιλαρός τόκος: η γαρ φιλοθάλαμος Αφροδίτη , ήρoτος τοξότη (1. "Έρωτος του

ξότου ) μήτηρ , απολέσει σοι όπληγών (1. απ . συοπλήγα ) Άδωνιν . Ταύτη τη ώρα ο γεννώμενος βιβλιάδων ( ώσπερ ο Βύβλιος

Άδωνις ? ) γυναικών σέλας λαβών διεγειρεϊ κοπετόν παρ ’ ( 1. περί ) αυτού . * και τον λέοντος "Αρεος θυμόν * ου γάρ φίλιππος και

πολέμιος , νύν δε άνοπλος , γυμνός εφ'(1. αφ') ηλίου επί λέκτρoις μοιχιλίας (μοιχιδίοις ) αινιγματίσθω(sic): όθεν καταφρονηθήσεται

ο γεννώμενοςταύτητη ώρα. Επιμένων ( επίνειμον ? ) επί (έτι ) τούτον τον Ερμού αστέρα , βασιλεϊ ( 1. βασίλισσα) τον αιγικέρωτα

περί τον δυσώνυμον. Ούτως γεννήσεις πολυγράμματον εραστής (εριστήν ? )υστεροφρονούντα ( Vacuum spatium scriptor cod . reli

quit quinquefere verborum) τον ίδιον παίδα, ταύτη τη ώρα τέρας γεννάς . Κάθισον ευκόπως νυνι δή , βασιλεϊ ( βασίλισσα) , πρός

τον ευεργεσίας ( Ειλειθυίας ? nisi Ευεργ. Junonis epitheton ) δίφρον , και δίδου περισσοτέρως και ευτoνoτέρως τάς γεννητρίας

ωδινας : ο γάρ φιλοπάρθενος Ζευς μηροτράφιτον ( μηροτραφή ? ) εύδιος Διόνυσον αναδείξας εύδιον , μεσουρανίσας κριός Άμμων γε

νόμενος επί τον ειδύχρoον ισχυόν ( γεν. είλύχρ . ισχνόν ?) Αιγύπτιον άνθρωπον κοσμοκράτορα βασιλέα αποκαθιστά ταύτη τη

ώρα γέννησον. "Αμα δε τω τούτο ειπείν πεσόντος επί γής του βρέφους , αστραπή γέγονεν, βροντή εξήχησε , σεισμός εγένετο ,

ώστε τον πάντα κόσμον συγκινηθήναι. || 1. δίφρον om . Β. || 2. αδύνει C. | 3. δε om. Β. || 4. σπένδειν τον τοκετόν Β. || 5. τη

φύσει om. C. | 6. ή μέγαν τέρας add . C. | 7. μηκέτι κατασχεϊν δυναμένης των πλείστων πόνων C. || 8. ο Ν . έφη καρτ . C.

lina supersiliens ejus in sinum confidensque enixa est ovum . regem docere : filium mox ei fore qui omnem mundum

Sed ovum illud , evolutum sinu ejus, humi concrepuit . obiret , omnemque ditioni subjugaret; hunc post ambitum

Cujusque testula dissultante , dracunculus , ut pote tantilli mundani laboris , domum jam se vertente , occasu celeri

conclavis, protinus egredi visitur ; isque sæpe circumcur. periturum.. « Draco quippe, ait , est regale animal . Ovum

sans et ambiens ovi testulam velle se rursus eo unde emer- vero forma mundialis est . Ex quo quum draco eru

serat condere ; sed priusquam cupitum ageret, morte præ- pisse videatur, post omnem rotunditatis illius ambitum cir

ventus est. Ea visio parvum (l. haud parvum ] scrupulum cuisse atque ingredi eo unde ortum habuerat cupivisse, prius

Philippo in animum injecerat. Rex denique Antiphontem , quidem mortuus quam id fieri perveniret : cuncta hæc quæ

qui conjector id temporis egregius habebatur, arcessiri ju- prædicta sunt portendisse liquet. » Et his quidem in hunc

bet, eique aperit rem visitatam : gallinam , ovum , dracuncu- modum interpretamenti sui fidem fecerat apud Philippum .

lum, circuitum, mortem dracunculi . Sed enim Antiphon, XII. Appetente autem jam partitudinis tempore , conse

ad incrementum peritix sua dei adminiculo inspiratus, infit i derat Olympias , oncri partus levando * . Et mugitu omni

(*) Post lecita pergit cod. 8319 fol. 7 : Sed assistens Nectanabus, inspectansque cælitus cursus motusque astrorum , Mane ,

ait , quæso , mi mulier, et vim partitudinis vince. Quippe si nunc fit editus partus, servilem quidem captivumque illum futurum

astraminantur. » Alque quum obdurasset mulier, ac secundis aculeis pulsaretur, rursus admonet magus: Nunc etiam ,quæso , in
quit , obdura paululum , mi mulier ; quia si nunc editu victa fueris , gallus et semivir crit qui nascitur. , Al tunc demum intuens
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'Ολυμπιάδα την γυναίκα αυτού , επί πάντων (2) και Νε- πιού. « Η δε Ολυμπιάς είπεν αυτώ « Καθώς (9) εδήλω.

κτανεβώς μεταβαλών εαυτόν εις δράκοντα μείζονα του σεν αυτός ότε μοι συνήλθεν, απάσης Λιβύης θεός ( 10)

πρώτου εισήλθε μέσον του τρικλίνου (3) , και εσύρισε | 'Άμμων εστίν. » “Ο δε Φίλιππος ιδών ταύτα εμακάρι

φοβερόν ώστε τα θεμέλια σεισθήναι του παλατίου . Οι | ζεν εαυτόν , θεού σποράν μέλλοντα καλεϊν( τι) το τικτό

δε συνεσθίοντες τη βασιλεί θεωρήσαντες τον δράκοντα | μενον εκ της ιδίας γυναικός.

επήδησαν ( 1) φόβω συνεχόμενοι · η δε Ολυμπιάς επι .
ΚΕΦ. ΙΑ' .

γνούσα τον ίδιον νυμφίον , προσέτεινε την δεξιάν αυτής

χείρα , και εξεγείρας εαυτόν ο δράκων επέθηκε το γένειον "Ενθα Φίλιππος καθεζόμενος , όρνες ανελθούσα έτεκεν εν τω

και έκύκλωσεν πάντως , και εισήλθεν επί τα γόνατα | κόλπω αυτού ωόν : το δε πεσόν και κλασθεν, όφις εξ αυτού

Ολυμπιάδος και προβαλών την δίκηλον ( 5) αυτούγλώσ- διήλθε. Σημειολύτηνδε προσκαλεσάμενος, διηγείται αυτό

σαν κατεφίλησεν αυτήν , τεκμήριον στοργής και δράκων

προς τους θεωρούντας ποιούμενος και του μέν Φιλίππου Μετά δε ημέρας τινάς καθεζομένου του Φιλίππου έν

άμα μεν φοβουμένου άμα δε θαυμάζοντος και ακορές | τινι των βασιλικών συμφύτων (1 ) τόπων , ορνέων δια

στως προσέχοντος, μεταβάλλεται (και) ο δράκων εις αετόν | φόρων πλήθηενέμοντο επί τω τόπω , και (2) αιφνιδίως

καιίπταται και αποχωρεί. Ο δε Φίλιππος εκ του όρνις αλλομένη εις τον κόλπον Φιλίππου του βασιλέως

φόβου ανανοήσας (7) είπε : « Γύναι, τεκμήριον του περί | έτεκεν ώόν. Και αποκυλισθεν εκ (3) του κόλπου αυτού

σε αγώνος εθεασάμην τον θεόν βοηθούντά σοι εν τω | πεσόν εις την γην απερράγη , αφ' ου εξέπεσε μικρών δρα

κινδύνω: τίς δε ο θεός , ουκ οίδα· έδειξε δε ημϊν και η κόντιον , όπερ πολλάκις κυκλείσαν έξω του ώου (ό ) , πάλιν

θεού Άμμωνος(6) μορφήν και Απόλλωνος και 'Ασκλη- Γ εζήτει εισελθείν όθεν εξήλθεν. Και βαλών έσω(και)την κε

και ήριον cod. ) στοργής και φιλίας προς τους θεωμένους και αυτόν τον Φίλιππον επιδεικνύμενος. Και ταύτα πράξας προς έν

δειξιν αφανής εγένετο. Τούτο ο Φίλιππος θεασάμενος έφη : « Τούτον τον δράκοντα είδον εις ( ίδιον είναι cod.) τον πόλεμον προς

τους αντιδίκους συνέκρου (συνεκτρέχοντα vel tale quid ) και συρμώ το πλήθος αυτών ( τώ πλήθει σαυτόν cod . ) αναποδίζειν

TEO ! OÜVTO ( Eadem tangit cod . 7517 fol. 9 : le roy disl : Beault seigneurs , sachiez vrayement que je vi ce dragon le

your que je me combati a mes ennemis. » ) . Έμακάριζε μεν ούν επί τούτω λοιπόν έαυτόν] ο Φίλιππος θεού σποράς μέλλων

καλείσθαι σπέρμα . ( Postrema corrige et supple e cod. Β. ). || 1. συνών Β. || 2. επί πάντων ορώντων C. | 3. μέσον της κλί

νης Β . μέσως του τρικλίνου C. || 4. malim εξεπήδησαν . | 5. δίχειλον Β . δύχειλον C. , correx . Berger. || 6. μεταβάλλεται εαν

τον Β ; in C. Ιocus ita habet : ποιούμενος και του μεν Φιλίππου... προσέχοντος . Ταύτα δε πράξας Νεκτεναβώ προς ένδειξιν

αφανής εγένετο , μεταβαλών εαυτόν εκ δράκοντος εις αετόν και το που εχώρησε περιττόν εστι λέγειν. Quae orta sunt ex con

flatis narrationibus cod . B et A. , etsi demta particula και ante του μέν Φιλίππου verba bene procederent . | 7. νοήσας

C. αγανακτήσας Β. | 8. Hec igitur in antecedentibus omisit auctor . | 9. μοι add. C. | 10. θεός om. Β . | 11. κά

λείσθαι C.

Cap. ΧΙ . Codex A : Μετ ' ολίγας παντελώς ημέρας έν τινι συμφύτω (συγχύτω cod. ) τόπω βασιλείων ( βασιλείου cod. ) κα

θεζομένου του Φιλίππου ,παντοίων ορνέων παρ' αυτού τρεφομένων και εν τω χωρίω νεμομένων (νεμομένου cod.), προς την

ήσυχίαν εν φιλολόγους βιβλίοις γενομένου αυτού , όρνις ήμερος νεοττος ( νόθος cod. ) εις τους κόλπους αυτού αλλομένη έτεκεν

ώόν ο (και) κυλισθεν επί της γης ερράγη : αφ' ου εξεπήδησε μικρών δρακόντιον " κυκλεϊον δε το ώόν , όθεν εξήλθεν , κατεισελ.

θεϊν βουλόμενος , πριν βάλλει έσω την κεφαλήν ετελεύτησε. Τούτου γενομένου , ταραχθείς ου μετρίως ο Φίλιππος μετεπέμψατο

τον κατά εκείνον τον χρόνον επίσημον σημειολύτην Άντιφώντα , και υφηγείτο αυτό το γενόμενον. Ο δε προς τούτο * 'Aντιφών

είπε: « Υιός σοι έσται ός βασιλεύσει και περιελεύσεται τον όλον κόσμον τη ιδία δυνάμει πάντας υποτάσσων ούτος δε ειςτα

ίδια συστρέφων ολιγοχρόνιος τελευτήσει . Ο γάρ δράκων βασιλικόν έστι ζώοντο δεώον παραπλήσιον κόσμω (κόσμου cod .) , όθεν και

δράκων εξήει: κυκλεύσας δε το φόν και συστρέψαι βουλόμενος , πριν βάλη ( βάλλη cod. ) την κεφαλήν εις την γεγεννηκυίαν αυτόν

πατρίδα έξωθεν ( Ι . έφθασεν ) τελευτηκέναι ». Ούτος μέν ούν επιλύσας το σημείον δoματισθείς εξείη ( δωρατισθείς s . δωρηθείς

εξήει ) . || 1. συμφύτων om. Β . || 2. και om. C. || 3. από Β. || 4. κυκλεύσαν το έξωθεν του ωού C. | 5. έσωθεν C. || 6. αφηγήσατο

conviviumque celebre et regium pararetur ob reversionem agmen in spiram mansuetius colligit , et genilus [sinunt]

scilicet Philippi (volum ac reditum ), omnium erat visere mulieris insidens promtum os porrigit, et [cum ibi], sulco

dapsilem satis diffusamque lasciviam , nec tamen Philip linguæ vibrato , osculum uxoris affectat, ne quid omnino

pum frontem in lætitiam explicasse , quod prægnantem conjugali fidei deesset apud eum maritum , cui talis visio

mulierem admodum suspectaret. Ergo ut jam tempus proderetur. Hic Philippus una metu unaque admiratione

convivandi erat, statim se reficit Nectanabus et reformat in discedit. Sed ultra Nectanabus inspiciens ( inspicienti ?)

illum draconis quidem seductiorem ( prod . P ) aliquantulum draconem vertit in aquilam et volatu facessit e medio.

traclum , eoque reptabundus triclinium penetrat , tum Tunc ex admiratione sobrius Philippus : « O conjux , ait,

spectabili specie , tum majestate corporis totius,tum etiam paluit vero argumentum divini circa te cultus. Vidimus

acumine sibilorum adeo terribili et divino , ut fundamenta enim deum auxiliantem tibi periclitanti, quamvis quis is sit

etiam parietesque conclavis quati ac motari viderentur . nesciam : quippe ut Jovem credasex aquila , ut Hammonem

Ceteris igitur persultantibus ac delabentibus metu , una ex dracone. »

Olympias , quo fidem faceret divino commercio , manum XI . Enimvero pavens cum in quadam regiæ parte Phi

protendit ad bestiam . At vero draco , ut lubentiam sui lippus sessitaret , in qua aves plurimæ circumerrarent, isque

proderet, et caput in sinum mulieris extendit , et onne intentus rebus agendis animum occupavisset , repente gal.
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φαλήν ετελεύτησεν . Ταραχθείςδε Φίλιππος μετεστείλατο ΚΕΦ. ΙΒ' .

τινά σημειολύτης και υφηγήσατο (6) αυτό το γεγονός(7) .
"Ένθα Όλυμπιάς γεννώσα τον Αλέξανδρον ήν . Ο δε Νεκ .

“Ο δε σημειολύτης είπεν (6) εμπνευσθείς υπό του θεού | τανεβώς αυτός μαντεύει την γέννησιν αυτού .

« Βασιλεύ , έσται σοι υιός , δς περιελεύσεται τον όλον(9)
κόσμον πάντας τηιδία δυνάμει υποτάσσων, υποστρέφων | πιάς καθίσασα επί τον κυοφόρον δίφρον(1) ώδινε (2): πα

Και τελεσθέντος του χρόνου του τεκείν, η Ολυμ

δε εις τα ίδια ολιγοχρόνιοςτελευτήσει (10):ο γάρ δράκων | ρεστώς δε(5) και Νεκτανεβώς, και καταμετρήσας τους ου

βασιλικών ζώόν εστι τό δε ώον παραπλήσιον τω κόσμω, | ρανίους δρόμους εψυχαγώγει αυτήντου μη σπεύσαι (4)

όθεν ο δράκων εξήλθεν . Κυκλεύσας ( α ) ούν τον κόσμον , επί τω τοκετώ , και συγκλονήσας τα κοσμικά στοιχεία

και βουλόμενος όθεν εξήλθεν εισελθείν ουκ έφθασεν,αλλ' | τη μαγική τέχνη χρώμενος εμάνθανε τα ενεστώτα (6) τη

ετελεύτησεν. » “Ομεν ούν σημειολύτηςεπιλύσας το ση- | φύσει και λέγει αυτή και Γύναι, επίσχες σαυτήν, εάν γάρ

μείον και δώρα λαβών ( 13) παρά του βασιλέως Φιλίππου | νυν αποκυήσης, υπόδουλος και αιχμάλωτον τέξεις (6) .

εξήλθεν ,
Πάλιν ουν της γυναικός υπό των ωδίνων όχλουμένης και

μηκέτι δυναμένης κατασχειν τους εκ των ωδίνων πο

νους(7), ο Νεκτανεβώς (8) , « Καρτέρησον, έφη , ολίγον,

Β . Αntiphon codicis A est τερατοσκόπος ille , de quo veterum testimonia collegit Ruhnkenius sive Van Spaan in Diss .

De Antiphonte Οrat . cap. IV . || 7. τα γενόμενα C. || 8. εμπν. υπό τ. θ . είπεν αυτώ C. || 9. όλον τον C. || 10. και πάντα.. υπο

τάξει , υποστρέψων και εις τ . ίδια , ολιγοχρόνιος δε τελευτήσει B. Dedi verba cod. C , nisi quod cum B et A omisi vocem βα

σίλεια post ίδια . || 11. κυκλευσάμενος scripsit Berger . || 12. λαβών post vocem Φιλίππου ponit C.

Cap. XII . Codex A uberioris narrationis præbet centones , adeo tamen mancos et dilaceratos , ut scriba ne verbum

quidem eorum , quæ exararet , intellexisse videatur. Persanari locus sine meliorum librorum præsidio non potest. Toù dè

χρόνου της κυήσεως πληρωθέντος , καθίσασα η Ολυμπιάς εις τον σωτήριον κυοφόρον δίφρον ωδίνων ήρξατο • παραστάς δε αυτή

ο Νεκτανεβώς καταμετρήσας τους ουρανίους των αστέρων δρόμους προς την των ζωδιακών κύκλων κίνησιν είπε : « Ανάστηθι

μικρόν εκ του δίφρου [ την ώραν περίπατον λαμβάνουσα. Ο γάρ ο καρπός (leg .ο γάρ καρκίνος ) και ο παμφαής ήλιος * τετρά

ζυγον πλήθος ιδείν αιθερίων ζώων * κατόπιν ιόντα τον γεννώμενον ταύτη τη ώρα * πάντα από ουρανού καταστρέφει. Περι

κρατης σεαυτής [supple ίσθι vel γενού , ] , ώ σεβασμία , και τούτοντοναστέρα* ο γάρ καρκίνος * και Κρόνος από των ιδίων τέκνων

επιβουληθείς , διδύμην σποράν αργαίης (αρχαίης ?) στάχυος εκτεμών (εκτεμόντων? ) * επιποντομέδοντα Ποσειδώνα και νερτέ

ριον Ιλουτώνα μιμνησκόμενος ουράνιον Διός αμφοί(αμφιόντας?)τον θρόνον. Ταύτη τη ώρα γεννήσεις αίμελιαίον ίκω(ίσχου ?) το

βραχύ και ταύτης της ώρας : η γάρ κερασφόρος μηνί ταύρω ζυγώ ( 1. Μήνη εν ταύρων ζυγώvel ταυρόζυγος) προλιπούσα τον ύψιστον

επί γής κατέβη ού κάλος(1. καλώς ) , ευδυμείων (1. Ενδυμίωνα ) εύκαλον περιπτύξασα παϊδα , Διός τα χρήσιμα, πυρί φλέγει

τελευτά ( τελευταίω ? ). Ουδ' ούτως εστίν ο αιθερίης ιλαρός τόκος : η γαρ φιλοθάλαμος Αφροδίτη , ήρoτος τοξότη ( 1. "Έρωτος το

ξότου ) μήτηρ , απολέσει σοι όπληγών (1. απ. συοπλήγα ) Άδωνιν. Ταύτη τη ώρα ο γεννώμενος βιβλιάδων ( ώσπερ ο Βύβλιος

"Άδωνις ? ) γυναικών σέλας λαβών διεγειρεί κοπετόν παρ’ ( 1. περί ) αυτού . * και τον λέοντος "Αρεος θυμόν * ου γάρ φίλιππος και

πολέμιος , νύν δε άνοπλος , γυμνός εφ' (1. αφ') ηλίου επί λέκτρoις μοιχιλίας (μοιχιδίοις ) αινιγματίσθω (sic) : όθεν καταφρονηθήσεται

ο γεννώμενοςταύτη τη ώρα . Επιμένων ( επίνειμον ? ) επί (έτι)τούτον τον Ερμού αστέρα , βασιλεϊ( 1. βασίλισσα ) τον αιγικέρωτα

περί τον δυσώνυμον.Ούτως γεννήσεις πολυγράμματον εραστής (εριστήν ? )υστεροφρονούντα (Vacuum spatium scriptor cod . reli

quit quinque fere verborum) τον ίδιον παίδα, ταύτη τη ώρα τέρας γεννάς . Κάθισον ευκόπως νυν δή , βασιλεϊ ( βασίλισσα) , πρός

τον ευεργεσίας ( Ειλειθυίας ? nisi Ευεργ. Junonis epitheton) δίφρον , και δίδου περισσοτέρως και ευτoνoτέρως τάς γεννητρίας

ωδίνας : ο γάρ φιλοπάρθενος Ζευς μηροτράφιτον (μηροτραφή ? ) εύδιος Διόνυσον αναδείξας εύδιον , μεσουρανίσας κριός "Αμμων γε

νόμενος επί τον ειδύχρoον ισχυόν (γεν. είλύχρ . ισχνόν ? ) Αιγύπτιον άνθρωπον κοσμοκράτορα βασιλέα αποκαθιστά ταύτη τη

ώρα γέννησον . "Αμα δε τω τούτο ειπείν πεσόντος επί γής του βρέφους , αστραπή γέγονεν, βροντή εξήχησε , σεισμός εγένετο ,

ώστε τον πάντα κόσμον συγκινηθήναι. || 1. δίφρον om . Β . || 2. ώδύνει C. || 3. δέ om. Β . || 4. σπένδειν τον τοκετόν Β . || 5. τη

φύσει om . C. || 6. ή μέγαν τέρας add . C. || 7. μηκέτι κατασχεϊν δυναμένης των πλείστων πόνων C. | 8. ο Ν . έφη καρτ. C.

Jina supersiliens ejus in sinum confidensque enixa est ovum . regem docere : filium mox ei fore qui omnem mundum

Sed ovum illud , evolutum sinu ejus , humi concrepuit. obiret, omnemque ditioni subjugaret; hunc post ambitum

Cajusque testula dissultante , dracunculus, ut pote tantilli mundani laboris , domum jam se vertente , occasu celeri

conclavis , protinus egredi visitur ; isque sæpe circumcur. periturum.. Draco quippe , ait , est regale animal . Ovum

sans et ambiens ovi testulam velle se rursus eo unde emer- vero forma mundialis est. Ex quo quum draco eru

Serat condere ; sed priusquam cupitum ageret , morte prie- | pisse videatur , post omnem rotunditatis illiusambitumcir
ventus est. Ea visio parvum (l. haud parvum ) scrupulum cui-se atqueingredi eo unde ortum habuerat cupivisse, prius

Philippo in animum injecerat. Rex denique Antiphontem , quidem mortuus quam id fieri perveniret : cuncta hæcquæ

qui conjector id temporis egregius habebatur, arcessiri ju- prædicta sunt portendisse liquet. » Et his quidem in hunc

bet, eique aperit rem visitatam : gallinam , ovum , dracuncu- modum interpretamenti sui fidem fecerat apud Philippum .

Jum , circuitum , mortem dracunculi . Sed enim Antiphon, XII . Appetente autem jam partitudinis tempore , conse

ad incrementum peritiæ sua dei adminiculo inspiratus, infit derat Olympias , oncri partus levando *. Et mugitu omni

( * ) Post hæc ita pergit cod. 8319 fol. 7 : Sed assistens Nectanabus, inspectansque cælitus cursus motusque astrorum , : Mane ,
ait , quxso , mi mulier, et vim partitudinis vince. Quippe si nunc fit edilus partus, servilem quidem captivumque illum futurum

astra minantur. » Alque quum obdurasset mulier, ac secundis aculeis pulsaretur, rursus admonet magus : Nuncctiam , quæso , in

quit , obdura paulu!um , mi mulier ; quia si nunc editu victa fueris ,gallus et semivir erit qui nascitur. , At tunc demum intuens
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γύναι εάν γάρ νύν αποκυήσης , γάλλος έσται και απρό- η δίον υπό Ολυμπιάδος έφη: « Hβουλόμην μέν αυτό

κοπος και γεννώμενος (ο). » Τινά ( 1ο) δε παρηγορίαν και μη αναθρέψαι διά τό γέννημα εμόν μήείναι αλλ' επειδή

χρηστους λόγους Νεκτανεβώς παρεϊχεν, και την Ολυμ- ορώ την μεν σποράν ούσαν θεού , τον δέ τοκετόν επί

πιάδα εδίδασκεν τας χείρας τους φυσικούς πόρους επέχειν · ί σημoν και(1) κοσμικών , τρεφέσθω εις μνήμην του τελευ

αυτός δε τη ιδία μαγεία χρώμενος κατείχε ( α) της και τήσαντός μου παιδός γεννηθέντος (2) εκ της προτέρας μου

γυναικός τον τοκετόν. Πάλιν ουν κατανοήσας τους γυναικός» καλείσθω δε Αλέξανδρος. » Και ούτως εί

ουρανίους δρόμους των κοσμικών στοιχείων επέγνω τον πόντος του Φιλίππου , πάσαν επιμέλειαν ελάμβανε το

σύμπαντα κόσμον μεσουρανούντα , και λαμπηδόνα τινά | παιδίον : στεφανηφορία δε καθ ' (3) όλην την Μακεδονίας

εξ ουρανού εθεάσατο ως του ηλίου μεσουρανούντος , και η εγένετο (4 ) και την Πέλλης και την Θράκην. Και (5) ένα

έφη προς την Ολυμπιάδα , « Δίδου νυν προς τον τοκε- μή επί πολύ βραδύνω τον λόγον περί της ανατροφής'Αλε

τον (12 ) φωνήν. » Και αυτός δε επένευσεν αυτής τον ξάνδρου» απογαλακτισθείς (6), αναβιβάζεται τη ηλικία.

τοκετόν, και είπεν αυτή. « Βασίλισσα ( 13) , άρτι τέξεις | Ανδρωθείς δε ο Αλέξανδρος τον χαρακτήρα ούχ όμοιον

κοσμοκράτορα, » Η δε Ολυμπιάς μείζον βοός μυκη- | είχε Φιλίππω ουδέ (0 ) Ολυμπιάδι τη μητρι(3) αλλ' ουδε

σαμένη απεκύησε παίδα άρρενα συν αγαθή τύχη. Του | το υπείραντι, αλλ' ιδίω τύπω κεκοσμημένος, μορφής

δε παιδός πεσόντος εις την γην, εγένοντο βροντών τύποι μεν είχεν ανθρώπου , την δε χαίτην λέοντος, τους δε εφ

αλλεπάλληλοι και αστραπών φωτισμοί , ώστε τον σύμ- | θαλμούς ετερογλαύκους(ο), τον μέν δεξιόν κατοφερή (10)

παντα κόσμον κινείσθαι. έχων , τον δε ευώνυμον γλαυκόν · οξείς δε τους οδόντας

ως δράκοντος (II ) , ορμήν δε ανέφηνε λέοντος οξείαν (12).
ΚΕΦ . ΙΓ ' .

Κατά χρόνους δε αυξήσας εις τα μαθήματα έμελέτα.

"Ένθα Φίλιππος ουκ ήθελε θρέψαι το τεχθέν · αλλ' ως θεού | Εγένετο δε αυτού τροφός Λανίκη ( 13) ή Mελάντος άδελ

σποράν έθρεψεν αυτό εις μνήμην του πρώτου αυτού παιδός. Η φή , παιδαγωγός και ανατροφεύς Λεωνίδης , διδάσκαλος
“Ο δε Αλέξανδρος ανατραφείς , είς πολέμους έσχόλαζε και τα γραμμάτων Πολυνείκης( 14), μουσικής δε Λεύκιππος Λή.

βασιλεί Φιλίππω οι ιπποφορβοί φέρoυσι τον Βουκέφαλος | μνιος(15), γεωμετρίας δε Μενεκλής (16) Πελοποννήσιος,
ίππον .

ρητορικών δε λόγων Αναξιμένης (17), φιλοσοφίας δε Αρι

Πρωίας δε γενομένης , ιδών Φίλιππος το τεχθέν παι- στοτέλης. 'Αλέξανδρος δε πάσαν παιδείας και αστρο

| 9. ο γενόμενος C. || 10. διά τινα Β ; πότε δε παρηγορίαις και χρηστούς λόγους ο Ν. ανίστατο ταύτην , και ταϊς χερσί τους φυσ .

πόρους εδίδασκε επέχειν την Όλ. C. | 11. κατέσχε τον της γεν. τοκ. C. | 12. προς γέννησιν C. aptius. || 13. βασιλέα Bet C.

Cap. ΧΙΙ . 1. Και om . C. || 2. γενομένου C. | 3. εφ' C. ||' 4. εγίνετο C. || 5. ίνα ούν C. | 6.άπεγαλακτίσθη και αναβιβάζεται Β .

|| 7. αλλ' ουδέ C. || 8. αυτού add. C. || 9. Codex A Alexandrum fuisse dicit ετερόφθαλμον · τον ( το cod. ) μέν γάρ είχε γλαυκών ,

το δε μέλαν . Αtque sic etiam Tzetzes Histor. ΧΙ , 368. | 10. κατοφερή Bet C ; κατωφερή scripsit Berger. ; aliud quiddam re

quiritur, nisi dixeris quosdam alterum oculum κατωφερή alterum ανωφερή inepte finxisse , aut superesse vocenι κατωφερή

ex deperdito narrationis loco , ubi de cervice regis εις ευώνυμον dellexa Verba facta sint . Ego puto n. 1. fuisse v. κυανοβλέφα

fov , vel potius xuxvoxópnv ( alteri nigra quasipupilla est , in latin . ). Gallus in cod. 7517 : l'un estoit noir, et l'autre

ναir . | 11. ώσπερ πασσαλίσκους cod . Α . || 12. ορμή δε ανέφηνε λ . όξυ Β ; το δε όρμημα λέοντος αγρίου Α , ubi deinceps ad

duntur : πρόδηλον είχε την φύσιν οποίος αποβήσεται. | 13. Λεκάνη C. Λευκάνη Β . Vid . AthenmusIV, p. 129 A. Jn cod . A , fadis

vitiis ubique inquinato ,Iocus hic ita ad verbum liabet : έπει δε της παιδικής τάξεως παιδαγωγώσιν αυτώ Λακρητητας ( Ala

crinis in latinis ) Μελανός * τροφεύς : Λεωνίδης : διδάσκαλος δε γραμμάτων Πέλλεος Πολυνείκης μουσικής δε Λίμνιος ( ke

mnius lat. ) 'Αλκιππος , γεωμετρίας παιδοπονήσιος Μένιππος , ρητορικού δε λόγου Αθηναίοι 'Αριστομένης ( scr . Αναξιμένης Αρι:

στοκλέους ) , φιλοσοφίας δε Μιλήσιος Αριστοτέλης ο πλoκτύπιος ( ο πολύκλειτος ? ) δε Λαμψάκης ο σαρωτάς. | 14. Ηic Πελ

dažos ( sic enim scribendum ) in cod . A dicitur. Fortasse indicatur Periander Pellæus , Marsyæ pater ; si recte Bernhar.

djus conjecit Ρeriandrum, non vero Marsyam γραμματοδιδάσκαλος Suide( v. Μαρσύας ) dicendum fuisse . V. fragm.

Ηist. Αlex . p. 41 not. || 15. "Άλκιππος A et latina , qui in his , ut in reliquis , incorruptiora , puto , prelbent; Λιμναίος C,

Λυμναίος Β , λίμνιος Α , Lemnius latin . || 16. Mέλεμνος B. C , quod nihili est; e latinis dedi Μενεκλής ; Μένιππος cod. Α .

| 17. Αξιαμένης . C. 'Άξιομένης: Anaximenes Aristoclis ( quod patris nomen ex uno praeterea Suida v. Άναξ. novimus ) ,

ingemiscens vehementius exegit puerum , qui vi ad humum votis educationis accedo; inque memoriam ejus filii qui

lapsus est. Motus protinus terræ insequitur, et tonitruum mibi natus occubuit de prioribus nuptiis , Alexandri ei no

crepor ventorumque conſlictus, tum etiam fulgurum co- men dabo . » Post vero regalius et competentius alebatur.

ruscatio , prorsus ut viseres omnem mundum una cum illa Nam et coronaria obsequia eidem undique confluebant; tum

partitudine laborantem . Macedonia , tum Pella , tum Thracia multigenisque aliis

XIII . Ergo ait et Philippus post solatia gratulatoria : gentibus in id certantibus. Atque in his exegit spatia la

« Equidem mihi fuisse , o mulier , consilium profitebor non ctandi . Vultu formaque omni alienus a Philippo ; ne miatri

nutriendi quod natum est, propterea quod id de meo semine quidem ad similitudinem congruus ; ei quoque cujus semine

non provenerit ; sed enim cum videam sobolem esse divinam , creabatur , facie diversus : sed suo modo [et filii) pulcerri.

editationemque ipsam elementis et diis pariter cordi fuisse , mus : subcrispa paululum et Marente cæsarie ; et coma sic

astrorum cursus motusque elementorum , sic ait : « En tempus cst qno [adde : quod ) editum eril , totius[que] mundi doininio ce
lebrabitur. Tunc ipsa vebementius ingemiscens, exegit puerum , clc.
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νομίαν μελετήσας και απολυόμενος εκ των μαθημάτων, 1 θέντα , κάλλει διαφέροντα του Πηγάσου(23)· δν κομίζομέν

τους συμμαθητές αυτού εδίδασκε κατά μέρος , και εις σοι , δέσποτα, » Θεασάμενος δε αυτού το μέγεθος Φί

πόλεμον αυτούς[εδίδασκε κατά μέρος, και εις πόλεμον λιππος ( 24 ) εθαύμασε. Βία δε φερόμενος υπό πάντων

αυτούς) ήθροιζε, και μόνος συνήπτε την μάχην. Οπότε κατείχετο. Οι δειπποφορβοί είπαν: « Μέγιστο βασι
δε έωράκει μέρος ηττώμενον υπό του ετέρου , εις το λεύ, ανθρωποφάγος εστίν. και “Ο δε βασιλεύς Φίλιππος

ήττώμενον μέρος μετέβαινε , και εβοήθει και πάλιν είπεν: « Αληθώς εν τούτω πληρούται το εν τοις Έλλησι

ενίκα , ως φανερόν ήν ότι αυτός ήν ( 18) η νίκη . Ούτως ή παροίμιον(25), ότι εγγύς αγαθού πέφυκε κακόν · αλλ 'επει

μέν ούν (19 ) Αλέξανδρος άνετρέφετο. Και μετά των στρα- δήαυτόν ενηνόχατε, λήψομαι αυτόν. » Και εκέλευσε τους

τευμάτων επί το καμπικόν έτρεχεν μελέτημα (20) και 1 επί τούςίπποις(26) αυτού ποιήσαι σιδηρούν κάγκελλον και

τοίς ίπποις εναλλόμενος ίππευεν . 'Εν μιά ούν των τούτον εγκλείσαι (27) αχαλίνωτον: « και τους μη όντας

ημερών κομίζουσιν οι του Φιλίππου ιπποφορβοί εκ των υπηκόους της έμής βασιλείας , αλλ' υποπίπτοντας το(28)

ιπποφορβίων αυτού πώλον (21 ) υπερμεγεθέστατον [δυσίν | νόμω απειθούντας και επί ληστεία ληφθέντας αυτό παρα

αλύσεσι δεδεμένον](22) και παρέστησαν αυτόν Φιλίππω | βάλλετε. » Και εγένετο ως (29) εκέλευσεν ο βασιλεύς.

του βασιλεί, λέγοντες: Δέσποτα βασιλεύ , τούτον τον

ίππον εν τοίς βασιλικούς ιπποφορβίοις εύρομεν γεννη

Lampsacenus , in versione latin . Ηinc emendavi cod . A ; in quo etiam ista : Λαμψάκης ο σαρωτάς ( Λαμψακηνός ο νεώ

TEPOS? ) ad Anaximenem retrahenda fuerint. Vox Meañolos olim pertinuerit ad mentionem Anaximenis , nam Milesium

Anaximenem magistrum Alexandri fuisse etiam Cedrenus p. 130 ait . Quamquam infra quoque c . 16 cod . A. Aristo

telem Milesium dicit. | 18. ήν om. C. | 19. ούτος Β ; ούν om. C. Totum hunc locum usque ad κομίζουσιν οι τού Φιλ . non

habet cod . Α. || 20. επί τον κ. ε . , omisso μελέτημα, Β . | 21. ίππον C. Cod . A. ita : και δη κομίζουσι ποτέ [πρός Φίλιππον]

δώρον οι της Καππαδοκίας άρχοντες εκ τωνιπποφορβίων (ιπποφορών cod.) πώλον υπερμεγέθη πολλούς περιφρουρούμενον
δεσμοίς· ανθρωποφάγον αυτόν έφασαν είναι. " Ον υποβλέψας Φίλιππος καλόν τυγχάνοντα , είπεν : 'Αληθώς εν τούτω κτλ. | 22 .

δ. αλ . δ . om. Β. || 23. τω μεν κάλλει διαφέροντα του Πηγάσου, τη δε γνώμη δράκοντος ανημέρου. Και πολλούς εξ ημών κα
τέφαγε . Μόλις δε ηδυνήθημεν περιγενέσθαι αυτού, όν κομίζομεν κτλ . add . C. Serioris cujusdain additamentum agnoscis ex

sequentibus ubi: βασιλεύ , ανθρωποφάγος έστι. || 24. Φίλιππος ο βασιλεύς , και ότι βοός κεφαλήν έχει εκτετυπωμένην [εν] τω
δεξιώ μηρώ και κέρας εν τη κεφαλή , εθαύμασε C. Bucephali nominis explicationem cap. ΧV repetit cod . C , una cum cod .

Aet B. Nostro igitur loco serius demum addita haec sunt . || 25. προοίμιον Β. C. corr . Berger .; mox αγαθών.. καλόν Β. Η

26.τοϊς προπολίοις ( 1. τ. προπόλους ) C. | 27. έγκλήσαι C. || 28. sic A ; υποπ . υπό τω νόμω Β ; υποπ . ή τω νόμω C. | 29.
καθώς C.

ut leoninæ ; oculi egregii decoris, alteri admodum nigra

quasi pupilla est , lævo vero glauca atque cæli similis ; pro

fususque omni spiritu et impetu quo leones , ut palam vi

seres quid de illo puero natura promitteret . Crescebat ergo

ut corporis gratia ita studiorum quoque et prudentiæ ma

jestate et cum his una regiæ disciplinæ. Ejus nutrix Ala

crinis erat , pædagogus atque nutritor nomine Leonides ,

literaturæ Polynicus magister, musices Alcippus ( Alcispus

cod. ) Lennits , geometrice Menecles Peloponnesius , ora

toriæ Anaximenes Aristoclis Lampsacenus, philosophiæ

autem Aristoteles ille Milesius.

Enim de milite (de disciplina s. institutione regis dis

serere ? ) quia hic longa res est et propositum interturbat ,

de[que) ea , si quid inquirere curiosius voles , sat tibi lector

habeto , græcum Favorini librum , qui Omni genere bistoriæ

superscribitur . Illic etiam generis Alexandri inveneris se

riem , cui generis principium præstitisse ferunt Oceanum et

Thetidem , exinque fluxisse per Acrisium Danaumque at

que Persea multosque alios in Perdiccæ genera vel Philip

porum . Nam ne Olympiadi quidem secus propago generosa

est : cui diligentia pari a mundi principio per Saturnum at

que Neptunum , tum etiam Telamona seriem generis atte

xuit , ad tertiumque Neoptolemum docet prosapiam deflu

xisse , cujus [uxor] Anasafia ( sic ) mater Olympiadis

cluit . igitur ad Alexandrum mens recurrat .

Erat quidem ille ad omnes litteras jam peritus , et sibi

quisque ludus in puero imperiale aliquid fuerat meditamen

tum . Nam sicubi tempus cum labore lectionis absolverat ,

et judicare solitus inter æquales , et industriari quoties

inter hos argumenta jurgii nascerentur : ac tunc alteri jur

gantium favens, ubi partem illius ingenio sublevasset, soli

tus in contrariam resultare, rursusque contra eam cui paullo

ante prius fuerat dicere. Itaque cum sæpe utrique parti

utilis favisor ac strennus victor foret, opinionem non frustra

sibi spectabilis ingenii confirmarat. Interea viri qui armenta

vel equitia curabant , equum spectabilis formae pulcritu

dine absolutum regi deducunt, aiuntque illum armenti qui

dem regalis genus (tum) forma tum pedibus ad Pegasi fa

bulam opinabilem , et si quis fuisse Laomedonti ejusmodi

prædicatur. Nec secus senserat Philippus. Nam et actu

corporis et linea pulcritudinis movebatur. Sed addit equi .

sius : « Hæc quidem , o rex , sunt in hoc equo talia : sed est

ei vitium beluile , namque homines edit , et in hujusmodi

pabulum sævit. » Et « Heu , rex ait , numnam illud in isto

proverbium est , quod semper[ propter] rebus bonis deteriora

commutant ? Enimvero quoniam deductus est , claudi eum

atque ali curabitis , sed claustris scilicet præferratis.

Quisque enim succubuerit legibus tristioribus, hujuscemodi

melius objectabitur lanienæ . » Et hæc quidem rex , et cum

dicto jussa complentur.



ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ . Α , ιδ' .

ΚΕΦ. ΙΔ' . « Ναι , τέκνον , δύνασαι, και [ ο δέ « Πότε ; » Ο δε

“Εσπέρας. » ] Εσπέρας δε γενομένης παραλαβών Νε
Ένθα Αλέξανδρος ρίψας κατά τουκρημνού τον Νεκτανεβώ | κτανεβώς τον Αλέξανδρον φέρει αυτόν έξωτης πόλεως

και έτι εμπνέοντα αυτόν ειπόντα, ως πατήρ του τυγχάνω εις έρημον τόπονκαι αναβλέπων εις τον ουρανόν εδεί
και βαστάσας αυτόν άπεισι προς την Ολυμπιάδα.

κνυε το Αλεξάνδρω τους ουρανίους αστέρας . Ο δε

“ Ο δε Αλέξανδρος προέκοπτε τη ηλικία , και γενόμε- | 'Αλέξανδρος κατέχων αυτού την χείρα φέρει αυτόν εις

νος ετών δώδεκα μετά του πατρός εις τας παρατάξεις (1) | βόθυνον και αποκυλίει αυτόν κάτω(ο). Πεσών δε Νεκτα

των στρατευμάτων παρεγένετο και καθώπλιζεν εαυ- | νεβώς λαμβάνει φοβερόν [τραύμα ( το) κατά του ισχίου

τον και συνώρμα τους στρατεύμασι , και τοις ίπποις | αυτού , και είπεν : « Αλέξανδρε , τί σοι έδοξεν τούτο

εφήλλετο , ώστε δρώντα τον Φίλιππον ειπείν « Τέ- ποιήσαι ; ( 0) » Ο δε Αλέξανδρος είπε προς αυτόν

κνον Αλέξανδρε , φιλώ σου τους τρόπους και το γεν- « Σεαυτόν μέμφου, μαθηματικέ» » Ο δε έφη: « Διά τί ,

ναϊον , ου τον χαρακτήρα , ότι ουχ όμοιός μοι (2) τυγχά- | τέκνον . » “Ο δε Αλέξανδρός φησιν « " Οτι τα επί γης

νει (3 ) . Λυπηρά δε ταύτα πάντα τη Ολυμπιάδι ετύγχα- | μη επιστάμενος τα εν ουρανώ έκζητείς ( 12) . » Και λέγει

νε . Καλείουν (και) τον Νεκτανεβώπρος εαυτήν η Όλυμπιάς | αυτω Νεκτανεβώς : « Φοβερόν (13 ) ειληφα , τέκνον , το

και λέγει αυτώ : « Σκέψαι τι βούλεται περί εμού Φί- τραύμα, αλλ' ουκ έστιν ουδέν θνητόν ( ) κατανικήσαι την

λιππος . » Θείς δε τον πίνακα και τους αστέρας σκέπτεται η ειμαρμένην ( το). » Ο δε Αλέξανδρος είπε : « Διά τί ; »

περί αυτής. Παρακαθήμενος (6) δε αυτούς ο Αλέξανδρός Λέγει αυτώ Νεκτανεβώς « “Ότι (16 ) έμοιρολόγησα έμαυ

φησι προς τον Νεκτανεβώ · « Πάτερ (0) , ούς τοίνυν (1) | τον και εύρον ότι υπό του ιδίου τέκνου αναιρεθήναι με δει

λέγεις ώδε αστέρας εν τω ουρανώ φαίνονται; » Ο δε | και ουκ εξέφυγον την μοίραν , άλλ' υπό σου ανηρέθην. »

« Και μάλα , έφη , τέκνον . » Και λέγει αυτώ Αλέξαν- | Ο δε Αλέξανδρος έφη: « Εγώ ούν υιός σου είμι; - (17)

δρος: « Ου δύναμαι αυτούς ιδεϊν ; (8) » “Ο δε είπε:“Ο δε είπε: Tότε διηγήσατο Νεκτανεβώς την Αιγύπτου αυτού βασι

Cap. ΧΙV. 1. Παρατάξεις Α , τάξεις Β. C. || 2. ανόμοιος τη φύσει Α. || 3. τυγχάνεις C. Ceterum eadem repetuntur cap.

16. | 4. Αποδήμου δε όντος Φιλίππου , μετεκαλείτο η 'Ολ. τον Νεκτ . Α. || 5. παρακαθημένου ούν αυτή του Αλ. , φησί Β ; πα

ρακαθημένου αυτούς του 'Αλ. Και είπε προς αυτόν Νεκτ . C ; παρακαθιζόμενος δε ο Αλ. είπεν Α . || 6. προφήτα add . C. H 7. ή τοί

νυν ούτοι ούς αστέρας ώδε λέγεις εν τω ουρανώ φαίνονται πολλάκις ερωτώ C. ούτοι ούς λέγεις αστ . εν ουρ . φαίνονται ; Α. Η

8. ιδείν Α . είδέναι B.C. Μox uncis inclusa addidi ex cod . A , deinceps additamentum scribe cujusdaminserente sic : και

παραλαβών ο Ν . τον Αλέξανδρον εσπέρας γενομένης ( και ο τηλικαύτα διανύσας προφήτης διά της εαυτού μαγείας , αστρολογίας

(αστρολόγος 1.5 δε ου μικρός , και προορών μέλλοντα έσεσθαι , εις Αλεξάνδρου χείρας έμπεσών ου προέγνω τότε την προχει

μένην αυτό συμφοράν ) άγει (γάρ) αυτόν έξω της πόλεως ο Νεκτ. κτλ . || 9. Ο δε Αλέξανδρος άρας αυτόν επ ' ώμους ( hoc er
seqq.illatum) κατεκένωσε [leg . κατεκύλισε ] εις κρημνώδη τόπον. Ο δε καταπιπτόμενος λαμβάνει φοβερώς ( 1. τραύμα φονικόν

vel φοβερόν ) κατά του εγκεφάλου και είπεν Α . || 10. φανερώς Β ; φοβερώς C et A ; possis etiam φονικόν , nam in latinis: letali

ictu. Dein addidi τραύμα , quod excidit ; mox κατά τοισχίον C. cervicis in latinis , que ubique fere ad cod . A propies

accedunt . | 11. μοι addit C. | 12. ειδέναι add . Α. || 13. φοβερώς C et A qui ita habet : « Τελευτώ , Αλέξανδρε φοβερώς

είληφα το πράγμα (sic ). | 14. ουδένα Α .|| 15. ήμαρμένην C. | 16. ότε έμ. εμ. εύρον C ; ώς γαρ εμοιρολογισάμην εμαυτόν , εύρον

είμαρμένον μοι υπό ιδίου τέκνου αναιρεθήναι. Α . || 17. Τί πρός με τούτο ; μή άρα υιός σου είμι εγώ ; C ; εγώ ούν σου υιός τυγ

XIV. Sed interea Alexander jam annum duodecimum centes ostendam, » Recipit ita sese facturum velut cupi

appellens , et comes patri fiebat, et usu armorum indui me- das puer. Ergo ubi tempus est progressus oppido , dahat

ditabatur, simulque cum exercitibus visis gaudebat, et equis Alexandro videre quæ cupiverat. Enim non una sedulitas

insiliens et reliqua omnia miles ut poterat : adeo ut Philip . discenti puero cum magistro. Namque paulatim Alexan

pus hæc mirans sic ad illum : « O puer, aveo quidem et vultu der ad præscisam fossam hominem appellens , impulsam

fruens et moribus tuis, eorumque aliud duco ad similitu- improviso præcipitat; ibique letali ictu cervicis Necta

dinem nostri, aliud vero ac tuis ( alio vero non ita uteris ? ) nabus afflictus hæc est conquestus : « Mi , inquit , fili, Ale

ut si ex nostra natura . (Sed ne mihi ad proximam usque xander, quidnam hujus facti tibi consilium fuit ? » At ille re

iteres civitatem . ].) spondit : « Conquerendum igitur tibi est de arte ista , quam

Quod dictum cum Olympias etiam usurpasset , profectus- noveras. Quippe nescius quæ te impenderent, humi rimare

que Philippus foret, non similiaffectu quo solitum Nectana- ea quæ cæli sunt. » Ad hæc magus : « Equidem , inquit,

bum protinus repetit, eumque consulit super clandestino Alexander, læsum me letaliter sentio , sed proſecto nulli

mariti consilio. Qui cum , assidente sibiAlexandro , ex arte mortalium contra fatum permissa est fuga. Tum ille :

illa astrica loqueretur,interpellat puer, et « Heus tu , inquit , « Cur ista inquis ? « Respondit magus : « Olim quippe per

istæne , quas stellas appellas , agitant nunc in cælo ibique hanc scientiam videram fatale mihi fore a filio interfectum

visuntur ? » Et Nectanabus ita esse respondit. Pergit igi- iri . Ea igitur præscita non effugi . » Et Alexander : « Anne

tur Alexander : « Possumne istas videre atque oculis usur- ego sum filius tuus ? » Ita esse confitetur, et fabulæ reli

pare ? Annuit posse. Tempus exigit. Vesperam pollice- quam subseril seriem , tum Ægypti fugam tum ingressum

tur. Que ubi advenerit , « Comitare , inquit , una me- ad Olympiadem , et tractatum et amorem , et quanam arte

cum ad campestrem locum , easque tibi in cæli choro lu . potitus uxore sit ad similitudinem dei. Et in his dictis
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λείαν, και την από Αιγύπτου φυγήν αυτού (18), και την ΚΕΦ. ΙΕ' .

προς Ολυμπιάδα είσοδος αυτού , και την σκέψιν αυτής ,
"Ένθα Φίλιππος έρωτών την Πυθίαν, τις μετ ' αυτόν άρξεται

και πως εισήλθε προς αυτήν ως θεός "Αμμων , και πως της βασιλείας .

συνεμίγη ( 19) αυτή. Λέγων δε ταύτα εξέπνευσε το πνεύ

μα(20). “Ο δε Αλέξανδρος ακούσας ταύτα παρ' αυτού και
' Επανελθών δε Φίλιππος από της αποδημίας εξήλθεν

πεισθείς (21 ) , τον ίδιον πατέρα τελευτήσαντα ιδών κατ.
εις Δελφούς χρησμοδοτηθήναι τίς άρα μετ ' αυτόν βασι

ενύγη, και φοβηθείς ούκ είασεν αυτόν εν τω βόθρω, | λεύσει. Η δεεν ΔελφούςΠυθία ( 1) δεξαμένητου Κα

μήπως θηριόβρωτος γένηται . Νυξ γάρ ήν και έρημος σταλίου νάματος διά χθονίου χρησμού ούτως είπε: «« Φί

ο τόπος . Και στοργήν λαβών προςτον σπείραντα ( 22) λιππε, εκείνος όλης της οικουμένης βασιλεύσει και δό

διεσώσατο, και αναλαβών αυτόνεπιτίθησι (21) αυτόν επί | ρατι πάντα υποτάξει όστις τον Βουκέφαλον αλλόμενος(2)

των ώμων αυτού γενναίως και απάγει ( 24) προς 'Ολυμ- | δια μέσης της πόλεως διοδεύσει. » ' Εκλήθη δε Βουκέ

πιάδατην μητέρα αυτού. Και θεασαμένη η Ολυμπιάς |φαλος, επειδή εν τω μηρώ είχεν έγκαυμα βοός (3) κεφα

είπε προς Αλέξανδρον: « Τί τούτο, τέκνον ; » “Ο δε είπε λήν. Ο δε Φίλιππος ακούσας τον χρησμόν προσεδόκα

« Νέος Αινείας τον 'Αγχίσην βαστάζω( 25). » Και διη- νέον “Ηρακλέα (4).

γήσατο αυτή πάντα λεπτομερώς & ήκουσε παρά του ΚΕΦ. IC' .

Νεκτανεβώ. Η δε θαυμάσασα κατέγνω έαυτής ως (26)

πλανηθείσα υπ ' αυτού και μαγικαϊς κακοτεχνίαις μοι
"Ένθα Αριστοτέλης τους μαθητές ενερωτών αυτού, ει άρα

βασιλεύσουσι , τί αυτό δώρον χαρίζονται .
χευθείσα . Στοργήν δε λαβούσα έθαψεν αυτόν πρε

πόντως ώς πατέρα Αλεξάνδρου (27). Καί τάφον ποιησα- Αλέξανδρος δε Αριστοτέλει ( 1 ) το καθηγητή μόνω εχέ

μένη έχει αυτόν έθετο . Θαύμα (28) δε της προνοίας εστί χρητο και ικανών όντων παίδων ( 2) το Αριστοτέλει

δόκιμον, τον μέν Νεκτανεβώ Αιγύπτιον τυγχάνοντα εις | εις μάθησιν παιδείας , όντων δε (3) ταρ' αυτούς και

την Μακεδονίαν Ελλαδική ταφή κηδευθήναι , τον δέ | βασιλέων υιών, είπεν εν μιά των ημερών προς ένα αυτών

Αλέξανδρος Μακεδόνα τυγχάνοντα εις Αίγυπτιακήν τα- | 'Αριστοτέλης: « Εάν κληρονομήσης του πατρός το βα

φήν κηδευθήναι . σίλειον, τί μοι χαρίση (4) των καθηγητή σου ; » Οδεείπεν

χάνω ; "Έφη αυτώ ούν ότι] τέκνον. Ο δε είπεν : Πώς γέγονε τούτο ; Ο δε Νεκτανεβώ διηγήσατο αυτού την από Αίγ. φυγήν

κτλ . Α. | 18. και την εις Πέλλην αυτού επιδημίας C , quod A et B omittunt. || 19. συνεμίγει C. || 20. το πν. om. A et C. Η

21. πιστείς Β ; πεισθείς υπ' αυτού .. τελευτήσαντα κατενύγη C ; μαθών ουν Αλέξανδρος αυτού πατέρα τον τελευτήσαντα είναι,

εφοβήθη αυτόν αφεϊναι εν τω βόθρω , μή θηριόβρωτος γένηται Α. | 22. Post v . σπείραντα cod . A. pergit - έφη προς αυτόν : « Ουκ

ευ εποίησας , πάτερ , aliaque plura satis corrupta interponit , quibus Alexander Nectan. meritas fraudis sue penas dare

exponif . | 23. επιτίθησι exciditin Β . || 25. Ηancineptiam ignorat cod . A et versio latina . || 26. εαυτής ως Β. εαυτήν... ως

πλανηθείσα μαγείαις και προδοθείσα ανοήτως cod . A ; αυτήν... πλανηθείσαν ... μοιχευθείσαν C. | 27. λάθρα Φιλίππου add .

C. || 28. Quæ sequuntur non habet A.

Cap. ΧV . 1. Ποιθία Β ; ή δε κατά της Πυθίας ιέρεια C ; Επανελθών δε ο Φίλιππος εις τα ίδια βασίλεια , έπεμψεν εις Δελ

φους χρησμόν ληψόμενος , τίς άρα κτλ . Α . || 2. αλλόμενος post v . πόλεως ponit A. || 3. εμφαίνοντα ( 1. εμφαίνον ) add . C. || 4 .

“Ηρακλής Β . Ηρακλέα C. Α .

Cap . ΧVΙ . 1 'Αριστοτέλει , τώ Μιλησίω σοφιστή , καθηγ . Α . || 2. των π. ΑC . || 3. παιδείας om. C ; mox και παρ' αυτών Β ;

post v . υιών cod . C pergit : εν μιά των ημερών προςκαλεσάμενος Αριστοτέλης πάντας τους παίδας εκείνους , οίτινες ετύγχα

νον υιοί βασιλέων , ήρώτα ένα έκαστον αυτών λέγων · εάν κτλ . Cum cod . B facit cod . A , ubi : ειπε ούν προς ένα ο 'Αρ. || 4 .

animam exæstuat. Hinc Alexander comperto eo , quod

pater sibi quem interfecerat fuit , metuit eum in illo defosso

insepultum et prædam bestiis relinqui . Nam et nox

[Codex Reg . 4880, fol . 65.]

erat , et secreta ( deserta ? ) quo venerant. Naturali igitur

monitus affectu , superponit hominem humeris ; quem va

lentissime revectat in regiam . Ut autem reversus ad ma

trem est , cuncta narrat , quæ sibi supremo colloquio pater

dixerat. Hoc demirata est mulier, et secus de se quam vo

luerat judicavit , quod tot annis scilicet artibus lusa probri

rem fecerat. Nihilominus et sepelit cum honore Nectana

bum , et patri filius sepulcrum erigit operosissimum . Fuit

que inde prænosse quod huic genito ad vitæ clausulam de.

beretur : cum Nectanabus Ægypto oriundus Macedoniæ sit

sepultus; cum tantumdemque spacii de diverso Alexander

Macedonia (oriundus), morte sua [se ] foret Ægypto tra

diturus.

XV. Enim Philippus Delphos misit super regni sui sollici

tus successorem ; responsumque accepit in hunc modum :

« O Philippe , is demum tuis omnique orbe potietur, et

hasta omnia subjugabit, quicunque Bucephalum equum

insiliens medium Pellæ transierit. » Vocabatur enim equus

quem supra diximus illo nomine : [nam eo modo] quod cor .

niculata fronte terribilis foret , et quod inustio etiam for

tuita quædam ejus coxæ veluti taurini capitis imitamen in

sederat. Sed hac sorte recepta , rex opinionem fovebat

prædici sibi Herculem juniorem ex famula sibi natum.

XVI. At vero Alexander cum Aristotele jam tantum Mi

lesio uteretur, forte præceptoris istius ad puerorum ingenia

colligenda tale periculum exsliterat. Quippe cum plerique

essent filii regum et optimatum nobiles, sigillatim ab his

sententias rimabatur, et quod sibi quisque polliceretur, si

modo ad regnum patri succederet. Aliisque opes , aliis gra .

tiam dignitatesque amplissimas verbis laxioribus pollicen
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« Ει δε

" Έση παρ' εμοί συνδίαιτος (5) και ένδοξόν σε παρά πάν- | πολεμιστής: υπό δε Φιλίππου εν αμφιβολία ήν ( α) :

τας (6) ποιήσω. » “Ετέρου δε επίθετο: « Ει δε συ πα- έχαιρε γάρ ορών τοιούτο αριμάνιον πνεύμα του παιδός ,

ραλάβης το βασίλειον του πατρός σου , πώς χρήση μου ελυπείτο δε μή όμοιον αυτόν ορών το εαυτού χαρακτήρι.

το καθηγητή σου ; » Ο δε είπε : « Διοικητής σε ποιήσω,
ΚΕΦ. ΙΖ' .

και των υπ' εμού κρινομένων πάντων σύμβουλόν σε κα

ταστήσω. » Είπε δε και προς Αλέξανδρος » "Ενθα Αλέξανδρος τον Βουκέφαλος ίππον αχαλίνωτον επιβας

συ , τέκνον Αλέξανδρε , παραλάβης το βασίλειον εκ του δια μέσης της πόλεως διήλθεν . Ο δε πατήρ αυτου Φίλιπ

πατρός σου Φιλίππου , πως μοι χρήση των καθηγητή
πος ιδών έχάρη θεασάμενος τον αυτόν διαδεξάμενον .

σου ; » Ο δε Αλέξανδρος είπε: « Μελλόντων πραγμά- Εγένετο δε Αλέξανδρος ετών δεκαπέντε ( 1 ) , και εν

των πέρι άρτι πυνθάνη (7) και της (8) αύριον ενέχυρον μη | μιά των ημερών έτυχε διέρχεσθαι αυτόν τον τόπον (1)

έχων τότε δώσω σοι του καιρού και της ώρας έλευσομέ- , ένθα ήν ο Βουκέφαλος ίππος έγκεκλεισμένος και

νης. » (ο ) Και λέγει αυτώ Αριστοτέλης: « Χαίροις, Αλέ- ήκουσε χρεμετισμού (3) φοβερού , και επιστραφείς προς

ξανδρε,κοσμοκράτορ, συ γάρ μέγιστος βασιλεύς έση (το ). » τους φίλους (4) είπε:« Τίς ούτος οχρεμετισμός ίππου (5); »

Υπό πάντων δε Αλέξανδρος εφιλείτο ως φρενήρης και Γ 'Aποκριθείς δε Πτολεμαίος και στρατάρχης(6) είπε: « Δέ

παρέξεις Α . || 5. συνδίαιτος κοσμοκράτωρ Α. συνδιαιτώμενος μονοκράτωρ Β. || 6. πάσιν Α. | 7. περί μελλόντων μοι πραγμάτων

πυνθάνη ; Α . περί των μ . π. άρτι μη πυνθάνη C. Insolita verborum structura in cod . Β. prodit fontem poeticum. | 8. της

αύρ . C. τις α. Α . τί ότι α . Β. | 9. τότε δώσω εάν μοι δόξη ,του καιρού και της ώρας την υπόσχεσιν του παρασχεϊν επιτρεχόν

των A. In cod . Bet C vox τότε melius abesset . | 10. addit C : άπιθι , θεούς μαθητεύθητι · ουκ έτι χρεία σοι παρ' εμού μα

θεϊν τι . Τα νύν έχων παρά σου σημείον , του καιρού επανιόντος και της ώρας , τότε μοι ποιήσεις χάριν . || 11. υπό δ. Φ. αμφι

Bolia v A. Eadem jam legimus cap. 14. Quæ deinde in latinis sequuntur, infimam ætatem redolentia , a græcis nostris
abzunt.

Cap. ΧVΙΙ. 1. δεκατεσσάρων Α . || 2. εις τον τόπον C. || 3. χραιματισμού C ; χρειμετισμού Β . eodem modo in sqq . | 4. φίλους

Α , προπόλους C, πώλους Β. || 5. τουίππου Β. C ; είπε · άνδρες , ούτος και χρεμετισμός ίππου η λέοντος βρύχημα ; Α . | 6. Παρεπό

Σ

tibus , ubi ad Alexandri sententiam ventum est , ut ipse , si lium. » Ad hæc reges scribunt rursus ad Zeuxim : « Lite

foret quoque Philippi successor, super futuro polliceretur : ras luas Aristoteli quas super Alexandro feceras intimavi

« Haud equidem mihi, ait , ut a sapiente ista hæc senten- mus, quidve ad hæc ille responderit, præsto est tibi. Igitur

tia sederit . De futuris enim instabilibus et incertis fixanm ex utroque collige quid facto opus arbitrare. v Id tamen

dicere sponsionem , errantis est, benignitatis et fabilis ( fa- scriptum cum suspectasset Aristoteles, aliud in hunc modum

voris ? ) cum crastino ratum pignus nullus facile possederit. Alexandro refert : « Scripsere mihi Philippus et Olympias ,

Dabo tibi tuncquod facultas et tempus hortabitur. » Probat parentes tui , ea quæ tibi sumptui mitterent inconsultius

Aristóteles benevolentiam circumspectam , et « Ave, inquit, deperire. Neque accedo sententiæ , quicquam te indignum

sane tu rex profecto mundane cum isto prudentiæ tuæ pi- nobis ac parentibus sapere. » Ad hæc puer : « Scire te par

gnore ! » Atque hæc ei fuerat sententia de magistro . At | est , mi magister, ea quidem quæ ad nos a parentibus desti

vero vulgo , 'ut qui spurcius ea ( prudens el ? ) vi mentis nantur indigna esse illorum opibus et nomine , sed secus

calentior, [in amore) habebatur ; quam quis Philippus tamen de institutione regali reges pariter ac parentes quam

jam sincerius plecteretur. Videbat enim plenam indolem decorum fuerat commoveri si fortunam hanc fragilitate po

martiis desideriis regalibusque : eo admordebatur solo quod pulari * . » Sunt etiam literæ utriusque parentis ad filium

nihil de se vultu et similitudine mutuaretur. ad hunc modum : « Sumptus tibi qui fortuna nostra digni

(Cum igitur pleraque ex his quæ in studentem pater lar- mittuntur, ne prodigeris , fili , nec literarum Aristotelis de

gius conferebat, ipse quoque liberalitate transcriberet, Zeu- te perverteris testimonium . Enim frugi te esse parcimonia

xidos quondam , ( non) celebris illius ad pingendum , sed comprobato. » His respondit Alexander : « Equidem mis

enim adseclæ regalis , tales literæ deferuntur : « Zeuxis Phi- sorum a vobis , mi parentes, modum nomine vestro dignum

lippo et Olympiadi salutem plurimam dicit. Est scire vos non confitebor. Expensam tamen eorum fieri pro necessi

ea quæ Alexandro destinatis non illi ad frugi custodiam tate regii nominis fateor. Neque vero de me magistri literæ

retineri, enim labi omnia facilitate donandi. Quare quod claudicabunt ejus præceptis non dignum a me nihilum fieri

sat sit estimatote dispensandum . » Ad hæc reges Aristotelinoscens; enim vos mallem neque adversus istæc aures malis

scribunt : «: « Nuntiat Zeuxis is qui sumptibus Alexandri est sermonibus reseruisse ; veritatemque hanc decentius conver

præfectus, ea quæ ad ejus usus largiamur ab eo facile di- tisse in eos qui id facere audent, et nostri curam regiam

labi, quia sit inconsideratior dilargitor. Ergo tu missa sus. agere pro illa populari malitis. »]

ceperis , atque ex sententia dispensabis. » Ad hæc Aristo- XVII . Id jam tempus, decimum quartum annum Alexan

teles :: « Ratum quidem habeo , mi rex , nostris Alexandrum der appellebat. Qui cum quadam die locum , quo clausus

institutis nihil sese nobisque indignum factilare : idque mox equus Bucephala fuerat , præteriret , conversus ad amicos

coram indole ejus inspecta vestra quoque sententia suæ hoc ait : « O viri , hinnitusne aures meas , annon rugitus

doctrinæ *. Quæ si vobis cordi est experiri, subjeci consi- / aliquis leoninus offendit ? » Ad hæc Ptolemæus qui Soter
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σποτα , ούτός έστιν ο λεγόμενος Βουκέφαλοςίππος, δν ο ] ειπών : « Χαίροις , Αλέξανδρε κοσμοκράτορ . » και από

πατήρ σου ενέκλεισε ενταύθα (8) διά το ανθρωποφάγος | τότε ιλαρός ήν (23) Φίλιππος επί τη του τέκνου ελπίδι .

αυτόν είναι . » 'Ακούσας (1) δε ο ίππος της Αλεξάνδρου
ΚΕΦ . 10 ' .

λαλιάς, εχρεμέτισεν εκ δευτέρου , ουχ ώς πάντοτε φοβε

ρον (το) , αλλά μειλίχιον( α) και λιγυρόν, ώς(12) υπό θεού " Ενθα Αλέξανδρος απελθών εις Πίσαν επί τον Ολυμπιακών

υποτασσόμενος. Ως ούν ήγγισε το καγκέλλω (13) και αγώνα διαλέγεται τώ Νικολάω βασιλεϊ των Ακαρνάνων και

Αλέξανδρος , ευθέως 6 ίππος προέτεινε τους εμπρο
μάχονται περί του αγώνος μετά αλλήλων .

σθίους ( 10 ) πόδας τω Αλεξάνδρω και ( 5 ) την γλώτταν Μια ( 1 ) ούν των ημερών εύρεν εύκαιρούντα τον πατέρα

αυτού προχαίνων (16) αυτώ, υποφαίνων τον ίδιον αυθέν- αυτού Αλέξανδρος , και καταφιλήσας αυτόν είπε: « Πά

την(17). Ο δε Αλέξανδρος θεασάμενος την θαυμαστής του τερ, δέομαί σου, επίτρεψόν ( 2) μοι εις Πίσαν πλεύσαι

ίππου πρόσοψιν(18) καιλείψανα πολλών ανθρώπων βιαίω | επί τον αγώνα των Ολυμπίων: » Ο δε Φίλιππος είπε

θανάτω ( 19) υποκείμενα αυτό , παραγκωνισάμενος τους προς αυτόν » Και ποίον άσκημα ασκήσας τούτο (3) επι

φύλακας του ίππου , ήνοιξε τον κάγκελλον και δραξά- | θυμείς(6); » “Ο δε Αλέξανδρος είπεν: « Αρματηλατήσαι

μενος του τένοντος αυτού (20) [ύπετάγη αυτώ και ] ήλλατο βούλομαι (6) . » Ό δέ φησι • « Τέκνον , προνοήσομαί σοι

εις αυτόν αχαλίνωτον , και διήγε διά μέσου της πόλεως | ίππους εκ των έμών ίπποστασίων επιτηδείους και ούτοι

Πέλλης. Δραμών δέ τις των ιπποφόρβων απήγγειλε | μεν επιμεληθήσονται (σ)· συ δε, τέκνον, γύμναζε σεαυτόν

[το γεγονός ] (21) τώ βασιλεϊ Φιλίππω έξω όντι της πό- επιμελέστερον: ο γάρ αγών ένδοξόςεστιν. » “Οδε Αλέξαν.

λεως(22). Ο δε Φίλιππος υπομνησθείς του χρησμού ευ- δρος είπε: « Πάτερ , συ επίτρεψον μόνον (1) απελθείν εις

θέως απήντησε τω Αλεξάνδρα και ησπάσατο αυτόν τον αγώνα έχω γάρ ίππους εκ νέας ηλικίας , ους εμαυτό

μενος δε τούτω Πτολεμαίος , και ύστερον Σωτήρ επικληθείς , φησίν Α . | 8. ενταύθα οm . Aet Β . | 9. επακούσας Α . | 10. και

γοερόν add . Α .|| 11. μελιχρόν C et Bκαι μειλίχιον Α , qui om. και λιγυρόν || 12. τάχα Α. | 13. καγγέλω C. || 14. τ . έμπροσθεν

π. C ; τους π . έμπροσθεν Α . | 15. om. haec Α . ubi ita locus habet : προτείνας τους πόδας [τους] έμπροσθεν κατά πάντα εκεί

νησεν , ώς τώ ιδίω δεσπότη λιτανείας υποφοίνων. Εadem expressit interpres latinus . || 16. προσχαλών C. || 17. δεσπότην C.

| 18. μορφήν C ; την κενών [καινήν ] πρόσοψιν Α . | 19. βίω θανάτω Β ; om . C ; ανθρώπων βιο [ Ι . βιαίως) θανατησάντων ,

ηλέησεν ως άνθρωπος . Παραγκωνισάμενος [δε] τους φίλους όντας, ήνέωξεν τον κάγγελον τη εαυτού τάξει πεποιθώς Α . Η

20. δραξάμενος της του ίππου χαίτης ,υποτεταγμένου αυτό γεννήσει δ' αν αχαλίνωτον [υποτεταγμένον αυτώ ήγεν Πέλλης διά μέσου

αχ . ?]. Δραμών δέ κτλ . Μox in cod . Bet C pro προς dedi είς. Quo antecedunt inclusi utpote abundantia vel certe non suo

posita loco. | 21. το γεγονός addidi ex cod . Α . | 22. αγνούμην (?) τώ στράτω αυτού ποιoύντι addit C. || 23. γεγηθότως διετέλει Α .
Cap. ΧVΙΙΙ . Ο δε Αλέξανδρος πεντεκαιδεκαετής γεγονώς εν μια των η. ευκ . τ . π . ευρών , καταφιλήσας είπε A. Co

des Cita : Μια ούν των ημερών Αλέξανδρος μετά των συνηλικιωτών αυτού συνών , λόγους λόγους προτείναντες , εισφέρε

ται λόγος , ώς ότε εις Πίσαν άρματηλατούσιν οι δοκιμώτεροι των βασιλέων παίδες , και τα νικήσαντι αθλα διδούσαν από του

Ολυμπίου Διός : ός δ' αν ηττηθείς , παρά των νικησάντων θανατούται . Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος έρχεται προς Φίλιππος

δρομαίος, και ευρίσκει αυτόν ευκαιρούντα και καταφιλήσας αυτόν είπε · Πάτερ κτλ. || 2. επίστρεψόν μοι ιππηλατήσαι εν τω

πλεύσαι με εις Πίσιν εις τ. αγ . τ. 'Ολ. Β ; correxi ex cod. C et A ; cod .C subjungit : επειδή αγωνίσασθαι βούλομαι. |

3. τούτους C. | 4. Addit C : ου συγχωρώ σοι ταύτα πράξαι. Addit A : οίδα γαρ ότι , ως βασιλέως υιός, ουδέν πλήν ( πλέον cod. ) που

λεμικών ασκημάτων αγωνίζη · ούτε γάρ πάλην ούτε παγκράτιον ούτε έτερόν τι των γυμναστικών εγυμνάσω. Similia Valerius.

Η 5. addit C : και εί τούτό μοι ου συγχωρείς, μετ' ολίγον όψη με θανούμενον. || 6. και ούτοι συμπαρακολουθήσουσιν ευθέως Α.

| 7. μόνον deli pro μοι ex cod . A ubi : συ με μόνον επίτρεψον , εγώ γαρ έχω εμαυτώ ίππους , ούς εκ ν . η . έθρεψα .

postea appellatus est : « Imo vero hic ille est equus Buce- currit ad puerum , et salutat inde ut orbis integri dominum .

phala , quem ob vehementianı pariter et sævitudinem den- Quare lætior quidem spe filii pater Philippus tunc agebat.

tium hactenus claudi rex pater jussit. » Et inter hæc rursus XVIII . Sed Alexander quintum et decimum ingressus

alius equi ejusdem hinnitus auditur, acutus ille quidem , sed annum , explorato temporis opportuno , cum veniam e pa

nibil increpans ad formidinem pristinam , enim mite ali- ternis auribus pignerato osculo impetrasset, precario petit

quid et mansuetum prorsus , ut diceres alloquia illa ad ho- ut sibi Pisas apud Olympia certaturo iter largiretur. « Et

minem esse morigera , non equi hinnitum sævientis. Nam quid , inquit, laboris vel artis genus est, quod tibi ad cer

et pedes priores extenderat, et gesticulam mansuetudinis tamina præparatur ? Neque enim reor non regumte nominis

luserat , et supplicis quodam motu blanditus est. Quod ubi memorem hanc gloriam cupivisse, » Tum ille quidem qua

intuitus est Alexander, fuisse in illo antehac tam truculen- sint parum liberalia munera refutat ac negat, pugillatus

tum officium edendis hominibus demiratur. Denique custo- scilicet atque luctatus [et] quæ vilem cestibus sive cursu

dibus evitatis , claustrisque dimotis , animal educit ,jubam- plebicula vivat [ 1. plebiculam juvant ). « Enimvero , in

que ejus cum læva apprehendisset , audacius nescias an fa- quit, quadrigis utcertem .» Sedet patri professio adolescentis,

cilius, tergum quadrupedis insultat , effrenemque eum , sed et a Equos, ait , ad hos tibi usus jubeo protinus deduci, de

morigerum tamen imperiosis moribus aurigabundus hac at- quibus tibi ( Incipit codex Ambrosianus) ad votum procli

que illac Alexander circumducit. Quod cum admirationi vi- vitas fiat : neque enim improbo hujusce desiderii gloriam . »

sentibus foret , ex cursu quidam rem periculi hujus nuntiat Tunc filius : « Gratiam equidem tibi , pater, hujusce muneris

Philippo. Sed ad memoriam ille revocans monitus oraculi oc- facio : habeo quippe equos quos exacta tutela recenti ad hæc
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ανέθρεψα. » Καταφιλήσας δε αυτόν Φίλιππος και θαυ- της αύριονζωής: τύχη γάρ ουχ έστηκεν εφ' ενός τό

μάσας αυτού την προθυμίαν φησί προς αυτόν : « Τέκνον, που ροπή δε τους αλαζόνας κατευτελίζει (26 ). » ο δε

ει βούλει (8) , βάδιζε υγιαίνων (9) . »'Απελθών δε επί τόν | Νικόλαος έφη: « Λέγεις μέν ορθώς , υπονοείς δε ουχ ού

λιμένα εκέλευσε ναύν καινήν καθελκυσθήναι(το) και τους τως(27)· τί δε παρεγένου ενταύθα, θεατής ή αγωνιστής;

ίππους άμα τους άρμασι έμβληθήναι ( ι) · επενέβη δε και η έμαθον γαρ ότι Φιλίππου εί του Μακεδόνος υιός.

αυτός ( 12) άμα των φίλω αυτού Ηφαιστίωνα, και εύπλεύ- | 'Αλέξανδρος είπεν - Εγώ (28) πάρειμι αγωνίσασθαί σοι

σας(13) παρεγένετο ( 14) εις Πίσαν . Εξελθών δε και λα- τον ιππαστικών αγώνα , μικρός ών τη ηλικία . » Νι

βών ξενίαν(14) εκέλευσε τους παισι περί τήν τών ίππων κόλαος είπε: « Μάλλον παλαιστής ή παγκρατευτής και

επιμέλειαν ( 15) γενέσθαι , και αυτός άμα το φίλο“Ηφαι- | ιμαντομάχος ήκεις. » Όδε Αλέξανδρος πάλιν έφη: « Αρ

στίωνιεπίτον περίπατον ( 16) εξήλθεν . Υπήντησεν αυτοίς ματηλατήσαι βούλομαι. » Υπερζέσας δε τη χολή Νικό

Νικόλαος ( 17) ο υιός 'Αρείου (18 ) βασιλέως Ακαρνάνων | λαός και καταφρονήσας Αλεξάνδρου , θεωρήσας το νέον

πλούτο και τύχη, δυσί θεοίς αστάτους(19), φρυαττόμενος , | της ηλικίας αυτού , ου μαθών δε το της ψυχής αυτού ευ

[ανήρ ευμεγέθης και άλκιμώτατος λίαν(20) ] και τη τού | θυμον (29) ενέπτυσεν αυτώ ειπών : « Μηδέν σοι καλόν (30 )

σώματος δυνάμει πεποιθώς. Και προσελθών ησπάσατο γένοιτο. “Οράτεεις τίνα ελήλυθε το Πισαίον (31 ) στάδιον. »

τον Αλέξανδρον(21 )ειπών: « Χαίροις , μειράκιον. » ο “ Ο δε Αλέξανδρος δεδιδαγμένος ών (32 ) της φύσεως εγ

δέν « Χαίροις και συ , όστις αν είης και πόθεν τυγχά- κρατεύεσθαι, απομαξάμενος τον εν ύβρει πτύελον, και

νοις( 22 ).»“ Ο δε Νικόλαος είπε το Αλεξάνδρω:( 23) « Εγώ | μειδιάσας θανάσιμον φησίν: « Νικόλαε , άρτι σε νική

είμι Νικόλαος και βασιλεύς Ακαρνάνων. » “Ο δε Αλέ- σω (34) , και εν τη πατρίδι σου 'Ακαρνάνων δόρατί σε

ξανδρος είπε προς αυτόν: « Μή ούτω γαυριού , Νικό- λήψομαι. » Και απέστησαν απ' αλλήλων διαδακνόμε

λαε βασιλεύ , φρυαττόμενος ( 24 ) ως ενέχυρον (25 ) έχων Ι νοι.

Η 8. sic A ; όπου βούλη C ; εί τούτου βούλει Β. | 9. Post υγιαίνων cod . C addit : και ποιήσας ( Ι . εποίησε ) αυτώ ( αυτόν cod. )

στολήν , οίαν ο Αλέξανδρος διωρίσατο · ώσπερ τις θεάσαιτο ( θεάσαι cod.) τώ ηλίω ανατείλαντι, τούτο ήν ή χρoία (χρεία cod.)

της στολής: κατακοσμήσας αυτήν μαργάρω και λίθοις τιμίοις. || 10 sic. A ; κατασκευασθήναι BC . | 11. θήναι Β ; pergit C : και

στρατιώτας παραλαβών επέβη άμα τ. φ. | 12. sic A ; επέβη δε Αλεξ. Β. | 13. ευπλοήσας Α ; αποπλεύσας Β. C. | 14. sic A ;

παραγίνεται Β. C. || 14. ξένια πολλά Β. C ; εμβάς ( 1. εκβάς ) και λαβών ξενίαν εκέλευσε τους θεράπουσι γενέσθαι περί την των

ίππωνεπιμέλειαν, και αυτός άμα τω Ηφαιστίωνι επί περίπατον εξήει Α. || 15 πάσι τήν τών ίππων αμειψιν Β. C. || 16. άμα τω

“Η . περιπατών εξήλθεν Β. C. || 17. Νικ. ονόματι ανδροφυής τη ηλικία Α. | 18. Άρδέου C; βασιλ . αβέαιος Ακαρνανών Α , « Dans
le moderne ce Nicolas est tils de Darius , roi de Perse . » Berger de Xivrey ad marg Ms. sui . || 19. & ot. addidi ex A ;

deinde in cod . C : φυλαττόμενος. || 20. inclusa additli ex C. | 21. άμα επί τι παρείη θέλων μαθείν add . Α . | 22. όστι , ποτέ

τυγχάνεις Α . || 23. ο δε έφη· τίνα που εμόν προσαγορεύσεις και εγώ κτλ. Α . cf. latina . || 24 , και φρυάττου C. | 25. μή ως δεκα

νόν έχει ( sic ) περί της αύριον ενέχυρον ζωής A , unde in nostris refinxi ως ενέχυρον pro ως το έκανόν. | 26. melius A : ροπή

δε μεταβάλλει τους άλ. [και] αυχενίζει . || 27. υπονοείς δ. ούχ ούτ . om. Α , uti Valerius ; mox pro το cod . Α επί τί . ] 28. Co

dex A : ο δε είπεν' πάρειμι αγωνισόμενος τον ιππαστήν , καίπερ ( και γάρ cod. ) έτι μικρός ειμί τη ηλικία , ουδέ συνωρίδος

ουδε έτερόν τι τούτων. Ο δε είπε: Τί ούν βούλει ; Ο δε άρμαλατήσαι θέλω. Διαζέσας τη χολή ο Νικ. | 29. sic C ; το

της ψυχής εύχυμα (εύχυμον ? ) Α ; το τ . ψ . πλάτος Β. || 30. κακόν C. || 31. το της πίστεως στ . Β ; ceterum verba οράτε... στα

δίον om . A | 32. ην C. deinde υπό της φ . Β . C. Latina laborant. || 33. sic A ; τον έν ύβρει σύελον Β ; τον ενυβρισίαλον

( que vox delenda in Steph . Thes . ) C. || 34. addit C : μείζων γάρ Άρεως και Ηρακλέους σοι φανήσομαι , και παρ' εμού

το ζην απολέσεις . Ιn A. Iocus ita liabet : Νικόλαε , όμνυμι αγνήν τού εμού πατρός σποράν και μητρός γαστέρα ιερόν, ως

και ενθάδε άρματι νικήσω , και εν τη πατρίδι Ακαρνανών δόρατί σε λήψομαι » . Ταύτα ειπόντος , απέστησαν απ ' αλλήλων δια

δακνόμενοι (διαμαχόμενοι C ; om . Β . ) .

grec

mihi studiosius præparavi. Hæc quoque professio Philip- Alexander refert : Istam arrogantiam non probo. Quid enim

pum juvat, laudatumque studii filium facile permittit , cum te juvabit imperii vana jactatio de secundis crastinis flu

primum sibi deduci ad navigia currus et arma jussisset.Igi- ctuantem ? Non enim vides ut stare fortuna hominum ne

tur escensa navi comitatusque Hephæstione amico , secunda sciat, utque in his fragilior liabeatur quicumque illa dea

admodum tempestate Elim appellitur. Quo in loco cum victitant nixabundi ? Ad hæc Nicolaus : Hæc quidem , in

equorum curam famulis nandavisset, atque ipsus visum quit , non invenuste : enim vero velim scire cur adsis ? nam

doca deambulatumque procederet , obviat forte Nicolao cui- te Philippi filium fama pralocuta est. Fatetur Alexander

dam adolescenti regulo ex Acarnania. Celsius quidem illo et sese ad certamina quadrigarum studio coronæ venisse. Tum

sublimius se ferente ( quippe qui duplici eoque perflabili Nicolaus felle de nimia indignatione suffusus, despectans

deorum adminiculo levaretur opulentia scilicet et fortuna ) , que ejus ætatulam , neque vim animi considerans , con

habebat tamen Nicolaus ipse quod sibi de suis viribus polli- sputum adolescentulum et maledictis increpitum dereliquit.

ceretur . Nihilominus salutando Alexandro præstitit se prio- At vero Alexander qui omnium disciplinarum continentiam

rem , nescius etiam tunc itus illius causas et certaminis stu- magistro ostentare didicisset, abstersit clementer spatamen

dium . Fuit tamen non sine contumelia salutatio : nam et ta , injuriamque arridens, ait : Juro cquidem tibi , Nicolae,

Ave , inquit , o puer : nec ille sedulo resalutat. Tunc se- patris mei pariter ac matris majestatem , ut te et in lice

cundo Nicolaus, Et quem , inquit , arbitrere te tam incurio presenti certamine etAcarnaniæ telo superabo. Hinc soluta

sius salutasse ? Quippe ego Nicolaus ille sum rex Acarnanum . est fabulatio .
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ΚΕΦ. ΙΘ' . 'Ολύνθιος , έκτος Περίερος Φωκαεύς , έβδομος Λάκων

Λύδιος , όγδοος Αλέξανδρος Μακεδών , έννατος Κλινό.

" Ενθα Αλέξανδρος τον ιππικόν αγώνα συν τω Νικολάω αγω
μαχος Λοκρός. " Έστησαν λοιπόν επί την ιππασίαν (6):

νίζεται μετά των άλλων , του Νικολάου αποθανόντος .

ηλάλαξεν η σάλπιγξ το εναγώνιον μέλος: εξήλθον (1)

Μετά δε ημέρας ολίγας επέστη και του αγώνος προ- αι ταβλώσεις των ίππων , ήνοίγησαν οι αφετήρες των

θεσμία και εισήλθον αρματηλάται εννέα , οι μεν τέσ- καγκέλλων, προεπήδησαν πάντεςοξεί ορμήματι(6)χρη

σαρες βασιλέων υιοί τυγχάνοντες, αυτός Νικόλαος ο σάμενοι : πρώτον καμπτήρα περιήλθον (ο) , δεύτερον και

'Άκαρνάν (1 ) , και Ξανθίας και Βοιώτιος (2 ) και Κίμων (3 ) και τρίτον και τέταρτον. Οι μεν ούνυστερούντες ήτόνησαν(10)
Κορίνθιος και Αλέξανδρος ο Μακεδών» οι δε λοιποί σα- των ίππων λιποψυχησάντων: τέταρτος ήν Αλέξανδρος

τραπών και στρατηγώνυιοί ήσαν. Ετέθησαν (1) λοιπόν τα ελαύνων , όπισθενδε αυτού και Νικόλαος , ουχ ούτως έχων

του αγώνος πάντα, και η κάμπη εκληρώθη. 'Έλαχε πρώ- το νικήσαι ως το αναιρήσαι τον Αλέξανδρον ήν γάρ και

τος Νικόλαος, δεύτερος Ξανθίας , τρίτος Κίμων , τέταρ- πατήρ του Νικολάουυπό Φιλίππου εν τω πολέμωναναιρε

τος Κλειτόμαχος (5) Αχαιός, πέμπτος Αρίστιππος | Θείς(ο). Τούτο ούν γνούς και φρενήρης Αλέξανδρος, πεσόν

Cap. ΧΙΧ. 1. 'Ακαρναίος Β ; om. A et C. | βιόσιος Β ; om . C. || 3. Κήμων B , Κίμος Α , Κόμων C , Conon Valerius Maji , at

in cod . Reg. 4880 recte legitur Cimon ; vocem o κορίνθιος om. C. || 4. Α : ετέθη υδρία και εκληρώθη , και έλαχε α' κτλ . | 35.

sic BC et Valerius , Κλινόμαχος A , addito patriae nomine , quod et hoc 1. et in sqq. reliqui codd. omittunt. Sequentia

nomina dedi ex A , quum in B et c corrupta sint et ita adornatautnon novem sed decem numerentur.Quintus Valerio

est Balcheus,quodortum ex antecedente 'Ayatos , ut deinceps-sextus fiat qui esse debet quintus et sicporro. In B etc
quintus recte est Aristippus ; sextus " Όλυνθος C. , ' Ολβυδος Β , quod ortum ex antecedente Αρίστιππος Ολύνθιος; ita jam

septimusin codd . Bet C est Πιήριος (Pierus Valer . ), octavus in Β Λακωνίδης ( i . e. Λακ . Λύδιος ), in ( Λαομέδων et infra
Λαομέδων ο Λύβιος ; in Valer. Alcan. Nonus est Alexander ; quibus superadditur in BC Νικόμαχος άκρος. Ηunc omittit Va

lerius , quem ex allatis corrigere licet . || 6. ιπποφασίαν A. addens εποχευόμενοι τους άρμασι. || 7. Pro his A : αφέθη η αφε
τηρία : προεπήδησαν κτλ. || 8. άρματι Β .ορμή μεταχρησάμενοι C. || 9. π . On. Bet A 1 10. υστερήσαντες άτονησάντων τ. ι. Α;

aptius scriberetur οι μεν ούν υστέρησαν, άτονησάντων τ. ί και λιποψ . Ceterum post v . λυποψηχησάντων ( sic ) cod. C prepostere

intercalata habet nescio unde haec : Και ιδού Νικόλαος τη ουρανία ( ουρανίω cod. ) έζωσμένος εσθήτι , και συν αυτώ Κίμων

( Κύμ. cod . ) ο Κορίνθιος ήκασία (εικασία scr. Berger.interpretans : Cymon également en costume derepresentation ( ?) .
Postulatur color vestis , quo a ceteris Cimon distingueretur . Conjecerim πρασίφ vel πρασίνω ( viridi) . Sic πράσινον σχήμα

Malala commemorat p. 173 ed. Bonn. de diversicoloribus certatorum vestibus verba faciens ) και αυτός έζωσμένος ,μετά

δε τούτους (τούτοις cod. ) Λαομέδων ο Λύβιος ( Λύδιος ? ) ην τέταρτης. (1gitur unum nomen excidit , Alexandri scilicet. ) Και

μεγίστου θρύλλου ( θρήλου cod. corr. Berger. ) γενομένου , οι του Ολυμπίου μέρους φυλέται ( sic. Berger ; φυλήται cod . ) προς
Λαομέδοντα επεβόων: « Τί την ψυχήν συμπάσχεις , ώ Λαόμεδον , και συν μειρακίω ήλθες μαχέσασθαι και μή κατάνευε άρμα
τηλατών. » “ Ο δε Λαομέδων φησί προς αυτούς· « Υμείς οι του Ολυμπίου απιτε (άπειτε cod. ) απ' εμού κάγώ παρά του με!-

ρακίου εκδέχομαι στεφάνους εκ του μελχίου ( τεμένους s . μειλιχίου ? ) Διός. » Ο δε Αλέξανδρος φησί προς αυτόν : « Ναι , ούτως

έχει » από γάρ τούδε του αγώνος και ητου πατρός πραγματεύεται μοι βασιλεία. » Και ταύτα ειπών, και κρατήσας της χειρός
αυτού κατεφίλησεν αυτόν, λέγων· « "Ιδε και νέος Οινόμαος ( sic Berger. pro Iνόμαος ). » Μεταξύ δε αυτών έκαστος το ίδιον

( τω ιδίω cod. ) περιεποιείτο σκεύος , Αλέξανδρος έχων δ' ( δέκα cod . ) ίππους βασιλικούς ( βασιλίους cod. ) δαγαλίους ( Θετ

ταλικούς? certe Bucephalus erat Thessalus . V. Ρlutarcli. ΑΙ . 6 ) , δεξιόν μεν τον Βουκέφαλος , αριστερον δε τον Πεγάσιον ( πετά .

σιον cod. ) . Και εστήκεισαν κατ ' αξίαν , ώστε πάντας λέγειν εν τοις Ολυμπίοις γεννηθήναι τους του Αλεξάνδρου ίππους . Παρειστής

κειμα πάριος (Berger. conj. παρ' ειστήκημα Πάριον , qua significare posse auguratur : les assistans étaientplaces pres d'
monument de marbre de Paros : Scribendum παρεστήκει μαππάριος , adstitit is , qui mappα signum certatoribus dare S0

let ) : συμπαρήσαν οι βλέποντες · οι σπένδοντες επεβόων « Ζεύς άνωθενεώρα. » Ο δε ιερεύς του Διός αθλοθέτης εκάθητο . Ο όχλος

των θεωμένων ( θεωρείνcod.) προςεπήγετο ιδείν το αποθησόμενον. και ήν ιδείν μυριάριθμον όχλον οφθαλμόν ένα έχοντας , και

αυτόν ( τούτον? ) προς Αλέξανδρον. Μεταξύ δε τούτου Αλέξανδρος την σημασίαν ποιείται και διά της χειρός τούς όχλοις εμήνυε .

Οι δε όχλοι ευφήμουν και πολλοίς έρις συνέπεσε (2): σιγή δε τοις πάσιν εξίσου εγένετο. Και ιδού οι καγκελλίδες άφνω ανεώ.

χθησαντο θάμβος είχε τοις πάσιν. Εξήλθον δε άμα Νικόλαος και Καλλισθένης ( in anteced . pro Callisthene Olynthio vidimus
Aristippum Olynthium ) μέσον τον Αλέξανδρον έχοντες , ώδε κακείσε περισκοπούντες το πώς αυτόν θανατώσουσιν . "Ηγετο δε

'Αλέξανδρος μέσον αυτών , καθάπερ χειμαζομένη ναύς. Και ο μεν Καλλισθένης πλαγίως εκ δεξιών , όπισθεν δε αυτού ήν Νικόλαος

ουχ ούτως έχων το νικήσαι et cett., ut in Β et A. || 11. πότε add. C ; deinde pergit ita : ώς δε τον επί τη σφενδόνη ( cod.

επι σφενδώνα ) κατέλαβον τόπον , ενδίδωσι τας ηνίας Αλέξανδρος και ο Βουκέφαλος περικυλίσι ( περικλύει cod . ) τους ίππους
και τον μεν Καλλισθένην περιδραμών τη σφενδόνη ( σφενδώνι cod . ) απερρίψατο τον δε Νικόλαον συνεχώρησε προαπελθεϊν αυ

XIX . Non multo autem post cum dies certaminis adve. transitus et infesto consilio, ut si prætervehi queat, non abs

nisset, aurigandique professio studio excitaretur, novem que periculo Alexandri consulturus. Id quidem illum non satis

quidem omnes , sed regii juvenes (quatuor) competebant : fugerat. Nam et causa odii commonebat, quod bello Nico

quorun sortito primo Nicolaus astitit carcere , secundo lai patrem Philippus oppressisset. Igitur astu se dedebat

Xanthias , tertio Cimon , quarto Clitomachus , Balcheus Alexander a Nicolao præteriri. Quippe jam ceteri , qui cursu

quinto , Aristippus sexto in loco , Pierus septimo, Alcan prævenerant, alii alio casu prolapsi primam spem potiundw

octavo , Alexander post nono . Hi cum ex more artis atque palmæ Nicolao dabant. Qui cum finem certaminis jam spe

certaminis institissentcurribus, lituoque signum solemniter rasset , infert sese Alexander voto præterlabendi . Ad hunc

increpasset , cuncti una prosiliunt. Enimvero Alexander conatum equis Nicolai concurrentibus, titubans dexter e

erat quartus a primo, Nicolao propius insequente , et spe ! mediis cernuantique persimilis , implicatos reliquos secumn

34 .
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των των πρώτων ( 2 ) ελαυνόντων υπ' αλλήλων , συνε ΚΕΦ. Κ'.

χώρησε τον Νικόλαον παρελθείν αυτόν · ο δε Νικόλαος
" Ενθα Αλέξανδρος υποστρέψας από της Πίσης εύρε Φίλιππος

αγνοών την ενέδραν διέβη , έχων την δόξαν του στεφανω γήμαντα Κλεοπάτραν την του Λυσίου αδελφήν.

θήναι ( και): και λοιπόν ήλαυνε πρώτος , μετά δε δύο καμ

πτήρας ( 16) σκονδυλίζει και δεξιός ίππος του Νικολάου | Ο δε Αλέξανδρος λαβών την κληδόνα ταύτην , νικηφό

και επί τω ρυμώ του άρματος(1ο), και συμπεσόντων των | ρος αναστραφείς(1) εις Μακεδονίαν ευρίσκει την μητέρα

ίππων καταπίπτει ο Νικόλαος. Ο ούν Αλέξανδρος έπι . αυτου Ολυμπιάδα απόβλητον γενομένην υπό του Φι

μένει ( 16) τη ορμή των ίππων έαυτού , και παρερχόμενος | λίππου του βασιλέως , τον δε Φίλιππον γήμαντα (1) την

επιλαμβάνεται των αξόνων ( 17) των οπισθίων του Νικο- αδελφήν-Λυσίου Κλεοπάτραν τούνομα. Ταύτη δε τη

λάου και συν τω ηνιόχω και τους ίπποις τελευτά ο Νικό- | ημέρα αγομένων(3) των γάμων Φιλίππου ( 4 ) , έχων τον

λαος. Και διαμένει λοιπόν ο Αλέξανδρος μονώτατος και / νικητικών και Ολυμπιακών στέφανον ο Αλέξανδρος είσ

γίνεται το τελευτήσαντι η παροιμία ή λέγουσα· δς άλ- ήλθεν(5) εις το δείπνον , και λέγει τώ βασιλεί Φιλίππω

λω κακά τεύχει εαυτώ κακόν τέτευχεν ( 18) . « Πάτερ , δέξαι μου των πρώτων ιδρώτων τον νικητικών

Στεφανούται λοιπόν ο Αλέξανδρος και αναβαίνει (29 ) | στέφανον, και όταν μέντοι καγώ δίδωμι(6) την εμαυτού

τον νικητικόν (20 ) εστεμμένος στέφανον στεφανοί γάρ αυ- μητέρα Ολυμπιάδα βασιλεί έτέρω (1) πρός γάμον, κα

τον ο Ολύμπιος τον κότινον στέφανον παρά τω Όλυμ- λέσω σε εις τον γάμον (8) Ολυμπιάδος . » Και ταύτα εί

πίω Διί. Και( 21) λέγει αυτό και του Διός μάντις» « Αλέ- πών Αλέξανδρος ανεκλίθη εναντίον Φιλίππου του πατρός

ξανδρε, προμηνύει σοι ο Ολύμπιος Ζεύςταύτα • θάρσεις αυτού (ο). Φίλιππος δε επί τοϊς λεγομένοις παρά'Αλε

ώσπερ γάρ Νικόλαον ενίκησας, ούτω πολλούς νικήσεις εν | ξάνδρου έτρύχετο ( ιο) .

πολέμοις. »

τον κτλ . utin cod . Β . || 12. malim των προ αυτού || 13. νικηθήναι C. ελπίδα έχων στεφανωθήναι ως νικητής Α . | 14. μετά δε

β' και γ' στάδια Α . μετά δε ταύτα C. | 15. επί το πρώτο άρματ: C ; επί τω άρματι το πρώτο B , quae sic inepta sunt , vel
cerle supervacanea. Quod substitui , indicavit Valerius : titubans dexter e mediis ( sic reposui e codice Regio 4880 ; cod.

Ambrosianus habet deartere medis; unde Majus fecit derter equus ) . Cod . Α . nilil nisi haec : σκονδυλίζει ο ίππος Νικολάου,

και καταπίπτει όλως το άρμα συν αυτώ τω ηνιόχω · ο δε επιβάς τη ορμή των ίππων Αλεξάνδρος παραυτά ανήρηκε τον Νικό

λαον || 16. επιβαίνει C. | 17. τω άξονι C. dein και et mox τοίς ίπποις om . Β . | 18 έτευχεν C addens : ως παρ ' Ησιόδω
( Οpp. 265. ) : « Οι αυτό κακά τεύχει ανήρ άλλω κακά τεύχων . | 19. διαβαίνει Β . || 20. τω δικητικό εστεμμένος στεφάνω Α.

Que sequuntur in Β στεφανοί γάρ... Διι non halbet C ; In cod . A. Iocus ita habet : και αναβαίνει εστεμμένος τον κόκκινον

( Ι . κότινον ) παρά τω Όλυμπίω Δεί . Ο δε νεοκόρος έφη αυτώ: Αλέξανδρε , ως Νικόλαον ενικήσας κτλ . || 21. Delevi que ante

Celluntin cod . Β : και λέγει αυτό και του Διός μάντις Αλέξανδρε προμηνύει σοι ο Ολύμπιος τον κότινον στέφανον παρά το

'Ολυμπίω Διt .

Cap. ΧΧ . 1. Cod. C : νικηφόρος ανεστρέφετο προς την Μακεδονίαν μετά πλήθους λαού , και ο Λαομέδων και συναρματηλατή

σας αυτώ ουκ έβούλετο γαρ καταλείψαι αυτόν . Οι δε λαοί θαυμάζοντες επί τη συνέσει και τη ανδρεία του Αλεξάνδρου ύμνου

αυτώ πλέκουσιν έχοντα ούτως

Στίχοι προς ευφημίαν Αλεξάνδρου

Aύχη , Φίλιππε· τέρπου , Μακεδονία . ανατείλας γάρ κατηγλάϊσε ρώμην,

ο μεν γεννήτης έντυχών Αλεξάνδρου , και πάντας ημαύρωσε λοιπούς αστέρας .

η δε πατρίς τυχούσα τοιούτου κάλλους , Δέχου ουν αυτόν , λαμπρά Μακεδονία ,

αυτόν δ' ύπαντήσαντες στεφανώμενον , και τους εχθρούς αμύναι έν τούτω δίδου :

νικητήν αήττητον γαούχον μέγαν : Αλέξανδρος γάρ έστιν ο κοσμοκράτωρ.

Ταύτα λέγοντες , την οδόν περιείων (sic) δάφνην έχοντεςεν ταϊς χερσίν ταϊς τούτων . Post nec pergit : Αλέξανδρος δε ελθών εις Μ .

ευρίσκει κτλ . ut supra. || 2. Cod. A : γαμούντα την αδελφήν αυτού Κλεοπάτραν; nbi pro αυτού reponendum Αττάλου, quod

nomen etiam Valerio e cod. restitui, quamquam Attalus revera non à €).po : Cleopatræ sed Ocios fuit . Historiam quæ hoc

capite et sequenti narratur habes ap. Plutarch. Alex . c . 9. Noster quo consilio Attalo Lysiam substituerit, patet e cap.se

quente. | 3. επιτελουμένων Α . | 4. Cod C pergit ita : Αλέξανδρος τους βασιλείοις έπεισέρχεται στεφανώμενος , σκήπτρον

νίκης τη χειρί κατέχων και τω πατρί την προσήκουσαν απεδίδου τιμήν : και παρ' αυτού τη τραπέζη εκελεύθη καθεσθήναι. Ο δε

Αλέξανδρος έχων τον νικητικόν στέφανον λέγει τώ βασιλεϊ Φιλίππω · κτλ. || 5. εισέρχεται και ανακλιθείς λέγει· πάτερ κτλ. Α | 6.

prestaret εκδίδωμι; cod . Α. εκδύσαιμι ( sic ). Η 7. Όλ. βασ. έ. om . Α. || 8. καλέσω σε εις τους έμής μητρός γάμους . Ο δε

«Φίλιππος επί τοίς ειρημένοις έτρύχετο Α. || 9. Post αυτού C addit γελωτοποιός ( γελοποιός Β ). Quod delevi , quum pertine

moratur . Enin tunc Alexander subiens, præteracto prola- cedoniam . Sed offendit forte , ex licentia regia spreto con

psoque Nicolao superveclus, rem belli sub stadio transegit . jugio Olympiadis , Philippiim tunc in Cleopatræ nuptiasde

Exin victor corona redimitus escenso templo cum Jovem mutantem Attali alicujusdam non ignobilis filiæ . Die igitur

Olympium salutaret , æstimatione rei gestæ aut instinctu nuptiarum irruens regis triclinium coronatus : Sume, inquit,

« lei , sacerdotem ferunt sic fortunam victoria interpretatum , hunc primum , o pater, laboris mei fructum : et una coro

ut quod primo certamine Nicolaum [i . e . vexólaov] vicisset, nam in caput patris transtulit. Tunc adjecit , Gaudeo qui

esset sibi conjecturæ , perfacile multos eum populos vinci- dem quod in præsenti lætamini : et ego cum matrem aliis

turum , universitatisque dominio potiturum . regalibus nuptiis conjugabo, vos quoque participabo convi.

XX . Hisce ergo omine atque lætitia ovans repatriat Ma- vio : et una cum dictis adversuni Philippum decumbit. Sed
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ΚΕΦ. ΚΑ'.
δε ταϊς τραπέζαις ως όπλοις έχρήσαντο(15), άλλοι δε υπό

σκοτεινούς τόπους ανεχώρoυν ( 16) , ώστε θεωρείν νέον

"Ενθα Αλέξανδρος υβρισθείς υπό Λυσίου τους εν τω δείπνο
άλλον ( 17 ) Οδυσσέα τον Αλέξανδρον τους της Πηνελό .

πάντας ημισφαγείς ποιήσας τον Λυσίαν απέκτεινε .

πης ( 18) μνηστήρας αναιρούντα.

“Ο δε Λυσίας ( 1 ) συνανακείμενος(2) τώ Φιλίππω είπε:

« Φίλιππε βασιλεύ (3) , νύν γάμον σοι τελούμεν Κλεοπά ΚΕΦ. ΚΒ'.

τρας της αδελφής έμής (6) , εξ ης παιδοποιήσεις γνη .

σίους παίδας(5) ομοίους όντας τη σω προσώπω: » Ακού
" Ενθα Αλέξανδρος πρός φιλίαν συνάπτει Φιλίππω την Όλυμ

πιάδα.

σας δε ταύτα Αλέξανδρος παρά Λυσίου οργίζεται, και

ως είχε την κύλικα ενέτεινε (6) τώ Λυσία , και δίδωσιν Εξέρχεται ούν ο Αλέξανδρος και φέρει την μητέρα

αυτώ(1) κατά του κροτάφου και αναιρεί αυτόν . Ιδών δε | αυτού ( 1 ) εις το παλάτιον, την δε αδελφήν Λυσίου Κλεο

Φίλιππος το γενόμενον ανίσταται ξιφήρης μανικόν (8) | πατραν φυγάδα εποίησεν εκδικών ( 2 ) τον αυτής γάμον.

έχων το ξίφος κατά του Αλεξάνδρου, καιπίπτει σκελλι Βαστάσαντες δε οι δορυφόροι τον «Φίλιππον κατέκλιναν

σθείς υπό(ο)της κρηπίδοςτου ακουβίτου (ιο).Ο δε Αλέ- αυτόν επί του κραββάτου (3) κακώς (6 ) έχοντα.Και μετά

ξανδροςγελάσας είπε προς «Φίλιππον· «“ Ο την Ασίανόλην 1 ημέρας δέκα εισέρχεται Αλέξανδρος προς τον Φίλιππον,

σπεύδων παραλαβείν (α) και την Ευρώπην εκ βάθρων και παρακαθεσθείς αυτό είπε : « Φίλιππε βασιλεύ (τω

καταστρέψαι ουκ ηυτόνησε ( 12) βήμα εν ανελθεϊν. » Και | ονόματί σε καλέσω , μήπως αηδώς έχης το υπ' εμού

ταύτα ειπών Αλέξανδρος ήρπασε το ξίφος από του πατρός | πατέρα σε φωνείσθαι) , εισήλθον πρός σε ουχ ώς υιός σου ,

αυτού Φιλίππου , και πάντας τους ανακεκλιμένους (13) | αλλ' ώς φίλος , μεσίτης ών (5) υπέρ των υπό σου αδίκως

ημισφαγείς εποίησεν ( 14 ) . Ην δειδείν Κενταύρων ιστο- προς την σην (6) γυναίκα καταπραχθέντων. (1) » Λέγει αυ

ρίαν· οι μεν γάρ αυτών υπό τους κλιντήρας έφυγον , οι ] το Φίλιππος « Κακώς εποίησας , Αλέξανδρε , αναιρών

at vox ad Lysiam , uti patet ex cod . A. Deinde cod . C pergit : Ο δε Φίλιππος θεασάμενος αυτόν σκυθρωπός γίνεται και

μεταμελείται εφ ' οίς έπραξεν εις Ολυμπιάδα . "Αμα δε και επί τοϊς λεγομένοις παρά Αλεξάνδρου έτρύχετο . Οι δε συνανακείμενοι

αυτώ διέγνωσαν εκ προσώπου αυτού το τούτου ενθύμιον και δή κύλικα φέρoυσι τω Φιλίππω · ο δε ουκ ήθελε πίνειν .

Cap. ΧΧΙ . 1. 'Αλυσίας Β ; " Ην δε τις γελωτοποιός ονόματι Λυσίας. Ούτοςέφη: « Μή έσω ( έστω ) τεταραγμένος , αλλά θάρσει

επί τη νεότητι της νύν σοι γαμουμένης , εξής παιδοποιήσεις γνησίους, άμευχεσίους (1. αμοιχιδίους ν. αμοιχευτους) παϊδας , ομοίους

τωσω χαράγματι. A Cf. Ρlutarch. Al . c . 9 : ο Άτταλος εν τω πότο μεθύων παρεκάλειτους Μακεδόνας αιτείσθαι παρά θεών γνήσιον

εκ Φιλίππου και Κλεοπάτρας γενέσθαι διάδοχος της βασιλείας . et Justinus IX , 7. || 2. ανακείμενος έλεγεντω Φιλίππω Β. | 3 .

addit C : πάσης πόλεως δυνάστα || 4. της αιδεσίμης C. || 5 αμοιχευτους add . C. || 6. Ταύτα ακούσας ο Αλ. ώργίσθη , και ως

είχε την κύλικα επετίναξε [επι] τον Λυσίαν, και πάραυτα ανήρηκεν αυτόν Α . | 7. αυτόν C. | 8. malim μανικός ν . μανικώς ; om .

Α. !! 9. από Β. | 10. ακοβίτου C ; σκελλισθέντος δε αυτού και πεσόντος εγγύς της κλητηρίας (1. κλιντηρίας ), είπεν Αλέξανδρος •

« "Ο την Ασίαν Φίλιππος σπεύδων λαβείν και την Ευρώπην εκ βάθρων * , ουκ ηδυνήθη βήμα αλλάξασθαι . Ρlutarchus 1. 1 .: ούτος

μέντοι.. εις Ασίαν εξ Ευρώπης παρασκευάζεται διαβαίνειν, ός επί κλίνης από κλίνης διαβαίνων ανατέτραπται . || 11. sic C :

την Ασίαν νικήσας όλην κ . τ . Ε.ε. β . σπεύδων κ . cod . B , ad quem accedit Valerius.| 12. εύτονήσας ένα βήμα έλθεϊν C. || 13. sic Α.

κεκλημένους B.C. || 14. πεποίηκε Β . ποιεϊ Α , qui deinde pergit : και εξέρχεται από του Φιλίππου και έρχεται προς την μητέρα,

missa descriptione ista Centauromachine || 15. addit aliunde C : και άλλοι τους τοίχους προσέκρουον, και έτεροι του παλατίου

έκρημνίζοντο , και ούς μέν εφόνευσεν , ούς δε ημιθανείς εποίησεν || 16. άλλοι δε ύ . σκ . τ . ελθόντες την εαυτών σωτηρίαν έπρα

γματεύσαντο C. || 17. νεώτερον Β. | 18. τους επί τη Π . , Β .

Cap. ΧΧΙΙ . 1 addit C : έκδικος αυτής γενόμενος . Cod. A haec et quae sequuntur usque ad verba μετά ημέρας δέκα non

tabet. || 2. έκδ . τ.ά. γ . om. h. 1. C. | 3. κλιντήρος C. | 4. εσχάτως C. || 5. μεσιτεύων Α . | 6. ιδίαν C.|| 7. addit A : μηδέν σου άδι:

rex asperatus ad dicta intus in animo sæviebat. demutaret : aut quod illi rei sit proximum , procos diceres

XXI . Aderat tunc inter multas regalesque delicias Lysias cum ultore Ulixe decernere.

quidam risui excitando quam facetissimus,quicum in yra XXII . Egressus igitur concedit ad matrem . Enim qui

tiam regis admordere adolescentulum vellet : Potiare , in aderant Philippum non absque discrimine vulneratum cu

quit, o rex , Cleopatræ , potiare : e qua tibi spero privatos biculo inducebant, lectoque deponunt. Sed is cum post com

filios atque incommunicatos alteri proventuros : eosque qui plusculos dies jam bonam spem curationi promitteret, in

vultibus tuis et felici respondeant semini. Hæc ubi dicta greditur amica sollicitudine tune Alexander, assidensque le

sunt , irritatior juvenis protinus poculum , quod sibi prae ctulo : « Quæso , inquit , o Philippe ( adhuc enim te hoc et

manu erat , in Lysiam jaculatur, eumque vulnerat. Sed rex , communi nomine alloquor, ut amicus, donicum patris in te

eſfervescente iræ professione , prosiliens in Alexandrum la animum recognovero ) , quid tandem hoc rei est, quod te

bitur, crureque læso et vulnerato procumbit. Tum parum avertit a conjuge ? Aveo enim scire , vindex et ultor futurus

temperans voci juvenis : En , inquit, ille qui Asiam Euro in matrem , si culpa meruit quod evenerat. Huc adde, si pla.

pamque subjecit, unius lectuli spatium sine periculo non cet , probesne illam Lysia in Alexandrum petulantiam ? pro

emensus est! Etcum dicto rapit gladium , omnesque qui forte besne etiam patris in filium truculentiam ? Quid enim

sese veluti ad comprehendendum irruerant , dissicit : pror- uterque commeruimus a patre et marito ? Abjecta Olympias

sus ut nihilum de Centaurorum Lapitharumque convivio ! conjux et Alexander filius incursatur. Quin ergo surį e , ct
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τον Λυσίαν επί τοις ειρημένοις (8) υπ' αυτού ρήμασιν | είπε: Πάτερ , επιστράφηθι προς την γυναίκα σου "

απρεπέσιν . » “Ο δε Αλέξανδρος είπε: « Συ δε καλώς έπρα- νύν ( 16) πατέρα σε φωνήσω, ότι και συ τω τέχνω σου

ξας (9) ξιφήρης επαναστάς (1ο ) το σώ τέκνω θέλων ανα- επείσθης ( 17) · πάρεστι ( 1) σοι ή μήτηρ μου πολλά πα

λώσαι με και γαμείν βουλόμενος ετέραν, μηδέν αδικηθείς | ρακληθείσα παρ' εμού του ελθείν (19 ) πρός σε και αμνή

υπό της προτέρας γυναικός Ολυμπιάδος» εξανάστηθι (α) | μονα γενέσθαι των πραχθέντων λοιπόν (20) περιπλάκητε

ούν και περί σεαυτόν γενού: οίδα γάρ διά τι νωθρεύει | αλλήλοις αισχρόν γάρ ούκ (21 ) εστιν υμίνεπ' εμού(22):
σου το σώμα ( 12) · και λήθην δωμεν επί τοϊς ημαρτημέ- | εξ υμών γάρ έφυν (23). » Και ταύτα ειπών διήλλαξε τους

νοις καγώ δε παρακαλέσω Ολυμπιάδατηνμητέρα μου γονείς , ώστε αυτόν υπό πάντων θαυμάζεσθαι των Μα

διαλλαγήναι σοι: πεισθήσεται γάρ τώ υιώ αυτής , κάν | κεδόνων. Το (24) δε όνομα του Λυσίου έκτοτε παραι

συ ου θέλης πατήρ μου καλείσθαι . » ( 12*) Και ταύτα εί- τούνται οι γαμούντες ονομάζειν, μήποτε αυτου ονομα

πών Αλέξανδρος εξέρχεται, και ελθών προς Ολυμπιάδα | σθέντος διάλυσιν λάβωσιν.

την μητέρα αυτού λέγει αυτή: « Μήτερ , μή αγανάκτει επί
ΚΕΦ. ΚΓ' .

(13) τους γινομένοις υπό του σου ανδρός : εκείνον γάρ (14)

λανθάνει το υπό σου γενόμενον αμάρτημα , εγώ δε έλεγ- " Ην δε ή πόλις Μεθώνη (1) αντάρασα τω Φιλίππων.

χός σου τυγχάνω ( 15) , Αίγυπτίου πατρός ών υιός• ώστε | Πέμπει ούν Φίλιππος τον Αλέξανδρον μετά πολλής

ούν ελθε παρακαλούσα αυτόν διαλλαγήναι σοι πρέπον | στρατιάς του πολεμήσαι αυτήν. Ο δε Αλέξανδρος πα

γάρ έστι γυναικί τω ιδίω ανδρί υποτάσσεσθαι. ». Και η ραγενόμενος επί την Μεθώνην , λόγους συνετούς έπεισε

ήγαγεν αυτήν προς Φίλιππον τον πατέρα αυτού, και τούτουςυπηκόους γενέσθαι (2) . Επανελθών δε από Με

κηθέντος υπ' αυτής . || 8.ειρ. om . Β ; υπ' om. C. || 9. εποίησας C.( 10 επαν. assumpsi e codC ; επί BC . | 11. αναστάς oύνπ . σ. γ . C ;

ανάστα και π. σ . γ. Α. || 12. Disertius cod. Α : οίδα γάρ διά τι νωθρεύη , ου το σώμα λέγω , αλλά τη ψυχή αδαιμονείς. C.

latina . In seqq . cod. A manca habet. || 12 * Pergit A : ο δε Φίλιππος μάλλον πληγείς υπό της προτέρας άρρωστίας διά την του

νέου νουθεσίαν τε και κατάγνωσιν , έρεισάμενος ( ήγησ . 2) φρονιμώτερον είναι το σιωπήσαντα μη αποκρίνεσθαι τοις υπό Αλεξάνδρου

ρηθείσιν , συμμετρήσας τα πάντα αχανής διέμεινεν. ο δε Αλέξ . έξελθών κτλ . | 13. υπό Β. C. || 14. γαρ onm. Β . | 15. υπάρ

χω C ; αλλ' εγώ μέντοι έλεγχός σοι έσομαι" ώστε συ πρώτη είσελθε προς αυτόν πρέπον γάρ έστι κτλ . cod . Α . | 16. και

από του νυν C. || 17. πεισθείς B C. || 18. παρέστη C. || 19. εισελθεϊν πρός σε C. , qui deinde pergit ita : και Φίλιππος εις χαφαν

άμα και γέλωτα μετετράπη » και « Οίον , έφη , παιδίον τοίς τοσαύτοις και τηλικούτοις κατεκυρίευσεν ανδράσιν μικρού δε δει

θρηνηθήναι ( θροηθήναι cod. ) καμέ πεποίηκε . » Και απλώσας την χείρα κατέσχεν Αλέξανδρον, και το τραχήλο αυτού περι

πλακείς ήδέως κατησπάζετο. Άντασπαζόμενος δε αυτόν Αλέξανδρος έφη: «' Ολυμπιάς συνανασσέτω σοι. » Και Φίλιππος απε

κρίνατο » « Και συνανασσέτω, τέκνον μου , και συνθνησκέτω μοι δίχα λόγου τινός , και σε μου της βασιλείας διάδοχον καθi

στημι · σύγγνωθι δέ μοιτω πατρί σου άπερ έπραξα εις Ολυμπιάδα την μητέρα σου . » Ο δε Αλέξανδρος έφη : « Μηδαμώς μοι υπαι .

σχυνθής παίς γάρ σου τυγχάνω. Και ει πληροφορήσαί μοι θέλεις ,κατ' όψιν μου κοιμηθήναι συν τη μητρι μου τη νυκτί ταύτη. »

Ο δε Φίλιππος « Ου τηννύκτα ταύτην, έφη , αναμείνωμεν, αλλά τη ώρα ταύτη πληροφορήσω σοι· σφόδρα γάρ λελύπημαι περί

των υπ ' εμού πραχθέντων εις αυτήν, ών συγγνώμην αιτώ παρ' αυτής. » Και ταύτα διαπραξάμενος Αλέξανδρος διήλλαξε τους

γονείς κτλ . , ut in cod . Aet Β. || 20. αλλά Α. || 21 ουκ supplevi ex A || 22. εμού εναντίον add. Α. || 23 έφην Β. || 24. Postrenia

hæc om. A.

Cap . ΧΧΙΙΙ . Caput hoc in cod . C inscribitur : "Ενθα Αλέξανδρος εν Μαθώνη παραγίνεται , και ταύτην υποτάξας εις Σκύ

θας παραγίνεται. Αt de expeditione Scythica nihil legitur neque in codd. A et B neque in'Valerio , qui quidem omnes post

quam Methonem ab Alexandro subactam dixerunt, subjungunt narrationem de Persarum legatis annuum a Philippo tribu.

tum exigentibus. Secundum cod. C tributorum isti exactores adveniunt post mortem Philippi , quum Alexander exercitum

in Asiarm ducendum jam collegisset . Videinfra . || 1. Μοθώνη Β. Μοθόνη Α . Μαθώνη C. | 2. addit Α : την των όπλων δύναμιν

παραλείψας. Οι δε ασμένως εδίδoσαν φόρους , τάλαντα γ', στρατιώτας δισχιλίους. Jam sequitur in codice C expeditio contra

Scythas: Τούτων ούτως εχόντων και ημερών τινών διελθουσών , πόλεμον οι Σκύθαι οπλίζουσιν κατά Μακεδονίαν. Και Φίλιπ

πος ακούσας τον στρατόν επισκέπτεται και γνούς μή αυταρκή έχειν στρατόν προς αντιπαράταξιν τούτων ( πολύ γάρ το των

confirmato corpusculo , animum etiam labantem una cura- tor ) . Igitur et precator ad eam fui, et remittit tibi meritum

veris , adeo tibi Olympiadem tuam in gratiam una atque in tuum abolitione omnis injuriæ . Agite igitur, quæso , post

cubiculum jam deducam . Geret enim morem perfecto iram integrationem conjugalis affectus. Nec sit pudendum ,

Alexandro filio , cujus tu pater, ut video , esse fastidis. » si filius sim parentibus copulator. » His dictis, impetratquod

His dictis, transit ad matrem , Philippo jam inter pudorem laborat : idque ei largiter apud omnes patriæ proceres bonum

pænitentiamque distento , et ad eam : « Ne , inquit, quæso , admodum testimonium fuit. Placet denique Lysiæ nomen

ne moveare , mi mater, super hisce quæ in te egerit mari- conjugalibus ritibus in perpetuum aboleri : quod appellatio

tus. Etenim ipsa quamvis clam habeas quod commerueris, illa solutioni cæpti cum Cleopatra conjugii fuisset.

age tamen morem conscientiæ tuæ , cujus memet testem XXIII. At his ferme diebus , quibus hæc acta videbantur,

habes ,qui hanc tibi concordiam suadeo . Quæso remees ad descivisse obsequio Mothana civitas nunciabatur. Ad quam

conjugem , et redde te marito morigeram . » Cedit auctoritati animo Philippus incitatus, cuin adhuc viribus corporis de

suadentis filii Olympias , et duce tali revenit ad maritum . ficeretur, optimum ratus ultionem non distulisse,numerum

Tunc Alexander : « En tibi , pater, Olympias tua (jam enim qui forte adesset militum ducere Alexandrum jubet, idque

te paterno nomine usurpabo , cujus adeo libens fueris audi- adolescens properanter exsequitur diligenterque : subactan
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Οώνης Αλέξανδρος και εισελθών προς τον πατέρα αυτού δίκαιόν εστι Φίλιππον τον βασιλέα Μακεδόνων τους

Φίλιππον, δρα επάνω (3) αυτού εστώτας άνδρας βαρβα- Ι βαρβάρους φόρους παρέχειν · ου γάρ και θέλων τους Έλ

ρικώ στολισμό ήμφιεσμένους , και εξετάζει τα περί αυ- | ληνας εις δουλείαν υποτάσσει , » Λέγει ούν Αλέξανδρος

των, λέγων· « Γίνες εισίν ούτοι ; » Ο δέ· « Σατράπαι , » τοίς σατράπαις Δαρείου: « Πορεύεσθε και είπατε Δα

είπε, « Δαρείου του Περσών βασιλέως. » “ Ο δε Αλέξαν- | ρείω ότι Αλέξανδρος και Φιλίππου παίς δηλοί σοι , όταν (7)

δρός φησι προς αυτούς: « Τι ώδε παραγεγόνατε; « Οι δε ήν αυτός Φίλιππος μόνος , φόρους υμίν έτέλει» ότε δε

απεκρίθησαν προς αυτόν: « Τους συνήθεις φόρους απαιτή- Ι εγέννησεν υιόν Αλέξανδρον , φόρους υμίν ουκέτι δίδωσιν

σαι τον πατέρα σου . (6) » Λέγει αυτούς και Αλέξανδρος « Εί | αλλά και ούς έλαβες παρ' αυτού , εγώ ελθών πρός σε λή

ταύτα οι θεοί τους ανθρώποις δεδώκασιν εις διατροφής | ψομαι. » Και ταύτα ειπών εξέπεμψε τους πρέσβεις Δα

δωρεάν, Δαρείος την των θεών δωρεάν νοσφίζεται . (5) » | ρείου , μηδέ γραμμάτων αξιώσας τον πέμψαντα αυτούς

Είτα λέγει αυτούς πειράζων· (6) « Tίδη είη τα διδόμενα; » | βασιλέα. "Έχαιρε δε επί τούτοις ο Φίλιππος ορών ταύτα

Λέγουσιν αυτώ « Ώα χρυσά εκατόν από λιτρων είκοσι | τολμώντα τον Αλέξανδρον.

χρυσίου. » Αποκριθείς δε Αλέξανδρος είπεν αυτοίς · « Ού

Σκυθών πλήθος ήν , ώσει χιλιάδες τετρακόσιαι ), εν αμηχανία [ούν] υπήρχε δίλιππος και προσκαλεσάμενος πάντας τους
μεγιστάνους αυτού και φίλους , διηπορείτο περί του πολέμου , ως άν τι διαπράξεται . Και φησίν Αριστοτέλης : « Ώ δέστατα

Φίλιππε , δός τον πόλεμον Αλεξάνδρα , και η τύχη διαπράξοιτο . » Και παρευθύς προσκαλείται Φίλιππος τον Αλέξανδρος ,

και λέγει αυτό : « Ιδού , καιρός αγώνος υπέρ πατρίδος , Αλέξανδρε. Εκληρώθη σου τη τύχη ο πόλεμος φράσoν δή πως αν

έχη περί αυτού παροίμιον γάρ σου της ευτυχίας ο λόγος προβεβληται · σκόπει ούν τα περί του πολέμου. » Ό δέ Αλέξανδρος

έστατο μετά πάντων · ιστάμενος δε έμειδία , και μειδιών έθρασύνετο , και χαρίεντι τωνπροσώπω τω πατρί αντεφθέγξατο

« Τί έτι μοι ταύτα ού προ πολλού έλεξας( cod. ήλεγξας ), αλλ' εις αθυμίαν και λύπην τοιαύτην κατένευσας δι ' άθροισμών μυρ:
μήκων ( sic Berger de livrey , pro μυρμίγγων. ) πολλών και Εξελεύσομαι δή και πολεμήσω αυτούς , και τους δυνα .

τους αυτών θήσω είς αφανισμόν · ου γαρ εν πλήθει αι νίκαι γίνονται , αλλ ' εκ της άνωθεν δεδώρηνται προνοίας . » Επί τούτοις

πάντων οι οφθαλμοί τω Αλεξάνδρα ήτένιζον και θαυμάζεται παρά πάντων. " Ιστατο δε μέσον πάντων ως αστήρ εκλάμπων. Ο

δε Φίλιππος φησίν : « 'Απιθι , τέκνον , και όσα ή πρόνοια τίθησιν εν τη ψυχή σου , ταύτα ποίει . » Εξήλθε δε Αλέξανδρος

και μετ ' αυτού τριάκοντα χιλιάδες νεανίσκων, και ώρμησε Σκύθας πολεμείν. Και η μεν Σκυθών παράταξις αναρίθμητος ήν ,
η δε τύχη Αλεξάνδρου ακαταγώνιστος. - Και δη λαμβάνει μεθ' εαυτού ολίγους τινάς και καταλαμβάνει την ( τινα ?) ακρώρειαν,
και το πλήθος των πολεμίων κατανοών επιτήδειον σκέπτεται τόπον , ός δυνατός ήν αυτούς , τοις δε Σκύθαις άγνωστος. Και

στραφείς παραλαμβάνει μεθ' εαυτού άπαν το πλήθος και διίστησι γύρωθεν του των Σκυθών φουσάτου ( Cossati ) κατά τον

καιρόν της νυκτός. 'Εν δε τώ δυσβάτω τόπω ενέδραν τίθησιν ( cod. άδειαν αφίησιν): επιλέκτους άνδρας ως δισχιλίους εν αυτώ
(cod. τω ) κρύπτεσθαι προσέταξεν εκέλευσε δε τους κύκλωθεν πάντας ανά τριακόντα οκτώ και πλείους καμίνους ανάπτειν .
Τούτου δε γενομένου , πάντοθεν οι Σκύθαι περισκοπήσαντες ορώσι εν τω τόπω , ου ο Αλέξανδρος το ένεδρoν εποίησεν , ώς δη

θεν άδειαν των λαμπάδων ( dicere voluit auctor : όρώσι... άδειαν είναι από των πολεμίων , ως δήθεν λαμπάδων εκεί ου καιομέ .

νων ) , και ως είδον το πλήθος των Μακεδόνων φοβηθέντες , έδοξεν αυτοίς ως διά νυκτός φυγή χρησάμενοι εκείθε διασωθώσιν.

Παραχρήμα δε καταλιπόντες την πάσαν αποσκευών εις φυγήν ώρμησαν. Αλέξανδρος δε θεασάμενος άψοφή αυτών ήκολούθη.
( άψοφητί αυτοίς ήκολούθησε και μετά πάντων των στρατευμάτων αυτού .

Ως δε εν τω τόπω εγένοντο οι Σκύθαι και τα χωνεύματι ( scr. φωλεύματι ) εισβάντες , σαλπίζει όπισθεν αυτών Αλέξανδρος ,

και βοώσι Μακεδόνες , και Σκύθαι αλλήλους κατωθούσι , και το ένεδρoν εκτων έμπροσθεν υπεξέρχεται και άνωθεν εισβάλλουσι ,

και ίσταντο οι Σκύθαι μηδέν άλλο ει μη τον θάνατον εκδεχόμενοι. Φωνάς δε ικετηρίας προσέφεραν και πάντες αδεώς εσφα

ζοντο υπό των Μακεδόνων . Επικάμπτεται τούτοις Αλέξανδρος και παρευθύς απέχεσθαι του πολέμου προσέταξε πάντας δε

είπε δεθήναι και άγεσθαι εν τω φουσάτω αυτού , ώς αν και περί αυτών σκέψηται . Και δη απελθόντες εν τω κελευσθέντε

τόπο , Αλέξανδρος τους προύχοντας αυτών παριστάναι εκέλευσε . Παρίσταντο δε τρέμοντες , και φησί προς αυτούς Αλέξαν

δρος" « "Ίδατε ως η πρόνοια παρέδωκεν υμάς εις χείρας των Μακεδόνων , και ουκ ηδυνήθητε αντιστηναι τα ίχνη των

« ποδών ημών . Εστέ μοι δούλοι ή ου ; » Οι δε μετά φόβου είπον· « Δούλοί σου εσμεν, δέσποτα , και δουλεύσομέν σοι εις

* τον αιώνα κατά το σοι βουλητόν. » Και πρηνείς πεσόντες εις γην προσεκύνησαν αυτώ. Αλέξανδρος δε ώς αν είη φιλοφρο

νούμενος αυτούς , εκέλευσε των δεσμών αφεθήναι και συν αυτώ εις την πόλιν Φιλίππου εισέρχεσθαι , ως επινίκιον επιδείξασθαι

νίκης ( νίκος cod. ) , έπειτα δε και συγχωρηθήναι απελθείν εις τα ίδια και φόρους ετησίους τελείν εκέλευσε προς τους Μακε.

δόνας. || 3. sic etiam cod. Α . || 4. pergit A : Υπέρτίνος , έφη , απαιτείτε τους φόρους ; Οι δε « Της γης υμών υπέρ Δαρείου. » Ο

δε Αλέξανδρός φησι• Eί ταύτα κτλ. | 5 ερανίζεται C et A.|| 6. Quae sequuntur usque ad verba πορεύεσθε ignoral cod . Α . || 7 .

enim populatamque ad vindictæ ostentationem raptim Mo- quod viri Græci nominis ac dignitatis vectigales barbaris .

thanam reversus annunciat. Sed enim cum illo reditu de fierent : quæ res esset pendentibus jugiter ad magisterium

Molhana ingressus ad patrem foret , videt ibị assistentes servitutis. Tum igitur paululum harbaris indidem separatis ,

habitu barbaro viros , percontansque agnoscit Persæ Darii ferre a se mandata ad Darium jubet : hæc illi Alexandrum

satrapas : causam autem adventus esse , quod ex more regi nunciare et dicere : boni consuleret, etab hac petendi con

petitum pecunias a Philippo venissent , pretium scilicet suetudine temperaret : quippe quem ipse morem petendis

aquæ atque terræ : his enim nominibus subjectos obsequi pecuniis indixissset, bunc a se protinus exactum ' iri ; una

sibi Persie deposcunt. Miratus igitur Alexander et petendi que cum his, quæ ante dispensa sint , propria quæcumque

morem et titulum : a Hæcine, inquit, elementa Persæ mor- sint Persis Alexandrum petiturum . Cum his dictis exigit

talibus venditant , quæ cunctis deus in commune largitus bomines proficisci, ne litterarum quidem regem responsione

est ? » Dolebat ergo , altiusque adolescentuli vim carpebat , | dignatus. Ad animi ejus magnificentiam Pluilippus erigen
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ΟΙ (8) δε Πέρσαι λαβόντες αργύριον δεδώκασί τινι ένθα ήν Φίλιππος , γνούς τον Αλέξανδρον επί πόλεμον

φίλω αυτού ζωγράφω, και κατεσκεύασεν αυτοίς εικόνα πορευθέντα, [εισήλθεν] αγώνος τελουμένουθυμελικού,και

της μορφής 'Αλεξάνδρου , και απήγαγον αυτήν Δαρείο του Φιλίππω εν τω Όλυμπίων θεάτρω άγωνοθετούντος,

εν Βαβυλώνι, απαγγέλλοντες αυτώ πάντα τα πραχθέντα | επεισέρχεται ξεφήρης [6 Παυσανίας]είς το θέατρον μετά

τοίς παρά του Αλεξάνδρου. Πάλιν ούν ετέρας πόλεως | και ετέρων γενναίων ανδρών ανελεϊν βουλόμενος τον Φί

ατακτούσης των Θρακών των Φιλίππω, πέμπει ο Φίλιπ- λιππον, ίνα την Ολυμπιάδα αρπάση, και επιβάς αυτόν

πος τον Αλέξανδρον μετά πλήθους στρατιωτών πολε- | έπληξεν αυτόν ξίφει κατά πλευράν, ού( μέντοι) άντρες

μήσαι αυτήν (0). αυτόν. Γίνεται ούν θρύλλος μέγας εν τω θεάτρω. Ο

ούν Παυσανίας έσπευσεν εις το παλάτιον αρπάσαι τηνΚΕΦ. ΚΔ' .

'Ολυμπιάδα (3). Συνέβη ούν νικηφόρον επανελθεϊν τον

"Ην δε τις εκεί Παυσανίας όνομα, ανήρ μέγας και πλού- | 'Αλέξανδρον αυτή τη ημέρα εκ του πολέμου, και δρά

σιος σφόδρα , και εξάρχων πάντων Θεσσαλονικέων ( ι) . | μεγίστην ταραχήν εν τη πόλει , και ήρώτησε το γεγονός.

Ούτος ούν ειςεπιθυμίαν ελθών Ολυμπιάδος της μητρός | Λέγουσιν αυτώ ότι Παυσανίας εν τη παλατίω εστί θέλων

'Αλεξάνδρου , έπεμψε προς αυτήν τινας ως δυναμένους | αρπάσαι την Ολυμπιάδα την μητέρα αυτού. Και

πείσαι αυτήν καταλείψαι Φίλιππον τον άνδρα αυτήςκαι η ευθέως εισέρχεται μεθ' ών ετύγχανεν υπερασπιστών

γαμηθήναι αυτό, πέμψας αυτή χρήματα πολλά. Της | αυτού , και συλλαμβάνει (και) τον Παυσανίαν κατέχοντα

δε Ολυμπιάδος μή κατανευσάσης, ελθών Παυσανίας (2) Γ την Ολυμπιάδα μετά βίας μεγάλης κραυγάζουσαν. Και

A : είπατε Δαρείω , ότε μόνος ήν Φίλιππος φόρους σοι εχορήγει: ότε δέ εγένετο αυτός υιός Αλέξανδρος , ουκέτι ( ου cod. Β .)

δίδωσιν . | 8. οι δε ... παρά του Αλεξάνδρου unus B exhibet . || 9. addit A : ο δε παραγενόμενος λόγω έπεισε αυτούς υπηκόους

είναι , τη των όπλων δυνάμει αποταξάμενος , και λαβών παρ' αυτών φόρους ανέστρεψεν.

Cap . ΧΧΙV . 1. Θεσσαλονικείς , πλείστην δύναμιν και μεγάλης περί εαυτόν έχων Α . || 2. επιβουλίαν μελετά ο Π. πυνθανό

μενος περί Αλεξάνδρου , εί άρα εύροι αυτόν ποτέ αποδημούντα . Και δη χρόνου εμπεσόντος , και επί πόλεμον όντος Αλεξάνδρου

είς τινας πόλεις , και αγώνων επιτελουμένων θυμελικών, μαθών ο Π . τον Αλέξανδρον αποδημούντα και τον Φίλιππον όντα εν

ταϊς θεωρίαις επέρχεται ξιφήρης κτλ . Α . ] 3. cod . A : έσπευσεν εισελθείν εις τα βασίλεια , έτι ζώντος του Φιλίππου , βουλόμενος

αρπάσαι την Ολυμπιάδα . Και δη εισήλθεν , έτι εμπνέοντος του Φιλίππου εσχάτω πνεύματι και οδυνoμένου μάλλον υπέρ την

οδύνην ής είχεν πληγής , άμα δε και οιμώζοντος και σθένοντος , ότι έτι ζώντος αυτού ή τούτου γυνή εις έτερον άνδρα ενυμφεύσατο

μετά πολλής της βίας • άμαδε και επεθύμει τον Αλέξανδρον ιδείν εκ πολλού χρόνου εκδημήσαντα , μεμνημένος αυτού και της

αγχινοίας και της εν αυτώ άνδρείας , λέγων τοϊς μετ ' αυτού , ότι του Αλεξάνδρου παρόντος ουκ επεχείρησε αν εχθρός κατά του

πατρός και της μητρός αυτού τι ποιήσαι· ει δε και επεχείρησε από κακής γενέσεως παρελασθείς , ετελεύτα. Νύν δε μετά πολ

λής οδύνης και αθυμίας πλείστης τα έσχατα του βίου ομιλώ υμίν δε λέγω , ελθόντος του υιού μου Αλεξάνδρου , είπατε αυτό ,

ότι ο πατήρ σου Φίλιππος άξιοι εκδικηθήναι διά της εμβριθείας σου χειρός τόν τε αυτού θάνατον και την Ολυμπιάδος της μη

τρός σου αρπαγήν. Αυτή δε τη ημέρα εισήρχετο et cetera ut in cod . Β. || 4 Cod . Α : και ορά τον Παυσανίαν μεσολελαβηκότα την

'Ολυμπιάδα • κρατεί δε την διβολίδα · έβούλετο κατ ' αυτού εκκοντίζειν , αλλά έδεδοίκει μή άρα συναναιρεθή η Ολυμπιάς. Μαθών

ούν περί του πατρός ότι έτι ζή , προσαγαγών αυτώ τον Παυσανίαν έφη: « " Ήκω πάτερ αμυνόμενος τους εχθρούς σου ζήθι,

βασιλεύ · αθάνατόν σοι εστι το όνομα βλέπει τον εχθρόν Παυσανίας δεδεμένον παρεσχηκότα σου και τρομάζοντα. » Βλέψας δε

εις αυτόν Φίλιππος και μηκέτι δυνάμενος λέγειν , ένευσεν ξίφος αυτώ δοθήναι. Δεδωκότος δε αυτό του Αλεξάνδρου, ποιεί το

Παυσανία καιρίαν ταϊς ιδίαις χερσίν πληγήν, και αναιρεί αυτόν παραυτά. Προαποστείλας τον εχθρός εαυτού , αναρρώσας και

Φίλιππος διά την παρουσίαν Αλεξάνδρου και την εν τάχει εκδίκησιν, είπε : « Τέκνον Αλέξανδρε,σε δέδονται κοσμοκράτορα

είναι μνημόνευε του πατρός σου Φιλίππου , και μη απάρνησαι με πατέρα σου καλείν ' εμού γάρ το πεπρωμένον πεπλήρωται.»

Ταύτα ειπών εξέλιπεν το πνεύμα. Θρηνών δε αυτόν Αλέξανδρος είπε : « Πάτερ , βασιλεύ , βασιλεύ, Φίλιππε, εν τη ζωή σου ου

δεις καταφρονήσας σου εχάρη : υπέρ αδεξιοβόλους ( ut videtur , ) παρασπιστής και βραχίων σου αποτυχία πλουσίου γέγονε.

Πώς απώλετο τρωθείς αυτοκράτωρ ; Ο Κύκλωψ Παυσανίας εις θεούς σε πρό μοίρας παρέπεμψεν· ώ δή η δίκη παραυτά τον ίδιο

μισθόν αποδέδωκε. » Και τούτον θρήνον επειπών, κοσμήσας αυτώ τάφον πολυτελή , κατέθετο το σκήνωμα αυτού επ' αυτώ δε

τω τάφω καθίδρυσε ναόν. Της ούν Ολυμπιάδος συμφοραζούσης επί τω συμβεβηκότι , και των Μακεδόνων ατάκτως εχόντων,

παρεμυθείτο αυτους η Αλεξάνδρου παρουσία . Και δη μεθ' ημέρας είς ευστάθειαν ελθόντων etc. quae sequente capite narral:

tur.—Aliam de mortePhilippi narrationem secutus est auctor cod. C. Is enim post ea quæ in antecedenlibus adscripsi

batur, quod adeo confidentem et intrepidum eum naturæ a Philippo præsidente ; repente satellitio stipatus, slrielis

suæ bona asserere intueretur. Igitur cum vicina rursus ci- gladiis theatrum irruit , Philippumque vulnere prævenit.

vitas de obsequio vacillaret, datur Alexandro expeditio. Per. Qui cum altius et letaliter ictus esset, veluti cædis absolu

gitque quo jussus est.. tione securus ad regiam Pausanias properato festinat, rapłu

XXIV . Enimvero interea Pausanias quidam nomine, tum scilicet Olympiadis desiderio consulturus. Igitur cum pero

divitiis affluens tum opibus potens, ex oppido Thessalonicæ pulus adhuc in theatro turbaretur, Pausanias vero , ut dixi

nobilis , in Olympiadis desiderium amoremque animo pro- mus , raptum moliretur ; forte , rebus ex sententia perpe

lapsus est . Qui cum per internuncios adtemptasset, ut tratis , Alexander supervenerat , offenditque turbas et vim

mulier consentiret, ut deserto Philippo ad sese transnuberet, et vulnera Philippi. Quibus, ut res erat, cognitis,

neque id ex sententia provenisset , comperiens filium remque earum rerum Pausaniam hæc designasse, irruens

Philippi , cujus adeo formidolusum in omnes accolas erat regiam in ipso raptu matris Pausaniu violentiam deprehen

nomen , percgre proſectum , certamenque thymclæ tunc agi dit : eumque cum jaculo destinaret, tenereturque formid:be

aucto
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ήβουλήθη Αλέξανδρος μετά λόγχης αναιρήσαι αυτόν : παιδα, δς εκδικήσει τον πατρός εαυτού θάνατον. » Και

εφοβήθη δε μή πως και την μητέρα αυτού πατάξη: κα- ούτως ειπών Φίλιππος απέπνευσε . Θάπτεται ούν βασι

τείχε γάρ αυτήν βία πολλή . Ο δε Αλέξανδρος απο- λικώς , όλης της Μακεδονίας συνελθούσης.

σπάσας τον Παυσανίας από της μητρός αυτού , [ έπλη
ΚΕΦ. ΚΕ.

ξεν τη λόγχη, ήν κατείχε. ] μαθών τον Φίλιππον έμ

πνουν(έτι) όντα , προσελθών λέγει αυτώ. « Πάτερ , τι ' Ελθούσης δε της πόλεως Πέλλης εις ευστάθειαν ( 1 ) ,

βούλει περί του Παυσανίου ; » Ο δε λέγει, « Ανένεγκέ | έρχεται Αλέξανδρος έπί τήν του πατρός ανδριάντα ,

μοι αυτόν ώδε, » Και [αγαγών αυτόν, λαβών Αλέξαν- και βοήσας μέγα είπεν· « Ω παίδες Πελλαίων και

δρος μάχαιραν ανέθηκεν εις την χείρα Φιλίππου , και Μακεδόνων και Ελλήνων 'Αμφικτιόνων και Λακεδαι

προσήγαγεν τον Παυσανίας καικρατήσας αυτόν Φίλιπ- | μονίων και Κορινθίων[και Θηβαίων και Αθηναίων(2)]

πος έσφαξεν αυτόν και λέγει το Αλεξάνδρω· « Τέκνον, και πάντων των Ελληνικών εθνών , συνέλθετέ μοι τω συ

ου λυπούμαι ότι τελευτω , εξεδικήθην γάρ αυτος εγώ | στρατιώτη ύμών και εμπιστεύσατέ μοι εαυτούς, όπως

ανελών τον εχθρόν μου. Καλώς oύν είπεν ο 'Αμμων , και καταστραστευσώμεθα τους βαρβάροις και (3) εαυτούς

Λιβύης θεός , Ολυμπιάδι τη μητρί σου : “Έξεις άρρενα | ελευθερώσωμεν τηςτων Περσών δουλείας , ίνα μη “Ελ .

mus pergit ita : Και δη την πόλιν (sc. Πέλλαν ) καταλαβόντες ( sc. Alexander et ejus socii e Scythia reduces ) , θόρυβος

και βοή εγίνετο . Και προϋπαντώσιν Αλέξανδρον , και τα συμβάντα διηγούνται αυτώ· ώς τις 'Ανάξαρχος ο και Παυσανίας, ο

των Θεσσαλονικέων τύραννος , ποτέ παριών εξενίζετο παρά Φιλίππου και ξενισθείς θεωρεί Ολυμπιάδα και έκτοτε φιλικώς

είχε προς αυτήν. Μαθών δε την των Σκυθών κατά Μακεδόνων έφοδον, ώσει δώδεκα χιλιάδας λαβών ανδρών μεθ' εαυτού , φθά.

νει Μακεδονίαν τοιόνδε τρόπον έχων ενεαυτώ, χάριν συμμαχίας ελθεϊν ( suppl. λέγων ) και ει μεν δυνηθή άρπάσαι Ολυμπιάδα ,

ήδη καλόν· ει δε μή δυνηθή , ως σύμμαχος πάλιν λογισθη, και αντιστραφήσεται. Η δε τύχηευάλωτον τίθησι την Ολυμπιάδα.

Μαθών γάρ Φίλιππος την Αλεξάνδρου προς Σκύθας νίκην , λαβών την Ολυμπιάδα εξέρχεται εις απάντησιν αυτού · καταλιπών δε

αυτήν έν τινι προαστείω , εκείνος μεθ' ου επεφέρετο στρατου εξήλθε του μετεωρισθήναι.Ανάξαρχος δε ταύτα μαθών επεισέρχε.

ται και άρπάσας την Ολυμπιάδα ανθυποστρέφει. Φίλιππος δε μαθών διώκει αυτόν μεθ' ου επεφέρετο ολίγου στρατού .

Ταύτα μαθών Αλέξανδρος μετά σπουδής εκτείνει την φάλαγγα και καταδιώκει Ανάξαρχον, λαβών μεθ' εαυτού ως οκτακισχιλίους

ιππείς. Προκαταλαμβάνει δε τούτον Φίλιππος . Συνάπτουσι πόλεμον μετ' αλλήλων και λαβών πληγήν κατά του στέρνου εκπέ

πτώκει του ίππου. Εύρών δε αυτόν Αλέξανδρος ερριμένον και ιδών έτι εμπνέοντα , εάσας αυτόν ώχετο επί τον πόλεμον και

περικυκλώσας αυτούς άρχεται κόπτειν αφειδώς. Οι δε μετά Αναξάρχου εις φυγήν τρέπονται , αφέντες την Ολυμπιάδα και

λαμβάνουσιν αυτήν οι του Αλεξάνδρου υπασπισταί. Ο δε Αλέξανδρός τινα τών ( cod. ένα τόν ) Αναξάρχου κρατήσας έφη :

« Υπόδειξόν μοι Ανάξαρχον , και το ζήν σοι , μα την πρόνοιαν, χαρίσομαι. » “Ο δε δείκνυσιν αυτόν λέγων· « Βλέψον εν μέσω.

της φάλαγγος · και όν αν ιδες λευκήν έχοντα στολήν και περικεφαλαίαν χρυσήν , και ποικίλω ίππω εποχούμενον , αυτός έστιν

Ανάξαρχος. » Σημειωσάμενος ούν Αλέξανδρος είδεν αυτόν . Και παραλαβών μεθ' εαυτού τετρακοσίους ιππέας είς μέσον της

φάλαγγος ώρμησε. Πάντας δε [εν τούτω] τω τόπω τωθανάτω εδίδoσαν, και καταλαμβάνει Ανάξαρχον μόνον . Έγκρατής δε γενό.

μενος τούτου Αλέξανδρος ουδεμίαν άλλην είχε φροντίδα, αλλ' αυτόν μόνον λαβών προς τον πατέρα επάνεισιν . Ο δε Φίλιππος

εν ταις εσχάταις αναπνοαίς ών, φησί προς αυτόν Αλέξανδρος" « Ώ πάτερ μου , ανάστηθα και αμύνου τον εχθρόν σου εν τη χειρί

σου . » Και τίθεται κατενώπιον αυτού 'Ανάξαρχον τον και Παυσανίας δεδεμένος και μάχαιραν τίθησιν εις τας χείρας Φιλίπ

που. Ο δε Φίλιππος έτι εμπνέων πήξας ταϊς χερσίν ανίσταται και κατασφάττει αυτον. Εκ δε του αίματος αυτού λαβώνεπιρ

ραντίζει Αλέξανδρον λέγων· « Ούτω γενέσθω πάσι τοις ανθεστηκόσιν Αλεξάνδρω και Μαι όσιν . » Και επί τω όχλω Μακεδόνων

είπεν · « Αλέξανδρον πάντες γινώσκετε υπό την σήμερον έστω υμίν βασιλεύς , και της βασιλείας μου διάδοχος συν τη μητρι

αυτού Ολυμπιάδι . » Όλυμπιάς δ' εστήκει πενθούσα. Έμβλέψας δε προς αυτήν μόλις και που λέγει· « Χαίροις , Ολυμπιάς, και

σύ , ως θαυμαστον τοιούτον τέξασα παϊδα, » 'Επί Αλεξανδρω δε το όμμα εκτείνας, και αυτού τώ τραχήλο εφαψάμενος και

τη κεφαλή αυτώ επικλίνας είπε : « Τέκνον, ου λυπούμαι ότι τελευτώ: εξεδικήθην γάρ εγώ αυτός ανελών τον εχθρόν μου . Καλώς

ούν είπεν Άμμων ο Λιβύης θεός Ολυμπιάδι τη μητρί σου : "Εξεις γάρ άρρενα παϊδα ος εκδικήσει τονεαυτού πατρός

θάνατον . » Και ούτως ειπών Φίλιππος εξέπνευσεν. Ο δε Αλέξανδρος πενθήσας τον Φίλιππον σύν παντί τω στρατώ , μετά

της μητρός αυτού Ολυμπιάδος , άγουσιν αυτόν εν τη πόλει αυτού επί χρυσίου κραβάτου , και θάπτουσιν αυτόν ( καθώς έθος

έστιν ), όλης της Μακεδονίας συνελθούσης. Οι δε Σκύθαι μετά το παύσασθαι τον καιρόν του θρήνου προσήλθον ' Αλεξάνδρα

αιτούντες το δοκούν αυτώ. Ο δε αποστείλας αυτούς εις τα ίδια είπεν : « 'Απελθόντες ευτρεπίσατε ώσει χιλιάδας τριάκοντα πάν

τας τοξότας . Οπόταν δε προς υμάς αποστείλω , τούτους μοι εκπέμψατε τάχιον. Ει δε [ τούτο ] μή βούλεσθε γενέσθαι ημίν εις

συμμαχίαν, οπόταν ελεύσομαι προς υμάς , την γήν υμών εκδαφήσω. » Επί τούτοις οι Σκύθαι προσκυνούσιν Αλέξανδρον, και

θεόν αυτόν αναγορεύουσιν , οίκαδε αναχωρήσαντες , συνταξάμενοι αυτώ δουλικώς διακείσθαι μέχρι και πέμπτης γενεάς.

Cap. ΧΧV. 1. Ελθούσης δε απάσης της χώρας εις συμπάθειαν C. male. || 2. Inclusa addidi ex C. | 3. Και εαυτούς... δου

matris vulnerandæ , Olympias sic adhortatur : « Jaculare, contristet : ultus enim auctorem injuriæ libens oppetam .

inquit, fili, jaculare ne dubites ; habeo enim præsidem Am- Atque ideo illa et nunc ab Ammone dicta reminiscor, quar.

monem et protectorem .. Enimvero Alexander nullo im- tunc matri tuæ Olympiadi filium fore talem prægnanti dixe.

petu vinci . Sed cum spirare etiam tunc patrem Philippum rant , qui non ejus modo assertor esset , sed vindex quoque
comperisset , eundem advehi illorsum jubet , gladiumque patris foret futurus. » Et cum his dictis moritur. Cura -

quem gerebat ipse conlatum in dexteram patris misit , quo tur igitur Philippo regia sepultura , in memoriam ejusdem

manu ejus oppeteret Pausanias , cui pænam quamque pro omni Macedonia et reliqua Græcia conspirante.

facto debuerat. Ergo jam moriens Philippus, « Nihil nunc XXV . Ubi igitur jam animi hominum illa rerum novitate

sane est , inquit, quod me vitæ finis aut hujuscemodi mors quietiores visi esse potuerunt, scandit Alexander paternæ
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ληνες όντες βαρβάροις δουλεύσωμεν. Και ταύτα | ει και (το ) γηραλιοί (16) τυγχάνετε πολύ γάρ το γήρας

είπών Αλέξανδρος εκτίθεται κατά πάσαν πόλιν διατά- | ισχυρότερον της νεότητος : η γαρ νέα ηλικία πολλά

γματα βασιλικά (6). Συναθροισθέντες δε εκ πασών των κις ( 17) πεποιθυία τη του σώματος αλκή (18) έκτραπείσα

χωρών παρεγένοντο εις Μακεδονίαν αυθαίρετοι πάντες | εις άβουλίαν έρχεται (το) και εξάπινα κινδυνεύει και

ως υπό θεοπνεύστου φωνής μετακληθέντες (ο) . Ανοίξας | δε πρεσβύτης πρότερον λογισάμενος επί το ορμάν κα

δε Αλέξανδρος τάς του πατρός οπλοθήκας μετέδωκε τοϊς | θυστερεί(20), τη γνώμη απαλλαγήναι του κινδύνου.

νέοις την πανοπλίαν συνήγαγε δε και πάντας ( 6) τους του | Υμείς ούν, πατέρες , συστρατεύσεσθε ημίν ουχ ώς αντι

πατρός αυτου Φιλίππου υπασπιστής (7) γηραιούς τυγ- τασσόμενοι τους πολεμίους, αλλά προτρεπόμενοι τους

χάνοντας ήδη (8) καιλέγει αυτούς : « Πρεσβύται και άλκι- νέους γενναίως αντιπαρατάττεσθαι (21 ): αμφοτέρων γάρ

μοι συστρατιώται, καταξιώσατε (5) κοσμήσαι τήν τών και βοήθεια συνεπισχύσει ταις φρεσί το στρατόπεδον πρό
Μακεδόνων στρατιάν, και συστρατεύσαι ημίν εις τον | δηλον γάρ έστι (22 ) ότι και ομών ( 23) η σωτηρία της περί

πόλεμον, » Οι δε είπον " « Αλέξανδρε βασιλεύ , ημείς | πατρίδος εστί νίκης " οι γάρ πολέμιοι, ηττηθέντων( 24)

προέβημεν ( το) τη ηλικία συστρατευόμενοι τω πατρί ημών, επί την άχρηστον ηλικίανεπελεύσονται(25),νικη

σου Φιλίππω, και ουκέτι ( ) εστιν ημίν σθεναρόν το σάντων δε , η νίκη επί την των συμβουλευσάντων γνώ
σώμα (12 ) προς αντιπάλους διό παραιτούμεθα την επί | μην (26) αναλάμψει. Και ταύτα είπών Αλέξαν

σου στρατείαν (13). Ο δε Αλέξανδρος είπε προς αυ- δρος (17) και τους υπεργηραθέντας έπεισε διά τών λόγων
τούς: « 'Αλλ' εγώ μάλλον συστρατεύσομαι υμϊν (14), ' αυτού ακολουθήσαι αυτώ .

λεύσωμεν οm . Α . | 4 διάταγμα κατά πόλιν προστίθησι Α. | 5 φωνής μεγάλης κληθέντες A. Deinde B. addit : και εστρατεύοντο ,

que delevi . Codex C post μετακληθέντες addit haec : Παραχρήμα δε προστάσσει επισυναχθήναι πάντας τους εν οία δήποτε

τεχνουργία εγκεχειρισμένους, έν τε σιδήρων και χαλκό και ξύλους. Και τοις μεν χαλκεύσι προστάσσει θώρακας και περικεφαλαίας

και ξίφη και δόρατα ποιείν, τοϊς δε ξυλουργοίς ασπίδας και τόξα και δοράτων αστάς. Άνοίξας δε κτλ . , ut in Bet A. || 6. πάντας

om. ΒΑ . | 7. sic C. υπερασπιστας Β, παρασπιστάς Α . | 8. ήδη om . ΒΑ . Post v. τυγχάνοντες cod . A , uti Valerius , statin

subjicit : oι είπον ημείς προέβημεν κτλ. || 9. "Άξω ( 1. αξιώ ) υμάς κοσμήσαι την των Μακ. στρατιάν και συστρατεύσαι μεθ'

ημών C. || 10. ότε προέβημεν C. || 11. άρτι ουκ έστι C. || 12. διά το γήρας add. C. πρός αντ.om. Α. | 13. παραιτούμεθα τούτο

C ; pro στρατείαν cod. Β. στρατιάν. | 14. συστρατεύσω μεθ' υμών Β έτι μάλλον υμάς στρατεύσω Α. || 15. ει γαρ και C. | 16. γη

ραλαίοι Β ; idem post νεότητος addit έφη . | 17. Sic Α . ή γαρ πολλάκις ηλ. νεάζουσα Β ; ή γάρ π. νεάζουσα ηλ. C. | 18. δυνά

μει Α . || 19. εις άβούλετους κακώς(sic) Α . | 24. στερεοϊ την γν. απαλ. C ; καθυστερείτην γν. μεταλλαγήναι του κ. Β ; λογιζόμενος

τι ορμά καθυστερήσει τη γνώμη μεταλλαγήναι του κ . Α. Infinitivum subintellecto ώστε explicaris esti paullo durius ; verbum,

ut βουλόμενος ν . σπεύδων , exciderit. || 21. αντιπ . excidit in B ; deinde voc . γάρ om . || 22. adduntur in C. et Β : προς την μά.

χην γιγνώσκοντες, quae delevi ; γιγνώσκοντες eorum fuit, qui sicuti A. scripserunt ita: ταύτη ( αύτη cod. ) γάραμφοτέρων

βοηθεία ( βοήθεια cod. ) συνεπισχύσετε ταϊς φρεσι , γιγνώσκοντες , ότι και υμών εστι σωτηρία το υπέρ της πατρίδος νικήσαι :

ηττηθέντων γάρ ( δε cod. ) αυτών (intellige των νέων ) , οι πολέμιοι επί την άτακτον ηλικίαν ελεύσονται νικησάντων δε , το ( τω

cod .) νικάν επί την των συμβουλευτών γνώμην ανατρέχει . || 23. αυτών BC . | 24. ήττ . abest in . BC . | 25. απελεύσεται Β. | 26.

νίκην Β, νίκην ανακαλύψει C. || 27. Άλ . κατέπεισε δια των αυτού λόγων συνελθεϊν μετά γε τους νέους και τους πρεσβύτας , με

γάλης ωφελείας ένεκα, C ; έπεισε και τους υπεργήρους αυτώ ακολουθήσαι Α , qui deinde pergit ( uti Valerius) : “ Ο δε συναγα

γών την προτέραν Φιλ. στρατιάν κτλ .

CCstatuæ suggestum , et propter illam assistens in hæc verba gante. Ad hæc Alexander : Equidem , inquit, veridi

concionatur : « O Pellæ proles et Macedonum et Athenien . centiæ isti testis accedo , nec labores vestros quos præ

sium Corinthique progenies , ceterarumque Græciæ gen- tenditis non astipulor. Enimvero militiae jus ejusmodi res

tium nomina , en tempus est quisquis Alexandro sese cupiat est, uti magisterio callentium ordinata , mox fiducia virium

militare , ut scilicet nunc nomen labori fateatur. In eos exsequenda sit . Peritia quippe veteris usus rudis manus

quippe militabimus barbaros , qui nos jampridem re , nunc audacia dirigenda est : quorum alterum vos , alterum

vero spoliare pergunt etiam libertate . Igitur eamus ducere juventus existimatur . Nam ut ille juventutis fervor ad au

in servitutem Persas. Hi , quibus turpe erat servientibus daciam promptior, ita inconsultior ad cautionem : ac sic

non subvenire, enim nunc etiam ipsi servimus. » Et hæc eorum bona cæpta plerumque malos eventus reperiunt. At

quidem dicta præsentibus edicit. Tamen it eadem illa sen- vero ista maturitas vestra etiam arduis quibusque faciles

sentia et per singula oppida civitatesque , ut una cum clas- exitus parit et desideratos eventus ,quoniam perito consilio

sibus ii , qui armorum desiderio tenerentur, ad sese con- manum duci commodat obsecuturam . Par est igitur, in

fluerent. Igitur ut si incentivum aliquod divina voce into- quit , vos meo commilitio numerari : non ut ipsibellorum

navisset quo facilius ad ejusmodi opus studia hominum urgentia subire cogamini , sed ut junioribus manibus consi

exardescerent, ita votum certamenque erat Macedonibus lium vos fatis. Alterum quippe alterius egere quis dubi

militandi . Alexander acdibus reseratis , quibus condita pa. tet ? Cum , nisi per prudentiam vestram illorum titubantia sit

tris arma militaria visebantur, his quos inermes viderat directa , perſracto præsidio juventutis, in seniores pericu

dilargitur. Sed enim quisqne armiger Philippi ætate pro- lum vadat. Contra autem si recti per vos voto fruantur, vos

vectior , diu militiae laborisque pertasus , negabat se quoque gloriæ partepotiore celebremini. » His dictis eosquo

idoneis conatibus fore , ætate scilicet sua prörsentibus refra- que, quos senium jam obsederat , in sententiam suam ducit.
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ΚΕΦ. Κς . τρος Φιλίππου ευτυχέστερος Αλέξανδρος , και περί

μεγάλων ευθέως ήμφισβήτει πραγμάτων, και πάντων
Παραλαμβάνει ούν ( 1 ) Αλέξανδρος της βασιλείαν εκράτει. Και συνάγων την προτέραν στρατιάν «Φιλίππου

Φιλίππου του πατρός αυτού , περί (1) οκτωκαίδεκα γε- του πατρόςαυτού ήρίθμησεν αυτούς, και εύρε Μακεδόνων

νόμενος έτη. Τον δε θόρυβον τον γενόμενον μετά(3) | [ πεζούς μέν (6) ] μυριάδας δύο και ήμισυ(7) ιππείς δε άν

τον του Φιλίππου θάνατον Αντίπατρος κατέπαυσε , η δρας οκτακισχιλίους , 'Αμφικτυόνων δε και Λακεδαιμο

συνετός και φρόνιμος ανήρ και στρατηγικός (4). Προ- νίων και Κορινθίων εύρε μυριάδας τρείς (8) . Συνα

ήγαγε γάρ τον Αλέξανδρον εν θώρακι εις το θέατρον 1 ριθμήσας δε πάντας τους παρόντας αυτό και ους είχεν

και πολλά διεξήλθε τους Μακεδόνας εις τό της ευ- από του πατρός αυτου Φιλίππου τοξότας εξακισχιλίου ;

νοίας μετακαλούμενος (6 ). " Ην δε, ως έoικεν, του πα- ί πεντακοσίους, [εύρε χιλιάδας εβδομήκοντα επτά (0) ] ,

Cap. ΧΧVΙ. 1. Sic C ; και απλώς ειπείν, παραλ. 'Αλ. Β. || 2. καίπερ . ετών Β . | 3. διά C. | 4 , στρατηγικώτατος C. || 5. " Ος

προήγε τον Αλέξανδρον εν θώρακι μέσον του θεάτρου , και πολλά διελέξατο μετά των Μακεδόνων περί αυτού C. Que sequitur

in B. sententia ( riv oè... ÉXpátel ) non est in C , qui antequam cum cod . B. recenseat copias in Asiam traducendas , hoc

loco interponit narrationem de legatis Darii tributum annuum a Macedonibus exact uris. Verba sunt :

Τούτων ούτως εχόντων , από ανατολών Δαρείος ο Περσών βασιλεύς αγγέλους προς Μακεδονίαν εξέπεμψε περί των ετησίως δι

δομένων φόρων ώστε αυτούς αναλαβέσθαι και προς αυτόν τάχος ανθυποστρέψαι . Ως δε την Φιλίππου πόλιν κατέλαβον, ως έθος
ήν αυτόν τον βασιλέα υπεξέρχεσθαι και δουλικώς τους Περσικούς γράμμασι προσκυνείν και μετά της προσηκούσης τιμής τους

αγγέλους αποδεχθήναι , τούτο Αλέξανδρος ουκ εποίησεν. Αλλ' απέστειλε προς αυτούς τινα τούνομα Αντίοχον , παραπλήσιον δε

αυτού τυγχάνοντα και αυτόν νεανίσκoν ώσει χρόνων δεκατριών , και μετ' αυτού τινάς των μεγιστάνων , τους πάντας χρυσίοις

περιβεβλημένους θώραξι , και το δόρυ Αλεξάνδρου εν ταις χερσίν Αντιόχου επιφερόμενον. Ως δε την πόλιν επήεσαν ( cod . εξηε
σαν ) , απέστειλε προς αυτούς 'Αντίοχος άγγελον λέγοντα αυτοίς: « Τούτο υμίν το σημείον έστω , οι από Δαρείου αποσταλέντες:
ως αν προς ημάς καταλάβατε , πεσόντες προσκυνήσατε το του Αλεξάνδρου δόρυ . Ει δε τούτο υμίν ου δόξει ποιείν, παραυτίκα

θανάτω υμάς απολεϊ. » Ταύτα ακούσαντες οι του Δαρείου άγγελοι τα ασυνήθη, απροσδόκητα ρήματα , και εν εκπλήξει γενόμε
νοι , κάν μη θέλοντες τα προσταχθέντα εποίουν , και προσελθόντες προσεκύνησαντο δόρυ Αλεξάνδρου , και ασπάζονται τους πόδας

Αντιόχου. Και εξ αναλόγου ταύταεγένοντο· ά γάρ υπό Δαρείου σταλέντες εποίησαν, τούτο μάλισταπαρά του βασιλέως ήλπιζον
λαβείν . Αλέξανδρος δε επί τινος τόπου μετεώρου καθήμενος , παρεστήκεισαν αυτό παίδες Μακεδόνων χρυσόζωνοι και σηρικοφό
ροι . Αυτός δε Αλέξανδρος ανατέλλων (? ) εσθήτα ήν ήμφιεσμένος , και στέφανον επί τη κεφαλή αυτού [είχεν ] εκ χρυσού και λίθου και

μαργάρου , νικητικόν άνωθεν έχοντα σημείον, οίος ήν ο Ζεύς και ουκ ήν αυτόν συνεικάσαι ουδενί ή μή των Διε. Οι δε περί αυτόν
ως δίκην αστέρων ήσαν εκλάμποντες. Από δε της πύλης της πόλεως μέχρις Αλεξάνδρου ίσταντο πλήθη πάμπολλα , πάντες ένο .
πλοι . Ένθεν και ένθεν ήχοί τε και κρότοι και σαλπίγγων φωναι και ευφημίαι και άσματα και συνδρομοι πληθών. Ως δε την

πόλιν έμελλον εισιέναι οι παρά του Δαρείου , κελεύει Αντίοχος συν αυτούς εισβατώς ( 2) άγεσθαι προς Αλέξανδρον. Αυτοί δε

τα προστασσόμενα εποίουν . Μέγας ούν φόβος αυτούς είχε και έκπληξις : τα γάρ παρ' ελπίδα ερχόμενα φοβερά τοϊς απείρους

εφαίνοντο . Ως δε την πόλιν διήρχοντο , ουδέν είχον πρώτον θεωρείν πάντα γάρ αυτοίς έθαυμάζοντο. Επει δε και προς Αλέξαν

δρον κατέλαβον , επ' αυτού τοϊς οφθαλμοίς εμβλέψαντες έδoξάν τινα θεόν θεωρήσαι . Πεσόντες δε προσεκύνησαν 'Αλεξάνδρω.

Και δη αναστάντες ουκ ήθελον εξ αυτού ανταίρειν τους οφθαλμούς και ει ήθελον, ουκ ηδύναντο . Πρός γάρ την γήν βιαζόμενοι

βλέψαι , οι οφθαλμοί αντανακλώμενοι προς Αλέξανδρον ατενίζειν αυτούς κατηνάγκαζον ου γάρ ήν αυτοίς κόρος της θέας. Τρισε

σως δε προσκυνήσαντες , την επιστολήν Δαρείου τω 'Αλεξάνδρω υπέδειξαν . Αντίοχος δε ταύτην λαβών , ανεισι τω τη σπίχι (?) .

Τα δέ τή επιστολή έμφερόμενα τάδε ήν

« Επειδή το της μοναρχίας κράτος μόνωΔαρείωτω θεώ δέδοται ( και τις θεός πλήν Δαρείου ; ) , ός εγκρατής της υπ' ουρανόν εκ

της περί αυτού απείρου δυνάμεως εγένετο, άρχει δε βασιλέων και τοπαρχών » επί τούτω γινωσκέτω το ημέτερον κράτος μή λανθά

νειν Μακεδόνας · ει δε και τέως έλαθεν , διά των παρόντων των νυν αποσταλθέντων παρ' ημών ουρανίων ανθρώπων πάντα τα περί

ημών αναδειχθήσονται . Και παρά της θείας ημών προνοίας το άρχειν Μακεδόνων εγχειρισθείς , δουλικώς το σέβας το κράτει

ημών απονευμάτω ' και τοίς παρ' ημών αποσταλθείσι τους ετησίους φόρους παρέχειν · συγχωρηθήναι δε παρά της θεότητος ημών

εν τω τέως άρχειν. »

Ως δε ταύτα ανεγνώθη Αλεξάνδρα , [και ] την επιστολήν τη χειρί λαβών , διέρρηξε ταύτην επ' όψεσι των αποσταλμένων , και το

εδάφει απορρίψας είπεν : « Υπέρ τίνος υμείς φόρους απαιτείτε ; » Απεκρίθησαν αυτό οι σατράπαι Δαρείου" « Υπέρ της γης

Δαρείου του βασιλέως . » Λέγει αυτοϊς Αλέξανδρος : « Εί ταύτην οι θεοί τους ανθρώπους δέδωκαν δωρεάν εις διατροφάς, Δαρείος

την των θεών δωρεάν ερανίζεται ; » Και λέγει αυτούς πειράζων · « Τί γάρ αν είη α λαμβάνετε ; » Λέγουσιν αυτώ' « Ωα χρυσά

εκατόν από λιτρων είκοσι χρυσίου. » Αποκριθείς δε Αλέξανδρος είπε: « Πορεύεσθε και είπατεΔαρείω , ότι Αλέξανδρος ο Φιλίππου

« παίς δηλοί σοι τα προς πόλεμον ευτρεπίσθητα (cod . ευπρεπίσθητι) , ει μη τάχιον δώρους εις τα αγνοία γραφέντα μου εκμειλίξη

« ται ( cod . εκμιλήξηται ) . Γινωσκέτω ταύτα Δαρείος , ότι Αλέξανδρος βασιλεύει , και Μακεδόνες φόρους ου τελoύσιν . Αλλά ούς

« και το πρίν έλαβες εγώ παρών προς σε λήψομαι. "Άπιτε [είπατε ] και το συμφέρον μετά Δαρείου του βασιλέως υμών ( sic Berg

« d. Χ. pro ημών ) σκέψασθε . » Και ταύτα ειπών εξέπεμψεν αυτούς , μηδέ γραμμάτων αξιώσας τον πέμψαντα αυτους βασιλέα .

Οι δε πεσόντες προσεκύνησαν Αλεξάνδρω , και εξελθόντες την οδοιπορίαν προς τον Δαρείον εποιήσαντο . Post Itec : Ο δε

Αλέξανδρος συναγαγών την προτέραν κτλ . ut in Β. || 6. Πεζούς μέν de meo addidi | 7. Και Θράκας πεντακισχιλίους add . C ,

qui mox Αμφικτυόνων om . C. | 8.τρείς Β. τέσσαρας C ; | 9. Inclusa supplevi ex cod . C ; eandem fere summam cod . A ; aliter

Valerius, cujus tamen numeri corrupti esse videntur. In nullo codice singuli numeri summam appositam efficiunt. Ceterum

XXVI. Connumeratis igitur et veteri milite et quos ipse Thracas numero octingentos . Unde hoc numero cum ve

recens scripserat, congregat Macedonas quinque et decem terano milite congregato DCLIV ad LXX (l. LXXVII . ) milia

milia pedites, auxiliaque diversa in octo milibus, equites vero militantium erant . Tunc viæ sumptum a Philippi thesauris

indigenas septingentos et duo milia , levis quoque armaturæ collatuque studentium rebus suis aurilalenta LX cum CCCC
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οι, Ιλλυριών ( το) τε και Παιόνων και Τριβαλλών της | ματίαν τινά ανθρωπον εισήγαγεν εις την εκκλησίαν ,

αρχής αποστάντων , επ' αυτούς εστρατεύσαντο. Πολε- καί τινα Αθηναίον έωρακέναι αυτόν λέγοντα κείμενον

μούντος δε αυτού τοις έθνεσι τούτοις , ενεωτέρισεν ή | Αλέξανδρον. Τούτο πυνθανόμενοι Θηβαίοι την φρου
Ελλάς.

ραν εξέκοψαν την μετά Χαιρώνειαν εις την Καδμείαν

ΚΕΦ. ΚΖ' . Φίλιππος εισήγαγε . Φασί δε ότι τούτο αυτούς έπεισε

Δημοσθένης. Αγανακτήσας δε Αλέξανδρος και διά

φήμης δε γενομένης ότι τέθνηκεν εν τω πολέμω | τάχους εισελθών προσέπεσε ταϊς Θήβαις. Σημεία

Αλέξανδρος και βασιλεύς , λέγεται ότι Δημοσθένης τραυ- δε τοις Θηβαίοις των μελλόντων κακώνεγένετο το γάρ

cod . C ita habet : Συναριθμήσας δε πάντας τους παρόντας αυτώ , ούς είχεν από του πατρός αυτου Φιλίππου , εύρε χιλιάδας εβδο

μήκοντα επτά και τοξότας εξακισχιλίους πεντακοσίους. Απέστειλε δε και προς Σκύθας άγγελον, ώσαν, ει βούλoιντο , ελεύσονται προς

αυτόν εις συμμαχίαν. Στέλλουσι δε προς αυτόν Σκύθαι άνδραςιππείς τοξοτών χιλιάδας εβδομήκοντα,πάντας νεανίσκους εκλέκτους.

Και εγένετο πάσα ή δύναμις Αλεξάνδρου χιλιάδες εκατόν τεσσαράκοντα επτά . - Cod . A ita : Συναθροίσας την προτέραν Φι

λίππου στρατιάν αρίθμησε και εύρε Μακεδόνων πεζούς μεν, ο6 (72000) , ιππέας δε Μακεδόνων βω' ( 2800 ; Valerius : 2700),

Θράκας και Παφλαγόνας και Σκύθας οίς έχαρίσατο (έχρήσατο ? ) προδρόμους ω ' ( sic etiam Valerius ) . Συναριθμήσας δε τους πα

ρόντας συν οις παρειλήφει , εύρε οζ και ΙΔΨ (77650). Καιτούτους οπλίσας μετ ' ών είχε από του πατρός στρατιωτών λαμβάνει παρά

της Μακεδονίας χρυσού νενομισμένου τάλαντα ο' (Valerius 1460 talenta , corrupte. ). Και ναυπηγήσας τριήρειςέτει τε κυβερνά

( scr . έτι τε και λίβερνα ), διαπεράσας από Μακεδονίας διά του Θερμώδοντος ποταμού εις την υπερκειμένην Θράκης υπήκοον

φύσει τυγχάνουσαν διά του πατρός Φιλίππου δύναμιν , εκείθεν παραλαβών αυτούς και αργυρίου τάλαντα φ' ώχετο επί Λυκαονίαν.

Hæc expressit Valerius. || 10. Codex C horum loco exhibet hæc :

Και επάρας αυτούς ( milites modo recensitas) , ώρμησεν εις Θεσσαλονίκης. Ο δε τηνικαύτα τύραννος προ του πλησιάσαι

'Αλέξανδρον τοϊς ορίοις Θεσσαλονίκης απέστειλε προς αυτόν πρέσβεις ειρήνην αιτούμενος. Και συνεκπέμπει χρυσίον τε και αργυ

ριον και τον παίδα αυτoυ γράψας επιστολήν τoιάνδε ·

« Το δεσπότη της οικουμένης Αλεξάνδρω τω θειοτάτω Πολυκράτης ο ανάξιος ικέτης χαίρειν . Επειδήπερ τη προνοία αδυνατοί

ουδέν , πάντα [δε] τη τύχη υποτάσσεσθαι χρέος εστί ( cod . δε δή ) , και σε τον θειότατον ημών βασιλέα ακριβώς ειδότες εκ θείας

προνοίας γεγονότα , και ώς (cod . ώς και ) τα δοκούντά σου ευχερώς η τύχη πεποίηκεν · δουλικώς κάν μή θέλωσιν οι την υπ ' ου

ρανόν άπαντες κατοικούντες το κράτει σου το σέβας απονεμέτωσαν. "Οθεν καγώ ακριβώς επίσταμαι τα σα ευτυχή πλεονεκτή

ματα, και την πρός σε μου δούλευσιν (sic Berg. d . Χ . pro cod. δούλωσιν ) διά τούδε του ευτελούς γραμματίου μου ανήγαγον.

'Εν ακριβεία δε πιστώσαι βουλόμενος το κράτει σου , πέπoμφά σου και όν μοι η τύχη μονογενή παϊδα έχαρίσατο , συν οικτροτά

τοιςδώρους. Δέξαι δέησίν μου ικετηρίαν τελείως , καθώς έστιν άρεστον εν οφθαλμοίς σου . Έρρωσο ο ημέτερος δεσπότης , και
τα δοκούντά σοι δηλα ημίν τοϊς δούλοις σου ποίησον. »

Δεξάμενος ούν την επιστολήν ο Αλέξανδρος και αναγνούς , επικάμπτεται τη δεήσει Πολυκράτους. Και τους μεν απεσταλμένους

φιλοφρονησάμενος , απέστειλε πρός Πολυκράτην , γράψας αυτή επιστολήν τoιάνδες

« Επειδήπερ εκ θείας προνοίας δέδοται ημίν ηαρχή, και ότι τη τύχη υποτάσσεσθαι χρή , ταύτα εν αληθεία έλεξας (και γάρεγώ

πέπεισμαι τη διδαχή της άνω προνοίας ) : επί τούτω το δοκούν ημίν εξιλέωσας , και την υπ' Αναξάρχου του πατρός σου εξαυθείσαν

οργήν κατέσβεσας , ου τους αποσταλθείσιν ημίν δώροις σου , αλλά τη παρακλήσει του γράμματος και τη του υιού σου αποστολή.

Και έστω Χαριμήδης ο παίς σου συν ημίν , την σην αναμιμνήσκων μοι ευγνωμοσύνην . 'Έρρωσο.

Μετά δε το υποταγήναι αυτόν την Θεσσαλονίκης, την πορείαν έποιείτοεπί τοις άνω Σκύθαις . Και τριών ημερών παρελθουσών,

πρέσβεις ήκασιν εκ Σκυθίας φάσκοντες δουλικώς διακείσθαι αυτό , και [δεόμενοι) συγχωρείν του μη επιβήναι αυτοίς. Ο δε Αλέ

ξανδρός φησι προς αυτούς· « "Άπιτε εν τη γή υμών , και αποστείλατέ μοι άνδρας τοξόταςέμπειρους εις συμμαχίαν χιλιάδας όσας

αν βούλεσθε. Και ιδού εγώ προς Λακεδαιμονίαν απέρχομαι. 'Ελεύσονται δέ μοι ή υμετέρα συμμαχία δι' ημερών εξήκοντα της

δε προθεσμίας παρελθούσης , κάν μήπω οι προσδοκώμενοι ήξωσιν , εφ' υμάς επεκτενώ την φάλαγγα , και ου μεταστραφήσο

μαι . » Οι δε Σκύθαι συνετάξαντο πάντα τα προσταχθέντα δουλικώς ποιείν . Και απέστειλεν αυτούς φιλοφρονησάμενος εις τα ίδια.

Cap.XXVII . Quæ hoc capite in cod . B. traduntur , a veterum historicorum narratione nihil fere differunt. Alia agunt

cod . A et Valerius. Apud hos Thebarum eversio et regis cum Atheniensibus negotia tum demum memorantur, ubi jam

absolverat rex priorem expeditionem , qua Italiam , Africam , Ægyptum subegerat Dariumque uno prælio ad incitas ade

gerat , novamque contra eum expeditionem parabat. Hæc suo loco adscribemus.— Codex C eodem atque Noster ordine

utitur, sed aliter res narrat ac deinde nova haud pauca subjungit. Etenim primum Athenas Alex . , deinde Thebas capit;

post hæc in Italiam transgressus, Romanorum obsequia admittit, reliqua occidentis regna accipit, regeque eorum Lao

medonte constituto , meridiem versus pergit usque ad oceanum ; hinc ad sinistram conversus retro agit, atque orbe cir

cumacto in Macedoniam revertitur. His absolutis auctor cod . C ad Nostri narrationem rediens , eadem iisdem verbis nar

rat quæ leguntur inde a cap . 28 , adeoque denuo Alexandrum in Italiam ducens ex parte eadem narrat iterum. Patet igi

tur antecedentia ex alio libro interposita esse . Cujusmodi ineptias jam supra vidimus, uti illo loco , quo de ludis Olympi

cis sermo erat . Ibi etiam de Laomedonte quædam legimus, quæ codex B et reliqui ignorabant. Jam quum eundem Lão

medontem de novo in hac narrationis parte introduci videamus ,non dubium est , quin ea , quæ jam apponimus, ex eodem

isto libro sint arcessita . Ecce verba codicis C : “Ο δε Αλέξανδρος κατά Ελλήνων ώρμησεν. Ακουστόν δέ εγένετο πάσι, και φόβος

αυτούς και τρόμος υπέπεσεν . Και διηπόρουντο τί αν διαπράξoιντο και δη καταλαμβάνουσιν άπαντες οι των πόλεων έξαρχοι είς
Αθήνας: εκείσε γάρ ήν αυτών η αρχή. Δώδεκα δε ρήτορες τω τότε καιρώ διείπον πάσαν αρχήν Ελλάδος. Συνήρχοντο δε πάντες

ομού , και βουλήν εδίδοσαν τί περί Αλέξανδρον διαπράξoιντο.

' Επί τρισί δε ημέραις διαπορούμενοι και το συμφέρον διερευνώντες , ουκ ήν αυτοίς το αρέσκον το σύνολον. Άλλοι μεν αυτώ

αντιπαρατάξασθαι Αλέξανδρον έλεγον · άλλοι δε το ανάπαλιν υπεφώνουν και ήν αυτών άωρος η τύχη . Και δή πάντων συμβου

quatuorque et decem millibus cogit. Classi ergo elaborata Thraciam , quæ sibi patris Philippi virtute quæsita heredi

in Macedonia tam longis quam onerariis navibus, transit in tarium studium deberet atque deferret.

>>>
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της Δήμητρος Γερον αράχνη περιεκάλυψε , τό τε της | δε ο βασιλεύς κατέσκαψε την πόλιν πάσαν , τηρήσας

Δίρκης καλούμενον ύδωραίματώδες εγένετο. Λαβών 1 μόνην οικίαν την Πινδάρου. Φασί δε ότι και τον αυλητής

of

λευομένων μάχεσθαι Αλεξάνδρα , Διογένης αντεφθέγξατο : « Και πού ημίν ελπίς νίκης ; τω Άλεξάνδρω υπείκειν [ δεί] . » Οι δε

περί Αντισθένης και Παρμενίδην φασίν : « "Έχομεν λόγους εκ προγόνων, οπόταν τη πόλει ημών επήλθε Διόνυσος , ο πάσαν υπο

τάξας γήν · αλλά αντείπον αυτώ Αθηναίοι , και μέγιστα κατ' αυτού ήραν τρόπαια , και αχρείον αυτόν αποστρέφουσιν ώσει

« αδράνεον (cod . αδρανίων ). Και μη κρείσσων Αλέξανδρος Διονύσου . και Επί τούτοις Διογένης παριών ακούει τα λεγόμενα και

περιστραφείς είπεν : « Είπατε δέ μοι , οι των Αθηναίων έξαρχοι, εν τω τότε καιρώ τις υπέρ 'Αθηναίων αγωνιζόμενος , και τίνες

« οι τότε στρατηγοί; » Οι δε είπον · « Ο μεν πρόμαχος Ατρεύς μετά των στρατών ήν, και ο θαυμαστός Οίλεύς , ος και βασι

« λεύειν Μακεδόνων πρώτων ενδείκνυται. » Και ο Διογένης επί τούτω γελών έφη: « Και ως φοράς ύλην εξ αυτών παραστήσατε

μόνον , και έρώ υμίν Αλέξανδρον αντιπαρατάξεσθαι. Ει δε μή τούτο ποιήσετε , ου μόνον Αλέξανδρον ού μαχέσεσθε , αλλά και

την Θήβαν εδαφίσετε. » Και ταύτα ειπών διήλθεν. Αλλ' ουκ έπειθεν όμιλον εύλογον λέγειν . "Ιστατο αυτών η βουλή τα πρός μάχην

ευτρεπίζεσθαι. Επί τούτοις καταλαμβάνει Αλέξανδρος και παρεκτείνει την φάλαγγα , και τα είς ειρήνην αυτους έρωτα . Αυτοί δε

μάλλον επί το πλείστον έθρασύνοντο και αποστρέφουσα τους πρέσβεις 'Αλεξάνδρου , ου μετρίως [ώς] εχθρούς τούτους υβρίσαντες .

Αλέξανδρος δε των εκείσε υποχωρεί μικρόν τι έκ της πόλεως ειπών αυτοίς: « Και, ώ υμείς , εξ εσχάτου μετανοήσαντες ουδέν ωφε

λήσετε. » Και δη ως από σταδίων δώδεκα επήξετο φουσάτον αυτού Αλέξανδρος , εκδεχόμενος τον των Σκυθών επερχόμενον

αυτώ λαόν . Μετ' ου πολλές δε ημέρας φθάνουσιν οι προσδοκώμενοι , οι πάντες καταστήσαντες ασπίδας , αλυσιδωτάς , λευκάς ,

(λευκάς , αλυσιδωτούς θώρακας ? ) και τόξα και φαρέτρας και δόρατα . Επισκεψάμενος ούν αυτούς εύρε χιλιάδας ογδοήκοντα πέντε .

Κατ' αυτήν δε την ώραν επί Αθήναις εκτείνει την φάλαγγα , και επέστη τη πόλει , και ήρξατο πολιορκείς αυτήν . Και ουκ ήν

αριθμός των τοξοτών: από γάρ της βολής ο ήλιος ουκ εφαίνετο. Πολεμούντος δε αυτού τούτοις , ενεωτέρισεν η Ελλάς. Φήμης δε

γενομένης ότιτέθνηκενεν τω πολέμω Αλέξανδρος , κτλ . Sequuntur eadem , que leguntur in cod . B usque ad verba αίματώ

δες εγένετο . Deinde pergit :

Καιήν ιδείν θαύμα μέγιστον εν Αθήναις . Οι γάρ εν τοίς τείχεσι χάριν του πολέμου ιστάμενοι δίκην φύλλων εκ του τείχους κατ

ήρχοντο και ουκ ήν ο άνθιστάμενος Αλεξάνδρα. Παραλαβών δε ταύτην ο βασιλεύς κατέσκαψε πάσαν την πόλιν . Ως δε επαύ
σατο ο πόλεμος , ίστατο Αλέξανδρος περισκοπών τα αναθήματα . Και εντυγχάνει Διογένη των φιλοσόφω έν τινι ηλιακό καθεζομένω

τόπω , και φησίν: « Ούτος δέ τίς ; » Οι δε περί αυτόν έφασαν. « Ούτός έστι , δέσποτα , Διογένης ο φιλόσοφος , και πολλάκις συμ
βουλεύσας Αθηναίοις τω σώ μή μάχεσθαι κράτει . » Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τον τόπον εις όν ο Διογένης

καθεζόμενος ηλιάζετο και φησιν Αλέξανδρος " « Ώ Διόγενες , τί σου χαρίσομαι; » Ο δε προς αυτόν : « Ουδέν, έφη , άλλο ει μη

τον ήλιον χαρίσαι απιών απ' εμού , ίνα το παρόν θερμανθώ . » Επί τούτοις Αλέξανδρος θαυμάσας ώς των γηίνων μη εφιέμενος*• .

( Quæ sequuntur de Thebarum expugnatione concinunt cum iis quæ leguntur in codice A , fusius tamen rem exponente .)
'Εκείθεν δε ήλθεν εις τας Θήβας και ζητήσας παρ' αυτών άνδρας στρατεύσαι , απέκλεισαν τας πύλας των τειχών , και ουδε

πρέσβεις απέστειλαν προς αυτόν, αλλά και παραταξάμενοι καθωπλίζοντο πολεμείν Αλεξάνδρα και πέμπoυσι προς αυτόν πεν

τακοσίους άνδρας , κηρύξαι αυτό [έπεμπον ενόπλους από των τειχών κηρύσσειν Άλεξάνδρω cod. A melius.]: « " Η πολέμει ή

απεχε της πόλεως ημών Θήβης , ότι ουχ όμοιοι εσμέν Αθηναίοις . » Αλέξανδρος δε μειδιάσας είπε προς αυτούς · « Ώ γενναίοι

« Θηβαίοι , τί αποκλείσαντες εαυτούςεν ταις των τειχέων πύλαις παρακελε ύεσθε πολεμείν Αλεξάνδρω τώ βασιλεϊ ; εγώ ούν μα

χέσομαι υμίν, ουχ ώς πρός γενναίους τινάς και έμπειρους πολέμου , αλλά προς ιδιωτικάς (ιδιώτας cod . A. melius) και δειλάς

πεπληγμένας ( cod. δεινάς πεπλησμένας ) γυναίκας. Εαυτούς γάρ ως γυναικάρια αποκλείσαντες εντός των τειχέων προσφωνείτε

« ημίν. » Και ταύτα ειπών ο βασιλεύς Αλέξανδρος εκέλευσε χιλίους (τετρακισχιλίους Α. ) ιππείς διατρέχειν έξω των τειχέων και

τοξεύειν τους έφεστώτας εν τω τείχει της πόλεως και ετέρους χιλίους στρατιώτας αξίναις διστόμους και μακροτάμους μοχλούς

σιδηρούς ( και όνυξι μακροτάτους και μ. σ. Α . ) ορύσσειν τα θεμέλια του τείχους της Θηβών πόλεως , πύρ δε ταϊς πύλαις προσά .

πτειν και τους καλουμένους κριούς μετά βίας ερείδεσθαι. Προ των τειχέων δε όργανα διά τροχών υπό στρα ών βία συνωθούμενα

μακρόθεν εξαφίετο προς τατείχη και τους πάνυ (πύκνως add. A ) αρμολογηθέντας τοίχους διέλυον. Αλέξανδρος δε μετά έτέρων

χιλίων σφενδονιστών και λογχοβόλων διέτρεχε. Περιείχετο δε πάντη πύρ και λίθοι και βέλη και δόρατα ήκοντίζοντο. Από δε

των τειχέων οι Θηβαίοι κατέπιπτον τιτρωσκόμενοι , μη δυνάμενοι αντιπαρατάξασθαι 'Αλεξάνδρο . Διά δε τριών ημερών πάσα ή

Θηβαίων πόλις επυρπολείτο . Πρώτη δε διαρρήσσεται η καλουμένη Καδμεία ( cod .Καλμία ) πύλη ,ένθα ήν Αλέξανδρος έφεστώς,

και ευθέως εισήλθεν Αλέξανδρος πρώτος , τους μέν τιτρώσκων , τους δε εκφοβών και συνταράσσων . Επεισέρχονται δε και δια των

άλλων πυλών πλήθη στρατιωτών. "Ην δε πάν το πλήθος ώσει τετρακισχίλιοι άνδρες , και πάντας αναιρούσι , τα δε τείχη διέλυον ·

οξύτατα γάρ το Μακεδονικών στράτευμα τα υπό 'Αλεξάνδρου κελευόμενα πάντα εξετέλουν, πολλώ δε λύθρω ανθρωπίνω (sic A ;

πολλών δέ θρ.. λλων ανθρωπίνων cod . C.) κατεβρέχετο η γή. Πολλοί δε Θηβαίοι συνέπιπτον εις το έδαφος μετά των πύργων.

Λάβρως δε κατακαιομένης πυρί της των Θηβαίων πόλεως χειρί Μακεδονική , τότε τις των Θηβαίων , της αυλομελωδίας έμπειρος

άνθρωπος και σοφός τη γνώμη τυγχάνων, ιδών τας Θήβας καταπιπτομένας και πάσαν ηλικίαν αναιρουμένην, στενάξας υπέρ

της πατρίδος αυτού , και δόξας ( cod . δείξας ) διά της των αυλών επινοίας αριστεύειν, ήρξατο προσπίπτειν και ικετεύειν τον Αλέ

ξανδρον , και έρχεται παρά τους πόδας αυτού γονυκλινής γενόμενος και οικτρόν τι και καταδεές και ελεημονικόν μέλος αναμελψά

μενος (cod . αναπεψάμενος ) , όπως (cod . ούτω) διά της των αυλών δεήσεως και θρηνωδίας μελωδών δυνηθείη εξιλεώσασθαι τον

'Αλέξανδρον μετά πολλών δακρύων. Και άρχεται λέγειν τοιάδες ο Αλέξανδρε , βασιλεύ μέγιστε , φείσαι Ημών ευτελών" μή δε ]

τοιούτω κινδύνω Την πόλιν ημών εις τέλος αφανίσης: Νύν πειραθέντες [το] σόν ισόθεον κράτος Σεβόμεθα . » Φοβηθέντες ούν οι

"Ελληνες χειροτονούσιν ηγεμόνα τον Αλέξανδρον , και την αρχήν της Ελλάδος αυτή παρέδωκαν.

'Aπάρας ούν τών εκείσε Αλέξανδρος ώχετο της οδού. Και [την Ρώμην καταλαβών, και σχεδόν] προϋπαντώσιν αυτώ πρέσβεις

εκ πάντων (σχεδόν suppleo ex prioribus sumens] των εθνών, και προσκυνούσιν έμπροσθεν αυτού άγοντες δώρα αυτώ χρυσόν

και άργυρον όσον ουκ ήν αριθμος. Συνέρχονται ( συνερχόμενοιcod.) δε αυτώπάντες εις συμμαχίαν . Και δη καταλαμβάνει την

Ρώμης και προϋπαντώσιν αυτώ οι Ρωμαίοι μετά χορών και τυμπόνων, κλάδους δάφνης έχοντες εν ταις χερσίν αυτών, και τω

Αλεξάνδρω επισειόντες , βασιλέα κοσμοκράτορα τούτον αναγορεύουσιν. Εισελθών δε εν τη πόλει άπεισιν εν τώ Καπετωλίω Διός .

Και ο ιερεύς του Διός δέχεται αυτόν, και ξενίζεται παρ ' αυτού. Διατριψάντων ούν εντη Ρώμη, ιδού και ο Λαομέδων και συναρ

ματηλατήσας αυτό συν χιλιάσι πεντήκοντα ήκεν εις συμμαχίαν Αλεξάνδρου, έχων μεθ' εαυτού δώρα έν τε χρυσίωκαι λίθοις , και

μαργάροις. Δέχεται δε τούτον Αλέξανδρος και γνησίωςαυτόν κατασπάζεται και « Ώ γενναίε , είπεν , ηκάς μοι και μετά Δαρείου

μαχομένο σύμμαχος είναι .

Άπάρας ούν πάλιν από Ρώμης , ώρμησε κατά δυσμών και ουκ ήν αυτώ ο άνθιστάμενος. Και προϋπαντώσιν αυτώ πάσαι αι βα
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επηνάγκασε έπαυλήσαι τη πόλει κατασκαπτομένη. I Όλυμπιάδι δώρον. Δόξαν(5) δε αυτώ τα παρά τη θα

Φοβηθέντες δε Έλληνες ηγεμόνα χειροτονούσιν Αλέ- λάσση πρώτα υποτάξαι , την Ιωνίαν ανεκτήσατο, και

ξανδρον, και την αρχήν παρέδωκαν της Ελλάδος . μετά ταύτα την Καρίαν, μεθ' ήν την Λυδίαν και τους

έν Σάρδεσι θησαυρούς έλαβεν είλε δε Φρυγίας και Αυ

ΚΕΦ . ΚΗ '. κίαν τήν τε Παμφυλίαν, εν ή παράδοξον εγένετο. Ναύς

γάρ (6) ουκ έχων Αλέξανδρος μεθ' εαυτού , μέροςτι της

“Ο δε παραγενόμενος εις την Μακεδονίαν τα προς | θαλάσσηςυπεχώρησεν, ίνα ή πεζική δύναμις διέλθη.

την ανάβασιν την επί την Ασίαν ετοιμάζετο , ναυπη
ΚΕΦ. ΚΘ'.

γήσας λιβέρνους και τριήρεις και ναύς μαχίμους ποιή

σας ( 1 ) , και εκέλευσεν εμβήναι εν αυταίς πάντα τα στρα- Και διελθών ήλθεν εις την Άσπενδον ( 1), ένθα αι

τεύματα και τα άρματα αυτών συν τεύχεσι παντοδα- των πλωίμων αυτού δυνάμεις. Και διεπέρασε και

πούς και λαβών χρυσίου τάλαντα μυριάδας πέντε (5) και ήλθεν εις Σικελίαν. Καί τινας αντιθέτους (2) αυτό

επιβάς πανστρατί , νότου πνεύσαντος ουρίου , έρχεται εις | υποτάξας διεπέρασε (3) εις την Ιταλικήν χώραν. Οι

τα Θρακώα μέρη , κακείθεν παραλαβών επιλέκτους πεν- δε Ρωμαίοι(1) πέμπουσιν αυτώ διά Μάρκου στρατηγού
τακισχιλίους και χρυσού τάλαντα πεντακόσια . Πάσαι αυτών στέφανον πεπλεγμένον (5) διά μαργαριτών και

δε αι πόλεις υπεδέχοντο αυτόν στεφανούσαι. Γενόμενος | ετέρων τιμίων λίθων , λέγοντες αυτών « Προσεπιστε

δε επί τον Ελλήσποντον, αφήλλατο από της νεώς (3) φανούμέν σε, Αλέξανδρε, Ρωμαίων βασιλεύ και πάσης

εκ της Ευρώπης εις την Ασίαν, και πλήξας τη δόρατα | γης,και προσάγοντες αυτό και χρυσίου λίτρας πεντακο
δορύκτητον έφη την Ασίαν έχειν. 'Ένθεν (1) ούν ήκεν | σίας. Ο δε Αλέξανδρος υποδεξάμενος αυτών την ευ

Αλέξανδρος επί τον καλούμενον Γρανικών ποταμόν του- | χαριστίαν επηγγείλατο μεγάλους αυτούς ποιείν τηδυ

τον δε εφύλαττον σατράπαι Δαρείου . Γενναίας δε μά- | νάμεις και λαμβάνει εξ (6) αυτών στρατιώτες τοξότας

χης γενομένης εκράτησεν Αλέξανδρος, και λάφυρα | δισχιλίους (7) και τάλαντα (8 ) τετρακόσια.

λαβών εξ αυτών έπεμψε ταϊς Αθήναις και τη μητρι

σιλείαι δυσμών . Και δώρους εκμειλίσσονται αυτόν, και παρακαλούσιν αυτόν μη επιβήναι τοϊς ορίοις αυτών. Και λαβών τα δώρα

ανθυποστρέφει , καταλείπων αυτών πάντων κύριον τον Λαομέδοντα , συνταξάμενος φόρους αυτώ τελεϊν μέχρι και χρόνων δώδεκα.

'Εκείθεν δε τοις του νότου πέρασαν επιβαίνει και υπέταξεν έθνη πολλά και ποικίλα και διήλθε την οικουμένην, και εισήλθεν την

άοίκητον γήν , και διώδευσε μέχρι του ωκεανού ποταμού . Και εύρεν εν τοις τόπους εκείνους ανθρώπους δικεφάλους, και επολέμησε

μετ ' αυτών, και ήττησεν αυτούς κατακράτος και έφυγαν απ' αυτού. Εκείθεν ούν διελθών εύρε γυναίκας δυσθεωρήτουςκαι λίαν

μεγίστας και πάντων ών διήλθον δυσμαχωτέρας. Αύται δε εν τω τρέχειν τουςμασθούς αυτών εν τοίς ώμους τιθέασιν. 'Ενδυμα δε

αυταίς ή των τριχών δασύτης . Αύται δε επελθούσαι πτερούς είχον πετόμεναι. Είς παντελή δε απορίαν ήλθον οι Μακεδόνες ταύτας

ως εθεάσαντο πετομένας και προς αυτούς μαχομένας. Αλέξανδροςδε ταύτας ως είδεν , εκέλευσε πύρ ανάπτεσθαι και υπεράνωθεν

μαχεϊν . Αίτινες την φύσιν του πυρός άγνοήσασαι ασκόπως κατέπεσον επ' αυτούς και των πτερών καεντων ουκέτι ανασχέσθαι

(cod. ανάσχαι) ίσχυσαν πεπτωκυίαι δε ανηρέθησαν υπό των στρατιωτών τοϊς ξίφεσιν . Ανεϊλον δε αύται τοίς όνυξι στρατιώτας

εκατόν. Τοιώδε τω τρόπο χρησάμενοι μόλις διήλθον αυτάς. Τών εκείσε δε ουκέτι διελθεϊν έχοντες , τού Ωκεανού ποταμού κω

λύοντος τηςεισόδου, την αριστεράν παράλιον πιάσαντες του Ωκεανού και τα προς βορράν περιπατήσαντες την οικουμένην κατε

λαβον . Πολέμους δε πλείστους μετά βαρβάρων ποιήσαντες και πάντα τα εσπέρια καταλαβόντες υπέταξαν αυτά παντελώς . Ο δε

Αλέξανδρος αναζεύξας παραγίνεται εις Μακεδονίας κτλ . ut in cod . Β .

Cap. ΧΧVΙΙ. 1. Πλήσας Β. || 2. Post v. πέντε Β pergit : κελεύει και έρχεται εις τα Θρ. , quibus quae substitui , prebet C.

| 3. cod. Β : αφήλατό τις νέoς ; quae mutavi. Diodor. XVII , 17 , 2 : πρώτος των Μακεδόνων από της νεώς ηκόντιζε μεν το δόρυ,

πήξας [ap . Callisth. quoque scr. πήξας το δ . ] δ' εις την γην και αυτός από της νεώς αφαλλόμενος , παράτων θεών απεφαίνετο την

Ασίαν δέχεσθαι δορύκτητον. Cod . Ch. Ι. mancus . γεν. δ. περί τ . Ε . αφίκετο των νηώνεκ της Ευρώπης εις την Ασίαν. |4. ένθεν C ;

όθεν Β. || 5. addidi δέ et mox τα ; deinde scr. υποτάξαι pro διατάξαι. C. sic habet : δόξαν δε αυτώ ελθείν επί την Ιωνίαν θάλασ

σαν και τα παραθαλάσσια υποτάξαι πρώτον , την Ιωνίαν έκτήσατο. | 6. γάρ addidi e C. De paradoxo illo vide Callisthen. fr . 25 .

Cap. ΧΧΙΧ . 1. sic scr . pro "Άμπουσαν( Β) et Άμωουσαν(C).|| 2. αντιθετούντας Β . || 3. και ήλθεν add . Β. | 4. “Ρωμαίων

αρχηγοί C ; Ρ . στρατηγοί Α . || 5. πεπλ . addidi ex A. | 6. παρ' Cet A. | 7. τρισχιλίους C. | 8. sic A. άρματα BC. Scilia

inde ab hoc capite ad Nostrum redit A , qui in brevius rem contrahensAlexandrum statim ex Thracia in Italiam et Sici
liam trajecisse narrat. Comparata autem narratione codd . A et BC , patet cur ex Pamphilia potissimum Alex. transiisse

finxerint. Ibi versans rex proximam habebat Lycaoniam ; igitur cod. A. Lycaoniam facit Lucaniam , ne immutato quidem

nomine Lycaoniæ . Ceterum subest fabulæ Alexandri Molossi in Lucanos expeditio , et quæ deAlexandri Italiam invadendi

consilio, deque Romanorum legatione inde a Clitarcho circumferebantur. Verba cod. A , ad quem propius Valerius accedit,

XXIX . Unde illic etiam rebus ad ordinem redactis , quod | Romanorum . Per Æmilium quippe tunc consulem corona

sibi ea gens studiosius obsequeretur, lectissimos quosque et ei auri pondo C insignita etiam margaritis honoraria datur

argenti talenta CCCC viribus suis cum adjecisset , pergit ad argumentum amicitiæ perpetuo post futuræ : idque Ale

ad Lycaoniam , cui nunc ætas recensnomen Lucaniæ dedit . xandro magnæ gloriæ fuit , amicitiamque amplectitur, et

Igitur ejus loci magistratibus ad amicitiam communi sacri- verbis liberalibus Æmilium honoratum remittit. Addant

ficio fæderatis , transmittit protinus ad Siciliam , atque ibi tamen Romani et militum II milia et argenti talenta CCCC,

si qua forte ab obsequio refragarentur oppida recepit; exin . eoque amplius fore daturos sese respondent, nisi bellum

que Italiam transiens, legalione pariter et honore potitur adversus Carthaginienses intentissimum ageretur.
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ΚΕΦ. Λ'. μοι, » Και (13) θεωρεϊ Αλέξανδρος τον 'Αμμωνα τη μητρι

αυτού Ολυμπιάδιπεριπλακέντα και λέγοντα αυτώ: « Τέ
Κακείθε διαπεράσας το μεταξύ πέλαγος ( 1) παρα

κνον Αλέξανδρε , έμής σποράς πέφυκας. » Μαθών δε την
γίνεται εις Αφρικής. Οι δε των 'Αφρών στρατηγοί | ενέργειας του Άμμωνος Αλέξανδρος [επισκευάζει (το )

υπήντησαν αυτό καιικέτευον αυτόν αποστήναι από της αυτού το τέμενος και το ξόανον αυτού περιεχρύσωσε ,
πόλεως αυτών Καρθαγένης (2)· ο δε Αλέξανδρος της και της αυτού επιγραφή αφιέρωσε : « Πατρί θεώ "Αμμωνι

αδράνειαν (5) αυτών καταγνούς είπε προς αυτούς: « " Η | Αλέξανδρος. » ). Ήξίου δε και χρησμόν λαβείν παρ' αυ

κρείττονες γίνεσθε και τους κρείττοσιν υμών φόρους τε- του , που κτίσει πόλιν κατά το όνομα αυτού (15) , όπως

λείτε , » [Και έλαβε παρ' αυτών φόρους (6 ) ] . αειμνημόνευτος (16) μένη η πόλις . Και είδεν αυτόν τον

Κακείθεν αναζεύξας (5) πάσαν την Λιβύην υπερθέμε- | 'Αμμωνα , γηραιόν (17 ), χρυσοχαίτην, κριού κέρατα (18 )

νος (6) εις τήν 'Αμμωνιακών παραγίνεται και εμβαλλό- έχοντα κατά των κροτάφων (το) , δς λέγει αυτό:

μενος τα πλείστα (7 ) πλήθη των στρατοπέδων εις τάς ναύς
['Ο βασιλεύ , σοι ] Φοίβος ο μηλοκέρως αγορεύω

κελεύει αυτούς αποπλεϊν και περιμένειν αυτόν (3) εις την είγε θέλεις αιώσιν άγηράτοισι νεάζειν ,

Πρωτηίδα νήσον (ο) . Αυτός δε ( ιο)θύσαιτο"Αμμωνι απήλ- κτίζε πόλιν περίφημον υπέρ Πρωτηίδα νήσον ,

θεν , υπομνησθείς( τι ) εξ 'Αμμωνος είναι αυτόν γεγεννη- ής δαίμων προκάθηται Πλουτώνειος ανάσσων,

μένον και προσευχόμενος είπεν: « Πάτερ, εί αληθεύει η [πενταλόφους κορυφαίσιν ατέρμονα κόσμον ελίσσων. ]

τεκουσά με ,ως εκ (12) σου γεγενήσθαι , χρησμοδότησόν Γ Τούτον δε τον χρησμόν λαβών ο Αλέξανδρος (20 ) ανε

haec sunt : Εκείθεν( e Thracia ) παραλαβών αυτούς και αργυρίου τάλαντα φ', ώχετο επί Λυκαονίαν , και συνθήσας (sic ) τοίς εκεί

στρατηγούς, διεπέρασε επί Λυκαονίαν (i. e. Λευκανίαν) , καί τινας απειθήσαντες αυτό υποτάξας διαπορθμεύεται (ιδία πορθμ .

cod.) [είς] την Ιταλίαν χώραν. Οι δε των Ρωμαίων στρατηγοί πέμπoυσι διά Μάρκου Αιμιλίου τον του Καπιτωλίου Διός στέφα .

νον πεπλεγμένον διά μαργαριτών , λέγοντες : Προσεπιστεφανουμέν σε καθ' έτος , Αλέξανδρε , χρυσούν στέφανον ολκής λιτρων (όλκεσιά.

τρων cod .) ρ . Ο δε παραδεξάμενος αυτών την ευπείθειαν επηγγείλατο αυτους μεγάλους ποιήσειν . Λαμβάνει δε παρ' αυτών στρατιώ

τας α και τάλαντα υ'. "Έλεγον δε και πλείοναςαυτώ δώσειν στρατιώτας, ει μή τον πόλεμον συνήπτον τοϊς Καρχηδονίοις (Χαλκ. cod) .

Cap. ΧΧΧ.1 . Περάσας Β ; το μετ. π. add. ex A. || 2. αποστήναι ρωμαίου ( “Ρωμαίους ?) της πόλεως . Cf. Valerius . ] 3 .

ανδρείας Β. || 4. inclusa addidi e cod . C. || 5. μετ' ολίγων στρατιωτών addit A cum Valerio. || 6. υποτάξας Β. || 7. πλείστα

om. Β; in cod. A exciderunt verba τα πλ... στρατοπέδων. || 8. αυτόν add . ex A. || 9. sic C. και είς τινα νήσον B ; εις την φαρί

τιδα νήσον Α. || 10. cod . Α : αυτός δε προσκυνήσας τον'Αμμωνα και θύσας αυτώ , υπομησθείς [τίς] ώς εξ 'Αμμωνος εγεννήθη. | 11 .

ως Β;υπομνησθείς arcessivi ex A. || 12. ει.. ως εκ excideruntin Β . || 13. Α : και είπών ταύτα την[ μεν] ημέραν εμετεώρισε ,

[την δε νύκτα ] εκοιμήθη ( sc . εν ναώ ) και είδεν κατά τους ύπνους [τον θεόν ] τη Όλυμπιάδι περιπεπλεγμένον. Άνιστάς ούν και

μαθών τήν του θεού ενέργειαν, κατασκευάζει το τέμενος εκ της εαυτού επιγραφής: « Πατρί θεώ "Αμμωνι Αλέξανδρος έθηκε . || 14 .
Inclusa e cod . C petivi ; pro his in cod . B unum verbum ανέθετο habes . Ceterum επισκευάζει verbum in C scriptum επι

σκιάζει ; quamquam id de τεμένει arboribus consitointelligi possit. || 15. Κατά το όνοματης ονομασίας αυτού Β ; επί τω ονό

ματι αυτού C ; που της ονομασίας εαυτου αείμνηστον πόλιν κτίσει Α . || 16. άγει μνημονεύοντος B ; όπως αεί αν εις τας μετέπειτα

γενεάς μνημονεύηται διά της πόλεως C. || 17. γηρ. add . ex C. || 18 κηρίκιον C.κηρί Β . και ορά κατά τους ύπνους αυτό λέγοντα :

Α . | 19. Post κροτάφων Β pergit : ο μιλοκέρνος αγορεύων: ει δε θέλεις κτλ ; cod. C : και λέγει αυτώ βασιλεύ , ο Φοί

βος είμι ο μηλόκερος και προσαγορεύω σοι ει θέλεις αιώσιν ακηράτους (άγηράτους Α ) κτίσαι π . π . περί ( υπέρ ΑΒ ) Πρωτηίδαν

( πρώτη δε Β, πρώτη ή δάν Α ) νήσον (νήσω Β ) , έν ή ( ή Β. ής Α ) προκαθέζεται ( προκάθηται Α ) αιών (quem vocemom. Α )

Πλουτώνιος ( πλουτίνιος ΑΒ ) αυτός ανάσσων . Ηinc quattuor erui hexametros , quorum in secundo prava vocis άγηράτους

prosodia auctori relinquenda erat . Oraculum redit cap . XXXIII, unde petivi versum quintum . Valerius pro unaoxépws

egisse videtur μηνοκέρως. Ceterum quaein anteced. Ammon dicit , τέκνον Αλέξανδρε κτλ , ad dodecasyllabumrevocarim pro
πεφ. scribens έφυς. | 20. addit B : θύσας πάλιν τω "Άμμωνι , quo delevi cum C , quum mox recurrant . || 21 στρατόπεδα C.

XXX . Indidem Tyrrheno transmisso cum Africam quo- seminis est verum , eaque mater conceptus nostri ex teprin

que appiilisset Alexander, ejus gentis illi magistratus ob- cipium est sortita , quæso uti istud astipulare præsenti mihi

viantes precari sunt ausi ut a se vis Romani exercitus amo- ut filio præstes. » Jgitur doctus evidentibus monitis, non

liretur. Sed hæc dicta non modo ad favorem regis animum absque numen illud esse cura sui , et templum deo operosius

non convertunt, verum ignavia increpitos tali responsione et augustius fabricatur, et ad prodendam militibus confiden

dimittit : Quod boni Carthago consuleret, si aut melior ho . tiam , PATRI DAMMONI id fecisse inscriptione testatur . Tunc

stibus foret, aut potioribus præcepta dependeret. Hinc igi- responsum etiam quæsitum a deo est, quo sibi monimen

tur pergens paucis admodum comitatus omnem Libyam tum imperii sui aliquod instaurare fas esset ? Animo quippe

peragrat ; itaque ad Hammona, qui locus deserto Ægypti conceperat urbis quam maximæ conditum . Ergo per so .

celebratur, ipse contendit. Enimvero exercitus multitudi- mnium sic ejusdem dei alloquio fruitur :

nem navibus superpositam Pharum destinat. Ipse ergo Ham Hæc tibi, rex , Phæbus lunatis cornibus edo .

mona veneratus , operatisque largioribus ibidem sacrificiis , Nomen si pergas ævo celebrare perenni,

præsidium sibi operis et cæptorum veluti a deo patre depo- Urbs tibi condenda est qua stat Proteia tellus,

scit : quippe ejus fabulæ tenax , quod hujusce dei cum ma- Præsidet et numen cui Dite potentius ipso ,

tre per somnium fuerit conjugatio. His denique verbis Vertice quinquejugo rerum secreta gubernans.

deum convenit : « O pater Hammon , inquit , si quid materni | Ad hæc doctus Alexander tali responso , omni diligentia ri
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ζήτει ποίαν νήσον δηλοί την Πρωτηίδα , τίς δ' έστιν και χωρίων τινάς (1) λαμπρούς άνδρας , κατώκισεν αυτούς

προκαθεζόμενος αυτής θεός. Ως δε ανεζήτει Αλέξαν- εκείσε , καλέσας αυτήν Παρατόνιον.

δρος , θύσας πάλιν τω 'Άμμωνι την οδοιπορίαν εποιείτο 'Εκείθεν δε οδεύσας ήλθεν εις Ταφόσιριν (8). Επων

επί τινα κώμην της Λιβύης , εν ή τα στρατεύματα(21) | θάνετο ούν παρά των εγχωρίων διά τί το όνομα το
ανέπαυσεν. τoιόνδε (ο) . Οι δε έφησαν , τάφον 'Οσίρεως (10) είναι

ΚΕΦ. ΛΑ '. το ιερόν . Και θύσας κακείθεν το έφεξής ( 1) έποιείτο της

οδοιπορίας και παραγίνεται επί τούτου ( 12) του εδά

Και δη περιπατούντος του Αλεξάνδρου έλαφος με- φους , και δρά χώρημα μέγα ειςάπειρον εκτείνον (10) ,

γίστη παρελθούσα(1) είς τινα φωλεόν έδυσε. Φωνήσας δώδεκα κώμαις (το) συνεχόμενον. Από ούν της Πανδύ

δε ο Αλέξανδρος τοξότην εκέλευσε τοξεύειν(2) το ζώον. σεως ( 15) μέχρι του καλουμένου Ηρακλειώτικού στό

“Ο δε τοξότης τείνας (3) το τόξον ουκ επέτυχε της ελά- ματος (16) το μήκος της πόλεως Αλέξανδρος έχωρογρά

φου · ο δε Αλέξανδρος είπεν αυτώ: « "Άνθρωπε , παράτο- Ι φησε το δε πλάτος από το Βενδιδείου (17) μέχρι

νόν σοι γέγονεν, » " Ένθεν ούν (α ) ο τόπος εκείνος εκλήθη της μικράς Ερμουπόλεως. Ου καλείται δε Ερμού

Παρατόνιον (6) διά την Αλεξάνδρου ευφώνησιν . ( 6) πολις αλλά “Ορμούπολις, ότι πας και κατερχόμενος εκ
Κτίσας ούν εκεί πόλιν μικρών και καλέσας εκ των έγ- Ι της (18) Αιγύπτου και ανερχόμενος εκεί προσορμεί .

Cap. ΧΧΧΙ . 1. Έπελθούσα Β ; έλ. μεγ . είς τινα φωλεόν ενέμετο Α . || 2. τοξεύειν Α ; τοξηθήναι BC. || 3. γεμήσας BC; ο δε

οκνηρότερον τείνας το τόξον και το βέλος τινάξας εις αχος ( 2) αφήκε παρ' αυτό της θηρός μή ευστοχήσας Α | 4. ένθα νύν Β ;

lein εκείνοςom. Β . || 5. παράτoνoν Β , παρατόνη C , παρατώνιον Α ; debebat Παραιτόνιον | 6. εκνόησιν Α. | 7. μικράν καλέ

σας ... χωρίων λαμπρούς Β. || 8. Ταφώσιριν A , Ταφωσήριον Β , Ταφοσυρι .. C. Ταφόσιρις ap. Dioscor . 3 , 24 , Procop. De

adlib. 6, 1 ; Tαπόσειρις Strabo , alii. | 9. το όνομα του τόπου τούτο C. In A haec exciderunt. | 10. ιερέως Β . | 11 την άφιξιν
Bκαι τηνάφηξιν C ; θύσας την άφιξιν έποιείτο το της οδοιπορίας Α. | 12. sic cod. A .; ex quibus colligas Alexandriethee scripta
esse ; επί του εδάφους του νυν C ; του ναού C. || 13. εκτείνον om . Β . || 14. χώρας B. Ceterum numerus δώδεκα non pertinet ad

xwu.os, sed ad fluvios bujus regionis , ut patet ex Valerio , qui de his multo uberior. Plura etiam præbet codex A , qui
nomina vicorum sedecim , et alia quædam tradit , sed corruptissima. Etenim post vocem ouveyouevov codex pergit ita :

Ήσαν δε αυτάς (Ι. αύται ): Στειραμφείς , Φανέντι και Εύδημας,'Ακάμης, Απύρος , Ταρακώτης ( 1. τε Ρακώτης s. “Ρακώτις) , “ Ηγιώσα,

Υπονής , Κραμβεί τε ( Κράμβουτις ? ) , Κραπαθείς και Λυιδίας , Παύσας , Τέρεσις τώ ( τε ? ) Νεφέλη τε Λημνία τε ( vel μημνία τε)

Πέλασος . Η δε Ρακώτης ήν επίσημος ετύγχανεν γάρ μητρόπολις ούσα. Αι δε ις' κώμαι είχον ποταμούς ιβ , εξερευγομένους εις την

θάλατταν και μέχρι νύν αι διεκδρομαι , ( supple καίπερ ) πεφραγμέναι εστίν ( Ι . δηλαι vel φανεραι εισι.): έχώσθησαν οι ποταμοί

και αιγέ (sic ) της πόλεως και αι πλατίαι ( 1. πλατείαι) εγεννήθησαν ( i. e . et ex iis factae sunt urbis plater ) . Δύο δε μόνοι

διέμειναν, οί και απόρευσιν (1.απόρρυσιν έχουσι ν. απορρέουσι ) εις την θάλατταν.** ( Εxcidisse videtur : ceteri nomina partibus

urbis prestiterunt. ) Επικάμενοι ( επικαλούμενος?) Ρακώτη τις (“ Ρακώτις ) ποταμός , ο(1. ός ) νύν δρόμος του μεγάλου θεού
Σαράπιδος τυγχάνει είτα διορύσσει ( Ι . διερρύη ) του Άγoρίου ( 1. Αγοραίου ) . Πλατής ( Ι . πλατύς ) και μέγιστος ποταμός [6] καλούμενος

ξυλέρω (sic), νύν Άσπενδία (que urbis pars memoratur ap. Αthen. p. 174 d.) τυγχάνουσα · είτα διορύει ( 1. διερρύη)τω Τυχέω
( 1. του Τ. ). Και μέγιστος ποταμός Νεφερω τις ( Νεφερώτις ?) , τα νύν 'Εκθέματα του εστίν» και ίδιος τις Νεφερών, πρωτόκτιστον

( πρωτοκτίστης? ) 'Αλεξανδρείας. Και μέγιστος πάντων των ποταμών Αργέoς(sic) καλούμενος , oύ εστίν Αργέου στύλος και
διώρυξ ( διερρύη ) κατά τον Κανωπικών εκβάλλουσα (1. εκβάλλων και κατά του Ζεφυρίου . Και μέγιστος ποταμός[ *** "Έως του
Ηρακλείου στόματος το μήκος της πόλεως έχωρογράφησε το δε πλάτος από του Μενδίου έως της μικράς Ερμουπόλεως.

| 15. sic B. συνδήσεως C ; fortasse fuit από Πλινθίνης, vel etiam από Δυσμών, ( de situ hujus loci v . que leguntur in
Peripl. mar . magni in Gail . Geogr . II , p . 435 ) . || 16 στύλου Β . || 17. Βενδηλαίου C ; Βινδήλου Β , Μενδίου Α ; Interdidium

le

mabatur quam Proteiam insulam deus vellet , quidve illi nu . magni et uheris æquoris pulchritudine miratur, frequentem

minis præsideret . Quæ etiam tunc animo volutans, peractis autem commanentium conventiculis. Sedecim quippe et

rite sacrificiis indidem proficiscitur. Multo denique itineris instar urbium vicis decoriter admodum distinctis atque

exantlato , apud vicum Astrata fessum commilitium refecit. dispositis consistit; quorum magnitudini honor et cura de

XXXI . Ibi autem rex cum forte in agro , ut assolet, spa- ferebatur. His sedecim desessilibus flumina quoque duo

tiaretur , cervam intuitus pascuis occupatam , unum ex his decim intererrabant , pariter omnia vergentia juxtim in

qui destinandis sagittis sollertior habebatur, jaculari bestiam mare , sicuti nunc etiam ad memoriam veteris insulcationis

jubet . Qui cum non ex opinione præjudicata fecisset, datur visere. Quippe quamvis congestu postea sint ad

viusque ictum animal evasisset, exclamasse Alexander fer- æquoris uniti faciem exæquata , quisquis tamen ille ductus

tur græco scilicet verbo , quod remissior arcus et intentio fluminis fuit , is nunc plateis apud Alexandriam tractus

sagittam inbecillius exegisset , para tonon istud factum vi- est : sed duo tantum ingressus fluminum reservati : celeri

deri . Ex eoque dicto Paratonium etiam post frequentatæ nomina partibus oppidi præstiterunt. Igitur omne spatium

urbi nomen ibidem datum. [ab] eo loco , cui Interdidium vetus nomen est, usquead

Hinc porro ad locum , qui vulgo Taposiris diceretur , ap- Hermopolim urbis ejus ambitu occupatum est ! Sed enim

pulit. Inquirens autem nominis causam accipit ab indige- nomen hoc longe secus ac se veritas habet in usu appellatio

nis sepulchrum Osiridos illic esse , quod a veteri composi- nis resedit , Hormo enim polis, non Hermopolis, dicta est,

tione corruptum Taposiridusdictus esset. Operatus igitur quod portuosus illic alveus Nili latiusque in latera descen

illicce deo , ad id loci transit, quem extensum quidem dens fidam stationem navibus per sese labentibus facret.
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Μέχρις ουν εκείνου του τόπου(19) έχωρογράφησε την , οίς βούλονται μέτρουςτην πόλιν κτίζειν . Οι δε κελευ

πόλιν (20 ) Αλέξανδρος και βασιλεύς· όθεν μέχρι της δεύρο | σθέντες υπό του βασιλέως Αλεξάνδρου χωρογραφούσι το

Αλεξανδρέων η χώρα αναγράφεται (21 ) . μήκος της πόλεως από του Δράκοντος του κατά την Τα

Συνεβούλευσε δε το βασιλεί Αλεξάνδρα Κλεομέ- Ι φοσιριακήν ταινίαν (32) μέχρι του Αγαθοδαίμονος ποτα

νης (22 ) ο Ναυκρατίτης και Δεινοκράτης ( 23) ο Ρόδιος | μού του κατά Κάνωβον (33)»και από του Βενδιδείου ( 34)

μητω μεγέθει τούτω κτίσαι την πόλιν ου γάρ δυνήση μέχρι του Ευρυλόχου (38) και Μελανθίου , το πλάτος.

αυτήν γεμίσαι όχλου εάν δε και γεμίσης, ου δυνήσονται | Και κελεύει Αλέξανδρος μεταβήναι τους κατοικούντας

οι υπηρεται (24 ) την χρείαν αυτή παρασχεϊν των επι- εν τούς τόπους τούτοις και εις τας κώμας απιέναι προ

τηδείων» (25) πολεμήσουσι δε εαυτούς οι εν τη πόλει η τριάκοντα μιλίων της πόλεως έξω(36), χωρήματα αυτούς

κατοικούντες , ώς (26) υπερμεγέθους τυγχανούσης και χαρισάμενος, προσαγορεύσας αυτούς Αλεξανδρείς. Ησαν

απείρου: αι γάρ μικραί πόλεις ευσύμβουλοί (27) εισιπρός | δε αρχιτέκτονες (37 ) των χωμών (38 ) Ευρύλοχος και

τα συμφέροντα τη πόλει ποιείν(28)· εάν δε ούτως ως διε- | Μελάνθιος , όθεν και η ονομασία έμεινεν.

γράψω (29) μεγίστην ταύτην κτίσης , οι κατοικούντες Σκέπτεται δε ο Αλέξανδρος και ετέρους αρχιτέκτο

διχοστατήσουσιν (30) εις αλλήλους μαχόμενοι και (31 ) νας της πόλεως , εν οίς ήν “Ήρων Λιβυκός (30 ), [ υδατι

διαφερόμενοι , απείρου όχλου τυγχάνοντος.
κός] λατόμος , και Κλεομένης (40) μηχανικός , Ναυ

Πεισθείς δε ο Αλέξανδρος επέτρεψε τους αρχιτέκτοσιν Ι κρατίτης, και Kράτερος ( 1 ) 'Ολύνθιος . Είχε δε αδελφών

Valer. De Bendideo Alexandriæ loco ad mare sito v . quæ laudantur in Steph. Thes. s . v . || 18. eis Tv C. || 19. pro Éx .

του τόπουin Best την πόλιν. || 20. τον τόπον Β. || 21. Αλεξανδρέας χώρα γράφεται B ; όθεν και Αλεξανδρέου χωρίον αναγρ. Α ;

η Άλεξανδρέων χώρα επικέκληται . C. || 22. sic recte Cet Valerius . Κρεομένης Α , Κλεομήδης Β. || 23. Ερμοκράτης C. Dinocra

ies , Valerius. Hoc architecti nomen habes etiam ap. Ammian. 22 , 16 , Vitruv . præf. lib. II . , ValeriusMaxim . 1 , 4 ( No

vimus etiam poetam Dinocratem Rhodium ) ; ap. Plin . 5, 10 et 34 , 42 est Dinochares; in cod. A et B. nomen viri exci

dit , servata tamensunt verba ο Ρόδιος. Ιn Ambrosiano Callistlh. cod. gr . est Ιπποκράτης , monente Maio ad Valerium. ||

24. έμποροι Α . || 25. προς την τροφήν add. Α . || 26. ως τοιαύτης υπερμ . τυγ . Β ; υπερμεγ. τυγχ . C ; ως τηλικαύτης ούσης Α . ||

27. σύμβουλοι Β; ευσ . C ; ευσυμβούλευτοι Α. | 28. sic . A ; και προς τα σ.τη πολ. συμβουλεύουσι Β . C.| 29. ως διά την μεγ. Β . ||

30. διαναστήσ . Β . || 31. μαχ. και οm Β . | 32. ταφοσιριακήν τενέαν C ; ταφοσυνιακήν τενέαν Β. τάφον σηριακής ταινίας A. In

tellige angustum illum tractum , qui inter mare et lacum Mareoticum Taposirin versus extenditur. In eo erat Necropolis.

| 33. μέχρι της Ά . ποταμού του κατά νόβον Bκαι μέχρι του Ά. π. τ. χ . νότον C ; τού κατά τον κάνοβα Α . Intellige portam Cano

bicam , vel locum prope eam , quo Canobus sepultus esse ferebatur ( Epiphanius Ancorat. $ 108 , Opp. tom. II , p . 109 ed .

Petav.) ; ceterum vox ποταμού ηum recte se habeat, quiero. Num τόπουυ . τεμένους ? | 34. Βενδιδίου Β. Βενδησίου C. Μενδη

σίου Α. Valerius auctorem suum expressit pessime. | 35. της Ευρόφου Β ; μεχρί του Ευρυλόφου C ; έως της Ευρυλόχου Α .||

36. και κελεύει τους κατοικούσι κωμάνοις μηταβαίνειν προ (από?) λ' μιλίων της πόλεως , χώρημα αυτούς χαρ. Α . || 37. sic C ; αρ

χεπόδες Β ; αρχέφοδοι Α. || 38. τότε add . Α. | 39. ήν Νουμήνιος ν . Νουμίνιος Cet B ; quod corruptum ex ήν "Ήρων ονόματι ,

λιβυκός , uti ex Valerio et cod . Aintelligitur ; est haud dubie avus Heronis Alexandrini , celebris mathematici ; vox υδα

τικός , si recte se habet , neque , ut puto , ex Λιβυκός corrupta est , queritur an non certe serioris evi Heron ο υδραυλικός

cum Nostro confundatur. || 40. Κλεομήδης Β. || 41. Kάρτερος Β. καρτερικός C. Erates Valerius ; in cod . A locus ita liabet :

εσκέπτετο δε και ετέρους αρχιτέκτονας της πόλεως , εν οις Κλεομένην τον Ναυκρατίτης και Κρατών ( sic ) Ολύνθιον και "Ήρωνα

ονόματι λιβυκυέντα (1. λιβυκών όντα ? ) , ος είχε αδελφόν ονόματι Υπόνομον. Ηinc dedi Kράτερον ; namita olim in Callisthene

scriptum fuisse e varia lectione eruitur . At verum nomen fuerit Kpátns,intelligendusque est celeber ille tappespuxos ( quod

Iomen fort . latetin Καρτέριχος codicis C ) , ο Άλεξάνδρω συνών ( ut Diog . L. ait 1V, 23. ) , de quo v Steph. Byz. v . 'Αθήναι

et Strabo X , p . 407 , ubi ανήρ Χαλκιδεύς dicitur, eodem , opinor, modo quo Ephippus et Dionysius historici ab alis Olyn

Hanc igitur urbem nominis sui appellatione dignatus in amplitudinem foret , tamen ad sententiam persuadentium

omncio , quantum visi datur , magnificentiam laboravit, ire aliquanto contractius sivit ambitus lineam . Quare fa

quarmvis Cleomenes ac Neucratus ( i . e. έκ Ναυκρ. ) et Dino- cesserat magnificentiæ animo contemptæ. Longitudinem

crates Rhodius in eam sententiam non accederent, ut tan- quidem urbi procurat ab eo loco cui Draco nomen est : ( est

tam illam urbem , quanta nunc est , niti deberet : quod autem pars supradicti Taposiris usque ad locum cui Aga

neque repleri ædificiorum spatia et tecta turbis competen- thodæmonos appellatio manet.) Latitudini vero indulget a

tibus opinarentur, nec repleta ali facile potuissent. Ex quo Canopo usque ad locum qui Eurylochi vel Melanthium dici

fore arbitrabantur bella frequentia vel necessitate quærenda tur. Jubet igitur omnes quique per ambitum usque ad la

alimoniæ ab ipsis incolentibus ineunda , seu opulentia præ- pidem tricesimum coluissent, universoseodem commigrare,

valerent seu viribus deficerent, dum aut impeterent aliquid locumque omnem unde ad oppidum convenissent, suæ edi.

ant peterentur. Quippe moderatum urbium statum et con- tioni (ædificationi ? Mai . ) servire. Et hæc quidem super

siliis facilius cedere, et ad sustentationem sui promptius | spatio urbis ejus accipimus,

occursare : amicum siquidem multitudini , nec facilis sui Adhibitis autem rex architectoribus, qui ex arte nobiles

apud omnes singula dinoscentia , atque etiam difficilis et et celebratiores habebantur, ut Cleomene de Neucrato ( i . e.

conspiratio . εκ Ναυκρ . ) et olyntlio , et teo ( Cratero Olynthio ),

Quamquam igitur longe auctius rex metilus locorum Herone etiam Libii ( Libye) qui cum fratre Eponymo ( Hy.
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και “ Ήρων (42) ονόματι Υπόνομον. Ούτος συνεβούλευσεν | κατεβοσκήθησαν τα άλευρα και ανέπτησαν. Πυνθανό

'Αλεξάνδρω την πόλιν εκ θεμελίων κτίσαι (43) , εν αυτή δε μενος (2) δε Αλέξανδρος περί τούτων , τί άρα δηλοί το

υδραγωγούς πόρους και οχετηγούς επιρρέοντάς ( 4) εις | σημείον, μετεπέμψατο σημειολάτας και είπεν αυτοίς το

την θάλασσαν. Καλείται δέ Υπόνομος διά το υπο- γεγονός: οι δε έφασαν ότι η πόλις , ήν εκέλευσας κτισθη

δείξαι αυτόν ταύτα (46). ναι , βασιλεύ , όλην την οικουμένην θρέψει , και παντα

χού έσονται οι εν αυτή γεννηθέντες (3 ) άνθρωποι τα γάρ

ΚΕΦ. ΛΒ'. πετεινά πάσαν την οικουμένην περικυκλoύσιν (6) .

'Εκέλευσεν ούν κτίζεσθαι την πόλιν . Θεμελιώσας

Κελεύει ούν 'Αλέξανδρος χωρογραφήσαι το περί- δε το πλείστον μέρος της πόλεως Αλέξανδρος και χω

μετρον της πόλεως προς το θεάσασθαι αυτό. Οι ούν , ρογραφήσας, επέγραψε γράμματα πέντε: Α , Β, Γ,Δ, Ε .

αρχιτέκτονες ( 1 ) άλευρον σίτου λαβόντες έχωρογράφη- το μεν Α Αλέξανδρος, το δε Β βασιλεύς, το δε Γ γένος,

σαν την πόλιν. Καταπτάντα δε όρνεα παντοδαπά | το δε Δ Διός , το δε Ε έκτισε πόλιν αείμνηστον. Υπο

thii , ab aliis Clhalcidenses vocantur. || 42. Νουμήνιος BC. || 43. ορύξαι την πόλιν εκ θεμ. Α. || 44. ξηρεύοντας την θάλ. Α . |45.

cod . A sic : Καλούνται δε υπόνομοι διά το [τον] υποδείξαντα Λιβυκόν Υπόνομον καλείσθαι . Omisit haec Valerius , alia quedarn

suppeditans que in grecis nostris desiderantur, nisi quod in cod. A postξηρεύοντας την θάλ . leguntur haec : πεισθείς και

Αλέξανδρος εκέλευσε γενέσθαι όπερ ουδεμία πόλις είχεν. Quod deinde apud Valerium sequitur de magnitudine urbium mai

marum , ita habetin cod. A : Ου μέντοι γε ετέρα πόλις έστι μείζων Αλεξανδρείας. Πάσαι γάρ έχωρογραφήθησαν και εμετρήθη

σαν . Η δε μεγίστη πόλις εν Συρία Αντιόχεια αύτη έστιν σταδίων η' και ποδών ο6' · ή δ' εν Αφρίκη Καρχηδών σταδίωνις' (decem

Valer. , quod praestat , nam a minoribus ad majores auctor progreditur ), ποδών μ' ( ut vid. ) . Η δε εν τοίς βαρβάροις Βαβυ

λών σταδίων ιβ' και ποδών ση' (σκ ' sec . Valer . ) : η δε Ρώμη σταδίων ιδ' και ποδών κ ' · η δε Αλεξάνδρεια σταδίων ιβ ' (scr. ις '

ex Valerio ) και ποδών τζ' ε' ( τοε' sec . Val . ) . Longe aliter Strabo p. 793 , sec . quem Alexandriae diameter stadiorum circa

30 ; sec. Diodor. et Plin . stad . 40. De suo tempore Callisthenes loqui videri possit. Post hæc cod . A pergit:

Παραγενόμενος ούν Αλέξανδρος εις τούτο το έδαφος , εύρε τους ποταμούς και τας διορυχάς και τας κώμας συνεστώσας. Από

δε της γης επί της θαλάσσης νήσόν τινα εθεάσατο, και πυνθάνετο τις καλεί την νήσον . Οι δε εγχώριοι είπον · « Φάρον Πρωτεύς

( Πρωτεύς δέcod. ): αύτη δη κατοίκησις ( κατοικήσας cod.) το μνήμα του Πρωτέως εστίν το παρ' ημίν θρησκευόμενον. » Επί

τινος υψηλοτάτου θρόνου ήνεγκαν αυτόν εις τονύν καλούμενον ηρώον, και επέδειξαν την λάρνακα. Θύσας δε τω ηρώω ( το ηρωι το

ηρώον ) ιπποτεύει (εποπτεύει ?) , και ιδών από του χρυσού (στύλου ? ) καταπεπτωκός το μνήμα εκέλευσε αυτό ταχέως ανορθώσαι.

Cap. ΧΧΧΙΙ. 1.'Αρχιτεχνίται BC . || 2. ξυμφοραζόμενος C ; voluit ξυμφ. και πυνθανόμενος ; cod . A. ξυμφοράζων μετεπέμψατο.

Cf. Ρlutarch . Αlex. c. 26. || 3. ενωθέντες Β. || 4. Post haec cod . A ( et Valerius ) praebent haec: " Ήρξαντο δε οικοδομείν την

ponomo ) erat , accepit omne magnificentiæ hujusce moni- mandat : exinque civitas Pharos est; ejusque mos ad nos

mentum in eo posse tuto consistere, si antea quam funda- usque prolapsus Sacrum inter nostros Heroon dicitur.

menta urbi jacerentur , subductiones aquæ purgamentisque XXXII . Additur tamen ad fabulam metatæ primum dis

relinquendas procuraret : quibus jugiter ablutis dirivatis . cretæque urbis hujusce , quod cum lineæ ductæ ab archi

que atque in mare perpetuo dilabentibus, neque ædificiis tectis forent, quibus spatium et descriptio metatæ urbis

perniciem aliquam remansuram , et ab hisce , quæ interve- notaretur , subjecta sit lineæ farina pro pulvere. Sed ubi id

nire corrumpendo aeri soleant, purgatius oppidum fore . factum fuerit, mox congreges multi numeri et generis aves

Elaboratis igitur his cloacis , quibus haud facile capaciores eodem advolavisse , raptimque omnem illam de farina -

ulla urbs habeat , omnis post id operum imposita molitio. neam obligurisse. Id ergo portenti turbulentius Alexan

Quare cum hæ urbes , quæ in omni orbe terreno maxi- drum formidantem consuluisse protinus peritissimos con

mæ celebrantur, in bæc spatia numeratæ sint ; Syria- jectorum , eorumque sententia rescivisse , civitatem hanc

que sit civitas vel amplissima Antiochia extenta stadiis non suis modo, verum peregrinis etiam populis ad alimo

octo , pedibus septuaginta duobus ; Carthago vero , quæ niam uberrimam fore. Ut enim in illo avium numero non

principatum Africæ tenet , stadiis decem porrecta videatur solum indigenæ , verum advenæ etiam atque undique ver

stadiique parte quarta ; Babylon porro stadiis duodecim sus adlapsæ , jacto polline avide pastä sint ; ita hominibus

longa sit et pedibus CC atque XX ; ipsa quoque domina quoque etincolentibus et appellentibus urbem hanc fructue

omnium gentium Roma quatuordecim stadiis et pedibus C sissimam fore .

atque XX longa primitus fuerit , nondum adjectis his par- Ædificandi tamen Alexandriam constat principium ex

tibus , quæ multum congeminasse majestatis ejus magnifi- meditullio esse factum , idque etiam nunc nomen in ea

centiam visuntur ; Alexandriam mensi sunt sedecim quidem urbe retinere , quod Mesonpondio vocetur. Cæptis antem

stadiis , pedibus vero CCC atque LXXV. molitionibus, surgere visitur draco quidam terribilis ma

Occupato igitur omni solo , quod prædictis alveis atque gnitudine ac majestate, qui plerumque opifices incursabat,

vicis olim consitum mox urbs una contexuit , videt insu- ejusque nonnihilum impediri opera videbantur non minus

lam eminus perbrevem rex , cui nomen Pharus esse cum metu visentium quam religione. Quod cum in aures Ale

diceretur, coluisse vero Pharum istam Protea ; conlapsum xandri perventum foret, jubet insequenti sub die , sicali

etiam ibidem cerneret Proteos sepulchrum ; id quidem pro- forte sacra illa bellua videretur, omnes undique confluentes

tinus et reformari ad faciem novitatis et coli religiosius necem draconi inoliri : idque naviter factum oppressus
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ζύγια δε και ημίονοι ειργάζοντο . Ιδρυμένου δε του | Στεφανούσι δε και τα κτήνη , ανάπαυσιν αυτοίς παρε

πυλώνος του ιερού (6) εξαίφνης πλάξ μεγίστη εξέπεσεν | χόμενοι (12)· όθεν και μέχρι του δεύρο τούτο το νόμιμον

αρχαιοτάτη πλήρης γραμμάτων (0), εξ ης εξήλθον | φυλάττουσιν οι 'Αλεξανδρείς , πέμπτη και εικάδι την

όφεις πολλοί , και ερπύζοντες εισήλθον εις τας οδούς ( 8) εορτήν τελούντες .

των ήδη τεθεμελιωμένων οικιών. [Την πόλιν γάρ (0)

έτι παρών (το) Αλέξανδρος καθίδρυσεν τη αυτού δυνά ΚΕΦ. ΑΓ .

μειιαννουαρίου πρώτη και αυτό το ιερόν.] " Όθεν τούτους

τους όφεις σέβονται οι θυρωροί ως αγαθούς δαίμονας Εύρε (ο) δε Αλέξανδρος εν τοις υψηλούς βουνοϊς ( 2)

εισιόντας εις τας οικίας: ου γάρ εισιν ιοβόλα ζώα(11). Ι ναόν ιδρυμένον και ηλίου στύλους (3) κατά ( 1 ) το ηρώον .

'Αλεξάνδρειαν από μέσου πεδίου , και έσχε ο τόπος την προσωνυμίαν άχρι νύν διά το απ' εκείθεν άρξασθαι την της πόλεως οικοδο .

μήν. Την δε περί αυτόν τρεπομένην δράκων σύνηθος (εσίνετο ός? ) παραγενόμενος εξεφόβει τους εργαζομένους. Και εκκοπήν

έποιούντο του έργου διά την του ζώου επέλευσιν . Μετεδόθη δετώ Αλεξάνδρω τούτο. Ο δε εκέλευσε τη επερχομένη ημέρα όπου

αν καταληφθή χειρώσασθαι , ενός ειργάζοντο (sic ). Καιδή λαβόντες επιτροπήν παραγενομένου του θηρός κατά της νύν καλουμένης

Στοάς , τούτου περιεγένοντο καιανείλον. 'Έκέλευσε δε ο Αλέξανδρος εκεί το τέμενος γενέσθαι , καιθάψας κατέθετο. Και πλησίον

έκέλευσε στεφάνους στέφεσθαι εις μνήμηντου όφθέντος αγαθού δαίμονος. 'Έκέλευσε δε μηδαμού αλλαχού βάλλεσθαι την ορυγήν

των θεμελίων ει μή εις ένα τόπον · καιεστιν έως άρτι όρος μεταφαινόμενος , o καλείται Κοπρία. Θεμελιώσας δε τα πλείστα της

πόλεως μέρη κτλ., ut in codd . Bet C. | 5. sic A ; "Αμμωνι αμίμητον C ; αμίμητον ή 'Αμμωνι Β. || 6. του ιερού πυλώνος C ; καθι

δρυμένου δε του ηρώου επίεν επιστύλλιον εξεπήδησεν πολλή ύλη [***] και ελκύσαντες εισέδραμον εις τας οικίας τας ήδη γενομένας

δ.A. | 7. γραμμ. quid sibi velit , non video ; scripserirm τρυμάτων , foraminibus. || 8. εις τ . όδ. exciderunt in C. || 9. Hec cun

antecedentibusmale cohærent. Quare aut exciderunt nonnulla , aut nostra alieno loco sunt posita. Apte legerentur post

verba πέμτη και εικάδι την εορτήν τελούντες. || 10. επιπαρών Β ; in A locus ita habet : επεί παρών ο Αλέξανδρος καθίδρυ

σεν τύβη κε ' ( supple την πόλιν ) και αυτό το ιερόν. Ρro τύβη lege τύβι , i. e . Tybi mensis , qui fere respondet Janua

rio nostro, die vicesimo quinto. In cod . B. C. est lavvouspiou zpútn , quod an errore cum computo nitatur, nescio ;

postea etiam Bet C diem XXVmum, non addito tamen mensis nomine , notant. Η 11. addit A : αλλά και τα δοκούντα

είναι ιοβόλα απελαύνουσι και θυσία τελείται αυτό το ηρωι [αυτοίς εν τωηρώω ?] . | 12. addit A : διά το συνεργήσαι αχθοφο

ρούντα εις την καθίδρυσιν της πόλεως. Έκέλευσε δε ο Αλέξανδρος τους φύλαξη των οίκων σίτον δοθήναι . οι δε λαβόντες , αλή

σαντες και αθηροποιησάμενοι την ημέραν (1.ταύτη τη η.) τοϊς ενοικούσι θάλλους διδόασιν· όθεν και μέχρι του δεύρο τούτον τον

νόμον φυλάττουσι παρ' Αλεξανδρεύσι , Τύβι ( τύβη cod.) κέ τα μεν κτήνη στεφανούσθαι , θυσιάζεσθαι [δε ] τοις αγαθούς δαίμοσι
τους προνοουμένους των οικιών , και διασώσεις ( διαδόσεις ? ) των αθηρών ποιείσθαι .

Cap. XXXIII. 1. 'Opă B. Male decurtatam esse narrationem patet ex Valerio. Quamquam ne hic quidem integram

Graeci auctoris narrationem reddidisse videtur . In cod . A supersunt Itec : Εύρε δε επί πέντε υψηλοτάτας λοφίας , αίπερ

( όπερ cod. ) εισίν ήλιος και ηλίου στύλοι ( ηλίων στύλλοι cod.) , και το ηρώον. Εζήτει και το Σεραπείoν κατά τον χρησμόν τον

δοθέντα αυτω υπό του Άμμωνος και τον πάντων δυναμικώτατον θεόν. || 2. τόποις C. || 3. σιρήνους πόρους Β ; σίλωνος στύλους

B ; dedi ηλίου ex cod. A ; quamquam aliud quippiam auctor scripserif ; fortasse 'Οσίριδος vel 'Οσιρίνους. || 4. codd . και ;

κατά ήρ . est e regione heroi ( Agathodemonis ) , ut ap. Valerium , et infra απέναντι του ηρώου . Locusinterpretandus ita :

Reperit colles quinque, unum maximum Solis nuncupalum et e regione Heroi situm , et alios quattuor, qui columnæ

Solis appellabantur. || 5. supra (c . 30 ) erat αγορεύω. Reliqua eodem modoleguntur ac supra , nisi quod προκάθηται h . 1 .

ALEXANDER REX GENUS JOVIS FECISSET .

que eo loci est draco ubi nunc Stoam vocant : et sepul. nibus ac verbis pronas has litteras fuisse præpositas , quod

chrum tamen draconi consurgit opere admodum laborato

et juxtin Alexander jubet coronarias quoque opificinas ad- Sepulchro autem draconis illius jam perfecto, cum trabes

jacere : ut quod hæc bestia famulitium quoddam templis quædam qua ad gressum ejus columnas impresserat, casu

præstare videbatur DÆNON MELIOR appellaretur, ipse quoque repentino corruisset dissiluissetque, angues conplusculi

divina quadam religione coleretur. Quæ cum multa sint indidem emersisse sunt visi , hique reptabundi prout cuique

Alexandriæ et alia vel miranda , mons quoque propter illic ad lubentiam impetus fuit, constructarum domuum pene

visitur ex congestu , quem incuriosi vetustatis naturalem tralia invasere . Quod cum ipsum quoque terribile admo

etiam opinantur. Sed ea moles egestis undique terra at- dum videretur, non cunctanter arioli pronunciavere , hos

que ruderibus, quibus fundamenta sint manibus exhausta quoque dæmonas et præsules locorum esse , domibusque

vacuataque , eoque collatis ac superfusis , hujusmodi erecti singulis colendos pro diis penatibus tradi oportere ; ejusque

et ardui montis magnitudinem sumpsit. mos vivit et adhuc Alexandriæ religiosus est sub penatium

Omnem autem mænium varietatem distinxit nominibus , deorum honore , etæstatis ( statis )diebus suelus coli more

et secrevit sub appellatione Græcorum elementorum pri- religionis ejusmodi. Polentam ex tritico quod sii esui

marumque quinque litterarum , non utique quod hoc regi anguibus jaciunt, et coronatis optimalium mos est tem

sit tantummodo libitum , verum uti ex hisce litteris sui plum Herois scandere , cui talia scilicet anguina ubsequio

nominis perpetuitas in urbis partibus celebraretur : signifi- famulentur.

cante scilicet prima littera nomen Alexandri , secunda vero XXXIII . Quod autem oraculum regi somnio dato quin

regis ex Græco , tertia porro generis, quarta etiam Jovis , queverticem fore urbem somnio pronunciavisset advertens

quinta sese fecisse. Sic enim si quis hasce quinque ora- diligentius, invenit ejus unius loci esse eminentias quinque,

tionis partes usurpaverit Græca lingua, inveniet his nomi- ' quibus in cetero aquore extuberascentibus decus urbis est

33.



36 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ . Α , Αγ.

'Εζήτει δε και το Σαραπεϊον κατά τον αυτώ δοθέντα | Αιφνιδίως δε μέγιστος αετός καταπτώς ήρπασε τα σπλά

χρησμόν υπό του Άμμωνος ειπόντος αυτώ διά του γχνα του θύματος και διά του αέρος εφέρετο , και

χρησμού ούτως αφήκεν αυτά επί τινος ετέρου βωμού . (9) Κατασκοπή

"Ω βασιλεύ , σοι Φοίβος ο μηλόκερως αγορεύει" (5) σας ( το) δε ο Αλέξανδρος τον τόπον , παραγενόμενος εν

εί γε θέλεις αιώσιν άγηράτοισι νεάζειν, τάχει , είδε τα σπλάγχνα επί του βωμού κείμενα , τον
κτίζε πόλιν περίφημον υπέρ Πρωτηίδα νήσον , δε βωμόν υπό αρχαίων καθιδρυθέντα και σηκών και ξόα.

ής δαίμων προκάθηται Πλουτωνείος ανάσσων,
νον ένδον προκαθεζόμενον, και τη δεξιά χειρί κομίζον

πενταλόφους κορυφαίσιν ατέρμονα κόσμον ελίσσων .

Έζήτειούν Αλέξανδρος τον θεόν τόν πάντα δεχόμε- θηρίον πολύμορφον,τη δε ευωνύμω σκήπτρον κατέ

νονκαιδη εποίησεν(α) απέναντι του ηρώου βωμόν με- χον, ( )και παρεστήκει το ζοάνω κόρης άγαλμα μέγι
Επυνθάνετο ούν τών εκείσε κατοικούντων τις

γαν, δς νύν καλείται βωμος Αλεξάνδρου , πολυτελή έν άρα και ενταύθα θεός τυγχάνει οι δε έφασαν μή ειδέναι

η θυσίαν έθέσπισε και προσευξάμενος (7) είπεν :
μεν , παρειληφέναι δε υπό των προπατέρων , Διός και

" Όστις ποτ ' ουν τυγχάνεις προνοούμενος (8)

“ Ηρας Ιερον είναι ένα και τους οβελίσκους εθεάσατο τουςταύτης της γής , και τον ατέρμονα κόσμον

επιδέρκη , παράδεξαι την θυσίαν μέχρι του νυν κειμένους εν τω Σαραπείω , έξω του πε

και βοηθός μοι γενου εις τους πολέμους . ριβόλου του νυν κειμένου (12), εν οίς ήν κεχαραγμένα

Και ταύτα ειπών επέθηκε τα ερεία επί του βωμού. Ιγράμματα ιερογλυφικά (13) περιέχοντα ούτως: * « Το

στον .

etiam cod . Cexhibet , idemque pro πλουτώνιος h . 1. scribit πλωτήρος . Versa quinto cod . Β πενταλόφων βουνών χορ . || 6. Και δη

ποιήσας μέγιστον βωμόν αντικρύς του ιερού , ο νυν καλείται βωμός Αλ . , πολυτελή θυσίαν επετέλεσεν, Α . , melius. | 7. επευξ .

Α. || 8. sic cod . A nisi quod h . 1. post vocem τυγχάνεις addit θεός . Cod. B et C sic : ότι μεν ούν τυγχάνει θεός πρ. τ.

τ. χθονός , και τον ατ. κ. επιδέρκει , φανερόν τούτο : αυτός ούν π . μου την θυσίαν κτλ . | 9. εν ετέρω βωμώ BC. || 10. κολλή.

σαντες (sic) οι κατάσκοποι εσήμαναν τη βασιλεϊ Αλεξάνδρω τον τόπον · ο δε τάχει εκεί παραγενόμενος Α. | 11. addit Α :: ου

θνητήν φύσιν ουχ εύρε απαγγείλαι , παρεστήκει δε το άφθάρτω ξοάνω κόρης άγ . μ . | 12. του ν. κειμ. om . C.|| 13. εν οίς ήσαν

κεχαραγμένα γράμμασιν ιερατικούς cod. A. Que sequuntur in Bet C. centones sunt narrationis , quam exhibet co

dex A cum Valerio . Verba sunt : Ο δε Αλέξανδρος επίθετο , τίνες εισίν οι οβελίσκοι . Οι δε είπον έλεγον Βασιλέως

κοσμοκράτορος Σεσογχώσεως κείται η επιγραφή αύτη ιερατικούς γράμμασιν · « Βασιλεύς Αιγύπτου Σεσόγχωσις το προστάτη

(το προφανή cod .) του κόσμου ανέθηκε. » Είπε δε ο Αλέξανδρος αποβλέψας εις τον θεόν : « Μέγιστε ώ Σέραπι , ει συ τυγ

χάνεις Του κόσμου θεός , δήλωσόν μοι **. » " Ώφθη δε αυτώ διά τών ύπνων και μέγιστος θεός είπών : « Αλέξανδρε , εξελάθου τι

είπες ποιών την θυσίαν ; Ού συ είπες : "Όστις ( ός cod . ) ποτ' ούν τυγχάνεις προνοούμενος Ταύτης της γής , και τον ατέρμονα

REX AEGYPTI SESONCHOSIS ORBIS POTENS

maximum , constructa ara quam maxima in eo colli , qui ejus templi, quod ætas junior laboravit, sed hæc saxa ( quos

adversim Heroi locum visitar erigi. In ea igitur ara Deo diximus obeliscos, quod ad veru ferreum saxi sublimitas

summo rerum præsidi opulentioribus sacris et religiosius quadret ) insignita sunt et inscripta Ægyptiis ac sacris lit

operabatur cum prece tali : teris. Eorum causam et originem cum requisisset, Seson

Quisquis tu Deum rex es , qui præstare diceris
chosim regem eorum auctorem esse dicebant, qui potitus

Huic terræ mundumque istum interminem regis ,
universitatis ad sui monimentum esse voluisset , quos diis

Recipias quæso sacrum hoc, litantique mihi religiosus consecraverat. Lectæ denique per interpreter

Auxilio fias rebus pacis et bellicis. litteræ continere sunt proditæ hujusmodi gratiam :

Et his dictis exta flammis ex more inferebat. Enimvero

involans invisitatæ magnitudinis aquila exta quidem e ma- PP.ESULI MUNDI TOTIUS DEO SERAPI CONSECRAT.

nibus Alexandri præripit , transverso volatu quam tranquil- Adit ergo Alexander prece maxima deposcitque, uti si

lissimo aeris intersitum spalium [ secans) et alteri cuidam ista rata esset fama quæ scripta sit , sese numen illud

aræ procul exta quæ præripuerat superponit. Quem de- mundi totius dominum recognosceret , et eidem evidentius

positi locum cum quidam e speculatoribus regi nunciasset, intimaret. Ergo quietis proximo tempore eidem deus

properato eadem venit, agnitisque extis quæ sacra ales ad- confessus se regi magnitudine pariter ac majestate sic ait :

vexerat , videt templum illic vetus magnitudinis religiosa ,
« Nonne , inquit , memineras , Alexander, sacrificantem te

quodque ævi longinquitas superasset ac diruisset , simula
cum primum exta sacris inveheres , totius mundi orbisve

crumque intrinsecus sedens ex ea materia figuratumi , quam domino sacravisse , ejusque auxilia petivisse? Quæ cumn

dinoscere homini virium non est. Sed propter sedentarium dicata mihi merito quoque sint in meam aram transvecta,

deum adstiterat puellaris effigies spectabili magnitudine et quid dubitationi relictum erat, quin eum me crederes,

pulchritudine veneranda. Cumque ejus religionis numina quem auxiliatorem tibi religionibus captasses ?

percunctaretur, sese quidem accolæ certim scire rennue- Ad hæc Alexandro de urbis perpetuitate quærenti, et an

bant : accepisse tamen traditu veteri , Jovis ac Junonis nominis sui inhæsura appellatio videretur, visus est deus

templum illud fuisse . In eo obeliscos quoque duos videt manu sese apprehendisse , exinque ad editum celsumque

proceritudinis erectissimæ , qui adhuc Alexandriæ perseve- admodum montem una duxisse , atque ibidem consistenti

rant in Serapis templo circum septa extrinsecus assistentes
* Potesne , ait , o fortissime, molem hanc montis in diversa



PSEUDO -CALLISTHENES. LIB . I , 33 . 57

μεν γήρας αυτής της πόλεως και καλλίναος, υπερφέρουσα και εγώ δε προστάτης ταύτης γενήσομαι , όπως μή τα χα

πλήθει όχλων πολλών, αέρος εύκρασίαις υπερβάλλουσα: Κλεπά τελέως αεί επιμείνη , ή λιμός ή σεισμός , αλλ ' ως

κόσμον Επιδέρκη , παράδεξαι την θυσίαν, Και βοηθός μοι γενoύ εις τους πολέμους και αιφνιδίως αετός καταπτάς άρπάσας τα

σπλάγχνα έθηκε επί του βωμού ; Ουκ ήν σε επιγνώναι ότι εγώ είμι ο πάντων επινοούμενος θεός ; » Tού δε κατά τους “Ομήρους

( 1. Ομηρικούς στίχους ) παρακαλούντος τον θεόν και λέγοντος · « Ει διαμενει η πόλις αύτη επί τω ονόματί μου κτιζομένη Άλε

ξάνδρεια , είτε μεταβληθήσεται μου το όνομα είς ετέρου βασιλέως (βασιλείαν cod . ) ονομασίαν , μήνυσόν μοι " » Όρά δε τον θεόν

κρατούντα αυτόν της χειρός και φέροντα παρά το όροςμέγιστον, και λέγοντα: « Αλέξανδρε ,δύνασαι μεταθείναι τούτο το όρος εις τούτο

το μέρος ; » Υπενόησε λέγειν · « Ου δύναμαι. » Και ο θεός είπεν : « Ούτως ουδε τοσον όνομα δύναται είς ετέρου βασιλέως όνομα

σίαν μεταβληθήναι , αλλά και αυξηθήσεται αγαθούς Αλεξάνδρεια , αύξουσα ( 1. αμαυρoύσα ) τας προγενεστέρας εαυτής πόλεις . » “ Ο

δε Αλέξανδρος είπεν . « Και έτσι τούτό μοι δήλωσαν, πότε και πως μέλλω μεταλάσσειν. Ο δε θεός ( Το δε θείον cod.) λέγει :

Άλυπόν έστιν και καλόν και τίμιον FOS ** ( lacuna in cod .; deinde hæc corruptissima :)

θνητον γεγονότα μή προειδέναι πότε προκαθίσας αοράτους την γην έδράσας (ιδρύσας ?) και τάξας

έστιν το τέρμα της τελευτής του βίου : πόλον μένειν βύθοις όπλώσας και το πυρ εκφοβήσας , [ μερον,

βροτοί γαρ όντες ού νοούσιν εν φρεσιν νώτον ( Ι . νότον ) δε θάμβης (θαυβών) μή πνέων ( πνέειν ) δυσή.

αθάνατον είναι τον βίον τον ποικίλον , όπως ( όπου cod.) τα χαλεπά των πονηρών δαιμόνων

όταν έχωσιν άγνοιαν των συμφορών. [ ( δοκεί c ) : μηδέν δυνηθή διαπράξαι ( διαταράξαι ) την πόλιν .

Τόδ ' αυτό ( τω δ' αυτώ c. ) και σοι τούτο κάλλιστον δόκει σεισμός γάρ έσται προς όλίγον λιμός ου θαμαλός

το μέλλον εντός μή προειδέναι φίλει ( φίλε c . ) . μοσύμoς * πόλεμος ου βανύς (ουκ άνευ ? ) φόνων ,

'Επει δ' έρωτάς αυτός εκμαθεϊν θέλων, αλλ' ώς όνειρον διαδραμούνται την πόλιν .

εν εστί πείσαι συντόμου σε τούτω τότε. Πολύ ( πολλοί ) δε διαβιούσι πάντη πάντοτε ,

(ενεστι πείσαι συντόμως δ' ερώ τόδε · ? ) [cod. ) καθώς θεού γεγονότα προσκυνήσουσιν.

Συ μεν ταγαϊσι ( ταγέσι c. ) ταϊς έμαϊς νεός γεγώς ( γεγονώς Συ δ' αποθεωθείς προσκυνηθήση ως θεός ( 1. πρ. νεκρός )

τα φύλα πάντα καθυποτάξεις βαρβάρων, και δώρα λήψη βασιλέων συ πάντοτε .

ήξεις δε πόλιν ποθητήν *** Οικήσεις αυτήν και θανών και μη θανών:

κόσμου κόσμον ένθεον *** τάφον γαρ έξεις αυτήν την κτίζεις πόλιν.

Καιρών δε πλείστων και χρόνων προβαινόντων Πειράζε ( sic B. πείσω Α ) δ' 'Αλέξανδρε , τις πέφυκ' εγώ :

Καυτή προβήσετ ' εν αγαθούς , κοσμουμένη Δις εκατόν ήδη μίαν ψήφον συνθές ,

ναοίσι πολλούς και τεμένεσι ποικίλους , είσ ' εκατόν , άλλας και μίαν , τετράκις είκοσι , και δέκα ,

κάλλει τε , μεγέθει , τών όχλων ευπειθεία. (εκατόν , μίαν , και τετράκις είκοσι και δέκα : sed duo potius

Και πάς ες αυτήν εισελεύσεται μένειν [versus fuerint. )

πρίν της ( της πρίν ? ) τεκούσης εκλελησμένος γύης. πρώτον δε λαβών (1. λαβ . δε πρ . ) πράγμα ( i . e. γράμμα ) ποίη

Εγώ δε ταύτης έσομαι προστάτης ( 1. προστάτης γενήσομαι. ) και τότε νοήσεις τις πέφυκ' εγώ θεός. [σον (ποιής) έσχατόν

transducere ? » Negitante Alexandro , addidisse : « Hæc ergo

simil'tudo est ejus scilicet difficultatis , quam de tui nomi

nis mutatione quæsisti . Ut enim naturæ viribus spes ista

deficit, quod mons tantus loco mutari queat , ita possibi

litate res caret , inolitum nomen tuum urbi nunc conditæ

olim posse mutari . »

Ibi adhuc petente Alexandro , ut sibi de fine vita deus

aliquid fateretur, in hæc responsum est :

Præ cuncta vita commodum est mortalibus

Nescire quibus metis fata claudantur sui.

Mens quippe homulli non videt variantia ,

Quæ reformat perpes ævi æternitas.

Nam si cessat casuum scientia ,

Læta est timoris omnis ignoratio.

Quare id putato tute commodissimum ,.

Si spes futuri nullo fredetur metu .

Ergo hisce quæ fas est instruare et præscias.

Tu nam levatus nostra præpotentia

Quæcumque gens sit obvia sternes manu.

Tuncque hæc revises animo liber tuo .

Urbs vero quain nunc erigis mundi decus

Nitoris urguet , cunctis exoptabilis

Sæclis , virescens temporum recursibus,

Unaque semper fulta beatitudine,

Frequens deorum templis atque numine,

Decusq[ue vincens civium concordia :

Oblata sedes vitæ quale tum sapit

Cunabulisque gratior genitalibus,

Quippe ipse lætis catibus præsul Chao

Interminatis sæculorum cursibus

Fundata quod sit tellus hisce legibus ,

Ridens sereno vel corusco lumine.

Quippe astris solum son tibus jam liberum

Flabris ſovetur blandeque aspirantibus,

Nequit potentum vis meditulla dæmonum

Exim nocere imperioso numine.

Est namque fatum motibus nutantibus

Telluris hujus penita contremiscere

Famemque nosse celere perfuncta metu ,

Tractus Juales atque bella percita .

Eoim facessent ista ceu si somnium .

Reges multigenarurn gentium honorem

Divinum summo cultu exambient

Astris receptum cælitumque congregem .

Quorum frequente cultú is beatior

Tuosque præstas numine augustissimo.

Hæc quippe sedes corpori est cælum tuo .

Nunc ipse qui sim mente bibula percipe ,

Nomenque nostrum hisce numeris collige.

Sub grata primum bis centena littera

Unum repone numerum , et centum dehinc

Unumque post id : tunc quater viginti sint

Decemque juxtim : eaque sit novissima

Que prima fixa est , idque sit nomen mihi,
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εν ονείρω διαδραμούντα (διαμαρτούντα cod. ) την πό- 1 έχοντα επιγραφήν εις την ιδίαν αυτού βάσιν ούτως

λιν . Πολλοί δε βασιλείς ήξουσιν εις αυτήν , ου πολεμή- “ Ο φυγών βασιλεύς ήξει πάλιν εις Αίγυπτον,

σοντες αλλά προσκυνήσαι βουλόμενοι . Συ δε αποθεω- ου γηράσκων αλλά νεάζων , και τους εχθρούς

θείς προσκυνηθήση νεκρός, και δώρα λήψη εκ πολλών | ημών Πέρσας υποτάξει. Επίθετο ούν 'Αλέξαν

θανών και μη θανών. Τάφος γάρ έξεις αυτήν την κτίζεις δρος, τίνος άρα εστίν ανδριάς ούτος. Οι δε προφή

πόλιν . Πείραζε δ' , Αλέξανδρε, τις πέφυκα συντόμως:
ται είπον αυτώ » Ούτός έστιν ο ανδριάς του εσχάτου

Δις εκατόν και μίαν ψήφον συνθές , είτα [έκατον και της Αιγύπτου βασιλέως Νεκτανεβω , ός έλθόντων των

μίαν] και τετράκιςείκοσι και δέκα , το πρώτον δε λαβών | Περσών την Αίγυπτον πορθήσαι , είδε διά της μαγικής

γράμμα ποιήσεις έσχατον, και τότε νοήσεις τις έφυν θεός . | δυνάμεως τους θεούς των Αιγυπτίων τα στρατόπεδα

Ταύτα ούν χρηματίσας [ο θεός] εις εαυτόν απεχώρη- των εναντίων προοδηγούντας και την Αίγυπτον υπ '

σεν : Αλέξανδρος [δε] υπομνησθείς τον χρησμόν επέγνω αυτών πορθουμένην. Και γνούς την μέλλουσαν έσε

ως ο Σάραπις είη . Και τα μεν της διαταγής της πό- σθαι υπ' αυτών προδοσίαν έφυγε. Ζητούντων δε ημών.

λεως ούτως είχε καθώς διέταξεν Αλέξανδρος εκτίζετο αυτόν και αξιoύντων τους θεούς που άρα έφυγεν ο βα

δε ή πόλις ημέρα και ημέρα κρατυνομένη ..
σιλεύς ημών Νεκτανεβώς , έχρησμοδότησαν (3) ημίν

ότι ούτος ο φυγών βασιλεύς ήξει πάλιν εις Αίγυπτον ου

ΚΕΦ. ΛΔ' . γηράσκων αλλά νεάζων, και τους εχθρούς ημών Πέρσας

υποτάξει ». Ακούσας δε ταύτα Αλέξανδρος έμπηδή

Ο δε Αλέξανδρος (1) παραλαβών τα στρατεύ- σας εις τον ανδριάντα περιπλέκεται αυτό λέγων".« 05

ματα επείγετο εις την Αίγυπτον απελθείν . Και έλ- τος πατήρ μου εστίν , τούτου υιός εγώ είμι. Ούκ

θόντος αυτού εις Μέμφις την πόλιν ενεθρονίασαν οι | εψεύσατο υμάς και του χρησμού λόγος . Καίτοι (6 ) θαυ

Αιγύπτιοι αυτόν εις τον του Ηφαίστου θρονιστήριον (2 ) μάζω πως παρελήφθητε υπό των βαρβάρων , τείχη

ως Αιγύπτιον βασιλέα. Ιδών δε Αλέξανδρος εν τη Μέμ- έχοντες ακαταμάχητα (5) , μη δυνάμενα υπό των πο

φει υψηλών ανδριάντα ανιερωμένον εκ μέλανος λίθου 1 λεμίων καταβληθήναι (6) αλλά τούτο της άνω προνοίας

“ Ο μεν ούν θεός χρηματίσας ώς εαυτόν απεχώρησε ο δε Αλέξανδρος διεγερθείς τωνύπνων και αναποδίσας τον χρησμόν επέγνω

τον των όλων θεόν μέγαν Σάραπιν. Βωμόν δε μέγαν ίδρυσάμενος τερά τε άξια τω θεώ εκέλευσε κομίζεσθαι και αποσφάξαντας απο

βάλλειν επί τον βωμόν λιβάνου δε πλήθος και αρωμάτων παντοίων σωρηδόν επιβάλλειν εκέλευσε[ και] ευωχείσθαι πάντας. Κελεύει

δέ και Παρμενίωνι(Inox Παρμενίσκος appellatur ) αρχιτέκτονι ξόανον κατασκευάσαι δομησάμενον τέμενος ) έμφερές τοϊς Ομη

ρικούς στίχους ως είπεν εκείνος έσθ' όπου(ΙΙ. 1,528) αοίδιμος "Ομηρος :

"Ή , και κυανέησιν επ ' όφρυσι νεϋσε Κρονίων "

αμβρόσιαι δ' άρα χαίται επερρώσαντο άνακτος

κρατός απ' αθανάτοιο μέγαν δ' ελέλιξεν " Όλυμπον.

“Ο μεν ούν Παρμενίσκος κατεσκεύασε το . καλούμενον Παρμενίσκου. Σαραπείον . Και τα μεν της κατασκευής της πόλεως
ούτως έχει . Η

Cap. ΧΧΧΙV. 1. Cod. Α : “Ο δε Αλέξανδρος παραλαβών τα στρατεύματο επήγετο εις την Αίγυπτον, πέμψας τα λίβερνα περι

μένειν αυτόν εις Τρίπολιν . "Έκαμνεν δε το στράτευμα , της οδοιπορίας δυσχερούς ούσης. Υπήντων δε τω Άλεξάνδρω κατά πάσαν

πόλιν οι προφήται τους ιδίους θεούς κομίζοντες, [ και] αναγόρευον αυτόν νεόν Σεσόγχωσιν κοσμοκράτορα. Επειδή δε εις Μέμφις

παρεγένετο ενεθρόνιζον αυτόν εις τον του Ηφαίστου ιερον θρονιστήριον και εστόλιζον ώς Αιγύπτιον βασιλέα . || 2. θρόνον C. Η

Hoc igitur oraculo per quietem edoctum Alexandrum , Ægypti ulteriora contendit, classi jussa sese apud Tripolin

deus cum somno dereliquit . At ille expergitus recollis opperiri . Sed iter longe laboriosissimum militi fuit,quippe

que verbis ac memoriæ confirmatis , hunc demum esse , ob locorum et itineris difficultatem . Omnes tamen accolæ ,

quem quæreret, scilicet Serapim mundi totius dominum qua perrexisset Alexander ,una cum diis deorumque si

rectoremque confirmat. Ara igitur vel maximo opere la- mulacris religiosisque operationibus obviam pergere festina

borata , largioribus sacris tam animantium stratu quam bant , juniorem Sesonchosim prædicantes. Quare cum

odorum profusione munificus , convivia etiam exsequitur Memphin venisset , inductum eum in ædem templumque

ibidem quam lætissima. Tunc Parmenioni architecto la- Vulcani Agyptii regni veste dignati sunt et sella ac sessi

borandi scilicet simulacra cura mandatur, ut ne illis Ho- bile dei . Tum ibi Alexander statuam quandam nigro la .

meri versibus demutaret , qui sic elocuntur : pide intuetur, cum ista super Nectanabo inscriptione, im

Cærulea hinc olli Salurnius annuit arce , peratorem scilicet eum qui fuga indidem abfuisset,

Aurea cæsaries quæ signat mentibus almis . rursus Ægyptum reventurum, non seniorem , enim ju

Et Parmenion quidem jussa complet , ipse quoque non in- niorem , eumque fore loci illius hostium subjugatorem .

honorus hoc labore. Quippe templum etiam nunc Sera- Statim igitur scripti istius causas diligentius quærit , refert

pion Parmenionis appellatur . Enimvero tibi super civitatis que responsum , hunc illum Nectanabum fuisse ,

illius conditum dictum habebis . ſestantibus Persis , cum deorum monitu præscivisset for

XXXIV . Alexander porro coacto omni exercitu exim ad tunæ suæ lapsum , locum casuum declinasset. Tum xes :

qui, in
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εστί και της των θεών δικαιότητος , ίνα υμείς οι έχον- της πόλεως αυτών διελθείν (2 * ) , διά χρησμόν τινα αρ

τες εύφορον γήν και γονιμον ποταμόν (1) αχειροποίητον χαίον δοθέντα αυτούς τοιούτον : « “Όταν διέλθη υμάς , (5)

υποτεταγμένοι ήτε τους βαρβάροις έθνεσι τοις μη έχουσι | Τύριοι , βασιλεύς , επ' εδάφους η πόλις υμίν γενήσει

ταύτα . » ( 8) Και ταύτα ειπών ήτησε παρ' αυτών φό- ται(4). » "Οθεν και αντέστησαν αυτό του μή εισελθεϊνές

ρους , ούς τω Δαρείω παρείχον , (9) ειπών αυτοίς ούτως | την πόλιν αυτών. Αντιτάσσονταιούν αυτό περιτειχί

Δότε μοι φόρους (το) , ουχ ένα εις το ίδιον ταμιείον σαντες όλην την πόλιν , και κραταίας μάχης γενομένης

εισενέγκωμαι, αλλ' ίνα δαπανήσω εις την πόλιν υμών | μεταξύ αυτών (6), πολλούς ανείλον οι Τύριοι των Μα

'Αλεξάνδρειαν την κατ ’ (11 ) Αίγυπτον , μητρόπολιν ου- κεδόνων και ηττηθείς Αλέξανδρος υποστρέφει εις την

σαν όλης της οικουμένης. » Ούτως αυτού είπόντος , | Γάζαν, και ανακτησάμενος αυτήν (6) εζήτει την Τύρον

ασμένως οι Αιγύπτιοι δεδώκασιν αυτώ χρήματα πολλά , | εκπορθήσαι. “Ορά δέ τινα καθ' ύπνους λέγοντα αυτό

και μετά φόβου ( 12) και τιμής μεγάλης απέπεμψαν | « Αλέξανδρε, μή δόξη σοι γενέσθαι άγγελον εαυτού

αυτόν διά του Πηλουσίου . εις Τύρον. » Αναστάς δε του ύπνου έπεμψεν εις Τύρον

πρέσβεις μετά γραμμάτων αυτού εχόντων ούτως· « Βα
ΚΕΦ. ΛΕ' .

σιλεύς (6) Αλέξανδρος, υιός 'Αμμωνος και Φιλίππου του

Και παραλαβών τα στρατόπεδα ( 1) αυτού την οδοιπο- | βασιλέως παίς (ο) , και αυτός δε(το) βασιλεύς μέγιστος

ρίαν εποιείτο είς Συρίαν (2) , κακείθεν στρατολογήσας δι- | Ευρώπης τε και πάσης Ασίας , Αιγύπτου και Λιβύης ,

σχιλίους άνδρας καταφράκτους παραγίνεται εις Τύρον. | Τυρίοις τοις μηκέτι ούσι λέγει (12 ): 'Εγώ μεν την πο

Και αντιτάσσονται αυτό οι Τύριοι ουκ έώντες αυτόν διά | ρείαν ποιούμενος επί τα μέρη Συρίας , μετά ειρήνης και

3. εχρημάτισε ημίν ο εν τώ αδύτω του Σινωπείου θεού Α . | 4. και C ; on. Β . | 5. αχειροποίητα Α . || 6. addit A : ποταμοί

γάρ εισι κύκλοθεν οι φυλάττοντες υμών την πόλιν, και τρίβοι σκολιοί δύσκαμπτοι , ώς μή δύνασθαι πλήθος στρατιάς επιμείναι :

και γάρ εγώ προς υμάςμετ' ολίγων ερχόμενος έκαμνον διά τήν δυσέκβατον οδόν αλλά τούτο της των θεών προνοίας και δικαιότητος

όν , ίνα υμείς οι έχοντες την γήν εύφορον και ποταμόν γόνιμον υποτεταγμένοι ήτε των τούτων μη εχόντων εξουσίαν· ει γαρ μετά τού

των ών έχετε δωρεών και βασιλεύετε , έθνησκον αν οι βάρβαροι ταύτα μή κεκτημένοι όθεν οι μεν μη έχοντες ταύτα , δύναμιν

έχoυσι πολεμικήν , οι δε έχοντες τέχνην γεωργικήν υμείς δουλεύετε τους μη έχουσι και οι μη έχοντες παρά των εχόντων λαμ

βάνουσι. Ούτως ειπών Αλέξανδρος κτλ . || 7. και ποταμόν C. | 8. και βασιλεύετε , έθνησκον γάρ οι βάρβαροι ταύτα μη έχοντες

inepte addit C. | 9. ήτοιμήκασι Α. | 10. δ . μ . φορ . om . ΑΒ. || 11. προς ΑΒ . || 12. φόβου και non habet Α .

Cap. ΧΧΧV . 1. Αναλαβών τ. στ . αναζεύξας Α. || 2. addit A : υπηκόους δέ έσχε τάς έγγιστα πόλεις και 2 * . παρελθ . C ; εισελθ .

Α . || 3. sic A ; επέλθη υμίν BC. | 4.επί εδ . υμίν έρχεται η πόλις Α . || 5. πολλούς ανείλον μέσον αυτών C ; μετ' αυτ. om . Α . Η

6. εαυτόν BC. ] 7. μή γένη εις αυτούς ( 1. σύ αυτός ) άγγελος εις Τ.Α. || 8. μέγιστος ald . C.; post Αλεξ . C. addit Μακεδόνων . Η

9. παίς om . BC . | 10. pro κ . αυτός δε, C εγώ δε . Β εγώ ; mox τε και πάσης et Αιγύπτου και om . Α . || 12. λέγει om. Β ;

quærentibus civibus oraculum datum ,quod sub illa statua linus ab Ægyptiis, ut quidquid illud pensuros se Dario re

legeretur. Igitur Alexander, his auditis , involat statim cepissent , id sibimet inferrent : quod quidem eo se petere

statuæ complexum ac parentem salutat , ejusque se filium testatus est, non ut opibus suis indidem incrementi aliquid

profitetur, ut congrueretur de responsione cum spe Ale- pareretur, enimvero ut extruendæ urbis foret substantia

xandrum demirantium . « Unum tamen mihi de civitate largior. Haud cunctanter in hæc Ægyptii obsecuntur, da

vestra miraculum est , ait , quod vis barbara adversus hu- tisque pecuniis et honorata deductione per Pelusium pro

jusmodi muros potuerit obtinere , quos coram cerno supra perantem votis pariter et vero amore prosecuntur.

humanarummanuumviolentiam pulchritudine pariter ac XXXV. Rursusigiturreceptoomni exercituetin Syrias
firmitate congestos : præsertim undique fluminibus conval- itinere destinato , urbes eas per quas sibi transitus foret

lantibus, ut murorum quoque ipsorum hæc sit firma mu- nomini suo addit ; unde mille etiam cum cataphractis

nilio : aditus porro tenues angustique, quique agminibus viros accipit , quod armaturæ genus orientis inventio est :

militaribus inviabiles , atque exim occursu perfaciles ba- ac tum Tyrum advenit. Sed enim Tyrii mõnibus obse

heantur . Cujus quidem rei ipse periculum certius fecerim , ratis ab ingressu oppidi arcere Alexandrum obfirmaverant,

quamvis huc manu parva , non congregato exercitu , com- non contemptu scilicet virium tanti nominis , sed oraculi

mearem . Enimvero hæc est illa æquitas ac providentia , cujusdam memores , quo docerentur, quod si rex urbem

ut vos qui ex ubertate terræ præcluatis , atque his flumi- Tyriam invectus cum exercitu transivisset , fortuna lapsum

nibus obvallemini , eorum violentiam sentiatis qui ista non tunc oppido minaretur. Alexander tamen cum admolitus

habeant. Quippe ad hanc opulentiam rerum si vis quoque violentiam oppidum cuperet subjugare , ancipiti prælio ,

et militare vobis exercitium adfuisset , nulla profecto gens multis etiam Macedonum cæsis ac vulneratis pedem refert.

foret , quæ duabus hisce fortunæ viribus obviaret. Est Præter illud igitur prius magnanimitatis suæ studium jam

igitur natura descriptum , ut quis ista rerum opulentia sit etiam indignatione ferventior excidium Tyriis minabatur :

donata , idein careant bellicis viribus : ut si quid illi , qui deque ea re somniat moneri sese ne legationein sui Tyrum

armis et manibus indulgent, de solo genitali indigebunt, per sese faciat : id enim animo prædestinabat.

hujuscemodi affluentibus petant. » Hisce dictis exigit pro . Missis igitur internuntiis litteras dat Tyriis perferendas ,
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ευνομίας ήβουλόμην τηνείσοδον προς υμάς ποιήσασθαι : Βασιλεύσεις Τύρου όλης , και υποχείριός (20 ) σοι γε

ει δευμείς οι Τύριοι (13) πρώτοι τυγχάνετε αντιτάσσεσθαι ή νήσεταιδιά τό τον Σάτυρόν σοι δεδωκέναι Τύρον,συδε
τη εισόδω ημών πορείαν ποιουμένων, μόνων δι' υμών | τοις ποσί σου αυτόν καταπατήσαι (21 ). » Και μεθ' ημέ

μαθήσονται και οι λοιποί , πόσον σθενούσι Μακεδόνες | ρας τρείς συλλαβών Αλέξανδρος τα στρατόπεδα αυτού

προς την υμών απόνοιαν. 'Έσται δε υμίν και ο δοθείς. | μετά των τριών κωμών των έγγιστα και των συμμα

χρησμός ασφαλής ( το ) : διελεύσομαι γάρ υμών την πόλιν, | χομένων(22)τώ Αλεξάνδρω γενναίος , νυκτός ανοίξαντες

και καταπεσείται (is ). Έρρωσθε σωφρονούντες , ει δε τας πύλας(23) εισήλθον και τους παραφύλακας (4) ανεί

μή , έρρωσθε δυστυχούντες. » Αναγνόντες δε τα γράμ- | λον · και εξεπόρθησεν Αλέξανδρος πάσαν την Τύρον

ματα του βασιλέως οι πρωτόβουλοι αυτών επιτρέπουσιν | (25 ) και επ' έδαφος αυτήν κατήνεγκεν, και μέχρι της

ευθέως τους αποσταλέντας αγγέλους παρά Αλεξάνδρου | σήμερον λέγεται Τα εν Τύρω κακά. Τάς δε τρεις

βασιλέως μαστίζεσθαι(16) λέγοντες αυτοίς· « Ποίος υμών | κώμας τάς συμμαχησαμένας αυτώ εις μέτρον πόλεις

εστίν ο Αλέξανδρος; » Τών δε λεγόντων μηδένα είναι μιάς ανεγράψατο και Τρίπολιν αυτήν ωνόμασεν.
(17), ανεσταύρωσαν αυτούς. 'Εζήτει δε Αλέξανδρος

ΚΕΦ. Λς .

διά ποίας ( 18) οδού δεί εισελθείν και καταλαβείν τους

Τυρίους · άλογον γάρ ηγείτο αυτών την ήτταν. Και Καταστήσας είς Τύρον σατράπην της Φοινίκης(1)

δρά κατά τουςύπνους ένα των του Διονύσου (19) προ- και αναζεύξας Αλέξανδρος παρά τηνΣυρίαν ώδευσε (* ),
πόλων Σάτυρον τυρόν από γάλακτος επιδιδόντα αυτώ.| και υπήντησαν αυτω Δαρείου πρέσβεις κομίζοντες αυτώ

τον δε λαβόντα τοις ποσίν αυτού τούτον καταπα- επιστολές και (2) σκύτος και σφαίραν και κιβώτιον

τήσαι . Αναστάς δε του ύπνου Αλέξανδρος διηγή- μεστόν χρυσού (3). Δεξάμενος (4) δε Αλέξανδρος τη

σατο τον όνειρον ονειροπόλω τινί. Ο δε είπεν αυτώ · Γ γράμματα Δαρείου του βασιλέως Περσών και αναγνούς

πέμπω C. || 13. Α . ει δε υμείς , Τύριοι τυγχάνοντες ( scr . Τύριοι πρώτοι τυγχ. ) ου τη πολιτεία αλλ' εγώ αλλά ( αλλά τω?)τη

εισόδω της οδοιπορίας αντιτάσσεσθαί μοι , δι ' υμών μαθήσονται και οι λοιποί πόσον... απόνοιαν. Β : δε υμείς οι Τ . (ύμείς

δε οι T. C. ) πρ . τυγχάνοντες.. ποιουμένων και μόνων δ. υ . μαθόντες και οι λοιποί ... απόνοιαν ( ασθένειαν C ) πτήξουσιν υπο

τασσόμενοι (μαχόμενοι C ) ημίν. | 14. ακριβής Β. || 15. και καταπ. add. ex A. || 16. αναρτίζεσθαι ΒC . | 17. sic A ; μη ειδέναι
B ; μηδένα είναι εξ ημών , αλλ ' εκείνος έστι μέγας και ένδοξος βασιλεύς : οι δε άνεστ . α . C. Η 18. πώς καταβάλη τους Τυρίους

Α. | 19. Διός B C. | 20. υπό χείρά σου Β. | 21 addit A : ούτως μεν ουν έκρινεν το όνειρον ο όνειροπολίτης (sic ) . | 22. συμμα

χησάντων Β. αμένων C. || 23. τάς πόρτας των τειχέων C. || 24. φυλάσσοντας Β . | 25. και εκ βάθρων αυτήν κατέσκαψεν add . C.

Cap. ΧΧΧVΙ. 1. Και κατέστησε Τύρου επιμελητήν τον της Φοινίκης σατράπην A. Addit . C : Και αντικρύς αυτής Σελευκος

ο στρατάρχης αυτού πόλιν οικοδομεί, ήτις εκλήθη Νικατορία και Αντίοχος την κατ' Άσίαν κτίζει Αντιοχείας. Εν τούτοις Αλέ

ξανδρος θυμομαχήσας είπεν αυτοίς : Ουκούν καταλιπόντες Μακεδονίαν διήλθομεν τον σύμπαντα κόσμον και εν 'Ασία καταλαβόντες

κτίστας Μακεδόνας μαθείν καταναγκάζομεν (sic ) το στρατιωτικών αποβαλόμενοι φρόνημα ; | 1 * Alia complura, que excelisse

in B. videntur , addit cod. C : Και καταλαβών την οδοιπορίαν κατά ανατολάς ποιείται . Και όσοι μέν προυπήντων αυτώ,

συγγνώμης ήξιούτο , όσοι δε το σύνολον αντιλέγειν ετόλμων, τας πόλεις αυτών εκ βάθρων κατέσκαπτε και η ρομφαία αυτού διήρ

χετο επ' αυτούς , και δή φόβος και τρόμος πάσαν την εώαν κατέτρεχεν, ώς καταλιμπάνειν τας πόλεις αυτών και φεύγειν. "Έφθασε

δε και προς Δαρείον ή τοιαύτη φήμηπαρά των οίκαδε φευγόντων. Και « Ω δέσποτα, είπον, ουκ έστιν ημίν ελπίς σωτηρίας από
τούδε του Μακεδονικού στίφους : ώς δ' ημίνύποληπτέον , και τα ενταύθα κατεπείγεται φθάσαι. » 'Ακούσας δε ο Δαρείος των λεγο

μένων παρ' αυτών, απέστειλε προς Αλέξανδρον πρέσβεις μετά γραμμάτων. Πορευομένου Αλεξάνδρου , υπήντησαν αυτό οι Δανείου

πρεσβευταί κτλ. || 2. επιστ . και addidi ex A ; mox Bet C. σκύτον et h . 1. etinseqq. | 3. κιβ. χρυσούν Β. | 4. ανασφραγίσας

quarum sententia hæc est : « Macedonum rex , filius porrigentem , eumque projectum sese pedibus protri

Hammonis Philippique , rex regum maximus Asiæ seu visse. Quod interpretibus haud dificile in enodando fuit.

Europæ vel Libyæ , Tyriis hæc dicit . Equidem Græcum Tyrum enim proteri mox pedibus haberi principis respull

ct imperiale videbatur cum clementia pariter ac justitia dere. Ex quo sive admonitu sive impetu suo adgressos

inveni urbem vestram . At enim vos primi omnium exti- oppidum vehementius capit pariter ac vastat, indiscrete

tistis qui mihi insolentius obviaretis. Igitur per vos ceteris satis sexubus et ætatibus interemptis. Tres vero vicos,

etiam magisterium procurabitur, quid virium sit in Mace- quorum navi auxilio ad operam bellicam usus erat, ad

donum dexteris ac fortitudine : neque enim vos juvabit magnitudinem confrequentat urbis , Tripolimque appellari

oracli illius jactatio. Transgrediar enim oppidum vestrum , jubet.

sed dirutum atque disjectum . Valete si sapitis : non enim XXXVI. Tyriis ergo satrapam præficit, atque inde Syriam

valebitis , si perseveratis . » pergens accipit litteras Darii Persæ in banc sententiam

His litteris lectis Tyrii primates legatos protinus corripi scriptas : « Rex regum , et consanguineus Deorum , con

jubent, eisque multatis pergunt exigere tormentis , quisnam sessorque dei Mithræ , unaque oriens cum sole , Darius

eorum ipse Alexander foret. Sed de hoc , ut res erat , ne- ipse Alexandro famulo meo jubeo dicoque lac. Mando

gitantes crucibus adfixere . His igitur incentivis extimu- tibi reverti ad parentes tuos , famulos scilicet merk ,

latus Alexander irruptionem oppidi acrius agitabat, et atque illic in gremio matris cubantem doceri virile officium .

rursus in somnio Satyrum conspicatur assem sibi tyrum Ad quam rem habenam Scythicam tibi et pilam loculus.
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ευρε περιέχοντα ούτως· « Βασιλεύς βασιλέων και θεών και Ει δε μη πεισθής τους κελευομένους σοι υπ' εμού ( 20 ),

συγγενής (5) και συνανατέλλων τώ ηλίω, εγώ αυτός | εκπέμψω κατά σου καταδιώκοντας , ώστε συλληφθήναι

θεός Δαρείος Αλεξάνδρω το εμώ θεράποντι τάδε προσ- υπό των εμών στρατιωτών και ουχ ώς Φιλίππου

τάττω και κελεύω σοι· επαναστρέφειν σε (6) προς τους | παίς παιδευθήση, αλλ ' ως αποστάτης ανασταυρω

γονείς σου τους έμούς δούλους όντας (7) και κοιτάζειν εις | θήση » .

τους κόλπους της μητρός σου Ολυμπιάδος · έτι γάρ και ΚΕΦ. ΛΖ' .

σή ηλικία παιδεύεσθαι θέλει και τιθηνείσθαι (και) , διο

έπεμψά σοι σκύτος και σφαίραν και κιβώτιον χρυσίου, Και ταύτα αναγινώσκοντος Αλεξάνδρου επί πάντων

ένα αίρήση οπότερον (9) βούλει , το μεν σκύτος μηνύον | των στρατοπέδων, έδειλίασαν άπαντες. Και νοήσας

σοι ότιιέτι παιδεύεσθαι οφείλεις , την δε σφαίραν, ίνα | Αλέξανδρος την δειλίαν αυτών είπε προς αυτούς

μετά των συνηλικιωτών σου παίζης , και μη αγερώχως « Άνδρες Μακεδόνες και συστρατιώται , τί εταράχθητε

( 10) ηλικίαν τοσούτων νέων εκπείθης ( α), ώσπερ άρ- | επί τοις γεγραμμένοις υπό Δαρείου , ως αληθινήν εχόν
χιληστής μετά σεαυτού άγων ( 12), τας πόλεις ανατα των την δύναμιν των κομπηγόρων αυτού γραμμάτων ;

ράσσων (13): ουδέ γάρ (14) εάν η σύμπασα οικουμένη | Και γάρ τινες των κυνών αδυνατούντες τη αλκή του σώ

ανδρών είς σε συνέλθη , δύναται καθαιρεθήναι το των ματος μεγάλα(1) υλακτούσιν, ώς ( 2) δυνάμενοι διά του

Περσών πλήθος τοσαύτα γάρ μοι εστι πλήθη στρατο- | υλαγμού την έμφασιν του δύνασθαι εμφαίνειν. Τοι

πέδων όσα ουδέ ψέμμον εξαριθμήσαι τις δύναται ( 16) . | ούτος και ο Δαρείος εν τοις έργοις μηδέν δυνάμενος

Χρυσός δε και άργυρος πολύς(το), ώστε πάσαν την γήν | εν τοις γράμμασι δοκεί τις είναι , ώσπερ και οι κύνες

καταστρώσαι. "Επεμψά σου και κιβώτιον χρυσού μεστον, | εν τοις υλάγμασι. Συνθώμεθα δε και αληθή είναι τα

ένα εάν μή ( 17 ) έχης τροφάς δούναι τους συλλησταϊς | γεγραμμένα, εφωταγωγήθημεν αν δι' αυτών ένα ίδωμεν

σου , δώσεις αυτοίς την χρείαν, όπως έκαστος αυτών προς τίνα έχωμεν γενναίως πολεμείν περί νίκης , ίνα μη

δυνηθή (18) εις την ιδίαν πατρίδα επανακάμψαι ( 19) . I (3) ηττηθέντες αισχυνθώμεν.

Α . | 5. addit A : σύνθρονός τε θεώ Μίθρα | 6. σε particulam omittunt codd. C. Α . | 7. sic A ; γονείς σου , εμοί δε δου

λεύειν B C. || 8. τιθηνίζεσθαι Α. || 9. πρότερον τι βούλει Β . ένα άρης ότι ποτε β. Α . | 10. αγερώχων B C. || Π . αναπείθης

Α. εκτίθης Β || 12. μετά σ.ά. om . Α ; μετά σ. φέρεις και ούτω ταράσσεις C || 13. sic A ;ταράσσων B. Deinde C. addit haec :

Άκήκοα γαρ ώς πάσαν παραδραμών γην Ελλάδος , τελείως αυτήν κατηδάφησας και μέχρι Ρώμης και ταϊς ενδοτέραις βα

σιλείαις των δυσμών επέβης , ου μην αλλά και μέχρι Ωκεανού της κατά νότου άκρας ώδευσας , και πολύν σεαυτώ συνήθροισας

πλούτον . Τούτοις δε πάσι μή αρκεσθείς , επί της Ασίας και Φρυγίαν επέβης . Και ταύτα μεν πεπραχώς κατεφρονήθης παρ' ημών,

ως μή φροντίδα περί Ελλάδος έχειν ημάς. Συ δε επί πλείον θρασυνθείς κατετόλμησας όλως και τη εώα επιβήναι , και ληστρικώς

περιών λεηλατείς τας πόλεις επιλαθόμενος της δουλικής τύχης , και ότι το Περσικό κράτει πάντες δουλεύουσι, και ούκ έστιν ο

αντιλέγων. Λοιπόν τους τη ση μωρία υπαχθένταςΜακεδόνας αντίστρεφε και της Ελλάδος άρχειν αρκέσθητι" ούτε γάρ αυτήη
σύμπασα κτλ. ή 14. ουδέ γάρ... Περσών πλήθος ] sic A ; ούτοι γάρ αυτοί και σύμπασα η οικουμένη ανδρών δυνήσεται κατελθείν

εις την Περσών βασιλείαν Β . ούτε γάρ αύτη ή συμπ . οικ . δυνήσεται καθελεϊν την Π . βασ. C. | 15. όσα ουδέ ψάμμω μετρήσει

τις αριθμώ Α . | 16. πολύςom. Α , qui dein : ώστε πάντα τα πεδία της γης καταστρώσαι. || 17. ίνα εάν μή έχης πως συστρέ

ψης , επίδοσιν δώς τους εαυτού συλλησταϊς Α . || 18. έχη ανασωθήναι εις την ιδίαν πατρίδα Α . || 19. addit C : και μετά ταύτα

εισβαλών εν αυτή τους ετησίους φόρους ταχέως μοι αποστειλον, συγγνώμην αιτούμενος των πρώην σου αγνοημάτων . || 20. cod .

C pergit : ελεύσομαι επί σε ώς τώ Περσικό άντέροντα κράτει , και η ρομφαία μου διευρηνήσει σε , και ουκ έσται σοι τόπος

καταφυγής , και συλληφθήση υπό των εμών στρατιωτών , και ουχ ώς «Φιλίππου, etc. , sicutiun B.

Cap ΧΧΧVΙΙ . 1 Μάχεσθαι , μέγα Α . |! 2. έμφασιν τινά της δυνάμεως διά του υλαγμού ενδεικνύμενοι C. Cum B facit A , nisi

quod B pro εμφαίνειν habet ποιούμενοι . | 3. ίνα μή απροσδόκητα ληφθέντες ηττηθώμεν , αλλά γενναίως μαχεσάμενοι στεφα

que cum aureis misi : quorum habena admonet te disci- plurimos quatiehat dictorum magniloquentiam contemplan

plinæ videri indigentem ; pila vero quod ejus congruat cum tes. Quod ubi Alexander mente intuitus est , in bæc verba

tua ætatula lusitalio , non hæc opera quam latrocinantium concionatur : « O Macedones nostri , quid tandem adeo

ritu cum tuis similibus es adgressus. Neque enim si omne dictis barbaricis perturbamini? quæ arrogantiæ quidem va

ejusmodi hominum genus ad te pariconspiratione conduxeris, nitatisque habent testimonium , confidentiæ vero carent

adtemptare quatereve Persarum imperium queas. Tanta probatione . Nam et canibus inbecillioribus mos est quanto

quippe mili multitudo exercituum adest, ut quis promptius plus defuerit virium , tanto cristas acuere sublimius et la.

arenæ quam nostri numeros adsequatur. Auri porro ar- tratibus irritatioribus indulgere. Hæc mihi visa est con

gentique ea copia , ut humum ipsam , si libitum est , con- petentior ad Darii jactantiam comparatio : quod prastare

sternere indidem possim . Quare tibi loculos auri refertis- viribus non potest , verbis indulget. Ego tamen aveo

simos misi , ut si indigebis sumptibus ad reversionem , tibi cuncta proinde a vobis existimari, ut verbis etiam expri

tuisque habeas quod suffecerit. Quod si bisce monitis ac muntur. Malo enim nos præsuspectantes aliquid difficul

præceptis ulterius refragare , mittam protinus qui te com- tatis , animis fortius præparatis in rem bellicam vadere,

prehensum huc transferant : non enim ut Philippi filius quam fiducia liostium molliorum inopinatas offendere

coercebere. » difficultates . »

XXXVII . His lectis al ) Alexandro publicatisque, metus Et ubi hæc dicta sunt, corripi internuntios jubet cruci
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Και ταύτα ειπών εκέλευσεν εξαγκωνίζεσθαι τους | ματοφόρων βουλομένων λέγειν Αλεξάνδρω, πώς (15)

γραμματορόρους Δαρείου και απενεχθέντας ( 4 ) ανα- ενέδρα λάβη τον Δαρείον, ποιήσας προς αυτόν πόλεμον,

σταυρωθήναι. Τών δε φοβηθέντων και ( 5 ) λεγόντων : « Τί | είπεν αυτοίς: Μηδέν μου είπατε: ει μή γάρ απέρ

ημείς σοι κακόν επράξαμεν, βασιλεύ Αλέξανδρε ; άγγε- χεσθε προς αυτόν , έμάνθανον αν παρ' υμών» επειδή δε

λοί εσμεν · τί κελεύεις ημάς κακώς αναιρεθήναι ; » είπε προς αυτόν πορεύεσθε , ου θέλω, ίνα μή τις εξ υμών

δε αυτούς Αλέξανδρος : « Μέμψασθε τον βασιλέα υμών | διαβάλλη Δαρείω τα ειρημένα , και ευρεθώ ( το) παραί

Δαρείον και μη εμέ · έπεμψε γάρ υμάς Δαρείος μετά τιος υμίν κολάσεως. Σιωπήσατε ούν , ίνα ήσυχη παρ

γραμμάτων τοιούτων ουχ ως προς βασιλέα , αλλ' ώς | έλθωμεν » . ' Ετίμησαν ουν αυτόν οι γραμματοφόρου

προς αρχιληστήν αναιρώ τοίνυν υμάς ώς ελθόντας προς | Δαρείου φωναίς πολλαίς , και πάν το πλήθος των στρα

αυθάδη άνθρωπον, και ουχί βασιλέα. » Οι δε είπον τευμάτων επεφήμουν αυτόν .

• Eί και Δαρείος μηδέν ιδών έγραψε σοι τοιαύτα , αλλ'
ΚΕΦ. ΛΗ '.

ημείς δρώμεν τοιαύτην βασιλείαν και (6) παράταξιν , και

νοούμεν μέγιστον και φρενήρη βασιλέα σε είναι [εκ των Μετά δε ημέρας τρείς γράφει Αλέξανδρος γράμματα

αληθινών φαινομένων (7)] τον υιόν βασιλέως Φιλίππου. | Δαρείω,άπερ και(1)υπανέγνω τοις ιδίοις στρατεύμασι

Δεόμεθα σου ούν, δέσποτα βασιλεύ , αποχάρισαι (8) | λάθρα των γραμματοφόρων Δαρείου , περιέχοντα ού

ημίν το ζην ». “Ο δε Αλέξανδρος είπε προς αυτούς

« Νύν έδειλιάσατε την κόλασιν υμών (0) , και ικετεύετε « Βασιλεύς Αλέξανδρος υιός βασιλέως Φιλίππου και

του μη αποθανείν διά τούτο υμάς απολύσω (το ) , ου | μητρός Ολυμπιάδος βασιλεί βασιλέων και συνθρόνω

γάρ προαιρέσεως ειμί απολέσαι υμάς ( 1), αλλ' ίνα | θεών ( 2) και συνανατέλλονται το ηλίο , μεγάλων Περσών

ίδητε την διαφοράν Έλληνος βασιλέως και βαρβάρου | βασιλεί χαίρειν. Αισχρόν εστι τηλικούτον βασιλέα(3)

τυράννου ώστε μηδέν κακόν προσδοκάτε υπ ' εμού πα- Περσών Δαρείον και τηλικαύτη δυνάμει επαιρόμενον,

θεϊν βασιλεύς γάρ άγγελον ού κτείναι(12). Και ούτως ή όντα δε και σύνθρονον θεών και συνανατέλλοντα των

είπών Αλέξανδρος εκέλευσεν αυτοίς, δείπνου γενομένου, (4) ηλίω , υπό ταπεινήν δουλείαν πεσείν ανθρώπω τινί

συμπαρακλιθήναι (13) αυτώ . Τινών(14) δε των γραμ. ποτε 'Αλεξάνδρω· αι γάρ των θεών ονομασίαι εις ανθρώ

τως "

νωθώμεν Α . || 4. άπαχθέντας Α ; απενεχθήναι εις το σταυρωθήναι C. || 5. δε φοβ. και addidi ex A. | 6. βασ. και om. Β. | 7.

σε et εκ των άλ. φ . τον om . C. || 8. χάρισαι C. || 9. ημών Β. || 10. απολύσω om . C. || 11. πρ. ειμί κακής του αναιρέσαι υμάς,

αλλ' ενδείξασθαι την διαφοράν etc. C ;ου γαρ προθέσεως ειμί του υμάς κολάσαι , αλλ' ενδείξασθαι την δ. Α. | 12. εκτίνει Β. | 13.

συνανακλιθήναι C. || 14. των δ . γρ. | 15. BC. πώς.. λάβη... ποιήσας Α ; οποία δεί.. λαβείν.. ποιήσασθαι Β; το πώς ισχύσει έν.

λαβείν τον Δαρείον λαβών αυτός , είπεν αυτοίς C. || 16. και παραίτιος υμίν της κολάσεως γένωμαι εγώ παρασχόμενος υμίν

παρ' εμού μη κολασθήναι . επί τούτοις ετίμησαν οι σατράπαι ( Ι . στρατιώται και τον Αλ. και οι γραμματοφόροι Α .

Cap. ΧΧΧVΙΙΙ . 1. άπερ και om. Β . || 2. ηλίου θεού και εγγόνω (εκγόνω) θεών και συναν . Α. | 3. αισχρ. ε. τω τηλικαύτη

έπαιρομένω.. συνανατέλλοντι Β ; verba όντα .. θεών om . etiam C ; in A desunt και συνανατ. τ. ηλίω | 4. ανθρ . et ποτέ om. Β.

busque suffigi. Cujus supplicii merita cum a sese barbari de. ditionis causa quæreretur, « Id enim demum ago, inquit , non

fensarent, ac juslegationis intemeratum sibi vellent, et non ; tam mei commodi cura quam vestri, meluoque ne cuipiam

« Non , inquit Alexander, ex sententia vel moribus meis mali semen ac principium videar præstitisse. » Ad hæc Persize

est forma præcepti ; enim quoniam ut ad latronens a vobis verbis honoratioribus gratias confitentur : neque detenti ul

ista suscepta legatio est , uti latronis etiam vehementiam tra donatique auro omni quod secuni in loculis advexerant,

iniquitatemque sentiatis , » Tum illi , nec Darium omnia ad regem cum litteris remittuntur, quæ fuere hujusmodi:

pro merito ejus potentiæ cognovisse, et se pariter opinione XXXVIII. « Rex Alexander patris Philippi, matris Olym

deceptos esse ,cum dicerent ; magnificis verbis ejus exer- piadis , regi regum , et consessori dei Mithræ , simulque

citum prædicare , viresque cæpere confiteri tantas, quantas cum sole orienti, maximo Persarum domino Dario salutem

si rex quoque sedulo rescivisset, moderaturum profecto dicit . Turpe mihi admodum videri solet, tantum regem

verbis fuisse. Tum Alexander, neque sibi verum interfi- Darium , et hisce viribus confisum , deorum , ut prædicat,

ciendorum hominum consilium fuisse profitetur, et maluisse consessorem , sub ditionem homullorum , ut retur, cone

potius ostendere quid iniquitas soleat tyrannorum , quam temptibilium deventurum , et inter eos abjecto cuidam

justitia Græca permittat. ac latroni Alexandro serviturum . Quippe ista magnifi

Et post hæc curari homines liberalius jubet,participatque centia nominum ubi semel cuipiam sit persuasa , corpora

convivio dapsili et affluente. Ejus convivii tempore cum membratim vel spiritus eriguntur in prudentiam . Ma

unus e numero legatorum proditionem quoque illi regis gno dolore tibi fore ista quæ pronuntiantur intelligo;

Darii subsеreret , prohibitus ab eodem est, ulterius super ac si superna cælitum vis abusione hujusmodi in ultio

hac re addere quam promiserat : præsertim cum is qui nem contumeliæ suæ facile consurgat, equidein spero

ista dixisset, mox ad regem rediturus fortunæ posset ansam priora esse quæ spondeo , quam quæ lu minaris. Quare

inprosperam dare , ne qua ab illo quoque proditio aut pro- adero ut mortalis mortalem violentiam experturus : in
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πους χωρούσαι μεγάλην δύναμιν και φρόνησιν (5) αυτοίς | και σφαίραν και κιβώτιον χρυσίου εξέπεμψάς μου και

παρέχουσιν. Αλλά πώς (6) των αθανάτων θεών ονό- σύ μεν ταύτα έπεμψας αγγέλλων μοι κακότητα (23) ,

ματα εις φθαρτά σώματα κατοικούσί ποτε (7); Ιδού | εγώ δε ταύτα αγαθάς αγγελίας(24) εδεξάμην τον μεν

δη και (8) εν τούτω κατεγνώσθης παρ' ημών ως μηδέν | γάρ (25 ) σκύτον έλαβον , ίνα ταις έμαϊς λόγχαις και

( το) δυνάμενος ( 1 ), άλλ' ώς ταίς των θεών ονομασίαις συγ. όπλοις δείρω τους βαρβάρους και ταϊς έμαϊς χερσίν εις

χρώμενος και τας εκείνων δυνάμεις επί της γης εαυτώ | δουλείαν καθυποτάξω τη δέ σφαίρα εσήμανάς μοι ως

περιτιθείς , όπως ( 12) ημάς εις δειλείαν βάλλης· αλλ' | του κόσμουεπικρατήσω σφαιροειδής γάρ και στρογγύλος

ου , ημείς τοιούτοί εσμεν , ώστε εκφοβεϊν ημάς τα σα | ο κόσμος τυγχάνει το δέ κιβώτιον του χρυσίου μέγα

μορμολύκεια : εγώ γάρ έρχομαι προς σε πολεμήσαι (13) | σημείον έπεμψάς μοι : υποταγήν γάρ εαυτού εμήνυσάς

ούχ ως θεόν αλλ ' ως άνθρωπον κομπηγόρον και θνητόν | μοι· νικηθείς γάρ υπ' εμού φόρους μοι τελέσεις (26) » .

υπάρχοντα ή δέ ροπή της νίκης έκ της άνω προνοίας εστί.
ΚΕΦ. ΛΘ' .

Τι δε και (14) έγραψας ημίν τοιούτον και τοσούτον

χρυσόν σε (ιε ) και άργυρον κεκτήσθαι , ένα τούτο μα- Ταύτα ουν αναγνούς Αλέξανδρος και βασιλεύς τοίς.

θόντες ήμείς γενναιότερον πολεμήσωμεν , όπως ταύτα εαυτού στρατεύμασι και σφραγίσας δέδωκε τους γραμ

ληψόμεθα (το) . Και εγώ μεν επάν σε νικήσω, περίφημος | ματοφόρους Δαρείου και το χρυσίον όπερ ήγαγον

(17) έσομαι και μέγας βασιλεύς παρά τους “Ελλησι και έχαρίσατο αυτοϊς. Οι δε αποδεξάμενοι την μεγαλοφρο

βαρβάροις , ότι τον τηλικούτον δυνάστης ( 18) Δαρείον | σύνην Αλεξάνδρου ανεχώρησαν ( 1) και ήλθον πρός Δα

ανείλον: συ δε με εάν ηττήσης (1ο), ουδέν γενναίον | ρείον. Ο δε Δαρείος αναγνούς τα γράμματα Άλε

έπραξας , ληστήν γάρ ήττησας (20), καθώς συ έγραψας | ξάνδρου επέγνω την εαυτού δύναμιν και εξετάσας

ημίν ( 21) , εγώ δε βασιλέα βασιλέων και μέγαν θεόν Δα- | ακριβώς τα περί της συνέσεως Αλεξάνδρου και της

ρείον ηττήσας (22 ) μέγας έσομαι. Αλλά και σκύτος | προς πόλεμον παρασκευής αυτού , και ότι επί τούτοις

5. σοφίαν C. 6. πώς γαρ Β ; αλλά πού C ; in cod. A sic legitur : αλλά μάλλον αγανακτήσωσιν ότι εις φθαρτά σώματα ανθρώ .

πων ( 1. θεών ) ονόματα κατοικεί , ώστε κατεγνώσθης ήδη παρ' εμοί ως μηδέν δυνάμενος , αλλά και των θεών ονομασίαις εαυτόν

περικoσμών και τας εκείνων ουρανίας δυνάμεις επί γής σεαυτώ περιτιθείς · εγώ δε έρχομαι κτλ . || 7. πότε om. Β. | 8. και om . cod .

C. | 10. μή Β. ουδέν C. | 11. παρ' υμίν add. Β . || 12. όπως... μορμολύκεια om . Bet A. || 13. πολεμήσαι ως θνητόν υπάρχοντα

B ; nostra dat C. || 14. και om. C. | 15. σε om. B C. | 16. όπως τα σα ημέτερα γενήσονται Α . || 17. περιφήμιστος C. || 18.

βασιλέα δυνάστην C. || 19. νικήσης C.[j 20. ηττήσω C. || 21. και ου βασιλέα add. C. || 22. ηττήσω C , missis reliquis ; ηττή

σας νικήσω μ. έσομαι Β . || 23. έπ . μοι ανελών με Β ; om . haec Α . || 24. ταύτα ώς χλευαζόμενος αγαθά σημεία επεδεξ . Α . || 25 .

και τον μεν σκ . Β. || 26. addit C : Και ότι έγραψας τα περί της Ελλάδος , μή φρόντιζε , αλλ' ουδε των κατά δυσμών βασιλέων.

Ταύτα και ημείς ακριβώς επιστάμεθα . Πάς γάρ και τα κρείττονα έχων, τα χειρόνων ουκ έφίεται . Ο δε των χειρόνων περιγενό

μενος σπουδάζει καταλαβείν και τα κρείττονα . Τα τοιαύτα ούν και εν ημίν παρηκολούθησε τα γάρ χείρονα καταλαβόμενος

και των κρειττόνων περιγενέσθαι σπουδάζομεν. 'Αλλ' εί και ως ανηλίκους ημάς καταφρονείς, υπέρ τον αδάμαντά σοι λίθον

επελεύσομαι. Και μηδαμώς σοι περί τούτου φροντίς , θαρρών γάρ τη προνοία ελεύσομαι επί σε , και κύριος γενήσομαι των σων ,

κάν μή δοκή σου , και ουχ υποστήση τα ίχνη των ποδών μου , και έμπροσθεν παίδων Μακεδόνων εξουδενωθήση.

Cap. ΧΧΧΙΧ. 1. απέστησαν cod . A , qui deinde pergit ita : αυτός δε τα στρατεύματα παραλαβών την Συρίαν όλην υποτά ,

ξας επορεύετο εις την Ασίαν . Λαβών δε τα γράμματα Δαρείος και επί τούτοις κινηθείς γράφει επιστολήν τους εαυτού σατράπαις

elinationisque ejus vis ac potestas est penes superos . ctumque te viribus meis annuum istud mihi fore pretium

Nam illud quæso te , quorsum tanto opere congestum servituti deponsurum . »

est , auri te argenti opibus estuare ? An ut his cogni- XXXIX. His igitur litteris palam lectis atque signalis ,

tis, si modo eorum amor nobis est , spe prædæ obslina- redire internuntios jubet. Ipse autem omni mox Syria su

tils et audacius dimicaremus ? atque hinc fiat , ut perata , ac redactis ejus gentibus in potestatem , ad Asiam.

superato te , hinc quidem nobis in commune quirstus et ire contendit . Enimvero acceptis Alexandri litteris rex

emolumentum victoriæ fiat ? Mihi vero istud quo tute glo- Darius , eisque gravius et arrogantius motus , ad satrapas

riare Persidos cunctæ orbisque totius accedet imperium . suos ultra Taurum regentes talem continentiam scribit :

Sin tibi [fors] faverit , nihilum amplius quam oppressum « Nuntiatum sibi Alexandrum Philippi, insanientem admo

latrocinium gratulabere. Adde nunc illud , misisse te mibi dum adolescentem , Asiam incursantem . Igitur illos opore

habenam unam , et pilam , loculosque auri refertos : de tere eum protinus obviantes compertum ad sese dirigere :

quibus quamvis tu quæ visa fuerint dictitaris , ego tamen esse enim regi consilium , uti affectus verberibus puerilja

mihi ut auspicato cuncta ex te concessa ac sponsa profite- bus amictusque post veste purpurea cum tabellis et crepi

hor. Accepi enim habenæ scilicet potcstalem , ut habeam taculis matri reddatur : sic enim Macedonum pueros lusi

qua in subjectos uti scientius possim ; pilæ vero simulamen , tare. Tum fore ut, cum illi praefectus ad observantiam

quoniam ex ambito sui et rotunditate orbis imago videatur, disciplinæ Persa aliquis comitaretur , virile officium rectius

haud dubie mihi universitatis ipsius per te imperium re . disceret. Igitur oportere satrapas quidem classem ejus

promittit. Quodque hic tertium est , loculos ego auri ac una cum navitis alto submergere , milites vero cunctos ferro

si opum tuarum factam mibi accepi cessionem , subje- vinctos ad Rubri maris ulteriora transduci, ut illic colere
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έκινήθη (2), γράφει τους εαυτού σατράπαις επιστολής | μη τολμήσαντες εξετάσαι πρότερόν σου ( 13) Εν τάι

περιέχουσαν ούτως χει ούν ελθέ (14) μετά δυνάμεως πολλής, ίνα μη λά

« Βασιλεύς Δαρείος τους επέκεινα του Ταύρου στρα- φυρα γινώμεθα ».

τηγούς χαίρειν. Επιστέλλουσί μου επαναστάντα Ταύτα ούν τα γράμματα δεξάμενος Δαρείος εν Βα .

Αλέξανδρον τον Φιλίππου παϊδα (3) · τούτον ούν συλ- | βυλώνι της Περσίδος και αναγνούς αντέγραψεν αυτοίς

λαβόντες αγάγετέ μοι μηδέν κακόν εργασάμενοι το σώμα | ταύτα :

αυτού , όπως εγώ έκδύσω αυτόν την πορφυρέαν στολήν , Βασιλεύς βασιλέων , μέγας θεός Δαρείος , πάσι ( 15)

και πληγάς επιθείς (6 ) , αυτόν αποστείλω εις Μακεδο- τοϊς σατράπαις και στρατηγούς χαίρειν. Παρ' εμού (16)

νίαν την πατρίδα αυτού προς την μητέρα αυτού Ολυμ- | μηδέποτε έχοντες ελπίδα τινά , εάν μεταβήτε της

πιάδα , δούς αυτό κρόταλα (6) και αστραγάλους, ως οι | χώρας , και των απολωλότων αιχμαλώτων * , τούτο δε

Μακεδόνων παίδες(6) τελούσι παίγνιον . Και συναπο- επίσημον της ανδρείας υμών επεδείξατε . Ποταπός

στελώ (1) αυτώ άνδρας πάσης σωφροσύνης (6) διδασκά- | επεπήδησε θήρ και εθορύβησε υμάς ; Ου δυνάμενοι κε

λους. Τάς δε ναύς αυτού εις βυθον θαλάσσης κατα- Τραυνόν αποσβέσαι , ανδρός αγεννούς βρόμον ουχ υπε

ποντίσατε , στρατηγούς δε τους συνακολουθήσαντας | νέγκατε; Έί έχετε λέγειν ; ότι τέθνηκέ τις εξ υμών εν

αυτό σιδηρώσαντες αναπέμψατε ημϊν τους δε λοι- παρατάξεις τέτρωται δέ τις βαλλόμενος ή αιχμάλωτος

πους στρατιώτας εκπέμψατε εις την Ερυθράς θάλασ- | ελήφθη παραγενόμενος ; Τί βουλεύσομαι περί υμών ;

σαν oικήσαι · ίππους δε και σκευηφόρα και (9) όπλα | επεί την εμήν βασιλείαν κατησχύνατε άνεσιν δεδωκό

πάντα υμίν δωρούμαι και τους φίλοις υμών . 'Έρρω. | τες ανδρί ληστή . »

σθε. »
ΚΕΦ. Μ ".

Αντέγραψαν δε και οι (το ) σατράπαι Δαρείω ούτως

Θεώ ( i) μεγάλο βασιλεί Δαρείω χαίρειν. Τοσού- Πυνθανόμενος ουν ο Δαρείος πλησίον όντα τον Αλέ .

του έθνους επανελθόντος ημίν , θαυμάζομεν πως σε ξανδρον κατεστρατοπέδευσε προς το Πινάρω ( 1 ) ποταμώ,

λανθάνει μέχρι της δεύρο. Επέμψαμεν δέ σοι εξ αυ- και γράψας επιστολήν επέστειλεν Αλεξάνδρα μετά των

των ους εύρομεν παρ' ημίν δεμβομένους ( 12) , τούτους | πρέσβεων αυτού περιέχουσαν (2) ούτως · « Βασιλεύς βα

ούτως . || 2. ενικήθη Β. C. | 3. addit A : μαινόμενον διαβάντα εις 'Ασίαν πoρθείν εμήν χώραν. || 4. πληγάς δούς Α. | 5. κροτά

λην Β. C. | 6. οι Μακεδόνων τελ . Β ; οι Μακεδόνες C ; oία Μακεδόνων παίδες παίζουσι Α . | 7. cod . A : Και συναποστελω

αυτώ άνδρα Πέρσην παιδαγωγός σωφροσύνης διδασκαλον , σκύτος έχοντα, ος ουκ επιτρέψει αυτό ανδρός φρόνημα έχειν πρίν

( πρώτος cod . ) άνδρα γενέσθαι. Τριήρεις δε ας ήγαγε συν τοις ανδράσιν εις βυθόν της θαλάσσης καταποντίσατε , στρατιώτας

δε τους κακώς ακολουθήσαντας αυτό αναπέμψατε εις την Ερ. θαλ . κτλ. uti supra. || 8. σοφίας cod . Β. | 9. και addidi ; σκεύη

διάφορα C. || 10. οι απ' εκείνων των τόπων Α . | 11. Υδάσπης και Σπίγχθηρ ( Σπινθηρ ) θεώ Δαρείω χαίρειν Α. | 12. ρομα.

B C ; addit A : άνδρας σιδήρω και κόραξι δεδεμένους. || 13. addit C : και νυν ιδού γνώσει το αληθές υπ' αυτών | 14. παραγενού

C. | 15. Υδάσπη και Σπιγχθήρι και τους υπ'έμε σατράπαις χαίρειν Α . || 16. παρ' εμού ... ανδρί ληστή dedi e cod. A. In Bet C.

sic habent : Παρ' εμού μηδέποτε ελπίδα έχοντες το επίσημον της ανδρείας ενδείξασθε. Ποταμός ούν επεδήμησεν εις υμάς και

εθορύβησεν υμάς τους δυναμένους κατασβέσαι κεραυνούς και ανδρός ενός (ανδρός αγνώστου τρόπον C. ) ουχ υπενέγκατε απο

δείξαι (αποδιώξαι αποδείξατε C ) . Τέθνηκε τις εξ υμών εν παρατάξει ; τί βουλεύσομαι περί υμών; οι την εμήν βασιλείαν κατω

έχοντες πρόφασιν δίδοτε ανδρί ληστή , μή βουλόμενοι αυτόν συλληφθήναι . Νύν ούν, ώς έφατε , εγώ παραγενόμενος συλλήψομαι

αυτόν . »

Cap. XL. 1. Τινάγρη Α . Πιναρίω BC ; V. Arrian . ΙΙ , 7 , 2 ; Plutarch . Αlex. C. 20 ; Itin . Αlex. C. 55. 1 2. μετά... περιέ

juberentur : equos ceteraque militum impedimenta sibi vulneratum , inquit, vestrum , quemve interemptum an

ipsos habere privos, amicisque largiri. » diens hoc conjectem ? Nihil igitur superesse , quam uti pro

Sed hisce litteris nihilum ad metum satrapæ moti regi bro fuisse hujusmodi duces Persarum regno sentiret. ”

respondere : « Hystaspes et Spinther deo Dario salutem XL . Sed inter hæc jam Alexandrum juxtim posuisse

dicunt. Miramur satis, latnisse te, rex , tantæ multitu- castra noscit , propterque vicinum fluvium mansitare. Igi.

dinis impetum supervenire nostratibus , qui quales quan- tur ad ipsum rursus , et nominum arrogantiam et deorum

tique sint quo facilius noscitares , quinque quos forte indi- consortium sibi vindicans, gentiumque se centum atque

dem captos haberemus vinctos transmisimus , non ausi viginti dominum prædicans ita scribit :

eorum ultra aliquid inquirere quæ sint fortassis melius regi « Latuitne te solum , Alexander, Darii nomen honosque

præscitui. Boni igitur consules , quamprimumque cum ille , quo nos donat atque participat supera majestas? ea

exercitu vel potentissimo eidem obviabis. » que ausus es transmisso mari Persas veluti hostis appellere?

Sed nec sic quidem abjiciendam molliendamve Darius non beatissimuin ratus, si contentus imperio Pellæ ac Ma

arrogantiam putat. Enim respondet ducibus memoratis : cedoniæ esses , si audaciam tuam inter proximos jactitares ?

« Ultra illis spem vitæ agendæ jam deponendam , si modo Enimvero usurpas et regium nomen , et congregata tibi ad

creditis sibi finibus abscessissent. Quippe virtutes hosticas societatem sceleris parilium conspiratione hostem te nostri

magnifice executos nihilum periculi monstravisse , quare profiteris, cui quam longe præstantius foret id inter Gra .

scire Macedonum fortitudinem potuissent. Et quem enim culos jactitare , quos Græcos fere ut inutiles Persarum re



PSEUDO -CALLISTHENES. LIB. I , 39 , 40 , 41 .

σιλέων και μέγας θεός Δαρείος (3) και πάντων εθνών | Τοίνυν ( 10) ελθε πρός με τον κύριόν σου . Όμνυμι δε

κύριος Αλεξάνδρα τω τας πόλεις λεηλατούντι (1) τάδε | σοι Δία(17) θεόν μέγιστον και εμόν πατέρα μη μνησικα

προστάσσω. Δοκείσε (5) λανθάνειν το Δαρείου όνομα, | κήσαί σοι εφ' οίς έπραξας » .

όπερ και οι θεοί τετιμήκασιν , ου (6) σύνθρονοί μοι εί
ΚΕΦ. ΜΑ '.

ναι ουκ απηξίωσαν και ου μακάριον (7) ηγήσω σε

λανθάνοντά (8) με βασιλεύειν της Μακεδόνων χώρας “ Ο δε Αλέξανδρος δεξάμενος τα γράμματα Δαρείου

χωρίς της έμής κελεύσεως αλλά διήλθες αδεσπότους (ο) και εντυχών ουκ επειράτο (1) επί τοις κομπηγόροις

χώρας και πόλεις Ελληνίδας , εν αις σεαυτόν ανηγο- λόγους Δαρείου , αλλά μεγάλως αυτού κατεγέλασεν. Και

ρεύσας βασιλέα , συλλέξας άνδρας ομοίους σου ανελπί- απέστειλε (2) τους πρέσβεις αυτού προς αυτόν . Ο δε

στους , και πολεμείς πόλεις άπειροπολέμους(1ο) , ας εγώ | Δαρείος παρευθύς προςτάσσει τους υπ' αυτόν πάντας

ευλαβηθείς αεί δεσπόζεσθαι περισσάς ηγούμην ως απερ- | βασιλείς τε και τοπάρχας άρχοντάς τε και σατράπας

ριμμένας , και επεζήτησας φόρους παρ' αυτών λήψεσθαι πάντας υφ' εν επισυναχθήναι. Και δη σκέπτεται τού

ως ερανιζόμενος. Πείθη( α) ούν και ημάς τοιούτουςείναι η τους Δαρείος και εύρεν άνδραςίππεις καταθωρακισμέ

οποίος εί , και τόπους δε ους είληφας αεί καυχά σε νους επιλέκτους χιλιάδας οκτακοσίας και πεζικούς χι

έξειν ( 12) . Κάκιστα ούν πεφρόνηκας περίτούτων πρώ- | λιάδας τριακοσίας. Και αναλαβόμενος τούτους πάν

τον μέν γάρ ώφειλες την άνοιάν σου διορθώσασθαι , τας κατέβαινε μετά των παίδων αυτού και της γυναικό

και προς εμέ τον κύριόν σου Δαρείον ελθεϊν , και μή | και της ιδίας μητρός: περί δε αυτόν ήσαν οι αθάνατοι

έπισωρεύειν ληστρικάς δυνάμεις ( 13) » έγραψα δέ σοι καλούμενοι μύριοι· εκαλούντο δε αθάνατοι διά το φυ

ελθείν και προσκυνείν Δαρείω τώ βασιλεί · συ δ' εαν ( 14 ) | λάττεσθαι τον αριθμόν αυτών και (3) εισαγαγείσθαι άλ

της άλλης εννοίας αντέχη , κολάσομαι σε θανάτω λoυς αντί των τελευτώντων. Αλέξανδρος δε διοδεύ

ανεκλαλήτω" χείρον δε σου και οι σύν σοι λησται | σας (4) τον Κιλίκιον Ταύρον ήκεν εις Ταρσόν της Κιλι

απαθανούνται (15) οι μη περιτιθέντες σοι σωφροσύνην. | κίας μητρόπολιν , και θεασάμενος τον εν αυτή δέοντα

χουσαν om . Β . | 3. Και ... Δαρείος om. C ; mox πάντων om . Β . || 4. ο τάς π. λεηλατών δοκείς Β . || 5. δοκείς λανθ . B. C ; σε

μόνον έλαθε των επί γής του Δαρείου όνομα , όπερ και οι θεοί τετιμήκασιν , και σύνθρονον εαυτοίς έκριναν . Και ετόλμησας

θάλασσαν διαπεράσθαι , και ου μακάριον ηγήσω λανθάνοντα σε βασιλεύειν Μακεδονίας χώρας της έμής ου ταγη ( χωρίς της έμής

ταγής ? ) , αλλ' αδέσποτον χώραν ευρών σεαυτόν βασιλέα απέδειξας , συλλέξας εαυτώ άνδρας ομοίους σου ανελπίστους, και επι

στρατεύσας πόλεσι "Έλλησι άπειροπολέμοις, και ευλαβηθείς εις το δεσπόζεσθαι , άς εγώ περισσάς ηγούμαι ως απερριμμένας και

ουκ επεζήτησα φόρους παρ' εκείνων Α . || 6. και cod. C ; in Β . om. verba οι ... απηξίωσαν. | 7. μακράν B C. || 8. λανθάνειν με C.

λαμβάνειν Β . | 9. αδήλους codd . BC ; moxiidem αλλοτρίας , pro quo scr . Ελληνίδας , monstrante cod . Α . || 10. απείρους BC .

| 11. τίθει Α , πάθης C , πείθεις Β. || 12. codd. ου καυχήση έχειν . ] 13. και επισωρ. πλείστας μητροπόλεις Α , qui dein exhi

bet liaec : αλλ' ούν γε μέχρι τούτου ως θεός ώφειλον ανθρώπους συγγνωμονείν, έπει δε και ές τούτο με ήκειν * ώστε και επιστολήν

παρά Δαρείου επιoυνητεϊν ( ώστε και επιστολή εμέ Δαρείον σε επινουθετεϊν ? ). || 14. συ δε της άλ . ανοίας ανέχη ... κολάσομαι

σε ουν B C ; correxi ex A. | 15. χείρονα, οι σύν σοι λ . παθούνται C. | 16. τοίνυν.. κύρ . σου om . A Β. | 17. διά B C.

Cap. ΧLΙ . 1. Multo brevius A ( et Valerius ) : Ταύτης δε της επιστολής αναγνωσθέντος , Αλέξανδρος ουκ επτύρη τοϊς κομ-,

πηγόροις λόγοις , αλλά παροξύνθη , και ώρμησεν επί τον πόλεμον διά της Αραβίας . Οι δε περί τον Δαρείον ορώντες τον Αλέ

ξανδρον επ' αυτούς επάγοντα την στρατιάν, οιόμενοι τους δρεπανηφόροις άρμασι κατανικών , φθάνοντες τους πλαγίους τόπους

κατειλήφασι . κτλ. || 2. Και απέστειλε .. τούτους πάντας om. Β. ] 3. και εισαγ. αλλ . om. Β. | 4. διοδεύσας της Κιλικίας μητρό

πολιν , και θεασάμενος C. || 5. εκ του σκύτους αυτού addit C. || 6. διενίψατο , και ψυχής εις έσχατον Β. Historiam h . 1. omissan

gna non quærunt. Sat igitur habeo vel hoc tantum impru. bus per acies phalangasque locum transitui pandi prædicit,

dentiä signum , quod ratus nos vestratibus similes huc tumque in transvehentes peditum suorum jacula torqueri :

contendisti. Quin ergo errata corrige , nec addas hujus- eoque perfectum est , ut brevi omnis ille curruum nume.

modi facinoribus incrementum . Est enim scire, nos qui- rus teneretur una equis et aurigantibus fixis . Igitur se

bus deorum pariter et prudentia et dignitas favet, peccatis data formidine quam Persæ de curribus intentaverant,

istis ut hominum subvenire. Censeo igitur uti ad adoran- æquatum omne prælium videbatur. Agebat porro Alexan.

dum me venias , ne contra inobsequens pænam pro venia der in dextro cornu , quod lævo scilicet Persico obviabat.

merearis. Quod ut tibi ratum sit , Jovem juro et parentes Incenso igitur equo , signum increpari bellicum mandat ;

meos , omnem tui injuriam protinus e meo pectore reces- unaque coeuntium clamor attollitur ancipiti satis prælio ac

suram . » diurturno : cum interea sinistrum cornu Macedonum a

XLI . Et hæc quidem scripta regis Alexander legerat. Dario , qui in dextris suorum agebat, vi majore pelli con

Enim ulterius non verbis, sed gladio agendam rem ratus , spicatur, implicatosque ordines universos non tam discri

per Arabiam exercitum ducit , atque in æquore , quod minum necessitate quam multitudinis inconsulto , suppe

agendæ rei opportunius videbatur, aciem extendit . Qua tiari laborantibus properaverat.

inspecta Darius spem primam eamque vel maximam in fal- Exim pari utrimque oborta cæde cum spes exitus fu

catis curribus ponit : qui ut facilius aciem hostium incur- ctuaret , repentino forte imbri procidente, vel adversari

sarent , a latere conlocantur. Sed id consilium Persæ sibi cælitus id Persæ interpretati , vel ad elementi ejus in

dissicit Alexander facilius ; inopinatum incurrentibus curri- juriam molliores, fuga facessunt , unaque his Amyntas
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ποταμόν Κύδνον , δεόμενος το κατά την οδοιπορίαν , πέδων , γίνεται πολλή μάχη. Επί πολύ δε άκροις τοις

ιδρώτι , αποθείς τον θώρακα (5) εν τω ποταμώ κέρασιν εμβάλλοντες (15) και τους δόρασιν υπ' αλλή

διενήξατο (6). "Όντος δε ψυχροτάτου του ύδατος | λων (16) τυπτόμενοι διεβιβάζοντο ενταύθα και ενταύθα .

εψυχράνθη, και εις έσχατον ήλθεν κίνδυνον , και μόλις | Εκάτεροι ούν το νικος ποιησάμενοι έχωρίζοντο . Ο

θεραπεύεται . Ο δε θεραπεύσας αυτόν Φίλιππος ήν δε περί τον Αλέξανδρον εξεώθουν τους περί τον Δαρείον,

των ενδόξων ιατρών . Ρωσθείς δε προήγεν επί Δαρείον. και κατακράτος έθραυον αυτούς πλησσομένους και πε

Δαρείος δε επί τον ποταμόν τον καλούμενος Ισσόν(8) | ριπίπτοντας αλλήλοις διά το πλήθος των στρατευμά

της Κιλικίας έστρατοπέδευσε(ο). Πλησίον δε γενομέ- των (17) . Ουδέν δε ήν οράν εκεί ει μή ίππους χαμαι

νων των αμφοτέρων, ως χωρίζεσθαι απ' αλλήλων οδόν κειμένους και άνδρας ανηρημένους και ουκέτι ήν (18)

ημέρας μιάς, παροξυνθείς (1 ) Αλέξανδρος ώρμησεν επί διακρίναι ούτε Πέρσην (19) ούτε Μακεδόνα ούτε συμ

τον πόλεμον εις το πεδίον (ii) και παρετάξατο τω Δαρείω. | μάχους ούτε σατράπας ούτε ιππέας ούτε πεζούς υπό

Οι δε περί τον Δαρείον ιδόντες τον Αλέξανδρον επάγοντα του πολλού κονιορτού · ούτε γάρ ο αήρ εφαίνετο , ούτε η

αυτοίς την δύναμιν της στρατιάς αυτού , καθ' και μέρος | γή εθεωρείτο υπό των πολλών λύθρων (20) και σωμάτων

ήκουον Αλέξανδρον (12) , έστησαν τα άρματα και όλην και αρμάτων ερριμμένων χαμαι. Και αυτός δε ο ήλιος

την πολεμικήν δύναμιν. Και δη σταθέντων επί συμ- συμπαθήσας τους γινομένους και μη κρίνας θεωρείν τα

βολή ( 13) του πολέμου εκατέρων των μερών , ου συνε- τοσαύτα μιάσματα συνεφής εγένετο . Τροπής (21) δε

χώρησεν Αλέξανδρος ούτε εντός της φάλαγγος διακόψαι ισχυράς γενομένης των Περσών, εις φυγήν ώρμησαν οι

αυτούς, ούτε διϊππεύσαι , ούτε υποστρέψαι πάλιν ( 14 ) . | Πέρσαι. Ην δε μετ'αυτών'Αμύντας και Αντιόχου(22),

Αλλά το πολύ μεν των αρμάτων, πάντοθεν εξακοντι- | δς πέφευγε προς Δαρείον , εν τοις έμπροσθεν χρόνοις

ζομένων των αναβατών , διεφθείρετο και διασκεδάσθη , | Μακεδόνων ών χτύραννος.] (23).(' Eβοήθει (24) γαρ και

[ τα δε και διεξέπεσε ) . Και αναβάς εφ' ίππον Αλέξαν- | το της ώρας : ήδη γάρ το προς εσπέραν ήν . ) 'Επει

δρος εκέλευσε σαλπίσαι τους σαλπιστάς το πολεμικών δαν δε σκοτία εγένετο , Δαρείος έργωδώς φοβηθείς (35)

μέλος. Και κραυγής μεγάλης γενομένης των στρατο- Ι αεί έμπροσθεν απήει: Ευεπίγνωστον δε ήν το (28) άρμα

cod. A et Valerius narrant ubi de secunda contra Darium expeditione sermo est. Ibique repetunt eam cod . B et C. | S.

νήσος Β. | 9. εστρατεύετο. Παροξυνθείς δε ο Αλ. Β . || 10. και παροξ. C. || 11. περσόν Β. παισόν C ; ser. πεδίον innuente Vale

rio . | 12. ήκουεν Δαρείον , έστησαν ( έστησεν C ) Β. Possis etiam scr . ήκουεν Δαρείος τον Αλέξανδρον , έστησαν. | 13. συμ

βουλή B C. | 14. ούτε επιστρατεύσαι εαυτοϊς B C. Que dedi , advocavi ex cod . A , qui post ea quae not. 1 adscripsimus pergit

ita : και εξ εναντίας έστησαν ( έπεσον cod . ) τα άρματα και όλην την πολεμικής παράταξιν και διάγειν ( διήγεν cod . ) τηφά

λαγγι ( i . e. διά της φ . ) ουκ εφήκεν ( αφήκεν cod.) [ sc. ο Αλέξανδρος] , ουδε διιππεύσαι ( ιππεύσαν cod. ) δι' αυτήν, ουδε ( ούκ

cod . ) υποστρέψαι πάλιν · αλλά το μεν πολύ (αλλ’ αγωμεν πολύ cod ) των αρμάτων διεφθείρετο ( διαφεροίτο cod. ) , πάντοθεν

εξακοντιζομένων ( - όμενος cod. ) των αναβατών, τα δε και διεξέπεσε ( διασκευασθέντα cod. ). Cf. Arrian. II , 13 extr : Τα

μεν γάρ.. κατηκόντισαν οί τε Αγριάνες ,... έστι δε α και διεξέπεσε διά των τάξεων · διέσχον γάρ.. ίνα προσέπιπτε τα άρματα . Εx

cod . A intuli in codd . B C. πάντοθεν εξακ . των αναβατών , pro παντοθεν εξαγκωνιζόμενον , quamquam ferri fortasse bot

potest ; deinde supplevi tα δε και διεξέπεσε , uti flagitat particula μένin cod . Β . ( in Comittitur ) . Deinde pergit A : Παρών

δε επί των λοιπών μέσος Αλέξανδρος και ποιήσας εξ ίσου το των Περσών ευώνυμον επί το δεξιόν κέρας εν τούτω γαρ συμβε

βήκει 'Αλέξανδρον είναι παρατεταγμένον · και αναβάς αυτός επί τον ίππον (αναβάντα.. τών ίππων cod . ) σημαίνειν [έκέλευσε

τους σαλπιστάς[ το] πολεμικόν μέλος. Ομoύ δε οι σαλπίσαντες εμήνυον και κραυγή ην μεγάλη ( όμως ως σαλπ . μηνύειν κραυγήν

cod. ) και πολλή μάχη εγένετο . Οι δε μετά πολλής αγωνίας εμάχοντο πολύν χρόνον άκροις τοις κέρασαν ( σκόλασιν cod .)

εμβάλλοντες ευρώστως αντέκειντο τοίς δόρασιν υπ ' αλλήλων τυπτόμενοι διεβιβάζοντο ενταύθα [ και ενταύθα ] etc. ut supra. Η

15. βάλλοντες B C. || 16. υπ' αλλ . τύπτοντες και τυπτόμενοι BC ; scribendum ut feci , aut ejice υπ' αλλ . || 17. sic . A ; ουκ ήν

δε BC. || 18. addit A : πολλά μέν υφ' εαυτών έπασχον, πολλά δε υπό των πολεμίων . || 19. ούτε Π. τοξότης, ούτε Μ. στρατιώ

την Α . | 20. λύθων Β. λύ .. C. Sequentia και σωμ... χαμαι οιη. A Β. || 21. ανατροπής.. γενομένης , εις φυγήν Α . Ρlura exci

disse arguit Valerius. || 22. Αντιοχεύς BC ; V. Arrian. 1 , 17. ΙΙ , 6 ; Curtius 111 , 11 ; Plutarch. Al. c . 20. Dein cod . C : πε

φοιτήκει pro πέφευγε . || 23. τύραννος non habet A. || 24 Inclusainterposui ex cod . Α . || 25. Ιocus turbatus. Possis φυγή είς

Macedo Antiochi filius, qui olim transfuga Darii amicitiam conprehendit : ipsum vero Darium non minus tenebrosior

cooptaverat. Quippe fugientibus et tempus ore blandie- nox quam cursus velocitas liberaverat : quippe jam pri

batur quod vesperascens fæditatem fugientium pariter et mum in hæc et hujuscemodi fortunaria dispositis equis et

periculum protexisset. Darius autem ratus delicatiore illa itinere proviso. Macedones vero potiti victoria in castra

fuga et vehiculo regali periculum evitare , quodque e sug- Persica migravere, unaque Alexander tentoriis regiis su

gestu regiæ turris promptius conspicabilis foret , cur- perveniens expertus ibi primum est una cum militibus

rum quidem in loca quædam abdendum mandat et aver- suis fortunac illius ac victoria emolumentum .

tendum : ipse autem equo conscenso properantiae consulit. Neque mage uspiam continentis animi moderamen Ale

Sed enim Alexander hanc sibi peculiarem gloriam appe- xander potuit ostentare , quam quod in hoc fortunæ favore

tens , si rex fugiens conprehenderetur, animosius insecu- ex æquo suæ atque adversæ partis iniit rationem , non se

tns, currus quidem armaque regalia matremque una et cus scilicet probatis hostium navioribus , qui pro patria for

uxorem cum virginibus filiabus , emensis stadiis sexaginta , I titer oppctissent, quam si quis suorum strenuus extilisset
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αυτού. Καταλείψας ούν αυτό , εις ίππον επέβη , και
ΚΕΦ. ΜΒ'.

έφυγεν. Ο δε Αλέξανδρος φιλοτιμούμενος Δαρείονκα

ταλαβείν , εδίωκε προφθάσαι του μη υπό τινος αυτόν

αναιρεθήναι . Το ούν άρμα και τα τόξα και την γυ- “Ο δε Δαρείος φυγών και ανασωθείς επεστράτευσε

ναίκα και τας θυγατέρας και αυτήν την μητέρα Δαρείου | πλείους δυνάμεις ( 1 ) , και γράφει τοϊς υπ' αυτόν έθνε

επί σταδίους εξήκοντα διώξας ο Αλέξανδρος κατέλα- σιν (2), όπως μετά μεγάλης δυνάμεως παραγίνωνται

βεν , αυτόν δε τον Δαρείον η νυξ διέσωσεν· και προς | προς αυτόν . Μαθών δέ τις κατάσκοπος Αλεξάνδρου συν

τούτοις ίππους έχων νέους εκ διαδοχής έφυγεν (27). | αθροίζοντα στρατόν τον Δαρείον , έγραψεν 'Αλεξάνδρα

Αλέξανδρος δε καταλαβών την του Δαρείου σκηνήν ή περί των ενεστώτων . Και ακούσας ταύτα Αλέξανδρος

έσκήνωσεν εν αυτή. Κρατήσας δε των εναντίων και γράφει Κασσάνδρω (3) τη στρατηγό αυτού ούτως

του τηλικούτου αξιώματος καταξιωθείς ουδέν έπραξεν Αλέξανδρος βασιλεύς Κασσάνδρω τα στατηγώ

υπερήφανον , αλλά τους άνδρωδεστάτους και ευγενώς ημών χαίρειν . Τάς υπό σε φάλαγγας και πάσαν δύ

τετελευτηκότας των Περσών εκέλευσε θάπτεσθαι , την | ναμιν έχων (4) τάχιον παραγενού συν αυταίς προς ημάς.

δε μητέρα Δαρείου και την γυναίκα και τα τέκνα μεθ' | Ου γαρ μακράν λέγονται είναι οι βάρβαροι . » Αυτός

εαυτού ήγαγεν εντίμως · ώσαύτως δε και τους λοι- | δε Αλέξανδρος αναλαβών ήνπερ είχε δύναμιν, την

πούς (28) των αιχμαλώτων παραινέσας ανέψυξεν. Των | οδοιπορίαν εποιείτο , και υπερπεράσας τον καλούμενον

δε πεσόντων Περσών ήν το πλήθος πολύ σφόδρα ως | Ταύρον , καταπήξας δόρυ μέγιστον εις την γην είπεν

μυριάδες ανδρών τέσσαρες (20): των δε Μακεδόνων οι Εί τις σθεναρός των Ελλήνων και των βαρβάρων ή

πεσόντες ευρέθησαν πεζοί μέν πεντακόσιοι , ιππείς δε των άλλων βασιλέων βαστάσει τούτο το δόρυ , εαυτό

εκατόν εξήκοντα, τραυματισθέντες δε τριάκοσιοι πεντή- χαλεπόν σημείον (5) εξει» ή γάρ πόλις αυτού εκ βάθρων

κοντα (30) των δε βαρβάρων οι τραυματισθέντες μυ- βασταχθήσεται. Παραγίνεται ούν εις την Πιερίαν (6)

ριάδες δύο . 'Ελαφυραγωγήθησαν και ανδρών χιλιάδες | πόλιν της Bεβρυκίας , ένθα ήν ναός και άγαλμα του

τέσσαρες. 'Ορφέως και αι Πιερίδες Μούσαι και τα θηρία αυτών

το αεί έμπρ ; neque tamen hoc sufficit . Cod . A. ita pergit: Δαρείος μέν τό ( γάρ ) άρμα φοβηθείς ότι έμπροσθεν (μακρόθεν ?)

ευεπίγνωστον ήν , έργω νυκτός ήλασε εις τόπον στενόν , και το μέν άρμα καταλείψας , ίππον αναλαβών ( αναβαίνων ? ) έφυγεν . |

26. το ηττημένονά . ( ηγεμονικόνα. ? ) C. || 27. Post haec cod. A : Οι δε Μακεδόνες άνεώρουν ( ανεχώρους και λάφυρον ?) έποιούντο

των Περσών στρατόπεδα , μέσης της νυκτός γενομένης , και επί την νεκράν ( τους νεκρούς?) εστρατοπέδευσαν. Αλέξανδρος δε την
Δαρείου σκηνήν καταλαβών, παρελθών εις αυτήν έσκήνωσεν . Deinde unurm folium excidit , quod supplendunm ex Valerio .

| 28. πολλούς C. || 29. πολύ et ως... τέσσαρες ( τεσσάρων cod . C. ) om . Β ; longe aliter Valerius. | 30. πεντ . om . Β .

Cap. XLII. 1. πλείστας C ; post δυνάμεις excidisse videtur συνάγων vel tale quid. || 2. και σατράπαις add . C. || 4. Σκα

jávãow codd. et Valerius , ubi probabiter Cassandro ( qui Antipatri loco ponitur) emendavit Majus. || 4. Éxovta codd. || 5.

Cunctos igitur, quos in bello nobilitaverat militiæ experi- citu Achaia peragrata , multisque præterea civitatibus re

mentum , et mors inclytos fecerat, inquiri prostratos et ma- | ceptis aut quæsitis, etiam centum et septuaginta milia

gnifice sepeliri et sepulcris honorari jubet. Matrem vero collegit armatorum , Taurumque transducit . Tumque

Darii una cum uxore filiabusque cultu regio prosequeba- summo in culmine Tauri montis hasta defixa dixisse fer .

tur : ac si qui præterea in postestatem hostium devenissent, tur : « Quisquis illam rex milesve Græcus aut barbarus

forluna pristina dignabatur. Enimvero cecidisse tunc Ma- humo evellere ausus foret, edictum sibi urbis ac patriæ

cedonum satis constat peditum quidem septingentos , equi- suæ suisque excidium meminisset. »

tum porro centum et sexaginta , sed vulneratorum numerum Ipse autem ad civitatem Pieriam , quæ Babruciæ

in duobus milibus extitisse . Contra Persarum desiderata urbs habetur, iter exim fecit : qua in urbe et templum

quidem centum et viginti milia : prædæ autem , una servi- opiparum et simulacrum Orphei eratadmodum religiosum .

tiis pecuisque et quæ vehebant, pecunia fuit talenta qua. Ibidem Musæ etiam Pierides consecratæ videbantur, una

tuor milia . que omnigenum figmenta viventium Orphei musicam de

XLII . Sed Darius fuga reversus , longe auctiore numero mirantia. Cum igitur admirationis studio simulacrum illud

contracto , in Alexandrum moliebatur, suisque undique Alexander intueretur, sudor repente profluere, et per omne

convenire , in quantum manus armari potuerat , jubet . Id simulacri illius corpus manare visus non sine admiratione

autem comperiens Alexander ex hisce exploratoribus qui į videntium fuit. Motus ergo portenti novitate, conjectato

in ditioncm Macedonum devenissent, omniaque illa Darii rem vel celebratissimum Melampodam sciscitatur, quid

milia juxta Euphraten castraposuisse : ipse quoque ad Cas. tandem ille sudor sibi simulacri minaretur . Tum ille :

sandrum ducem suarum partium , quique curabat tunc « Sudor sane largos labor est qui prolixissimus tibi quo

Macedoniam sese profecto , scribit omnis phalangas quas que in rebus præsentibus, o rex , erit ; quippc gentium

armaret , aut si quid præterea in auxiliis virium foret, peragratio et operum difficultates tete manent , quod illi

propere admoliretur : neque enim hostes longius adsi- quoque Orpheo fuit, qui peragrans urbes Græcas et barba

dere. Quæ dum pro commodo festinantur, ipse una exer- ras'ad favorem -sui animos admirantium flexerit. »
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περιεστώτα τα ξόανα . Βλέποντος δε του Αλεξάνδρου | προσελθών αυτώ ποιητής της είπεν : « Αλέξανδρε βα

εις το άγαλμα του Ορφέως, ίδρωσε το ξόανον αυτού σιλεύ , κρείττονα ημείς γράψομεν( α) » . Ο δε Αλέξαν

όλον . Του δε Αλεξάνδρου ζητούντος τί το σημείον | δρος είπε : « Bούλομαι παρ' Ομήρω Θερσίτης είναι

τούτο, λέγει αυτώ Μελάμπους και σημειολύτης : « Καμεϊν | η παρά σοι Αγαμέμνων. »

έχεις, Αλέξανδρε βασιλεύ , μετά ιδρώτων και κόπων (7)

τα των βαρβάρων έθνη τας και των Ελλήνων πόλεις
ΚΕΦ. ΜΓ'.

καθυποτάσσων . "Ωσπερ γάρ ο Ορφεύς λυρίζων και

άδων “ Ελληνας έπεισε , βαρβάρους έτρεψε , τους θήρας Ελθών δε επιτόμως εκείθεν εις την Αμφίπολιν(1),

ημέρωσεν , ούτω και συ κοπιάσας δόρατι πάντας υπο- και συνάξας την Μακεδόνων στρατιάν συν οίς ήχμα

χειρίους (8) ποιήσεις , » Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος | λώτευσεν εν τω πολέμω Δαρείου, την οδοιπορίαν εποιεί

τιμήσας μεγάλως τον σημειολύτην απέλυσε . Και πα- το εις "Άβδηρα (2) . Οι δε Άβδηρίται απέκλεισαν τας

ραγίνεται εις Φρυγίαν , και ελθών εις τον Σκάμανδρον | πύλας της πόλεως αυτών. Ο δε Αλέξανδρος επί τού

ποταμόν , ένθα (0) ήλλατο Αχιλλεύς, ενήλλατο και αυ- τω οργισθείς εκέλευσε τη στρατηγό αυτού έμπρήσαι

τός . Θεασάμενος δε το επταβόειον Αλέξανδρος ου την πόλιν αυτών. Οι δε πέμπουσιν αυτό πρέσβεις λέ

πάνυ μέγα, ουδε ούτω θαυμαστών καθώς συνέγραψεν | γοντας : « Ημείς απεκλείσαμεν τας πύλας, ούχ ως

“Όμηρος, είπε : « Μακάριοι εμείς οι έντυχόντες (το ) | αντιτασσόμενοι τω σώ κράτει, αλλά δεδoικότες τηντων

τοιούτου κύρηκος , του Ομήρου , οίτινες εν μέν τοϊς | Περσών βασιλείαν , μή πως Δαρείος επιμείνας τη τυ

εκείνου ποιήμασι μεγάλοι γεγόνατε , εν δε τούς δρωμέ- ραννίδι πορθήση ημών την πόλιν , ως παραδεξαμένων

νοις ουκ άξιοι των υπ' εκείνου γεγραμμένων » . Και σε . " Ωστε συ παρελθών άνοιξον της πόλεως τας πύ

σημείον om. C ; deinde C ήξη pro έξει . || 6. Ιππορίαν Β. Ιππερίαν της Ευρικίας cod . Marcianus , notante Majo ad Valerium.

Scripsi cum Valerio Πιερίαν ; quamquamid non urbis sed regionis est nomen ; urbis nomen est Λίβηθρα vel Λείβηθρα. V. Ar

rian . I , 11 ; Plutarch. Αlex. 14 ; Tzezes Chil . IX , C. 91. | 7. post κόπων in cod . C. legitur ελεϊν (scr . ελών ), missis

deinde verbis πόλ . καθυποτάσσων. Αlia respondit Aristander ap. Plutarch. 1. 1. || 8. υπό χείρά σου Β. | 9. όπου C. |10.

εντετυχηκότες Β. | 11. κρειττόνως ημείς γράψομεν τας πράξεις Ομήρου C.

Cap. XLIII . 1. Codd.Túany. Scripsi 'Audítoày. Cf. Itinerar. Alex.c.18 : agmen .. classi vehebatur.. quæ Amphipoli

in Strymonis litore erat . Eo usque a matre deductus ( v. Valerius ) . Igilur ipse per Abderam etc. || 2. Aườrpa C.

& o te

Hisce auditis , Alexander honore quam largo Melampo- Hæc precatus in istum Alexander modum , ibidem Nu

dam muneratur, (*) eximque in Phrygiam venit atque illic men Scamandrum cum videret , clypeumque Achilli templo

Hectora Achillemque unaque alios heroas divum ho- Herculis consecratum , nec alvei illius latitudinem demira.

nore participat. Præcipue tamen Achillem muneratur, ac tus, nec magnificentiam clypei pondusve ſamosum ,

rogat, uti sibi et ipse faveat , et dona quæ ferret dignan. beatum Achillem , fertur sæpe dixisse , qui Homero præ

ter admittat. Hæc enim a sese , non ut ab externo ac su- dicatore celebraris ! » His auditis ab eodem , cum multi

perstitioso , verum ut consanguineo ac religioso dedicari : admodum litterati studiosius erga amicos religioneve tracti

Hinc primus extat Æacus Jovis proles , iter ejus prosequerentur, parique sese stilo opera ejus pro

Atque inde Peleus Phthiæ regna possedit , secuturos esse promitterent, optasse se dixit, vel Thersitem

Quo tu subortus inclita cluis proles ;
apud Homerum magis , quam apud scriptores ejusmodi

Pyrrhusque post id nobile adserit sanguen ,

Quem subsecuta est Pieli fama non dispar ;
Achillem putari maluisse. Huc usque autem comes ejus

Pielique proles Eubius dehinc regnat. itineris ac laboris mater Olympias fuit. Sed exim participato

Post Nessus ardens excipit domus nomen , convivio cum illam ad Macedoniam remisisset , dat una du
Argusque post id , qui potens fuit Xanthi.

cere comitatum spectabilis multitudinis optimatium capti.
Ex hoc Arete nobilis genus ducit.

Areta natus Priami nomen accepit ,
vorum : ipseque devertens iter institit ad Darium .

Tryinus ( Triynus R. ) unde , et Erimachus post illum , XLIII. Igitur cum sibi per urbem Abderam transitus

Ex quo Lycus fit dives , et dehinc Castor. foret , obseratis urbis suæ claustris Abderitæ eum ne reci

Castore natus est Dromon , qui dat Phocum .
perent, obfirmaverant. Id contumeliam ratus , et conte .

Atque hinc suborta est Metrias quæ suscepit

Neoplolemei nominis vicem dignam ;
nire protinus milites , et urbem illam igni vastare mandavit.

Cui substitutus Charopus. Hic Molossorum Sed legatione Abderitæ: docent, sese illud non odio con

Regni potitus auctor exstitit stirpis nostræ : temptuve Græci regis ejusque justissimi factitare ; enim

Sicque í eritque Reg. ) justum inclitum ( .. læ R. ) matris

E qua subortus vestro sanguini adnector . (genus) ,
metuere impetum barbarorum motusqne Darii inconsul

Quæsoque nomen adseras tuum nobis , tiores : cui si potestatis aliquid in sese relictum foret,

Bellisque præstes gloriasque sublexas, non absque pena Abderitarum fore, quod Alexandrum in

Velut feracis seminis fructum ' ,
amicitiam contra Perse commoda receptassent : « Igitur

Quod cuncta late spatia terræ pervadat :

Unaque metis nostra fac Phaethonteis
reverso tibi, aiunt , et victori parebimus. » Ad hæc, rex

Regna explicari, mundus adserat totus. illum quem conceperint de Dario metum abjicere suppli

( " ) Hic cod. Reg. 4880 ad marginem « ex alio auctore » memorat Halicarnassi obsidionem regnuinque Adæ reginæ redditum , cujus

se filium dici Alex . passus sit .
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λας (3): το γάρ ισχυροτέρων βασιλεί υποτασσόμεθα ». Και εκορέσθησαν και του λιμού ανέψυξαν(ο). Και των

Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος υπεμειδίασε και είπε προς | μέν λεγόντων(το): « Τι έδοξεν Αλεξάνδρα τους ίππους

τους αποσταλέντας παρ' αυτών (4 ) πρέσβεις : « Δεδοί- | ημών αναιρήσαι ; ιδού προς μέν γάρ το παρόν έχoρέσθη
χατε την Δαρείου βασιλείαν , μήπως ύστερον υμάς έχ- μεν τροφής , άνοπλοι δέ εσμεν προς μάχην , των ίππων

πορθήση επιμένων τη βασιλεία : πορεύεσθε και ανοί- | ημών αποσφαγέντων » ακούσας ταύτα ο Αλέξαν .

ξατε την πόλιν υμών (6) , και κοσμίως πολιτεύεσθε · ου | δρος εισήλθεν εις το στρατόπεδον ( α ) και είπεν· « 'Άν

γάρ εισελεύσομαι εις την πόλιν υμών (6) έως ηττήσω | δρες Μακεδόνες συστρατιώται , τους μεν ίππους απε

δν δεδοίκατε Δαρείον βασιλέα , και τότε υμάς υποχει- | σφάξαμεν καίτοιγε αναγκαιοτάτους όντας προς πόλεμον,

ρίους λήψομαι. » Και ταύτα ειπών προς τους πρέσβεις | όπως ήμεϊς κορεσθώμεν(12). Το γαρ κακόν μετριωτέρω
την οδοιπορίαν (7 ) εποιείτο . κακό αντισηκούμενον μετρίαν (13) έχει την λύπην · έτέ

ρας γάρ γής επιβάντες φιλανθρώπου ετέρους μεν ίππους
ΚΕΦ. ΜΔ'.

βαδίως ευρήσομεν· υμών δε απολομένων εκ του λιμού

Και παρεγένετο εν δυσίν ημέραις εις την Βοττείαν(1) ετέρους Μακεδόνας ες το παρόν ούχ’ ευρήσομεν. [Ούτως

και την Όλυνθον , και εξεπόρθησεν όλην την χώραν πραύνας τα στρατεύματα αυτού την οδοιπορίαν εποιείτο

των Χαλκιδέων (2) και τους σύνεγγυς αυτών(3) ανεί- εις ετέραν πόλιν ( 14)].

λεν . Καχείθεν ήλθεν επί τον Εύξεινον πόντον , και [ΚΕΦ. ΜΕ' .]

πάσας τας πόλεις έσχεν (1 ) υπηκόους τάς έγγιστα. Ουκ "Οθεν πραύνας το στράτευμα την οδοιπορίαν εποιείτο .

είχε (5) δε τους Μακεδόσι τα επιτήδεια των τροφών , | Παραπεμψάμενος δε ετέρας πόλεις ήλθεν εις Λοκρούς .

ώστε λιμώ πάντας (6) τελευτάν. Ο δε Αλέξανδρος | Επιμεινάντων δε εκεί των στρατευμάτων ήμέραν μίαν

έργον επινοίας μεστόν (1) ταϊς φρεσίν έρευνήσας τότε , παραπεμψάμενος ήλθεν επί του Ακραγαντινού . (1) Και

πάντας τους ίππους των ιππέων απέσφαξεν και τα σώ- εισελθών εις το του Απόλλωνος ιερόν ήξίου την φοιβο

ματα αυτών εκδείρας έκέλευσεν (8) οπτάν και εσθίειν · ! λάλον(2) αυτο μαντεύσασθαι. Της δε λεγούσης μη χρη

"Άνδηρα Β. | 3. θύρας Β . | 4 | αυτώ C. || 5. την π . υ . om. Β . | 6. ου γάρ ... υμών om . Β . | 7. αυτού addit C.

Cap. ΧLΙV. 1. Boτείαν C. Βοτυίαν Β. || 2. Χαλδαίων codd. || 3. αυτών om . Β. || 4. αυτή add. C. || 5. έλειψε C. || 6. πολλούς

ζ . πλείστους ? | 7. Ηinc denuoincipit cod. A , sec . quem acce dedi ; in BC ita legitur : έργον επινοίας μέγιστον ταις φρεσιν

εποιήσατο . έρευνήσας γάρ πάντας etc. || 8. εκέλ. το στρατό τάς σάρκας όπτοντας τροφή κορεσθήναι . Οι δε της λιμου αναγ

καζούσης έχρώντο . Α . | 9. ανένευσαν Β. || 10. θρυλλoύντων δε των στρατιωτών και λεγόντων Α. || 11. αυτού μέσον add . C. | 12 .

υμείς της τροφής κορεσθήτε Α. || 13. μετριωτέραν Α . || 14. τα στρ . αυτού ώρμησενεπί τα μέρη των βαρβάρων διά της Κιλικίας. C.
Cap. XLV. Quæ inde ab hoc capite leguntur usque ad lib . II cap. 4 , inseruimus 1. e codice A. Confer not . all

cap. 27 , 1. || 1. Sic cod.; Agragantum Valerius ; in aliis duobus codd. latin . locus scribitur Tragacintes et Traganes ,

notante Majo , qui significari censet Agrigentum , Ætoliæ urbern ceterum ignotam quam memorat Steph . Byz. Paruni

hoc probabile . Corruptum potius nomen est. Indicatur haud dubie Teyyra , quæ Baotiæ urbs ad viam sita ex Locride

ces jubet, neque ulterius ejus vim atque impotentiam for- periculum versaretur, ut aut equis aliti viveremus, aut

midare. Nec tamen se velle , respondit , urbem quam con. hisce servatis vel priores vel pariter oppeteremus : secu

fidentissime reserent : se in prasenti oppidum haud in- tum me fateor consilium , quod pro deteriore melius vide

gressurum : « enim cum revenero , inquit , non hospes batur. Quippe spem foveo , diis cæpta juvantibus , fore

vobis , sed amicus ero . » uti cum primum gentem aliquam et subsidium uberius

XLIV. His dictis , iter ad Euxinum tendit , omnesque nacti fuerimus, equos quoque haud deterioris usus parare

sibi urbes ejus litoris vendicat. Equestri denique Neptuno sit nobis facultas. Quippe si vos , quod omnes superi

sollemniter operatus ad Mæotim paludem venit asperam diMaverint, detestabili illa necessitate famis animas pone

satis et inviabilem præ rigore. Quæ circa occupatus om- retis, milites quidem forsitan possem , sed Macedonas mi

nibus hisce deficitur quæ ad alimoniam requiruntur. Igi . lites ubinam repperissem ? Quare animos reformate in me.

tur fame obsessis ita præsentibus consulit, uti equos mili- lius , vobisque suadete, nullum esse vestrum adeo sui aman

και interfici jubeat , eisque milites vesci . Enimvero quam. tem atque sollicitum , quem non præsumo me mea cura

quam id consilium ex necessitate sequerentur, tumultus prævertere, » Hisce dictis sedati erant animi militum , re

tamen et indignatio omnium congruebat, veluti studio vocatisque viribus ad officia castrensia sese converterant.

factum , ut necessitate præsenti spes sibi futura laberetur. XLV . Quare percussis plurimis civitatibus, iter in Locros

Quare cum omnis militaris observantia solveretur, neque protinus vertit : qua in urbe refectis animis omnium, Agra

ad custodiam solitam vigiliæ ceteraque munia servaren . gantum tendit. Eam urbem ingressus , nihilum moratus

tnr, rex motus in hæc verba concionatur : scandit Apollinis templum , sacerdotemque, quæ ibidem an

« Neque me fugit, fortissimi milites , rem militiæ neces- tistabat, solitam vaticinari in id ipsum cæpit urgere. Enim .

sitatisque bellicæ prima subsidia equos haberi oportere , vero cum vates , dei in se spiratione cessante , nihil tale se

quos ego interfici jusseram , et de usu illorum ad alimoniam posse fateretur, Alexander motus, ni facerct interminatur

victumque proficere. Sed cum in ea re duorum nominum ' tripodem quoque se ad Herculis fabulam sublaturum . Et

I'SEUDO -CALLISTBEXES .
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σμοθετείν αυτό το μαντείον, οργισθείς ο Αλέξανδρος και ουδέ ως προς γενναίους και έμπειρους άραι εις μάχας ,

είπεν : « Εί μή βούλει μαντεύσασθαι , βαστάξω κάγώ | αλλ' ως προς ιδιώτας και δειλούς» πάνυ γάρ υπό το δο

τον τρίποδα ώσπερ ο Ηρακλής έβάσταξε τον Φοιβολά- | ρυ πάντας έχω εαυτούς εγκλείσαντας εντός των τειχών.

λον τρίποδα , δν Κροίσος και Λυδών βασιλεύς ανέθετο. 'Αρίστων (6) γάρ έστιν ανδρών εν ελευθέρω πεδίο μά

" Ηλθεν δε αυτώ φωνή από του αδύτου: « Ηρακλής , χεσθαι , γυναικών δε έργον κατακλείεσθαι (6) .

Αλέξανδρε , τούτο εποίησε θεός θεώ· συ δε θνητός ών μη Ταύτα ειπών εκέλευσε τετρακιςχιλίοις ιππεύσι δια

αντιτάσσου θεοίς·αι γάρ πράξεις σου μέχρι θεών έλη- τρέχειν έξωθεν τα τείχη και τοξεύειν τους έφεστώτας (7),

λύθασι (3) . » Της oύν φωνήςενεχθείσης είπεν ή Φοιβολά- | ετέροις δε δισχιλίοις εκέλευσεν αξίνησι (6) και πέλυξι

λος μάντις: « Αυτός ο θεός σοι εμαντεύσατο τω ισχυ- διστόμους και μακροτάτοις όνυξί τε [και] σιδηρίοις

ροτέρω σε ονόματι προςαγορεύσας» έβόησε γάρ εξ αδύ- μοχλούς ορύσσειν τα θεμέλια , και τους υπό της'Αμ

του: « Ηρακλής Αλέξανδρε. » Τούτο σοι προμηνύω ότι η φίoνος λύρας αρμολογηθέντας(5) λίθους διαμοχλεύοντας

ισχυρότερον πάντων δεί σε γενέσθαι εν ταϊς πράξεσι, καταρίπτειν, πύρ τε ταις πύλησε (10) προσφέρεσθαι και

και εις τους αιώνας μνημονεύεσθαι. » τους καλουμένους κριούς ερείδεσθαι προς την των τει

χών διάλυσιν , έτι τε τα όργανα διά τε σιδήρου και ξύ
[ΚΕΦ. Mς'.]

λων κατασκευασμένα διά τροχών από της των στρατιω

Παραγενομένου δε του Αλεξάνδρου εις τας Θήβας | των βίας συνωθούμενα μάκροθεν ( 1) εξαφιέναι προς τα

και αιτούντος τους Θηβαίους στρατεύεσθαι άνδρας α (1) | τείχη , καιτάχει τους πάνυ πυκνώς αρμολογηθέντας( 12)

αρίστους, απέκλεισαν οι Θηβαίοι τας πύλας και μήτε λίθους [διαλύειν]. Αυτός δε μεθ' ετέρων χιλίων σφεν

πρέσβεις προς τον Αλέξανδρον [αποστείλαντες] ( 2) μήτε | δονιστών (13) και λογχοβόλων κατασκάψας περιέρχεται.

δεξάμενοι ,καθώπλιζον στράτευμα προς τον Αλέξαν- Πύρ μεν ούν ήν πάντη , και λίθοι και βέλεμνα(10) και
δρον ανερχόμενον . "Έπεμπον δε ενόπλους από των τει- δοράτων ακμαι ήκοντίζοντο . Από δε των τειχών οι Θη.

χών κηρύσσειν τώ Αλεξάνδρω ή πολεμείν η απέρχεσθαι | Καίοι κατέπιπτον τιτρωσκόμενοι: ώσπερ εκ αιθερίων (16)

από της πόλεως . “Ο δε μειδιάσας είπεν: « Γενναίοι | βολών θεόληπτοι σφενδονούμενοι ετελεύτων : οι δε κα

Θηβαίοι , τί εαυτούς αποκλείσαντες( εντός των τειχών , | τήρχοντο μη δυνάμενοι αντιτάσσεσθαι. Έντός μέν ούν

τοις εκτός παρακελεύετε(5) η πολεμείν η απέρχεσθαι ; τριών ημερών πάσα η Θηβαίων επυρπολείτο (16) πό
μαχέσομαι ούν, νή τον Δία , ουχ ώς προς πολεμικούς(6) Ιλις. Πρώτον μεν διαράσσεται η Καδμεία πύλη καλου

Thebas petenti , et Αpollinis oraculo clarissima erat (vide Callisthenis fr. 2 ). Fortasse scriptum olim fuit : επί του Τεγύρας

μαντείου. || 2. Φοίβην λαλείν cod . || 3. λαληθώσιν cod. Ex Valerio scripseris : εάν τας πρ.. ελθείν θέλης .

Cap. ΧLVΙ. 1. α dedi pro δε . || 2. αποστ . supplevi , sicuti Ιnox vocem εντός. | 3. παρακομίζετε cod . ] 4. πολ’ cod ; pre

staret ejicere vw. προς πολ. ουδέ. || 5. αρίστης γ' είναι cod . || 6. codex addit δίνας τους μέλλοντας. | 7. εστωτας cod. | 8. εν

αξίνεσι cod . | 9. αρμολογείσας τους λ. cod. | 10. πύλεσσι cod . || 11. μακρ. δέ cod | 12. του π . π. αρμολογήσαςcod ;verburn

excidit . | 13. σφενδοναρίων cod .|| 14. βελίανα cod . | 15. άθρίου βολών cod . || 16. εκυρτάνετο cod.έσυρφάνετοΡ|| 17. διά βραχύτη

cum Jicto auſert scilicet tripodam , quem Crasus quidem meritatem cum supplicatione non excusassent , arma som

opulentissimum consecrarat : sed per eum divino spiritu psere , et ad resistendum violentiæ Alexandri sese paravere;

commeante vaticinari antistitem fas erat. Tum fertur ex adduntque his illud ; quingentos arniatos e suis muris insi

adyto vox ad Alexandrum : stere ac voce maxima clamare jussere atque Alexandro di

Id quidem quod tu facis ,
cere, uti aut veniretad prælium ,aut de mænibuset obsidione

Hercules fecit et ille deus discederet. Sed ad hæc ridens Alexander, a 0 vos stultissimos

Et divinitati jam destinatus. dixerim , qui cum ipsi custodiam vestri murorum vallo te

Quare et te par est nihil neatis, nobis præcepta bellandi præbetis ! » Igitur gerendum

In nostri contumeliam niti ; his ait morem , præliaturumque se minatur, non ea tamen

Si modo virtutibus tuis
opinione qua cum fortibus disceptaret.

Ex favore numinum consulis.
Etenim protinus jubet mille quidem equites circunval

Prisce dictis ex adyto , addit et vates : lare eos qui in muro constiterant; pedites vero securibus

En vides , rex , quod illa tibi vectibusque aggredi claustra portarum ac fundamenta sub

Numinis præsligiat divinatio , ruere murorum . Non enim difficile esse id ædificium armis

Quæ et Herculem et Alexandrum vocat excidere , quod per lyræ cantus et musicam tumultuario

Igitur prænuntio tibi fore actus tuos
convenisset ; et statim injici flammas arietesque admoliri ju.

Humanorum omnium fortiores, bet , quorum crebro et vehementi admodum pulso non dif

Nomenque per sæcula porrigendum .
ficile nec diu casus omnium est moratus. Ipse vero cum

XLVI . Hinc cum Thebas Alexander transcendisset, pete mille funditoribus totidem obire discursim , adeo ut omni

retque Thebanos indidem armatorum mille comitatum , The. telorum genere fatigatos aut prosternerent Thebanos, aut

bani portas post hæc præcepta clauserunt : factique ejus te . vulnerarent. Atque ita tertio fere die , conlapsis omnibus
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μένη , ένθα ήν ο Αλέξανδρος έφεστώς. Ευθέως δε και βα- Νύν πειραθέντες το σόν ισόθεον κράτος

σιλεύς διά βραχύτητος ριτμίδος (17) εισήλθεν μόνος.
σεβόμεθ' · επίσχες τάς ανικήτους χείρας

από Θηβαίων επιδοξοτάτοις θεούς (24)

Πολλοί δε των υπ ' αυτώ Θηβαίων (18 ) φυγή απέτρεχον:

τους μεν γάρ έτίτρωσκεν ο Αλέξανδρος , τους δε και φόβω και προγονικής μίξεως αρχίγονον

συνετάρασσε . Συνεπέρχονται δε και από των ετέρων βλάστημα Διός τε και Σεμέλης πυρί

πυλών οι επίλοιποι στρατιώται συν όπλοις και ίπ
λόχευτος Διόνυσος εν Θήβαις [έφυ] ,

πους ( το) , πάντες όντες το πλήθος τριςχίλιοι και πάν
[και ] Ηρακλής Διός και Αλκμήνης σπορά (25) .

Ούτοι πάσιν ανθρώποις κληθή * και εν ειρηνική σωτηρίας

τας αναιρούσιν. "Ήδη δε τα τείχη διελύοντο [και] κα- φύλακες εφάνησαν . Σου δε τυγχάνουσιν , Αλέξανδρε , προ

τέπιπτον · οξύ γάρ το Μακεδονικών στράτευμα προς τα πάτορες όντες .

υπ' Αλεξάνδρου κελευόμενα πάντα . Πολλώ δε λύθρω
Τούτους σε χρή μιμήσασθαι ευεργετών (26):

εκ θεών γενόμενος μη υπερίδης
ανθρωπίνω κατεβράχη (20) τα πρωτοπαγή Καδμεία θε

του Διονύσου και Ηρακλέους τρόφους (27):

μέλια , και πολλών Θηβαίων σώματα στεινός επετήρει μηδε το βοόκτιστον άστυ κατασκήψης :

χώρος, έχαιρέ τε Κιθαιρών επί θρήνους οικείους και πό- όνειδος γάρ (28) Μακεδόσιν γενήσεται.

νους επιτερπόμενος κατέπιπτε γάρ οικία πάσα , και Άγνοείς , Αλέξανδρε , Θηβαίον [όντα)

και ουχί Πελλαίον (29) η Θηβαίων χώρα
πυρί κατεφλέγετο πάσα Θηβαίων πόλις χειρί Μακε σε λιτανεύει διά της έμής φωνής

δονική » ουκ έμεινε τον πολυσφαγή σίδηρον αιματόεσσα τους σoυς προπάτορας κομίζουσα θεούς .

(21 ) • αβοήθητοι δε Θηβαίοι φρενομανείς υπ ' Αλεξάνδρου Λυαίος (30) ευφροσύνης και χορών θεός * ,

απώλoντο.

Και τότε Ισμηνίας τις Θηβαίος , της αυλομελωδίας
δίκαιος έργους και βοηθός ανθρώποις .

"Ήδη μιμητής των σων προγόνων [γενού ):

έμπειρος άνθρωπος και σοφός τη γνώμη τυγχάνων , δρών εις ευεργεσίαν τρέπε τα της οργής ,

τάς Θήβας καταρριφείσας και κατασκαπτομένας και και προ του κολάζειν το ελέειν έχει

πάσαν ηλικίαν αιρουμένην, στενάξας υπέρ πατρίδος,
μή της ερήμους τους σε σπείραντας θεούς

διά της των αυλών εμπειρίας αριστεύων (22) ενενοήθη
των σων γενεαρχών μη καθαιρήσης πόλιν

ιδίαν σου πατρίδα μη αγνοών κατασκάψης .

τους αυλούς βαστάξας παρά τους πόδας του βασιλέως “Οράς τα τείχη ταύθ ' ά δεδομήκασιν (31 )

γονυκλινής γενέσθαι , και οικτρόν και καταδεές και ελεη- Ζήθος ο ποίμην και ο λυρωδός (32) Αμφίων,

μονικόν μέλος αναμέλψαι, όπως διά της των αυλών οι Ζήνος (33 ) υλοι , ούς λάθρα τέκεν νύμφη

δεήσεως και διά της τοιαύτης μελωδίας και μουσικούς
η Νυκτέως [ποτ'] εν χρόνους πλανηθείσα.

Τα θεμέλια ταύτα και το πλούσιον

θρήνους μελωδών δυνηθείη είς έλεος καταγαγείν τον δώμα (34) πύργος και Κάδμου **

Αλέξανδρον . Έκρινε δε πρώτον δεητικούς λόγους] τα “Ο δε λαμβάνει την νύμφην Άρμονίαν ,

δυνάστη προσενέγκασθαι, και την χείρα προτείνας μετά ήν έτεκεν αφρογενής Κύπρις **

πολλών δακρύων άρχεται λέγειν ούτως
το κλεψικοίτη Θρηκίω συνελθούσα .

Την σην αρουραν ακρίτως μή ερημώσης:

Αλέξανδρε , [βασιλεύ (23) μέγιστε , φείσαι μη καταφλέξης πάντα Θηβαίων τείχη .

ημών ευτελών" μή τοιούτω κινδύνω πλαγίου (35) τε έστιν άδωμα" ο δε τί δε δυσδαίμων

την πόλιν ημών εις τέλος αφανίσης ]. πατρός ψόγον την ηδύπνουν λυγρά μήτηρ.

*** Ηρακλής

τος ριτμίδος cod.; fortasse ρηγμίνος (ν . Πesych. 8. v.), quod proxime accedit ad traditas literas ; possis etiam δ . βραχυτάτου

ρήγματος. || 18. των υπ' αυτών Θηβαίων cod. || 19. σ. όπλοις ιππεύσιν cod. | 20. κατεστράφη cod. | 21.αιματώσασα cod.
22. αριστεύειν άρχεται , ενενοήθει cod. || 23. Quod sequitur carmen lacerum sine meliorum codicum ope restitui nequit. Ver

suum ratio non ubique eadem fuisse videtur : trimetri justæ mensuræ a scribis ævi sequioris in versusdodecasyllabos

mutati sunt. Ceterum fons narrationis fuerit ο Αλεξανδριακός ( έστι δε ιστορία Αλεξάνδρου του Μακεδόνος , ότε Θήβας παρέ

λαβε . Suidas. ) Soterichi poete Oasite . -Initium declamationis usque ad verbum σεβόμεθα jam legimus in cod . C. cap .

27. Hinc supplevi verba quæ uncis includuntur ; inde etiam assumpsi versum quartum , qui in cod . A sic habet : vův

πείρα μαθόντες το σον σθενοκράτος. Αrticulum τo nonerat cur f. 29uncisincluderem. | 24. versus excidisse videtur ; sin nmi

nus, scripserim Θηβώνεπιδοξοτάτων θ . προγονικής γάρ, etc. ||25. Διός τε κ. Α . κατασπαρείς cod . In antec. supplevi έφυ ct

καί . Quesequuntur corrupta sunt. | 26. και ευεργετείν, ώσπερ εκ θ . cod. || 27. Θήβας απολλύμενος addit codex.| 28. ύστερον
add. cod.|| 29. Πελλε πόλις (ΓΠελλαιοπολίτην ?) σε Θηβαίων χ . λιταν. cod. | 30. λύσαι ους ευφρ. και χωρίης θιασώτας , ηρακλής

δίκ. έργουςκαι βοηθή ανθρώπους. ήδη και μιμ . τ . σ. π . καλών και αγαθώνόντωντο πλείον, εις εργασίας μετατρέπει τα τ . οργής
πρό το προχειρότατον του καλάζειν κτλ . cod . || 31. ταύτα δεδομημένα cod . || 32. ολοιδορος Α . cod . || 33. Ζήνωνος ούς λ . έτεμεν cod .

|| 34 δόγμα ; paullo post in cod . legitur τα κλεψοκύτει Θρησκείω . || 35. Sensus loci fuerit: του Λαΐου τόδ' έστιet δώμα, εν ώ έτεκε

efficax multum atque ad movendam sui misericordiam esse

provisum ; tunc aulædus ille manibus extensis :

quæ obstabant, invehitur Alexander Thebas , easque diri

pere exscindereque festinat tot scilicet sæculis et Cadmi ce

terorumque iinperiis nobiles.

Ad quam fortunam ceteris præstupescentibus præ vi ma

lorum , uni tibicinum forte consilium subit aptare tibias , et

melos quam posset flebile canere regis pedibus provoluto .

Quod cum Alexander videret acuto et religioso consilio

Hancine tu urbem , maxime regum Alexander ,

Properabis exscindere, quam tibi dii

Immortales prosapiæ tuæ principes

Pepererunt? nonne te subit hinc Liberum

Ortum ? hanc Herculis esse nutricem

36 .
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“Ηρακλέους τέμενος ήν το μεν πρώτον ήν Οιδίπους ανείλ ' ο πολλά μερμήρας (52) .

'Αμφικτυονος οίκος : οδ' εκοιμήθη Αύτη θεών πηγή (53) και ιερά κρήνη ,

τρείς νύκτας ο Ζεύς εις μίαν [συναθροίσας . εξ ής αναβλύζουσιν άργυραι νύμφαι :

“Οράς εκείνους τους πεφλεγμένους οίκους ; εις τα λιβάδια 'Άρτεμις κατελθούσα

ακμήνδε έτεκατάξoντες ουρανού (36) φαιδρύνει χρώτας : ο δε δύσαγνος Ακταίων

μήνην εκ κεραυνού & μή θέμις κατείδε λουτρα Δικτύνας (54 ) .

την ποθουμένην βάλλει Σεμέλην ( ποτέ ) ο Ζεύς : [απ]αλλαγείς ες έλαφον (55 ) ακλεώς σώμα

ο δε μέσου του πυρός τον είραφιώτης (37) κυσιν ομοδιαίτοις (56) διά το λουτρόν ηγρεύθη

απεκύησεν λινεόχην ( 38)**

“Ο δ ' Ηρακλής μένηνεν εν θενούς τρηθείς (sic) : Εν πάσιν "Αρης επολέμησεν τάς Θήβας.
Μεγάραν ανεϊλεν την γυναίκα τοξεύσας . "Ενθα Πολυνείκης ήρξε 'Aργείου λεω

Ο βωμός ούτος εστίν ον βλέπεις " Ήρας " στράπτων λοχαγός: “Ενθα Τυδέως λόγχη (57 ) .

υψήλα ( sic ) κέκμηκεν * * [ κλής ' Ενταύθα Καμπανεύς περί το χείλος (58 ) έφλέγχθη
Ο βωμός [ούτος ] αρχαίος ( βωμόν αρχαίον c. ) , ένθ ' “Ηρα

τας μέν πύλας καλούσι τας Έλεκτρίδας (59) .

χιτώνα σάρκα δαρβάπτοντα** Πύλαις δε ταύταις προστεθείσαις ημίν (60)

καθηλώθη * δε χερσίν του Φιλοκτήτου. αρρήκτες 'Αμφιάραον χαίρουσα δεχoιoίτε γαία
Ταύτη (38 *) Φοιβολόγου Τειρεσίου δωμα ,

ώγυγίαις πύλεσι έν τρίταις

ός τρίς γέρων γίνεται μάντις (39) **, κλήθρε πομέδοντα τον μέγαν ευσθενή τ '

όν εις γυναίκα μετετύπωσε Τριτωνίς.
είπε το κηδίστεσίν παρά πύλαις

'Αθάμας μανείς ενταύθα παίδα Λέαρχον (40)
παρθενοποιός: ότε ήν μόλην " ώης πύλαις

τόξοις ανεϊλεν εις πλευράν (41 ) τυπωθέντα .
όλώλς μυριέσιν εκλήθη .

"Ένθεν δ' Ινώ (42) ήλλατο εις βυθού κύμα
Θανέντ' έθαψεν τον λαύαγον (λοχαγών ? ) Αργείος

συν τω Μελικέρτη το νεογόνω λυσσώδης . (43)
ήδίωαις αγνά λίσε τεύσαι Καδμείαν,

"Ένθεν ο πηρος Οιδίπους απηλάσθη
αύται λυέου ( Λυαίου ) του φιλεα υιός ώς ( ών, )

ταγαϊς Κρέοντος (44 ) . Ούτω ( ούτος ?) βάκτρον Ισμήνην **

Ούτος απόρρους εκ μέσου Κιθαιρώνος

ου Θήβαι αύται πέφυκαν ας επί σεσώπη (Αισώπω ) βακ :

[χίους,

Ισμηνός έστι Βακχείον φέρων ύδωρ.

'Ελάτην οράς εις ύψος αρθείσαν κλάδοις ; ας συ κελεύεις εκ βάθρων καθαιρείσθαι:

'Ενθάδε Πενθεύς (45) τους χορούς κατοπτεύων
“Οράς συ σηκών Ηρακλέους προύμ.

πρός της τεκούσης δυστυχώς (46) διεσπάσθη .
τού σου γενεάρχου και πατρός Φιλίππου ;

Πηγήν οράς (47) βρύουσαν εμμοχθον (48) ύδωρ , σεαυτού τεμένη αγνοών θέλεις φλέξαι;

εξ ής βοός μύκημα δεινόν ηχείται ;
τί τους γονέας τους τεκόντας υβρίζεις ;

τουτέστιν αίματι σεσυρμένης Δίρκης.
Ηρακλέους γένος [τε] και κλυτου Βάκχου.

“Οράς εκείνην * στάτης (49) ακρώρειαν,

την εξέχουσαν αυτού της αταρπιτου ( 50) ;

η Σφίγξ (51 ) επ ' αυτής έζετ ' η τεράστιος ,
Ούτως μεν ικετεύσας Ισμηνίας έπεσεν παρά ποσίν

πρόσταγμα προςτάττουσα δημώταις πάσιν ,
Αλεξάνδρου βασιλέως. Ο δε Μακεδών όμμα προςαυ

δυσδαίμονα πατροκτόνον τον Οιδίπουν λυγρά μήτηρ. || 36. Άλκμήνης της καταξούσης εξ ουρ. ? [! 37. ήριφαότην cod . | 38 .

Λικνίτην ? | 38. ταύταις τη Φοίβου λόγια cod. | 39. μάνδις cod . ; fortasse Tiresias Manthus pater ; mox Τρίτωνα cod . | 40.

δε άρχον cod | 41. νεύρος cod. ; fortasse νώτον . | 42. δ' εκείνο ήλλατο cod . | 43. λυσσότην cod . || 44. απελάσθην τάγεοπρίον

τος cod . Pro ούτω fortasse fuit οδού βάκτρον sc . έχων κτλ . Deinde cod . : ούτω απότομος εις μέσον Κιθαρω ως εσμένου έστιν

βακχέον φέρον. ] 45. εντί δε Πενθεύσιν cod . || 46. δυστύχους cod . | 47. την Αγήνορος cod . || 48. έμοχθον cod . || 49 υστάτην, έσ

χάτην ? || 50. τη σαρτάπη του cod . || 51. εισφηξ.. τεραστία cod . ] 52. μέρμηνας cod . | 53. π. θεών εστιν cod. | 5. δίστως

cod . || 55. αλλαγείς έλαφος cod. | 56. κυρινομοδιαίτοις cod . || 57. θυρέων λόγχην cod . || 58. Καμπ . sic cod . ; dein fortasse fuit

κήλοις Διός έφλ. vel Καμπανή πυρός κήλον φλέγει vel Καπανεύς περί τον κλίμακ' ( v. περί το τείχος) έφλέχθη. | 59. τάς δέ

ühoxúpas cod . || 60. A sequentibus manum abstinui. Primos versus in hanc fere sententiam relinxerim .

Πύλαις δε ταύταις προστεθέντα Προίτισιν ( sic Eurip . ) έπεσεν δε Νηίτησι ( sic Eurip. ) παρά πύλαις *

άρρηκτον Άμφιάραον χαίνουσα γή * Παρθενοπαίος

εδέξατ’. Ωγυγίαις παρά πύλαις Ίσμαρος δ δ' εν Ομολοίσιν πύλαις όλωλ’ ανήρ

ανείλεν Ιππομέδοντα τον μεγασθένη. Ετεοκλος εκλήθη :

Hinc illa orgia et præstantissimos

deorum cultus diffusos esse per mundum ?

Boni igitur consules , ac facesse

Ab hac tam sacrilega voluntate.

Neque enim , si quid inpatientibus

Ira belli mandavit , non mox te

Ad pænitentiam ( arbitror) reversurum .

Addebat etiam :

Hos tibi muros , hæc mạnia Zetlius ille ,

Vel Amphion stirpis tuæ pars maxima ,

Apolline Musisque adminiculantibus

Fecit, Nec vides, in rem tuam luique

Generis gloriam te sævire ? Quid quod

Idem illi dii præstites et majores tui

Lætitiam suis et ultioneni ex hostibus ,

Pacem denique cum ignotis

Majestate sui et virtutibus pepererunt ?

Hoc Liber ex India , hoc nobis Hercules

Ex omni terrarum orbe procurat :

Quorum te malo imitatorem potius

Quam invidentem fuisse . An tibi putas

Sine sacrilegio rem futuram

Locuin istum ferro et ignipostulari,

In quo Semelen suam rex deum Jupiter

Maritaverit , in quo Alcumenam quoque

Idem Jovis (nuptiis) dignatus sit ?
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τον μηκύνας και τους οδόντας τους οδούσι συντρίζων , Λύκου (cc ) και το Λαβδάκου δωμα, Εις ευσέβειαν της

οργήν αναπνέων τοϊον είπε τον μύθον · πάροιθεπαιδείας Την Πινδάρου * κάτανα(67) τύμβον, εν

Ω παγκάκιστον έκλόχευμα Καδμείων, και ήλθεν πεσών και μετέσχε ταϊς Μούσαις, Προς τον λυ

ώ παγκάκιστον ζώον και θεοίς μίσος , ρωδόν τον γέροντα φοιτήσας. Πολλούς μεν άνδρας περί
ώ δημίων * βλάστημα βαρβάρου ρίζης πάτρανκατασφάξας, Όλίγους κατέλιπε παντελώς έτιζών
ώ της επ’ Ισμήνης συ λείψανον λύπης ,

σοφιστικούς μου και πεπλασμένους μύθους
τας , Και του νου * αυτών του γένους απέλειψεν. Θήβας

είπών υπέλαβες ότι πλανάς Αλέξανδρον ;
γάρ είπω μηκέτι λαλείν Θήβας , Αλλ' άπολιν αυτών την

εν γαρ προς πόλιν γεννηθήναι. * ώς έννομον είναι τον τοιούτον άνθρω
** πάσαν την πόλιν καθαιρήσω

πον *.συνέβη δε ταϊς Θήβαις υπό γενναίων *. Πρώην γάρ
και πυρί τεφρώσω και πάντας υμάς μετά

κατασκευαζομένων των τειχών και τελουμένων , η'Αμ
πάτρας κατασκάψω. την των γονέων

( lacuna in codice ) φίονος λύρα μελωδούσα ετέλεσε τα τείχη: κατασκαπτο

Ει γάρ συ γινώσκεις μου την σποράν πάσαν,
μένων δε αυτών ωσμηνίας επηκολούθει . Τα ούν υπό

και πόθεν έφυσα και τίνες λοχεύσαντες , μουσικής μελωδίας κατασκευασθέντα υπό μουσικής με
ουκ ήν σε [τοϊς] Θηβαίοις ταύτα κηρύττειν ;

λωδίας πάλιν κατέπεσεν.
« ότ ' έστιν ημίν συγγενής Αλέξανδρος

μη πρός πολίτην αποκατάστωμεν. δωμεν
“Απαντες ούν Θηβαίοι συν τη πόλει απώλoντο . Όλί

στρατηγίαν και ώμεν σύμμαχοι (61). γων δε καταλειφθέντων, εκήρυξεν Αλέξανδρος ότου αν

ημείς , πολίται , συγγενείς Αλεξάνδρου . επιβώσι πόλεως Θηβαίοι, απολεις αυτούς είναι . Κάκεϊ
δόξα έστιν ημίν της γεραιοτάτης ρίζης ,

θεν όδευσεν επί τάς άλλας πόλεις.
εάν οι Μακεδόνες επιπλακώσι Θηβαίοις. »

" Οτε δ ' εις άμυναν ουδέν ήτονήσατε ,
[ΚΕΦ. Mς' . ]

και το θράσος υμών της μάχης κατησχύνθη ,

τότε [δή ] μεταβολή και δέησις αγνώμων ,
Οι δε καταλειφθέντες Θηβαίοι έπεμψαν εις Δελφούς,

μη δυναμένη συνεχόντων αναρήση (62) ,

ότι ου δύνασθε πρός μάχηνΑλεξάνδρου .
χρησμόν λαβείν , ει όλως πότε ανακτήσονται Θηβαίοι.

αλλ' ουδε Θηβαίοι [έτ ] εισί συ δε , “Ο δε Απόλλων έχρησμώδησεν αυτοίς ούτως :

πρώτος , κάκιστε (63) , του τέλους αυθέντης [εί ).

*** Θήβας δ' αυτός καταφλέξω
“Ερμής τ’ 'Αλκίδης και ιμαντόμαχος Πολυδεύκης

οι τρείς αθλήσαντες ανακτήσουσι σε , Θήβης
και είς μανίαν ( Ισμηνίαν ) σε τον κάκιστον αυλήτης

των ημιφλέκτων δωμάτων έφεστώτα , Ούτω τού χρησμού δοθέντος , εξεδέχοντο οι Θηβαίοι το

ούτω σε κελεύω διδύμων οργάνων αποθησόμενον.

ήχος διά την ανάλωσιν (64) αυλήσαι .
“Ο δε Αλέξανδρος παραγίνεται εις Κόρινθον , και

Ούτως ειπών εκέλευσε στρατούς κατασκάπτειν Επταπυ- καταλαμβάνει εκεί τον Ίσθμιον των αγώνων αγόμενον.

λα τείχη και πόλισμα Θηβαίων. Πάλινεκεί χαίρων επε- Παρακαλούσι δε αυτόν οι Κορίνθιοι άξαι τον αγώνα.

χόρευε Θηβαίοις Ισμηνός αυτός αίματόφυρτος(65) ρεύ- | ο δε πεισθείς εκάθισε. Και εισελθόντων τότε των

σας. Βέβλητο τείχη και πόλισμα Θηβαίων : Καί πάσα | αγωνιστών, και στεφανουμένων των νικώντων υπό

γαία ταις σφαγαϊς κοπωθείσα: Καταρριφέντων δωμάτων | Αλεξάνδρου έτι τε και δωρεάς αυτούς διδόντος τους

πολυκαύστων Βαρύστονος [ βρόμος ] απελθών εμυκάτο. | καλώς αθλήσασιν, είς των αθλητών , παράδοξος ανήρ,

Ισμηνίας δε διδύμων οργάνων ήχος Ην αρμοσάμενος | Θηβαίος τω γένει , Κλειτόμαχος ονόματι, απεγράψατο

τους ερειπίοις εστώς , “Όπερ εκέλευσεν ο Μακεδών Αλέ- | πάλην , παγκράτιον και πυγμήν ( 2) . Και εν μέν τω

ξανδρος. σταδίω [κατά την πάλην πολυποικίλους παλαίσμασι

Επει δε τείχη πάντ' έπιπτε Καδμείων , Και μέλαθρα / χρησάμενος έρρηξεν τους ανταγωνιστές, ώστε έπαινον

61. σύμμαχοι γενηθώμεν cod . || 62. μή δυναμένη τα συμπεσόντ ’ αναιρήσαι ? || 63. πρωτοκράτιστα cod . || 64. fortasse κατάλυ .

σιν, vel πόλεως άλωσιν . In seqq . versus partim adhuc integros partim in prosam orationem dissolutos non erat cur distin

gueremus . Initio reingere licet : ούτως κελεύει τους στρ . κ . || 65. αιμόφυρτος cod.; mutavi dodecasyllabi causa . || 66 μελο

θρολύκου και το βδακού cod . Que deinceps leguntur , turbata et manca. || 67 Post. υ παιδείας e cod . Β. (v . c. 27 , p .29. )

supplere licet τηρήσας μόνην οικίαν την Πινδάρου ; sequentia quomodo restituenda sint nescio .

Cap . ΧLVΙ. 1.|| 2. Κλητόμαχος cod . Clitom . et Clytom . codd .latin . || 3. τα τρίτων cod . || 4. αυτούς cod . || 5. κοκκινους cod .

! Addebat et fabulas , quæcumque Thebanæ sunt , et me- suæ impetum consuluerant , ubi tempus fuit, congregati

morias religiosas, quas vetus historia commendat. Sed hic sciscitatum Apollinem mittunt , ecquid sibi redintegrare

commotior rex « Quam vellem , inquit , o tu , qui civium urbem Thebanam fata permitterent? Ad hæc igitur hujus-

tuorum infortunio suffragaris , consultor potius fuisses in modi Apollinis est responsum :

melius , et illic tuam prudentiam exercuisses , ubi cautione Maiugena , Alcides , et Pollux cestibus auctor

opus fuerit, non hujusmodi experimento : Quare neque ti- Arte sua 'Thebis reditum cultumque dedere .

biis vinci pectus martium potest, nec contumelia militaris Hac sorte data opperiebantur Thebani , si quid tale prove

tam artificio quam supplicatione sopitur. » Et post hæc per- niret .

agi excidium jubet. Alexander vero cum Corinthum devenisset , eamque oc

XLVI. Sed Thebani quicumque fugæ contra eversionis cupavisset, forte acciderat sollemne certamen gymnicum
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λαβείν παρά 'Αλεξάνδρου. Επελθόντος δε αυτού (και) στε- πάλην, πυγμήν, παγκράτιον, στεφανωθείς δε υπ' εμού

φανωθήναι τόν της πάλης στέφανον , είπεν αυτώΑλέξαν- κοτίνους(5) στεφάνους , πόλιν ουκ έχεις ; » Είπεν και

δρος : « 'Εαν και τα άλλα δύο νικήσης άπερ απεγράψω , Κλειτόμαχος: « Είχαν πρίν γένηται Αλέξανδροςβασι

στεφανώσω σε τους τρεις στεφάνους , και αίτημά σοι λεύς· γενομένου δε Αλεξάνδρου βασιλέως , απώλεσά

δίδωμι όπερ αν αιτήση.» Νικήσαντος ούν αυτού και η μου την πατρίδα . » Νοήσας Αλέξανδρος και λέγει και τι

την πυγμήνκαι το παγκράτιον, έτι μήν και την πάλην , | μέλλει αιτείσθαι , είπεν · « Ανακτιζέσθωσαν Θήβαι εις

ήλθεν προς τον Αλέξανδρον στεφανωθήναι τους τρεις στε- τιμήν θεών τριών, Ερμού , Ηρακλέους, Πολυδεύκους,

φάνους. Του δε κήρυκος πυθομένου αυτού τις καλείται , ένα εξ εμού γένηται δωρεά και μία αίτησις , » Και ού

και ποίας πόλεως τυγχάνεις , ένα σε αγορεύσω , είπεν: τως απέβη και χρησμός του Απόλλωνος :

« Κλειτόμαχος μεν καλούμενος , πόλιν δε ουκ έχω. » Ο “Ερμής τ’ 'Αλκίδης και ιμαντομάχος Πολυδεύκης ,

δε βασιλεύς είπεν · « Ω γενναίε , τοιούτος τυγχάνων οι τρείς αθλήσαντες ανακτήσουσι σε , Θήβη .

ένδοξος αθλητής , έπαινος σταδίου , τα τρία νικήσας, Αλεξάνδρου πράξεων μέρος α'.

ΒΙΒΛΙΟΝ Β' .

σεσθαι (α) είπες . » Η δε είπεν· » Μή χαλέπαινε εν
[ΚΕΦ. Α' . ]

τούτω πάντα γάρ οι θεοί δια σημείων δεικνύουσι τοις

“Ο δε Αλέξανδρος από Κορίνθου διοδεύσας εις Πλα- | ανθρώπους , μάλιστα τους διασήμοις· ότε γάρ Αλέξαν

ταιάς , πόλιν Αθηναίων, όπου την Κόρην σέβονται , | δρος ενταύθα εισήλθεν , έτυχεν πορφύραν εις τον χιτώνα

και εισβάς εις το τέμενος της θεού , υφαινομένου ιμα- της θεού βαλέσθαι , όθεν απεφηνάμην αυτώ ούτως

τίου ιερατικού αυτή τη θεώ , και θεασάμενος κατέμα- | συ δε τετελεσμένου του χιτωνος και καθαιρομένου του

θεν * . Η δε ιέρεια είπεν· « Καλαϊς ώραις εισήλθες, | ιστού εισέβης χρή ουν φανερόν σοι είναι ότι καθαι

μέγιστε βασιλεύ , διάσημος έση κατά πάσαν πόλιν και Γρεθήση. » Και ο μεν εκέλευσε καθαιρεθήναι αυτήν της

διαλάμψεις . » “Ο δε Αλέξανδρος ετίμησεν αυτήν χρυσώ. | ιερωσύνης είπών · « Συ αυτή απελεύση. » Το σημείον

Μεθ' ημέρας δε Στασαγόρας και των Πλαταιέων στρατη- | ακούσας Αλέξανδρος παραυτά μετέστησεν αυτόν της

γός εισέρχεται εις το της θεού τέμενος, και είπεν η στρατηγίας , την δε ξέρειαν εις τον ίδιον τόπον αποχα

ξέρεια : « Στασαγόρα, καθαιρεθήναι έχεις. » ο δε εν τέστησεν .

οργή γενόμενος είπεν : « Ο αναξία της προφητείας , “ Ο δε Στασαγόρας λαθών τον Αλέξανδρον απέρχεται

Αλεξάνδρω εισελθόντι προσηύξω , εμέ δε καθαιρεθή- εις τας Αθήνας: ήν γάρ απ' αυτών (2 ) κατασταθείς τη

Cap. Ι . 1. καθαιρέσεις cod . Η 2. γάρ αυτώ cod . | 3. και του μεν προθύμου ανηγορευθώσι cod. | 4. κλήματα cod.

apud illos agitari : unde Corinthii quoque , uti adesset , , patriam deperisse. Hinc intellecto quo pergeret intentio de

atque illi certamini præsideret magnopere contendunt. precaturi, uti suum esset quod ille foret pro patria petitu

Annuit igitur rex : cumque plurimos pro merito coronis rus , edicere præconem jubet, condi Thebas esse permis

donisque largissimis muneraretur, Thebanus quidam , cui sum in honorem scilicet trium deorum , Mercurii qui repertor

Clitomachus nomen esset, certamen luctæ profitetur, idem. luctandi cluat , Herculisque qui pugilatus invenerit, Pollucis

que de cestibus pugnam , atque identidem pugilatum : etiam qui cestibus sit magister :eoque effectum est, utiora

denique tria ista certamina idem profitetur et subit. Ergo culum Apollinis congrueret cum Alexandri pronuntiatione.

cum primum luctando adversario præstitisset , coronamque

laboris exegisset , jubet Alexander cetera quoque eundem
LIBER SECUNDUS.

prius exsequi quæ promisisset , quæque si pari forluna ob

tineret , nihil omnium fore quod sibi petenti rex negaret. 1. Igitur Alexandro iter e Corintho Plataas erat, urbem

Igitur usus fortitudine atque fortuna , cum esset cestibus quidem illam operis maximipopulique, enimvero religioni

potior et pugilatu felicior foret, revertitur ad regem coro- intentam Proserpinæ deæ , cujus templum etiam erectum

nandus. Sed ab eo cum quæreret præco more sollemni,quis ad magnificentiam visitur. Sed forte illo in tempore an

esset nomine, quemve se civem profiteretur, ut illud ex more nuo sacro tegmen numini parabatur. Conjectura vatici

prædicaretur, Clitomachum quidem se appellari ait , civi- nandi sacerdoti ejusmodi fuit , multum ad gloriam gestarum

tatem vero habere desisse. Sed id cum coronis redditis jam rerum et gerendarum eidem Alexandro auspicari, quod illo

deesse diceret Alexander gloriæ victoris illius , addit Cli . in tempore sacri supervenisset : idque responsum et ad spem

tomachus, olim se habuisse etiam civitatem , sed priusquam et gaudium illi fuit ; liberaliterque acceptam vatem a se di

Alexander regnum adeptus foret; eo vero imperante sibi mittit. Enim et aliud testimonium vati ad veridicentiam
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στρατηγία και διηγείται αυτούς μετά δακρύων την [ΚΕΦ. Β'. ]

καθαίρεσιν. Ουκ ολίγον δε αγανακτήσαντες υβρίζοντο Οι δε Αθηναίοι καταγνόντες αντιγράφουσιν αυτώ :

τον Αλέξανδρον. Ο δε Αλέξανδρος ταύτα μαθών 'Αθηναίων ή πόλις και οι άριστοι δέκα ρήτορες 'Aλε

έπεμψεν αυτοίς επιστολήν περιέχουσαν ούτως ξάνδρω λέγομεν· “ Ημείς και του πατρός σου ζώντος

« Βασιλεύς Αλέξανδρος Αθηναίοις λέγει· εγώ μετά μεγάλως ελυπούμεθα , και αποθανόντος μεγάλως εχά

την του πατρός τελευτήν λαβών την βασιλείαν και κα- Γρημεν , Φιλίππου τριγκάκου μεμνημένοι . Ταυτά και

ταστείλας τας προς τη δύσει πόλεις και πλείονας χώρας | επί σου νενομικέναι *, παί Φιλίππου τολμηρότατε .

επιστολαίς , καίτοι όντων μοι ετοίμων εις συμμαχίαν , | «Φόρους απαιτείς Αθηναίους ενιαύσια τάλαντα χίλια ,

τούτους μεν αποδεξάμενος παρήνουν είναι επ' αυτούς , τουτέστιν πολεμείν βουλόμενος ανδρείον φρόνημα έχων

τους Μακεδόσι. Και τούτων μεν προθύμως με αναγο- | ει γούν φρονείς(1) τι , παραγενού: έτοιμοί εσμεν , και

ρευόντων (3) βασιλέα , τη ανδρεία τούτων κατέστειλα Αντέγραψεν δε ο βασιλεύς Αλέξανδρος Αθηναίοις :

τα της Ευρώπης κλίματα (6). Και Θηβαίους μεν « Πέπομφα πρότερος τον ημέτερον εν τάχει Λεόντης ( 2) ,

κακώς πράξαντας απώλεσα εκ βάθρων, άρας την τούτων | ένα τας γλώσσας υμών αποτεμών κομίση , ένα τους

πόλιν. Νύν δε αναβάς εις την Ασίαν, έλεγον Αθηναίους | άφρονας παρ' υμϊν ρήτορας απάξη, ούς οι περί φόρους

αξιούσθαι με , ** και αυτός πρώτος ήδη γράφω υμίν ου ** και πειράσομαι υμάς και την σύμμαχος Αθηνών

πολλών λόγων ούτε γραμμάτων πλήθη , ως υμείς ήτα- περιφλεγή ποιήσαι, ότι τα επιταττόμενα ου ποιείτε .

κτήσατε , αλλά τα κεφάλαια : ου προσήκει τους κρα- | Παράδοτε ούν τους πρωτεύοντας δέκα ρήτορας,ένα βου

τουμένους , αλλά τους κρατούσι[ ταύτα] πρέπει και επι- | λεύσωμαι (3) περί των υμίν συμφερόντων, ελεήσας την

τάττειν και ποιείν τούτο· έστιν έμοί Αλεξάνδρω υπα- υμών πατρίδα. » Οι δε αντέγραφον· » Ου ποιούμεν. » Και

κούεσθαι · αρτίως μέν ή κρείττονες γίνεσθε ή τοίς κρείτ- μεθ ' ημέραν εκκλησιάζουσιν βουλευόμενοι τί πρακτέον

τοσι υπακούεσθε και δώσετε φόρους κατ' έτος τάλαντα | αυτούς. Αυτών δε βουλευομένων ανίσταται Αισχίνης

χίλια , και και ρήτωρ και είπεν

Cap. ΙΙ. 1. Φθονείς cod . 1 2. λόγον cod . | 3. βουλεύσωνται τα περί των υμίν διαφερόντων cod . || 4. μεταβάλλετε τ. γν . ,

forte tale provenerat. Stasagoræ quippe magistratui Plata- temperavere. Quibus acceptis , Alexander in hanc senten

ensium postea ingresso templum locumque eum in quo idem tiam litteras ad Athenienses dedit :

tegmen numini texeretur, cum ei perexiguum superesset, Equidem me scio , post susceptum patris mei regnum

adversum ea vates quæ secunda Alexandro præcinerat , illi procuratione fortunæ jampridem occiduo orbe disposito ,

respondit , eumque ait magistratu suo protinus deponen- idque per litteras, paratisque his partibus et ad auxilium

dum . Quod cum inclementius vir ceteroqui melioris con- mei commilitio copulatis , gratiam reliquis ejus studii

scientiæ accepisset, in iram commotionemque conversus, fecisse , contentum bis modo qui mecum a Macedonia in

increpare vatem falsidicentiæ cæperat. Verum ad hæc ierant hunc laborem , quorumque comitatu Europa nobis

sacerdos : « Ne sane , inquit , moveare his dictis , o vir : omnis accesserat. Sed ex his omnibus Thebanos quidein

nam cuncta ista quæque hominibus divinitus prænoscun- non levi de causa occidione interemi : de Atheniensibus

tur , colligi conjecturis argumentisque prænosci diis sedet. vero spes n.jhi erat dextros mihi satis et obsequentes futu

Accipe denique argumentorum vias. Quippe ut illud me- ros . Enim cum secus dictis vos insolentibus velitatos au

lioris spei Alexandro diceretur, id temporis supervenerat , dierim , accipite sententiam meam non verborum scilicet

quo insigniri vestis intextu purpuræ cæperat. Id enim agmine gloriantem (quod decentius fieret a potentiore) ,

demum ad ornamentum rei præparatæ adhibebatur . Enim verum uti sciatis , boni vos consulturos, si præceptis man

vero , ut vides , jam textu ferme conpleto et labore omnis datisque nostris libentem operam commodetis. Aut enim

operis absoluto , tumet ingressus. Igitur quod ista vestis meliores esse oportet , aut melioribus obsequentes. E qua

ab opere laboris pausam haberet , idcirco non ab re visum re mille annua talenta dependi mihi ab Atheniensibus

est tibi quoque terminum magistratus futurum . » Id cum jubeo.

altius animum Stasagoræ descendisset simulque metu po- II . Ad hæc illi rescribunt : « Non nos diffitemur, et

nendæ potentiæ ageretur, quod vates sibimet, non Stasa- patris tui vita diu offensos , et ejus morte gavisos esse ,

gore , contraria prædixisset , ipsam illam sacerdotio deduci quod idem jam cæpimus de te quoque velle , juvenis in

jubet. Quod cum Alexandro nuntiatur, adversum judicium consultissime, cum tibi ab Atheniensibus dependenda

et gratiam suam Stasagoram nisum , graviter infestus , mille talenta scripseris , uti scilicet inter nos principium

eundem illum , ut prædicatum fuerat a sacerdote , spoliat bellandi pareres. Quod si tibi tanta est confidentia , pa

magistratu , sacerdotemque loco restitui jubet. ralioribus occursabis. »

Quod igitur Stasagoræ magistratus ab Atheniensibus datus His rescribit Alexander in hæc verba : « Jam quidem

foret , co recurrit, ibique injuriam facti deflens , opem ab miseram Leontam qui vos excisos linguis ulcisci vecordiæ

his , a quibus dignitatem illam acceperat, imploravit. Animo potuisset, vestrosque una oratores ad meperducere. Enim

incitatiore Athenienses ne verbis quidem a regis contumelia consultius visum est ipsum me ad evertendas Athenas pro

Do
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**

« "Άνδρες Αθηναίοι , τί το βράδoς της βουλής; ει τρέμειν ποιείς μειράκιον τύραννον αυθάδη(6) , την του

προαιρείσθε πέμπειν ημάς , θαρρούντες πορευόμεθα. πατρός αναλαβόντα τόλμην ; Τί δε δειλιώμεν αυτό

Αλέξανδρος γάρ έστι Φιλίππου Φίλιπποςδε ανετράφη η συμμαχείν ; Οι Πέρσας διώξαντες και Λακεδαιμονίους

ταις των πολεμίων αυθαδείαις , ο δε Αλέξανδρος ταϊς | ηττήσαντες και Κορινθίους νικήσαντες , έτι τε Μεγαρείς

του Αριστοτέλους παιδείαις , και προέτεινεν [ήμϊν] τας | φυγαδεύσαντες και Φωκείς πολεμήσαντες και Ζακυν

χείρας παιδευόμενος· 8θεν εντραπήσεται ιδών τους δι- | θίους πορθήσαντες δεδοίκαμεν πολεμείν Αλεξάνδρω ;

δασκάλους , ερυθριεύσει δρών τους καθηγουμένους αυτόν | 'Aλλά λέγει Αισχίνης - Αισθήσεται ημών των καθηγητών,

περί της βασιλείας μεταβαλεί (4 ) την γνώμην [ήν ] έχει | και αιδεσθήσεται υμών τάς όψεις βλέπων (6 ; » . Απαν

προς ημάς εις ευμένειαν, και τας ημάς ύβρισε και μετέστησε (7) Στασαγόραν της

Λέγοντος του Αισχίνου ανίσταται Δημάδης , γενναίος | στρατηγίας, δν απεκατεστήσαμεν, και Κιθόωντα(8) τον

ρήτωρ , και αποκόπτει τον Αισχίνην ειπών: « Μέχρι εμόν εχθρόν απεκατέστησε αρχιστρατηγόν , ημών ούσης

πότε , Αισχίνη, μεμαλθακευμένους και δειλιώνταςημίν | της πόλεως . Ήδη δε και αυτός εξεδίκησε Πλαταιάς, και

εισφέρεις λόγους , ώστε μη αντιτάξασθαι αυτό προς | συ λέγεις ότι θεασάμενος ημών τάς όψεις αιδεσθήσεται;

πόλεμον ; Τί παρεισελήλυθας δαιμόνιος ταύτα φέγξα- μάλλον γυμνούς εμάς λαβών κολάσεται ώστε πολή

σθαι; “ Ο τηλικαύτας συνηγορίας ποιησάμενος, o προτρε- σωμεν αγνώμονι Αλεξάνδρα και μη πιστεύσωμεν. Εί

ψάμενος τους Αθηναίους πολεμείν προς τον των Περσών και περίκειται η ηλικία και γάρ άπιστος η ηλικία δύναται

βασιλέα , νύν εις δειλίαν Αθηναίους εμβάλλεις και 1 γαρ γενναίως πολεμείν , ου δικαίως σωφρονείν. Τυ

έχει κτλ . cod . | 5. αυθάδες .. αναλαβών cod . | 6. τελύων cod ; infra όψεις θεασάμενος. | 7. scr . ύβρισε μεταστήσας , si ge

nuinum άπαντας , neque ex Valer . mut. in απόντας || 8. Κηφισοφώντα ?|| 9. εξεπόρευσαν cod . || 10. ομοίως cod . || 11 Mnesi

tinus militare , quæ jussis nostris objecerint contumaciam . ris et merito olim constanterque persuaseris arma dos su

Si igitur declinando huic experimento consulitis, decem mere adversum Persas, et in illa tot hostium milia instru

oratores vestros ad me deduci patiemini. Hoc enim ctos ferme sola animi virtute militasse ? At nunc contra ,

modo reliquorum urbis vestræ habebitur ratio . » Hisce quasi intentos arcus , sic idem obfirmatas sententias nostras

Alexandri litteris cum hoc tantum , non se facturos esse remittendas ac relaxandas putes ? Censesneigitur vitandam

superscripsissent, eandem epistolam referri protinus man- declinandamque nobis pueritiam cum tyrannide ( duo no

davere. Qua de causa cum mox curiam contraxisset deli- mina inconsultissima) freti temeritate sola et audacia patris

berationi præsentium necessariam , orator Æschines in hæc confidentissimi? Deinde illi nos horum tela atque aciem

verba concionatus est : perhorrebimus, qui Xerxæ milia verterimus, Lacedæmonios

a Etsi video , Athenienses viri , quantum nos impendeat vicerimus, Corinthios straverimus , Megarenses in fugam

ex præsenti, propiusque et saluti vestræ communi et volun. verterimus, Zacynthios exciderimus ? Nosne ergo Alexandru

tatibus stare (non) dedi nos Alexandri voluntati; tamen illi quem dixi , ut Æschines suadet , vitabimus obviare ?

conprehendisse me sentio , nibil neque commodis vestris , Enimvero ait memorem illum magisterii vestri discipli

neque quod ad nos pertinct saluti propius videri , quam si narumque, quas apud nostros peritos acceperit , et pu

in hac sententia perseveretis , uti conditionibus regiis præ- dore flectendum et reverentia molliendum , vultusque ipsos

ceptisque pareamus. Non enim inani jactantia periculum nostros religione præteritæ consuetudinis minime asper .

periclitandi videor mihi hanc fovere sententiam , sed quod in- naturum. O rem ridiculam , et puerilis , medius fidius,

tuear spem cupiti firmiorem , cum et Alexandri institutionem abjectæque sententiæ ! Absentes nos contumeliis lacessivit,

et Philippi vehementiam recordor atque considero . Etenim et ad supplicium dedi sibi tyrannico spiritu postulat, et

Philippo adrogantiæ mos proprior erat , Alexandro vero interitum nostrum moliens civitatis præludit exitio is , a

adsunt Aristotelis disciplinæ . Neque in hoc ducor, ut qui quo præsenti nobis humanitatem istam et amicitiam hario

illius educationibus laborarit ,non his reverentiam deferat, lamini . Neque illud mage nunc ante oculos venit, Stasa

a quibus ortæ sunt sibi hæ disciplinæ , ipsique ars regnandi goram nostrum Platæensium magistratu dejectum ? in cujus

sit tradita . Quare fiet, profecto fiet utomnem intentionem scilicet contumelia nostra injuria continetur : qood illud

aniini , quam ad nos armasse videbatur, in benivolentiam quidquid nostrum universitati moliatur, in illo priore si

protinus vertat, nisi mavultis mage arma hominis experiri. gnaverit . Is ergo expectabitur, ut præsentia nostra mo

In hanc fere sententiam cum Æschines perorasset, De- veatur, quem Stasagorie purpura et magistratus fascesque

mades e numero oratorum , viribus haud contemnendus , minime moverunt ? Cum in illius unius nominis dignitate

intervenit , atque hinc exoritur : « Quousque tandem , puero isti universæ Atheniensium curiæ majestas obviaret,

Æschines , meditatis hisce et ad mollitiem effeminatioribus atque oculis ejus sese et vultibus ostentaret, siquid tamen

verbis timiditates nobis et dissolutiones Atheniensibus recte sapere didicisset , is ergo nostram præsentiam mitius

struis , territans nos et avertens a belli studiis , quibus in - opperietur? An mage , cum semel in ejus manus potesta

cliti semper atque inopinabiles fuimus ? Aut quæ te tam temque venerimus , dedet suppliciis ultionibusque penali

infesta cælestium vis in hæc verba sollicitat, cum tu suase- bus ? Et hæc quidem sint dicta de moribus. Huc tamen

υ
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ρίους , φησί , εξεπόρθησεν (ω): αδύνατοι γάρ ήσαν. [ΚΕΦ. Γ'.]

Θηβαίους κατέσκαψεν· αλλά από πολλών πολέμων κα

μόντας. Πελοποννησίους εξηχμαλώτισεν ουκ αυτός , Ούτω του Δημάδους εκκλησιάσαντος , παρεκάλουν

αλλά λοιμός και λιμός αυτούς διέφθειρεν. Είτα δε οι Αθηναίοι τον Δημοσθένην αναστάντα συμβουλεύειν

Ξέρξης εξήρτησε την θάλασσαν ναυσί και κατέσπειρε περί της κοινής σωτηρίας. Ο δε αναστάς είπεν

την όλην γήν στρατεύμασι και εσκέπασε τοίς όπλοις « "Άνδρες πολίται · ου γάρ ερώ Αθηναίοι· ει γαρ ήν

τον αέρα και επλήρωσε την Περσίδα των αιχμαλώτων , η ομών ξένος , έλεγον [αν] Αθηναίοι νύν δε κοινή μεν

και όμως (10) ημείς αυτόν απεδιώξαμεν και τάς ναύς | ημών εστίν πάντων σωτηρία παρά του πολεμείν και

επρήσαμεν [επί] Κυναιγείρου και Αντιφώντος και Μνη- υπείκειν Αλεξάνδρο. Αισχίνης γάρ έχρήσατο κεκραμ

σοχάρους (11) και των άλλων αρίστων μαχησάμενοι ( 12) . Η μένω λόγω , μήτε προτρεπόμενος πολεμείν ημάς μήτε

** Αλεξάνδρω πολεμήσαι παιδί τολμηρό και τους περί αντιδικείν, άνθρωπος σώφρων ( 1 ) και πολλαίς εκκλησίαις

αυτόν ούσι σατράπαις και παρασπισταϊς και αυτού | συνηγορήσας. Δημάδης δε νέος τυγχάνων κατά το της

ασωφρονεστέροις ( 13); Είτα πέμπειν ημάς βούλεσθε ους ηλικίας φρόνημα ούτως είπεν · «'Aπεδιώξαμεν Ξέρξης,

ητήσατο δέκα ρήτορας; “A συμφέρει λογίσασθε (14). | Κυναιγείρου και των άλλων αριστευόντων » . Αλλά , ώ

Τούτο μέντοι γε υμίν προμηνύω, άνδρες Αθηναίοι , ότι η Δημάδη , δός (2) ημίν τούτους και νύν, και πολεμούμεν

πολλάκις οι κύνες γενναίως όλακτούντες όλας ταςαγέλας, | πάλιν πιστεύσοντες ημάς αυτούς το σθένει των ονομα-.

των ποίμνων δειλώς φερομένων, προς τους λύκους ούτοι | σθέντων (3) · ει δε μη έχομεν εκείνους πάλιν, μηδαμά

έσωσαν , και εισπολεμούμεν. “Έχαστος γάρ καιρός ιδίαν δύναμιν

charmo Valer . Ambr.; Mnesicramo cod . Reg . || 12. άριστέων μαχησάμενοι co '. fortasse scr. αριστευόντων μ. | 13. και

σωφρονεστέρος αυτού cod . || 14 και συμφέρει λ. cod . ; fortasse εί σ .

Cap. ΙΙ . 1. vel γέρων vel tale quid ; ανθρ. λέγω cod . || 2. Δημάδημος cod . | 3. πιστεύσωμεν αυτούς το σθενίτης ονο

addite aliquid etiam de ejus ætate , in qua æstimatu perfa- desertos consiliariis vestris opprimat et incurset. In quo ne

cile est, quod ille dimicare forsitan confidentius, consulere quid a militibus de oratoribus dixerim : equidem puto vel

dementius possit. Enimvero, ait, Tyrios excidit : neque enim canes decem solo latratu suo et infestissimis lupis et ceteris

poterant illi forsitan restitisse . Thebanos evertit , non illos
bestiis terrori esse , etiamsi in illos dente nil valeant; his vero

quidem inertes aut belli artibus alienos , sed enim freqnen- quiescentibus aut facessentibus, vel ignavissimam bestiam to

tibus admodum discriminibus fatigatos. Peloponnesios , ait , tis gregibus perniciosam satis atque infestam esse consuesse . »

: captivitate subjecit , neque hoc addit , non bello , non telis, III . In hanc fere sententiam Demades dixerat. At

enimvero lue corruptos et fame. Hic nunc, si placet, hic sane vero Athenienses Demosthenis tunc consilia flagitabant,

proferte in medium nostra Xerxique experimenta , qui mare quod scilicet ejus viri orationisque majestas sæpe eorum

inolibus presserit, qui altum illud navibus straverit, qui commoda consiliaque rexisset. Tum dicitur is orator con

terram illam omnem exercitu suo texerit, qui aera ipsum surrexisse, manuque de populo tumultuante silentium po

telis jaculisque velaverit. Deinde illum quidem Persen scens in haec erupit : « Ο cives viri ( placet enim in presenti

adeo spirantem et confidentem abegimus, incensis ejus vos hac communi nostrum appellatione nominare , ut scili

navibus aut etiam superatis : et tot illa milia exercitus ab cet sub nomine adfectus hujusmodi intelligi promptius sit ,

hac civitate repulimus, Cynægiro et Antiphonte et Mne- quidquid omnium dixero , id non meo mage , quam com

sicharmo aliisque non multis illi violentiæ occursantibus. muni scilicet vestrum commodo profuturum )! Agitur enim

Nunc autem nos , quorum duces roburque virium enume- hæc curia , ut video , super tractatu utrumne vobis arma

rare difficile est , reniti Alexandro declinabimus puero con- adversum Alexandrum sint sumenda , an vero nobis ejus

fidenti , et hisce noxiis satellitibus , qui inprudenti inpru . conditionibus obsequendum . In quo quidem accedere me

dentius obsequentes , tenieritatem ejus præcipitare mage laudareque Æschini sententiam non segniter profitebor.

poterunt quam fulcire ? « Ad quos (id per deos deliberate) Usus est enim oratione admodum modesta et tensperantis

quid tandem destinandos Æschines censeat decem pariter sima , ex qua videtur neque viribus nostris diffidere, si bel

oratores ? Eosne omnes quorum singulis sæpe salutis vestræ landum foret , neque contemplatione harum præsentia

consilia rexistis ? Neque hoc videtis Alexandrum vobis commoda neglexisse. « Enimvero quoniam hæc illo dicente

subtili quodam et clandestino consilio monstrasse , quid a multis audio sic accepta , ut segnis cujusdam et alieni de

illud sit tandem , quo ipse quoque intelligat se disparem bello sententiam ;interim nunc ad orationem eam transeam ,

Atheniensibus fore ? Quippecum in rebus agendis bellicisque qua Demades usus ; robustus sane ille vir ac disertissimus

pariter atque civilibus omne factum fundari stabilirique ita in suadeudo peroravit , ut nos putaret exemplis olim fe

videatur ntilitate consilii, ut tunc demum rectius atque licium gloriarum ad præsentia quoque percula producen

consultius manuum opera subsequatur; id ipsum vobis dos . Ait enim nos Xerxem finibus ejecisse, Cynægiro sci

avertere ac prævenire conatur; ut veluti inermem ratem licet duce et hisce quiuna cum ipso militabant. Ad quam

sollertia gubernantis , sic vos urbemque Atheniensium totam partem orationis quæso , Demade , ut paulisper ea , quibus



58 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ . Β, γ , δ, ε .

και επιταγήν έχει δυνάμεθα γαρ δημηγορούντες μέν | τηγίας. (7 ) Ουκ ήν γάρ δίκαιον αγανακτείν τω βασιλεί.

οι ρήτορες , όπλα δε λαβείν εσμέν αδύνατοι. Καίτοι | Αλλ' εναντίος , φησί. Στασαγόρας τη βασιλεί εγίνετο

Ξέρξης το μεν πλήθος μέγας ήν, αλλά βάρβαρος , και και γάρ έννης και ο βασιλεύς και στρατηγός. Τί δή

υπέρ της των Ελλήνων φρονήσεως ηττήθη (%) , Αλέξαν- μέμφεσθε τον Αλέξανδρον ότι καθείλε Στασαγόραν;

δρος δέ έστιν “Ελλην και ήδη τριςκαίδεκα πολέμους | 'Αλλά 'Αθηναίος ήν , φησίν. Η γάρ προφήτης και υπό

συμβαλών ουδαμού ηττήθη , αλλά και αι πλείονες πο- Στασαγόρου καθαιρεθείσα μήτι ουκ ήν 'Αθηναία ;

λεις χωρίς μάχης αυτόν προσεδέξαντο. Αλλά φησινΑλλά φησιν | Καίτοι ημάς εκδικών Αλέξανδρος τούτο έπραξε τη

είναι ασθενείς τους Τυρίους · αλλά (6)] οι Τύριοι προς | γαρ ημετέρα (8 ) προφήτιδι απέδωκε την προφη

Ξέρξην ναυμαχήσαντεςκαι νικήσαντες τας τούτου νήας | τείαν , και

ενέπρησαν. Πώς δε και Θηβαίοι αδύνατοι , οίτινες αφ'
[ΚΕΦ. Δ '.]

ου εκτίσθησαν ουδεπώποτε ηττήθησαν , νύν δε 'Αλεξάν- Ούτω Δημοσθένους ειπόντος, πολύς έπαινος παρ'

δρω εδουλώθησαν. Πελοποννήσιοι [φησίν ουκ υπ' | 'Αθηναίοις εγένετο, και θρούς ακατάληκτος. Και ο μεν

αυτού , αλλά λιμώ ηττήθησαν. ['Αλλά] τότε έπεμψεν | Δημάδης εσιώπα , Αισχίνης δε επήνει , και Λυσίας

αυτούς από Μακεδονίας στον Αλέξανδρος. 'Αντιγόνου | εμαρτύρει , και Πλάτων (2) συνετίθετο , και οι 'Αμφι

δε του σατράπου ειπόντος : Oις μέλλεις πολεμείν | κτύονες εψηφίσαντο , και οι Ηρακλέες (3) ουκ αντέλεγον,

σίτον πέμπεις ;» είπεν ο Μακεδών, « ίν'εγώ μαχομένους και το δε όλω δήμω συνεδόκει τους υπό Δημοσθένους ειρη

νικήσω αυτούς , και μη λιμώ αναιρεθώσι . » Και νύν μένοις. Ο δε Δημοσθένης λέγει : « Έτι τούτο απο

αγανακτείτε ότι Στασαγόρας μετετέθη υπ' αυτού. ο λογήσομαι. Λέγει Δημάδης ότι Ξέρξης ετείχισε την

δε πρώτος αυτός έστασίακε· καί γάρ τη ξερεία είπε διά | θάλασσαν ταϊς ναυσί, κατέσπειρε δε την γήν στρατο

το σημείον" « Εγώ δε σε μεθιστάνω της προφητείας » . | πέδους , και τους όπλοις τον αέρα εσκέπασε , και την

“Ο δε γνούς αυτον αφρονήσαντα (6) μετέστησε της στρα- Περσίδα αιχμαλώτων Ελλήνων επλήρωσε. ) Και

μασθέντα cod. | 4. ηττηθέντα cod. || 5. uncis inclusa supplevi , ut passim || 6. αναφρονήσαντα cod . || 7. γούν ? aut γάρ..
τη ιερεία ? || 8. ημέρα π. απέδοτο cod .

Cap. ΙV. 1. ακατάλληλος cod . || 2. Πλάτιων cod . || 3.quid hoc ? || 4. όπλοις αέρα έπλήρησε και την Π. αιχμαλώτων Ελ.cod.

magnopere consulebas , mecum conferre tractareve ne du- quoque laborantibus direxisse , adeo ut Antigono duce

bites . Quid enim tandem mihi diceres , si a te exactum iri Alexandri resistente, quod hisce vires et alimonias destina

vellem , uti tales aliquos etiam nunc mihi duces promeres, ret, cum quibus mox foret bello et præliis decernendum ,

ac tum demum in Alexandrum hortarere ? Quod si illi non Alexandrum respondisse sit palam : « Ut, inquit, intrinsecus

assunt tales aut tot , utique nobis quoque sunt consilia tu . eos et inter se decertantes bello vincam , nec gloriæ meæ

tioris commodi volutanda , considerandumque præ omni- palmam luis sibi aut famis nomina vindicent. » Et hæc qui.

bus, an præsentibus commodis periculorum gloria præ- dem ita sint. Mirari tamen vos interim non oportet,

optanda sit. Non enim si orationis plusculum in curiam Stasagoram magistratu esse dejectum , cum indignatio illa

detulerimus , autcompta satis atque ornatiora verba prom- vobis utilitatique communi proficiat. Nam si Atheniensis

pserimus, exim nobis aliquid virium accessurum est , et Stasagoras æque ac sacerdos illa templi nostratis est, quam

arma fabricata nova de verbis. At dices magnum illum et magistratus ille privaverat sacerdotio ; nonne prævenisse

potentissimum regem Xerxem fuisse, sed eundem nostro indignationem vestram et sententias videtur Alexander, cum

apparatu superatum . Donamus. Et quamquam haud du- illam injuriam in auctorem verterit, quam Stasagoras fece

bium profitendum sit nos illius viribus minores longe fuisse, rat in sacerdotem ?omniaque quæ ille in contumeliam nostri

consilio vero et prudentia potiores ; nunc tamen intelligo fecerit proinde ultus sit, ut a nobis quoque ulciscenda esse

videoque, ne illud quidem Alexandro deesse , quo a nobis præsumeret? »

Xerxes potuerit superari. Tredecim ferme jam numero IV. In hisce etiam nunc Demosthenis oratio versabatur,

ejus bella pariter et victoriæ numerantur, civitatesque illi et adclamatio protinus nimia Amphictyonum erat, et tumul

innumeræ , quin immo provinciæ consensere , aut quæ tus incongruus, ac Demadi silentiumjubebatur : laudari vero

contumacius sponte cedere detrectaverint, subjugatæ . Quæ nonnunquam Æschines etiam ab optimo quoque. Sed enim

quam dant consiliis viam nisi ut periculo cardamus ? Vide- consurgens ait (ilerum Demosthenes) : « Xerxem maria

licet Tyrii inbelles , ut ait Demades , faere et idcirco quidem muro munisse, profundum etiam navibus constra

superati. Ili sunt Tyrii , qui adversum classem innumeram visse, exercitu Græciam conplevisse, aera ipsum subte

Xerxi confidentissime restiterunt , atque eam deinceps in- xisse jaculis et sagittis, gentem Persidos denique super

cenderunt. Inermes , inquit, Thebani. Illine qui omne duxisse captivitatibus Græciæ . Laudamusne igitur ejus

ævum omnemque ætatem suam non in bellis modo, verum potentiam qui hæc fecerit, an exsecramur , quod urbes

in victoriis consumpserunt? » Addit etiam , Peloponnesios Græciæ spolians suam barbariem frequentaverit ? Quid ergo

non ab illo victos, sed fame lueque superatos : quibus ad hæc exempla Alexandrum provocamus? qui Græcorum

quidem Peloponnesiis Alexandrum satis constat frumental quidem quisque sibi restiterit non captivitate duxerit, sed
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** Ούνυν δικαίως επαινείται (6) και βάρβαρος υπό 'Αθηναίων, Και λόγω υπέταξεν εαυτώ (10) την Αίγυπτον.

ότι τους Έλληνας ηχμαλώτισεν ; ο δε Αλέξανδρος | δεν γάρ έστιν βασιλεύς , ει μή προς φόρον γήν έχοι.

“Ελλην ών και Έλληνας συλλαβόμενος , τους αντιταξα- | Πρώτος ούν Ελλήνων Αλέξανδρος έλαβε Αίγυπτον,

μένους αυτώ ουκ ήχμαλώτευσεν , αλλ' έστράτευσε και ώστε και πρώτον αυτόν γεννηθήναι Ελλήνων και βαρ

τους αυτή γενομένους πολεμίους συμμάχους [προςποι- | βάρων. Πόσα στρατόπεδα θρέψει εκείνη η χώρα και ου
είσθαι ] ήξίωσε , ούτως δημοσία είπών « Του παντός | μόνον τους εγγύς καθεζομένους αλλάκαι τους εν πολέμω

έσομαι περικρατής τους μεν φίλους ευεργετών, τους δε μαχομένους. Πόσας πόλεις και νήσους ( 11 ) αναπλη

εχθρούς φίλους ποιών . » Και νύν Αθηναίοι φίλοι τυγχά- ρώσει ανδρών εις κατοικήσεις ; ώσπερ γαρ πολύπυρός

νοντες και καθηγηταί Αλεξάνδρου , εχθροί ** λαληθή- έστιν , τοσούτον και πολύανδρος. ** και γάρ αν αιτεί και
σεσθαι και ου δύνασθαι (ε) . Αισχρόν γάρ υμάς τους βασιλεύς, ευκταίως διαδώσει. Και υμείς βούλεσθε

διδασκάλους αμαθείς φανήναι , και τον υμίν μαθητεύ- | 'Αθηναίοι πολεμείν 'Αλεξάνδρω τοσαύτην έχοντι την

σαντα υμών των διδασκάλων σωφρονέστερον φανήναι. | χορηγίαν (12) προς πάσαν χρείαν το στρατοπέδω ; ήν

Ουδείς των Ελλήνων βασιλέων επέστη (1) τη Αι- Γ γάρ και υμϊν ήδιστον και ευκταίον ** (13) [πόλεων

γύπτω , ει μή μόνος Αλέξανδρος και ταύτα ου πολε- | 'Αλέξανδρος τοσαύτην έχων τε την χορηγίαν προς

μήσων, αλλά χρησμόν αιτησάμενος που της ονομασίας | πάσαν χρείαν το στρατοπέδω ] , αλλ' ο καιρός ουκ

εαυτού αείμνηστον πόλιν κτίση. Και έλαβε και ήδη | άπταιτεί**

εθεμελίωσε και ανήγειρε παντός γαρ έργου σπουδείως
[ΚΕΦ. Ε' .]

γενομένης της αρχής, πρόδηλόν (8) εστι ταχέως και το

τέλος ήξειν . Επέβη τη Αιγύπτω βασιλευομένη υπό Ούτως ειπόντος Δημοσθένους εξ ομονοίας πάντες

Περσών και αξιoύντων των Αιγυπτίων συστρατεύσα- | επείσθησαν πέμπειν Αλεξάνδρω νικητικόν στέφανον

σθαι αυτό (0) προς τους Πέρσας, απεκρίνατο ο φρενή- λιτρων πεντήκοντα μετά ψηφισμάτων ευχαριστικών

ρης παις: « Αμεινότερόν έστιν υμάς Αίγυπτίους όντας και ετέρων πρέσβεων ενδόξων · ου γαρ έπεμψαν αυτοί

την του Νείλου πλημμυρίαν και την τής γής γεωργίαν τους ρήτορας. Οι δε πρέσβεις παρήσαν εις Πλαταιάς

απεργάζεσθαι και την του Άρεως τόλμην καθοπλίζεσθαι, » Ι και αναδιδούσι τα ψηφίσματα τώ βασιλεί. Ο δε

Correxi ex antecedd . | 5. υπαίνει cod . || 6. Vide Valerium. || 7.απέστη cod . ; fortasse επέβη . || 8. γενομένην αρχήν πρόδηλος

cod . | 9. αυτοίς . 10. αύτών cod . || 11. ναύσους cod . Mox πολύπειρος cod . || 12. χωρικίαν cod . | 13 ευκταίων cod. Locus rman

cus . Uncis inclusa aperte repetita sunt ex antecedentibus πολεμείν Αλεξάνδρω τ . έχοντι κτλ .

victoriæ liberalitate correxerit, unaque secum coegerit mi universis subditis militaret. Perfecit igitur partim expe

litare , professus palam id esse votum regno et potentiæ rimentis et ostentatione virtutis, partim et oratione pru

suæ , ut amicos quidem adficeret beneficiis, inimicos vero denti, ut non solum parere ei libentibus sit Ægyptiis, verum

transduceret ad amicitias. Quod si id illi votum et propo- etiam ad ea pendenda , quæcumque sint regibus necessaria ,

situm fuit , Athenienses nos qui amici Alexandro fuerimus, faciles animos habeant et voluntatem . Vident denique

quimagisteria nostra eidem præiverimus , inimici tanto viro quanta primus omnium apud Ægyptum imperii sui jecerit

quod malumus esse quam amici , id vero ego dici turpe fundamenta. Quot enim exercitus milia urbs illa alere

Atheniensibus puto , fieri posse porro non arbitror. Turpe possithaud dubium est, neque his modo sufficiens quæ ma

enim est , nos quidem , qui illi magistri fuerimus , consilio nibus suis atque gremio teneantur, sed procul etiam Jabo

inprudentissimo deprehendendi; illum autem qui a nobis rantibusetdimicantibus idonea sustentatrix , una viris una.

has scientiarum artes acceperit, prudentia nos et sapientia que his omnibus quæ sint multitudini necessaria opulens

prævenire. et abundans , facilis ad obedientiam regis , prudentia ejus

« Sed hæc omittamus. Ad illa nunc animos adverlite . scilicet, qui sic instituerit obsequentium mores. Alimo

Quis rex lyrannusve, quisqueGræcorum imperator Ægyptum niam petit ? protinus parent. Auro indiget ? sunt vectigalia

aliquando aggredi aut irruere ausus esset , quod ille solus ditia . Militem quærit ? animis volentibus præsto sunt .

cum deorum auctoritate fecisset ? Clementia sua seapse Et hisce nos opponemus periculum nostrum , quibus uti

sic et bencficiis commendavit , ut tantam illic urbem condi- que per concordiam copulati auctiores esse instructioresque

derit ac fundaverit, quantam sub omni orbe terrarum nullam poterimus ? lacessitis vero, ne quid infaustius dicam , sem .

fama distulerit ; idque in his regionibus factum quæ nuper per in armis et præliis ? »

agere Persæ sub ditione videbantur. Enimvero ipsis indi- V. In hanc sententiam Demostheni omnis Atheniensium

genis id petentibus ac deprecantibus, qui cum Alexandro numerus congruebat. Decernit denique coronam auream

belli fortunamsubiredeligerent,ille Alexander, ille, inquam, Alexandro esse mittendam pondo L, consultumque ordinis

quem vos menfe captum et percitum nominatis , hac Æ- fit quo gratiarum actio videretur, una legatis qui honora

gyptios oratione conpressit qua diceret, idci se illis tissimi forent ejus urbis, dummodo ab illa oratorum trans.

tantam civitatem urbemque condidisse , ut ipsis exercenti- missione temperarent. Profecta ergo legatio cum apud

bus terram et quieti indulgentibus ac remissis , ille pro Platæas regem Alexandrum offendisset, insinuassetque
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αναγνούς και μαθών την Αισχίνου συνηγορίας και την | νος * : μόλις δε τούτο η βουλή ποιήσαι , ει μή ήμην και

Δημοσθένους εκκλησίας και την των 'Αμφικτυόνων | αυτός Αθηναίος : * * Πότε γάρ τι καλώς έβουλεύσασθε

συμβουλίαν έγραψεν αυτοίς επιστολήν ούτως περί των παρ' υμίν δοξάντων; Ευκλείδην εν φυλακή

Αλέξανδρος υιός Φιλίππου και Ολυμπιάδος μη- | απεχλείσατε άριστα υμίν συμβουλεύσαντα : Δημοσθέ

τρός· ούπω γάρ ερώ βασιλεύς μέχρι του πάντας τους ή νην (2) έφυγαδεύσατε · πρεσβεύσαντα υμίν τα συμφέ

βαρβάρους τους Έλλησιν υποτάξαι. Εγώ μεν έπεμψα ή ροντα προς Κύρον 'Αλκιβιάδης εξυβρίσατε αγαθών

προς υμάς πεμφθηναί μοι τους ρήτορας , ουχ ίνα αυτούς | ομών γενόμενον στρατηγόν : Σωκράτην ανείλετε (5) ,

κολάσωμαι , αλλ' ένα ως καθηγητάς ασπάσωμαι. Ουκ .το παιδευτήριον της Ελλάδος: Φιλίππω ήχαριστήσατε

επέτρεψα γάρ έμαυτώ μετά στρατιάς ανελθεϊν, όπως το ένα τρισί πολέμους συμμαχήσαντι υμίν Αλέξανδρος

μη πολεμείν με υπολάβητε , αλλά μετά των ρητόρων | μέμφεσθε ένεκα Στασαγόρου στρατηγού αδικήσαντός

αντί του στρατού , ίνα παντός δέους υμάς απαλλάξω. με και υμάς· αυτός γαρ την ιέρειαν της θεού ούσαν

Υμείς δε άλλως ήνέγκατε προς εμέ , ελεγχόμενοι υπό | Αθηναίοις καθείλε : εγώ δε αυτήν εδωρησάμην (6) τη

της ιδίας εαυτών άβουλίας· όσα και ευλαβούμενοι | προφητεία . Αποδεχόμεθα δε την (6) των ρητόρων

διέθεσθε ( 1 ) Μακεδόνας . Πολεμούντος γάρ του πατρός | προς υμάς συνηγορίαν, Αισχίνην μεν είκότα (6) ημίν

μου Φιλίππου προς Ζακυνθίους, υμείς σύμμαχοι Ζα- συμβουλεύσαντα , Δημάδην δε γενναίως εκκλησιάσαντα,

κυνθίοις γεγένησθε· υμών δε πολεμουμένων υπό Kο- Δημοσθένην δε προς τα συμφέροντα υμίν συμβουλεύ

ρινθίων, Μακεδόνες σύμμαχοι υμών γενόμενοι απήλα- σαντα. Εσεσθε ούν πάλιν Αθηναίοι (7) · και μηδεν υπ'

σαν Κορινθίους. Και το άγαλμα της Αθηνάς * * εμού ευλαβείσθε παθείν κακόν · άτοπον γάρ εμοί δοκεί

καθηρήσατε.Δίκαια τα αντιμίσθια απελάβομεν παρ’ | είναι εμέ περί ελευθερίας μαχόμενον προς τους βαρ

ομών ανθ ' ών ημείς υμίν εποιήσαμεν . " Οθεν μη | βάρους το της ελευθερίας θέατρον 'Αθήνας καθαιρη

θαρρούντες τη γνώμη εφ' οίς ήμαρτήσατε δειλώς έχετε , σαι . (8)

μή τη βασιλική διεπαρθείς εμαυτόν εξ υμών αμυνόμε

Cap. V. 1. conj. δειλιάσθε ,.quod verbum accusativo serioresjungunt. Infra in eadem sententia est δειλώς έχετε. | 2.

ιπποσθένην cod . | 3. ανήλατε cod . | 4. αυτή ελωρησ . τη φ. cod . || 5. τη cod . | 6. είκοντος cod . || 7. Αθήναι cod . | 8. καθη

ρήσατε cod.

mandata , et Demosthenis una suasione consensum Am- vos etiam ad præsentem discordiam memoria iniquitatis

phictyonum universorum ; ad ejusmodi responsum regis vestræ ducebat, non sinens utique animo nostro benignita

benevolentia protinus transfertur : tique confidere , ob id vel maxime , ne quando majestate

« Scriberem vobis , Athenienses , ut rex , sed ab hac me hac regia sublimatus ad ultionem præteritæ injuriæ magis

appellatione distulerim , donec omni barbaria subjugata quam ad affectum civicum raperer. Verum id neque mihi

effectus hic meus nomini Græco proficiat. Enim quoniam a natura est, neque civica religio permittit , qui et apud vos

jampridem scripseram decem oratores vestros ad medesti- studuerim , et ipsi Atheniensem esse malueritis , et ego

nari, quod eorum culpa inobsequentiæ argueremini, scire nomine hoc participato me glorier gloriatusque sim . Enim

vos par est, non eo me istud consilio fecisse quo potentiam intelligo naturale vobis esse sic sapere , cum præterita quo

meam in eos , quorum disciplinis institutus essem , aliquis que exempla in eos, quorum consiliis uteremini, hostili vos

experiretur. Etenim si id facto opus esset , utique una cum animo fuisse testentur. Sic Euclidem prædicatum apud

exercitu martioque terrore ad vestra mænia transcendissem . vos sinceritate suadendi clausum carcere necavistis . Sic

Sed quoniam hæc ostentatio inimica vel bostica est , idcirco Demosthenem porro , cujus urbs vestra oratione pariter

prudentissimos vestrum convenire colloquio meo malui , staret et cura , in exilium projecistis. Tum Alcibiadem

ut cum his communis commodi disceptator subsicui metus legationes vestras naviter apud Tyrum et efficaciter pro

vos formidine solverem . Enimvero ros qui conscientia secutum curiæ vestræ consortio abrelegastis. Sapientiæ

premeremini , nihil omnino semel erga mea obsequia con- denique totius apud vos Socratem magistrum injustissima

sultantes , quin etiam explorantes idoneum tempus quo morte multastis. Ingrati Philippo qui tribus bellis auxilio

meos Macedonas infestaretis id animi prodidistis, quod vobis et suppetiis fuit : quique queramini de Alexandra

adversum nos tunc etiam habuissetis, cum patre meo Za- velut ob Stasagoræ injuriam , quæ omnis vindictæ vestræ

cynthios oppugnante auxiliatores diversæ parti fueritis. profecerat. Idem enim Stasagoras sacerdotem Athenien

Contra autem cum vos a Corinthiis oppugnaremini, Ma- sem sacerdotio privaverat. Enimvero quoniam ista hæc

cedonum auxiliis et suffragiis potiti Corinthiorum vim a nunc omnia ex animo et memoria nostra placuit aboleri, sic

vobis repulsam esse meministis. Rursusque nobis Minervæ vobis ad præsentia mihi responsum habetote : probatas

simulacrum ritu nostro erigentibus in Macedonia , vos si- mihi satis laudatasque esse suasiones Æschinis : Demadem

mulacra et imagines patris mei e templis ac sacris vestris quoque non improbari, quod constantiam suam civibus

deponendas esse dixistis. Egregiam igitur vicem pro tot curiæ probatam vellet : sed enim laudari præcipue Demo

et talibus beneficiis a vobis accepimus. Quæ profecto | sthenem , qui unus veræ utilitatis et commodi vestri tenas



PSEUDO -CALLISTHENES II , 5, 6, 7. 61

[ ΚΕΦ. 5' ) επείσθητέ μοι· ότε δε ναύς άνθραξ εγένετο , τότε πά

Ταύτα δε πεμψάμενος και τα στρατεύματαπαρα- γάρ κατά γνώμηνιότι Ξέρξην ήπειλήσατε(5), υπενοείτε
ρεστε δεόμενοί μου . 'Αλλ' ου μέμφομαι υμάς · έχοντες

λαβών είς Λακεδαίμονα παραγίνεται . Οι δε Λακεδαι- και Αλέξανδρον τούτο ποιεϊν· αλλ' ουχ υπεμείνατε τα

μόνιοι θέλοντες αυτώ ενδείξασθαι το γενναίον και όπλα τα ημέτερα χωρήσαι . Ούτως απoφηνάμενος
καταισχύναι τους Αθηναίους , ότι εφοβήθησαναυτόν, και συνθήσας τουςστρατηγούς Λακεδαιμονίοις, την πόλιν

απέκλεισαν τας πύλας και τάς ναύς επλήρωσαν (1): | απολέμητον κατέλιπε και αφορολόγιστον. Κακείθεν

μάλλον γάρ ναύμαχοι ήσανήεπίγής πολεμήσαι(2). Μα- όρμησεν εις τα μέρη των (4) βαρβάρων, διά της Κι

θών δε αυτών την παράταξιν πρώτον πέμπει επιστολής:
λικίας.

« Αλέξανδρος Λακεδαιμονίοις γράφει : πρώτον συμ

βουλεύω ήν είχετε από προγόνων φήμην φυλάσσειν · [ ΚΕΦ. Ζ' . ]

το γάρ χαίρειν εν υμετέρω έστιν άνπερ ήτε άξιοι και

πολεμισται αήττητοι , δράτε μή νύν καθαιρεθήτε της Δαρείος δε συνηθροίζετο(1) τους ηγεμόνας Περσών(2).

δόξης , μηδέ ενδείξασθαι βουλόμενοι το σθεναρόν 'Αθη- | Και συνεβουλεύοντο τί δέον αυτούς πράξαι. (3) 'Ελεγε

ναίοις , υπ ' αυτών καταγελασθήτε • ώστε αποβήναι των δε Δαρείος · « Ως (4 ) δρώ κατά προσθήκης και πόλεμος

νηών εχόντες , ίνα μη το πυρ υμάς καταφλέξη . εις δύναμιν επιβαίνει (6) : καγώ μεν τον Αλέξανδρος

Ούτως αναγνωσθείσης της επιστολής, ουκ επείσθη- ληστρικά φρονείν υπενόουν, αυτός δε βασιλικά έργα

σαν, αλλά ώρμησαν εις μάχην, ώστε και τους εκ των | επιχειρεί. Και καθώς oύν(6) ημείς μεγάλοι δοκούμεν

τειχών μαχομένους τους όπλοις καταπεσείν, τους δε εν είναι Πέρσαι (1), ούτω (8) μείζων Αλέξανδρος τη φρο

ταϊς ναυσι καταφλεχθήναι . Οι δε περιλειφθέντες | νήσει τυγχάνει(ω)·ημείς δε επέμψαμεν αυτώ σκύτος και

ήλθον ικέται και δεόμενοι του [μή] αιχμαλωτισθήναι. | σφαίρας επί το παίζειν και παιδεύεσθαι( το) · ώστε σχε

“ Ο δε είπεν · « " Οτε εγώ πείθειν υμίν προσήλθον, ουκ Γ ψώμεθα τα συμφέροντα εις επανόρθωσιν των πραγμά

Cap . VI. 1. έπρησαν cod . V. Valerius. || 2. πέμπει επιστ . πρώτην cod. || 3. απελάσατε ? || 4. Ηaec verba in cod . C. postrema

sunt capitis 44 lib. I, nisi quodin cod . A est τα μέρη κατά των β.

Cap. VII. Ηic cod . A redit ad narrationem codd. B C, quam inde a lib. Ι . cap . 45 reliquimus. || 1. συνήθροισε C. || 2.

πρός πόλεμον add. C. || 3. συνεβουλεύετο αυτοϊς τί δέον έστιν αυτώ διαπράξασθαι C. | 4. ώς om . Β. || 5. έκβαίνει Α . | 6. καθ '

όσον Α . | 7. 'Αλεξάνδρου και Ελλήνων addit C , quasi in antec . esset μείζονες || 8. ούτω et ημών om. Β ; μείζ. ημών φρένι C ;

1 9. Α : τολμή φαίνεται pergit Α : και τάχα εμού αυτού πέμψαντος σκύτος κτλ . | 10. addit Α : αυτός δε τελείως παιδευθείς επ ' εμέ

τον καθηγητής έσται τα όπλα νικήσων . || 11. malim μή ; cod . A haec om . usque ad v. δέδοικα . || 12. και καθ . Β. || 13. ο μείζων

ea vobis quæ essent ad amicitiam nostram suaserit. Sit ctis armisque depositis , amicitiæ suæ potiusquam armorum

igitur Atheniensibus dignitas quæ cluebat , neque ex me capere experimentum . Ceteroqui si quos sententia melior

quicquam dubium formidaverint, cujus hæc est vel maxima indidem non deduxisset , Nammis et incendio deponendos.

summa sententiæ , ut cum mihi adversum barbaros pro Acceptis igitur hisce mandatis non modo Nexi Lacedæ .

libertate communi bellum et inimicitias elegerim , eam monii non sunt, sed confidentius in arma concurrunt. Cæpto

præcipue urbem Atheniensium tuear, quæ theatrum quod- autem atque exercito per biduum prælio non difficile

dam et communis curia videatur esse Græciæ universæ , » Alexandro fuit flammis injectis excidii periculum Lacedæ

VI. Cum in hanc sententiam Alexander Atheniensibus moniis ostentare. Quare tunc demum supplices summissi

respondisset , collecto exercitu Lacedæmona proficiscitur. que , ne illud excidium sibi et captivitas perseveraret ,

Id enim sibi vel opportunissimum tempus Lacedæmonii procedunt. Ad quos rex ait : « Equidem scio, te integris

adrogabant, quo virium suarum potentiam demonstrarent in etiam tunc rebus hæc consulere voluisse ; at enim vos

Alexandri inimicitias, cajus concordiam tunc Atheniensium cum post classis vestræ urbisque incendia supplicetis, non

civitas maluisset. Adventanti igitur Alexandro ad urbem improbo vel serum pænitendi consilium . Sed enim utique

suam objecta sunt claustra portarum , classemque armis et vos exempla ducebant perinde arma nostra ut Xerxi Persica

militibus instruxere, quod utrimque terra vel mari formi- posse propelli. Sat igitur sit quid de utroque diversum

dolosos se fore Alexandro arbitrarentur. fortunae senseritis . » Et cum his dictis facessere protinus

His rex conpertis, primum ad eos per epistolam loquitur, militem suum ab expugnatione urbis Lacedæmonis jubet ,

qua moneret uti boni consulerent, eamque gloriam belli: liberamque eam et ad formam pristinæ majestatis civibus

cam , quam majores sibi strenue peperissent, nullo turpi haberi permittit..

pericolo amitterent solverentque. Etenim si quid eorum VII. Tunc rebus Græciæ sic conpositis, ire in barbaros

fortuna in præsentibus vacillaret, cunctæ quoque priscarum tendit itinere per Ciliciam ordinato . At vero Darius con

memoriæ gloriarum una sibi perituræ viderentur : eventu- ductis in unum satrapibus universis et ducibus bellandi

rumque profecto , ut dum Atheniensibus obstinationem consilia quærebat , frequenter admodum recolens, ut se

pergerent ostentare , risui potius inimicis ,quam pe- opinio super Alexandro frustrata foret. Quippe illum in .

riculo hostibus forent. Igitur oportere eos, navibus dereli- crementis bellicæ rei audiebat cotidie sublimari , quem

su
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των , μη εξουθενούντες ώς μηδένα όντα τον Αλέξανδρος | Αλέξανδρος μηδέν υπερτιθέμενος , αλλά πάντα γεν

και ( α) έπαιρόμενοι τη τηλικαύτη των Περσών βασι- | ναίως ποιών. Κατά δε την γενναίαν αυτού τόλμαν και

λεία καθ'( a ) όλης της γης, καταληφθώμεν. Και δέδοικα | η μορφή αυτού εστίν · άπαντα γάρ λέοντος έχει, και ο

μη και μείζων (13) του ελάττονος ταπεινότερος( 4) ευρεθή , δε Δαρείος είπεν αυτώ : « Πόθεν συ οίδας ταύτα ; » Ο

του καιρού και της προνοίας μεταβολήν (15) του διαδή- | δε είπεν · « “Οτανεπέμφθην υπό σου , βασιλεύ , προς

ματος παραχωρούσης ( 16) . Και νύν συμφέρον ημίν εστι | Φίλιππον εις φιλίαν (23) , έβλεπον τους χαρακτήρας

παραχωρήσει την Ελλάδα ( 17) , ίνα των ιδίων βαρβά- | 'Αλεξάνδρου εν Μακεδονία , και την μορφήν αυτού και

ρων άρχωμεν, και μη ζητούντες την Ελλάδα λυτρώ- την φρόνησιν. Ώστε ούν και συ , βασιλεύ, μεταπέμψαι

σασθαι απωλέσωμεν και την Περσίδα, » της όλης ηπείρου τους σατράπας (21 ) , και όσα έθνη

Οξυάθρης ( 18) δε ο αδελφός Δαρείου λέγει προς αυτόν | σοί έστι Περσών και Πάρθων και Μήδων και Έλυ

« "Ήδη μέγαν ποιείς τον Αλέξανδρον και θάρσος αυτω | μαίων (25) και Βαβυλωνίων και των κατά την Μεσοπο

παρέχεις επιβήναι της Περσίδι, παραχωρήσας αυτή την ταμίαν (26)- έστι γάρ σοι έθνη πολλά και στράτευσον

Ελλάδα: μίμησαι ούν και αυτός τον Αλέξανδρον ( το) , | εξ αυτών άπειρα πλήθη (27), και δυνατόν εστί σοι , દો

και ούτως κρατήσεις(20) της βασιλείας · εκείνος γάρ ούτε τους θεούς έχεις εις συμμαχίαν, ηττήσαι τους Έλλη

στρατηγούς ούτε σατράπαις επίστευσε ( 21 ) τον πόλεμον , | νας · ίσως το πλήθει μέντοιγε (28 ) τών όχλων και των

ώσπερ συ , αλλά πρώτος ορμών εις τους πολεμίους και | όπλων θαμβήσομεν τους πολεμίουςημών(20). » 'Ακούσας

προασπίζων των στρατοπέδων αυτού και μαχόμενος | δε ταύτα ο Δαρείος είπε: « Καλώς συνεβούλευσας αλλά

αποτίθεται την βασιλείαν, νικήσας δεν αναλαμβάνει το | γαρ μία (20) ενθύμησις Ελλήνων κατανικά τους όχλους

διάδημα (21 *) το βασίλειον » . Ο δε Δαρείος είπε : « Τι των βαρβάρων, ώσπερ είς κύων (31) αγέλην ποι
ούν ημείς αυτόν μιμησώμεθα ; » Και είπεν αυτώ έτε- μνίων (32 ) αποδιώκει . » Και ούτως ειπών Δαρείος κελεύει

ρος στρατηγός αυτού · « Τούτω πάντων περιεγένετο(22) Γ συναθροίζεσθαι τα πλήθη .

petivi e cod . Α. | 14. υψηλότερον Β. | 15. μεταβολή Β. C. | 16. παραχωρήσης C. || 17. παραχ . τ. Ελλ . advocavier A. 18.

Όξυδέρκης BC. || 19. κατά πάντα add. C. || 20. κατακρατήσεις C. || 21. επίστασθαι επίστευσε et επ. κατεπιστεύσατο BC . [ 21 '.

το διαδ. om. C ; το βασιλ. om . Α. || 22. τούτο αυτών πάντων γάρ περιγενόμενος 'Αλ. και μηδέν υπερθέμενος BC | 23. τους

φόρους απαιτήσαι Α. || 24. βασιλεύ , τοιούτους σατράπους Β , que mancis his substituimus , babet cod. A. In . cod . C ita

est : βασιλεύ , μίμησαι τούτον έστι γαρ υπό την χείρα σου έθνη πολλά , Πέρσαι και Πάρθοι και Μήδοι και Έλυμεναίοι etc. | 23 .

'Έλαμυτών Β. || 26. addit A : και την Ιλλυρίαν χώραν, ίνα μή σοι τα Βακτρών και τα Ινδών, και τα Σεμιράμεως μελάθρων

είπω · έστι γαρ έθνα τούτων ρπ'. στράτευσον εξ αυτών etc. Cod . C ita pergit : και μέσων ταβακτρών και ταίρων το όνομα

σου εστί και άλλων ών συ δεσπόζεις πολλών γάρ εθνών κύριος ει . || 27. άπειρα πλήθη addidi ex C. | 28. μέντοιγε addidi e

C. | 29. addit C : και ούτως ηττήσομεν κατά κράτος αυτούς . || 30. μία γάρ , omisso αλλά , Β ; αλλ' ανάξια , μία γάρ Α. | 31 .

κύων Λακωνικός cod . Α . | 32. λαγωών ή ποιμνίων C.

sepe latrunculum nominasset : neque jam sese nescire Alexandrum deformavero : quin hortor oti exemplis ejus

anceps sibi et viribus hostium et imperii majestate fieri utare tu quoque. Tu illum videas nec ducibus nec præcur

certamen . Quippe ctsi sibi auctior numerus militantium soribus confidentem , sed sibimet laboris omnis officia vin

obsequeretur, audaciam tamen fortitudinemque se Alexan- dicantem , hæc agere quæ tanta sunt : quæ tu quoque , si

dri demirari. Denique pudorem suum haud dubie fateba. recta sapias , per te feceris. Viden ut primus irruat in

tur, quod ei viro pilarm habenamque misisset , quae cuivis I prelia ? prior intonet bellicum ? prior periculum suheat ?

magis quam illi ad virtutum meritum juxta essent. Ergo depositis quidem insignibus regiis , dum est miles , recupe

jubebat omnes in commune concipere quid facto melius ratis vero , cum victor est : nihilum omnium cunctabundis

repperissent. Neque enim cessatione aut desidia opus esse , aut differens , enimvero laborepræsenti semper consilia sub

in hosce provectus Alexandri virtutibus procurrentibus, secutus. » Ad hæc Darius, « Etubinam ,inquit, hæc tibi de

cumque in sese paulatim vices utriusque nominis demuta- Alexandro est comprehensa notilia ? » Tum Oxyathrus ejus

rent', quas sic in contrarium resultare non absque divina temporis memoriam refert, quo ad Philippum missus peti

providentia arbitrabatur, ut omne illud diadematis Persici tum pecunias , ab Alexandro adolescentulo etiam tunc mi

decus ferme jam in Macedonica regna transisset. Et hæc nas ejusmodi excepisset , quas de præsentibus experiretor.

quidem Darius ad suos. Quare boni consuleret rex Darius , et satrapas omnium

At vero ejus frater Oxyathrus velut indigna mage quam gentium , quæve indidem cogi possent exercituum mi

si vera dicerentur « Heu , inquit , o frater, o rex , quid hoc lia laboraret , non Parthis scilicet Elymisve , non Babylo

tandem rei est , quod tantum Alexandro isti laudator testis niis aut Mesopotamiæ data militiæ evocatione, enimvero

accedis ? Anne , inquit, hæc tibi jam meditata sententia est, armanda tum Bactra , Indos etiam et Semiramidos regna

ut illi regno tuo cesseris, Macedoniam ejus tibimet non censebat, omnesque centum et octoginta gentes , quas sihi

vindicaris ? Quin potius imitare industriam hostis tui :quod subditas sciret , ad conmilitium exercitare , ut si nihilum

ille facturus ad nos pergit ac properat, id nos bellum Gra- amplius , certe vel ostentatio multitudinis terrore quodam

cis inferamus. Neque ego hoc in loco ut ignavia testis Græcorum animis obsisteret . Hæc sententia placebat qui
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ΚΕΦ. Η' . " Εθετο ούν την επιστολών προς τηνκεφαλή αυτού . Προσ

“ Ο δε Αλέξανδρος διοδεύσας διά Κιλικίας ήλθεν επί
ελθών δε Φίλιππος ο ιατρός επέδωκα το 'Αλεξάνδρα

τον εν αυτή ποταμόν τον λεγόμενον Κύδνον(1): καθαρόν τώ βασιλεί την κύλικα του φαρμάκου είπών · « Πίε,

δε το ύδωρ (1 ) εστι, και ιδών ο Αλέξανδρος επεθύμησε | δέσποτα βασιλεύ , και ( 14) απαλλάσση της νόσου. »

λούσασθαι εν αυτώ. Και αποδυσάμενος ενήλλατο| Λαβών δε Αλέξανδρος (15) την κύλικα και κρατήσας

ψυχρού δε όντος σφόδρα του ύδατος , ούκ (3) εγένετο τη δεξιά χειρί, έβλεπεν επί πολύ τη Φιλίππω,και είπεν

αυτώ σωτήριον · ευθύς γάρ (1) ήλγησε την κεφαλήν και αυτώ• Φίλιππε , πώς σοι εμαυτόν πιστεύσω; Ο δε

πάντα τα εντός αυτού , και χαλεπώς διέκειτο(6). Οι δε
Φίλιππος · « Πίε, βασιλεύ , και μηδέν ευλαβηθής» ανέγ

Μακεδόνες , κατακειμένου του Αλεξάνδρου και αλγούν- κλητόν εστι το φάρμακον. » ο δε Αλέξανδρος είπεν.

τος , αυτοί ενόσουν και έδεινοπάθουν (6) τας ψυχάς , μή
Ιδού πίνω , » και ευθέως έπιε , και μετά το πιείν τότε

πως επιγνούς Δαρείος την νόσον 'Αλεξάνδρου επέλθη | δ' έδωκεν ( 16) αυτή την επιστολήν. Ο δε Φίλιππος

αυτοίς· ούτως μία ψυχή '
Αλεξάνδρου τοσαύτας ψυχάς αναγνούς καθ' εαυτόν είπεν: « 'Αλέξανδρε βασ λεύ ,

των στρατοπέδων έθραυσε. Και δή τις Φίλιππος ουχ όμοιον εύρήσεις με τους γεγραμμένοις. » Περισω

ονόματι, φίλτατος Αλεξάνδρω (5) ιατρός τυγχάνων, ενε- θείς(17) δε Αλέξανδρος της νόσου περιεπλάκητο Φι

τείλατο τώ Αλεξάνδρω δούναι καταπότιον, και απαλ- λίππω (18) και είπεν αυτώ : « Έμαθες ποίαν γνώμην

λάξαι αυτόν της νόσου επηγγείλατο (6). Ο δε Αλέξαν- έχω πρός σε , Φίλιππε (το): πρότερον γάρ την επιστο .

δρος πρόθυμος (ο) εγένετο τουδέξασθαι και ο Φίλιππος | λήν ειληφα του φαρμάκου, καιτότε έπιον το φάρμακον

ηύτρέπιζε το φάρμακον . Επιστολή δε εδόθη τη | Φίλιππος κατά Αλεξάνδρου ουδέν χαλεπόν έβουλεύ
πιστεύσας (20) εμαυτόν τώ ονόματί σου ήδειν γάρ ότι

'Αλεξάνδρω πεμφθείσα ( το) υπό Παρμενίωνος στρατη

γου υπάρχοντος Αλεξάνδρου του βασιλέως, ώς ότι Δα
σατο. » “Ο δε Φίλιππος είπε: « Δέσποτα βασιλεύ ,

ρείος είπε Φιλίππω το ιατρώ, ίνα σκέπη εύκει
νύν κόλαζε τον πέμψαντά σου την επιστολήν Παρμε

ρίαν ( το ) φαρμάκων αναιρήσαι Αλέξανδρον (12), επαγ- νίωνα αξίως : αυτός γάρ πολλάκις πείσαι εζήτησε φαρ

γειλάμενος δούναι αυτή την ιδίαν αδελφήν Δαδιφάρ- μάκω αναιρήσαί σε , εφ ' ώ λάβη (21 ) την αδελφών

ταν (13) προς γάμος και κοινωνόνποιήσαι αυτόν της | Δαρείου Δαδιφάρτας (22) πρός γάμος και αρνησαμέ

βασιλείας αυτού , και υπέχετο Φίλιππος ποιήσαι :
νου μου, ίδε οίω χαλεπω με παρέθετο (23) παρά σου

φύλασσεούν σεαυτόν, βασιλεύ , από Φιλίππου, και ο θανάτω. » Και ταύτα εξετάσας Αλέξανδρος και ευρών

δε Αλέξανδρος αναγνούς την επιστολήν ουκεταράχθη- αναίτιον Φίλιππον , τον Παρμενίωνα διαδέχεται και
κολάζει (24 ) .

ήδει γαρ την γνώμην Φιλίππου οία ήν προς αυτόν.

Cap . VΙΙΙ . Ωκεανόν AB ; om. C. || 2. κατάρρουν και διαυγέστατον Α . || 3. ουκ... σωτήριον C. και εγεν . α. θανάσιμον Β. |

4. ευθύς γάρ addidi e cod A. || 5. έθετο Β. έκειτο C. | 6. Κ. έδεινοπ . addidi ex C. || 7. φιλτ . 'Αλ . add . ex A. | 8. έπηγ . add.

ex A. | 9. sic C. υπεύθυνος Β. έτοιμος Α . || 10. πεμφθ .. Αλεξάνδρου excid . in B ; addidi ex C , nisi quod ibi est Παρμενίου

τινος pro Παρμενίωνος . || 11. ευκαίρως Β. ένα δω ευκαιρίαν φαρμ. ανελεϊν σε C ; ένα εάν λάβη ευκαιρίαν, φαρμ . ανέλη Αλέξαν
δρον . || 12. Αλέξ . add . ex A. | 13. Δαδ . add ex A et , ubi scribitur Δαδηφάρταν . || 14. και μηδέν ευλαβηθείς, ανέκθητον (sic)

είη το φάρμακον και απαλλάσση τ. ν . C. || 15. λαβ . δε Αλέξ. είπεν: ιδού πίνω και ευθέως έπιε C. | 16. επέδωκεν BC. | 17. sic

Α. ανασωθείς C. επιρρωσθείς Β. | 18. τον Φ. Β . | 19. φιλίας add. C. (1 20. πιστεύσας τους λόγους σου και εμαυτόν εκδώσας το
ονόματί σου Ε . || 21. λάβοιμι C. || 22. Δαδιφάντα Β. || 23. ενέθετο C. omisso οίω|| 24. και κολάζ . om . C; διαδέχεται κ. om. Α.

dem admodum regiis , et adstipulabantur etiam plerique | currentibus morbi causa contracta vix expiabilis videretur.

præsentes, nisi quod eis unum esse præ ceteris viribus penes Quare cum tempus plurimum laberetur, neque medenti.

Græcos constabat , quod plus prudentia mentis quam va- bus sedulo curatio illa pareret, Philippus quidam nomine

lentia corporum possit. Ergo secundum hæc Darius jubet sciens artis ejusdem et sedulitate acceptissimus regi confi

omnem undique armatam multitudinem convenire. cit (*) poculum quod diceret fecundaturum [ei plurimum

VIII . Alexander vero iter per Ciliciam agens , cum mul- | profuturum . Vatic . ]. Id cum die statuto Alexander hau

tum spatii sub æstivo sole armis onustus pedibus exegisset, sturus foret , forte Parmenion quidam e ducibus regis, enim

forte Cydnum haud cuiquam secundum flumen vel magni- infestus Philippo medico , hujusmodi sententiæ Alexandro

tudine vel perspicui agminis nimio rigore cum ponte trans- litteras mittit , quibus Philippum hunc clandestina tractasso

iret , delectatus ejus evidentia pariter et magnitudine, una cum Dario consilia commoneret, uti per poculum saluti

cum armis præcipitat ponte ac natabundus exit . Sed id Alexandri insidiaretur ; ejus rei mercedem Philippo fore, ut

factum etiamsi ejus ad testimonium fortitudinis plurimum sororem Darii partemque regni cum Dario pepigisset ; boni

contulit, valitudinem tamen discriminosius vicerat. Quippe igitur consuleret rex et ab illa curationis spe temperaret.

calente etiam tunc et sudante corpore incidens aquæ illius Suspectans Alexander proinde ut res erat , epistolam qui

vehementiam vel rigorem , tantam nervis injuriam perni- dem intrepidus vultu et animo ad caput lectuli protinus

ciemque tradiderat , ut undique protinus doloribus con- ponit. Accepto autem poculo , cum id jam haustui admo

( *) Inde ab hoc loco codex Ambrosianus magnam habet sedeciin paginarum lacunam , quam Majus e codice Vaticano, nos e cod.

Reg. 4880 supplevimus.
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ΚΕΦ. Θ' . πλείον έδειλίων λέγοντες· « Αλέξανδρε βασιλεύ, ει γέ

νοιτο ημάς πολεμούντας ανατραπήναι υπό των βαρβά

Εκείθεν ούν παραλαβών τα στρατόπεδα αυτού ( 1) και ρων , πώς έξομεν την σωτηρίαν ημών (5) του διαπεράσαι ;

Αλέξανδρος παραγίνεται εις την των Μήδων χώραν. “Ο δε Αλέξανδρος ιδών την δειλίαν αυτών , και ακούσας

'Ηπείγετο δε καταλαβείν την μεγάλην 'Αρμενίαν, και τον εις αυτούς γενόμενον θρύλλον, συνάξας άπαντα τα

ταύτην δουλωσάμενος ώδευσεν έκανάς ημέρας ανύδρους | στρατεύματα απεφήνατο αυτοίς ούτως" « "Άνδρες συ

τόπους και φαραγγώδεις, και διά της Αρειανής παραγί- στρατιώται , καλάς μοι ελπίδας παρέχετε της νίκης,

νεται εις Ευφράτην ποταμών, και τούτον γεφυρώσας και τούτο έχοντες(6) κατά γνώμην ηττημένοι υποστραφήναι:

ψαλίσιν και σιδηραίς κνήμαις (2) , εκέλευσε τα στρατόπεδα | διά τούτο ούν εκέλευσα εκκοπήναι την γέφυραν, ίνα

περάσαι. Ως δε είδεν αυτούς δειλιώντας, κελεύειτάκτήνη | πολεμούντες νικήσητε (7)· ου γάρ έστιν ο πόλεμος των

και τα κάρνα(3) και τάς τροφές πάντων πρώτον δια- φευγόντων, αλλά των διωκόντων ομού γάρ την νίκην

περάσαι , και τότε τα στρατόπεδα» οι δε δειλώς είχον και την επάνοδον εις Μακεδονίαν ποιήσαντες(6) νικηφό

δρώντες την επίρροιας του ποταμού , μήπως λυθώσιν ροι υποστρέψομεν· ή γαρ συμβολή (9) του πολέμου

αι ψαλίδες. Μή τολμώντων δε αυτών περάσαι, λαβών | παίγνιον ημίν εστίν . » (το) Και ούτως απoφηναμένω

μεθ' εαυτού Αλέξανδρος τους υπερασπιστές πρώτος Αλεξάνδρω τιμάς επιδίδωσι τα στρατόπεδα (1 ) , και

διέβη (4) : διήλθεν ούν και η παράταξις αυτού πάσα . ευθέως τα πολέμω επέβαινον, και σκηνοποιούμενοιέχα

Και ευθέως εκέλευσε τα ζεύγματα διαλυθήναι του Ευ- | Θέζοντο .

φράτου και δε στρατός άπας έδυσχέρηνεν επί τούτω , και “Ομοίως δε και το Δαρείου στρατόπεδον έκαθέζετο

Cap. ΙΧ . 1. διαταξάμενος addit C. || 2. κνήμεσιν C. || 3.πρόβατα Α . || 4. Interponit A scholion margini olim ut videtur

adscriptum : έστι δε Τίγρις ποταμός και Ευφράτης διά της Μεσοποταμίας και Βαβυλώνος, οίτινες απορρέουσιν εις τον Νείλον

ποταμόν φασί γάρ ότε Νείλος εις την Αίγυπτον έρχεται , τότε ούτοι οι ποταμοί κενούνται· [ supple ότε δε ο Νείλος ] αποβαίνει

της Αιγύπτου , [τότε ούτοι ] πλημμυρούσιν . || 5. ευρεϊν add . C. || 6. έχετε B | 7. ίνα ή πόλ. νικήσωμεν ή ηττηθέντες απολλών

μεθα Α. | 8. την νίκην ποιήσαντες την επάνοδον ποιήσομεν, νικ. υποστρ. B ; όμoύ γάρ την επ . εις Μακεδονίαν ποιήσαντες ν

κηφόροι υποστρέψομεν C. όμνυμι γαρ την επάνοδον την εις Μακεδονίαν γινομένην μοι , ως νικήσαντες τους βαρβάρους εις την

“Ελλάδα υποστρέψομεν υμείς μόνον θαρρείτε τη γνώμη και η συμβολή ( εί συμβή cod. ) του πολέμου παίγνιον ημίν εστίν.

Ούτως αυτού θαρσύνοντος, ετίμων αυτόν τα πλήθη και έσκηνοποιούντο, Α . || 9. συμβουλή Β. idem mox υμίν . || 10. addit C : μή

ουκ ειμί κάγώ είς εξ υμών ; ου πρώτος εν πολέμους επιβαίνω ; μη γαρ εγώ ουκ επιθυμώ θεάσασθαι την εμήν ποθεινοτάτην μη

τέρα Ολυμπιάδα ; τω ονόματι γάρ και τα αξιώματι διαφέρω υμίν, τοϊς δ' άλλοις πάσιν όμοιος υμών τυγχάνω. ] 11. ούτως

απoφηνάμενος τιμαϊς επιδίδωσι τα στρατόπεδα Β ; τιμάς εδίδου τοϊς αυτού στρατεύμασι C ; || 12. Τίγριος C. Τίγριδος Α.|13.

visset, eodem momento etiam epistolam Philippo legendam præsenti vestræ indignationi commodetis fidem , qua regem

dat. Cunnque uno in tempore et ille potum quem acceperat vestrum Alexandrum inconsulte fecisse opinamini , quod ad

transmisisset, et hic litteras perlegisset , facile dedit me. fugam nobis infaustissimum iter pontis dissolutione susti

dico intellexisse quid de sedulitate ejus opinionis habuisset. Jerit ? Aut quid prorsus de spe victoriæ residebit, si id ve

Denique cum curatio illa ad pristinum statum Alexandrum rum est ? Vel quid mage contrarium foret hujusmodi votis,

deduxisset, Philippusque ultionem mendacii flagitaret , ut quam si quid animo præcepistis , id vobis tuto pareret?

insidiatus regi Parmenio pænas capite dependit. prasertim cum in opere militari formidinis incentivum sit

IX. Igitur recepta valetudine Alexander per Medos exer. spes tutius evadendi. Sed id quidem dies ( deus) et virtu

citum ducens iter illud multis admodum diebus per deserta tis vestræ gloria procul ſecerit. Enim ego qui tot præ

regionis emensus est , multamque aquæ penuriam toleravit. liis , tot victoriis doctus nihil aliud nisi de incremento

Tandem denique ad Euphratem veniens fluvium magnitu- vestræ gloriæ cogitaverim , profecto fecisse mihi videor

dine haud cuique facile secundum , eoque constrato navibus cum sententia fortiorum , quod ignavia: intempestivo re

atque ponte , cujus iter suis incunctantibus persuaderet , ditu amputato , solius prorsus victoriæ viam dextris et

primus omnium pontem emensus auctoritatem cunctis au- gladiis reserandam esse monstraverim . Neque id dissi

daciæ præstitit. Omni igitur jam multitudine impedimentis- mulabo , quod sentio adjuvare me votis fortunam ejus.

que transmissis , illico solvi pontem compactarumque ob modi, ut si ignaviæ reditus requireretor, longe sit melius

id navium jubet vincula. Id cum exercitus universus in- hic occumbere gloriose quam post nomen victoriæ præ

dignantius accepisset , quod enim pervium sit impedimen- cedentis dedecorosius evasisse . Quin legem nobis fortitu

tum illud intra natabula fluminis projecisset; et utile arbitra. dinis dicimus , solis esse militandum , qui cursum noverint

rentur secundæ meminisse fortunæ : accepto hoc murmure ad insequendum hostem polius quam ad periculi fugam .

et indignatione militum , rex in hæc verba concionatur : Quam cum perpetuo ignoraveritis , deos ego vobis immorta

« Equidem fateor, milites, duas pariter res in animo esse les polliciti ac spei meæ vates (vades ) dixerim , nihil omnino

divisas, spem scilicet et pudorem , quarum alterum præro. passe oboriri impedimenti quin , si solita vobis utamini for

gativam præteritæ virtutis ostendit, aliud vero importuni litudine , debitam victoriam capessatis. » Ad hæc Alexandri

metus opinionibus adumbratur. Quis enim non videt abo- verba et favor militum et animus excitatus nihil omniwa

lendam prorsus memoriam esse victoriæ præcedentis, si l præter victoria desiderium conceperat.
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επάνω του Τίγρεως(12) ποταμού . Συνέβαλλον δε αλ
ΚΕΦ. Ι .

λήλοις εις πόλεμον, και αμφότερα τα στρατεύματα (13) Λειφθέντες δε οι βάρβαροι τη επιχρεία των σιτίων
γενναίως επολέμουν προς αλλήλους. Και τιςτων Περ- | αποστραφήν ( 1 ) εποίησαν εις την Βακτριανήν χώραν.

σών όπισθεν Αλεξάνδρου ελθών και αναλαβών Μακε- | ο δε Αλέξανδρος επέμεινεν εκεί κρατήσας όλον τον

δονικών όπλον, ως σύμμαχος Μακεδόνων γενόμενος , τόπον. “ Έτερος δε σατράπης Δαρείου προσελθών'Αλε

κατήνεγκεν το ξίφος( 14 ) κατά της κεφαλής Αλεξάνδρου | ξάνδρω είπεν: Εγώ σατράπης Δαρείου ειμί και με:

και έθραυσεν αυτού την κορυφήν(15). Ευθέως δε συλ- γάλα αυτά κατώρθωσα πράγματα εν πολέμω, και ουκ

ληφθείςυπό των στρατοπέδων Αλεξάνδρου παρίσταται | ηυχαριστήθην παρ' αυτού δός μοι ούν μυρίους στρα

αυτή δέσμιος . Ο δε Αλέξανδρος νομίσας αυτόν Μα- τιώτας ενόπλους , και δίδωμι σοι τον εμόν βασιλέα Δα

χεδόνα είναι, λέγει αυτώ . » " Ω γενναίε , τί σοι έδοξε | ρείον (2 ) . » Είπε δε αυτώ Αλέξανδρος Πορεύου

τούτο ποιήσαι: » Ο δε είπεν αυτώ « Ω βασιλεύ Αλέ- και βοήθεια των εαυτού βασιλεί·ου γάρ πιστεύω σοι τους

ξανδρε , μή πλανήση σε τά Μακεδονικά όπλα μου εγώ αλλοτρίους , τω προδιδόντι τους ιδίους . Έγραψαν ούν

γάρ Πέρσης είμι,Δαρείου σατράπης και προσελθών | οι εν εκείνων τω τόπω σατράπαι (3 ) Δαρείω περί 'Αλε

Δαρείωείπον αυτώ : « Εάν σοι κομίσω Αλεξάνδρου την ξάνδρου ούτως

κεφαλήν, τί μου χαρίζει ; » Αυτός δε επηγγείλατό μοιχώ
Δαρείω μεγάλο βασιλεί χαίρειν . Και πρότερον

ραν βασιλείας(16) και την θυγατέρα αυτού προς γάμον . μεν έν σπουδή φανεράν σοι εποιήσαμεν την Αλεξάνδρου

Εγώ ούν παραγενόμενος πρός σε αναλαβόμενος σχήμα | επίβασιν τηνγενομένην τω έθνει ημών , και νύν σοι πά

Μακεδονικόν, ο ήλπιζον ουκ επέτυχον ( το) . » Ακούσας | λιν φανερόν ποιούμεν , πεφαγκέναι (4) αυτόν και πολιορ

δε ταύτα Αλέξανδροςμεταπεμψάμενος όλον το στρατό- κείν την χώραν ημών και ανείλεν εξ ημών πλείστους,

πεδον αυτού , θεωρούντων πάντων, τούτον απέλυσεν· | και ημείς δε αυτοί κινδυνεύομεν (6) του απολέσθαι .

είπε δε προς τον ίδιον στρατόν: « "Ανδρες Μακεδόνες , Τάχυνον ούν μετά δυνάμεως πολλής του προφθάσαι αυ

τοιούτους δεί στρατιώτας είναι (18) .
τον και μη συγχωρήσαι αυτό επελθείν σοι: δυναμικών

γάρ και πλείστον εστι τό Μακεδονικών στράτευμα και

κατισχύει ημών. "Έρρωσο. »

τάγματα C. || 14. το ξ. add . ex A. || 15. κεφαλήν Β . || 16. χώρας βασιλικάς Α . | 17. εγώ ούν παραγενόμενος πρός σε ανέλα

βον σχήμα M. , ίνα μή ( μοι cod. ) αποτύχω τανύν δε μή επιτυχών του σκοπού , ίσταμαι δέσμιος ενώπιόν σου C ; om. haec

Α . || 18. sic A ; στρ . πρός πόλεμον Β ; στρατ . είναι προς πόλεμον τολμηρούς C.

Cap. Χ . 1. συστροφήν A C. || 2. τους ημετέρους στρατιώτας και σατράπας και αυτόν τον Δαρείον Α. | 3. έγρ. δε οι απ'

εκείνων τόπων σατράπαι τω Δαρείο : Υδάσπης και Σπιγχθήρ θεώ μεγάλω Δαρείω χαίρειν Α . || 4. πεφθακένοι C; cod . A sic :

φθάνομέν σοι το πρότερον δηλούντες Αλεξάνδρου επίτασιν γενομένην , και νυν σου φανερόν ποιούμεν φθάσαντα αυτόν επί τον

τόπον και πολιορκεϊν την χώραν και αναιρηκέναι ημάς πλείστους ημείς δε αυτοί κινδυνεύομεν σφόδρα . || 5. κινδυνεύοντες Β. |

Sed enim cum omnis Darii exercitus propter Tigridis al- Macedonum partibus ostentata , uterque exercitus ad castra

veum locatus adventum Macedonum exspectaret , nec cun- discedit. Cumque reficiendo corpori ciboque capiendo essent,

etabundus Alexander acie instructa sese hostibus obtulisset, rursus alius satrapa Alexandro se offert cum dignitatis qui.

ovepto conflictu ferventique re bellica unus e Persis armis dem illius professione , sed qui diceret se multa magnaque

Macedonicis indutus , evitata hoc astu dinoscentia , propter rei bellicæ opera pro Dario gessisse, enimvero sibi haud

similitudinem scilicet munimenti , a tergo Alexandrum ense parem gratiam repensatam . Si igitur sese susciperet, fore

infesto adoritur ac ferit. Sed ictus propter galeæ fortitu- sibi admodum facile , ut cum decem millibus reliqua Darii

dinem frustra habitus dissiluit , et comprehendendum pro- satrapas incursaret et caperet, una etiam ipsum Dariuin

tinus virum satellites properantes regi offerunt. A quo facile comprehensurus. Ad hæc Alexander reverti homi

cum Alexander requisisset causas ausi hujus, « Primum , nem, et si quid valeret, auxiliari regi suo mandat. « Qua

inquit , Alexander, nec te clam sit , non ego ex numero enim , inquit , spe alienos tibi milites tuto commiserim cives

tuo sum , enim vestralibus armis Persa vestitus. Ve- tuos propriosque prodenti ? »

rum cum satrapes sim , dignitatem ejusmodi gloriæ apud Id tamen temporis etiamtum res , absente rege Dario, per

Darium præmium pactus sum , ut si interfecto te tantæ rei ejus satrapas agebantur. Hystaspes denique et Spinter

compendium procurassem , cum regni parte filiam quoque ( Spinther ) scribunt regi : jam pridem quidem se super Ale .

regis ad conjugium promererer. Quæ profecto haud dubie xandri exercitu ea quæ compererant nuntiasse , enimvero

forent, i fierent Vat. ) , ni tecum fortuna potius quam me- nunc longe auctioribus viribus invasisse partem Persici

cum stetisset. » His auditis Alexander multis suorum pre regni, pluribusque interſectis et captis, non sine periculo

sentibus iterare eum jubet sermonem promissi et audaciæ , ac discrimine sese vexare ; oportere igitur se quam pri.

laudatum denique fidei ac fortitudinis ad suos ire jubet , mum una cum omni exercitu ad confligendum Alexandro

quod exemplo strenui utilisque præcepti apud milites suos praesto esse .

id esse vellet, si pari fide in se quoque sui satellites uterentur. His litteris Darius acceptis ipse quoque ad Alexandrum

X. Sed hoc quidem die inclinatione tantum leviter pro scribit in hanc sententiam : « Video tibi laboratum ne quid

PSEUDO -CALLISTUENES
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σοι

Λαβών δε Δαρείος και αναγνούς τα γράμματα αυτών | σους ( 17 ) , ούτε ελπίζων ελθείν σε (18 ) εις διαλλαγήν προς

πέμπει επιστολήν Αλεξάνδρω περιέχουσαν ούτως: « Δα- εμέ, ένα παραγενόμενος ευχαριστήσης ημίν. Μή παραγι .

ρείος(6) βασιλεύς Αλεξάνδρω. [ Έγραψας ημίν (1) επι- νού ( 1ο) ούν προς ημάς· ου γάρ άξιόν εστι το εμόν διάδημα

στολήν υπερήφανον, δι' ής ημάς επιζητείς. ** Εν τύχη του σού διαδήματος ου μην κωλύσης την προς άπαντάς

ουχ ούτως ήδη έξεις αν την άγκυρας, ώστε ούν απ’ ανα- μου ευσέβειαν (20), αλλά και περισσότερον(21) πρός τούς

τολών θεούς εις δύσμας κατοικείν.] ** Μαρτύρομαι δε ποτε σους ενδείξομαι αγαθήν γνώμην . Εσχάτην ουν σοι

εφ' οίς με ειργάσω* την [γάρ] μητέρα μου εις | επιστολήν γράφω ταύτην (22) γνησίως έχων πρός σε. »

θεούς πεπορεύσθαι (8) ηγούμαι , γυναίκα δε μή έσχηκέ ΚΕΦ. ΙΑ' .

ναι, μηδέ τέκνα μου γεγεννήσθαι · εγώ δε ου παύσομαι

την ύβριν μου εκδικών (9) : εγράφη γάρ μοι ότι δικαίως Και ταύτα γράψας Δαρείω Αλέξανδρος έτοιμος γέ

και ευσεβώς διέθου ( το) προς τους εμούς: ει άρα και δι- γονε προς πόλεμον , και έγραψε τοϊς σατράπαις αυτού

καίως επoίειςκαιτα προς εμέ δίκαια εφύλαξας, ( ii ) έξεστι | πάσιν ούτως

σοι λοιπόν (12 ) των εμών μή φείδεσθαι κακούχει δε αυ- « Βασιλεύς Αλέξανδρος σατράπαις πάσι τοις υποτε

τας και τιμώρει (13)· πολεμίων γάρ τέκνα τυγχάνουσιν· ταγμένους μοι Φρυγίας(1) και Καππαδοκίας, Παφλαγο

ούτε γάρ ευεργετών αυτάς έξεις με φίλον, ούτε κακοποιών / νίας , 'Αραβίας και πάσι τοις άλλοις χαίρειν. Bούλομαι

αυτάς εχθρόν · [έν γάρ ( το ) τω αυτώ κείται μοι αμφό- υμάς χιτώνας κατασκευάσαι πλήθους πολλού και στείλει

τερα . Εσχάτην ούν απόκρισιν δήλωσον, ίνα ίδωμεν.] » | ημίν εν Αντιοχεία της Συρίας τάς δε οπλοθήκας ας

Δεξάμενος δε Αλέξανδρος και αναγνούς τα γράμματα | εσκευάσατε , αποστείλατε ημίν διατεταγμέναι γάρ εισι

Δαρείου έμειδίασε και αντέγραψεν αυτώ ταύτα: « 'Αλέ- κάμηλοι τρισχίλιοι από του Ευφράτου ποταμού μέχρις
ξανδρος και βασιλεύς Δαρείω χαίρειν . Τας κενάς (16) σου 'Αντιοχείας της Συρίας προς το διακονείν καθώς προσε

απονοίαςκαι φλυάρους και ματαίας ομιλίας οι θεοί εμίση- τάξαμεν, ένα ακαθυστέρητον την υπουργίας εύρωμεν.

σαν μέχρι τέλους.Και ού παύση έτι βλασφημών και κενά | Εν σπουδή ούν (2) παραγίνεσθε προς ημάς. •

(16 ) υπονοών» ου γάρ φοβούμενος σε τετίμηκα τους ποτε "Έγραψαν(5) δε και οι σατράπαι Δαρείω ούτως: « Δα

6. A. B. X. om . C. || 7. Initium hujus epistolæ in Græcis misere truncatum esse ostendunt latina. Quæ uncis inclusi, ad

dita sunt ex cod . Α. || 8. πορεύεσθαι ΒC. | 9. επεκδικών Α. εκζητών BC . || 10. διετέθης BC . | 11. addit A : τους ισοθεους τιμάς

απονέμων τοίς εμούς 12. sic A ; έστι δέ σοι των Β. || 13. αυτάς τιμωρίαις C. || 14. Inclusa addidi ex A. | 15. κενάς φλυαρίας

σου και απονοίας ματαίας τε μανίας Α. Quae sequuntur, και ματαίας έτι , om. Β. || 16. ου παύη βλασφημεών και κακά υπ . Ci

17. sic C ; τους υπό σέ υιούς Β τους στους υιούς Α . | 18. ελθείν εις δ . πρός σε BC ; cod . A ita : ουδέ ελπίζων ελεύσεσθαι σε έκο

λάκευσα , ένα παραγενόμενος ευχ . ημίν ( ημάς cod . ) | 19. παραίνου Β ; mox δόγμα pro διάδημα cod A. | 20 αρετήν και εύσ .

C. || 21. περισσοτέρως Β . - αν C; cod . A manca haec : ου μήν της περί πάντας ευσεβείας μου και περισσότερον και τους στους

καλέσας εξ ουρανού εις το έδαφος πεπτωκότας. Εσχάτην ουν σοι επιστολήν γράφω. Ευκοπώτερον είναι ( έστιν ? ) άλλος ( όπλοις? )

με πολεμείν σοι ή πλησίον έχειν πρός σε . Και πέμψας έτοιμος εγένετο. || 22. μόνον γν . έχω C.

Cap. ΧΙ . 1. Συρίας [ και ] Κιλικίας Α . || 2. έν σπουδή ούν και δια πόλεμον Δαρείου παραγίνεσθε π . η. C. ] 3. οι δε σατράπαι

omnium faceres quod tibi apud nos veniam polliceretur. Hæc cum lætior Alexander audisset suisque legisset , ipse

Ita et arrogans litteris , elatus ac audax in hac eadem teme- quoque respondit, non minus sibi pertæsas esse vaniloquen

ritate extitisti, ut quidvis horum ad animum meum ve- tias et jactantias barbari quam sperare illum diis quoque

nerit excitare me potius ad ultionem quam ad misericor. infestis hæc dicere , quippe qui limens et metu percitus

diam queat flectere. Non igitur adeo pertæsos deos constantiarn verbis inconsultioribus fingeret , verum ageret

regni mei et orientis sui esse sedis existimo, ut ad occidua rem timentis. Quod ergo affectus ejus eorumque reverentiam

tecum pariter migraturi sint. Quos ego testes facio juro- spectet, non Dario illud , sed communi humanitati præstare.

que ultioni meæ debitæ non defuturos. An tu pntas Se tamen protinus ad ipsum esse venturum , modo siadven

servire te mihi artifici isto obsequio , quod matri conjugive tus ille ceteris Persis placeret , quibus utique præterita ex

ac liberis meis clemens es ? Equidem puto matrem mihi in perimenta displiceant ; quare a se quoque supremas litteras

deos abisse, filius vero ne susceptos quidem habeo , nec con- datas , cetera vero manu esse complenda.

jugem habuisse. Quin magis omnia hæc ferro et vindicta XI . Hic uterque exercitus bello paratur. Quem Alexan

prosecuturus sum . Quippe si faceres ac velles eorum ali- der cum plurimum conscripsisset, satrapis Phrygiæ fel

quid , quod iracundiæ meæ mederi potuisset , ipse ad me Cappadociæ Ciliciamque aut Paphlagoniam vel Arabiam

supplex venires ac pænitens ; foret enim, ut vertente ad ve . obtinentibus vestium militarium protinus ad competentem

niam animo his te honoribus prosequeremur, quibus te militantium numerum et armorum quam maximum nume

diis equantum ( æquandum 1. ) esse gratularere. Quod rum jubet ; in quos usus tria millia camelorum apud Syriam

si non facias, sane sævias , quantum libuerit , in meos . agi mandaverit, ne quid eorum quæ usui forent belli com

Neque enim mater aut conjux neque liberi habiti clementius modo moraretur.

ad mansuetudinem me prævenerint. Habes igitur mandata Eodem sane tempore Darii du multas ejusmodi litte.

hæc atque suprema ; respondeto quod voles , alterumque ras misitavere , quibus fatigare sese multosque admodum

optato vel expectato , id est veniam mali an pænam . » optimalium interemptos , quosdam etiam ad Alexandrum
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ρείω μεγάλο βασιλεί χαίρειν (1 ) . Ευλαβώς έχομεν | των συμφερόντων , κωλυόμενος δε υπό της συνεχούσης

τοιαύτα γράφειν σοι , αναγκαζόμεθα δε υπό των πρα- με σωματικής νόσου. Ευθύμως ούν δίαγε ως ημών

γμάτων (5) . Γίγνωσκε , βασιλεύ , ότι ο ηγούμενος συμπαρόντων σοι και μη δυναμένων στέγειν την ύβριν

Μακεδόνων Αλέξανδρος δύο ημών των μεγιστάνων πε- ταύτην. Προς και ούν βούλει γράψον ημίν σοι γάρ (3)

φόνηκε , τινές δε των μεγιστάνων διέβησαν προς Αλέ- παρακείσονται αι υπ ' εμέ δυνάμεις πάσαι , και τα πορ

ξανδρον συν ταϊς παλλακαίς . » Γνους δε ταύτα Δαρείος | ρωτέρω υπακούσονται έθνη . 'Έρρωσο. » Μαθούσα δε

γράφει τους έγγιστα στρατηγούς ήτοι σατράπαις αυτού, | ταύτα ή μήτηρ Δαρείου διεπέμψατο Δαρείω κρυφίως

γενέσθαι ετοίμους και παρεμβολήν τιθέναι . Έγραψεν γράψασα ούτως • Δαρείω βασιλεί το εμώ τέχνω χαί

δε και τους έγγιστα βασιλεύσιν ούτως· « Δαρείος βασι- | ρειν (α). Ακούω σε συναθροίζοντα έθνη και βουλόμενον

λεύς βασιλέων τοϊς εμοί πεφιλημένοις βασιλεύσι(6) χαί- | έτερον πόλεμον συνάψαι προς Αλέξανδρον μη ούν τα

ρειν . Ως μέλλοντες ημών ιδρώτα απομάξασθαι, αγωνί- ράξης (6 ) , τέκνον , την οικουμένην· το γάρ μέλλον άδηλόν

σασθαι μέλλομεν προς ταλαίπωρόν τι έθνος Μακεδονι- έστιν· έασoν ουν τις ελπίδας επί το κρείττον, και μη

κόν (1) . » Προσέταξε δε και το Περσικό στρατοπέδω | εν αποτόμο (6) χρησάμενος αμφιβόλως (1 ) τού ζην

ετοίμους είναι (ε). Έγραψε δε και Πώρω τώ βασιλεϊ στερηθής ημείς γάρ εσμεν εν μεγίστη τιμή παρά Αλε

των Ινδών , δεόμενος βοηθείας τυχεϊν παρ' αυτού (ο) . ξάνδρω βασιλεί , και ουχ ως πολεμίου μητέρα έσχε

με( ), αλλά εν μεγάλη δορυφορία , όθεν ελπίζω είς συν
ΚΕΦ. ΙΒ'.

θήκας καλάς ημάς ελεύσεσθαι .

Αναγνούς δε τα γράμματα Δαρείος εδάκρυσεν ανα
Δεξάμενος δε Πώρος και βασιλεύς τα γράμματα Δα

ρείου και αναγνούς τάς συμφοράς τάς γενομένας αυτώ μιμνησκόμενος της εαυτού συγγενείας: άμα δεεταράσ
σετο και ένευε προς πόλεμον (ο) .

ελυπήθη ( ο ) , και αντιγράφει αυτώ ούτως: « Πώρος βασι

λεύς Ινδών βασιλεί Περσών Δαρείω χαίρειν . Αναγνούς
ΚΕΦ. ΙΓ'.

τα γεγραμμένα ημίν υπό σου ελυπήθην σφόδρα , και Ο δε Αλέξανδρος ( 1 ) έχων δύναμιν πολλών παρα

απορώ θέλων μέν (2) συντυχείν και βουλεύσασθαι περί | γίνεται εν τη Περσική χώρα. Τα ούν τείχη της

Άλεξάνδρου εποίησαν ως προσέταξεν αυτοίς. έγραψαν δε και οι σ. C. H 4. Δαρείω.. χαίρειν excid .in B. In cod . A: γράφει δε

και σατράπης Δαρείω περί των ενεστώτων: « Οίμητάδης Δαρείω θεώ χαίρειν . ] 5. Pergit A : Αυτός γάρ τετραυμάτισμαι • δύο

μεγιστάνοι ώλοντο · Κωμάρξης δε τραυματιαίος γενόμενος ανεχώρησεν εις το ίδιον σκήνωμα , Νανίας δε και οι υπ' αυτόν μεγι

στάνοι διέβησαν προς Αλέξανδρον εισοδίας ( εισόδους ? ) λαβόντες και βασιλικά χωρία παρέδωκαν συν ταϊς ενούσαις παλλακαϊς

και Ολυμπιάδα την του Θριδάτου αδελφήν και τα χωρία ενεπύρισαν. »Γνους δε ταύτα Δαρείος έγραψεν τω έγγιστα σατράπη

Πηνγάλω (sic) γενέσθαι έτοιμος και παρέμβολήν θείναι | 6. τοϊς ... βασ . add . ex C. | 7. πολεμείν addunt B. C. | 8. ετ . είν .

add. ex C ; προσέταξεν δε και τους περί Κοβάρζην οδεύειν και προάγειν . Α .|| 9. Ipsam epistolam Dari, quam neque A neque

B habet , serioris hominis fetum , inseruit C , ita pergens : Και ο Δαρείος ευθύς γράφει προς Πώρον βασιλέα Ινδών επιστο .

λήν περιέχουσαν ούτως: « Τρέν θεούς θεώ μεγάλη βασιλεϊ Πώρω Δαρείος και δυστυχής χαίρειν . Τα περί των ημετέρων δυστυχημάτων

πάντα ( cod. και) γράφειν αδύνατον οίμαι δε σε τον εμόν δεσπότην ακηκοέναι των πολλών ολίγα , ώς παίς Μακεδονικός εις ημάς

επιβάς ληστρικώς καταναγκάζει, και μεταναστας των οικείων ( γενέσθαι ) την δουλικήν ήθετηκώς τύχην δεσποτικώς ήμάς διάγει ,

και σπουδάζει διατεθήναι και την της εώας αρχήν ταϊς δυσμαϊς παραπέμψασθαι . Τούτον Πέρσαι δεδιότες , ουκ οίδ ' όπως αν

τιστήναι τη μάχη του δύνανται. Επί τούτο δέομαι της σης μεγαλειότητος , μή ανέχεσθαι ταύτα , αλλά χείρα βοηθείας εξαπο

στείλαι τω σώ δούλω· έτι δε και τούτο άπαξ υπεξέλθους τους Μακεδόσιν εις πόλεμον , ίνα γνώσι τα κατά θεών οπλίζεσθαι .

'Επίσταμαι γάρ ακαταμάχητον είναι το των Ινδών στίφος . Επικάμαθητί μου τοίς γράμμασι , και την έκ ψυχής αίτησιν

πλήρωσον, και τους κατεπείγοντάς με Μακεδόνας αμύνασθαι θέλησον . Σπλαγχνίσθητη επί τοις εμοίς δυστυχήμασι. 'Έρ

ρωσο. »

Cap. ΧΙΙ . 1. addit C : Και την κεφαλήν κατασείσας βύθιόν τι και περιπαθές ενεστέναξε και δακρύων οχετούς εξ οφθαλμών

κατέχεεν ώς προσδοκών και αυτός τοιαύτα υποστήναι , φη και (και έφη? ) : “Ο τη τύχη ποτέ μεν ίσα θεοίς (ισόθεος ? ) Δαρείος

νύν υπό Μακεδόνων ελαύνεται ; » Προσκαλεσάμενος δε τους υπ' αυτόν στρατηγούς και τοπάρχας φησί• « λαβόντες μεθ' εαυτών

πεντήκοντα χιλιάδας ανδρών ιππέων απιτε τω Δαρείω εις συμμαχίαν· « 'Εάν δε Αλέξανδρον καταλάβητε ('Αλέξανδρος καταλάβη .

του cod. ) , εγκραται Μακεδόνων γενόμενοι , τούτονζώντα προς εμέ αγάγετε , όπως ίδω αυτόν· έφεσις γάρ μοι έστιν τοιούτον θεά .

transisse nuntiarent. Hæc omnia in id Darium excitabant, præoptari præsentibus, cui fortasse sit promptius degere

ne quid segnius prætermitteret. Igitur ad Porum quoque te aliquid vel amicitia consultare. Quid enim omnium

scribit Darius petitque sibi auxilia plurima. est quod te excitet ad indignationem , cum ipse nos quoque

XII . Sed Porus valitudine corporis excusata atque in quibus fortuna timebatur tristior , honore quo domi nullius

tempus dilata petita rescripserat. His compertis Darii ma- que indigentes agitemus. Boni igitur consules, si de pactio

ter quæ una cum Alexandro erat , clam litteras facit easque nibus videris. » His lectis Darius illacrimat ; hoc ipso ta

ad filium destinat scriptas in hanc sententiam : « Rogodune , men ad indignationem excitamento utebatur, quod putaret

mater Dario filio salutem dicit. Fama est te coacto exer- indici injuriam viribus suis , si de pactionibus meditaretur.

citu ad praelium tendere , profecto nescientem quod orbis XIII . Alexander nihilominus propius jam Persas adierat,

quoque vires ad sese venientes rex Alexander facile con- adeo ut in conspectu eorum etiam muros haberet. Enim

tempserit. Nollem igitur, nate mi , incertum futurum a te / vero æstimationem intellectam adventus sui in hunc mo

37 .
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πόλεως υψηλά τυγχάνοντα τους Μακεδόσι δηλα ( 2) εγέ- , συ δε αυτός γενου άγγελος και πορεύoυ αναλαβών το

νοντο . 'Επινοεί ούν τι (3) ο φρενήρης Αλέξανδρος: τα σχήμα όπερ έχειν δράς με , και(9) Ο δε Αλέξανδρος είπεν:

γάρ έχει νεμόμενα ποιμνία των νομών αποσπάσας και « Επικίνδυνόν μοι εστι βασιλέα όντα εαυτού άγγελος

εκ των δένδρων κλάδους αποκόψας επέδησεν εις τα νώτα | γενέσθαι. » Ο δε είπεν αυτώ (το): «'Αλλά θεού βοηθού

αυτών , και όπισθεν των στρατοπέδων εβάδιζε τα ποιμνία. τυγχάνοντος ουδέν βλαβερών επακολουθήσει σοι . » Λα

Συρόμενοι δε επί της γης οι κλάδοι απεώθουν την κόνιν ή βών δε τούτον τον χρησμόν Αλέξανδρος ανίσταται χαί

ήνεσάλευον,και ανήρχετο και κονιορτός έως Όλύμπου(4), ρων και μεταδίδωσι τοις σατράπαις αυτού ( 11). Οι δε

ώστε τους Πέρσας από των τειχέων δρώντας υπονοείν | συνεβουλεύσαντο αυτό τούτο μη ποιήσαι.

πλήθος άμετρον το στρατόπεδον τυγχάνειν. Εσπέ
ΚΕΦ. ΙΔ' .

ρας (6 ) δε γενομένης έκέλευσε δεθήναι εις τα κέρατα των

ποιμνίων δάδας και κηρία , και ταύτα αναφθήναι και Παραλαβών δε μεθ' εαυτού Εύμηλον ( 1 ) τούνομα σα

καίειν. * Ησαν γάρ πεδινοί οι τόποι , και ήν θεωρού- τράπην, άρας μεθ' εαυτού τρείς ίππους ευθέως όδευσε,

μενον το πεδίον όλον ως πυρί καιόμενον. Και έδειλία- και παραγίνεται εις τον καλούμενον Στράγγαν(2) ποτα

σαν οι Πέρσαι. " Ηλθον ούν πλησίον της πόλεως Περσί- μόν· ούτος δε ο ποταμός πήγνυται ταις χιόσιν, ώστε

δος ως από σημείων [ημερών ] πέντε (6) : και εζήτει 'Αλέ- έδαφούσθαι αυτόν και πετρώδη γίνεσθαι, και διαπερά

ξανδρός τινα πέμψαι προς Δαρείον μηνύοντα αυτό πότε σθαι επάνω αυτού (3 ) τα κτήνη και τας αμάξας είτα

την συμβολήν τουπολέμου ποιήσουσι (1 ). Κοιμάται ούν ή μεθ' ημέρας λύεται και γίνεται βαθύρρους ώστε κατα

Αλέξανδρος εν τη νυκτί εκείνη και δρα καθ ' ύπνους τον Ι φθείραι (6) τους συλληφθέντας το ρεύματι διαπερώντας.

"Αμμωνα εν σχήματι Ερμού αυτό παρεστώτα, έχοντα | Εύρεν ούν παγέντα τον ποταμόν ο Αλέξανδρος, και ανα

κηρύκιον και χλαμύδα και ράβδον και Μακεδονικών πι- λαβών το σχήμα όπερ είδε δι' ονείρου φορούντα τον

λίου (8) επί την κεφαλήν αυτού , λέγοντα αυτώ: « Τέκνον "Αμμωνα , και καθίσας εις τον Βουκέφαλος ίππον δια

Αλέξανδρε , ότε καιρός έστι βοηθείας , συμπάρειμί σοι· | περά μόνος του δε Ευμήλου παρακαλούντος αυτόν συν

συ ούν εάν πέμψης άγγελον προς Δαρείον, προδώσει σε αυτό διαπεράσαι , μη γίνηται αυτα τις ανάγκη βοη

σασθαι παίδα . » Γράφει δε και επιστολήν προς Δαρείον περιέχουσαν ούτως· || 2. θέλειν Β ; θέλω ούν... κωλύομαι δε C. || 3. sic

dedimus e cod . A ; cod . Β . ita : γράψον· ημείς γάρ σοι παρακείμεθα και αι υποτεταγμέναι δυνάμεις και τα πορρωτέρω όντα

υπακούσονται μου(δυνάμεις ). cod. C : Πλήν ό ούν βούλει γράψον ημίν ει μή γάρ ουκ αρκούσιν αι παρακείμεναι δυνάμεις,

τα πορρωτέρω δε όντα υπακούσονται μου έθνη . || 4. Δαρείω... χαίρειν add . ex C ; Ροδογούνη ή μήτηρ Δαρείω τέκνω χαίρειν

Α . || 5. ταράξης ή σαλεύσης Α . || 6.εν αποτομία Α ; εν αποτόμη C. | 7. αμφιβάλλων Β. || 8. έσχημαι Β. || 9. έταράσσετο τη

ψυχή και την των Βακτριανών χώραν προαχώνα (sic ) έσχεν . Α .

Cap . ΧΙΙ. 1. ο δε Αλέξανδρος την πορείαν έγγιστα της Περσίδος έποιείτο , ώστε τα της πόλεως τείχη υψηλότατα όντα τους

Μακεδόσι κατάδηλα γίνεσθαι Α . || 2. διάδηλα C. || 3. τί ούν επινόει C. | 4. ο κονιορτός μέχρι νεφών έφθασεν Α | 5. “Εσπέρας

δε .. έδειλίασαν οι Πέρσαι oιn . A. || 6. sic C ; Περσίδος αποσημείου ημερών πέντε . Β , ημερών uncis inclusi . Sensus : accusse

runt usque ad quintum ab urbe lapidem. Cod . Α : επεί δε απήλθεν της Περσίδος ημέρας πέντε | 7. ποιήσονται Β. | 8. πη

λίον Α , παλίον Β , πάλλιον C. | 9. έχειν ορώμεν Β. || 10. ο δε είπεν αυτώ h . 1. om. Β. post επακολουθήσει σε addens : λέγει

τω Άλεξάνδρω | 11. addit C : και ουδενί διηγήσατο τον όνειρον , αλλά μόνον είπεν άγγελον αυτού προς Δαρείον απελθείν . Οι

δε σατράπαι διεκώλυον αυτόν του μη ποιήσαι τούτο .

Cap. ΧΙΙΙ . 1. "Ερμηλον Β . | 2. Σαράγγαν ? | 3. διαπ. εις αυτόν C. τα κτήνη και onn . Β . | 4. κατασύρρην ( κατασύρειν ) τους

dum ludit ; pecnia multigena seu armenta quæ illis in pascuis potuisse. Enimvero forti animo age teteqne ipso pro te

abundarent coacta comprehendi , eorum cornibus fronden- utere internuntio, videlicet hoc omni habitu adornatusquem

à tes et auctiusculos ramos adnecti jubet; tumque aliis ramu . nunc a me tibi offerri consideras. Id enim etsi parum con

lis adnexis ad caudas pecudum singularum agi præimpedita sultum aliis videtur regem sui ipsum pro se nuntium fieri.

hactenus mandat, utramque speciem pariter imitatus, ut et tibi tamen istud auxilio nostro proclive est. »

erectis frondibus quæ adnexæ frondibus ferebantur silve- XIV. Paret rex monitis dei protinusque Eunedo (Eumele)

strem quandam speciem præ se agerent, ex qua occuli inse- | comitante equo vectus , præterea alio subsidiario sibi ascito,

quentem exercitum foret , et tractis ramulis pulvis excitus mandatum agit. Igitur cum ad Strangam fluvium devenisset,

omnem dinoscentiam veri eminus confudisset. Et hoc igi- qui plerumque ex vehementia nivium adeo stringitur et

tur ex pulvere nebulaque, quæ per immensum latius age. congelascit, ut instar saxi viabilem sese transeuntibus vi

batur, obstupefactijam primum , tum etiam opinione magni ris, carris etiam quam onustissimis præbeat. Atque ex hoc

exercitus territi Persæ stupore defixi sunt. Jam per inter: ingenio sui etiam tunc gradabilis fuit. Ibidem accepto ha

nuntios facultatem belli dari sibi decreverat Alexander po- bitu quem deus monitor præmonstraverat, ipse quidem und

stulare ', eaque cura depressus in somnum est, somniatque usus equo cæptum iter agit, Eumelum porro cum equis

sibi deum Ammonem adstitisse omnem habitum , quo deum duobus ibidem subsistere ac se operiri jubet. Igitur trans

Mercurium pin visisset , sibimet porrigentem cum his misso flumine, cujus latitudo est haud minus stadii men

mandatis : « En tibi , fili Alexander, adsum in tempore, mo- sura , ad ipsa regis tentoria penetrat. Sed cum habitum viri

neoque ab illo te quem legare institueras ad Darium prodi | Persæ demirarentur, opinionemque sibi ferme de deo ipso
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θείας (6) , λέγει ο Αλέξανδρος » « Ωδε μείνον μετά των | ριέστραπτον λυχνία σκήπτρα δε εκατέρωθεν, στίφη δε

δύο πώλων, έχω γάρ βοηθόν τον χρησμοδοτήσαντα με μυριάδων πέριξ αυτού ( 17) . “ Ο δε Δαρείος επυνθάνετο

αναλαβείν το σχήμα τούτο , και μόνον με πορευθήναι. αυτού τίς αν είη , θεωρήσας αυτόν φορούντα σχήμα και

Είχε δε ο ποταμός το πλάτος μέτρον σταδίου ενός. Και | μηδέποτε είδεν. Ο δε Αλέξανδρος είπεν αυτώ « Άγ

αποβάς Αλέξανδρος ώδευσε και ήλθεν έγγιστα των πυλών | γελός είμι Αλεξάνδρου του βασιλέως. » Και λέγει αυτό

Περσίδος και οι εκεί φρούραρχοι θεασάμενοι αυτόν εν | Δαρείος: « Και τί πάρει προς ημάς; » “Ο δε Αλέξανδρος

τούτω σχήματι υπενόουν θεόν αυτόν είναι. Κατασχόν- είπεν: « Εγώ σοι μηνύω (18), ως παρόντος Αλεξάνδρου,

τες δε αυτόν επυνθάνοντο περί αυτού τίς αν είη » είπε πότε (19) τον πόλεμον συνάπτεις: γίνωσκε ούν , βασιλεύ

δε αυτοϊς Αλέξανδρος: « Τω βασιλεϊ Δαρεία παραστή- | Δαρείε, ότι βραδύνων εις μάχην βασιλεύς ήδη πρόδη

σατέ με : αυτώ γάρεπαγγελώ τις ειμί , και επί τί προς ) λός έστι τα αντιδίκω (20) ασθενή έχων την ψυχήν εις

αυτόν (6) απεστάλην. » Οι δε θαυμάσαντες την αυτού το πολεμείν. "Ωστε ούν μη αμέλει (21 ) , αλλ' ανάγ

θαρσαλέαν απόκρισιν παρέστησαν αυτόν τώ Δαρείω| γειλόν μοι πότε βούλει συνάψαιτον πόλεμον ». Ο δε

έξω γάρ επί λόφο(7) ήν Δαρείος στρατούς(6) ορύσσων | Δαρείος οργισθείς είπε τω Αλεξάνδρω: « Σοί ούν συν

και φάλαγγας συντάσσων διά την (ο) των Μακεδόνων | άπτω τον πόλεμον η Αλεξάνδρω (22) ; ούτω γαρ ει

επέλευσιν. Συναθροίσας ( 1ο) δε Αλέξανδρος της θεω- | θρασυνόμενοςως Αλέξανδρος τυγχάνων: τολμηρώς

ρίαν την ξένην πάντως , (τι) παρ ' ολίγον προεκύνησεν | αποκρίνη ως εμού έταιρος τυγχάνων (23) . Επί ούν το

αυτόν Δαρείον, θεόν νομίσας αυτόν είναι εξ Ολύμπου | σύνηθες δείπνον έλευσόμεθα (24), και συνδείπνησόν

κατελθόντα , και βαρβάρων στολαϊς κεκοσμήσθαι. μοι , διότι και αυτος Αλέξανδρος δείπνον εποίησε τους

'Εκαθέζετο δε Δαρείος επί τινος υψηλοτάτου δίφρου | έμοϊς γραμματοφόρους. Και ούτως είπεν Δαρείος ,

(12), διάδημα φορών εκ λίθων πολυτίμων , εσθήτα τε ση- και κρατήσας εκ της χειρός Αλέξανδρον ήλθεν ένδον

ρικήν Βαβυλωνίοις υφάσμασι και χρυσονήμασιν υφα- του παλατίου αυτού . Και τούτο δή το σημείον αγα

σμένην(13) και πορφύραν βασιλικήν χρύσεά ( 14 ) τε υπο- θόν έσχεν Αλέξανδρος , ότι εις ( 25 ) το δείπνον Δαρείου

δήματα διά λίθων κεκοσμημένα (το) μέχριτων κνημών | εχειραγωγήθη υπό του τυράννου. Και εισελθών ένδον

αυτού χρύσεα(16) δε λυχνίδια επάνωθεναυτού ήπτοντο, | ευθέωςπρώτος εκηρύχθη εις το δείπνον Δαρείου.

έτερα δε περί τοις ποσίν αυτού και κύκλο αυτού πε

συλλ . και διαπ . τω ρεύματι C. | 5 ένεκεν χάριν τινος addit C. | 6. και επί τί (επειδή και προς αυτόν cod . ) ... τω Δαρείω sup

plevi ex C. In cod . A post verba θεόν αυτόν είναι statim subjicitur : εμάνθανον δε άγγελον Αλεξάνδρου αυτόν όντα | 7. έ .

δε ε. λόφων Β. || 8. στράτας B C. | 9. Ρro his C : ως ηρώων όντων των Μακεδόνων . || 10.Α : “Ο δε αθροίσας το πολύ θαύμα Δα

ρείου , παρ' ολίγον αυτόν προσεκύνησε ως θεόν Μίθραν , νομίζων ουρανού κατελθόντα τους βαρβάροις πέπλοισι έγκοσμη

θέντα : ήν γάρ κατά τον αυτόν τύπον το πρόσχημα. Η 11. τη θεωρία τη ξένη πάντως B C. | 12. επί.. δίφρου οιn . Β.

13. υφ . om . Β . | 14. χρυσέους .. υποδήμασι B C. | 15. κειμένων Β. | 16. χρύσεα .. λυχνία om. B. Pro λυχνίδια 0 αγγε

λίδια. In cod . A totus hic locus.misere mutilatus . | 17. addit C : ώς oύν είδεν 'Αλέξανδρος μικρόν τι έδεδίει· αλλ ' ούν πά.

λιν ανέθωρεν ( 1. ανεθάρρει ) υπομιμνησκόμενος του χρησμού . || 18. σημαίνω σοι C. | 19. πότε.. συνάπτεις . Ηec alieno Ioco

hic inculcata esse videntur. Cod . A ita : ότι ούν πάρειμι άγγελος αυτού του μηνύω : παρών Αλέξανδρος ενθάδε ταύτα λέγει δι'

εμού οφείλεις ειδέναι , βασιλεύ Δαρείε , ότι βραδύνων εις μάχην βασιλεύς πρόδηλος έστι τώ αντιδίκω κτλ . | 20. τοϊς αντι

δίκους Β ; το αντικειμένω . || 21.μη μένε Α . | 22. Σοί .. Αλεξάνδρα cod . B ponit post verba Αλεξ. τυγχάνων . || 23. ώς έμού

τε έτερος τυγχ . cod . Β ; desunt in C. In A locus hic ita habet : Δαρείος είπε : Mή τι συ Αλέξανδρος και ούτως γάρ μετά θράσους

μοι διαλέγεις ουχ ώς άγγελος, αλλ' ως αυτός εκείνος · αλλ' ού με ταράξεις· αλλ' επί το σύνηθες δείπνον διατελειούσθαι (sic )

και γάρ αυτός Αλέξανδρος ** της δεξιάς χειρός εισήνεγκεν ένδον το βασίλειον· ο δε Αλέξανδρος έσχεν εν καρδία το σημείον ήδη

κρατήσεις τον τύραννον νικών. Ο δε εισελθών (Ι. εισήλθε ) επί το δείπνον εις τα μέλαθρα Δαρείου και επί το δείπνονευθέως έκης

ρύχθη . Πρώτος δε ανακλιντήρ ήν Δαρείου , δεύτερος δε αδελφός ήν Οξυάθρης Δαρείου , τρίτος δε ο σατράπης Οξυδράκης [αν] .

είτα πάλιν Δουρίτης και εκπισσύσης , και Φαλάρτης μετ' αυτόν , Μιθριάδης έκτος κατεκλίθη , και Γεριδάνης τοξοτών πρώτος , έτι

τε Κανδαύλης ο νυκτίχωρος έκειτο , Μένωπος επανέκειτο Αιθιόπων άναξ πολυάρης , έγγιστα ηγεμών μέγας Ορνίφατος , Οδιώ

νης , Καρτερόφωτος , Συναρίτης , Δελεάκλιδες . Τούς δε αντικρύς αυτών ( sic ) μόνος ανέκειτο επί μιάς κλινής πάντα άριστος Μακε

δών. Οι μεν Πέρσαι απεθαύμαζον τήν του σώματος σμικρότητα κτλ. || 24. ελεύσομαι Β. || 25. εις το... ευθεως supplevi ex C.

suaderent, nihilominus ecquis foret quæritant, et volentem visset , idem Alexander prior : « En tibi adsum internuntius

convenire regem protinus illo deducunt. Enimvero forte quidem , enimvero quem nihilo secius ipsi Alexandri præ

Darius tunc visendi exercitus sui causa processerat , hortan. sentia opinere. Verbaque ejus et mandata sint talia : Ego ,

disque animis suorum de ignavia Macedonum concionaba- inquit, arbitror eum regem qui parum festinanter contendit

tur. Jamque aderat Alexander et habitum illum pompam- ad prælium , jam ipsum siæ ignaviæ et diffidentia testem

que regiæ magnificentiæ mirabatur. Denique non absque ea esse. Quire ne ultra cessaveris, quin protinus respondelo ,

dubitatione egit utrumne adorandus sibi jdem rex foret , ita quod tempus nobis agitando prælio dederis. » Ad hanc con .

omni culto tum capitis tum vestitus, sceptro etiam et indu- fidentiam dicti cum excitatus animo Darius « Numnam

mentis pedum magnifice adornabatur. Aderantque et satelli- quæso , dixisset, tu ipse Alexander ades , qui adeo nihilum

tum millia stupore barbarico regem suum ut deum præsen- reverens nostri confidentissime loqueris ? » , responsum ac

tissimum demirati. Sed viso habitu ejusmodi rex Darius cepit sese quidem internuntium esse , enim pro ipso Alexan .

cum officium quoque quod simulaverit Alexander cogno- dro uti præsente loqui oportere. Accepit hæc Darius dicta
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ΚΕΦ. ΙΕ'. δρος Πασαργής (13) τις τούνομα (το) , ο γενόμενος ηγεμών

εν τη Περσίδι» ήδει γάρ αληθώς τον Αλέξανδρον κατά

Οι δε Πέρσαι έβλεπον θαυμάζοντες τον Αλέξανδρος | πρόσωπον, ηνίκα (16) το πρώτον ήλθεν εις Πέλλην της

διά την του σώματος σμικρότητα (1 ),αλλ' ήγνόουν ότι η Μακεδονίας υπό Δαρείου πεμφθείς πρεσβύτης τους

ένα μικρό αγγείω τύχης(2) ουρανίου ήν δόξα . Τών δε | φόρους απαιτεϊν , και εκωλύθη υπό 'Αλεξάνδρου από

πινόντων (3) πυκνοτέρως εν τοίς σκύφους, Αλέξανδρος | τούτου ( 16) ούν εγίνωσκεν ακριβώς τον Αλέξανδρος και

τοιαύτην επίνοιαν εποίησεν· όσους σκύφους έλαβε | και κατανοήσας αυτόν επιεικώς είπεν εν εαυτώ (17 )

μετά το πιείν (6 ) έσωθεν του κόλπου έβαλεν. Οι δε (6) « Ούτός έστιν και του Φιλίππου παίς , ει και τους τύπους

βλέποντες αυτόν ποιούντα ούτως (6), είπον Δαρείω. | αυτού διήλλαξεν πολλοί γάρ άνθρωποι τη φωνή γινώ

Αναστάς δε Δαρείος είπεν· « Ω γενναίε προς τί ταύτα σκονται , κάν εν σκότει διάγωσιν . Ούτος ούν πλη

εγκολπίζεις (7) κατακείμενος εν δείπνω; » Νοήσας δε ροφορηθείς υπό της ιδίας συνειδήσεως , ότι αυτός

Αλέξανδρος από του σχήματος της ψυχής και είπε: « Μέ- | εστιν ο Αλέξανδρος, προσανακλιθείς τω Δαρείω , εί

γιστε βασιλεύ , ούτως (8) Αλέξανδρος , όταν δείπνον πεν αυτώ « Μέγιστε βασιλεύ και δυνάστα πάσης χώ

ποιή τους, ταξιάρχαις και υπερασπισταϊς (9) αυτού, τα Γρας(18), ούτος ο πρεσβύτης Αλέξανδρός έστιν και Μακεδό

κύπελλα δωρείται υπενόουν δε και σε τοιούτον είναι , νων βασιλεύς και πάλαι Φιλίππου γεγονός αριστεύων. »

οποίος έχεινός έστι , και ήγησάμην πιθανότητι τούτο | Ο δε Δαρείος και οι συνέστιοι αυτού ήσαν οινούμενοι(19)

ποιείν . » Τα λόγω ούν Αλεξάνδρου οι Πέρσαι έχ- | σφόδρα . Ο ούν Αλέξανδρος ακούσας (20) τον λόγον

πλαγέντες εθαύμαζον πλαστος (το) γάρ αεί μύθος εάν τον ρηθέντα περί αυτού τώ Δαρείω επί του δείπνου ,

έχη πίστιν , εις έκστασιν φέρει (το) τον ακούοντα . Πολ- | συννοήσας γνωστόν εαυτόν γενέσθαι, πλανήσας πάν

λής ούν σιγής γενομένης(12), ανεγνώρισε τον Αλέξαν . | τας , ήλλατο έχων εν τοις κόλπους αυτού τους χρυσούς

Cap . ΧV. 1. addit C : μάλλον δε τας αυτού αποκρίσεις τας γενομένας μετά συνέσεως και θάρσους προς τον Δαρείον . Ο

2. έκχυμα ψυχής έστιν Α . || 3. cod. Α : οι μεν ούν πινεγχύται (πηνεγχ. cod.) πυκνότερον εν τοις σκύφους( κούφοις cod. ) διηκόνουν.
Μεσάσαντος δε του πόθου , επινοεί τι ο Αλέξανδρος • ούς γάρ ελάμβανε σκύφους έσωθεν έκρυβε . κτλ . | 4. μ . τ. π. add . ex C.

5. οι δε Πέρσαι C. οι ιε πινεγχύται ( πηνoνέγχου cod.) Α . | 6. πoιoύντα ούτ. add . ex C. || 7. εγκολπίζη C. | 8. βασιλεύ ,
οέμός δεσπότης 'Αλ. C. || 9. υπασπ . C. παρασπ. Α. Η 10. πάς γαρ μιθος Β ; παντί γάρ αεί μύθος C ; πλοστος αεί μύθος Α. 3

11.εν έκστάσει ποιεί c . έκστάναι πεποίηκεν Α . || 12. addit C : άπαντες εθαύμασαν τα του Αλεξάνδρου προτερήματα . Ανεγνώρισε

δε κτλ . || 13. Παράγης C. Παράγωγος Β. 'Ασαργάς infra Παρασαργάς || 14. addit B : και λέγει τη βασιλεί , que expunxi . Ο

15. ηνίκα γάρ Β. || 16. sic C ; τούτον επέγνωκε και κατανοήσας επιεικώς το Άλεξάνδρω είπεν etc. Β ; non habet hac Α .

17. ώ οίονεώρακα σήμερον, άραούτός έστιν κτλ. C ; ούκέστιν ούτος όν λέγουσιν Αλέξανδρος, ασφαλώςέστι μή (μοι ?) τους τύπους

επιγνώναι και κατανοήσας εκ δευτέρου είπεν αυτός έστιν ασφαλώς η φωνή γαρ αυτόν εδήλωσε και ο τύπος αυτόν . Α. Η

18. C :έχω σοι τι καινόν διηγήσασθαι. Ο δε Δαρείος Τί ; φησίν και ο Παράγης : γίνωσκε βασιλεύ , ότι ούτος ο πρέσβυς ο Μακε

δονικός αυτός εκείνος έστινΆλ. βασιλεύς και του Φιλίππου υιός , ει και τουςτύπουςαυτού ήλλαξεν. Άρέμβας δε τούτω επετίμα ως

ουκ είδότι τα λεγομένα . Ό δέ Δαρείος, etc.|| 19. οι νομένοι Β. μεθύοντες C .; Om . hac Α . || 20. Α : ώς δε ενοήθη εγνωσμένον εαυ

clementius , et , « Quum , inquit, morem legationis huius lexit , quid in Dario mobilitatis animi foret ( hac enim

Alexander quidem secus honoratur, ad sacrificium hinc ac ex causa id consilium exsequebatur ) : 0 rex , ait , morem

deinceps ad convivium convertamur . » Post hæc dicta ratus hic quoque Alexandri nostri servari, id quod apud

quum manu rex Alexandrum apprehendisset, atque in re- nostros didiceram exsequutus sum ; quippe illi liberalitatis

giam ingressi forent, id quoque sibi auspicato fieri Alexan- hæc forma est, uti principibus ac ducibus suis , quos tali

der arbitratus est, quod volente rege in ejus regiam deduce. convivio dignatur, privata pocula fieri sinat quæcumque

batur.
acceperint haurienda. Quod ergo magnanimitate illi te

XV. Igitur ubi tempus cænandi fuit rexque accubuit quoque parem ducerem non in contumeliam traxeris. Hoc

ceterique secundum ordinem dignitatis, ut illis mos erat , blandimento responsionisque ejus gratia cum rex ceterique

discubuere, adversum tamen Darium cænare sedentarius permulsi essent,admirationis sui silentium ſerine ad pe

jussus Alexander honore legati omnium oculos in se facile riculum vergit. Unus quippe ex convivantibus , cui Foca

Convertebat . Quamquam enim brevi corpore neque ad Ρer- | bulum Pasarges ( Pasargeus Vat . ) erat , olim Philippi ho

sicam magnitudinem haberetur ( plerique ferme auctiusculispitio receptus ac ibidem Alexandrum etiam puerum conspi

sunt ), tamen et filo oris et reliquorum membrorum situ catus, paulatim in memoriam relabens eundem ipsum esse

admirabilis visentibus erat . Igitur convivio jam proce- quem opinabatur animo confirmat. Sensim igitur Dario

dente, ejusmodi quid facere Alexandrum subit. Poculum quem comprehenderit Pasarges intimatum venit. Eoque

enim , ut quodque ad bibendum acceperat , ubi strinxisset, permotus rex præque magnitudine * prosultans, quid illud

vas ipsum in sinum sibi condere atque ut proprium cceperat esset quod tantopere excitaretur, nulli mage quam ipsi

detinere. Quod ubi a ministris regi est indicatum, incertum Alexandm prodit , id ( enim ) quod evenerat jam pridem

id damnumne an contumeliam ratus insurgensque Darius, animo suspectanti. Unaque cum poculis quæ sinu gestans

« Ecquid , inquit , hoc est quod pocula hoc furatrina ge- habebat conclave procurrit , ibique pro foribus offendit

nere avertisti ? » Sed ubi de motu corporis Alexander intel . unum e Persis equum quo advectus fuerat delinentem . Ne
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σκύφους, και εξήλθεν λαθραίως εγκαθίσας το πώλω αυ- Ιρανού ανύων την οδόν μόνος , έχων φώς άπειρον έμπρο

του ώστε φυγείν τον κίνδυνον. Και εδρών προς τον σθεν (4) , και εις ουδεν φεύγων ηγείτο τους Πέρσας. Δα

πυλώνα Πέρσην φύλακα ανείλεν αυτόν , και εξήλθε την ρείος δε συνεφoράζετο επί του κλιντήρος αυτού καθεζόμε

Περσικήν πόλιν. Ο δε Δαρείος διαγνούς εξέπεμψε νος . Προς τούτοις δε εθεάσατό τι σημείον· η εικών γάρ

Πέρσας ενόπλους τον Αλέξανδρον καταλαβείν. Ο δε | Ξέρξου του βασιλέως εξαίφνης εκ του ορόφου εξέπεσεν,

Αλέξανδρος επροθυμοποιείτο (21) τον πώλον , διευθύ- ήν πάνυ ηγάπα Δαρείος , ότι ήν ευπρεπεστάτη γραφή .

νων αυτώ την οδόν : ήν γάρ νύξ βαθεία και σκότος κα- “Ο δε Αλέξανδρος διασωθείς νυκτί φεύγων ήλθεν επί

τέλαβεν (22) . Πλείστοι δε αυτόν κατεδίωκον και ου τον Στράγγαν ποταμόν (25) , και άματη διαπεράσαι αυ

κατέλαβον αυτόν οι μεν γαρ είχον την δδευτικής | τον , παρά την όχθης του ποταμού ελθόντος του πώλου
οδόν (23) , οι δε υπό σκότους συνέπιπτον εις τους κρη- και τους έμπροσθίους πόδας θέντος επί την γην , και πο

μνούς· ο δε Αλέξανδρος ήν ώσπερ αστήρ λαμπρός εξ ου- | ταμός διελύθη (26) υπό των του ηλίου ακτίνων, και

τον Αλέξανδρος και πολύν θρούν περί το βασιλικός δείπνον γενόμενον , ανήλλατο έχων το χρυσίον εν τοίς κόλπους και εξεπήδη

σεν . Εκτός δε των βασιλείων ιδών τινα Πέρσην παραφυλάσσοντα δάδας μετά χείρας έχοντα , ταύτας βαστάξας έσφαγίασε τον

άνδρα ευθύς και καθίσας τον πώλον εφέρετο. Fusius rem narrat C : “Ο ούν Αλέξανδρος τούτο επιγνούς και τον λόγον αυτών

στοχασάμενος , έδόκει αναγνωρισθήναι και διεσκόπει εν εαυτώ πώς αν δυνηθείη τον κίνδυνον διεκφυγείν. Επί τούτοις Δαρείος

κελεύει του δείπνου εξιέναι , τον δε Αλέξανδρος ξενίζεσθαι εν τώ αφορισμένο αυτό τόπο της δέ ώρας καταλαβούσης οι Πέρσαι

πάντες ήσαν οινούμενοι σφόδρα και κεκραιπαλικότες (sic) εξ οίνου. Αλέξανδρος δε υποδύς εν τόπω τινι , εκδιδύσκεται την δερμα

τίνην στολήν και την της κεφαλής επικάλυψιν , και έμεινε μεθ ' ήν έπεφέρετο Περσικήν στολήν , και ώς είς των Δαρείου εγνωρίζετο

και δη εξελθών όλον τον εκείσε λαόν Δαρείου έρχεται έξω, πλανήσας πάντας, προς τον φρουράρχην· και εύρεν αυτόν καθεζόμενον
εν τη διεξόδο του φοσάτου και δάδα κρατούντα και διερευνώντα τους εισιόντας και εξιόντας " και λέγει αυτή την δαδα

μοι πάρεχε παρά Δαρείου γάρ απέρχομαι έν τινι δουλεία. Ο δε ουκ εδίδου αυτή : Αλέξανδρος δε την δάδα δραξάμενος κρούει

αυτήν κατά της όψεως και απέσπασεν εαυτόν εξ αυτού και επιβάς οξέα το πώλω αυτού ήλλατο έχων εν τοίς κόλπους αυτού και

τους χρυσούς σκύφους , και λαθραίως ώχετο φεύγων τον κίνδυνον. Ο δε Δαρείος είς αίσθησιν ελθών από του πολλού οίνου , διε

νοείτο περί του Αλεξάνδρου και το πανούργον αυτού εν εαυτώ λαβών , ένα των υπ' αυτόν προσεφθέγξατο : Τον παίδα τούτον

ασφαλίσασθε , μήπως Αλέξανδρος ών , πανουργευσάμενος ημάς, εκφύγη , και ουκ έστιν ημίν ελπίς σωτηρίας. Ήρξαντο δε επιζη

τείν Αλέξανδρος , και ουχ ευρίσκετο. Και τρέχουσιν εν τω ξενίω αυτού , και ουχ εύρον ουδένα και θορύβου γενομένου τρέχουσα

προς τον φρουράρχην ερωτώντες. Ο δε φρουράρχης είπεν · Ω ύμείς , Αλέξανδρος ημάς υπεξέφυγε και βλέπετε αυτόν απιόντα .

Σπουδάσατε ουν και καταλάβετε αυτόν την γάρ δάδα εκ της χειρός μου άφαρπάσας και κατά της όψεώς μου τύψας απήει.

Άκούσας δε ταύτα Δαρείος εξέπεμψε Πέρσας ενόπλους τον Αλέξανδρον καταλαβείν κτλ . || 21. cod . Α : ο δε Αλ. υπό του θεού

βοηθούμενος ώξυνε τον ίππον πτερνίσας και προέβαλλεν την πεύκης και εφωταγώγει τον πώλον | 22. και σκότος κατ’ Ολύμ

που πρός όρθρον C. | 23. γήν C. | 24. ανιών μόνον έχων φώτ ' άπειρον έμπροσθεν Β ; έχων έμπρ. om. C. || 25. επί τον Στράγ
γαν τον καλούμενον και 'Αρσινόην ποταμόν C. || 26. cod . C : ο ποταμός εκ των οπίσω αυτού διελύετο υπό της του ηλίου ακτί .

νος μικρού έδει και Αλέξανδρον κατασχεϊν γνούς δέ τήν του κρύους σύμπτωσιν , ώς ο ίππος αυτού ήρξατο χαλάν , ευθύς έστη

όρθιος εν τη έδρα και προς την γην εξεπήδησεν. Ο δε πώλος υπό του ύδατος εφέρετο . Τοιαύτην γάρ φύσιν [έχει ] ο ποταμός ,

ώστε αυτόν και άφνω παγούσθαι και άφνω διαλύεσθαι· οξύτατος γαρ ήν υπέρ χελετρίου (sic) του εν Μήδους ( μήλοις cod . ) τω

ρεύματι» οπόταν γάρ το κρύος ( ο βορέας ?) επήρχετο , ευθέως το παγετώ επήγνυτο : νότου δε πάλιν ερχομένου ( νότος γάρ

π . ερχόμενος cod.), τα ρεύματα ταχέως και θέρμη κατελάμβανε και παραχρήμα διελύετο. Έρχονται ούν οι επιδιώκοντες και τον

τοταμόν απέραστον εύρωσαν , Αλέξανδρον δε διαπεράσαντα βλέπουσι , και αθρόως εξεπλάγησαν απoρoύντες την του ποτα

μου διάβασιν . Ο δε Αλέξανδρος προς αυτούς είπεν · Ώ άνδρες , τι εστήκατε διαπορούμενοι ; εί προς Μακεδόνας Δαρείος υμάς

συνήθροισε μάχεσθαι , τώδε τώ ποταμώ έδεδίειτε ; και το ρείθρον του ρεύματος ει όλως τούτο εκφοβεί υμάς, μηδαμώς

Μακεδόσι μάχεσθαι κατατολμήσητε. Εν γάρ τώ ρεύματι τούτω ημείς διεπεράσαμεν υμίν δε το περάσαι αδύνατον . Λοιπόν

άπιτε και είπατε Δαρείω, ότι Αλέξανδρος Αρσινόου τοίς ρεύμασιν επιβάς διεπέρασε και προς το Μακεδονικών διασέσωσται στίφος .

Ταύτα ακούσαντες οι Πέρσαι , εις παντελή δειλίαν εμπίπτουσι και προς Δαρείον αντιστραφέντες τα περί Αλεξάνδρου διηγούνται .

'Εν αμηχανία ούν γενόμενος Δαρείος τόδε προσεφθέγξατο : « Ο οίον γαυρίαμα παιδίου Μακεδόνος , ος ουκ εφείσατο της σωτη .

ρίας αυτού , αλλ' έθετο αποθανείν ή την ημών κατασκοπεύσαι δύναμιν » Επί τούτω δειλία τους Πέρσαις ενέπεσε , και είπεν

έκαστος τω πλησίον : « Τις προς τοιούτον αντιπαρατάξεται στρατόν ; φύγωμεν δή απ ' αυτού ου γάρ έστιν ημίν ελπίς νίκης . »

Ο δε Αλέξανδρος πεζεύσας από του ποταμού , εύρεν Εύμηλον κτλ .

quid igitur impropriter in re tali fecisse * , custodem equi Forte in conclavi eo, in quo tunc rex agebat, imago quædam

gladio perfodit , accenso autem eo fugac consulit. Quod Xerxis sublimius posita , vel ob memoriam majorum vel de .

ubi Persis visum intellectumque est , quaqua partim picturæ gratia Dario spectabilis acceptissima erat. Ea re

( raptim ) arma capere , ipsum quoque fugientem insequi pente fatiscente compactu procidit dissilitque. Id Darius, ut

properabant. Enim et illis molitio tardior et Alexandro effi- res erat , conjectans animo macerabat. Enimvero Alexan

cacior ſuga erat , eo quod intempesta jam nocte eaque nullis der omne intersitum spatium jam mensus ubi ad Strangam

lunæ adminiculis inlustri aliquanto cunctantius regi gradien- fluvium accessit , ratus fore uti eum pariter ut venerat

ti suppedita est forte etiam lampas ex obvio . Quæ cum sibi perviaret, equum quo vchebatur impellit primitias conge

prælucens facesseret ,eo et ipse properantius , et nullo tali lationis invadere . Sed exesa videlicet vel soluta super

subsidio Persæ tardius agitabant. Sed enim Darius maestior omni crassitudine ac gelu , cessit æquoris facies ad pondus

damno elapsi hostis cum inter spem inelumque animum vo. equitantis. Utrique igitur cernuantes in profundum flumi

1 :taret , casu ejusmodi ad majorem formidinem confirmatur . nis ruunt. Sed enim equum agmen violenti gurgitis pes
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ο μεν πωλος εφέρετο υπό του ύδατος άρπαγείς , τον δε αντιμάχων χιλίους αναιρήσεις μηδείς ούν υμών δειλιάση

Αλέξανδρον έρριψεν εις την γήν οι δέ Πέρσαι οι διώ- πολλαί γάρ εισι μυριάδες μυιών λειμώνας θλίβουσαι ,

κοντες τον Αλέξανδρον ήλθον παρά τον ποταμόν, ήδη | οπόταν δε ταύταις εμπέσωσι σφήκες , σοβούσιν αυτάς

διαπεράσαντος του Αλεξάνδρου: αυτοί δε μή δυνηθέν- Ι (6) ταις πτέρυξιν ούτω και το πλήθος ουδέν έστι προς

τες διαπεράσαι υπέστρεψαν και γάρ ποταμός απέρα- | ημάς (5) • σφηκών γάρ όντων , ουδέν εισιν αι μυίαι.

στος ήν πάσιν ανθρώποις. Οι ούν Πέρσαι τώ Δαρείο | Και ούτως ειπών εθράσυνε τα στρατεύματα αυτού, και

απήγγειλαν το ευτύχημα Αλεξάνδρου και δε Δαρείος | (α) ήνδραγάθουν και ηυφήμουν τον Αλέξανδρον.“Οδεύ

καταπληττόμενος το παραδόξω σημείο ελυπήθη πάνυ | σας oύν (1) έρχεται επίταμέρη του Στράγγα (8) ποταμού.

ο δε Αλέξανδρος περάσας από του ποταμού εύρεν Εύ - Ο δε Δαρείος (ο) αναλαβών πάσαν την δύναμιν αυτού

μηλον καθεζόμενον μεθ' ών κατέλιπε δύο πώλων , και έρχεται και αυτός επί τον Στράγγαν ποταμόν και ιδών

αφηγήσατο αυτό πάντα τα πραχθέντα . όλιγοστόνόντα και παγέντα, περάσας διώδευσε (το) και

ΚΕΦ. ς ' . διήρχετο διά μέσης τηςερήμου, βουλόμενος πρώτος υπεισ

ελθεϊν τους στρατεύμασιν Αλεξάνδρου ( ) , όπως εύρω

'Ελθών(1) δε εις την παρεμβολήν των στρατευμά- σιν αυτούς απαρασκευάστους και τούτους τροπώσωνται

εύρε τον αριθμόν χιλιάδες εκατόν είκοσι, και στάς | ( 12) . Κήρυκες δε εις μέσον ελθόντες εκήρυξαν καλούντες εις

εφ' υψηλού τόπου τινόςπαραινει αυτούς λέγων: « Άν- μάχην τους αριστέας ( 13) . Ο δε στρατός Δαρείου έθω

δρες συστρατιώται, ει και βραχός ο αριθμός , αλλά η ρακίσαντο πανοπλίαν. Ο δε Δαρείος ήν εφ' άρματος

φρόνησις μεγάλη παρ' ημίν , και θράσος και δύναμις | υψηλού , και οι σατράπαι αυτού επί δρεπανηφόρων αρ

υπέρ (2) τους Πέρσας τους εναντίους ημών" μηδείς ούν | μάτων έχαθέζοντο , άλλοι δε εκόμιζαν όπλα πανουργικά

ημών ασθενέστερόν τι λογίσηται θεωρών το πλήθος των | και δόρατα μηχανικά. Τών δε στρατοπέδων των Μα

βαρβάρων· είς γάρ τις εξ ημών σπάθην (3) γυμνώσας των | κεδονικών προηγείτο Αλέξανδρος , καθεζόμενος επί τον

των

Cap. XVI . Inde ab hoc loco Bergerus de Xivrey , vir clariss., per duodecim fere capita lectionis varietatem enotavit

e cod. Lugdunensi 93. Unde nos quoque ea quæ momenti alicujus sunt exscribemus. 1. Cod . C : Είτα ήλθεν εις την

παρεμβολήν των στρατευμάτων. Και ευθέως εκέλευσε τας φάλαγγας των Ελλήνων εξ ονόματος καθοπλισθήναι και έτοιμους

(ετοίμως L. ) [είναι εις το παραστήναι Δαρείο. Αυτός δε εν μέσω αυτών έστηκε θαρσύνων ( παραθρασύνων L. ) αυτούς , και

συναθροίσας πάντα τα στρατόπεδα αυτού , εύρε τον αριθμόν χιλιάδας διακοσίας ογδοήκοντα ( εκατόν είκοσι L. Β. ) , και στις

etc.; Cod . A ita : Αναλαβών δε εαυτόν και έωθεν συναθροίσας τον στρατόν , αυτός εν μέσω εστως , οποίος Ζεύς τους ουραίους

δαίμονας διακρίνων , και εις αριθμόν ποιησάμενος διά το θεωρημένον αυτώ Περσικόν πλήθος , πάντας τους εαυτού αριθμήσας

εύρε χιλιάδας ( Ι . μυριάδας )ιβ'. Και ήν μεν αυτός ο αριθμός βραχύς λίαν , αλλά ότι φρενήρης ήν , ανεθάρσυνε . Άνελθών ούν επί

τινος υψηλού τόπου έθάρσυνε την στρατιάν λέγων . ] 2. υπό CL . || 3. υμών χείρα L. Β. || 4. ταϊς πτέρυξιν... ημάς om. Β; βομβώσι

pro σοβούσι L. || 5. ουδέν έστιν πλήν πλήθος Α . || 6. τα δε στρατόπεδα C. | 7. add . C : μετά της αυτού στρατιάς || 8. Στράγγα

ποταμού , τουτέστιν επί τα νώτα αυτού C. πολλάς ούν χέρσους και ποταμούς διοδεύσας (στομους διευθύνας cod ) εύρε τον

όχλον επί τα νώτα του Στρατού ( sic.) Α . | 9. ο δε Δαρείος... Στάγγαν ποτ . om. Β. | 10. εν σπουδή addit C , qui om. deindle

και διήρχετο ... ερήμου. || 11. Δαρείου Β. | 12. addit C : και απλώςειπείν πάς στρατός Δαρείου εθωρακίσαντο εν πανοπλία :

que eadem fere B paullo post ponit aptius; LA omnino non ponunt. || 13. addit C : ομοίως και ο στρατός άπας Αλε

sum tractum averterat; rex vero natatu quam valentissi- , plicabilia hostium millia , sed enim seges prorsus facilisque

mo emensus periculum alterius ripæ jam potiebatur, cum materia manibus ac virtutibus nostris , nisi cui vestrum

eminus videt insecutos sese Persas jam littori advenisse, sed arduus quidem et fugiendus hic labor, o Macedones, vi

frustra habitos spe transgressus, desperata etiam compre- | deatur, si vobis tanta sit cædendi materia quantain renuat

hensione, reditui consultare , quippe cum Persæ non modo ac recuset victricis dexteræ fatigatio . Ad hæc dicta grati

adnatatus hujusmodi audere non soleant, sed ne naviga. lantium voces et lætitia militum congruebat omni scilicet

bile quidem ob nimiam vehementiam flumen hoc habeant. alacritate bellum sibi desiderantium exspectantiumque.

Igitur stupenti Dario demirantique quæ gesta sint , cassum Aciebus igitur ordinatis præter latus fluminis Strana,

laborem referunt insecutores. Alexander vero menso al- Darium etiam eodem Macedones adventare cum omni suo

vev offendit Eumelum ,quem una cum equis duobus ibidem agmine jam intrepidi cernebant, omni scilicet parte terra

sibi subsidiarium deliquerat. Tuin illi et gestæ rei seriem rum , qua visentium oculi vagarentur, phalangis ejus atque

explicat, et ubi ad exercitum redit duces quoque lætos ordinibus confluentibus. Enim cum illa Strangæ mobilitas

facto participat ..
naturalis rursus ad glaciem convenisset et stratum alvei

XVI . Omnem exercitum sibi jam jamque adesse in . tenacissimum fidele etiam transeuntibus polliceretur, Da.

structum armis jubet. Qui cum omnes in centum et vi- rius prior haud dubitans ejus ordines suos perinde ut in

ginti millia numerarentur, « Ne,inquit, ne sit vobis aliquid, acie constiterant transgredi flumen intersitum jubet.

milites , quod cunctemini. Quæcumque fuerant ex hostibus Emensis igitur universis quicquid de Stranga metui potuis:

noscitanda , ipse per me præsens oculis deprehendi. Neque, set , idem Darius e curru regio , cujus suggestu altius emi

si foret periculum de multitudine ignavorum , non prompte nus cunctis visi consuerat, demutat ad currus quibus

vobis fidem rei compertæ dixissem . Sunt enim illis inex- / prælialibus utebatur, itidemque cuncti satrapæ et optima



PSEUDO -CALLISTBENES . LIB . II , 16 , 17 . 73

Βουκέφαλος ίππον προσεγγίσαι δε τούτω τώ ίππω ου- νος ήλθεν εις το παλάτιον αυτού , και δίψας εαυτόν εις

δείς ήδύνατο. Ως δε εκάτερον μέρος ήλάλαξε ( 14) πο- το έδαφος ανοιμώξας συν δάκρυσιν εθρήνει εαυτόν ,

λεμικόν μέλος , οι μεν λίθους έβαλλον , οι δε τόξα έπεμ- απολέσας τοσούτον πλήθος στρατιωτών , και την Περ

πον ώς όμβρον από ουρανού φερόμενα ( 15 ) , έτεροι δέ | σίδα όλην ερημώσας. Συμφοραίς δέ τοιαύταις συνεχό

βολίδας (16) έσφενδόνιζον ώστε επικαλύπτειν τό της | μενος εθρήνει εαυτόν λέγων· « “Ο (25 )τηλικούτος βασι .

ημέρας φέγγος. Πολλή δε σύγχυσις ήν ( 17) τυπτόντων λεύς Δαρείος, και τοσαύτα έθνη υποτάξας και πάσας τας

και τυπτομένων πολλοί μεν τοις βέλεσι τρωθέντες πόλεις καταδουλωσάμενος και θεών σύνθρονος γενόμε

(18) απέθνησκον, άλλοι δε ημισφαγείς έκειντο γνoφε- νος και το ηλίω συνανατέλλων, (26 ) νύν φυγάς εγενό

ρός δε ήν ο αήρ και αιματώδης. (10) Πολλών δέ | μην έρημος αληθώς (27 ) το μέλλον ουδείς ασφαλώς

Περσών όλεθρίως τελευτησάντων και Δαρείος φοβηθείς | βουλεύεται η γάρ τύχη βραχείαν εάν λάβη ροπήν ή τους

απέστρεψε τας ηνίας(20) των αρμάτων των δρεπανηφό- ταπεινούς υπεράνω των νεφελών αναβιβάζει και τους
ρων και τροχιζόντων τους εαυτού όχλους και θεριζόν- αφ' ύψους (28 ) εις ζόφον (29) κατάγει. » " Έκειτο ούν Δα

των: αυτός γαρ εθέριζε τους πολλούς όχλους των Περ- Τρείος έρημος ανθρώπων , και τοσούτων δεσπότης γενόμε

σών ως επ’ αρούρας στάχυς αγρόται κείροντες. Και

ελθών ο Δαρείος επί τον Στράγγαν ποταμόν, αυτός μεν ΚΕΦ . ΙΖ'.

και οι συν αυτώ φεύγοντες διεπέρασαν ευρόντες παγέντα

τον ποταμόν το δε πλήθος των Περσών και βαρβάρων 'Ολίγον ούν διαναστάς και διανήψας (1) και εις

βουληθέντες (21 ) διαπεράσαι και φευγείν εισήλθον εις τον εαυτόν (2) γενόμενος ετύπωσεν επιστολής και πέμπει

ποταμόν άπαντες (22 ) • και διελύθη και ήρπασε πάντας | Αλεξάνδρω περιέχουσαν ούτως· « Δαρείος Αλεξάνδρα

όσους εύρεν(23). Οι δε λοιποί Πέρσαι υπό των Μα- το εμώ δεσπότη χαίρειν. Πρώτον (3) γίνωσκε ότι

κεδόνων αναιρούνται(24). Ο δε Δαρείος φυγάς γενόμε- Γάνθρωπος εγεννήθης: ικανόν δε τούτο υπόμνημα [εις]

νος ..

ξάνδρου εθωρακίσαντο ενόπλως , quae in B. ponenda forent post vocem πανοπλίαν. 1 14. έκλαγξες C , έκραζε L. || 15. οι δε

ξίφη (ζύγενας L. ) έβαλλον add. CL . || 16. μολίβδας L. | 17. τότε add . C. | 18. τρωθέντες on . Β . || 19. ήν γάρ και το παισι

(Ι . πεδίον ) όλον αίματος πεπληρώμενον ώσπερ θάλασσα . add. C ( etLut. videtur ) . || 20. Α : απέστρ . τας ην . του ιδίου άρματος:

και πάν το πλήθος των Περσών εις φυγήν ώρμα. Δρεπανηφόρων δέ πολλών αρμάτων τρομαζόντων , οι πεζοί εθερίζοντο , ώσπερσίτος

υπό αρότρω. || 21. βουληθέντα Β . || 22. εισήλθεν ... άπαν το πλήθος Β. || 23. αρπάσας... εύρεν , τούτους διέφθειρεν C. || 24. ίσταντο

υπό των Μακεδόνων αναιρούμενοι και βοώντες έλεος , έλεος γενου ημίν , ώ Διός παί , και μη εις τέλος κατασφάζη ημάς η ρομφαία

σου σπλαγχνίσθητι εφ' ημάς , και μη δίκην κτηνών απολέσειας: αρκέσθητι τους Περσικούς αίμασι τοίς μέχρι του νυν δίκην υδάτων

εκχυθείσιν . Ο δε Αλέξανδρος ελεήσας αυτούς μηκέτι σφάζειν αυτούς προσέταξεν , και απέλυσεν ειπών φεύγετε πρίν ή το πλήθος

υμάς καταλάβη , και ου δυνήσομαι εξ αυτού διασώσαι υμάς. Αυτών δε ταύτα παρ' Αλεξάνδρου άκουσάντων , οία θεόν προσκυνούσιν

αυτόν και φεύγουσιν ανεπιστρόφως καθόλου τοίς όπισθενμη τολμώντες υποστρέφεσθαι . Ηec unus C. || 25. Α : Ποίος αστηρ ουρά .

νιος έβαλε την Περσικήν βασιλείαν , ίνα Δαρείος ο τοσαύτας πόλεις και έθνη υποτάξας και νήσους καταδουλώσας κτλ . || 26. ανα

τείλας Α. Β . L. || 27. αλλά το μέλλον... ασφ. επίσταται C. | 28. τους υψηλούς C. | 29. άδην L.

Cap. ΧVΙΙ. 1. Sic etiam L A.; ανανήψας Δαρείος και αναστάς C. || 2. εν εαυτώ Α. || 3. πρώτον... Ξέρξης addidi ex A. | 4. υπε

tes ejusdem imitati fecere , multis jam exercitus intercur - omnesque quos alveo acceperat necat. Reliquos porro

rentibus , qui virtuti solitä singulos et necessitatum præsen . insecuti Macedones obtruncant , nec fere fit aliquid ex il

tium commonerent. E diverso autem cum longe tranquil- lis omnibus reliqui , quo semesa curtaque Alexandri victo

lius doctiusque Alexander Macedonas in cornua prætendis- ria videretur. Tum ergo Darius omni spe meliore deposita

sct , ipse Bucephalo suo vectus imperatoriis officiis fungeba- cum ingressus regiam suam humi sese ejulabundus mise

tur. Tandem igitur bellicum lituo præcinente , utrinque pro rabiliter prorsus et ignobilis constravisset, merebat ( luge

cursu partes in sese procurrunt. Primum xauxis (sarissis P) bat ; quidem et eorum mortes qui sibi adeo infauste mi

ac missilibus jaculati, mox ensibus etiam strictis cominus litassent, merebat etiam damnum regniquod ad incitas dedu .

præliant. Multa denique diei parte consumpta ubi non discri- xisset , tunc nomen et gloriam et parta tot seculis deforma.

minis parilitate protrahi bellum Darius jubet ( videt ) : enim taque, nunc Persidos regna lugebat, recursabantque eum

vero quod unum id more Macedonjbus videretur , ut me. et captæ urbes et subjugatæ nationes et æquatio sui atque

tendis Persicis militibus tantummodo laborarent : quo res deorum immortalium , vires solisque ortus, quem consesso

periculi tenderet haud dubie interpretatus fugam capessit, rem sibi dixerat gloriatior ; hic quidem nunc profugus de

utcursu sese quam properiter possct præsentibus libera- sertusque et inops omnium foret : « Profecto, dicens ,

ret. Strangam denique etiam tunc fortitudine stratum per- nulii est hominum rara ( rata ) vel stabilita fortuna , quæ

viabili transmittit atque exit , et ipse quidem ad regiam si parvam inclinationem status suinacta sit in contrarium

properat. Jam vero turbatis Persicis rebus cum omnis protinus resultare et quosque de culmine ad profundas te

pariter atque ille ad flumen confugerent phalanges, quæ nebras urgere. Indulgens ergo lamentis ejusmodi humi

tamen ferri hostiumque nondum expert essent , sive ex porrectus inops solatiorum deum miseriter agitabat.

illa facilitate naturæ sive inconsulto agminis pariter irruen. XVII . Tandem tamen ubi satietas eum præsentium ce

tis, Stranga suure officium deficit ingressosque submergit ' pit ,veluti sobrius mæstitudinis factus confecit litteras- ad
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το μη μεγαλοφρονείν. Και γάρ και Ξέρξης και το φώς | ναγνωσθείσης , είπεν είς των στρατηγών Παρμενίων

μου δείξας υπερφρονήσας (4) μέγαν έρωτα έσχεν εις την ονόματι « Εγώ , βασιλεύ Αλέξανδρε, έλαβον αν ( 13)

“Ελλάδα στρατεύσασθαι, άπληστος χρυσίου γενόμενος τα χρήματα και την χώραν την δεδομένην σου , και

και της άλλης ευδαιμονίας της υπαρχούσης ημίν εκ απέδωκα αν Δαρείω την μητέρα και τα τέκνα και την

πατέρων. Απέθανεν ούν (5) το πολύ χρυσίον και το αρ- γυναίκα , κοιμηθείς μετ ' αυτών ( 14) . » Μειδιάσας δε

γύριον και πολλές σκηνές απολέσας υπέρ Κροίσον τον Αλέξανδρος είπε προς αυτόν: « Εγώ μέν , Παρμένιε ,

Λυδόν πλουτήσας , και τον ενεστώτα θάνατον ουκ εξέ- πάντα λαμβάνω παρ' αυτού , εθαύμασα δε ότι Δαρείος

φυγε . Τοίνυν , Αλέξανδρε, συ κατανοήσας την τύχην διά των εμών (15) χρημάτων αξιοϊ λυτρώσασθαι τους

και την νέμεσιν το μέγα φρονείν εις ουδέν λελόγι- ιδίους , πολύ δε μάλλον ότι και την χώραν την εμήν

σαι (6). Οίκτειρον ούν ημάς πρός σε καταφεύγοντας. | υπισχνηταί μοι αποδούναι. Αγνοεί δε τούτο Δαρείος

Προς Διός (7) και της άλλης ημίν υπαρχούσης ευγενείας | ότι , ει μή νικήσει με μαχόμενος, ταύτα πάντα εμά

των Περσών , αποδός μοι την μητέρα και τα τέκνα , έστι μετά των ιδίων αυτού (το) : πλήν αισχρόν έστιν

μνησθείς των πατρώων ελπίδων. Και αντί τούτων ημάς τους άνδρας νικήσαντας υπό γυναικών ηττηθήναι .

υπισχνούμαι (8) σοι διδόναι τους θησαυρούς τους έν | Ημείς ούν προς εκείνον την μάχην οτρύνομεν περί

Μηδία (9) τη χώρα και εν Σούσοις και εν Βάκτρους των ημετέρων: εγώ γάρ το σύνολον εις την Ασίαν ουκ

( 10) , ούς οι πατέρες ημών παρέθεντο τη γη , υπισχνού- αν ήλθον, ει μη υπελάμβανον αυτήν εμήν είναι . Εί

μαί σοι και της των Περσών και Μήδων και των άλ- δε πρότερον αυτής εκείνος ήρχε, τούτο κερδαινέτω,

λων εθνών χώρας κυριεύειν ( 1) πάντα τον χρόνον . | διότι χώραν έχων αλλοτρίαν τοσούτον χρόνον ουδέν

" Έρρωσο (12) . » έπαθε κακόν . » Και ταύτα είπών Αλέξανδρος προς

Ταύτην την επιστολήν αναγνούς Αλέξανδρος της και τους πρέσβεις Δαρείου , εκέλευσεν αυτούς απελθείν και

δύναμιν συνήθροισε, πάν το στρατόπεδον αυτού και τους ταύτα Δαρείω απαγγείλαι, γράμματα ( 17) αυτούς μή

μεγιστάνους, και εκέλευσεν υπαναγνωσθήναι αυτούς τά | διδούς. Κελεύει ούν Αλέξανδρος τους τραυματισθέντας έν

γράμματα Δαρείου. Και ταύτης της επιστολής υπα- Ι τω πολέμω στρατιώταςθεραπεύεσθαι πάση σπουδή ( is) ,

φρονήσας και καταφρονήσας μεγάλος έρωτα έσχεν εις την ελπίδα , άπληστος ών χρυσού και πραγμάτων.Τί γάρ αυτόν ήν των άλλων

λείπον , χρυσός ή λίθος ή αγάλματα , άπερ και αυτός παρ' ημίν οίδας. Αλλά γε σκοπήσας την τύχην , οικτειρον ημάς πρός σε κα

ταπεφευγότας. Προς Διός ικεσίου και της άλλης ενυπαρχούσης ημϊν ευγενείας από Περσίδος , αποδός την μητέρα και γυναίκα και

τέκνα . Αντί τούτων δε υπισχνούμαι σοι τους θησαύρους δείξαι κτλ . Α . || 5. sic C ; απεθέμην πολύ χ. κ. πολύ αρ. Β Ι 6. Sic C ;

κατανοήσας τετυχηκέναι με το μέγα γρ . υπεστήσω Β ; κατανοήσω τύχει και νεμέσει τ. μ . φρ . υπεστήσω L. | 7. προςδεείς BL;

προσδεείς. μέμνησαι και C. || 8. υπόσχημα Β. | 9. τους εν Μινυάδι χ Α ; έν Μυσιάδι χ . C L. || 10. υπάρχοντας add . C. Η

11. κυκλεύειν π. τ. χ. δεσπόζειν C. || 12. Ζεύς σε ποιείτω μέγαν. έρρωσο Α. || 13. ελάμβανον BCL | 14. κοιμ . μ . αυτών

bene om. Α . || 15. Δ . χρημάτων Β ; διά δώρων και χρ. C ; corr . ex A. || 16. μετά των ιδίων α. om. Α . Μox Β : αισχρον ημάς

Alexandrum in hanc sententiam : « Darius domino Alexan- gentium deprecabor digno profecto tali favore cælestium ,

dro hæc dicit : Ante omnia quidem unum moneo , uti te in si in aliis quoque relevandis tuimet memineris ut mortalis . )

hac fortunæ beatitudine esse tamen hominem recognoscas, His litteris sumptis Alexander concionem protinus opti

siquidem fatis idoneum argumentum ad id consilii tibi ego matium ac præsentium cogit. Enim vero tunc unus assi

præsto sum , quo profecto docere nil homines quicquamque stentium Parmenion in eam sententiam vadit , uti nec huma

præsentia sua præsumere oportere. Neque enim id modo de nitatem Alexander supplici denegaret et ea quæ sibi promi

me primum fortuna commenta est. Jam pridein istud in serat libentius amplexaretur , redditurus scilicet matrem

parentemeo illa dea Xerxe monstraverat. Is quippe pari pariter et conjugem una cum filiabus mercede promissi.

arrogantia cupitorum cum in vestros militiam delegisset , Sed enim ad hæc Alexander , « Atqui , inquit, o Parme

alioqui avidior rerum quæ regum glorias trahunt, pro bis nion, mihi contra consilium est respondere Dario frustra

omnibus quæ petebat , opes suas totque militantium millia se his illum in nos liberalitatibus jactitare, quod thesauros

attrita pariter amissaque ad pænitudinem vertit. His igi- suos suaqueregna pollicetur. Non enim videt cuncta ista hæc

tur usus exemplis doctusque talibus pro Græco nomine at- quæ nobis litteris largitur, jure belli nostra perfecta, neque

que clementia competentius feceris , si miseratione hos ille super his aliquando bellum induxerat. Enim quod

impertias quos tibimetfortuna supplices procuravit. Jgi- ipsi quæcunque Darius possederat et obtinebat, nostra

tur ego per favitores tui deos nostrique adversatores quæso esse , id est virtutis præmia, arbitraremur, idcirco in hac

obsecroque, nti mecum matris quoque et conjugis, ut te ipsa se militavisse , neque sibi in Asiam transeundi aliam

dignum est, filiorum quoque nostrorum meminisse non quis dixerit esse causam nisi quod cuncta hæc mihi ac

aspernare. Ejus libi benevolentiæ vicissitudinem spondeo mex præjudicaveram possessioni. Sat sit igitur Dario , si ri

uti thesauros, quos ex vetusto nobis reges parentes suffos- deatur id modo unum lucri habere quod imperterritum his

sos humi abditosque latebris reliquerint, ipse quoque co- omnibusveluti alienissimis incubaverit. » Et in hanc senten

ram referam indicemque , tuncque tibi Persarum deos tiam dictatas litteras ferri ad Darium jubet. Ipse vero transit

prosperos et imperium Medorum etiam et reliquarum ad hujusmodidiligentiam ,uti et vulnerali competentins cura
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τους δε τελευτήσαντας κηδείας τυγχάνοντας θάπτεσθαι. | τους . Ο δε Αλέξανδρος ιδών αυτούς εδάκρυσεν · ήν γάρ

Μείνας ούν εκεί τον χειμώνα (το ) προσέταξεν εμπυρί- | το θέαμα(6) δεινόν. Βαρέως ούν ήνεγκεν επί τούτω και

ζεσθαι τα Ξέρξου βασίλεια όντα κάλλιστα κατά την προσέταξε λυθήναι τούτους των δεσμών και δοθήναι

χώραν εκείνην, μικρόν δε πάλιν μετανοήσας (20) παύ- αυτοϊς χίλια δίδραχμα , και αποκαταστήναι αυτούς εις

σασθαι ( 21) εκέλευσεν . τάς ιδίας πατρίδας. Οι δε λαβόντες το αργύριον

ήξίωσαν Αλεξάνδρω χώραν αυτούς απομερισθήναι εν
ΚΕΦ. ΙΗ' .

τους τόπους εκείνοις , εις δε τας πατρίδας αυτών μη

'Εθεάσατο δε και τους των Περσών τάφους χρυσώ | εκπεμφθήναι και ούτω διακειμένους όνειδος είναι τοίς

κεκοσμημένους · είδε και τον Ναβονασάρου (1) τάφον οικείοις. Και εκέλευσεν απομερισθήναι αυτοίς γήν

του κεκλημένου Ναβουχοδονόσωρ κατά την Ελλάδα | (9) και δοθήναι αυτούς σίτον (το) και σπέρματα εκάστω

φωνήν, καιτα αναθήματα των Ιουδαίων εκεί κείμενα, εξίσου ( τ) , και πρόβατα και πάντα όσα ήν χρήσιμα

και τους κρατήρας τους χρυσούς , ως ηρώων είναι την πρός γεωργίας και έτερα χρήματα (12).

θέαν . Παραπλήσιον δε εθεάσατο και τον Κύρου τά
ΚΕΦ. ΙΘ' .

φον ήν δε πύργος αίθριος δωδεκάστεγος, εν δε τη άνω

στέγη έχειτο αυτός εν χρυσή πυέλη (2) , και ύελος πε- “Ο δε Δαρείος ηυτρεπίζετο εις έτερον πόλεμον συμ

ριεκέχυτο αυτώ , (3) ώστε τοτρίχωμα αυτού φαίνεσθαι| βαλείν Αλεξάνδρω. Γράφει ούν Πώρω βασιλεϊ των

και αυτόν δε όλον διά του (4 ) θέλου . Ινδών ούτως· « Βασιλεύς Δαρείος βασιλεί Ινδών Πώρω

'Ενταύθα δε ήσαν “ Έλληνες άνδρες εις τον τάφον | χαίρειν . Επί τη γενομένη καταστροφή του οίκου μου

Ξέρξου (6) λελωβημένοι , οι μεν χείρας, οι δε ( 6) πό- εν ταις ημέραις ταύταις και νυν δηλώ σοι , επειδή
δας , οι δε δίνας , έτεροι δε τα ώτα αυτών, δεδεμένοι | επιβάς μοι και Μακεδόνων βασιλεύς , θηρός αγρίου ψυ

πέδαις και ηλωθέντες (7) , άνδρες Αθηναίοι. Συνελθόν-Ιχήν έχων, ου βούλεται την μητέρα μου και τα τέκνα

τες ούν αθρόοι εξεβοήσαν Αλεξάνδρω ώστε σώσαι αυ- | αποδούναι μοι· εμού δε επαγγειλαμένου θησαυρούς και

έστιν συνκοιτασθήναι αυτάς, τους άνδρ . ν . || 17. γρ . α . μ . διδ.om. AC. || 18. επιμιλεία C. τους τραυματίας θεραπείας έχεσθαι Α . |
19.μείνας δε τον ακμαιότατον χειμώνα και ποιήσας τούς εγχωρίοιςθεούς θυσίας προσέταξε κτλ . Α . || 20. καταν.C . || 21. σβεσθήναι Α.

Cap. ΧVΙΙΙ . 1. Ναβονασάρου... κεκλημένου excid.in B ; supplevi ex L ; είδε δε κ . τον του Ναβουχοδονόσορος τάφον και τον
( 1. τον και ) Ναβονασσάρου καλουμένου , και τα αναθ . C. || 2. έκειτο χρυσή πύλη , ύελος Β. || 3. αυτώ om. Β. | 4. διά του om .

Β. | 5. εις τ . τ . Ξ deest in A. || 6. οι μεν χ . οι δε deest in Β . || 7. ηλωμένοι Β ; mox συνελθ. ο . άθρ. addidi ex A. || 8. Sic Α .

θεώρημα αυτών χαλεπόν Β. θεωρία α. δεινή C. || 9. εις τρείς τόπους add . C. | 10. και σιτ . οm C. | 11. εξ ίσ . οιη. C , qui

deinde : και βόας εκάστω εξ ( sic etiam A ) και πρόβατα. || 12. add . C : και απέστειλεν αυτούς εκεί.

rentur et desiderati vallo sepulcri ad meritum decorarentur. sepulcra custodes agitabant. Hi igitur omnes ubi justitiam

Atque in hæc occupatus hiemis spatia transeyit, quidquid Alexandrum agere sensere , pari voce et ejulatu suæ gentis

interea temporis fuerit diis præstitibus sacrificiis obsecu. Græcisque supplicationibus obsecrantes audientem lingua

tos . Atque cum interea motu quodam animi repentino propriæ insignia facile permoverunt. Quare productos

jussisset regiam Xerxis, quæ opulentissima et pulcherrima cum videret adeo flebiliter mutilatos atque laniatos, fide

videbatur, injecto igni concremari, id quoque mox per literque causas et ritum Persicum cognovisset, misertus

pænitentiam reformatam exstingui atque ad faciem pristi- eorum dederat quidein volentibus facultatem , uti viatico

nam retineri præcepit. sumptuati si vellent ad patriam remearent. Enim cum

XVIII . Fuit eidem inter hæc cura ut sepulcra Persarum sese ignobiles fædatosque latere melius conspectum popu

et sepulta eorum olim corpora intueretur, quod in his se- larium quam ad ludibrium forsitan occursuros civibus

pulcris multæ pateræ aureæ multaque pecunia condita præsentirent, hujus quidem rei gratiam fecere regi, sibi

ad templorum magnificentiam diceretur . Sed egregie tamen et locum quem colerent et vitam ab indigentia la

ceteris ,anteibat Cyri ædes, quæ scilicet turris ad faciem xiorem pecuniis impetravere. Dat igitur his et agros et * dap

levi quadroque lapide in sunimam altitudinem exstructa siles et cetera etiam quae ad agrorum exercitia secunda

processerat. Ipsius vero Cyri conditorium erat lapide vi . rent pro supplicum civium contulit voluntate.

sendo , cujus sive nalura perpiscua , sive inscalptio adeo XIX. Sed inter hæc rursus Darius comparando exerci

tenuis erat,ut nihilo prorsus quicquid interesset impediret tu scribendisque militibus animum confirmarat. Scribit

intuentium diligentiam , adeo ut propter saxi illius eviden- denique Poro Indiæ regi talia : « Clam me non est in

Liam capilli etiam conditi cadaveris viserentur . dignationem tuam deducere quidquid nos ex hostico pa.

Sed propter hoc sepultum flebile spectaculum Alexander tiamur ; ferinam etenim expertus hostium rabiem vel

protinus conspicatus. Erant enim Græci idemque com- ipsis orbatus affectibus ex illa regia beatitudine in extimam

plures , quos cnm variis ex causis diversisque temporibus veni Darius ille miserationem , cum mihi non mater aman

captivitate rex aut reges subegissent, præsectis naribus tissima, non uxor conspirantissima, non suavissimi filii

auribusque et quæcumque hominum vultibus decorum na- propter sunt , quin hæc cuncta adversantibus serviunt.

tura prævidit, suppliciali post servitio devincti circa hæc | ( Rursus incipil cod . Mediolan . ) « Quare pollicentem n.e
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άλλα τινά πλείονα παρέχειν αυτώ, ου πείθεται. "Οθεν | εγγίζοντα ,ότε Βήσσος και οΑριοβαρζάνης και παρατρα

ούν βουλόμενος εκπορθήσαι αυτόν εφ' οίς έπραξε, συν- πέντες ούτοι τας φρενοβλαβείς γνώμας, έβουλεύσαντο

ίστημι αυτό και έτερον πόλεμον μέχρις αν αμύνωμαι| Δαρείον αναιρήσαι, λέγοντες προς αλλήλους, ότι εάν ανε

τελείως αυτόν και τοέθνος αυτού. Δίκαιον ούν έστι | λώμεν τον Δαρείον, ληψόμεθα παρά Αλεξάνδρουχρήματα
και σε αγανακτήσαι εφ' οίς έπαθον και επεξελθείν σε πολλά , ως αναιρήσαντες τον εχθρόν αυτού . Ούτοι ούν κα

επί τη εμή ύβρει (1), μνησθέντα των γονικών ημών κως βουλευσάμενοι επηνέχθησαν (2) ξιφήρεις Δαρείω. Ως

δικαίων. Συνάθροισον ούν πλείστα έθνη και γίνου (2) δε είδε τούτους ορμήσαντας Δαρείος ξιφήρεις, είπεν αυ

επί τάς Κασπιακάς πύλας . Τοις δε συναγομένοις αν- τοίς · « Ω εμού δεσπόται , οι πρίν μου δούλοι τι υμάς

δράσι χορήγησον (3) χρυσίον πολύ και στον και χορτά- | ήδίκησα, ένα υμείς ανελήτέ με βαρβάρω τολμήματα;

σματα . Πάντων δε σοι το ήμισυ των λαφύρων, ών αν Μή πλέον υμείς Μακεδόνων τι δράσετε ; Εάσατέ με ού

λάβω εκ των πολεμίων , χαρίσομαι , και τον λεγόμενον τως επί τα μέλαθρα διφέντα αναστενάζειν την ανώμα.

Βουκέφαλος ίππον συν τοις βασιλικούς χωρίοις και τας | λόν μου τύχην. Εάν νύν ελθών Αλέξανδρος και βασιλεύς

παλλακάς (1 ) αυτού. Δεξάμενος ούν τα γράμματα | Μακεδόνων εύρη με σφαγέντα (3 ) , εκδικήσει το αίμα

ημών, εν πολλή σπουδή άθροισον πλήθη και απόστειλον μου (4). » Οι δε μηδαμώς πεισθέντες ταις ικεσίαις Δα

ημίν . 'Έρρωσο. » “Ο δε Αλέξανδρος μαθών ταύτα υπό | ρείου φόνοις αυτόν αμύναντο. Ο δε Δαρείος ταϊς δυσί

τινος των του Δαρείου προπεφυγότων παρ' αυτόν , ευ- 1 χερσίν(5) αυτούκρατήσας, τον μεν Βήσσον τη ευωνύμω

θέως αναλαβών άπασαν την δύναμιν αυτού την πο- χειρί εις την γην κατασχών και το ευωνύμω γόνατι

ρείαν έποιείτο προς την Μηδίαν (5 ) . Ήκουσε δε | εις τους βουβώνας αυτού υποκλίνας εκράτει· τον δε

Δαρείον είναι εν Εκβατάνους(6) ** επί τάς Κασπιακάς | 'Αριοβαρζάν τη δεξιά χειρί επισχών εκράτει (6) του μη

πύλας και σύντονον εποιείτο τον διωγμών και εντολ- | επιφέρειν αυτό το ξίφος λόγχαι δε αυτώ αι πληγαι

μότερον. ετύγχανον. Τών δε δυσσεβών μηκέτι ισχυόντων αυτών

ΚΕΦ . Κ ' .
αναιρήσαι , επάλαιον μετ' αυτού ήν γάρ ισχυρός και Δα

ρείος. Οι ούν Μακεδόνες τον Στράγγαν (7) ποταμόν

Οι δε σατράπαι (1) Δαρείου έγνωσαν τον Αλέξανδρος | παγέντα ευρόντες διεπέρασαν, και εισήλθεν ο Αλέξαν

Cap. ΧΙΧ. 1. σοι την εμήν ύβριν Β. || 2. και γίνου add. ex A. || 3. χορηγήσω ανδρί ευώνω ( i . e . πεζώ ) χρυσούς και

ιππει δε χρυσούς ε ' Α . | 4. των παλλακών Β L. και τας ενούσας τούτοις παλλακάς ρη' μετά του ιδίου κόσμου Α. | 5. Μειδής

B.Mõlav A. || 6. sic A. , Batávois B C. Deinde exciderunt nonnulla. Sententiam explere licet ex Valerio . Cod. A. pro

more manca prabet haec : ... έν Έκβατάνοις · ηκούετο δε βασιλεύειν την Ασίαν Αλέξανδρος , ει μή κατεφρόνησε του Δαρείου

ονόματος προσαγγέλλει δε αυτώ ότι είη πεφευγώς επί τας Κασπίας πύλας : σύντομον δε επoίει τον διωγμόν ακούσας παρά τι

νων ότι πλησίον είη ο βασιλεύς , του ευνούχου αυτομολήσαντος , πάντα προς αλήθειαν , εύτολμηρότερον τον διωγμόν έποιείτο.

Cap. ΧΧ . 1. sic cod. C , απάγων ( ως δε επέγνουν Α ) δε Βύσσον και 'Αρ . και παρατρ. etc. Β. || 2. υπεισέρχονται λάθρα C.

|| 3. τεθνηκότα B C .; σφαγέντα ληστρική γνώμη Α. || 4. addit A : ου θέμας γάρ οφθήναι βασιλέα δολοφονηθέντα οικτίστων.

deinde sic : και ο μεν Δαρείος αντείχε προς τους πονηρούς αυτού δε τας χείρας αντέχοντος , αιπληγαι του ξίφους ουκ εγίνοντο

καίριοι , αλλά πλάγιοι εγίνοντο . Οι δε Μακεδόνες etc. || 5. χερσίν επάλαιεν αυτούς , τον μέν BC. || 6. μόνος add , B. | 7. τον

non modo thesauros opesve regales, sed regni quoque nos- ptis his litteris , ne versaveris, quæso , verterisve tale con

tri quam amplissimam portionem , spretis Macedo sup- silium : quin properato ad nos venias una cum hisce, ut

plicibus ejusmodi, una tantum suorum arrogantia dele- dixi , gentibus , quæ circa Indum colunt . » Et hæc quidem

ctatur. Ergo , mi Pore , jam opibus fatigatus, animo tamen Darius. Sed Alexandrum ista nequaquam latuere doctum

ad sententiam milito , si modo faveas. Rursus enim prælium ex transfuga Persa quodam . Quare coacta manu ad regio.

meditor, si quos quidem ad communionem duco sententiæ . nes Medicas tendit, conperiens Darium in Bathanis agere,

Quod si tu quoque tam justæ indignationi nostræ accesse- quod nomen genti est. Omissa denique Asia, iter quod

ris , tuamque injuriam existimaveris, quæ in me grassata instituerat , festinabat, satis adserentibus internuntiis,

est, ita probabis te , ut te dignum erit et majorum nostrorum , quod si Darius fugiens portas Caspias intravisset, inefli

et isti conspirationi consulere , tuisque commodis non deesse. cacem illam insecutionem Alexander laboraret. Quae

Igitur ex opinione nostra feceris , si gentes quam plurimas quidem etiam tum, veluti parum fideli sermone acciperet,

congreges, quamque primum queas ad portas Caspias ten- dubia rex arbitrabatur ; sed cum Bazanus quidam eunu

das. Enim ne sit militia tibi militantium inlionora, chus regius transſugisset , isque certius enarrasset Darium

dabuntur a me singulis armatorum aurei trez pedestri, protinus fugiturum , addita est Alexandro properatio.

equiti vero quinque, ceteraque quæ alimoniis abunda- XX. Aderant tunc Dario ſugam molienti satrapæ doo,

rint. Prædæ quoque bellicæ pars ex medio vestra fiat. At quorum nomen alteri Besus erat , alius vero dictus Ariobar

enim tibi privum munus istud habebis, quod indidem ' re. zanes . Hi, cum jam rumoribus calidioribus adesse Alexan

galissimum est , Bucephalam equum scilicet una cum re- der nuntiaretur, rati se plurimum in gratiam provisuros

giis phaleris regioque cultu , concubinisque omnibus, quas esse victoris, si necem Dario intulissent, regem suum in

octoginta centumque nuinerant , qui noverunt : pas omnes sua regia solitarium opprimunt et letaliter vulnerant, ac

ac tales cum ornatibus propriis conseqnere. Quare acce . si jam mortuum derelinquunt : cautissimum confirmantes ,
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δρος εις τα βασίλεια Δαρείου. Μαθόντες δε (8) οι ασε- | Δαρείος και τας χείρας εκτείνας επησπάσατο Αλέξαν

βείς Βησσος και Αριοβαρζάν την είσοδον 'Αλεξάνδρου, | δρον και περιπλακείς είπεν αυτώ. « Αλέξανδρε βασι

έφυγον καταλείψαντες Δαρείον ημίπνουν . λεύ, μήποτε επαρθής τη τυραννική δόξη , ώς ποτε

Και εισελθών προς αυτόν (2) Αλέξανδρος εύρεν ( το) κάγώ, ισόθεον έχων κράτος , χερσίν έμαϊς ουρανός

αυτόν ημίπνουν, εκκεχυμένου του αίματος αυτού εκ των ηθέλησα ψαύσαι (14). Σκόπει και αυτός το μέλλον και

πληγών· ανοιμώξας δε μέγα και Αλέξανδρος και θρηνω- τύχη γάρ ουκ οίδε ( 15) βασιλέα ούτε μήν πλήθος

δίαν μεγάλην επ ' αυτώ ποιησάμενος λύπης δάκρυα εξέ- έχοντας ακρίτω δε γνώμη πανταχόθεν δέμβεται . “Ο

χεεν επ' αυτώ , και τη χλαμύδι αυτού εσκέπαζε το εας τις ήμην και τις γέγονα αποθνήσκοντός μου , βα

σωμα Δαρείου , τας χείρας δε επιθεις επί το στήθος αυ- σιλεύ Αλέξανδρε , ταις χερσί σου θάψον με κηδευσά

του , ελέους γέμοντας λόγους επ' αυτώ έλεγεν « Ανάστα , τωσάν με Μακεδόνες και Πέρσαι (16): μία γενέσθω

βασιλεύ Δαρείε, και τοις σοίς ( 1) βασίλευε και των συγγένεια Δαρεία και Αλεξάνδρω την δε εμε τεκούσαν

σεαυτού δεσπότης γενού : δέξαι την τυραννίδα (12): Ι (17) παρατίθημι σου , και την γυναίκα μου ως εμέ οίκ

όμνυμί σοι την άνω πρόνοιαν ώς αληθώς και ου πε- τειρον , (18) την δε θυγατέρα μου “Ρωξάνην δίδωμι σου

πλασμένως φράζω σοι. Τίνες δε εισιν οι πλήξαντές | εις γυναίκα , ίνα εν υστέροις τους καιρούς επί μνήμης

σε; μήνυσόν μοι αυτούς , ίνα έκδικον έχης ( 13) . » λήψη (1ο) τέκνα , οις καυχώμενοι ως ημείς επί τέκνοις ,

Και ταύτα ειπόντος του Αλεξάνδρου , στενάξας | συ μέν Φιλίππω, Ρωξάνη δε Δαρείω μνήμην τελείτε

Αρσινόην τον και Στράγγαν λεγόμενον Β. | 8. ώς δε ήκουσαν Αλέξανδρον έγγίσαντα οι φονεϊς Δαρείου αφέντες τον Δ. ημίπνουν

έφυγον C. | 9. εισελθ. πρώτος 'Αλ . C. || 10. και εύρων α . η. εκκεχυμένον ξίφει το τούτου αίμα , ανοιμώξας θρήνον άξιον λύπης

δάκρυα εξέχεεν C. || 11. της σής γής C. || 12. δέξαι σου το διάδημα του Περσικού πλήθους ανάσσων έχε σου το μέγεθος της τυραννί

δος ( της τυραννικής δόξης A ) C. Εadem A , qui pluribus etiam verbis liaec persequitur || 13. sic A ; ίνα σε νύν αναπαύσω Β ;

et , qui in plurimis ad cod . Βaccedit ; ίνα σε νύν θεραπεύσω C. || 14. φθάσαι cod . Β ; δόξη , οπόταν ισόθεον κατορθώσης

έργον , και χερσίν ταις σαϊς ουρ . θέλεις φθάσει αλλά σκ. το μ. C ; cod. A ita : μη επαρθής τη βασιλική τάξει » ότε γαρ έργον

ισόθεον κατορθώσεις , κ . χ. τ. σ . ουρανούς δόξεις ψαύειν , σκόπει το μέλλον ή γάρ τύχη ουκ οίδεν βασιλέα ή ληστήν ούτε πλή

θος , ακρίτω δε ροίζω πάντα κακώς εκρίπτεται . || 15. είδε C ; seqq. corrupta ; scripserim ούτε ληστήν πλήθος έχοντα. ||

16. Post haec cod . C interponit haec : “Ο σύμπασαν δοκών κυριεύειν γαίαν, νυνί , ώς οράς, γυμνός εις γαίαν έρριμμαι , ό ποτε

υπό μυριάδων δορυφορούμενος και οία θεός δοξαζόμενος , απροστάτευτος , μόνος καταλελειμμαι. Μνήσθητι , Αλέξανδρε , οίας

δόξης άφνω εξέπεσα , σύ αυτόπτης γενόμενος και μη εάσης όλως εν ταύτη τη ταλαιπωρία τελευτήσαι με επίσταμαι γάρ

σπλάγχνα έχειν σε : "Έλλην γάρ ει συ , και ουκ ώμός Πέρσης ως οι παρ' ημίν. » Προστάσσει ούν Αλέξανδρος , και φέρουσι

την μητέρα Δαρείου και την γυναίκα και την θυγατέρα αυτου Ρωξάνην. Ώς δε είδεν αυτάς Δαρείος ευθύς απόλωλεν και αφα

σία συσχεθείς και δακρύων πληρωθείς όλως και σφόδρα την καρδίαν πονήσας , και την ψυχήν λίαν λυπηθείς υπέρ το δέον

εν πολλή ταπεινώσει , και ατενίσας οφθαλμούς δακρύων πλήρεις , μόλις κινηθείς λόγον έφθέγξατο προς Αλέξανδρον : « Ευχα

ιστώ σοι , ώ βασιλεύ Αλέξανδρε » , και περιπλακείς πάντας λύπης αξίας εκίνησε. Μη δυνάμενοι ούν στήσαι δακρύων τους

σταλαγμούς πάντες της εαυτών δόξης εταλάνισαν και τελευταίον ασπασμόν προς αυτόν έχόρτασαν . Και αναψυχήν λαβών Δα

ρείος και καρδίας θεραπείας , και εκτείνας την χείρα αυτού και την θυγατέρα κρατήσας είπε : « Ταύτην , Αλέξανδρε βασιλεύ , δέ

χου ως δώρον έσται δέ σοι δούλη σύν τη μητρί : μία γενέσθω ή συγγενεία etc. ut in codd . BA L. | 17. την δ . ε τ. ώς

σε τεκούσαν L ; τήν δε μητέρα μου ως σε τεκούσαν ανατίθημι σοι C. | 18. sic C ; ως συν έμοί οίκτειρον Β ; ως σύνεμον οι

κέτην Α ; fuerit ως συνήμονα οικέτης . || 19. λύπη Β ; δίδωμι σοι γυναίκα και συναφθήση επ ' αγαθούς καιρούς και επί μνείαις

si tantisper a conspectu Alexandri recessissent, donicum circumplexus ut poterat, tandem talibus loquitur : « Licet

illud facinus quod perpetrassent victor perpenderet et di- mihi jam , Alexander victoriosissime, in hac constituto

vulgaretur. fortuna liberalius aliquid quam quæ victi sunt loqui, id

Jamque exercitus Macedonum rursus Strangæ memo. que a me amicum tibi , non hosticum putes. Inter hæc

rati lluenta transmiserat, et Alexander protinus superve- verba blanda disceptes . Numquam igitur te regii nominis

niens regiam in qua obversari Darium conpererat cursim decus tollat : nec si quid blandius fortuna promiserit , id

inrumpit, eumque recens vulneratum atque adhuc spi- circo te cæli competem arbitrare. Enimvero consultius

rantem miseriter offendit. Sed id Alexandro ultra opinio- futuris quam præsentibus consules. Nihil enim interest,

nes omnium flebile et luctuosum admodum fuit. Videns quod dispescat reziam nostram et plebiculæ dignitatem .

enim participem illius regii nominis ac majestatis adeo mi- En tibi ille Darius , nosti quippe qui fuerim dominus et

sere vivendi clausulæ reluctantem , flens ejulansque ja- deus scilicet hujusce mundi existimatus, utflebilem mor

centi homini circumfunditur, eumque amplexabundus et tem oppeto . Sed habeo obitus hujusce grande solatium,

contegens regia chlamyde in hæc verba solatur : » Erige quod in tuis manibus hunc spiritum jam effundam . Quare,

te , quæso , Darie , nec deseras : si quid enim ex animo est quæso , non invideas sepulturam , quam mihi una cum

quod jusseris, ratum habeto regna te tua recepturum, fu- Persis tui Macedones exsequantur. Tum Rogodunen

turumque rursus illum qui fueris. » matrem meam commendatam tibi ad honorem dignum

Sed ad hæc Darius exsangui jam corpore cum voce nomine nostro habeto, utque participem Olympiadi tuæ.

etiam ad primum impetum deficeretur, manus supplices Colito uxorem etiam meam : filiam vero Roxanen hac

tendens, adtrectansque genua Alexandri adsistentis, et prece tibi in manum do , quasoque eam dignam conjugio
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συγγηρώντες χρόνους. » Και ταύτα ειπών Δαρείος εξέ- ήν μοι τάς τοσαύτας μυριάδας ανθρώπων μή κακώς

πνευσε το πνεύμα εν ταις χερσίν Αλεξάνδρου. απολέσθαι· ει δε η ευδαιμονία ποιεί με κατά Περσών

νικηφόρον , ευχαριστώ τη προνοία . Γινώσκετε δε ότι
ΚΕΦ. ΚΑ' .

καθιστώ υμίν σατράπας , οίς ωφείλετε υπακούειν ώς

Ο δε Αλέξανδρος συμπαθώς κλαύσας τον Δαρείον εκέ- | επί Δαρείου και των υπ ' αυτόν κατεχομένων. Μη

λευσε το σώμα αυτού βαστάζεσθαι, θάψαι δε αυτόν Περ- ίδητε δε βασιλέα ει μή Αλέξανδρον μόνον, Χράσθ:

σικό νόμο ως βασιλέα(1). Κελεύει δε πρώτους Πέρσας | δε τοις ιδίοις έθεσε και συνηθείαις και εορταϊς και

διάγειν, Μακεδόνας δε όπισθεν ενόπλους αυτός δε Αλέ- πανηγύρεσι και ευωχίαις και βουθυσίαις , καθάπερ

ξανδρος υποθείς τον ώμον αυτού εβάστασε μετά των και επί Δαρείου. “Έκαστος ομώντη ιδία μονή βιώτω:

σατραπών το σώμα Δαρείου. Ου τοσούτον δε έστενον εάν δε Πέρσης καταλείψη την ιδίαν πόλιν η χώραν η

οι ακολουθούντες (2 ) επί Δαρείω όσον επί 'Αλεξάνδρω | τόπον , και αλλοδαπή κατοικήση , ώς αποστάτης κολα

βαστάζονται. Αποθείς δε Αλέξανδρος επί τον τάφον | ζέσθω (6) . Τών δε υπαρχόντων υμίν συγχωρώεκά

Δαρείον τον βασιλέα, βουτυτήσας ( 3) εκεί μνημείον | στω κυριεύειν των ιδίων πλήν χρυσίου και αργυρίου(7)

εποίησε Δαρείω , και νόμους έθετο κατά πόλιν , άμα τον γάρ χρυσόν και τον αργυρον κελεύω αναφέρεσθαι

δε και προστάγματα περιέχοντα ούτως - Βασιλεύς | ταϊς πόλεσιν ημετέραις(8)νομίσματα (ο) δε όσα έχετε

Αλέξανδρος υιός ( 6) Φιλίππου βασιλέως και βασιλίσ- συγχωρούμεν εκάστω τοϊς ιδίοις χράσθαι. Πάν δε

σης Ολυμπιάδος, τους κατά την Περσίδα πάσαν έν τε | αμμυντήριον όπλον κελεύω αναφέρεσθαι εις τας υποδε

ταϊς πόλεσι και χώραις ταύτα κελεύω. Εύκτόν ( ) μέν Γ δειγμένας οπλοθήκας. (το) Οι δε σατράται μενέτωσαν

λήψη τέχνα , οίς και ύμείς καυχώμενοι ως υμών τέκνοις , συ μεν επί Φιλ. βασ . , P. δ ' επί Δ. μνήμην επιτελείτε συντηρούντες

εις χρόνους. C ; εις γυναίκα εκδίδωμι σοι, ένα επί τούς δρωμένους κ. ε . μ. έσεσθαι πάντων και επί τέκν. καυχήσεσθε ώς ποτε

και ημείς: συ μεν επί Φιλ. , P. δ. έ . Δ . και ημίν μνήμας τελείτε χρ. συγγηρώντες L ; δίδωμι σοι , ένα εί τι και εν φθιτοίσι λείπε

ται γνώμη , συ δύο γενεαϊς επί τέκνοις κάχονται ( sic ) , σύ μέν Φιλίππω , Ρ . δ. Δαρείω. Α .

Cap . ΧΧΙ. Ι . ως βασιλέα om . Β ; deinde post κελεύει δε lacunam habet unius lineae , quam explevi ex C. | 2. οράν

add . Β ; οι επακολουθούντες οράν C ; superest oράν ex disertiore narratione. Cod . ita : έκλαιον δε πάντες και εθρήνουν

τοσούτον επί Δαρείω όσον επί 'Αλ. ( όσον συνεπάθουν και υπερη γάτων τον Αλέξ . cod . Α . ) , ορώντες αυτόν βαστάζοντα την

κλίνην . Κηδευθείς ούν κατά τους των Περσών νόμους , απέλυσε τους όχλους: ευθέως δε κατά πόλιν δόγμα εξέθετο περιέχον ου

τως· || 3. βoυθυτήσας αγώνά τε επιτάφιον άξας , νόμον τε και πρόσταγμα έθετο Πέρσαις τοιούτον Α. | 4. εκ βασιλέως θεού

"Άμμωνος Α . | 5. ευκταίον Α ; καλόν C ; ου βούλομαι γάρ τοσ. μ. L. | 6. τοϊς κυσί βρώμα γενήσεται L. | 7. addit A : ενώ

γαυριώνται αγαθός τε και κα: ό :: νόμισμα δε και έχετε συγχωρώ . || 8. τοϊς κατά πόλιν και χώραν ημετέροις όροις (εφόροις?) C.

Η 9. νομάς... όσα Β ; νομάς.. όσον L ; νομάς .. όσας C. || 10. pergit Α : τοις δε σατράπαις οίς εάν (1. ους άν ) δοκιμάσω , τούτοις

και αριθμον δυνάμεως επιμετρήσω και μέτρον καθοπλισμού αγώνας τε ως έθος εστίν άγεσθαι χρήσoνται θέλοντος του σατρά

που. έθνος δε επ' έθνη ούκ επιμιγήσεται , ει μη εμπορίας χάριν , και ταύτα έως και ανδρών , ή ως πολέμιος Περσικών νόμω κο

λασθήσεται · έμποροι δε πάντες τη αυτή εργασία προσχράσθωσαν , ως επί Δαρείου : τέλη δε αγρών και των φυτικών πάντων

tuo censeas . Erit enim illi ad solatium largiter, nihil sibi edicit in verba, quorum sententia hæc fuit : « Rex Alexan

de regia conjunotione defuisse . » Et in hisce verbis Darius der Ammonis et Olympiadis filius Persis dicit. Ea quidem

spiritum transigit. quæ jure belli transacta sunt , nullum profecto sapientium

XXI . Multis igitur lacrimis miserationem regian puto procul merito putaturum . Etenim ista sententia est,

Alexander prosecutus, auferri cadaver et ad magnificen- quani exsequi mortalibus sit necesse . Quáre super his

tiam debitam proque sui dignitate , ritu Persarum sepe. quidem habeo gratias favisoribus meis. Enim nunc quo

liri jubet. Denique corpori regio transvehendo cum baju- niam vos quoque nostra cura esse cæpistis, scire vos par

los quosque nobilissimos suorum atque indigenas esse jus- est, satrapas quidem regionibus constitutos, quibus ex more

sisset, ut illis officium tale non dedignantibus fieret, pri parebitis haud secus prorsus ac sub Dario mos erat : eoque

mus ipse onus feretri subiit. Quo viso cuncti quoque illud id consultavi, ne incerta regentium observatio plus penes

honoris privi maximum testimonium conpetebant. Infertur vos haberet formidinis quam veritatis. Utemini igitur legi

igitur sepulcris majorum omnium tum Darius : ac paulo bus vestris pariter ac moribus. Idem enim vobis contentus,

post ædes ipsi templumque construitur : et lex dii religio- , eædem solemnitates et suavia , nec vagum quemquam a

saque solemnitas datur more præscripto , uti dies ille an- regione vel sedibus suis aberrasse quopiam probaturus sum .

nuus Persis celebratissimus fieret , non sacris modo et Quippe quibus patrimonia priva habere permiserim , except

læticia hominumque congregatu , verum spectaculis etiam tis auro pariter et argento , quæ communis hic usus magis

atque certamine , tum ad mulcedinem aurium solitis pro- esse regia confitetur. Reliqua vero omnis moneta, qux

curari, tum ad delectationem oculorum . Nam et fortitudine cumque est, domino permittetur. Armamentaria sane
decertantibus et voluptate sua cuique præmia et honores | privala , si in usum publicum satrapæ necessaria viderint,

annuos statuit. Postque hæc , quod ex incerto regiæ in- his quoque eos uti oportere mandavi. Agmina pariter pere

citationis multi victoris animum formidarent, eoque vagis grinare, inque aliena transire interdixerim , nisi quod

terroribus agitarentur, quo cunctorum animos deliniret , tuendi sui gratia usque ad decem vigintive hominum Dy.
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εν τη αυτών τάξει» έθνος δε έθνει ουκ επιβήσεται ει μή η Γνους δε Αλέξανδρος του πλήθους την λύπην, είπε

εμπορίας χάριν, και ταύτα δε έως είκοσιν ανδρών (1). | προς αυτούς: « Τι υπονοείτε, ώ Πέρσαι , ( 17) ότι τους

Καγώ το μέρος λήψομαι κατά τους νόμους ως επί Δα- ανελόντας Δαρείον εγώ επιζητώ; ει γάρ έζη Δαρείος ,

ρείου. Βούλομαι δε τάς χώρας υμών εν ευθηνεία (12) κα- επεστράτευε μοι πόλεμον νύν δε πας πόλεμος πέπαυ .

ταστήσαι, τάς δε οδούς Περσίδος εμπορεύεσθαι ( 13) και ται ει τοίνυν ούν Μακεδών εστιν ο αναιρήσας Δα

πραγματεύεσθαι μετά πάσης ευσταθείας, όπως οι από ρείον, προσερχέσθω θαρρών και λαμβανέτω εις αρισ

της Ελλάδος εμπορεύωνται προς υμάς ( 14) : από γάρ | τείας 8, τι αν αιτήσηται παρ' ημών· ει δε και Πέρσης

του Ευφράτου και της διαβάσεως της επί τον Τίγριν [ 1] άλλος τις τυγχάνει , μή παρακρυπτέσθω (18)· όμνυμι

ποταμόν έως Βαβυλώνος (15 ) δδοποιήσω και σημεία | γαρ την άνω πρόνοιας και της μητρός μου της Ολυμ

ποιήσω( 16) , όπου η οδός φέρει , και τούτο δηλον έσται πιάδος την σωτηρίαν, ως επισήμους και περιφανείς

εν ταις οδούς. Δαρείον δε εγώ ουκ ανείλον . Τίνες δε | αυτούς (19) ποιήσω. Και ούτως ειπόντος του Αλε

εισιν άγνοώ : οίς οφείλω σατραπείας ας αν βούλωνται | ξάνδρου το μεν πλήθος εδάκρυσεν, οι δε κάκιστοι οι

χαρίσασθαι και χώρας αυτούς μεγίστας αποδούναι, | ανελόντες Δαρείον 8 τε Βήσσος και ο Αριοβαρζάν, ως

ότι τον εμόν εχθρών ανείλον. » Και ταύτα είπόν- ληψόμενοι μέγα δωρον παρά Αλεξάνδρου, αυτομάτως

τος Αλεξάνδρου το Περσικόν πλήθος εταράχθη, ως προςήλθον αυτό λέγοντες· » Δέσποτα Αλέξανδρε, ημείς

μέλλοντος Αλεξάνδρου την Περσίδα κατασκάπτειν. Γ εσμέν οι Δαρείον αναιρήσαντες έχθρόν σου τυγχάνοντα. »

κατά το έθος * βούλομαι γάρ etc. | 11. μεγίστων ( 1. μέγιστον ) add . C. | 12. ευθυνία B C. || 13. τάς δε οδούς τ. Π . πραγμα

τεύεσθαι ειρηνικώς , όπως και οι από της Ελλάδος ευκόπως εις οποίαν αν βούλωνται πόλιν της Περσίδoς πoρεύωνται Α . | 14. και

υμείς προς αυτούς add . L. | 15. έως Μηδείας Βαβ . C. || 16. κ. σ . π . om. C. Codex A uberioris narrationis centones praebet

hunc in modum (intacta omnia reliqui ) : Από γάρ του Ευφράτου ποταμού και της διαβάσεως και της αρχής της οδού δι'

ημισχοίνου εκάστη σατράπη απέστειλα οδόν ποιήσαι δισχοίνου , και ενέγραψα όπου η οδός φέρει και το σημείον.ίδου δε αι

οδοί κατ ' αυτό τύχοιεν ή πλείους ώσπερ εισίν άπλατοι οδοί . επεί ούν τας εν ταις οδούς γεγονοίας φροντίδας τας επί Δαρείου

συντάξεις ειθισμένας εις τέσσαρα χαρίζομαι τους θεούς , μάλιστα δή ως αβαριν και δί . επειδή αξίως κατέναντι των Κύρου γενεσίων

τα εμά βούλεσθε άγεσθαι , συντέταχά μου 'Αχούλω τώ σατράπη ένα και ταύτα και τα Κύρου γενέσια άγητε μετά ευωχίας

και αγώνων, τότε αγωνίμου θεωροί έστωσαν Πέρσαι, και αθλοτεθήσονται Πέρσαι επεί χρήζει . βουλόμενος δε την παρθένον την

στεφανουμένην , εάν πολίτης ή ημετέρα , άχρι τέλους λαμβάνειν εις τιμήν ενιαυσιαίαν τοϊς όντως στεφάνων και μένειν αυτήν

άχρι τέλους τεράν · εάν δε αυτήν η φύσις καταλάβη και γυναίκα ποιήσει , δοθήναι αυτή το τίμημα εις λόγον προικός τούτο γάρ

δίκαιον και την παραλαμβανούση την ιερωσύνην. Το δε γυμνάσιον γενέσθω εν επισήμω τόπω ώς εν Πέλλη τη πόλει τάς δε αιρέσεις

εγώ αυτός ποιήσομαι άχρι περίειμι μετά δε την εμήν τελευτήν οίμαι την χώραν τήνδε δέδοικα δύνασθαι: δοθήσεται δε άρμα τι

πολεμιστηρίω φιάλη χρυσά έχουση οίκου στατήρα και άλλαι ενάργυροι , εκάστη χωρούσα μέτρον , αφ' ου δυνήσεται άνθρωπος

σώφρων μεθυσθήναι ·ίππη πολεμιστή φιάλη ισόσταθμος και σική και εις το Αλεξανδρίνον δείπνον δια βιου ώς δ ' αν λαχών

νικήσει κατά τον Περσών νόμον στέφανον έξει χρυσίου : αρτηρ ή στολή Περσική : λιτή και ζώνη χρυσή και φιάλαι δύο , ανά στα

τήρας ρθ' και τας επινείας εξέστω εις το Αλεξάνδρεινον ιερόν ζητείσθαι σατράπας πάντας τους εμούς όντας εν Περσίδι άρχοντας ,

ου τυράννους όντας τόσον οι των αγώνων επίτροποι έστωσαν οι ημέτεροι Αλεξανδρείς , ου και ιερείς του Αλεξανδρινού μό

χυλλο δε ο κτίσας το Αλεξανδρινόν ιερόν φέρει στέφανον χρυσούν και στολήν πορφυράν και μάλιστα ταϊς επισήμοις ημέραις

έτεροι δε μή εισιέτωσαν εις το ιερόν κατά πάντα δε τρόπον έξοίκιστον είτω το Μηδικόν γένος . βούλομαι δε μή εν εαυτοίς

κρίνειν όσον τις ημών έχει πρός έτερον , ουδε εφ ' ου βούλεσθε και μάλιστα παρακεφαλικού • εάν δε τις φανήεκτός βουλευτηρίου

συνάγων ή σατράπας ή συμάχους , ως πολέμιος απολέσθω . επεί δε πάλιν ταύτα ετέλεσε , συνέγραψεν 'Αλέξανδρος λέγων μέγαν δυ .

νάστην καθεϊλον εμόν εχθρών,εμόν κύριον Δαρείον , ουκ εγώ δε αυτόν καθείλον etc. | 17. τί υπ . , ώ Π . , ως μέλλοντος μου

καταλιπείν υμάς αδόξους και ασήμους , ότι επιζ . etc. BC ; verba ως μελλ... ασήμους cod L. omittit , recte ; Cod . Α : είπε

merum congreges facient. Cetera multitudo pro rebella- qui id fecerint gratiam . Quare quod benivolentiæ suæ

tione et hostico punietur. Mercaturarum versuræ sint itidem erga mei studium protestati sunt , ii qui sunt auctores

ut sub Dario , pateantque commercia vel Græcis in Persas, vel hujusce, hortor ac moneo, uti se prodant mihique indicent,

Persis etiam ad Græcos. Quippe provisum est , ut per sa- præmia debita recepturi. Neve istud in ambiguum du.

trapas etiam dimensa spatia viæ publicæ consternantur. biumque quis transferat, juro majestatem patris Ammo

Solemnitates vobis et certamina gymnica erunt : sed hisce nis et Olympiadis matris meæ , quique hi fuerint eos me

omnibus præsides dedi ex Alexandria mea viros Ægyptios , sublimes ac notissimos omnibus effecturum . Neque enim

quibus aurea quoque corona , gestamen et amictus pur- non maximo digni præmio , qui ejus consilia præverterint,

pureus est permissus : præterque eos ingressus ceteros qui rursus bellum et nova mihi prælia meditabatur »

sacri templique prohiberi ( placuit .] Judicia etiam quæ vulgo Ad hoc edictum multis quidem fletu res digna videbatur.

privatim quisque faciebat, nisi per curiam publicam civita- Sed enim Besus et Ariobarzanes auctores scilicet cædis Da

tom celebrarinon licebit . Ac si præter hæc aliquis ausus rii Alexandro sese obvios ferunt, et professi facinus spon

erit , hostis supplicio punietur . » Et hæc quidem Alexander sionem præmii repetunt. Tunc viros protinus comprehendi,

usibus publicis. Quod vero ad comprehendendos eos qui Da. et quam editissimo in loco cruci subfigi jubet. Quod cum

rium vulneribus incesserant, dicit hæc : « Equidem megau- præter spem omnibus accidisset , patefecit rex dignum se

deo hostem maximum Darium servitio subjugasse , ejusque suo nomine existimasse , si quid de regia libertate subtr ?

mortem licet ipse exsecutus non sim , habeo tamen hisce l xerit , dum Dario modo ultio debita procuraretur. Neque
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Ακούσας δε παρ' αυτών ταύτα Αλέξανδρος εκέλευσε | Αλέξανδρος Στατείρα (5) και Ροδογούνη (6) και “Ρω

αυτούς συλληφθήναι και επί (20 ) τον τάφον Δαρείου | ξάνη τη εμή γυναικί χαίρειν. 'Αντιταξάμενον ημίν

σταυρωθήναι . Των δε βοώντων και λεγόντων , « Ούχ | Δαρείον ουκ ήμυνάμεθα τουναντίον" (5) ηυχόμην γάρ

ώμοσας ημίν Τους αναιρήσαντας Δαρείον περιφα- εγώ ζώντα υπό τα εμά σκήπτρα κατέχειν ελάχιστον

νείς και επισήμους ποιήσω και πως νυν κελεύεις | δε έχοντα πνεύμα τούτον κατέλαβον (6) , δν ελεήσας

ημάς σταυρωθήναι , παραβάς τους όρκους ους εποιή- τη εμή χλαμύδι περιέστειλα επυνθανόμην (1) δε παρ'

σω ; » λέγει αυτούς Αλέξανδρος: « Ουχ υμών ένεκα αυτού τι ακούσαι περί της απωλείας αυτού , αλλ' ουδέν

απολογούμαι , ώ κάκιστοι , αλλ' ένεκα του πλήθους των μου είπε πλήν , « Παρακαταθήκην έχε Ρωξάνην την

στρατευμάτων. "Άνδρες Πέρσαι , ουκ άλλως ήν μοι | εμήν θυγατέρα , και συμβιώσει σοι ; » περί δε των εις

ούτω ραδίως ευρείν και εμφανείς αυτούς ποιήσαι πά- αυτόν γενομένων ουκ έφθασέ μοι δμιλήσαι. Τους μεν

σιν, εάν μή προς ολίγον ήπείλησα τον Δαρείου θάνα- ούν αιτίους της απωλείαςαυτού ήμυνάμην αξιοπρεπως:

τον τούτο γάρ ήν ευκταίον το τους εκείνον αναιρήσαν- | οίμαι δε ακηκοέναι και υμάς την αγγελίαν αυτών.

τας μεγίστη τιμωρία παραδοθήναι οι γάρ τον ίδιον δε- | Προσέταξα δε και μνημείον (8) αυτό γενέσθαι παρά

σπότην αναιρήσαντες πολλώ μάλλον ετόλμων και εις τους πατρώους αυτού ήρωας (ο). Και υμείς δή της λύ

έμε φθάσαι (21). Εις υμάς μεν, ώ κάκιστοι, ουκ έπιώρ . | πης αυτού παύσασθε · εγώ γάρ υμάς αποκαταστήσω εις

κησα ώμοσα γάρ περιφανείς και επισήμους υμάς | τα ίδια βασίλεια» επί δε του παρόντος διατρίψατε εφ'

ποιήσαι πάσι, τουτέστιν ανασταυρωθήναι, ένα άπαν- | ο τόπω έστε , μέχρις αν και τα ενθάδε καταστήσω

τες υμάς θεωρώσι. » Και ούτως ειπόντος του Αλεξάν- πράγματα ( ιο) . Κατά γούν τας διατάξεις Δαρείου“Ρω

δου, έπεφήμησαν αυτόν πάντες , και οι μεν κάκιστοι | ξάνην την εμήν γυναίκα και σύνθρονών ( 11) μου

φονείς ανασταυρούνται επί τον τάφον Δαρείου. βούλομαι· εάν και εμείς μοι συμπνεύσητε , προσκυνεί

σθαι αυτήν ως Αλεξάνδρου γυναίκα βούλομαι και κε
ΚΕΦ. ΚΒ'.

λεύω . "Ερρωσθε .

Αποκαταστήσας δε Αλέξανδρος εν ειρήνη την πόλιν Δεξάμεναι δε τα γράμματα Αλεξάνδρου αντέγραψαν

είπεν αυτοίς · « Τίνα βούλεσθε σατράπην είναι της πό- ταύτα : « Ροδογούνη και Στατείρα (12 ) Αλεξάνδρα

λεως υμών ; » Οι δε είπον· « 'Aδουλίτης (1) τον τού | βασιλεί χαίρειν . Ηυξάμεθα άν ουρανίοις θεούς (13)

Δαρείου πατράδελφον. » Και συνεχώρησεν Αλέξανδρος | τοις κλίνασι το Δαρείου όνομα ( 14 ) και το των Περσών

τούτο γενέσθαι . Γράφει (2) δε προς την μητέρα και η καύχημα αιώνιόν σε καταστήσαι της οικουμένης βα

την γυναίκα και θυγατέρα Δαρείου ούτως: « Βασιλεύς | σιλέα λογισμα ( το) και φρονήσει και δυνάμει υπερέ

είναι

τους ανελόντας εχθρόν μου μέλλετε τιμάν ; εί τις oύν Μακεδών κτλ. || 18. παραβήτω C. | 19. πάσιν ανθρώποις add. C.

20. παρά A. || 21. vix sanum ; οι γάρ έαυτών δ. ανελόντες πώς εμέ φείσονται ; L.

Cap. ΧΧΙΙ . 1. sic C. Άδουλήτην A , Λίτην B L. || 2. Μετά δε ταύτα γράφει C ; "Ην δε καταλιπών την μητέρα Δαρείου

και την γυναίκα και την θυγατέρα αυτού εν τη ( τινι ? ) πόλει απεχούση (απεχούσαν cod . ) διάστημα ημερών δύο . Γράφει ούν

προς αυτάς ούτως L. | 3. Στατήρα BC . Στατήρι Α . | 4. “Ρωδώ BC ; Δωρωγυνή Α , qui Roxanen non memorat . | 5. αλλά

μάλλον τουναντίον ευχομ . C ; Cod . A ita : αντιταξάμενον ημίν Δαρείον ήμυνάμεθα ως το θείον έβουλεύσατο · ον εγώ ήθελαν

ζώντα υπό τα εμά σκήπτρα είναι και γάρ πεπτωκότα αυτόν τραυματιαίον υπό των ιδίων εύρον ελάχιστον πνεύμα εμ

πνέοντα: ον και ελεήσας τη εαυτού χλαμύδι συστείλας επυνθανόμην της απωλείας αυτού · ο δέ μοι παραθήκην Ρωξάνην την

θυγατέρα και εις συμβίωσιν έδωκεν , περί δε των άλλων ουκ έφθη μοι όμιλήσαι. || 6. ελαχίστως δε έχοντος (ελαχίστου δε έχοντα .

C ) επί του πνεύματι αυτού , τούτον κατέλαβον εν εσχάτη αναπνοή B C ; έσχατον δε τούτον κατέλαβον έχοντα , όν κτλ . L. Η

7. επόθουν C. έπειθόμην δε π . α . μαθείν τις εστίν ο πλήξας , αλλ' όμως ουδέν μου είπε πλήν τούτο παρατίθημι σου την εμέ τε

κούσαν και την εμήν σύμβιον , εξαιρέτως δε Ρωξάνην την εμήν θυγατέρα και συμβιόν σου.Περί δε των συμβάντων αυτώ ουκ

έφθασέν μοι όμιλήσαι L. | 8. ηρώον Α ; cod. L post v. αξιοπρεπώς pergit : Προσέταξεν δε ημίν τούτον κηδεύσαι παρά τους

των πατέρων αυτού τάφους · δ και γέγονεν . οίμαι δε και υμάςταύτα πάντα ακηκοέναι. Παύσασθε ούν της λύπης αυτού . Η 9. addit

A : έπεμψα δε το σώμα αυτού ανιερωθήναι. || 10. addit A :εμάνησαν (sic) γάρ τινες έτι απειθούντες. | 11. σύμβιον Β. || 12. “Ροδώ

και Στατήρα ( Στατίρα Β ) CB L. || 13. ουρ . θ . add . ex A ; ευχόμεθα τοϊς κλινoύσι Β . || 14. διάδημα Α . || 15. ώς λ. χ . φ . κ . δ.

tamen hisce ipsis de perjurio se reum fore , cum sublimes dum ejus funus ultionemque dignum foret. Verum quo

eos notissimosque omnibus fore edicto promiserit, quos qui . niam supremo Darius alloquio filiam suam Roxanen mihi

dem facilesit visere in illo suggestu crucibus adfixos.Tunc om. in conjugio esse mandavit, voto ejus et precibus accessi.

nibus et oratio placuit et regis benignitas conprobata est. Itaque e re est de litteris jam præsciri, »

XXII . Sed hisce gestis , et ex voto Persarum illic sa- Ad hæc Rogodune mater Alexandro sic respondit : « NO

trapa constituto , qui patruus Dario fuisset , ejusmodi lit- bis quoque id voti maxime fuit , ut quoniam diis inclinare

teras Alexander ad Rogodunen matrem Darii facit : « Ea Darii nomen ab illa potentia libuisset , in te nobis et illises

quidem cuncta quæ mihi adversum Darium fuere , perinde dignitas et spes omnis incolumis servaretur, quem virtutum

ut diis libuit , sunt transacta. Enimvero ego votis petivi, scilicet et sapientiæ merito dignum fortuna sua nullus

ut ejus incolamitatem nactus socio ipso uterer atque ami- addubitet. Id ergo ut cunctis , ita nobis præcipue volup

co . Sed is quoniam suorum insidiis Besi vel Ariobarzanis tati est , quas et in illo versu fortunæ nihilum triste espe

sit interfectus , nihil a me reliqui fuit quod ad prosequen- riri contenderis, et habitas pro veteri ac tui nominis dignitate
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χοντα . Οίδαμεν δε υπό τάς σας αγκάλας ούσαι ότι καλώς ή αντιγράφει αυταίς ούτως: « 'Επαινώ υμών το φρόνημα

ζωμεν , και επευχόμεθα σου κάλλιστα παρασχεϊν τους πειράσομαι ούν άξια του γένους υμών φροντίσαι» καγώ

θεούς (το) το καλλίστως (17) της οικουμένης όλης δεσ- γάρ φθαρτός άνθρωπος γεγένημαι (27 ). "Έρρωσθε. » (2s)

πόζειν εν αναριθμήτοις χρόνους , ότι ουχ ώς αιχμαλώτους | Εν υστέρω (29) δε Αλέξανδρος έγραψε και Ρωξάνη

προσέσχες (18) πεπτωκυίαις υπό τάς σας αγκάλας ( 19) . | επιστολήν περιέχουσαν ούτως: « Αλέξανδρος βασιλεύς

Ελέγχη(20) δε εξ αυτών των πραγμάτων ότι εξ υπερ- | Ρωξάνη τη εμή συνεύνω (30) χαίρειν. Γράφων (31 )

οχής γεγενημένος υπάρχεις (21 ) . Ημείς μέν νυν ουκέτι | Ολυμπιάδι τη εμή μητρί περί άλλων τινών ανηκόντων

αιχμάλωτοί εσμεν εν οίς ( 22 ) τεταπεινωμέναι υπάρχο- ημίν πραγμάτων προσενετειλάμην εν τη γραφή τον γυ

μεν νύν οίδαμεν Αλέξανδρον βασιλέα νέον Δαρείον | ναικείον κόσμον και τον ιματισμόν Ροδογούνης (32) της

γεγονέναι ημίν Αλεξάνδρω προσκυνούμεν τώ μή κα- | μητρός Δαρείου και της τούτου γυναικός Στατείρας πεμ

ταισχύναντι ημάς . Έγράψαμεν δε τω των Περσών | φθημαι ημίν, [και το τίμημα (33) πεμφθήναι αυτή παρ'

παντί έθνει: Ιδού(23) νέον νυν Δαρείον οίδαμεν Αλέξαν- | εμού ] . Πειρω δε και σεαυτήν αντάξια φρονείν 'Αλεξάν

δρον μέγιστον βασιλέα: η τύχη Αλεξάνδρα βασιλεϊ | δρου , και τον φόβον έχειν και την πρός Ολυμπιάδα

πάσης της οικουμένης Ρωξάνην πρός γάμον άγει » | τιμήν ταύτα γάρ πράττουσα και σεαυτή και ημίν τι

πάντες ούν προσαγάγετε (24 ) Αλεξάνδρω ευχαριστίας μην μεγάλην και εύσχημοσύνην περιποιήσεις. Έρ

αξίας , ότι των Περσών το καύχημα μειζόνως (25) νύν | ρωσό μοι φιλτάτη(34).

υψώθη" αγαλλώμεθα (26) νύν μέγιστον βασιλέα Αλέ- " Έγραψε (35 ) δε και τη ιδία μητρί Ολυμπιάδι του

ξανδρον αναγορεύοντες . "Έρρωσο . αποστείλει τον γυναικείον κόσμον αυτής και τον ιμα

Ο δε Αλέξανδρος δεξάμενος τα γράμματα αυτών Ι τισμόν . Δεξαμένη ούν τα γράμματαη Ολυμπιάς ευθέως

σόρροπος πέφυκας τους Ολυμπίοις θεούς Α . || 16. επευχ. σοι κάλλιστα παρά σεαυτόν είναι C. τη τύχη επευχόμεθα τα κάλλιστα

σοι παρασχεϊν και ζήν αναρ. χρόνους Α . ; επευχόμεθα ουν τη άνω προνοία και έτη κάλλιστα παρασχεϊν σοι του δεσπόζειν χρ .

αν . L. || 17. και των καλλίστων C. || 18. προσέρχη (προσήλθες Α ) πεπτωκυίας ημάς C ; om. haec L. || 19. εις τα σα σκήπτρα

Α . || 20. sic C ; ελέγχει δε αυτών τ. π . η ένδειξις όπερ εξ ύ. γ . υ . Β ; ελέγχει δέ σοι τα έργα , ότι εξ υπερεχούσης φυλής ( 1. ύλης )

γεγενημένος υπάρχεις L. || 21. A post v . σκήπτρα pergit : αλλ' έχεις ( 1. προσέχεις) ταϊς ενυπεροχή γεγενημέναις μετέπειτα δε ταπει

νωμέναις νύν δε ουκεσμέν αιχμ. | 22. αι νύν ταπ . , αλλά νύν οίδαμεν C. || 23. ίδιον , Β; ίδιον , omisso νέον , C ; cod . L : έγρ.

δε πανταχού το των Π. πλήθος : ιδού νυν Δαρείος τελευτήσας εύρεν Άλεξ . μ . βασιλέα ή γάρ τύχη Ρωξάνην άγει προς γάμος Αλε

ξάνδρου βασιλέως τ. οικ. Cod . A : έγρ . δε τω Π. έθνει όπωςερωτήσωσι τους εν Περσίδι θεούς σε συνθρονισθήναι τώ Διά και προσ.

κυνείσθαι . Ρωξάνην δε , ήν έκρινας σύνθρονον είναι σοι , ωςεκέλευσας, προσκυνούμεν, όταν Ζεύς αυτήν εις τους γάμους άξει etc.

| 24. προσάγετε C. || 25. μειζ . om . Β. || 26. αγαλλόμεθα BC; άγγάλλεσθε ούν συν ημίν μ . β' . Α . αγορεύσαντες . Και ταύτα μεν

προς Πέρσας εδηλώσαμεν. έρρωσο. L. ] 27. Cod . Aita: Ο δε Αλέξ . μεταλαβών είπεν : Παραιτούμαι των σων θεών τιμάς: εγώ γάρ

άνθρωπος φθαρτός γεγένημαι , και ευλαβούμαι το τοιούτον κίνδυνον γάρ φέρει τον περί ψυχής. Έπαινώ δε και έγνων υμών το

φρόνημα . Τί δράσομαι ούν άξιον υμών του ευγενούς ; "Έρρωσθε. || 28. pergit A : "Έγραψα δε και τη μητέρι Ολυμπιάδι , και έδε

ξίωσα τους γάμους . έπεμψεν εν Μακεδονία ύστερόν δε . Επιστολή Αλεξάνδρου Ρωξάνη. Η 29. εν ετέρω έγραψε Β. || 30. γυναικί Ο

τη αδελφή Α . || 31. γράφων... τινών , et mox εν τη γραφή... πεμφθήναι αυτή παρ' εμού om . Β. || 32. sic A ; ιματ. της μητρός Δ .

και της μητρός σου Ρόδου πεμφθήναι C. | 33. κ . τ . τιμ... παρ' εμού om . Α , qui eorum loco hac habet : αποπέπομφα κομί .

ζοντα Κάρανον . μήτε Ολυμπιάδι αυτή δους εις διακόσμησιν μήτε τον Στατήρας. Φοβούμεναι δε προσκυνείτε την παντ

εφοπτον Νέμεσιν και Δίκην , και τον ισχυρών και μακρόν από εαυτών φθόνον αποβάλλεσθε , όταν ενταύθα τούτο γάρ και προς

θεούς και ανθρώπους δίκαιόν έστιν , το μή επιβαίνειν τύχη. Πειρώ δέ etc. Η 34. cod. A : έρρωσο. » Θύσας δε τοις εγχωρίοις

θεούς και αναλαβών την δύναμιν , μαθών Πώρον συμμαχήσοντα Δαρείω την οδοιπορίαν εποιείτο πρός Ινδούς. – Αλεξάνδρου

πραξέων μέρος β' . Deinde in cod . A sequitur expeditio Indica , que in cod. C narratur inde a folio 152 , dumnostrum caput

legitur fol. 93. | 35. Ταύτα ούν τα γράμματα έγραψε Ρωξάνη τη γυναικί αυτού · όπως (1. ομοίως) έστειλεν επιστολήν τη ιδία μη

nunc etiam regno participes. Igitur nobis quoniam , Ale- Sed ad ejuscemodi legationes Alexander gravabatur. Ne

xander, quod Darius es ; in te nobis deos et deorum be- que cnim se parilibus cum diis honoribus exæquabat : quin

neficia numeramus : hancque gratiam ut tibi confessæ , ita inmo meminisse semper mortales suimet oportere admo

Persarum quoque proceribus palam fecimus; ipsorum etiam nebat. Nihilominus , ut quisque in hæc officia verrisset,

votis deorum immortalium numeris et consortio congregere , laudatos atque donatos honoratius dimittebat. Itaque quod

Quare tecum una , quod jubes , Roxanen quoque deinceps de Roxanes nuptiis consuluisset, cum matre participat Olym

venerabimur, » piade , jubetque id quod ex priori præda mundi regii fuerat

Et hæc quidem mulieres ad regem . Eædem autem sa- Rogodunes atque Roxanes , id referri ad eas protinus. Enim

trapis et optimalibus talia : « Agamus largiter diis immor- ut afluerent regalibus copiis , ita monet verecundiæ quo

tabbus gratias, quod Dario desinente Darii nobis benefi. que disciplinæque Græcæ meminissent, colentes scilicet

cia non desunt . Nam et Roxanen Alexander suam fecit , | Olympiadem ita ut se rege et marito dignum foret : id

eamque conjugii honore dignatur : qua cuncti de gratia , enim uxore faciente , nihil fore quod magis esset Alexandro

una cum id in commune proficiat , confiteamur : cum eos , placiturum . Atque his ita institutis et factis, ordinatoque

in quos dominus factus est, mutari gaudium suum maluerit, omni regno Persarum , in Porum ducit exercitum .

quam exercere. »
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ήτοίμασε την βασιλικής αυτής (36) εσθήτα , και πάντα θειαν (18) των Περσών . Και εκέλευσα τάγματα 1ο )

κόσμον τίμιον υπερήφανον (37) υπέρ πάσαν βασιλικήν υποτάξας (20) την Βήσσου και Αριοβαρζάνου και Μα

θεωρίαν διεπέμψατο Αλεξάνδρω από Μακεδονίας. Τους | λακού βασιλείαν , και Μηδίας και Αρμενίαν και 16η

δε γάμους εν ετοίμω πεποιηκότες , τελείας (3%) και πολ- | ρίαν (21 ) και πάσαν την Περσικήν χώραν, ής εβασίλευσε
λής αγαλλιάσεως γενομένης περί τα βασίλεια, Αλεξάν- | Δαρείος ο Πέρσης.

δρω και Ρωξάνη ετέλεσαν (39). [ Μετά δε ταύτα (22 ) διά συνθήκης Δαρείου έλαβαν

“ Ρωξάνην την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα και εποίησα
ΚΕΦ. ΚΓ' .

αυτής τον γάμον μετά του πλήθους Περσών και Μακε

Μετά δε ταύτα γράφει Αλέξανδρος Ολυμπιάδι τη
δόνων. » Μεταξύ δε τούτων προστάσσει Αλέξανδρος

αυτού μητρί ούτως· « Βασιλεύς ( 1 ) Αλέξανδρος Ολυμ- | Σελεύκω το αρχοντι άπαν το Περσικών επισυνάξαι

πιάδι τη γλυκυτάτη μου μητρί και Αριστοτέλει το τι στράτευμα . Μετά (23) δε πολλού του τάχους του λαού

μιωτάτω μου καθηγητή χαίρειν . Αναγκαίον ήγησάμην επισυναχθέντος, ευρέθησαν τριάκοντα μυριάδες πεζών

γράψαι υμίν περί της συστάσεώς μου της γενομένης | το δε λοιπόν (24 ) πλήθος εν τούς πολέμοις διεφθάρη . Τού

προς Δαρείον . Ακούσας αυτόν μετά πολλών όντα βα- τους δε Αλέξανδρος συν τω Μακεδονικό στρατό ενώ

σιλέων και σατραπών περί τον Ισσιακόν (1 ) κόλπον, σας την κατ ’ Αίγυπτον εποιείτο πορείαν. ]

συλλαβών αίγας πλείστας και συνδήσας λαμπάδας (3)
[ΚΕΦ . ΚΔ ' . ]

εις τα κέρατα αυτών εξήπτε ( 1) νυκτός · οι δε ιδόντες

ημάς εις φυγήν ετράπησαν , δόξαντες (5) πολύ είναι το [ Καταλαμβάνει δε Αλέξανδρος την Ιουδαίων γην

στρατόπεδον. οίτινες αντιστήναι βουληθέντες εκπέμπουσι κατασκό

Και ούτω την κατ' αυτών νίκην ετροπώσαμεν (6) , πους , ως δήθεν πρέσβεις είναι τούτους . Ταύτα δε όμως

εφ' ώ την πόλιν έκτισα Αιγάς (1) προσονομάσας , και ουκ έλαθεν Αλέξανδρος ( 1 ) : και προστάσσει τινάς της Μα

εν τώ Ιασιακό κόλπω έκτισα πόλιν Αλεξάνδρειαν την κεδονικής φάλαγγος νεανίσκους λίαν μαχιμωτάτους (2)

κατά Ισσόν. Κακείθεν πάλιν ώδεύσαμεν (8) μέχρι της | εν τη παρακειμένη φάραγγι εαυτούς ακοντίσαι. Οι δε

οδού της των Αρμενίων χώρας , ού εστί και () του Ευ- τοπροσταχθέν αυτοϊς σπουδαίως έπλήρωσαν· οξύ γάρ το

φράτου και Τίγριδος ποταμού ή πηγή. Περικατάληπτος | Μακεδονικών στίφος εις το κελευόμενον υπό 'Αλεξάνδρου.

δε γενόμενος Δαρείος αναιρείται υπό Βήσσου ( το) και Και στραφείς προς τους κατασκοπήσαι (3) βουλομένους

'Αριοβαρζάν των Μηδίας σατραπών. Εγώ δε λίαν έλυ- είπεν: « Οράτε, του Ιουδαϊκού έθνους πρέσβεις, πως
πήθην περί τούτου · νικήσας γάρ αυτόν ( το ) ουκ ήβου- | αντ' ουδενός το στρατο Μακεδόνων και θάνατος. 'Απιτε

λόμην φονεύσαι, άλλ ' έχειν αυτόν υπό τα εμα σκήπτρα. | ούν και το συμφέρον υμίν πραγματεύεσθε· εγώ δε την

" Εμπνoυν δε τούτον καταλαβών (12) περιελόμενος τη | αύριον επελεύσομαι προς υμάς , και ως τη προνοία δεν

έμαυτού χλαμύδι (13) εσκέπασα· είτα περιβλεψάμενος | κτών πράξω. » Οι δε απελθόντες τοϊς άρχουσιν αυτών

( 14 ) τα τηςαδήλου τύχης επί το προκείμενον υπόδειγμα, είπον· « Yπείκειν Αλεξάνδρω και σώζεσθαι χρεών» ου

έκήδευσα(15 ) Δαρείον, και τιμήν μεγίστην (16) ποιήσας | γάρ έστιν ημίν ελπίς σωτηρίας έξω γάρ φύσεως αν

έν ( 17) εξόδων του βίου εκέλευσα αποτμηθήναι δίνας και η θρώπων και Μακεδόνων στρατός ως γαρ εν ημίν φοβερός

ώτα των φυλασσόντων αυτού το μνήμα κατά την συνή- καθέστηκεν ο θάνατος, τους Μακεδόσιν ουχ ούτως, αλλά

τρί Ολυμπιάδι. Δεξαμένη ούν και η Ολυμπιάς τα γράμματα κτλ . C. | 36. τιμίαν add . C. || 37. υπ. om. C. || 38. τελείως C. |

39. addit C : ελθούσης και αυτής μετά της μητρός και μετά των συγγενίδων αυτής. Ως δε τούτο εν Περσίδι πάσι δηλον έγ

νετο , εις ομόνοιαν έρχονται Πέρσαι τους Μακεδόσιν , ως αδελφικώς αλλήλοις διακείσθαι .

Cap. ΧΧΙΙ . 1. C : Αλέξανδρος Ολ . τη γλ . μητρί χαίρειν . Αναγκαίον, etc. , missa mentione Aristotelis . Ceterum literam

hanc e cod . Β . exscriptam jam dedit Berger . de Xivrey in Traditions teratolog . p . 350 sqq . || 2. νησιακών κόλπων Β.

'Ισιακών κ . C. | 3. δάδας C.|| 4. εξήλθον Β , εξήψαν C. | 5. εικάσαντες C. | 6. ετροπωσάμην Β . || 7. Αίγας Β. | 8. κακείθεν

οδεύσαντες Β. | 9. και om. C. || 10. β ubique Βύσσου | 11. αυτόν υπό τα ε . σκήπτρα , missis intermediis , C. | 12. κατέλα

βον Β. 11 13. την έαυτού χλαμύδα Β . || 14. αποβλέψ. C. || 15. κηδεύσας Β . || 16. μεγ . Orm . Β. || 17. της εξόδου Β . | 18. μν . τη

συνηθεία C | 19. δόγματα Β. προστάγματα C. || 20. υποτάξας την Περσικήν βασιλείαν και Ιβηρίαν και πάσαν χώραν ής ε.

Δ. ο Π . C. | 21. Βέρροιαν Β. | 22. Μετά δε ταύτα (τούτων cod. ) ] Postrema haec epistolae pars et quae sequuntur capita un

cis inclusa in uno leguntur codice.C . Codex B. post verba Δαρείος ο Πέρσης pergit : Εκείθεν ούν παραλαβών τους πλείονας

οδηγούς ηθέλησα εισελθείν εις τά οπίσω μέρη της ερήμου κατά την άμαξαν του πόλου. Deinde Al . paucis recenset quas ibi vi

derit gentes monstrosas aliaquemiraculosa.Quæ eadem iisdem verbiſ leguntur in cod . C , inde a cap . XXXII , nisi quod ibi

pro prima persona ponitur tertia . Unde colligitur totam hanc epistolam aliunde assumtam præpostere h . I. esse intrusam ,

aut duas epistolas in unam esse conflatas , omissa quæ inter utramque intercedebat narratione rerum gestarum . Ceterum

postrema hæc epistolæ pars sicuti antecedentia post superiores literas ad Olympiadem datas absurda sunt. Huc accedit

quod vel ea quæ de Ægis conditis memorantur, aliam plane atque quam nos in antecedentibus legimus narrationem

subesse arguunt. Quod denique attinet quæ in cod . C sequuntur de expeditione contra Judæos et Ægyptios, ea ex diversa

plane narratione petita et ab auctore pro more suo et ingenii crassitudine h . I. inculcata esse demonstratione non eget.

Post hæc in cod . C sequitur narratio de miraculis eodem plane ordine, sed ſusior et multo auctior, quam epistola cod. B

exhibet . De llis accuratiora suis locis monebimus . || 23. κατά cod . | 24. λιπον cod .

Cap ΧΧΙV . 1. Αλεξάνδρα cod || 2. λίαν μαχηκοτάτους col . ; possis etiam μαχητικωτάτους , vel . λ . μαχητικούς! 3. κατα
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και λίαν ευκαταφρόνητος. Υπολαμβάνομεν δε τούτους ή τους Αιγυπτίους εγένετο ήδη 'Αλέξανδρον άρρωστείς:

έριστικώς έχειν προς το θανείν , ώς άν τις είπoι προς | και αποστέλλουσί τινας της πόλεως προς Φίλιππον τον

αναγκαίόν τι χρήμα απέρχεσθαι. Εξέστησαν γάρ ημάς | ιατρον λέγοντας : (3)« Εί Αλέξανδρον δυνηθείης φαρμάκων

εν τη φάραγγι τη μεγάλη ως υποβρύχιον εαυτούς ποιή- ανελεϊν , συ ημών έση βασιλεύς , » « Και , ώ υμείς, φί

σαντες Μακεδόνων παίδες : άμα γάρ Αλέξανδρος έχε- λιππος έφη, τί απεφήνασθε περί Αλεξάνδρου και ώς ούκ

λευσε και (4) ευθύς το έργον ετελέσθη . Και ου τοσούτον έστιν ο κόσμος μιάς τριχός τούτου αντάξιος » . Οι δε

ημάς και του θανάτου εθρόησε τόλμη , όσον το(5) μη | τούτο βουλευσάμενοι, θεασάμενοι Φίλιππον μή συγκα

κερδάναι τι προσδοκάν αυτούς (ο): ούτως ευχερώς προς ταθείναι αυτοίς θελήσαντα , και της αιτήσεως αποτυ

το θανείν αυτομόλησαν· αν δε και κέρδος ελπίσωσιν, χόντες, τοιόνδε νόημα εννοούσι , και ως φιλοφρονούμε

ουκ (7 ) άν τις αντιστηναι αυτούς . Λοιπόν ημείς μεν νοι τώ Αλεξάνδρα γράφουσιν αυτή επιστολήν , και

άπερ εθεασάμεθα είπομεν υμίν γενέσθω δε το δοκούν λάθρα διά του τείχους διδόασι των Αντιόχο είπόντες:
υμίν προ του Αλέξανδρον ημάς καταλαβείν , ή (8) « Τήνδε την επιστολήν εν χερσί δος (4 ) 'Αλεξάνδρου » .

πάσα ακυρωθήσεται βουλή άστατος . » Ως ούν ταύτα Η δε επιστολή πανουργίας την πλήρης μεμεστωμένη

ήκουσαν, Αλεξάνδρω υπείκειν βουλεύονται. Ταις ιερα- | (5) , ώστε συνταγήναι Φίλιππον δήθεν τοις Αίγυπτίοις

τικαίς ούν στολαϊς οι τούτων ιερείς ένδυσάμενοι καθυπ . | δολοφονήσαι Αλέξανδρον . Ο δε Αντίοχος λαβών άγει

αντώσιν Αλεξάνδρω συν τω παντί πλήθει αυτών . αυτήν προς τον Αλέξανδρον. Και αναγνούς αυτός τίθησι

Τούτους δε Αλέξανδρος ιδών έδεδίει του σχήματος και αυτήν εν τη προσκεφαλίδι αυτού . "Εωθεν δε Φίλιπ

τούτους μηκέτι προσεγγίσαι αυτό εκέλευσεν, αλλ' εν τη πος έρχεται , κύλικα φέρων εν χερσίν εσκευασμένου

πόλει αναστρέφεσθαι. Προσκαλεσάμενος δε ένα των | βοηθήματος , και φησίν: « Αναστάς, δέσποτα, και τούδε

ιερέωνλέγει αυτώ: « Ως θεοειδές ομών το σχήμα φρά- του βοηθήματος πιών, της νόσου ταχέως απαλλάγηθι. »

σον δή μοι και τίνα υμείς σέβεσθε θεόν · ου γαρ εν τοις | Αναστάς δε Αλέξανδρος και την κύλικα λαβόμενος , συν

παρ' ημίν θεοίς τοιαύτην ευταξίαν είδον ιερέων ». “Ο | δάκρυσινέφη: « Πίομαι Φίλιππε, » “Οδέ « Πίε , δέσποτα ,

δέ φησί• « Θεώ (0) ημείς ενί δουλεύομεν , δς εποίησεν ου- είπε, και της νόσου απαλλάγηθι. Ο δε παρευθύς έπιες και

ρανόν και γήν και πάντα τα εν αυτοίς ουδείς δε αυτόν λαβών την επιστολήν δίδωσι τω Φιλίππω ούτως ειπών :

ερμηνεύσαι ανθρώπων δεδύνηται. 'Επί τούτοις Εγώ είδον ότι Φίλιππος κατά Αλεξάνδρου αδόλως

'Αλέξανδρος έφη" « Ως αληθινού θεού θεραπευται άπιτε | έχει. » Λαβών δε και Φίλιππος την επιστολήν, « Ω

εν ειρήνη ,άπιτε· ο γάρ θεός υμών έσται μου θεός · και δέσποτα , έφη , σου ο σύμπας κόσμος ουκ αντάξιος μιας

ειρήνη μου μεθ' υμών, και ου μή διεξέλθω υμάς, καθώς | τριχός έστι της εκπιπτούσης εκ της κεφαλής σου . Και

εν τους λοιπούς έθνεσιν, ότι θεώ ζωντι υμείς δεδουλεύ- που μου έστιν εν κόσμω έτερος Αλέξανδρος ; και εί σε

κατε, » Λαβόντες δε χρημάτων πλήθη έν τε χρυσή του ζήν επιβουλεύομαι , μη γένοιτο , μήτε υπόφερε τούτο

και εν αργύρω , ήγαγον προς τον Αλέξανδρον. Ο δε ουκ | ακούσαι το σύνολον , δέσποτα . Αλλ' όμως επεί ούτως

ήθέλησελαβείν αυτά ειπών αυτοίς · « " Έστωσαν ταύτα έδοξεν Αίγυπτίοις , ιδού το φάρμακον πέπωκας : ανά

και ο εμοί αφορισμένος φόρος κυρίω τω θεώ εγώ δε στηθι ούν και πείραν αυτούς άπαξ επίδειξον, ένα μάθωσι

τα δώρα] ου λήψομαι εξ υμών ουδέν, και Μακεδόνας μή υπερφρονείν. » Και ταύτα ειπών εξήλθε ,

σιγήν γενέσθαι διαταξάμενος . Τούτου δε γενομένου ,
[ΚΕΦ. ΚΕ'.1

εις ύπνον ηδύτατον Αλέξανδρος μετετράπη και έμεινε

'Απελθών δε Αλέξανδρος και παραλαβών την Ιου– την πάσαν ήμέραν κοιμώμενος. “Εσπέρας δε ήδη κα

δαίαν καταλαμβάνει την Αίγυπτον. "Έδοξεν ούν τοϊς ταλαβούσης, έξυπνος γενόμενος, όλως ήν υγιής και

Αίγυπτίοις μη υποκύπτειν Αλεξάνδρα και την αυτών προσκαλεσάμενος Αντίοχον έφη : « Ω 'Αντίοχε, Φιλίπ

πόλιν κατοχυρώσαντες ευτρεπίζονται προς μάχην. Ο
που φάρμακον ήπιον (6): και ο Φίλιππος ανήρ πιστός

δε Αλέξανδρος της φάλαγγα επεκτείνας περικυκλοί την πολλών αντάξιος άλλων : κάλεσον δή αυτόν. » Και

πόλιν» και πήξας τας σκηνές του φοσάτου διήγεν ανα- έξελθών 'Αντίοχος εκάλεσε Φίλιππον. Ο δε Αλέξαν

παύων τον στρατόν. Καύσωνος δε πολλού γενομένου, | δρος έφη αυτώ: « “Όλως υγιής γέγονα , Φίλιππε: » Και

εξέρχεται αναψυχήσας μετ' ολίγωνιππέων. Και δη | λαβόμενος αυτόν του τραχήλου κατεφίλει αυτόν .

καταλαμβάνει λίμνην καθαρών και διαυγές (1) έχουσαν
[ ΚΕΦ. κ ' .

ύδωρ, και κατελθών του ίππου λούεται εν αυτή. Το

δε ψυχρών του ύδατος εποίησεν Αλέξανδρον άρρωστη- Και αναστάς Αλέξανδρος κελεύει τα στρατεύματα ευ

σαι . Ως δε η νόσος επεκτείνετο , ήλγουν (1) οι Μακε- τρεπίζεσθαι προς πόλεμον. Άρτι δε του ηλίου ανατείλαν

δόνες , συν αυτούς δε και οι Πέρσαι . Κατάδηλον δε τος, και τάς ακτίνας ταϊς άκρωρείαις ( 1 ) περιαυγείς εκλάμ .

σκοπώσαι cod . | 4. και addidi || 5. του cod . || 6. προσδοκώντες cod. || 7. verbum excidisse videtur. 1 8. και cod . | 9. θεόν

ένα cod . || 10. καθώς και cod .

Cap. ΧΧV. 1. Καθαράν κ. διαυγή cod . Iacum istum pro Cydno Iudeus posuit. || 2. ήγουν cod . || 3. τινες... λέγοντες col.

Η 4. δούς cod. | 5. aut del. πλήρης , aut μεμ . mutandum in verbum memorandi vel declarandi . | 6. ήδειν cod.

Cap. ΧΧV . 1. ακρωρίοις cod . || 2. οι παντως cod .; num recte conjecerim nescio . || 3. περιπατούντες cod . ! 4. εικάσαι

38.
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ψαντος , άπαν το Μακεδονικών και το Περσικών στράτευμα | τού χρησμού ανηγγέλθη Αλεξανδρω, ευθέως εις νούν τα

ένοπλοι τη πόλει κύκλωθεν παρειστήκεισαν , οι πάντες | περί εαυτού έλαβε και συστολήν του πολέμου κελεύει

(2) ήσαν χρυσέοις κατατεθωρακισμένοι θώραξεν, ώστε | γενέσθαι, και τους πρώτους της πόλεως έξιέναι προσ

τον ήλιοντοις θώραξιν αντικρούοντα έδόκειεξαύθις την 1 τάττει , και συν αυτώ εισιέναι και άγειν έμπροθεν αυ

ημέραν ανταγλαΐζεσθαι. Τα δε πλήθη των τόξων τας του εν μελάθροις Νεκτεναβώ . Και ταύτα μετά πολ

ηλιακάς εκάλυψεν αυγής: οι δε οπλίται τοϊς δόρασιν | λού του τάχους εγένοντο.

άραντες εώκεισαν όρεσι περιπατούσι(3): ώς δε και φωνήν
[ΚΕΦ. ΚΖ' .]

αφίεσαν,εικάσαι τις τον ουρανόν συγχυθήναι (6) και πεπ

τωκέναι . Και λοιπόνπάσαή σοφία απόλωλεν Αιγύπτου. Οι δε Αιγύπτιοι όμως εξήεσαν και δουλικώς Αλεξάν

“Ως ούν είδoσαν οι Αιγύπτιοι , μη έχοντες τί αν διαπρά- δρω προσπίπτουσι και συν αυτώ εν μελάθροις Νεκτε

ξoιντο , έρχονται εν τω του Απόλλωνος μαντείο και ναβω εισβαίνουσι και αντί λύπης μάλλον έχαιρον επάν

πυνθάνονται (6) τί αν γένοιτο περί της αυτών σωτη- γάρ πόλις πολιορκουμένη προκαταλάβηται, λοιπόν τους

ρίας και πώς (6) του κινδύνου εκφύγοιεν. Και εδόθη | κατοικούσιν άμετρος επεισέρχεται λύπη ή μάλλον θλί

αυτοίς χρησμός τoιόσδε: « Αλαία (7) θνητούς αστατεί ψις, ως την πατρίδα τους πολεμίοις παραληψομένην

η φρενή. Ω γεραροί υπείκεσθε γεραρώ. "Άπιτ ' ες | βλέποντες· ταύτα δε μάλλον οι Αιγύπτιοι δρώντες , εκ

δόμον εμόν μνήμην των πάλαι εχόντων ποιήσασθε | θλίψεως εις χαράν μετήεσαν(1), ούχως πολεμίους αυτούς

'Αλεξάνδρω υπείκειν (8) έφετμεύω. » Οι δε τον πάλαι | ηγούμενοι, αλλ' ώς τον βασιλέα αυτούς επιφέροντας (2).

χρησμόν έννω λαβόντες, ωςΝεκτεναβός της Αιγύπτου | Εύφημούντες δε και χαίροντες « Πάλιν άρχει Αίγυ

απέδρα , επινοούσι παίδα είναιαυτού τον Αλέξανδρον. | πτος και έλεγoν. Ως δε τους βασιλείοις εισήει Αλέξαν.

Ως δέ οι οπλίται και λοχαγοίτω τείχειπροσήεσαν, ένδον | δρος,το του Νεκτεναβώ ομοίωμα προ των θυρών ίστα

φωναι ηκούοντο . Αι δε φωναί τον Αλέξανδρον επε- το . Και ήν εστοιχειωμένον στέφανον έχον έν τη δεξιά

φήμουν (ο). « Ο βασιλεύς ζήτω Αλέξανδρος », έλεγον, Ι χειρί , τη δε ετέρα σφαιροειδές τι προδεικνύον, εν αυτώ

και υπεράνω του τείχους αι βοαι ηκούοντο. Ουδείς δε | δε ή σύμπασα της οικουμένης περιεγέγραπτο κτίσις εν

των έσωθεν της πόλεως προκύψαι ετόλμα διά το πλή- | δε το στήθειτης εικόνος τάδε ήνγεγραμμένα " - " Ος αν

θος των επιφερομένων βελών. Ακούουσι ταύτα Μα
τοις εμοίς εφέρπει (3) δόμοις , [και δ ) τόδε το στέφος

κεδόνες και γελάν παραχρήμα επιχειρούσι: το δε γέλoς | θήσομαι τη αυτού κεφαλή , τούτον παίδα εμόν πάντες εί

εις άπαν το πλήθος επεφέρετο και ήν ο πόλεμος γε- ναι νοείτε την δε άπασαν αυτός νοστήσει * γαίαν ·

λοίων ( το ) ανάμικτος. Έρχεται τοίνυν ο λόγος προς 'Aλέ- | τούδε τούνομα δοθή πόλει τήδε. »

ξανδρον και ότι αυτόν ένδοθεν ευφημίζουσι και Αλέξαν. “Αμα δε την πύλης Αλέξανδρος εισέδυ, [και]τοέμφε

δροςπαρακλίνεται, και κελεύει άνεσιν δούναιτο πολέ- ρόμενον στέφος διατίθησινή εικών προ τηςκεφαλής αυ

μω. Τούτου δε γενομένου και του πολέμου ανακωχήν του. Περιστραφείς δε το συμβάν ως θεάσηται, και την

(α) λαβόντος, προκύψαι του τείχους μικρών κατατoλμώ- | χείρα εκτετακώς περί τον έν τη κεφαλή αυτού τεθέντα

σιν οι Αιγύπτιοι , ικετηρίαις φωναίς τον Αλέξανδρον κα- ήδη στέφανον, κάτωκατεχομένη τη λαιά χειρί το σφαι

θικετεύοντες , και « Ελέησον, ώ δέσποτα ,έφασκoν, την Ιροειδές εκείνο τίθησιν η εικών εν τη χειρί αυτού, ώστε

πάλαι πατρίδα σου , και μη εις τέλος οργίζουν τους δούλους | θαυμάσαι το γεγονός πάντας τους εντυγχάνοντας. Ως

“ Ως ούν ήκουσε περί πατρίδος Αλέξανδρος έννοος | ούν τη εικόνα προσέσχεν Αλέξανδρος , το ομοίωμα θεα

(12) γενόμενος , κελεύει παντελώς αναθείναι τονπόλεμον, | σάμενος έγνω μέν τό μόρφωμα του Νεκτεναβώ είναι επί

και ( 13) τους βουλομένους έξιέναι της πόλεως. « Και | δε το στήθος αποβλέψας , και τους γράμμασιν εντυχών,

περί τούδε ημϊν ερμηνεύετε , (το) φησίν , του λόγου: ου ταύτα μεν αυτοχείρως ήμβλυνε (), την δε εικόνα ώς τα

γάρ έσχον πατρίδα την Αίγυπτον: Μακεδονία γάρ μοι | της αρχής αυτώμαντευσαμένηνετίμησεν, περιχρυσώσας

πατρίς» και πωςυμείς φατε πατρίδα έχεις την Αίγυπ- | αυτήν ουκ ήθελε γάρ Αλέξανδρος Νεκτεναβώ παίς λο

τον; » Οι δε προσπεσόντες τα τού χρησμού διηγούνται, | γίζεσθαι , αλλά Φιλίππου μέν, εκ θεών δε · ούτως και

και ως Νεκτεναβώ βασιλέα ποτε είχον , και ώς ( το) εν τοις πάσιν ο λόγος εγνωρίζετο.

τους χρόνους αυτού ευτυχής ήν η Αίγυπτος. « Τανύν
[ΚΕΦ. ΚΗ'.]

πάλιν έθέσπισε κοσμοκράτορα , ώ δέσποτα, και χρησμός :

διά γάρ σου πάλιν η Αίγυπτος φιλαρχήσειεν, καθάπερ Διατρίψας ούν εκείσε Αλέξανδρος χρόνον τινά , πόλιν

ημίν νενόμισται. ' Εχε ούν την πόλιν σου και το δο- οικοδομείν εγχειρίζεται κίοσί τε πλείστοις αυτήν κατα

κούν σοι πράττε , και αν εν ημίν γένοιτο, » Ως δε τα κοσμήσας και τα τείχη πύργοις ευμήχεσι και μεταρ

σου .

τινά τον ουρ . είναι και συσχεθήναι, col. Ι 5. πείθονται cod . | 6. και του κ . cod. | 7. έα άια cod . Olim ver

sibus conceptum oraculum fuit. || 8. ÚTTEīrev cod . || 9. sæpius hac forma utitur codex. || 10. yeiwy cod . || 1 .

ανακοχήν cod . | 12. εννεός cod . | 13. fortasse και εάν τους β. , nisi potius pro τους βουλομένους fuerit τ . βουλεύοντας

(senalores ); paullo infra : τους πρώτους της πόλεως έξιέναι προστάττει. || 14. ερμηνεύσι του λ . cod . | 15. ός pro και ως
cod .

Cap . ΧΧVΙΙΙ . μετίεσαν cod . || 2. επιφέροντες cod . | 3. έρπει cod . || 4. ήμδυνε cod .
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σίοις κατοχυρώσας , εν δε τη κατά ανατολήν πύλη με- 1 στος έκέκτητο. Επισυνάξας δε απλώς ειπείν πάντας τους

ταρσιώτατον πάντων ένα πύργον οικοδομήσας, εναυτώ κύνας, επικινεί προς αυτάς Αλέξανδρος. Αύται δε τους

την εαυτού στήλην ποιήσας ίδρυσε , περί αυτόν δε Σε- κύνας θεασάμεναι εις φυγήν τρέπονται και το πλήθος

λεύκου και Αντιόχου και Φιλίππου του ιατρού και την επάχθη και ανείλον εξ αυτών ικανάς · αι δε λοιπαι έφυ

μεν Σελεύκου κέρας έχουσαν γνωρίζεσθαι πεποίηκε, διά γον και αφανείς εγένοντο.

το ανδρείον και δυσμάχητον αυτόν είναι , Φιλίππου Εκείθεν δε διασωθέντες δι' ημερών τριάκοντα κα

δε έχειν σχήμα ιατρικών και πολεμικών , Αντίοχον δέ | ταλαμβάνουσι γήν άμμον έχουσαν. Διερχόμενοι δε την

δορυφόρω έμφέρεσθαι. Των πάντων τοίνυν τελειωθέντων | γήν εκείνην, μύρμηκες ανελθόντες ήρπαζον ίππους και

έργων και της πόλεως περικαλλεστάτης εν παντί οφθαλ. άνδρας και ανεχώρoυν. Πύρ δέ όμως εν τούτοις ανά

μη ανθρώπωνγεγονυίας, άνευσιν Αλέξανδρος εν τω πύρ- ψαντες της τούτων διασώζονται βλάβης. Εκείθεν ούν

γω και πάντας εξουθένησε τους θεούς της γης και μόνον διελθόντες ως ποταμόν κατέλαβον παμμεγέθη : πλάτος

ένα θεόν αληθινόν ανεκήρυξεν αθεώρητον, ανεξιχνίαστον , | αυτού πορία ημερών τριών . Διελθόντες ούν επί τον

τον επί των Σεραφίμ εποχούμενον και τρισαγίω φωνή ποταμόν και τοιούτον τέρας θεασάμενοι, εν αμηχανία

δοξαζόμενον. Εν τούτω στάς Αλέξανδρος ηύξατο και « Ω | πολλή διήγεν Αλέξανδρος.

θεέ θεών , είπε, και δημιουργέ ορατών και αοράτων συν

εργός μου φάνηθι ών πράττειν μέλλω. » Κατιών δε τού
[ΚΕΦ. Λ '.

πύργου εις τα βασίλεια ώχετο. Και Σέλευκον μεν άρ- Καθίσας ούν παρά την όχθης ο Αλέξανδρος , εκείθεν

χοντα των Περσών καθίστησι , Φίλιππος δε Αίγυπτίων το φοσάτον είπεν έμπαγήναι . Τούτου δε γενομένου, ώς

προετέτακτο. Αλέξανδρος δε Μακεδονίοις έπεστήρικτο , διενοείτο ο Αλέξανδρος τήν του ποταμού διάβασιν, εξαι .

και ψυχαί Μακεδόνων Αλεξάνδρα έκρέμαντο. φνης το ύδωρ εξηράνθη , και αντί ύδατος άμμος ερρύη .

Τούτο δε ιδών Αλέξανδρος της του ποταμού επέγνω
[ΚΕΦ. ΚΘ' .] διάβασιν· και κελεύει κατασκευασθήναι εκ ξύλων τετρα

Και δη συναριθμήσας Αλέξανδρος πάντα τα στρατό. γώνων άρκλας και βληθήναι εν τη ροή του ποταμού .

πεδα αυτού ,ώρμησε κατά των ενδοξοτέρων(1) εθνών και | Ως δε την πρώτην ίεσαν, λίθοις αυτήν είπε γεμισθήναι:

πάντα τα έθνη εδούλωτο , και φόρους αυτώ εδίδoσαν, και τούτου γενομένου αμετακίνητος έμεινεκαιστερεά. Εν

και ουκ ήν και αντιστάμενος αυτώ , ότι πάντες αυτόν εφο- | δε τη δευτέρα διαπεραιούμενοι κελεύει ενεχθήναι ξύλα

βήθησαν. Διελθών δε την υφήλιον πάσαν, ουκ ήν οι- Ι ευμήκη , ωσεί οργυιών τεσσάρων ή και εξ , και τεθήναι

κείσθαι την γήν έτι. Κελεύει ούν πάντα τον λαόν απαρ- αυτά εν τη πρώτη άρκλη , διαχωρίσαι δε την δευτέραν

τισμόν εξαμηνιαίου χρόνου βαστάσαι , ώς αν τη άοικήτω | Οργυίας τέσσαρας ενέγκαντες δε και την δευτέραν άρ

επιβήναι βουλευσάμενος. Τούτου δε γενομένου , ώσει | κλαν κενήν τιθέναι επάνωθεν των ξύλων και ακοντέ

πορείαν ημερών δέκα εμπεριπατήσαντες, εν ερήμους | σαντες αυτήν κατήλθεν εν τη ροή του ποταμού απέχου

και λείοις κατήντησαν τόποις . Και ιδού γυναίκες άφνω σα της πρώτης οργυίας τέσσαρας . Ευθέως δε και ταύτην

εφάνησαν, φοβεραι το είδει και άγριαι τους προσώ- εγεμίσαντο» έμεινε δε και αυτή στερεά και αμετακίνη

πους: το δε όλον σώμα αυτών τετριχωμένον , ώς άν τις τος. Ωσαύτως και την τρίτης και την τετάρτης και τας

είπη συι αγρίω. Αι δε κόμοι της κεφαλής αυτών κατ . λοιπάς ποιήσαντες λοιπόν γεφυρούσι τον ποταμών και

ήρχοντο μέχρι των κνημών αυτών: οι δε οφθαλμοί αυ- περά πάς ο λαός δι' ημερών τριών. “ Ον διαβάς 'Αμ

των δίκην αστέρων κατέλαμπον· ουδε ως παντός άν- μόρρουν ποταμών τούτον εκάλεσε τρείς γαρ ημέρας

θρώπου είχαν την θέασιν, αλλά κατήρχοντο από του ύδωρ ήν δέον και τρεις άμμον .

μετώπου επί το πρόσωπον οι δε όνυχες αυτών ευμή-
[ΚΕΦ. ΛΑ' . ]

χεις ανά πήχεως μιάς , και οι πόδες αυτών ως ανάγρου.

Το δε μέγεθος του σώματος αυτών ως ανδρών μεγίστων Διελθών δε τον 'Αμμόρρουν ποταμόν Αλέξανδρος ,
τριών. Ως δε ταύτας οιστρατιώται εθεάσαντο, και ασκό- κόσμον άλλον κατέλαβε . 'Ανθρώπους μεν εύρεν ευτελείς

πως επέδραμον αυταίς, ανθυποστρέψασαι ανείλον εκ των και λίαν σμικροτάτους ώς είναι τον τέλειον άνθρωπον

στρατιωτών τέσσαρας τους όνυξι διασπαράξασαι , και πο- | [ούχί αλλά ] πήχύντε και ήμισυ . Ως δε εθέασαντο, ήλθον

ρευθείσαι τούτους κατεθοινήσαντο (2 ) επ' όψεσιν ημών . | προς Αλέξανδρον γονυπετούντες και λέγοντες Κλεον γενέ

Απορουμένων δε ημών επί τη τοιαύτη θεωρία , ιδού | σθαι αυτούς. Επί τούτοις Αλέξανδρος εμβλέψας εις την

εις πλήθος εφαίνοντο και τη φάλαγγι επιβάσαι , μήκο- | εαυτών ταπείνωσιν, απέστειλεν αυτούς εν ειρήνη είπών:

θεν ταϊς χερσίν εκτετακυίαις ήρπαζαν τους στρατιώτας | «Άπιτε μηδεμίαν παρ' ημών εκδεχόμενοι βλάβης. Εκεί

εκ μέσου της φάλαγγος και κατεθοινώντο αυτούς. Εις | θεν ούν διατρίψας έκανάς ημέραςώρμησε πάλιν την αοί

παντελή δε απόγνωσιν πάντες ήλθον . Και δη Αλέξαν- | κητον γην, και δι' ημερών δέκα φθάνει τινά πεδινόντό

δρος διανοείται , και κύνας πλείστους εκ του φοσάτου | πον , τό τε μήκει και το πλάτει ανείκαστον . ' Εν αυτό

επισύναξε: πάνυ γαρ εν τω κυνηγείν πλήθος κυνών έκα- Ι δε αναπαύσαι τον στρατόν έδοξε και περιβλεπόμενος

Cap. ΧΧΙΧ . 1. malim ενδοτέρων. || 2. κατεθηνοίσαντο cod. || Cap. ΧΧΧ . V. Arrian . Ep. III , 7.1 . διαπορούμενοι cod .
Cap . ΧΧΧΙ . 1. Σεσονχός ούτινος νυν κοσμοκράτορος cod . De eadem Sesoncliosis stela exstat narratio in coll. Α , ubi ..
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ύδωρ εζήτει. Και δη δρά λίμνην· εγγύς δε ταύτης γε- ούν συλληφθήναι εξ αυτών . “Ορμησάντων δε αυτών προς

νόμενος , oρά στήλην παμμεγέθη σφόδρα εν πέτρα έκ | εκείνους μετά κραυγής και σαλπίγγων, ιδόντες αυτούς

ψήφων ενιδρυμένην · η δε στήλη γράμμασιν Ελληνι- εις φυγήν ώρμησαν. Εφόνευσαν δε εξ αυτών οι στρα

κοις έπεφέρετο η δε γραφή της στήλης ενέργειαν εδή- τιώται τριακοσίους τριάκοντα δύο εκ δε του στρατοπέ

λου τοιαύτην : Σεσογχόσιος (3) νύν κοσμοκράτο- δου αυτού έθανον εκατόν εξήκοντα πέντε (8) . Έμεινεν

ρος. Το δε ομοίωμα ήν ανδρός νεαρού , τα πάντα | ούν εκεί συν τω στρατώ εσθίοντες τους καρπούς αυτούς

'Αλεξάνδρω αφομοιουμένου. Εγεγράφει δε μέχρι των | γαρ είχον μόνον τροφήν.

εκείσε καταλαβείν τινα των ανθρώπων, δς πάσαν πε
[ΚΕΦ. ΛΓ '. ]

ριέλθη γαίαν, επί δε τών επέκεινα μή δύνασθαι ελθείν,

« ως κάμε απορήσαντα μή δυνηθήναι προέρχεσθαι» αν- Εκείθεν ούν αναχωρήσας Αλέξανδρος καταλαμβάνει

θυπέστρεψα δεενταύθα, [του μή ] του ζην εξιέναι , Σεσόγ- | τόπους πάνυ λείους. Ως δε αι φάλαγγες απεξετάθησαν

χοσις(6) εγώ κοσμοκράτωρ . » Ταύτα αναγνούς Αλέξαν . | τη πεδιάδι , Μακεδόνες επισπαρέντες , άνθρωποι του

δρος ευθέως την γραφίδα περιεκάλυψε πέπλοις, ως δήθεν τους εμφαίνονται άγριοι επί πετρών καθεζόμενοι, γυμνοί

την εικόνα τιμών. Τούτο δ' επoίει διά το μηδένα των | μέν, δασείς δε , φοβεροί , ευμεγέθεις, μέλανες αλλ' ου

Μακεδόνων τους γράμμασι εντυχείν , και δειλίαν αυτούς κατακράτος τρίχες δε αυτούς χονδραι τεταμέναι» μέγε

καταλαβείν» έλεγε δε μάλλον χρησμόν εκ της εικόνοςεκ της εικόνος | θος εκάστου πηχέων τεσσάρων ,ισχυροί λίαν , ετοιμότατοι

δέξασθαι· « Εάν των ώδε διέλθης, Αλέξανδρε , έτερον κό- πολεμείν. "Αμα δε και Μακεδόνες επεισέρχονται αυτούς,

σμον εύρήσεις κρείσσονα, δν άλλος ου διήλθε των αν- | εκείνοι δε εκ τόπου είς τόπον μεταβαίνοντες έκάθευδον

θρώπων. » Ταύτα δε έλεγεν ίνα το στρατόπεδον προθυ- και τον σκοπόν εν ταις φάλαγξιν είχον . Ελθόντες δε

μότερον απεργάζοιτο . Διατρίψας ούν εκείσε όμως ημέρας | Μακεδόνες ταύτα τώ Αλεξάνδρα λέγουσιν. ο δε Αλέ

τρείς απάρας ώχετο της οδού . ξανδρος τηςφάλαγγος εξελθών,κατέλαβεν ένθα οι άνδρες

εκάθευδον . Ωςούν είδεν αυτούς πάνυ άμερίμνως περί αυ
[ΚΕΦ. ΛΒ'.

τον έχοντας , και μόνον ταϊς φάλαγξιν σκοπούντας , κε

Και δη παραλαβών Αλέξανδρος πλείονας (1) οδηγούς , λεύει κόρην ευειδή ενεχθήναι. Ενεχθείσης δε , λέγει αυτή

ηθέλησεν εισελθείν εις τά οπίσω μέρη της ερήμου κατά 1 ο Αλέξανδρος πρός τινα εξ αυτών πλησιάσαι , όπως ίδη

την άμαξαν του πόλου . Εκείνοι δέ(2) έλεγον εν εκεί- την του ανδρός εκείνου θέασιν, ει όλως ανθρωπίνη φύσις

νους τους τόπους ανθρώπους αγρίους και θηρία πονηράκαι η εν αυτώ εστίν . Η δε γυνή πλησίον αυτού γενομένη , ως

τερατώδη είναι. Ως ούν ήθελεν Αλέξανδρος μαθείν τους περιστραφείς είδεν αυτήν , κατεσθίειν ήρξατο. Αλέξαν

τόπους τούτους και τους ανθρώπους θεάσασθαι , δι' ημε- | δρος δε ιδών , κελεύει τους στρατιώταις διά τάχος ταυ

ρων ( ) δέκα εμπεριπατήσας ,καταλαμβάνει τόπον τινά | την αφελέσθαι του θηρός . Οι δε στρατιώται επιδραμόντες

φαραγγώδη, ού ήν οδός φάραγξ (6) βαθυτάτη, ήν ώδευ- η αυτώ , ουκ εφρόντισε το σύνολον περί αυτών, αλλά το

σεν ημέρας οκτώ , θεωρών ερήμους τόπους και θηρίων | στόμα αυτού επί των μηρών της κόρης έχων δίκην κυνός

άλλα και άλλα γένη (6). Ελθών ούν είς τινα τόπον και αυτήν κατήσθιεν .αυτήν κατήσθιεν . Εις δε των στρατιωτών το δόρατι

περί ώραν ενάτης της ημέρας , εύρεν ύλην πολλήν δέν- τούτον πλήξας , καταλιπών την κόρην ημιθανή έτρεχε,
δρων καλουμένην Ανάφαντον(7) καρπόν εχόντων μήλοι και κυνός φωνή ελάλει . Οι δε λαβόμενοι την κόρην προς

παρεμφερή . Ησαν δε εν τη ύλη άνθρωποι παμμεγέθεις, | Αλέξανδρον ήγαγον, και τη φάλαγγι επεκόμισαν. Πα

το ύψος ανά πήχεις είκοσι τέσσαρας, μακρούς δε τραχή- | ραχρήμα δε πληθη έμφαίνονται άπειρα εκ των αγρίων

λους έχοντες, τας χείρας και τους πόδας πριόσι παρεμ- ανθρώπων εκείνων, ξύλα ταϊς χερσιν έχοντες και λίθους ,

φερείς , οίτινες επεισήλθον των στρατοπέδω αυτού. Ο δε και τη πρώτη πλησιάσαντες φάλαγγι γενναίωςεμάχον
Αλέξανδρος λίαν ελυπήθη ιδών τοιαύτα ζώα· εκέλευσεν το . Ως δε Αλέξανδρος εθεάσατο , κελεύει άμα τοϊς οπλί

inscriptio est : Σεσόγχοσις κοσμοκράτωρ ύδρευμα εποίησα τους την Ερυθράς θάλασσαν πλουξομένοις (V. infra ) | 3. Σεσονχός
ούτινος ν . κοσμοκράτορος cod | 4. Σεσόνχος ής cod.

Ca XXXII . Quæ hoc capite leguntur, eadem iisdem verbis leguntur in postrema parte epistolae , quam præbet cod.

Β. Vide cap. ΧΧΙΙΙ , 22. || . τους πλείον ας Β . || 2. οι δε εντόπιοι Β. || 4. και δι ' η . δ . ε . C .; B. haec om. [ 5. φάραξ Β. C ;

λίαν βαθ. Β. || 6. θηρία αλλά κ . ά . γ . C ; θηρία κ . άλλα γ. Β. || 7. ανάφαντον Β. αναφάνδα cod. Leid. , αναφνήτων C. | 8. τρείς C.

Cap. ΧΧΧΙΙΙ. 1. Aliter res narrat cod . B , qui in epistola sua pergit ita : Και εκείθεν αναχωρήσαντες ήλθομεν εις την χλοί

κήν (sic) χώραν , ού ήσαν άνθρωποι γηγετες (γίγασι ? ) παρεμφερείς τω μεγέθει, στρογγύλοι , δασείς , πυρροί , όψεις έχοντες ως

λέοντες, και άλλοι λεγόμενοι 'Οχλιστοι, τρίχας μη έχοντες , το μήκος έχοντες πήχεις τέσσαρας, το δε πλάτος ώσει λόγχη. Ηλθον

δε προς ημάς σώματα περιεζωσμένοι , ισχυροί , λίανετοιμότατοι πολεμήσαι άνευ λογχών και βελών , αλλά ξύλους μόνοις έτυπτον

το στρατόπεδον και ανείλον πολλούς . Τών δεστρατιωτών απολλυμένων, εκέλευσα πυράν ανάψαι και το πυρί αυτούς μάχεσθαι:

και ούτως ανεχώρησαν οι άλκιμώτατοι άνδρες , στρατιώται δε απώλoντo οβ', και εκέλευση πλοίους αναθείναι και τα περιλει

φθέντα αυτών οστά εις τας πατρίδαςαυτών πεμφθήναι. Εκείνοι δε αφανείς εγένοντο .Τη δεεπιούση ημέρα ηθελήσαμεν απελθείν

εις τα σπήλαια αυτών, και εύρομεν θηρία προσδεδεμένα ταϊς θύραις των εισόδων . Ήσαν δε ως κύνες μεγάλοι , οι παρ ' ημίν κα

λούμενοι δάνδηκες , το μήκος έχοντες πήχεις τέσσαρας , τριόφθαλμοι , πακόμιοι ( πανόμοιοι Berger.; πάγκομοι , παχύκομοι? ).

Είδομεν δε εκεί ψύλλας ως τους παρ' ημίν βατράχους πηδώντας 'Εκείθεν δε αναχωρήσαντες ήλθομεν εις τινα τόπον,

όθεν εξέβαινε πηγή πλουσιωτάτη και κρατίστη και εκέλευσα παρεμβολήν γενέσθαι και τάφρους και σκοτοτάφρους περιτεθήναι ,

ένα αβλαβώς τα στρατόπεδα διαμένη . Και ήλθομεν έως των Μηλοφάγων. Είτα εφάνη ημίν περί ώραν εννάτην ανήρ δασύς ώσπερ
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ταις και τοξευταίς πρός μάχην παρατάξασθαι . Πολέμδυ | Αλέξανδρος εντός μετά του Μακεδονικού στρατού και

δε συγκροτηθέντος, ώς άν τις εξ αυτών ετιτρώσκετο , | μόνου: Πέρσαι δε και Αιγύπτιοι πέριξ διανεπαύσαντα

ευθέως υπό των ετέρων διεμερίζετο και κατησθίετο. Και | ημέρας τρείς . Και των εκείσε διεξελθόντες δι' ημερών

όσον ο πόλεμος συνήπτετο, τοσούτον είς πλήθος εγίνοντο, | δέκα ευρίσκει έτι ετέρους ανθρώπους εξάγειρας και εξά

και επικρατέστεροι μάλλον και προθυμότεροι. Δειλία | ποδας , πλήθος αναρίθμητον· και οι πάντες γυμνοί· οί

δε Μακεδόνας κατέλαβε : φόβος και τρόμος είχεν αυτούς. τινες ιδόντες το πλήθος της φάλαγγος ήρξαντο εις πλήθος

Αλέξανδρος δε ειστήκει εννοών, πως αν αυτούς τροπώ- | συνάγεσθαι . Φοβερόν τι και παράδοξον και ξένον τοιού -

σηται . Επί πάσαις ούν ταις συμβολαίς τριάκοντα τους βλέπειν μόνον και οίου σχήματος ήσαν. Ως ούν

στρατιώται ανηρέθησαν, εξ αυτών δε πλήθη πολλά και είδε τούτους Αλέξανδρος, την ορμήν ίσως γνωρίζων

όσον απέθνησκον, επί πλείον συνήγοντο . Ο δε φρενήρης | εκέλευσεν ευθύς πύρ ανάπτειν και επέρχεσθαι αυτοίς.

'Αλέξανδρος, πρoστάσσει πυρ άφνω ανάψαι. Και επέ- Τούτου δε γενομένου , ου φέροντες οράν ή δέχεσθαι την
δραμον επ' αυτούς. Ως ούν είδον το ασύνηθες του θαύ- του πυρός δύναμιν, ευθέως αυτοί άπαντες έφυγον, και

ματος , ευθέως εις φυγήν τρέπονται . Και καταδιώκουσιν | δρομαίοιεν σπηλαίοις κάτωθεν εισήλθον της γης. Εκρά
όπισθεν άπαν το πλήθος των στρατευμάτων. Ου κατέ- τησαν ούν εξ αυτών ένα ζωντα , και ήν ιδείν θαύμα μέ

λαβον δε εξ αυτών ουδένα ήσαν γάρ κουφοί τοις ποσίκουφοί τοις ποσί | γιστον. "Έχοντες δε αυτοι οδόν ήμέρας μιάς και διά το

δίκην χελιδόνος χαμαι ιπταμένης μόλις δέ Αλέξανδρος και μη είναι αυτόν μετάτινος συνδιαιτούντος αυτό εξαίφνης

το Βουκεφάλα εποχούμενος ίππω , καταφθάνει ένός συντρομάξας και βοήσας απέψυξε. Μετά ούν οδόν ημε

παιδός , και τούτου γενόμενος εγκρατής άγει αυτόν επί | ρων τριών, ο Αλέξανδροςκατέλαβε χώραν Κυνοκεφά -

το στράτευμα. Ην δε χρόνων το δοκείν ώσει δώδεκα , | λων : αυτοί ούν τα πάντα άνθρωποι ήσαν, πλήν η κεφαλή

αλλ ' υπήρχεν υπεράνω παντός ανθρώπου . αυτών υπήρχε κυνός και φωνή αυτοϊς μέρος μέντοι αν

Της δέ νυκτός ήδη καταλαβούσης και του φοσάτου θρωπίνη,μέρος δε κυνός: οίτινες παραταξάμενοιετοίμως

σκηνοποιούντος, τα προς ανάπαυσιν ήσαν πάντες ευτρε- | ώχοντο εις πόλεμον. Αλλ' ούν και αυτούς Αλέξανδρος

πισμένοι ήσαν γάρεκ του πολέμου κεκοπιακότες. Δεινώς το πυρί ετροπώσατο, και εδίωξαν αυτών τα πλήθη . Και

δε έχοντες προς Αλέξανδρον ήλθον λέγοντες · « Μηκέτι , | δι' ημερών δέκα μόλις την των Κυνοκεφάλων διήλθωσαν

βασιλεύ Αλέξανδρε , τα πρόσω χωρείν ου γαρ δυνησό- | χώραν, και καταλαβόντες τόπον τινά παραθαλάσσιον ,

μεθα τοιούτους τόπους διεξελθείν και μήπω της τύχης | εκεί έδοξε τον στρατόν Αλεξάνδρω αναπαύσαι . Και

ημάς καταλάβη το πέρας . Οπότε κόσμον υπετάξαμεν, τους οπλίταις εκέλευσε κύκλωθεν του φοσάτου ταϊς

μήπω κορεσθέντες εαυτούς βοράν ουκ ανθρώπων αλλά | ασπίσι φρουρείν υπεράνωθεν της διώρυγος . Τινός δέ ίπ

θηρίων πεποιήκαμεν. Και τούτο ημίν διπλούν το κα- που συνέβη τελευτήσαι και εις την θάλασσαν διφήναι .

κόν, ότι ουδέ μνήμη ημών εν κόσμω γενήσεται. » Επί | Καρκίνος δε της θαλάσσης αναδύς και εκ του χαλινού

τούτοις αγανακτήσας Αλέξανδρος έφη: « Ουκ έμόν το αν- τον τεθνεώτα ίππον αρπάσας, πάλιν την θάλασσαν εισ

τιστρέφεσθαι , αλλά τη τύχη δοτόν· και γαρ πολλάκις έδυ και ούτοι πλήθος ελθόντες, Μακεδόνες έδειλίασαν

βουληθείς τούτο ου συγκεχώρημαι . Χρεών δε έστιν ώς δε ο λόγος ήλθεν επί Αλέξανδρος, αυτός κελεύει πυρ

ημίν καθυπείκειν τη τύχη , και μηδείς αναβαλλέτω. ανάπτεσθαι κύκλωθεν του φοσάτου . Τούτου δε γενο

Επί τούτους πάντες εσίγησαν επιδώσοντες εαυτούς τη | μένου , της των εναλίων ζώων επιδρομής έλυτρώθησαν.

τύχη .
[ΚΕΦ. ΛΕ ).

[ ΚΕΦ. ΛΔ'. .
Εκείθεν δε διελθόντες καταντώσιν είς τινα τόπον

" Εωθεν ούν αναστάς την οδοιπορίαν εποιείτο. Διελ- | αλσώδη μέν παντοίωνοπώρωνκαρπούςέχοντα, παράλιος

θών δε την των αγρίων εκείνων χώραν δι' ημερών πέντε , | δε ήν ο τόπος εκείνος. Ως ούν είδεν 'Αλέξανδρος, εκεί

είς ετέραν κατέλαβε γήν, ένθα στήλαι ειστήκεισαν δύω | διαναπαύσαι τον στρατόν διακελεύεται πάντα. Του δε

χρυσαϊ , μία μέν ανδρός , η δε ετέρα γυναικός: αίς περι- Ι φοσάτου παγέντος , εξήει Αλέξανδρος και βασιλεύς παρά

τυχών Αλέξανδρος έφη: « Πρακλέως στήλαι αύται , και η την θάλασσαν και δη δρά νήσον έν τη θαλάσση εκείνη,

Σεμιράμεως . » Εκείσε ούν διελθόντες ολίγον τι τα Σε- | ως από σταδίων εξ της γης απέχουσαν · έδοξε δε αυτόν

μιράμεως εύρωσαν βασίλεια , άοίκητα δέ. Εισήει ούν εισελθόντα την νήσον θεάσασθαι. Ην δε ή νήσος των

χοίρος , και εφοβήθημεν ιδόντες τοιαύτα ζώα , και κελεύω αυτόν συλληφθήναι. “Ο δε συλληφθείς αναιδώς ήμάς κατόπτευσε . Και
κελεύω εκδυθήναι γυναίκα και προσενεχθήναι αυτό ίνα εν ευθυμία αυτής γένηται. Ο δε άρπάσας αυτήν και δρομαίως (δρομαίως

απελθών ? ) ταύτην κατήσθιεν. Συνδραμόντων δε αυτών των στρατιωτών καταλαβείν αυτόν , έταρτάρησεν (έγαργάρισεν conj. Ber

ger . et la gettail il tres - oribles cris , que chascun en ανοίt paour. Ms. 7518 ) εν τη γλώττη αυτού και ακούσαντες οι

λοιποι πάντοκοι (πάροικοι conj . Berger. Fortasse latet genfis nomen , ut Παδαίοι vel Παδδαίοι , dequibus carnivoris V. Hero

dot. 11 ) , 90 ibid.interpr. ) αυτου εξήλθον εκ του έλους άνδρες ώσει μύριοι . Ημείς μέν ήμεθα μυριάδες τέσσαρες , και κελεύω

καυθήναι το έλος , και θεασάμενοι το πυρ έφυγον και αυτοί . Διώξαντες αυτούς έδήσαμεν εξ αυτών άνδρας τριακοσίους , οί και απο .

κρατήσαντες τηςτροφής διεφθάρησαν · ου γάρελάλουν , αλλ ' ως κύνες υλάκτουν .Post Imac pergit cod B : εκείθεν δε αναχωρή.

σαντες ήλθομεν εις τινα ποταμόν εκέλευσα ούν παρεμβολήν γενέσθαι etc , que eadem leguntur in cod . C cap . 36 , ubi vide.

Ac omnino reliqua omnia quæ in hac epistola leguntur, propter nimiam brevitatem sæpe obscuriora , cod. C ( c . 36—11 )
Musius cxhibet eodem ordine , intermixtis et subjunctis aliis, quorum in epistola hac nulla fit mentio .
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Βραχμάνων ήτοι των Οξυδράκων είχε δε αυτούς | μενον, ου μετρίας επληρώθησαν χαράς . Καταλαβών

ή νήσος εκείνη , ουχί ως όντας πολεμιστάς τώ πλήθει , δε Αλέξανδρος την ιδίαν φάλαγγα πάντας γνησίως κα

αλλά γυμνοσοφιστάς υπό καλύβας και σπήλαια οικούν- τησπάζετο, και καθεσθείς πάντα διηγήσατο αυτοίς όσα

τας . Κελεύει δε ξύλα ενεχθήναι και ναϋν κατασκευασθή- | ήκουσε παρά του Δανδάμεως. Aπάρας δε των εκείσε

ναι. Και διά πολλού του τάχους οι Αιγύπτιοι την ναύν 1 ώχετο της οδού .

κατεσκεύασαν . Μέλλων δέ 'Αλέξανδρος εισιέναι εις αυ . Και δι' ημερών πέντε ήλθοσαν είς τινα ποταμόν, κακεί

την , και προς την νήσον εκπλεύσαι , εκώλυσε τούτον έκέλευσε Αλέξανδρος παρεμβολήν γενέσθαι και καθο

Φίλων ο φίλος αυτού είπών : Μηδαμώς τούτο ποίει, πλισθήναι τη συνηθεία τα στρατεύματα (1) αυτού . Ησαν

Αλέξανδρε βασιλεύ , αλλά πρώτον εγώ απέλθω την νή- δε εν τω ποταμώ δένδρα , και άμα τω ηλίω ανατέλ .

σον θεάσασθαι , και ει μεν σωθησόμενος επανήξω , τότε | λoντι (2) και τα δένδρα ηύξανον μέχρις ώρας έκτης , από

και συ επιβάς τα δοκούντά σoι πoίει . » ' Επί τούτο | δε εβδόμης ώρας εξέλειπον, ώςτε μη φαίνεσθαι όλως "

ο βασιλεύς Αλέξανδρος των Φίλωνι έφη : « Αλλ ' ουδ' εγώ | δάκρυα (3)δε είχον ώσπερ συκής στακτήν, πνοήν δε πάνυ

σε θελήσαιμι πρώτον εισελθείν τον εμοί περιλημένον, ηδυτάτην και καλήν . ' Έκέλευσεν ούν Αλέξανδρος έχ

μήπως και συ δυστυχήσης. Και τις μοι φίλος έτερος κόπτεσθαι τα δένδρα και σπόγγοις εκλέγεσθαι τα τούτων

ή συ εν κόσμω, ή τις μοι τη ση παρηγορήσει εν λύπη. »“ο | δάκρυα . Αιφνιδίως δε (4 ) οι εκλέγοντες αυτά έμα

δε Φίλων φησίν: « Ει μεν Φίλων και φίλος του βασιλέως | στιγoύντο υπό τινων δαιμόνων αοράτων (5). Και των

Αλεξάνδρου τελευτήσειεν, ευρείν αν έχη και βασιλεύς Αλέ- | μεν μαστιγούντων και ψόφος ηκούετο , και τας πληγές

ξανδρος φίλον έτερον φίλωνα· ει δέ 'Αλεξάνδρω τη βα- | επί των νώτων έρχομένας έβλεπαν τους δε τύπτοντας

σιλεί συμβή τι των απροσδοκήτων, όλος έδυστύχησεν | ουκέτι τις έωράκει (6) . Φωνή δέ τις ήρχετο λέγουσα

ο σύμπας κόσμος. » Ως ούν ταύτα είπεν ο Φίλων , εισέδυ | μήτε εκκόπτειν μήτε συλλέγειν· ει δε μή παύσησθε,

την ναύν και την νήσον καταλαβών εύρεν ανθρώπους | γενήσεται άφωνον το στρατόπεδον . Ο δε Αλέξανδρος

ομοίους ημίν κατά πάντα , τη “Ελληνική φωνή διαλε- φοβηθείς εκέλευσεν μήτε εκκόπτειν μήτε συλλέγειν τινά

γομένους. Θεασάμενος δε και Φίλων ευθέως προς Αλέξαν- εξ αυτών. Ησαν δε εν τω ποταμώ λίθοι μέλανες. Οσοι

δρον τον βασιλέα παραγίνεται τα της νήσου διηγούμε- ούν ήπτοντο των λίθων τούτων, την ίσην χροίαν ελάμ .

νος αυτώ. Ακούσας δε ταύτα Αλέξανδρος, έλαβε μεθ' | βανον τους λίθους. Ησαν δε και δράκοντες εν τω πο

εαυτού πεντήκοντα άνδρας και εισήλθεν εις την ναύν , ταμώ, καιιχθύων πολλά γένη , άτινα πυρί ουχ ήψώντα,

Αντιόχον δε αντ' αυτού καταλιπών ηγείσθαι τον στρα- (7) αλλ ' εν ύδατι ψυχρώ πηγαίο (6) . Είς ούν των στρα

τον μέχρις αν υποστρέψει :ν, και ενεκείνω προσκαρτερείν | τιωτών λαβών ιχθύν και εκπλύνας και βαλών εις άγγος

τω τόπω διά το επιτήδειον είναι εις διατροφήν λαού , (9) αφήκε , και εύρε τον ιχθύν ηψημένον. Ησαν δε εν

και την νήσον καταλαβών ο βασιλεύς Αλέξανδρος ύλας των ποταμώ όρνεα παρεμφερή τοις ορνέους τους παρ'

πολλές και δένδρα πολλά etc. queleguntur etiam in ημίν εί τις oύν αυτών εθίγγανε ( το) , πυρ εξέβαινεν ξ

cod . B , qui sicuti cod . A locum de Brachmanibus αυτών.

ex antiquiore historiæ nostræ recensione ponit post

expeditionem contra Porum regem . Quare quæ
[ΚΕΦ. ΛΖ'. ]

in cod . C. jam sequuntur de Brachmanibus ( cod .
Τη δε επιούση ημέρα όδευσαν πλανώμενοι. 'Έλεγον

fol. 112 recto fol . 134 vs. ) hoc loco omit
δε οι οδηγοί τω Αλεξάνδρα: « Ουκ οίδαμεν πουυπάγω

tentes , lectorem relegamus ad librum tertium .
μεν , δέσποτα βασιλεύ Αλέξανδρε : υποστρέψωμεν, ίνα

Deinde pergit cod . C. fol . 131 :
μή εις χείρονας τόπους ημείς εκπέσωμεν ( 1 ) . • Αυτός δε

[ΚΕΦ. Ας' . ]
ο Αλέξανδρος ουκ έβούλετο υποστρέψαι και δι' ημερών

δέκα διελθών, τό της ημέρας ουκ ήν φέγγος , αλλ ' επί

“Ο δε Αλέξανδρος ακούσας ταύτα πάντα και ιδών | ώρας μιας μικρά τις εφαίνετο αυγή (2 ) . Υπήντα δε

και θαυμάσας σφόδρα και κατανυγεις επί τοις σοφούς και αυτούς θηρία πολλά και εξάποδα και τριόφθαλμα και

αληθινούς λόγους του Δανδάμεως , και τούτον ασπασά- πεντόφθαλμα (3 ) , το μήκος έχοντα πήχεις δέκα , και

μενος απήλθε φέρων πάντα όσα ενηνόχει δώρα πλήν άλλα πολλά γένη θηρίων και ά μεν ανεχώρoυν φεύγοντα.
του ελαίου , και ανήλωσε το πυρ , και την ναύν επιβάς | ά δε και εφήλλοντο αυτοίς . Είτα ελθών Αλέξανδρος

μετά των συν αυτώ καταλαμβάνει το αυτού στρατόπε- εις αμμώδη τινά τόπον , όθεν εξήλθον θηρία όμοια όνα.

δον. Οι δε πάνυ περί αυτού ασχολούμενοι και της γροις, έχοντα ανά πήχεις είκοσι · ουκ είχον δέ ανά δύο

ιδίας απολεγόμενοι σωτηρίας" ώς oύν είδον αυτόν ερχό. Ο οφθαλμούς , αλλά ανά έξ , τους δε δυσί μόνοις έβλεπον.

Cap. ΧΧΧVΙ . 1. τα συνήθη στρατεύματα Β . || 2. του ηλίου ανατέλλοντος C. | 3. δάκρυα.. στακτήν om . C , deinde exiii

bens πνοήν δε είχον πάνυ etc. | 4. και έφνηδίως C. || 5. υπό τινος δαίμονος αοράτου C. mox μαστιγουμένων C. | 6. τ . δέ τύ

πτοντας ουκ εθεωρούμεν Β . || 7. sic B ; έψούντο C. || 8. πιγημαίω ( i. e. πηγιμαίω) Β . || 9. άλος Β , quod Bergerus ΙΙ. p. 362

mutavit in άλας . || 10. ήσθιεν εξ αυτών πυρ εξέβαινε εξ αυτού B.

Cap . ΧΧΧVΙΙ, 1 , ίνα... εκπέσωμεν οm . Β . || 2. και δι' ημερών.. αυγή om. Β. || 3. και πεντόφθαλμα om. Β. | 4. addit E :

άλλοι δε έκ τής γής υδια έχοντες ανά λίτρα : είκοσι πέντε τον σταθμόν . || 5. έρχομένας Β .
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Ουκ ήσαν δε μάχιμα , αλλά ήπια . Και άλλα δε πολλά και ανοίξας και εξαγαγείν αυτού την χείρα διά της τρυ

κατέβαλλον τοίς τόξοις οι στρατιώται . Κακείθεν ανα» | μαλιάς και ευθέως λαβείν εκ της παρακειμένης ψάμμου

χωρήσας Αλέξανδρος ήλθεν εις τινα τόπον, ένθα ήσαν το ευρεθέν εν τω πυθμένα της τοιαύτης θαλάσσης , και

άνθρωποι κυνοκέφαλοι, λαλούντες δε ανθρωπίνως τη πάλιν εισενεγκεϊν την χείρα και φράξαι την τρυμαλιάν .

ιδία γλώσση, δασείς , δερματοφόροι , ιχθυοφάγοι» θα- “ Ο και πεποίηκεν. Εκέλευσε δε γενέσθαι άλυσιν ( 5 )

λασσίους δε ιχθύας αγρεύοντες εκόμιζον τοστρατοπέδω ωσεί πηχών διακοσίων ή οργυιών, και προσέταξε ένα

αυτού εκ της παρακειμένης αυτούς θαλάσσης (%): φώκας μηδείς ανελκύσει αυτόν, εάν μή πρώτον η άλυσις τα

δε πλείστας και μεγάλας είδον έρπούσας (5) επί της Γραχθη: (ίνα όταν κατέλθη ο Αλέξανδρος εν τω πυθμένι

γης. Πολλά δε οι φίλοι τω Αλεξάνδρα συνεβούλευ- της θαλάσσης , ευθέως ταράξη τον κλωβών, και τότε

σαντο υποστρέψαι· αλλ' ουκ ήβουλήθη θέλων ιδείν το 1 ούτοι ανάγωσιν αυτόν . ) Μετά γούν το κατασκευασθήναι

τέλος της γης. πάντα , εισήλθεν ο Αλέξανδρος εν τω θελω πίθω μετά

του κλωβου βουλόμενος επιχειρείν αδυνάτοις εισελθών
[ΚΕΦ. ΛΗ'. δε , διά μολύβδου έκλείσθη η είσοδος. Και κατελθών

Εκείθεν ούν αναλαβών ο Αλέξανδρος έρημον ώδευσεν πήχεις εκατόν είκοσι,ιχθύς μέγας διήλθε και τη κέρκω

επί θάλασσαν, μηκέτι μηδέν ορών μήτε πετεινόν μήτε αυτού κρούσας τον κλωβόν, ανήγαγοναυτόν διά τότην

θηρίον,ει μή τον ουρανόν καιτηνγήν. Τον δε ήλιον πάλιν καταγαγείναυτόν. Και αύθις το αυτόέγένετο
.

άλυσιν ταραχθήναι. Ο δε Αλέξανδρος προσέταξε

(1) ουκέτι εθεώρουν, αλλά μαύρον τον αέρα επί ημέρας
δέκα ελθών δε εις τινα τόπον παραθαλάσσιον, και τας Τρίτον ουν καταβάς ωσεί πήχεις διακοσίας, έβλεπεν

σκηνάς εκείθεν και την παρεμβολήν κελεύσας παγήναι, διάτου τέλου περικυκλoύντα αυτόν πλήθη ιχθύων και
ανήλθεν συν τους στρατιώταις εις πλοιάρια, και κατέ ” ιδού ελθών παμμεγεθέστατος (8) έχθύς έλαβεν αυτόν

πλευσαν είς τινα νήσον της θαλάσσης, ού μακράν δε συν τω κλωβώ εν τω στόματι αυτού και ανήγαγεν αυτόν

ούσαναπό της γης, εν ή ήκουον λαλιάςανθρώπων Ελλη- 1επί την γην μακρόθεντων πλοιαρίων μιλίου ενός.

νική διαλέκτω λαλούντων τους δε ανθρώπους τους λα- | 'Ησαν δε οι κατάγοντεςαυτόν εκατόν πεντήκοντα
λούντας ουδείς εώρα. Τινές δε στρατιώται παραβου - και πάντας είλκυσενο Ιχθύς συν τοις τέσσαρσι πλοια
λευσάμενοι κολύμβω διήλθον από του πλοιαρίου ειςτην ρίοις. Φθάσαςδε συν τω κλωβώ εν τη ξηρά και τους

νήσον τουιστορήσαι αυτήν, και ευθέως καρκίνοι εξελ- οδούσι τον κλωβον αποτινάξας έρριψεν αυτόν επί την

θόντες είλκυσαν αυτούς εις το ύδωρ . Φοβηθείς ούν και ξηράν. Ο δε βασιλεύς Αλέξανδρος ημίπνους όλος και

Αλέξανδροςυποστραφήναι εις την γην έκέλευσεν . Εξελ- σύντρομος εξελθών και νενεκρωμένος εκ του φόβου
θόντες δε (2 ) των πλοίων, ένθεν περιπατων Αλέξανδρος αυτού, ηυχαρίσθη τη άνω προνοία τη φυλαξάση αυτόν

παρά την όχθην της θαλάσσης εύρε καρκίνον εξελθόντα | εκ του πονηρού θηρος εκείνου•ομώς είπε προς αυτόν

εις την ξηράν το μέγεθος μέγα σφόδρα. Οι δε εμπρό
Απόσχου , Αλέξανδρε , αδυνάτοις επιχειρείν , μήπως

σθιοι πόδες οι λεγόμενοι δίχηλοι εκλύοντο. Ιδόντες δε έρευνών ανιχνεύτοις βυθούς και του ζην στερηθής. » Και

αυτόν οι στρατιώται και βάλλοντες δόρασιν, ανείλον ευθέως προσέταξε το στρατόπεδον εκείθεν απάραι και

αυτόν μετά βίου (3): σίδηρος γάρ ουκ εισήρχετοεν τώ επί τα έμπροσθεν πορεύεσθαι.

οστράκω αυτού τούς γάρ εμπροσθίοις ποσί συνέτριβε
ΚΕΦ. ΛΘ'.

• τα δόρατα αυτών . Άνελόντες δε αυτόν και αναπτύξαντες

εύρον εν αυτή μαργαρίτας επτά μεγάλης τιμής αξίους: Εκείθεν ουν πάλιν ώδευσεν Αλέξανδρος μετά του

ουδείς γαρ των ανθρώπων τοιούτους μαργαρίτας πώ- στρατού αυτού και αναχωρήσαντες εις τόπον τινά

ποτε εθεάσατο. Τούτους ιδών Αλέξανδρος ύπέλαβεν έν | επίπεδον μέσον δε της πεδιάδος φάραγξ ήν διαχωρίζουσα.

τω της απλεύστου θαλάσσης βυθώ αυτούς γενέσθαι , | Εκείνην ουν Αλέξανδρος γεφυρώσας έγραψεν εν αυτή

εθεν υπενόησεν κλωβών ( ) σιδηρούν γενέσθαι μέγαν , γράμματα Ελληνικά και Περσικά και Αιγυπτιακά αι

έσωθεν δε του κλωβού εισενεχθήναι παμμεγέθη υέλινον δε γραφαί διηγόρευον ταύτα: « Ενθάδε Αλέξανδρος

πίθον , έχοντα το πάχος σπιθαμήν μίαν. Εκέλευσεν | εισελθών ήγειρεν αψίδα , εν ή πανστρατί διαβάς , άκρας

ούν ο Αλέξανδρος εν τω πυθμένα του πίθου γενέσθαι , θέλων γαίας καταλαβείν, ώς τη προνοία έδοξε . » Και

τρυμαλιάν(6) ώς χωρείν ανθρώπου χείρα. Βουλόμενος διά τριών ( 1 ) ημερών ήλθεν εις τόπους όπου ο ήλιος

δε κατελθείν και μαθείν τι εστί εν τη θαλάσση, έχει (και) ουκ έλαμπεν. Εκεί ούν εστίν η καλουμένη μακάρων

κεκλεισμένην την τρυμαλιάν τήν ούσαν εν τώ πυθμένι | χώρα . Και καταλείψας ( 2) Αλέξανδρος την απαρτίαν

έσωθεν, όπως κατελθόντος αυτού [δυνηθείη] ευθέως του φοσάτου και τον πεζόν λαόν μετά των γερόντων.

Cap. ΧΧΧVΙΙΙ. Ι . ουρανόν Β ; et mox μελανόν pro μαυρόν · || 2. Que sequuntur inde ab εξελθόντες δε usque ad finem hu

jus Capitis non habet cod. B, qui pergit verbis : και πάλιν ήλθομεν διά δύο ημερών είς τόπους όπου ο ήλιος ουλάμπει etc. ( v .

cap. 39 init ) . || 3. sic cod.; conj. Bias , quamvis ne hoc quidem genuinum sit . || 4. xaoûbov cod.; corr . l'erger du

Xivrey in Notices et Extr. des Manuscr. tom . XIII , p. 185 , ubi locum hunc exscriplum habes. || 5 tiuamdv cod.;

Crr Berger . | 6. έχειν δε τod . || 7. άλωσσον cod . | 8. παμμεγέθεστος cod .

Cap. ΧΧΧΙΧ . 1. δύο Β. ή 2. Β . nihil nisi lic : και θέλοντός μου ιστορήσαι και ιδείν τους τόπους εκείνους επεχείρησε λαβείν
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και των γυναικών , ηθέλησε παραλαβείν επιλέκτους και αυτό : « Εί ανεξικακως ακούεις ημών, βασιλεύ , έρουμένο

νέους του ιστορήσαι και ιδείν τους τόπους εκείνους. τι πρός σε . » “ Ο δε βασιλεύς Αλέξανδρος είπεν: « “Ότι

Καλλισθένης δέ τις φίλος αυτού συνεβουλεύσατο αυτώ δ' αν βούλησθε , είπατε όμνυμι γάρ την άνω πρόνοιαν

εισελθεϊν συν φίλοις τεσσαράκοντα και παισιν εκατόν του μη αδικήσαι υμάς . » Οι δε ευθέως διηγήσαντο αυτό

και στρατιώταις χιλίοις διακοσίοις. Eπορεύθη ούν περί του πατρός αυτών και δραμόντες παρέστησαν αυτό

(3) Αλέξανδρος και βασιλεύς συν αυτούς παραγγείλας μή | τον γέροντα. Ο δε Αλέξανδρος ιδών κατασπάσατο

συνακολουθήσαί τινα γέροντα μεθ' εαυτών. Είς δέ τις αυτόν, και βουλήν ητείτο δούναι αυτούς. Ο δε γέρων

γέρων περίεργο , έχων δύο υιούς γενναίους και αληθείς | έφη Εξεστί σοι, ώ βασιλεύ Αλέξανδρε , τούτο

στρατιώτας , λέγει προς αυτούς Τέκνα , ακούσατε 1 γνώναι , ότι ει μεν ίπποι εισέλθωσιν, ουκέτι το φως

του πατρός υμών, και λάβετέ με μεθ' υμών, και ουκ | όψει. Επίλεξον ούν ίππους θηλείας εχούσας πώλους,

ευρεθήσομαι κενός εν τη οδώ: οίδα γάρ ότι εν καιρώ και τους μεν πώλους έασoν ενταύθα , ημείς δε εισελθόντες

περιστάσεων ζήτησις μέλλει γενέσθαι γέροντος · υμείς | μετά των θηλείων ίππων , άξουσιν ημάς αύται εκείσε . »

ούν οι έχοντές με μεθ' υμών εκεί μεγάλως τιμηθήσεσθε | Ζητήσας ούν ο Αλέξανδρος εν εκείνοις πάσι τοίς ουσι

παρά του βασιλέως ημών. Μήπως ευρεθέντες παρα- Ι μετ' αυτού , ουχ εύρεν ει μη εκατον ίππους θηλείας

βαίνειν το πρόσταγμα αυτού , του ζήν στερηθήτε , | μετά των πόλων αυτών . Λαβών ουν αυτάς και ετέρους

νύν αναστάντες κείρατέ μου την κεφαλήν και τον | εκατόν επιλέκτους, ομοίως και άλλους πλείστους βαστά

πώγωνα και αλλάξας τάς τρίχας και το σχήμα πο- ζοντας τις τροφές αυτών, εισήλθον κατά την βουλήν

ρεύσομαι μεθ' υμών , και εν καιρώ δέονται μεγάλως του γέροντος , εάσαντες έξω τους πόλους. Ο δε γέρων

υμάς ωφελήσω. » Οι δε ποιήσαντες το κελευθεν παρά | παρήγγειλε τοις υιούς αυτού και τι δ' άν εύρωσι μετά

του πατρός αυτών , απήραν μετ' αυτών τον γέροντα το εισελθείν επί της γης κείμενον, τούτο συνάγειν και

τον πατέρα αυτών . Και ούτως ώδευσαν συν τω Αλε . Ι βάλλειν εν τοις μαρσίποις αυτών . Και εισήλθον μετά

ξάνδρω , και εύρον τόπον ομιχλώδη. Μη δυνάμενοι | Αλεξάνδρου τριακόσιοι εξήκοντα (6) στρατιώται. Και

δε πορρωτέρω προβήναι διά το άβατον είναι τον τόπον , ούτως εισερχόμενοι οδον σκοτεινήν επί σχοίνους δεκα

απήραν εκείθεν τάς σκηνές αυτών . Τη δε επιούση | πέντε , είδον τινά τόπον, και ήν εν αυτώ πηγή διαυγής,

ημέρα λαβών τους χιλίους ενόπλους , εισήλθεν ο Αλέ- ης το ύδωρ ήστραπτεν ως αστραπή ήν δε και αήρ εκείνος

ξανδρος μετ' αυτών ιστορήσαι , μήπως ενταύθά εισι τα ευώδης και πάνυ γλυκύτατος (7). Πρόσπεινος δε γε

άκρα της γης. Και εισελθών εν τοις αριστεροίς μέρεσιν | νόμενος Αλέξανδρος ο βασιλεύς ήθελε γεύσασθαι άρτου,

είδε μέρος τόπου φωτεινότερον" και ώδευσε τόπους και καλέσας τον μάγειρον αυτού ονόματι καλούμενον

ερήμους και κρημνώδεις έως ημέρας ήμισυ . Τούτο δε | Ανδρέας (8) , είπεν αυτώ ένα ευτρεπίση προσφάγιον.

ουκ εκ του ηλίου επέγνω, αλλά σχοινίοις εμέτρα την | “Ο δε αύον τάριχος ( ) λαβών επορεύθη επί το διαυγές

οδόν κατά την γεωμετρίαν , και επέγνω την ώραν. Μετά ύδωρ της πηγής εκπλύναι το έδεσμα . Και ευθέως

δε ταύτα φοβηθείς και Αλέξανδρος , υπέστρεψε διά τό τήν | βραχές ( 10) εντω ύδατι εψυχώθη και εξέφυγε των χειρών

οδόν άβατον είναι . Εξελθών δε ήβουλήθη ελθείν εν του μαγείρου ( 1). Ο δε μάγειρος ουδενί εδήλωσε το

τοις δεξιοίς μέρεσιν ήν γάρ πεδίον ομαλόν, πλήν ζο- | γενόμενον· αυτός δε λαβών (το) εξ αυτού του ύδατος εν

φώδες και σκοτεινόν . Αυτός ούν εν αμηχανία γενόμενος, | σχεύει τινί αργυρέω εφύλαξεν ήν γάρ πάς ο τόπος

ότι ουδείς των νέων συνεβούλευσεν αυτώ εισελθείν εν εκείνος βρύων ύδατα , εξ ών πάντες έπιον και έλαβον

το ζοφώδει τόπω μήποτε γάρ των αρρένων ίππων διατροφής.

του σκότους της μακράς οδού κοπιασάντων , ου δυνή
[ΚΕΦ. Μ'.

σονται υποστρέψαι · ο δε Αλέξανδρος είπε προς αυτούς

« " Ω γενναίοι στρατιώται , πάντες εν τούς πολέμοις νύν Μετά δε το λαβείν βρώσεως , πάλιν οδεύσας Αλέξαν

εγνώκατε , ότι άνευ βουλής και συνέσεως ουδέν έστι | δρος σχοίνους τριάκοντα , είδε λοιπόν αυγήν άνευ ηλίου

γενναίον και γάρ ελθών γηραιός συνεβούλευεν [αν] | και σελήνης και άστρων και εθεάσατο τρία (1) όρνει

ημίν (4 ) πως δεί εισελθείν εν τω ζοφώδει τόπω τούτω. | πετόμενα και μόνον έχοντα όψεις ανθρωπίνας , Ελλη

'Αλλ' ούν τις εν υμίν γενναίος απελθών εν τη παρεμ- Ινική δε διαλέκτω εξ ύψους κραυγάζοντα αυτώ: « Η

βολή ημώνενεγκάτω (5 ) μοι γέροντα και λήψεται παρ’ | χώρα ήν (2) πατείς , Αλέξανδρε , του θεού μόνου εστίν

εμού χρυσίον πολύ. » Ουδείς δε ηυρέθη εξ αυτών τούτο | ανάστρεφε δείλαιε · μακάρων χώραν πατείν ου δυνήση

ποιήσαι διά τό της οδού μήκος και διά τον αέρα άφεγγή | (3). 'Ανάστρεψον ούν, άνθρωπε , και την δεδομένην

είναι. Και προσελθόντες οι υιοί του γέροντος λέγουσιν Ι σοι γην πάτει , και μή κόπους παρεχε σεαυτώ (ο). »

τους ιδίους μου δούλους και εισελθείν προς αυτούς . Καλλισθένης δέ κτλ . || 3. Sequentem narrationem paucis indicat epistela

cod . Bita pergentis : έξω δε μετά(sic) την οδόν επενοήσαμεν όνους θηλείας εχούσας πωλάρια εις την παρεμβολήν του φοσάτου

κρατηθήναι. Και ούτως εισερχόμεθα οδόν σκοτεινήν επί σχοίνους δεκαπέντεetc. ut in cod. C. | 4. συνεβούλευσεν ημίν cod. !

5. απελθείν .. ενέγκει cod. ; possis etiam : εάν .. ενέγκη..λήψεται || 6. εξήντα cod. | 7. ήν δε ο αήρ.. γλυκύτατος iterunon . Β.

| 8. nomen coqui om . Β. | 9. ωοτάριχον C. τάριχον Β . | 10. το έδεσμα add. Β . || 11.addit B : ήσαν δε πάντες οιτόποι εκεί

νοι ένυγροι , quae parillo post significat C. | 12. hinc om . B pergens : πάλιν ουν οδεύσαντες σχοίνους λ' etc.

Cap . XL . 1. δύο Β rectius . || 2. ποίαν χώραν πατείς , Ά . , την θεού μόνον Β . || 3. μ . συνάπτειν ου δύνασαι Β. | 4 , και τοις
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Σύντρομος δε γενόμενος Αλέξανδρος τάχιστα υπήκουσε | μένη Νηρείς , ως από του ύδατος το αίδιον σχούσα , και

της φωνής της υπό των ορνέων αυτώ δεδομένης . Το ενταύθα κατοικήσεις » . Η δε κλαίουσα και οδυρομένη

δε έτερον όρνεον πάλιν έφθέγξατο (6) αυτώ : « Εκκαλεί η εξήλθε του προσώπου αυτού , και απήλθεν εν ερήμοις

σε η ανατολή , Αλέξανδρε , και η Πώρου βασιλεία νίκη | τόποις μετά των δαιμόνων. Τον δε μάγειρον προσέ

υποταχθήσεταί σοι . » Και ταύτα ειπόν το όρνεον (6 ) ανέ- ταξε δεθήναι λίθω εν τω τραχήλο αυτού και ριφθήναι

πτη . Ο δε Αλέξανδρος εξιλεωσάμενος (1) τη άνω προ- εν τη θαλάσση. Ο δε διφθείς εγένετο δαίμων και

νοία , εκέλευσεν Αντιόχο τους στρατιώταις επισημήναι» κατώκησεν εκεί έν τινι τόπο της θαλάσσης αφ ' ου

- “Έκαστος και βούλεται τών ώδε αράτω, είτε λίθον είτε εκλήθη ο τόπος 'Ανδρεαντικός. Και ταύτα μεν περί

πηλόν ή και ξύλον. » Και τοις μεν έδοξε τούτο ποιείν , | του μαγείρου και της θυγατρός αυτού. Ο δε Αλέξαν

τους δε λήρος έδόκει το βήμα του Αλεξάνδρου . Ως δε | δρος υπέλαβε διά των σημείων τούτων εκείσε είναι τα

πορευόμενοι , είπεν ο Αλέξανδρος των Φίλωνι • « Κά- άκρα της γης . Ως δε έφθασαν εις την αψίδα ήν έχτι

τελθε του ίππου και δεν τη χειρί σου τύχη αν ανάλαβε σεν Αλέξανδρος , έγραψε πάλιν εν αυτή ούτω διά γλυ

τούτο . » Κατελθών δε και Φίλων λίθον εύρεν ώς έoικε | φίδος: « Οι βουλόμενοι εισελθείν εν τη των μακάρων

κοινόν των αχρήστων. Άρας δε τούτον ώχετο μετά | χώρα δεξιά πορευέσθωσαν. »

Αλεξάνδρου. Πολλοί ούν και των στρατιωτών εκ της Προσέταξεν ουν συλληφθήναι εκ των ορνέων του

παρακειμένης ύλης εν τω τόπω εκείνω έλαβον έκαστος | τόπου εκείνου δύο. Και ήσαν πάνυ μέγιστα και αλ

ο εδρεν. Εξαιρέτως δε κατά την κέλευσιν του πατρός | κιμώτατα και ήμερα βλέποντα γάρ τους ανθρώπους

αυτών , οι υιοί του γέροντος έπλησαν τους μαρσίπους | ουκ έφευγον . Τινές δε των στρατιωτών και επέβαλαν

αυτών , μηκέτι περιπατείν ισχύοντες. Ο δε Αλέξανδρος | εν τούς ώμους αυτών, τα δε βαστάζοντα ανίπτοντο:

έχων τους οδηγούς(και) , τάς όνους έμπροσθεν έβαλλε και ήσθιον δε και θήρας αγρίους · ενθέντι και πλείστα των

πάλιν κατά την άμαξαν επορεύετο των αστέρων , και η ορνέων ήλθον προς αυτούς διά τους ίππους θνήσκοντας.

διά τινων ημερών (3) εξήλθε προς την φωνήν των θη- | Δύο δε εξ αυτών κρατήσας ο Αλέξανδρος προσέταξε

λείων ίππων (το ). Και ούτως της παννυχίου (1 ) εκείνης | μη φαγείν βρώματα μέχρι τριών ημερών τη δέ τρίτη

εξήεσαν γης. ημέρα προσέταξε κατασκευασθήναι ξύλον όμοιον ζυγώ

[ΚΕΦ. ΜΑ' .]
και τούτο προσδεθήναι εν τοις τραχήλοις αυτών . Είτα

ελθών αυτός εν μέσω του ζυγού εκράτησε το δόρυ ώσει

"Οτε ούν εξήλθον (1) εις το φώς ένθα ήσαν οι έτεροι | πήχυν το μήκος έχον επάνω ήπαρ . Ευθύς ούν ανα

στρατιώται , και αλλήλους θεασάμενοι εύρον μαργαρί- ! πτάνταταόρνεα του φαγείν το ήπαρ , ανήλθε μετ' αυτών

τας και λίθους τιμής αξίους. Τούτους ιδόντες πάντες | ο Αλέξανδρος εν τω αέρι εις το ύψος . Πάνυ δε έτρεμε

μετεμελήθησαν οίτινες ουκ έλαβον: όσοι δε έλαβον διά την του αέρος ψυχρότητα την εκ των ορνέων εκεί

υπερηύχοντο πάντες το γέροντα και το Αλεξάνδρω διά νων γεγενημένην. Είτ’ ευθύς συναντά αυτόν πετεινόν

την αγαθήν αυτών βουλήν. Ο δε Φίλων τον λίθον ανθρωπόμορφον, και λέγει αυτώ • « Αλέξανδρε , ταεπί

προς Αλέξανδρον ήγαγε , και όλος ήν χρυσός εύροιζος. | γεια μη γινώσκων , πως τα ουράνια καταλαβείν επιζη

Τότε ούν και ο μάγειρος υφηγήσατο πως εψυχώθη το τείς ; υπόστρεψον ούν διά τάχους επί την γην , μήπως

έδεσμα . Ο δε Αλέξανδρος οργισθείς εκέλευσεν αυτόν | ορνέοις τούτοις κατάβρωμα γενήση. Και πάλιν , φησί ,

δεινώς μαστιγωθήναι . "Ομως είπε προς αυτόν : « Τι | πρόσχες επί την γην κάτω. » “Ο δε Αλέξανδρος μετά

σοι όφελος , Αλέξανδρε , μεταμεληλώναι επί πράγμα- Ι φόβου προσεύχε, και ιδού είδεν ότι όφις μέγας κύκλο ,

του παρελθόντος ; » Ουκ έφη δε ότι έπιεν εκ του ύδατος, | μέσον δε του όφεως άλων (3) . Και λέγει αυτό και συν

ή ότι εφύλαξεν αυτό. Τούτο δε ο μάγειρος ουχ ομολογή- αντήσας: « Γινώσκεις τι εστί ταύτα ; ή άλων εστιν

σαι είχεν, ει μή ότι εψυχώθη το ταρίχιον(2). Προσελθών | ο κόσμος , ο δε όφις ή θάλασσα ή κυκλούσα την γην.

δε ο πονηρός μάγειρος εκείνος τη θυγατρί Αλεξάνδρου | Αυτός δε υποστρέψας τη βουλή της άνω προνοίας κα

τη έκ της παλλακής Ούνης γεννηθείση καλουμένη Καλή , | τηλθεν επί την γήν μακρόθεν του στρατοπέδου αυτού

επλάνησεν αυτήν υποσχόμενος δούναι πιείν ύδωρ εκ της | οδόν ημερών επτά . Είχε δε εκεί σατράπην αυτού ,

αθανάτου πηγής· δ και εποίησεν . Ο δε Αλέξανδρος | και λαβών παρ' αυτού οδών ημερών επτά , είχε κακεί

τούτο μαθών, έφθόνησε την αθανασίαν αυτών. Και | σατράπης αυτού και λαβών παρ' αυτού τριακοσίους

την αυτού θυγατέρα προσκαλεσάμενος , είπεν αυτή : | ιππείς επορεύθη συν αυτούς και ήλθεν εις τον στρατόν
Λαβούσα τον ιματισμόν σου έξελθε απεντεύθεν » ιδού αυτού . Ουκέτι ούν προσέθετο αδυνάτοις επιχειρείν .

γάρ γέγονας δαίμων ως αθανατισθείσα · έση δε καλου- | Ως είδον ούν οι μετ' αυτού εκ της των μακάρων χώρας

σύν σοι add . Β ; max τάχιστα Berger . Corr . pro κάλλιστα . | 5. ελληνική φωνή add . Β . || 6. ειπόντα τα όρνεα Β. | 7. εγώ δε έξι-

λεωσάμενος και κρατών τους οδηγούς των όνων έμπροσθεν βάλλοντας πάλιν κατά την άμαξαν etc. B , missis intermediis .!!

8. τον οδηγών C. || 9. δι' ημερών είκοσι δύο Β. || 10. των πώλων και των μητέρων αυτών Β. || 11. πανηχίου C ; B. loc om .

ΧLΙ . 1. Cod. B : Και εξελθόντων ημών προς το φώς ευρέθησαν χρυσίον δόκιμον λαβόντες . Τότε ούν και ο μάγειρος διη .

γήσατο πώς εψυχώθη το έδεσμα εγώ δε οργισθείς έκόλασα αυτόν . "Έρρωσο . Ηactenus litera . Deinde pergit : Μετά δε ταύτα

την οδοιπορίαν εποιείτο Αλεξ . etc. , que leguntur initio libri tertii. || 2. το οταράριχον cod. | 3 άλλων cod.; idem mox

αλών .
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που ,

εξελθόντες στρατιώται ότι Αλέξανδρος έβράδυνεν, ήλ . 1 ξεύοντες. Ιδόντες δε μηδεμιάς πληγής ενεργητικά

θον και αυτοί εις το στρατόπεδον και εύρον αυτόν εκεί . (2) είναι τα Μακεδονικά βέλη, πάντες επισυναχθέντες

Κακείσε διαναπαυσάμενοι ανθυποστρέφουσι και δια- | την τούτων ως δή κατεγέλων αδρανίαν · και βουλών

περώσιν Αλεξάνδρα ανθρωποειδή όρνεα λέγοντα : « Ος | εαυτούς ποιησάμενοι , ώρμησαν ομοθυμαδόν κύκλω τους

την δεξιάν ανθυποστρέψει οδόν , θαυμάσια όψεται . » “Ο | Μακεδόσιν επιχυθήναι » όπου γαρ ανθρωπίνη μορφή ουκ

και εποίησεν Αλέξανδρος.
είς τέλος εφαίνετο ανθρώπου , ουδε το φρονείν ακέραιον

πέφυκε και ως μέν άνθρωποι το ανενέργητον κα
[ΚΕΦ. ΜΒ'.

τεφρόνησαν των βελών , ως δε κτήνη την ανθρωπίνην

Και μετά ταύτα δι' όλης της ημέρας και Αλέξαν- ουκ ενόησαν πανουργίαν. 'Ασκόπως ούν κατά του

δρος διοδεύσας έν τινι κατέλαβε λίμνη. Εκεί δε φοσάτου ορμήσαντες, οι αντιμαχόμενοι τούτοις ως δη

το φοσάτον διανεπαύσατο · το δε ύδωρ εκείνο μέλιτος | θεν έδοξαν φεύγειν. Και εις άκραν εκχυθέντες τη διώ

ανθόμοιον ήν . 'Εν δε τοις άκροις λίμνης εισβάς και
ρυγι πεπτωκασιν. “Ως δε τούτο εγένετο , ευθέως και

Αλέξανδρος , και διά το διαυγές του ύδατος έχθύς του- | 'Αλέξανδρος υπεξιέναι αυτοίς άπαν το πλήθος ενόπλους

τον θεασάμενος ώρμησε κατ ' αυτού · όπερ ιδών ο Αλέ. | εκέλευσε. Και τότε πείραν έλαβον oίoις ξίφεσιν οι Μακε

ξανδρος , ευθέως της λίμνης απεπήδησεν . Ο δε ιχθύς δόνες κέχρηνται, ισχυροτάτοις λίαν και θανατηφόροις.

το τάχει τού πηδήματος συνεπαρθείς εκ του ύδατος | Και οι μέν άλλοι έφυγον • εξ αυτών δέ τινας βουληθείς

εξερρίφη. Ιδών δε αυτον Αλέξανδρος αντιστραφείς και Αλέξανδρος περιποιήσασθαι, και εις την καθ' ημάς

έπληξε το δόρατι . Ην δε θέαμα τα μεγέθει. Κελεύει | οικουμένην αγαγείν, άχρι πεντήκοντα της διώρυγος εξή

δε τούτον επ' όψεσιν αυτού ανατεμείν , ώς αν ίδη την γαγεν ούσπερ διασώσας μέχρις ημερών κβ' και την

των εγκάτων αυτού διάθεσιν . Τούτου δε γενομένου, αυτών μή επιγινώσκων δίαιταν , άπαντες ετελεύτησαν.

εξέλαμψε λίθος εν τη κοιλία αυτού , ως πάντας δοκείν | Tών εκείσε ούν διελθόντες δι' ημερών εξήκοντα την οι

λαμπάδιον είναι . Λαβών δε τον λίθον ο Αλέξανδρος , | κουμένην κατέλαβον και δη επανεπαύσαντο του κό

και χρυσό ένθείς τούτον εν ταις νυξιν αντί φανού

εχράτο. Εν δε τη νυκτί εκείνη γυναίκες της λίμνης
[ΚΕΦ. ΜΓ '. ]

εξήεσαν, και κύκλο του φοσάτου περιούσαι μέλος τι

τερπνότατον έλεγον , ώστε θεαθήναι πάσι και των Και τότε ούν έδοξε το Αλεξάνδρω επιστολήν γράψαι

ασμάτων εκείνων ακούσαι και πάλιν αφανείς εγένοντο . | εν Μακεδονία Ολυμπιάδι τη μητρί αυτού και Αρι

Της δε έω καταλαβούσης , την προκειμένην οδόν | στοτέλει το καθηγητή αυτού . Ην δε εν τη επιστολή

έποιείτο. Την εκείσε ούν διελθών πορείας ημέρας | γεγραμμένα τάδε .

μιάς , κατέλαβε τόπον τινά · ο δε τόπος ήν λείος· και Αλέξανδρος , βασιλεύς Ολυμπιάδι μητρι μου και

δήανθρωποειδήζώαεφαίνοντο από μέν κεφαλής μέχρι | Αριστοτέλει το καθηγητή χαίρειν (1).
του ομφαλού τέλειοι άνθρωποι υπήρχον, κάτωθεν δε Χρόνος ήδη παρωχήχει πολύς , ώ μήτερ , τα περί

ίπποι. Και αυτοί είς πλήθος ήσαν, τόξα ταϊς χερσίν | ημών τη ση μη αναδιδαχθήσεσθαι στοργή. Επί

έχοντες. Τα δε βέλη αυτών ουκ ήν σίδηρος , αλλ' | τούτω γινώσκω αδημονείν σε και φροντίζειν περί εμού
Και αυτοί πρός μάχην ήσαν και ασθενείς σε τη ψυχή πλείστους λογισμούς, ώσπερ

έτοιμοι. Ως δε εθεάσατο ο Αλέξανδρος , κελεύει το χειμαζομένη ναύς , και ταϊς νυξί συνιέναι και τα

φοσάτον εκείσε παγήναι, και κύκλω της φάλαγγος | εμού μελετάν . Πολλάκις δε και δυστυχούντα με και

παμμέγεθες όρυγμα γενέσθαι και τούτο στεγάσαι κα- | όνειρος παραδείκνυσιν. Οίδα σε τοιγαρούν ποτέ μεν

λάμους και χόρτωπροσέταξεν. "Εωθεν δε πλησίον της τη δυστυχία θλιβομένην εν τω ονείρω , διεγερθείσαν

διώρυγος ολίγους έστησε τοξότας εν δε τούς δίστούς είπε | δε εξ αυτού χαρήναι τω του ψεύδεος φαντάσματα,λυπη

μή έχειν σίδηρα , αλλά μόνα τα ξύλα. «Οπόταν δε τη θήναι δε καιεπί των της αποδημίας στερήματι το αυτό

μάχη πλησιάσωσι , τους δίστους επ' αυτούς ευστόχως δε και επί του εναντίου εν τω ονείρωσυνιούσα χαίρεις (2)

τινάξατε ( 1) : τα γάρ βέλη επιτυχόντα και μη ενεργή- της ευτυχίας και θεωρίας του υιού εμπιπλαμένη του

σαντα , θρασείς απεργάσονται αυτούς και ως αν ίδητε , δε ονείρου αναστάσα ου μετρίως λελύπησαι εν τοιαύτη

τούτους επιχυθέντας προς ημάς, μή δειλιάσητε, αλλ ' εν- (3) ούσα χαρά του ονείρου επίσταμαι γάρ στοργής

δότερον ποιήσασθε φεύγειν μήπως τώδε τω τρόπω τινάς μητρός είς αποδημούντα υιόν. Ταύτα δε και εμοί

εξ αυτών θηρεύσαι δυνηθώμεν. » Και εποίησαν ούτω πολλάκις εμφαίνεται· εξ έμαυτού γάρ και τα στα

καθώς προσέταξεν αυτοίς. Της δε ημέρας άρτι καταλα . | έπίσταμαι , μήτερ έμή . ' Εν τούτοις δε πάσιν ίλεως

βούσης, ιδού παρίστανται οι αμφίππιοι εκείνοι άνδρες , έσο μου τους αγνοήμασι και τα εμοί συμβεβηκότα

και το φοσάτον κυκλώσαντες ίσταντο μήκωθεν το- διά τήσδε μου ανάγνωθι της επιστολής.

περί

Cap. ΧΙΙΙ . 1. τεινάξαντες cod. || 2. ενεργετικής cod .

Cap. XLIII . 1. Hanc quoque epistolam Berger. de Xivrey publici juris fecit libro laud . p . 334 sqq . || 2. yaigetv lc #

col. || 3. τή αυτή cod . | 4. Αίγυπτον cod . corr . Berg. ] 5. ήιος col . ήγουν Berg. || 6. ηνπερ cod .
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Καθώς γαρ πρώην σοι ανεδίδαξα τα περί Δαρείου, πανστρατί διήλθομεν εκείθεν.' Έκτοτε δε ουκέτι είχομεν

ώς αυτόν συμβολαίς ηττήσαμεν τρισί , μετά δε το το της ημέρας φώς , και ως έθος ήν εμπεριπατήσαντες

ήττηθήναι αυτόν , εγκρατής γενόμενος πάσης Περσίδος | ημέρας τινάς κατελάβομεν εν τη πανυχίω γη. 'Ενθα

τηνέαυτού θυγατέρα, ώς προέφην, γυναίκα ειλόμην και εστί ή των μακάρων χώρα. Καταλαβόντα δε πρός με

ομόνοιαν Πέρσαις και Μακεδόσιν εκ τούτου πεποίηκα | δύο όρνεα ανθρωπόμορφα, ιπτάμενα , συνεβουλεύσαντο

του δράματος . Τους δε πάντας αναλαβόμενος την μοι · « Ουκ έξεστι σοι , Αλέξανδρε , τών ώδε διέρχεσθαι . »

κατ' Αίγυπτον εποιησάμην οδόν . Και δή χώρας | Εκείθεν ουν υποστρέψαντες , τοις πάσι παρεκελευσάμην

πλείστας και πόλεις υποτάξας, [εις] την Ιουδαίαν | μετά χείρας λαβείν τινά των εκείσε» ολίγοι δε το προσ

παρήμην γήν. Ούτινες (οι εκείσε ) ζωντι θεω έδoξαν ταχθέν εξετέλεσαν. Οπηνίκα οδν τω φωτί κετελάβο

λατρεύειν, δς εμέ εποίησε προς αυτούς αγαθήν έχειν μεν, άπαντες μετενόησαν οι μη άραντες. Και δή των

γνώμην, και όλη μου η ψυχή προς αυτόν ήν. Τούτους | εκείθεν εξήλθομεν, δεξιοίς μέρεσι την υποστροφήν ποιού

δε έχαρισάμην τατε δώρα και τους ετησίους φόρους» | μενοι. Διελθόντες δε ημέρας τινάς τους Ιπποκενταύ

ου μην αλλά και εκ των Περσικών λαφύρων πλείστα ρους επολεμίσαμεν . Και τούτους τροπωσάμενοι , δι '

τούτοις έδωρησάμην . Παρ' αυτών δε βασιλεύς κο- ημερών πεντήκοντα την οικουμένην κατελάβομεν ,

σμοκράτωρ αναγορεύθην και διελθών την αυτών χώραν πολλούς κινδύνους διελθόντες. Τανύν δε προς Πώρων

δι' ημερών ικανών την Αίγυπτίων κατέλαβον γήν , έν τόν των Ινδών βασιλέα ευτρεπιζόμεθα πολεμίσαι . Και

ή διατρίψας καιρόν ολίγον , πάσά μου η χώρα υπετάγη . | όσα περί ημών η θεία ευοδώσειεν πρόνοια , ταύτα γε

Εισελθών δε εις την αυτών πόλιν , βασιλέα με και αυτοί νέσθω. Την δε απογραφής των θεαθέντων πραγμάτων

κοσμοκράτορα ανηγόρευσαν. Διά δε τον χρησμόν | ένδον ευρήσετε της επιστολής , ήπερ (6) έντυχόντες τα

αυτών, πόλιν έμαυτού τηςΑιγύπτου (6) ώνόμασα, ταύ- ημώνκαθ' όπως αναδιδαχθήσεσθε. 'Έρρωσο μήτερ συν

την εκ βάθρων οικοδομήσας και παμποικίλους κίοσι και η το καθηγητή μου υπέρ ημών το θείον εξιλεούμενοι .

ανδριάσι κατακοσμήσας αυτήν. Κακείσε πάντας τους Ταύτην ουν την επιστολήν γράψας Αλέξανδροςαπέ

θεούς εξουθένισα , ως ουκ όντας θεούς , τον δε επί των | στειλε τη μητρί αυτού .

Σεραφίμ θεόν ανεκήρυξα . Στήλην δε εμήν και των

εμών φίλων εν αυτή ίδρυσα τη πόλει , ως (5) Σελεύκου , [ΚΕΦ. ΜΔ '. ]

Φιλίππου και Αντιόχου . Ταύτα ούν ποιήσας έδοξέ

μοι την άκραν της γης καταλαβείν » και το εννόημα έρ- Εκείσε ούν διατρίψας Αλέξανδρος ημέρας πέντε ,

ήν. Επάν δε την υφήλιον οικουμένην διήλθον, εις | ανεζωπύρησε πάντο στρατόπεδον και απάρας των εκεί

τόπους δυσβάτους και αγρίους καταντήσαμεν. Ως ούν | ώρμησε κατά Ινδών. Και δη την “Ηλίου καταλαβό

τους δυσβάτους εκείνους τόπους διήλθομεν δι' ημερών | μενος χώραν, εισήλθεν αυτή πόλει. “ Ιερόν δέ ελέγετο

τριάκοντα , εις πεδίον καταντήσαμεν πάνυ λείον · εν αύτη του ηλίου είναι , και ιερά τινα δένδρα ήσαν ,

αυτό δε αγρίους ανθρώπους εύρομεν, και τούτους ετρο- | εκείσε δε τον Απόλλωνα χρησμούς αποτελεϊν . 'Ελ

πώσαμεν . Ως δε ενδότερονεισελθόντες τας Ηρακλέους θών δε Αλέξανδρος εν αυτοίς εχαθέσθη , και δη φωνής

εύρομεν στήλας και τα μέλαθρα Σεμιράμεως και 1 μεν ήκουεν, εώρα δε ουδενός. Η δε φωνή χρησμός

εκεί αναπαυσάμενοι ημέρας τινάς , διελθόντες εύρομεν ήν . Ο δεχρησμός τον Αλεξάνδρου υπέφηνε θάνατον.
ανθρώπους εξάγειρας και εξάποδας , ούς και τροπωσά- | Περίλυπος ούν γενόμενος ο Αλέξανδρος , και διελθών

μενοι των ένδοτέρων διήλθομεν, και κατελάβομεν τόπον | των εκείσε έρημόν τινα κατέλαβε τόπον. Και της

παράλιον. Εκείσε ούν αναπαυσάμενοι, καρκίνος θα- φάλαγγος παρεκταθείσης , εκ των παραφυομένων θά
λάσσιος εκβάς ίππον νεκρόν αναλαβόμενος την θάλασ- μνων ανθρωπάρια ανίσταντο και αυτούς [ ανά] είς πούς

σαν εισέδυ . Επέστησαν δε ημίν πλήθος εναλίων θηρίων, υπήρχεν ουρά δε αυτούς ήν δίκην προβάτου . Τας δε

ως μη ικανούς ημάς ενός καρκίνου περιγενέσθαι. Πυρός χείρας και την κεφαλήν και τον ένα εκείνον πόδα όμοιον

δε φλόγαανάψαντεςτων εκείσε διεσώθημεν. Εκείθεν ούν είχον ανθρώπους. Ως δε εξανίσταντο , κούφοι λίαν

διελθόντες έτερον κατελάβομεν τόπον, και αυτός παρά- | υπήρχον τοίς πηδήμασι . Καταδραμόντες δε επ' αυ

λιος ήν. Και νήσος εφαίνετο κατά την θάλασσαν . | τους περιεγένοντο, και μόλις ολίγους πιάσαντες προς

Ναύν δε κατασκευάσας την νήσον εισήλθον κακείσε | Αλέξανδρον ήγαγον. Κελεύει ούν ο Αλέξανδρος πλη

εύρον ανθρώπους ομοίους τη ημών διαλέκτω , σοφούς | σιεστέρους αυτούς ενεχθήναι. Επει δε πλησίον αυτού

μεν, γυμνούς δε πάντας ως εκ κοιλίας μητρός αυτών. | έστησαν , λόγοις έλεεινούς αυτόν παρεκάλουν: « Ελέησον,

Και δη των εκείθεν εξελθόντες και διελθόντες ημέρας | δέσποτα , έλεγον, τους ομοίους σου ανθρώπους και γάρ

τινάς , εύρομεν ανθρώπους εξάποδας και τριοφθάλμους, | διά την αδρανίανημών τη ερήμω ταύτη κατωκ ήσαμεν. »

και τούτους διελθόντες εύρομεν ανθρώπους κυνοκεφά- | ' Επί τούτοις ο Αλέξανδρος επικάμπτεται και κελεύει

λους μόλις δέ καίτούτους διεκφυγόντες κατελάβομεν εν αυτούς απολυθήναι. Οι δε απολυθέντες και εις άκρω

πεδίω παμμεγέθει . Κατά μέσον δε της πεδιάδος φάραγξ | ρείας ανελθόντες πετρών , μήκοθεν ήρξαντο καταγελάν

εστήρικτο και ταύτην γεφυρώσας και περάσαντες | Αλεξάνδρου λέγοντες· « Ω της ανοίας σου, και της απει

You
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ρίας σου · ουκ εί (1) άξιος ημών γεύσασθαι κρίσεως. Οι | και θεωρών το σκυθρ . πον ενήλατο (2) , και γελάν ενε

γάρ φρενών καθώςκαι υμείς ελλειπόμενοι, ημών περι- κεχείριστο αφ' ου γάρ τον χρησμόν ήν λαβών, ουδέπω

γενέσθαι ου δύνανται. » Ταύτα λέγοντες και ορχούμενοι αυτόν γελάσαντα είδομεν μέχρι της αυτής ώρας και

πηδώντες 'Aλεξάνδρου κατέπαιζον . Αυτός δε ακούων 1 γαρ γέλωτος άξια ήν τα λεγόμενα (3).

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ ' .

ΚΕΦ. Α '.
δε ταύτα Αλέξανδρος , διαχωρίσας το Περσικόν πλήθος

και το των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων, είπε

Μετά δε ταύτα την οδοιπορίαν εποιείτο Αλέξανδρος προς αυτούς: « Άνδρες συστρατιώται και σύμμαχοι (6 ) ,

αναλαβών την δύναμιν αυτού προς Πώρον τον βασιλέα | Μακεδόνες και πάντες οι των Ελλήνων δυνάσται ( ) ,

Ινδών . Πολλήν ούν έρημον οδεύσαντες και τόπους | ούτοι οι Πέρσαι πολέμιοι υμών ήσαν και εμού , * και

ανύδρους και φαραγγώδεις ( 1 ) , έλεγον οι έξαρχοι των νύν (6) διαγογγύζετε ήδη γάρ διετάξασθε (5) με μόνον

στρατευμάτων προς τα στρατόπεδα : « 'Αρκετον ημίν πορεύεσθαι προς πόλεμος και πολεμείν βαρβάρους.

μέχρι Περσίδος ποιήσασθαι ( 2) τον πόλεμον και υποτά . Τούτο μέντοι υμάς οπομιμνήσκω (8 ) ότι κακείνους τους

ξαι τον Δαρείον ως απαιτούντα τους Έλληνας φόρους πολεμίους εγώ ( 9) μόνος ενίκησα , και(το) όσους βούλο

τι άρτι κάμνομεν πορευόμενοι προς Ινδούς εις θηριώδεις | μαι λαβείν των βαρβάρων (τα) πάλιν μόνος νικήσω

τόπους και μη προσήκοντας την Ελλάδα και εάν Αλέξανδρος | εμόν γάρ(12) εν βούλημα προς τους πολέμους (13) τάς

τη ιδία μεγαλοφροσύνη πολεμιστής τυγχάνη , και θέλη | ψυχάς υμών απάντων (16) έθράσυνεν. Ήδη αδρανών

υποτάσσειν βαρβάρων έθνη , τί αυτώ ημείς ακολουθού- | όντων (15) προς τα Δαρείου πλήθη , ουκ εγώ μόνος της

μεν; πορευέσθω μόνος και πολεμείτω (3) . » Ακούσας | στρατιάς εν τούς πολέμους υπερήσπιζον( 16 ); ουκ εγώ

Cap. ΧLΙV. 1. ή cod . 1 2. το σκυθρωπόν αφείς ενήσατο ? το σκυθρωπόν απελήλατο ? | 3. Hactenus pertinent que ex cod . C

inde a fine capitis XXIII exscripsimus. Sequentia eadem leguntur in cod . B et A.

Cap. Ι . Ηinc tertius liber incipitin Valerio et cod. A , quem reliquimusinde a cap . ΧΧΙΙ , 34. | 1. Α : διοδεύσας τόπους

φαρ . νάπας τε έκαμνε μετά των στρατευμάτων ώστε τους εξάρχους αυτών λέγειν · Αρκετώς έχομεν μέχρι Περσών ποιήσασθαι τον

πόλεμον κτλ. || 2. ποιήσαι Β.|| 3. addit A : μηδε ημάς συναπαγέσθω συμμάχους εαυτού τους καμόντας εν τοσούτους πολέμους ,

κεκμηκότας ήδη ταϊς πολλαίς μάχαις και τους επαλλήλοις * . Πίπτοντες δε επί το έδαφος ώδύροντο , τά τε όπλα εδείκνυον τε

θραυσμένα και δεδαπανημένα εσθήτάς τε τετριμμένας ήμφιεσμένας. δώδεκα γάρ έτη διανυέντα τους πολέμους ( διήνυεν το τους

πολ . cod. ) καθηριθμούντο , οι μεν αδελφούς απολωλότες , οι δε υιούς , οι δε πατέρας. Ακούσας ταύτα'Αλ. κτλ. | 4. άνδρες ...

σύμμαχοιom. Β. || 5. και οι άλλοι Έλληνες Α . || 6. νύν τί δ. και ήδη δ. C. | 7.διετάξατε C. Cod . A ita : ούτοι γάρ οι Πέρσαι

πολέμιοι υμίν εγένοντο· ει δε διαστάζετε με μόνον , πορεύεσθε προς τους βαρβάρους. Τούτο μέντοι κτλ. || 8. υπομνήσω BC.

deinde ώς ότι Β. || 9. πώς εγώ μ. C ; dein υπερενίκησα Β. || 10. και τούτους πάλιν μόνος νικήσω C. || 11. Περσών Β. 12. τοε .

νυν Β ; έν γάρ μου σοφόν βούλευμα Α . || 13. π . μάχην Α. | 14. απ.add . ex A. || 15. ήδη ανεραν ούν τα προς τα Δ. π . Α ;

LIBER TERTIUS. quive Persæ experti imperium post victoriam nunc mihi

1. Pergens autem in Indiam per terras desertas et conmilitium profitemini. Igitur in commune vobis di

aquarum indigentissimas bestiolarum quoque examinibus ctum hoc habetote , quod si me solum ire in Indos eorum

infestas , quas phalangia vocant , multo labore ipse atque que bella decrestis, faciam id quidem intrepidus ac lihens,

exercitus fatigantur : in eademque jam duces ejus colloquia Enimvero unum admoneam quod adtestemini, nihil esse

conferebant , quod sibi satis esse deberet usque ad Persa- mirum si ad futura quoque discrimina solus ire conpellar,

rum prælia laborasse. His quoque subditis et Dario , consul. cum prioribus quoque solus animi virtute subſecerim .

tum quantum oportueritGræciæ , si modo vectigales Per. Neque mihi est arduum , Macedones mei , eadem consu

sas patriæ fecissent. Quo vero ille tenderet labor in Indiam lere nunc quibus vos rectos in hanc solus possessionem

properantibus, adeo infestis omnibus locis feritate bestia- victoriæ duxerim , sola ferme cura imperatoria militans in

rum ? Quod si in tantum ardore rei bellicæ Alexander ur- hisce, quas confecerim , expeditionibus. Nisi forte istud

geretur, non sane videri consilium inconsultæ isti cupi- a me arrogantius ac non verius dictum esse miremini : cum

dini si comes fieret reliqua multitudo. Iret ergo quo unum quodvis imperatorium sapiens prudensque consul

vellet , duceretque qui vellent : se tamen missos facere de- tum præstet manum multorum inconsultius laborantium .

beret tot jam bellis exercitos ac fatigatos. Enimvero his Recognoscite igitur pariter et recensete , an ros umquam

Alexander cognitis, advocatoque omni tam Persico scilicet sufficere potuisse tot illis Darii milibus ac fortitudini puta .

quam Macedonico exercitu , in hæc verba concionatur : retis, qua ego princeps semper militiæ laborisque semper

« Unus mihi idemque est sermo apud utrumque vestrum , dux in præliis insuperavi. Nisi forte aliis addubitantibus

o fortissimi milites, quive mecum Macedones huc venistis, ! limentibusque , egomet ipse legationem mei apud Darium
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έμαυτού (17) άγγελος εισήλθον ( 18) προς Δαρείον ; ου και Προστάσσω σοι αναχωρείν (2) · άνθρωπος γαρ ών τί δύ

παρεβουλευσάμην εμαυτόν τους κινδύνοις (19) ; είτα δε νασαι προς θεόν; τί δέ σοι και τους συνούσι χιμασίαν (1

εβουλεύσασθε εις Μακεδονίαν μόνοι αφικέσθαι (20 ); παρέχεις , ασθενέστερος ών προς μάχην, δοκών σθενα

άπιτε και διασώσασθε εαυτούς , και μη αμφισβητή- Ι ρώτερός μου είναι; Εγώ ούν αήττητος ειμι · ου μόνον

σατέ τι εις αλλήλους , ένα μάθητε ως ουδέν δύναται η ανθρώπων τυγχάνω βασιλεύς , αλλά και θεών (4)· και

στρατιά άνευ (21) φρονήσεως βασιλέως. » Και ούτως ή παρόντα γάρ Διόνυσον, δν λέγουσι θεόν, απήλασαν τη ιδία

ειπόντος του Αλεξάνδρου , ικέτευον αυτόν λήξαι της ορ- Η δυνάμει οι Ινδοί . " Ωστε ούν ου μόνον συμβουλεύω, αλλά

γης , έχειν δε αυτους συμμάχους έως τέλους ( 22) μεθ' | κελεύω σοι (4*) διά τάχους επανελθείν εις την Ελλάδα :

εαυτού (23). ου γάρ εκφοβήση με ή προς Δαρείον σου μάχη, ουδέ των

άλλων εθνών όσα κατά την εκείνων αδράνειαν εγένετο
ΚΕΦ. Β' .

τυχηρά (5) ου γάρ δοκείς σθεναρώτερός μου υπάρχειν

Και δη παραγενομένου αυτού συν πάση τη δυνάμει (α)· ώστε ούν απελθε (5) εις την Ελλάδα. Ει γάρ χρείαν

αυτού εις τους όρους ( 1 ) της Ινδικής χώρας, απήντησαν / είχομεν της Ελλάδος, πάλαι αν προ (8) Ξέρξου κατε

αυτό γραμματοφόροι σταλέντες παρά Πώρου βασι- | δουλωσάμεθα αυτήν οι Ινδοί · νύν δε ως αχρείον έθνος

λέως Ινδών, και επέδωκαν αυτά τα γράμματα Πώρου τυγχάνον και παρ' αυτούς μηδενός αξίου βασιλικής θεω

βασιλέως και λαβών Αλέξανδρος ανέγνω ενώπιον των ρίας υπάρχοντος, ουκ επεστράφημεν επ' αυτούς(9): πώς

στρατοπέδων αυτού ούτω περιέχοντα : Πώρος βα- γάρ το κρείττον επιθυμεί έχειν, ου το έλαττον (το). »

σιλεύς Ινδών Αλεξάνδρα τω τας πόλεις λεηλατούντι. Ούτως ούν δημοσία αναγνούς Αλέξανδρος των στρα

ή. διαδραμόντων ώς Δ. π . Β ; ή. ανδρανείς όντες προς τα Δ . π . C. | 16. την στρατιάν .. συνεισερχόμην Β . || 17. sic A ; αυτός Β ;

om. C. | 18. εγενόμην C. || 19. ου.. κινδύνοις om . C. | 20. sic C ; είτα δ . ε. πορευθήναι; και νύν πορεύεσθε εις Μακ . μόνοι ,

και διασώσατε Β. || 21. δίχα Α . || 22. sic C ; εις τέλος Bκαι μέχρι τ . Α . || 23. addit A : επέτρεψεν δε τοίς γεγηρακόσιν απιέναι απο

πεμψάμενος αυτούς · απέστειλε δε τοις "Ελλησιν , όπως ακμαζόντων ανδρών στρατόν πέμψωσιν αυτώ .

Cap: ΙΙ . 1 εις τας σύρας Β ; εις το όρος C ; και μεθ' ημέρας εις τους της Ινδικής εγένοντο Α . | 2. addit C : και μή η κατά

Δαρείου νίκη είς υπεροψίαν μείζονα σε θαρσύνη (εθάρσυνε cod . ) και κατά θεού άρης ( θεόν ήρας cod . ) το δόρυ σου , απείρως

έχων όση παρ ' εμοί δύναμις , και ότι τώ θυμώ το εμώ ουχ υποστήσεται πάσα η υπ' ουρανόν . Συ γάρ άνθρωπος ών κτλ . Η

3. nurm χειμασίαν ού παρ. , an ατυχήματα vel καμάτους , συμφοράν vel tale quid ? τι δε τοις σύν σοι συμμαχι (sic) παρέχεις C ;

τί δε τούς (sic) των ετέρων ευτύχημα απώλεσας , ασθενεστέροις συμβαλών εις μάχην ; δοκείς σθεναρώτερος ετέρων είναι εγώ

γάρ αήττητος ειμι Α. || 4. sic A ; αλλά και Διόνυσον έχων ενταύθα απειλούντά σοι , όν λέγουσι θεόν. ώστε κτλ. ΒC . || 4 * . προσ

τάσσω σοι ίνα τα κράτει ημών φόρους εξαποστείλης , και προς Μακεδονίαν φυγών διασωθήσο. ου γαρ φοβήσει κτλ. C. || 5. στυ

γηρά C ; στυχηρός Α ; τυχηρώς Β. | 6. ου γάρ.. υπάρχειν om . C. || 7.απάραι C. || 8. πρίν B Α . || 9. τυγχάνον βασιλικής θ. ουκ επ .

B ; supplevi ex Cet A. | 10. έχ. ουτ. έ addidi ex A ; πάς γάρ του κρείττονος επ . C , qui deinceps addit : Τούτοις δε τοίς προτά.

γμασι τοίς κελευθεϊσί σοιυπ' εμού πεισθήναι [ει] μη θελήσειας , ου μόνον έν Μακεδονία φυγών [ου] διασωθήση , αλλά και εις τον συμ

παντα κόσμον διερευνήσω σε καί ουκ εκφεύξει του θυμού μου . Cod. A addit : ώστε ούν ιδού τρίτον σοι λέγω σύστρεφε , και ών μη

ſacere dubitavi. Nisi uspiam me cunctantem aut residem modo verum etiam deos viribus antestemus, quibus diis

in prælio denotastis. Si ergo vobis ista sunt amica consi- inefficacem audaciam fuisse adversum nos , documenta

lia uti deserto me solitarii ad Macedoniam repedetis , ite sunt antiquissima vel vestra . Quippe cum illum ipsum

sane : libens vos votis properantibus prosequar : modo si Liberum vestrum , qui apud vos deus existimetur, temere

concordi animo id facere possitis, neque dissidentes in nulla in hæc irrumpentem , irritum superatumque hinc Indi in

pericula prolabamini, ex quis facile noscatis, omnem exer. fugam verterint.. Quare non modo suadeo , verum jubco

citus fortunam atque virtutem consistere in animo sapien . quoque abire te hinc ad tuas Gracias contentum Darii

tis imperatoris. » His auditis , cunctos pariter pænitentia fortuna et paribus gentibus viribusque ad illam vestri no

fatigabat. Confirmatis denique animis , quæsunt et sedare minis mediocritatem . Neque enim si nobis Græcia vestra

iracundiam regis , et uti se obsecutoribus ad cupita . opus jam foret, non olim atque ante Xerxæ conatus subacta

II. Atque ita fines Indiæ ingressis obvii fuere legati, | Indis foret . Enimvero quoniam inutilis nobis est , nihil

quos rex Porus ad Alexandrum cum litteris miserat , qua- que dignum opibus nostris aut amenitatibus habet , neque

rum sententia hæc erat : « Porus rex Alexandro dicit hæc : quæsita est , neque quæretur. Is enim demum labor sua

Incursanti infestantique tibi fines ac civitates meas mando, vis est præliantibus, ex quo sit etiam idonea spes præmio

Alexander, dicoque, uti cum te hominem memineris , nihil rum . Neque est nostrum , in magno conatu digno operæ

ad deos inconsultius moliare. Neque enim urgere le de- pretio caruisse.. Quare id tertio jam prædico ac denuntio

bent ad ausa temeraria fortunæ hominum imbecilliorum , tibi , uti facessas ex his, quibus imperare non possis. »

hortarique uti Indos incessas, quod tibi fuerit in Persas His litteris publice recitalis , Alexander ait : « Nunc quo

fortuna proclivior. Non enim te ex co juvari speraverit que vosmoneo , sanctissimi milites , ne quid rursum ma

virtus tua , cum primum nostri ceperis experimentum.gnificentia ista barbarica animos vestros inconsultius turbet.

Patet quippe cuivis nosse , quis ille sim Porus , et an ulli ad- Auditis enim litteris Pori, revocate illam quoque litterarum

versum nos licuerit ex fortitudine. Quippe non homines Darii memoriam , videteque num arrogantia dispar , num
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τοπέδων αυτού τα γράμματα Πώρου, είπε προς αυτούς | μούντες τωνκρειττόνων θέλομεν ταύτα υφ'υμών κτή
"Ανδρες συστρατιώται , μή πάλιν υμάς ταρασσέτω τα σασθαι (20) . Γράφεις δε και θεόν σεαυτόν είναι και απάν.

αναγνωσθέντα Πώρου γράμματα : μιμνήσκεσθε ( ι ) ούν των ανθρώπων βασιλέα , ώστε και του θεού σε μείζονα

και ών έγραψε Δαρείος· αληθώς γαρ μία φρόνησίςέστι | δύνασθαιεγώ δε προς άνθρωπον μικρόνσυνάπτω τον πό

τους βαρβάροις ή αναισθησία ( 12) · ώσπερ γάρ τα παρ’ | λεμον,και μάλιστα βάρβαρον, και ουχί προς θεόν (21):

αυτοϊς (13) ζώα, τίγριδες, λέοντες, ελέφαντες, γαυρού- θεού γάρ μίαν πανοπλίαν ου δύναταιυπενεγκεϊν πάσα
μενοι τη περί αυτους γενναιότητι(14), ραδίως υπό αν- κή οικουμένη , βροντής ήχον, αστραπής φωτισμόν , κε.

θρωπίνης φρονήσεως ( 15 ) κυνηγούνται, ούτω και οι βα- ραυνού οργήν. Ως oύν σε ου θαμβούσι τα υπ ' εμού πο

σιλείςτων βαρβάρων γαυρούμενοιτώ πλήθει της στρατιάς λεμηθέντα έθνη (22) , ουδέ εμε δειλαίνουσι οι σου κομ

βαδίως υπό της φρονήσεως των Ελλήνων χειρούν- πώδεις λόγοι. »

ται . » Και ούτως απoφηνάμενος Αλέξανδρος προς το ΚΕΦ. Γ' .

θρασύνει την στρατιάν αυτού αντιγράφει Πώρωεπιστο

λήν περιέχουσαν ούτω: “Ο δε Πώρος δεξάμενος τα γράμματα Αλεξάνδρου

Βασιλεύς Αλέξανδρος βασιλεί Πώρω χαίρειν. 'Έτι και αναγνούς ωτρύνθη φρόδρα, και ευθέως συνήγαγε τα

μάλλον ( 16) περισσοτέρως ημάς ευπροθύμους εποίησας | πλήθη των βαρβάρων και ελέφαντας και έτερα θηρία

πρός μάχην οτρυνθήναι (17) λέγων την Ελλάδα μη- πολλά , άτινα συνεμάχοντο τους Ινδούς. Ως δε ήλθον

δεν άξιον έχειν βασιλικής θεωρίας , αλλ' υμάς τους Ιν- | εγγύς οι Μακεδόνες και οι Πέρσαι, ιδών Αλέξανδρος την

δούς πάντα κεκτήσθαι και πόλεις και χώρας · οίδας (15) παράταξιν του Πόρου εφοβήθη , ου τους όχλους, αλλά

δε ότι πας άνθρωπος το κρείττον επιθυμεί λαβείν, και τους θήρας (1)· ανθρώποις γαρ είχεν έθος μάχεσθαι, ου

ου το έλαττον έχειν(19): επεί ούν οι Έλληνες ταύτα ουκ | θηρίοις.

έχομεν, υμείς δε οι βάρβαροι κήκτησθε αυτά , επιθυ- Γίγνεται ούν Αλέξανδρος πάλιν εαυτού άγγελος, και

δύνασαι άρχειν μή επιθύμει. || 11. μέμνησθε δέ C. || 12. φρόνησις τούς βαρβάροις νίκην ποιεϊ' ώσπερ τα etc. C. ] 13. υπ' αυ

τοϊς C. υπ' αυτού Β. | 14. και τη ποικιλία του σώματος addit A. | 15. φύσεως C ; υπό ανθρωπίνης... ραδίως excid , in Β. Η

16. cod . C premittit haec : "Ά είπας ημίν ώς τη κατά Δαρείου νίκη θρασυνθέντες και εν υπεροψία το δόρυ ημών ήραμεν, τούτο

μετά αληθείας έλεξας. 'Αλλ ' επεί οίσθα ότι και κατά Θεόν εγκρατής γέγονα , συ εν τίνι ισχύεις ; μή και θεών συ άλκιμώτερος εί ;

ει δε και αλκής μετέχεις θεών, διά ( ένα cod. ) τί Δαρείον ουκ έσωσας ; καίπερ βουληθείς ουκ ηδυνήθης . Αλλ' έτι μάλλον περισσο

τέρως κτλ. || 17. έτι προθυμοτέρους ημάς εποίησας εις μάχην σοι ότρυνθήναι Α . | 18. οιδα B C. | 19. λαβείν et έχεινom. C.

20. διά τούτο επιθυμούμεν λαβείν αυτά παρ' υμών C. || 21. εγώ δέ σοι ουχ ώς θεώ επελεύσομαι , αλλ' ώς ένι ανθρωπίσκω άδρα

νεϊ και πολέμου αμυήτω C ; εγώ ούν ως προς άνθρωπον κομπήγορος και βάρβαρον συμβάλλω τον πόλεμον , ουχ ώς προς θεόν Α .

Deinde addit corrupta haec C : Συ δε μή τη ίση δυνάμει θεών αντιπαρατάξασθαι σπουδάσης , αλλ ' όση σοι ισχύς, μήποτε και

συ τα ίσα θεούς ( ο ισόθεος? ) εξουδενωθήση υπό στρατου Μακεδονικού , ώσπερ και άκων μεμάντευσας. επίσταμαι γάρ καγώ ότι

νικηθέντα σε φεύγειν , ου χωρήσειεν η σύμπασα γή , αλλά παρ ' εμού κατασχεθείς τούς έν σοι εξουδενωθήση και παραπεμφθήση

θεοίς ουκ εν μακάρων χώρα, αλλ' εν "Αδη συνείναι Πλούτωνα και Περσεφόνη. εκεί γάρ είναι σε χρή· θεού γάρ μίαν κτλ. | 22. sic A ;

εμέ ούν ού θαμβούσι τα υπό σε λεχθέντα έθνη , ούτε δειλόν ποιούσιν οι πρός σου κομπώδεις λόγοι Β ; εμε ούν ου θαμβούσιν

ούτε δ. π . οι υπό σου κ. τ . λ . C. I

Cap. ΙΙΙ . 1. addit C : θεωρήσας γάρ το ξένον των θηρίων εθαύμασεν. Que sequuntur usque ad βάλλω σοι πολεμείν de

dissimilia verba ? Haud sit dissimilis imprudentia. Sicut Quibus omnibus doces, quod nos quoque alacrius ad ros

enim fera istæ bestiæque , quæ apud ipsos sunt plurimæ , tendere debeamus, unde nobis hæc cuncta , quæ adeo vos

pardi videlicet et leones elephantique, solo illo naturæ prædicatis, accesserint. Fateor enim nihil esse Græcis ejus.

suæ freti impetu et corporis alacritate , facile hominum modi , quorum vos divitiis gloriamini, atque idcirco indi

sapientia subjugantur ; itidem hosce barbaros intelligitis fi- gentes meliorum a vobis petere necessaria . Illud vero

ducia multitudinis fretos , nulla tamen præditos imperato- ridiculum , ut cum te homunculis præferas, tum diis quo

ria Græcave sapientia , perfacile mox in ditionem nostram que potiorem esse pronuncies : quod ni adesset litteris tuis,

esse venturos : atque ilidem prudentia nostra ad perni- in reliquis fiducia fortitudinis dici posset : quóniam vero

ciem sui uti posse , ut in feras est facilis hominibus ef- hisce non temperas, temeritas utique est intelligenda. Quare

fectus. sicuti tibi constantiam fingit ille contemptus , velut earum

· In hunc fere modum Alexander cum suos adhortatus fortuna gentium minime moveare , quæ sunt a nobis bello

esset , ipse quoque Pori litteris responsurus in hanc senten . superatæ , ita nos quoque nihilum omnino terrebit verbo

tiam scribit : « Terreri nos putans , Pore , litteris tuis , ma- rum ista magnificentia, quæ temeritatis vestræ index potius

gnum admodum meis consiliis incentivum præstitisti, quo est quam fortitudinis . »

nobis in vos dispositum est militare. Dicis enim nihil ejus- III . His lectis Porus ad belli studia incitabatur. Co

modi habere Græcos, quod sit dignum ad opulentiam ve- git ergo exercitum , et quamplurimos elephantos ceteraque

stram : vos vero hisce esse omnibus afſluentes quæ sint ad genera bestiarum quibus Indi conmilitant; contraque eos

beatitudinem necessaria . Addis præterea operæ pretium Macedonum et Persarum aderat multitudo. Enimvero

considerari militantibus oportere , uti ne frustra laboretur. cum illos Pori numeros Macedones intuerentur unaque lais
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εισήλθεν εις την πόλιν ένθα ήν Πώρος, στρατιωτικό λευσεν αυτούς έμπροσθεν στήναι ωσεί τείχος της παρα.

σχήματι όψώνια αγοράζων. Οι δε Ινδοί θεασάμενοι ευ- τάξεως του πολέμου . Ως δε εσάλπισαν το πολεμικών

θέως παρέστησαν αυτόν Πώρω τώ βασιλεί και λέγει | μέλος , ευθέως και Πώρος εκέλευσεν απολυθεί τους

αυτώ Πώρος• « Πώς έχει Αλέξανδρος; » “ Ο δε είπεν· θήρας: τα ούν θηρία τη ορμή ερχόμενα επεπήδων και

« Ζή και υγιαίνει, και επιθυμείιδείν τον τοιούτον βα- έδράσσοντο των ανδριάντων , και ευθέως τα στόματα

σιλέα 1ώρον. » “Ο δε Πώρος εξελθών μετά Αλεξάνδρου και αυτών ανήπτετο, και ουκέτι ουδενός ήπτοντο. Ούτως ούν

έδειξεν αυτώ των θηρίων το πλήθος, και είπεν αυτώ | την ορμήν των θηρίων κατέπαυσεν ο νουνεχής'Aλέξαν

Πορευθείς είπε το Αλεξάνδρω , ότι εγώ τους ομοίοις | δρος ( 6) . Οι δε Πέρσαι κατεδυνάστευον τους Ινδούς και

συ (2) θηρσί μέλλω σοι πολεμείν , και τούτους απεδίωκον τοξοβολίαις και ιππομαχίαις . Πολ

Εξελθών δε Αλέξανδρος από του Πώρου θεασάμενος | λοί δε ανηρούντο(7), και ήν η μάχη πολλή αναιρούντων

την παράταξιν των θηρίων και εξετάσας τον ίδιον λο- και αναιρουμένων: πίπτει δε και ο Αλεξάνδρου ίππος

γισμόν , πολλήν σκέψιν εν εαυτω ποιησάμενος τί λοιπόν ο Βουκέφαλος , εξασθενήσας τη γνώμη (7*) · καί τούτου

ποιείο φρενήρης Αλέξανδρος ; (3 ) “Όσους αν είχεν αν- γενομένου (8) αμελήσας του πολέμου και Αλέξανδρος,

δριάντας χαλκούς(4) και των στρατιωτών τα καταφράγ- είκοσιν ημέρας έμειναν πολεμούντες μετ ' αλλήλων οι

ματα (5 ) στήσαςτρόπαια, τούτους εκέλευσε πυρωθήναι , δε του Αλεξάνδρου φοβηθέντεςεαυτούς προεδίδoσαν.

επιμελώς , ώς είναι μόνον πυρ το χάλκωμα , και εχέ.

sunt in A. || 2. τους ομ. σου θήρας βάλλω BC . | 3. ο φρ . Αλ. om . Β . || 4. χαλκούς om . Β . || 5. κατάφρακτα Β. || 6. addit C : και

άπρακτα τα θηρία καθ' όλου υπεστράφησαν. Dein : Ως δε τον πόλεμον συνεκρότησαν , γενναίως αντέκειντο Πέρσαι και Μακεδό .

νεςτο Ινδικό στρατεύματι etc. || 7. addit C : το γάρ έμπειρος Αλεξάνδρου ενίκα του πλήθους την δύναμιν . | 7 * διαληφθείς υπό

του Πώρου , και εξησθένησε την γνώμην. Α. || 8. και διά τούτο αμελείτο C. Cod. A prinbet lic : Τούτου δε γενομένου αμελήσας

της μάχης αυτός εαυτώ έσυρεν τον ίππον μή αρθήναι υπό των πολεμίων. κε' ούν ήμέρας έμειναν πολεμούντες , και έκαμνε το

Αλεξάνδρου στράτευμα , ώστε εαυτούς παραδιδόναι . νοήσας δε κτλ . Codex C post verba πολεμούντες μετ' αλλήλων ponit Irc:

Και τη μεν επιούση ημέρα συγκροτηθέντος του πολέμου , άφνω ελέφαντες ήλθωσαν συν τη Ινδών παρατάξει ξυλίνoις επιφε

ρόμενοι τείχεσι (1. ξύλινα φέροντες τείχη ) , και επ' αυτούς άνδρεςένοπλοιίσταντο , δόρατα ταϊς χερσιν έχοντες. Ως δε ταύτα εθεά

σαντο οι Μακεδόνες απέκαμον , και τη προγονική αυτών περιέπεσον δειλανδρία . Νυξ δε όμως αυτούς του πολέμου κατέπαυσε .

Και δη τις σκηνές καταλαβόντες ουδέν ήν παρ' αυτούς αγαθόν το εννόημα , αλλ' έδοξεν αυτοίς Αλέξανδρον παραδούναι εις χεί

ρας Πώρου , και παρ' αυτού το ζήν εξαιτησαμένους εν Μακεδονία διασώζεσθαι. Τούτο δε γνούς Φίλων , ο φίλος του βασιλέως

Αλεξάνδρου , καταμηνύει τώ Αλεξάνδρα τηνπανουργίας του στρατοπέδου. Ο δε άπαντο πλήθος προσεκαλέσατο και μέσον πάν

των ίστατο στυγνάζων ο Αλέξανδρος , και συν δάκρυσι το Μακεδονικός στρατόπεδον εξελιπάρει και ήν αυτώ κάλλος ηδονής τα

δάκρυα. Και ώ , είπε , στρατός Μακεδονικός, εί παρ' υμών μεμίσημαι, υμείς με του ζην απαλλάξατε : η δε υμών ρομφαία εν

εμούς, παρακαλώ , διελθέτω μέλεσι• κρείττον μοι παρ' υμών θανείν, ώ φίλοι μου, και μή αυχένα τους πολεμίοις υποκλίνειν εμόν .

Ναι , ναι κτείνατε δή με , πάντας ικετεύω , εί με βούλεσθε Ινδούς παραδούναι . » Ως ούν εθεάσαντο τον Αλεξανδρος Μακεδόνες

κοπετόν έκοψαν επ' αυτόν πάντες. Και « ω δέσποτα , είπον , ει οι πάντες ημείς αύριον υφέν αποθανούμεθα , ουκ αν σου προτι

μησώμεθα μιας τριχός αποβολήν . Ανδρίζου και ίσχυε και το δοκούν σοι πράττε · ραδίως γάρ υπέρ σου το θανείν προθυμου .

μεθα. Επί τούτω πάντας κατασπάζεται και πάντες έκ ψυχής προς Αλέξανδρον απεστράφησαν · οίδε γάρ και δακροις κλίνειν

bestias memoratas, admodum animo turbari cæpere , haud impetu belli complexu et morsibus affectarent, mox sauciæ

dubie cunctabundi ob insolentiam ejusmodi prælii , quod debilesque aut protinus cadere aut refugere coepere omnino

una esset cum hominibus barbaris et omnigenis bestiis ayi- nullum auxilii ullius emolumentum dominis adferentes .

tandum . Id animi eorum non clam Alexandrum fuit. Nam sicque Indis ab illo ferarum auxilio destitutis secunda con :

ipse quoque unacum bestiarum ista novitate movebatur. cursio fuit , ut ipsi prælium inter sese virtutibus experiren

Quæsita ergo belli ratione , comminiscitur per astutiam , tur . Igitur Persæ cæpere sagittis indos incesscre cetero

quo demum genere averti possetimpetus bestiarum . Igitur qui nudos armorum , eminusque configere , neqne minus

statuas areas quam plurimas advehi secum quibusque de eos equestribus præliis quain vehementissime Macedones

proximis locis ad locum præliijubet : quod ubi factum est, fatigare. Cum quibus una cum ipse Alexander periculo

ibidem igni subjecto quam plurimo calefieri eas et igniri non deesset, equus ille Bucephala , quo vehebatur, Pori

festinat : erantque ex statuæ post primas acies et ordines dextra vulneratur , et cadit : idqne Macedonibus supra

sitæ , atque ita ante belli tempus hostibus in visitatæ .Enim omnia quæ possunt in præliis incommoda videri ingra.

vero ubi signa bellica crepuere, primique concursus partium tum fuit . Quare , neglecto omni omnino opere bellandi,

sperabantur, Indi barbari feras illas bestias per se ire dimit- equum exanimem ipse cauda in partes suas retrahit ,

tunt , ita scilicet doctas , ut cum primum in adversos vola- metuitque ne spolium illud Indi suum vellent, quod esset

vissent circaque eos præliaturi hostes occuparentur, nihil In Alexandro pudibundum . Atque ita receptis suis et prælio

dis supervenientibus moræ fieret, quin libera jaculandi dissoluto, viginti ferme dies induciis dantur,quibus utrim

hostis trucidandigue facultas pateret. Id ubi factum est , præ- que sepeliendis exurendisque his qui apud alteros prælio

docti Macedonum ordines primi paululum de loco quo in- desiderati fuerant , institere . Sed hisce quibus dixi diebus

stiterant repedantes , ignitas statuas incursantibus bestiis haud pauci Persarum in partes Pori transire Alexandro

produnt. Quas cum falsa facie velut etiam candente colore , nuntiabantur .,
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ΚΕΦ. Δ' . περί της βασιλείας(3). Έχάρη δε ο Πώρος επί τούτω

( 4 ) και υπέσχετο μονομαχήσαι προς αυτόν , ορών το

Νοσας δε Αλέξανδρος ότι μέλλει προδιδόσθαι, σι- σώμα Αλεξάνδρου μή αναλογούν προς το εαυτού σωμα

γήν κελεύσας γενέσθαι του πολέμου , απεφήνατο πρός ήν γάρ Πώρος πηχέων πέντε, ο δε Αλέξανδρος ουδε

Πώρον βασιλέα λέγων: « Τούτο ούκ έστι βασιλέως τριών.τριών. Έστησαν ούν εκάτερα τα πλήθη επί θεωρίαν

δύναμις, εάν ίνα οπότερος ημών νικήση , μεταξύ ημών | Πώρου και Αλεξάνδρου . Θόρυβος ουν γίγνεται άφνω εις

τα στρατόπεδα απολλύωνται(1), αλλά τούτο γενναιότης το τού Πώρου στρατόπεδον και ούν Πώρος θρoηθείς(5)

εστί του ιδίου σώματος , εάν εκάτερος (2) ημών , ανα- | εστράφη εις το οπίσω ιδείν τίς ο θόρυβος και δε Αλέξαν

παυσαμένης της στρατιάς , έλθωμεν εις μονομαχίαν και δρος κοιλάνας αυτού τους πόδας(6) έμπηδά εις αυτόν

καρδίαν και μεταστρέφειν ψυχήν των ακάμπτων και( φύσιν) εκθρασύνει την δειλανδρίαν και προς εύτολμον αντισκευάσαι

γνώμην" και γάρ μάλιστα φιλίας έστι (γνώμη) ουδέν ισχυρότερον (των εναντίων) προς αντιπαράταξιν των πολεμίων. Και δη

ημέρας καταλαβούσης το Ινδικόν εις μάχην εξήει στρατόπεδον . Εις ελέφαντας δε ως προείπον επιβεβηκότες , πόλεις εφαί

νοντο περιπατούμενοι τοίς τείχεσι κατωχυρωμέναι. “Ως ούν είδεν 'Αλέξανδρος, τοιαύτην διενοήθη ενέργειαν' το γάρ οξύ του νους

τάχιον επoίει την ενθύμησιν εν τούτω γαρ Αλέξανδρος έθαυμάζετο τα μέγιστα . Κελεύει ούν τοϊς οπλίταις αυτού , οπόταν

πλησίον γένωνται οι ελέφαντες , έμπροσθεν αυτών ακοντίσαι σμικρότατα χοίρων βρέφη . Και εποίησαν ούτως . Ως ούν

ταύτα είδον οι ελέφαντες γρυλλίζοντα έμπροσθεν αυτών , ευθέως άνω και κάτω εκτιναχθέντα τα καστρίδια έρριψαν , και ανυπο

στρέπτως έφυγον. Και δειλία Ινδοίς εκ τούτου επέπεσε . « Και ω ημίν , είπον , από τούτου του μειρακίου, ότι και τους λέον

τας απέστρεψε και τους ελέφαντας απεδίωξε , ποία δήλοιπόν ελπίς ημίν ; » Τούτων ούτω γενομένων , ο πόλεμος πάλιν συνε

κροτείτο , και υπερισχύουσιν οι Ινδοί των στρατοπέδω Αλεξάνδρου . Ο δε Αλέξανδρος εκείσε θαυμαστώς έμαχήσατο , και μόλις το

Ινδικόν ηδυνήθη αποστρέψαι στίφος , ώστε παρ' 'Ινδών κυκλωθέντα μόλις η πρόνοια των Βουκεφάλω (quem mortuumjamdixe

rat auctor ) επιβάνταίππω διέσωσε. Δι' όλης oύν της ημέρας εκείνης ή μάχη ανένδοτος ήν εσπέρας δ' έλθούσης ή νύξ αυτούς

διεχώρισεν. Ο δε Αλέξανδρος τους υπ ' αυτόν παρεθάρσυνε , και μεγαλοψύχους αυτούς είναι παρώνει τους πολέμους , και μήτε

τη διώξει ασκόπως επιχύνεσθαι , μήτε τη ανατροπή ευχερώς αποστρέφεσθαι. Άρτι δε της ημέρας καταλαβούσης , εις πλήθος

ανείκαστον ο Πώρος παρετάξατο. Ο δε Αλέξανδρος προς Πώρον τον βασιλέα απεφήνατο ούτως : Τούτο ουκ έστι κτλ . ut in

codd. B A.

Cap . ΙV. 1. μεταξύ .. απολλύωνται excid . in B ; cod . Α : τούτο ουκ ε . β . δ . εαν εική το στράτευμα απόληται etc. ] 2. οπό

τερος B C. | 3. και πέρας ο πόλεμος λάθη addit C. || 4 , επί τ . om . Β. || 5. πτυρείς Α . || 6. κοιλάνας τους π . Πώρου Β ; om. hte

IV . Quod cum et impune fieri pervideret, et consuetu- , paulisperque patientibus in hunc modum loquitur : « Non

dinem haud commode gliscere fidei negligentibus , init con- equidem video causas , o Indi, tam inconsulti hujuscedi.

silium uti Porum ad solitarium ipse prælium provocaret, ce . scriminis vestri, cum nibil egerit aliud nostra inter nos

tera dicensgenera bellandi fortunam exspectare potius quam præliatio , quam uti vestro commodo consultaret. Igitur

virtutem aut gloriam ducum . Enimvero sibi non indidem cum omnis militantium vis ei ostentationi proficiat,si,teste

laudem videri imperatores captare oportere , unde subdi- imperatore suo , quod singulis sit devoti animi monstrare

tis suis periculum fieret . Optimum ergo in utroque judi . rint ; quid hoc rei est quod incassum discrimina vestra pro

cant viri, si suis ipsimet duces manibusexperirentur.Quod funditis , Pori jam testimonio facessente ? »

si Poro sederet, fortunam ejusmodi minime aspernaturum . Ad hæc dicta cum Indi se nolle Græcis fieri captivos,

Id barbarus sibi libenti satis offerri profitetur, adquiescit- dominumque Alexandrum pati vulgi murmure testarep

que conditioni , quam Alexander fecerat : scilicet æstima- tur, secundo etiam sermone Alexander monet, solverent

tione barbarica de modo corporum mensuram virium me- bunc cordis sui metum , expectationemque curarum ejus

tiens , cum se proceritate corporis et cetera magnitudinis modi abicerent atque secluderent : et fidem rati dat jure

congruentia longe distare ab exiguitate Alexandri pervide jurando. Neque enim sibi libidinem talem aut desiderion

ret , ipse quinque ferme cubitis evectior, cum Alexandrum umquam Indici imperii adstitisse : sed enim omnem illam

qui visitavere vix tribus cubitis numeravissent. Hac igitur causam prælii hanc fuisse , si experimento ipso fortitudinis

arrogantiæ spe cum dies pariter et locus prælio constitis- suæ , gentes quoque ceteræ didicissent , amicitiam suam sin

set , fieretque pugna regalis , primitus quidem anceps diu gulos magis quam vehementiam experiri convenire. Igitur

fortuna bellantibus videbatur , non minus Alexandro tem- irent quisque securus in sua, nec ultra quicquam de victorum

pus incursandi rimante , quam Poro locum vulneris decli- insolentia trepidarcnt : cum illa quoque causa ab indigna

nante. Sed cum forte apud Indos ex quadam repentina tione victoris sese utique tueretur, quod plerique soleant

conversione Pori strepitus et conclamatio exstitisset, aver. in ultionem prioris contumelia insequi superatos. Non

tissetque os quo causam Porus illius strepitus cognovisset, | Indos enim culpæ illius reos apud se fuisse , verum Porum,

involat Alexander , atque ejus inguina telo cominus transti- qui sat sibi pænarum, quæ lex belli, monuit, præstilisset. Sed

git ,, eumque prosternit. Hac indignatione Indi excitati in ne ipsi quidem ultra jam hostis sum , ait . Quin etiam

arma prosiliunt, instaurantque id prælium , quod absque hortor moneoque vos , uti regem , ut fas exigit et vobis

Fulgi periculo pactum inter reges erat. Enimvero Alexan. moris est, sepulturæ inferatis . » Ad hæc dicta Alexandri

der sæpe jam Indicam vim expertus non facilem rei belli- non cunctanter quidem adquieverat vis Indorum . Sel

cæ , manu silentium quærit et ab hoste patientiam petit, enim Alexandro non absqueutili sapientia hæc humanitas
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και έντίθησι το ξίφος(1) αυτού εις τας λαγόνας (3) αυ
ΚΕΦ. Ε '.

του , και αυτίκα αναιρεί Πώρον τον βασιλέα Ινδών .

"Ήρξαντο ούν τα στρατόπεδα άμφοτέρων εις αλλήλους Οι δέ Βραχμάνες μαθόντες παραγίνεσθαιπρος αυτούς

πολεμείν . Ο ούν Αλέξανδρος λέγει προς τους Ινδούς: | τον βασιλέα Αλέξανδρος , τους αρίστους αυτών φιλοσό

« Τάλανες Ινδοί, τί (1) πολεμείτε, του βασιλέως υμών Ιφους έπεμψαν προς αυτόν μετά γραμμάτων . Και δεξά

αναιρεθέντος ; » Οι δε είπον· « "Ινα μή αιχμαλωτισθώ- μενος και αναγνούς Αλέξανδρος εύρεν ούτω περιέχοντα :

μεν διά τούτο πολεμούμεν, » Ό δε Αλέξανδρος λέγει αυ- « Γυμνοσοφισταί 'Αλεξάνδρα ανθρώπω εγράψαμεν ει

τους: « Παύσασθε πολεμούντεςκαι αναστρέψαντες εισ- μέν παραγίνη προς ημάς πολεμήσων, ουδέν ονήσεις:

έλθετε εις την πόλιν υμών ελεύθεροι όντες · ου γάρ υμείς | ουδέ γάρ έχεις τι παρ' ημών βαστάσαι· ει δε θέλεις και

εις το στρατόπεδόν μου ετολμήσατε επιβήναι , αλλά Πώ- έχομεν βαστάσαι, ου δέεται ταύτα πολέμου ( 1 ) , αλλά δεή

ρος . » Ταύτα δε είπεν ειδώς ότι ουκ ανηλόγει το στρα - σεως , ου προς ημάς αλλά προς την άνω πρόνοιαν εάν

τόπεδον αυτού μετά των Ινδών μάχεσθαι (10) . Εκεϊ- | δε βούλη μαθείν τίνες εσμεν, άνθρωποι γυμνοί φιλοσο

θεν ουν εκέλευσε τον βασιλέα Πώρον θάπτεσθαι βασι- φεϊν ειωθότες, ουκ αφ' εαυτών αλλ' εκ της άνω προ

λικώς ( τι ) . Τα δε τίμια πάντα του παλατίου λαβών ( 12 ) | νοίας δημιουργηθέντες· σοι μέν γάρ έπεται πολεμείν,

και καταστήσας την πόλιν αυτών, την οδοιπορίαν εποιεί- | ημίν δε φιλοσοφείν . »

το προς τους Βραχμάνας ( 13) ήτοι Οξύδρακας, ουχ ώς Ταύτα αναγνούς Αλέξανδρος ειρηνικώς προς αυτούς

όντας πολεμιστάς τα πλήθη , αλλά γυμνοσοφιστάςυπό | επορεύετο(2), και είδεν ύλας πολλέςκαι δένδρα πολλά και

καλύβας και σπήλαια οικούντας . υπέρκαλα (1) μετά καρπών παντοδαπών, ποταμόν(1) δε

Η 7. την ρομφαίαν α . διά τούλ. C. || 8. βουβώνας Α. | 9. τίνι Β . || 10.addit C : Τότε δε πρηνείς πεσόντες αμφότερα τα μέρη

τω Άλεξάνδρω επεφήμισαν και κύριον παντός του κόσμου ανηγόρευσαν. || 11. addit C : ως και τον Δαρείον . Και ουκ ήν Μα

κεδόσιν οφθαλμοίς το θεάσασθαι τον Αλέξανδρον , αλλά πάντες κάτω ένευον , ώς από τινος ερυθριώντες αισχύνης , μνήμην

ποιούμενοι του παρ' αυτούς ενθυμήματος. Ως δε κύριος ο Αλέξανδροςκαι Ινδούς εγεγόνει , το σκυθρωπόν Μακεδόνων εθεράπευ

σεν και αμνήμων ήν των εναγών βουλευμάτων. Ως δε τους βασιλείοις Πώρου ο Αλέξανδρος εισέδυ , τα τίμια πάντα του παλα

τίου αυτού παρέλαβε , και πάσα η ανατολή και αι αυτής χώραι δουλικώς Αλεξάνδρω υπέκεισαν . | 12. Ρlura interponit cod .

Α : Και τα τίμια πάντα βαστάξας την οδοιπορίαν εποείτο . Υπετάξατο δε ο Αλέξανδρος και τους των λοιπών τόπους της Ίν

δικής βασιλείας , έχειρώσατο δε και τους υπό Παυσανίου Ινδούς. Ιδών δε και Αόρνην καλουμένην έχουσαν το ύψος ε' και έχτά

διον Ι. ύψος ένδεκα σταδίων. V. Arrian . 4 , 28] , Αόρνην λεγομένην διά το μηδέ ορνέους επιβατών είναι . Επί την Αόρνην ταύτην

και ο Διόνυσος στρατευσάμενος ήδυνάτησε ελλήνων (1. ελεϊν ) , ομοίως τε και Ηρακλής διά το ύψος και διά την οχυρότητα . Εί

λεν (είδεν cod. ) δε ο Αλέξανδρος αυτήν τρόπο τοιώδε. Εκελεύσατο κατασκευασθήναι πασσάλους σιδηρούς και τούτους εμπεθή
ναι ( έμπαγήναι ? ) εις τους κρημνούς , δι' ών αναβαίνοντες οι Μακεδόνες ώχυρωμένοι * τούς υπομαχομένοις Ινδούς ισχυράν κατά .

λαβέσθαι την πέτραν. Και την Αόρνην ούτω κατελάβετο. Επει δε ταύτα εχειρώσατο, ακούων εν τοίς ίασπ. (τω Υδάσπη ?) ποταμό

βασιλεύοντά τινα προς ταϊς ανατολαϊς του ηλίου , έχοντα μέν πολύ πλήθος στρατού και ελεφάντων , έβούλετο και επ' εκείνους

στρατεύειν. Προσκαλεσάμενος ούν τους Μακεδόνας παρακαλεί, όπως συν αυτώ και επί τούτους στρατεύσωνται. " Ην δε ο Αλέ

ξανδρος τολμηρότερος και παραβουλότερος. "Ένθεν τις καταμάθη την εντολμίαν μάλιστα αυτού . " Ην πόλις της Ινδικής , εις ήν

πολλοί πεφευγότες των άλλων πολεμίων εληλύθεισαν: [πρός ταύτην, ώς αν μεγίστης και οχυρωτάτην προσεξάλλοντο. Ο ούν

'Αλέξανδρος και ταύτην επολέμει . Επειδή δε προσετέθησαν κλίμακες , επλήσθησαν [ και εκλάσθησαν add .] , και εκωλύθησαν

οι Μακεδόνες υπερβήναι εις την πόλιν . μονάσαι δε [μόνη δε σώα? ] έμενεν και του Αλεξάνδρου. Συνιδών δε ο Αλέξανδρος

νόμενον εισήλθεν εις την πόλιν μετά δύο φίλων Πευκέστου και Πτολεμαίου . Οι δε εν πόλει θεωρήσαντες ώρμησαν προς αυτόν . Έν

τούτω ο μεν Πευκέστης και Πτολεμαίος παραστάντες αυτό απεμάχοντο περί πλείονος ποιούμενοι την του βασιλέως σωτηρίαν

της ιδίας.Ο δε Αλέξανδρος γενναίως αγωνιώμενος ετρώθη υπό των μαζών (υπέρ τον μαζόν). Οι δε Μακεδόνες αισθόμενοι το γεγο

νός και υπερπηδήσαντες τας πύλας ανέρρηξαν · εισδραμόντες δε εις την πόλιν άπαντας ανήρουν μη φειδόμενοι μήτε των γυναικών

μήτε τωννηπίων, ταύτην υπέρ του βασιλέως ποιούμενοι την εκδίκησιν.Ούτως ούντης πόλεως παραληφθείσης ,παρήνουν τον Αλέ- .

ξανδρον οι Μακεδόνες μή φιλονεικίαν δεινώς έχειν μηδέ παραβουλεύεσθαι. Μετά δε ταύτα την οδοιπορίαν προς Οξυράκας ( sic

etiam cod . Β. ) έποιείτο ουχ ως όντας πολεμιστές etc. ut in cod. Β. || 13. Que jam sequuntur de Brachmanibus usque ad

verba και είδεν ύλας πολλές και δένδρα , non habet cod . C. Qua: deinde leguntur, eadem exlibet etiam cod . C , sed alio

loco, quum sedes Brachmanorum in insula fuisse statuat, quam adiit rex antequam in Pori regionem venerit. Vide

lib II , cap . 35 extr.

Cap. V. 1. Α : ουδ. τ . τολμήσαι · σοι γάρ έπεται πολεμείν κτλ. missis intermediis. || 2. pergit Α : και ορά πάντας γυμνοπερι-

βόλους , hissis intermediis et sequentibus usque ad verba τάφους ουκ έχετε . || 3. sic C ; υπέρλαμπρα Β. | 4. ποταμόν..

γε

sederat , cum et vim Indicam sæpe experlus foret, et plera. libus perangusta , enimvero subter capacibus spatiata, quod

que prædæ eorum quæ secum plurima gentis suæ more id genusædium neque pretii scilicet indigens, et ad Na

Indi ad prælium vehunt , in suam potestatem sciret esse grantiam solis æstivi apricius habebatur.

translapsa. Quare domitis hostibus avectaque præda, ad V. li igitur cum conperissent Alexandrum ad sese con

Oxydracontas, quæ gens exim colit, iter suum dirigit . Non tendere , primates suos , quos scilicet a sapientiæ modo

illam quidem gentem ut hosticam incursatur (neque enim il- censent, obviare adventanti jubent cum litteris hujusce

lis studia sunt armorum ), sed quod celebre esset, Indos quos modi : « Gymnosophistæ Brachmanes Alexandro homini

gymnosophistas appellant, hisce in partibus versari, opum dicunt . Si tendis ad nos præliaturus inutili tibi propo

quidem omnium et cujusque pretii negligentes, solis vero sito , quod nobis afferas habes , porro quod auferas nihil.

diversoriis patientissimi, quæ humi manu exhauriunt adi- | Sin vero venis ut discas , quæ a nobis scilicet sciri queant,
39.
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περικυκλoύντα όλην την γήν εκείνην , ού ήν το ύδωρ δια- ακτίνας έχει λαμπράς , δύνων δε ασθενέστερος δράται . »

φανές και λευκόν ως γάλα, και φοίνικας πολυπληθείς (5) | Ετι ήρώτησε: « Τί ούν μείζον (4) η γη και η θάλασσα; »

καρπών γέμοντας , το δε της αμπέλου κλήμαέχον βότρυας | Οι δε είπον · « Η γή , και γάρ αυτή η θάλασσα υπό της

χιλίους (%) καλούς λίαν εις επιθυμίαν· και είδεν αυτούς και γής κατέχεται, » “Έτερον δε ήρώτησε: « Τι άρα

'Αλέξανδρος γυμνοπεριβόλους (7) υπό καλύβας και σπή- πάντων ζώων πανουργότερον; »“Ο δε είπε:« Ο άνθρω

λαια κατοικούντας : έξωθεν δε αυτών μακράν από δια- πος (5). » Ο δέ φησί, Πώς ; Ο δε είπε , « Τούτο από

στήματος πολλού (8) είδε τας γυναίκας και τα πεδία σεαυτού πείθου · συ γάρ θήρ υπάρχων ιδε πόσα θηρία

αυτών ως ποίμνια προβάτων νεμομένας (ο). μετά σου έχεις , ίνα την των ετέρων θηρίων ζωήν συ

μόνος αφαρπάσης. » “Ο δε ουκ ώργίσθη , αλλ ' έμει
ΚΕΦ. ς' .

δίασεν· άλλο δε είπε : « Τί εστι βασιλεία ; » Ο δε εί

'Εζήτησε δε απ' αυτών Αλέξανδρος λέγων· « Τά- πεν· « Πλεονεξίας δύναμις άδικος , τόλμη καιρού συνερ

φους ουκ έχετε; » Οι δε είπον· « Τούτο τοχώρημα ένθα | γούντος , χρυσού φορτίον . » Ετέρω δε είπεν · « Τί πρό

μένομεν, έστιν ημίν καιτάφος ώδε γάρ(1) αναπαυόμεθα τερον εγένετο, η νυξ ή η ημέρα;» “Ο δεείπεν: « Η νύς,

επί την γην ταφιάζοντες εαυτούς εις ύπνον και γή γάρ | και γάρ τα γενόμενα εν τω σκότει της γαστρος αυξάνον
ημάς γεννά , γή τρέφει , υπό γήν δε τελευτήσαντες κοι- ται , είτα εις την αυγήν αποκύει γαστηρ το βρέφος.

μώμεθα τον αιώνιον ύπνον . »Τίνεςάρα πλείονές εισιν,οι ζώντεςή οινεκροί,16: Ετέρω δε είπε, "Ποία κρείττοναμέρη,ταδεξιάκαι
» Οι ι τα ευώνυμα ; » Ο δε είπε : « Τα δεξιά , και γάρ αυτός

είπον · « Οι μεν τετελευτηκότες πλείονες , αλλ' | ο ήλιος τους δεξιούς ανατέλλων τοίς ευωνύμοις μέρεσι του

ουκ έστι των μη όντων μέτρον (2): οι γάρ δρώμενοι ουρανού περιπολεύει · θηλάζει δε πρώτον η γυνή τω

πλείονές εισι ( 3) των μη φαινομένων . » “Έτερον δε ευωνύμω μαστώ , είτα τω δεξια (6) . » Μετά δε ταύτα

έρωτά ερώτημα: « Τι άρα ισχυρότερον ο θάνατος και η επηρώτησεν αυτούς ο Αλέξανδρος:« Έχετε ανάκτορα; »
ζωή; » Οι δε είπον · « Η ζωή , ότι ο ήλιος ανατέλλων Ι οι δε είπον · « Ναι έχομεν ηγούμενον. » Ο δε εί

γάλα om . C ; habet cod . Leid . || 5. πολυπάχους C. | 6. χιλ.om. C. ] 7. sic A BL ; γυμνούς τους πάντας περιβόλων C. 8. sic

C ; έξωθεν δε από μακρόθεν από δ . αυτών Β. || 9. τα π . π . ν. ? Post haec codex Calia multa interponit , quorum initium ita

habet :“ Ως δε είδεν αυτούς ο Αλέξανδρος , οι εν τη νήσω άπαντες ήλθοσαν προς αυτόν ταύτα λέγοντες · « Τι προς ημάς ήκας ,

Αλέξανδρε ; τί δε παρ' ημών λαβείν ήθέλησας ; γυμνοί εσμεν ημείς πάντες , και παντελώς ουκ έχομέν τι ει μή λόγων ενέργειαν . Εί

δε τούτοεπεθύμησας, τούτο πολέμου ου δέεται . Έκπληκτος δε γενόμενος Αλέξανδρος επί τη του ονόματος κλήσει , έφη · » Και τι

κρείσσον λόγου ; ουδέν , μα την πρόνοιαν κρείσσον γάρ έστι λόγος εις υπέρ χιλιάδες χρυσίου και λίθων τιμίων και πολυτελών.

Vides plurima horum iisdein fere verbis nos jam legisse in cod. B et A initio hujus capitis. Quæ huc transposuit auctor

cod . C , quum quæ ipse de sedibus Brachmanorum introduxerat vel nescio uude assumserat, istam Brachmanorum lega.

tionem ad regerm missam non admitterent. Que deinde in cod . C. leguntur : οι δέ Βραχμάνες Αλεξάνδρω τώ βασιλεί λέ

γουσιν· 'Ορεγόμενοι κτλ . assimsit ex cod . A ( v . cap. 12 ) ; deinde sequuntur έχετε άνακτα, etc. , que cap. 6in Β leguntur.;
post hæc iterum redit ad cod . A.

Cap. VI . 1. ώδε .. αιώνιον ύπνον om. Α . || 2. αλλά μή ζήτει τους μηκέτι όντας Α ; αλλά μηκέτι φαινόμενοι μετρη

τοί (1. αμ .) C. | 3. δοκούσιν είναι C. | 4. πλείον A C. 1 5. pergit A : Ετέρω έφη: Τίνα ου δυνάμεθα ψεύσασθαι , αλλά

τον αληθινόν λόγον αυτό προσφέρομεν ; » [ Ο δε είπεν · ] « Θεόν , ου γαρ δυνάμεθα ψεύσασθαι τον πάντα ειδότα . Din statirn

nulla est invidentia. Etenim arbitramur inter hasce scien- vero sit mors ? Vitam esse responsum est, quod solis quoque

tias nostras causam discordiæ positam ; cum tibi amica res ferventior orientis vigor, marcentior vero viseretur occi

prælium , nobis vero philosophia noscatur , » His lectis , duus : ortumque hominis esse quo vivitur * contraque quo

Alexander pacificum iter agere decrevit; videtque homines frigeat. Et id addit , utrum mare spatiosius, anne terra ?

reliqua nudos , sed amictu simplici superjectos , deversan- Terram esse respondent , cujus mare gremio teneretur.

tesque his ædibus seu sepeluncis quarum relatio supra est . Sciscitatur id quoque , quænam omnium bestia callidior et

Eorum Nlii conjugesque pascendis pecudibus occupabantur. astutior ? Hic vero cum risu hominem esse pronuntiant,

VI . Ergo instituit Macedo cum hisce hactenus loqui, adduntque rationem de exemplo sui , qui solus tot animan

ac primum an uspiam hujus gentis hominibus sint sepul- tium milia illexisset, ut ad persequenda ea , quæ aliis es

ora ? Ad hæc responsum est, idem sibi domicilium esse sent, prædæ cupiditate laborarent. Non his ut ad contu

quod sepulcrum , eoque consuefieri his diversoriis, ut dum meliam dietis Alexander movebatur. Enimvero addit , quid

cotidie dormiunt, desinant aliquando vigilare : exque eo imperium illis videretur ? At illi fraudis potentiam esse re

sibi esse unam domum viventi pariter et mortuo . Rursus spondent adjutam temporis blandimento , vel, si ita mave

quærit ex alio , utrumne plures vivi an mortui putaren- lit , injusta audacia. Quærit etiam , utrumne dies, an vero

tur ? Ad idque responsum est , videri quidem plurimos mor- nox prius constituta putaretur ? Nihilque cunctantes no

tuos : sed eos numerari non oportere quum jam esse desiis- ctem priorem ordine posuere : cum omnia quoque concepta

sent : quippe plures pronuntiari oportere eos quos videas , | vivendi auspicium in tenebris sortiantur : post vero nata in

quam illos scilicet , quos neque oculi ulli, neque ratio cons- lucis spatia transmigrent . Pergit denique sciscitari, ecui

piceret. Post quærit ex alio , utrumne vita fortior, an ram mentiri hominem non oporteret ? Responsum est,
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πεν · « "Ήθελον τούτον ασπάσασθαι , και Οι δε υπέδει- ένα άπαντας άρης και που απενέγκης ; ου πάλιν και συ

ξαν αυτό τον Δάνδαμιν επί την γην ανακείμενον . αυτά ετέροις καταλείψεις; » “Ο δε Αλέξανδρος είπε :
Ησαν δε έστρωμένα αυτά φύλλα δένδρων και παρατε. « Ταύτα εκ της άνω προνοίας διώκηται , ίνα (8 ) υμείς

θειμένα έμπροσθεν αυτού σύκα και πέπoνες και λοιποί | ημών διάκονοι γένησθε της ημών υποταγής · ου γάρ

όπωραι. Ιδών δε τούτον και Αλέξανδρος ήσπάσατο | κινείται θάλασσα ει μή άνεμος πνεύση , ουδέ σαλεύεται

αυτόν, κακείνος είπε το Αλεξάνδρα Χαίροις. Ουκ 1 δένδρα , ει μη ριπίζηται (ο) πνεύμα · ου γάρ ενεργείται
ανέστη δε , ουδε ετίμησεν αυτόν ως βασιλέα. Επηρώ- | άνθρωπος ει μή εκ της άνω προνοίας καγώ ούν παύ

τησε δε αυτον Αλέξανδρος, ει έστιν αυτοίς κτήματα; | σασθαι θέλω του πολεμείν, αλλ' ουκ έα με και της γνώμης

Και είπεν : « Κτήματα ημϊν γη, δένδρα καρποφόρα , μου δεσπότης: ει γάρ πάντες ομογνώμονες ( 1ο) ήμεν,

φώς, ήλιος , σελήνη , αστέρων χορός, αέρων χύσις , αργός αν ετύγχανεν ο κόσμος, θάλασσα ουκ έπλεετο ,
ύδωρ» όταν ουν πεινάσωμεν, πορευόμεθα εις τα κατά- γή ουκ εγεωργείτο , γάμοι ουκ επιτελούντο , παιδοποιία

κομα δένδρα , και έσθίομεν καρπούς αυτομάτους κατά | ουκ ήν · πόσοι γάρ εν τοις γενομένοις υπ' εμού πολέμους

γάρ γένναν της σελήνης όλα τα παρ' ημίν δένδρα φύει εδυστύχησαν απολέσαντες τα ίδια (η) ; άλλοι δε ηυτύ
καρπούς · έχομεν δε τον μέγαν ποταμών Ευφράτην, και χησαν εκ των αλλοτρίων » πάντες γάρ πάντων λαμβά

οπόταν διψώμεν, απερχόμεθα προς αυτόν και πίνομεν νοντες ετέροις παραχωρούσι, και ουδενί ουδέν υπάρ

ύδωρ και ευφραινόμεθα. 'Εχομεν δε έκαστος την ιδίαν | χει(12). »

γυναίκα , και κατά σελήνης γένναν πορεύεται έκαστος Ταύτα ειπών Αλέξανδρος προσηγάγετο τώ Δανδάμει

εις την ιδίαν γυναίκα και πλησιάζει αυτή έως ου τέκη | χρήματα και ιματισμούς και οίνον και έλαιον · « Λάβε
δύο παιδία, και λογιζόμεθα τον μεν ένα αντί του πα- ταύτα , προφήτα , εις μνήμην ήμών » Ο δε Δάνδαμις

τρός , τον δέ άλλον αντί της μητρός. » Ταύτα ακούσας | γελάσας είπεν αυτώ : « Ταύτα ημίν άχρηστα εισιν · αλλ'

Αλέξανδρος είπεν αυτοίς· « Αιτήσασθε με τι θέλετε, και , ίνα ούν μή δόξωμεν υπερηφανεύεσθαι , ληψόμεθα από

δώσω υμίν. » Οι δε εξεβόησανπάντες (7 ) λέγοντες· « Δός σου το έλαιον. » Και ποιήσας σωρόν ξύλων , εξήψεν εις

ημίν αθανασίαν. » ο δε Αλέξανδρος είπε: « Τούτου αυτά πύρ , και κατέχεεν έμπροσθεν Αλεξάνδρου το

εγώ εξουσίαν ουκ έχω , καγώ γαρ θνητός υπάρχω. » Οι έλαιον εις το πυρ .

δε είπον · « Εί θνητός υπάρχεις , τί τοσαύτα πολεμείς;

subjicit istud : Είπεν αυτοίς · τι θέλετε εξαιτήσασθέ με . V. infra. || 6. Seqq . usque ad verba : αιτήσασθε με τι θέλετε hoc loco

non sunt in C. Vid. not . 12. || 7. εξ ενός στόματος π . εξεβόησαν C. | 8 : ίνα και ημείς διάκονοι γενώμεθα της εκείνων

επιταγής C ; ένα ημείς υμίν δ. γ. τ. ε . ε . Α . | 9. ριπήση B C. | 10. ομόγνωμοι B C. || 11. sic A ; απολέσαι άνδρας και παιδία

B ; έδυστύχησαν άνδρες και γυναίκες και παιδία C. || 12. Que sequuntur usque ad finem hujus capitis hoc loco non sunt

in cod . A , in quo post verba ουδέν υπάρχει legitur : Ούτως ειπών Αλέξανδρος απεχώρει. Deinde sine allo transitu subjiciun.

tur ea , que capp. VIIsqq. exscribemus . Cod. C post ουδεν υπάρχει ponit que jaim legimus in cod . B : Πάλιν ήρώτη

σεν αυτοίς : Γυναίκας έχετε πρός παιδοποιΐαν και οι δε είπον: Ναι έκαστος έχομεν την έαυτού γυναίκα και κατά την σεληνιακής

γένναν πορεύεται έκαστος και πλησιάζει τη ιδία συνεύνω, έως αν τέκη δύο παίδας και λογίζομαι (sic) τον μεν ένα αντί του πατρός

και τον έτερον αντί τηςμητρός. Ταύτα ειπόντων αυτών, πάλιν ηρώτησεν αυτοίς : "Έχετε άνακτα ; Οι δε είπον: "Έστιν τις ημίνΔαν

cauns etc. quæ infra dabimus e cod. A.

deo , quod omnia videns ille sit atque omnium sciens . neget cuncta ratione, esse ratione qua nata sunt, moxque oco

Quærit etiam , quasnam in homine partes honoratiores esse cidere interireque ratione ? Nihil denique omnino frustra re.

existimarent ? Lævas esse responsum est , quod sol etiam peries, quin cunctis actibus sui motus et causa sit ? ut mihi

oriens ex lævo dextrorsum curriculum exsequatur : tunc quoque non utique ratio ista bellandi sit suavis, sed quoniam

quod promixtio maribus ac feminis lævarum mage partium animum meum ardor istiusmodi voluntatis incesserit , de

existimetur, et lactariam feminam lævi uberis primum ali- i cedo , ac ministerium meum puto , quidquid de hoc labore

menta præstare , deosque lævis humeris religione gestari , | perfecero. Denique facessant ista de medio ; quæ jam

et reges ipsos indicia dignitatis lava præferre. Cumque erunt inter homines discrimina fortunarum ? quæ dispar

post bæc et quid sibi a rege vellent largitum iri polliceretur , ratio gloriæ ? quæ diversitas dignitatum ? quis voti modus ?

immortalitatem consoni poposcere . Sed id cum rex præ- Desinet protinus coli terra , transmitti mare,, desiderari

ter potestatem suain esse dixisset ; cur ergo , aiunt , cum successio , cum illa promptior sit naturæ hominis admiratio

sis mortalis , tu tamen laboribus servis , et tantis appeten- non videri quæ metuas , cum meminisse non desinas desi

tiis vinceris, quarum tibi fructus aut nullus aut brevis est, deratorum . Etenim quanti qualesque meorum etiam pror

enimvero idem mox ad alios transiturus ? Tum Alexanderliis cecidere ? quanti vero adepti desiderata ? Non ex illorum

« Non hæc sane nobis , inquit, in manu sunt : enim deo- incommodo conditionem suam , sed ex ipso proventu bea.

rum vivimus lege , quam homines exsequi sit necesse. Ne- titudinem metiuntur. Hæc denique una vivendi lex est ,

que enim illi nisi navigari maria sivissent, venti quoque velle unumquemque quod penes alterum videat, ut habeat

navigantibus prosperarent : aut virecta etian moverentur, ipse quoque , quod mox transmittat ad ceteros . »

nisi obortis flabris impellentibus concederent. Gigni quis
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(ΚΕΦ. Ζ ' . ) καλούμενος ( 15 ) Φεισών , δεν ταϊς γραφεις κείμενος ,

είς ών (1ο) των δ' ποταμών των λεγομένων έξιέναι εκ

“ Η πολλή φιλοπονία σου και φιλομαθία και φιλο- του παραδείσου . Διήγημα δε φέρεται 'Αλεξάνδρου του

καλία (1) και φιλοθεΐα , ανδρών αρίστων εγκαλλώπισμα, | των Μακεδόνων βασιλέως διηγησαμένου (17) ποσώς

και έτερον ημάς (2) προέτρεψατο προσδιηγήσασθαι τον βίον αυτών · κακείνω δε τάχα υπήρχε ως εκ πα

(3) πράγμα υπερβολή (1) σοφίας γέμον. Κινού -Ιρακούσματος: ούτε γάρ αυτός , ώς oίμαι, τον Γάγγην

μενοι τοίνυν ημείς τη ση φιλοκoία προς τους ειρημέ- | επεραιώθη (18), αλλ' άχρι της Σηρικής έφθασεν (19,

νοις προσεξηγησόμεθα σου και τον των Βραχμάνων (5) ένθα οι Σήρες το μέταξον τίκτουσι, κακεί λιθίνην στήλης

βίον , ών μέν ( 6) εγώ ούτε την πατρίδα ιστόρησα ούτε στήσας επέγραψεν : Αλέξανδρος και Μακεδόνων

δε (7) τοις ανδράσιν συντετύχηκα πόρρω γάρ εισίν | βασιλεύς ( 20) έφθασα μέχρι τούτου του τό

απωκισμένοι , και της Ινδικής και της Σηρικής τω που (21 ) .

Γάγγη παροικούντες (8) ποταμώ · εγώ δε εις τα ακρο- Εγώ δε ποσώς τα περί των Βραχμάνων (22) δεδύ

τήρια (9) μόνον έφθασα της Ινδικής προ ετών ολίγων | νημαι μαθείν παρά τινος Θηβαίου σχολαστικού εκου

μετά του μακαρίου Μωυσέως (1ο) του επισκόπου | σίως μεν τη αποδημία χρησαμένου (23) , ακουσίως δε

Άδουλιτών ( α). Και αγρίω καύματι ληφθείς τοιούτω τη αιχμαλωσία περιπεσόντος. Ούτος, ως έλεγεν,

όντι ( 12) ώστε το ύδωρ εκ της πηγής αναβλύζον ψυ- αφυής εγεγόνει εν τη δικανική , και ακηδεία ληφθείς

χρότατον είς υπερβολήν, ληφθέν εν αγγείοις παρα- εκίνησε (24 ) ούτος την των Ινδών ιστορήσαι χώραν. Και

χρήμα άναυράζειν· τούτο τοίνυν θεασάμενος(13) αύθις | διαπλεύσας μετά πρεσβυτέρου (21* ) ταύτην κατέλαβε

υπεστρεψάμην ( 14 ) μή στέξας τον καύσωνα . πρώτον "Άδουλιν (26 ), είτα την Αύξούμης (26), * * * εν

Ο δε Γάγγης ούτος ποταμός καθ' ημάς εστίν ο ) ή ην βασιλίσκος μικρός των Ινδών εκεί (27 ) καθεζό

Cap. VII. Quod jam in cod . A abrupte interponitur de India et Brachmanibus ( cap. 7 — 16 ) opesculum fertur to

1! αλλαδίου περί των της Ινδίας εθνών και των Βραχμάνων. Ιd primus edidit Joach. Cammerariusin Libello Gnomologico ,

deinde e codice Brittanico Ed . Bissæus ( Londini 1665 ). Camerarii editione uti mihi non licuit. Bissäanæ vero contuli

exemplar e Bibliotheca Regia petitum , cujus primis capitibus vir doctus varietatem lectionis ( litera R a nobis signatam )

adscripsit e codice nescio quo. Versionem subjecimus S. Ambrosii , quæ etsi multis locis sit parum accurata , aliis pluri

bus etiam culpa scribarum depravata, habet tamen nonnulla, quæ in græcis nostris jam desiderantur. || 1. choxola ed . Lond.

( quam lit. L. signabimus ) . || 2. fuiv L. || 3. Tepoô. A.Historia , cùi novum hoc subjungere auctor vult ,non est nostra

Alexandri historia , uti videri possit , sed intelligenda procul dubio Palladii Historia Lausiaca . Et quem b . I. auctor allo

quitur, idem fuerit La usus prefectus , cui sanctorum monacliorum historiam dedicaverat . || 4. υπερβολή Α . | 5. Bραγμ .

Lubique. || 6. μεν οm . Α . || 7. δέom. L. | 8. κατοικούντες Α . || 9. ακροθίνια Α. || 10. Μωσέω Α. || 11. 'Aδουλινών Α ; Άδου

ληνών L. dein pro και scripserim εκεί δέ || 12. τοιούτου όντος L ; om. Α ; deinde L Α : ως του ύδατος .. αναβλύζοντος ψυχρο

τάτου (ταχυτάτου L. ) ε . 5. και ληφθέντος ( βληθέντος L. ) εν α . π . άναυράζοντος (βράσσοντος L. βράσαι Reg .). | 13. θαυμα

σάμενος Α . || 14. υπεστρευσάμην A. υπέστρεψα L; dein μη στέξας om . Α . || 15. ο καθ' ημάς καλ. L. || 16. ών et ποταμών

om . Α. || 17. εξηγησαμένου L. | 18. ποταμόν add. L. | 19. φθάσας: ένθα οι σήρες ( σήρικες Α ) L. | 20. βασ. om . ALI

21. μέχρι του τόπου τούτου L. || 22. εγώ δε το π Βρ . Α . | 23. την απ . ποιησαμένου L. | 24. εκείσε Α . dein ούτως L. ]

(24*) . μετά εμπόρων τινών ? || 25. άδoυλoν Α ; αδολήν είτα μετ' εκείνην την A L. || 26. Αυξίνης Α. deinde indicavilacunam.

VII . Desiderium mentis tuæ , Palladi , quæ immenso deam columnam Alexandri nomine hoc titulo sculptam :

sapientiæ amore incensa , nova semper discere optat, novum « Ego Alexander huc perveni. » Et quod plurimis popu

etiam arduumque opus efficere nos compellit, id vero est lorum nationibus regionibusque perlustratis , in Arianam

Brachmanorum patriam , consuetudinem vitamque recen- tandem devenit provinciam prope Indum amnem : quam

sere. Ego quippe quum neque ipsos neque ipsorum vide- desertis circumdatam cernens , fervoribusque ambustam ,

rim loca (longo enim terrarum spatio a nostra Europa eo quod sol omnia incenderet , ( unde maxima aquæ labo

sunt sejuncti), ea tibi dumtaxat, quæ ab aliis audivi et quæ rabatur penuria , et si illa aliunde advebebatur, quod con

a scriptoribus desumpsi, enarrare tentabo . festim in suis etiam vasis ſervere cerneretur ) et cum solis

Brachmani a nonnullis Gymnosophistæ , a quibusdam æstum locorumque incendium sufferre nequiret, protinus

philosophi seu sapientes Indorum appellantur. Habitant inchoatum iter deserere , pedem referre et in Europam

autem juxta Gangem , fluvium totius Indiæ maximum . Hic remeare coactus est. Quædam ergo nova , non autem

vero Ganges ille est quem scripturæ sanctæ Phison appel- Brachmanos se vidisse aſtirmat.

lant , et unus de quattuor qui e Paradiso exire perhiben- Refert nihilominus de Brachmanis aliqua se audisse a

tur . Primum igitur Musxus frater noster Adulenorum scholastico quodam Thebæo, qui, ut ait , ob id ipsum ,

episcopus mihi retulit , quod ipse aliquot ante annos ad nempe ut ipsos Brachmanos et videret et alloqueretur, in

Indias Brachmanos visendi studio proſecturus , Sericam Indias peregrinari proposuit, et quod tandem miser in

fere universam regionem peragravit. In qua refert arbores captivitatem incurrit. Hic ergo , ut mihi episcopus retulit

esse , quæ non solum folia , sed Janam quoque proferunt cum lenioris esset ingenii in forensis advocationis officio ,

tenuissimam , ex qua vestimenta conficiuntur quæ Serica incongruæ sibi artis tædio fatigatus , Indiam videre et Bra

nuncupantur. Et ibi insignem quandam conspici lapi- ! climanorum patriam ac mores cognoscere deliberavit. Quo
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μενος . Εκεί δε χρονίσας και πολλήν συνήθειαν κτη [ΚΕΦ. Η '. ]

σάμενος ( 28 ) ήθέλησε και επί την Ταπροβάνην εισελ

θείν νήσον, ένθα εισίν οι λεγόμενοι Μακρόβιοι. Ζώσι "Έχει δε, φησί , και ε' ποταμούς μεγίστους ( 1 ) η νήσος

γάρ εις την νήσον εκείνην και έως εκατόν πεντήκοντα αύτη , εν οις νήες διαπορεύονται . Ως δε διηγούντο αυτω οι

ετών οι γέροντες δι' υπερβολήν της των αερων εύκρα- | εκείθεν (2) , ουδέποτε οπώρα λείπει εν τοις τόποιςεκεί

σίας (29) και ανεξερευνήτη κρίματι θεού (1ο ). Εν νοις (3) : εν τω αυτώ γάρ, φησιν (4), δς μέν ανθεί κλών , δς

ταύτη δε τη νήσο και ο μέγας βασιλεύς κατωκείτο (31) | δε ομφακίζει, ός δε τρυγάται. Έχει δε και φοίνικας και

των Ινδών , ώ πάντες οι βασιλίσκοι της χώρας εκείνης | το κάρυον (6) το μέγιστον των Ινδικών και το λεπτόν

υπέκειντο ως σατράπαι, καθώς αυτός και σχολαστικός | το αρωματικόν . Ζώσιν δε οι οικήτορες του τόπου εκεί

ημίν (32) διηγήσατο , μαθών και αυτός παρ' ετέρου (33 ) . νου γάλακτα και δρύζη και οπώρα . ' Ερίου μή τικτο

Ου γαρ δεδύνηται ουδ' αυτος εις την νήσον εισελθείν. | μένου (6) παρ' αυτούς αλλ ' ουδέ λίνου , προβάτων (7 )

Παράκεινται γάρ ταύτη τη νήσω , ει μη ψευδές εστι | δέρματα καλώς ειργασμένα περί την οσφύν περιτίθεν

το λεχθέν, ώς χίλιαι (33*) άλλαι νήσοι της Ερυθράς θα . ται (και) μόνον . 'Έστι δε τα πρόβατα τετριχωμένα

λάσσης (34) εμβαλλούσης εις αυτάς . Επειδή (35) | άνευ ερίου , γαλακτοφόρα λίαν , πλατείας έχοντα ουράς .

τοίνυν και μαγνίτης λίθος και τον σίδηρον επισπώμενος έν | Κέχρονται δε και κρεοφαγία αιγών και προβάτων:

εκείναις γίνεται ταϊς νήσοις , ταϊς λεγομέναις Μανιόλαις, | χοίρος γάρ από Θηβαίδος ουκέτι ευρίσκεται εν τοις

και αν επέλθη πλοίον (36) σιδηρούς έχον τους ήλους κα- μέρεσιν Ινδίας ή (0) Αιθιοπίας δια υπερβολήν καυμά

τέχεται υπό της του λίθου φύσεως , μη δυνάμενον πα- των. Διηγείται ούν ούτος και σχολαστικός ότι « 'Από

ρελθείν. 'Έστι δε ιδικώς (37) τα διαπερώντα πλοία εις της Αύξούμης (10) ευρών τινας πλοιαρίω διαβαίνοντας

εκείνην την μεγάλην νήσον άνευ σιδήρου επιουρίοις(38) Ι Ινδούς εμπορίας χάριν , επειράθην (τα) ενδότερον απελ

ξυλίνoις κατεσκευασμένα . θεϊν · και έφθασα εγγύς των καλουμένων Βισάδων ( 12 )

των το πεπερι συναγόντων. "Έθνος δε έστιν εκείνο πάνω

Vide latina | 27. των Ινδών εκεί om . Α . | 28. χρονίζων κ. πολλή συνηθεία χρησάμενος Α onittens deinde v. εισελθείν . ||

29. εκείνην έτη ρν οι γ. δι' αέρων ευκρ. υπερβολή Α . | 30. ανεξερευνήτου κρίματος L. || 31. έκατοικείτο Α . κατοικεί ... υποκεϊν

ται L. || 32. ημίν R ; om . A L.| 33. ετέρων R ; dein ουδέ γάρ L ; et εκείνος pro ουδ' αύτός Α . || 33 * . χίλ . om . Α . | 34 θαλάσσης ,

αυτής Α. || 35. επει L. εφ' οίς R. || 36. Μανιόλης , εν αις εάν επέλθη τις των ενταύθα τόπων πλοίων ( μετά πλοίου R. ) σιδ έχων

ήλους L. | 37. εισί δε ειδικώς Α . || 38. επουρίοις Α . επιoύροις R. εν πιoύροις L.

Cap. VΙΙΙ . 1. μεγίστους om . Α. || 2. αυτώ οι ε. om . Α. | 3. εν τω τόπω εκείνο της νήσου L. | 4. εν τω αυτώ μεν γάρ Α.

εν γαρ τ . αυτώ , φησίν, ούτε άμπελος ομφακίζει ούτε τρυγάται L R. || 5. κάριον L. κάρδιον Α ; deinde το Ινδικούν .. αροματί

ζον L ; το Ινδικόν και αρωματίζον R. || 6. ερέας ου τικτομένης L. ερίων ου υπαρχόντων R. || 7. πρ. δέ A L. || 8. περιτιθέντες Α .

Η 9. ήom. Α . || 10. sic R ; Αύξουμέας L ; αυξουμαίο Α ; mox εύρε A ; πλοιαρίοις R , πλοιαρίους L. || 11. sic R ; επειράθη AL .

circa cum quibusdam mercatoribus in Erythræo sive Rubro nescio qua lapidis occulta impediente. Ob id naves ibi li

mari navim conscendens navigavit primo sinum Adulicum, gneis clavis construi dicebat .

et Adulitarum oppidum vidit , mox Aromata promontorium VIII . Quod insula quinque habet flumina et quidem

et Troglodytarum einporium penetravit : hinc et Auxumi- maxima, quibus tota irrigatur fertiliorque redditur. Unde

tarum loca attigit , unde solvens prosperis flantibus ventis , et ob maximam cæli clementiam poma nullo unquam tem

licet plurium navigatione dierum , Muzirim totius Indice pore arboribus desunt ; immo eodem tempore ejusdem

citra Gangem emporium tandem pervenit : ubi quendam arboris dum ramus alter florescit, alter fructus gignit,

Indorum regulum dominari asserebat. Immoratus igitur ceteri maturos ostendunt fructus. Insuper habet insula

ibi aliquamdiu , observataque diligenter aeris et loci quali- hæc dactylos , nuces quas Indicas dicimus , grandes et mi

tate ac hominum consuetudine per plures dies , venit ei in nutas, odoriferas tamen ; item et nucesquas corylos dicimus .

mentem ad insulam , quæ Taprobane vocatur, transfretare : Hominesillius terræaluntur pomorum , oryzæ et lactis cibo :

in qua illi quibus Beatorum nomen est, longissimam æta- nobiles vescuntur certis quibusdam diebus etiam, solemnibus

tem vivere asseruntur ( nam vitam hominum centum annis ovium caprarumque carnibus. Sues a Thebaide usque ad In

modicam putant ) propter miram aeris temperiem et incom- diæ Æthiopiæque fines aiunt non inveniri ob maximos æstus.

prehensibilem divini dispositionem judicii. Huic quatuor Induunt gentes insulæ ovium pelles non spernenda labo

moderantur reges seu satrapa , inter quos unus est maxi- ratas arte ; oves item non lanæ sed setarum teguntur vellere ;

mus , cui ceteri subjacent obediuntque, ut ille scholasticus nec lanæ nec lini habetur ibi usus, ut narrabat scholasticus ;

referebat. Narrabat quoque , si credere facile est , mille et quod de Æthiopiæ et Persiæ finibus et Auxumitarum

insulas Arabici et Persici maris , et quas Maniolas vocant, locis ibi mercatores emendi , vendendi permutandæque rei

illi obtemperare. Hic ille quem magnetem appellant repe gratia conveniunt; et quod piper ibi nascitur, in magnaque

ritur lapis , qui ferri naturam ad se vi sua trahere dicitur. colligitur copia . Ipsa autem admodum farva et inutilis

Cum ergo navis aliqua clavos habens ferreos illic appli- gens est , quæ intra speluncas saxeas vivit , et per præcipi

cuerit , illico retinetur, nec quoquam ire permittitur vi tia magna discurrere natura patriæ edocta consuevit. Piper
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σμικρότατον και αδρανέστατον, λιθίνοις σπηλαίοις ενοι- του σώματος δειλίαν ενεργώς κατεμάνθανον. Κατα

κούντες , οίτινες και κρημνοβατείν επίστανται διά την σχεθείς ούν παρ' αυτούς εξαετίαν υπηρέτησα το άρτο

του τόπου συστροφήν , και το πεπερι ούτως από τον κόπο (29) παραδοθείς εις εργασίαν. " Ην δε το ανάλωμα

θάμνων συνάγουσι. Δενδρύφια γάρ έστι κολοβα , ώς | του βασιλέως αυτών, φησί (30) , μόδιος είς σίτου εις όλον

έλεγεν και σχολαστικός εκείνος εισί δε και οι Βισάδες αυτού το παλάτιον , κακείνος ουκ οίδα πόθεν ερχόμενος

ανθρωπάρια κολοβά , μεγαλοκέφαλα ( 13) , άκαρτα και (31). Ούτως δε ηδυνήθην εν τη εξαετία (32) πολλά εκ του

απλότριχα. Οι δε λοιποί ( 14) Αιθίοπες και Ινδοί | κατά μέρος της γλώσσης αυτών μαθείν και τα παρα

μέλανες εισί και νεανικοί ( 15) και φριζότριχες. Εκεί- κείμενα έθνη. 'Απελύθην δε , φησί , εκείθεν τούτω τω

θεν δε (16) κατασχεθείς υπό του δυναστεύοντος των τρόπω (33). "Άλλος βασιλεύς ποιήσας μάχης μετά του

πραγμάτων επειρώμης (17) ώς τολμήσας εισελθείν εις | κατέχοντός με (34) , διέβαλεν αυτόν προς τον μέγαν

την χώραν την εκεί ( 18) . Και ούτεεκείνοι ( 19) εδέχοντο | βασιλέα τον τη Ταπροβάνη προκαθεζόμενον (35), ως

την απολογίαν την εμήν· ου γάρ επίστανται (20) τήν άνδρα αξιόλογον Ρωμαίον αιχμάλωτον λαβών, τούτον

διάλεκτον της ημετέρας χώρας ούτε δε εγώ τας παρ’ έχει εις υπηρεσίαν αγενεστάτην. Ο δε (36) πέμψας

εκείνων εις εμέ γινομένας εγνώριζoν ευθύνας ( 21 ) · ουδέ | κριτήν ένα και μαθών το ακριβές , εκέλευσεν αυτόν

γάρ την γλώσσαν αυτών επιστήμης (22), μόνον δε ταϊς | ασκοδομηθήναι (57 ), ως υβρίσαντα “Ρωμαίον. Λέγον

διαστροφείς των όψεων αλλήλοις εστοιχούμεν ώς (23) ται γάρ (38 ) πάνυ τιμάν την Ρωμαίων βασιλείαν, αλλά

γνώριμα σημαία , εγώ μέν (21) τάς εκείνων εγκλημα- και φοβείσθαι ως δυναμένους τη χώρα αυτών επιβήναι

τώδεις φωνάς εκ του υφαίμου της χρόας των οφθαλμών | δι' υπερβολήν ανδρείας και ευμηχανίας (39).

και του αγρίου (25) τρισμού των οδόντων · δι ' ών κινή.

σεων (26 ) την των λεγομένων παρ' αυτών δύναμιν έ [ΚΕΦ. Θ' .]

στοχαζόμην εκείνοι δε πάλιν ( 27) εκτου τρόμου του

εμού και του φόβου και της αγωνίας και της ωχρότητος " Ελεγεν ουν εκείνος ότι οι Βραχμάνες έθνος εστίν

του προσώπου τότε(27 *) της ψυχής ελεεινόν και την (28 ) 1 ουκ (1) αποτασσόμενον από προαιρέσεως , ώς οι μοναχοί,

mox scripsi έφθασα pro φθάσας || 12. sic A ; βιθσάδων et mox βιδσάδες R. Θηβαΐδων , sedinfra Βηθσάδες L. Los dicit ,qui

Ptolemao vocantur Βησάδαι . || 13. μελανοκ . L. || 14 , οι δε λοιποί οί τε Αιθ. L. || 15 sic L. νεανίαι Α , νεανίσκοι R. | 16. τε ,

φησί , L. || 17. επηρωτώμην L. || 18. χώραν αυτών L. || 19. εκείνοι om . Α ; την απ. εδ . την έ . L. | 20. μή επιστάμενοι L. |

21. γινομένας et ευθύνας om . Α. || 22. την εκείνων επιστάμην γλώσσαν , μόναις L. || 23. ώς om. L. || 24. pro his A : επί των

αίγλημάτων ταϊς παρ' εκείνων εκ του υφ' εμού της χρόας . || 25. ιατρείου Α . | 26. δι' ών και om . Α . | 27. δ' αυ πάλιν et mor

τρόπου L ; dein omittit verba και του φόβου . || 27 * . sic L. ωχρ. όψεως ποτέ Α. || 28. και του σ . δειλία ένεργον ( ενάργως R. )

κατεμ. Α ; δια τουσ . δειλίας κατεμ . L. || 29. sic R. αρτοκοπίω Α . αρτοκοπείω L | 30. sic L. βασ . εκείνου , ως έλεγεν , μό

διος σίτου Α ; mox . om. κακείνος. || 31. φερόμενος Ι . || 32. μετά την εξ. A. In Let R ita : ούτως δε , φησίν, εν τη εξ ηδυνή
θην πλείστα εκ της γλώσσης αυτών σημειώσασθαι , δι' ών και τα λοιπά( τα παρακειμένα λοιπόν R. ) έθνη μεμάθημα. || 33. απο

λύεται ούτος τούτωτ. τ . Α . || 34 , αυτόν Α . || 35. εν τη Ταπρόνη νήσω καθεζόμενον L. || 36. όστις L. || 37, ασκώ δωρηθήναι Α .

fortasse reponendurη ασκών δαρήναι . || 38. πάνυ γάρ τιμώσί τε και φοβούνται την Ρ . αρχήν ως δυναμένην και τη χώρα αυτών
επιθήναι ( την χώραν α. εκπορθήσαι R ) . L. || 39. ευμαχίας Α.

autem cum ramusculis suis colligitur : ipsas autein arbo- modii frumenti quolibet anno . Post sex vero annos, dum

res quasi quasdam humiles ac parvulas stirpes esse dice- paulatim ediscerem eorundem loquelam , potui multa de vi

bat . Nam et ipsos exiguos homunculos esse , et grandia cinis nationibus locisque cognoscere. Tandem deo propitio

quædam capita asserit habere cum lævibus et detonsis de captivitate hoc modo ereptus sum . Rex alius supradi

( inlonsis ) capillis . Reliquum vero Æthiopum atque In- cto huic regi inimicatus , eum apud majorem illius regionis

dorum genus comis naturaliter crispatis horret. In quo imperatorem accusavit , quod nobilem virum civemque

loco ( adjecit ) ab eo qui illic plurimum poterat , ego illico Romanum in teterrimam captivitatem atque extremum

abreptus atque detentus sum , qui statim cæperat mihi servitium redegisset. Quo imperator audito , confestim

etiam acerbe conviciari eo quod eorum patriam solumque illuc cognitorem causæ transmisit , ac deinceps rei veri

contingere ausus fuerim . Et illi neque excusationem neque tate perspecta , protinus eum qui convictus in memorato

defensionem meam æquis animis audiebant : non enim crimine videbatur, exui tota sui corporis pelle præcepit, eu

poterant linguæ meæ intelligere sermonem , nec ego crimi. quod civi Romano fecisset injuriam . Dicuntur autem non

nis causam , quod mihi objiciebatur sciebam , quia illorum solum impensius honorare Romanorum imperatorem ,sed

verba non noveram . Ex solis tantum nutibus nos mutuos incredibiliter timere , tamquam qui præclaro polleat inge

intelligere videbamur : ego quidem ex adspectu torvo lumi- nio ac virtute magnifica , et Romanos eo quod armis atque

num et ex sævo dentium stridore poteram verborum signi. viribus adeo potentes sint , ut, si velint, ad regionis ipsi

ficata noscere : illi vero ex pallore meo atque pavore sensus rum excidium valeant pervenire.

meos misericordia magis dignos suspicabantur. Sic itaque ab IX. Ipse ergo ille qui ista dicebat, adjiciebat quod genus

iis detentum per sexennium me in pistrino opus facere jusse- Brachmanorum non ex propria tantum voluntate sæcula

runt. Expensa autem ex palatio regis ipsorum unius tantum ribus rebus renuntiat , sed potius ut ex judicio dei pendens
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αλλά έλαχον (2) τον κλήρον τούτον άνωθεν και εκ θεού | εισι παρ' αυτούς μήνες ψυχρότεροι , του ηλίου προς

κριμάτων . Τήν του ποταμού παροικούσι φυσικώς (3) εν ημάς ( 13 ) και υπέρ βορράν υψωθέντος : οί και ευκρατότε

γυμνότητι διαζώντες. Παρ' οίς ουδέν τετράποδον υπάρ- ροι λέγονται είναι οι μήνες εκείνοι, και οίστρον κινείν .

χει , ού γεώργιον, ου σίδηρος, ούκ οικοδομή , ου πύρ, ουκ Και ποιήσαντες (14) μετά των γυναικών τεσσαράκοντα

άρτος , ουκ οίνος , ουχ ιμάτιον, ουκ άλλο τί των εις έρ- | ημέρας ( 15) , αύθις αντιπερώσι: γεννησάσης δε (16) της

γασίαν συντελούντων ή προς (4 ) απόλαυσιν συντεινόντων. | γυναικός δύο παιδία , ουκέτι ο ανήρ (17) αντιπερά ούτε

Έχουσι δε αέρα λιγυρόν τε και εύκρατον και πάνυ κάλ- πλησιάζει αυτού τη γυναικί. Αντιστήσαντες ούν (18)

λιστον. Σεβόμενοι τον θεόν και γνώσιν μέν έχοντες , ού, αλλήλων το αντίσωμα τον λοιπόνεγκρατεύονται βίον .

ούτως δε λεπτήν , μήτε δε διευκρινείν ούτω τους της | Εάν δε συμβή στείραν ευρεθήναι εν αυτοίς γυναίκα , μέ

προνοίας λόγους δυνάμενοι , όμως εύχονται αδιαλείπτως : χρι πενταετίας περά προς αυτήν και ανήρ συγγινόμενος

ευχόμενοι δε αντί της ανατολής τον ουρανόν (5) ατενί- αυτή ( 19) . Και εάν μή γεννήση , ουκέτι αυτή προσεγ

ζουσι , τη τροπή της ανατολής ου προσέχοντες. Εσθίουσι | γίζει . Διό ουδε εις πλήθος ( 20 ) πολυάνθρωπον εκτέ

δε τα παρατυγχάνοντα ακρόδρυα και λαχάνων τα άγρια, | ταται αυτών το έθνος διά τε την δυςζωίαν (21) του τόπου

όσα ή γή εκφύει αυτομάτως , και ύδωρ πίνουσι, νομά- και διά την φυσικήν εγκράτειαν της γενέσεως. Αύτη

δες όντες εν ύλαις (6 ), επί φύλλοις αναπαυόμενοι . Παρ' | των Βραχμάνων εστίν η πολιτεία.

αυτοίς δε πολύ το περσυνόν (7) και το λεγόμενον ακάν
[ΚΕΦ. 1'. ]

θινον και έτι έτερα η χώρα καρποφορεί ( 8) , αφ' ών

αποζωσι. Και οι μεν άνδρες εις το μέρος του ωκεα Τον δέ ποταμόν λέγουσι δυσπεραίωτον είναι διά τον

νου εκείθεν του ποταμού του Γάγγου παροικούσιν ούτος | λεγόμενον οδοντοτύραννον (1). Ζώον γάρ έστι μέγιστον

γάρ ο ποταμός εις τον ωκεανόν εμβάλλει: αι δε γυναίκες | εις υπερβολήν ενυπάρχον των ποταμώ(2), αμφίβιον ελέ

αυτών εισίν εντεύθεν (9 ) του Γάγγου επί το μέρος ( το) | φαντα ολόκληρον καταπιείν δυνάμενον.

της Ινδίας. Περαιούνται ( 11 ) δε οι άνδρες πρός τάς | καιρό του περάματος των Βραχμάνων πρός τάς εαυτών

γυναίκας Ιουλία και Αυγούστω μηνί ούτοι (12) γάρ I γυναίκας , ουκ οπτάνεται (3 ) εν τοις τόπους εκείνοις.

Εν δε τω

Cap. ΙΧ . f. ουχ et ως et αλλάom. Α . || 2. λαχόντα ( λαχόν ) L. || 3. φυσικώς om . Α ; dein ζώντες . ) || Α . 4. προς addidi ex

Cedreno p . 153, qui nunclocum iisdem fere verbis conceptum exhibet. Α . || 5. τω ουρανώ L. | 6. εν ύλαις om. Α. |

7. περσυνόν vel περσυβον cod. Α ; ( fuerit Περσικών ) ; Περσεεινόν ξύλον και το λεγόμενον άκανθαίνον καί τινα έτερα καρποφόρα

( επιχώρια R. ) , αφ ' ών α . L. || 8. καρποφορούν cod.; ante χώρα addidi articulum ; fortassetamen scr. επιχώρια καρποφόρα ||

9. εντεύθεν οιn . L. | 10. το μέρος τo της L. || 11. πορεύονται Α . | 12. αυτοί L ; moχ . οι μήνες L. || 13. πρ. ή om. A ; προς

ημάς και R. | 14. νοήσαντες Α . || 15. μήνας ημέρας Α . || 16. μέντοι L. || 17. ουκ άρσης αντιπερά Α ; ουκέτι ο ανήρ περά προς

την έαυτήν εαυτού γυναίκα κοινωνίας χάριν L. Pro ούτε πλησιάζει αυτή Cedrenus 1. 1. habet : ούτε μήν εκείνη πλησιάζει

έτέρω ανδρί διά πολλήν ευλάβειαν || 18. αντ . αλλήλων το αντί σωμάτων λ. ε . β . Α ; αντ . ούν υπέρ αυτών τα αντίσσομα τον επί

λοιπον ε . χρόνον L. | 19. sic LR, nisi quod post ο ανήρ L. addit αυτής , quam vocem om. R ; μ. π . παραθαρσήσει συγγ .

ταύτη Α . || 20. εις πλήθος on. A. | 21. δυσοδίαν Α . ολιγοδείαν Cedrenus

Cap. Χ. 1. οδήν τον τύραννον R. οδοτύραννον, Cedrenus || 2. sic L ; εις ύ. εν τω ποτ . ενυπάρχει αμφ. ελ . καταπίνειν ( κατα

ac divinitatis ope suffultum . Naturaliter enim nudi in fini. et supra aquilonem , quem boream vocamus , vis solis eri

timis ſuvii regionibus vivunt . Nulli apud eos quadrupedes, gitur ; quo tempore temperati aeres magis et ad concubitum

nullus terræ cultus, nullus ferri usus , nullum instrumenti magis apti esse dicuntur. Ubi ergo quadraginta cum feminiz

genus , quo fieri aliquod opus possit. Habent autem illic suis fecerint dies , mox ad propria revertuntur. At cum

deliciosas atque optimas auras et saluberrime temperatas. enixa fuerit uxor alicujus , edideritque unum vel alterum

Colunt semper deum , cujus veram quidem ac distinctam partum , non transit ulterius ad eam ejus maritus, nec ul

notitiam se habere profitentur, omnemque providentiæ ejus terius cum propria concumbit uxore . Singulis enim filiis

ac divinitatis rationem discernere. Jugiter orant , orantes in locum patrum substitutis , per totam de reliquo vitam a

vero non orientalem partem , unde oritur sol , aspiciunt, propriis se uxoribus abstinent . Si autem acciderit ut quis

seil coelum potius intuentur . Edunt autem ea , quæ super piam sterilem sortiatur uxorem , usque ad quinque annos

terram pecudum more potuerint invenire , hoc est arborum maritus ipsius ad eam transit, et ei maritale præstat obse

folia et olera silvestria . Abundat enim apud illos plurimum quium . Quæ si gravida per tempus illud reddita non fuerit ,

herba , quam inulam nomine vocamus sicut et apud Persas . mox ab eadem penitus separatur. Ob quod non in multos

Item ibi est arbor quæ acanthus nominatur. Habent et pa populos eorum diítunditur genus , tum propter locorum

trias arbores quasdam nescio quos fructus ferentes, quibus 1 difficultatem tum propter consuetudinem continendi. Hæc

vesci semper solent. Viri trans ripam fluminis Gangis in par: est ergo vita et conversatio Brachmanorum .

tibus Oceani, in quem lluvius memoratus ingreditur, de X .. Fluvium autem ipsum cum maxima dicunt difficul

gunt : foeminæ vero citra Gangem juxta mediterraneas par tate vadari , tum propter Ondoniton tyrannum ( Odonloty

tes morantur , ad quas earundem mariti Julio et Augusto rannum ) loca illa infestantem , tum etiam timore cujusdam

mense transvadere consuescunt . Isti enim menses apud animalis in supradicto fluvio morantis , quod tantæ magni

eos frigidiores videntur, eo quod tunc ad nos sol convertitur tudinis esse dicuit, ut integrum possit elephantem devo
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Είσι δε και δράκοντες μέγιστοι (4) εν τοις τόπους (5) | πατρί, και Άμμωνος υιον εαυτόν έλεγεν είναι, και της

εκείνοις , έως πηχών εβδομήκοντα» ών και δοράν μίαν γεννήσεως έλεγχούσης (6), ψευδείς έφερε της φύσεως

εθεασάμην εγώ ποδών ε' (6) πλάτος έχουσαν . Οι δε | αποδείξεις , ανικήτους δε αγώνας προέτεινεν (5). Ανέ

μύρμηκές εισι οι εκεί παλαιστιαίοι , οι δε σκορπίου | τειλε γάρως ο ήλιος από Μακεδονίας κατοπτεύσας πολύν

πηχυαίοι διο και δυσδιόδευτοί είσιν εκείνοι οι τόποι . κόσμον (6) πρίν έδυνε κατά Βαβυλώνα την δε Ευρώπης

*ούπάς δε τόπος των εκεί έχειτοιαύτα θηρίαιοβόλα (7), | τε και την Ασίαν ως μικρά χειρωσάμενος (1) χωρία,

αλλ' ή άοίκητος μόνη . Αγέλη δε ελεφάντων πολλή . ήλθε και τον ημέτερον κόσμον κατοπτεύων και ερευ

'Αρριανού(8) του μαθητου μέντοι Επικτήτου (0) του νων . Και έλεγε ταύτα(8) δ'Αλέξανδρος" « Σοφία, μη

φιλοσόφου του και δούλου γεγενημένου , δι' ευφυίαν δέ | τερπρονοίας , κοινωνε(ο) της πασών [άρετών] δυνάμεως,,

φύσεως εις φιλοσοφίαν ελάσαντος εν τούς καιρούς Νέρω- | ανωτέρω εν αληθεία μόνη κειμένη , τροφέ και δημιουργεί

νος του βασιλέως του τους αοιδίμους (1ο) αποστόλους ! φύσεως, λόγων δότειρα , γνώσεως κοινής [έρευνητά),

κολάσαντος , τους μακαρίους Πέτρου και Παύλον, τού- αδίκους μεν αποτινύσα, δικαίων δε φειδομένη , δός ευ

του τα κατά Αλέξανδρον τον Μακεδόνα ιστορήσαντος | μενώς ήδη μοι των αιτημάτων τυχεϊν. Βραχμάνας

και έχεκτήμην πονημάτιον απέστειλα τη ανδρεία ( ια ) της δε παρόντας ενθάδε σοφούς τε και αγαθούς ιδείν ήκω,

σης καλοκαγαθίας , υποτάξας μου τώ(12) υπομνηματι- Ι μαθών παρά Καλάνου τινός των ενθάδε σπεύσαντος

κώ: όπερ αναγινώσκων νουνεχώς (13 ) και φροντίσας | πρός με πεισθείς δε ήλθον , ποθώ δε (το) όπως ίδω και

έμμελώς, βιώσεις ασφαλώς. μάθω σαφώς. »

[ΚΕΦ. ΙΑ' . ]
[ΚΕΦ. ΙΒ' .]

Δάνδαμις (1) και των Βραχμάνων διδάσκαλος

διηγούμενος τα κατά τον Μακεδόνα έφη (2). Βραχμάνες και αυτοί Ινδοί Αλεξάνδρω το

Βασιλεύς Αλέξανδρος ουκ ανεχόμενος μόνης (3) είναι η βασιλεί(1) ταύτα λέγουσιν

βασιλεύς της Μακεδονίας , ουδ' αρκούμενος Φιλίππω « Όρεγόμενος σοφίας , Αλέξανδρε (2) , ήλθες προς

μη δυναμένων ( Ι . δυνάμενον ) εν τοίς ποταμούς εκείνους οφθήναι . || 4. μεγ . om . Α . || 5. ποταμούς L ; περί ποταμούς τους εκείνους R;

dein ως και δ. που μίαν L. || 6. δύο L ; mox έχουσαν om. Α . | 7. τοιαύτα ζώα ή ιοβόλα θηρία L. || 8. Αδριανού L. ελεφάν

των πολιαρίου Α . | 9. Επικτ . om . L. || 10. αγίους R ; mox. τους μακ . om. L ; τον Μακεδόνα om. Α . | 11. τη αλεξανδρ. Α.

12. υποτ . το υπομνηματικών Α . | 13. συνεχώς Α .

Cap. ΧΙ. 1. Δανδάμης Λ . Δανδάμιος L. || 2. καλώς δ. το κατά τους Μακεδόνας , omisso έφη , L. | 3. ώς είναι Α . | 4. λεγού

σης Α . || 5. προσέτεινεν Α ; προέφερεν L. || 6. κατοπτεύσας ( κατασπεύσας L. ; correx . Bisseus ) π . κ . om. Α . | 7. χρησάμενος

L , quod correx . Bisseus ; ήγησάμενος Α . || 8. εν εαυτώ addit L. | 9. κοινών Α ; κοινωνε δε L ; deinde της πασών μητρός δι

καιοσύνης conj . Bissaeus ; ανωτέρα L ; έν om . Α ; μόνη L ; κειμένη om. Α ; τροφεύς Α ; δοτήρ A L ; φύσεως Α; ερευνητά suppl.

Bisseus ; αδίκων , μέν επιμιγνύς A L ; αδίκους μ. αποτίννουσα conj . Bisseus ; forte scr . αδίκοις μεν επιμηνίουσα. | 10. διο

ποθώ Α . Η

Cap. XII . Quæ jam sequitur Brachmanum disputatio legitur etiam in codice C , non ita tamen , ut uno tenore tola

exhibeatur, sed discerptam auctor codicis reliquæ suæ de Brachmanibus narrationi inseruit. Ac prima quidem hæcce ejus

pars post ea legitur, quæ adscripsimus cap. 5 not . 9 , ubi vide . || 1. tớ Baothai om. A. || 2. A2. om . A , post v. tuži

rare . Eo vero tempore , quo Brachmani fluvium transire

consueverunt, divino asserunt judicio dictum animal non

videri in fluvio . Makimi etiam dracones illic esse dicuntur,

habentes septuaginta per longitudinem cubitos , unde ego

unius pellem vidisse me memini (quadraginta] duos in latitu

dine habentem pedes. Formicas etiam illic esse ad modum

palmæ hominis, scorpiones vero ad cubiti humani mensuram

adesse loquuntur. Propter quæ monstra periculosus est

ipsorum transitus locorum. Non tamen ubique animalia

ista nascuntur , sed in illis partibus tantum , quae ab homi

nibus non inhabitantur. Plurimique illic elephantum gre

ges esse dicuntur.

Hæc sunt quæ a Thebæo scholastico de Brachmanis audi

visse se affirmat Musæus. Quæ vero ex historiis de Alexan .

dri vita legi et quæ ex plerisque auctoribus ad hæc facien

tia de illis desumpsi , nunc subnectam.

XI . Alexander imperator , quum ei Macedoniæ solius

imperium non sufficeret, neque Philippo patre tantum pos

set esse contentus, Jovis Ammonis filium semet esse dicebat.

Et quamvis originem ipsius facile ipsa rei veritas compro

baret , falsis tamen quibusdam , et ut ei videbatur, invictis

modis aliam sui esse naturam generis adstruebat. Itae

que solemni bellorum apparatu , ac instructis equitum

peditumque militum copiis , e Macedoniæ regione consur

gens totum pæne peragravit mundum : et antequam in

provinciam Babylonis accederet, Europam quidem et Asiam

veluti quædam parva loca transcurrit; venit tandem in

partes nostri quoque orbis , ut eas inspiceret, quasque cum

reperisset suis conformes sensibus, ipse dicebat : a Sapien

tia , providentiæ mater, habens cum virtute ipsa , qux

omnium virtutum caput est , quandam communionem , in

sola veritate consistens, alens omnem faciensque naturam ,

cujus donum est nostrorum sermo verborum , notitiamscien

tiamque communem scrutans et perspiciens, injustis quidem

tribuens quæ merentur, justis autem parcens : da mihi quæse

te placidam , ut possim ad illa quæ cupio his precibus per

venire, Brachmanos vero bonitate ac sapientia præditos viros

hic præsentes cernere . Veni enim , ut aliqua cognoscerem
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ημάς: όπερ προθυμότερον (3) αποδεχόμεθα Βραχμάνες, | ανδρεία τo (19) φονεύειν άνδρας: ληστού γαρ έργον

ότι εστί βασιλικώτερον εν τω βίω ημών · τούτο γάρ | εστίν. 'Ανδρεία δε (20) εστι τό πάση αέρων κράσει

ηθέλησας μαθείν , βασιλεύ (4 ) Αλέξανδρε: ο φιλόσοφος | μάχεσθαι γυμνώ τω σώματι και γαστρος επιθυμίας

γάρ ου δεσπόζεται , αλλά δεσπόζει άνθρωπος γάρ αυτου αναιρεϊν και τους εν αυτή πολέμους μάλλον νικήσαι

ου κρατεί παντελώς . 'Αλλ' επειδή μέχρι του νυν (6) και υπό της επιθυμίας μή καταγωνίζεσθαι προς το δρέ

διαβεβλημένοι ήπιστούμεθα υπό σου , γευσόμενος νύν (6) | γεσθαι δόξης και πλούτου και ηδονής. Τούτους ούν

των αληθινών λόγων ήλθες (7 ) . Κάλανος γάρ κακός νίκησον πρώτον, Αλέξανδρε , τούτους απόκτεινον. Τού

ανήρ ημίν γεγένηται , και διά Κάλανος άνδρες “Έλλη- τους γάρ εάν (21) νικήσης, ούκ έστι σοι χρεία προς τους

νες Βραχμάνας έγνωτε , αλλ ' ουκ επέγνωτε(8) · εκείνος | έξω μάχεσθαι · τοίς γάρ έξω μάχη , ένα τούτοις ενέγκης

γάρ ουκ ήν ημέτερος , απ’ αρετής δραπετεύσας εις | φόρους (22). Ου (23) βλέπεις ότι τους έξω νικών (24)υπό

πλούτον (ο) . Ουκ ήρκησεν αυτώ Τιβεροβοάμ ποταμού | των ένδον νενίκησαι; Πόσοι σοι δοκούσι βασιλείς ανοίας

(1ο ) πίνειν ύδωρ σωφροσύνης (11) και αμολγάς εσθίειν, εν τοις άφροσι τυραννείν( 25 ); γλώσσα , ακοή , όσφρη

εν οίς αυξάνεται τους θεοπρεπής , αλλά ( 12) πλούτον σις , όρασις , αφή , γαστηρ , αιδοία , όλος ο χρώς (26).

έσχεν εχθρών ψυχής και ούτως εν εαυτο δεινόν ανέ- | Πολλαι δε και έσωθεν, ώσπερ αμείλικτοι δέσποιναι και

φλεξε πυρ και εις ηδονήν εαυτόν ( 13) απέστρεψεν από τυραννίδες ακόρεστοι , απέραντα επιτάττουσιν (27) επι

σοφίας. Ημών δε ουδείς ( 14) επ' ανθράκων κυλίεται , θυμίαι, φιλοχρηματίαι, φιληδονίαι, δολοφονίαι (28) ,

ουδέ άλγηδών ημών δαπανά το σώμα , αλλ' έστιν ημών | σωματομιξίαι , φονοκτονίαι , διχοστασίαι: αίς πάσαις

ή τροφή (15) υγείας φάρμακον. 'Απλουτοι δ ' εσμέν | ταύταιςκαι άλλαις πλείοσι βροτοί δουλεύουσι , δι' άσ

κατά την φύσιν » και ομοίως πάσι τω βίω ημών έπα- περ φονεύουσι και φονεύονται . Βραχμάνες δε νική

κολουθεί ο θάνατος . Ει δε των θνητών τινές ανδρών (16 ) | σαντες τους έσωθεν (29) πολέμους προς τους έξωθεν ου

ψευδείς μαθόντες λόγους , και κενοϊς ημάς υποτοξεύουσι | μαχόμεθα (30) : αναπαυόμεθα βλέποντες ύλας και

βέλεσιν, αλλά την ελευθερίαν ημών ου βλάπτουσιν. ουρανόν, και ακούομεν ορνέων ήχον ευμελή και αετών

Ισον δ' εστί το ψεύδεσθαι και το τάχος πείθεσθαι » | κλαγγήν, φύλλα τε περιβεβλήμεθα και αέρι ενδιαιτώ

αδικεί γάρο ψευδόμενος δς πείθει , αδικεί δε και ο πει- μεθα (31) και καρπούς έσθίομεν και ύδωρ πίνομεν,

θόμενος ψευδομένα προσέχων πριν ή ταληθές μάθη . | θεώ ύμνους αδομεν και τα μέλλοντα επιθυμούμεν, ου

Διαβολή γάρ μήτηρ εστί πολέμου και τίκτει οργήν (17 ) , | δενός μή ωφελούντος ακούομεν τοιαύτα Βραχμάνες

αφ' ής μάχονται και πολεμούσι (18). Πλήν ούκ έστι | ζώμεν (32), ου πολλούς λόγους λέγοντες και σιωπώντες.

ponitL ; ενταύθα post v. ημάς add . C. || 3. sic Bisseus ; πρότερον L , omisso όπερ ; όπερ πρώτον A C ; dein απεχόμεθα Α. |

4. βασιλεύ AC ; malirm βασιλεύς ών ; mox ου δεσπόζεται αλλά et παντελώςom. Α . || 5. μέχρι νύν L ; μ. τούτου C. | 6. γευσάμενος

γαρ των C ; γ . αληθ. Αγ. νύν άλ . .. || 7. γνώθι C. || 8. αλλ' ουκ ε. om. LC ; pro έγνωτε C έγνωσαν. | 9. εις πλ. om . C ; εις

om . Α. | 10. sic L ; τιβήριο ποτ. Α ; εν τη Βαροάμ C ; Ταγαβενά legitur ap. Pseudo - Origenem philos . 24 vol . 1 , p . 204 ed .

Ρar. 1733. || 11. αγαθόν add . C ; lein αμόγλας LC ; γής post εσθίειν add. C | 12. αλλά om.LA.|| 13. αυτόν L C ;om. Α .

| 14 των Βραχμάνων addit C ; dein : επ' α . πορεύεται και μάλλον κυλίεται C. | 15. τροφή , ζωή L C. || 16. κακών ανδρών τι

νες Α ; οι δε ... μανθάνουσι λ . και καινοϊς υμάς αποτ . βέλεσιν , omissis reliquis , C. || 17. εν ανθρώπους add. C. | 18. Αλέξανδρε ,

άνθρωποι addit C. || 19. το πολεμείν και φον . Α ; ουκ έστι το φονεύειν ανθρώπους ανδρεία C. || 20. δε πάλιν εστί τω C ; εστί πρός

το ( 1. το πρός ) πάσαν L ; εστί πρός απασ . χειρών μ. Α. || 21. εάν μόνον C. || 22. τοϊς γάρ... φόρους om . C. | 23. ου om . Α. Η

24. νικάς και LC . || 25. και όσοι σ. δ . βασιλείς εν τοις ά . ότι υπάρχει αυτούς C. || 26. αιδ. 6. ο. χ. om. C. | 27. επιτάττουσαι L.

| 28. φειδωλίαι L ; σωμ . el φονοκτ. om . LC . || 29.ένδον L. || 30. πολέμους και τους έξωθεν , λοιπόν υγειώς έχομεν C ; πολέ .

μους , λοιπόν ανερρώθησαν ( i . e . άνερρώθημεν ) L. | 31. διαχεόμεθα Α . || 32. τοιαύτα.. ζωμεν οm. Α ; ου πολλά λέγομεν ,

a Calano , incola horum locorum , qui ad me festinus acces- enim non fuit noster, qui ad divitias sine aliqua sui excusa

sit , quo nunc persuadente desidero ediscere cuncta plenius, lione transfugit , cui non suffecit de Taberunco fluvio aquam

et videre . » castitatis haurire , neque pressi lactis cibum sumere , qui.

XJI . Brachmanni vero e contra Alexandro ista dicebant : bus deo digna mens crescit , quam ille deo semper habuit

« Venisti ad nos , inquiunt, cognoscere sapientiam cu. inimicam , qua male succensus in iram exarsit, quamque

piens : nos autem Brachmani libenter statim talem susce- de sapientiæ bonis transtulit ad vitia voluptatis. Ex nobis

pimus voluntatem . Hujusmodi enim desiderium in vita autem nullus in prunis ardentibus volutatur, neque ulli

ac moribus nostris regnum (regium) judicatur , quod nunc dolores corpora nostra consumunt , sed vita nostra medi

discere imperator ipse voluisti. Philosophus enim non camentum aliquod sanitatis est. Naturali autem beneficio

dominio alterius obtemperat, sed ipse dominatur : homo alieni a divitiis omnibus sumus : æquo etiam vitam nostram

enim in eum non habet potestatem . Sed quoniam nihil no- mors fine comitatur. Et si interdum nonnulli forte morta .

bis hactenus credens ( eo quod usque ad præsens tempus lium , ad quos falsorum venit doctrina verborum , percutere

male de nobis apud te quidem locuti sunt ) , nunc ad nos nos vanis tentant sagittis, ingenuitatem tamen nostram læ

vera degustans venisti. Calanus enim vir apud nos pessi- dere ac vitiare non possunt. Unum atque idem est men

mus fuit , per quem vos Græci homines Brachmanos agno- tiri , et credere mentienti . Nocet enim si quis alicui falsa

vistis quidem , bene tamen non potuislis agnoscere. Ille ' persuadet ; nocet et sibi, qui dum mendacio credit , non
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Υμείς δε λέγετε και δεί μή ποιεϊν (33), και ποιείτε και μή | σκοτού και σώμα εκτήκει ( 13). Ημείς δε προς αλή

δεί λέγειν. Παρ' υμίν δε (34 ) ουδείς φιλόσοφον οίδεν θειαν την φύσιν επείγοντες (64) [ και] τα ταύτη απο

εάν μή λαλήση (35) : ομών γάρ ο νούς εστί η γλώττα , | κληρωθέντα , εκείνων και προνοούμεν. Πείνης παρα

και επί τοις χείλεσιν αι φρένες . Χρυσόν και άργυρον | γενομένης, ακροδρύους και λαχάνοις τοις εκ της

συνάγετε, δούλων χρείαν έχετε και μεγάλων οίκων, | προνοίας ημϊν χορηγουμένοιςιώμεθα ταύτην · και δίψης

αρχάς διώκετε (36), εσθίετε και πίνετε όσα και τα παραγενομένης , επί τον ποταμόν ερχόμενοι , χρυσόν

κτήνη , ουκ αισθάνεσθε (37) ως ιδιώται περιβάλλεσθε πατούντες (45) ύδωρ πίνομεν, και ταύτην θεραπεύο

μαλακά , εξομοιούμενοι τους σκώληξι τους σηρικοδια- | μεν (46). Χρυσός δε ου παύει δίψαν, ουδέ λιμόν πα

σταϊς (38) , αδεώς πάντα πράττετε και εφ' οίς πράττετε Γραμυθείται, ου τραύμα θεραπεύει, ού νόσον ιάται, ουκ

μετανοείτε (39) , καθ' εαυτών λαλείτε (40) ως κατ' εχθρών, | απληστίαν εμπίπλησιν , αλλά μάλλον και προσεξεγείρει

της γλώττης εξουσίαν έχοντες υπ' αυτής πολεμείσθε· ταύτην την ξένην της φύσεως επιθυμίαν. Και διψών

κρείττονες υμών εισιν οι σιγώντες , κάν εαυτούς ούκ / μεν άνθρωπος δηλον ότι (47) επιθυμεί πιείν , και λα

ελέγχωσι· παρά προβάτων ώσπερ αιχμάλωτοι έρια | βών ( ) ύδωρ πέπαυται της δίψης και ο πεινών φυσι

δανείζεσθε, δόξαν τους δακτύλοις υμών ως ξόανα περι- κώς επιζητεί τροφήν και φαγών κορέννυται και της

τίθεσθε , χρυσόν ως αι θήλειαι φορείτε , και επί τούτοις | επιθυμίας πέπαυται (49). Παντάπασιν ουν δηλον ότι

μεγαλύνεσθε ( 11 ) , καθ' ομοίωσιν του κτίσαντος δημιουρ- | ξένον φύσεώς έστι το χρυσού επιθυμεϊν · πάσα γάρ επι

γηθέντες ανημέρων θηρίων θυμόν τίκτετε όταν πολλάς | θυμία πέπαυται βροτών , όταν λάβη κόρον ( 50), επειδή

κτήσεις περιβάλλησθε, επί τούτοις μεγαλύνεσθε (42) , | τη φύσει τούτο συνέσπαρται (61 )· ο δε των χρημάτων

και τούτο βλέποντες ότι πρός αλήθειαν ουδέν υμάς | έρως ακόρεστός έστι διά το είναι τούτον παρά φύσιν.

δύναται ωφελείν χρυσός γάρ ψυχήν ουκ ανίστησιν , | Έπειτα και εν αυτώ κοσμείσθε (52) και επί τούτω

ουδέ σώμα πιαίνει , αλλά τουναντίον μάλλον και ψυχήν | δοξάζεσθε , των άλλων ανθρώπων υπερμεγαλυνόμενοι

σιωπώμεν τους πολλούς λόγους Α .|| 33. α δείπ. Α L. | 34.ημίνγάρ. C. || 35. sic . C ; ουδείς φιλοσοφώνουδεν , ει μή λαλήσωσιν L ;

παρ' υμίν τους φιλοσόφους ουδέν οίδεν , ει μή λαλήσωσι Α . || 36. εκδιώκετε C. || 37. ουδέ addit A. || 39. εξομ.... σηρ. om. C ; αδεώς

orm. Α . | 39. μεγαλύνεσθε Α . | 40. εαυτούς καταλαλείτε C. | 41. επαίρεσθε C , sequentia usque ad περιβάλλεσθε onmit

tens ; επί τ . μεγ . latina omittunt ;recte , puto ; in graecis mox iterum ponuntur . || 42. ε . τ. μ . om . Α . 43. σκοτίζει ψυχήν κ.

σ . τήκει C. || 44. επιγνόντες A. deinde addidi και . || 45. χρ . πατ . om. C. | 46. θεραπεύοντες. || 47. δηλόν τι επιθυμεί omisso

πιείν Α ; δήλον ε . π . C ; ανθρ. επ . π . L. || 48. πιών C. || 49. κ. τ . ε . π. om. C. ] 50. καιρόν Α ; τοις βροτοίς , όταν λάβωσι

τον θάνατον κατά νούν C. H 51. συνέπαρται Α. και τούτο συνέπαρταται C. | 52. το κοσμείσθαι.. δοξάζεσθαι Α ; ένδοξά

facile ad ipsam veritatem pervenire valet . Insimulatio deo canimus, et futuri seculi vitam desideramus , nullum

autem mala inimicitiarum quaedam et certaminum mater que quod prodesse nobis non possit, audimus. His ergo nos

est , quæ ex se iracundiam parit , ex quibus rursus jurgia Brachmani moribus contenti vivimus,paucisque sermoni

et bella nascuntur. Nulla tamen virtus est occidere ho- | bus agilatis mox tacemus. Vos autem dicitis quidein quæ

minem : latronum enim iste , ut novimus, mos est. Sed debeant fieri, nec tamen facitis. Philosophum vos nullum

nos virtutem veram vocamus contra aurarum mutationes putatis nisi eum qui noverit loqui : vester enim est omnis

nudo corpore dimicare , desideria ventris abscindere , et sensus in lingua, vobisque in oris vestri labiis tota sapientia

varias ipsius pugnas abstinentia patientiaque superare. Igitur est. Aurum argentumque colligitis , plurimis servis et

prius vince hos inimicos ante omnia tuos , si fortis videris magnis domnibus indigetis : affectatis honores , et sectamini

tibi , et exinde opus tibi non erit adversum quempiam cer- dignitates , editis tantum atque potatis, quantum jurat

tamina externa committere. Idcirco enim contra eos qui expleri , utimini æque et vestibus delicatis semper acmol

foris sant , commoves bella , ut istis quos intrinsecus habes , libus , eaque facitis quorum pænitentiam mox geratis :

alimenta et fomenta suppedites. Sed tu vides quod eos contra vos ipsos veluti contra inimicos vestros soletis loqui,

quidem , cum quibus foris dimicas, vincis , ab iis autem cum tamen habere vos linguæ propriæ potestatem sciatis.

quos nosti , qui intra te sunt , superaris. Considera igitur Longe profecto meliores sunt illi qui tacere consueverunt,

quanti tyranni in stultorum cordibus degunt, oculi, aures , non enim se ipsos loquendo revincunt. Mutuam mercedem

nares , venter , virilia , totumque corpus humanum ; quam ab omnibus ( ovibus ) accipitis : gloriosum , ut putatis,

multa etiam desideria nascuntur intrinsecus, quibus omni. ornamentum digitis vestris imponitis aurum : vos quoque

bus genus mortale succumbit et servit, propter quæ cuncta ( ut) feminas videmus ornatos, cum sciatis quod id ipsum ,

et jugulantur et jugulant . Nos autem Brachmani, quia in quo magnopere creditis , quantum ad rem pertinet ve

omnia quæ intrinsecus habemus bella superamus , jam de ram , vobis prodesse nihil possit. Auro enim non extollun

reliquo incolumes atque securi in summa pace requiesci- tur animæ , neque corpora nutriuntur, sed e contra per

mus. Silvas videmus , cælumque suspicimus , aquilarum illud utraque ista vitiantur. Nos autem qui cognoscimus

diversarumque avium gratissimas voces semper audimus, veritatem ipsamque naturam , si cæperimus sitire, ibimus

nudo sub aere arborum foliis nostra corpora contegimus , ad Nuvium , aurumque calcantes, aquam bibemus. Auto

corumque fructibus vescimur, aquam bibimus , hymnos enim nequit sedari lames , ac sitis nescit exstingui. Nches
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και διά τούτο τα κοινά των πάντων ίδια ποιείτε (63), την ] Τότε Αλέξανδρος και βασιλεύς ακούσας ταύτα πάντα

ομοίαν πάσι μίαν φύσιν της φιλαργυρίας εις πολλάς | παρεκάλεσε τούτον τον (2) διδάσκαλος αυτών και

γνώμας λοιπόν κατατεμνούσης. Κάλανος ούν και ψευδής πρύτανιν, τοις λόγοις τούτου (3) συντυχείν. Οι δε

φίλος υμών (54) ταύτην έσχε την γνώμην, αλλ' υφ' ημών , υποδεικνύουσιν αυτώ μακρόθεν (4 ) τον τόπον του Δαν

καταπατείται, και ο παραίτιος πολλών κακών πάσι | δάμεως . Ελθών δε εκεί και Αλέξανδρος , ουκ είδεν αυτόν

παρ' υμίν εστίν έντιμος (55) και τιμάται υφ' υμών . Η παριών· εν ύλαις γάρ κατέχειτο συχναϊς, επί φύλλους

Άνωφελής δε(56) ών ημίν παρ' ημών παραπέμπεται η αναπαυόμενος εν ειρήνη (5 ) , έχων πηγήν εγγύς [ήν ] ως

εξουδενωθείς , και πάντα όσα ημείς καταπατούμεν, μαστόν ακέραιον ήμελγε μητρός γης. Ως ούν ουκ

ταύτα εθαύμασεν ο φιλαργυρήσας Κάλανος, και μάταιος είδεν ο Αλέξανδρος Δάνδαμιν. τον των Βραχμάνων

ομέτερος φίλος , και ουχ ημέτερος μέλεος (67) και η επιστάτης και διδάσκαλον , πέμπει προς αυτόν φίλον

των άθλίων ελεεινότερος, την ψυχήν εαυτού απώλεσε | εαυτού τινά Ονησικράτην ονόματι , λέγων τούτω(6)

φιλαργυρήσας και διά τούτο άξιος ημών ουκ εφάνη , « Σπεύσον προς τον διδάσκαλος των Βραχμάνων, τον

ουδέ άξιοςτης προς θεόν( 58 ) φιλίας ουδε ένανεπαύσατο | μέγας Δάνδαμιν , ώ 'Ονησίκρατες , και η αυτον ημίν

ταϊς εν ταις ύλαις αμεριμνίαις , εν ταύταις εντρυφήσας , άγαγε τον άνθρωπος (7), ή μαθών τα περί αυτού, που

ουδέ ελπίδα (69) έσχε της μετά ταύτα προσδοκίας , την διάγει ανάγγειλόν μοι το τάχος, όπως αυτός εγώ πα

αθλίαν εαυτού ψυχήν φιλαργυρία κατακτείνας(6ο). ραγένωμαι προς αυτόν. Ο δε Όνησικράτης λέγει

αυτό : « Το κελευσθέν ποιήσω διά τάχους , βασιλεύς

[ΚΕΦ. ΙΓ '.]
σον γάρτο προστάττειν, το δε δράν εμόν έστι (8 ) . » Πο

"Έστι δε τις παρ' ημίν Δάνδαμις , δς εν ύλη ανα- | ρευθείς δε ούτος και τον μέγαν Δάνδαμιν ευρών, είπε:

κείται (1) επί φύλλοις εν ειρήνη εγγύς έχων πηγήν , « Χαίροις , διδάσκαλε Βραχμάνων · υιός θεού Διός του

[ ήν ] ως μαζόν ακέραιον αμέλγει μητρός [γής]. Η μεγάλου , βασιλεύς Αλέξανδρος, ός έστι παντός ανθρώπου

ζεσθε L. J 53. ποιείται A ; ποιούσι C. ] 54. ημών Α ; ο ψευδόφιλος ημών C. || 55. έν τιμή Α. || 56. γάρ L ; παρ ' ημών ( υμών Α. )

om. L. || 57. ημέτερον μέλος C ; mox κακώς απώλεσε. ] 58. προς τον θεόν L ; τ. πρ . θ. αυτού φιλίας . Ούτος ο Κάλανος ουκ άνε

παύσατο C. || 59. ελπίδας Α ; ελπίδα παντελώς έσχε της μετανοίας C. || 60. Post haec cod . C pergit : “Ο δε Αλέξανδρος θέλων πει

ράσαι ή μάλλον ειπείν περισσοτέρως δοκιμάσαι την τούτων σοφίαν , έφη προς αυτούς τάφους ουκ έχετε etc. quae ex codd . AB

legimus cap. 6. Quibus absolutis , ad Nostra rediens Alexandrum quærentem introducit : 'Exete ávaxta ; Respondent

Brachmanes : " Έστι τις ημίν Δανδάμης etc. , que seq capite leguntur ( Cf. cap . 6. not . 12 ) .

Cap. ΧΙΙΙ . 1. κατακείται L ; dein ός ειρήνην ( κρήνην C) εγγύς έχει A L. C. πηγήν] την γήν Α ; μαζόν] μαστόν L ; αμέλγει ]

αμέλγων A L ; αμέλγει μ . ιδίας γής C. Totus hic locus e seqq . huc translatus. || 2. τούτον δ. L ; τον δ . Α ; ίνα τον διδ ... συν

τύχη C. || 3.των λόγων τούτων AL ;om. C.|| 4. μακρ. om. Α. || 5. αν. και ειρήνην Α πηγήν et εγγύςom. Α . || 6. πέμπει προς τον Ο.

ο. λέγων: Σπεύσον Α . || 7. και η.. άνθρωπον om. L ; τον άνθρ. om . Α. || 8. εστί om. L ; το δε δρασσάμενον ημίν εστί Α . |

auro venit vulnerum cura , non ægrotorum medicina inter silvas habere meruit securitatem , neque illam sperare

meinbrorum , non ulla refrænatio cupiditatis immense, sed gloriam potuit, quæ promittitur in futuro.

hortatus magis ac provocatio major ad novam nescio quam XHI . Alexander imperator ubi venit ad silvas , Danda

concupiscendi libidinem. Et sitis quidem illa naturalis mim quidem ipsum in transitu videre non potuit : in silva

cum fuerit , cum aquam quam desideravit acceperit, si. enim jacebat, recumbens super arborum folia in securitate

tire mox cessat : similiter etiam naturalis fames , quando et pace , proximus fonti , quem quasi uber terræ matris

escam quam quærit acceperit, conquiescit. Si igitur eo- incorruptum atque integrum in os suum emulgere consue.

dem modo eademque natura aurum quoque humanus ani- verat. Misit autem ei Alexander amicum quendam nomine

mus desideraret, ubi primum accepisset quod optabat Onesicritum , dicens ei : « Onesicrite , memoratum virum

accipere , sine dubio cupiditas et ipsa cessaret : sed nedum Dandamim ad me venire festina, aut causam propter quam

ista non cessat, imino semper nova et sine aliqua inter- venire noluerit , nuntia , ut ego ipse ad videndum eum per

missione desiderat , quia non ex commonitione naturæ desi- gam . » Cui ille respondit : « faciam cum celeritate quod

derium tale procedit. Postremo, in quo apud vos homines præcipis. Nam sicut jubere tuum est , ita meum esse co

et ornantur et gloriantur, in eodem apud nos spernuntur.
gnosco tuis jussis obtemperare. Ubi igitur supradictus ad

Calanus amicus est vester, sed spernitur et calcatur a nobis. Dandamim nuntius venit , his eum allocutus est verbis :

Qui ergo multorum malorum auctor apud vos fuerit, a
« Dixit filius dei Jovis magni , Alexander imperator, qui est

vobis honoratur et colitur : quia vero est inutilis, projici- dominus generis humani, ut properes ad illum venire , qui

tur a nobis : et illa quæ nos omnino non quærimus, Calano a tibi , si veneris , plurima dabit munera : si vero venire

pro ea quam habuit erga pecuniam cupiditatem , placue. nolueris , veluti contemptorem , te capite puniet. » Quæ

runt . Sed non erat noster hic talis , qui animum suum cum ad Dandamis aures dicta venissent, non urrexit ex

miserabiliter læsit ac perdidit, ob quod neque dei neque foliis , quibus fultus jacebat , sed tale responsum ridens

nostri amicus esse visus est dignus, neque in hoc sæculo reddidit ac recumbens : « Deus , inquit ,maximus pararo



110 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ Γ, ιγ, ιδ .

δεσπότης, καλεί σε ός έλθόντι (9) σοι προς αυτόν πολλά πότον. Τα δε λοιπά χρήματά τε και πράγματα μετά

και καλά παρέξει δώρα , μή ελθόντι δε την κεφαλήν μερίμνης συναγόμενα , [και οι συνάγοντες αυτά εν εκεί

αποτεμεί . » “Ο δε Δάνδαμις ακούσας και μειδιάσας νοις απολλύμενοι ( 16) ] ουδέν έτερον ή λύπην (17)

χαριέντως ουδ' επήρεν εαυτού της κεφαλήν από των | παρέχειν είωθεν, ής έστιν εμπεπλησμένος πάς βροτός.

φύλλων , αλλά καταγελάσας τούτου κατακείμενος | Νύν δε εγώ καθεύδω επί στρωμνής φύλλων κεκλεισμέ

απεκρίνατο ούτως· « Ο θεός, ο μέγας βασιλεύς, ύβριν ή νοις όμμασιν ουδεν τηρών : χρυσόν γαρ εάν θελήσω

ουδέποτε γεννά, αλλά φώς, ειρήνην, ζωήν καιύδωρ, σώ- τηρείν, διαφθείρω μου τον ύπνον. Γη μου πάντα φέρει,

ματα ανθρώπων(το)και ψυχάς, και ταύτας δέχεται , όταν | ως μήτηρ γάλα ( 18) το τεχθέντι . Εφ' και θέλω, έρχο

μοίρα λύση της μη δαμασθείσας τη επιθυμία ( τα ) . | μαι , και μη θέλω μεριμνάν, ουκ αναγκάζομαι. Εάν δε

'Eμός ούτος δεσπότης και θεός μόνος , δς φόνον αποστρέ- | μου την κεφαλήν αφέλη (1ο) Αλέξανδρος , την ψυχήν

φεται , πολέμους ου κατεργάζεται . 'Αλέξανδρος δε ουκ απολέσει , αλλ' ή κεφαλή (20) μέν μένει σιωπώσα,

θεός ούκ έστιν , ειδώς αποθνήσκειν . Και πώς πάντων η ψυχή δε μου προς τον δεσπότην απελεύσεται , το σώμα

εστί δεσπότης, δς ου παρήλθε ποταμόν Τιβεροβοάμ( 12), ως ράκος επί της γης καταλιπούσα , όθεν και ελήφθη.

[ουδ' εις κόσμον όλον τον εαυτού θρόνον τέθεικεν,] έμ- | Πνεύμα δε γενόμενος ( 21) εγώ αναβήσομαι προς τον

παλιν δε φερόμενος (13) ζώνην Γαδου ουδέπω παρήλθεν , | θεόν μου , δς ημάς κατέκλεισεν εν σαρκί καταπέμ

ουδέ της μεσοπορίας ηλίου είδε τον δρόμον εν δε τοϊς | ψας (22) επί την γην , πειράζων πως (23 ) καταβάντες ως

βορείοις μεθορίοις ή κραστιφόρος Σκυθία ουδε γινώσκει η προσέταξε ζήσωμεν αυτώ δς απελθόντας προς αυτόν

αυτού το όνομα. Ει δε αυτόν ου χωρεί και εκεί γή , δια- | απαιτήσει λόγον , δικαστής ων πάντων υβρισμάτων (24) :

βαινέτω Γάγγην ποταμών και ευρήσει γήν δυναμένην , οι γάρ των αδικουμένων στεναγμοί των αδικούντων

ανθρώπους φέρειν (13*), είπερήπαρ' αυτοίς ουκέτι υπο- κολάσεις γίνονται. Ταύτα δε απειλείτω Αλέξανδρος τους

μένει βαστάζειν αυτόν (14). “ Όσα δε μοι ομολογεί | θέλουσι χρυσόν πλούτου (25), και θάνατον φοβουμένοις

'Αλέξανδρος και όσα επαγγέλλεται παρέξειν μοι δώρα , προς ημάς γάρ τα δύο όπλα (26) αυτού πέπτωχεν' οι γάρ

εμοι άχρηστα τυγχάνει. Ταύτα δέ μοι φίλα και χρηστά | Βραχμάνες ούτε χρυσόν φιλoύσιν , ούτε θάνατον φοβούν

[και χρήσιμα] τυγχάνει , οίκος και τα φύλλα ταύτα , και ται. Απελθε ουν (27) και Αλεξάνδρα λέγε , ότι Δάν

τροφή πίων (15), αι παρανθούσαι βοτάναι, και ύδωρ εις | δαμις των σων χρείαν ουκ έχει. Και διά τούτο πρός

9. ελθόντος σου L. || 10. σώμα ανθρώπων Α. σώμα ανθρώπου LC . || 11. λύση ταύτας, μηδαμώς θήσας επιθυμίανLC, nisi quod

C om. ταύτας . || f2 . Τιβέρναβον Α ; του Βεροάμ . C. || 13. Locus in omnibus libris corruptus . L : ήπαλινφόροις ουδέ ζών εν

άδου ουδέπω παρήλθεν , ουδέ τ . μ . ή . οίδε τ . δ . , και μεθορίοις καρσιφoρίοις συνθία ουδέ γ . α . τ . όνομα . Cod. C : έμπαλιν φέ

ρόμενος ζών δε έν άδου ουδέπω π . , ο . τ . μ . είδε τ . δ. , Σκυθία δε ου γ. α. τ. ό . Cod . Α : ποταμόν Τιβέρναβον ουδέ Κόνωυλον

ουδέ ώρoν , ον εαυτού επί πολλούς πόρους ουδέ ζών έν άδη ούπω παρήλθεν , ουδέ τ. μ . είδεν τον τρόπον εν μεθορίοις και μεθο

ρίοις κραστιβάρoις Σκυθία ουδέ γ. α . τ . όνομα. Ex latinisscripsi Γάδου ( i . e . Γαδείρων ) . De reliquis tu videas. | 13 *. χωρείν

Α. || 14. τούτον LC. || 15. τρυφήσιον αι παρ' Αθήνας βοτάναι Α . || 16. απολέσθωσαν C. scripserim τοίς συναγ . κτλ. | 17. λύπας

I. C. λύπη Α . mox pro ής ,Lή, C ει . || 18. γάλα δε εστι το τ. L. || 19. ανέλη Α . αφαίρη C. | 20. αλλά μένει αυτή μόνη σιω
πώσα L ; αλλ' εί κεφαλή μένει σ. C ; αλλά την κεφαλήν μόνη σιωπώσα Α. || 21. ών C. | 22. καταλείψας L ; επί γην L. επί της

γής C. | 23. ίνα C. || 24. πάντων έργων και λόγων C. || 25. πλούτον L ; orm . Α . || 26. δε τα άνω όπλα Α. | 27. pergil C : και

cuiquam nescit injuriam , sed lumen vitæ rursus iis præstat , omnia ut lac mater infanti ministrat. Ad quemcumque

animis , quæ suo solverint fato . Meus ergo ille solus est accedere voluero locum , vado ; quocumque autem ire no

dominus , qui homicidia vetat , et qui bella non concitat. luero , nullius sollicitudinis necessitate compellor. Et si

Alexander vero non est deus, quia et ipse moriturus est . caput meum voluerit abscindere, animam auferre non po

Quemadmodum igitur potest esse omnium dominus, qui non- terit : sed caput tantummodo jacens tollet, anima vero dis

dum Tyberoboam fluvium transfretavit, neque per totum cedens , caput veluti sui partem vestis alicujus relinqnet,

mundum sedem suam locavit, non zona (sic) Gadem trans . ac reddet ei a quo id susceperat, nempe terræ . Cum autem

iit , non in medio orbis cursum solis aspexit ? Quare gentes factus spiritus fuero , ad deum qui eum intra hanc carnem

plurimæ nec ejus quidem nomen adhuc nosse potuerunt. inclusit , ascendam . Qui cum hoc fecerit, tentare dos

Si autem non capit eum illa quam possidet terra , fluvium voluit , ut videret quemadmodum discedentes ab eo in hoc

transeat nostrum et inveniet solum tale, quod norit homi- sæculo viveremus. Et postmodum cum ad eum fuerinius

nes sustinere. Quæcunque mihi Alexander pollicetur , si reversi , rationem vitæ hujus a nobis exposcet. Cui assi

ea præstiterit, cuncta inutilia mihi erunt . Ego enim habco stens ego videbo injuriam meam , ejusque judicium in illos

domum folia , herbis quoque quæ adjacent mihi vescor, et qui injuriosi mihi fuerunt , intuebor : suspiria enim gemi

aquam poto : posthabeo alia quæcumque cum sollicitudine tusque lasorum incipient lædentium esse supplicia. Hoe

colliguntur ac pereunt, nihilque aliud præter tristitiam quæ . Alexander illis minetur, qui opes desiderant , qui timent

rentibus ea atque habentibus præbent. Nunc igitur secu- mortem , quia nos utrumque contemnimus. Nam Brach

rus quiesco , clausisque oculis nil omnino custodio ; si au . mani neque aurum diligunt, neque mortem verentur. Varle

rum voluero servare , somnum meum dissipo : terra mihi igitur, et lioe Alexandro referas : Nihil tuorum Dandamis
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σε ουκ ελεύσεται· ει δε συ Δανδάμεως χρείαν έχεις , | σείτε (12), Θεού καταφρονείτε. Ο δε Αλέξανδρος

ελθε προς αυτόν . είπε προς αυτόν · « Εγώ σοφόν τι ήκω μαθείν παρά σου

[ΚΕΦ. ΙΔ'. ]
φασί γάρ σε θεώ προσομιλείν θέλω γάρ ειδέναι , τι

των Ελλήνων διαφέρεις , ή τι περισσότερον των λοι

“ Ο δε Αλέξανδρος ταύτα ακούσας παρά του Ονη- πώς βλέπεις και φρονείς (13). » “ Ο δε Δάνδαμις προς

σικράτους μάλλονιδείν αυτόν επεθύμει (1), ότι αυτόν αυτόν απεκρίνατο: « Θέλω κάγώ διακονήσαί σοι λό

πολλά έθνη καθελόντα εις ενίκησε γυμνός γέρων. Πο- γους (1 ) σοφίας θεού , και ένθείναι σοι νούν θεοπρεπή :

ρεύεται ούν ( 2) συν πεντεκαίδεκα φίλοις εις την ύλην αλλά συ τόπον ουκ έχεις έν τη ψυχή σου ώστε χωρήσαι

του Δανδάμεως και εγγύς γενόμενος αυτού κατέβη εκ | την παρ' εμού σοι διακονουμένην δωρεάν του θεού .

του ίππου και απέθετο το διάδημα και πάσαν την περί | πεπληρώκασι γάρ σου την ψυχήν άπληστοι επιθυμίαι

αυτόν (3 ) αλαζονείαν, και εισελθών μόνος εις την ύλην , και ακόρεστος φιλαργυρία και δαιμονιώδης φιλαρχία

ένθα ο Δάνδαμις ήν, ησπάσατο αυτόν και είπε: « Χαί- | αίτινες μάχονταί μοι νύν , ότι σε ενθάδε ( 15 ) περισπώ

ρους Δάνδαμι , διδάσκαλε Βραχμάνων και πρύτανι σο- και ου φονεύεις (16) έθνή λαών πολλών εκχέων αίμα:

φίας : πάρειμι πρός σε ακούσας σου το όνομα , επεί σύ και λυπούνται σήμερον κατ' εμού , ότι πόλιν βλέπουσι

ου (6) παρεγένου προς ημάς . » Ο δε Δάνδαμις είπε: μένουσαν και σωζομένους ανθρώπους . Συ δε είπας

Χαίροις και αυτός , δι' δν πολλαι πόλεις ταράσσον- | και επί τον ωκεανόν αναβήσεσθαι (17) , και μετ' αυτόν

ται και έθνη ακαταστατεί . » “Ο δε Αλέξανδρος κατε- επ' άλλην οικουμένην, και μετ' εκείνην πάλιν εφ' ετέ

σθείς (5) παρά τοις ποσίν αυτού , εκείνην την ώραν(6) | ραν , και σφόδρα λυπηθήση όταν μή έχης ους νικήσεις.

είδε καθαράν (7) τηνγήν από αιμάτων. Και ο Δάνδα- Πώς oύν δύναμαι εγώ θεού σοφίας σοι λόγους λαλήσαι ,

μις είπεν αυτώ (8): » Τί προς ημάς , Αλέξανδρε , πά- τοσαύτης αλαζονείας ( 18) και επιθυμίας αμετρήτου

ρει(0) ; Τι θέλεις βαστάσαι εκ της ημετέρας ερημίας ; | πεπληρωμένης σου της διανοίας, ήν ουδ' όλος (19 )

“Ο ζητείς ημείς ούκ έχομεν , ών (10) ημείς κεκτήμεθα ο κόσμος υπηρετών ηδυνήθη πληροφορήσαι ; Βραχύς

αυτός ου χρήζεις. Ημείς θεόν τιμώμεν, ανθρώπους | εκτίσθης και γυμνός , και εις άνθρωπος παρήλθες (20)

φιλούμεν, χρυσού αμελούμεν , θανάτου καταφρονούμεν, | εν τω κόσμω , και ηύξήθης (21 ) . Διά τι τους πάντας κα

ηδονών ου φροντίζομεν ( 1) · υμείς δε θάνατον φοβεί- τασφάττεις; ίνα τα πάντωνκληρονομήσης (22) ; Και όταν

σθε , χρυσόν φιλείτε , ηδονών ορέγεσθε , ανθρώπους μι- Ι νικήσης τους πάντας , και πάσαν κτήση την οικουμένην,

είπε ταύτα τώ Αλεξάνδρω . Ο δε 'Ονησικράτης απελθών πάλιν πρός Αλέξανδρον είπεν αυτώ , ότι Δανδάμης των σων χρείαν κτλ .

A

Cap. ΧΙV . 1. επεθύμησεν L. | 2. γούν L; ο Αλέξανδρος addit C. || 3. αυτού A C. ] 4. επεί μή π . L ; ακούσας σ. τ. όν . om .

C. || 5. καθήσας L. | 6. εκείνη την ώρα L. dein καθαράν γήν L. || 8. είπεν αυτώ om. A L. || 9. παρής LC. || 10. & LC . Η

11. δ. ου φρ . om . Α . | 12. φιλείτε A | 13. Ελλ . διαφέρεις , missis reliquis , A. | 14. λόγον Α . | 15. ενταύθα C. | 16. φο

νεύεις έθνη και ου λαών πολλώνεκχέεις αίμα . Συ δε είπας κτλ. C. || 17. ελθείν C L. | 18. τοσαύτη αλαζονεία και επιθυμίαις α. A L.

Η 19. όλως A L. | 20. εκτίσθης Α . | 21. αυξηθείς L. || 22. τα πάντα κλ . Α ; τά πάντων λάβης L. τους πάντας λάβης C. ||

quærit : verum si aliquid ex ipsius rebus tu necessarium melius videas quam alii homines , aut amplius scias. » At

tibi esse credis , ad eum venire ne dedigneris. ille respondit : « Ego, inquit , vellem deferre ad te acceptum

XIV . Quæ ubi Alexander per internuntium audivit , de- a deo sensum , sed ipse locum non habes , ubi donum tale

siderare plus cæpit ut talem virum videret ,utque se , qui suscipias. Impleverunt enim animam tuam avidæ atque

multas vicerat gentes , unus et nudus vinceret senex . Pergit immodicæ cupiditates , quas nunc mecum certare con

igitur cum quinque vel ( el ) decem amicis ad eas, quas supra sidero , quia te ab ipsis conor avellere ; quamquam hodie

diximus, silvas , et cum venisset ad proximum , atque ex plurimum mærent , eo quod morte nullius gentis vel san

equo , quo vehebatur, exiliisset, coronam de capite depo- guine polluaris, et quia vident adhuc homines in civitati

suit , omnemque quicirca ipsum erat , superbiæ tumorem bus commorantes. Tu ad oceanum usque vis accedere ,

relinquens , ad memoratum senem ingressus est solus, et post quem aliam iterum partem orbis cupis occupare : et

ad pedes ipsius se dedit, hoc dicens : « Salve Dandami , ego tunc tristitia afficieris , cum non potueris habere quod vin.

ad te veni , quia tu ad me noluisti venire. » Cui ille respon . cas . Quomodo ergo satis facere desiderio tuo poteris , cum

dit : « Ad quid ad nos venisti ? aut quid de nostris solitudi- totus tibi serviens mundus animum tuum explere ac satiare

nibus auferre desideras ? Quod cupis ipse , nos babere non non possit ? Minor mundo longe tu factus es , et si omnia

possumus : quod iterum nos habemus , necessarium tibi simul velis vincere ,atque universa quæcunque tenent ho

non est.. Nos honoramus deum , et amamus hominem , mines possidere , tandem necesse est , ut solum habeas quan.

negligimus aurum , contemnimus mortem , vos autem mor- tum aut tu jacentem tenere me cernis , aut ego occupare

tem timetis , honoratis aurum , odistis homirem , deum video te sedentem . Ex quo iterum si ad alia transeamus ,

contemnitis, » Ad quem Alexander : « Doce , inquit, nos et in aliis quoque tibi siiniles iuvenimur . Eodem enim modo

aliquid sapientiæ ; plenum aiunt te divinitate , et cum quo ipse , omnibus utor elementis, aere , aqua et terra,

ipso colloqui sæpius deo : ego vero scire desidero in qua nec quidquam ultra habere desidero, et omnia juste habeo

re præstantiores Græcis vos ipsos esse dicatis , et in quo aut quæcumque possideo : et si solus omnes lluvios obtineas ,
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τοσαύτην γήν καθέξεις μόνην (23) , όσην εγώ ανακεί- Ι μαι , και το οίδα σοφόν παρά πολλούς (56). Έμε δν (27 )

μενος και συ καθήμενος και τοσαύτης κυριεύοντες γης | βλέπεις, βιώ ως εξ αρχής εκτίσθην, ζω ως παρά της

ένθεν μεταβησόμεθα · ώστε και οι ευκαταφρόνητοι | μητρός ετέχθην, γυμνός , άνευ πλούτου και φροντί
ημείς άνευ μάχης και πολέμου ίσα σοι έχομεν τα πάντα , | δος. Διά τούτο (18 ) όσα ο θεός ποιεί οίδα , και τι δει

γήν, ύδωρ, αέρα και τα πάντα όσα εγώ έχω, δικαίως | γενέσθαι επίσταμαι. Υμείς δε θαμβείσθε μαντευό

έχω και ουδενός επιθυμώ· συ δε πολεμών και εκχέων μενοι περί τωνκαθ' ημέραν εφ' υμίν παρεχομένων (39),
αίμα ( 24), και ανθρώπους πολλούς (25) κατασφάτ- μη συνιέντες τα καθ' ώραν δεικνύμενα υμίν έργα θεού .
των, εάν πάντας κτήση ποταμούς , ίσον εμοί ύδωρ πί- λιμούς , λοιμούς , πολέμους, κεραυνούς , αυχμούς , όμ

νης. Τούτο ούν , Αλέξανδρε , σοφόν μάθε παρ' εμού | βρους και καρπών φοράς προγινώσκω εγώ , και πως και

μηδέν ως πένης (26) θέλε έχειν (27) , και πάντα εστί σα | πόθεν καιδιά τί ταύταγίνεται εμοί παρέχει γαρ γνώ
και ουδενός δεήση : επιθυμία γάρ μήτηρ έστι πενίας σιν ή πρόνοια και τούτο δε λίαν ευφραίνει με (40) ότι

( πενία γάρ έργον αταξίας ) , κακώ φαρμάκω θεραπευο- | ο θεός μετά των ιδίων έργων σύμβουλον πεποίηκε

μένη λύπη, μηδέποτε ευρίσκουσα και ζητεί , μή ανα- την δικαιοσύνης προς εμέ. Πολεμίων (41 ) φόβος εάν

παυομένη οίς έχει , αλλ' αεί βασανιζομένη εφ' οίς ου επέλθη βασιλεύσιν ή και ετέρα πτόησις(42) , προς εμέ

κέκτηται. Πλουτήσεις δε ήδέως (28 ) ως εγώ , εάν | έρχονται (43) ως προς άγγελον θεού · και εγώ έντυχών

μοι συζήν θέλης ( 29) , και εάν μοι προσέχης και ακού- τη προνοία του θεού , πείθω αυτόν αγαθόν τι δούναι τους

σης μου των λόγων (30) και κτήση εκ των εμών αγαθών . Η παρούσα πρός με και τον φόβον τούτων καταλύσας

“Ο γάρ θεός έμοί φίλος, και τοις έργοις αυτού άγαλ- μετά θάρσους αυτούς αποπέμπω. Τι βέλτιον, είπε

λιών προσομιλώ , και έμπνους έν (31) έμοί γίνεται. | μοι , καταβλάπτειν ανθρώπους και κακής δόξης όνομα

Κακούς ανθρώπους αποστρέφομαι· ουρανός μοι στέγη , έχειν, ή μάλλον τούτους φυλάττειν και ευεργέτην γνω

γη μοι πάσα στρωμνή, όλαι τράπεζα , καρποί τρο- ρίζεσθαι; Και τι πρέπει τους υιούς θεού , πολεμείν και

φής (32) απόλαυσις, ποταμοί διάκονοι δίψης· ουκ έσθίω | κατασκάπτειν τα υπό της προνοίας δημιουργηθέντα ,

σάρκας ως λέων, ουδε σηπεται εν εμοίς εντέροις (33) | η ειρηνεύειν και προσανοικοδομείν (44 ) τα πεπονημένα

ζώων κρέας , ουδε γίνομαι τάφος νεκρών αλόγων » πρό- και κατερριπτασμένα (46) ως του δημιουργού λάτριν;

νοια γάρ μοι τροφήν φέρει (34) ως φίλη μήτηρ τω τεχ- Ούκ ωφελήσει σε , βασιλεύ Αλέξανδρε , η εξουσία αύτη ,

θέντι γάλα. Αλλά συ ζητείς μαθείν (35 ) παρ' εμού , ουδε το πλήθος του χρυσού και οι πολλοί ελέφαντες (46) ,

Αλέξανδρε , τι περισσόν των άλλων ανθρώπων κέκτη- | ουδέ εσθής ή ποικίλη και διάφορος ή περί σε , ουδ' και

23. μόνος A L ; dein καταβησόμεθα L. μεταβήσεσθε C. || 24. αίματα L. αίματος C. | 25. π . om . A L. || 26. μηδενός πένης Α .

μηδενός πένητος L , μηδενός ως πένης C. | 27. κτάσθαι C. | 28. η . om. L ; dein ώσπερ L. | 29. θελήσης L C. | 30. τον λό

γον Α . | 31. έμπν. εν οm. Α . | 32. τρυφής A L. | 33. εν εμοί εντέρων Α ; εν εμοί L C. | 34. sic L .; πρ . γαρ πάντα φέρει

καρπούς ώς φ. μ . Α ; τροφήν φέρει καρπού ή γή ως φ . μ . C. || 35. Αλέξανδρε , του μαθείν LC. || 36. προ π . L ; παρά πολλών

C. | 37. όν om . A C.| 38. Διά τούτο όσα ο θεός ποθεί , ως δούλος αυτού εν τούτοις καταναγκάζομαι , ώς θνητός χάριτι αυ

του και το τι γενέσθαι [δεί] μερικώς επίσταμαι εκ θεού προβλέπων C. || 39. ημίν (υμίν C ) περιερχομένων L C. 10. ευφρ . με ,

ότι των ιδίων έργων ο θεός εμέ σύμβουλον πεποίηκεν , ώς υιόν αγαπητόν , ότι θεός μετά των ιδίων έργων σ . π . τ.δ. πρός με L.

|| 41. πολέμων Α . || 42. πτώσις L. || 43. cod . A βασιλεί ... έρχεται et cett .in singulari num . || 44. πρός ανοίαν οικοδομούν Α . Η

plus tamen aquæ quam ego ex ipsis haurire non poteris. ut procreatus sum , et quæ deus faciat agnosco , et quid

Hanc ergo si a me sapientiam discas , nihil tibi deerit : to- fieri debeat scio . Vos autem vanitate magna repleti præ

tumque habebis , si nihil desideraveris. Cupiditas enim sagire vos creditis, cum tamen hæc ipsa quæ per singulos

paupertatis est mater, quæ medicamento malo , hoc est , videtis dies dei opera intelligere nesciatis . Ego cuncta

sollicitudine ,nequit curari : quæ ita semper omnia quærit , cognosco , et unde et quando et quomodo fiant. Pluvias,

quasi invenire nihil possit : quia non in iis ad quæ jam po- siccitates , fulmina , tempestatesque præsagio : et boc est

tuit pervenire, requiescit, sed ex illis quæ necdum tenere quod me delectat et reficit, quia deus habere me comico

se cernit, magis magisque cruciatur . Habebis autem maxi- nionem quandam atque consilium cum operibus suis fecit.

mas cum voluptate opes , si ita mecum vivere voles : et si ad me quemadmodum angelus venit , et si quando aliquid

meis acquiereris verbis, meas divitias possidebis. Amicus timuerit imperator, tunc ego deprecor deum ut boni aliquid

mihi est omnium deus, et de ipsis cum eodem rebus loquor ; ei , cum ad me venerit, præstet, ut eum metu quo laborat,

malorum hominum verba non audio . Cælum habeo pro absolvat, utque ei fiduciam quandam mentis inspiret.

tecto , terra mihi tota pro lecto est. Fluviimihi potum mi. Quid esse rectius dicis , lædere homines , an tueri atque ser

nistrant, mensam silva suppeditat. Non vescor animalium vare ? et quid magis convenit facere filiis dei , aut evertere

visceribus , ut leones , neque intra pectora mea inclusa cuncta pugnando, aut expugnata et diruta instaurare pa

quadrupedum aut volatilium carnes putrescunt, nec sum cando ? Non tibi proderit , imperator, enorme pondus auri,

mortuorum sepulcrum , sed providentia naturalis omnes neque elephantorum , quos sustulisti aliis, multitudo : sed

mihi fructus ut lac mater infundit. Intelligo ipse quid quæ . hæc vox mea et is meus sermo. Tu vero etiain si me in

ras . Sapientem me vides, talis ut factus sum itaque vivo terficere volueris , non timebo , ibo enim ad deum citius,
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στρατός και περί σε (47) περιστοιχιζόμενος , ουδ' οι χρυ- | Απόρριψον από σεαυτού τους των προβάτων μαλλούς

σοχάλινοι (18) ίπποι και οι δορυφόροι και πάντα όσα συ και μή κατάφευγε επί σκέπην νεκράν. Τότε τιμήσεις

των άλλων μετά πολέμων και μάχης αφείλω · αλλ ' ονή- σεαυτόν , μιμησάμενος ημάς , τοιούτος γεγονώς ολος και

σει σε τα μέγιστα , εάν πεισθής τοϊς έμοις λόγοις, και η εκτίσθης (57) : πειράζεται γάρ εις αρετήν εν ερημίαις

επακούσης της έμής φωνής. Συ δε, Αλέξανδρε, κάν η ψυχή. Ελού τοιγαρούν, ώ βασιλεύ Αλέξανδρε , βίον

με φονεύσης , ου φοβούμαι λέγων σοι τα σοι συμφέροντα» | διάγειν άϋλον ημέτερον· ουκ οίδα εί ούτως εί μακάριος

απελεύσομαι γάρ προς τον θεόν μου , δς κατεσκεύασε τα | ως δυνηθήναι σε πεισθέντα τοϊς ημετέροις λόγοις σεαυ

πάντα αυτός γάρ οίδε μου την δίκην , και αυτόν ουδέν λέ- | τον ευρείν. Νύν αναμένουσί σε Μακεδόνες, ένα πολέ

ληθεν , ου όμματα πάντες οι αστέρες , ηλιός τε και σελήνη , μους καταβάλλωσι (58) και ανθρώπους κατασφάζωσι

και αυτός κρίνει και τους (49 ) αδικούντας · δν ου λήση (6ο), και τα εκείνων διαρπάζωσι και λυπούνται σήμερον οι

ουδέ τόπον έξεις που φεύξη τούτον αναστάς(6ο * ) , ουδέ | επιθυμούντες (59) αιμάτων αλλοτρίων, έθνος βλέποντες

τούτου την δίκην παρελεύση» ώστε , βασιλεύ Αλέξαν- σωζόμενον · ιδίων γάρ πλεονεξιών εισί στρατιώται

δρε , μη καταβαλλε & ο θεός θέλει (51) κτίζεσθαι , μηδ' | σήν (eo ) πρόφασιν έχοντες άδικον . Αλλ' , ώ Αλέξανδρε ,

αφανίζειν βιάζου , και εκείνος κοσμείν βούλεται, μηδέ τότε (sr) βίον αμέριμνον κτήση, τον παρά θεού σοι απο

σπένδε αίμα πόλεων, μηδέ νέκρου έθνη διαβαίνειν επ ’ | νεμηθέντα , ίνα και σεαυτώ ζήσης και άλλους μη κα

αυτά · σεαυτώ γάρ μάλλον ζήσαι κρείττον ήπερ άλλουςσαι κρείττον ήπερ άλλους | τακτείνης. Νύν δ' άρα τούτων ακούων των λόγων τί

κατακτείνειν και μη (52) θανόντα άλλους μακαρίζειν , | μέλλεις λοιπόν σεαυτώ προσανέχειν , ή ζητείς προσαρ

και ζημίαν ειδέναι μάλλον τα των άλλων αρπάζειν πάζειν(62) ακμήν , και ταράσσειν έθνη, και φονεύειν αν

ήπερ κέρδος ηγείσθαι τούτο . Τί, μία ψυχή γενόμε- | θρώπους; Και & μεν ειργάσω, και δε πράττεις, και δε

νος, τοσαύτα έθνη καταλύσαι θέλεις; Τι συ αφρόνως μέλλεις ποιεϊν· αλλ' εάν των εμών μή ανάσχη λόγων,

ευφραινόμενος, πολλών κακών την οικουμένην εμπι- όταν(as) ενθένδε απαλλαγής , ών εν αιθέρι( ) όψομαι
πλές ; Τί τας αλλοτρίας συμφοράς ως εαυτού κέρδη σε τούτων τάς δίκας τιννούντα και στεναγμούς πικρούς

δρας ; Τίκατά δακρυόντων σύ γελάς ;[ Τούτου και μεμένη- οδυρόμενόν σε , των υπό σου πεπραγμένων τας ευθύνας

κας εν ερημία , σεαυτόν εκέρδησας και ου φοβήσεις πο- διδόντα και τότε των υπ' εμού σοι διακονουμένων

λέμους (53 ).] Μνήσθητί μου του επ' ερημίαις, εμού του θείων λόγων μνησθήση, όταν μηκέτι σοι διακονούσα

γυμνού και πενιχρού, και σεαυτόν κέρδησον, και τους ίπποι δεδιδαγμένοι πολεμείν, και πλήθη των δορυ

πολέμους καταλύσας την της προνοίας φίλην ασπασαι | φόρων , τότε θρηνήσεις οιμώζων, ζητών δν εις μάτην

ειρήνην (54). Και μη ζήτει εν κακούς άνδρείαν (65) | απώλεσας βίον εις ταραχάς ατάκτους και πολέμους αι .
έχειν, αλλά μεθ' ημών αμέριμνον βίον διάγειν (66). Γμάτων αθώων , όταν μηδέν άλλο έχης ιδείν σου κύκλω

45. κατερριπαμένα L , κατερριπόμενα C ; om . Α. || 46. ή οι π . ε. om.LC. | 47. ο νυν σοι LC. | 48. χρ . om. A L. | 49. του

άλλουςC L. | 50. sic LC; ουκ ωνήσεις, ουδέ τ . έ. όπου λάθης, ώστε μή κατάβαλε etc. Α . Η 50 * . φ. από του προσώπου αυτού C

| 51. μέλλει Α . | 52. μανθάνοντα Α ; num κτανόντα ? C omisit verba μή θ . α. μακαρίζειν , neque sunt in latinis. || 53. inclusi

omittunt CL.|| 54.την της φιλίας πρόνοιαν άσπασαι και ειρήνηνC. || 55. ανδριάντας Α. || 56. αλλ ως ημείς άμερίμνως διάγειν C.

| 57. έπλάσθης C. || 58. καταλάβωσι C. | 59. φονούντες L. φονώντες Α . || 60. ήν L. την C. || 61. πότε LC ; verba αλλ' ώ Αλ.

orm . AL. || 62. αρπάζειν C L. || 63. όταν om. A L. | 64. αέρι L ; απαλλαγείς και ών AL . απαλλαγής και ών C. Latinυς

qui et causam et vitam meam novit . Nihil est quod deum

latere possit, cujus oculi sunt omnes stellæ , sol et luna ,

quæ omnia tu effugere non potes , neque in te judicium

ejus evadere. Noli igitur tu destruere qua ille construxit :

noli tu cupere dissipare ea , quæ ille qui ea fecit , ornare

desiderat : noli immolare sanguinem civitatum , neque trans

ire supra gentium mortuarum cadavera. Longe enim

rectius feceris, si tuam curaveris vitam , quam si alienam

desideraveris mortem : et si contemptis iis quæ proseque

ris damnis , vera elegeris lucra. Cur cum unam possede

ris animam , tot simul vis exstinguere nationes ? Quid de

lectaris totius sæculi malis ? Quid , aliis fentibus , rides ?

Hoc ipso tamen , quod memor mei, qui in solitudinibus

his vivo , esse voluisti , temetipsum lucratus es . Neque

nunc aut certamina perlimescis ,'autlædere quemquam cu

pis , aut virtutem tuam in aliorum malis , quod fecisti sem .

per, exerces . Projice igitur a corpore tuo vellera ovium

mortuarum , neque defunctis volueris te operire tegmini

bus : magis enim ipse cum talem te feceris, honorabia , quia
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temperatur anima in desertis vivens locis . Hoc igitur vitæ

nostra propositum magis elige , cujus beatitudine plus quam

apud Macedones frui poteris . Qui quidem te per singulos

expectant dies , ut reliquas tecum diruant civitates , et quae

cunque in ipsis valuerint invenire diripiant : quosque in

præsenti die tristari arbitror ac dolere , quod incolumes

adhuc quasdam videant nationes, occasionem nanciscentes

cupiditatum ac rapinarum suarum auctoritatem nominis

tui. Quam ergo securam in deo vitam poteris obtinere, et

ut tibi ipsi jam vivas, qui nunc adhuc multa cogitas ra

pere , multos trucidare desideras : ex quibus jam aliqua fe

cisti, alia in presenti facis , alia facturum te esse promittis.

Ego vero cum ex hoc mundo recessero , in aere positum te

videbo : et tunc quidem sermonem prædicabis meum , quia

te multitudo equitum vel peditum nulla comitabitur, et

cum maximo mentis tuæ dolore dellebis , hoc dicens : Sine

causa perdidi tolius retroacti temporis vitam , quam in ho

noribus istius mundi bellisque consumpsi . Ex quibus in

telliges nihil tibi aliud te reliquisse , nisi memoriam solam

40
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θενει μή μνήμην κακών ών εσώρευσας σεαυτώ . Οίδα | τούτους των πολεμίων μάλλον: χείρονες οι φίλοι των

γάρ εγώ τας εκ θεού επαγομένας δικαίως τιμωρίας | υπεναντίων, οι καθ' ημέραν επιβουλεύουσί μοι πλέον

ανθρώπους αδίκοις εκεί • τότε μοι έρείς : « Αγαθός μου των εχθρών μου και ουδέ χωρίς αυτών ζήσαι δύναμαι,

το πρίν ήσθα σύμβουλος , ώ Δάνδαμι. » 'Εκεί γάρ'Εκεί γάρ | ούτε θαρσώ πάλιν τούτοις συν αυτοίς ών· ους γάρ φο

παραστήσονταί σοι αι ψυχαί αι μάτην πεπολεμημέναι | βούμαι, υπ' αυτών τηρούμαι: ημέρας μεν ταράσσων

υπό σου (66 ). Πόσοις αρκέσεις απολογούμενος τότε ; | έθνη , επιστάσης δε νυκτός έκταρασσόμενος υπό των

Ουδέν δε ωφεληθήση ( 67) μέγας κληθείς και φανείς , λογισμών μου ,μήτις μοι επιστάς ξίφει χειρώσηται· οί

ο νυν τον κόσμον νικήσαι θέλων , νενικημένος τότε . μοι , και κολάσας τους απειθούντάς μοι λυπούμαι , και

μή κολάσας πάλιν καταφρονούμαι . Και πως οιόντε μοί

[ΚΕΦ. ΙΕ'. ] έστι ταύτα τα έργα αρνήσασθαι ; και γάρ ει θέλουμι επ '

ερημίαις ζήσαι , υπό των υπασπιστών ου συγχωρούμαι.

“Ο δε Αλέξανδρος πάνυ ήδέως αυτού ακούσας ουκ | Ουκ έξεστιδέ μοι μάλλον , ει και δυνάμην,από του

έθυμώθη ήν γάρ και εν αυτο πνεύμα θείον , αλλ' υπό των δραπετεύσαι , ταύτα λαχόντι (7) τη ψήφω. Τί ούν

τινος δαίμονος κακού εις φόνους και ταραχάς έτράπη. | απολογήσομαι τω θεώ , δς γενομένω μοι (3) τούτον επέ

Και σφόδρα καταπλαγείς επί τούς παραδόξοις λόγοις | νευσε τον κλήρον; Συ δε , ώ πρεσβύτα , κτήμα τίμιον

του Δανδάμεως , απεκρίνατο λέγων Αλέξανδρος» « Αλη- | θεού , ανθ' ών ωφέλησάς με και ηύφρανάς με τους της

θινε διδάσκαλε Βραχμάνων Δάνδαμι, και αναπλάττων | σοφίας λόγοις σου , και από πολέμων ημέρωσάς με , δέ

ανθρώπους τη της προνοίας σοφία τους σοι παρατυγχά- ξαι μου τα δώρα και ενώνοχά σου , και μή με ατιμάσης :

νοντας , δν εγώ μαθών παρά Καλάνου και ποθήσας συν- εγώ γάρ ευεργετούμαι σοφίαν τιμών (0). » Και ταύτα

τυχείν εύρον πάντων ανθρώπων υψηλότερον διάτο έν | ειπών ο Αλέξανδρος προς τον Δάνδαμιν, κατένευσε τους

σοι πνεύμα (1 ) : οίδα ότι αληθώς λέγεις τα πάντα . Έγέν- οικέταις αυτού( το). Οι δε προσέφερον αυτώ χρυσόν και

νησε γάρ σε ο θεός και αυτός σε κατέπεμψεν εν τοις το άργυρον επίσημον και εσθήτα παντοίαν και άρτους(τι)

ποις τούτοις , εν οίς έξεστι (2) σοι ευδαιμονεϊν ατάραχον | και έλαιον . Ο δε Δάνδαμις ιδών εγέλασε και είπε το

(3) όντα όλητη φύσει , πλούσιον, ανελλιπή , πολλής ησυ- | Αλεξάνδρα: « Πείσον δή όρνεα τα περί την ύλην κελα

χίας απολαύοντα . Εγώ δε τί ποιήσω, και αδιαλείπτοις | δούντα λαβείν χρυσόν και άργυρον, και άμεινον ηχήσαι

φόβοις(4) συνοικών και συνεχέσι καταντλούμενος ταρα- μέλος(12)· αλλ' ου δυνήση πείσαι αυτά· συ τοίνυν ού πεί

χαϊς (6) ; Πολλούς έχω τους τηρούντάς (6) με φοβούμαι | σεις εμέ χείρονα αυτών (13 ) γενέσθαι· δ γάρ μήτε εσθίω

|| 65. τάς δίκας των υπό σου πεπραγμένων εν στεναγμούς οδυρόμενον αποδιδόντα C. || 66. αι πεπ. αδίκως υπο σ. L ; αι μάτην

πολεμηθείσαι παρά σου Β. || 67. ώφεληθείς ή μέγας . L.

XV. 1. addit A : των πασών δυνάμεων υψηλότερον || 2. ουκ έξ . Α . || 3. και α . ό. πάση τ. φύσει πολλής ησυχίας απολαύειν

C. | 4. φόνοις L. || 5. συμφοραίς L. || 6. τυραννούντάς C. || 7. ταύτην λαχόντα τη ψ . L. ταύτη λαχόντα τη ψ. C. 1 8. μoι om. L ;

ός εμέ γεννών Α . | 9. ευεργετούμενος σοφίαν τιμώ Α . | 10. φέρειν τα δώρα add. C. | 11. εσθήτας παντοίας κ . άρτον 'Α ; και

οίνον add . C. | 12. μελ om . CL. | 13. αυτών addidi ex L , ubi ita Iocus habet : ει ούν ταύτα ου δύνη πείσαι , ουδ'

malorum . Novi enim ego quæ divinitas intra se habeat , vero me somnus turbat ac vexat , ne quis in me inopinatus

cum tamen ipse sim apud homines constitutus. Mihique hostis impetum faciat. Et si occidero quos formido , tristis

tunc ista dices : Bona consilia Dandamis mihi aliquando efficior : si rursum Jenis ac mitis voluero esse , contemnor. Et

præbebas. Tunc enim ante conspectum tuum venient quemadmodum a tantis rerum periculis me eripiam ignoro.

omnes quas sine causa expugnaveris animas; apud quas Nam et si voluero in his desertis, in quibus vos degitis,vi.

quomodo excusare te poteris ? vere , id mihi penitus non licebit ; ob quod apud deum nunc

XV. Libenter hæc et sine ulla iracundia Alexander audie- excusare me possum , quia ipse me in hujusmodi vita statu

bat : erat enim in Dandami ( Alexandro ) spiritus dei : sed et in tali ordine hominum collocavit. Tu vero pro istis quas

instigante dæmone malo inter ipsa principia mutabatur ego fudi querelis , quia me per omnia recreasti , ac sensus

Alexander. Unde his alloquebatur Dandamim verbis : Scio paulisper meos a conflictationibus et præliis liberasti, dona

vera te dicere, de divino enim genere descendens, in his con- mea suscipe, neque ea quæ tibi offero , in contumeliam mei

stitutus es locis , ubi nunc tibi sine ulla molestia , sed cum volueris recusare . Mihi enim , quando sapientiam honorare

maxima voluptate , vivere licet , et ubi naturalibus divitiis fecisti, non modicum profuisti. Hisque finitis , innuit ser

frueris, et quiete secura. Ego vero inter tumultus varios ac vis Alexander ut munera quæ spoponderat, exhiberent. Qui

formidine vivo , plurimosque ex ipsis qui me custodiunt, ti- mox auri argentique optimas species , diversasque vestes

meo , et major mihi plerumque ab amicis metus quam ab ho. cum oleo ac panibus obtulerunt. Quibus visis Dandamuk

stibus venit , quorumque amplius quotidie quam inimicorum risit , hoc dicens : Numquid suadere avibus istis potes,

meorum insidias pertimesco : et nequesineipsis degere queo, qui in locis silvestribus vivunt, ut aurum argentumque

neque illis me possum credere : vivo igitur in afflictione. suscipiant, et melius , quam consuerunt, canant ? quod

Quos enim vereor, eorum constipatione custodior. Diebus cum fieri omnino non possit, me illis vis esse pejorem ? Cur

quidem totis varias gentes prosequor ac fatigo , noclibus ' illud accipiam ,quod neque edi a me, neque potari potest?
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μήτε πίνω, ουδέλαμβάνω ανοφελές τι κτήμα , ουδέ τηρώ | γαρ των όλων συ μόνος αληθώς , παρέχων σου το πλά

επιβλαβές(το) ψυχή κτήμα , ουδε ελεύθερον εμόν βίον από | σματι πάντα πλουσίως εις τροφήν δημιουργήσας δε τον

πάσης μερίμνης νύν δεσμεύσω, ουδέ μάτην την εμήν κόσμον τούτον συ διατηρείς, αναμένων τας ψυχάς ας

καθαράν διάνοιαν θολώσω" μη γένοιτο · αλλ ' ούτε αγο- εξαπέστειλας εκεί , ένα τάς πολιτευσαμένας ασφαλώς τι

ράσαι τι ζητώ επ' ερημία οικών : τα γάρ πάντα δωρεάν μήσης ως θεός , ταςδ' άπειθησάσας τοις σούς θεσμούς και

ο θεός δίδωσί μοι , καρπούς εις τροφής και ύδωρ εις πό- η τακρίσει παραδώς (23). Πάσα γάρ δικαία κρίσις παρά

τον , ύλας είς τόπον οικίας, αέρα είς αύξησιν των πάντων σοι , και απέραντος ζωή ετοίμη παρά σοι · χρηστότητα

ουδέν γάρ ο θεός χρυσίω πωλεϊ (15), αλλά χαρίζεται | γαρ αϊδία τους πάντας ελεείς. »

τα πάντα αγαθά , φρένας διδούς τους θέλουσι λαμβάνειν .

Ιμάτιον περιβέβλημαι, δ εξ ωδίνων έχοντά με ή μήτηρ
[ΚΕΦ. Ις' . ]

έτεκε , και αέρι τέρπομαι , και ηδέως έμαυτόν τοιούτον “Ο δ' 'Αλέξανδρος (1) ακούσας ταύτα πάντα και ιδών ,

βλέπω . Τί καταναγκάζεις με περιθέσθαι όλου του σώ- | θαυμάσας σφόδρα και κατανυγεις επί τοις σοφούς λόγους

ματος δεσμόν , εμοί ήδύτερον η αμεριμνία πάσης κτή- και αληθινούς τουΔανδάμεως, απήλθεν αποφέρων πάντα

σεως , και μέλιτος γλυκύτερον το από ποταμού ποτών, όσα ενηνόχει δώρα πλήν του ελαίου οι ανήλωσε το πυρ.

(τα ) ιώμενον την κατά φύσιν δίψαν. Ει δε και οι άρτοι | “Ο δε Δάνδαμις είπε: Τοιούτοί εσμεν πάντες , Αλέ

ουτοι εις τροφήν εισι, τί αυτους περιέκαυσας πυρί; Ούκ | ξανδρες και δε σος φίλος Κάλανος ημίν κακός ανήρ εγέ

εσθίω εγώ απόβρωμα πυρός , ουδε αφαιρούμαι αλλο- νετο ( 2) , πρός βραχύν χρόνον μιμησάμενος ημών τον

τρίαν τροφήν το γευσάμενον αυτούς πύρ καταδαπανάτω. | βίον και επεί μή ετύγχανε θεοφιλής , καταλιπών ημάς

"Ινα δε σε μη ατιμάσω (17) τιμώντα σοφίαν , δέχομαι και εδραπέτευσε προς τους Έλληνας, και παρά συνήθειαν

το έλαιον . Και ταύτα ειπών ο Δάνδαμις έλαβε το ιδών τα ημέτερα (3) μυστήρια , και ταύτα βεβήλοις εκ

έλαιον . Και αναστάς την ύλην περιήλθε ( 18 ) , και συν- πομπεύσας έθνεσιν(6), εντεύθενείς πύρ αθάνατον εαυτόν

αγαγών ξύλα εποίησε σωρόν, και ανάψας πυράν είπε : 1 μετέστησε. Συ δε κακού έθνους δεσπότης ών , Μακεδό

« Δάνδαμις (13 *) πάντα έχει και τρέφεται προνοία. » Και | νων, το πρίν ελοιδόρεις Βραχμάνας, και εκέλευες τού

ικανώς ανάψας (19) το πυρ , επέχεεν έως πάν (20 ) εδα- τους απόλλυσθαι πεισθείς ψευδέσι λόγοις , όπερ ου πρέ

πανήθη το έλαιον" και ήρεν(21) ύμνον τω θεώ λέγων: πει βασιλεϊ και κηδoμένω εθνών άρχειν, το τοίς (5)

« Θεέ (22 ) αθάνατε , ευχαριστωσοι εν παντί , βασιλεύεις | διαβάλλουσι πείθεσθαι· Ημείςγάρ του ιδίου βίου θεώ, (6)

έμε πείσειας χείρω αυτών γενέσθαι. Cod. C : αλλ ' ουδέν δύνη π. ταύτα συ δε ου πείσης με χείρονα ορνέων γενέσθαι. || 14. επί

βλαβερόν C ; επί βλάβης A , dein ψυχής AL C ; χρήμα L; κτήμα και χρήμα C. || 15. ουδέν... πωλεί om. A , eorum loco ponens :

τί δε γάρ ο θεός χρήζει παρ ' ημών ; || 16. το.. πίνειν ύδωρ Α ; ο .. πότος C. || 17. ένα τιμάσω L. || 18. διήλθε Α . | 18 *. Βραχμάνος

C ; Βραχμάνες.. έχoυσι.. τρέφονται L.| 19. εκ. άναχέων L ; ικανώς έχεε το έλαιον , έως παν εδαπάνησε πυρί . || 20. έως αν Α . Η

21.ησεν Α. || 22. pro θεέ α . CL : αθάνατε κύριε. || 23. παραδίδης Α .

Cap. ΧVΙ . 1. Ρro his cod . C : Και υποστραφείς προς Αλέξανδρος ο Δανδάμης είπεν : Τοιούτοί εσμεν κτλ. 1 2. γεγένηται

Α. | 3. ιδών έτερα μ . Α . || 4. έθν . om. Α ; τοις έθν . C ; mox είς πύρ και θάνατον Α .|| 5. τούτοις L ; καί τούς C. | 6. θεώ om. CL.

un " XVI.Quæ ubi Alexander vidit, abscessit, cuncta secun

Cur accipiam quod mihi nullatenus prosit ? Aut quam ob vam peragrans et colligens ligna , molem ex iis maximam

rem id custodiam , quo uti nequeam , nisi forte ut animam fecit , quam igne succendens, his locutus est verbis : Brach

meam per omnia liberam hujusmodi nexibus ligem ? Cur manus, inquit , omnia habet , et abunde ex omnibus, ut

ingenuitatem ipsius frustra jugo turpissimæ servitutis addi- cupit , pascitur. Infusoque oleo mox , pyraque vehementer

cam ? Quod ego nunquam prorsus efficiam . Sed neque emere incensa , talem cecinit hymnum deo : Immortalis , inquit ,

quidquam volo , qui in solitudinibus, ubi nihil venditur, deus, tibi ego in omnibus gratias ago.

vivo. Munera mihi deus , hoc est, fructus istorum locorum

præbet. Nihil enim auro homini vendit deus , sed sapien- præter oleum quæ exhibuerat reportans, summopere

tiam bonarm ei qui noverit eam accipere , largitur. Veste | stupens . Dandamis vero hoc etiam sermonibus suis addi

velatus sum cum qua me matris meæ edidit partus . Aere dit dicens : Tales universi nos sumus. Calanus vero pes

hoc ut cibo vescor ; libenter me video talem , dum nullissimus vir judicatus est a nobis , eo quod vestræ se exhibuit

corpus meum nexibus gravo ; omnique mihi melle dulcior præsentiæ , et nostram non imitatus est vitam : et quia cum

est , ubi naturalis venerit sitis, aquæ potus ex fluvio . Si amator dei esse non posset, fugit a nobis , et migravit ad

autem et panes istos dices habere aliquam voluptatem , cur Græcos, contemptisque moribus nostris, se ipsum damna

eos incendisti flammis ? Reliquias ego ignis escam facere vit immortalibus flammis. Tu vero Macedonum mala

meam nolo , neque in cibos convertere meos cupio quod de gentis dominum esse te dicis , Brachmanos vituperas , et in

alieno ore sustulerim . Hos ergo panes ipse qui coxit ignis terfici omnes jubes,credens [eorum ]mendacibus verbis, quod

absumat. Sed ne aliquam tibi qui sapientiam honoras, in- bonum virum facere non oportet . Nos vero rationem vitæ

joriam a me astimes irrogari, oleum tantummodo istud ac- propriæ deo novimus reddituros tunc , cum ad cum erimus

cipio. Quæ ubi Dandamis dixit , continuo surrexit , ac sil- ' profecti. Omnes enim ipsius sumus , gloriam vanam con

40
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λόγον δώσομεν , όταν προς αυτόν απέλθωμεν αυτού γάρ | μη μου λέγε: «Ου φορώ (18) μαλακά μάτια. » Ιση

έσμενα έργα και (1) πάντες οι αντιποιούμενοι της αυτού γάρέστι δουλεία τοεπί μικρά και μεγάλο φροντίζειν

δικαιοσύνης καταφρονούμεν κενής δόξης της παρά τοις και γάρ ολίγου ορεγόμενος χρυσίου καιτου πλείονος επιθυ

αφροσιν ούσης. Πώς oύν δύνασθε εμείς τα ημέτερα φρο - μήσει, και ο μικρός πόλεως βασιλεύσαι θέλων ,δηλον ότι

νεϊν κακώς ζώντες; και του όντως καλού αμελούντες; | και της μείζονος απάρξαι θελήσειεν (17). Αλλά και εν

Ημείς δε οι Βραχμάνες μνημονεύοντες πώς εγεννήθη- ολίγη πορφύρα στιλβούση εν έματίω εναβρύνεσθε μεγά

μεν τη φύσει, εκείνη (8) συζώμεν, και βλέπομεν λως, των Ινδών ολοπορφύρων όντων, των δούλων υμών

πως αμέμπτως ζήν δυνώμεθα, εν αμεριμνία διά- όλοπόρφυρα φορούντων (18)· και υμείς επί καλή ηγείσθε

γοντες , περί μηδενός φροντίζοντες φροντίς γάρ βίου | την πορφύραν, κάν ολίγη χρήσθε· ει δε και το όλίγον

ύλης βροτών χωρίζει νούν από θεού. “ Έκαστον γάρ παρ' υμίν καλόν έστι, τω όντι πτωχοί εστε καιτα μικρά

ημών ή πρόνοια ιδίας γνώμης απαιτήσει λόγον και των θαυμάζοντες. Δια τί ζώα φονεύετε, γής τέχνα όντα,

ταύτης πράξεων δίκας δώσομεν. Διά τούτο χαίρομεν και αυτά χρησιμώτατα υμίν υπάρχοντας και μέν γάρ κεί

ημείς επ ' ερημίαις και μέσαις ύλαις (ο) , [ένα εις πάν ρετε και τούτων τα έρια περιβάλλεσθε , και δε αμέλγετε

αρέσκον τω θεώ εφιστάνωμεν τον νούν ( 10) ] ένα μή αι και το γάλα έσθίετε , εν οις δε και γεωργείτε τους καρπούς

αδολεσχίαι των λοιπών ανθρώπων τας ψυχάς ημών πε- εμπιπράσκοντες, εφ' οίς δε και επιβεβηκότες πολε

ρισπάσωσιν από της του θεού δοξολογίας: μακάριος | μείτε , αλλότρια αρπάζοντες. Και ταύτα φονεύετε

γάρ έστιν και μηδενός των περισσων δεόμενος , [δόξης ( 1) αδίκως , και τους μέν ζώους μισθός ο τοιούτος παρ' υμίν

δε κηδόμενος του δεσπότου των απάντων.] Δόξα δε τους δε μαλλούς τούτων έξωθεν περιβάλλεσθε, τας δε

κενή πάντων δείται . Τον γάρ βουλόμενον άνθρωπον | σάρκας τούτων ένδοθεν βαστάζετε , και γίνεσθε νεκρών

αρέσκειν πάσι ( 12) χρή και δούλον είναι πάντων. Ημείς | ζώων περιπατούντες τάφοι. Τοσαύτη τοίνυν ατιμία

δε όλως oύ χρείαν ( 13) έχομεν πόλειςεπιζητείν σύνοδος | έργων ατόπων βαρυνομένη η ψυχή πως δύναται νούν

γάρ ληστών εστι (14) και πολλής κακίας γεωργός. | θεού δέξασθαι; " Έασον έξωθεντα κρέα δύο ημέρας, και
Μεγάλους δε ημϊν ο θεός οίκους έχτισεν, όρη υψηλά και | όψει τί γενήσεται » ου δυνήση στέρξαι ( 19) τούτων την

ύλας κατασκίους , ένθεν καθαράς φύσεως της δεδομένης | οσμήν, αλλά (20 ) και έξω φεύξη . Πόσαι εισδύνουσι διά

εκ θεού μνήμη σώζεται καρπούς εσθίοντες τούτοις εν- τούτων είς ψυχήν ακαθαρσίαι , και χωρoύσιν εις νεφρούς

τρυφώμεν, και ύδωρ πίνοντες από τούτου ευφραινόμεθα, | των επιθυμούντων ταύτα ; Πώς oύν του τοιούτου πνεύμα

και ήδίστην ανάπαυσιν την επί φύλλους έχομεν, και επί | θείον δύναται επιφοιτήσαι τη αισθήσει ; Κρέα έσθίετε, και

τούτοις αναπαυόμενοι τον κόπον αποτιθέμεθα . Πώς σώμα μεν πιαίνει , ψυχήν δε κατατήκει, θυμόν τε

ούν υμείς πολλών δούλοι όντες , τοίς εν πάσιν ελευθέροις κτει , ειρήνην δε διώχει, σωφροσύνην δαμάζει, ακο

επιτάσσειν δύνασθε ; Υμείς γάρ ψυχής ιδίας πολλά και η λασίαν δε εξεγείρει, εμετούς εκβλύζει και νόσους ένοι

ποικίλα αει επιθυμούσης δούλοι άτακτοι έστε : ει γάρ κίζει» διά το σαρκοβόρον (21) των βροτών πνεύμα έπα

πολλά ιμάτια θέλετε έχειν, δέεσθε του ποιμένος , τού | ναχωρεί, και παλαμναίος δαίμωνεμφιλοχωρεί. Καρποί

υφαντού , του αναφέως ή και του αμήττοντος (15). Και 1 δε ακροδρύων και θινών(22) βοτάναι έξω αφεθέντα(23)

( 7. και om . A , et C post πάντες pergens : ημείς δε καταφρονούμεν κτλ . | 8. και εν εκείνη C ; dein συζήσομεν Α. || 9. έν έρ.,

και μ . ύ . (μέσον ύλας L. ) καθεζόμενοι C L. || 10. ίνα... νούν om . A C. || 11.inclusa non habet A ; δόξα... δείται desunt in CL .

| 12. βουλ . πάσιν αρ . C L. | 13. η . δε χρ. ουκ έχ . C. άχρειαν έχομεν L. || 14. σ. γ . επιβουλής εστι Α. | 15. η κ. τ . ά . om .CΑ.

| 16. υφορώ L. | 17. sic C. μ . αρπάζει L ; μ . ίδιον ( ήδιον ? ) αρξη Α . | 18. και των δούλων αυτών ο. φορούντων , επιζητείτε

κατασχεϊν C. | 19. στέξαι L. || 20. αλλά . om. LA. 21. του σαρκοβόρου sine prepositione , LA. | 22. θινών om. L C. Η

temnimus , quod stulti facere non possunt. Quemadmo

dum vos transire ad consuetudineni nostram valetis qui

tam male vivitis , et qui semper illa quæ bona sunt , datis

oblivioni ? Nos vero Brachmani, memores quemadmodum

procreati aliquando ſuerimus , et videntes propter quæ vi

vere debeamus, irreprehensibilem vivendi cursum tenemus;

unumquemque enim deus certo propositi ejus, cui deputatus

est, fine formavit. Lætamur in desertis locis et in mediis

silvis sedentes , et his tantum sensibus nostris occupati , ne

unquam sermones hominum animas nostras ab institutis ta

libus valeant separare. Beatus est ille qui nullius indiget, et

qui non alienam gloriam cupit; et qui placere vult omnibus,

necesse est ut sit omnium servus . Nobis necessariæ non sunt

civitates, in quibus latronum multitudo colligitur : magnas

vero domos nobis exstruxit deus, ac præstitit montes pariter ,

ac silvas : ex quibus simplices sumimusfructus , et puræ dona

naturæ aquas bibimus : libenterque nosmetipsos reficientes

post laborem , foliis incubamus. Quomodo potestis ingenuis

hominibus imperare, cum sciatis vos in potestate multorum

esse ? Vos enim vestris in omnibus quæ concupiscunt, ser

vitis animabus. Nam si multas habere vestes desideratis,

non paucos qui greges ovium pascant, non paucos qui

ipsas tondeant oves , et a quibus ipsæ lanæ intexantur, ne

cesse habetis artifices . Quid excusaris quod mollia vesti

menta non habeas ? Æqualis enim servitus esse probatur in

minoribus et majoribus rebus. Nam qui exiguum miratur

aurum , et multum desiderabit : et qui parvæ civitatis fue

rit imperator, et majori cupiet imperare. Præterea etiam

ex modica purpuræ portione , quæ in vestris splendet vesti

bus superbitis : et cum vestris famulis fuerint indumenta

purpurea , vos pulchrius esse aliquid existimantes, vestra

colore altero splendere curatis . Si autem hoc apud vos
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κάλλιστον ατμόν αποζεί , και παρά σοφών εστιαθέντα θεο- πηγαίς υδάτων και μη πινόντων ημών, χέoυσι τα δεί

πρεπή νούν κύει και το σώμα επιτέρπει( 24 ). Ταύτα(25) | θρα. Υμείς δε δι' ηδονήν γαστρος τέχνας επινοείτε,

ο θεόςέφύτευσεν εις τροφήν την βροτών [διά φρόνησιν ] (26) . | ένα και μη πεινώντες διά της ποικίλης των μαγείρων

Υμών δε διαπόλωλεν ονούς τη αδηφαγία . Αναπνέετε | τέχνης , διαρρηγύητε την αθλίαν γαστέρα , τα προς γα

θηρίωνθυμόν, ζώωνέμπληρούμενοι αγγεία διεφθαρμένα στριμαργίαν αυτή χορηγούντες. Αέρα θηρεύετε διά

εστέμελώνσεσηπότων λύκων και λεόντων και πάντων (27) | φιληδονίαν· θαλάσσης δικτύοις σώθετε διά τάς πολλάς

θηρίων ανημέρων χείρονές εστε εμείς λύκοι γάρ ει , υμών επιθυμίας επί τα όρη στρατεύεσθε διά την απλη

ήδύναντο καρπούς εσθίειν, ουκ αν εξεζήτουν (28) κρέα ) στίανυμών, την επί των κυνών αλκήν οξυτάτην αλαζο

[όμοίως και οι λέοντες τούτο εποίουν (29) ] . Ταύροι δε νευόμενοι , κακολογείτε (35 ) τα θηρία τα παρά της

και (30)ίπποι και έλαφοι και ετέρα φύσις ζώων πάντων | προνοίας δημιουργηθέντα , και ταύτα κακής ερημίας

πολύ(31) δικαιοτέραν υμών έχουσι την τροφήν , θινών ένoικα (36 ) λέγετε δυσαρεστούμενοι κατά της προνοίας

βοτάναις τρεφόμενα και ύδωρ πίνοντα και τους όρεσιν ή και τα μεν διώκετε τα δε αγρεύειν (37 ) βούλεσθε , τα δε

ενδιαιτώμενα . Διά τούτο τούτοις φίλη η ισχύς , και τα πλείστα και φονεύετε τα δε τούτων ανημερώτερα συλ.

νεύρα καρτερά πεπήγασι. Τί ούν ου μιμείσθε ταύτα τα | λαβόντες και γαλεάγραις εγκλείσαντες (38 ) , φέρετε εις

τρεφόμενα θεού προνοία( 32), αλλά προφάσει προσφοράς | τας πόλεις , ουχ ένα σπείρητε δι ' αυτών, ή ετέραν τινά

θυσιώνκαι πυρός δαπάνης (32* ) εαυτοίς αυτά ετοιμάζετε | δι' αυτών χρήσιμον εκτελέσητε υπηρεσίαν , αλλ ' ίνα (30 )

τροφήν · όσα δε έστιν εύτονα και διαρκή ,επιβουλευθήναι η ομών και θεού έργον, άνθρωπον, καθυβρίσαντες αφανί

παρ' υμών ου δύναται ( 33 ) . Υμείς γάρ επιζητείτε δια σητες και δεδεμένον τούτον δεσμοίς βιαίοις λελυμένω

τροφής πλείστην , και πολλά δαπανάτε το συγγενές διά | θηρίω παραβάλλετε και αντικαθεζόμενοι ενατενίζετε

την απληστίαν υμών, και εις μικρά ζώα πλείστα κοπιάτε τερπόμενοι τη ανηκέστω συμφορά του ( 40) τοϊς θηρίοις

δι' ολίγηνηδονήν και ματαίαν . 'Ανόνητος ο κόπος υμών | καταπαλαισομένου, και γελώντες σπουδάζετε καταλύσαι

καιεναπολεία. Διά ταύτα πάντα ταλαίπωρος και ατυχής κακίστω μόρω την κοινήν της φύσεως υμών εικόνα , την

ο βίος υμών. Ημείς μεν ούν ουδε ύδωρ πίνομεν άκοντες , χειρί θεού πλασθείσαν και μετά το τούτον υπ' αυτού

δίψης μη παρούσης: εξ ανάγκης δε , παρούσης δίψης , διαφθαρήναι, πάλιν τον θήρα σφαγιάσαντες υμείς , πως

ταύτην άμυνόμεθα ταίς εκ φύσεως παραγενομέναις (31) τούτον αποτρέπεσθε και κακολογείτε , λέγοντες (41 ) :

23. αφεθείσαι κ . οσμήν αποζέoυσι C. || 24. επιπρέπει L , επιτέλπει Α . || 25. ταύτην L. τοιαύτην Α. || 26. βρ. φρονήσει L ; βο

φρόνησιν δε υμών Α . Νonnulli olim scripserunt : φρόνησις δε υμ. απ . τη αδ . Ηinc turbatio . || 27. παντοίων C. || 28. εξήτουν,

A L. || 29. absunt hoc ab L Α . || 30. ταύροι ,ίπποι, ελ . A L; ejusmodi particulas saepius addidie cod. C. | 31. πάντων πολλή

Α , πάνυ πολλήν L ; om. C. || 32. τρ. ρήματι θεού Α . || 32 * . sic. L. δαπανήσαι A ; και π . δ . om . C. || 33. addit C : μόνον διά την

εργασίας. || 34. την ε . φ . παραγενομένην A L. | 35. κακοποιείτε C. | 36. ενοικούντα L. || 37. θηρεύειν L C. || 38. συγκλ . Α. Η.

39. αλλ' ίνα μετ' αυτών έτερα θηρία διώκοντες αφανίσητε , και να το συγγενές etc. C | 40. τον LC ; των A , etsi sequente singu

bonum non videtur, pauperes judicamini ,dum parva mira- | cæpistis. Lupi cnim , si uti terrenis pabulis possent, nun

mini. Animalia libenter occiditis, quæ terra progenuit : quam profecto carnibus vescerentur. Tauri , equi, cervi

quæ tamen ipsa plurimum vobis prodesse cognoscitis. Quæ justis herbarum pastibus vivunt , unde et validioribus mem

dam enim ex ipsis tondentur, alia mulgentur , cum quibus- bris et nervis fortioribus roborantur. Cur hæc animalia

dam agrum colitis , cum aliis dimicatis : quorum postea eo magis non vullis imitari ? cur non editis silvestria , et aquam

quod funditis cruorem , gaudetis , talemque mercedem ipsis, bibitis ? Sed causa ignis hujusmodi epulas vobis præparatis.

quæ perutilia vobis fuerint , redditis vícem : et quorum Quascunque esse cernitis bestias fortiores, ideo vestris non

vellera vos extrinsecus velant , eorumdem vos carnes in urgentur insidiis : vos enim quæritis cibos plures, expensas

trinsecus onerant, et incipitis esse corporum mortuorum plurimas facitis , et in parvis rebus plurimum laboratis

sepulcra viventia . Tantis ergo tamque inconvenientibus re propter exiguam voluptatem : ubi nihil est nisi eorum

bus , tamque contrariis mens gravata , potest in se recipere aperta perditio , in quibus fuerit labor vanus. Ergo nihil

dei sensum ? Dimitte paulisper memoratorum animalium est vestra infelicius vita . Nos nunquam bibimus inviti ,

Carnes , que occidis, sic jacere , et quid ex ipsis fiat intel- | sed necessarium siti ex fontibus naturae implemus officium:

lige. Num quid poteris fotorem ipsarum ferre non fugiens ? qui etiam non bibentibus nobis defluunt semper. Vos vero

Quanta sordes , quantæ impuritates animabus atque corpo. propter ventris voluptatem et non esurientes quæritis

ribus inferuntur humanis, quas cum ipse tolerare non possis, juges cibos , et quibusdam artibus vobis multas atque di

includuntur intra illos, atque ab illis inferuntur, a quibus versas epulas præparatis : excurritis omne relibus mare , in

cibi tales desiderantur. Anima iracundiam parit , ista con aere volitantium in montibus bestiarum venatione gaudetis,

creant vomitum ; terra vero fructus et flores , qui foras canumque vestrorum velocitatem mirantes, ferarum repre

emissis bonis odoribus placent. Tales epulas nobis plan- henditis tarditatem , atque habitatrices eas malarum solitudi

tavit deus ac præstitit : humanos sensus vos penitus perdi num nominatis. Istis igitur rebus insistitis hæc animantia in

dislis. Corpora vestra ferasmale olent : receptacula enim vestigare , bæc investigata festinatis occidere , aut viventia

eslis pecuduin mortuarum : leonibus lapisque pejores esse caveis clausa defertis ad speetacula civitatum , non ut fruges
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κακόν θηρίον και φονεύ ανθρώπων. » Και το πάντων | αγοράσαντες υμείς δε μεριμνάτε την τιμήν του οίνου ,

δε δεινότερον , αιμάτων και σαρκών ανθρώπων του θη- ένα τούτον αγοράσαντες , τη μέθη την φρόνησιν εκδιώ

ρός έμφοραθέντος , τούτον κατασφάξαντες πάλιν υμείς | ξητε , εαυτούς έπεισάγοντες έκφρονα μανίαν , κατ' άλ.

εσθίετε , και ευρίσκεσθε των πονηρών θηρίων άνημερώ- λήλων χείρας κατακλώντες , και τραύματα εκάστω
τεροι ,αυτά ταύτα έσθίοντες( 2) και ακαταλλάκτους συμ- των πλησίον εμφορούντες (49): και ταύτα ποιείτε

φοράς εαυτούς εν τη γαστρί υμών σωρεύοντες. Χώρας(43) | αναισθήτως είθ' ούτως του οίνου διαπνευσθέντος ,

πάλιν τους πενεστέρους (44 ) αποστερήσαντες, υμείς οίκο- Ι μανθάνετε τα παρ' υμών δρασθέντα εκ των άλγη

δομείτε οικίας, ένα θερμαινόμενοι βιαίως ευπέπτητε , και / δόνων . Και ουδ' ούτως ισχύετε παραφυλάξαι την μέ

αναγκάζετε υμών ταέντερα πλατέα είναι τεχνών συνθέ- θην (6ο). Πάλιν πολλά φαγόντες, ουκ ισχύετε αυτά

σει (46) εξ αμέτρου ακρασίας , ζωοφαγίας και οινοφλυ- πέψαι, άλλ' οψε αναχωρήσαντες την ακρασίαν υμών

γίας. Ημείς δε ευχόμεθα μηδ' ύδατος (46 ) διψήσαι» | διά στόματος εμείτε , κάτωθεν άνω (51) στρέφοντες την

αλλά περισπώμεθα γάρ αληθείας (47 ) , όταν σώμα πε- Ι φύσιν· πίνοντες αμετρήτως πληρούσθε ώς αγγεία και

ρισσως ποτίσωμεν ύδατι • υμείς δε χαίρετε (48) επί τάς | ζέσαντος του οίνου , τελευταίον τούτον αναβλύζετε ,

οινοποσίας συνέρχεσθαι , και εάν μή εκμανήτε, πίνοντες | άφρονες αναστρέφοντες το σώμα , αντί των ποδών επί

ου παύεσθε και μετά ταύτα χείρας επί σπονδάς εκτεί- των κεφαλών περιπατούντες ως τα ζώα βιάζεσθε

νετε , και τους οφθαλμούς υμών εις τον ήλιον επαίρετε , | πληρούσθαι και μετά ύβρεως κενούσθε · και νόσον

παντελώς εκδιώξαντες υμών την φρόνησιν , βαρυνόμενοι προσλαμβάνοντες συντρίβετε το σώμα (52)· και εν
τον νούν από του οίνου . Ευτυχέστεροι παρ' υμίν εισί | oις δοκείτε την γαστέρα (63 ) θεραπεύειν, εκείθεν ανιά

μάλλον οι μαινόμενοι εκείνοι γάρ μεθύουσιν οίνον μήΙσθε και αεί κεκορεσμένοι, πάσης ηδονής στερείσθε(54):

lari ; mox καταπαλαισόμενον L C. καταπολεμούμενον Α. || 41. γούντες λέγετε Α. || 42. αν. και ταύτα ποιoύντες ... σωρεύετε C.

Η 43. χώρας om. L. | 44. των πενήτων C ; τους ασθενεστέρους Α. || 45. τέκνων συνθέται L ; τέκνων συνθετά A ; on. A C. |

46. ύδατι L C. || 47. αληθώς L. || 48. χαίροντες.. συνέρχεσθε A L. || 49. addit C : και κατ ' αλλήλων γλώσσα και πράξει εις

άτοπα εμπίπτοντες . | 50. ουδ' ούτως δύνασθε αυτά εκπέμψαι . C. || 51. κάτωθεν άνωθεν Α. | 52. addit C : και όσα τούτοις πάθη

seratis, ex quibus famem *, neque ut exinde necessarium ali- nem geritis : quo empto vosmet ipsos ebrietate polluitis,

quod officium hominibus præbeatis , sed ut proximum ac vosque invicem verberatis , ac tandem ad sobrietatem re

sanguinis vestri, et opus ( quod est majus) dei , cum summo versi , vix potestis agnoscere quemadmodum ebrietatein

dedecore trucidetis, vel ut violenter vinculis illigatum fera- vestram custodire valeatis. Audio etiam quod plurima

rum morsibus ingeratis. Et hoc ipsum libenter aspicitis,quod comedentes ea digerere non potestis : et cum tandem a

cum hominibus fera pugnent , et quod illæ partem naturæ convivii voracitate vix recesseritis , omnia quæ vos explere

vestræ ac similitudinis devorent : postea vero illas rursus solent evomitis : ipsamque mutantes perverso more natu

feras occiditis , et crudeles easdem , eo quod occiderint ho- ram , ex eadem parte qua escas capitis, egeratis , capite, non

minem , esse dicitis : et , quod adhuc scelestius videtur ac pedibus, ambulantes. O stultissimi homines ! impletis in

pejus , humano sanguine · saturati, necdum tot tantisque gluvie viscera vestra atque distenditis , ut postea iterum

malis expleti, vestrorum cupitis civium * ventres replere. Ad arte medicorum corpora vestra vacuetis , turpitudinem per

hæc tam dedecorosis tamque pravis moribus vivitis , ut hæc vobis maximamque ægritudinem quærentes : adeoque

et vobis calidas superædificetis domos, quibus ad vestram estis insani , ut ipsam cupiatis evertere tali curatione patu

explendam voracitatem comesta digeri citius compellan- ram , quæ nullam penitus sentiat voluptatem , finem baben

tur . Insuper et ut proprii corporis intestina nimia cibo- tes voracitatis immodicæ supplicium , non salutem : insa

rum repletione distendantur, lautiores eligitis epulas , unde nabilia enim membra fieri ex morbis continuo solent, tor

peritos quosque procuratis artifices condiendis atque ordi- menta comitantur, ita ut postremum quod honestæ ac

nandis epulis. Nos autem precamur deum , ne aliquando probæ vitæ ex tantis deliciis conferatur nihil habeatis. Sed

sitiamus : nam hoc interdum modo a regula veritatis jactare vos audio quia plurima possidetis : qui tamen cum

abstrahimur, hoc est , tunc cum necessarium potum no- aliis multa donelis, vestris admodum pauca præstatis. Unde

stro corpori damus, ob quod postea oculos et manus no- vos magis pauperes judicamus , quia ne panem quidem

stras veluti sacrificium aliquod ad radios solis agentes extol. ipsum parentibus datis, innumeras autem habere opes de

limus. At vos etiam læti estis quotiens supra modum sideratis. Servi ventris vos estis ; propterea maxima apud

convivia vestra celebratis , nec ante vestris comessationi- vos turba medicorum est, qui assidua vos purgatione era

bus finem imponitis, quam nimia ebrietate furere incipiatis, cuant : faciunt autem id aut jejunio vel inedia , aut arte

et donec ipsum quod sapere videbamini,bibendo perdatis : medicaminum : ut qui plurima vina solebatis haurire, su

et nimio vini pondere sensus vestri cordis oneratis . Feli- bito ne aquæ quidem modicam quantitatem possitis acci

ciores profecto apud vos esse crediderim eos , qui insanire pere , quotiens ægritudinum necessitate vexamini. Et sicut

dicuntur. Illi enim semper ebrii sunt , cum tamen vinum tunc ultra naturam multum meri bibitis , ita nunc paruin

non emerint : vos autem pro pretio vini nimjam sollicitudi- ' quoque aquæ , quod exposcit ipsa natura , desideratis Nos
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τέλος γάρ αμέτρου κόρου βάσανος σώματος , και ουκ υμϊν ένδοξοι τώ πλούτω ; Απατώνται(68) ψεύδη ενορών .

υγεία · κολάζεσθε γάρ νόσοις διά την άμετρίαν. Τί | τες , και τα ενταύθα μόναέχεις προσδοκώντες αλλήλους

δ' έστιν και του σώματος τρυφή προς ψυχής ευδαιμονίαν; Εί αδικούσι» τους δ' ασθενεστέρους και φονεύοντες (69) απο

δ' επιδείκνυσθαι βούλεσθε ότι έχετε πολλά, τους (55) παρ’ στερούσι και ακέκτηνται ολίγα: το δε πέρας τούτων ανα

υμίν δεομένοις χαρίζεσθε τα περισσά . Ως δ' ακούομεν , | μένει θάνατος. Τί δε είπωμεν περί Επικουρείων,

πτωχοί εστε τω όντι , ώστε μηδε άρτον τοϊς αιτούσιν ανδρών μυροβρόχων και μαλακή εσθήτα γυναικιζομέ

υμάς διδόναι. 'Aναριθμήτους δε ουσίας παρ' εαυτούς νων (70), αβρώς περιπατούντων και βεβιασμένων αρω

σπουδάζετε σωρεύειν, δούλοι όντες σωμάτων και εντέ- μάτων χυμούς τον αέρα μιαινόντων ; Τί δε δει και λέγειν

ρων ακορεστων διά ταύτα γάρ τα πάθη (56) πολλοί περί Στοϊκών λογίων φιλοσόφων(71) των φιλαργυρησάν

ιατροί εν υμίν οι κενούντες υμών την απληστίαν, ή των ; Τί δε πάλιν έρούμεν περί των Πλατωνικών (72 )

λιμώ κατάγχοντες την πολυφαγίαν, ή άλλαις τισι τέ- Ι φιλοσόφων; Πάντες ούτοι θαυμάσιοι και μεγάλοι παρ'

χναις την νόσον (67) χαλινούντες , και τους το πρίν | υμίν , αλλ ' ού παρά Βραχμάσιν. Ακούομεν δε και και

πολύν εκχεομένους οίνον , ώσει αγγείον τετριμμένον (58' , | νήν ανθρώπων φύσιν εξευρεθήναι παρ' υμίν, ότι εκτέ

δαμάζοντες τη δίψη, μηδέ ρανίδος ύδατος τούτους κα μνετε τους άρρενας, θήλειας αυτούς βιαζόμενοι ποιήσαι:

ταξιoύντες . Και οι ποτε καραβαρούντες (59) νύν βα- και γίνεται και παρ' υμίν άνθρωπος γεννηθείς ούτε σπεί

σανιζόμενοι ξηροί (60) διατελούσε, και οι ποτε μεν παρά | ρων ως άνήρ ούτε τίκτων ως γυνή , ζων δε μόνον εις

φύσιν έπινον τον οίνον , νύν δε κατά φύσιν ύδωρ ολί ιδίαν ύβριν. Τίς ούν υμάς ουκ αν ελεήση , βλέπων εν

γον (οι ) επιθυμούσι και οι ποτε μεν πεπεδημένοι επι- υμίν τούτον τον αφανισμόν ; Oικτείραντες δε εμάς

θυμία ακορέστω , νύν δε στρεβλούμενοι τη εγκρατεία 1 ημείς ωφελούμεν ουδέν του μη συντρέχειν την γνώμην

της ανάγκης. Βραχμάνες δε οίνον ούκ επιζητούμεν· | υμών τη προθέσει των Βραχμάνων . Ημείς τοίνυν μι

[ουκ αυθαίρετον κτώμεθα μανίαν · ] ύδωρ όσον θέλομεν | σούμεν υπερηφανίαν, και φιλούμεν πάσαν ανθρωπίνην

έχομεν εκ θείας προνοίας , και τούτου ηδόμεθα (62 ) , και η φύσιν , προκαθήμενοι της αληθείας διδάσκαλοι και

δι' αυτού σωφρονούντες θεραπεύομεν την κατά φύσιν ένδεικται οδού δικαιοσύνης τους ευεργετείσθαι βουλo

δίψαν: ου κτώμεθα μανίαν (63 ) : μάλλον γάρ ελώ- μένοις εν τω βίω τούτω , ώς εν μεγίστω οίκω , γυ

μεθα θάνατον ή κατακυριευθήναι μέθη (65) · θηρί παρα-Ιμνοί ( 73 ) τη ψυχή προς πάντας διαζώντες , ώςπερ και

δοθήναι πολλώ μάλλον εστί βέλτιον ή δόξης θεού απορ- τω σώματι , τουτέστιν ολοκλήρω τη ψυχή προς πάντα

ριφήναι (65 ) διά πολυπoσίαν. Ο γάρ μεθύων ζώων άνθρωπον πλουτούμεν . Ακούομεν δε ότι η Μακεδονία

αλόγων εστί χείρων (60) τεθνηκώς τη φρονήσει • τον νούν | βιάζεται τα πάντα , πρότερον αυτή βιασθείσα της γάρ

γάρ (67) απολέσας του θεού ηλλοτριώθη. Τί δέ οι εν Ιτρεπομένης τύχης (74) εισί πάντες δούλοι. Αλλά τού

αισχύνομαι του λέγειν . | 53. το σώμα Α. || 54. έστερημένοι A L. | 55. τί τοίς.. ου χαρίζεσθε C. | 56. και διά τα συμβεβηκότα

υμίν πάθη C. || 57. το σώμα Α . | 58. τετριμμένον LC . || 59. εξ οίνου add. C. || 60. αποτοι C. || 61. το ύδωρ ολίγον C ; ολίγον

om. A L. | 62. και τούτου οιδούμεθα , δι' αυτού σ . Α ; φuα marime delectamur in latin .; και τούτο δι ' αυτών σωφρ.

L ; προνοίας και δι' αυτού σωφρ . C. | 63. ου κτ. μανίαν om . L. || 64. ή μέθην Α. || 65. αποστερηθήναι C. | 66. sic A ; aliud

sibestlatinis ; utrumque miscere videntur LC , qui : ο γάρ μεθύων ζων χείρων εστίν αλόγου κτλ . || 67. γάρ om . L ; τον νούν

παρορών και απ. Α . || 68. απάτην LA ; mox ορώντες C ; αφορώντες Α . || 69. φονευθέντας Α ; dein και όλα κ . , omisso ολίγα. ||

70. γυναικών LC . || 71. περί τον λόγον φιλοσοφούντων Α . || 72. των Περιπατητικών και των λοιπών C. || 73. γυμνή L ; γυμνήν

vero vinum quidem omnino non quærimus , aquam autem digni videntur ? Audimus etiam quod a masculis vestris

habemus, quam solam volumus, et qua maximedelectamur, partem quandam corporis amputatis , in muliebremque

et sapienter curamus sitim . Non furere et insanire prope sexum illos convertere gestiatis : et quod sit apud vos talis

ramus, magisque nobis mortem quam ebrietatem precamur, homo , qui neque generare ut vir, neque parere possit ut

per quam necesse est homines totis et corporibus et sensibus mulier, et qui in suam tantum vivat injuriam . Quis talem

interire. Ebrius enim videtur quidem vivere , sed quan humani generis prævaricationem et tam miserabilem casum

tum ad sapientiam pertinet, mortuus judicatur : perdidit etiam cogitando non doleat ? Quorum nos miseratione ducti

enim sublimem ipsam quam homini dedit deus mentem. vobis prodesse quantum possumus affectamus, quia et su

Ecquid ii qui se magnos et gloriosos putant , quam falsa spe perbiam execramur et universam humani generis naturam

et vanis decipiuntur illecebris , qui alternis se invicem ma diligimus ac fovemus et quasi in alto magnificæ cujusdam

nibus lædunt, spoliant , jugulant, cum tandem et ipsi mor.
domus sedentes loco, nudi tam mente quam corpore , quos

tem , quæ necessario eis debetur, expectent? Quid denique cumque sectatores novimus veritatis , edocemus. Et hoc

de illis viris , quasi de magnis quibusdam et aliorum provi- est in quo cæteris hominibus ditiores nos esse putamus .

soribus loquor, qui more turpium feminarum variis pigmen. Macedonia vim omnibus facit, quam tamen prius ab aliis

torum odoribus [oleo] membra perfusi foris prodire consueve. | ipsa sustinuit . Omnes autem ad deteriora conversi, turpes

runt , aeris ipsius puritatem dissolutione propria polluentes ? famuli judicantur. Sed horum omnium malorum quæ no.

Quid de Stoicis philosophis vestris loquar, qui cum omnes minamus, Brachmani videntur expertes. A nullo enim

awi amore teneantur, vobis tamen admiratione vel laude debellari atque expugnari queunt, quia nullius rei desiderio
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των πάντων άπειροί είσι Βραχμάνες , επ' ουδενός δυνά- ζηλούν, οικτείροντες πάσαν ανθρώπων φύσιν των θνη

μενοί ποτε πολεμηθήναι » ουδενός γάρ των εν υμίν ήμεϊς | των (80).

επιθυμούμεν. Συ δε ει βούλει (75 ) , βασιλεύ Αλέξανδρε ,
[ΚΕΦ. ΙΖ .]

τα ημέτερα φρονείν , παραγενόμενος εις Ινδούς τους

Βραχμάνας ιδών, επ' ερημίαις οικησον γυμνός άλλως Επιστολή Αλεξάνδρου Αριστοτέλει (1).

γάρ ου δεχόμεθά σε ημείς (76 ) , εάν μή πρώτον πάσας Βασιλεύς Αλέξανδρος Αριστοτέλει χαίρειν . Το

τας αρχάς απορρίψης από σεαυτού , εφ' αιςνύν γέγηθας | συμβεβηκός ημϊν παράδοξον επί της Ινδικής χώρας

και μέγα φρονείς. “Άψονται δε σου τότε προνοίας λόγοι, η αναγκαίον εξειπείν. Παραγενομένων γάρ ημών εις

ούσπερ πρότερον ειρήκειν σοι, και αγαπήσεις έχ καρ- την Πρασιακήν πόλιν , ήτις έδόκει μητρόπολις είναι της

δίας (77) σου πάντα , όσα τότε επήνεσας θαυμάσας. Κάν | Ινδικής χώρας , κατελάβομεν * γάρ τήν * ενεργές ακρω
εμοί πεισθής και ποιήσης ταύτα , ουδείς όλως ουκέτι πο- τήριον της θαλάσσης. Και ορμήσαντός μου συν ολίγοις

λεμήσει σε ουδ' αφελέσθαι σου τις τι δυνήσηται λοιπόν | επί το προειρημένον, [και] καταμαθόντες εύρομεν νε
δν ού κέκτησαι. Εάν γάρ εμοί πεισθής κατά κράτος | μομένους εκεί θηλυμόρφους ιχθυοφάγους ανθρώπους.

και ασφαλώς , ουδείς ουδέν τού υμετέρου βίου ευρήσει | 'Εμού δε προσκαλεσαμένου τινάς , εύρον βαρβάρους τη

παρά σοι: Όλαι γάρ σε θρέψουσι λοιπόν, της προνοίας | διαλέκτω , και πυνθανομένου μου περί τον τόπον, εσή

σοι πάντα χορηγούσης , ώσπερ και ημίν , και εν πάσι μαναν ημϊν νήσον , ήν πάντεςέωρώμεν εν μέσω πελάγει ,.

πλουτήσεις μιμησάμενος Βραχμάνας ακριβώς. Και ήν έφασαν πάνυ αρχαίου βασιλέως είναι τάφον, ενώ

εμοί τούτο καταγραφήσεται εις αιώνιον χαράν (78) η ση | χρυσόν πολύ ιερώσθαι (2 ) . Οι βάρβαροι αφανείς ήσαν

ωφέλεια · τούτο γάρ και παρ' εμού ήτησας εξ αρχής. H τα ίδια πλοιαρίδια καταλιπόντες, άπερ ήν ιβ' . Και

ου φθονούμεν (79 ) ούν ημείς ουδένα των βουλομένων | δη Φίλωνος (3) του γνησιωτάτου μου φίλου και Ηφαι

αληθώςευσεβείν εις τον θεόν και βίον ημέτερον εθέλοντα Ιστίωνος και Κρατέρου και των λοιπών φίλων μη εα

την ψ. π . π . διασώζοντες Α . || 74. sic correx . Bisseus ; τερπομένης ψυχής Α ; τρεφομένης ψυχής L ; om . haec C. | 75. εί , βασ .

Άλ., τ. η . φρονείς L ; σύ δε , βασ. Α . , τ . η . φρονείν θέλε C. || 76. ου δυνάμεθα ημείς ωφελήσαι σε C. ] 77. αγαπήσει η καρδία Α .

Η 78. χάριν Α ; ή ωφ . η ση LC . | 79. αποστρεφόμεθα C.|| 80. των θν. om. A ; πάσ . φύσιν των θν . ανθρώπων C.

Cap. XVII . Epistolam unus servavit A ; in codd. B et C dissoluta est in narrationem historicam , ita tamen ut prior ejus

pars de bestiis India aliisque nonnullis miraculis plane omissa sit. Nam cod. B postquam de Pori obilu et Bragmanibus

exposuerat ( v . cap . 6 extr. ) , pergit ita : Και τούτου γενομένου υπεχώρησεν απ ' αυτών Αλέξανδρος και υποστρέψας εις την κατά

φύσιν οδόν την φέρουσαν εις την Πρασιακήν πόλιν , ήτις δοκεϊ μητρόπολις είναι της Ινδικής χώρας , ένθα Πώρος ήν βασιλεύς ,

πάντες οι τού Πώρου προσεδέξαντο τον Αλέξανδρος, και πάντα κατά φύσιν διοικονομήσαντος και των Ινδών προθύμως συνελθόν

των , έλεγόν τινες εξ αυτών τω Αλεξάνδρω· Μέγιστε Βασιλεύ , λήψη πόλεις etc. quae infra legemus ex cod . A , ex cujus nar

ratione etiam verba modo adscripta collecta esse patet. Codex Cincipit verbis : Μετάδε ταύτα έδοξεν αυτό το κατά βορράν

μέρος υπεξελθείν και την οδόν την φέρουσαν εις την Πρασιακήν πόλιν et reliqua ut in cod . B. Ceterum cod . C nonnulla eorum

quæ in prima hujus epistolæ parte leguntur, in antecedentem narrationem transposita narravit. Ipse roster cod . A

pro more suo narrationem plurimis locis contraxit maleque truncavit , uti intelligere est ex Valerio ; quamquam ne hic

quidem in singulis quibusque auctorem suum reddidisse videtur , quum plura exstent in cod . A , quorum apud Valerium

mentio desideratur. || 1. Sic codex sine ullo transitu . Vide Valerium , quem cum oculis lectorum subjiciendum curaveri.

mus , in annotatione suis locis citare supersedemus . || 2. προϊρώσθαι cod. Deinde ad nexum sententiarum supplere licet :

και ταύτα σημήναντες. || 3. Φείδωνος cod . et h . 1. et mox iterum. Ceterum ista Philonis verba cod . C transposuit in eum

vel amore tenentur. . Tu vero , si vera vis sapere , ad In. laboriosissimum inviis locis asperitate naturæ et colentium

diam veni , habifa in solitudinibus nudus , omnes quas dili- vastitate . (* ) Deque labore hoc Aristoteli scribens magistro ,

gis et quibus ornari videris, projiciens dignitates : nam ut vel maximum sibi testimonium dicit : ejusque litteræ

aliter non suscipieris a nobis. Et tunc amabis ea quæcum- sententia talis fuit.

que paulo ante vidisti, quæque miratus es ; neque ullus « Operæ pretium est, mi magister, eorum omnium quæ

contra te ulterius dimicabit, aut quidquam tuorum tibi sint in nostris laboribus maxima , eorumque qui mecum

auferre quis poterit ; neque aliena collatione , neque alio- una toleraverint opinatissima, te participare per litteras.

rum sudore pasceris : eris enim in omnibus dives. Et quo. Igitur Indicas regiones incessimus. Nam cetera tibi ad

niam desiderare te scribis , ut in aliquo tibi prosim : non Brachmanas usque præmiseram . His denique penetratis,

invidemus illis qui vere pium imitantur deum . Universam Prasiacæ supervenimus, quæ civitas regia quædam Indiæ

humanam ubique naturam volumus , quantum per nos cluit. Situs vero ejus loci arduus et ad promontorii faciem

fieri potest , meliorem evadere . longe porrectior ; nam et mari imminet subjacenti. Enim

XVII . His talibus cum sese tunc Alexander oblectavis- vero quod istum colunt hominum nescias invisitatius an

set, exim iter prorsus exsequitur arduum quidem illud et inanditius genus : hique sunt promisce mares atque aliud

( * ) Interponit cod . Reg. 4880 ea ,quæ græce jam legimus cap. 4 , not , 12 ( e cod . A ) : « Interim cum unam civitatem Indiæ obside.

ret, scalas muro percelsas admoveri jubet. Quibus admotis, cum prægrandibus saxis de saxis (1. dejectis) frangerentoppugnantes,

sola qua rex pugnabat, duravit. Et cum nullo auxilio idoneo socios subvenire posse videret, irruit solus omnia hostium milia,

Inultitudinemque urbis in se convertit ; jamque urgente hoste a latere summo vulneratur, et recepto altius ferro defici viribusoc

cepit. ld Macedones conjectati vi claustra effrangunt, regemque suum diffidentem ( deficientem ? ) recipiunt.»
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σάντων με διαβήναι, Φίλων (4) έλεγεν « Επίτρεψον Ι και υποτάξαντες την χώραν όλην επορευόμεθα δρώντες

μοι πρό σου καταπλεύσαι - ένα , εί κακόν τι εστι , προ | τα αγαθά . Ην γάρ χρυσός και κρατήρες[ λίθοις] κεκο

σου εγώ κινδυνεύσω · ει δε μή , εγώ ύστερον [ σοι] επι- σμημένοι, ώς χωρείν έκαστον κρατήρα ένα ήμασι, άλλον

πέμψω το σκάφος · ει γαρ δή Φίλων (6) εγώ απόλλυ- οκτώ ** και έτερα πλείστα θεάματα. Αρχήν δε ποιη

μαι, έτεροί σοι φίλοι ευρεθήσονται· εάν δέ σοι, Αλέξαν- | σάμενοι της πορείας από [πυλών) Κασπιακών ώδεύ

δρε(6), [συμβή τι] , όλη η οικουμένη έδυστύχησεν. » Πει- σαμεν άμα δε γενέσθαι ώραν τ' εσάλπιζον επί το δείπνον

σθείς δε αυτός συνεχώρησα διαβαίνειν . Και εκβάντος και κοιμάσθαι επί κοϊτος: άμα δε του ηλίου ανατέλλον

αυτού επί την νομιζομένην νήσον , ώρας διελθούσης, τος , η σάλπιγξ εσήμανε έως ώρας δ' . υπουργία (10) δε

άφνω έδυνε θηρίον (7) εις τον βυθόν . Ημών δε δραξάντων | τοσαύτη ήν περί τους στρατιώτας , ώστε τον ένα έκα

και αφανούς γενομένου του θηρίου , οι μεν κακώς απώ- στον κεκοσμήσθαι υποδήμασι ( 1) και κνημίσι και

λοντο συν τω γνησιοτάτω φίλω " και λίαν ήχθομεν. | περιμήροις δερματίνους και θώραξι τα σώματα αυτών

Τους δε βαρβάρους ζητήσας ουχ εύρον . Εμείναμεν | προειρήκασι γάρ οι εντόπιοι την των ερπετών εν τοις

δε ημέρας η' επίτω άκροτηρίω , και είδομεν (8) εβδο- | ιδίοις( τόποις] διαφοράν, και κατεκήρυξαν μηδένα άνευ

μαδάριον το θηρίον ελέφαντας επ' αυτώ έχον . “Οδο- ταύτης της διασκευής είναι. “Οδεύσαντες δε ήμεϊς άλ

ποιήσαντες δε ημείς (0) ικανάς ημέρας αναχωρήσαμεν | λων(12) ημερώνιβ' ήλθομεν εις τινα πόλιν , ήτις ήν μέση

εις την Πρασιακήν πόλιν. Τα δε πλείστα και παρά- του ποταμού υπήρχον δε εν τη πόλει κάλαμοι πηχών

δοξα θεωρήσας , άπερ ήν αναγκαία δηλώσω σοι . Είδoν ( 13) δ ' περίμετρον έχοντες, αφ' ών και η πόλις έστεγα

γάρ θήρας ποικίλους και τόπους φυσικής θεωρίας έρ- σμένη ήν . Ουκ έχειτο δε εις το έδαφος , αλλ' επάνω

πετών τε γένη. Το δε πάντων θαυμασιώτατον, ηλίου των προειρημένων καλάμων . Εκεί ούν την παρεμβολήν

και σελήνης λείψις χειμών τε πικρός . Νικήσαντες | εκέλευσα πηγήναι. Παραγενόμενοι δε εν εκείνων τω

γαρ Δαρείον τον των Περσών βασιλέα και τους αυτού , τόπω ώρα τρίτη της ημέρας και προσελθόντες των ποταμώ

Iocum , ubi de Alexandro Braclimanum insulam adituro sermo est. V. ΙΙ , 35. Ι 4. Φείδων γάρ cod. || 5. φείδω. cod . 1

6. Αλέξανδρος , όλη cod . Cf. lib . II. c. 35. || 7. sc . insula , que quasi ingens bellua marina erat . || 8. και δάμεν ευδόμε

νον το θηρίον cod . ; mutavi ex Valerio . || 9. ποιησάντων δε ημών cod. || 10. υπουργίας δ.τοσαύτης ούσης cod . || 11. υποδέσι...

και δερμ.. περιηρήκασι cod . || 12.αλόγων cod . || 13. καλαμοίχων cod . ceterum aliter Valerius , unde Conjicias fuisse : καλα

μοι το ύψος πηχών , ών περίμετρον ουκ αν ραδίως άνθρωπος περιλάβοι , uti Ctesias dicit p. 30 6. cf. p. 90 6. edit . Didot.

secus : omnes tamen ad nostratia corpora , quibus sunt fe- demum nos tuto posse transmittere. Sedet sententia

mine molliores. Nam et vetus sermo eos molles Sabæos persuadentis , atque ita jussimus fieri. Conscensis ergo

appellat. Sed nihil aliud fere ad cibum norunt , præter navibus , protinus ire ad insulam tendunt : quæ quamvis

piscium genera , quorum illis multa et facilis abundantia propter obviare oculis videretur, ad integræ horæ tamen

est . Fuit igitur mihi ad eorum fabulas diligentia , et in- | spatium consumpserant navigando . Tandem sunt visi in

terpres inventus est , qui nobis daret cum bisce barbaris sulæ institisse . Sed ubi gestum est, omne id solum repente

fabulari . Cumque multus et varius sermo procederet, una cum viris et sepulchro quod visebatur summersari mari

locum interea quendam insulæ monstravere ( nam is etiam et in profundo labi conspicamur. Neque enim vana formido

eminus visebatur ) , quod esse dicebant veteris cujusdam ludebat oculos intremiscentium : enimvero illud Philonis mors

regis indidem monumentum : id auro esse et pretiis refer- et exitium eorum qui una Philonem comitati sunt, fuerat.

tissimum conditis . Cum hoc naturalem hominum vel dili- Territi igitur detestabili morte sociorum indigenas barbaros

gentiam in nostris vel appetentiam promovisset certa- rimabam , si quid nobis de itinere consultarent. At vero

timque festinaremus , pars visendæ ejusce insulæ vel nullus uspiam visitur, locisque desertis et inhospitalibus

sepulchri, pars vero vel plurimi auri etiam aviditate , et per octo posthinc immorati dies egimus consilio confir.

spe potiundi jam animis gestientibus : repente barbari mando. Tum in illo promontorio , cujus supra facta est

qui loci ejus indices fuerant dilabuntur, eque conspectu mentio , bestiam quoque vidimus prægrandi admodum et

nostro incertum quanam majestate evanescunt, relictis sane inopinabili magnitudine, quam Hebdomadarion vocant ,

naviculis admodum parvis duabus ac decem quibus vectari adeo immensæ potentiæ , ut illi perfacile insistentes etiam

soliti intelligebantur. Igitur una mecum cum amici ad super dorsum elephantos cerneremus. Hac igitur specta

spectaculum properarent , Philon scilicet et Hephæstion , culi fæditate moti iter ad Prasiacam repedamus, per quas

Craterusquoque multique alii , obstitit ( Philon) ac pericu- ubique vastitates multa ferarum nomina multasque ejus

Jum illud visendæ novitatis non primum a rege faciendum , modi sævitudinis facies erat videre : serpentium quoque

verum a se modo suisque similibus,suadere persistit. Quippe genera permiranda. illic et solis lunæque defectus com

amplius aliquid in hisce regionibus formidandum , in quibus minus etiam speculati sumus, et causas hiemis et temporum

viderimus hominum formas de conspectu nostro facile eva- differentias arbitrati . Quo primum reversi, ut inspecta

nuisse. Neu si quid secus atque ut speraverant incommo- sunt , vos quoque participare curavimus . Nunc nobis

daret , ejus periculi fieret de rege principium . Sese igitur iter per regna Darii Persasque nostros agitatur : quam

iturum esse confirmat, ac si exploratio secundasset, tunc cum omnem peragrare regionem cordi habeamus, multo
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εύρομεν το ύδωρ πικρότερον έλεβόρου. Θέλοντες ούν / θηρία τετράποδα (21) παραγενέσθαι επί τον τόπον εν

διακολυμβήσαι εις τηνπόλιν, ανήλθον ιπποπόταμοι και η οις ήσαν λέοντες μείζονες των παρ' ημίν ταύρων, και

ήρπασαν τους άνδρας . Απελείπετο ούν ημάς εκ παντός | ρινοκέρωτες και πάντα εκ της ύλης των καλάμων

τρόπου αναχωρείν εκ του τόπου . Και σαλπίσαντες | εξήρχοντο , σύαγροι δε μείζονες των λεόντων (οι ούν

από ώρας σ' έως ώρας ια', τω ύδατι ημεν εμπεποδι- οδόντες αυτών ήσαν πηχυαίοι) , λύγγες (22) και πάρδα

σμένοι επί τοσούτον ώστε βλέπεις με ( 15) στρατιώτας | λεις και τίγρεις και σκορπίουροι και ελέφαντες και βού

τους ιδίοις ούρους προςχρωμένους. Ήλθομεν δε κατά κριοικαι ταυρελέφαντες, άνδρεςδε εξάχειρες και ιμαν

τύχην είς τινατόπον,ού ήν λίμνη πάμφορονύλην έχουσα| τόποδες (23 ) και κυνοπέρδικες, (24) άλλα τεζώα θηριό
εφ' ην συνελθόντες ετύχομεν γλυκέος ύδατος, ώστε η μορφα. Ο δε αγών αναβολήν ουκ έσχεν ώς δε ήρωες (25)

δοκείν μέλιτος διαφέρειν. Λίαν ουν περιχαρείς γενό- ήμυνάμεθα τα τοιαύτα . Νυκταλώπηκες (26 ) δε εκ

μενοι είδομεν (16) επί του ακρωτηρίου στήλην ψηφίνην. της άμμου ανεπήδων πηχώνι', άλλοι δε πηχώνη',κροκό

" Ην δε εγγεγραμμένα ταύτα: « Σεσόγχοσις κο- δειλοι δε εκ της ύλης , οίτινες τασκευηφόρα απώλλυσαν

σμοκράτωρ ύδρευμα (17) εποίησα τοίς την νυχτερίδες δε ήσαν περιστερώνμείζονες,οδόντας έχουσαι::

ερυθράς θάλασσαν πλοϊζομένοις. » Επέταξα νυκτικόρακες δε περί την λίμνην εκάθηντο, ους έθηρεθ

ούν παρεμβολήν γενέσθαι και τα προς την κοίτην αρ- σαμεν ημείς, και μέγαν όψον είχομεν. Ταύτα δε πάντα

τίζεσθαι και πύρ ανάπτεσθαι . "Άμα δε την σελήνην κατοικονομήσαντες ήλθομεν εις την κατά φύσιν οδόντην

λαμπράν και μετέωρον γενέσθαι περί ώραν τρίτην της φέρουσαν εις την Πρασιακήν γήν. Και ετοίμως μου

νυκτός , συνήλθον (18) τα θηρία όλης της ύλης επί την έχοντος αναζεύξαι περί έκτην ώραν γίνεται περί τον

προκειμένην λίμνην προς τον πότον ( 19) . Ησαν δε αέρα τοιαύτη θεωρία μηνιαία τρίτη : πρώτον μεν εξαι

σκορπίοι πηχυαίοι αμμοδύται, οι μεν λευκοί , οι δε πυρ- φνής πνοή , ώστε τα σκηνώματακαταρριφήναι και ημάς

ροί . 'Αγώνος δε ήμεν ου του τυχόντος. Και ήδη | εστώτας εις το έδαφος καταπεσείν μετά δε ημέρας και ,

τινών απολωλότων και πάντη (20) προχείρως κλαυθμών της οδού δυσεκβάτου γενομένης , εξεύρομεν * * (27), και

και όλολυγμών γενομένων ου των τυχόντων, άρχεται μεθ' ημέρας ε' εκυριεύσαμεν της Πρασιακής πόλεως""

nihil de his Valerius , etsi in ceteris multo uberior . | 15. τοσούτον δε έβλεπον στρατ . cod . || 16. οίδαμεν cod . | 17. ήδροισμα

cod. || 18. συν . ούν cod. || 19. ποταμός cod. || 20. παίδων cod . | 21. θηρίον τετράποδον cod. || 22. γλίγγαις cod . || 23. immo

antipodes Valerius Maii, hinc corrig. || 24. xullonÉPÔTXES Cod ., cynopendices Valer. Iidem cynopenne et cynopænæ

dicuntur in codd . Tertullian. Apolog. c. 8. ||25. of ôè sows cod. Desideratur deinde caput de odontotyranno, quod se

quiturap. Valerium.|| 26. νυκτάλωπες cod. nitalopices Valer . cod . Reg . || 27. Uberioris narrationis centones. V. Valerium.In

ubique auro multisque crateribus abundamus , non his ex quod cum audacius quidam exploraturi properassent , lumen

auri modo materia pretiosis , verum longe lapidum luce quidem affluum vident; sed emersi indidem hippopotami,

majoribus. Neque tamen nobis alia quoque ab hoc genere magnitudine nescias an sævitia immaniores, nostros quiex

divitiarum instrumenta sunt minora. Sed hic circuitus de ploratum abierant, incursavere. Ac rursusad aliam partem

quo dicimus a portis Caspiis fieri cæptus laboris ac vitæ eadem nobis curiositate rimantibus , agmen earundem be

ejuscemodi. Ubi cænatum exercitui foret , statim signum stiarum longe numerosius occursabat. Quare omni genere

dari classico et ad vesperam iniri iter oportebat, idque horis fugienda loca evitandumque periculum videns, classico sig.

ferme nocturnis tribus agitari convenerat : sex vero inse- num abitioni præcipio: quamvis tanta vis sitis ejusquedeside

quentibus horis somno indulgere : rursusque exim ad horam rii homines incessisset, ut plerique etiam a potu urinæ ob

diei quartam reliquum spatii transmittebamus. Sed enim necessitatis vehementiam non temperarent. Igitur forte

viantibus non simplex habitus , neque incuriosa munitio fortuna cum exim stagnum quoddam dapsile repperissemus,

fuerat necessaria. Peronibus quippe crura omnia pedesque potitique desiderato ac persuavi potu ( per) prata virentia

muniri , et femoralibus uti pellinis oportebat , reliquumque sterneremur, eminus video in quadam adjacenti emi

corpus ambire loricis , quod illæ omnes Persicæ regiones nentia titulo gemmeo superscriptam hanc sententiam :

multis admodum et vehementibus infestari serpentibus di- a Aquationem hanc rex Seconchosis orbis universi pré

cerentur. Idque iter continuatis diebus ferme duodecim stili cunctis Rubrum navigantibus mare . » Igitur jussi

exanclavimus, atque ita demum ad oppidum adventamus propter hoc stagnum castra constitui , ignesque quam cre

situm in insula circumſlui fluminis ; ibique visitur castrum berrimos fieri. Et jam noctis ferme hora tertia nume

consitum undique arundinibus , quæ ad triginta cubitorum rabatur, illustrisque admodum luna nihil diurni lumi

spatia supercrescerent. Crassitudo vero earum supra eam nis demutarat, cum subito conspicamur undique ex omni

quanta est hominis crassitudo. Navigia quoque plurima silva quæ circunsteterat bestias quasdam ad ripam stagni

amni inerant , quæ mox curiosius intuentibus partes quæ- potus gratia contendentes. Erant eæ bestiæ scorpii quidam

dam fissarum arundinum noscebantur. Enim hujus flu- non minus proceritate cubitali, ammodytæ etiam albi colore

minis liquor ad potum hominis adversus amaritudine nimia vel rufi : nec non cerastæ coloribus ut supra diversis.

est cum salsitate . Quærentibus igitur quam poteramus ex Quare vehementi sollicitudine incitati, conspicantesque

accolis usum elementi memorati , aliud castrum eminus jam nostrorum aliquos interemptos , Nelibas undique con

demonstratur ab stadiis ferme quatuor indidem situm : ad sonantibus, periculum opperiebamur. Insequebantur
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και

συμπόρω ( 28) καιτους συν αυτώ και τους εκείνω πάσιν αρρενικού (37) ήν ήλιος , της δε θηλείας σελήνη , &

Παμπληθής δε ήν αγαθοίς , περί ών ημίν γέγραπται · | έλεγον τη ιδία φωνή μουθού έμαούσαι (38). Τούτοις

γενομένου δε μου " και πάντα] τα πέριξ κατά φύσιν | δε περιβεβλητο δοραί παντοίων θηρίων, τω (30) μεν

οικονομήσαντος και των Ινδών προθύμως συνελθόντων | άρρενι αρρένων, τώ δε θέλει θηλείων. Παρ' αυτούς δε

(29 ), έλεγόν μοι : « Βασιλεύ Αλέξανδρε , λήψη πόλεις | σίδηροςουχ υπήρχεν ούτε χαλκός ούτε κασσίτερος, αλλ '

(30) και βασιλείας και όρη και έθνη , εις α ουδείς των ουδέ πηλός εις πλάσιν (40). Εμού δε ερωτώντος τίνες

ζώντων επέβη ποτέ βασιλεύς (31). » Τινές δε εκ των αι δοραι δοκούσιν είναι ( 1), έφασαν λεόντων και παρ

πολυανδρίων (32) ελθόντες έλεγαν : « Βασιλεύ , έχoμέν | δάλεων. Ουκ έξεστι δε ( 12 ) ώδε τάφον έχειν ει μή τον

σοι δείξαι τι παράδοξον άξιόν σου · δείξομεν γάρ σοι φυτά | του ηλίου και της σελήνης *. Περιβολαίς δε έχρώντο

ανθρωπιστι λαλούντα. (33) » Και εισήνεγκανημάς εις | των θηρίων ταις δοραίς. Περί δε των δένδρων (43)

τινα παράδεισον, ένθα ( 34) ήλιος και σελήνη εν μέσω την αιτίαν εζήτουν μαθείν. Οι δε έφασαν·πρωίας γε

του παραδείσου κατά δε αυτούς φρουράιερών ηλίου και η νομένης, ότανο ήλιος ανατείλη , φωνή έχ του δένδρου

σελήνης. Δύο δε ήν δένδρα τα προειρημένα , και ήν πα φέρεται , και [αύθις] όταν κατά μέσον του ουρανού γέ

ραπλήσια κυπαρίσσους. Κύκλω δε ήν δένδρα (35 ) παρ νηται, και όταν μέλλη δύνειν , τούτο τρίτον ( 14 ) . Το

όμοια τη εν Αιγύπτω μυροβαλάνω, και ο καρπός | δ'αυτό και επί της σελήνης γίνεται (15) . Και οι δοκούντες

ομοίως. Προσηγόρευον δε τα δύο δένδρα τα εν μέσω του ιερείςείναι προσήλθόν μοι λέγοντες · « Εισελθε καθαρώς

παραδείσου (35 * ) το μεν αρρενικόν αρρένων λογισμώ , και προσκύνησον, και λήψη χρησμόν (46). » Συνεισήγoν

το δε θηλυκόν θηλυκώ λογισμώ (36 ). Όνομα δε του | δε τους φίλους Παρμενίωνα ,Κράτερον, Ιόλλαν, Μαχη

antecedentibus pro o' ex Valerio scrib . videtur ' || 28. Hæc intacta relinquo ; in ouuttópu forte latet oùv Júpw . || 29. Hinc

Γursusincipiunt codl . B C. || 30. θαυμαστάς add. B C ; mox έθνη omittunt. || 31. πότε βασιλεύς om . Α . | 32. πολυδρίων Β.

πολιδρίων C. || 33. φυτά om . A ; παράδοξον αξίωμα. Ο δε Αλέξανδρος προς αυτούς : Τί υμίν έδοξε δείξαι μοι ;Οι δε είπον δείξο

μέν σοι φυτά ανθρωπίνω στόματι λαλούντα . C. || 34. ένθα ήν ιερόν ηλίου κ. σελήνης. κατά δε αυτούς ήν φρουρά και δύο δένδρα

παραπλήσια etc. BC.|| 35.προειρημένα add. A. quod delevi. 11 35 *. τα δύο. παραδείσω addidi ex C. || 36. λογ. om. Α. |

37. του ενός Α . || 38. μουθεά μαθούς Β ; quid rectius sit nescio . Cod . C pro his habet : & ελάλουν την ίδια φωνή . || 39. παν

τοίων θηρίων om . Α . || 40. πιλή πλάσιν Α . | 41. τίνος εισιν αι σκεπούσαι αυτά B C. | 42. ουκ έξεστι.. ταϊς δοραίς om. B C.

post σελήνης exciderit ιερέα. || 43. θηρίων Α Β. || 44 τούτω τρείς Α ;om. haec Β . || 45. γίνεται om . Α . || 46. και λ.χ. om. Α .

enim prædictas bestias etiam quadrupedes beluæ vehementes, trecentorum hominum manu (nisu) extractus de flumine

potus scilicet consuetudine ac necessitate illo venientes , est. Hactenus igitur noctis illius nobis periculi finis fuit.

quæ quidem erant leones supra magnitudinem taurorum Longe tamen molestius ( quo enim caveri difficilius erat )

quos ex nostratibus maximos ducimus , rhinocerotes etiam, quod post evenit. Tenebris enim post occasum lunæ om

vel apri , vel pardi, lynces quoque et tigrides scorpiosque nia obumbrantibus , nitalopicas viseres de arenis profun

una elephantis et bucriis : tunc taurelephantes , et cum his dis emergere non minoris longitudinis cubitis X ; eacque quo

homines senis manibus portentuosi : himantopodes etiam et poterant homines involant. Tunc ex iisdem arenis croco

cynopendices, multaque formarum humanarum genera invi dili etiam extantes passim invadunt quadrupedia milita

sitata . Igitur excitabamur ad providentiam periculi imminen ria . Ad hæc alites quibus apud nos vocabulum vespertilio

tis. Atque ideo arma quidem quam properantissimecapimus : est , sed quæ illic super columbæ magnitudinem , dentibus

mando vero ignes quam maximos et creberrimos fieri, silvis autem ad humani rictus valentiam sævæ sunt, circumvolare

que ipsis conflagrare facillimis immitti incendia. Quæ res etsi capere , et quibusque incautioribus aures aut nares aut di

plurimum quantum contra multitudinem bestiarum opitulari gitospræsecare.Tum rhinocoraces (sic) insecutæ , sed ex sane

trepidantibus poterat , invitat tamen nimietate luminis pluri. neque ad homines sæviebant, neque ignes temere advolabant.

mas illo contendere : idque certamen in eo usque novis vitan Tandem igitur restitutus diei intelligensque in quanta dis

dis periculis fuit , donec lunæ cum occasu umbrata tellure crimina proderemur ab hisce Indis qui sese salutares itineri

eſſusisque tenebris ad consueta silvarum refugia omnes illæ futuros esse nobis polliciti erant , eos ob fraudis meritum

bestiæ remearent. Non prius tamen memorata sævities ani- iisdem aquis præcipites dari necarique præcepi. Atque exim

mantium receptui consulit, quam id animal supervenisset, usi itinere rectiore ,tandem restituimur viæ , quæ nos ad

quod regnum quidem tenere in hasce bestias dicitur : nomine Prasiacam tuto deduceret . Igitur cum oppidum quoddam

autem Odontotyrannum vocant . Hæc bestia facie elephan- opulens sane et abundans omnibus refectioni humanæ

tus quidem est, sed magnitudine etiam hujus animantis necessariis advenissemus, recipiendis viribus ibidem dies

longe provecta , nec minor etiam sævitudine egregie sæ quinque transegimus. Enimvero cum sexta jam reditui

vientibus. Quare cum nostros incesseret, ac ferme vi consuleremus , talis nobis obicitur admiratio. Primum

ginti et sex de occursantibus viros morti dedisset ,tandem quidem venti spiritus vehemens et procella adeo supra

tamen reliqua multitudine ignibus circumvallatur et ster consuetam magnitudinem rapax orta est, ut non tentoria

nitur. Adhuc tamen saucius Odontotyrannus cum indidem modo satis firmiter fixa convelleret , verum homines quo

fugiens aquæ fluenta irrupisset, ibique exanimavisset, vix que stantes gradientesque prosterneret : nisi quod prope
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την, θρασυλέοντα , Θεοδέκτης, Διίφιλον, Νεοκλής , η άπαντας , ότι εάν δύνη ο ήλιος και φωνή μοι χρησμού

άνδρας ια' . Ο δε ιερεύς έλεγεν « Βασιλεύ , σίδηρον 1 μή ακουσθή , ζώντας υμάς έμπρήσω. Άμα δε τω

ου καθήκει εις το ιερόν εισελθείν. » Προςτάσσω ούν δύναι τον ήλιον φωνή ήνέχθη Ινδική εκ του δένδρου.

τους φίλους τα ξίφη αποθέσθαι έξω . Συνεισήλθον δέ | [Και εκέλευσα αυτήν] ερμηνευθήναι υπό των Ινδών

μοι εκ της δυνάμεως άνδρες τ' . 'Έκέλευσα ούν τους | των όντων συν ημίν . Οι δε φοβούμενοι ουκ ήθελον

συν εμοί πάντας κατοπτεύσαι κύκλω τον τόπον . Και | μεθερμηνεύσαι. Σύννους δε εγενόμην και είλκυσα

προσκαλούμαι εκ των συνακολουθησάντων μοι Ινδών , | αυτούς κατά μόνας . Και είπον τούτο οι Ινδοί (48):

ένα ερμηνείας τύχω παρ' αυτών. Όμνυμι δε (47) Ταχύ απολέσθαι έχεις υπό των ιδίων , » (49) Εμού δε

'Ολύμπιον , Άμμωνα , Αθηνάς, νικαφόρους θεούς και των παρεστηκότων μοι αποτερατωθέντων, από

Dein cod . C pergit : οι δε ιερείς είπον αυτό και τούτο : Αλέξανδρε βασιλεύ , σίδηρον ού καθήκει εισελθείν εις το ιερόν : Προσ .

τάσσει ούν τα ξίφη έξω αποθέσθαι του περιβόλου. Συνήλθον ούν τώ Αλεξάνδρω άνδρες ικανοί και κελεύει κατοπτεύσαι τον τόπον

κύκλω. Εodem modo B , nisi quod και κελεύει ... κύκλω ponit ante προστάσσει τα ξίφη . Ιn nominibus propriis cod . A Ιόλλαν

scripsi pro "Ιουλον . Ρlura nomina exciderunt , quum undecim vel decem (nam infra οι ι' φιλοι ) esse debeant . Quinde

cim nominum monstra leguntur in epistola edita in Curtii edit . Basiliensi ( 1556) p . 443. | 47. όμνυσι δε αυτούς ότι εάν etc.

BC. In cod . A verba ότι εάν.. έμπρήσω excidere . Mox supplevi uncis iuclusa . Codd . BC. post v. δένδρου pergunt : οι δε

συνόντες αυτώ Ινδοί φοβούμενοι etc. || 48. Και προς το ους είπον αυτώ: Αλέξανδρε, εντάχει έχεις etc. B, quibus premisit C :

και είπεν αυτοίς· μη αποκρύψατέ μοι και ο χρησμός μοι λελάληκεν . Οι δε προς το ούς etc.; | 49. C pergit : ήβουλήθη δε πάλιν

ranter sarcinis strictis ad tutiora oppidi concursamus. Enim- stentium . Eum sacrum soli lunæque esse dicebant : nam et

vero dum ista molimur, coire nubes et in densitate nimiæ ædes templaque opere naturali hisce diis ibidem intrinse

crassitudinis solis lumen omne capere subtexere , indiscre- cus viseres , duas vero arbores cælum ferme proceritate

tamque nobis noctem diemque confundere. Neque id breve intervectas, simili facie qua cupressus, plerumque etiam

aut transitorium fuit. Eniin diebus fere V pari facie fædatus directiores , ex ea stirpe quod genus arbores myrobalanos

aer in id tandem aliquando purgavit, ut sexta sub luce cum habent. Sed ex hisce duabus arboribus , de quibus supra

interruptis nubibus sol faciem mundo pristinam reddidisset , locutisumus, marem alteram , alteram feminam esse con

tantam vim nivium incubuisse videremus, ut supra trium cu- tendunt. Et maris quidem arboris præsidem solem , feminæ

bitorum altitudinem densa multos quidem et nostratium in- vero lunam esse altricem . Harum omnis circa radices con

terfecerit, quos forte in apertioribus locis nacta sit , plurima vestitas viseres tergis ac pellibus sacris ; sed ex his , quæ es

autem obruerit quadrupedia, quorum nihilum non stantaria maribus essent (ad ) marem arborem ; quæ vero ex pecudi

morteobriguisse visitares. Eaque nivium vis cum diebus ferme bus femineis, ad honorem feminæ sitæ . Quamvis hominibus

triginta vix tabuisset , æquato tandem solo itinere dierum gentis ejusce usus ferri ærisve et stanni omnifariam ignora

ferme quinque Prasiaca adventabamus , multo quidem la . retur, neque esset quicquam quod ad ædificii usum ex luto

bore , qui strictim dictus est, exanclato : enimvero majore fingeres. Cum igitur illa terga vel spolia bestiarum ex quis

præda totius Indiæ earumque gentium quacumque trans- forent animantibus quærerem , comperio leonum esse sive

misimus convectata , nullo omnium Indo Persarumve du- pardorum et hujuscemodi bestiarum , et hisce tergis non

bitante , quin omnia nobis ad subjugandum facilia forent, ad honorem solum numinum uli consuetos, verum etiam ad

quocumqueanimum intendissemus ;at cetera nomina pretio - operimenta abuti homines incolentes. Id tamen esse in hisce

rum aurique opulentiam ulterius non requirendam [existi- arboribus admirabile : namque oriente sole marem illam ar

mavimus], vixdum gravibus subvectionibas consulentes, borem itemque cursus sui meditullium possidente vel certe

cum tanta in his quæ subjugata sint loca vel copia vel af- occiduo loquacem fieri, et consultantibus tertio respondere :

fluentia repperiretur. Sic igitur animo laxato cum nihil jam idem vero nocturnis horisatque lunaribus arborem feminam .

foret quod non fortuna ex hisce appetentiis explevisset , Doctus igitur ab his virisqui antistites loci sacerdotesqueme

omne demum intenderam desiderium , ut , si quid esset morantur, uti mundus et ab omni inreligioso contagio inpol

quod inusitatum aliis foret atque auditu mirabile habere lutus accederem , comites mili ejus aditionis adscisco amicos

tur, id sane resciscerem videremque. Tum quidam viri carissimos fidissimosque, Parmeniona scilicet, sed et Crate

ex oppidis circumsistentibus esse dignum cognitu et scien . rum, Ysillum ( 1. Tollam ) quoque atqueMachenten et Thra .

tia contendebant, si modo mirum homini videri posset sileonta (1. Macheten et Thrasyleonta ) et Machaona una

virecta noscere et arbusta loquacia ad humanum modum . Theodecto Difficilique ( Diiphiloque ), sed etiam Neocle. Mo

Id primum ut impossibile alienissimumque natura arbitra- nentibus igitur sacerdotibus religione prohiberi ferrum il

tus neque credideram referenti. Sed persistentibus adse. loci invehi, ita ut prædictum est facio moneoque :addo

rentibusque, adsensus ( sum ] tandem itineri ejus terræ , tamen cautelam ejuscemodi diligentiæ , quod octoginta viros

quam sol oriens visitaret. Eo ergo cum venissemus, ducor fortitudine pariter,exploratissimos adesse circa ea loca ac ne

in quendam locum arboribus consituin amanis. Hunc illi mus , quo ingrediebamur, quam sollicitissime jubeo , explo

paradisum vocitavere. Enimvero conseptum viseres non raturos etiam ecquis esset qui forte vocem de proximo sub

materiæ circumjectu , verum arborum frequentia circumsi- 1jectaret, quam nos ex illis arboribus ferri arbitraremur.
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(50) της σελήνης ήβουλήθην προς την ανατολήν οψίας γυναίκα , και τότε άπαναλεύσομαι (65 ). "Άμα δε

πάλιν χρηματισθήναι. Εικάσας (51) δε το μέλλον είσ- | τη γενέσθαι την ανατολήν του ηλίου και βαλείν την

ήλθον και ήξίωσα , εί ασπάσομαι την μητέρα μου 0-1 αυγήν εις την κορυφήν του δένδρου, φωνή έξηύδει διαρ
λυμπιάδα και τους γνησίους μοι φίλους (52). Πάλιν | ρήδην λέγουσα : « Πεπλήρωταί σου τα της ζωής έτη,

δέ μοι των φίλων (παρεστώτων, άμα τη την σελήνην και ανακομισθήναι ουκ έχεις πρός Ολυμπιάδα την μη

ανατείλαι φωνήν το δένδρον την αυτήν εξήνεγκεν Ελ- τέρα σου , αλλ' εν Βαβυλώνι έχεις απολέσθαι. Μετά

ληνική διαλέκτω· « Βασιλεύ Αλέξανδρε , εν Βαβυλώνι , δε ολίγον χρόνον και η μήτηρ σου και η γυνή σου κακήν
δεί σε αποθανείν υπό των ιδίων αναιρεθήση και ου δυ- κακώς απολούνται υπότων ιδίων, και αι αδελφαί σου
νηση ανακομισθήναι προς την μητέρα σου Ολυμπιάδα , » Ι (66). Και περί τούτων μηκέτι αξίου · ου γάρ ακούση έτι

Εμού δε λίαν και των φίλων θαυμαζόντων, έβουλόμην προς και αξιοϊς. » Εκείθεν ούν αναζεύξας περί ώραν α'

στεφάνους καλλίστους παραθεϊναι τους θεούς (63). Τού από της Πρασιακής (57) παρεγενόμην είς Περσίδα.
δε ιερέως λέγοντος « Ουκ εξόν τούτο γενέσθαι· ει δέ | Επειγόμην δε επί τα Σεμιράμεως βασίλεια . [Ταύτα ]

βιάζεις , πράξoν και θέλεις βασιλεί γάρ πάς (54) νόμος | αναγκαίον ήγησάμην δηλώσαί σοι. ' Έρρωσο.

άγραφος » , περιλύπου δε μου διακειμένου και λίαν
[ΚΕΦ. ΙΗ '. ]

δυσφορούντος , 8 τε Παρμενίων και ο Φίλιππος παρε

κάλουν με περί των ύπνων γενέσθαι. Μη βουληθέντος Ούτως γράψας την επιστολήν ο Αλέξανδρος το

δ' εμού , αναστάς ώρθρισα:[και ] περί την ανατολήν συν | Αριστοτέλει επήγε τα στρατεύματα επί της Σεμιρά

τοϊς ' φίλους και το τερεί και τους Ινδούς πάλιν εις το μεως βασίλεια. Επιθυμητικώς γαρ αυτά είχεν θεά

ιερόν απελθών και διαστολάς δούς , προςελθών δε εις το | σασθαι . Ην γαρ καθ' όλην την χώραν και την Ελ

ιερόν συν τω ιερεί , και επιθείς την χείρα προς το δένδρον | λάδα περιφήμιστα. 'Εβασίλευε δε της πόλεως γυνή

επηρώτησα λέγων · « Εί πεπλήρωται τα της ζωής έτη , έχουσα κάλλος υπερήφανον, μέσης ηλικίας τυγχάνουσα,

τούτο βούλομαι παρ' υμών μαθείν, ει ανακομισθήσομαι | Σεμιράμεως της βασιλίδος (1 ) απόγονος]. Προς ταύ

εις Μακεδονίας και ασπάσομαι την μητέρα μου και την την έπεμψεν επιστολήν Αλέξανδρος περιέχουσαν ούτως

Ο Αλέξανδρος χρησμού . etc. ; quibus praemittit cod . Β : πάντων δε των ενεστώτων αποτερατωθέντων || 50. αποκρυπτούσης cod .

| 51. ακούσας Α C. | 52. και .. φίλους om. B C. || 53. τοϊς δένδροις B C. || 54. πας om. Α. | 55. άπαναλύσαι cod . Η 56.

κ. α . α . σ. neque Valerius neque codd . B C habent. || 57. παραγινόμενος omisso εις Περσίδα Α .

Cap . XVIII. Hoc quoque caput ex cod. A petivimus , quum in prima epistola codd . B et C multa omiserint. || 1. £. 7. B

Adhibito igitur uno ex Indis, qui interpres dictorum idoneus Sed id quoque cum omnifariam negitassem , ac jam ferme

foret, cujus inlectu illo veneramus, juro quam sanctepænam dies insequens indilucesceret , ipsum ad sacrum ire contendo

illum capitis non evasurum , si promissum ex arbore respon- adtrectansque arborem quæso percontans, ecquid si vitæ

sum diffamatumque tacuisset. Unde intentis ad audiendum , prædicto adeo urguerer, revectari tamen ad Macedoniam

mox cum primum solis occasus et abitio fuit , vox auditur corpus meum dii permitterent, viderene matrem atque

arbore sed lingua barbarica , ejusque interpretamenta ne- uxorem ultra potuissem ? Sed ad hæc cum primum ortu

mo quisquam nobis edissertare audebat. Ιd cum obstina- solis lux mundo est reddita , ex vertice arboris acuta quæ

tius facerent, cupiditateque omni ad significantiam vocis dam vox sed enim discrebilis et intelligenda sie appulit :

emissa properarem , interminatus interpreti necem , nisi completa sunt, inquit, tibi vitæ spatia quæ debebantur,

sedulo mihi prædicta narrasset, perterritus tandem ejus- nec revehi sane ad matrem, ut desideras, poteris, quum

modi esse responsum arboris fert : quod enim obitu veloci illa mors in Babylonia sit futura ; sed sedes corporis

et occasu jam proximo vitæ meæ spalia urguerentur : longe diversa est. Verum ubi hæc tibi finis adfuerit ,

eamque mortem non de externis , enimvero de comitibus mox matrem quoque una et conjugem perituras esse

et proximis fore. Quæ dicta cum ex natura hommis meum tristiore morte non ambigas, Indis una vel Persis etiam

quoque animum attillarent , ac sub ortu lunæ rursus ex infestantibus. His conpertis animoque ad necessaria con .

arbore femina oraculum mihi sciscitanti reddi deprecarer, firmato , moratus dies ferme XII ad Prasiacam festino : et

quærens et obsecrans numnam matre et proximis saluta- Atilaniæ ( aliis Indice ? ) regionibus, quarum peragrandis

tis obitus mei clausulam subiturus sim ; non barbara jam oppidis præsens intentio erat, debitam diligenliam præsto .

sed græcæ linguæ significantia lunaris arbor elocuta est , Ergo Prasiaca percursata revenio Persidam , omni studio

mortem mihi in Babylonia esse fatalem . Id satis triste properans Samiramidos quoque nunc regnum visere . Sed

mirumque admodum amicis adsistentibus videbatur . Ego quoniam ad hunc mihi interim finem res gestæ sunt , ea te

tamen coronis atque alio religioso honore locum donare scientia participare amicum fuit. Quare vale . »

contendens sum prohibitus a sacerdotibus, quod hujusce. XVIII . Post hasce litteras ad Aristotelen datas pergit ire,

modi munera dii indigetes abnuissent. Agebam mestus ut scripserat, ad Samiramidos regiam , quod illo se et opu

et expectatione futuri admodum territus : Parmenion au- lentiæ fama ducebat et magnificentia pervulgata imperii

tem me Philippusque in somnum ac requiem hortabantur. satis incliti ad laborem . Quippe urbs omnis muro quam
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« Βασιλεύς Αλέξανδρος βασιλίσση Κανδαύλη τη εν | Ορθώς δε ποιήσεις "Αμμωνα θεόν προτιμών. Κομί

Μερόη (2) και τους υπ ' αυτήν τυράννους χαίρειν. Πα- ζουσι δε και οι παρ' εμού σταλέντες πρεσβείς χρυσάς

ραγενόμενος εις την Αίγυπτον ήκουσα παρά των έχει πλίνθους δλoσφυρήτους ρ' , Αιθίοπας ανήβους φί, ψιτ

ιερέων περί των τάφων υμών και των οικητηρίων δη- τακούς σ' (6) , σφίγγας σ', και το "Αμμωνι τω ημετέρω

λούντων ότι χρόνον τινά εκυριεύσατε Αιγύπτου (3) , και θεώ τω επί των ορίων της Αιγύπτου στέφανον διά σμα

"Αμμων μεθ'υμών έστράτευσε μετά δε ολίγον χρόνον η ράγδων και μαργαρίτων άτρήτων (6), εσφραγισμένους

πάλιν χρηματίσαντος 'Αμμωνος, ανελύσατε εις την ορμαθούς ι', γλωττοκόμια ελεφάντινα π', έτι δε τα πεμφ

ιδίαν πόλιν . Διό έπεμψα προς υμάς τόν τε ναών και θέντα θηρίων γένη παρ' ημών ελέφαντες τη ' (1), παρ

το ξόανον του Άμμωνος. Άγάγετε επί τα όρια , ένα θύ- δάλεις τ ’ (8), ρινοκέρωτες ιγ' , πάνθηρες δ , έν γαλεά

σωμεν αυτώ ει δε μή βούλεσθε έρχεσθαι συν αυτώ | γραις κύνες άνθρωποφάγοι τ' ( ), ταύροι μάχιμοι τ,

συμμίξαντες, εν τάχει εν μέρος συμβουλευσάμενοι | οδόντες ελεφάντων G ', δοραι παρδάλεων τ, ράβδοι

πέμψατε ημϊν ένθα εμφαίνηται. "Έρρωσθε. » εβέννιναι αφ' ( το) . Πέμψον ους βούλει τους παραληψο

Αντέγραψεν αυτώ Κανδάκη : « Βασίλισσα Κανδά- μένους ταύτα ευθέως , και γράψον ημίν τα περί σου

κη Μερόης και οιυπ' αυτήν τύραννοι βασιλεϊ Αλεξάν- ( τα), ότι πάσης της οικουμένης κεκυρίευκας. (τα)'Ερ

δρω χαίρειν . Τότε μέν (4) έχρησεν "Αμμων στρα- | ρωσο .
τεύειν εις Αίγυπτον, νύν δε μήτε αυτόν κινείσθαι μήτε

ΚΕΦ. ΙΘ'.

άλλον τινά επιβαίνειν εις αυτήν , τους δε παραγενομέ

νους προς ημάς αμύνασθαι κεχρήσθαι ως πολεμίους. Δεξάμενος δε Αλέξανδρος τα γράμματα Κανδάκης

Μη καταγνώς δε του χρώματος ημών εσμέν γάρ λευ- της βασιλίσσης και αναγνούς έπεμψεν Κλεομένην Αι

κότεροι και λαμπρότεροι ταις ψυχαίς των παρ' υμών γύπτου επιμελητήν ταύτα παραληψόμενον (1)· αυτός δε

λευκοτάτων . Υπάρχομεν δε εις πλήθος σκυτάλαι η όδευσε προς αυτήν .ώδευσε προς αυτήν . Η δε Κανδάκη ακούσασα περί

όγδοήκοντα εν ετοίμω προς τους επιόντας κακοποιείν. ' 'Αλεξάνδρου , πώς(2) χειρούται τους τηλικούτουςβασι

om. BC. | 2. Βερόη C. Βερoίη Β. || 3 post haec cod . C pergit: Διό έπεμψα προς υμάς : βουλευσάμενοι ούν δηλώσατε και τι αν

φαίνεται υμίν. "Έρρωσθε. | 4. Hec usque ad μη καταγνώς om. B C. || 5. ψιττάκους σ' et τω Άμμωνι .. Αιγύπτου om. B C. |

6. α τρίτον cod. A ; ceterum hac turbata sunt. Cod . B : στέφανον διά σμαράγδων λιτρων χιλίων χρυσούν, μαργαριτών άτρή

των όρμους ί , επεσφραγισμένους στατήραςί , γλ . ελ . π' ; cod . C : στέφανον διά σμαράγδων λίθωνκαι μαργάρων, και λίτραςχρω

σίου χιλίας , μαργαρίτας αμετρήτους όρμαθούς ι' , εσφρ. στατήρας δέκα. || 7. το sec . Valer.; ε' B C. 1 8. π. ημέραςμ'B C.

Rhinocerotes et pantheres om. B C. || 9. τριάκοντα BC ; idemtaurorum numerus. || 10. εβελλίνας τρισχιλίους C ; εβελλ . τ'

πρός δισχιλίους επτακοσίους Β. || 11. τα π . σου om. Α . | 12. έβασίλεσας B C.

Cap. ΧΙΧ.Jamredimus ad cod. Β. | Ι.κλεομήδην BC; παραλαβείν BC; αυτός.. αυτήν add. ex A. | 2. και πώς ταϊς πόλεσιν

validissimo est circumsepta , portarum valvis ære vel ferro

ad firmitudinem vel decorem inpendio ſabre possessis.

Omne vero oppidum quadratis saxis sed hisce non incuriose

Irvigatis congestumi et cultum visere non absque admira

tione visentium fuit. Enimvero regina oppido erat et pul

chritudine famosissima et commendabilis ex ætate , forte

tunc viro vidua , quamvis mater jam trium liberorum . Sed

feminæ nomen Candace dicitur. Proneptis erat hæc Semi

ramidos supra dictæ . Ad eam igitur Alexander scribit talia :

« Ægyptum adveniens ex eorum indigenis audivi illis

terris et domos vestras et sepulcra essc defunctorum : ex

quibus palam fuit dominatores esse priscos regesvestri, In

diamque tenuisse . Nam et relatio addidit , Ammona

quoque meum militasse una vobiscum , et id famæ adsti

pulatur etiam oraculi majestas , quod editum jubet uno

nos deo sacris obsequi. Quare religiosum est facere dei

jussa , et id moneo suadeoque rectius tibi factura si vene

ris ; non vero multum peccare , si omittas. »

Ad hæc Candace scribit : « Verius nobis oraculum est

Ammonis dei neque nos in Ægyptum militare , neque In

diam nostram hac ex causa debere commoveri : enim si

quis huc audeat, lisce utpote hostibus occursare . Quare

dei jussis parere decretum est ac verecundum . Nec nos

astimesexcolore : quippe cui animi liberalis species intuenda

est , non satis corporis forma præjudicat. Id ne putes arte

timoris adlatum , octoginta nobis populos scito esse vel

maximos , eosque omnis agere in armis non ob injuriam

inferendam , sed inferentibus occursuros . At vero te probo,

quod ad communionem nos sacri et obsequium voces Am

monis dei , quem maximum et præsentissimum scimus.

Habebis ergo tibi ex nobis amicitiæ argumentum centum

laterculos auri grandissimos, Æthiopas impubes quingen

tos , psittacos sex , sphingasque sex, præterque hæc Ammoni

deo nostro coronam smaragdis ac margaritis, etiam loreu

matis pretiosiorem . His et loculos refertissimos cujusque

generis margaritarum atque gemmarum ad decem nume

rum , eburneosque alios loculos octoginta una misi usibus

et deliciis tuis : ferarum [que] genera quæ sunt nostratia,

elephantos trecentos quinquaginta , pardos sex , rhinocero

tas octoginta , pantheras vero quatuor , canes etiam in ho

mines eſferatissimos ' nonaginta , tauros trecentos , virgas

ebeni mille atque quingentas : quæ cum primum aufe

renda jusseris , transmittentur. Et ut vales scribas ad nos

velim , qui te jam orbis universi dominum esse gratule

mur. »

XXI . Et ad hæc quidem transferenda Alexander miserat.

Ipse vero paulo post videndi reginæ studio illo profectus

est . Quod ubi Candace conperit, ejusmodi rem ex ingenio
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λείς , ένα των έαυτής φωνήσασα “Ελληνα ζωγράφος της Κανδάκης. Ακούσας δε Αλέξανδρος ευθέως εγεί

όντα , εκέλευσε πορευθήναι ώς (3) εις απάντησιν αυτού | ρετο , και άρας το εαυτού διάδημα έστεψε τον Πτολε

και άγνωστη ζωγραφήσαι τον Αλέξανδρος (4) . Και εποίη- μαϊoν , και την χλαμύδα αυτού περιέβαλεν (9) αυτώ , και

σεν ούτως. Η δε Κανδάκη λαβούσα αυτού το ομοίωμα | λέγει αυτό : « Καθέζου ως τυγχάνων Αλέξανδρος ,

έθετο εν αποκρύφω τόπω. Εγένετο δε μεθ' ημέρας τινάς και είπε το ρεφερενδαρία ( το) ούτως : « Φώνησόν μου

τον υιόν της Κανδάκης τα ονόματι Κανδαύλην μετά ολί- | 'Αντίγονον τον μέγαν υπασπιστήν. » Και όταν εισέλθω

γων ιπποτών βίαν (6) υπομείναιυπότης Bεβρυχίαςτυράν- « Διήγησαί μοι άπερ είπές μου , και είπέ μοι τί βου

νου,άρπαγείσης της γυναικός αυτού . Και κατατρέχει εις | λευσόμεθα περί τούτου δός μοι συμβουλίαν. »

τας σκηνάς Αλεξάνδρου φεύγων Κανδαύλης ο υιός της Προκαθέζεται ούν Πτολεμαίος τώ βασιλικό σχή

Κανδάκης. Οι δε φύλακες (6) συλλαβόντες αυτόν πα- ματι ( α) ήμφιεσμένος , δν θεασάμενα τα στρατεύματα

ριστώσι Πτολεμαίω τω καλουμένω Σωτήρι , έχοντι τα συναφοράζοντο ( 12) τί πάλιν ενθυμείται Αλέξανδρος .

δεύτερα της βασιλείας Αλεξάνδρου: εκοιμάτο γαρ 'Αλέ- | ο δε υιός της Κανδάκης ιδών αυτόν εν τη βασιλική

ξανδρος και βασιλεύς» εξήτασεν ούν αυτόν Πτολεμαίος, πως | εσθήτι εφοβήθη,μή κελεύση αυτόν αναιρεθήναι» αυτόν

ακούει , τις τυγχάνει και τίνες οι συν αυτώ όντες. “ο | γαρ υπόπτευεν είναι Αλέξανδρον . Είτα κελεύει ο Πτο

δε είπεν· « Υιός είμι Κανδάκης της βασιλίσσης. » Και | λεμαίος λέγων· « Αντίγονόν μοι καλέσατε τον μέγαν

λέγει αυτώ ο Πτολεμαίος : « Τι ώδε ελήλυθας; » “Ο δε Γ υπασπιστής μου. » Ελθόντος δε του Αλεξάνδρου, εί

είπεν αυτώ « Μετά της γυναικός μου και ολίγης στρατιάς πεν αυτώ ο Πτολεμαίος • Αντίγονε , ούτός έστιν και

ήρχόμην ενιαύσιον μυστήριον τελέσαι παρά τας Αμα- υιός Κανδάκης της βασιλίσσης : ήρπάσθη δε αυτού και

ζόνας. Ο δε τύραννος ( 7 ) των Βεβρύκων ιδών μου την γυνή υπό του τυράννου των Βεβρύκων. Τί ούν μοι

γυναίκα , έξελθών μετά πλείονος δυνάμεως ήρπασεν αυ- | συμβουλεύεις ποιήσαι (13) ; » Ο δε είπε: « Συμβου

την (8), και τους πλείονας στρατιώτας ανείλεν. Υπο- | λεύω σοι , Αλέξανδρε βασιλεύ , καθοπλίσαντά σου την

στρέφω ούν όπως πλείονα δύναμιν παραλαβών κατα- στρατιάν πολεμήσαι τους Bέβρυξιν , ίνα λυτρωσώμεθα
σκάψω την των Βεβρύκων χώραν . » 'Ακούσας δε ταύτα αυτού την γυναίκα , και παραδωμεν αυτώ εις τιμήν της

Πτολεμαίος εισήλθε προς Αλέξανδρος και διύπνισεν | μητρός αυτού , » “Ο δε Κανδαύλης ο υιός της Κανδά

αυτόν , και διηγήσατο αυτό άπερ ήκουσε παρά του υιού κης έχαιρε ταύτα ακούων ( 14 ) . Είπε δε ο Πτολε

επιβαίνει και πώς χειρούται ctc. Α . || 3. ώςom. B C. 4. Sic Α. το Αλεξάνδρου ομοίωμα B C. || 5. βίαν .. τυράννου om. Α ;

αρπαγείσης τ . γ . αυτού om . Β. || 6. C οι δε φύλακες της φάλαγγος Αλεξάνδρου συνελάβοντο αυτόν φεύγοντα και ήρώτησαν αυτόν

πόθεν και τις και που απέρχεται. Αυτός δε πάντα τα συμβησάμενα διηγείται αυτούς. Οι δε παραλαβόντες αυτόν παρίστωσι etc.

| 7. Ευαγρίδης δε ο των Βεβρύκων τύραννος C. | 8. C addit : και τον συν έμοί πάντα πλούτον. || 9. έβαλεν BC ; | 10. τω ρεφ .

vocem non habet A. || 11. ενδύματι C. || 12. sic A ; εγοράζοντο Β ; διελέγοντο και έλεγον C. || 13. addit C : ου γαρ μετρίως

έπαθεν υπέρ αυτού ή ψυχή . ] 14. addit C : και , Ω , είπε, δέσποτα κοσμοκράτορ , πάντα μου τα παρά της τύχης συμβησάμενα

comminiscitur. Unum e pictoribus peritissimis ire clam ob- suleret. His conpertis , Ptolemæus ad regem irrumpit, ei

viam adventanti Alexandro jubet, eumque quam conlima- que conperta communicat : quæ quidem grata Alexandro

tissime efficiat ac despingat , atque ad sese propiter picturam et ex voto accedere videbantur. Surgit igitur e lectulo, et

quam inleverit deferat. Id ubi factum est, et pictor revenit, diadema protinus suum in Ptolemæi caput transfert , chla

acceptam effigiem abdito quodam et secreto ponit in loco . mydeque augustiore vel regia circumjectum egredi jubet.

Sed insecuta est factum hoc ejusmodi fabula . Filius re- Tum ubi Ptolemæus ad Candaulem egreditur, facit ad sese

ginæ Candacis , cui nomen Candaules erat, una cum equi- Antigonum satellitem vocitare. Pro quo Antigono cum

tibus admodum paucis forte accurrit ad quædam tentoria | ipse Alexander Ptolemæo se veluti satellitem obtulisset ,

Alexandri militum . Moti vero custodes exercitus personæ ibiinquit : « Cuncta haec mihi commious dicito , atque a

novitate, ducemque illum et si qui cum ipso venerant me consilium super re quæritato . »

conprehendunt , offeruntque Ptolemæo, cui cognomentum Ita ut doctus est, Ptolemæus protinus facit. Sed cuncti

Soter erat : ejus enim dignitas veluti secunda post regis videntes et Ptolemæum cum insignibus regiis et pro satellite

ambitum videbatur. Quod igitur Alexander id hora Alexandrum adsistere , summa exspectatione pendebant et

somnoper diem teneretur, Ptolemæus quærit ex homine quis quid novi consilii regi sedisset. Namqueut egressus est habitu

esset , quasve haberet causas repentini illius superventus? famulantis , prolinus Ptolemæus : « Cerne , inquit , Anti

Ad hæc Candaules opinatus regem Ptolemæum , ait esse gone , hunc Candaulem : is Candacis reginæ est filius, sed

se quidem filium reginæ Candacis : sed enim sese una enim injuriam deflet conjugis raptæ per insolentiam regis

cum conjuge civilius et incuriosius ad sacrificium annuum Bebrycis. Facies igitur obsequenter, si nos consilio juves,

contendentem , superventu Amazonum a quodam Bebrycio- subiciasque ecquid nunc facto opus esse arbitrere. » Ad

rum tyranno uxore privatum , omnes denique militum , qui hæc Alexander : « Dignum te sane erit , rex , ait , si armato

una secum fuerant, interfectos. Quare commodum nunc exercitu injuriam supplicis ulciscare, eximasque ejus affec

numeris congregatis hanc se moliri militiam , ut ultioni con- tus , cujus honor matri proficiat. » His compertis , Can .
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μαίος (16) : « Εί τούτο βούλει , 'Αντίγονε ,τούτο και η σθαι παραλαβώνουν τον άγγελός μου Αντίγονον άγαγε

ποίησον, ώς υπασπιστής μου. Κέλευσον ούν έτοιμά- μετά σου πάλιν δε σώον αυτόν έκπεμψον πρός με ώδε ,

ζεσθαι την στρατιάν . » ώσπερ και σεαυτόν και την γυναίκα σου προς την μη

ΚΕΦ. Κ ' .
τέρα σου σώους αποκαθιστώ . » Ο δε Κανδαύλης είπε:

« Βασιλεύ , ούτω παραλαμβάνω τον άνδρα τούτον ως

Και του Πτολεμαίου κελεύσαντος Αντιγόνω , ώς | αυτόν τον Αλέξανδρον · εκπέμψω δέ σοι αυτόν μετά βα

εκείνου Αλεξάνδρου τυγχάνοντος , τούτο γέγονεν . "Έφ- | σιλικών δώρων.

θασε δε επί τον τόπον 'Αντίγονος του τυράννου παρά [EADEM E COD. c .]

μίαν ημέραν συν τω Πτολεμαίω και είπεν Αντίγονος
[Ταύτα ακούσαςο Αλέξανδρος, ώς 'Αντίοχος ών,παρα

το Πτολεμαίω · « Μή οφθώμεν τοϊς Bέβρυξιν ημέρας , λαβών τον Κανδαύλην και χιλιάδες εκατόν από Ινδών

μή ποτε μαθών ο τύραννος προ της μάχης αναιρήση της και Περσών και Μακεδόνων εξήλθε και ώρμησε κατά

τούτου γυναίκα και ποίον ημίν εστί κλέος νίκης Καν- | του Ευαγρίδου. Κατά δε την οδόν προσκαλεσάμενος

δαύλου απολέσαντος την γυναίκα , αλλά νυκτός εισ- τον Κανδαύλην διελέγετο ' « Ως αν παρά του Ευαγρίδου

βάλλωμεν εις την πόλιν και ανάψωμεν τας οικίας , και την σεαυτού γυναίκα αναλαβόμενος παράσχω σου , τι

αυτοί ημίν οι όχλοι αναστήσαντες παραδώσουσι την μου περί της χάριτος, ώ Κανδαύλη, έσται δώρον ; » Και

γυναίκα Κανδαύλου : ου γάρ έστιν ημίν η νίκη περί βα- | ο Κανδαύλης έφη : « Ουκ έστι μοι εν λόγω ειπείν της χά

σιλείας , αλλά περί απαιτήσεως γυναικός. » Και ούτως ή ριτος την αντίδoσιν , ει και όλως αγωνίση τα περί εμού

ειπόντος του Αντιγόνου , προσέπεσεν αυτώ ο Κανδαύ- | ολοψύχως δ' αιτήσομαι σε παρά του βασιλέως, και συν

λης και είπεν : « Ω των φρενών σου , Αντίγονε , είθε συ | εμοί εις την μητέρα μου απελεύση εκείνη δέ σοι

ης Αλέξανδρος , και μη υπερασπιστής Αλεξάνδρου. την ανταμοιβήν των περί εμέ πεπονημένων αμείψεται.

Και δη νυκτός εισβάλλουσιν εις την πόλιν Βεβρύχων , | Φθάσαντες δε εν τοις Ευαγρίδου ορίοις , εις τρεις αρχές

και κοιμωμένων αυτών ανάπτουσι τα προάστεια. Τών | το στρατόπεδον διεμέρισε και ταϊς μεν δυσίν ενεδρεύειν

δε διυπνισθέντων και πυνθανομένων τί το αίτιον του | εκέλευσε,την δε μίαν αναλαβόμενος ο Αλέξανδρος ως

εμπρησμού , εκέλευσεν Αλέξανδρος εκβοάν , ότι Καν . τον Αντίοχον υποκρινόμενος ώρμησε προς Ευαγρίδην.

δαύλης εστί βασιλεύς μετά πλείστης δυνάμεωςκελεύω | Συλλαβόμενος δέ τινας των εγχωρίων πρέσβεις απέστει

υμίν αποδούναι την γυναίκα , πρίν όλην την πόλιν υμών | λε προς αυτόν ειπών: « Απελθόντες είπατε τω Εύα

καταφλέξω. Οι δε προληφθέντες πάντες γενόμενοι εις τά | γρίδη , ως ο κοσμοκράτωρ Αλέξανδρος τον αυτού παιδα

του τυράννου οικήματα , τη δυνάμει του πλήθους ήνοι- | 'Αντίοχον πρός σε εξαπέστειλε δούναι την γυναίκα

ξαν τα βασίλεια και σύγκριτον ούσαν την γυναίκα της | Κανδαύλου και όσον αυτό ήχμαλώτευσας πλούτον ,

Κανδαύλου το τυράννω απέσπασαν και παρέδωκαν τα αλλά δή και τους ετησίους φόρους και σώζου · ει δε μη

Κανδαύλη , τον δε τύραννον ανείλον . Ο δε Κανδαύλης | τούτο θελήσειας, τα προς πόλεμον ευτρεπίσθητι . » Ταύτα

ευχαριστήσας τη συμβουλία και τη επινoία 'Αντιγόνου , ακούσας οΕυαγρίδης κατάσκοπον απέστειλε τω Αλε

περιπλακείς αυτό είπεν: « Αντίγονε , πίστευσον σεαυ- | ξάνδρω τι ως 'Αντιόχω γενομένω , κατασκοπήσαι. Ο

τον μοι , όπως άρω σε προς την εμήν μητέρα Κανδάκην , δε κατάσκοπος τούτο ποιήσας , αντιστρέφεται και όλι

ένα σου δώσω βασιλικά δωρήματα αντάξιά σου . » Ο δε γοστόν το 'Αντιόχου στράτευμα έσεσθαι έφησε, και τη

'Αλέξανδρος περιχαρής γενόμενος είπεν αυτώ « Αϊ- ημετέρα μή εξαρκούν δυνάμει. Ταύτα είπε μη θεα.

τησαί με παρά του βασιλέως Αλεξάνδρου καγώ επιθυ- | σάμενος το ένεδρον. Ευαγρίδης oύν ταύτα ακούσας ,

μώ της χώρας θεατής γενέσθαι· » Μετέδωκεν ουν Αλέ- τα προς πόλεμον ευτρεπίζεται. Και δη καταφθάνει

ξανδρος τω Πτολεμαίω ίνα αυτόν πέμψη συν αυτώ ως την Αλεξάνδρου παράταξιν και ολιγοστήν αυτήν εδών

άγγελον αυτού . Και είπε Πτολεμαίος τω Κανδαύλη : κατεφρόνησε και ακρατώς κατά της φάλαγγος ώρμησεν.

Bούλομαί σου την μητέρα διά γραμμάτων ασπάσα- ' Ως δε εν τοίς ενέδρoις ευθέως εσάλπισαν , περικυκλο

αντ ' ουδενός ελογισάμην εντυχών γάρ τώ κράτει σου πάντα μου της ψυχής λέληθε τα λυπούμενα [ 15. addit C : ως Αλέξανδρος

δήθεν.

dauli gaudium . Sed Ptolemæus ad hæc respondit : » Ergo , modi confirmetur. Ubi enim flammis immissis noctis ob

inquit , Antigone, exsequere istud quod subjecisti consi- scuro turbari civitas cæperit, adquiescent conditionibus

lium atque exercitum para . nostris facillime jam præventi , raptaque nobis haud dif

XX. Faciam sane , respondit Alexander : sed enim com- cile repræsentabunt » Hæc cum dixisset , et Antigonus

modum mihi, rex , ad consilium quod subjecero , bellum crederetur a supplice , procidens ejus ad genua Candau

istud inferri Bebrycum regi seu regno non die leste : ne . les , « Quam vellem , ait , tu ille Alexander fores cum

que enim animus barbari improvisa formidine incitatus ab hac tua, Antigone, sapientia ! non enim armigeripares nobis

infectione raptæ mulieris temperabit. Erit vero frustra calles industria dedisset » . Ergo , ut consilium fuit , in

opem supplici procurare , si emolumentum victoriæ dilaba . ruunt nocte barbaricam civitatem , et jam somno deditis

tur . Ergo si placet nox belli tempus , et superventus ejus- ! superveniunt : injectis denique flammis omnia conflagrare
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αυτούς ανείκαστον πλήθοςαφ' εκατέρων μερών , και πάν προς την μητέρα σου , και τα περί ημών αυτή προσα

τες συνελήφθησαν . Ως ούν είδεν Ευαγρίδης, εαυτόν γόρευσον. Και προσκαλεσάμενος Κανδαύλης τον

το ξίφει ανείλε την Αλεξάνδρου ροπήν δεδoικώς. Της | Φίλωνα έφη , δέομαί σου , λάλησον τώ βασιλεξΑντίο

δε νίκης γενομένης , ο Αλέξανδρος ως Αντίοχος εν τη χον συν έμοί αποστείλαι , ένα και τους ετησίους φόρους

Ευαγρίδου παραγενόμενος πόλει παντελώς ταύτην εξη- και τας υπ ' εμού αποκομίσει αμοιβές , και εσόμεθα

δάφισε , και το Κανδαύλη παραδούς της εαυτού γυναίκα | αυτώ δούλοι . » Επί τούτο κατένευσε και είπε τον

και τον συν αυτώ πάντα άρας πλούτον, επί το στρατό- λόγον τώ βασιλεϊ . Και δη ωρίσθη ο Αλέξανδρος ως

πεδον υπέστρεψαν. Κατά δε την οδόν περιεπλέκετο Καν- | 'Αντίοχος εισελθείν συν αυτώ και ούτως απεφήνατο

δαύλης ως 'Αντίοχον τον Αλέξανδρος και καταφιλών | Πτολεμαίος ως δήθεν Αλέξανδρος προς τον Κανδαύλης:

και επαινών έλεγεν: « Ουκ άρα τοιούτός έστιν άν « Παραλαβών ουν τον άγγελός μου Αντίοχον, ώ Καν.

θρωπος εν τη υπ' ουρανόν και όντως θαυμαστού βα- δαύλη , άγε μετά σου πάλιν δε σώον αυτόν άγαγε πρός

σιλέως θαυμαστός στρατηγέτης υπάρχεις και είθε συ με, ώσπερ και σεαυτόν και την γυναίκα σου σώους απο

ης Αλέξανδρος , και μη υπερασπιστής αυτού , και Επί καθιστώ προς την σην μητέρα . » “Ο δε Κανδαύλης απε

τούτοις Αλέξανδρος ως Αντίοχος τω Κανδαύλη απε- κρίνατο και Βασιλεύ , ούτω παραλαμβάνω τούτον τον άν

κρίνατο , ως έσχατος πάντων των δούλων Αλεξάνδρου | δρα ώς σε τον κοσμοκράτορα Αλέξανδρον , εκπέμψω

εστί . « Πρώτος γάρ παρ' ημίν Φίλιππος , μετά δε δέ σοι αυτόν μετά βασιλικώνδώρων, και

τούτον Σέλευκος , είτα Βίζας , και μετ' εκείνον Φίλων Και δη πορευόμενος Κανδαύλης έλαβε μεθ' εαυτού

και φίλος του Αλεξάνδρου , έσχατος δε πάντων Αντίοχος , | ως'Αντίοχον τον Αλέξανδρος και ικανήν στρατιάν και

ός είμαι εγώ. » Καί φησιν ο Κανδαύλης: « Κάν έσχατος | δώρα ικανά . Οδεύων δε Αλέξανδρος ώς 'Αντίοχος μετά

ής , αλλ' ούν υπέρ πάντας έχεις το φρόνημα » . Ο δε Κανδαύλους και εγγίσας προς αυτόν , λόγους αυτή ηκρί

« Μη γένοιτο, έφη , αλλά πάντων ειμι έσχατος και κατά | βαζε , πως αν έχει προς την επίγνωσιν αυτού . Ως δε

την φρένα και την ανδρείαν, και η τιμή υπό Αλεξάνδρου και παντελώς απερίεργον τούτον όντως διέγνω, ουκέτι έφερε

δέδοται . » Και ο Κανδαύλης έφη : « Εί σε έχει ο Αλέ λόγους τοιούςδε , αλλά και μόνον αγαπάν αυτόν έλεγες

ξανδρος , δικαίως της οικουμένης εβασίλευσε και εκρά- και αδελφικώς χράσθαι ως υπέρ αυτού αγωνισάμενον.

τυνε καικατεκυρίευσε πίστευσον δε σεαυτόν μοι , όπως | Κανδαύλης αυτόν μεθ' όρκων έβεβαίου, και ως υπέρ

άρωσε προς την εμήν μητέρα Κανδάκην, ίνα σου δώσω αδελφού και μητρός την αυτού έχειν στοργήν εν ψυχή

βασιλικά δωρήματα αντάξιά σου , και ένα φόρους τω και μέχρι θανάτου. Πλησίον δε γενόμενοι τα ένθεα

'Αλεξάνδρω κομίσης και των πόνων αμοιβές λήψη , ας | κατέλαβονσπήλαια,και Κανδαύλης φησίν: « Ωδε, Άν

η ημών κοινή μήτηρ αμείψεται. » Ο δε Αλέξανδρος | τίοχε , θεών μοναί είσι και είπερ ου δειλιές, μικρόν

ος Αντίοχος περιχαρής γενόμενός φησι προς τον Καν- της οδού διελθών τα συμβησόμενά σοι μαθήση . » Ως δε

δαύλης: « Αίτησαί με παρά του βασιλέως Αλεξάνδρου, πάλιν πορευόμενοι εθαύμαζεν ο Αλέξανδρος, ως 'Αν

κάγώ γάρ επιθυμώ την σην χώραν θεάσασθαι. » Και τίοχος ών , τα ποικίλα δένδρα και τα όρη της κρυσταλ

δή ές το στρατόπεδον φθάσαντες εδόθη το Κανδαύλη τό- λοφόρου κτλ. uti codex Bin cap. sequente.

πος σκηνής καταλύσαι συν τη γυναικί αυτού , καιυπη
ΚΕΦ. ΚΛ' .

ρεσία παντοία. Τη δε επιούση ημέρα προσκαλεσάμε

νος αυτόν ο Πτολεμαίος ως βασιλεύςέφη: « Ιδού, Καν Και δη πορευόμενος έλαβε μεθ ' εαυτού , ώς 'Αντίο

δαύλη , απέλαβες (και) την γυναίκα σου παρ ' εμού | χον τον Αλέξανδρον και έκανήν στρατιάν και κτήνη

τί ούν εστί το δοκούν σοι ; » Ο δε Κανδαύλης έφη“Ο δε Κανδαύλης έφη : | και αμάξας και δώρα. Οδεύων δέ 'Αλέξανδρος εθαύ .

Έμοί , δέσποτα, το δοκούν ούκ έστι , πάντα δε δεκτά | μαζε τα ποικίλα όρη της κρυσταλλοφόρου γής φθάνοντα

των σω κράτει . » “Ο δε προς αυτόν έφη : « "Απελθε μέχρι των του ουρανού νεφών και τα δένδρα τα υψίκο

cum septis somno nuntiarentur , causamque superventus

haud dubie cognovissent; undique increpari classico jubet ,

Candaulis illum exercitum uxorem esse repetentis. Quare

boni consulerent, si regi uxor protinus redderetur : quod

ni fecissent, omnis civitas direpta hostiliter conflagraret.

Id ubi civibus palam factum est , irruunt ades tyranni ,

ædibusque præfractis mulierem protinus reddunt. Hoc

gaudio Candaules cum agendis graliis occuparetur, ejusque

facinoris summam penes Antigonum collocaret , complexus

eum hisce alloquitur : « Da quæso te mihi, Antigone, ait ;

ad matrem usque comitato , ut pro consultis tuis a me

quoque præmiis munerere. » « Ergo ; inquit Alexander,

recte feceris , si id ipsum a rege super meo nomine postu

laris. Nam et mihi haud modicum studium est et videnda:

civitatis tuæ et reginæ pariter salutandæ . » Monet igifur

Ptolemæum , uti petitis adnueret , seseque legatum ac nun

tium ad Candacem ire mandaret : et Ptolomæus pro jusso ,

ac si petenti adveniret , facit ; ac sic ait : « Et ipse sane lo

qui per litteras habeo cum Candace , et gratiam tibi qua

uti desideras : eumque nobis quam primum sospitem redhi

beto ; hunc enim tibi ut me ipsum Alexandrum tecum mis.

sum habebis. » « Ita sane , Candaules ait , eumque tibi onu

stum donis regalibus reddam . »

XXI. Insinuat ergo traditque Candaules Alexandro vel

maximam exercitus sui partem impedimentaque omnia ,

quibus apparatus regius vehebatur. Sed enim Alexander

8 | x
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μα καρπών γέμοντα , ουχ ως παρ' “Ελλησιν, αλλ' ως | εναντίον παθείν » φοβερός γάρ, ώς έμοί δοκεί , και

ίδια θαύματα μηλέαι γάρ ήσαν χρυσίζουσαι , τον όγκον | παρά θεοίς ο Αλέξανδρος. » Και δη εκ της οδού μικρών

της οπώρας έχουσαι ως τα παρ ' “ Ελλησι κίτρα , και βο- | μετανάστης γενόμενος [ Κανδαύλους] ο Αλέξανδρος, ως

τρύων σταφυλαι παμμεγέθεις (1), κάρυα δε έχοντα περί- | 'Αντίοχος ών, εισήλθεν ένδον μετ' ολίγων στρατιωτών

μετρον πεπόνων , πίθηκοι δε τέλειοι ως άρκτοι , άλλα τε κατά το έθος το εκείσε θυσίαν και σπονδάς ποιήσαι» και

ζώα ποικίλα τη χροία καιξένα τη μορφή.Ένιοιδε ήσαν | δρα ομίχλης αστεροφεγγή και στίλβουσαν και φαντασίαν

τόποι ένθεοι και τοίχοι πετρώδεις καταβάσεις έχοντες (2): | ειδώλων , και έδειλίασεν απορία ληφθείς. “ Ομως επέμει

είπε δε ο Κανδαύλης: «'Αντίγονε, θεών οικητήρια τα ώδε νεν ιδείν το αποθησόμενον. “Ορά δέ εστίανκαί τινας άν

καλείται , και πολλάκις εν τούτοις τοις σπηλαίοιςδρώνται | δρας ανακειμένους απαστράπτοντας εκ των οφθαλμών

επί κλιντηρι θεοί τω αυτούς καλέσαντι βασιλεί , ώστε εάν | ως λυχνοφέγγείς , ένα δε λέγοντα αυτω εξ αυτών· « Χαί

θέλης, άρον σπονδήν και ποίησον θυσίαν εν τοις τόπους | ροις, Αλέξανδρε · οίδας με τις ειμί; » Ο δε έφη: « Ούχι,
και φανήσονταί σοι. Και ο μεν Κανδαυλης ούτως | κύριε . » Ο δε είπεν: « Εγώ είμι Ωχος(sic) βασιλεύςσκο

είπε.] Την ούν πορείαν έποιούντο και έφθασαν εις τά | σμοκράτωρ , δς τη παρ' εμοίδυνάμει επαρθείςθεόνέμαυ.

βασίλεια , και απήντησεν αυτώ ή μήτηρ και οι αδελ- | τον ωνόμασα και το ουρανό επιθήναι σπουδάσας την

φοί αυτού, και έμελλον αυτό περιπλέκεσθαι· ο δε Καν- τούτου εζήτουν ακρώρειαν · ελθών δε είς χώραν αγρίων

δαύλης είπε:« Μή πρότερόν μοι περιπλανήσεσθε, | ανθρώπων, επανίσταντο επ' εμέ πλήθει πολλά, και κα

αδελφοί , η μη αν τον σωτήρα μου γενόμενον και της τεδίωξαν μέχρις όπου φέγγος ουκ ήν ημέρας, και πολλά

εμής γυναικός ευεργέτην ασπάσασθε Αντίγονον , τον | πλήθη του συν έμοί ανεϊλον στρατού. Μόλις δε τούτους

'Αλεξάνδρου του βασιλέως άγγελον. » Οι δε είπον αυτώ | διεκφυγών την λίμνην ήν εώρακας κατέλαβον, και τη

« Τί σοι παρέσχε σωτήριον ; » Ως δε διηγήσατο αυτοϊς | αθυμία συσχεθείς, θανασίμω περιέπεσον νόσω , και του

Κανδαύλης την αρπαγής της γυναικός αυτού την γε- | ζην άκων εστερήθην. 'Ενταύθα δε παραπέμφθην δέ

νομένην υπό του τυράννου των Βεβρύχων , και την εξ | σμιος , τους ερήμους πλανάσθαι τόποις· ώδε γάρ εισι

'Αλεξάνδρου γενομένην αυτώ βοήθειαν , περιεπλάκησαν | πάντες οι θεούς εαυτούς ονομάσαντες , την ετοιμασμέ

αυτό οι αδελφοί και η μήτηρ αυτού (4) : λαμπρόν δε νην απεκδεχόμενοι παρά θεού δίκην· αλλ ' εγώ δς κα

κατά τα βασίλεια γίνεται δείπνον . λούμαι και Σεσονχός (sic), * ου τοσούτον δε ευτύχησα

[E COD. C : Είπε δε ο Κανδαύλης: « Αντίοχε (sic) | όσον σύ έχεις γάρ όνομα αθάνατον, » Ο δε Αλέξανδρος

καθώς προείπόν σοι θεών οικητήρια τα ώδε τυγχάνει, και η έφη « Πώςείπας κύριε ; » Ο δε έφη ότι « "Ολον κόσμον

τα συμβησόμενα αποκαθιστώσι, τούτο δε ου τοις πάσιν, υποτάξας και τοσαύτα έθνη δουλωσάμενος ανώνυμός

αλλά τούτοις μόνοις , οίς η τύχη ενάρμοστος πέφυκε . | ειμι · συ δε έση ονομαστός , κτίσας την περιπόθητον εν

Πολλοί δε εισελθόντες σεληνιαζόμενοι εξήλθον ή πα- | Αιγύπτω Αλεξάνδρειαν πόλιν· αλλ ' είσελθε ένδον, ένα

ράφρονες , και διά τούτο παρ' ημών παραιτείται. θεάση τον προστάτην ημών . » Εισέρχεται ούν ένδον

“Ο δε Αλέξανδρος ως 'Αντίοχός φησι προς Κανδαύλην · | 'Αλέξανδρος,και δρα ομίχλης και τινα καθεζόμενον επί

« Και τοσαύτη σου και προς Αντίοχον αγάπη , ώστε | θρόνου, όν ποτε είδε προσκυνούμενον εν βροτοίς Σάρα

συνένευσάς μοι εισελθόντι σεληνιάζεσθαι και παρα Είπε δε· « Τί τούτο είδομεν άφθάρτου φύσεως

φρονείν ; » Εν δε τούτω περιπλακείς και Κανδαύλης | γένος;δν γάρ είδον εις τα μέρη της Λιβύης προκαθεζό

κατεφίλησεν αυτόν ειπών: « Μή γένοιτο εν εμοί τα σα , | μενον θεόν , και νύν πάλιν ορώ σε ενταύθα , μέγιστε θεέ . »

ώ φίλτατε , δυστυχήματα: τεθαρηκώς γαρ περί | Ο δε είπε προς Αλέξανδρον : « Πανταχού φαίνομαι,

τούτου εφθεγξάμην· πεπεισμαι δε εσελθόντα σε μηδέν | ώσπερ και ο ουρανός πανταχού φαίνεται επί ενός υψώ

Cap. ΧΧΙ . 1. cod . A : βοτρύων σταφυλαι ως μη δύνασθαι ώρακον εγχώρησαι ( Ι . ρωγα το στόμα έγχ .) , κάρυα [δε ] το βαλά

νων έχοντα περίμετρον , ώς πεπόνων μείζονα , πλείστοι δε δράκοντες περί τα δένδρα ενειλούντο , και σαύροι ιχνευμόνων μείζονες ,

επίθηκοι δε ουδεν αποδέοντες των παρ' "Έλλησιν άρκων etc. || 2. sic A ;τόποι τύπους πετρ . καταβάσεις έ . Β ; τόποι τοίχους και,

και ξένας κ. έ. C. Que mox uncis includuntur inserui e cod . A. Quae post verba καταβάσεις έχοντες legunturin. cod. C, 3d

finem hujus capitis adscripta habes. Cf. cap. 24 .

viabundus cuncta curiosius spectans animo perlustrabat , tudo : nam grana illis quo glandes inpetu verum , ignicantia :

montes scilicet arduos et congesta saxoruin nivali specie tam sapora ipsaque mala non minus pepone excrescunt.

candentium , quæ pleraque crystalli metalla dicebantur, fri. Enimvero potiundi horum pomorum perdifficilis occasio :

gida sane sub cæli plaga et circum omnia nubibus convesti- ita omnia vel pleraque dracones amplexi possident haud

ta. Enim frigus hoc fertur non obsistere ubertati. Arbores errabundi : tum genera lacertorum haud minus ichneumo

enim procerissimas virentesque et graves pomis ubique num magnitudine. Multa præterea animantium genera in

mirabatur. Hæc poma erant vel mala grandia ad auri gra. noxiaque, sed enim facie peregrina , nostris experimentis

tiam colorata , sed ad magnitudinem ferme quæ apud nos est aliena ; et simias viseres facile magnitudinem ursarum no

citri excrescentia. Uvæ ponderis et densitatis immense pror- stratium supervectas formasque varias simiarum , quas di

sus ut singulis acinis vel implearis, si majoris [oris] hiatibus stinguere difficile est (ab)'hominibus non insignitis. Loco

non occursas. Granatis etiam malis suam dat gratiam magni. rum vero pleraque saxis quidem aspera , sicuti dictum est,

πιν ,



PSEUDO -CALLISTHENES. LIB. III , 21 , 22 . 131

ματος έστηριγμένος. » Ο δε Αλέξανδρος έφη : « Αρα | τιόχου , ατενήσασα η Κανδάκη εις τον δοκούμενον'Αν

πόσα έτη ζήσομαι; » Και είπεν αυτώ• « Καλόν μεν τον | τίοχον, και το περιάστραπτον αυτώ κάλλος γεμισθείσα ,

( Ι . θνητόν . cf. I , 33 , unde haec repetuntur ) όντα μή | επελθούσα τούτον κατασπάσατο και περιεπλάκη αυτώ

ειδέναι πότε τελευτά προσδεχόμενος γάρ εκείνην την μετά των υιών αυτής και παραχρήμα έβρόντησεν εις

ώραν , οπότε έμαθεν αυτήν, ετελεύτησε το δε εν αγνοία | αυτήν ότι αυτόν εκείνον είναι τον Αλέξανδρον , και φή

όντι λήθην παρέχει το μή έχειν κατά γνώμην, ει και σιν· « Είθε μοι, Αντίοχε, μηκέτι ανακάμψαι προς Αλέ

όλως τελευτα . “Ην μέντοιγε κτίζεις πόλιν περιφανή | ξανδρον εθελήσεεας , αλλά συν έμοί ών μετά των εμών

πάσιν ανθρώπους, τροφος αύτη όλης της οικουμένης γε- | συνδίαιτος είης τέκνων : επεί δε τούτο αδύνατόν έστιν ,

νήσεται » και πολλοί βασιλείςεπιβήσονται του εδαφίσαι εν τοις ταμείοις τοις εμοίς εισελθών, και εστί σοι αρεστον

αυτήν, αλλ' ουχ ούτως επ ' αυτή γένηται· οικήσεις δε αυ- τούτό σου χαρίσομαι , υπέρ ου σέσωκάς μοι τον υιόν, και

της και θανών [και μή θανών ] : τάφον γάρ αυτήν έξεις και της χειρος αυτόν λαβούσα εισήει εις τα βασίλεια

ήν κτίζεις πόλιν . » Ταύτα ακούσας Αλέξανδρος των | λαμπρόν δε τηνικαύτα εν τω παλατίω ποιούσι δείπνον . ]

εκείσε διήλθε. Και τη οδώ εισβάς ώχετο, και καταφθάνει

Κανδαύλην οδυρόμενον και Αντίοχον εν τοις οδυρμούς
ΚΕΦ. ΚΒ' .

επικαλούμενον · έδόκει γαρ ώς βραδύναντα εκείσε κρα

τηθήναι και μηκέτι εξιέναι . Ώς δε είδεν αυτόν ερχόμε- Τη ούν εξής ημέρα ή Κανδάκη προήλθε βασιλικό

νον, καταδραμών τώ τραχήλο αυτού περιεπλέκετο και διαδήματι εμφαίνουσα, υπερμεγέθη την ηλικίας και την

καταφιλών έλεγε : « Νύν επίσταμαι ότι θεών δήμος δεδοί- η μορφήν ημίθεον έχουσα, ως δοκεϊν Αλέξανδρον οράν (1)

κασιν Αλέξανδρον, ότι άσινή τον οικέτης αυτού διετήρη- την εαυτού μητέρα Ολυμπιάδα . Έβλεπε δε τα βασί

σαν . » Μεταξύ δε τούτου την οδόν διανύσαντες την Αμα- | λεια αστράπτοντα χρυσοφόροις στέγαις και πετρώδεσι

στρίδα καταλαμβάνουσι πόλιν, και ακουστόν εγένετο τη | τοίχους στρωμναι δε ήσαν σηρικούς υφάσμασι τετεχνι

βασιλίσση Κανδάκη , ότι ο υιός αυτής Κανδαύλης ήκει: τευμέναι ποικίλως χρυσίων επί κλιντήρων τάς βάσεις

και υπήντησαν αυτή η μήτηρ αυτού και ο αδελφός αυ- | εχόντων διά βηρύλλων (2) , τα δε ανάκλιτα μαντωμένα

του . Και ως έμελλον αυτω περιπλέκεσθαι , ο Κανδαύ- χρυσο · τράπεζαι δε εξ ελεφαντίνης ύλης ηπλωμέναι ,

λης είπεν· « Ου πρότερον εμοί περιπλέκεσθε , αλλά τον | Μηδικοί τε κίονες τάς κεφαλίδας ελεφαντίνοις χροιαϊς

εμόν σωτήρα γενόμενον καιτης έμής γυναικός ευεργέτης. | απαστράπτοντες· ανδριάντες δε ήσαν αναρίθμητοι

'Άσπάσεσθε ούν Αντίοχον τον άγγελον Αλεξάνδρου του χαλκοί άρματα δε δρεπανηφόρα τετορνευμένα εκ

βασιλέως. » Οι δε είπον αυτώ : « Τί σοι παρέσχε σωτή- πορφυρίτου λίθου συν τοϊς πώλοις , ώστε δοκείν αυτούς

ριον ; » Ως δε διηγήσατο αυτοϊς πάντα τα συμβησάμενα | τρέχειν ελέφαντες δε εκ ομοίου λίθου γλυφέντες τους

αυτό ο Κανδαύλης , την αρπαγής της γυναικός αυτού ποσί συνεπάτουν τους πολεμίους και ταϊς προβοσκίσιν

την γενομένην υπό του τυράννου των Βερβύχων και την ειλίσσοντες τους αντιδίκους, όλοι τε ναοί συν τοις κίοσιν

Αλεξάνδρου γενομένην εις αυτόν βοήθειας και την Άν- εκ μιάς ψήφου γεγλυμμένοι (3) . Ταύτα ούν ορών

Cap . ΧΧΙΙ. 1 , είναι BC. || 2. έχουσαςχρυσάς C. έχουσαι διά βηρύλλων C. δι' ωνίων και βιούλων ( δι' ονύχων κ. βηρύλλων )

Α . || 3. addit A ( et C ) : και βαρβάρων θεών αγάλματα μετά τινος φόβου (εκφοβείν C ) έκφαίνοντα την όψιν εις το αίματήριον

( ε. τ. αίμ . om. C ), δοκοί τε ουρανομήκεις το ύψοςέστεγασμένοι,όσα πλάτανοι και κυπάρισσοι · κατάρρυτος (κατάρρους C) δε

ποταμός χρυσοφαές ύδωρ διαβλύζων (διαυγάζων C ) , άλλο γένος Πακτώλου , και συγκείμενον δενδρον στιχηρόν πίπερος ακμάσαν

sed quæ facile præsumeres haberi et incoli posse numini- | agunt gratias juvenes , et regina lætatur ultione pariter te

bus. Quippe loca hæc domus deorum vocant, et plerumque merati Candaulæ et integratæ nurus illibata lætitia. Cena

visuntur in hisce secessibus agere dii res voluptarias. Adde denique gratulatoria , ubi id tempus , operosa et regalis ap

bat quippe Candaulus et vocatos hominibus respondere, et ponitur . Et est videre apud illos lasciviam babaram , incu

vultu quoque se regibus confiteri. « Quare tu quoque , si bare pretiis , illudere pretiis, sed et vesci de pretiis.

voles , invitato sacrificiis hæc numina : nec erit difficile XXII . Insequenti autem die , cum Candace ostenta

experimentum , quin te quoque sui conspectu dignentur. » tione regia processisset, superba admodum gemmato stem

Multa igitur ejuscemodi cum per omne iter vidisset audi- mate et gemmato diademate , statura auctior, ætate vene

vissetque Alexander , tandem cum Candaule ad regiam randa ( ut Alexandro recordanti ad Olympiadem matrem

Candacis venit. Quare jam primum fratres ejus, postque ejus æstimatio conveniret ), dedit prorsus sciri sese et opu

et regina mater cum regiie pompæ comitatu Candauliob- lentiam suam . Domus vero egregio opere elaborata hisque

viantes , in complexus ejus gratulabundi irruere gestiebant. metallis insignita erat , ut intuentibus splendor ornatus

Sed enim prævenit juvenis , nec prius sibi adfectus hujusce pariter et celsitudo moliminis undique sudo quodam et

obsequia deposcit, quam Antigono gratias super adjuto ignoto lumine coruscaret , nihil in sese dispar aut alienum

sese ac liberata conjuge confessi forent . Hunc enim Anti- possidens. Usquequaque lucebant omnia veste serica ,

gonum internuntium esse regis Alexandri secumque lega. colore purpurea , intexta auro , gemmis admixta quæ veste

tum . Tunc quærentibus gratiæ novitatem , et injuriam cæpta fuerant et perornata . Gemmarum vero regalium

raptæ conjugis et ultionem provisi benelicii refert . Ergo ! utrum magnitudines mirarere , an vero coloribus ducerere ,
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Αλέξανδρος εθαύμαζεν. "Ην δε συνεσθίων τους αδελφούς « Τι απεστράφης προσαγορευθείς παρ' εμού Αλέξαν

Κανδαύλου. Παρεκάλει δε ο Κανδαλης την μητέρα | δρος ; » Ο δεέφη: « Εγώ , κυρία, Αντίγονος καλούμαι

και ήξίου διδόναι το αγγέλω Αλεξάνδρου άξια της και άγγελός είμι Αλεξάνδρου. » Είπε δε η Κανδάκη:

αυτού φρονήσεως δώρα και απολύσαι αυτόν . Τη δε « Κάν Αντίγονος καλή (0), αλλά παρ' εμού βασιλεύς

εξής ημέρα λαβούσα της δεξιάς χειρός του Αντιγόνου ή | Αλέξανδρος τυγχάνεις ( 1ο) . Άρτι δέ σου δείξω τοσυμ

Κανδάκη εδείκνυεν αυτώ κοιτώνας διαυγείς εξ αερίτου(4) | Eόλαιόν σου . » Και κατασχούσα αυτόν της χειρός

λίθου, ώστε τον ήλιον υπονοείν ένδον ανατέλλειν διά των εισφέρει εις τον κοιτώνα αυτής , ένθα ήν ( α) το εικό

μαρμαρυγών (5). 'Εν αυτοίς δε τρίκλινος εξ αμιάν- νισμα αυτού , και είπεν αυτώ « Επιγιγνώσκεις τον

των ξύλων , άπερ έστιν άσηπτα και άκαυστα υπό πυ- σεαυτού χαρακτήρα και « Ο δε Αλέξανδρος επιγνούς το

ρός , οικία δε ώκοδόμητο ου παγείσα το (6) θεμέλιον | εαυτού εκτύπωμα εταράχθη και έτρεμε. Λέγει δε

επί της γης , αλλά μεγίστους τετραγώνους ξύλους πα- αυτώ ή Κανδάκη : « Τι τρέμεις , Αλέξανδρε , τί τετά

γείσα , επί τροχών συρομένη υπό είκοσιν ελεφάντων | ραξαι ; ο Περσoλέτης , ο Ινδολέτης, ο καθελών τρόπαια

και ένθα επορεύετο ο βασιλεύς πόλιν πολεμήσαι , εις | Μήδων και Πάρθων , και όλην την ανατολήν καταβα.

αυτήν κατέμενεν . Είπε δε Αλέξανδρος προς την λών , νύν χωρίς πολέμου και στρατιάς υποχείριος γέ

Κανδάκης : « Ταύτα πάντα άξια ην θαυμάζειν , ει παρ’ | γονας Κανδάκης : ώστε νύν γίγνωσκε , Αλέξανδρε, ότι

“ Ελλησιν ήσαν και ουχί παρά σοι , ότι και όρη τοιαύτα | όστις δοκεϊ των ανθρώπων υπερφρονείν μέγα (12), αυ

(7) ποικίλα τυγχάνει. » Παροργισθείσα δε η Κανδάκη | τος τη προνοία καταβάλλεται , παραχωρησάσης αυτής

είπεν : « Αληθώς είπας , Αλέξανδρε, » Ο δε Αλέξαν- παρ' άλλων τούτον πειρασθήναι ως ακριβώς· ώς ουδείς

δρος τω ονόματι φωνηθείς απεστράφη(8)· η δε είπε · παρ' ανθρώποιςέχει το τέλειον. » Ανήπτετο δε Αλέ

οπώραν. || 4. sic A ; αργίτου Β ; άρρήτου C. H 5. μαργάρων ΑΒ. || 6. αιμάτων ζ . Α ; αμ. λίθων, οικίαν δεουπαγείσαν etc. Β. | 7. ότι

όρη ενταύθα C. || 8. αντεστράφη λέγων· εγώ etc. Β. | 9. sic: A ; εί και Α. εκλήθης Β . || 10. addit C : συ δε Αντίοχον σεαυτόν κά

λει: ει δε δυσανασχετείς τη του ονόματος κλήσει , άρτι σου δείξω etc. || 11. και φέρει αυτό το εικ. Β . || 12. μεγάλως , και άλλος

μείζονα τούτου φρονήσει . εθυμαίνετο δε ο Αλ . και έτρ . C ; A : μέγα , άλλος μείζονα τούτου φρόνησιν σχή. Έθυμαίνετο etc. ut C.

an fulgoribus vincerere, judicium præ stupore non erat. Inter rem : sed eorum litus et margines insertis arboribus convi

aurum sane purpureaque texta vel gemmas ebur multum , rescunt, quæ celsæ sint et odoræ : cypros denique gentiliter

sed in ebore viseres artis prelia majora. Onyx pro saxis, vocant fructu suavi et umbrosis frondibus divites. Hæc igitur

et columna de gemmis, et earum proceritudo ubique supra cuncta cum Alexander intuitus esset , admiratione quadam

nostrates arbores , sed quæ sint procerissimæ , fuerat, debita vincebatur. Agebat in convivio cum Candaulis soro

ebeno tamen plurima interpolante : quod si sit ad cæruli ribus (1. fratribus). Enimvero quæsit quam blandius post

speciem vel colorem lævigatio , tamen plerumque ex ea matrem Candaules uti Antigonum suum pro merito gratiæ

purpura aliud esse * quam si saxum ebenum mentiebatur. regalis muneraretur,quo donatus pro fortuna tantæ reginæ

Illic et eſtigies plurimæ tum e marmore vario , tum e me. ad propria protinus remearet. Conprehensum igitur Alexan

tallo cujuscunque modi rennuebant numeri æstimatio- drumCandace per aulam suamomniaque regiæ secretaac pe

nem, quæ omnis curiosi diligentiam vinceret. Adeo multa netralia circumducit, secessus quosdam ei ædium monstrans

erant! Quamvis in singulis figmentis fuerit superbior admi. ex eo lapide , cujusquidem fulgor ignitus est (nam lychni

ratio , currus sane falcatos e porphyrite lapide , sed conli- tem etiam vocant). Intuentibus visitur opinio quadam

niatissime una cum animantibus et aurigis ad veri faciem indidem solis orientis. Triclinium quoque ibidem videt

videre erat plurimos et passim ubique constitisse , quos et alio de saxi genere , cui cum sint igneæ quædammaculæ vel

cursum agere opinarere et moveri omnia non discrederes. inustiones , haud secus hæc qnam excandentes lapides

Ita præ corusco fulgore oculorum officio praverso labi sunt, ſammea visebantur quasi cælitus septem astra dis

( rat opiniones intuentium . Ast alii currus quadrigæ ele currere , stellasque omni studio et sereno sub tempore ce

phantos junctos habebant , eosque ebeno , cui concolor lestem chorum agere mirere . Erat et tectum ad instar

bestia veri facilius imaginem retinebat : sed subter erant integræ domus marmoris preciosi opere circumforanco.

impressa pedibus elephantorum captivorum corpora suc- Namque ædes illa rotarum lapsibus subter adjuta a viginti

cumbentium , aut innexa proboscidibus suspensaque. Quæ elephantis ad reginæ itinera movebatur : eoque his solita

inter omnia id sane præcipuum regii operis videbatur, quod regina quoqne militatum pergere prædicatur. Sed enim

una de gemma scalptum templum indidemque columnas Alexander ne victus rudi quadam admiratione videretur,

cerneret interscalptas, obsessum omne vel frequens horrore ampla sane sed pro conditione opulentiæ gentilis atque

sacro dedemonum vultibus barbaris, qui plusne formidinis præsentis visa sibi omnia confitetur. Quippe adairabilia

an admirationis darent , haud erat hominis discernere. videri potuisse tunc mage si apud Græcos hæc forent, apud

Inter hæc et celsa illa atque ad cælum suspicanda palatia quos essent elaborandis rebus peregrina materia. At cum

interfluere Argyritum flumen et alium Pactolum fluvium sibi tanta hujuscemodi pretia servirent, segnitie con

mirabatur : sed utrumque alveum auro divitem et præ demnandos fuisse , si non baberent" quibus uti ex facik

nimietate auri interfluentis aquæ quoque aurigantem colo- licuisset . Et intelligit regina Candace ingenium viri et
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ξανδρος των θυμό και έτριζε τους οδόντας . Η δε · . Τι
ΚΕΦ. ΚΓ' .

δύνασαι (13) ποιήσαι ; ώς έκρατήθης και τηλικούτος βασι
λεύς γενόμενος γυναικός μιάς υποχείριος . Ο δε Εξήλθεν ούν συν αυτώ και είπε: « Τέκνον Κανδαύλη ,

Αλέξανδρος (14) ήθέλεσε ξίφει εαυτόν ανελεϊν και την και συ θύγατερ Άρπυσσα (1), ει μή κατ' εύκαιρον (2)

Κανδάκης » είπε δε αυτώ ή Κανδάκη" « Και τούτο γεν- εύρετε (3) την στρατιάν Αλεξάνδρου , ουδέ εγώ υμάς

ναϊον και βασιλικόν (15), αλλά μηδεν αγωνιάσης , τέ- απελάμβανον , ούτε την σεαυτού γυναίκα εύρηκας :

κνον Αλέξανδρε' ώσπερ γάρ σύ μου τον υιόν και την | ώστε άξιοι γενώμεθα του αγγέλου Αλεξάνδρου και δώ

τούτου γυναίκα από των Βεβρύκων ληφθείσαν διέσωσας, | μεν αυτώ δωρεάς. » Είπε δε αυτή ο έτερος υιός (4)

ούτω καγώ σε διαφυλάξω από των βαρβάρων, Αντί- | ο μικρότερος " « "Έσωσε (5) τον αδελφός μου και την

γονόν σε καλούσα· εαν γαρ γνώσωσί σε όντα Αλέξαν- τούτου γυναίκα και Αλέξανδρος(6), άχθεται δε ή έμή γυνή

δρον αναιρήσουσι σε ευθέως, ότι συ Πώρον τον βασιλέα του πατρός αυτής Πώρου αναιρεθέντος υπό Αλεξάνδρου,

Ινδών ανείλες και γάρ γυνή του μικροτέρου μου υιού και τον εκείνου άγγελον εις χείρας ελούσα αναιρήσαι

θυγάτηρ εστί Πώρου (το). » Καιταύτα ειπούσα είπε το θέλει τον Αντίγονον (1). » Είπε δε η Κανδάκη : « Και

Αλεξάνδρα: « Εγώ μεν Αντίγονον σε καλέσω , εγώ σου τί το όφελος, τέκνον ; εάν τούτον φονεύσης , ενίκησας τον

φυλάξω το μυστήριον. » Αλέξανδρος (6 ) ; » Είπε δε ο Κανδαύλης προς τηνεαυ

13. τί θυμαίνη ; τι τρίζεις τους οδόντας ; τι δύνασει ποιήσαι ; Ο δε είπεν Ατί τρίζεις τ . οδόντας ; τι δύνασαι ποιήσαι ; ώς διε

νοήθης , ο τηλικούτος β. γενόμενος επιάσθης και εγένου υποχείριος μιας γυναικός. C. || 14. Ο δε είπεν: Εάν είχον το ξίφος μου,

ανήρουν σε πρώτην, ίνα μή υπήρχον ση υποταγή (supra script. επιταγής : είτα εμαυτού προδότης εγενόμην A. | 15 pergit C :

έγνω γαρ αυτού την βουλήν · και ως αυτού συνεπεπτώκει το πρόσωπον , περιπλακείσα τούτον κατεφίλησεν ειπούσα : « Μη

συμπεσέτω σου το πρόσωπον, τέκνον Αλ. , μηδέ αγωνία μηδέ λογίση κατά σεαυτού κακόν ώσπερ γαρ συ etc. C. | 16. per

git C : Λοιπόν , τέκνον , μη δοκήσης κατά σεαυτού τι των ανιαρών · αλλά μάλλον πλείστά σοι δώρα δούσα εξαποστελώ σε :

ου γαρ εμοί εστι θεμιτόν τον τοιούτον και τηλικούτον άνδρα έν τε φρονήσει και ανδρεία κακώς διατεθήναι , αλλά και μετά

της προσηκούσης τιμής των ιδίω εκπέμψω στρατό . Είθε δέ μοι παϊδά σε έχoιμι, Αλέξανδρε ,και διά σου πάντων των εθνών εκυ

ρίευον· ου γάρ πολεμών έχειρώσω τους πολεμίους και τας πόλεις , αλλ' άγχινοία πολλή . Πλήν ώς γνησία σοι νουθετώ μήτηρ ,

μηκέτι εαυτού κατάσκοπος γίνη ούπω γάρ , τέκνον , επίστασαι τα της τύχης απόκρυφα .
» Και ταύτα ειπούσα η Κανδάκη κρα

τήσασα αυτόν της χειρός εξήλθεν etc.

Cap. ΧΧΙΙΙ.1.sicC; άρπουσα ηαρπαγείσα Β. , ματέρσα Α ; Margie Valer. | 2.sic A ; κατ' ευθύν καιρόν Β ; κατ' ευθείαν

καιρού C. || 3. ευρες Β ; εύρητε C ; ευρήκατε Α ; mox απολαμβάνω Β , et δώσωμεν ΒC. | 4. ο δεύτερος εστώς Α . || 5. Μήτερ βα.

σίλισσα Κανδάκη , έσωσε C. | 6. pergit A : δώμεν και βούλει. “Ο δε τρίτος είπεν : Μήτερ , απόστα , ή έμή γυνή , αναιρε

θέντος παρά Αλεξάνδρου του πατρός [ο πατήρ cod.] αυτής , λυπήσαι θέλει τον Αλέξανδρον και τον εκείνου άγγελον etc. |

7. add . C : και λυπήσαι τον Αλ. || 8. και τί σοι όφελος , τέκνον , εάν τούτον ώδε κολάσης ; ουδέν μέλει Αλεξάνδρα , εάν τούτον

probat sane, sed in respondendo sic ait : « Vera mihi pore atque rebus regale admodum munus foret, interfecta te

dixisti hoc , Alexander mi . » Tum audito nomine ob- comitem me præmissæ morti præstitisse, ne quid sit fædius

stupescens , « Apage , inquit, o regina , hoc a me nomen , quod præteritas nostras glorias obumbraverit. » « Accipio ,

quippe ipse Antigonus vocor : enimvero Alexander nobis inquit Candace , professionem dignam viro et animo sane

rex cluit : cujus ego nunc internuntius huc adveni. » Et regali : sed metum hunc abicias velim , et magnitudinem

regina post hæc : « Esto sane , inquit , Antigonus apud gratiæ tuæ beneficiique considerans dignam vicissitudinem

ceterus , mihi tamen nomine Alexander rex eris. Neque spera. Quod enim filio Candauli meo in Bebryciorum ul

nesciens id habeo ; haud differam probationem . » Et cum tione præstitisti, id tibi ego in tua salute præstabo , atque

dicto adprehendens in penita perducit , olimque provisam apud gentiles barbarosmeosfidem veri clam habebo ; quippe

imaginem ostendit. Agnoscisne, ait , Alexandri illius quem cum palam sit a cæde tui homines natura sæviores haud

mentiri non potes faciem ? Sed quidnam intremuisti facile temperaturos , si quid ad fidem venerit , præserlim

quidve turbaris ex vultu ? Non ille tu Persarum potens cum tu etiam Pori sis interfector, cujus filiam scito junio

es ? non Indiæ dominus ? non qui jam orientem omnem ris mei filii conjugio copulatam. Quare esto Antigonus

tropheum tuum feceris , Parthis et Medis imperans ? | apudillos , cum mihi soli Alexander habeare. »

An vero te pudet sine militia vel expeditione in manus XXIII . Et cum hisce dictis egreditur, atque ad Candau .

feminæ devenisse ? Quare conice quæso quid te juvarit tua lem sic ait : « Fili Candaule, tuque Margie nurus suavissi

illa famosa prudentia , cum nunc Candacem tui videris sol- ma, gaudeo admodum quod in tempore fuit vestro Alexan

lertiorem . Quod igitur huc attinet , arrogantiam nimize dri regis auxilium repperisse : ceteroqui vobis vidua jam

prudentiæ jam deponito. » Hæc illa dicente, nec vultu et lugubris hic sederem . Dignum igitur fortuna nostra erit

constare Alexander, quin etiam infrendere dentibus videba- | internuntium Alexandri donatum muneribus hinc remitti . »

tur. Et regina subridens : « Quid te juvat , inquit , hæc Sed ad hæc junior Candaces filius Charogos nomine : « Quam

tua tacita indignatio sic sævientem vel si mavelis insanien- vellem , inquit , o mater, nostræ quoque injuriæ memi

tem ? » Ad hæc ille , « Una mihi,nam sane profitendum est, nisse ! Neque enim clam te , illum quem opitulatum saluta

ait , vel maxima indignatio est , quod mihi gladius meus huc riter dicas fratri meo , mei quoque soceri interfectorem

comes non sit . » a Et cuinam usui, regina respondit, gladium extitisse. Erit igitur memoriter ac juste etiam indignantis,

tibi nunc requiris ? At ille : « Quod enim in hujuscemodi tem . I si vel in hoe Alexandri internuntio ejus ulciscamur inju
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του αδελφόν : « ' Eμός σωτήρ εγένετο και της έμής γυ- ούν εμέ εάν ώδε αναιρώτε , έχει άλλους πλείονας Αλέ

ναικός , καγώ(και) τούτον διασώσας πέμψω προς Αλέξαν- | ξανδρος. Ει δε βούλεσθε παρ' εμού λαβείν αιχμά

δρον . Ουκούν ένεκα τούτου και ημείς ώδε συνάψωμεν | λωτον τον εχθρόν υμών Αλέξανδρος , υπόσχεσθέ μοι

μάχην προς αλλήλους. » “Ο δε αδελφός αυτού έφη" | τι μέρος δωρεάς δούναι ενταύθα, ένα προς υμάς κατα

Εγώ μεν , ώ αδελφέ μου , ου θέλω · ει δε συ τούτο | μείνω και κατεργήσω τον Αλέξανδρον ώδε παραγενέ

βούλει , ετοιμότερός σου ειμί. ( το) » Και ταύτα ειπόντες | σθαι , ως υμών βουλομένων και ετοιμάσατε δώρα κατ' όψιν

έτρέποντο μονομαχήσαι εις αλλήλους . Η δε Κανδάκη | αυτού αποδούναι και τότε τον εχθρόν υμών υποχείριον

αγωνίσασα περί των έαυτής τέκνων , μή έλθωσιν εις | λαβόντες εαυτούς εκδικήσαντες αναπαύθητε. » Επεί

μάχην, λαβούσα τον Αλέξανδρον κατά μόνας λέγει| σθησαν δε αυτώ οι αδελφοί και ήλθονεις αγάπης ( 4).

αυτώ• « Αλέξανδρε, φρενήρης τυγχάνων( α) και τοσαύ- | Η δε Κανδάκηθαυμάσασα την του Αλεξάνδρου φρό

τας πόλεις καταλύσας (12) , ουδεμίαν δύνασαι αφορμήν | νησιν είπεν αυτώ « Αντίγονε είθε ής μου υιόςκαι συ,

φρενών ευρείν , όπως μή διά σε πολεμήσωσι τα τέκνα και διά σου πάντων των εθνών κατεκράτουν : ου γαρ

μου προς αλλήλους ; » Ο δε Αλέξανδρος έφη" « ' Εγώ | πολέμω εχειρώσω τους πολεμίους και τας πόλεις , αλλά

ελθών ειρηνεύσω αυτούς(13) • » και ελθών μεταξύ αμφο- | αγχινοία πολλή . “ Ήσθη(16) μεν ούν παρ' αυτούς δορυ

τέρων Αλέξανδρος λέγει· « "Άκουε * και συ , Καυδαύλη: φορούμενος , εύκρατώς της Κανδάκης φυλασσούσης Αλε

εάν με ώδε αναιρήσητε , ουδέν μελήσει 'Αλεξάνδρω· | ξάνδρου το μυστήριον. Μετά δε ημέρας τινάς δίδωσιν

εγώ γαρ 'Αντίγονος καλούμαι : ούτε γάρ οι "άγγελοι και αυτό και Κανδάκη δωρα βασιλικά , στέφανον αδαμάντινον

οι αποστελλόμενοι εις μάχην πολύτιμοί εισιν , ώστε | πολύτιμον και θώρακα διά λίθων και βηρύλλων και χλα

ανέλης . Α. | 9. και δεί με τούτον σώον εκπέμψαι προς Αλέξανδρος Α. || 10. ετοιμότερόν με ευρήσεις. Η δε Κανδάκη etc. Α .

11. πανταχού φρενήρης γενόμενος ουδέ μίαν δύνασει etc. Α . | 12. κ . τοσαύτα πράγματα δράς C. || 13. pergit codex C : “Η δε

Κανδάκη πάλιν έξελθούσα πρός Δορήφ τον και Θοάντα και Φύρμον καλούμενον , τον υιόν αυτής , έφη : Τέκνον , ο Αλέξανδρος

αιχμάλωτον όντα τον σον αδελφόν έλυτρώσατο μετά και της αυτού γυναικός εκ του τυράννου των Βεβρύκων , και φίλος ημών

ο κοσμοκράτωρ κατένευσεν έσεσθαι, ώστε τον ποιήσαντα έλεος μετά του αδελφού σου πρέσβυν εξαποστείλαι . Και αντί των αγαθών

ώνπερ παρ' ημών ωφείλει , παθείν αλλά και φονευθήναι τούτον απειλείς ; Μή τέκνον και γάρ Αλέξανδρος φιλικώς προς ημάς διά

κειται, ούπερ ούκ εσμεν άξιοι . Και μη τον θυμόν αυτού επάξης εφ ' ημάς · ακηκόαμεν γάρ μηδένα ευρεθήναι εν τη υπ ' ουρανόν

τούτον παροξύναντα μή εμπεσείν εις τας χείρας αυτού. Βλέπε ούν , τέκνον , μή και εν ημίν τα όμοια πάσι συμβήσηται. » Δορήφ δε

επί τούτοις ουκ επείθετο, αλλ' έλεγεν αναμφιβόλως τον Αλέξανδρον ως Αντίοχον αποκτείναι : « ως Αλεξάνδρω λύπην , μήτερ,επάξω

τον αυτού θανατώσας παίδα Αντίοχον και γαρ αυτός ου μετρίως με λελύπηκε Πώρον τον εμόν πενθερον αποκτείνας και μετά

ταύτα ουδεμία μου έσται φροντίς. » Έπί τούτοις Αλέξανδρος ως Αντίοχος παραγίνεται ένθα ήν κεκρυμμένος παρά Κανδάκης , και

φησι προς τον Δυρήφ" « Ει θέλεις θανατώσαι με, το ξίφος μοι πάρεχε, καγώ έμαυτόν ανελώ, ου γαρ παρ' ετέρου αποθανούμαι και

γάρ ου φοβερός καθεστηκε τους Μακεδόσιν ο θάνατος καθώς υμείς τούτον δεδοίκατε. Τί ούν απολογήση προς Αλέξανδρούν , επάν

καταλάβη το τού οίκέτου εκζητήσων αίμα" ου γάρ θλίψις αυτώ περί εμού , και ου μελήσει αυτό περί εμού εγώ γάρ Αντίοχος

καλούμαι etc. ut in cod. ΒΑ. | 14. Post hoc C pergit : εγκρατώς δε της Κανδάκης φυλλαττούσης Αλεξάνδρου το μυστή

ριον , μετά δε ημέρας δέκα δίδωσιν αυτώ etc. Intermedia jam protulerat in antecedd . | 15. sic A ; ίσθι ούν δορ. Β.

riam . » Sed ad hæc regina Candace : « Neque , inquit , | poterit ? Enimvero ego cessi Candacis gratiæ , vesterque

o nate, mihi ad Alexandrum istud injuriæ facit, et perfacile jam fuam , si quidem ita nobis ad fidem sederit, uti ex præ

damnum est regibus uno milite caruisse. Tunc legationis dicatione vestri præsertim hisce liberalitatis indiciis faciam

jus et fædus perpetuurn internuntiorum in nobis claudicare Alexandrum ductum huc ad vos sponte pervenire , præ

non sinam . » Ad hæc Candaules etiam excipit : « Neque sertim adeo inmodice habendi cupidum atque opibus in

sane ad ista quæe justa sunt a nobis quoque aberit Antigono hiantem : qui cum perexiguo comitatu vestræ se fidei

defensatio : neque enim ingenua conscientiæ est , a quo commiserit, haud magni faciam quid de ejusexitio consulta

tibi salutem datam tuisque fatearis , ejus injustum exitium tis : modo ut vos gratiæ memores remuneraturosque in

prodidisse. » Sed enim fortior juvenis : « Numquid ergo posterum mihi vos sedulo promittatis. » Sed et sponsio

mavis , Candaule , super hoc Antigoni præmio bello nos de- nem adolescens, et Candace protinus inventi prudentiam

cernere ? Utrum enim justius sit, vide, ultionem suis an vero demirabatur . Rursusque secreto : « Utinam , Alexander

vicem gratiæ præstitisse ? » Ibat adolescentior fervor et vis mi, te quoque velles ad numerum mihi addere filiorum !

cum impetu animi regalis , et ex pari utriusque gliscens Quis enim dubitet , tunc demum fore Candacem orbis uni

indignatio asperabatur : metuebatque mater nequid ætas versi reginam , si talis quoque mater filii putaretur ? Ego

illa temere consultaret . Seducto igitur Alexandro : « Nunc , jam credo non te plus ferro vel præliis quam actu etiam

inquit, tempus esttuæ celebratæ prudentiæ : repperiendum celebris prudentiæ gentibus præstitisse. Confirmo igitur

enim consilii genus , quo filiis causa civilis prælii dilabatur. » tibi rursus eandem illam fidem sponsionis meæ , neque

Bono animo esse reginam Alexander jubet. Quare reversus te , ut res est , noscendum cuipiam profitebor, » Ergo

ad juvenes, « Neque me sane, ait, minæ istæ mortis magno . post paucos admodum dies digredienti dat secretius munera

pere terrebunt, nec regi meo damnosa satis videbitur ista coronam auream adamantibus coruscantem prorsus ac si

jactura . Quot enim satellitum milia , et quantus animan- regiam , thoraca varium ex unionibus beryllisque, chlamy.

tium numerus hoc regi obsequium meliusque hoc præstare / dem eliam purpuream intextamque auro , aliaque præterea
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μύδα αστεροφεγγή δλοπόρφυρον διά χρυσού (16 ) και η αποθησόμενον. “ Ορά δέ τινας άνδρας ανακειμένους

• πάντα άπερ είχεν ευτρεπισθέντα, ελέφαντας πέντε πε- αστράπτοντας εκ τωνοφθαλμών ως λύχνου φέγγει, ένα
φορτισμένους και ξύλινον κάστρον επάνω αυτών κείμε- δε λέγοντα αυτώ, « Χαίροις, Αλέξανδρε· οίδας με τις

νον και τέσσαρα κώδωνας αργυρέους ( 17) εφ' ένα έκαστον ειμί ; » [ Ο δε• « Ουχί, κύριε. » Ο δε είπεν: « Εγώ είμαι

αυτών παμμεγέθεις, δύοέμπροσθεν και δύο όπισθεν, και | Σεσόγχοσις ] κοσμοκράτωρ [ συνδίαιτος θεών γενόμενος) ,

οκτώ άνδρας εφ' έκαστον των ελεφάντων και εκπέμ- ου τοσούτον δε ευτύχησα όσον σύ έχεις γάρ όνομα

πει αυτόν μετά παραδοχής πολλής και των ιδίων στρα- αθάνατον, κτίσας την περιπόθητον εν Αιγύπτω Αλε
τιωτών ( 18) . ξάνδρειαν. » Είπε δε Αλέξανδρος: « Πόσα έτη ζήσομαι; »

“Ο δε έφη αυτώ : « Καλόν μέν θνητών (3) όντα μη ειδέ
ΚΕΦ. ΚΔ'.

ναι πότε τελευτά : προσδεχόμενος γάρ την ώραν εκεί.

“Οδοιπορήσας δε . Αλέξανδρος ημέρας τεταγμένας νην,οπότε έμαθεν, ετελεύτησε το δ' εν αγνοία (4) έντι
ήλθεν επ ' εκείνους τους τόπους ένθα είπεν αυτώ Καν- των μελλόντων λήθην παρέχει το μή έχειν κατά γνώ .

δαύλης τους θεούς έχει διαιτάσθαι . [ Θύσας δε (1) τοις | μην, ει και όλως τελευτα· συ μέντοιγε κτίσεις πόλιν

τόπους και χοάς σπεισάμενος εισήλθεν] ένδον μετά ολί- | περίφημον πάσιν ανθρώπους , και πολλοί βασιλείς επι

γων στρατιωτών, και είδεν [ομίχλην αστεροφεγγή, στίλ- | βήσονται τα εδάφει αυτής σε προσκυνούντες (6)• οική

βοντά τε οροφώματα αστέρων βολαίς · έξωθεν δε] φαν- σεις δε αυτήν και θανών και μη θανών τάφον γάρ

τασίαν ειδώλων (1) , και πυρός αστραπήν. Ο δε Αλέ- | αυτήν έξεις ην κτίζεις πόλιν. » Και ούτως ειπόντος

ξανδρος έδειλίασεν απορία ληφθείς» επέμεινε δε ιδείν το αυτού (6) εξέρχεται Αλέξανδρος .

| 16. διά χρυσού om. B. Sequentia usque ad verba εφ' έκαστον των ελεφάντων unus habet Β. | 17 , κώνδονα αργύριοι cod . |

18. addit C : "Άμα δε και Κανδαύλης συνεξήλθε μετ' αυτού μέχρι των εαυτού ορίων , επιδούς αυτό και εκ των αυτού παίδων

άνδρας τριάκοντα , οίτινες και μέχρι του στρατοπέδου ήλθον συν Αλεξάνδρω. Εκείσε δε αυτον γνωρίσαντες ου μετρίως κατεπλά

γησαν. Ο δε Αλεξάνδρος αυτούς φιλοφρονησάμενος απέστειλε προς Κανδαύλην ειπών « "Άπιτε προς την βασίλισσας Κανδάκης ,

και είπατε αυτή ότι Αλέξανδρος των ιδίων στρατοπέδω διασώσωσται , και εφ' υμάς την φάλαγγα επεκτείναι ηβούλετο , ει μή το έν

σοι αυτού κατεκράτησε δέος .

Cap. XXIV . Quæ in hoc capite leguntur alio transposuit cod. C. Vide cap . 21. ||1. inclusa supplevi ex A. 1 2. addit A

corrupta haec και θρυώην ( θορύβην ? ) σιγήν (1. σιγή)δεδουλωμένην. Cf. Valerius. | 3. τον όντα ειδέναι B. Totus hic locus

plenius legitur I , 23 , ubi Ammon haec vaticinatur. || 4. την δε εν αγνοία όντα των όντων τούτω λήθην περιέκειτο και εφ'

έκαστα γνώναι ει και καλώς τελευτά Β. || 5. επιβήσονται του εκδαφήσαι αυτήν Β ; επιβ . τα εδάφει σε προσκυνούντες Α. || 6. ειπόν .

τος του αγγέλου Α.

cum testimonio publico , quæ ad satellitem pertinerent, , ejus quoque urbis auctor extiteris , qnæ rebus humanis

jubetque hominem deduci eo , et per satrapas vicissimque magnificentia pariter antistet et gloria . Quare abi intror

profectum repedare quo venerat. sus , ut summiquoque potentiam numinis coram salutes . »

XXIV. Ubi igitur ad id loci Alexander venit , quas Can
Tum audacior rex ingressus sacri loci penita , majestatis

daules ei deorum domus esse confessus est , sperat posse effigiem videt et fulgore ethereo nitentem ; enim vero

illic sibi cum diis immortalibus verba ex præsentium copia | sedentarium talemque prorsus , qualem apud Rhacotin

opinari; sacrificatus ibidem convivatusque, adhibet etiam adoratum a sese summum deum præsidem Serapim me

ex comitibus quam paucissimos. Interea intervenire quas- minisset. Ibi ergo cum angustissimum numen Alexander

dam formarum effigies videttenuiquidem , sed corusco sub salutasset, agnitionemque confessus esset olim visitati dei ,

lumine , ut si conventu nebuloso vera primum occurren- rursus Sesonchosis sie exorsus : « Numnam , inquit, tibi ,

tium confundantur : tum etiam circumsistentia tecta undique Alexander, mirum est in tam longinquo dei hujus præsen

consplendescere : et cum his una crescit turba formarum , tiam visam esse ? sed idem ubique totus ac præsens est, ait ..

et murmur præscntium usurpatur, et fit prorsus unum diis Quod enim cæli ambitus ubique præstiterit homini , id hu

hominibusque convivium . Hic animo confusus reveren- jus quoque numinis vis , (quæ) numquam frustra veluti per

lia debita Alexander trepidare : quippe intuenti videri absentiam requiritur . » Tum Alexander occasionem veri

jam clarius erat flammas quasdam ex oculis deorum dis- audiendi ratus , protinus sciscitatur, quantum sibi ad vita

cumbentium promicantes , prodique effigies quas haud du- spatia polliceretur ? Sed Sesonchosis : « Et ante jam dictum

bie divinas esse vel brutissimus sentiat. Unus ergo tan- fuit , inquit , tibi , nihil homini commodare præscientiam

dem ex his : « Ave , inquit, Alexander mi. » Tunc cum rex quam requiris. Quippe viventi de vitæ termino ratum

venerationem debitam reddidisset, quæsissetque, quis esset dicere nihil aliud est quam longum mærorem ei et perpe

qui se foret hac salutatione dignatus : « Ego , inquit , Seson . tem contulisse ; spem vero vivendi perinde fieri longissi

chosis ille sum : sed enim , ut vides , adscitus convivio ce- mam , si præsentibus perfruare. Quod ergo tuum est ac

litum ago una cum diis , quod profecto te quoque procul beatudini tuæ proficit, urbs tellusque quam delegisti erit

dubio jam manebit. » Ad hæc Alexander cum ratum spei orbis inlustrior , coque tibi nunc et in posterum una erit

istius requisisset , Sesonchosis rursus : « Jure , inquit , ista omnium veneratio : deus denique præsidebit : his etiam

tibi sperare convenit, qui inter cetera laboris et gloriæ , I læteris si hominem denutaveris. » Post hoc responsum
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τόπους ημών , ίνα μή αδόξως αναλύσης. Διά των
ΚΕΦ . ΚΕ' .

Ypau .

μάτων ημών ήδη διασαφούμέν σοι τα κατά την χώραν

Και παραλαβών τους ιδίους την οδοιπορίαν εποιή- ημών και ημάς αυτάς ούσας σπουδαίας τη διαίτη.

σατο επί τάς Αμαζόνας. » [ Υπήντησαν (1) δε αυτώ οι Εσωθεν γάρ του Αμαζονικού ποταμού , πέραν oικού

σατράπαι και έστεψαν αυτόν το διαδήματα και έδω- μεν , εν μέσω δέ (6 ) . " Έστι δε το περίμετρον της γης

καν αυτή την βασιλικήν εσθήτα . ] Και γενόμενος παρ' | ημών ενιαυτού έχον κύκλωμα ποταμός δέ εστί κύκλο

αυτάς [και στήσας σκηνάς] απέστειλεν αυταίς γράμ- | θεν (5) ουκ έχων άρχήν. " Έστι δε μία πρόσοδος ημίν,

ματα περιέχοντα ούτω· « Βασιλεύς Αλέξανδρος Αμαζόσι | δι' ής ερχόμεθα (6). 'Εσμεν δε κατοικούσαι παρθένοι

χαίρειν. Την μεν προς Δαρείον μάχην oίμαι υμάς | ένοπλοι μυριάδες (7) είκοσιεπτά άρρεν δε εν ημίν ουδέν

ακηκοέναι εκείθεν δε εις τους Ινδούς εστρατεύσα- υπάρχει , οι δε άνδρες πέραν του ποταμού κατοικούσι ,

μεν και ηττήσαμεν τους ηγουμένους αυτών και κατε- την χώραν νεμόμενοι μετά των ποιμνίων και βουκόλων

δουλώσαμεν αυτούς διά της άνω προνοίας · εκείθεν δε | ημών (8). “Ημείς δε κατ' ενιαυτόν άγομεν πανήγυριν,

εις τους Βραχμάνας ώδεύσαμεν τους καλουμένους γυμ- | ιπποφονίαν (9), θύουσαι τώ Διά και Ποσειδώνι και

νοσοφιστάς· και λαβόντες φόρους παρ ' αυτών παρακα- | Ηφαίστω και "Άρει επί ημέρας τριάκοντα όσαι δε

λεσάντων ημάς (2), αφήκαμεν επί τον ίδιον τόπον κα- βούλονται εξ ημών περάσαι και συμμιγήναι αυτούς ,

ταμένειν, και εν ειρήνη την χώραν καταστήσαντες (3) καταμένουσι προς αυτούς και τα θηλυκά όσα αν τί

παρεάσαμεν . Εκείθεν ούν αναζευγνύομεν προς υμάς: χτωσι τρέφονται παρ' αυτών και (ιο) γενόμενα επταετή

υμείς ούν συναντήσαντες ημϊν γηθοσύνως υποδέξασθε· διαβιβάζουσι προς ημάς. Όταν δε πολέμιοι επιστρα

ου γάρ ερχόμεθα κακοποιήσοντες, αλλ' όψόμενοι την 1 τεύσωσιν επί την ημετέραν χώραν, εκπορευόμεθα
χώραν, άμα δε και υμάς ευεργετήσαι : "Έρρωσθε . έφιπποι μυριάδες δώδεκα αι δε λοιπαι την νήσον φυ

Δεξάμεναι δε τα γράμματα Αλεξάνδρου και ανα- | λάττουσι και ερχόμεθα εις συνάντησιν επί τα όρια οι δε

γνούσαι αντέγραψαν αυτά ταύτα « 'Αμαζόνων αι κρά- άνδρες όπισθεν παρατεταγμένοι ακολουθούσιν ημίν

τισται και ηγούμεναι Αλεξάνδρα καιβασιλεί χαίρειν. | και εί τις εν τω πολέμω τραυματίας γένηται , προσκυ

Έγράψαμεν δε όπως ίδης προ του σε επιβήναι επί τους | νείται δια της ημετέρας αγερωχίας, και στεφθείσα

Cap. ΧΧV . 1. Inclusa addidi ex A. || 2. παρ. ημάς in eod. B. leg. post καταμένειν. Cod . C verba εκείθεν δε .. παρεάσαμεν

omisit. || 3. εν ειρ. κατ . add . ex A. || 4. sic C ; παρανοικουμεν εν μέση δε Β ; πέραν, oικoύμεν δε εν μέσω A. Ludit auctor de in

sulaloquens flumine cincta . || 5. έστι κ . om. Β . | 6. έστι ... ερχόμεθα add . ex C , pro quibus B : εν τη προσόδων αυτών. Αlia

suboscura addit Valerius . | 7. χιλάδες και’ Α . || 8. μετά χτών.. ημών add . ex C. || 9. ιπποφονίαν.. καταμένουσι supplevi ex A

annuum

nus ,

et sacrum , Alexander haud difficile ad exercitum venit , alvei tanta est difficultas , quanta nos a quibusvis periculis

Candacis corona et insignibus comptus. tueatur. Hoc igitur tantillo in loco ducenta milia virgi

XXV . Exim ad Amazonas ire festinat, ad quas præ- num coimus , nullo omnino maris sexu interpolato. Enim .

mittit litteras in hunc modum scriptas : « Victorias nostras vero sicubi nobis ad naturam est consulendum ,

et in Darium bella , eximque in alios quoscumque militas sacrum est quod hippophonia vocitamus. Ejus sacri causa

vimus glorias , haud dubito vobis famæ ipsius magnificen- ad mares nostros , qui ultra aminem extrinsecus perplantur,

tiam commendasse. Nam et Pori fortunam et iter nostrum omnes ferme transimus, atque illic per dies XXX inter hæc

in Oxydracontas ac Brachmanas digne taceri non arbitror : quæ diis aguntur, ubi fuerit ad lubentiam , nubimus. Nuptias

in hoc nomine gymnosophistarum etiam per clementiam vero cum maribus derelinquimus pactis et legibus, ut quæ

laudatiora : quippe quos siverim agere in pace , ac suis que exim ad sexum hunc editæ fiant, eædem post septen

legibus moribusque donaverim . Quod si vobis haud displi- | nium in exercitum dimittantur. Sed ubi venerint , erudiun.

cet , accipite nos isto venientes, et , quod est amicitiæ mu. tur equis et peltis , donec armis idonec fuerint. Igitur

diis sacrificate pro nobis : jam quippe vobis aderimus . nobis quocumque militandum , [et ] XX milibus nostrum

At vos velim obviare nobis animo gratante , cum ad ami- domi et in patria prætendentibus, [et] ceteris arra sumun

citiam iter istud , non ad periculum sit futurum . » Αd haec tur ; redeuntibusque mos est honorem pro vulneribus nu

Amazones respondere : « Vel fiduciæ munus est, vel liber- merari. Ea nobis stipendia sunt , hæc provectio : tantum

tatis , omnia tibi , rex , scribere quæ penes nos sint : non que quis nostrum honore dives est, quantum cicatricibus

quod fidem scriptis deroget ulla suspicio , sed ut plenius insignitior. Quippe et corona aurea redimitæ salutamur,

noscas, ecquid operis precii sit his quicunque hostili fervore atque adoramur a ceteris, et publicis conviviis adhibemur,

in nos cupiant militare. Commune quippe humanitatis stu- et cuncta quæ sint nobis ad obsequium deferuntur. Quod

dium esse arbitramur, in quæque dubia ausuros nihil prius si in bello mortem quam voti erit nobilis virgo strenue

quam emolumentum laboris intueri oportere. Scito igitur oppetet, et functæ honores adhibentur, et adfinitati funcio

primum colerenos interamnanum , Amazonico flumine lo- rum largae pecuniæ honoresque numerantur . Ceterum

cum omnem quo consistimus ambiente , eo fluenti circiter nobis aurum non est neque argentum , nisi quod sit in insi

spatio ut una sit aditicula , eaque vix accolis nota , qua gnibus militaribus. Hæc illa sunt in quibus inpenduntur

septem flumina vel inrumpi oporteat vel emergi : ejusque ' nostra discrimina , et in quæ omnia periclitandum est
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αείμνηστος υπάρχει · ει τις δ' αν πέση εν τω πολέμω ποταμόν υμών όρθητε ημϊν (2). Ωσαύτως και οι άν

υπερμαχούσα , αι έγγιστα αυτής (11) χρήματα λαμβά- δρες παραταξάτωσαν εαυτούς εν τω πεδίω. Και εάν

νουσι ουκ ολίγα όντα : εάν δέ τις σώμα αναγάγη των | ταύτα πράξητε, όμνυμι εμόν εγώ πατέρα και εμήν μη

εναντίων εις την νήσον ημών, πρόκειται επί τούτο τέρα (3) μή αδικήσαι υμάς και δν αν φόρον θέλητε λή

χρυσίον και αργύριον και σιτηρέσια επί το τούτο δια- ψομαι παρ'υμών και ουκ έλευσόμεθα εις την υμετέραν

βιώσαι (12), ώστε ημάς αγωνίζεται υπέρ της ιδίας | γήν ας δε αν κρίνατε εφίππους εξαποστείλατε εφ' ημάς :

δόξης : εάν δε πολεμίων κρατήσωμεν η φύγωσιν (13) , δίδομεν δε κατά μήνα εκάστη των πεμπομένων παρ'

αισχρόν αυτοίς καταλείπεται εις άπαντα τον χρόνον ομών αντιμισθίαν χρυσίου στατήρακαι σιτηρέσια μετά

όνειδος : εάν δε ημάς νικήσωσιν , έσονται γυναίκας νε- δε τον ενιαυτόν αύται μεν απελεύσονται επί τα ίδια ,

νικηκότες. "Ορα ούν και συ , βασιλεύ Αλέξανδρε , μή | άλλας δε αποστείλατε. Βουλευσάμεναι ούν αντιγράψατε

ταυτά σοι συμβήσεται , Στεφανούμεν δε σε κατ’ | ημίν. "Έρρωσθε. »

ενιαυτόν όσον αν συντάξης (14 ) . Βουλευσάμενος ούν αν- Δεξάμεναι δε και αναγνoύσαι τα γράμματα Αλε

τίγραψον ημίν και ευρήσεις ημών την παρεμβολήν επί | ξάνδρου και εκκλησίαν εαυταίς ποιησάμεναι και βου

των ορίων. 'Έρρωσο(15). λευσάμεναι αντέγραψαν αυτά ταύτα (4 ) : « 'Αμαζόνων αι

ΚΕΦ. Κς' . κράτισται και ηγούμεναι βασιλεϊ Αλεξάνδρα χαίρειν.

Δίδομέν σοι εξουσίαν έλθείν προς ημάς και θεάσασθαι

“Ο δε Αλέξανδρος έντυχών τοϊς γράμμασιν αυτών | την ημετέραν χώραν · τασσόμεθα δέ σοι κατ' ενιαυτόν

και μειδιάσας αντέγραψεν αυταίς ούτω" « Βασιλεύς | διδόναι χρυσίου τάλαντα εκατόν, και τας κρατίστας ημών

Αλέξανδρος Αμαζόσι χαίρειν . Των τριών μερών της πεντακοσίας απεστείλαμέν σοι εις τα όρια είς απάντη

οικουμένης εκυριεύσαμεν, και ου διελίπομεν ιστώντες | σιν, φερούσας σοι τα χρήματα και ίππους γενναίους

τρόπαια κατά πάντων. Αισχρόνούν ημίν υποληφθήσεται εκατόν. Αύται μεν έσονταί σοι τον ενιαυτόν· εάν δέ τις

εάν μή στρατεύσωμεν προς υμάς. Ει μεν ουν θέλετε | διακορευθη υπό τινος αλλογενούς, μενέτω παρ ' υμίν

απολέσθαι και αοίκητον την υμών χώραν γενέσθαι , τάς δε λοιπάς εξαπόστειλον · λήψη δε άλλας. Πειθαρ

μείνατε επί των ορίων ( 1 ) , και ει βούλεσθε εις την ιδίαν | χούμεν δέ σοι και παρόντι και απόντι ακηκόαμεν γάρ

γην οικείν και μη πείραν πολέμου λαβείν , διαβάσαι τον σου τας αρετάς και τας ανδραγαθίας : ημείς γάρ ου παρά

et C. | 10. τρεφ. π . α . om. Β ; mox εξ έτη (sic) Α. In seqq. pro τα όρια in cod . est τα όρη | 11. ή εγγίζουσα , αύτη.. κατα :

λαμβάνει BC. | 12. και σίτησις διά βίου Α . | 13. πάλιν φύγωσιν BC. | 14. στεφανούμεν.. συντάξης on. Β. || 15. όρεων C.

Cap. ΧΧVΙ . 1. ορέων C. || 2. πολέμου οφθήναι υμίν διαβάται εις τ . π. 5. και οφθήσεται υμίν Β. || (3). όμνυμι πατέρα ημών

Δία και " Ηραν και Άρης και Αθηνάν νικηφόρον Α ; όμνυμι την άνω πρόνοιαν C. || 4. Eandem hanc epistolarm ad finem hu

jus capitis dabimus secundum codicem C. Subjungemus quæ deinceps in cod . C leguntur , Scilicet historiam de Eury

mithra Alexandri strategemate devicto auctor de novo exponit , ita tamen ut alia quædam nova subjungat, quæ codex

A et Valerius omnino non habent , cod . B vero in epistola Alexandri ad Olympiadem exponit.

quicumque Amazonas bello deposcent : cujus eventum non manitas differetur. Progressæ igitur ultra qua lege vultis

satis arbitramur utrique de pari. Quippe ubi Amazonibus præter amnem , ad nos venite omnemque multitudinem ve.

auctor generis nostri Mars faverit, mares a feminis cæsi stram illic in ordines ponite. Quod ubi fuerit ex forma hu

victique majore cum dedecore oppetent vel dilabentur. jusce præcepti, ego vobis Ammona patrem meum , atque

Ubi vero cum maribus steterit belli fortuna , pudenda res Junonem , Minervam etiam victricem juro , nihil amplius a

est, si quid hic sexus superatis feminis glorietur. Hæc tibi vobis exactum iri quam si quid pro viribus offeratis. Mittite

igitur, rex , responsa de nobis sunt, quarum si fiduciam sane ad conmilitium mihi strenuas quasque equites , quantas

probas , obsequium etiam non aspernabere : siquidem te vultis , quibus singulis remuneratio erit minæ auriquinque

coronamus corona aurea annua , quæ sit ponderis , quanto præter cetera quæ ad hanc magnificentiam congruent.

tu jusseris. Super his quod mavelis scrib to : nos enim , si Enimvero istæ quas miseritis, ubi annuum nobis obsequium

Secus sederit , praeter armnem in acie deprehendes, » emensæ sint, in propria remittentur, uti pro hisce vicarias

XXVI . Hisce rex lectis delectatus admodum , sic respon . destinetis. Super bis igitur, ut vobis commodum est , con

dit : «« Qui terræ ambitum diligentius mensi sunt , ejusmodi sultate. »

magnitudinem universi trifariam diviserunt, easque partes Igitur Amazones motæ rescribunt : « Et dare se regi

Asiam vel Europam vel etiam Libyam nominavere. In quam cupiat veniendi facultatem , inspiciendique terras suas,

hisce igitur partibus universis trophæa quoque nostra con- et coronare se eum annuis talentis sex : quingentas etiam

sistunt : et est pudendum , si quibus nulla omnium obsti- equites destinasse armatas et strenuas ut poposcerit, quæ

terit difficultas, a cognitione vestri veluti sub metus infamia per annos scilicet permutentur. Quod si qua ex hisce ad

declinemus. Quare vestræ sit facultatis , si quid de bello sexum suum cesserit , eam se petere ibidem desidere, inque

consultetis. Ceteroqui obsequium atque amicitiam diligen . ejus locum supplementum de gente postulari . Quippe Ama

tibus vicissitudo nostri non displicebit. Neque vero resisten- zonibus certum esse parere viro absenti, cui cessisse omnium

tibus exitium gentis et patriæ , neque cedentibus amica hu . hominum genera didicissent.
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την οικουμένην οικούμεν , ήν συ επελήλυθας , ώστε αν η ρυμίθρην εγένετο. Ο δε Αλέξανδρος τάς προφυλακάς

τιποιείσθαι πραγμάτων · έδόκει δε ημίν επί της ιδίας | αυτού δυναμώσας , και εις πλήθος χιλιάδων ουκ ολίγων

γης κατοικείνημάς και πειθαρχείν σοιως δεσπότη . Έρ- αυτάς ποιήσας πάντας χρυσέους τεθωρακισμένους θώ

ρωσο. ραξι, ταϊς πιστευθείσαις φυλακαίς παραμένειν προσέ

[ EADEM E CODICE C.)
ταξε, Σέλευκον δε του στίφους ηγείσθαι διωρίσατο. Ο

ούν Ευρυμίθρης τη προλαβούση νυκτί κατασκόπους εις

[ Επιστολή 'Αμαζόνων σταλείσα προς Αλέξανδρον. το του Αλεξάνδρου απέστειλε φοσάτον · οίτινες κατασκο

« Αμαζόνων αι κράτισται και ηγούμεναι βασιλεϊ | πήσαντες επανήκον, « Μηδεμίαν, ειπόντες, μνείαν ημών

Αλεξάνδρω χαίρειν. Τα μεν γράμματά σου, Αλέξανδρε | έχουσιν οι περί Αλέξανδρον. » Ο δε Αλέξανδρος εστρα

βασιλεύ , εδεξάμεθα· α και έδηλοποίουνημίν ώς την ημε- τοπεδοπλήσατο στρατιάν ανείκαστον : Οι δε περί Ευρυ

τέραν καταλαβέσθαι πολίχνην ήθέλησας [ούν) και μετά μίθρην βουλήν τοιαύτηνέδωκαν: « Ου δυνησόμεθα , ώ Εύ

γυναικείου μαχήσασθαι στίφους και τούτο ημείς ουκ | ρυμίθρη, προς Αλέξανδρον αντιπαρατάξασθαι, ει μή τας

επιστούμεθα ενσοι είναι καταθύμιον.“ Ομως ως του κό- | προφυλακάς προκαταλαβόμενοι αθρόως αυτούς πόλεμον

σμου κυρίω και ημείς υπείκειν ηθελήσαμεν τασσόμεθα | επιρρίψομεντωουν απροσδοκήτω θρoηθέντες συντάγ.

δέ σοι δούναι κατ' ενιαυτόν χρυσίου τάλαντα εκατόν, και η ματι και συναντήματι, φυγή χρήσoνται , έχαστος πε

τας κρατίστας εξ ημών αποστέλλομέν σοι πεντακοσίας | ριποιούμενος την εαυτού σωτηρίαν, » Ταύτα δε έβου

είς συνάντησίν σου , φερούσας και τα χρήματα και έπ- λεύσαντο μήπω το του Αλεξάνδρου νοήσαντες ένεδρον .
πους γενναίους εκατόν. Αύται μεν ούν έσονταί τοι τον Κυκλoύσιν ουν τας προφυλακάς Αλεξάνδρου νυκτός έπι

ενιαυτόν, εί τις δ' αν διακορεσθή υπό τινος αλλογενούς, | βάντες , το δοκείν ασυντάκτους πάντας θηρεύσαι. Ως

μενέτω παρ' υμίν τας δε λοιπός εξαποστέλλων, ως γρά- δε τας παρατάξεις εθεάσαντο Αλεξάνδρου , τα προς

φεις ημίν, λήψη άλλας. Πειθαρχούμέν σοι ούν και πα- πόλεμον επιλαθόμενοι , τα προς φυγήν ήρξαντοδυσανα

ρόντι και απόντι ακηκόαμεν γάρ σου τις αρετάς και η σχετεϊν. Ως δε και Σέλευκος επί τούτοις εκτείνει την

τας ανδραγαθίας · ημείς γάρ ούκ εσμεν παρά την οι- Ι φάλαγγα , παρευθύς πάντες έτράπησαν εις φυγήν , ως

κουμένην οικήσαι ελήλυθας δε ημϊν ως δεσπότης , ώστε | πληρωθήναι το Ομηρικόν ρητόν εν αυτοίς : « Επέβημεν

αντιποιείσθαι περί ημών. Και τα μεν ημών ευτελή απε- ως λέων , αντέβη δε ώς έλαφος. » Επιδραμόντες δε οι

στείλαμέν σοι δώρα συν τοις ετησίους φόρους. Δέξαι ούν περί Σέλευκον, και τον Ευρυμίθρην προκαταλαβόντες ,

ταύτα και τον καθ' ημών θυμόν σου απόστρεψον και ο ους μεν ανείλον, ούς δε κατεδίωξαν οπίσω αυτών οδόν

μετά πλήθους ανδρών μαχησάμενος και νικητής κράτι- ημερών πεντήκοντα , μέχρις ορέων δύο των μεγάλων

στος τοις πάσιν αναδειχθείς, μη θελήσειας και γυναι- | εν τώ αφανεί κόσμω , & προσηγόρευον Μαζούς του

χείω χρήσασθαι αίματι. "Άδηλα τα της τύχης συναντή- | Βορρά . Εκείσε ούν εισελθόντας ουκ έτι αυτούς κα

ματα , και μήπως το περιβόητον των ανδραγαθημάτων | τεδίωξαν. Ιδών δε Αλέξανδρος τα δύο όρη εκείνα έπι

σουέν γυναικεία απολέσειας μάχη . Επάν δε διελθών και 1 τήδεια είναι εις αποκλεισμός της εξόδου αυτών , εκείσε

το ημετέρω οχυρώματιμη ισχύσειας πείσαι,αισχύνη τα παραμείνας, το θείον εξιλεούτο , όπως συνελθόντα
σοι απράκτο επιστρέφονται . Επί τούτο δεόμεθα σου , ώ τα όρη την τούτων διακωλύσωσιν έξοδον , Στάς δε

δέσποτα , ήμών με υπερίδης την βουλήν ως γάρ δού- ηύξατο ούτως ειπών: « Θεέ θεών και κύριε πάσης της

λαι πισται τώ ημετέρω δεσπότη τεθαρήκαμεν τα συμ- | κτίσεως , και τα λόγω σου δημιουργήσας τα σύμπαντα ,

βησόμενα δηλά σοι ποιήσαι· εικόνα δε σην εξαπόστει- και ουρανόν και γήν και την θάλασσαν · αδυνατεί δε

λον ημίν, ήπερ το σέβας αντί σου ποιησόμεθα. 'Έρρωσο | ουδέν σοι , ως γάρ δούλα πάντα υπείκει τα λόγω του

και ημέτερος δεσπότης . » προστάγματός σου είπας γάρ και εκτίσθησαν, ενετείλω

Ο δε Αλέξανδρος ταύτην δεξάμενος την επιστολήν | και έγεννήθησαν · συ ει μόνος αιώνιος , άναρχος , αόρατος

και αναγνούς , άμα μεν τα δώρα θεασάμενος, άμα δε | θεός , και ούκ έστιν άλλος πλήν σου · επί γάρ τω σώ ονό

και φόρους χρόνων τριών , την τε των γυναικών θέαν | ματι και θελήματι κάγώ εποίησα & ηθέλησας, και έδω

και την εις αυτάς σύνεσιν , εθαύμασε τού τε κάλλους το κας εν τη χειρί μου τον σύμπαντα κόσμον παρακαλώ

μέγεθος και της δυνάμεως αυτών. Το δόρυ ούν αυτού | ούν το πολυύμνητόν σου όνομα και τήνδε μου την δέη

εξαποστείλας είπεν· « " Έστω υμίν τούτο αντί Αλεξάν- σιν πληρώσαι , και τα δύο όρη ταύτα θέλησον συνεισελ .

δρου , και θεϊν , καθώς ήτησάμην σε , και μη παραβλέψης με τον

Και δη των εκείσε διελθών Αλέξανδρος , το Ευρυ- άθλιον τεθαρηκότα επί σε . » Και παραχρήμα συνήλθον

μίθρειτώ άρχοντι των Βελσυρών(in antecc. erat Βε- τα όρη αλλήλοις ως από δέκα (ιβ' cod . Β . ) πηχών,

βρύχων) ήκε πολεμίσων, ως μη υποκύψαντι δουλικώς | ιστάμενα το πρότερον ** ( antea separati montes 46

τη Μακεδονικό κράτει. Μαθών δε τούτο ο Ευρυμίθρης | cubitorum spatio, sec . cod. B. c. 29 ) . Αλέξανδρος

τους υπ ' αυτόν αναλαβόμενος άνδρας ωσεί χιλιάδας | δε θεασάμενος το γεγονός , το θείον εδόξασε , και ακο

οκτακοσίας προς του Αλεξάνδρου παράταξιν ώρμη- δόμησε πύλας χαλκέας , και τον στενόν τόπον των δύο

σεν. 'Έγγίσας δε προς τας προφυλακάς Αλεξάνδρου , ορέων ήσφαλίσατο , και περιέχρισεν αυτάς ασικήτη (ασ

εθεάθη υπ' αυτών , και δηλα την Αλεξάνδρω τα περί Εύ- Γ βέστω?). Η δε φύσις του ασικήτου ούτε πυρί καίεται
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ούτε σιδήρω προσάπτεται. 'Ενδοθεν δε των πυλών και 1 ξανδρος και βασιλεύς , και δεδoικώς μήποτε εξέλθωσιν εις

μέχρι της ευρυχωρίας βάτον έφύτευσε , ήτις άρδευθείσα την οικουμένην, κατακλείστους αυτούςέποίησε και των

τους όρεσιν υπερήκμασεν. Εκείσε ουν ο Αλέξανδρος πρό- | εκείσε παρήλθεν. ]

τερον πρίν κλεισθήναι τα όρη , είκοσι δύο βασιλείς ένα

ποκλείστους εποίησε συν τοϊς μετ' αυτών έθνεσιν εν τοις ΚΕΦ. ΚΖ' .

πέραση του βορρά , τας μέν πύλας Κασπίας ονομάσας , τα

δε όρη Μαζούς · τα δε ονόματα των εθνών ήσαν ταύτα: Τούτων δε διαπεμπομένων γράφει Αλέξανδρος τα

Γωθ, Μαγώθ, Ανουγοι, Εγείς, Εξενάχ, Διφάρ , Φωτι- πεπραγμένα τη εαυτού μητρί Ολυμπιάδι ούτω· « Βασι

ναίοι , Φαριζαίοι , Ζαρμαντιανοί , Χαλόνιοι , 'Αγριμάρ- λεύς Αλέξανδρος τη γλυκυτάτη μου μητρί Ολυμπιάδι

δοι , 'Ανούφαγοι, Θαρβαίοι, 'Αλανες , Φισολογικαίοι , χαίρειν. Ταϊς 'Αμαζόσι παραταξάμενος (1) την πο

Σαλτάριοι και οι έτεροι. Ταύτα ήσαν τα έθνη , και καθε- ρείαν έποιούμην προς τον Πρύτανιν ποταμόν παραγε

στήκασιν ένδον των πυλών ώνπερ έπηξεν Αλέξανδρος και νόμενος δε επί τα προάστεια, είδον ποταμόν εκεί θη

βασιλεύς διά την τούτωνακαθαρσίαν ήσθιον γάρ μυσαρά | ριώδη τέλειον όντα , σφόδρα δε εις αθυμίαν ήλθον οι

και κίβδηλα , κύνας , μύας , όφεις , νεκρών σάρκας , έμ- στρατιώται» της γάρημέραςήδη μεσαζούσηςέγένετο(2)

βρυά τε τα ου τελείως γεννηθέντα , ομοίως και τους νε- εξαίφνης σκοτεινός αήρ και ζεζοφώμενος· ου γάρ επαύ

κρούς αυτών ήσθιον. Ταύτα δε πάντα θεασάμενος Αλέ- Τσατο ο υετός επί της γης , πολλοί δε των πεζών τους

Cap. XXVII. In sequentibus narrationis adornatio in aliis libris alia est. Apud Valerium post epistolam Amazonum

legitur narratio de itinere in regionem Prasiacam ad Hypanim fluv .; deinde afferuntur literæ Aristotelis; tum paucis

interjectis, incipit litera Alexandri ad Olympiadem . — Codex A eorum , quæ apud Valerium epistolam antecedunt, habet

nihil, ipsam autem Alexandri epistolam eandem exhibet ejusdemque ambitus atque Valerius. — Codex B, sicuti A ,

post Amazonum epistolam statim ponit epistolam Alexandri , ita tamen ut in priore ejus parte memoret iter ad Hypanim ,

quod h . I. bene ignorat A , Valerius autem præmiserat epistolæ ; deinde omittit B ea quæA et Valerius de stelis Herculis

in epistola memorant; denique in fine literæ adjicit narrationem de populis impiis, quos intra montes Caspios Alexander

incluserit. Quæ quomodo codex C exponat jam vidimus. Apud Valerium et in cod. A de his nihil legitur. — Codex C

eadem fere eodem ordine iisdemque plerumque verbis narrat, quæ leguntur in cod. B , non tamen sub forma epistolæ ,

sed suis historicus verbis omnia ista exponit, ac deinde addit epistolam qua Alexander res gestas suas inde a Poro cer

tamine singulari devicto usque ad adventum in Babylonem urbem paucis recenset. Huncce ordinem ipsa rerum ratio sibi

postulat. In antiquioribus codicibus epistolæ , quum non repetant jam narrata , seu nova plurima præbeant, in ipsius

narrationis locum succedunt, ideoque palam faciunt miracula ista primum epistolis separatim conscripta essch, easque

epistolas , uti erant , deincepsin historiam nostram receptas esse ; denique ab aliis eas in narrationem historici dissolutas
esse , novasque additas literas , narrationis capita paucis complectentes. || 1. In cod . A initium epistolæ hoc est : « Περί

(υπό cod. ) μέν των εν αρχή κατασταθέντων ημϊν [των] κατά την Ασίαν πραγμάτων πέπεισμαι σε ειδέναι εκ των παρ' ημών (ημίν

cod. ) γραφέντων· έδόκει δε και περί της άνω πορείας βέλτιον δηλώσαι σοι . Ποιησάμενος γάρ πορείαν επί Βαβυλώνα και ανα

λαβών των δυνάμεων μάλιστα χιλιάδες οβ', πάλιν εποιησάμην άλλην πορείαν , και παραγενόμενος ανά παρασάγγας ήλθον

επί τας Ηρακλέους στήλας εν ημέραις κε'. έφασαν γάρ τον Ηρακλέα όρους ποιήσαι εν τη χώρα , εν ή επορεύετο , στήλας β' , την

μέν χρυσήν την δε αργυρήν , το μεν ύψος πηχών ιγ', το δε πλάτος πηχών β'. Έμού δε μη πιστεύσαντος ει εισι σφυρήλατοι , έδοξέ

μοι θυσαι τώ Ηρακλεϊ και εκτρυπήσαι μίαν των στηλών εφάνη δέ μοι ολόχρυσος . Έγένετο δέ μοι πάλιν αναπληρώσαι το

τρύπημα , και ευρέθησαν χρυσοί αφ' αναλωθήναι. Εντεύθεν δε αναζευγνύων δι ' ερήμου και κρημνώδους χώρας υπό της ομίχλης

ουκ ήν ιδείν τον παρεστώτα όστις ποτέ εστιν . Περί μεν ουν τον τόπονταύτα εβαδίζομεν δε ανά παρασάγγας * δι ' ημερώνε' , και

ήκομεν εν ημέραις ζ' επί τον καλούμενον Θερμόδοντα ποταμόν , ός εξερεύεται (διεξέρχεται , ν . ερεύγεται διελθών ? ) χώραν πεδι

νην και ευδαίμονα · ώδε δε ώκουν 'Αμαζονίδες γυναίκες etc. , ut in cod . B , nisi quod multis locis mancus est cod . Α . || 2. εγέ .

XXVII. (*) His acceptis, Alexander iter in Prasiacam inde , Hypanimque ( Trypanim cod . Med. Prytanim græca ) ſu

pervertit , quæ quidem ejus militi peregrinatio labori admo- men , quod dispescit hujusmodi conlimitia, transierant, con:

dum et plurimi periculi fuit. Nam æstatis fermejam medio, perit ibidem super magnitudine ejus gentis ac regis potentia ,

repentini imbres fluxere adeo vehementes atque continui, ut qui Prasiacæ potiretur. Quippe ista Prasiaca propter ocea

non solum vis animantium deperiret , et quæcumque usui num sita , quo de reliqua hominum turba semotior, hoc ad

sunt ad militiam putrefierent , verum ipsis etiam per indi- multitudinem quoque largius vivit . Addebat autem fama

gentiam calciamentorum pedum plurima pernicies inferre- tot elephantorum etiam milia esse regi , quot apud alios

tur : quippe ubi nudo vestigio per loca aspera humidaque plerumque super hominibus mentiatur. His igitur conpertis,

perpeti labore traherentur. Neque vero id sub isdem imbri- Alexander limitem hujuscemodi loci sensim legens, civitates

bus adeo molestum , quam redeuntibus in naturam temporis ejus invadere ac ditioni suæ vendicare non negligit, et sa

solibus fuit : quamvis intemperie illa et tonitruum plurimum crificia diis immortalibus facit.

et jactus fulminum crebros experti essent. Nam et voces in- Quæ cum maxime persequeretur, ab Aristotele epistolam

certas resonantes audierant, et portentuosa plurima ejusce sumit scriptam in hunc modum . « Per mihi difficile est eli

modi experti erant. Ubi vero jam ad Prasiacam adventabant, gere vel laudare , Alexander mi , ex hisce omnibus aliquid,

(*) In cod. Reg.4880 post Amazonum epistolam interponitur locus Josephi (Ant . Jud . X1, 3, 3 – 8,6 extr. ) : « Alexander au

tem ad Syriam veniens Damascum cepit ( ut Josephus sc. ait ) . Subjugata Sidone Tyrum obsidebat: literas vero ad principem sa

cerdotum Judæorum misit invitans eum auxilium sibi mittere et venalia exercitui præparare, etc. etc. » Quibus in fine subjicit :

• Et hæc quidem Josephus refert. » Deinde sequitur exercptum ex Orosio : « Orosius presbyter de eo sic ait :Igitur Alexander patri

successit in regnut , etc. etc. » Omnia exscripsit quæ libro tertio Orosius de Alexandro Iradit .
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πόδας εξήλγησαν( 3), και αστραπαί και κεραυνοί έπιπ- 1 ποταμόν ένθα 'Αμαζόνες oικoύσιν» έστι (το) δε ο ποταμός

τον(1). Μελλόντων δε ημών διαβαίνειν τον ποταμόν τον μέγας και αδιάβατος, έχει δε και θηρία πολλά(11)· αί

καλούμενον Πρύτανις (6) συνέβη πολλούς αναιρεθήναι η ται ούν διαβάσαι παρετάξαντο ημίν. Ημείς δε δι'επι

των εγχωρίων υπό των στρατιωτών (6 ). Εκείθεν ήλθο- | στολών επείσαμεν αυτάς υποταγήναι ημίν..

μεν επί τον καλούμενον Θερμόδοντα ποταμόν, δς εξέρχε
ΚΕΦ. ΚΗ' .

ται χώραν πεδινών και ευδαίμονα έν ή οικούσιν Αμαζό

νες(7) γυναίκες το μεγέθειυπερέχουσαι καθ ' υπερβολήν « Και λαβόντες παρ' αυτών φόρους ενεχωρήσαμεν επί

ετέρων γυναικών [και]κάλλει και ευρωστίαις , σπουδαίαι την Ερυθράς θάλασσαν εις τον Τένοντα ποταμόν(1)·και

εις το πολεμείν (0), εσθήτας δε φορούσαι άνθινάς : | απ' εκεί ήλθομεν επί τον Άτλαντα ( 2 ) ποταμόν. Εκεί

όπλοις δεέρχώντο αργυρέοις αξίναις· σίδηρος δε και χαλ- | δε ουκ ήν οράν ούτε την γήν ούτε τον ουρανόν· ήν δε

κός ουκ ήν παρ' αύταις · ήσαν δε συνέσει και αγχινοία έθνη πολλά και παντοδαπά έχει κατοικούντα : είδομεν

κεκοσμημέναι (ο) . Παραβαλλόντων δε ημών παρά τον ι δε και άκεφάλους(3) ανθρώπους , οίτινες οφθαλμώνεί

νετο .. ζεζοφώμενος addidi ex C. || 3. διά το είναι αυτούς ανυποδύτους add. C. | 4. ώστε φωνάς περιτρέχειν υπό των στρατιωτών

add . C. || 5. Hypαnim recte Valerius . || 6. addit C : Έπυνθάνετο δε Αλέξανδρος των εγχωρίων το ( εν τω cod. ) περάν τον

Ωκεανόν ποταμόν. 'Απεκρίναντο εκείνοι λέγοντες αυτώ « Βασιλεύ , τούτον ου δύνασαι περάσαι διά το άπειρον είναι μόνονδί

δομέν σοι ελέφαντας περιφανείς πεντακοσίους και άρματα [και στρατιωτών ? ] μυριάδας όσας βούλει λαβείν . » Ακούσας δε ταύτα

Αλέξανδρος προενεύσατο (2) εις την παραποταμίαν , και οι κατοικούντες εν αυτή πεπόμφασιν αξιoύντες αυτούς ως φίλουςυπάρ

χειν αυτώ ( αξιoύντας αυτόν φίλον υπ. αυτοϊς ? ). | 7. αι έτεραι Αμαζονίδες C. || 8. εις τ. π. om. Β. | 9. τεταγμέναι AC.

10. Β. έστι δε θηρίων πλήθος και ο ποταμος μέγας αδιάβατος Β. | 11. θηρίων πλήθος και λίθων μεγάλων C.

Cap . ΧΧVΙΙΙ. 1. Cod. A sic:... εις την ερ. θάλασσαν επί τον στενόν τόπον : "Ην δε εκ δεξιών τόπος και όρος υψηλόν, το δε

άρεστερόν η θάλασσα επέκλυζεν. Θύσαντες δε τω Ποσειδώνι ίππους πολλούς , και αναπαυσάμενοι ανεζεύξαμεν και ήλθομεν επί

τον Άτλαντα ποταμόν.|| 2. "Ατλαν C. Πράτιον Β. || 3. sic C ; κυνοκεφάλους ΒΑ; nonnulla excidisse videntur, uti conjicias

quæ te in ista militia gessisse cognovi : eamque mihi esse stelas , id est , titulos sui quosdam ibidem reliquerit, quo

sententiam Jovem testem facio Neptunumque. Quare diis rum unus ex auro , alter vero argenteus babeatur. Sed enim

primum inmortalibus deabusque ago gratias conpetentes , altitudo eorum est titulorum cubitis ferme quindecim ,

quod emenso tibi hasce periculi difficultates gratulationem crassitudo vero in cubitis duobus. Hanc molem metalli quo

potius quam solatium scribo . Quippe quem sciam non bel- niam non facile erat credere solido auro esse , periculum

lorum modo discrimina evasisse , verum temporum quoque ejus rei facere non omisi . Quare moratus ibidem diebus ali

et cæli difficultatibus non cessisse . Ex quibus colligere ad- quantis reficiendo scilicet militi , sacrificatusque deoHer

modum facile esse ambigendum , utrum te prudentia viri- culi , titulum illum aureum qua potui rimatus sum foramine

bus, an tolerantiæ fortitudinisque magis prædicem . Certe per omnem crassitudinem elaborato, neque claudicare fidem

illud tibi jam Homericum adest , quod illic sapientissimus crassitudinis ejus inveni . Sed cum cavernam illam replere

gloriatur : religiosum mìhi videretur, ad supplementum ejus quinger

Mulligenasque urbes hominum moresque notavi. tis auri talentis opus fuit. »

Quis enim prædicationis finis istud capit , XXX ferme vix « Hinc ergo per deserta redeuntes, multa prærupta ejus

annos emensum te orientis omnis occidentisque dominari ? modi incidimus loca , quæ obsessa crassioribus nubibus de

Bactra te vidit , Æthiopia salutavit, Scythæ tremuerunt, bulosisve, omnem omnino aspectum hominis sustulerant

quodque uno ille versu percucurrit , ac diei. Septem denique dierum itinere per has tenebras

Quique novum cernuut Hyperiona , quique cadentem . exanclato, tandem Thermodonti supervenimus flumini haud

Neque enim quemquam non aut cæsum audivimus, aut cuiquam secundo ex magnitudine , sed enim per plana et

supplicantem . » Hæc quidem Aristoteles .] opipara loca magno agmine pervaganti. Propter hunc Ther

At vero Alexander collecto exercitu iter ad Babyloniam modonta genus Amazonum colit, mulieres magnitudine

convertit, in qua susceptus honoratissime, et sacrificia diis corporis pariter ac pulchritudine cetera hominum genera
inmortalibus repræsentat, et certamen gymnasticum conce- supervectæ , amictæ vero ut in picturis est visere uniunain

lebrat : atque inde jam pacificum iter cæptans hisce litteris mas, et omnis hisce ferme amictus est arma vel ferrun .

ad Olympiadem matrem suam scribit. Igitur cum haud procul his ageremus , ipsarum quidem pº

Super has quidem quas in principiis egerimus ad Asiam tiri haud facile erat, utrumque nostrum a congresso ma .

usque expeditiones , omnia tibi nota sunt , mater mi . Æ- gnitudine fluminis dispertiente. Sed præter illius agmen,

quum tamen fuit et de insequentibus te facere certiorem . bestiæ quoque nonnullæ asperitatesque inpedimento erant.

« Profectus quippe a Babylone una cum his quos magis At enim comperto illæ quod ceteræ quoque Amazones de

strenuos in exercitu habebam , quæ quidem collecta sunt nostra amicitia coptassent, ipsæ etiam periculi causato

centum milia , in ulteriora regionum animum inlendi, per- donis a nobis et obsequiis redemerunt.

venique ad Herculis stelas non minus itinere dierum ferme XXVIII. « Itemque indidem ad Rubrum mare venimus,

nonaginta quinque , fama de Hercule sic loquente , quod quorum locorum dextra quidem perasperis inviisquemonti

hasce metas peregrinationis suæ fixerit deus ille, qui et duas | bus recta est , læva vero mari Rubro latius fusa. Illic autem

( C
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χον εν τω στήθει και το στόμα , ετέρους δε άνδρας εξά- Λύσου λιμένα , και εύρομεν όρος υψηλόν , ενώ ανήλθον

χειρας και ταυροπροσώπους και τρωγλοδύτας και ιμαν- και είδον οικίας καλάς χρυσού και αργύρου γεμούσας :

τόποδας , αγρίους ανθρώπους, άλλους δε δασείς ως αι- είδον δε και περίβολον μέγαν εκ λίθου σαπφείρου,

γας , και λεοντοπροσώπους , και θηρία πάνυ ποικίλα | έχοντα αναβαθμούς ρν και άνωθεν ιερόν στρογγύλον

και διάφορα εις όρασιν . Από δε του ποταμού (4) εκείνου | έχον στύλους ζ' ( 11 ) σαπφείρου,και αναβαθμούς ρ'· έσω

αποπλεύσαντες ήλθομεν εις νησόν τινα μεγάλης απέ- θεν δε και έξωθεν ανδριάντες ημίθεοι αναγεγλυμμένοι

χουσαν από της γής σταδίους εκατόν πεντήκοντα (6) και ήσαν, Βάκχαι και Σάτυροι και Μύστιδες ( 15 ) · ο δε πρε

εύρομεν εκεί πόλιν του ηλίου πύργοι δε ήσαν δώδεκα | σβύτης Μάρων επί υποζυγίου ήν καθήμενος » μέσον δε

(6) χρυσίω και σμαράγδω ώκοδομημένοι (7). Και το | του ναού έκειτο κλίνη χρυσοσφυρήλατος (16) έστρωμένη ,

τείχος της πόλεως ήν εξ λίθων Ινδικών (8) · ης και το εν ή ην ανακείμενος ανήρ περιβεβλημένος σινδόνα ( 17)

περίμετρον ήν ωσεί σταδίων εκατόν είκοσι εν μέσω βαμβυκίνης και την μέν μορφήν αυτού ουκ είδον· ήν

δε ταύτης ήν βωμός χρυσίω και σμαράγδω ώκοδομη- γάρ περικεκαλυμμένος: το δε σθένος αυτού και το μέ

μένος (9 ) , έχων αναβαθμούς επτά ( το) : επάνω δε ίστατο | γεθος (18 ) έβλεπον. Ην δε εν μέσω του ναού άλυσις

άρμαίππιον και ιππηλάτης εκ χρυσίου και σμαράγδου: 1 χρυσίου λιτρων εκατόν, και στέφανος χρυσούς κρεμά

ιδείν δε αυτά (τι) ουκ ήν ράδιον διά την ομίχλης. Ο δε μενος διαυγής: αντί δε πυρός ήν λίθος τίμιος φώς έμ

ιερεύς του ηλίου Αιθίοψ ήν βυσσόν καθαρών εστολι- Ι φαίων εν όλω το να έχείνω . Ην δε και ορτυγοτρο

σμένος. Ελάλησεν ημίν βαρβαρική φωνή, ώστε ανα- φεΐον χρυσούν κρεμάμενον εκ της οροφής , ενώ ήν όρ

χωρείν ημάς του τόπου εκείνου . Και αναχωρήσαντες νεον ηλίκον περιστερά , και ώσπερ ανθρωπίνη φωνή

εκείθεν περιεπατήσαμεν οδών ημερών επτά ( 12 ) . Είτα | Ελληνική εβόησέ μοι και φησιν· « Αλέξανδρε , παύσαι

εύρομεν σκότος , αλλ' ουδε πύρ εφαίνετο εν τοις τόπους λοιπόντω θεώ αντιτασσόμενος, και υπόστρεφε εις τα

εκείνοις. Αναχωρήσαντες ούν εκείθεν ήλθομεν (13 ) εις | ίδια μέλαθρα και μη προπετεύου αναβαίνειν εις ου

ex margine cod . Valerii ( Nº 4880 ) ,ubi annotatur hocce : cynocephali scilicet caninis rictibus homines vultuati , alii

absque capitibus oris omnem usum pectoribus præsentantes , oculos auresque et quidquid hominem integral,

| 4. τόπου Α . | 5. σταδίουςεπτά , και λέγεται μίλιον έν C. || 6. ιδ Α. | 7. περικεκοσμημένοι C. | 8. ήν ινδικόν Β ; ινδικόν ήν εξ

λίθων ινδικών C. In seqq. verba ής και .. εν μέσω δε suppl. ex C. J 9. από χρυσίου και σμαράγδων περικεκοσμημένος C. Η

10. ξ' C. | 13. sic A ; αυτόν Β ; τον ιππηλάτην C ; pro ομ . Conj. μαρμαρυγήν || 12 διά σκότους add. C , pergens:έπει δε εύρισκον

φως εν τούς τόπους εκείνους πάλιν αναχωρήσαντες etc. || 13. brevior cod . A : ήλθομεν εις τον Τάναϊν ποταμόν , ός παραρρεί την

Ασίας και την Ευρώπην . και ήλθομεν εις τα Κύρου βασίλεια και Ξέρξου , και κατελάβομεν πολλές και σπουδείας οικίας χρυσού

και αργύρου γεμούσας και επίσημα ποτήριά (τε) πολλά και άλλα σπουδαία . ήν δε ο οίκος μέγας προμήκης, ου αυτός ο βασιλεύς

είθιστο χρηματίζειν , ενώέφασαν ορνέα etc. Cod . Bet C. eadem bis narrant , ] 14. έχον στύλους σαπφειρίνους κύκλωρ' C.

rectius puto. || 15. και μύστιδες .. καθήμενος add . ex C. || 16. χρυσοφορήτως Β. χρυσοφόριστος C.|| 17. στόλην C. || 18. και την

.

factis Neptuno sacris immolatisque equis ritu præsenti , die tio ipsa suasisset ibidem mansitare et reficiendis nostris et

secuta alio , quam veneramus , itinere repedamus ; fuitque rursus sacrificiis persolvendisdeo soli , quod nullum omnino

operæ pretium illas qnoque nosse regiones. Multa enim ho. ignem ex quo luminis foret copia inveniremus , abscedere

minum genera et invisitata sunt nobis cognita , quorum vel
indidem confirmavimus . Tum vero divinum quoddam

maximenobis admirationi fuit videntibus homines absque auxilium demorantibus prævenientes nobis quasdam effi

capitibus corporatos. Namque his hominibus oculi pecto . gies numinum cernere fuit cum luminibus lampadarum

ribus inhærentes atque os omne ceteraque oris in parte quas a materia argenti eminus æstimabamus , atque ita

corporis situm plurimum mirabamur. lllic et Troglodytas victi ductique Tanaim usque fluvium supervenimus. Is

offendimus, qui subter terram domiciliis scalptis ac fossis ad Tanais e septemtrionis partibus in Caspium mare profluens

serpentium instar successus sibi et habitacula laboravere. Asiam fertur Europamque discernere. Læva igitur ejus iti

Quid ergo exim eminus visere esset ? Tellurem quandam si- nere permenso ad Xerxis regna pervenimus , quæ post ba

tam velut in medio inari æstimato longins quam unius diei bita Cyri sunt ac nominata , ibique multa opum regiarum

navigatione separatam . Eo navigatione contendimus. Rep- ac divitias offendimus. Nam et ædem quandam ad spe.

perimus in illa insula civitatem , quæ solis esse diceretur, ciem græci operis illic magnificentissimam viseres , inque

ambitus spatio non minus sexaginta stadiis circumscriptam . ea æde etiam responsa dare memoratum regem sciscitanti

Sed enim e medio civitatis constructo quodam et congesto bus celebrant . Et situm ibidem in templo viseres varium

in loco currus aureus visebatur una scilicet equis atque in- opus , tropheum aureum dependens ædificii de culmine,

sessore aureo laboratus. Is omnis labor de auri materia et adhærebatque illi tropheo orbis quidam ad modum verti

smaragdi fuit. Mira autem opificinæ majestas , nec ulli in ginis cælitis , superque orbem simulacrum columbæ sessi

orbe terrarum operi facile contendenda. Enimvero isti tabat , quod ubi responsa rex diceret humanis vocibus sci

regioni cum adesset sacerdos Æthiops , eo præeunte soli scitanti loqui ferretur. Id tropheum cum auferre indidem

religiosius operatus sum . Ac sic revertentes locorumne mihi cupiditas foret uti ad vos et ad nostram Græciam mit.

an temporis tenebras profundas offendimus. Unde cum ra- teretur, idem qui aderant , contenderunt rem sacram esse, nc.
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ρανίους οδούς. » Βουλόμενος δε καθελεϊν αυτό και την | εις το άνω διάζωμα (24), εις δε το μέσον αυτούεύλο

κρεμαμένην κανδήλας (10),όπωςαποστείλω σοι , είδον | γίαν το δε περί (25) αυτού χρυσοτόρνευτον ήν . Τούτο

τον επί της κλίνης κείμενον ως δοκείν αυτόν κινείσθαι , δε έφασαν εξ Αιγύπου είναι εκ πόλεως Μέμφης κακείθεν

(20). "Έφασαν δε οι φίλοι μου: « Παύσαι , βασιλεύ | ενεχθήναι, ότε επεκράτησαν οι Πέρσαι της Αιγύπτου.

ιερόν γάρ έστιν. » Εξελθών δε εις τον περίβολον είδον | "Ηνδε οίκος κατεσκευασμένος εις τον Ελληνικών ρυ

έχει κειμένους κρατήρας χρυσοτορνεύτους δύο χωρούν- Ιθμόν(26), ένθα αυτός ο βασιλεύς είθιστο χρηματίζειν εν

τας μετρητάς εξήκοντα (21) , ούς και εμετρήσαμεν εν τούτω δε γέγραπται η ναυμαχία η γενομένη Ξέρξου.

το δείπνω. Εκέλευσα δε και την παρεμβολήν εκεί γε- | Έκειτο δε εν τω οίκω και θρόνος χρύσεος λιθοκόλλητος,

νέσθαι πάσαν και ευωχηθήναι . "Ην δε εκεί οίκος μέγας | και λύρα εναρμόνιος (27 ) αυτομάτως κινουμένη : κύκλων

κατεσκευασμένος , ενώ ήσαν ποτήρια επίσημα πολλά δέ έκειτο ποτηροθήκη (28) χρυσή εξ και δέκα πήχεις έχου

πάσης ευπρεπείας άξια , εκ λίθων τετορνευμένα. Εν δε σα, και άλλη παρά τούτουπηχών κζ', αναβαθμούς δέεί

των κατακλιθήναι ημάς και τα στρατεύματα προς ευω- χεν οκτώ (29)• υπεράνω δέ έστηκεν αετός υπερέχωνταις

χίαν επί δείπνον, εξαίφνης ώσπερ βροντή βιαία αυλών πτέρυξε το όλον κυλικείον (30) . Ην δε,και αναδενδράς

και κυμβάλων πλήθους και συρίγγων και σαλπίγγων και η χρυσή επτάκλαδος, τα πάντα ειργασμένη χρυσώ. Περί

τυμπάνων και κιθάρας εγένετο και το όρος όλον | δε των λοιπών θεαμάτων τί σοι μέλλω λέγειν ταύτα;

εκαπνίζετο ώσπερ κεραυνού πολλού πεσόντος εφ' ημάς. | τοσαύτα δε έστιν ώστε από του πλήθους μη δύνασθαι

“Ημείς ούν φοβηθέντες ανεχωρήσαμεν του τόπου εκεί- ημάς εν ημέρα μια ερμηνεύειν την υπερβάλλουσαν άρε

νου και ήλθομεν επί τα Κύρου βασίλεια και κατε- την ( 21). »

λαβόμεθα πόλεις πολλάς ερήμους και επίσημον μίαν
ΚΕΦ. ΚΘ'.

πόλιν , εν ή ήν οίκος μέγας (22), ένθακαι αυτός ο βα

σιλεύς έχρημάτιζεν. "Έφασαν δέ τινές μοι εκεί είναι « " Ετι εύρον εκεί έθνη πολλά εσθίοντα σάρκας ανθρώ

όρνεον ανθρωπίνη φωνή ερμηνεύον . Εισελθών δε εις πων και πίνοντας αίμα ζώων ( και θηρίων ώσπερύδωρ "

τον οίκον είδον πολλά θεάματα άξια θαύματος ' ήν τους γάρ νεκρούς αυτών ουκ έθαπτον αλλά ήσθιον. Και

γάρ ολόχρυσος ο οίκος εκείνος ήν γάρ εν μέσω της οροφής | θεασάμενος τα τοιαύτα πονηρότατα έθνη και δεδoικώς

όρτυγοτροφείον όμοιον το πρώτο χρυσούν κεκραμένον · | μη ποτε τη τοιαύτη σιτεία μιάνωσι την γην έκ πο

έσωθεν δε αυτού ήν όρνεον ως περιστερά χρυσόχρoος: | νηρών αυτών μιασμάτων , έδεήθην της άνω προνοίας

τούτο δε έφασαν ερμηνεύειν τους βασιλεύσι διά των | και ενίσχυσα εις αυτούς και απέκτεινα έν ρομφαία

προσπιπτουσών φωνών, και τούτο έφασαν ξερόν είναι . | πλείστους εξ αυτών, και κατεδουλωσάμην την χώραν

Είδον δε εκεί και κρατήρα χρυσοτόρνευτον· ( ταύτα | αυτών και φόβος πάντοθεν έλαβεν αυτούς απ ' άκρων

δε ήσαν έσωθεν του βασιλείου Κύρου » ) εχώρει δε με- αυτών έως εσχάτων ' ακούσαντες δε ότι Αλέξανδρος

τρητάς ξ' (23). Θαυμαστόν δε ήν τη κατασκευή πάνυ · και των Μακεδόνων βασιλεύς ενθάδε έρχεται, είπον (1)

είχε γάρ εις το κύκλευμα ανδριάντας και ναυμαχίαν « 'Αποκτενεί εν ρομφαία άπαντας , και πορθήσαι βού

ολκήν του σώματος αυτού έβλεπον και το μέγεθος C. | 19. κανδύλαν C. || 20. αναστήναι C. | 21. τξ Α , ut Valerius . | 22. προ

μήκης addit A , uti vidimus . || 23. ζ' Β ; posui ξ , cod . Cρξ' . Ιdem est poculum de quo supra ; secundum Valerium scribe

dum τξ' , atque ita cod. A., qui hoc loco addit verba : ον εμετρήσαμεν εν μεγάλο δείπνο (μεδίμνω cod . ) , ότε την θυσίαν

εποιησάμεθα . | 24. ναυμαχίαν άνω διάζωνον B C. , que seqq. : είς δε .. ευλογίαν add . ex C ; A nec om. || 25. το δε έξωθεν

C. || 26. το ελ. ρείθρον BC . | 27. ήν δε και ενταύθα ή Γλαύκου τέχνη , εναρμόνιος (έναρμόνει cod ) λύρα αυτομάτως κρουομένη

Α . ] 28 , κυλίκιον ( i. e . κυλικείον ) Α . | 29. έχων αναβάθμους ιε' , και άλλος παρά τούτω πηχών κζ'. Α. | 30. τον ο. κύκλου

BC . || 31. Ilic desinit epistola in cod. A et apud Valerium . In cod. C jam sequitur Alexandri epistola, in qua hucusque

narrata denuo recensentur.

Cap. XXIX. Quæ jam sequuntur, cod . C. narravit in antecedentibus ( vid . pag. 138. ) et denuo in epistola sua Alexandri

que contemnendo periculo inyadari a quopiam posse . Multa vero eam est sita lyræ facies ex arte ejusmodi, ut nihil demu

igitur alia quoque quæ miraremur offendimis , inter quæ tet ab ea lyra quæsit canora : sic ista etiam ad canendum uti

cratera etiam argenteum capacitatis ad amphoras usque solent ; nam et sponte plerumque spiritù tactam canere habe

ccc et LX . Ejus capacitatis est mensuratio conperta nobis lyram noverant . Et juxtim viseres veluti thecam poculorum

hoc modo : dies sacer cum convivium etiam celebre exhibe.* | XVI cubitis erectam , supraque eam thecam congestam elli

bat, ad quod convivium tot amphoris repletum esse vas con- giem altitudinis per cubila LXXX una cum gradibus LXIX.

stat. Enimvero vas istud inscalptum erat atque caelatum na. Ibi demum et fons fictus est , et aquila aurea supersistebal

valibus præliis quæ Xerxes apud Peloponnesum militaverat . adeo effigiata dædale, ut pansis alis omnem illius operis am

Erat inter illa cælamina et sella regalis scalpta insertaque bitum tegeret. Namque et arbores scalptæ et myrtiquædam

operi ex auro, stellata lapidibus et ex pretio insignis. Impende ramosa ibidem notabantur, omnes ista de auro . Multa pra

bat autem etiam sellam istam vertigo quædam ad modum terea illic fuere, quæ quoniam neque abundantiæ suæ ne

mundi figurata, quam ipsam quoque responsa sub præsen- | que magnitudinis pretiive facile offenderint fidem ,

tiam regii spiritus dare omnes pariter asserebant. Propter ' pratermittenda. Nunc vale . »

cease
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λεται τας ημετέρας πόλεις και καταδυναστεύσαι, και Φονοκεράτου, Συριασοροί, Ίωνες, Καταμόργoροι, Ιμαν

Και ούτως εις φυγήν τραπέντες άπαντες κατεδίωκον | τόποδες , Καμπάνες , Σαμάνδρεις, Ιππύεις , Επάμ

(2) αλλήλους , και ούτως έθνος επί έθνος αυτών επολέ- | βόροι. Και εκαθάρισα τα μέρη του βορρά εκ τούτων των

μουν και (3) εις φυγήν εσαλεύοντο. Εισί δε οι τούτων | δυσσεβών , κλείσας και άλλα τείχη δύο παμμεγέθη εις

βασιλείς κβ', και κατεδίωξα οπίσω αυτών εν δυνάμει την ανατολήν πηχέων ρκ' και εις την δύσιν πηχέων π' ,

άχρις άν ενίσχυσαν(4)εν τοις δυσίν όρεσι τους μεγάλους, και εύρος πηχέων κδ'. Διεχώρησα δε ( 12) ανά μέσον
ών ή προσηγορία οι Μαζοί του Βορρά , και ούκ έστιν Τούρκων και Αρμενίων, κακείθεν ώρμησα εις αυτούς

είσοδος ούτε έξοδος ετέρα των μεγάλων εκείνων ορέων | ως λέων εις θήρας , και απέκτεινα εν ρομφαία άπαντας

υπερβάλλουσι γάρ εις ύψος τάς του ουρανού(6) νεφέλας, | αυτών και τον αυτών βασιλέα και έσκύλευσα τα μέλα

και ούτως εκτεταμένα εισι τα όρη ώς τείχη δύο εκ | θρα αυτού , του καλουμένου Κάνου ( 13) , και επέβη εις τα

δεξιών και εξ ευωνύμων προς βορράν έως της μεγάλης | αυτού βασίλεια. Εύρον δε εκεί και Κανδαύλην τον υιόν

θαλάσσης της υπό άνσον (6) και τον σκοτεινόν τόπον . | Κανδάκης της βασιλίσσης ' Ινδικής χώρας συν τη αυτού

Και παντοίας έτεχνησάμην τέχνας μή έχειν αυτούς έξο- γυναικί εν οίκω ήσφαλισμένους. Και εξελών αυτούς

δον εκτός ου εισήχθησαν τόπου των μεγάλων ορέων· | επυνθανόμην παρ' αυτού πως έχειρώθη υπ' αυτών, και

έχει δε είσοδος μέσον των μεγάλων ορέων βασιλικάς | απεκρίθη λέγων , ότι « Προς θήραν εξήλθον ευφρανθήναι

πήχεις μς' . Aύθις ούν εξελιπάρησα την άνω πρόνοιαν | βουλόμενος συν τη έμή γυναικί επί χώρας οδεύοντες ,

εξ όλης της καρδίας μου , και εισήκουσέ μου της δεή- έχων μετ' εαυτού πεντακοσίους παίδας μετά λεοντοπάρ

σεως . Και προσέταξεν η άνω πρόνοια τους δυσίν όρε- | δων και κυνών και μεράκων και άφνω επέβησαν εις

σι , και εσαλεύθησαν και περιεπάτησαν εις άμιλλαν | ημάς και απέκτειναν τους συν έμοί άπαντας, έμε δε

έκαστον αυτών πήχειςιβ'. Και εκεί εποίησα πύλας | χειρωσάμενοι και την εμήν σύζυγον ήγαγον προς τον

χαλκέας πηχέων κβ' ( 1. ιβ') το πλάτος και ύψος πηχέων | εαυτών βασιλέα , και εφρούρησεν ημάς βουλόμενοςθυ

ξ' ασφαλώς , και καταχρίσας τας αυτάς πύλας ασοκίτωσιάσαι τα εαυτού θεώ. Και νύν καλοκαγαθία παρήγαγε

(1) έσωθεν (8 ) και έξωθεν, ίνα μήτε πυρ μήτε σίδηρος | σε ενταύθα , καιιδού εσμέν ενώπιόν σου , δέσποτα παγ

ή οιαδήποτε επίνοια δυνήσωνται αναχαλκεύσαι τάς | κράτιστε. » Και εκέλευσα φυλαχθήναι αυτούς και παν

πύλας: το γάρ πυρ αγόμενον εις αυτάς σβέννυται, και τοίας τιμάς ποιήσαι αυτούς , και μεθ ' ημέρας δύο απέ

ο σίδηρος συντρίβεται. Και έξωθεν τούτων των φοβε- | στειλα αυτούς πρός Κανδάκην την βασίλισσαν." Έρρωσθε .

ρωτάτων πυλών εθέμην ετέραν οικοδομήν διά λίθων
ΚΕΦ. Λ '.

πετρίνων , έχαστου έχοντος πλάτος πηχέων ια' και
ύψος πηχέων και ' και εύρος πηχέων ξ' . Και ούτω ποιή- Γράφει και έτερα γράμματα Αλέξανδρος τη μητρό

σας κατέκλεισα την τοιαύτην οικοδομής , ποτίσας τους | αυτού Ολυμπιάδι γενόμενος εν Βαβυλώνι , μέλλοντος

λίθους κασσίτερον συν μολύβδω σμήξας και καταχρίσας αυτού εκλιπείν τον των ανθρώπων βίον και τελευτήσαι ,

την τοιαύτην οικοδομής το ασικυτίνω,όπως μή τι ισχύ- περιέχοντα ούτως(1): Μεγάλην τινά φασιν των δαιμό

ση κατακυριεύσαι των τοιούτων πυλών , επονομάσας | νων την προβλεψίαν. Γυνή τις έτεκε βρέφος , τα μεν άνω

και τας πύλας Κασπίας (ο). Είκοσι δύο βασιλείς έκλεισα | του σώματοςτου σώματος έως των λαγόνων (2 ) ανθρώπου πάντα

εκεί [είς οκτακόσια τρία καθ' έν (το ).] Και εστί τα | κατά φύσιν , τα δε από των μηρών, έως κάτω, θηρίων

ονόματα των εθνών Μάγων( 1), Κυνεκέφαλοι , Νούνοι , 1 ήσαν προτομαι (3), ώστε είναι παρόμοιον το παιδίον τη

iisdem fere verbis ut apud nostrum, at contractius . | 1. και αποκτενείσει Β. || 2. και κατεδ . cod . || 3. βασιλευόμενον καιτων

εσχάτων έμπροσθεν εις φ . εσ . cod . || 4. έως εισήλθον C.|| 5. των άνω Β. || 6. sic cod . Β ; om. haec C. || 7. ασόκιτον cod . B , mox

ασικυτίνω ; cod. C. άσυκήτω et άσυχύτω.Quid lateat nescio. Cf. p. 138 extr . | 8. άνωθεν cod. | 9. καδμίδας cod. || 10.excidisse
aliqua videntur. || 11. μάγων cod. reliqua nomina omnia accusativo casu exhibet cod . Cf. nominum horum recensum

nostro vix similem p. 138. Corrupta acutiores Sanare tentent . || 12. Seqq . unus B. exhibet | 13. αυτού καλούμενον κάνον cod.

Cap. XXX . Sequentem quoque narrationem ex epistola petitam esse unus cod . B indicat. Cod. A pergit ita : Taúrns

της επιστολής πεμφθείσης Ολυμπιάδι τη μητρί , μετ' ολίγων ημερών όντος αυτού εν Βαβυλώνι και μέλλοντος μεταλλάττειν τον

βίον , μεγάλην τινά έμφασιν ποιείται το δαιμόνιον . || 2. του ομφαλού Α. || 3. προνομαι Β. θηρίων ήσαν προνομάς εχόντων C. θη

XXX. His scriptis cum Babyloniam iret Alexander, mi- visebatur. Id monstri ubi mulier quæ fæta fuerat enixa

rum portentum atque evidens ad exitium fuit. Nunciata est , statim ipsa invectum ad regem detulit , Alexandroque

quippe est mulier fætum ejusmodi peperisse , cujus prioris habere mirum quod ostenderet, præjudicavit. Igitur in

corporis pars pube tenus ad hominem congruebat : enim- gressus qui regi miraculum monstraret , offendit eum in

vero quæ insecuta corporis, erant omnia beluina, prorsusque cubiculo meridiano somno tunc deditum . Sed ad strepitum

qualem Scyllam homines fabulantur : nisi hoc uno dever. | irrumpentis cum expergitus foret, audisselque causam ,

terat, non enim caninis capitibus lupinisve , enim leoninis mulierem induci jubet. Ingressa igitur statim facessere

atque pardorum , suum etiam et ursorum omnem inguinum universos e præsenti mulier edicit , ipsa vero revelat nudat

ambitum texerat, spirantibus bestiis : etiamsi pars superna que quod vexerat, profiteturque se peperisse. Ergo ad

bumanaque emortua jam colore atro cum desitu spiritus miraculum visionis ejusmodi jubet statim Alexander pro
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καλουμένη Σκύλλη: ήσαν γάρ αι προτομαι ( 6) λεόντων και έφασαν είναι τα έθνη υποτεταγμένα των ανθρωπίνω σώ
και αγρίων κυνών και (5) τούτων ήσαν αι μορφαί πά- ματι . Και οι μεν τούτο εσήμαινον . Μετ' αυτούς δε παρε

σιν εύδηλοι , ώστε γινώσκειν τον εκάστου τύπον . Η γένετο ο έτερος ( 13) Χαλδαίος προς Αλέξανδρον , και ιδών

δε του παιδίου προτομή (6) ήν τεθνηκυία, το έν(7) μέ- τηνδιάθεσιντου παιδίου ( 16 ) ανεβόησεν μεγάλων δακρύων

ρος το και ανθρώπου μορφήν εικόνιζον» τα δε άλλα μέρη και τα μάτια αυτού διέρρηξεν δεινοπαθών. Ο δε Αλέ

κινούμενα και ζωντα . “Αμα δε τω τεκεϊν την γυναίκα το ξανδρος ιδών αυτών περιπαθή γενόμενον ηγωνίασεν ου

βρέφος εμβαλούσα αυτό εις το ρακίον (8) και κατακαλύ- μετρίως , και κελεύει αυτόν θαρρούντα λέγειν τα εκ του

ψασα παραγίνεται επί τα βασίλεια Αλεξάνδρου και είπε | σημείου θεωρούμενα : “Ο δε λέγει ταύτα : « Βασιλεύ ,

των αγγέλω αυτού : « Μήνυσόν με τη βασιλεί Αλεξάνδρω ουκέτι συγκρίνη ( 15) τοις ζώσι. » Του δε Αλεξάνδρου

περί τινος πράγματοςθαυμαστού , επειδή βούλομαι αυτό απαιτούντας αυτόν τα της συγκρίσεως του σημείου

δείξαι τι(0) ». Ο δε Αλέξανδρος ετύγχανεν αναπαυόμε- | απεκρίθη αυτώ ταύτα » Κράτιστε βασιλεύ πάντων αν

νος μέσον ημέρας εν τω κοιτώνι αυτού · Ως δε ηγέρθη , θρώπων , και μέν τύπος και ανθρώπινος σύ εί · των δε θη

ήκουσε περί της γυναικός και εκέλευσεν εισάγεσθαι αυ- 1 ρίων αι μορφαί οι περί σε όντες εισίν. Και ει μεν ούν

τήν. Της δε έλθούσης , εκέλευσεν ο βασιλεύς αποστήναι τα άνω μέρη έζη και εν κινήσει ήν , καθάπερ και τα

πάντας τους παρόντας και εξελθόντων πάντων έδειξεν | ζώα τα υπό τούτων όντα , ενάρμοστον (το) ήν και αγα

αυτή η γυνή το γεγεννημένον τέρας, φάσκουσα αυτήν | θον το σημείον ώσπερ [δε] τούτο μετέστη εκ του ζην ,

αυτό τετοκέναι . Τούτο δε ιδών ο Αλέξανδρος έθαύμασε, ούτω και συ , βασιλεύ (17) · και δν τρόπον τα θηρία

και ευθέως εκέλευσεν ενεχθήναι σημειολάτας και μάγους καιτα υπό τούτων όντα ( 18 ) φρόνησιν ουκ έχουσιν , αλλά

σοφούς τε. Και τούτων ελθόντων μετά και Χαλδαίων και άγρια τυγχάνουσι προς τους ανθρώπους , ούτω

έκέλευσε την σύγκρισιν ποιήσασθαι περί του παιδίουτου- και οι περί σε όντες διακεϊνται αγρίως πρός σε (19), και

του του γεννηθέντος αυτούς , επαγγειλάμενος ( 10) αυτοίς | Και ταύτα ειπών και Χαλδαίος εξήλθε . Το δε βρέφος

θάνατον εάν μή είπωσιν αυτώ την αλήθειαν. * Ησαν καήναι είπεν. Και ταύτα ακούσας Αλέξανδρος τα καθ'

δε οι επιδοξότατοι και συνετώτατοι των Χαλδαίων | εαυτού διετύπου πράγματα καθ ' ημέρας (20).

πέντε , και ο μεν εις αυτών κατά τέχνην πολύ διέφερε ΚΕΦ. ΛΑ' .

πάντων , ός (τι) ουκ ετύγχανε κατά τύχην παρεπιδη

μών: οι δε παρόντες έλεγον ( 12) έσεσθαι τούς πολέμους Του δε 'Αντιπάτρου επαναστάντος Ολυμπιάδι τη μη

τον Αλέξανδρον ισχυρότερον πάντων και κατακυριεύ- τρί Αλεξάνδρου ,εποίησεν εις αυτήν όπερ έβούλετο. Και

σειν πάντων των εθνών: τα γάρ ζώα τα άλκιμώτατα Ι της μητρός Αλεξάνδρου πλεονάκις γραφούσης(1) αυτώ

ρίων αγρίων πρότερον Α . || 4. προνομαι BC . | 5. και τούτων.. γινώσκειν τον οm Β. || 6. προνομή C. || 7. το έν... και ζώντα om.

Β . | 8. προκόλπιον Α. || 9. έχω τι περιχρήσιμον αυτώ εμφανίσαι Α . || 10. απειλήσας Α . | Π. haec om. C , eorum loco ponens :και

ευστόχως έλεγε τα συμβησόμενα. οι δε έτεροι έλεγoν. || 12. C. απεφήναντο ισχυρότατον και φοβερώτατον έσεσθαι τον Αλέξανδρος

τοϊς πολεμίοις και κυριεύσειν πάντων των ανθρώπων , και ουδένα άλλον αυτού είναι καρτερώτερον. Και οι μεν ταύτα είπόντεςαπηλ

λάγησαν. || 13. π . έτερος Β . ο άλλος Χ. έκ της αποδημίας Α . και ο κατά πολύ διαφέρων περί της τέχνης Χαλδαίος C. | 14. παιδίου

C. | 15. ουκ έστι συγκρίναι B C. ουκέτι συνετοί ( 1. συ τοϊς ) ζώσι καταρίθμητοι (καταρίθμητος εί ) : αλλά το σώμα σου λέλυ

ται την ανθρωπίνη φύσει Α . | 16. ευάρμοστον .. το σημ . exc . in Β . | 17. ald. A : κεχώρισαι εις τους μηκέτι όντας. || 18. όντα ,

ούτω και οι περί σε ούτε γάρ φρόνησιν έχουσιν etc. Β . || 19. subjicit A rmanca haec και ότε δε πολλαίς ( πολύς αυτούς ? ) συγκλει -

σμός, σοι ( σου? ) κατά την οικουμένην [όντος] , σου[ δε ] τελευτήσαντος , των περί σε διενεγκάντων ( οι π. σ. δ. 2 ) τα περί αυτούς

φώνουν (φονεύσουσι? ). V. Valerius. || 20. cod. Α : ο δε Αλέξανδρος ακούσας ταύτα είπεν : “Ω Ζεύ , την μεν επιβουλήν δι ' ής

ημάς επί τέλος άγειν ** · διό ούτως σου έδοξεν , δέχoυ καμέ τοιούτον όντα θνητόν . » Τούτο δε βούλετο λέγειν , ότι και Διόνυσος

διά την επιφάνειας των αφ' εαυτού κατεργασθέντων (suppl. θεοίς συνέστιος ) εστίν , ώσαύτως δε και ο Ηρακλής , τρόπον δε [τινα ]

και εαυτόν έκρινε [ δια ) των έργων [των] αποδεδειγμένων εις άπασαν την οικουμένην άξιον ( τε) θεοίς συνέστιον γενέσθαι .

Cap. ΧΧΧΙ . 1. Aita : Της δε μητρός αυτου Ολυμπιάδος πλεονάκις γραφούσης περί του Αντιπάτρου και δεινοπαθούσης σκυ

digiorum interpretes convenire ac profiteri ecquid ejusmodi , ipsi dissidebunt, neque congruent : vides enim dispares

novitas minaretur, interminaturque quam sancte nisi ex formas , neque inter se amicas,ac prorsus beluile sævientes :

fide dixerint. Unus igiture præsentibus magno cum gemitu atque hi quidem inter se omnes te oppetente dissentient

regi separato, « Eheu, inquit, malorum omnium , eleu, mi dimicabuntque. » His dictis, interpres ierat aversurus sci

rex ! non enim jam bonus neque inter vivos homines ultra licet si qua posset et exusturus religiosius portenti illius

nominabere. » Sed cur ista sentiret interpres cum rex di- minas. Alexander vero animo consternatus cum gemitu

ligentius quæreret, hæc addit : « O quid enim , inquit, o sic ait : « Pro bone Juppiter , quam bona res est ignoratio

vir summe, quicquid ex homine fætus hic habet, ad te per . metuendorum ! » Sed hactenus illa animi commotio fuit.

tinet : quod vero est subter atque beluile , quicumque tibi Ceteroqui viriliter et decore omnem exspectatæ mortis im

subditi sunt et subjecti. Si igitur ea pars quæ superna est petum opperiebatur. Quippe qui præter cetera eo quoque

viveret et moveretur, sicuti hæc, quæ infra sunt , faciunt, se solaretur , quod divinis honoribus haud procul foret.

tu sane obtineres ac dominarere cunctorum . Sed quoniam XXXI . Ergo occasio moriendi talis fuit. Mater ejus ad

secus est, in contrarium intelligendum : nisi quod ii quoque ' eum scripserat super Antipatri et Divinopatri (Cleopatræ ?)
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περί του Αντιπάτρου ( ήχθετο γαρ ως μήτηρ περί Αλε- | λαλήσας αυτώ υπέρ της του φαρμάκου δεινότητος και

ξάνδρου ) και βουλομένης αυτής διελθείν εις την Ήπει- | θανατηφόρου δυνάμεως (5) , όπως εάν τι εαυτώ εν τοις

ρον, διεκώλυσεν αυτήν και Αντίπατρος. Του δε 'Αλεξάν- πολέμοις υπό των πολεμίων συμβή , δεξάμενος καλόν (6)

δρου δεξαμένου τα γράμματα Ολυμπιάδος της μητρός | τέλος λάβοι (7) . Άφικόμενος δε ο υιός Αντιπάτρου εις

αυτού , και γνούς δι' αυτών την ενεστηκυίαν τη μητρι | Βαβυλώνα συνελάλησεν Ιόλλα το πιγκέρνη Αλεξάνδρου

αυτού λύπην , απέστειλε προς τον Αντίπατρον Κρατε- λάθρα περί της του φαρμάκου δόσεως (8). Έτυχε δε

ρόν (2) τούνομά εις Μακεδονίαν επιμελητής αυτήςγε- | Ιόλλας τότε εν λύπη φερόμενος προς Αλέξανδρον προ

νόμενον. Αισθόμενος δε Αντίπατρος την επίνοιαν Αλε- | ολίγων γαρ ημερών πταίσαντος Ιόλλου , ο Αλέξανδρος

ξάνδρου και την άφιξιν Κρατερού και ειδώς τους | ράβδω κατά της κεφαλής δεδωκώς ετραυμάτισεν αυτόν

στρατιώτας ανακόμιζομένους από Αλεξάνδρου εις Μακε- | δεινώς : 8θεν ο Ιόλλας οργιζόμενος Αλεξάνδρω υπούρ

δονίας και Θεσσαλίαν, ένεκεν τούτου εφοβήθη λίαν, και η γησε τω 'Αντιπάτρου υιώ προς το παρανόμημα. Πα

ήλθεν εις δολοφονίαν Αλεξάνδρου , φοβούμενος περί ών | ρέλαβε δε συν αυτώ ο Ιόλλας Μήδιόν τινασυνηδικημέ

επέγραψεν εις Ολυμπιάδα, μήποτε εις παραφυλακισμών | νον αυτώ. Διετάξαντο ούν εις εαυτούς πως δώσουσι τη
έλθη και κακώς τιμωρηθήσεται (3 ) : ήκουσε γάρ τον | Αλεξάνδρω το φάρμακον πιείν. Το δε Αλεξάνδρου

Αλέξανδρον επιβεβηκέναι πολύ προς υπερηφανίαν διά | αναπαυσαμένου εν μιά των ημερών, και από δείπνου

τας επιτελουμένας αυτώ πράξεις . Και τούτο διαλογιζό- μεγάλου γενομένου , προσήλθεν αυτώ τη επαύριον Μή

μενος εσκεύασε φάρμακον δηλητήριον, και ουκ έφερεν | διος αξιών αυτόν εισελθείν εις την οικίαν αυτού (ο). Και

αγγείον ούτε χαλκούν ούτε υάλινον , ούτε κεράμιον, αλλ' | πεισθείς Αλέξανδρος τη τού Μηδίου δεήσει , ήκεν επί το

ευθέως ερρήγνυτο : έν μολιβδίνη ούν πυξίδι βαλών το δείπνον αυτού . Συνανεκλίθησαν δε τώ βασιλεί Αλε

φάρμακον ο 'Αντίπατρος και περικαθάψας άλλη πυξίδι | ξάνδρω τινές ( το). Το δε μέλλον γίγνεσθαι διά του

σιδηρά έδω τώ ιδίω υιώ , και απέστειλεν εις Βαβυλώνα | φαρμάκου φόνιον επιβούλευμα Περδίκκας τε και Πτο

Ιόλλα (6) το πιγκέρνη Αλεξάνδρου του βασιλέως , συλ- | λεμαίος και 'Όλκιος ( 11) και 'Αντίγονος και Φίλιππος

βαλίζεται μήτηρ ούσα ανθρώπου . Και λέγει μεν Αντίπατρος &βούλεται. Καταγράφει γάρ αυτής την ατοπίας και διά ταύτα πάλιν

(φαμένη ) εις Ήπειρον διαδραμεϊν έβούλετο. Αλέξανδρος [δε], διαγνούς την ενεστωσαν προς την μητέρα Αντιπάτρου λύσαι έχθραν

και μεταπέμψασθαι τον Αντίπατρον, προς αυτήν ειςΜακεδονίας απέστειλε Κρατερόν. αισθόμενος ούν 'Αντίπατρος την επίνοιαν

'Αλεξάνδρου της στρατιωτικής λειτουργίας, επεβούλευεν αυτώ φόνον , ευλαβούμενος μη ποτε εις προπηλακισμόν έλθη etc.

Quæ sequitur in cod. A pagina adeo exesas et evanidas literashabet, ut vix una alteraque vox legi queat. || 2. B et C

ubique κάρτερος. | 3. κ. κ. ετιμ. add. ex C. | 4. Ιούλλω... Ιούλω codd. ubique. Μox pro πιγκέρνη codices BCεπικέρνη,

sicuti etiam in sqq. In cod . A est άρχιοινοχόω. | 5. και δεινής κατασκευής αυτού add . C. || 6. καλόν om. Β. | 7. C addit : και

εάν αυτόντον Αλέξανδρον θανάτω απολέση διά φαρμάκου, έσται μοι γαμβρός και την εμήν θυγατέρα [ γυναίκα εξει ] . || 8. και

δεινότητος add. C. Dein B : του Ιούλλου ούν εν λ . φερομένου π . Αλ. || 9. add . Ε : εις το ανακλιθήναι ένα δείπνο. || 10. Antecedit

in A : ήσαν δε οι παρόντες κ' . Περδίκκας , Δι ... ανος , Πύθων , Λεοννάτος , Κα ...., Πύθεστος [ Πευκέστης] , Πτολεμαίος , Λυσίμα

χος , Φίλιππος ο ιατρός , Νέαρχος, Κριτίας, ..άνωρ, Ηρακλείδης , Ευρ .. πιος , 'Αρίστων Φαρσάλιος , Φιλ ... μηχανικός , Φιλώτας ,

( alia 3 nomina, quae legi jam nequeunt). || 11. sic AB ; Όλβιος C.'Ολκίας alibi . Seqq . και Αντίγ . ('Αντίοχος cod . )... Λυσίμα

consecrare .

simultatibus, petebatque ut ob id ipsum ad Epirum ire con . regno Persico sepelire , proque deo Mithra religionibus

tenderet. Sed enim Alexander cum id virorum jurgium Enimvero Macedones ad Macedoniam corpus

deduci vellet, statuit Antipatrum ad sese vcnire ex Mace- indidem ferri, et solo patrio sepulcrisque majorum inſe

donia , alio in locum ejus substituto . Quod ubi factum rendum putant. Tum Ptolemæus , quod enim sciret apud

cst, venenum Antipater laborat curiosum admodum Babylona Jovis oraculum esse veridicum , ejus dei senten

efficaxque, idque per ministrum regi dari in convivio exegit tiam diſſert, perinde uti jus erat ( jusserit Reg. ) , consul

poto . Igitur rex mox lectulo datur, ac diebus conplusculis turus. Deusque interrogatus sic ait :

cum illa pernicie conluctatus, tandem causam ejusdem Accipe quæ regis sedes cultusque dicetur.

periculi esse ab Antipatro cognovit. Urbs colitur Nili propter umbrosa fluenta ,

Id insecuta est quædam veluti indignationis cælitis ostenta- Æquoris in gremio, cereali dives anona,

tio . Nebula quippe admodum crassa fædaque interfusa omni Nomine Amazonidos quæ dicitur inclita Memphis.

aeri sudo die cuncta in tenebras verterat . Tum repente
Hic sibi templa dari sacrala sede recepto

e nubibus draconis effigies ignitissima cælitus labitur mare
Jussit cornigero genitus sub honore Lyæi.

usque, unaque cum illo præstantis aquilæ species volabat . XCI . Dato igitur hoc responso , nullus omnium refragalus

Quod ubi factum est , Jovis quoque Babylonii simulacrum est , quin ita fieret , ut deus jusserat. Igitur in Ægyptum

nutare cæpit. Et hisce factis, rursus draco una cum aquila corpus Alexandri ferebatur feretro quidem regaliter exor

sua ad cæli convexa remeavit , aquila sane vehens stellæ nato , tumultuario vero conditorio e plumbi materia ,quod .

cujusdam fulgidum globum . Quod ubi homines visitavere, que esset unguinibus atque pigmentis , quæ servandis cor

veluti prænuntiante divinitate quod gerebatur, Alexander poribus sunt , tutius permanere. Ut igitur pompa vehiculo .

quoque spiritu protinus vacuatur ac moritur. que regali ad Pelusium advehi nunciatus est , omnes ejus

Persis autem multa contentio erat cupientibus regem in | regionis proceres ac sacerdotes una cum diis ac religionibus

PSEUDO -CALLISTUENES .
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και Σέλευκος και Λυσίμαχος και Ευμένης και Κάσσαν
ΚΕΦ. ΛΒ' .

δρος ουκ ήδεισαν οι δέ άλλοι πάντες οι συνανακείμενου

'Αλεξάνδρω μετειλήφεισαν της παρανόμου πράξεως του
Οι δε αγωνιάσαντες διέλυσαν παραχρήμα το δείπνον

φαρμάκου , και συμπεφωνηκότες ήσαν Ιόλλα τω οίνο
χόω του βασιλέως Αλεξάνδρου, δεδωκότες όρκους έξωθεν δε στάμενοι απεκαραδόκουν το συμβησόμε

αλλήλοις, ίνα (12) διά της κακοτέχνου ενέδραςαπαλλά- ξάνη,φησί, μικρόν εμοί χάρισαισεαυτήν.
νον ( 1 ) . Ο δε Αλέξανδρος εαυτόν προιέμενος, «Ω Ρω

ξωσι του ζην τον βασιλέα Αλέξανδρον επεθύμουν γάρ | αυτής κατεχόμενος απήλθε εις το παλάτιον αυτού και

Και υπ'

οι παράνομοι τον θάνατον 'Αλεξάνδρου ιδείν , ώστε κατασχεϊν των πραγμάτων αυτού . Συνανακλιθέντος και κατεκλίθη.“Ημέρας δε γενομένης έκέλευσε τον Περ

δίκκαν και Πτολεμαίον εισελθείν προς αυτόν » είπε δε
αυτοίς , προσήνεγκεν αυτώ Ιόλλας ποτήριον άδολος :
λόγου δε προσπεσόντος διατριβής ένεκεν ( 13) καιδιε- όπως άλλος τις μη εισέλθη συν αυτοίς , άγρις αν δια

ληλυθότος έκανού χρόνουκαι ήδη του πότου παρεκτεί- και συνδρομή προς την αυλήν του παλατίου του βα
θήσεται . Εξαίφνης δε εκ των Μακεδόνων εγένετο βοή

ναντος , επέδωκεν ο Ιόλλας έτερον ποτήριον έχουν το
σιλέως επί το ανελεϊν τους σωματοφύλακας αυτού , εάν

φάρμακον . Δεξάμενος δε Αλέξανδρος συν τη συντυ
χία (14) καιπιών εξαίφνης ανεβόησεν ως τόξω πεπλη- 1 μή δείξωσιν αυτοίς τον βασιλέα. ΤουδεΑλεξάνδρου

γώς διά του ήπατος. Μικρόνδε επισχών χρόνων και πυνθανομένου περί του θορύβου, προσήλθεν αυτώ Περ

δίκκας ( 2) και εδίδαξεν αυτόν το λεγόμενον υπό των

την οδύνην εγκαρτερήσας απήει προς εαυτόν, εντειλά
Μακεδόνων . Προσέταξε δε Αλέξανδρος την κλίνην

μενος τους παρούσιν επί το δείπνο μένειν .
αυτού επαρθήναι και τεθήναι εις ένα τόπον υψηλών

χος add. ex C. || 12. αλλήλοις · επεθύμουν γάρ ιδείν πραγμάτων Άλεξάνδρου. Β. | 13. addit Β : τούτο πιών ήδει , que delevi ,

addens moxet verba και ήδη τ . π . παρεκτ. || 14. Άλ. , ώς ήν συνάρων λόγους τινάς μετά των ανακειμένων και πιών. C. !

Cap. ΧΧΧΙΙ . 1. Cod . C pergit ita : Και ευθύς ο αήρ έμελανούτο , και οι αστέρες το πραχθέν μή φέροντες βλέπειν την έαυτών

ήμβλυναν λαμπρότητα . Έγνωκώς δε Αλέξανδρος το εις αυτόν πραχθέν , oιμώξας συν δάκρυσιν έφη τους συνανακειμένοις" « Ανά

στητε , λέγων , ώ φίλοι μου , λοιπόν του καθεύδειν ουκέτι Αλέξανδρος μεθ ' υμών , ουκέτι της φωνής μου ακούσετε , ουκέτι

λοιπόν συν έμοί έσεσθε . Οίμοι , πρός άδην κατεπείγομαι φθάσαι . Και, ώ Ρωξάνη , έφη , μικρόν εμοί χάρισαι σεαυτήν. »
Και υπ ' αυτής κατεχόμενος κατεκλίθη εις το παλάτιον αυτού . Ταύτα Μακεδόνες ως ήκουσαν , του δείπνου ευθύς εξανέ

σταντο , και τον θρήνον εκ πολλού πόνου ελεεινώς εποίουν , και « Ω οιόν τι γέγονεν , έλεγον , και τις ημών έσβεσε της ημέρας
τον λύχνον ; Τίς την των Μακεδόνων καταλαβείν ηθέλησε δύναμιν ; Τίς δε και την ημών χαράν εις πένθος μετέστρεψε; Διά

τί δε και η εσπέρα ταύτη γέγονεν η παγκακίστη , η φονεύτρια ; Διά τι δε ο ταύτα κατατoλμήσας παραχρήμα ανάρπαστος ουκ
εγεγόνει,αλλά τελευτήσαντος Αλεξάνδρου, αυτός τους ζώσι συνεί ; Λοιπόν Μακεδόνας έλαβον θρήνος και μέλος και ουαί,
και εν τούτοις πάσιν ή νύξ ετελέσθη . Τη δε επιούση ημέρα Αλέξανδρος επί το χείρον προέκοπτεν , εκέλευσε δε Περδίκκαν και

Πτολεμαίον και Λυσίμαχον εισελθείν προς αυτόν etc utin B. Narrationem codicis A integram dare non possumus , quumini

tium ejus in paginam incidat ubi verba fere omnia prorsus sint obliterata . Quæ in sequenti pagina supersunt, ita se ha

bent:... τον καλούμενον Ευφράτην , ός διά μέσης της Βαβυλώνος διαρρεί . Ταύτην εκέλευσε ανοίξει και μηδένα προσεδρεύειν "

πάραυτα όν τρόπον ειώθησαν φυλάττειν. Αναχωρησάντων δε πάντων και της ώρας μεσονυκτίου γενομένης , εξανάστας ο Αλέ
ξανδρος εκ της κλίνης , απέσβεσε τον λύχνον και τας θύρας εξελθών τετραποδιστι επορεύετο προς τον ποταμόν γενόμενος.

Προσελθών δε πλησίον περιεβλέψατο , και ιδών την εαυτού γυναίκα Ρωξάνην προστρέχουσαν αυτώ , υπονοήσας εν τη μετα

στάσει την αυτήν πάντα διενοείτο είρειν τι άξιον της εαυτού τόλμης. ** επηκολούθει την κορυφασίαν ( κρυφαίαν ?.) έξοδον αυτού

εν τω σκ [ότω] και τον στεναγμόν του Αλεξάνδρου σπανίως μεν αναφωνούντος, εξαιτούντος δε την Ρωξάνην τήνδε επακολου
θήσασαν. Ώς δε ησύχασεν , ήδε αυτόν παραλαβούσα ** είπεν « Ω Ρωξάνη κρ.... σεαυτήν χάρις την εμήν δόξαν αφαιρείσθαι
[ Arrian . VII , 26 : είργόμενον γάρ υπ ' αυτής (sc . “Ρωξάνης) εποιμώξαντα ειπείν (sc . Αλέξανδρον τις είπεν) ότι έφθόνησεν άρα

δόξης αυτή της ες άπαν ώς θεώ γεγενημένω. ] : πλήν όμως ταύτα μηδείς ακούση. » Πάλιν δε υ[π' αυτής] κατεχόμενος λάθρα

απήλθεν εις τον οίκον. – “Ημέρας δε γενομένης έκέλευσε Περδίκκαν και Πτολεμαίον και Λυσίμαχον εισελθείν,και είπε προς

αυτούς, όπως άλλος μη εισπορευθή προς αυτόν μέχρις αν..... περί των πραγμάτων. Ο δε [έτράπετο ] προς το γράφειν την διαθήκης,
παρακαθισάμενος εαυτώ Κομβάρης και Ερμογένην άνηβα παιδάρια. Ο δε Περδίκκας υπονοήσας τον Αλέξανδρον καταλελοιπένα:
τα πράγματα τω Πτολεμαίω διά τό πολλάκις προς αυτόν ειρηκέναι υπέρ της Πτολεμαίου γενέσεως , έτι δε Ολυμπιάδα[ ει ] ρηκέναι

φοβεράν , ώς ήν εκ Φιλίππου , λαβών τον Πτολεμαίον κατάμόνας εξορκίζει , εί γίνοιτο Άλεξάνδρου πραγμάτων διάδοχος, μερίζειν τα

πράγματα αυτά τα κοινή συγκριθέντα. Τον όρκονυπομείνας Πτολεμαίος και ουδεμίαν έννοιανέχων υπέρ ώνόΠερδίκκας υπενόει,
και αυτός [νομ] ιζ [ων] τον Περδίκκαν διάδοχος είναι των πραγμάτων, διά το πολύ πρότερον παρ' 'Αλεξάνδρω[προ πάντων κατά

ανδρείας και όνησιν ηγείσθαι , ορκίζει αυτόν τον αυτόν όρκον εν μέρει . Ο δε Αλέξανδρος εκείνην την ημέραν και την επιγενομένην

νύκτα γενόμενος προς το γραφήναι , εκέλευσε προς αυτόν καλεϊν τον Περδίκκανκαι Ολκίαν και Πτολεμαίον και Λυσίμαχον.Αν
τοί μέν εισήλθον , και εξαίφνης εκ των Μακεδόνωνπάντων εγένετο βοή και συνδρομή προς την αυλήν Αλεξάνδρου etc. ut in codd.
BC. || 2. Αντίοχος ( i . e. Αντίγονος ) C. || 3. sic dedi ex A pro εις αγιασμόν , quod est in BC ; δι' ε . θ . εξάγειν om. C. | 4. έπι

suis obviam processere , juniorem Sesonchosim venerati. fuerit , et tutela vel maxima perpetuo futura nosceretur.

Vulcani quoque appellatione salutabant, quod hunc præ Perinde enim inexpugnabilem locum illum præsagiis nosci,

ceteris deum illa pars arbitraretur orientis .
ut ipse quoque indefessæ virtutis est habitus. Erigitur

XCII . Enimvero exim ex sententia numinum prophetes ergoædesquam maximo opere ad instar templi , quod etiam

docet , non apud Menphim sacrum corpus , verum Alexan- nunc Alexandri nominatur.

driam pervehi oportere , quod illi loco et auctor conditus
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ώστε πάσαν την δύναμιν των στρατευμάτων παραπο [ EADEM E CODICE Α . ]

ρευομένην δράν αυτόν , εισάγειν (3) δε μόνους Μακεδό

νας και δι ' ετέρας θύρας εξάγειν. Ποιήσαντος δε του
' Επειδή ( δε ) παρήλθον οι Μακεδόνες , μετεστήσαντο

Περδίκκου τα προσταχθέντα υπό Αλεξάνδρου του βασι- 1. μετεκαλέσατο) πάλιν τους περί Περδίκκαν και

λέως, εισεπορεύοντοοι Μακεδόνες μόνοι και έθεώρουν αυ- Γ'Ολκίαν, και κατασχών εκέλευσεν αναγινώσκειν την

τόν,και ουκ ήν ος ουκεδάκρυετον τηλικούτον βασιλέα () διαθήκην . Έστι δε του μερισμού της διαθήκης αν

Αλέξανδρον κατακείμενον εν κλίνη ημιθανή. Ανήρ(6) τιγράφων ( 1- αντίγραφον) το υποτεταγμένον, και έλαβε
δέ τις εξ αυτών τω μεν είδει ουκ ευπρεπής (6), ιδιώτης | παρ' Αλεξάνδρου Όλκίας.

δε (1) , εξελθών πλησίον της κλίνης Αλεξάνδρου είπεν (8) :
Διαθήκη Αλεξάνδρου.

« Επ’ αγαθώ μέν, Αλέξανδρε βασιλεύ, Φίλιππος ο πα

τήρ σου ήρξεν, επ ' αγαθώ δε και συ , βασιλεύ · συ μεν Βασιλεύς Αλέξανδρος υιός Άμμωνος και Ολυμπιά

προσλαμβάνεις ημάς (9): καλόν ούν ημάς σαν σοι απο- δος Ροδίων τάγμασι και άρχoυσι, βουλή , δήμωχαί

θανείν τω ποιήσαντι πόλιν Μακεδονίας ελευθέραν (το ). » | ρειν . Ημείς τας προς Ηρακλέους γόνον (1. προγόνου )

“Ο δε Αλέξανδρος δακρύσας εξέτεινε ( ι) την δεξιάν | ημών στήλας ωρισθ .... (ορισθείσας υπερβαλόντες, του ? )
αυτού χείρα εμφάσιν ποιούμενος παρακλήσεως . πεπρωνόμου ( Ι . πεπρωμένου και μετά της των θεών εν

ΚΕΦ. ΛΓ΄ .
νοίας τυγχάνειν μέλλοντες [εκρίναμεν επιστηναι

ημίν ( 1. υμϊν ) άπερ εγνώκαμεν, ηγούμενοι μάλιστα

Και κελεύσας εισελθείν υπομνηματογράφος είπε περί ή ημάς (υμάς ) των Ελλήνων επιτηδείους [ φύλακας

“Ρωξάνης της γυναικός αυτού : « Εάν γένηταί μοι εκ των υπ' εμού κατεργασθέντων πόνων , άμα δε και αγα

“ Ρωξάνης της έμής γυναικός παιδίον αρσενικόν, εκείνος πώντες την ημετέραν (5μ.) πόλιν . Διό και εγράψαμεν

βασιλεύετω Μακεδόσι · εάν δε θήλυ γένηται , ελέσθωσαν [ τήν] φρουράν εξαγαγείν της πόλεως , όπως μετέχουσα

δν αν βούλωνται βασιλέα ( 1 ) . » Ταύτα και άλλα πολλά | της παρρησίας εις τον αιώνα διαφυλάττειν ( ... άττη

ειπόντος του Αλεξάνδρου, εγένετο περί τον αέρα ομίχλη | την ? ) ελευθερίαν , άμα δε και .... μενο .. διαφυλαχθη

και εφάνη μέγας αστήρ κατερχόμενος εκ του ουρανού ναι παρ' ημϊν ( μϊν ) το ημέτερον τέμιον (sic) : οίδα

επί την θάλασσαν , και συν αυτώ αετός, και το άγαλμα | μεν γαρ την πόλιν ημών ( μ .) ευχάριστον ούσαν και

Βαβυλώνος, και εκάλουν Δία , εκινήθη . Ο δε αστηρ πάλιν | μνήμης αξίαν· διό και φανησόμεθα πεφροντικότες αυ

ανήλθεν εις τον ουρανόν · ήκολούθησε δε αυτώ και 1 της (ώστε) ουκ ίσον της ιδίας πατρίδος , και ημϊν άξιος

ο αετός. Κρυθέντος δε του αστέρος εις τον ουρανόν , ( αξίως ) . [Εποιησάμεθα γαρ την αίρεσιν των πραγ

εκοιμήθη ο Αλέξανδρος τον αιώνιον ύπνον. μάτων τοιαύτην, δίδοντες μετά παρρησίας της χώρας

ταγεγονότι συμπτώματι add . Α . || 5. Πευκώος δέ τις εξ αυτών ανήρ Α . | 6. απρεπής B C. || 7. και ουδεμίας αξιώσεως υφηγού

μενος add . Α. | 8. ώς φρονήσει κεκοσμένος είπεν C. | 9. επ' αγαθώ δε και συ προςλ. η . C ; επ ' αγαθώ δε και συ μεταλαβών

την φω (sic ) , Μακεδονιστι είπεν δακρύων , συ ημάς εί απoλείψης , απολούμεν Μακεδονίαν ' σου δε τελευτώντος καλόν και τους

Μακεδόνας συναποθανείν σοι τω ποιήσαντι Μακεδονίας αξίας της Διός . || 10. τω ποιήσαντι πάσαν Μακεδονίας και πόλιν αυτής

ελευθέραν C. || 11. έξετείνας και λαβών τον Μακεδόνα της χειρός έμφασιν έποιείτο π . Α .

Cap. XXXIII. Post hæc multa interponit cod. C , quæ ignorant codd. A B. Ac primum quidem introducit Bucephalum

verbis hisce : Και ταύτα ειπόντος του Αλεξάνδρου , ο Βουκέφαλος ίππος μέσον πάντων δρομαίος εισήλθε και πλησίον Άλε

ξάνδρου επιστάς ήρξατο τοίς δάκρυσι καταλούειν την κλίνην. Κοπετός δε μέγας εγένετο Περσών ομού και Μακεδόνων επί τη του

ίππου δακρυροία . Deinde sequitur epistola Alexandri ad Olympiadem, cui alia quaedam subjunguntur . Sed antequam

hac exscribamus, videamus de testamento Alexandri. Mentionem ejus codd. B et C absolvunt paucissimis; plura ex eo

affert Valerius, ea scilicet quæ pertinent ad distributionem provinciarum ; sed ne hæc quidem integra dedit , uti colli

gas ex codice A quamquam alia multa quæde iis apud Valerium leguntur omittente . Aliam vero partem testamenti

apnd Rhodios depositi ( ut jam Diodorus tradit ) unus exhibet codex Amisere tamen laceram tum auctoris omnia trun
cantis negligentia , tum conditione codicis , cujus ultimum folium vermium morsu multis locis perforatum est , cujusque fo.

lii in altera pagina initium singularum linearum delevit is , qui folia codicis conglutinavit. Ego satis babeo verba uti leguntur

transcripsisse . Igitur post verba έμφασιν έποιείτο παρακλήσεως cod . A pergit : Επειδή [δε ] παρήλθον οι Μακεδόνες etc. ,

quæ vide supra .

CXXIV. Quo ubi consecratas reliquias intulere , visum quemnam sibi regem ipsi substituant. Optatus porro

Ptolemæo est testamentum quoque quod scripserat moriens constitutusque rex Argiadum regiam veteremque principa

publice recitari : idque lectum est ferme ad hanc sententiam tum servare debebit. Hisce Macedones consueta dependent,

scriptum : Olympiadi autem matri meæ , si ita volet, licebit Rhodi de

« Alexander rex Macedonum dicit . Primum mando ju- | gere, vel in eo quem malebit loco, accipienti cuncta hæcquæ

beoque, Arrhidæum Philippi filium interim regni mei fieri ine superstite consequebatur. Præfectum autem Macedonia

successorem . Sed enim si fuerit mihi filius e Roxane , Craterum fieri mando , eique Philippi filiam conjugari.

huic nomen et regnum nostrum pariter concedendum . Philotam etiam jubeo satrapiæ præesse Hellesponticæ uni

Quod si e Roxane puella edetur, sit Macedonum optio , versæ , uxoremque ei fieri Olci sororem . Cappadociam quo.
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εκάστω .... ένη (εν ή ?) * * πρώτον αφώ (αφ' ού) γεν- δαίον τον Φιλίππου υιόν. Ο δε αιρεθείς διαφυλαττέτω

νηθέντες εις τούτο προήλθομεν δόξης . Συντετάχαμεν δε την .... αδων άρχήν, και συντελείτωσαν Μακεδόνες

τοϊς επιμεληταϊς [των χ] ωρίων αποστείλαντες στρατιάς | αργ.... μετά του βασιλέως τα νομιζόμενα . ε ... έστω

συν [χρυσού ] νε νομισμένου τάλαντα (ταλάντοις *) τοϊς | Ολυμπιάδι τη μητρι Αλεξάνδρου κατοικείν εν Ρόδω,

κατ ' Αίγυπτον και το σώμα ημών συνετετάχα[ μεν ] .... | εάν Ρόδιοι συνδοκήσωσιν · [ού γάρ έστιν εξουσία πράτ

χνα αποκομισθήναι» την δε διάταξιν της διασαφήσεως ή τειν τι άνευ Ροδίων: εάν δε μή βούληται κατοικείν εν

οι κατ ’ Αίγυπτον κρίνωσιν ημείς συγχωρούμεν. | Ρόδω, γιγνέσθω [όπου] βούληται λαμβάνουσα τας αυτάς

Εντελλάμεθα δέ καί Θήβας [άς ] επανορθούν εκ των προσόδους αςκαι επί Αλεξάνδρου του υιού αυτής έβλάμ

βασιλικών χρημάτων καλώς , κρίναντες ήτυχηκέναι και η βανεν] : "Αχρι του δόξαι Μακεδόσιν βασιλέα αποδείξαι ,

σεσωφρονισμένους εκ των ημαρτημένων εις ημάς: δι- | βασιλεύς Αλέξανδρος Αμμωνος [και Ολυμπιάδος υιός

δόσθαι και σί [ τον εκ] Μακεδονίας Θηβαίοις τοϊς κα- αποδείκνυσι επιμελητές της εαυτού βασιλείας, πάσης

τερχομένοις εις Θήβας άχρις άν εύανδρίσαι η χώρα . | Μακεδονίας μεν [Κρατερών και γυναίκα τούτω κοινών

συντετά[χαμεν] δε και ημάς δούναι εις την επισκευήν την Φιλίππου θυγατέρα του γενομένου βασιλέως Μακε

της πόλεως χρυσού τάλαντα τε' και τριηρείς..., 8[πως] | δον] ίας , Λυσίμαχον δε επί Θράκης και γυναίκα τούτω

ασφαλώς ελεύθεροι ήτε και σίτου ελευθερίας εξ Αιγύπ- | Θεσσαλονίκης την Φιλίππου του βασιλέως γενομένου

τουδωρεάν [κατ' Αίγυπτον ] πυρού μεδίμνους , β , και εκ Μακεδονίας θυγατέρα · δίδωσι δε την εφ' “Έλληστον το

της Ασίας διά των οικονόμων και εκ των σύνεγγυς ημίν | σατράπη(1. Ελλησπόντω απάσης ) 'Αλεώνα (Λεοννάτω)

τόπων πυρού μεδίμνους ,β , και χώρα υμϊν καταμετρή- και γυναίκα τούτω Κλείον] ίκην την αδελφήν Όλκίου:

σαι ,όπως έχητε εν τω χρόνω αυτάρκη σίτον και μηδε- | Παφλαγονίαν δε και Καππαδοκίαν Ευμένει το υπο

νός [ενδέχεσθαι , έχειν ( ενδέησθε , έχητε ) δε της πόλεως | μνηματογράφος τους δε νησιώτας αφίησιν ελευθέρους

υμών αξίως. Τότε ( Τόδε τω) επί Μακεδονίας επιμελητή και επιτρόπους αυτών Ροδίους [είναι: Παμφυλίαν δε

Κρατερ εστάλμεθα (ενετειλάμεθα ) και το Αιγύπτου | και Κιλικίαν [και Καρίαν Αντιγόνω. Τούτων δε πάν

σατράπη Πτολεμαίω και τους κατά την Ασίαν Περ- των μέχρι των εντός "Αλυος ποταμού χώρα παρεχέτω

δίκκα και Αντιγόνω] : υμίν δε πάλιν εντελλόμεθα , ( τούτοις πάσα και εντός α. π. χ. παρεχέσθω). Της δε

λαβόντες την επιστολήν παρά Ορκία ( 1. Όλκία ) του | Βαβυλώνος και της προσηκούσης αυτή [ σατράπης

αποδιδόντος υμίν [αυτήν τό] συμφέρον το ίδιον σταθμω- | είναι κελεύω vel tale quid ] Σέλευκος οπλοφόρον

μένους μη αγνοήτε , ότι δε ημϊν συνείται τούτους βρα- Φοινίκης δε και Συρίας της κοίλης καλουμ[ένης] Με

βεύειν ..... [είς την υμετέραν πόλιν συνάξειν μάλιστα | λέαγρον · Αιγύπτου Περδίκκαν, και Λιβύης και * Πτι

δε πέπεισμαι πειθαρχείν υμάς τους έμοις λόγοις· Πτο- λεμαίον και γυναίκα τούτου Κλεοπάτραν την αδελφήν

λεμαίος δε] τού εμού σώματος γιγνόμενος φύλαξ και η Αλεξάνδρου της δε επάνω της Βαβυλωνίας χώρας

υμών φροντίσει: ότι δε συνήσει ( συνοίσει?) αυτών δε στρατάρχης και επιμελητής Φανοκράτης και γυναίκα

..... κατ ' ιδίαν · μή ούν νομίζετε παρατεθείσθαι την τούτου Ρωξάνην την Βακτριανήν . Πρoστάσσει δέ τούς

διαθήκην υμίν εική , τους δε επιμελητές της [ βασιλεί] | επιμεληταίς της βασιλείας κατασκευάσαι πύελον χρυσούν

ας βραβεύειν , εί τις δέ έκ τινος (sic) θεωρίας των επι- | από ταλάντων σ', εις ην τεθήσεται το Αλεξάνδρου σώμα

μελητών και διαιρέσεις ( ή διαίρεσις ? ). Αποδεικνύουσα του Μακεδονίας βασιλέως, αποστείλαι δε και Μακεδόνας

('Αποδείκνυσι) βασιλεύς Αλέξανδρος 'Αμμωνος και τους πρεσβυτέρους και ήσθενηκότας εις Μακεδονίας,

Ολυμπιάδος βασιλείας (βασιλέα ) Μακεδονίας επί μέν | και εις Θεσσαλίαν τους ομοίως διακειμένους · δoθήτω δε

του παρόντος 'Αραδαίον ( sic ) τον υιόν Φιλίππου· εάν χρυσίου τάλαντα και αποστείλαι δε εις Αιγάς την

δε γένηται εκ Ρωξάνης υιός Αλεξάνδρου, εκείνον είναι | Αλεξάνδρου του βασιλέως πανοπλίαν και χρυσού νε

βασιλέα και όνομα επιθείναι αυτό και [αν] δόξη Μακεδό- νομισμένου τάλαντα (suppl. ν' ex Valer . ) το Ηρα

σιν· εάν δε θήλυ γεννηθη εκ Ρωξάνης , ελέσθωσαν Μα- κλεί ακροθίνια (της) του πολέμου στρατιάς • αποστείλει

χεδόνες οίον βούλωνται βασιλέα , εάν μή βούλωνται 'Αρα- 1 δε και εις Δελφούς των ελεφάντων τους οδόντας και των

que et Paphlagoniam Eumeni gerendam permitti placet. Eos auri magnorum talentorum sex . Quicunque autem Mace

vero qui in insulis sunt liberos suique juris esse præcipio . An. donum Thessalorumve provectior sit ætate atque ad solum

tigonus Cariæ præsit, Casanderque Baotiæ , eisque omnibus genitale voluerit ire , his fieri facultatem , quibus singulis

præesse Antipatrum oportebit. Uton Syriæ rector esto : Ba- tria milia drachmarum adnumerari conveniet. Argos au

byloniæ vero et adjacentium regionum perficio Seleucum . tem mitti arma quibus ipse usus sum , et auri signati dra

Phænicem ac Syriam Cælen Meleagro regendam permitfi chmas L , eaque Herculi consecrari rolo . Delphos quoque

decrevi, Ægyptum Perdiccæ , Libyam Ptolemæo, cui etiam mitti præcepi eboris quod in aula mea fuit , draconumque

Cleopatram conjugari oportebit sororem meam . Regionum terga et pateras aureas XIII , primitias scilicet operum

porro quæ supra Babyloniam sunt curam Phanocrati per . nostrorum. Milesiis etiam ad reformationem oppidi sui dari

mitti præcepi , eique uxorem Roxanem Bactrianam dari . præcipio auri signati drachmas C et L tantumdemque auri

His igitur omnibus mando repositorium corpori meo fieri materiæ , Volo autem Perdiccam , quem Ægypto impera.
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δρακόντων τας δοράς και φιάλας χρυσάς ιγ', ακροθίνια ( γενάρχης? ) Αλεξάνδρου του βασιλέως. Ηactenus tes

της στρατιάς. Δοθήτω δε και Μιλησίοις εις επισκευής | tamentum. Addit auctor :

της πόλεως χρυσίου νενομισμένου τάλαντα ρη' ' και Ου τοσούτους δε βασιλείς Αλέξανδρος πολεμών ενί

Κινδίοις (1. Κνιδίοις) γέατ. Bούλομαι δε και Περδίκ- κησεν όσους τελευτών κατέλειψεν . 'Εβίωσε μεν ούν

χαν καταλιπών βασιλέα συν ( έν ? ) τη κτιζομένη Αλε- | 'Αλέξανδρος έτη λ' etc. que item leguntur in Β C.

ξανδρεία * * ώστε μένειν μακαρίως μελλομένην των | cap . 35 .

πάντων δεσπόζοντι μεγάλο Σεράπιδι και ανθρώ

πων (ενιαύσιον ?) καταστήναι επιμελιστής της πόλεως
[E CODICE C.]

κληθήσεται δε ιερεύς Αλεξάνδρου και προσελεύσεται Γνους δε ο Αλέξανδρος εαυτόν ήδη τελευτάν , έδοξεν

μεγίστη πόλει (μεγίσταις πόλεως 2) δόξαις, κεκοσμη- επιστολήν γράψαι τη μητρί αυτού ,επανάληψιν των

μένος χρυσέω στεφάνω και πορφυρίδι, λαμβάνων ενιαύ- άλλων αυτού επιστολών ούτως: « Αλέξανδρος και ποτε
σιον τάλαντον και ούτος έσται ανύβριστος και πάσης | ων βασιλεύς , δς πάσαν περιενόστησε γαίαν, και πλεί

λειτουργίας απολυθήσεται. Λήψεται δε και τοιούτος την στας χώρας και πόλεις το δόρατι ενήλατο από γάρ

τάξιν ταύτης και διαφέρων εν γένει των άλλων πάντων, δυσμών επί ανατολών αγόμενος, ουκ ήν τη τύχη αυ

και μένει αύτη ή δωρεά αυτοϊς δε και εγγόνοις . Αποδεί- του και αντισταθήναι βουλόμενος εν τη υφ' ηλίω οίκου

κνυσι βασιλεύς Αλέξανδρος Ινδικής βασιλέα της μέν Τμένη: 'Έπειτα την άοίκητον επιβάς πολλούς υπέστη

παρατεινούσης παρά τω Υδάσπη ποταμό Ταξιάδης | κινδύνους, χώρας αγρίων ανθρώπων διερχόμενος . Διήλ

(Ταξίλης), [της δε] περιεχομένης (επεχ.) από του θον δε Μακάρων χώρας ως δι' άλλης μου επιστολής

Υδάσπου ποταμού Πώρον , της δε ] επί δαλιδών( Πα- εδήλωσα , και την σκοτεινοτάτην γαίαν διεπορεύθην,

ροπαμίσω) Οξυδράκης ( Οξυάρτης) τον Βακτριανόν τον | ωσεί πορείας ημερών τινών και μέχρι θείας τινός

“Ρωξάνης πατέρα της Αλέξανδρου γυναικός , την δε | οπτασίας ου παρεκελεύσθην υποστραφήναι , αλλ' οδεύειν

Δρακουσίαν ('Αραχωσίαν ) και δραπιάλην (Δραγγή- έμπροσθεν, και θεωρείν εξαίσια πράγματα. Ανθυ

νην ) τη Βακτριάνη (και την Βακτριανήν) και Σουσια- ποστρέψας δε εκ τούτων και την οικουμένην καταλαβών ,

νην ( Σογδ.) [αφίησι) Φιλίππω : την δε παρουδίας | τα περί Πώρου ήρξάμην δουλώσασθαι, ώς προεδή

(ΙΙαρθυαίαν ) και τα έχόμενα αυτής Συρταμίαν ( την λωσα , ώ μητέρα μου, εν τη πρώην επιστολή . Πλήν

έχoμένην α . Υρκανίαν)'Αρταφερνήν ( Φραταφέρνη ): | αλλά και τούτον , κάν οπόση δύναμις, απέκτεινα τον

καρδανίαν(Καρμανίαν) δε Τληπολέμω την δε Περσίδα των Ινδών βασιλέα. Εκείσε ούν διελθών μέχρι της

Πευκέστη σατράπη: Οξύντην ( Οξυδάτην?) μεταστήσαι | εσχάτης διόδευσα θαλάσσης , ένθα ηλίου επονομάζεται

(μεταστήναι κελεύει) επί της Μηδίας . Αποδεικνύει βα- | χώρα . Εκείθεν δε πάλιν ανθυποστρέψας, ως γέγραφα

σιλεύς Αλέξανδρος βασιλέα της Ιλλυρίδος Όλκίαν · δί- Ι σοι εν τη δευτέρα μου επιστολή , την παράλιον διώδευσα

δωσι δέ ίππους άγεσθαι έκ τηςΑσίας φ' , τάλαντα γ' από οδόν . ' Εν τούτω κατασκοπεύσαι τον τόπον Άμασ

δε τούτων κατασκευαζέτω μερών και αναθέτωανδριάντας | τρίδος της πόλεως ήθέλησα. Και απεγνώσθην παρά

"Αμμωνος, Ηρακλέους, Αθηνάς, Ολυμπιάδος , Φιλίπ- της βασιλίσσης Κανδάκης , ήτις έλεός μοι εγένετο, και
που ανατέθωσαν δε και οι της βασιλείας επιμεληται | ως μήτηρ μου ανεδείχθη. Και ουκ απέδωκέ μοι κακόν

εικόνας Ολκίου περίμετρον εν αγγίρας (sic ) και αν- και όντως καλή ένεκεν ενός μικρού αγαθού , και εποίησα εις

δριάντας χρυσέας εν Δελφοίς· αναθέτω δε και Περδίκ- | Κανδαύλην τον υιόν αυτής, ότι έρρυσάμην αυτόν συν

κας εικόνας χαλκάς Αλεξάνδρου , 'Αμμωνος , Ηρα- γυναικί και πλούτο και στρατώ εκ χειρός Ευαγρίδου

κλέους , Ολυμπιάδος , Φιλίππου . Τούτων δε πάντων | του τυράννου των Βεβρύκων, και η πολέμιος γυνή το

(ούτοι δε πάντες?) έστωσαν θεοί , επoίει αί όλυμπίαι | εν εμοί ώκτειρε νέον . Οι δε συν έμοί των εμών απολα

ηρακλής ( οποίος και Ολύμποις Η . ? ) πρώτος γεν άρης | βόντες αγαθών, πικρών και ενελεεί με παραπέμπουσι

torem atque Alexandriæ esse jussi , sic uti imperio mandato, Suisiam Philippo remitto , Hyrcaniam Artaphernæ , Persida

ne nomen meum ex oppido transferatur : quæ quidem etiam Peuceste . Illyrie vero praficio Orciam , cui quidem ex

maximi deorum Serapis est sententia . Fieri porro annuum Asia dari oportebit quingentos equos et auri drachmarum

oppidi sacerdotem , qui sacerdos Alexandri nominetur, eique tria milia , e quibus templum constituat, eique templo simu

insignia dari placet coronam auream et purpureum ami- lacrum Herculis et Ammonis consecretur, Minervæ etiam

ctum . Is ubi functus fuerit sacerdotio , omni reliquo mu- et Olympiadis matris meæ , nec non etiam Philippi. Omnes

nere vel inquietudine sit solutus . Sed quisque ita sacer- etiam curatores imperii imagines consecrent et signa con

dotium nanciscitur, sit et genere nobilis et existimatione , stituant , aurea quidem apud Delphos, ceteris vero in locis

uti sibi dignitas una cum posteris et ista proficiat. Indicæ materiæ diversæ . Constitui autem effigies oportebit Pere

regionis ejusque tractus qui ad Hydaspim fluvium pergit diccre Alexandri , Ammonis , Minerva , Olympiadis , Here

Taxiaden mando esse præfectum . Adjacentium vero regio- culis , Philippi : quæ omnes divinis honoribus consecra

num Apoctronum Roxanes patruum uxoris meæ rectorem buntur. » Hæc quidem summa voluntatis Alexandri est ac

constitui placet. Racusiam vero regionem et Bactrianam et ! cepta .
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θανάτω , μή οικτειρίσαντές με το σύνολον , μήτερ έμή, Στίχοι ούς είπεν Αλέξανδρος ότε εξέπνει

και επάν το πνεύματι της άνω προνοίας του σύμπαντα
" Ος την άπασαν οικουμένην διήλθον

κατεκυρίευσα κόσμον, τανύν ου συγκεχώρημαι παρά
άοίκητόν τε και σκοτεινώδη γαίαν ,

των εμών την εμήν καταλαβέσθαι πατρίδα, και(Ι.όπως)

φυγείν ουκ εξίσχυσα την ειμαρμένην

κόλιξ δε μικρά τω θανάτω προδίδου ,

σε , ώ μητέρα μου , θεασάμενος το λοιπόν της ζωής μου νέκυσι προπέμπουσα φαρμάκου μίξει .

διατελέσωμεν άμφω. Λοιπόν , μήτερ έμή , γνώθι του
Βλέπων δε στρατός θανείν βιαζόμενον

λοιπου άτεκνον είναι σε. Ουκέτι γάρ με θεωρήσεις
βοηθήσαι θέλοντες αδυνατούσι.

ούτε της φωνής μου ακούσεις , αλλ' ουδ' επιστολής και ταύτα ειπών παρεκάλεσε πάντας εν τη κατ’ Αίγυ
Λοιπόν εν "Άδη κείσομαι τεθαμμένος.

παρά Αλεξάνδρου δέξη : το γάρ αποδημεϊν με εφικτόν

ήν, εν δε τη νύν αποδημία δυσχεραίνω, ώ φίλη μου
πτον ταφήναι 'Αλεξανδρεία και υπό πάντων των τάφω

μήτερ προς γάρ χρονιωτάτης και ανήλιον και ανυπό- παραπεμφθήναι , είτα μετά το ταφήναι αυτόν έκαστον

στροφον στρατείαν απέρχομαι, καθώς πάσιν ασυγχώ- εν τη αφορισθείση αυτό απελθείν βασιλεία. Παρα

ρητον· λοιπόν δε έχε, ώ μητέρα μου, τήνδετηνεπιστολήν καλέσας oύν άπαντας και επορκισάμενος μηδένα των

αντί εμού, και ανάγνωθι εις τοεπίλοιπον της ζωής σου , ρισκοπών και πονών την ψυχήν περί αυτών επίΧαρ.
διατεταγμένων αθετήσαι , ώς τους Μακεδόσιν ήν πε

και θρήνους μνημόνευε στρέρησιν τέκνου. »
Eίο' ούτω διανέμει την αρχήν ο Αλέξανδρος τους μήδους ούν επικείμενος ήν τω τραχήλω, κλαίων και

εαυτού άρχουσιν ήγουν Σελεύκω , Πτολεμαίω τω Φι- | οδυρόμενος. Του δε Βουκεφάλου έππου προς τοις ποσίν

λίππω , Αντιόχω, Φίλωνι το Βύζα: Σέλευκον μέν | αυτού ισταμένου , εφαπλοί την χείρα Αλέξανδρος και

Πέρσαις και Ινδούς βασιλεύειν, Φίλιππον δετόν και Πτο- | φησίν, « ως και συ τη έμή τύχη ήσθα γεγενημένος, ένα

λεμαίον Αιγύπτου άρχειν, Αντίοχον δε την μέσην γαίαν δι' εμού και συ δυστυχήσης: έν γάρ τούς πολέμους

των Ασσυρίων , Φίλωνα δετον και Βύζαντα την Μακε- είχόν σε συναγωνιζόμενον·τανύν δε εν τωδέ μοι τω

δονικήν διέπειν αρχήν, τα περί Ολυμπιάδος πλείστα θανατηφόρο ού συναγωνίζη πολέμω. Δοκεί δε μοι ως

παραινέσας αυτό κατασφαλισάμενος αυτόν όρκους,εις | θέλων βοηθήσαι ου δύνασαι. » Ταύτα του Αλεξάνδρου

άπαν αυτής συμφέρον και θέλησιν επιμελώς αυτόν προς τον Βουκέφαλος συν δάκρυσι λέγοντος, ο σύμπας

διακείσθαι ως υιόν αυτής. Δέδωκε δε και Ρωξάνηντην ανώμωξε στρατός , ώστε μεγίστη γέγονε βοή. Ο δε το

εαυτού γυναίκα, είπών αυτώ προς Ολυμπιάδα την φάρμακον σκευάσας δόλιος δούλος και την των πάντων

εαυτού μητέρα ταύτην αποκομίσαι συν τη μητρι αυ- | επιβουλευσάμενος ζωήν , έδοξεν εν τη βοή Αλέξανδρος

της και παντί τω πλούτω αυτών . Επορκισάμενος
τελευτήσαι, και δρομαίος επέρχεται θεάσασθαι . Θεα

ούν αυτόν ένεκεν της προς αυτόν αγάπης μη αθετήσαι | σάμενος δε τούτον ο Βουκέφαλος , το κατηφές και

τα διατεταγμένα, ώς δε ετέλεσε του λέγειν, προσκαλε- στυγνόν ευθύς απορριψάμενος, ώσπερ τις των λογικών

σάμενος άμα το Μακεδονικών στράτευμα , ενί εκάστω
τε και γνωστικωτάτων ανθρώπων , οίμαι δε και παρά

μετά δακρύων περιπλεκόμενος κατησπάζετο. Ώς δε της άνω προνοίας, την του δεσπότου εκδίκησαν εποιή

πάντας ετέλεσεν ασπαζόμενος , o Πολυκράτους εισέρχε
Και μέσον πάντων επιδρομών και τον δούλον

ται παίς , δς ήν ευδοκιμώτατος, και λίαν άλκιμώτατος | εκείνον δραξάμενος τοϊς οδούσι και αντικρύς 'Αλε

καιπολλά ευδοκιμήσας εν τούς πολέμους και τω Αλε. | ξάνδρου τούτον αγαγώνκαι εκτινάσσων επί τούτων

ξάνδρω ποθητός τυγχάνων και περιπλακείς τω Αλε- φοβερώς ωρύετο , ως εκδικών τον κύριον αυτού. Και

ξάνδρω , ουκ ήβούλετο απ' αυτού διελθεϊν , δεινώς ούτως ποιών, μεταρσίω δε πηδήματι εις ύψος αρ

ολοφυρόμενος, και ασμάτων θρήνον ποιούμενος και θείς, παραχρήμα δε συν το δολίω δούλων και δυσπίστω

όντως μέλος πένθους γλυκύτατον ήρξατο, και τας καρ- προσρίψας εαυτόν τη γή , παρευθύς ο μεν δόλιος δούλος

δίας πάντων δακρύων επλήρωσεν, ώς έδόκει συν αυτώ | διεσκορπίσθη, ως άν τις είπη χιων νότιος αφ' υψηλού

και η γη πενθείν. Μάλιστα δε του παιδός προς τον καταπεσούσα στέγους: ούτως εγένετο ενώπιον πάν

Βουκέφαλος ίππον αντιστραφέντοςκαι γοερώςεπιφθεγ
“ Ο δέ ίππος εγερθείς και χρεμετίσας μικρόν

ξαμένου : « Και συ δυστυχής ών , ως Πήγασος, Βελλε- | έμπροσθεν Αλέξανδρου και πεσών ευθέως εξεψύξησε την

φοφόντην απώλεσας άλλον αλλά κρείσσων Αλέξανδρος | πνοήν επαφήσας, ώστε τον Αλέξανδρον επί τούτω μει

Βελλεροφόντου. Οίμοι , ποίους οφθαλμοίς τις εμβλέψαι διάσαι. Και συν τω μειδιάσματι εγένετο περί τον αέρα

δυνηθείη Βουκέφαλον άλλον ιππέα έχοντα και αναβά- | ομίχλη etc. , ut in cod. Β.

την . » Ταύτα δε Χαρμήδης μετ ’ οδυρμών έλεγε και ο
ΚΕΦ. ΛΔ'.

όχλος εκόπτετο σφόδρακαιο Αλέξανδροςτον παίδα απο Οι δε Πέρσαι (1) μάχονται μετά των Μακεδόνων

λύσαιούχ ήθελεν , αλλ' ήναυτού επικείμενοςτώτραχήλω. Ι βουλόμενοι τον Αλέξανδρον ανακομίσασθαικαι Μί

Και μέλλων εκπνέειν ο Αλέξανδρος τόνδε τον λόγον έφη: | θραν (2) αναγορεύσαι: οι δε Μακεδόνες αντεποιούντο

σατο.

των .

Cap . ΧΧΧΙV.1. Cod . C : "Έκλαυσαν ούν αυτόν ως έθος ήν ή τε Ρωξάνη ή γυνή αυτού συν τη μητρί αυτής και οι φίλοι αυτού,

ο τε Πτολεμαίος και Σέλευκος , Αντίοχός τε και Φίλων και Χαρμήδης ο ηγαπημένος αυτώσυν παντί τω Μακεδονικών και Περσικά

στρατό . Μετά δε τον κλαυθμών οι Πέρσαι εμάχοντο μετά των Μακεδόνων etc. Post vel ante κομίσασθαι regionis vel urlis
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βουλόμενοι αναλαβείν αυτόν εις Μακεδονίαν. Λέγει ούν ή μών δε ενίκησεν. Yπέταξε δε βάρβαρα έθνη κβ' : “Ελ .

αυτοίς Φίλιππος ο Πτολεμαίος: « Έστι μαντείον του λήνων δε φυλάς ιδ' . 'Εγεννήθη μέν ο Αλέξανδρος μηνός

Βαβυλωνίου Διός παρ' αυτού ούν ληψόμεθα χρησμόν | Ιανουαρίου νεομηνία (2), ανατολής ούσης του ηλίου:

[περί ] τουσώματος Αλεξάνδρου, που αν καταστήσωμεν ετελεύτησε δε μηνός Απριλλίου νεομηνία, δύσεως ούσης

αυτόν . » 'Εχρημάτισε δε αυτούς και του Διός χρησμός | του ηλίου , και εκάλησαν την ημέραν της τελευτής αυτού

ούτως νεομηνίαν (3) διά τον Αλέξανδρον νέον τετελευτηκέναι (6).

Εγώ υμίν φράσω τα συμφέροντα πάσιν "
'Ετελεύτησεν ο Αλέξανδρος εν τω (lacuna in cod.)

έστι πόλις εν Αιγύπτω τούνομα Μέμφής έτει , εν τω τέλει της ριγ' Ολυμπιάδος. (Η δε Ολυμ

κακεί δεί ενθρονίσαι τούτον (3) πιάς έτη εισί δ'· τω δέ τετάρτω έτει του βασιλέως Αχάρ

Του δε χρησμού δοθέντος ουδείς ουκέτι ελάλησε , αλλά και πρώτη η Ολυμπιάς ήρξατο. ) Από δε της τελευτής Αλε

συνεχώρoυν τω Πτολεμαίω βαδίζειν και κομίζειν αυτόν ξάνδρου έως της του θεού λόγου εκ παρθένου σαρκώ

εν μολυβδίνη λάρνακι εις Μέμφις την πόλιν εσμυρνισμέ- σεως έτη τκδ'.

νον . Θέμενος δε αυτόν ο Πτολεμαίος επί άμαξαν την
ΤΕΛΟΣ .

πορείαν έποιείτο από Βαβυλώνος εις Αίγυπτον . 'Ακού

σαντες δε οι Μεμφίται υπήντησαν τω σώματι Αλεξάν [E CODICE C.]

δρου και εισάγουσιν αυτό εις Μέμφιν. Είπε δε ο αρ

χιπροφήτης της ΜεμφίτουΙερού: « Ωδε αυτόν μή κα- αυτούυπήρχονέτη πεντακισχίλια διακόσια δέκα επτά
['Απ' αρχής δέ αυτής της κοσμοποιΐας έως της τελευτής

θυδρίσητε, αλλά εις ην έκτισεν πόλιν εν τη Ρακωτίδι| απόδε της τελευτής αυτού εως της του θεού λόγου σαρ

όπου γάρ αν και το σώμα τούτο , ακατάστατος ή πόλις | κώσεως, έτη διακόσια ενενήκοντα εννέα , ομού έτη

εκείνη έσται, πολέμους και μάχαις ταραττομένη. Εύ- έως του Χριστού απ' αρχής εφη'.

θέως ούν ο Πτολεμαίος άγει αυτόν εις Αλεξάνδρειαν και

ποιεί τάφον εν τώ ιερώ (4) το καλουμένω Σώμα Αλε
ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

ξάνδρου , κακεί το σώμα ήτοι το λείψανον 'Αλεξάνδρου Ουδέν τα φαιδρά τούδε του κόσμου, φίλε .

καθίδρυσεν (6).
Πρίν γάρ φανούσιν, αφανίζονται τάχει ,

“Ως άνθος , ώς άγρωστις , ως σκιάς όναρ.

ΚΕΦ. ΛΕ' .
Τα χείρονα στέργουσι κρειττόνων πλέον.

Θάττον πρό ώρας τα καλά παρατρέχει .
Έζησεν ο Αλέξανδρος έτη τριάκοντα δύο εβίωσε δε

Ουδέν το καινόν της τροπής ταύτης , ξένε :

ούτως · από είκοσιν ετών εβασίλευσεν έτη ιβ' ( 1 ) . Πολε- Ανθεί μόλις , φθώσι δε , φθάνει ταχέως

Νnomen exciderit. || 2. fullcov C. || 3. Versus distinxi etsi mutilos; antiquiorem versuum formam servavit Valerius. || 4. Ttapà

το ιερόν C. ] 5. addit C : Εκεί ούν αυτού και στήλην εκ λίθων φεγγίτων ο Πτολεμαίος κελεύσας αναστήσαι , αφομοίωσαν αυτό

τον εν τω καιρώ του θανάτου αυτού γέλωτα και Χαρμήδους τη χειρί επικείμενον , ώστε τοσούτον ήν αυτώ το ομοίωμα , ως

[ δοκεϊν ] εκείνον αυτόν είναι . τον Αλέξανδρον θρήνου και δέους επίδειξιν έχοντα . Ούτως δη Αλέξανδρος πολεμών και μαχώμενος

και επαρθείς τη δόξη και τη φρονήσει και τη ανδρεία υπέρ πάσαν γενεάν βασιλέων, ουκ έφθασε διαπεράσας τον βίον και το

απροσδόκητον του θανάτου , αλλά της τοιαύτης βασιλείας και παμμέγιστος βασιλεύς το της δόξης εάσας γέρας εξήλθε τον βίον .

Cap. ΧΧΧV. 1. Sic etiam C. addens εν τη περιγεία , omittens ista πολεμών δε ενίκησεν et seqq . usque ad φυλάς ιδ ' , pro

his ponens: έκτισε δε πόλεις δώδεκα ταύτας . α' Αλεξάνδρειαν την κατ’ Αίγυπτον . β' 'Αλεξάνδρειαν την εν "Όρπη ούσαν. γ' ' Αλ .

την εις Κράτιστον. δ' Αλ.την ενΣκυθία τη γή . ε' 'Αλ . την επί Κρηπίδος ποταμού . ς' Άλ. την επί Τρωάδος. ζ Αλ. την εν Βαβυ

λώνι. η' 'Αλ. την εις Περσίαν. 6' Αλ. την επι Βουκεφάλω ίππω. ι ' Αλ. την επί τω Πώρω. ια' Αλ. την επί Τίγριδος ποταμού.

ιβ' 'Αλ. τηνεπί Μεσεγγίστα (sic) . Codex Alita habet : Έβίωσε μέν ούν Αλέξανδρος έτηλ [β ] ( triginta et tres Val .) , από ιε

( XVIII Val . ) ετών αρξάμενος πολεμείν επολέμησεν έτη ιζ'. Μέχρις κ' γεγένηται ** , τα δε άλλα [ιβ] εν ειρήνη και αμεριμνία και

ευφροσύνηέζησεν . Yπέταξενέθνη βαρβάρων κβ' , Ελλήνων ι' . 'Έκτισε πόλεις ιγ' , αίτινες μέχρι του νυνκατοικούνται και ειρη

νεύονται , Άλεξάνδρειαν την επί Βουκεφάλω ίππω , Αλ. την πρός Πέρσας , Αλ. την επί Πώρω , Αλ . την εν Σκυθία , Αλ. την επί

του Τίγριδος ποταμού , Αλ. την επί Βαβυλώνος , Αλ. την πρός Τρωίδα , Αλ. την επί Σούσοις , Αλ. την προς Αίγυπτον. Ιgitur

quinque nomina urbium exciderunt . Cf. Malala p. 175 ed. Bonn . : 'Έζήσε.. έτη λσ', εβασίλευσε τα πάντα έτη ιζ', ο δε

πόλεμος αυτού εκράτησεν έτη θ', υπέταξε δε βαρβάρων έθνη κβ', Ελλήνων φυλάς ιη ' , και έκτισε πόλεις αυτός και ο μετ' αυ

του πολλάς . || 2. Cod . Α : εγεννήθη μεν ούν Τυβίου τη νεομηνία , ανατολής ούσης : ετελεύτησε δε Φαρμούθι τετράδι , δυσίας **

Postrema desiderantur . Finis codicis. | 3. νεομαχίαν C Β.

XXXV. Vixit autem annos triginta et tres. Sed impe. | Alexandria apud Massagetas, Alexandria apud Ægyptum ,

rium iniit annum agens octavum decimum . Oinnes autem Alexandria apud Origala , Alexandria apud Granicum ,

difficultates ejus usque ad annos viginti et quinque fuere : Alexandria apud Tigridem fluvium , Alexandria apud

reliqua in pace transegit. Gentes barbaras ditioni suæ Troadam , Alexandria apud Sanctum , ( scm . cod. R. ) **, cui

subjecitnumeroXX et JI , Græcas vero sedecim . Sed civi- | quinque primorum , ut dictum est, elementorum idcirco

tates condidit XII , omnes nomine suo scilicet nuncupatas , sunt data nomina , ut in hisce elementorum nominibus

quæ sunt hæ : Alexandria que condita est nomine Buce- legeretur : ALEXANDER IMPERATOR GENUS IOVIS CONDIDIT .

phali equi , Alexandria montuosa , Alexandria apud Po- Obitus autem ejus diem etiam nunc Alexandria sacratissi.

rum , Alexandria in Scythia , Alexandria Babylonis , mum habent ..
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"Άκανθα δυσώδης γάρ ή κεντροφόρος ,

Έβλάστησε , τέθηλεν αυτής το κλέος .

"Εν ήμαρ ηφάνισε ταύτα πολλάκις ,

Κενούς τε κατέλειψεν αυτών δεσπότας .

Εν τυγχάνει μόνιμον , άφθιτον κλέος

Η αρετή , ής και χρόνος πανδαμάτωρ

Γνώμην αγαθήν δαμάσαι ουκ ισχύει .

Θέλεις τοιγαρούν παρ' εμού μαθείν , ξένε ,

Προς τι ταύτα έλεξα πρός σε ' ; νύν μάθε.

Βασιλεύς Αλέξανδρος ο κοσμοκράτωρ ,

' Ολυμπίας ο βλαστός , ευανθές ρόδον ,

Εκ βασιλικών αιμάτων βεβαμμένον,

“Ήρως βριαρός , γεννάδας , θυμολέων ,

ου μήν σπάθην έφριξαν ιταμών φύλα ,

Ού το δόρ ' ετρόμαξε περσών ή φάλαγξ ,

"Ος βαρβάροις άπασι πρηστήρ επήλθεν ,

Τετραμερή κλίματα, την γην, oικoύσιν "

Ούτος φαεινός όφθείς τους Μακεδόσι ,

Βαβαί : πρό ώρας εξέλιπεν , εκρύβη ,

Ώς υπό τον μόδιον έκλαμπρος λύχνος .

ΤΕΛΟΣ.

Ανεκαινίσθη το παρόν βιβλίον , Αλέξανδρος , εν έτει , ζοε '

( an. 7075 aer. Constant. , ii . e. 1567 a . C. ) ένδικτιώνος και

δια χειρός εμού του ταπεινού Ευσταθίου ιεροδιακόνου .

Θεού το δώρον και διακόνου πόνος

Γαβριήλ , του γράψαντος εν πολλώ πόθω .

Και οι αναγινώσκοντες εύχεσθέ μοι ..

'Αμήν.]
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IV . Quamquam scio ( 1 ) majora longe felicioraque ob id tumultuatos ( 1 ) ; saluti vero Romanæ tu mili

quæ profecto sint vobis exempla de maximis Con- tans, ei mox imperio contendens ætate , cujus te

stantinis patre et fratre; certe (quæ priora sunt gloriæ inmortalitas comitabitur. Etenim ne tibi

tempora etiamsi meritis secunda tu feceris) ipsos tantis ac talibus occupato ultra obloquar, hinc exor

illis , si quis functis (2) est sensus , voto accessuros dium faciam .

existimo.

PROSAPIA ALEXANDRI.
V. Tibi in Persas hereditarium munus est , ut qui

Romana tamdiu arma tremuerint , per te tandem ad
XII . Alexander, natus Olympiade , generis Æaci

nostratium nomen recepti, interque provincias vestras darum , patre ambiguus fuit, Jove Hammonetalide
civitateromana donati, discant esse beneficio vincen- sobole et (1) Heraclide Philippo conpetente. Sed ubi

tium (1 ) liberi , qui omnes illic fastibus regiis milites Philippo successit,eumque ultus est, Pausania cæso

bello , servi pace censentur.
cum tribus filiis , quod hi præsidentem Ægensi thea

VI . Igitur si Terentius Varro Gneo Pompeio olim
tro Philippum interemissent; fundato protinus im

per Hispanias militaturo librum illum Ephemeridos perio Macedoniæ , omnique in jus suum artibus (2)

sub nomine laboravit, ut in habiles res eidem gres- regiis Peloponneso quæsita, consensu cunctorum in

suro scire esset ex facili inclinationem oceani, atque Persas ducere exercitum meruit, solis id modo La

omnes reliquos motus aerios præscientiæ fide peteret, cedæmoniis rennuentibus , non merito indigni, ve

ut declinaret ; cur ego ( 1 ) tibi rem nostræ salutis ad.
rum pudore posthabiti (3) sui nominis ( 4) : quoniam

gresso non ut ex bona flamma virtutum hanc facem imperium sola res est , cujus pretium periculis æsti

præferam ? quoniam quantum ingenio minor, tan
matur,

tum hoc volo Varrone sum potior : uti vel inde , XIII . Quibus Alexander deditus ætatis anno vi

quamquam corporis liber, animi tamen vobis militem cesimo , ut se tanto apparatui idoneum faceret, legit

viribus .
militem voluntarium ac sibi voto conpetentem : non

VII . Modo indicio sim , quam illi viam fortitudini
numero uberi, verum viribus alacritatisque usibus

straverint, quæ tibi nunc pro omnium salute car
animatissimum . Etenim quoniam id esset commo

penda est. Neque enim ego hic elegantiam sermonis dius , sese in exemplo ponebat. Quippe ipse visu

affecto , cui de commodo usus ipsius laboratur : eum
arguto naribusque subaquilinis fuit , fronte omni

sit felicitas major tali in opere versanti, præisse nuda plerumque, quamvis pinguius fimbriata de

quod prosit , quam conposuisse quod placeat : ut exercitio ob vehementiam equitandi, cujus id arbitrio

quo segnitior fuerit dicti simplicitas , hoc et fidei dabat , ex quo reclinam comam jacere sibi in con

plus et luminis habeat enarratio ; quippe quoniam trarium fecerat : idque agebat decorius militi, quam

in talibus veritas palmam rapuerit eloquentiæ : si deflueret.

quæ ubi arte protegitur , scriptor pro actore lau- XIV . Statura juvenis mediocris , membris exsuc
datur.

cior, sed quæ nullas ferventi moras adferret : quod

VIII . Sed mihi hic et materiæ parilitas blanda est plus usui quam contemptui lenocinaretur. Crebrio

et germanitas spei de te scripturo potiora tum ribus quippe musculis tuberascens, miris nervorum

Alexandri gloriis , tum Trajani , quibuscum tibi sane cætibus intendebatur. Pernix cursu quo vellet, et

commune est fatalem hanc belli lineam tangere : vehemens impetu quo minaretur ( 1 ) ; nimius tormento

quoniam ætas quoque alterius nunc penes te est , al- jaculandi , conlineare (2) quem destinasset peritus,

terius vero consilium , quo vincis ætatem.
fervens irruere quo audendum , copstans excipere qui

IX . Quippe Alexandro illi interim sic æquabere : confideret , eminus certus , comminus violentus,

magnus ille cognomine , tu vero maximi filius : ea
eques improvidus turbidusque , pedes interritus perdem fere natus terræ sub parte , eodem atque ille ( 1 ) vicaxque.

ducis exercitum numero militum par, sed melior exa- XV. Multus ad imperia difficultatum , onerosior

mine : eandem ulturus injuriam es , sed disparis con- tamen exempli proprii irritamentis : quoniam bono

tumeliæ .

opere præveniri pudibile ducebat , juventæ munus
X. Ex quo jure sane sit præsumendum , quod

e corpore alacriter petens. Ipse barbæ acutæ durioræquali omine militans pari potiare fortuna : hacte- et cetera candidus , et quæ sibi sane quisque rectius

nus socius exemplo , ceterum pro merito felicior. Si- consulat , aut ipsi certe imperatori vel militi velit

.quidem ( 1) deo præsidi acceptiora sunt vota quæ fas Quippe ego tibi Alexandrum dixerim , tu te videto.

et modestia concepit , quam quæ efferis moribus in- Nam nec blandiri proposui, et nolo videri auribus

consulta arrogantia rapit.

gratiosus , ubi oculis judicare de te tuis omnibus liXI . Ille sibi soli vicisse gloriatus factusque in cet ( 1 ).

amicos sævior, quo felicior fructu victoriæ , calluit
XVI . Is igitur magnus usu sibi Peloponnesi vires

IV. jussio C. || 2. functus C.

V. 1. viventium C :

VI. 1. ergo C.

IX . 1. inde C.

X. 1. siquidem quoniam C.

XI . 1. tumultuatus C.

XII. 1. aut de c. || 2. arcibus C. || 3. posthabitum C.

|| 4. numinis C.

XIV . 1. miraretur C. || 2. continari C.

XV . 1. lucet C.
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viritim oppidatimque multa benivolentia pigneratus , armatis , incerta sub soli validitate ( 1 ) , divina (2)

est, Thracas quoque animo variantes impigre sub fortuna vix tamen profundo sese vultu liberi (3) dexte

egit ab Orbelo monte qui imminet Philippis urbi risque emersissentmutuo adminiculabundi : mox eis

Philippeæ ( 1 ) , Hæmo continuus ad Istri ostia : erat scutum levare , tela imminentium fundere (4 ) ,

eximque cum , mari dextro perque Euxinum mili prærupta littoris complanare, trudere infestantes.

tans,Mæoti transmissa , jam remeans Gothos irruis. Tum quisque evaserat prior, vim cavere , sequentes

set , eos quoque superat bello , die eadem regressus educere , ordines struere laborabat.

ad suos : tuna Dacas (2) Mæsosque et Illyrios Dal XXII . Satis tamen constat , hic quoque laudis

matasque omnes justis proeliis superat componitqu
e
, palmam penes regem fuisse. Dirigens quippe Alexan

et Thebas Bæotias diruit tumultuatas.
der ante omnis cornu dextrum scandensque littus

XVII . Itaque iter in Asiam auspicanti nuntiatur obviam , cum in sese duces hostium excivisset , fer

Orpheos musici statuam plurimum sudavisse : idque ventius bello usus , dampno militiæ periclitabatur.

laboris fore ingentis indicium (1) litteratis laudes Namque ubi ei lasta præfracta est , dum circumspe

ejus cantantibus dictum . Quo magis ortu veris Hel
ctat suos dumque sibi porrigi aliam petit , irruenti

lespontum proficiscitur, mandata imperii Macedonici Mithridati , qui gener Dario regi erat, telum quod

tum Peloponnesi Antipatro procuratione sub sui accepit intorsit. Quo protinus strato , etiam tunc et

nomine : nec plus suorum quam peditumn X equi . in hæc intento a tergo supervolat Spyridates , libra

tumque comitatus V milibus proficiscitur. veratque jam acinacem post galeam cæsam bra

XVIII. Agmen vero ceterum et auxilia circa gen - chium bellantis Alexandri petiturus ;ni viso Clitus id

tium classi vehebantur belli usibus divite , quæ faceret quod minabatur.

Amphipoli in Strymone in ancoris ( 1 ) erat . Eo usque XXIII . Eis cæsis , aditus bellantibus datus et vir

a matre deductus acuitur ad gloriam . Ita nobilitas et tutis exemplum reliquis insequentibus. Nec ( 1 ) deni

in feminis periculis est amica . Igitur ipse per Ab quefuit mora transitui , prælio (2) ita non multo post

deram Maroniamque tum Hebrum et Melanam debellato, internicione hostibus cæsis ( nisi pauci qui

amnes , classis vero circuitu omni XX die Seston
studio fugæ arma propere abjecerant ) captisque (3)

uterque adpulere, Abydumque transmittunt , et diis aliis , quorum plerique Athenienses Persis precio

heroibus, qui apud Ilium , litant , ubi hasta humi fixa
militabant : quos quidem ferro viuctos Macedoniæ

omen sibi facit Asiæ bello quærendæ quam Persa rura colere jubet. Utrimque cæsos humat (4) . Prædæ

miles ea tempestate possidebat. pleraque jactans gloriæ matri transmittit.

XIX. Exim præmittit Parmenionem et Attalum XXIV . Igitur hac belli fortuna in confidentiam

duces , qui satrapas VIIomnem Asiam prætendentes consequentium ( 1 ) eruditus , Lydiæ Sardis et reliquas

irritamentis a sese diducerent spargerentque : quo- recepit Asiæ civitates aditu indemni , Persis navale

niam primo conflictu de summa belli decernere, bellum frustra temptantibus , quoniam terrestribus

priusquam suos in hoc erudisset , Alexander decli- undique sumptibus aut præsidiis arcebantur.Fuit

nabat. Sed enim satrapæ notam ignaviæ declinantes tamen Alexandro etiam Halicarnassi anceps bellum ,

quam in se scirent a rege supplicio punitum iri , ubi
quam , obsidione vix coepit et diruit : propiciatus

de Alexandri adventu comperere , apud flumen hinc (post) reginæ , cui mox reddidit regnum ejus

Granicum congreges locant castra : quod is Gra- urbis , ab eaque se filium dici dignantissime pactus

nicus Idæis ( 1 ) conriviis repens præcipitio montano est (2) .

descendens ruensque impetu plusquam agmen na XXV . Exim Lyciam ac Phrygiam suas facit :

vale : quo (2) sperato segnius venerat eminus (3) cumque ageret Phaselide, audit Aeropi filium novare

Macedo. adversum se res velle , hortatu Darii , Asinæ inter

XX . Res vero erat Barbaris ceu secura , Græcis nuntio, ut si is magnum Alexandrum oppressissel,

ardua , amnem tantæ latitudinis et torrentis pro regno ejus uteretur , additis sibi auri talentis mille

fundi , abruptis utrimque ripis , adversum aciem
et amicitia Persarum : quod is Alexander Aeropi ,

evadere , quæ multiplici numero gregatim sparsis interfectoribus Philippi conscius , heredis ejus cle

obsisteret. Nihilominus ubi suos quoque Alexander mentiam callidam suspectaret : et est creditu facile

velut ex pariobviaturos sub luce conposuit,paulisper quod conscientia opinatur ad sui meritum . Ea ergo

moratus, itidem ut digesta acies erat æquali fronte ,

vadum evincere incitat.

XXI . Ita res belli audaciane an vero fortuna plus XXI . 1. validi C. || 2. divinæ C. || 3 vultu liberi idex

sua peragatur , haud pronunties exemplo præsen terisque cod .; vultu modo liberi dedit Majus , quo nil

tium . Ubi ordo quippe tot alvei milibus obtentus sanatur; vultu fortasse erat vorlice, aut latet suffultu

corporum vel tale quid . || 4. retundere ? Maj .

XXIJI . 1. hæc C. || 2. quæ prælio C. || 3. caplisve C. li

XVI . 1. urbe Philippea C. 1 2. Dahas C. 4. utrique cæsos humant C.

XVII . 1. inditis aut inclilis C. XXIV . 1. inconsequentium C. || 2. Verba Fuit tamen

XVIII. 1. in Strimone incoris C ; Strymonis in litore Alexandro ... pactus est scriba cod . Reg . 4880 in margine

correxit Majus . Strymone ancoris Letronniu z , ad Julii Valerii lib . I. c . 42. (p . 48 ed . nostr ., ubi vid . not. )

XIX . 1. Granicusa doris C. || 2. in quo C. || 3. num notavit. Pro hinc post reginae ibi est hinc reyinæ , pus

exercitus ? Majus .
( pius ? ). Adæ nomen desideramus.
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reprobata, ex consilio hominem amolitur, Pergenque , apparatu abesse bidui viam ( 1 ) . Quæ res Macedonas
Pamphyliæ protinus transit . itinere præversos tantum in belli ardorem spe præ

XXVI. Hinc Aspendiis condicione imperata , cum sumptæ victoriæ levat , ut ipso biduo gravarentur

Side tenderet , neque Aspendios obsequentes jussis mora et tædio .

audisset , regressus eos captivavit transitorie. Tum XXXII . Issum denique uterque concurrunt,

itinere mutato Pisidiam ( 1 ) una cum exercitu repe- | aciemque angustis loci faucibus struunt. Atque hie

dans, reniti ausam invitamque obsequiis Sagalassum sane operæ pretium foret , si modo suscepta opera

expugnat urbem monte munitam : perque Sagarim pateretur, referre in milites utrimque regalia incita

Phrygiæ amnem Euxinum venit. Eoque de Mace- menta : ut hinc Græcis ultionis necessitas dicta

donia sibi eques pedesque miles adhærescit viribus sit et sui dignitas et præjudicia fortunæ ; at contra

quam numero magis : quo auctus protinus per Bi- Persis adrogantia ventilata : cum summa utrubi

thyniam et Galatiam tum Cappadociam , superato fuerit , vitam illic relinquendam unde non victoria
Tauro Tarsum Ciliciæ venit multo labore (2) , ur- sequeretur.

bem sibi pæne fatalem ex hac periculi facultate. XXXIII . Quamvis Alexander Hammonis numine,

XXVII. Arsames satrapa magna cum manu bello ut paterna sui procuratione, in spem uteretur militis

in se etiam tunc paratus ferebatur, adhuc ( 1 ) Ciliciæ creduli : quoniam res ( 1 ) securis dei altero tanto ju

potens. Eo usque (2) Alexander, ut ei mos erat , armis stiusantistat , et eruditio fit audaciæ confidentia præ

gravis peditem suum pedes ipse in acie comita - judicii , accedente (2) ad commodum sui quod hosti

batur. Sed enim aufugerant qui armabantur ab illic de loci lege ad emolumentum peribat, cujus

Arsame. DC milia bellatorum in parte vigesima numeraban

XXVIII . Ipse ubi Tarson invehitur, sudore et tur : verum conditio situs vires æquaverat , in fauci.

pulvere miles decens, labore et honore regali , Cyd - bus loci æquis frontibus concurrentibus.

num amnem videt urbis ejus media pervadere, cætu XXXIV. Hic ego ( 1 ) facinus auditu dignum non

civium coronatum , mundum facie, acutum frigore, prætermittam in loco ponere. Quippe Alexandrum

nimium agmine, festinummeatus, ripis virentem ( 1 ) : ferunt, ubi pernox aciem suam voto conposuit sti.

delectatusque tali elemento seu fluento , victus æstu pavitque securior laterum ; adeo post id pingui somno

ac desiderans frigoris , an ut fortitudinem sui in- soporatum , ut adulto jam die hosteque propinquante

tuentium civium theatro lactaret , saltu pontem flu- vix ducibus excitaretur. Quæsitumque ab eo et quid

minis scandit, una clypeo loricaque et (2) telo cum causæ esset, quod sub illo discriminis tempore curæ

casside, inque amnem sese translatus alacri saltu plenus adeo solito diutius ac profundius cubitavisset ?

præcipitat, ejusque omnem , retentans arma, latitu- eumque dixisse lætiorem : Sane non frustra , quod

dinem natat. Ita interpretatus (3) est regiæ fortitu - insperata sit copia sibi hostium data,securum factum

dinis formam ex se militi dare qui sese jactaverint. acie disposita pro sententia.

XXIX . Sed minores animo corporis ei vires XXXV. Postque id ipsum dextrum cornu duxisse

fuere sustinendæ injuriæ . Calens quippe omnis ac in confertissiinos Persas : et Thessalos equites mox

vaporatus, hausto fluminis frigore penetrabilius insecutos ac minaces maxime hostium globos ilico

utique quo rarior ( 1 ) , tantos febrium sibi contractu discidisse , acrique impetu agmen ad amnem Pina:

nervorum vapores excivit (2) , ipsis vitalibus vi fri rumtrusum in terga vertisse : plus multitudine sui

goris ebriatis , ut spe bona medici laberentur, ni hostibus quam metu fugave turbantibus.Ipse denique

amore in eum diligentiores fuissent. mox Darius curru relicto et in curru insignibus regiis,

XXX . Tum quidem fertur illud specimen exti- ægre illi fortunæ eximitur . Affectibus ( 2) quoque in

titisse Alexandri virtutum ad amicitiam memorabile. tentoriis regiis hosti relictis : dolori dedecoriquequæ

Philippus medicus alvo ejus incitandæ potum para- spolia tam fæda quam bello non necessaria : matre

bat. Id Parmenion æmulus Philippo venenum et conjuge comitantibus filiabusque duabus et filio.

noxium dicens , litteris regem uti letali prohibebat. Opuni tamen ejus minus opinione illic inventum ,

Quas ubi Alexander hausturus excucurrit , chartam quoniam pleraque festinans Damasci commendaverat.

medico legendam dans , ilico ipse poculum stringit , Alexander tandem (3) victor ad Darii epulam et ten

unaque vitium morbi et calumniæ diluit : docuitque , torium subit : isque finis bello fuit.

amicitias probatas secundam non recipere delibera- XXXVI. Insequenti Alexander die , etsi gravi

tionem . femoris saucius vulnere , obiit tamen cunctos , et

XXXI. Post id magnæ curæ Alexandro fuit Cili- quisque desideratus utisepeliretur et Persa ex pari
ciam quoque omni hostium interpellatu purgare. jubet : quisque vulneratusut curaretur, donatis his

Janique Mallon urbem adpulerat Ciliciæ non igno- regie ,quorum in bello ipse commilitio fortitudinis

bilem , cum Darius ei adnuntiatur omni cum belli testis erat aut socius difficultatis.

XXVI . 1. Pisidia C. || 2. laborem C.

XXVII. 1. ad hæc C. || 2. eosque C.

XXVIII . 1. ipsis virenie || 2 vel C. || 3. interastes C.

XXIX. 1. ratior C. || 2. exivit C.

XXXI. 1. via C.

XXXIII . 1. re c . || 2. accente €.

XXXIV . 1. ergo C.

XXXV. 1. ægregiæ C. || 2. effectibus C. ||3. tamen C.



ITINERARIUM ALEXANDRI . 159

XXXVII. Audito tamen captarum Darii mulie- mates tamen pauci in Herculis templo reperti honore

rum ( 1 ) ululatu , quibus visa arma Darii vel currus numinis sospitantur .

opinionem cæsi regis adferebant, exisse ad eas (2) fer- XLIII. Hæc dum Tyri geruntur, Darii legatio re

tur et honorifice vidisse , regieque observari jussisse. venit ceu si auctione regni pausam malis præsentibus

Obi additur, Hephæstiona una cum vidissent indis- petens pretii delinimento lucrique additamentis li

cretius cultum (3), de auctu corporis melius opinatas, vens gloriæ conpetitioni, quo pars major mortalium

ipsum pro Alexandro salutasse .' Sed enim errorem vincitur : nam virtus in paucis est . Quippe ad decem

hunc matre Darii erubescente , dixisse regem , nihil milia talentum auri pro matre et filiis uxoreque

eam erroris ejus pænitere debere : in utroque cnim sponsa jam pridem addebat quidquid utrique regno

se Alexandrum salutatum . possidendum limes Euphratis dispesceret ( 1 ) acmu
XXXVIII . Darius tamen collectis ex fuga ferme niret a se datum iri cum filiarum una quam sibi

ad IIII milibus equitum , Euphratem petit insequen - victor nuptiis delegisset ad fidei religionem.

tibus interponendum . At enim Alexander præcoque XLIV. Hæc adeo ampla videbantur, ut Parme

properans, Cæle conposita ejusque urbibus confir- niona sit relatum , se sane dixisse si ipsus ( 1 ) Alexan

matis , Pænicis quoque Syriæ res invisit , et Stratona der foret , oblata petiturum : responsumque a rege ,
Gerostrati filium qui Persis navalibus præerat , sup- se quoque si Parmenion foret oblaturum . Renuntiari

plicem recipit libenti cum venia suum factum . Ab denique Dario jubet inscientiam sui (2) ridere , quæ

eo aurea corona coronatus Aradum ( 1 ) multasque sibi omnis est sua , partem malle (3) quam universitatem .

alias adhibet civitates. Nam de ejus filia , ni temperare sit pulchrius, copiam

XXXIX . Ibi Darii sumit supplices litteras se culpa non morari : sibique ipse si consulat , sensurum (4)

purgantis , neque belli causas ab se ortas , verum coram nosse victoriæ modum quisque noverit vincere.

lacessitum obviasse. Quæ utcumque res fuerit sese Hic Darius pace desponsa parando rursus bello in

nunc quæsere matrem sibi affectionesque restituat , cubuit cunctis suis viribus .

quarum pretium facere auri talenta X milia . XLV . At vero Alexander Palæstina sibi integrata ,

XL . Verum Alexander refert : Si præcedentium ire Ægyptum destinat. Sed enim Gazan Batis Eu

memor sit , belli fortunam Persarum merito incli- nuchus advorsum transiturum armaverat , quod ea

nasse : frustraque nunc offerri sibi ceu si sint dubia urbs suggestu ardua , barenis circa perpinguibus,

quæ jure Martis jam sua sint una ipso qui largiatur. ut humectis satis subsidiis , vallaretur : validamuris ,

Darius vero si velit reabse fortunæ parere victorisque difficilis accessu , ambitu maxima . Quare quoniam

nosse clementiam , quid quæso interest ut manu ita ad gloriam arduis res amicior quo ( 1 ) difficilior spes,

et moribus sponte se ( 1 ) dedat ? Neque pæniteat sui hoe ardescere rex inpensius , rimarique laudem de

ni bellum mavelit . moliminis difficultate .

XLI. Hisce responsis, Damascum capit obnisu XLVI . Igitur et accessus adgestu solidatur, et

levi opum conditorium Persicarum . Tum legatos in - bellum jam sacrificio commendabat; cum ales quæ

tercipit Thebanorum etSpartanorum ( 1 ) Dario blan- piam aræ lapidem supermittit. Quæ vateset quisquis
dientes , sibi iniquos. Neque in eos inmitius hæc conjectare in artibus habent,et excidium urbi

consulit gentium jure , sed dans modestiam tem- portendere et ruinam , et regi periculum præmo

pori . nent , ni caveret . Neque res ultra differtur : eruptio

XLII. Tyrum tandem ( 1) veniens, sacrificare quippe irruens indigestum etiam tunc militem

Herculi voluit , quod secus incolæ æstimantes , in- turbat.

ternuntiis cæsis , causas belli sibi et excidii peperere. XLVII. Quem ubi Alexander viritim accitum

Arceri quippe rex aditu dolens , urbem obsidere in obvium confirmatumque ratione quantocius ipse

stituit. Ea Tyros insula etiam tunc erat haud procul prævius ducit , nil prædictorum ( 1 ) memor aut magis

continente , adeo ut facile sibi Alexander vindicaret, imperii quam sui ; catapulta humerum vulneratur gra

quod adgestu jacto eam urbem terræ continuet. viter quidem : sed enim animo vim corporis sarciens,

Inque id protinuse Sidone naves acciuntur, unaque capiendæ urbis spem vaticinii fide de suo periculo

his Gerostratus rex Aradi venit , relicto satrapa Au- ratam sentit : et posthabito vulnere ut perdurat , ad

tophradate et Medica amicitia : Pænices quoque et motisque obsidialibus machinamentis cum cuniculis

Rhodii Soliique vecti classibus suis et una Mallonii insertis , idque assidue ac profundius, quarta demum

Cypriique utiles bello navali Lyciique (2) adfuere, die irruit Gazam ac diripit, coliquein posterum sinit,

adgregatis etiam ex Macedonia navibus ac militibus. usus ejus studio et opportunitatis , ut qui hæc talia

Justo jam denique apparatu opus coepit : triduo fa- sibi vinceret.

cile laboratur. Hinc (3) macbinamentis admotis dis- XLVIII . Hinc septima die Pelusium et opima

jectisque muris et internicione incolis cæsis , obti

XLIII . 1. Euphratre displiceret C.

XXXVII . 1. multorum C. || 2 eos C. || 3. cultu C. XLIV . 1. ipsius C. || 2. inscientie visui C. || 3. male

XXXVIII . 1. Arabium C. C. || 4 consulam sensulum C.

XL. 1. sponte sedebat C.
XLV. 1. quare quodam ad gloriam arduis res amica

XLI . 1. et partem unam C. quod c.

XLII. 1. tamen C. || 2. navalidii C. || 3. hic C. XLVII. 1. prædictum C.
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Ægypti venit ,jam classe præmissa , nihil sibi Mazace mox duobus pontibus amnem eum transit , quamvis

satrape ejus loci audente subsistere. Quare inde Mazæus (2) missus Darii interturbaret. Eximque

naves Memphim per Nilum suburgueri jubet , ipse læva habito Euphrate montibusque Armeniæ , pro

per Heliopolim pedes eodem occursurus : ibique utensilium commodo itinere quæsito, Babyloniam

diis Ægypti sacra facit et sacros agonas exsequitur. tendebat.

Exim ( 1 ) Memphi defluente exercitu Canopum de- LV. Ibi speculatore forte intercepto Alexander,

scendit . Quam circa , loci facie delectatus , condendæ quem in hos usus sibi Darius armaverat, noscit eum

urbis desiderio occupatur : Divum ævo re ( 2) proxima jam Tigreta (1 ) amnem appulisse, obstiturum scilicet

mortalibus insciens in opere pulchro perpetuari no- transmissuris ibi longe auctiore exercitu animo nu

men auctoris. meroque. Verum cum is consilio mutato pedem de

XLIX. Igitur ubi solum describi conveniret , ejus amne retulisset a tergo hosti venturus , Alexander

scientiæ artificibus , quos architectonas vocant, li protinus eum alveum transit præruptis difficile su

mitandæ humo ferunt pulverem defuisse : eoque perabilem .

milites jussos , quisque secum alphita esui potuive LVI . Ibi suorum viribus fotis (1 ) et ad futura pra

gestitaret , ea cuncti conferrent : eximque illos solo doctis , agmen jam acie composita ducebat. Quarta

pingendo paruisse. Sed enim mox in cetera provi- denique die eminus e celsioribus speculis equitibus

dentia rege distento , adlapsas alites depastasque palabundis, ut sese videre, concursu protinus habito

edulium aspergine liniamenti . Quod portenti con- pars aut cæduntur aut fugantur. Sed enim ( 2) agmi

jectatores cum secus ducerent , Alexandrum sermo nis pondus Dario ipso duce omnisque belli apparatus

est pronunciavisse , eam urbem multis circa palan- haud procul indidem habebatur, una omnibus gen

tibus vicinisve gentibus altricem futuram . Hæc mo- tibus barbaris , quæ nominis alienæ nostratium , sibi

lienti omnis quisque faverant Persis , relictis satrapis, mutuo peramicæ sunt; erantque eis numerusin XL

Alexandro accessere : corainque pro merito aut vo- equitum milibus munitissimus , pedites (3 ) vero his

luntate laudantur. tricies tantum ; falcati currus ducenti et elephanti

L. Ipse Hammonis sacrum longe in desertis situm , turriti , quæ (4) illis est pompa jactantiæ .

ut illa sibi opinio patris staret , itinere incerto et in- LVII. Hisque cum copiis castra conlocantjuxta (1 )

limitatis locis magno dierum plurium labore conten- Bumelum (2 ) amnem Arbelo urbe non procul, vel

dit , quoniam harenis æqualibus diu non dinoscibile quod alii mavolunt in Gausamelis (3) , id loci nomen

est . Denique duos corvos draconesve prævios ivisse est . illic fertur orso Dario (4) suos in bellum ad

aiunt inimici fabularum donicum locum sacri appu- hortari visum eunuchum , qui una affectibus captus

lit ire, sane secretum deo et ad mira quæque cre- refugerat, commodum dixisse quo castitatis honore
dendum .

utque regie sui haberentur : tunc illum petiisse (5)

LI . Quippe per immensum illud pelagus harena- divinitus pro concione , si sibi jam fato non liceat,

rum loci facies offertur consita , arborum virens , ne- Persis Alexandrum imperare. Tum locum deligit

moribus umbrosa , inhospita solibus , fontis affluens , (6) tendendo ubi hostis visabundus erat. Id æquor

tam deo quam copiis dives. Hic pratis mollis, hic inoffensius equitabile, et Issico bello (7) condi
floribus picta , glauca hic oleis , hic ebria Libero , tio diversa : ut (8) quod illic animi virtute provi

hic palmis arboribus grandifera et cæsariata , inter- sum est , magna hic corporis rursus fortitudine

scatentibus nymphis et interloquentibus rivulis . peteret.

LII . Nec tamen illi ex ingenio nostratium fontium LVIII . Igitur omni quatriduo viribus suorum re

sunt. Quippe præcalidi noctis e medio sensim me . fectus, exploratoque belli loco , ne qua Persarum in

ridie frigent ad nivem gelidi : eximque tepentes in sidiæ , sarcinis Alexander relegatis , oratione incitat
noctis medium convalescunt. Salem ( 1 ) quoque of- suos : itaque provehit aciem silentio imperato , ut

fendunt nitore quo purior crystallus, et sapore gra- repens fragor fieret terribilior. At enim ea omni die
vissimo ceu si arte condiatur, forma terete qua ovum uterque trepidi et circumspectantes, itidem ut con

est, paulo majus quam ovum ex ansere , longius, cras- stiterant, in acie quievere ; utendumque noctis adjutu

situdine tote pervium lumine . Denique exim mola Parmenioni consilium erat : quod Alexander dissicit

sacrificanti pro thure est odoribus efficacior. specie victoriæ indecentis , reabse quia noctis fortuna

LIII . Hinc patris dei oraculis confirmatus Mem. confidere, ubi nihil cautioni licet, et imprudentiæ

phim redit , quo sibi legationes Græcæ convenerant. est et inscientiæ , quoniam consilia bellica longe

Et eæ referunt cupita nihilo minus voto lætiores. tutius oculi metantur. Quamvis ipsi haud anplius

Athenienses quoque captos Granici suos impetrant .

LIV . Enimvero ipse cognominis sibi urbis jam con- nomen excidisse videtur . eminentemque (sc. Tygrum ) re

ditu adolescente, surgentibus mænibus, tum belli re- ceptus amnem Euphratem transit. Letronnius. || 2. Ma

bus civibus formatis , Tyrum redit, classe præmissa : zucus C.

imminentemque ( 1 ) Euphrati receptus in urbem , LV . 1. i . e. Tiyenta , Tigrim ; codex Pigreta .

LVI. 1. fortis C. || 2. sedens C. || 3. pedes . || 4. tur
XLVIII . 1. ac sim C. || 2. rem C.

rique.

LII . I. sal postularent seqq. LVII . 1. junctum C. 1 2. Bulemum C. || 3. Causame

LIV. 1. Pro imminentemque Majus dedit Thapsacum- lis C. || 4. Darius c .'|| 5. nullius absque ejus gre

que ; ego addidi Nuvii mentionem ; etsi Thapsaci quoque I ereumpetisse C. || 6. diligit C. || 7. bellico C. || 8. aul C.
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equitum VII milia , id vero peditum quod Persis tur. Lævum vero , quod Darii cornu dextro obviabat,

equitum . ægre satis cura Parmenionis tuebatur : repensarent

LIX . Quare in hunc modum nocte superata , ubi
que Persæ dampna prædicta , ni Darium Alexander

cum die equites Scythas dextrum cornu suum irruere insequens per internuntium nosceret Parmenionis

velle et circumplecti Alexander videt , obvius tendit ; res vergere dampno haud levi : eoque comperto et

diuque ancipiti fortuna tandem tamen trusus hostis ancipiti satis bello eminus viso , regressus eidem

multo obdurantium dampno in terga convertit . Ul- subpetiaretur ( 1 ) . Neque enim mora bello fuit a

tra jam Macedonum pervicacia iverat : at enim Ba- tergo hostium venienti , quin viso tali auxiliatore

ctris pæne frontis in medio numero claudentibus ( 1 ) , cuncti protinus laberentur, ut spes fugæ blandior

convertit Alexandrum nuntius suppetiatum suis post cuique.

fugientibus, qui sibi (2) imminebat. Ac sic Scythæ LXIV. Quare ipse Alexander Darium insequi sta

quoque levati insecutore , ubi a tergo vacant , inte- tuit : agmen vero transmisso Lyco flumine , quod

grant vires reversi , Bactrisque congregantur, spe ultrorsum est , castra vallo munire , ibique quam

audaciam nutrientes . queant ocius refectioni consulere jubet , secundis in

LX . Fitque pugna acerrima jactatuum crebritate . tentos. Igitur Parmenion spoliis hostium et opibus

Quippe Pannoniis (1) alacritas est amica more gentis coactis opperiri Alexandrum statuit etiam ultra pro
suæ , vel obtinendum * expeditius præliantibus, quod gressum : quiubi Arbelum venit, quæ prior civitas sta

præter scuti usum loricæ , ut oneris , neglegunt : diis belli de loco ferme sexcentis sit , Darium quidem

contra hosti, quamvis gravis , impenetrabilis tamen nullum videt , ita volucer prætervolarat : opes tamen

ac satis firma corpus omne munitio clauderet et tue- ejus et arma tum cidar, apicem regium , curru una et

retur. Verum sic quoque inter eos * (2 ) Pannoniis , insignibus retrahit universis. Eo bello Macedonum

nunc impete retrudentibus aut concitantibus (3 ) diu- desiderati sunt viri centum ,equi mille, quorum pars

que æstu martio fatigantibus , inmitti currus ju- major insequendo Dario defecerat ( 1 ) ; Persarum (2)
bentur.

vero trecenta haud minus millia , totidem captis ,

LXI. Eaque res et fraudi Persis fuit et spira- spoliatis universis .

mento ( 1 ) quippe curulium falcium , discedentibus LXV . Darius tamen paucis una Mediam petit , Ba

his qui imminebant Scythis (2) , Macedones præ- bylone Susisque vitatis, quod eas urbes inleetu no

docti , pone ubi (3) inruere cursus intuentur, sensim biles victorem avide petiturum ( 1 ) protinus sibi gloriæ

in latera demissi (4 ) aditum , quidem transituris da- opinaretur , et id conjectare perfacile erat . Denique

banti, utrimque tamen equos bigas aurigantesque Alexander contendens cura et facie bellatoris terri

facile confixerant; idque adhuc Persis equestre bilis , in acie agens militem acuminatum (2) Baby

tantum proelium videbatur ac velitatio levis arma- loniam accessit minax motu quantum visi eminus

torum .
queat. Omnes protinus incolæ cultu nil tristi , enim

LXII . Quare Darius movet phalanga in Alexandri læticiæ simulamento obviam una muneribus effun- -

dextrum cornu quod ejus præsentia præponderabat, duntur(3):eoque genere universi ad meritum recepti ,

sensim tendens suos ut pauciores circumveniret . Sed
metum obsequio mutavere, gratantes sibi , nec victore

ferventius obvians , re provisa , plerosque Alexander secus ad modestiam credito .

dissicit, nec obsequi consilio sinit, adeo torrenti tur- LXVI. Illic igitur primum Persarum omni regno

bine et alacritate , uti Darius ipse , exemplo hostis disposito suis legibus, et ejus administratoribus datis,

et pudore ignitior ( 1 ) , etiam tunc agminis sui in Susas quoque majore longe victoris ( 1 ) specie pro

medio naviter bellans , ubi incondite suos turbare ficiscitur. Exim Tigri transmisso Uxios pergit , ef

videt , studio salutis neglegens cxistimationis in fu- ferum hominum genus , quorum quique campestres

gam verteret , idque curru , quod nobilius decebat. dicto (2) audientes fuere : montium vero incolæ de

Neque difficile ceteri pedibus in sententiam secuti (2) soli ingenio ferociores obstituros sese obnuntiabant ,

regis exemplum , paria consultant , dum Cadusii (3), ni more.Darii mercedem sibi transitus dependisset .

pars multitudinis Persicæ , rupta Macedonum acie Enimvero tunc Uxiis (3) supervenit improvisus, stra

in sarcinis prædarentur : qui tamen mox suorum
tisque obviis celsiora montium scandit. Mutata de

comperta fortuna , qua via tutior, fugientibus com nique adrogantiæ vice Uxii vectigales sese eidem
petunt deminutionem (4) .

profitentur.

LXIII . Sed hæc in Alexandri sane dextris ageban- LXVII . Exim relictis qui gravius armabantur, Py

las petit fauces montium Persicorum , ibique offen

LIX . 1. Manca hæc. Bactri £x0Xícovoiy Oliyouç ortas dit Ariobarzanen in se armatum Darii nomine stu

TO ) theloves Arrian. III, 13. || 2. quis imminebat c . dioque XL milibus peditum et equitum septingen

LX . 1. deb. Pæonibus. || 2. supple stragem edentibus tis obviasse. Ubi tamen sibi ingenium loci , quam

vel tale quid. In cod . lacuna unius vocabuli. || 3. conci

nantibus c.

LXI . 1. num experimento ? || 2. Scythæ C. || 3. in- LXIII. suppetitaretur C.

suere C. || 4. deniseti C. LXIV. 1. fecerat C. ||2. Persis C.

LXII . 1. agricior C. conjeceram calidior; at unice vera LXV . 1. inlectu nobile sere avideque petiturum c . ||

quam dedimus correctio clarissimi Letronnii || 2. secutus 2. astuminatus C. || 3. offenduntur C.

C. || 3. consultans quasivisia c . || 4. sic C. LXVI. 1. longes victum C. || 2. dictu C. || 3. jussis.

13
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mare.

manus hostium plus obsistit ; docent captivi circuitu belli meritumve victoris elegerunt, vel si qui ad ejus

posse consuli difficultati : quibus auscultans , fid judicium provocarunt (5) venia donati omnes : Græci

dicti prævisa , emensis nocte stadiis LX super- quoque mille quingenti qui Dario mercede milita

bant :

1)

transit Persepolim (2) , divitiis invitantibus : Cyri bello redigit in obsequium nihil omnium rennuentes

denique atque Xersii illic , ceu si tutius sitis , thesau- (sed enim Mardis , præter arma viresque, nulla sua

ris potitur (3 ) et amenitatibus aulicis : quamvis regia res est) opum cura posthabita perdurans, quæ cæ

igni abolita , odio (4) Xersii injuriæ , tum regis vo- teros hominum exercitos habet. Exim revertenti

luptatibus (5 ) , etsi jam suis , abolendis : scilicet ut Spartani se offerunt, qui Darii amicitiam petierant:

vicem damni ac labis meritum , quam ille invexerat sed custodiri mandantur suspecti simplicis conti

Græcis , repensaret. dentiæ

LXVIII. Hinc Mediam dirigit studio Darii ca- LXXII . Tum moratus Xazacertæ in Hyrcania dies

piendi , qui , si ulterius urgueretur insectantium per- quindecim , Parthos Arionosque proficiscitur,et Su

vicacia , transire decreverat ad Hyrcaniam . Quippe siam civitatem , quod Besum illic bello studere con

Darius Bactra populatus , tum omnibus adpetendis perisset , non regni modo , verum nominis (2) etiam

corruptis aut amandatis (1), dampno regionis(2)con- Artaxersii (3) veluti ad reverentiam sibi vanitate

tra insequentes cavebat . Ac si quid sibiregium aut de quæsita : quoniam multi refugæ Bactriani in ejus sa

affectu regio supersederat, id omne jam Pylas Caspias tellicium confluxissent electi mente jactantiæ .

relegarat (3) , unaque comitantibus et utilitate devo- LXXIII . Inque id destinanti Satibarzanes Ario

tis ut opinabatur, quos se sequi (4) coegerat , mora- rum satrapa nuntiatur, interfectis Macedonum urbis

batur. ejus ad custodiam quos acceperat, Arios pro Beso ar

LXIX . Qua re conperta , duodecima demum die Illo igitur præverteps sexcentis biduo stadiis

Mediam Alexander advolat , quod exim ultra abitu- urbem Artacoenta (1) Ariorum regiam venit. Quo

rus Darius ferebatur. Sed jam digressum una the- viso Satibarzanes una paucis conscius meriti fugit :

sauris insequitur unius diei reliquo intervallo : re- ceteri puniuntur mali consilii vel obsequii (2) mer

scitque a transfuga , pertæsos comites fugæ ejus , ceu cede . Quis gestis , Xazacertam (3) Alexandro re

si in gratiam potioris , Darium habere sub vinculis : vertenti offertur unus Darii interfectorum , afficitur.

Besum vero , satellitem regis ' , ejus insignia recepisse, que serviliter verberibus ac morte : edoctusque ab eo

Igitur voto pennatior et spe voti ignitior ( 1 ) et viæ super consciis in Besum ducit exercitum .

usus asperiore conpendio id elaborare ad pretium LXXIV . Eo vero itinere gentes subjugat plurimas :

moræ abscindendæ : inopinus (2) supervenit Beso , tuin Dracas , tum Arachotas barbaros vicinos In

confligentemque dampno non levi dispergit et dissi- dis ( 1 ) , mari Rubro imminentes : Arios quoque qui

.cit per vim clam fuga de medio (3) dilapsum . Ibique nuper obsequio defecerant : idque hiememulta ini.

reperiunt Darium interfectum a suis (4) qui Beso quum militibus inpeditis. Enim vero in hos ducibus

una fugissent. Quare corpus quidem honore regali inmissis, ipse Causasum tendit amore vincendæ dif

majorum ejus sepulcris inferri jubet. ficultatis , et illic quoque Alexandriam sibi ad fidem

LXX . Ipse vero , Hyrcanis quibus ( 1 ) visum ad laboris instituit (2) .

ingenium loci ac temporis reversionisque commo- LXXV. Quam molienti nuntiatur, Besum ultra

dum superpositis , Besum insequitur, sic animo fir- | transgressum Oxum flumen navibus superavisse,quas
matus, ut quadrifariam fugiens vallaretur. Denique omnes incenderit , ne persequendi (1 ) sit libido.

ubi canipos ingressus est , victori se dedunt Abraxares Igitur nibil moratus ipse quoque audet in Caucasum
una Phratapherne satrapa : Besus elabitur . Qua longitudine sui Tauro continuum , saxis incondite

cura deposita seu dilata , suos per loca belli, si quos arduum , neque gradibilem , ut videbatur, intersi
reliquerat, congregari jubet, refectisque his qua- tumque parvis (2) arboribus. Cetera terebinthum (3)
tridui mora Xazacerta ire decernit (2) urbem illic illic aiunt et silphium gigni : quo facile adpasci (4)

nihil optimæ posthabendam , quam præmissi in hoc oves floris ejus esu et usu frugis et radicium dele

ab Alexandro moderabantur. Sed concurrunt prius ctatas : eoque et hominibus gaudet carne sola con

etiam impedimenta agminis universi ( 3) loco belli

relicta accitaque post id . Sic enim regia jussa præ- c. || 4. ac si quis ad se C || 5. vel qui adjuvum judicium

scripserant. Ac si qui (4) ab se distracti fortunam putant c .

LXXII . 1. sic C. || 2. nomine c. 1 3. Artaxersi C. I

LXXII. 1. Apraxóava Arrian . , Artacacna Curtius. |

LXVII. 1. inoffendius C || 2. pde C. || 3. sequitur spa . 2. obsequio C. || 4. Xazacurtam ( Zeycpáxapta Arrian.)

tium unius vocabuli . || 4. abolica odito C. || 5. volunta- b . l . c .

tibus C. LXXIV . 1. Tum Dracastrum Arachotas barbaras

LXVIII . 1. emendatis C. || 2. regi C. || 3. relegerat C. barbarorum vicinas Indiis C. || 2. ad fidem laboris insti

|| 4. quæ secatene C. tulæ nominis difficuliate C.

LXIX , 1. ignolior C. || 2. inopin . C || 3. perbis clam LXXV. 1. par sequentis C. « quod fortasse ferri po

fugere medio C. || 4. ibique reperiunt in armasuis C. test. » || 2. paris C || 3. ceteraque vitio bonum illic C.

LXX . 1. Hyrcaniæ qs C. || 2. discernit c . || 3. versi II 4. ad pari C.
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tentis , martiis prorsus et belli usibus amicissimis . transjecto , ulterius ausi eo usque cæduntur, ut vix

LXXVI. Quippe hinc Besus non modo gentem ( 1 ) octo de triginta milibus laberentur.

oplaverat , verum quidquid suppetule insequenti LXXXI. Quibus gestis , Abii Scythæ ab Homero

bus foret , id omne corrumpens abolensque (2) in justitiæ laudati legatione se dedunt , moremque

cendio , geminaverat difficultatem paria temtanti gesturos victori profitentur, quantum solis corporibus

bus. Sed enim frustra id quidem . Ita omnibus su queant , quoniam quisque pauperior liberior infesta

peratis, quod se suosque Alexander docuerat (3) fama tore . Eorum denique moribus delectatus remissis

Aorni primum , tum penes Bactra viatica esse (4 ) , adjungit, studio vcri ( 1 ) discendi , qui quid 2) cole

ipse quoque Oxum jam superaverat. rent , aut viverent, renuntiarent. Ipse progressus

LXXVII. Ubi cum facultas transitui nulla esset , ad Tanaim illic quoque urbem sibi instituit haud

probat nihil ita mortalibus arduum , cui non viam disparem magnitudine cognominem Alexandriis :

perfacile sapientia straverit. Quod enim alias ( 1 ) idque usui cavens , si quando post in eadem milita

præsenti usui suppetiari adverterat, promere suos retur.

pellesjubet, quibus subtendere (2) gignentium frivola LXXXII. Sed inconciliantibus Besi sociis , ju

aridaque constringi quam maxime in vinculis cre gumque gentium noninantibus , metu pana septem

brioribus docet. His quippe pactis, substratu levium urbes consulto pari græcos custodes interimunt.

densarumque itidem et superjectu trabicularum ( 3) Quarum quæ Cyri civitas dicta Craterus multa cum

calcatu tabulandarum conexa utrimquesecus pellium militum manu mittitur obsessurus , neu quid ultra

pragmenta usum ratium integraverant sibique peco- liberius queant . Ipse Gazam primo congressu alias

rique. In hunc modum sarcinis transportatis , non que quattuor biduo capit .

superstantibus tantum fida militibus , sed annantibus LXXXIII . Tum Cyri adgreditur situ murisque

quoque animandis , si statio liorruisset, opinione fa- firmissimam , quam XV scilicet armatorum milia

cilior transmissio fuit, cum stadiis latitudinis alveus tuerentur, nulla victualium ( 1 ) indigentia : jamque

Oxi amnis pateret. machinis in id admotis (2 ) , repente amnem , ut prius

LXXVIII. Nec tamen quisquam ausus obsistere animo præsumserat , qui eam urbem agmine turbido

est , quin etiam nuntiatur jam planiora pervianti (3) interfluit , transit Alexander nihilque opinantes

bus ( 1) Besum ibi ( 2) vinctum a suis communi pre obtruncat . Tunc secure urbis ejus potitum se ratus

tium culpæ servari pro his , quibuscum fugerat, reum . animo deferverat. Neque inpune id , aut modestiæ

Quare exim iter solito patientius (3) facit. Ptolo merito : acriter enim incolæ congregati inter primos

mæum vero Lagi præire susceptum Besum ad seque qui inruperant Alexandrum quoque saxo caput gra

perducere antemittit. Nec mora , vinctus offertur, viter vulnerant. Sed non eo secius (4) inritatis proti

unaque flamma (4) iræ ejus extincta . Ita increpitum nus Græcis capitur civitas vastaturque, nihilo ninus

perfidiæ servilis , eoque (3) nomine verberatum , ad rege in opere fervente . Quæ vero septima civitas

pænæ conperendinationem custodiri in tempora man exempli metu ad modestiam ducta est .

dat . In ceteros venia liberalis. LXXXIV. Verum sic quoque Maracundam con

LXXIX. Hisque in hunc modum gestis , exim tendit , ubi sui obsideri nuntiatur, et pratera Scythæ

sibi equorum numerum integrat, qui admodum plu- trans Tanaim obturbabant. Quare suis legat propere

rimi omni genere difficultatum varie defecerant. Ipse suppetias. Ipse vicesimadie urbem , quam præcoepit,

ire Maracunda contendit, quæ Sogdianis est regia, substruit (:) pæna captivorum usus ad operis festi

Tanaimque exim qui subortus e Caucaso ingressu. nationem tali in tempore necessarii : datis incolis quos

rusque Hyrcanum mare Asiam Europamque disper- ætas aut vulnera deprecabantur, item (3 ) militiam

tit(1). Ejus pars fertur Tanaidos humo Asia paludibus nolentibus, aut etiam nequeuntibus et in id idoneis

Mæotis emergere denuo , causasque Euxino dare , peritia necessariorum .

ut cursu , quo volvitur, urgeatur .
LXXXV . Verum imminentibus Scythis superbe ,

LXXX . Eo itinere tamen præmissos Macedonum is (sæpe ( 1 ) conatum cum sacrificia cohiberent, idque

castra metatum , improviso offusi paucis indigenæ , creberrime) vincit imperatoria indignatione, vinceret

opprimunt obtruncantque, qui in triginta haud ratio quæ fato obviabat ( 2) . Ac nocte Tanai trans

minus milibus Alexandro venienti obversari decre misso tam facile quam audacter hostes primo incursu

verant. Enim mox Alexandro ingruente , ad mon fugat cæditque palantes . Eos vero intemperantius

tium celsiora concrepant. Sed ubi eis primo con persequens siti æstivæ succumbit. Neque aqua uti.

flictu fortuna blandita est, Alexandro crus sagitta bilis reperta . Quidquid de fluviis aut rivis ab æstivo

in lacunis erat , eo proni ac lingua lambentes hausto

ceu necessario , Jatente ejus peste corrupti sunt.

LXXVI. 1. gente C. || 2. corrupta amolilasve C. ||

3. docte C. || 4. vialicasset C.

LXXVII . 1. aliud C. || 2. promere suos pelles, qui. LXXXI . I. vero C. || 2. quidquid C.

bus subtendere jubet eis C. || 3. « trabilacularum C. LXXXIII . 1. nulli victualibus C. || 2. amoris C. !

LXXVII. 1. Sic Letronnius ; perinantibus cod. || 2. ubi 3. turbi C. || 4. sed nos eos etius C.

C. || 3. palientibus C. || 4. offerunt una seu Nammo. C. || LXXXIV . 1. si C. || 2. subruit C. || 3. lem C.

5. proque eoque. C. LXXXV. 1. hisæpe C. || 2. corrupta V. Arrian . IV , 6 .

LXXIX. 1. dispergit. C. 3. vacuale gestu C. || 4. hostilis vilio C ,
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Quippe ea qualitas alvo laxandæ efficacissima . Ita , tatoribus cæptus , patri quoque se Philippo anteferri

omnesviribus vacuati æstu (3) intestino caloris , ut I delectabatur.
minus nonnulli hoste quam vitio (4) prævenirentur. XCI. Enimvero Clitus uti Alexandrum amicum

Insecuti nihilominus eorum legati veniam erratis post restitueret in viam , neque concederet ei malam

victoriam retulerunt . morum adrogantiam coalescere , cui modestia et ve

LXXXVI. li porro Macedones qni in arce Mara- recundia plus laudis adferret, amico liber, religiosus

cundæ obsidebantur, ante adventum auxilii eruptione in Philippum , eum vero se anteferre respondit, qui

facta disjecerant hostes ac fugarant. Longius tamen hos fecerit suos animi viribus corporisque ( 1 ) cum

eos in ( 1 ) Sogdianos insecuti , ubi de reditu consulunt quibus vicerit , non eum (2) qui talibus gaudeat.

amnemqué Polytimetum ( 2 ) adfuere , sensim prose- Quæ ubi ultra , nec pudet regem vino calentem ;

quentibus Scythis inexploratam adorti (3) alvei Cliti (3) verbis gladio respondetur. Sed enim mox

partem , limo profundius retentantur (4) . Idque ubi in id recidit pænitudinis, ut eum vitæ pigeret adeo

hostis gnarus (5) locorum videt , prævenit, adortique inpigre intemperantis : ni amici magis id offensæ

(6) rerum imperitos ac male cedentes (7 ) , comminus dei Liberi , quam ejus moribus darent ; qui sic post

conficiunt (8) omnes , nisi quis prævenisset pedum habitum (4) sollemne suum ultus furore putaretur :

aut visuum (9) potens . Neque amplius equitibus se- aut invidentia laudum earum æmulus (5) .

miermibus XL , peditibus ( 10) CCC fugere. XCII . Quare tum quidem curam corporis recipit,

LXXXVII . Quibus Alexander nuntiatis, Mara- vitium tamen gliscit . Quippe jam adoratum se vo

cunda contendit, auctoremque ejus sceleris Spita- lens , salutari more mortalium neglegebat. Verum

menem ( 1 ) fugientem secutus omni cum socio inter- sapiens Callisthenes comes et amicus (1) arcere ho

fecit. Suos sepelit, vastatque regiones quas Polytime- minem et deducere palpo templabat : eo quoque

tus amnis ambit aut rigat, quiprogressus ulterius ha- addito , quod quam justum sit infestari eum qui

renis bibitur et receptatur, facitque invia cuncta , insignia regni quæ sua non sunt usurparit (2), tam
subsidiis colentium (2) nullis : quoniam illic et alii a diis posse puniri abjurationis qui sibi adeo faveant

famosi amnes hauriantur, Pardis (3) qui Mardos, (3 ) honore jactantiæ .Sed neque proficit Callisthenes,

Ariusque qui Hunnos (4 ) interſluit , et Estumandrus et mox inter proditores relatus ex causa tali morte

veniens per Evergetas . Hi omnes illic sepulti vane- punitus est .
scunt.

XCIII . Mos erat , regibus optimatium liberos mi

LXXXVIII. Hieme igitur apud Arimaspos decli- nistrare ( 1 ) , ad custodiam scilicet regiam et obsequia

nata , dat sese legationibus obsequentium aut paci- liberalia. E quis Hermolaus quoque Sopolidis (2)

scentium quod (1 ) usus aut quies vellet : Besumque erat bonis moribus roboreque, quorum utrobique

accitum et rursusincrepitum , et verberibus punit et studens , regi de corpore , animotamen ac disciplinis

gloria , mutilatis tamen prius et naribus auribusque : militans Callistheni , ubi eum quæreres sat placebat.

idque supplicii genus durius visum quam severitas Is venante (3) Alexandro in aprum exspectabilis

Græca est. formæ , ipse prior bestiam sternit , et strata gloria

LXXXIX . Nam et cetera ejus cultus et affluentiæ , tur, utque immodestæ fortitudinis ab rege verbe

more Medorum , suorum plerique jam sedulo aver- ratur.

sabantur, cum luxu mores adrogantiaque mutasset : XCIV. Quod cum acrius merito sed ingenue do

tum mensæ modo , tum vestium pretio , tum apicis luisset Hermolaus , conjurat in regem cum Sostrato

vanitate is qui utroque de latere Heraclidas sibi et Amynta et Antipatro Asclepiodori, tum Epimene

Æacidasque censeret , Arsacidum tamen æmulationi et Anticle et Philota . His amicis in sua injuria fer.

concesserit , victi rem passus ( 1 ) , quorum moribus vescentibus , pactum fit , nocte Antipatri conclavi

obsecundabat : idque ei omnes animi glorias obum regis irruerent; neque id quitum . Ita pernox rex

brabat .
convivio perdurarat. Sunt qui etiam prohibitum ire

XC. Præsertim ubi amicissimum sibi Clitum illum
vatis voce , ne quidquam esset in aula multis præ

Granici propugnatorem ex causa convivii incitus in- monitis ratæ . Itaque Ptolomæum rem sibi proditam

terfecerit (die sacro quo pro ( 1 ) Libero Castoribus fe- detulisse , Callisthenisque sententiam in discipuli fa

cerat)qui (2)epulo accubabatuna blanditoribus regis. cinore suspectatam , de prioris inefficacia libertatis :
Tum supra ipsos fortitudinis deos laudari ab adsen- cum Hermolaus tamen acri in opere tormentorum

præter sui verbera nihil questussit aut coniessus.

XCV. Sed reverentiam legatio Scythica de Abiis

LXXXVI . 1. eos qui C. || 2. Polymetum . C. || 3. adorta . iterum attulit , dictoque audientes fore se niuneribus

ri. C. || 4. rere tantur C. || 5. ignarus C. || 6. adortati

que C. || 7. credentes C. || 8. fugiunt C. ||9. visum C. ||

10. peditum C. XCI . 1. corporibusque C. || 2. nunc his C. || 3. dali

LXXXVII. 1. Spitantem c. || 2. et colentium C. II c . 4. post obitum solemnem C. || 5. laudantium earum

3 Epardus ap Arrian. IV , 6. || 4. Darius qui unos (deb. æmuli c .

Arios ) C. || XCII. 1. ei amice C. || 2. usurpari ad C. | 3. ad eos
LXXXVIII. 1. quo C. faverant C.

LXXXIX. 1. passum . His C. XCIII . 1. ministrari C. | 2. Selpolidus C. || 3. e

XC. 1. quod C. || 2. et quce C. natu C.
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attestabantur. Quæ munera erant filiæ regales pul . C. Reperti omnes quadringenti viri , qui patravere

chræ ( 1 ) ingenio vel cultu naturæ ejus, si suis vellet rem in hunc modum . Paxillis ferreis ( 1 ) quibus

pignore fidei. Namque ad reliqua sat divites (2) , pelles intendunt , prætenta face , ea parte prærupti

sunt Abii libertatis pariter et paupertatis. Adstare (3) qua fieri posset aut gelu cederet , mutuo innixi fie

vero vel regem ut coram jussis auscultet. Nam et (4) | bant : eisque subvecti paulatim omnis (2) sub nocte

missis in hoc referre volentibus erat mores abios et tandem evadunt armis una , cumque luce inopini

munditias paupertatis utque (5) sit eorum invidia po- inruunt securos et inermes barbaros ac semisomnes,

tioribus de plusnihil habendo. Enim arcus Abiis (6) inpeditosque mulierculis et infantibus præcipites

et sagitta (quod eis totum est) et vitæ quæstus et agunt, nihil eorum paucitatis scientes donicum re

hereditas : sola sagitta venantibus, carne altis liqui sese dederant, et aditu reserato quem insera

abunde et lacte , et munitis pellibus ad tolerantiam : biliter obstruxerant, Alexander receptaretur et (3)

cetera pro opibus hospitales et loqui blanda cum copiæ . Nec tamen amplius viris XX desiderati,

moribus . quos ascensionem molientes , ubi loci conditio fe

XCVI. Sed Pharasmenes quoque Chorasmiorum fellisset, dejectos (4 ) in præceps ne sepulturæ qui
rex equites adduxerat Alexandro militatum , vicinus dem nisi nivium profunditate servarat casus aut

Scythicis Unimammis , in quas sibi hostes præiret si fatum .

juberetur, supra viros ut sciat martias. Alexander CI. Igitur his victor copiis fotus auctusque , quo

vero his Indos præoptans(1), se ait redire in Græcias modo si arte ( 1 ) Bactrianorum regis affectus opesque

ut exim reliqua ejus belli agat . Oxum igitur et Sog- illic repperisset, ejus virginem filiam , Roxanem no
dianos retractat turbare. mine , magno formæ merito et nobilitatis sibi con

XCVII . Nuntiati ( 1 ) ibi Alexandro duo fontes fu- / jungit. Is ille scilicet , quem Darii uxor veneriæ sane

turi præsagio suborti , horrori fuere præ admiratione : | pulchritudinis femina non evicerit . Denique Oxyarten

quorum qui olei erat , laboris atque sudoris index æs. debito sibi soceri honore dignatur.

timabatur, quis mederi valet olivi unguentum (2) : CII . Hinc ducit in aliam petram celsam stadiis

qui vero vini , lasciviæ et læticiæ de dei munere. viginti, sed sexaginta ad ambiendam faciem suut ( 1 ) ,

Hæc quippe in id demonstrata de post gestis adsertio ad viabilem calli, superne æquoream virentemque ,
est. soli ubere et mollitudinis divitem . Chorieni (2) id

XCVIII. Dimissis ergo qui præsentia tuerentur, castellum vocabant , regis nomine, qui illuc (3) con

Maracunda ipse festivat. Spitamenes ( 1 ) quippe , fugerat, Chorieni. Verum quod ejus saxi calcem

qui inde desciverat Massagetis congregatus justi belli naturali vallo munitam intueretur, id primum explet
facie jam agere nuntiabatur Sed invaso castello poti- cæsu (4) frondium et adgestu humi saxorumque

tum præda per Sogdianos , Pbiton et Aristobolus ( 1 ) opere pervicaci . Jam denique labore provecto sca

cytharædus, qui una aulico ministerio illic age- lisque admotis , Chorienus, internuntio Oxyarta ,
bant, egressi cum equitibus octoginta naviter satis pretium veniæ victori se suosque transcribit. Eodem

et inpigre incursarant quæ ducebantur . Mox tamen merito procurationem sibi accepit quod regnum ha

excepti insidiis a Spitamene plerique eorum et una bebat , quoniam victorem exercitum non labore mi

Aristobolus oppetivere . Spitamenes vero post id fu- litiæ modo adeo conperendinatæ , verum hiemis

giens conscientia sceleris in desertis cæditur Cratero quoque vi et indigentia fatigatum apparatus suilargis

insecuto. Ipse quoque a suis captus ut auctor culpæ opibus refovisset , nec decima quidem parte totius af

arguitur, tumque Alexandro ad supplicium datur jure fluentiæ dispensata .

plectendus. CIII . Ad hæc , si qui rebellium reliqui , omnibus

XCIX . Sed enim hac cura deposita Indos nihil | perditis subjugatisve repedata Bactra tempore quo

sibi noxios intentus animo petram adgreditur re et Callisthenes una cum insidiatoribus regissuspectatus,

nomine arduam . Id vero castellum est præruptis est. Hac (1) sub fine Alexandro Persarum impe

admodum inpositum inaccessisque ( 1 ) rupibus mon- rium integratum est , quo tuendo Amyntæ dato , Ba

tium , quo plebs multa convenerat Sogdianorum , ctris ipse profectus retransmittit protinus Caucasum

nullo indigentiæ metu , copiis ante congestis. Ubi quem eumdem Taurum (2) diximus , nomine modo

ergo oblata sibi venia non cessere , magnum præmium de continuatione mutato .

publicat ausuris ejus saxi inscensionem auri talentum CIV Undecima die quam super molitus est illic

primo , tunc precium secuturis. Alexandriam venit. Transmissis inde regionibus

XCV. 1. fila regalia pulcra C. || 2. ad reliqua ut alias

addiviles C. ||3 , adstire C. || 4. et nam C. ||5. atque C.

6. Abios C.

XCVI . 1. præoptatumque C.

XCVII . 1. nuntiato sibi C. 2. unguento C.

XCVIII . 1. Pistamenes C. || 2. Aristonicus ap . Arrian .

IV , 16 .

XCIX . 1. incassis quce C.

c . 1. paxillos ferreos C. || 2. omni C. || 3. ut C. ||

4. dejectis C.

CI . 1. « Ita cod. Sed enim videbatur scribendum : quo

modo si in arce Bactrianorum , regis ( Persarum ) af.

fectus opesque reperisset. Sic enim narratio congrueret

cum Arriano IV , 19. »

CII . 1. « Haud scio an scribendum facicnda sunt. »

|| 2. « Cod . Chorienis , at mox bis Chorienus. » || 4. illi

cod . || 4. esu C.

Ciii . 1. hæc c . || 2. Caucasuque inremin Tau

l'um C.
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Parapapisamidium ( t ) , perque Nicæam oppidum CIX. At enim nuntiato rursum Accas muros (1 )

et Cophæna Aumen Indum petere contendit, Taxile Indos armis oppressisse studio fidentiore, et ele

sibi munifico, qui partes , quibus viandum , primas phantes suos per silvestria amandasse; ubi eo venit ,

Indiæ tunc tenebat, eumque præmittit ( 2) una muros desertos incensamque urbem videt , et dila

suis paratum Indi transmissionem conatum . De- psos omnes qua tutius lateant. Quare aliis persecu

nique datum hostium ducem viantibus intercedere tione legata, quæsitisque eorum elephantis et captis,

eapiunt (3) : itaque perviant, multis aliis gentibus Indum cum exercitu venit , et his quæ longius sunt

eæsis et oppidis captis . necessaria copiis reperta transitui substantia (2) non

CV . Nec minusAlexander agens , siquis obturbet sera transmittit.

insequentis sagitta etiam humerum superscribitur : CX . India omnis orsa e septentrione , amplexaque

Choeque ( 1 ) amni transmisso quisquis obvius ster- omne quidquid est Persicum (1 ) , Ægyptum usque

aitur : et Argacum (2) urbem incensam despera- Æthiopasque continuat. Ipsa vero extrinsecus ubique

tamque a civibus instaurari procurat merito oppor- oceano munitur, interfluo mari Hippalo (2) , cujus

tunitatis. Tum reperta hostium multitudine , tri- sinus Persas includit. Sed eniin nomen hoc Indiæ

fariam superat justis omnibus præliis. Ducenta de- late dispersum multarum admodum gentium est fe

nique triginta boum milia illic capta formæ merito rax præcipue beluarum inter odora gignentium (3)

destinat una captivis Macedoniæ cultum agros suo- quam sunt elephanti draconesque jugerales : nam

rum et suosce. (3) pardi leonesve vel tigres juxtim hæc cicures fuant.

CVI . Tum conperto gentes Accas quadraginta milia CXI . Ea vero tempestate quam loquor potens Indiæ

armavisse ,peramnem Guræum in eos (1 ) ire festinat: Porus erat , stupendus satis supra hominum magni

iique in oppida discessere in id longe ante munita. tudines , neque vero ingenio inferior quam artu

Sed enim castra eminus molientes inruunt Græcos : bus ( 1). Is ubi scit, Alexandrum ad sese moliri iter ( 2 ),

hique (2) astu cedere simulant : converso deinde (3) absit obnuntiat : sed incitat mage , acrique bello su

agmine sternuntur : pars muro clauduntur omni peratur et capitur. Receptus tamen ad amicos

præsidio munitissimo.Sed enim res haud in facili Alexandri merito virtutium procurare quod erat rex

erat duplici septu munitos accedere : et ibi denique recepit . Ita pars est virtutis, ea (3) quibus præfueris

Alexander crus sagitta vulneratur . Sed die quarta ut potior (4), æque sane nunc mox cessisse potiori :

belli in opere præ muro interfecto rege se dedunt. quoniam quisque mediocritatis est agnitor satis fe

Idque Alexandro volenti admodum fuit,utconmilitio cerit sese noscendo .

accederent. Sed ubi producti fidem mutant, vallati CXII . Exim magnas Pecanum et Musicanum re

cæduntur . giones exsequitur, ac sibi congregat. Petram quoque

CVII . Hinc Conona ducem mittit Baziphara ob- quæ Aornis vocatur affeclat, cujus proceritudo sunt

sidere , Attalumque Hora urbem , ratus casu Accarum stadii quadringenti, supra cultoribus dives haud

eas ad obsequium ductum iri . Sed his loco magis minus locupletibus quam securis : et est ei nomen

quam exemplo fidentibus, ipse utramque urbem , ex celsitudine , quam nec alites supervolitent. Sed

quamvis inpigre obluctatas , Baziphara sive Hora (1) enim hanc (1 ) quoque optinet fixu vectium (2) via

nullo negotio transiens capit : quamquam Bazipharæ scansili ac insidiis appetitam (3) .

viri contemptu paucorum advenas irruissent . Ubi CXIII . Jam (1) de magnitudine belli orlus est

tamen plerique cecidere , quisque evaserat petram questus cum primatibus , quod ultra gentes bello

munitissimam confluunt. idoneas coegisset experiri. Quo ( 2) adversum eas
CVIII . Is locus petræ dacentis stadiis circumitur, animo arderet ? Milites vero ad hæc ultra laborem et

erigitur decem , aditu tenui , mollis in culmine , et pericula deprecabantur : annos XII , vulnera et
fontium scatens, patiensque industriam mille homi- suorum desideria numerantes . Data igitur fessis

num ruricolarum ( 1 ) . Igitur eo veniens capitplurimas quiete , volentibus utitur. Succenturiari tamen di

civitates. Tum petram adgresso obsidionemque mo- missis alios e patria jubet. Itaque victoriæ avaritia
lienti transfugæ duces cæpti moliminis viam præeunt usus oceanum venit .

ei inscensus. Itaque capti deductique prædæ fuere CXIV . Ibi quoque inmodicus cupiditatis, quo.

qui bello restiterant. niam ( 1 ) in navibus textis periculum vellet facere na

CIV . 1. Sic C. ||2. prætermittit c. || 3. « Videtur sen
turæ, et quid sibi vel quisque id vellet ultra liceret.

tentia : Denique hostium ducem missum ad intercedendum

capiunt. Suspicabar etiam locum esse corruptum intelli- CIX. 1. Sacamuros C. || 2. substantiam C.

gendumque Astem unum e præsidibus Indicis, quem præ- CX . 1. Persicam c. 1.2. Hipallo C. || 3 locus turba

missi cum Taxile Macedones quadam in urbe obsessum tus. Num : inter ceteras ingentium ? Pro quam Majus

interfecerunt , uti narrat Arrianus IV , 22. » dedit qui.

CV . 1. Civiaque C. il 2. Sic cod . Erat Andacum , ut cxi. 1. artualus C. || 2. molinire C. || 3. his C. ]
videtur. V. Arrian . IV , 23. Curt. VIII , 10. || 3. Machedio 4. patior C.

cultum . Agros suorum el suaci C. CXII , 1. hic C. || 2 , teccium C. || 3 acsididaspm

CVI. 1. Poturæum eos C. || 2. hincce C. || 3. deni- titam c.

CXIII . 1. nam c . || 2. conperisset experire qua |

CVII . 1. Horam C. CXIV. 1. quonam C. || 2. i.e. Onesierilum etNear.

CVIII . 1. ruscularum cod . chum .

que C.
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rum repente cum flatu violento rediens haustus nes conjectati qui foris rem agebant , metu nequid

oceani solito vehementior ad hoc paratos inter naves ulterius (occupatis in regem intramuranis universis

confligit et mergit . Neque agnitu difficile id erat , nec desuper prohibentibus siquis irrueret) vi claustra

deos voto refragari , quibus quamvis ipse obniti ne- effringunt , suppetiatique in tempore jam regem sui

gat , nequid impium audeat temptare ; mittit tamen recipiunt diffidentem . Factı denique mox ex indi

promptos audaciæ , nihilque regi audentes negare gnatione sæviores indiscretius dextris in ætates et

Onomarchum et Neona ( 1 ) (congestis navi quæ cuique sexus vires optinent internicione omnibus cæsis.

sic volenti in longum usui necessaria) uti circumpu- CXVII . Exim constanter suadere milites regi con

tato oceano comperta nuntiarent. spirant , ne sese ulterius periculi vilitate dampno

CXV. Quippe Alexandrum ( 1 ) animo fuisse ad tamen in præliis abuteretur tanti prodigus ( 1 ) san

appetentias rigido et indomito , hic quoque conside- guinis : obtinentque ne ultra , verum Babylona ut

randum reliquit . Erat civitas Indiæ , quam multi | redeat : Babylonrique multo cum honore suscipiunt.

confugerant, magnitudine nimia et firmitudine Per septem denique dies Alexander eo regressus
inexpugnabili. Quam ubi Alexander obsidione ado- diis sacrificio operatur, quos fortunæ gratus (2) re

ritur, jubet fieri scalas pro muro præcelsas : easque pensaret.

admotas cum grandibus saxis desuper frangerent CXVIII . Post iù conviviis et voluptatibus comio

repugnantes, sola perdurat qua rex una duobus ribus ( 1 ) causam mortihinc dedit. Morem sibi pro
satellitibus evicerat : ipsum quoque multis desuper ut ceres exercitus fecerant, uti mutuis sese conviviis

qua quisque poterat retrudentibus. Et quamvis acciperent . Enim cum forte apud Medium conviva

scalas omnis suorum comminui vidisset , neque ullo rent comessatione se illis convivam (2) Alexander

sese idoneo (2) auxilio periclitaturum , irruit tamen facit. Statim deinde (3) Herculis Medius scyphum

unus omnia hostium milia , una prædictis (Peu- offert ad vina : neque is honorem dei nomine as

ceste (3) scilicet et Ptolomæo)qui cunctam (4) multi pernatus , poculum complet stringitque continuum :

tudinem protinus urbis ejus insese convertit. eaque tantarum virtutum viro causa ad mortem fuit :

CXVI. Perdius igitur diu secum satellitibus.con . ut quem tot bellis adversa vulnera non vicerant , sub

spirantibus rem pleni exercitus agitabat , ni vergente fati invidia juvenilis confidentia solveret.

jam die a (1) latere summo vulneraretur, et recepto CXIX . Cujus ne casus priusquam laudium memor

altius ferro defici (2) viribus occæpisset. Id Macedo- sim , ea quoque ponam hic quæ per diligentiam labo

ravit ; quippe quamvis bellorum ultra pertæsus con
CXV. 1. Cf. Pseudocallisth . III , 4 : not. 12 p . 99 : 'Hv sulenti per se exercitui concederet , bono tamen

δε ο Αλέξανδρος τολμηρότερος και παραβουλότερος. " Ένθεν τις labori nibilum pepercit. Electo denique sibi ad ejus
καταμάθη την εντολμίαν μάλιστα αυτού . "Ην πόλις της Ινδι

modi patientiam comitatu , ad Herculis stelas famæ
κής , εις ήν πολλοί πεφευγότες των άλλων πολεμίων εληλύθει -

σαν ώς άν (fort. oύσαν ) μεγίστης και οχυρωτάτην. Προσε. | jactantia persecutus est diebus nonagintacontinuis

βάλλετο ούν [προσεβάλλοντο . Ο ούν cod. ] Αλέξανδρος και ταύ emensa via ( 1 ) .

την επολέμει , επειδή δε προσετέθησαν κλίμακες , εκλάσθησαν CXX . Dignam quidem illam rem pretio tanti la .

(επλήσθησαν cod. ) , και έκολύθησαν οι Μακεδόνες υπερβήναι | boris , si quis aurem ad fidem dicentis inclinet . Ii

εις την πόλιν . Μόνη δε σώα ( μονάσαι δε cod. ) έμενεν και του quippe tituli alter auro pingui , alter argento proce

Άλεξάνδρου. Συνιδών δε ο Αλέξανδρος το γενόμενον εισήλθεν | ritudinis erant XII cubitorum , crassi vero per qua

εις την πόλιν μετά δύο φίλων Πευκέστου και Πτολεμαίου. Οι drum cubitis binis : adeo inmenso pondere , ut ejus

δε εν τη πόλει θεωρήσαντες ώρμησαν προς αυτόν . etc. etc.

Latina Nostri contractius dat cod . Reg. 4880 ( v . pag .
periculum ipse rex fecerit terebrata crassitudine auri

120 ) : «Interim cum unam civitatem indiæ obsideret, i ejus,cujus dampnum mille quingentis mox aureis

scalas muro percelsas admoveri jubet. Quibus admotis: inferciverit. Verum exim revertens prærupta per

cum prægrandibus saxis desuper (de saxis cod .) frange loca cælo inlucido ut juxtim se viantes vix mutuo

rent repugnantes ( oppugnantes cod . ) , sola qua rex pu- noscerentur, tandem Thermodonta amnem ....

gnavit duravit . Et cum nullo idoneo auxilio socios subve

nirc posse videret , irruit solus omnia hostium millia , Reliqua desiderantur.)

multitudinemque urbis in se convertit ; jamque vergente

die a latere summo vulneratur, et recepto altius ferro de

fici ( decipi cod . ) occupit. Id Macedones conjectati vi CXVII . 1. tanta prodigii cod. || 2. gramen C.

claustra effrangunt, regemque sui ( suum cod . ) diffiden- CXVIII . 1. comitioribus C. || 2. convivio C. || 3. de

tem recipiunt. » || 2. ideo cod . correxi e cod . Reg. || nique C.

3. Peuce cod . || 4. cunctantem cod .
CXIX . Hæc et sequentia Nuxerunt ex Alexandri epi

CXVI , 1. die et cod.; corr . ex cod . Reg. || 2. decipi | stola ad Olympiadem , quam vide in l'seudocallisthene

cod. , quod fort. retinendum . III , cap. 27 , not . 1 , p . 139.
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Achæmenidæ , Ones. fr. 26 p. 56 .
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Achilleus ſons Mileti , Arist . fr . 3 p . 97 .
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Acilisena regio , Med. fr. p. 128 .
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Acrodatus insula , ones . fr . 26 p . 56 .

Actæonis fabula , p . 33 not. Ps. Call . 1 , 46 p. 52 .

Adonidis mortem Bybliæ mulieres lugent, Ps . Call. I , 12

not. Cf. Venus .

Adrasteæ campus unde nomen habeat , Call. fr. 20 .

. 20 .

Sicyonis regnum obtinet; Junonis Alecávopou templum

ædificat , Men . fr . 3 p . 145 .

Aduleni. V. Adulitæ .

Adulis , Ps. Call. III , 7 .

Adulitarum episcopus , Ps. Call . III , 7 .

Adulites , Darii natpáõe, pos , satrapa Persidis ab Alexandro

constituitur, Ps . Call . II , 22 ,

Æacidæ , Alexandri majores , Itin . Al . 89 .

Æacus , Dor. fr.4 p. 155. Ps. Call. I , 42 lat.

Agyptiaca fabæ in Acesine, Nearch . fr . 5 .

Ægypti et Indiæ similitudo, Arisl. fr. 29 p. 103 .

Ægyptiorum sapientia et inventa ; eorum rex Nectanebus ,

Ps, Call. 1, 1. Alexandro se dedunt, ib . II , 25 et 26.

eorum procurator Cleomenes , ib . III , 19 .

Aellopodes , Ps . Call . 1 , 2 .

M. Emilius , Ps. Call. I , 29 .

Æschines Socraticus ap. Dionysium jun ., Polycrit . fr. 2

Æthicia , Macedoniæ regio , Mars. fr . 6 p. 43.

Æthiopes cur nigri et crispi sint, Ones. fr . 17. p. 53.

Æthria, V. Thyia.

Agatho tragicus ad Archelaum regem venit; ejus paler; alia

quædam de eodem , Mars. Ph . fr . 6 a , p. 45 .

Agathocles Lysimachi pater , Arist. fr. 36 p. 107 .

Agathodæmon Alexandriæ , Ps. Call. 1 , 31 p. 35. 'Ayatūr

δαιμόνων festum , ib . 1 , 32 .

Agathussa . V. Telus .

Agesilaus Spartan . rex de Epaminondæ consilio certior red

ditur, Call . fr. 14 .

Agnon suspectum Alexandro Callisthenem reddit, p. 4.6.

Agoreum , locus Alexandriæ , Ps. Call. I, 31 not.

Agraganti (? ) oraculum , Ps. Call . ) , 45.

Ajax a Paride interfectus , Anticl. fr . 11 p. 149.

Alacrinis , Alexandri nutrix , Ps. Call. I , 13 in lalin.

Alcetas Macedo, potator egregius , Arisli fr. 4. p. 154 .

Alcibiades ab Atheniensibus male mulctatur , Ps. Call.

II , 5 .

Alcimachus Macedo , Anaxim. fr. 17 .

Alcippus vel Leucippus, Lemnjus, musicæ magister Alexan

dri , Ps . Call . I , 13 .

Alcmene , Ps. Call. I , 46 .

AcupoãoŰVTE” , Anticlid . fr. 20 p . 151 .

Alexander, Amyntæ f., Philippi regis frater ; ejus instituta ,

Alexander Magnus. Ejus natales , Heges. fr. 1 p. 139 ; ma

gister Aristoteles, condiscipulus Callisthenes , p. 1 ; ma.

gister Anaximenes, qui rhetoricam artem ei scripsit,

p. 34 ; ejus carminum Homericorum exemplar, Onesie

crit. fr. 1 p . 48 ; contra Triballos prælium committit.

Ptol . fr. 1 p . 87 ; in expeditione contra Thraces conte

ninnt eum Celtæ maris Adriatici accolæ , ibid. fr. 2 ;

Thebas expugnat, Plol. fr. 3 p . 87 ; Heges, fr.3, p. 139 ;

quot talenta Thebis repererit, Clitarch. fr. 12 , p. 76 ;

ejus in Timocleam generositas, Aristob. fr . 1 a, p. 95 ;

Demosthenis in eum dicteria , Aristob . fr. 1 b ; Mars.

fr. 8 p . 43 ; rex oratores deposcit, Aristob, fr. 16,

p. 96 ; numerus copiarum quas in Asiam transduxerit,

Plol. fr. 4 p. 87 , Aristob. fr. 1 c, p. 96 , Anarim .fr.

15 , Callisih. fr. 33. p . 24 ; proficiscentis viaticum ,

Onesier.fr. 2 p . 48 ; prælium ad Granicum , Callistk.

fr. 15., Aristobul . fr. 6 p. 97 ; Lampsacum invitus sal

vam ſore juravit , p . 34 ; Miletum et Halicarnassum ca.

pit, Callisth . fr . 22 ; nodum Gordium quomodosolve

rit , Aristob. fr. 6 p. 97 ; Marsyas Ph . fr. 1 p. 44;

mare Pamphylium regi surrexit , Callisth . fr .25;Tarsi

in morbum incidit , Aristob. fr. 5 p. 97 ; ad Anchjąleu

p. 132,

Æschinis oratio , Ps . Call . II , 2 .

Æolica migratio , Anticl. fr . 7 p . 148 .

Aeropus Alexandri pater, Ilin. 25 .

Asopus , Thebanus fluvius , Ps . Call. 1 , 46 , p . 52 .



INDEX NOMINUM. 169

castra ponit, Aristob. fr. 6 p. 97 ; prælium Issicum , Cal compotationes, morbus et mors, Eumen . fr . 1 et 2 p. 121

listh . fr . 33 , Plolem . fr . 5 p . 88 .; in quo ipse manum $99 . , Ephipp. fr.4 p . 126, Aristobul. fr . 46,47 p. 112 .

conserit cum Dario , a quo vulneratur, Chares fr. 2 Quanti Phocionem fecerit, Chares fr . 4 a, p. 115. Quce

p . 114 ; in captivam Darii familiam humanitas , Ptolem .
de Alexandro legantur in Ilinerario Alex . et in Pseu

fr . 6 p. 88 ; Tyrum obsidentis somnium , Chares fr. 2 do - Callisthene , vide in Summariis , quæ his libris

p. 115 ; Gazam obsidet ; urbe capta in Batim sævit , He præmisimus.

ges. fr . 3 p . 141 ; iter ad Ammonem haud sine numine
Alexandria in Ægypto condita , lason fr . 2 p. 160. locum

peractum , Plolem . fr. 7 p . 88 , Callisth . fr . 36 , Ari
quo condenda urbs innuit Ammonis oraculum , Ps. Call.

stob. fr. 8 p. 98. reditus in Ægyptum , Aristob . fr . 10 ; 1 , 30. origines urbis fuse describuntur, ib . I , 31 sqq. cf.

Jovis filium prædicant præter Ammonis sacerdotes etiam II , 28 ; urbis recens conditæ laus , II , 4 ; magnitudo I , 31

Milesiorum legati et Athenais Erythræa vates , Callisth . not. 44. 'Ale&avòpéwv zápx quousque pertineat, ib . I , 31 .

fr . 36 ; de loco quo Alexandria condenda sit per somnium fata urbis prænuntiat Serapis, ib . I , 33 p. 37. cf. Ilin . 49 .

admonetur, Iason . fr . 2 p. 160 ; sacrificia in Ægypto Alexandriæ aliæ , Bæton , fr . 2 p. 135 ; Nearch . fr . 27 p. 68 ;

facta , ib fr. 3 ; prælium ad Gaugamela , Aristob. fr. Onesicrit. fr. 26 p. 55 ; Itin . Alex . 81 , 74 , 104 ; Ps.

11 p. 98 , Callisth . fr . 36 ; tumorem regis ægre fert Call. II , 35 p . 151 not .

Parmenio , Callisth . fr. 37 ; in Babylonia regis jussu Alexandrocolaces, Chares fr . 16 p. 119 .

milites pomis pugnant per ludum , Chares fr. 4 p. 115 ; Alexarchi grammatici superbia , Aristi fr. 2 p. 154.

Alexander cóuninos , Dor. fr . 1 p . 155 ; Darii matris Alexis Tarentinus rhapsodus , Char. fr . 16 , p. 118 .

precibus motus clementem se Uxiis præbet , Plolem . fr . Allobrogum regio , Callisth . fr . 47 .

9 p. 89 ; arcem Persepolitanam incendit, Clitarch . fr.5 Alyatta aurifodinæ , Callisth. fr. 29 .

p. 77 ; in Philotam conjuratorem ejusque socios animad.
Amanicæ pylæ , Call. fr. 33.

vertit; Parmenionem interficiendum curat , Ptolem. fr. Amathus, Macedonis f., urbis cognominis conditor; Mars.

10 p. 90 ; Bessum punit, ib . fr. 11 ; Thalestria eum con fr. 2. p . 42 .

venit , Clitarch. fr. 9 p. 79 (cf. Amazo ) ; exercitus Amazo num ad Alexandrum venerit , Ones. fr. 3 p . 48.

pars contra Spithamenem missa ad Maracandam a Scy Clit. fr. 9 p. 78 ; Polycl . fr. 6. p . 132 ; Anligen . fr. 1

this opprimitur, Aristob. fr. 21 p. 100 ; trecentos ca p. 157 ; Anticlid . fr. 3. p . 147. Amazonuin genus, terra ,

daverum vespillones crucibus afligit , Antidam . p. 162 ; mores; epistolæ ad Alexandrum, cui obsequium præstant,

Cliti cædes , Aristob . fr. 23 p . 101 ; luctus regis et con Ps. Call. NII , 25 sq .

solatores , p . 3 ; animus ejus a Callisthene in diem ma
Ammon; iter ad eum , Ptol. fr . 7. p. 88 , Call. fr. 36 ;

gis abalienatur, Chares fr . 7. 8. 9. p . 116 ; cf. p . 4 ; oraculum , Call. fr. 8. Ps. Call. I , 30. Ilin . 50. qua via

Sogdianos seditiosos coercet , Plolem . fr . 12 p . 91 ; Her inde in Ægyptuin rex redierit, Call . 8. Ammon per quie

molai et Sostrati conjuratio , Aristob. fr. 24 p . 101 , tem Alexandro apparet , Ps . Call. II , 14.

Plolem . fr . 13 p . 91 ; rex in Callisthenem savit, Plolem . Ammorrhus fluv ., Ps . Call . II , 30.

fr . 14 p . 91 ; Petram in India oppugnat, Chares fr . 11 Amphiaraus, Men fr . 3 p . 145 ; Ps . Call. I , 46 p . 52 .

p . 117 ; Nili initium se invenisse per aliquantum temporis Amphictyones unde dicli , Anaxim . fr. 2 ; Ps. Call. JI , 4 .

putabat, Nearch . fr . 5 ; Hydaspem trajicit , Pori filium I , 25 .

vincit , Plolem . fr. 16 p. 92 , Aristobul. fr . 27 p . 102 ; Amphion lyrodus, Ps. Call. I , 46 p. 51 .

simiarum multitudine terrelur, Clitarch . fr. 16 p . 80 ; Amphipolis unde nomen habeat , Mars . Ph. fr. p. 45. Am.

Acesinem transit , Plolem . fr . 18 p . 93 ; Hyphasim ne phipoli Rhesi monumentum et Cliùs fanum , Mars. Ph .

transgrederetur, inſaustis impeditur auspiciis , ib . fr . 19 ; fr. 6 p . 45. Amphipolim usque Olympias Alexandrum co

quot navium classem in Hydaspe 11. habuerit , ib. fr . 19 mitatur, Ilin Al. 18. Ps. Call. I , 46. p. 51 .

a ; Nearchum constituit navarchum , Nearch . fr. 18 Amyntas historicus , p . 134 .

p. 63 ; gymnosophistæ , Aristub. fr.34 p. 106 ; Xynepo Amyntas Macedo Philippi legatus Athenas venit , Mars.

lim condit, Onesicr . fr. 26 p. 55 ; nimis interdum audax ,
fr. 7 p. 43 .

Nearch.fr. 17 ; ap. Mallos vulneratur, servatur a Peuceste, Amyntas, Antiochi f ., Macedo ad Darium conſugit ; cum
Plolem . fr. 20 p . 93 , Aristob . fr . 28 a ,p . 102 , Chares

Persis in prælio Issico , Ps . Call . I , 40 .

fr. 28 a , p . 102 ; Sambi regis ditionem in potestatem re Amyntianus historicus , p . 162 .

digit , Clitarch. fr. 12 p . 79 ; molestum per Gedrosiam Anacharsis , Arist . fr. 30. pag . 101 .

iter , Nearch . fr . 23 ; per Carmaniam ducit, Aristob. fr .
Anacyndaraxes , Sardanapalli pater, Call. fr . 32 .

36 p. 107 ; corporis custodes septem , ibid.; Cyri sepul
Anaxagoras de Nili incrementis , Call. fr. 6 .

crum restaurandum curat , ibid . fr. 37 ; Susis nuptias Anaxagoride , Men. fr . 3 p. 145 .

celebrat, ibid. fr. 38 , Chares fr. 16 p. 118 sq . Alexan . Anaxandridas citatur, Call. fr . 4 .

dri in venere continentia , Aristob. fr.7 p . 98 ; Babylu Anaxarchus philosophus Alexandrum consolans , p . 3.

nem ingreditur haud parens Beli oraculo , Aristob , fr. Anaxarchus Thessalonicensium princeps, pater Polycratis ,

39 p . 109 ; quid de futura Romanorum potentia legatis Ps. Call. 1 , 26. Cf. Pausanias.

Rom . prænuntiaverit , Arisli fr. 3 p . 154. De Romano . Anaxilaus scriptor , p . 34 not .
rum legatione cf, Clitarch . fr . 23 p . 83. Hieronem So Anaximenes varii , p . 33.

lensem ad Arabiam explorandam mittit , Nearch . fr. 28 Anchiale , Japeti f ., Ptolem . fr . 4 a p. 87 .

p . 68 ; reliqua quæ Babylone versans egerit, Aristob . Anchiale urbs ab Anchiale condita , Plol. fr. 4 a p. 87 ; a Sar:

fr.40 et 41 p . 110 ; inter navigandum diademaeiexcidit, danapallo condita ; conditoris ibi statua , Call. fr . 32 .

Aristob. fr . 42 p . 110 ; alio etiam modo instans fatum Anchialense Sardanapalli monumentum , Arist . fr. 6 p . 97 .

nuntiatur, ib . fr. 45 p. 112 ; vaticinata Alexandri res Anchurus Midæ f. , pro patria se devovens , Call. fr. 45 .

Sambethe Sibylla , Nicanor fr. 1 p . 152 ; Alexandri Andanis ſluv . , Nearch . fr . 27. p . 68 .

cænæ , lusus , compotationes immodicæ , Ephipp. fr. 2 .
Andrcas, Alexandri coquus ; dein damon marinus ; 'Avôçedzy

3 p. 125 , Nicobul. fr . 1 et 2 p . 157 , Chares fr. 15 τικός τόν Pseud. Call. II , 41 .

p . 117 , Polyclet. fr. 8 p . 132; ipse tamen rex indole Andromachus, Arist. fr . 21 p. 100.

non erat vinolentus, Aristob. fr. 48 p . 113 ; ultimæ ejus | Androsthenes, Onesicriti f., p. 47 .
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Androsthenes Thasius, p . 72 sq . Aristomenes Messenius , Call. fr. 11 .

Androtimus , pater Nearchi, p. 58. Ariston comicus , Char. fr. 16 p. 119 .

Antxus , pater Leonnati, Arist. fr. 36 p. 107 . Aristonici Argivi atas et inventum , Men . fr. 6. p. 146.

Antalcidæ pax, p. 6 Q. Aristonous, Pisæi f ., corporis custos, Arist. fr .36. p. 107 .

Anticlides Atheniensis , pag . 147 . Aristonymus Atheniensis , citharædus , Char. fr. 16. p.

Antigoni regis frater Marsyas , p . 40 . 118.

Antigonus Gonatas , quamdiu erit , p. 127 . Aristoteles , Callisthenis consobrinus et magister, p . 1 899 .

Antiochia condita , Ps. Call . I , 36 not. 1 ; urbis ambilus , ejus recensio Iliadis, Onesicr . fr . 1. AristoteliChaldæorum

ib . I , 31 , not. 44 . observationes astronomicas Callisthenes mittit , p. 3 not.

Antiochus , Antiochiam condit, Ps. Call. I , 31 . Cf. de Aristotele Alexandri inagistro Ps. Call. I , 13, 16 , 23 .

Antiochus , Amyntæ transfugæ pater, Ps. Call. I , 40 . Aristus Salaminius historicus, p. 153 .

Antipater Alexandrum veneno tollendum curat, Ps. Call. Arius fluv ., Aristob . fr . 22 , p 101 ; Ilin . Al. 87 .

III , 31 . Armenia magna , Ps. Call . II , 9.

Antiphon onuecolútns, Ps. Call. I , 11 not. Armeniorum gentis antiquitates , Medius fr. 1. p . 128.

Aornis petra expugnatur, Ps . Call. III , 4 not . Armenium Thessaliæ , Med fr. 1. p . 128 .

Apollinis oracula celeberrima, Callisth . fr. 3. Apollo Bran. Armuzia regio , Nearch. fr. 27. p . 68.

chidarum templum deseruit, Call. fr. 36 ; Apollinis Arosis (Oarotis ) fluv ., Nearch . fr. 32. p . 70.

Tauropoli templum , Androsth . fr. 2 p . 73 ; templum Arrianus Epicteteus; ei tribuitur libellus de Alexandrocum

Lacedæm ., Call.fr. 13 ; statua in Delio templo describi- Brachmanibus colloquente , Pseudo - Call. III , 10.

tur, Anticl. fr. 4 p. 147. Apollo Thymbræus, Anticl. Arridæus, Ps. Call. III , 33. p. 148.

fr. 19 p. 151 ; Napæus quod oraculum Pelopi dederit, ib . Arsaces prælio Issico cæsus , Plol. fr. 5 p. 88 .

fr. 10.p. 149. Arsacide, Itin Al. 89.

Apollodorus Amphipolita, Arist. fr. 39 p. 109. Arsinoe, Darii f . , Arist. fr. 38 p. 109 .

Arabiæ chersonesus , Nearch. fr. 28. p. 68. Artabazus, Barsines pater, Arist. fr. 7 p.98.

Arachosii, Bælon . fr. 2 p. 135. Ilin . 74 . Artacoenta , Itin . 73.

Aradus , Itin . 42 . Asclepiades rerum Alex . scriptor, Arist. fr. 3 p. 154 .

Arar, Celtiberi frater , fluvio nomen dat , Call. fr . 47 . Asines , Ilin . 25 .

Arar, Galliæ fI., unde nomen acceperit, Call. fr. 47 . Aspasii, Arist. fr. 29 p . 102 .

Araxes fl., unde nomen habeat , Med . fr. 1 p. 128. ejus Aspendia , vicus Alexandriæ urbis, Ps. Call. I, 31 not.
origo cursusque , Callisth . fr. 38 . Aspendus , llin . 26 ; ibi classem in ancoris habebat Alexan .

Arbela, Arist. fr. 11 p . 99. prælium ibi commissum , Call. der, Ps. Call. I , 28 .

fr. 37. Itin . 64 . Assacani , Arist. fr . 29 p. 102 .

Arbies populus, Nearch . fr . 20. p. 64 . Assyriorum regum sepulcra in paludibus quibusdam , Arist.

Arbis fluv ., Nearch. fr . 20 , 25 , p . 67 . fr. 42 p . 110.

Arbis oppidum , Ones . fr. 26 p. 55 . Aster sagittarius Philippo oculum excussit, Call. fr. 42.

arbores Indiæ , aliæ plantæ , Arist. fr . 30 p . 104 ; Nearch . Astyages quo loco a Cyro victus sit , Anarim . fr. 18.

fr. 8 et 10 p. 61.; Onesicrit. fr. 22 a . p. 55. Ps. Call. Astyrorum aurifodinæ prope Abydum , Cull. fr. 29 .

II, 36 passim .
Atarnensium tyrannus Eubulus, Call. fr. 41 .

Arcades Lacedæmonios in Cromno opp . inclusos obsident, Atarnus in Lydia , Call. fr . 29 .

Call . fr. 13 . Atbamania , Mars. fr . 6 p. 43 .

Archelaus quot annis regnaverit, Mars. Ph . fr . 6. p. 45 ; Athamas , Ps. Call . I. 46 p. 52 .

ad eum Euripides venit et Agathon , ib . Cr. Anarim . Athenais Erythræa vates, Call. fr . 36 .

fr. 8 . Athenienses Saitarum coloni, Call. fr. 7 .

Archelaus historicus , pag . 134 . Athenienses diem mensis tertium Minervæ sacrum habent,

Archidamicum bellum quid , Anaxim . fr.6 . Callisth . fr . 4. Atheniensium auxilium contra Thebanos

Areinus , Mithropastre pater, Nearch . fr . 29 p. 69 . Laconiam invadentes petunt Lacedæmonii, Call, fr.

Arete, Xanthi f ., Priami mater, Ps . Call. 1 , 42 lat. 12. Atheniensium et Alesandri controversiæ , Ps. Call.

Argenùs portus , Ones. fr . p. 55. II , 1-5; I , 27 .

Argeus , Nuvius Alexandriæ ; 'Apyéou oth2OS, Ps. Call . I , Athenodorus Tejus citharcedus , Char. fr. 16 p. 118.

31 not.
Athenodorus tragicus, Char. fr. 16 p. 119.

Argivorum virgines a Cirrhæis raptæ , Call. fr . 18 . Atlas fluv., Ps. Call . JII , 28 .

Argonautæ a Cyzicenorum accolis vexantur, Call. fr. 40 . Atreus , Ps. Call. I , 27 not.

Argus, Nessi f., Xanthi pater, Ps. Call. I, 42 lat. Attalus, Cleopatræ frater, Ps. Call. ) , 20 .

Arimaspi, Itin . Al . 88 . Attalus , Eum. fr. 2 p. 123 .

Arimi, Call. fr. 30 ; eorum montes, ib . Atys Tyrrheni pater, Anticl. fr. 21 p. 151 .

Ariobarzanes Bessi socius, Ps. Call. II , 20, 21. Itin . 67 . aurum rarum olim apud Græcos , Anaxim.fr. l .

Ariomandes, Gobriæ f ., Persicæ classis in pugna ad Euryme- | Autophradates , Itin .42.

dontem præfectus, Callisth . fr. 1 . Auxume urbs, Ps. Call. III. 7 .

Ariorum Alexandria , Bæton fr . 2 p . 135. cf. Itin . 73. aves græce loquentes, Ps. Call. II , 40 .

Arisba, Meliorum colonia , Anaxim. fr. 4 . Axes Solonis , Anaxim . fr . 14 .

Aristidis neptis Myrto , Call. fr. 16 . Axius fluv ., Anaxim fr. 12 .

Aristion Samius vel Platæensis a Demosthene ad Hephæ- Azani, Ps, Call. I , 2 .

stionem mittitur, Marsyasfr. 8 . B.

Aristippus Olynthius, Ps. Call. I , 19 .

Aristobulus Cassandrensis historicus , p. 94 . Babyloniorum murorum ambitus et altitudo , Clit. fr. 4

Aristocles Anaximenis pater, p . 33 ; Ps . Call. ) , 13 .
p.77 ; Ps. Call. I , 31 not. 44. Babylone editum monstrum ,

Aristocrates Thebanus citharcedus, Char. fr . 16 p . 118 . Ps. Call. II, 30. Jovis Babylonü oraculum , ib . UI, 31

Aristocritus tragicus, Char. fr . 16 p . 119. p. 145 .
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Baccho nubit Jsis , Anticlid . fr . 22. p. 152. Bacchi spon · Callinus poeta , Call. fr. 21 .

deum quis primus assa cithara cecinerit , Men . fr. 7. p. Callisthenes Olynthius; ejus vita et scripta , p. 1 sqq. Cf.

146 ; Bacchus Indos debellans , Clit. fr. 10 p. 79. Bac- Itin . Alex . 92. Ps . Call. I , 19. ejus mors , Plol. fr . 14.

chus Indorum , Soroadeus , Char. fr . 13 p. 117. Cr. de p. 91 ; dictum , Chares fr. 7 p. 116. Itin . 103 sq .

Baccho . Itin . Al . 90. Ps. Call. I , 46 p. 51 . Callisthenes Sybarita , lanatixūv auctor, p. 7. n .

Bactrorum mores , Onesicr.fr. 6 p. 49 . Callistratus , Androsthenis Thasii pater, p. 72 .

Bactriani, Call.fr.38. Callistratus Apbidnæus , orator, Heges. fr. 5 p. 143 .

Bastarni, Ps. Call . 1 , 2 . Calpurnia Marii filia , Doroth . fr . 3. p. 155.

Bæton scriptor, pag. 134 . Calycadnus , Call. fr . 30 .

Bagoas, Eum . fr. 1 p. 121 . Cambyses Cyrum patrem interficit , Ones. fr . 32 p. 57 .

balænæ maris Indici a Nearcho fugatæ , Nearch. fr. 25 . cancri ingentes , Ps. Call. II , 34 .

31 p. 70. Onesicr . fr. 30 p . 57 . Candace , Meroes regina. Quæ deea narrantur v. in Pseu

Bardylides Illyrius, Call. fr. 43. do - Call. III , 18. 19. 22. 23 .

Bargylia urbs , Call. fr . 23. Candaules , Candaces f. , Ps. Call. JJI , 19 , 20 , 21 .

Barsine, Artabazi f ., Memnonis vidua ; cum ea concubuit canes Bactrorum vespillones, Onesicr. fr . 6. p. 40.

Alexander, Arist.fr. 7. p . 98. Canobica porta Alexandriæ , Canobicum Nili ostium , Ps.

Barsine (?) Arist. fr. 38 p. 109 .
Call. I , 31 .

Bastira urbs Thraciæ , Anaxim . fr . 11 . Caphisias tibicen , Char. fr . 16 p. 119.

Batis Gazæ præfectusab Alexandro misere necatur, Heges. Capitolinus Juppiter , Ps. Call. I , 27 p. 29.

fr . 3 p. 142. Ilin . 45 . Cappadoces, Call. fr. 28.

Baziphara urbs, Itin . 107 . capræ Lycia ., Call. fr . 24

Beatorum tersa , Ps. Call. II , 40. Caranus, Ciraronis (?) f. , pater Cani, Mars. fr . 3 p. 42.

Bebrycum rex Euagrides , ubi v. Caranus alius, Arist. fr. 21 p. 100 .

Bebrycia , Ps. Call. 1 , 42 .
Carcinus poeta comicus , Polycrit. fr. 2 p. 132 .

Belsyrorum rex Eurymithres, Ps . Call. II , 26 p. 138. Cariæ regio Pedasis , Call. fr . 23 .

Bendideuin Alexandria , Ps. Call. I , 31 . Carmaniæ oræ longitudo , Nearch . fr. 27 p. 68. Carma

Berinius mons , Call.fr. 29 . niæ fluvii auri , argenti ramenta volventes , montes arse

Besadæ . V. Bisades. nici et salis feraces, Ones. fr . 27 , p. 56. Carmaniorum

Bessus capitur, damnatur, Plol. fr. 11 p. 90 sq . Ps. Call. lingua , Nearch . fr. 26 p. 68. Cf. etiam fr . 20 et Ones . fr.

II , 20 , 21. Ilin . 69, 88. 26 , p . 56 .

bitumen , Ones. fr. 26 p . 56 .
Carthaginienses Thargelione mense a Timoleonte clade af.

Bisades vel Bidsades ( Besadæ ap. Ptolem . ), piper colli- ficiuntur, Call. fr. 15 ; eorum cum Romanis bellum , Ps.

gentes , Ps. Call . DI, 8 . Call. I , 29. Alexandro tributum solvunt, I , 30. ur

Bizas, Ps . Call. II, 20, p. 129 . bis ambitus, ib. I , 31 .

Bæoti contra Onoinarchum in Coronea urbe pugnantes , Caspiæ Portæ , Bæton.fr. 2 p. 135. Ilin . 68.Ps. Call. II ,

Anaxim . fr . 9 . 19. III , 17 , 19. 26. 29 .

Boreæ malol , montes , Ps. Call. III , 29 , 26 . Caspiæ terræ mures , Amynt. fr .5 p. 136. "

Bosmorum Indiæ , Onesicr . fr. 14. p. 53 . Caspium mare , Clit. fr . 6 p. 77 ; Polycl. fr . 5 p. 131 .

Bosporani, Ps. Call. I , 2. Caspiorum mores , Onesicr . fr . 6 .

Bothynus , locus Atticæ , Call. 50 . Cassander . Alexandri ad eum literæ , Ps. Call. I , 42 .

Bottea , Ps. Call . I , 44 . Cassandra quomodo vaticinandi donum acceperit, Anticl.

Brachmanes, Arist . fr. 34 p. 105 V. Gymnosophistæ . fr . 19 p . 151 .

Branchidarum oraculum , Call.fr. 36. Castor, v. Dioscuri.

Brigulus fluv., postea Arar, Call. fr . 47 . Castor, Lyci filius , Ps. Call. I , 42 lat.

Bucephalus. Onesicrit . fr. 9. Chares fr. 11. Ps. Call. I , Cathæorum Indiæ mores, Ones. fr. 18 p. 54 .

13 17. III , 3 , 34 p. 150 . Catreus avis , Clil. fr . 18 a , p. 82 .

Bucrii, Ps. Call. III , 17. p . 122 . Caucasi descriptio , Arist. fr . 16 p. 99. Itin . 75 .

Buchetus urbs Sicilia , Mars. fr. 10. p . 46. Cauconitæ , Call. fr .28 .

Buchetus, Siculorum tyr., Echeti pater, Mers. Ph . fr. Cauconum origo ,sedes urbesque, Call. fr. 28. cf. Ps.

10. p . 46.
Call. I , 2 .

buglossus herba , Call. fr. 46 . Celadussa . v. Rhene .

Bumodus fluv ., Arist . fr. 11 p . 99. Itin . 57 . Celænæ in Phrygia , Call. fr. 45. ibi terræ hiatus , et Jovis

Buræ urbs terræ motu mersa , Call. fr. 8. Idæi ara , Call. fr. 45 .

Cellæ maris Adriatici accolæ amicitia , jungendæ causa le

C. gatos ad Alexandrum mittunt, Ptol. 2 p. 87.

Celtiberi frater Arar, Call. fr. 47.

Cabyle Thraciæ locus , Anaxim . fr . 12 . Chæronea , Ps. Call. I , 27 .

Kaõignos quid ? Anticl. fr . 13 p. 150 . Chalcea Libyæ , Call. fr . 35 .

Cadmi divitiæ e metallis Pangæi montis haustæ , Call. fr. 29. Chalcidensium urbes Al . vastat , P's. Call. 1 , 44.

Caici campi , Nearch fr. 3 p. 6 . Chaleis , cognomen Combes, Arisli fr . 5 p . 154.

Caistrus 11., Nearch . fr. 3. p. 60 .
Chaldæorum observationes astronomicas Aristoteli mittit

calami Indici, III , 17 .
Callisthenes , p. 3 not.

Calanus vitam rogo finit, Onesicr . fr . 10. 32. Nearch . fr. Chaldæi ne Babylonem Alex. ingrediatur, vetant, Arist. fr .

7. p. 60 ; fr. 37. Chares fr . 15 p. 118. Cf. Ps. Call. III, 39 p. 109.

Chalybes , Ps. Call . I , 2 .

Cale , Alexandri filia , Ps. Call. II , 41 . Charax opp ., Ones . fr . 26 p. 56 .

Calauria , olim Irene ; Anticlid. fr . 23. p. 152. Chares Mytilenæus , p. 114.

11 sqq .
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Charimedes , Polycratis tilius, P's. Call . I , 26 p. 28. III , Cynægirus , Ps. Call. II , 2.

34 p . 150 . Cynocephali, Ps. Call . II, 34. 37

Charopus ( Tharopus ) , Neoptolemi f. , Molossorum regno Cyprus , Callisth . fr . 1. Itin. 42 .

potitur, Ps. Call. I , 42 lat. Cyrbes Solonis , Anaxim . fr . 14 .

Chelidoniæ inss ., Callisth . fr . 1 . Cyrenæorum silphium , Arist.fr. 16 p. 90.

Chiani gens , Ones. fr .26 , p. 56 . Cyrsilus Pharsali , p . 127 .

Chii quidam ab Erythræis oppressi, Anlicl . fr. 8 p. 148 . Cyri expeditio Indica , Nearch. fr. 23 p. 65. Cyrus Ninum

Chio oriundus Homerus , Anaxim. fr. 20 . obsidet, Amynt. fr. 2 p. 136. Pasargadas ubi condide

Chærilus, poeta , Alexandri comes , Anynt. fr. 2. p . 136 . rit , Anarim . fr. 18. Cyri sepulcrum , Aristob. fr. 1 .

Choaspes n., Polycl. fr . 2 p . 130 . 32. Ones. fr. 31 ; Pseudo Call . II , 18. quot annis vixe

Choes fluv . , Ilin . 105 . rit Cyrus , ib. 32 ; a Cambyse filio interficitur, ib. fr .32 ; ·

Chorienus, Itin . 102 . Cyri regia , Ps. Call . III , 28 p . 141. thesauri Ilin . 67 .

Ciliciæ Pylæ , Call. fr. 33 . Kúpou yevéớla , ib. II , 21 not .

Cimbricum bellum , Doroth . fr. 3. p . 155. Cyrus, Call. fr. 21. Ilin . 82. 83

Cimmerii Sardes capiunt , Call. fr . 21 . Cytorus , Callisth . fr . 28 .

Cimonis ad Eurymedontem victoria , Callisth . fr. 1 . Cyzici accolæ Argonautas infestantes , Call. fr. 40.

Cimon Corinthius, Ps. Call . I , 19 . Cyzicus, Milesiorum colonis frequentata , Anaxim . fr. 4 ,

Ciraron (?) , Carani pater, Mars. fr. 3. p. 42 .

Cissybium , Mars. Ph . fr . 8 p. 45 . D.

Citharon , Ps. Call . I , 46 p . 52 .

Cleander, Ptol . fr. 10 p. 90 . Daci , Ilin . 16 .

Clearchus , Macedo , Philippi legatus , Mars. fr . 7. p . 43 . Damascus, Arist. for . 7 p. 98. Itin . 35. 41 .

Cleomenes , Eum. fr. 2 p. 123. Cleomenes Naucratita , Dandamis gymnosophista. Ejus declamationes, Ps. Call.

mechanicus, Ps. Call. I , 31 , Ægyptiorum procurator, sqq .

ib. III , 19 . Daochus Thessalus Philippi legatus, Mars. fr . 7 p. 43 .

Cleopatra , Attali soror. Ejus nuptiæ , Ps. Call. I , 20-22. Darius Longimanus, vir pulcer, tributorum Pers. rationem

Clinomachus Locrus , Ps. Call . I , 19 . constituit , Polycl. fr.4 p. 131 .

Clio Rhesi mater ; ejus fanum , Mars. Ph . fr. 6. p . 45 . Darii ad Issum proelium , Call.fr. 33. Itin . 35 ; ad Arbela

Clitarchus historicus et Cl. glossographus , p. 74 . prælium , Itin . 56. Ejus familia benigne habita ab Ale

Cliti cædes , Arist. fr . 23 p . 101. Ilin . Al. 90 . xandro , Plol. Sr. 6 p. 88. Ejus mater pro Uxiis ap. Ale.

Clitomachus Achæus , Ps. Call . I , 19. xandrum intercedit , Plol. fr. 9 p. 89. Darii legati a

Clitomachus Thebanus pancratiasta , Ps. Call . I , 47 . Philippo tributum exigentes, Ps. Call. I , 23. Ejus copiæ

Clupaa piscis , Call. fr. 47 . ad Granicum devictæ , 1 , 28 ; literæ ad Alexandrum et

Cnidi promont. Triopium , Jason . fr. 4 p. 161 . satrapas, 1 , 36 , 39 , 40 ; ad Issum victus , I,40; novum

Cnopus Colchus ad Caranum venit , Mars. fr. 3 p. 42 . bellum parat , II , 7 ; litteræ ad Alexandrum , satrapas,

Canus , Carani f ., Mars. fr . 3 p. 42 . Porum , II , 10 , 11 , 12. Ad eum venit Alexander, li ,

Colchus Cnopus , Mars. fr. 3 p. 42 . 14 ; iterum Darius vincitur ad Strangem fluvium , II , 16.

Colonæ , Anaxim . fr. 3 , Ad Alexandrum litera , II , 17 ; denuo expeditionem pa .

Combe; unde Chalcis cognominata , Aristi fr . 5 p. 154 . rat , II , 19 ; necatur ; morientis verba , 20; sepelitur,

conchylia maris Indici , Androsth . fr . 1. p. 72 . II , 21 .

Constantinus M. Ilin . 4 . Dataphernes, Ptol . fr. 11 p 90 ; Arist. fr . 18 p. 100.

Constantius , Ilin . 1 . Delplica Lysandri statua ; Dioscurorum stellæ , Lacedæ

Cophen Oumen , Bæton fr . 2 p. 135. Ilin . 104 . moniorum donarium , Call. fr. 9. Delphorum ótOTICE

Coprias , Alexandriæ monticulus, Ps. Call. I , 32 .
et Bysius mens , Call. fr. 4. Delphicum oraculum , Ps.

Kopivatoi, Mars, Ph.fr. 4 p . 44 . Call . I , 15 .

Corinthii , Ps. Call. I , 47. II , 2 . Delus cur terræ motu non facile concuti possit, Call.fr. 8.

corvi Alexandri itineris comites, Plol. fr. 7 p. 88 Delii Apollinis statua , Ant. fr. 4 p. 147 .

Corycium antrum ubi situm fuerit, Call. fr. 30. Demadis oratio , Ps. Call . II , 2 .

Cossai, Nearch . fr . 34 p. 70 . Demetrius , Phidonis f. , p. 4 b.

Crateas , Pythonis p. , Arist . fr. 36. p. 107 . Demophon , Eum . fr . 2 p . 123 .

Crambutis , vicus Alexandrinus , Ps. Call . I , 31 not . Demosthenes quæ in Alexandrum dicteria jecerit , Arisl.

Crapathes , vicus Alexandrinus, Ps. Call. 1 , 31 not . fr. 1 6. p . 96. Aristionem ad Hæphestionem mittit re

Craterus , llin . Al . 82. Ps. Call. II, 17 . conciliationis causa , Mars.fr. 8 p. 43. Callistratum au

Crates Olynthius , tappópuxos, Ps. Call. I , 31 . diens amore dicendi captus est , Heges. fr. 5. p . 143. –

Cratinus Methymnæus citharædus , Char. fr . 16 p. 118 . Ejus pro Alexandro oratio, Ps. Call. II , 3 sg. Cf. 1 , 27 .

Creon Thebanus , Ps. Call . I , 46 . II , 5 .

Cretensium respublica Lacedæmoniæ simillima, Call.fr. 17. Demotimus pater Call isthenis , p. 1 .

Crissæi belli origo et tempora , Call. fr. 18 . Dexiomontani, Ones. fr . 26 p. 56 .

crocodili Indiæ , Ps . Call. III , 17 p. 122. Diana in Parthenio lavatur, Call. fr. 28. Diana obstetricis

Cresi aurifodinæ , Call. fr . 29. 21. Cresi tripus, Ps. Call. munus agit ap. Olympiadem Alexandrum parturientem ,

1,45 . Heges.fr. 1 p. 139 .

Cromnum a Lacedæmoniis occupata , ab Arcadibus obsessa, Dianenses Galatiæ , Call. fr. 47 .

Call. fr . 13 .
Dicoarchi de Nili incrementis sententia , Call. fr. 6.

Cyaneæ insulæ , Callisth . fr. 1 . Dicephali , Ps. Call. I , 27. p. 30 .

Cycnus , Anarim . fr. 3 . Diiphilus, Ps. Call. I , 31 .
Cydnus fluv., Ps. Call. I , 40. II , 7 .

Dino Clitarchi pater, p. 74 .

Cyizi , Nearchus. fr . 25 p. 66 .
Dinochares Rhodius architectus, Ps. Call. I , 31 .
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33 .

F.

DiodotusErythræus ,pag . 121 . ejus , Nearch . fr. 29 p. 69. Cf. Ones. fr. 28 et 29 p. 57.

Diogenes cynicus Anaximenis magister, p. 33. Onesicriti Aristob.fr. 41 p. 110. Polycl.fr.I, p 130.

magister, p. 47. Cf. Ps. Call. I , 27 . Euripidis amasius Agatho , Mars. Ph. fr. 6 a p . 45 .

Diognetus historicus , pag . 134 . Euripidis de Nili incrementis sententia , Call. fr . 6.

Dionis Chii inventum , Men . fr. 7 p. 146 .
Eurybius, Eurythei f . , ab Hercule interſectus , Anticl . fi.

Dionysius jun . tyrannus , Polycrit . fr. 2 p. 132. candela
6 p. 148 .

brum construendum curavit prytaneo Tarentinorum , Eurylochium , locus Alexandriæ , Ps. Call. I , 31 p .

Polycrit. fr. 3 p. 133 . Eurymedontem ( ad ) pugna , Call. fr. l .
Dionysius Heracleota cantator, Char. fr . 16 p. 118 . Eurymithres , Belsyrorum rex , Ps. Call. III , 26 p. 138

Diophantus tibicen , Char. fr. 16 p. 119 .
Eurypylus, Eurysthei f ., ab Hercule interfectus , Anticl. fr .

Dioscurorum stellæ aureæ post Lysandri victoriam Delphis
6 p . 148 .

a Laced . dedicatæ , Call, fr . 9. Eurysthei filii tres ab Hercule interfecti, Anticl. fr. 4

Diotimus scriptor, Anarim .fr. 18 .
p. 147 .

Diotimus Atheniensis , infundibulum, Arist. fr. 4 p. 154 . Euthynus Thespiensis Agesilaum de Epaminondæ expedi

Dioxippi dictum , Arist. fr. 28 a.,p . 102 .
tione certiorem reddit, Call. fr. 14 .

Dirce fons , Ps. Call. I , 46 p.52.

Dodonæum oraculum Lacedæmonii de eventu pugnæ cum

Thebanis pugnandæ interrogant, Call. fr .9.
Famis imago in Apollinis templo Laced ., Call. fr. 13 .Dorotheus historicus , Doroth . fr. 1 p . 155 .

Dracon , locus Alexandriæ , Ps. Call . I , 31 .
formica Indiæ , Nearch . fr. 12 p. 61. Ps. Call. II , 29.

funebres laudationes a Solone primuin institutæ , Anaxim .
Drangæ , Bæton . fr . 2 p. 135. Itin . 74 .

fr . 5 .
Dromon , Castoris f ., Ps. Call. I , 42 lat.

Durites Persa , Ps. Call. II , 14 not. G.

E. Galepsus urbs a Galepso nominata , Mars. Ph . fr. 2 p.44 .

Galepsus, Thasi et Telephæ f., Mars. Ph . fr. 2.

Echetus, Buchetif.,Siculorum tyrannus crudelis, lapidi- Ganges, Call. fr. 46. Ps . Call .111 , 7. 9. 10.

bus obruitur , Mars. Ph. fr. 10. Gaugamela , ibique commissum prælium , Arist. fr. 11

echini permagni , Nearch. fr . 29 p. 69 . p. 98. Itin . 57 .

elephanti Ind . , Nearch . fr . 16 p . 62 ; Ones. fr . 21. 22 p. Gauratæ , Ones . fr. 26 p. 56 .

55. Quomodo impetum eorum eluserit Alexander, Ps. Gaza ab Alexandro obsessa captaque , Heges.fr. 3 , p. 141 .

Call. III , 3 . Itin . Al. 82 ; Ps. Call. I , 35. Ilin . 45 .

Elymai , Nearch . fr. 34 p. 70 . Gedrosia , Onesicr. fr . 50 p. 57 .

Empædus Callistrati Aphidnæi pater, Heg.fr. 3. p. 143 . Gedrosia myrrha, Arist . fr. 35 p. 106 .

Enali historia , Anticlid . fr . 7 p . 148. Gedrosorum vita , Nearch . fr. 25 p. 67 sq .

Endymion a Luna amatus , Ps. Call. I , 12 not. Gelliæ Agrigentini cella vinaria , Polycrit. fr. 1 p. 132 .

Enthemata , locus Alexandriæ , I , 31 . Geometria inventor Mæris , Anticl. fr. 1 p . 147 .

Epaminondas Spartam urbem aggreditur, Call . fr. 14 . Gerostratus , Itin . 38. 42 .

Epardus 11. , Ilin . Al . 87 . Gerrha urbs ; incolarum commercia, Androsth. fr. 2 p. 73.

Ephesiæ Dianæ templi incendium , Heges. fr. 1 p. 139. Gerrhæi, Arist . fr. 43 p. 110.

Ephialtes axes et cyrbes ex acropoli in forum transporta Glausa v. Glausanicæ , Aristob. fr . 28. p. 102. Ptol.fr. 17 .

vit, Anaxim . fr. 14. Ephialtes , Callisth . fr . 1 . P. 92 .

Ephippus Olynthius, pag. 125. Glycera , Harpali amica , Clit. fr. 21 p. 83 .

Ephorus, Callisth. fr. 1 . Gobrias , Ariomandæ pater, Call.fr. 1 .

Epictetus philos . Ps. Call. III , 10. Gog populus , Ps. Call . III , 26 p. 139 .

Epimastus Thraciæ urbs , Anarim. fr. 11 . Gordius nodus, Mars. fr. 1 p. 44. Arist. fr. 4. p. 27.

Eratosthenis Γαλατικά , p. 6 not. Gorgus, armorum custos , Ephipp. fr. 3 p. 126.

Erimachus , Tryini f., Ps . Call. I , 42 lat. Granicum ( ad ) præliuin quonam mense pugnatum sit ,

Eriphylæ monile , Anaxim . fr. 1 . Call. fr. 15. Arist . fr . 2 p. 97 ; Ps. Call. I , 28. Ilin . 19.

Erythræ sepulcrum , Nearch fr . 29 p. 69. fr. 26. p . 68 . Granis Nuv . , Ones. fr. 26 p. 56 .

Erythræa vates Athenais , Call. fr. 36. Gras in Lesbum coloniam ducens , Anticl. fr. 7. p. 148 .

Erythræi Chios ( Ortygis tyranni satellites ) opprimunt. Guræus fl. Itin . 106 .

Anticlid. fr. 8 p. 148 . Gyalæ , poculi species , Mars . Ph . fr. 7. p. 45.

Estumandrus (? ) ſuv. , Ilin . Al . 87 . Gyari ins . mures , Amynt. fr . 7 p. 137 .

Euagrides , Bebrycum rex , Ps. Call. III , 19 sq . Gygis aurifodina , Call. fr. 29 .

Eubius , Pieli f ., Ps . Call . I , 42 . Gymnosophistæ , Arist. fr. 34 p . 105. Nearch fr.7,16. One.

Eubulus Atarnensis Persinum poetam male habet , Call. sicrit . fr. 10 p. 50 sq . fr. 33. p. 57. Clit. fr. 22 a . Ps.

fr. 41 . Call. III , 4,5 , 909. II , 35.

Eudemus vicus Alexandrinus , Ps. Call. I , 31 n .
H.

Euergesiæ oippos, Ps. Call. I , 12 .

Euergetæ , Ilin . Al. 87 . Hæmus , Ilin , 16 .

Euius Chalcidensis tibicen , Char . fr. 16 p. 119. Halicarnassus, in eam sex urbes Lelegum Pedasis regionis

Eulæus fluv., Ones. fr. 26 p. 56. Polycl. fr. 2 p. 130. conduxit Mausolus, Call. fr. 23. urbs ab Alexandro ca

Eumeluz, Ps. Call. II , 14 , pta , Callisth . fr. 22.

Eumenes Cardianus , pag . 121 . Halizonum sedes, Call . fr. 29 .

Eumolpus , Call. fr. 44 . Halonnesus , de ea controversia , Anaxim . fr. 10.

Euonymitæ , Ps. Call . I , Harmonia , Ps. Call. I , 46 p. 51 .

Euphratis ostium , Ones. fr. 26 p. 56 ; insulæ ante ostia | Harpali luxuria , Clit. fr. 21 p. 83 .

2 .
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Hebdomadarium animal, Ps. Call. III , 17 . Hyperis fluv ., Ones . fr . 26 p. 56 .

Hebrus fluv . , Itin . 18 . Hyphasis , Ptol. fr . 19 p. 93. Ones. fr. 24 p . 55.

Hecatæus Eretriensis, geographus, p. 49 . Hypones , vicus Alexandriæ , Ps. Call. I , 31 .

Hecatompylum Parthorum , Bæton . fr. 2 p. 135. Hyponomus , Cratetis teppwpúyou frater, Ps. Call. I , 31 .

Hegesias comodus Herodoti hist. recitavit Alexandriæ la . Hyrcanice natura , Arist . fr . 14 pa 99.

son . fr. 3. p. 160 .
Hyrcanium mare , Polycl. fr. 5 p. 131. Clit. fr. 6 p. 78.

Hegesias Magnes, p. 138 sq. Hyrcanius campus Lydiæ , Call. fr. 47.

Hegesiosa, vicus Alexandriæ , Ps. Call. I , 31 n . Hystaspes, frater Zariadris, Veneris et Adonidis f., Media

Helena ex Troja urbe quomodo in Ægyptum venerit , Anticl. dominus , Char. fr. 17 p. 119 .

fr. 12. p . 149. Hylanis Carmaniæ fluv ., Ones. fr . 26. p . 56.

Helenus quomodo vates factus sit , Anticl. fr . 19 , p. 151 .
J.

Helice urbs terræ motu mersa , Call. fr. 8 .

Heliopolis , Ilin . 48 . Japetus , pater Anchiales , Ptol. fr. 4 a . p . 87 .

Hellanici Persica , p. 6 b. Jasonis expeditio , Med . fr. 1 p . 128.

Heneti , Call. fr . 28 . Jaxartes Nuv. , Arist . fr. 19 p. 100. Polycl. fr. 5 0. 131 .

Hephaestionem ( ad) Demosthenes Aristionem mittit , Mars.
Iberes Asiæ , Ps. Call. I , 2 .

fr. 8 p. 43. Hephæstionis mortem prædicit Pithagoras , Icarus, Milesiorum colonia , Anaxim . fr.4.

Arist . fr. 39 p. 109. — Cf. Ps. Call . III , 17 . Icarus , insula ad Euphrati ostia , Arist. fr. 41 p. 111 .

Hephæstus, Abwv Teportátwp, Ps. Call. I , 3. Ejus Opovesty Ichthyophagi, Nearch. fr . 20 p. 64. fr. 25 p . 67. Ones. fr.

plov, ib . I , 34 . 26 p. 55 ; Ps. Call. II , 37 .

Heraclea Pontica , Call. fr. 28 . Ilias Alexandri, Onesicril . fr. 1 .

Heracleoticum Nili ostium , Ps. Call. I , 31 . Mlyrii ab Alexandro debellati , Ps. Call. I , 26 .

Heraclidæ , Ilin . Al. 89. Imaus mons , Bæton . fr. 4. p. 135.

HeraclitusMytilenæus, Char . fr. 16 p. 118 . Indiæ situs et magnitudo, Nearch . fr . 1. 2 p . 60, Onesieril.

Heraclitus Tarentinus citharcedus , Char . fr . 16 p 118. fr. 11 p. 52 ; pluviæ , nives, fluminum exundationes,

Heratemis fluv ., Ones. fr. 26 p. 56. cum Ægypto similitudo , Aristobul. fr. 29 p . 102 , One

Herculis fanum Lacedæmonium , Call. fr. 9. Thebanum , sicril. fr. 17 p. 53 , Nearch . fr. 3 et 4 et 14 ; umbrarum

ibid . Ps. Call . 1 , 46 p. 52. Hercules pater Hylæ , Anticl. ratio , Onesicr . fr. 24 et 25fr. 55. ora maritimæ indoles,

fr . 4 p. 147. Ejus sacerdutes , Mars, Ph . fr. 7. p. 45. ib.fr. 16 ; maris æstus, Clitarch . fr. 20 p.82 ; elephanti,

Hercules tres Eurysthei filios interficit; qua occasione ? Nearch. fr. 16 ; tigres, id . fr. 12 ; formicæ , ibid . ; canes,

' Anticl. fr. 4 p. 147. tripodem rapit, Ps. Call. I , 45 . tauri, Aristob. fr. 346.; fluviorum animalia , Onesicril.

Herculis et Semiramidis columnæ , Ps. Call. JI , 34. Ilin . fr. 12 ; orion , catreus , aliæ aves, Clitarch . fr. 17 et 18

119. p. 81 ; psittaci, Nearch . fr . 13 ; simiæ, Clitarch. fr . 16 ;

' Eppaio dopol , Anticl.fr. 18. p . 151 . serpentes, Nearch . fr . 14 et 15 , Aristob.fr. 32 p. 105 ;

Hermippus a Callisthene excitatur, p. 4 a. lacerti, Polyclet. fr . 7 p. 132 ; cete marina, Nearch . fr.

Hermolai conjuratio , p. 4 b ; Plolem . fr . 13 p. 91 ; Aristob . 25 , Onesicr. fr. 30 ; conchylia , Androsth . fr. 1 p . 72 ;

fr. 24 p. 101. Ilin . Al. 93 . margaritæ , Chares. fr. 12 p. 117 ; arbores, Onesier.

Hermophantus , Homeri carmina recitat ubi et quando ? Ia- fr. 15 p. 53 et fr . 22 a ; Nearch . fr . 11 ; Aristob. fr. 30

son . fr. 3 p . 160 . p . 104 ; sindones , lana arborea , mel arboreum , linum ,

Hermupolis , Ps. Call. I , 31 . Nearch. fr. 8 et. 9 ; bosmorum , Onesicr. fr. 14 ; salis

Hermus fluv ., Nearch . fr. 3 p. 60 . fodinæ mirabiles , Clitarch . fr . 19 p . 82. Indi staturæ

Hero , mater Callisthenis , p. 1 . maximæ et longævi, Onesicr . fr . 25 fr .55 ; Indorum vita

Heron Libycus, architectus, Ps. Call . I , 31 . et artes , Nearch . fr . 7 p . 60 sq .; Aristob. fr. 34 p. 106 ;

Heroum Alexandriæ , Ps . Call. I , 33. heroum sacrum , ib. medici et incantatores, Nearch . fr . 14 et 15 ; barbarorum

1 , 31 extr . latin . cultus , umbracula , ibid . fr . 10 ; pompæ , Clitarch. fr.

Hieron Solensis , gubernator, ad Arabiæ oram explorandam 17 ; num servis utantur, Onesicr . fr. 20 p. 54 ; eorum

missus , Nearch . fr . 28 p . 68 . deus Soroadeus, Chares fr . 13 p . 117 ; Bacchi expeditio

Himantopodes , Ps. Call. III , 17. p. 122. Indica , Clitarch. fr. 10 p . 79 — Cf. de India Ps. Call.

Hippalum mare , Ilin . 110 . III , 4 , 8 sqq .

Hippodamus Lacedæmonius , Call. fr . 13 . Ino , Ps. Call. I , 46 p. 52 .

Hippopotami num nascantur in Indiæ fluviis , Onesicr. fr. Insula magica , Ps. Call, IU , 17 .

12. p. 52. Cf. Ps. Call. II , 42 . lollas venenum regi præbet, Ps. Call. III , 31 ; necatura

Historici officium , Call.fr. 19 . Bucephalo , III , 38. Cf. UI, 17.

Homerus Chius , Anaxim . fr .20 , Homericum carmen Epi- Irene , postea Calauria , Anticl. fr. 23 p. 152 .

cichlides inscriptum , Men . fr. 8 p. 146. Laudatur Ho- Isis , Promethei f ., Baccho nubit , Anticl. fr. 23 p. 152.

merus Ps. Call. 1 , 33. Cf. Ilin . Al. 81 . Ismeniæ aulædi cantilena , Ps . Call. 1 , 46,1 , 27 .

Hominesmonstrosi, Ps. Call. II , 17. 31. 34. 44. passim . Ismenium Apollinis oraculum , Callisth . fr. 3.

Hora urbs , Ilin . 107 . Ismenus fluv., Ps. Call . I , 46 p . 52 .

Hunni ( ? ) , Ilin. Al . 87 . Issicum prælium, Ptolem . fr. 5 p. 88, Charesfr. 1 p. 111.

Hyarotus Nuv . , Arist. fr. 30 p. 104. Clitarch . fr. 3 p . 177 ; Ps. Call. I , 40. Ilin . 32.

Hydaspes , Plol. fr . 19 a . p. 93. Nearch.fr. 5 p. 60. Isthmii ludi , Ps. Call. I , 47 .

Hydaspes satrapa , Ps. Call. II , 10. 39. Junonis ara Thebana , Ps. Call. I , 46 .

Hydrax,Gedrosius ;eo itineris duce Nearchus utitur,Nearch. Juppiter e Thyia pater Macedonis , Mars. fr. 2 p. 42 ; ci

fr. 23 p. 66 . homines immolabantur ap . Lyctios, Anticl. fr. 10 p . 149;

Hydrela , Cariæ urbs, Call . fr . 47 . Jovis xtroiou xaõioxol , id . fr . 13 , Jovis Lycæi ara, Cal

Hylæ Herculis filii mors , Anticl. fr. 4 , p . 147 . listh. fr . 11 ; J. Idæus ap . Celænenses , Callisth . fr,45.

Hyperbolus Cyzicenus , Char. fr. 16 p . 118. Juppiter Herculem generans , Ps. Call. I , 16 .
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P 34 .

p . 69 .

L. Mæander fl.; Nearch . fr . 3. p. 60 .

Mæotis palus , Polyclet . fr. 5 p. 131. Ps. Call . I , 44 .

Labdacus , Ps. Call. I , 46 p. 53. Magadis Sapphus inventum , Men. fr.5 p . 146 .

Lacedæmoniorum dux Sphodrias , Callisth . fr. 2 ; moræ , Magicæ artes Nectanebi, Ps. Call. 1 , 1 899 .

id . fr.5 ;prodigia quæ portendebant cladem Leuctricam , Magnetes lapis naves attrahens, Ps . Call. III , 7 .

id.fr. 5 ; post victoriam ad Ægos - potamos reportatam Magog populus , Ps. Call . III , 26 , 29 .

stellas aureas Dioscurorum Delphis dedicant, id. fr. 9 ; Maleus mons , Bæton fr . 4 p 135. Ones. fr. 24 a p. 55.

Thebanis Laconian invadentibus, auxilium Atheniensium Malli , Arist . fr . 28 a p . 102 .

expetunt, id . fr. 12 ; eorum præsidium in Cromno oppido Mandanis , gymnosophista , Onesicr. fr. 10 p. 51 .

inclusum ab Arcadibus obsidetur. id fr. 13 ; Lacedæino- Mandorum (?) gens , Clit. fr . 14 p. 80 .

nem aggreditur Epaminondas, id. fr. 14 . Maniolæ insulæ , Ps . Call. III , 7 .

Lacon Lydius, Ps. Call. I , 19. Mantinense prælium. eo usque Hellenica sua Anaximenes

Lacus mirabiles , Ps. Call. II , 42 ; III , 17 . perduxit , p. 34. Mantinenses a Thebanis deficientes

Lampsacus ab Anaximene servata , arcessunt Lacedæmonios , Call . fr. 14 .

Lanice , Melanthis soror , Alexandri nutrix , Ps. Call . 1,13. Maracanda , Itin . Alex . 79, 86 , 87 .

Laomedon , Alexandri amicus, Ps . Mall. 1 , 19. 27 . Marathorum rex Omartes, Char. fr . 17 p. 119.

Lapides miri , Ps. Call . II , 36 , 42 .
Mardi, prædones , Nearch . fr. 34 p 70. Itin . 79 .

Learchus , Ps. Call. I , 46 p . 52 . Margaritae , Nearch . fr. 30. p. 70. Char . fr . 12 p. 117.

Lebadea Trophonio Apollinis oraculo clara , Call. fr.3. Androsth. fr. 1 p . 72. Ps. Call. II , 38 .

Lebadiæ inter sacra Trophonio quæ fiebant, prodigium edi. Mariandyni, Call. fr . 28 .

tum , quando , Call. fr . 9 . Marius in bello Cimbrico Calpurniam filiam immolando vi.

Lecanomantia , Ps. Call. I , 1 . ctoriam sibi parat, Doroth . fr . 3 , p. 155.

Lelegum urbes octo in Pedasi regione, Call. fr. 23 . Mars Thracius , Ps . Call. I, 46 p. 51 .

Lelegum rex Trambelus , Arist. fr. 3 p. 97
Marsyas Pellæus et Philippensis, p. 40 sqq.

Leocorium , Heges. fr . 7. p. 143 .
Matiani, Call. fr. 38.

Leonides , Alexandri educator, Ps. Call. I , 13 .
Mausolus sex Lelegum urbes in unam Halicarnassum con

Leonnatus , Ptol. fr. 6. p. 88 ; Aristob . fr. 36. p . 107 ;
ducit , Call. fr. 23.

Alexandri jussu in India Alexandriam condit, Ones . fr .
Mazæus Babyloniorum satrapa , Arist. fr. 39 p. 109. Itin .

26 p. 55.
54 .

Lerus , Milesiorum colonia , Anaxim . fr. 4 .
Mazenes , Oaractæ insulæ præfectus , Nearch . fr . 29

Lesbum coloniam ducit Gras, Anticl . fr. 7. p. 148 .

Lete , urbs Macedoniæ , Mars. Ph. fr. 3 p . 44 .
Mediæ rex Hystaspis , Char. fr . 17. p. 119 .

Leucippus. V. Alcippus.
Medius, Nicol. fr . 1 p . 157. Eum . fr . 1 , 2. p . 121. Cf. p.

Leucosyri, Call. fr . 28 .
127. Itin . 118. cum Jolla in regem conspirat, Ps . Call .

Leuctrica Lacedæmoniorum clades prodigiis prænuntiata ,
JII , 31 .

Call . fr. 9 .
Megara , Herculis uxor, Ps. Call. 1 , 46. p. 52 .

Limnæ , Milesiorum colonia , Anaxim . fr. 4 .
Megisto , Pelagontis Phocensis f ., a Cirrhæis rapta , Call.

Linum Indicum , Nearch. fr. 8 p. 61 .
fr. 18 .

Liparis fons, Polycr . fr . 5 p. 133 .
mel Indicum , Nearch . fr. 8 p . 61 ; mel aereum , Amynt.

Literarum inventor Menon , Anlicl. fr. 2 p. 147 .
fr. 1 p. 135.

Locri, Ps. Call. I , 45 .
Melampus vates ap. Alexandrum , Ps. Call. I , 42 .Lunæ defectus Athenienses in Sicilia terrens ; Anticl. fr. 14
Melanas fluv., Itin . 18 .

p . 150. Lunæ arbor fatidica , Ps. Call. III , 17. Luna En
Melanthium , locus Alexandriæ , Ps. Call. I, 31 p. 33 .

dymionem osculans , ib . I , 12 .
Melas, Lanicæ frater, Ps. Call. I , 13 .

Lycæus Juppiter, Call . fr. 11 .
Melicertes , Ps. Call . I, 46 p. 52.

Lyciæ capra , Call . fr. 24.
Memnonis uxor Barsine , Arist. fr . 7 p. 98 .

Lycii Sardes capiunt, Call. fr. 21 .
Memphis , Call. fr. 36. Plol. fr. 8 p. 89. Itin . 48 , 53 .

Lycon comicus, Char. fr. 16 p . 119.
Ibi Alexander év@ poviácetat, Ps. Call. I , 34 ; eo corpus

Lyctii Jovi homines immolarunt, Anticl. fr. 8 p. 149. Alexandri defertur, ib . III , 31 p . 145 sq.

Lycus, Erimachi f . , Ps . Call. 1 , 42 lat. Menæchmus Sicyonius , p. 145 .

Lyrnessus Pamphyliæ , Call. fr . 26 . Menecles vel Menippus , Peloponnesius , Alexandri magi
Lysandri statua Delphica prodigium edidit , quando ? Call. ster geometriæ , Ps. Call. I , 13 .

fr.9.
Menecrates Nysænsis , Jasonis pater, scriptor, p. 159 .

Lysias scurra vel Cleopatræ frater, Ps. Call. I , 20 . Menedemus , Arist. fr. 21 p. 100 .

Lysias orator, Ps. Call. II , 4 . Menides , Plol. fr. 10 p. 90. Eum.fr, 2 p. 123 .

Lysimache , Talai uxor, Men . fr. 3 p. 145. Menippus. V. Menecles.

Lysimachus pater Polycrites, Call.fr. 16 . Menon Ægyptius literarum inventor, Anticl. fr . 2 p . 147 .
Lysimachus, Alexandri pædagogus, Char. fr 2 p. 115 . Meroes regina Candace , Ps. Call. Ill , 18.

Lysimachus, corporis custos , Arist. fr. 36 p. 107; Calli Messeniorum epigramma temporibus belli Messeniaci colu
sthenem suspectum Alexandro reddit , p . 46.

mnæ insculptum , Call. fr. 11 .

M Methonæos prædatur Philippus, Call. fr . 42. Cf. Ps. Call.

1, 23.

Macæ , Ones. fr . 26 p . 56 . Methymnæi, Anticlid. fr. 7. p. 143 .

Macedo, Jovis et Thyiæ f., Mars. fr. 1. p. 42. ejus filii, ib . Metrias , Phoci filia , Ps . Call. I , 42 .

Macctia , Macedoniæ pars , Marsyc fr . 1 p. 42 . Miccalus Clazomenius, Arist. fr. 40 p. 110.

Machetes , Ps. Call. III , 17. Midas quomodo Celænensium calamitati mederi studuerit ,

Macrobii, Ps. Call . III, 7 . Call. fr. 45. pater Anchuri ib . Midæ aurifodinæ ubi,

1
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p. 119.

Call. fr. 29. Ejus currus, Mars. Phil . fr. 1 p . 44 . Nymphis historicus. V. Call. fr. 39 .

Milesii Memphim legatos mittunt ad Alexandrum , Call. fr. | Nysa India, Clit. fr. 10 p. 79 .

36 ; eorum coloniæ , Anaxim . fr. 3 , 4. Miletus a Persis,

dein ab Alexandro capta , Call. fr. 22. Mileti fons
0

Achilleus, Arist. fr. 3 p . 97 . Oaracta insula , Nearch . fr . 29 p. 69 .

Minerva tpuyévntOS unde dicta , Call . fr. 4 . Oarotis fluv ., Nearch . fr . 32 , 35 .

Mithropasta , Areini f. , Phrygiæ olim satrapa , Nearch. fr . Oceanus , inter Alexandri majores , Ps. Call. I , 13 lalin.

29 p . 69.
ad oceanum usque occidentalem pervenit Alex. ib . I ,

Mnaseas historicus, Mars. Ph . fr. 10 . 27 p. 30.

Mæris geometriæ inventor , Anticl . fr. I p . 147 . Ochus 11. , Polycl. fr.5 p. 131 .

Mwesi, Ilin . 16 . Odatidis , Omartæ f ., historia , Char. fr . 17 p . 119 .

Molossorum rcgis simia sortes in oraculo Dodoneo distur- Odontotyrannus , Ps. Call . III , 10. 17 .

bat, Call . fr. 9. Molossorum regno potitur Charopus, Edipus , Ps . Call. I , 46 p. 52 .

Neoptolemi f ., Ps. Callisth . I , 42 latin . Ogyris insula , Nearch . fr . 29 p . 69.

Monedes , Baton . fr. 4 p . 135 . Oileus , Ps. Call 1 , 27 n .

Mopsus vates, Dor. fr. 5 p . 155 .
Olcias s. Olcius s Orcius , Ps . Call. JII , 31. 33 .

Mora Lacedæmoniorum quot fuerit virorum , Callisih . Olympias . ejus majores , Ps. Call. 1 , 13. 42. cum Necta

fr . 5 . nebo commercium , 1 , 4 sqq . Alexandrum parit, 1 , 12.

Moses ( Musæus in lat . ) Adulenorum episcopus, Ps. Call.
repudiatur , in gratiam redit , 1 , 20-22. eam rapere ten

III , 7 . tat Pausanias, 1 , 24. quousque Alexandrum comitata sit ,

mures Caspiæ terræ , Amynt. fr . 6 p . 136. Babylonii ibid . 1 , 42. ejus cum Antipatro discordia , III , 31. ejus mors

Gyari ins. ibid . fr . 7. aranei , ib . fr . 8 .
prænuntiatur, III , 17. Quid de ea in testamento Alexan

Musaus. V. Moses. dri , III , 33 .

Mulieres sirenes, Ps. Call. II , 42 ; maximæ , monstrosa , Olympicos ludos Alexander adit , Ps. Call. I , 18. 19 .

ib . II , 29 . Olympionicæ e publico victum habentes, Callisth. fr. 16.

Musicani terra , Ones. fr . 15 , 20 p. 54. Aristob . fr 30 Olynthii a Philippo debellantur, Call. fr. 32. Cf. Ps. Call.

p . 104. Ps. Call. III , 4 (ubi græca Jlausaviou ) , Ilin. 1 , 44 .

112
Omartes , Marathorum rex , Odatidis pater, Char. fr. 16.

Muziris , India emporium , Ps. Call . III , 7 in lat.

myes marini , Nearch. fr . 21. p. 64 . Onesicriti vita , p . 47. Onesicritus ad Brachmanes missus ,

Myndus urbs Cariæ, Call. fr . 23. Ps. Call. III , 13 .

Myrrha , Thiantis Byblii f., Clit . fr. 3 a , p . 77 . Onomarchus in Coronea urbe pugnans , Anaxim. fr. 9.

myrrha Gedrosiæ , Arist. fr. 35 p. 106 . Oracla ( Oaracta ) ins . , Ones. fr. 26 p. 56

Myrtanum , Thraciæ castellum , Mars. fr . 5 p. 43. Anaxim . Orbelus mons , Ilin . 16.

fr. 13 . Orcius. V. Olcias.

Myrto , Aristidis neptis , Call . fr. 16 . Oretes , Indiæ gens, Ones. fr. 24 a. p . 55.

Mytilenas venit Persinus poeta , Call. fr . 41 . Ori gens Indiæ , Ones. fr . 26 p. 56.

N
orion avis , Clit. fr . 17 et 18 p . 81 sq .

Oritæ , Nearch. fr . 20 p. 64 .

Nabonassari sive Nabuchodonosori sepulcrum , Ps. Call. Orythiæ raplus , Call. fr . 31 .

II , 18 . Orphei mors , Men . fr . 11 p. 146. Orphei statua sudat,

Napæus Apollo. V. Apollo . Ps. Call. I , 42. Ilin . 17 .

Nearchus Cretensis , p. 58 sqq. Orthagoras scriptor, v . Nearch . fr . 29 p. 69.

Nectanebus , Ps. Call. I , 1 899. I , 34. II , 28 . Ortospanus, Baton fr . 2 p . 135 .

Neocles , Ps. Call. III , 17 p . 124 . 'Ottotipec Delphorum , Call. fr . 4 .

Neounvía unde dicta , Ps. Call. II , 35 p. 151 . Osiridis tápos , Tapócipis , Ps. Call. I , 31 .

Neoptolemus , Metriæ ., Ps. Call. I , 42. Oxus fluv., Aristob. fr. 17 p . 100. Polyclet. fr. 7 p. 131

Nephele , vicus Alexandrinus, Ps. Call. I , 31 . Ilin . 75 .

Nepheron , fluv. Alexandria , Ps. Call. I , 31 . Oxyartes , Roxanes pater , Aristob. fr . 38 p. 109.

Nessus, Eubii f ., Ps. Call. 1 , 42 lat . Oxyathres , Darii frater, Ps. Call. II , 7. 14. Cf. Ilin. 101 .

Nicagoras Cyprius scriptor, pag . 153 . 102 .

Nicanor, historicus rerum Alex .; alii, p . 152 sq . Oxydraces , Ps. Call . I , 2. II , 45 .

Nicatoria a Seleuco condita , Ps. Call . I , 36 not. 1 . Oxythemis, Medii pater, p. 127 .

Nicobule , p . 157 . Ogubúulla quid ? Anticl . fr. 15 p. 150.

Nicocles Salaminius , regulus luxuriosus, Anaxim . fr . 19 .
P.

Nicolaus, Acarnaniæ regulus, Ps . Call. I , 18 , 19 .

Nilus olim Ægyptus nominatus et apte quidem , Nearch . Pæones , Ps. Call, J , 26.

fr. p . 60. Nili incrementorum causa , Nearch . fr. 4 ; Pasus Milesiorum colonia , Anaxim . fr. 4 .

Callisth. fr . 6. Aristob. fr. 29 p . 103. Nili pisces, Palæstina, Itin . Al . 45 .

Arist. fr. 33. p. 105. Nili animalia eadem quæ fluviorum Pamphylium mare Alexandro exsurgit, Call. fr. 25. Ps.

Indicorum , Onesicrit. fr. 12 p. 52 . Call . ) , 28 .

Ninive. ibi Sardanapalli monumentum , Amynt. fr . 2 Pandorum gens Indica , Clit . fr. 14. p. 79.

Pangoei metalla , Call. fr. 29 .

Nasala insula Soli sacra , Nearch . fr. 25 p . 66 sq . Pannonii , liin . 60.

Nyctalopeces, Ps. Call . III , 17 . Parætonium , Arist. fr . 8 p . 98. Ps. Call . I , 31 .

Nycteus , Ps. Call . I , 46 p. 51 .
Paralus primus nave longa navigavit , Heges.fr.6p. 143.

Nympharum cubile in Solis insula , Ones. fr. 26 p. 55 . Pardis ( Epardis ) ſuv. , Ilin . Al. 87 .

.

p. 136.



INDEX NOMINUM . 177

p. 89.

Paris Ajacem interfecit , Anticl. fr. 11 p . 149 . Phanenti, vicus Alexandrinus , Ps . Call . I , 31 n .

Parmenides. Ps. Call . I , 27 not. Phaon a Venere in segete virenti abditus, Mars . Ph. fr. 9

Parmenionis , Philotæ patris, mors , Plol . fr . 10 p . 90 . p . 96 .

Parmenio Alexandrum movet , ut cum Barsine concum- Pharnuchus , Arisl. fr . 31 p. 100.

bat, Arist. fr. 7 p. 98. Parmenio in prælio ad Arbela Pharus ins . unde nomen habeat , Anticl. fr . 12 p . 149. la

segnis , quam ob causam , Call. fr. 37. – Cf. Ilin . 44 . son . fr . 2. p. 169. Ps . Coll. I , 31. not . 44 .

64. Ps . Call. II , 8 passim . Phaselis , Ilin. 25 .

Parthenius 11. unde nomen habeat, Call. fr. 27. ad eum Phasimelus psaltes , Char. fr . 16 p . 119 .

usque Cauconum sedes pertinent , ib . fr . 28 . Phidon , Demetrii pater, p . 4 b.

Parthi , Ilin . 72 . Philippi , urbs, p . 41 not.

Parysatis , Ochi f. , ab Alexandro ducitur, Arist. fr. 38 Philippus rex a quo et quando oculo uno sit orbatus , Call .

p . 109 .
fr. 42. Quosnam Athenas legatos miserit, Mars. fr. 7

Pasargadæ , Ones. fr . 26 p . 56 . p. 43. Ejus frater Alexander , Mars . fr . 4 p. 42. Athe

Pasargadæ ubi a Cyro conditæ , Anaxim . fr. 18 . niensibus auxiliatur, Ps. Call. II , 5. de successore Py

Pasira Indiæ , Ones. fr . 26. p . 55 . thiam consulit , ib. I , 15. Acarnania principem bello in

Pasitigris , Nearch . fr. 35 p . 71 . terfecerat , ib . I , 19. Cleopatram ducit , mox remittit ,

Patara , Menachm . fr. 1 p . 14 ) . ib . ) , 20-22. Alexandrum mittit contra Methonæos ,

Pattalene , Arist . fr. 29. 31.p. 101. Nearch. fr. 6. Onesi Thraces , Scythas , I , 23. Ejus mors , 1 , 24 .

crit. fr . 19. p. 54 . Philippus medicus Alexandrum sanat, Ps. Call. I , 40. II,

Pausaniæ amasius Agatho poeta , Mars. Ph.fr. 6 a . p. 45 . 25. Itin . 30 .

Pausanias Thessalonicensis , Ps. Call. I , 24 . Philippus Theangelensis , scriptor, p . 49 .

Pausas , vicus Alexandriæ , Ps . Call. I , 31 n . Philippus Chalcidensis scriptor, p . 49 .

Pecani regio , Itin . 112 . Philiscus , Onesicriti f., p. 47 .

pectis idem q. magadis , Men . fr. 5 p . 146 . Philistides Syracusanus, Char . fr. 16 p . 118 .

Pedasis , Cariæ regio , in qua Lelegum urbes octo ; quarum Philo Thebanus , scriptor, p. 49 .

sex Mausolus in unam Halicarnassum conduxit , Call. Philo Alexandri amicus in Brachinanum insulam transit ,

fr . 23. Ps. Call. II , 35 ; in insulam magicam navigat , ibique

Pelagon Phocensis ', pater Megistrs , Call. fr. 18 . perit , ib. III , 17 .

Pelasgi e Lemno et Imbro in Italiam sub Tyrrlieno migra- Philotæ , Parmenionis f. , conspiratio et mors , Plol . fr. 10

runt , Anticlid . fr . 21 p . 151 .

Peloponnesiacum bellum , Anaxim . fr . 6. Phison fluv. (Ganges), Ps. Call . III , 7 .

Pelopis aurifodinæ , Call . fr. 29. Pelops oraculum accepit phocæ , Ps . Call. II , 37 .

ab Apolline Napæo , Anticl. fr. 10. p. 149 . Phocaides numi', Call. fr . 41 .

Peneus olim Araxes dictus , Med. fr. 1 p. 128 . Phocion ab Alexandro summopere honoratur, Char.fr. 4 a

Perge urbs, Ilin . 25 . p . 115 .

Periander Pellæus , Marsyæ pater, Anaxim . fr .20. Plocus a Telamone fratre interfectus , Dor. fr . 4 , p. 155 .

Pericles , ultra Chelidonias insulas cum classe provehitur, | Phocus , Dromonis f. , Ps. Call 1 , 42 lat.

non obsistentibus Persis , Callisth . fr. 1 . Phænices Persis ad Eurymedontem classem in statione

Perdiccas rex Mac. , qui ante Archelaum regnavit an . 40 , habentibus naves adducturi, Call. fr. 1. Phænicum

Anarim. fr. 8 . commercia , Arist. fr . 35 p. 106 .

Perdiccas in Thebarum expugnatione , Ptol. fr . 3 p . 87 . pbænix arbor unde nomen habeat, Call . fr . 35 .

quid cum Ptolemæo pactus sit , Ps. Call, III , 32 not. Phormio comicus , Char. fr . 16 p . 119 .

Pergamus oppidum , Call. fr. 29. Phrynichus Mileti expugnationem fabulæ argumentum fe

Perierus Phocensis , Ps . Call . I , 19 . cit , proptereaque multatus est , Call.fr. 22 .

Perillus justo supplicio a Phalaride affectus, Doroth . fr . 2 Phrynichus tibicen , Char. fr . 16 p. 119 .

Pielus, Pyrrhi filius, Ps. Call . 1 , 42 , latin .

Perimedes , Eurysthei f., ab Hercule interfectus , Anticl. Pieria , Mars. fr . 2. p . 42. Ps. Call. I , 42 .

.fr. 6 p . 148 . Pierus , Macedonis f., Mars, fr. ? p . 42 .

Persæ ad Eurymedontem clade affecti, Callisth . fr . 1. Eo- Pinarus fluv ., Call. fr . 33 ; Ps. Call. I , 10 ; Ilin . 35 ,

rum res Alexander constituit , Ps. Call. II , 21. Persa- Pindari domus non diruta ab Alexandro , Ps. Call. I , 27 .

rum tributa regi pendenda, Polycl. fr . 4 p. 131. tiara re . I , 16 .

giæ et tiaræ populi, Clit . fr . 9 a p . 79. regis vilis aurea , piperis collectio , Ps . Call . III , 8 .

et crater, Theodori Samii opus, Amynt. fr. 4 p . 136. re- Pisaeus , pater Aristonoi , Arist. fr. 36 p. 107 .

gum victus sumtuosus, Char. fr. 10 p. 117. Persicæ piscis mirabilis , Ps. Call II , 36 .

nuces, Amynt. fr. 3 p. 136. Persicum mare quatenus Pisidiæ partem occupat Pedasis regio , Call . 23 .

pateat , Androsth . fr. 2. p . 72 Persica Hellanici et Cal- Pistira Thraciæ urbs, Anaxim . fr. 11 .

listhenis , p. 66. Pithagorae vaticinia , Arist . fr. 39 p. 109 .

Persepolitana regia incensa , Clit. fr . 5 p. 77. Itin . 67 . Platæenses Proserpinam colunt. Eorum magistratum Sta

Persinus poeta Eubuli avaritiam perstringens, Call. fr . 41 . sagoram destituit Alexander, Ps . Call . If, 1 .

petra Indiæ ab Alexandro oppugnata , Char. fr . 11 , p. 117 Pollux , Ps. Call . I , 47 , 1 p . 53. V. Dioscuri.

Cf. Aornis .
Polybus, rex Sicyonis,pater Lysimache, Men . fr. 3 p 115 ,

Peucestes Alexandrum serval , Ptol. fr . 20 p. 93. Ps. Call . regnum Adrasto tradit , ib .

III , 4. Itin . 115. corporis custos creatur, Arist . fr. 36 Polycles Cauconum dux , Call . fr. 28 .

p. 107 . Polycletus Larissæus. p . 129 .

Peucolaitis , Bæton . fr . 2 , p . 135 . Polycrite, Lysimachi l . , e publico victum accepit , Call.

TELÉTOLDO! qui, Anaxim.fr. 7 . fr . 16 .

Phalaris Perillum cremari jubet , Doroth . fr . 2 p. 155 . Polycritus Mendaus , p . 129 .

p. 155 .
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Polydamas , Ptol fr. 10 p. 90. Saitarum colonia Athenæ , Call . fr. 7 .

Polynices Pellæus , Alexandri magister , Ps . Call. I , 13 . Salaminis in Cypro rex Nicocles , Anaxim . fr. 19 .

Polytimetus Sogdianæ fluv., Arist. fr .22 , p . 101. Ilin . Al . Salis fodinæ in India , Clit. fr. 19 p. 82 .

86 , 87 . Sambi regis regio ab Alexandro subacta , Clit. fr . 12 p.79.

Pori filius victus captusque , Ptol . fr. 16 p . 92. Ilin . 111 Sambethe Sibylla , Alexandri res vaticinata est, Nicanor .

sq.; Pori literæ ad Darium , Ps . Call. II , 12. cf. II ; 19 ; fr. 1 p . 152.

ad Alexandrum III , 1. exercitus et elephantes , III , 3 . Sandanus fluv ., Call. fr . 42 .

prælium , singulare certamen et nex , ib . III , 4. Ejus filia Sangada terra , Nearch . fr . 20 p. 64 .
nubit filio Candacis , ib . III , 23 . Sapphus inventum , Men. fr. 5 p. 146.

Porticanus rex , Clit. fr . 12 p . 79 . Sardanapalli duo ; alterius monumentum in Ninive urbe et

Posidonius de Nili incrementis , Call. fr. 6 . prope Anchialum ; ejusque inscriptio , Call. fr. 32. Ari

Prasiaca urbs Indiæ maxima, Ps. Call . III , 17 . stob. fr. 6. p . 97. Amynt. fr. 2 p. 136. Sardanapallus se

Priami Trojani aurifodinæ , Call. fr. 29 . nio confectus e vita decessit, Clil. fr. 2 p. 76.

Priamus , Aretes f., Tryini pater ; Ps . Call . I , 42 lat. Sardes captæ , Call. fr. 21. Ilin . 24. cf. Ps. Call . 1 , 28 .

Tepoxúvia quid ? Anticl. fr. 17 p . 151 Sardo fluv ., Call. fr. 42 .

Promachus , strenuus potator , Char. fr . 15 p . 117 . Sarpedonium promontorium , Call. fr. 30. 31 .

Prometheus pater Isidis , Anticl. fr. 22 p . 152 . Satibarzanes , Itin . 73 .

Pronax rex Argivorum , Menæchm . fr. 3 p. 145. Satrabates , Ephipp. fr. 3 p . 126 .

Prophthasia Drangarum urbs, Bæton . fr. 2 p . 135 . Satyrus Alexandro Tyrum obsidenti apparet, Ps . Call.

Proserpina Platæensis , Ps. Call. II , 1 . 1 , 35.

Proteas Macedo , potator, Ephipp . fr.4 p . 126 . Scamander fluv ., Ps. Call. 1 , 42 .

Protei monumentum in . Pharo ins . , Ps. Call. I , 31 extr . Scepsis , Milesiorum colonia , Anarim . fr . 4 .

Prytanis fluv ., Ps. Call . III , 27 . Scorpiones , Ps. Call . I , 42. III , 10. 17 .

Psamathe, Dor . fr . 4 p . 155 . Scymnus Tarentinus , Char. fr. 16 p. 118.

psittaci, Nearch. fr. 13 p. 61 . Scythæ Macedonum copias ad Maracandum opprimunt,

Ptolemæus Alorita , Mars. fr. 4 p . 42 . Arist. fr . 21p 100.

Ptolemæus Lagi Bessum capit , Plol. fr . 11 p . 90 sq .miro Scythæ , Call. fr. 38 ; Ilin . Al . 86 ; Abii justissimi, Itin.

modo ab Alexandro vitæ restitutus , p . 74 not. loéatpos Al . 81. Scythas Alexander subjicit, Ps. Call. I , 23.

Alexandri, Char. fr . 5 p. 116. historicus , p. 86 sq.Seleucus, Eum . fr. 2 p. 123. Nicatoriam condit, Ps. Call:

Alexandri pueri familiaris , Ps. Call. I , 17. regem e I , 36 n . 1 .

periculo eripit , ib . III , 4. Ilin . Al.; regis perso- Semiramidis expeditio Indica, Nearch . fr . 23 p . 65. ejus re

namn agit, Ps. Call . III , 19. Philippi regis filins putatur. gia ; ejus & Toyovos Candace, ib . III , 18 . columna, ib. II, 34 .
Quid cum Perdicca pactus sit , ib . III , 32 . Serapis , Sinopius deus , Ps. Call. I , 3 not. apóuos Lepani

Pura locus , Nearch . fr. 23 p. 65 .
oos Alexandria , ib . I , 31. Serapeum , I , 33. dei vatici

Pyrander lapidibus ab Atheniensibus obrutus cur ? Call. fr.
nium , ib. et III , 21 . Serapidis ædes Babylone, Eum.

44 .
fr . 2p 123 .

Pyrrhus , Ps. Call. I , 42 lat.
Seres , Ps. Call. III , 7 .

Pythagoræ transformationes , Clit . fr . 25 p . 84 .
serpentes Indiæ maximi , Onesicr. fr. 7 ; Nearch . fr. 11

Python Creteze f., owhataçúka , Arist.fr. 36 p . 107 .
p . 61 ; Arist. fr. 32 p . 105. Ps . Call. III , 10.

R.
Sesonchosis Serapidi obeliscos consecrat , Ps. Call. 1 , 33.

p . 36. ejus statua in terris ultimis , II , stela gemmea , II ,

Racolis Alexandria , Ps. Call. I , 31 n . 17 p. 122 ; post mortem deorum conviva, III, 24. 21 .

reditus Heraclidarum epocha , Clil . fr. 1 p . 76 . Sibylla Chaldæa , Sambethe , Nican.fr . p . 152 .

Rhapsodi et stichodi , Men . fr. 9 p . 146.
Siciliæ lacus mirabilis , Polycr. fr . 4 p. 133 .

Rhene ins., olim Celadussa, Anticl.fr. 24 p. 152 . Siculorum tyrannus Echelus , Mars . Ph . fr. 10 .

Rheomithres prælio Issico cæsus, Plol. fr . 5p . 88 . Sicyonis regnum a Polybo Adrastus accipit, Men . fr. 3

Rhesi parentes et monimentum Amphipolitanum , Mars.

Ph.fr. 6 p. 45 . Silphium in Caucaso monte et ap. Cyrenæos, Aristob. fr.
rbinocerotes , Ps. Call. III , 17 . 16 p. 99 .

Rhodanus II ., Call . fr . 47 . simiæ Indiæ quomodo capiantur, Clit. fr. 16 p. 80.

Rhodii , Itin . 42. Apud eos testamentum Alexandri depo- Sinopius deus. V. Serapis.

situm . Quid in eo de Rhodiis scriptum , Ps. Call. ill , Sipylus mons, Call. fr . 26.

33 p . 147 . Sitalces , Alex . amicus , Plol. fr . 10 p. so.

Rodogune , Ps. Call. II , 20, 21 . Sitiogagus fluv ., Ones. fr. 26 p. 56.

Romani legatos ad Alexandrum mittunt, Clit fr. 23 p. 83 . Socratis uxor Myrto, Call. fr . 16 ; condemnatio, Ps. Call.

Arist . fr. 3 p . 154. Ps. Call . I , 27 , 29. Romæ urbis II , 5 .

ambitus, ib. I , 31 not. 44. Romani ab Indis timentur, Sogdiani, Ilin . Al. 86. Sogdianæ urbes septem seditionis
JII, 8 . ponas dant , Plol. fr. 12 p. 91 .

Rossus oppidum , ubi Glycera statua , Clit . fr . 21 p . 83 . Solii , Ilin . 42 .

Roxane, Oxyartis f. , Alex . uxor, Arist.fr . 38 p . 109. Ilin . Solorum ſons memorabilis , Polycr. fr . 5 p. 133 .

101. Cf. Ps. Call. II , 21. III, 32 not. Solis insula , Nearch . fr . 25. p . 66 sq .; Ones. fr . 26. p. 55.

Solis terra , Ps. Call. II , 44 ; urbs III , 28 ; solis et lunæ

S. arbores fatidicæ , ib . III , 17. solis et lunæ eclipsis, III, 17 .

Solon laudationes funebres ap Athen . instituit, Anarim .
Sabæi, Ps. Call. II, 17. lat. fr. 5 .

Sabis ſluv . in Carmania , Nearch . fr. 27 p . 68. Sopolis, Hermolai pater, Ilin . Al. 93 .

Sacrum bellum a Callisthene narratum , p . 6b.
Soroadeus, Indorum Bacchus, Char. fr . 13 p . 117 .

p. 145.
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p. 84 .

Sostratus a Callisthene in Alexandrum excitatus, Ptol.fr. | Thapsacus , Arist. fr. 40. 43 p. 110 .

13 p . 91 . Thargelion mensis Græcis faustus, infaustus barbaris, Call .

Spartacus, Thraciæ urbs , Call. fr. 47 . fr . 15 .

Sphinx Thebana , Ps. Call . I , 46 . Thasus e Telepha pater Galepsi ,Mars. Ph. fr. 2 p. 44.

Sphodriæ , Lacedæmoniorum ducis, indoles , Call fr. 2 . Theagenes Thebanus, Arislob. fr 1 p . 95.

Spinther Darii satrapa , Ps. Call. I , 39. II , 10 . Thebæi scholastici iter Indicum , Ps. Call. III , 7 .

Spitamenes , Arist . fr . 18 p. 100. Plol. fr. 11 p. 90. Ilin . Thebe Pamphylia , Call. fr. 26 .

Al . 87 .
Thebes campus in Asia min ., Call . fr . 26.

Stasagoras Platæensium magistratus ab Alexandro destitui- Thebanum Herculis fanum , Call . fr . 9 .

tur, Ps . Call . II , 1 . Thebarum Apollinis oraculum Ismenium , Call. 3. Plura de

Statira , Ps . Call. II , 21 passim . monumentis fabulisque Thebanis leguntur in Ps . Call .

Stilpon Megarensis , Clitarchi magister, p . 74 . 1 , 46. Thebanis victoria Leuctrica prodigiis prænuntiatur,

Stiramphes, vicus Alexandrinus , Ps. Call. I , 31 . Call. fr. 9. Laconiam invadunt Call.fr. 12. Thebarum

Stoa Alexandriæ , Ps. Call. I , 32 . expugnatio, Ptol . fr. 3. p..87 . Heges. fr. 2. p . 139. Ps.

Stratocles orator, V. Clit. fr. 24 p. 84 . Call. I , 46.1 , 27. Restaurari urbem jubet Alexander, I ,

Strangas fluvius, Ps. Call. II , 14. 15. 47. III , 33. Thebanorum mores , Clit . fr . 1 a. p . 76 .

Straton , Gerostrati f. , Itin . 38 ; ejus luxuria , Anaxim . fr . | Themistocles ad Xerxem venit ; ejus mors , Clit. fr . 24
19.

Strattis Olynthius , pag . 121 . Theocriti Chii dicterium in Anaximenem , p. 35.

Stræbus, Callisthenis anagnosta , p.4 a. Theodectis poetæ sententia refellitur, Ones . fr . 17. p. 54 .

Strymon Rhesi pater, Mars. Ph . fr. 6 p . 45 . Theodectes inter amicos Alexandri , Ps. Call. II , 17 .

Suagela , Lelegum urbs in Caria , Call . fr. 23 . p. 124 .

Suari Indi , Bæton , fr. 4 p . 135. Theodorus Samius craterem Persarum regi fabricavit,

Susorum urbis conditor,ambitus,muri, Polycl . fr . 3 p . 131 . Amynt. fr . 4 p . 136 .

Susa , Ones. fr. 26 p. 56. Unde nomen habeant, Char. fr. Theophrastus , Callisthenis familiaris , p . 1 , not. 5 .

5 ; Arist. fr. 13 p . 99. Ilin . 65. Susii , Nearch. fr. 34 Thermodon , Ps. Call. III , 27. Ilin . 120 .

p : 70. Susiæ ora , Nearch. fr. 35 p. 70 , Susiana , Ones . Thersiles Homeri , Ps. Call, I , 42.

fr . 26 p . 50 . Theseum Athenarum , Heg.fr. 7 p. 143 .

Syra quædam vates , Arist. fr . 24 p. 101 . Thessali milites in Alexandri exercitu , Call. fr. 36 .

Syri pisces venerantur , Heges. fr. 4 p. 143 . Thessalonicensium principes Anaxagoras ( vel Pausanias )

Syspritidis regio , Med . fr . p . 128 . ejusque filius Polycrates , Ps. Call. I , 24. 26 .

T.
Thessalus tragicus, Char. fr . 16 p. 119.

Thetis , Ps. Call . I , 13 lat .

Talaus , Menechm . fr. 3 p. 145. Thias Byblius , Myrrhæ pater, Clit. fr. 3 a p. 77 .

Tanais fluv. , Arist. fr. 19 p. 100. Polycl. fr. 5. p. 131 . Thraces contra eos Alexandri expeditio , Plol . fr . 2 p . 87. .

Ilin . Al. 81.85 ; Ps . Call. III , 28 .
Ps. Call. I , 23 .

Tantali divitiæ unde haustæ , Call. fr. 29 . Thrasyalcis Thasii de Nili incrementorum caussis sententia,

Taposiris vel Taphosiris, Ps. Call. I , 31 Tapooiplaxy tal .
Call . fr. 6 .

via , ib. Thrasydæus Thessalus Pbilippi legatus, Mars. fr. 7. p . 43.

Taprobane describitur, Ps. Call. III , 7, 8. Ejus elephanti, Thrasyleo , Ps.Call. III , 17 .

Ones . fr. 22. p . 55. magnitudo, Onesicr. fr. 13 p. 52 . Thyia (v . Æthria ), e Jove mater Macedonis , Mars. fr. 2 .

Tapyrorum indoles , Bæton . fr. 1 p . 134 .

Tarsus , Ilin . 26. 28 ; a Sardanapallo condita , Call. fr . Thynias insula . ejus nominis ratio , Call. fr . 39.

32. Arist . fr. 6 p. 98.Tarsi habitavit Harpalus cum Gly. Tiberoam lluv ., Ps. Call. III , 13 .

cera , Clil. fr . 21 p. 83 . Tieu , Cauconum urbs , Call. fr. 28.

Tauropolus Apollo , Androsth . fr . 2 p . 73 . tigres Indiæ , Nearch . fr. 12 p . 01 .

Taurus mons , Arist . fr. 16 p. 99 . tigris 11., Polycl. fr . 2 p. 130. Ones. fr . 28 p. 56 ; fr. 28.

Taxila , Arist . fr. 34 p. 105. Bæton fr.2, p . 135. Taxilen- Nearch . fr. 35 p . 71 Ps. Call. II , 9.

sium mores , Arist. fr 34 p. 106 . Timagenes Syrus , p . 6 not . Call. fr. 47 .

Tegea , Call. fr . 14 . Timocleæ historia , Aristob . fr. 1. p. 95 .

Tegyra Apollinis oracula clara ( pugna ad Tegyram com . Timoleon Carthaginienses fundit Thargelione mense , Call .

missa ) Callisth . fr . 3. Ps. Call I , 45 not. 1 . fr . 15 .

Telamon Phoco fratre interfecto in exilium a patre ejicitur, Timotheus tibicen, Char . fr. 16 p. 119.

Dor. fr.4 p . 155 .

p. 42.

Tiresias in mulierein mutatus , Clit . fr. 25 p. 84. Ps. Call.

Telepha mater Galepsi, Mars. Ph. fr. 2 p. 44 . 1 , 46 p . 52.

Telephi fons ad Pataras, Menachm . fr . 1 p . 145 . Tisamenus Atheniensis Agathonis tragici pater, Mars. Ph.

Telesias saltatio Macedonica , Mars. fr, 3 p . 42 . .fr . 6 a p. 45 .

Telus ins . olim Agathussa , lason . fr. 1 p . 160 . Tithonus , Memponis f., Susorum conditor, Polycl . fr. 3

Tenon ( ? ) ſuv . , Ps. Call. III , 28 .

tenthredon insectum , Clit. fr. 7 p. 78 . Tolistobii , Call. fr. 47 .

Teredon , Androsth . fr. 2. p . 73 . Trajanus imp. Itin . 1.7 .

Teredonis Babylonicæ mures , Amynt. fr 6. 7. p . 137 . Trambelus, Lelegum rex , Arist. fr . 3 p. 97 .

Terræ motuum causa , Call . fr. 8 . Treres Sardes capiunt. Call . fr. 21 .

Thais , incendii Persepolitani auctor , Clil . fr . 5 p. 77 . Triballi , Ps. Coll. I , 26 .

Thales de Nili innementis , Call . fr. 6. Triopas , Jason fr . 4 p. 161 .

Thalestria Amazonum regina , Alexandrum convenit, Clit. Triopium promont . , lason.fr. 4 p. 161 .

fr.9 p. 78.
į Tripolis ab Alexandro constituta , Ps. Call . 1 , 35 .

p . 131 .
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vespertiliones Indiæ , Ps. Call. III , 17. p. 122 .

vitis aurea regis Persarum , Amynt. fr.4 p. 136

X.

Tripoliticus Anaximenis , p. 34 .

Troja quonam cujusnam mensis die capta , Call. fr . 15.

Trophonius Lebadensis , Call. fr . 9 .

Tropbonium Apollinis oraculum , Call . fr. 3 .

Tryinus ( ? ) , Priami filius ; Ps. Call. 1 , 42 lat.

Tuberus ( Tomerus ) , fluy . Indiæ , Ones. fr . 26 p . 55 .

Tyche , vicus Alexandria , Ps . Call . I , 31 not .

Tylus insula maris Rubri, Androsth . fr. 3 p . 73 .

Tymphæa, Mars. fr. 6 p . 43 .

Tyri obsessio , Arist. fr. 76. p . 98. Char. fr. 2 p. 115

Ps. Call. I , 35. Cf. JI , 5. Ilin . 42. 54 .

Tyrrhenus, Atyis f., cum Pelasgis in Italiam migrat, An

ticl. fr . 21 p. 151 .

Tyrrhine ( ? ) insula Nearch . fr. 28 p. 69 .

Tyrtæus Athenis ad Lacedæmonios venit, Call. fr. 10 .

U. V.

Une , pellex Alexandri, mater Cales , Ps . Call. II , 41 .

Uxii latrones, Nearch. fr .34 p. 70. ab Alex, debellati, Plol.

fr. 9 p . 89. Itin . 66.

Varronis Ephemeris , Itin . 6.

Venus quo Phaonem abdiderit, Mars. Ph . fr. 9 p . 46. Ve

nus et Adonis , Zariadræ et Hystaspis parentes , Char.

fr. 17 p . 119. Harmoniæ mater, Ps. Call. 1 , 46 .

Xanthus , Argi f ., Ps. Call. I, 42 lat .

Xazacerta , Itin . 70. 72. 74.

Xenocratis mores , p . 2 .

Xerxis I exercitus ad Eurymedontem clade alfliguntur, Cal

listh fr. 1 .

Xerxes Branchidarum oraculum spoliat, Call. fr. 36 .

Xylenopolis Indiæ , Ones. fr. 26 p. 55 .

Xylerus , Alexandriæ fluv., Ps. Call. 1,31 n .

Z.

Zariades , Hystaspis frater, inter Tanaim et Portas Caspias

regnat ; quomodo Odatide potitus sit , Char. fr . 17. p. 119.

Zarotis fluv . , Ones. fr. 26 , p . 56 .

Zephyrium Ciliciae , Call . fr. 32 .

Zephyrium Ægypti , Ps. Call. I , 31 .

Zethis, Carmaniæ urbs , Nearch . fr . 27 p. 68 .

Zethus et Amphion , Ps. Call . 1 , 46 p . 51 .

Zoilus Amphipolitanus, Anaximenis magister, p . 33.

Zyscus ( Physcus ), Maced fluv., Antig . fr . 2 p. 157 .

e
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