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КЊИ ГА ПР ВА

КЛИ ЈА

1) Ово је пре глед исто ри је Хе ро до та Ха ли кар на ша ни на, ко ји је на -
пи сан ра ди то га да се вре ме ном не би ума њио зна чај оно га што је чо ве -
чан ство ство ри ло, те да ве ли ка и див на де ла, и она ко ја су ство ри ли Хе -
ле ни, као и она ко ја су ство ри ли вар ва ри, не би би ла за бо ра вље на, а нај -
зад, по ред оста лог, и за то да би об ја снио за што је из ме ђу Хе ле на и вар -
ва ра до ла зи ло до ра то ва.

Са да шњи пер зиј ски уче ња ци твр де да су Фе ни ча ни кри ви за су коб.
За тим, ка жу да су се Фе ни ча ни до се ли ли са оба ла Ери треј ског мо ра на
оба ле Сре до зем ног мо ра, у зе мљу у ко јој и да нас жи ве, те да су од мах
ода тле пред у зи ма ли за ма шне по мор ске по хо де, па су, тр гу ју ћи еги пат -
ском, асир ском и дру гом ро бом, сти гли јед ном чак и у Арг. А Арг је та да
био нај по зна ти ји град у зе мљи ко ја се са да зо ве Хе ла да. До шав ши, да кле,
у тај Арг, Фе ни ча ни из ло же сво ју ро бу на про да ју. Пе тог или ше стог да -
на по до ла ску, ка да су већ ско ро сву ро бу би ли рас про да ли, до шле су на
мор ску оба лу мно ге же не, а ме ђу њи ма је би ла и кра ље ва кћи, ко ја се зва -
ла Ија, и ко ја је, као што и Хе ле ни о то ме при ча ју, би ла кћи кра ља Ина -
ха. Ове су ста ле уз кр му ла ђе и за ба ви ле се ку по ва њем ро бе ко ја им се нај -
ви ше до па да ла. А Фе ни ча ни се до го во ре и на ва ле на њих. Ме ђу тим, ве ћи -
на ових же на по бег не, а угра бе Ију са још не ко ли ко же на, ба це их у ла ђу
и от пло ве за Еги пат.

2) Та ко је, да кле, по при ча њу Пер зи ја на ца, Ија до спе ла у Еги пат,
а не ка ко то при ча ју Хе ле ни. И то је би ла пр ва не прав да. Пер зи јан ци, да -
ље, при ча ју да су по сле то га не ки Хе ле ни (не мо гу да ка жу ко ји су то би -
ли) до пло ви ли у фе нич ки град Тир и он де угра би ли кра ље ву кћер Еу ро -
пу. То су ве рo ват но би ли Кри ћа ни. На тај на чин су Фе ни ча ни ма вра ти ли
ми ло за дра го. Ка сни је су Хе ле ни би ли кри ви за дру гу не прав ду. От пло -
ви ли су на ве ли кој ла ђи у Ају, у Кол хи ди, и на ре ку Фа сид, и он де су, кад
су свр ши ли све због че га су би ли до шли, угра би ли и кра ље ву кћер Ме де -
ју. Кол хид ски краљ је по слао иза сла ни ке у Хе ла ду и за тра жио од ште ту за
от ми цу и да му вра те кћер. Хе ле ни су му од го во ри ли да он и ње го ви Фе -
ни ча ни ни су пла ти ли од ште ту за от ми цу Ије из Ар га, те да ни они ње му
за то не ће да пла те од ште ту.

3) За вре ме дру гог по ко ле ња иза то га је, ка жу, При ја мов син Алек -
сан дар (Па рис), чув ши о то ме, за же лео да от ми цом до ве де се би же ну из



Хе ла де, по што је до бро знао да не ће пла ти ти од ште ту, јер је ни Хе ле ни
ни су пла ти ли. Кад је та ко угра био Је ле ну, Хе ле ни су од лу чи ли да пр во по -
ша љу по сла ни ке да тра же да им се Је ле на вра ти и да им се пла ти од ште -
та за от ми цу. Тро јан ци су на то од гoво ри ли под се ћа ју ћи их на от ми цу
Ме де је: „Ни сте пла ти ли од ште ту ни ти сте нам је, на наш зах тев, вра ти ли,
а хте ли би сте да до би је те од ште ту од дру гих!“

4) До тог вре ме на де ша ва ле су се ме ђу њи ма по је ди нач не от ми це, а
по сле то га Хе ле ни су ја ко мно го скри ви ли, јер су они пр ви по ве ли рат
про тив Ази је, пре не го Пер зи јан ци про тив Евро пе.

Оти ма ње же на је, по њи хо вом ми шље њу, на сил нич ки по сту пак, и
сто га ни ма ло ни је ра зум но да се наврат-нанос вр ши осве та због угра бље -
них. Нај па мет ни је је пак да се не во ди бри га о угра бље ним же на ма, јер је
ја сно да оне про тив сво је во ље не би ни ка да ни би ле угра бље не. Пер зи јан -
ци ка жу да Ази ја ти ни су уоп ште пра ви ли пи та ње због угра бље них же на,
док су, на про тив, Хе ле ни због јед не је ди не Спар тан ке са ку пи ли ве ли ку
вој ску, па до шли у Ази ју и уни шти ли При ја мо ву др жа ву.

Од та да Пер зи јан ци не пре ста но сма тра ју Хе ле не сво јим не при ја те -
љи ма. Ази ју пак сма тра ју за сво је под руч је и све вар вар ске на ро де у њој
за сво је по да ни ке, док су Евро па и Хе ла да, по њи хо вом схва та њу, јед но
по себ но под руч је.

5) Та ко је то би ло по при ча њу Пер зи ја на ца, а по вод за њи хо во не -
при ја тељ ство пре ма Хе ле ни ма на ла зе да је би ло осва ја ње Тро је. А у по -
гле ду Ије, Фе ни ча ни се не сла жу са Пер зи јан ци ма. Они ка жу да Ија ни је
угра бље на и од ве де на у Еги пат, не го да се за во ле ла са ка пе та ном ла ђе, па
кад је осе ти ла да је у дру гом ста њу, а бо је ћи се ро ди те ља, до бро вољ но је
от пло ви ла с Фе ни ча ни ма да се то не би про чу ло.

Ви де ли смо шта о то ме при ча ју Пер зи јан ци, а шта Фе ни ча ни. Ја
пак ни сам у ста њу да ка жем ка ко се то упра во до го ди ло, али знам чо ве -
ка ко ји је пр ви по чео да се не при ја тељ ски по на ша пре ма Хе ле ни ма. По -
што га по ме нем, на ста ви ћу са при по ве да њем, у ко ме ћу се под јед на ко
освр ну ти и на ве ли ка и на ма ла људ ска на се ља, јер су мно ги не ка да ве ли -
ки гра до ви из гу би ли свој зна чај, а опет мно ги ко ји су у мо је вре ме ве ли -
ки, би ли су не ка да бе зна чај ни. Зна ју ћи да је људ ска сре ћа не стал на, по ме -
ну ћу у свом при по ве да њу под јед на ко и јед не и дру ге.

6) Крез, је дан од Али ја то вих си но ва, био је по ре клом Ли ђа нин и
вла  дао је на ро ди ма с ове стра не Ха ли са, ко ји те че с ју га пре ма се ве ру из -
ме ђу Си ри је и Па фла го ни је и ули ва се у та ко зва но Цр но мо ре. Ко ли ко
нам је по зна то, овај Крез је пр ви од вар ва ра при си лио је дан део Хе ле на
да му пла ћа ју да нак, а са дру ги ма се спри ја те љио. По ко рио је пак Јон це,
Еол це и Дор це у Ази ји, а ус по ста вио је при ја тељ ске од но се са Спар тан ци -
ма. Пре не го што су па ли под Кре зо ву власт, сви су Хе ле ни би ли сло бод -
ни. На лет Ки ме ри ја ца на Јо ни ју – а ови су у Јо ни ју до шли пре Кре зо ва
вре ме на – ни је до вео до трај ног осва ја ња јон ских гра до ва, не го су они у
том на ле ту би ли при вре ме но за у зе ти и опљач ка ни. Власт, ко ја је до тле би -
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ла у ру ка ма Хе ра кли да, пре шла је та ко у ру ке Кре зо ве по ро ди це, по зна -
те под име ном Мерм на да.

7) У Сар ду је био вла дар Кан да ул, по то мак Ал ке ја, јед ног од Хе ра -
кло вих си но ва, ко га су Хе ле ни на зи ва ли Мир сил. Агрон, син Ни нов, унук
Бе лов и пра у нук Ал ке јев, по стао је пр ви од Хе ра кли да краљ у Сар ду, док
је Кан да ул, син Мир сов, био по ре ду по след њи. Вла да ри те зе мље пре
Агро на би ли су по том ци Ли да, си на Ати со ва, по ко ме је и цео на род до -
био име Ли ђа ни, а ра ни је су се зва ли Ме он ци. Од ових су, на осно ву јед -
не из ја ве про ро чи шта, до би ли власт Хе ра кли ди, ко ји во де по ре кло од Јар -
да но ве ро би ње и Хе ра кла. Вла да ли су за вре ме два де сет и два по ко ле ња;
пет сто ти на и пет го ди на пре ла зи ла је власт с оца на си на, све до Кан да у -
ла, си на Мир со ва.

8) Овај Кан да ул је стра сно во лео сво ју же ну и у тој за љу бље но сти
сма трао је да му је же на нај леп ша на све ту. Имао је у то вре ме у сво јој
прат њи не ког Ги га, си на Да ски ло ва, ко га је од свих слу гу нај ви ше во лео.
Овом Ги гу Кан да ул је по ве ра вао нај ва жни је по сло ве, па му је ис при чао и
о ван ред ној ле по ти сво је же не. По сле крат ког вре ме на – јер је Кан да у лу
би ло су ђе но да га за де си не сре ћа – ре че он Ги гу: „Ги ге, чи ни ми се да ти
не ве ру јеш да ми је же на та ко ле па; а по што су уши не по вер љи ви је од очи -
ју, за то до ђи да је ви диш го лу!“ На то Гиг са за пре па шће њем од го во ри:
„Го спо да ру, ка ко ти та ко шта па да на па мет, те ми за по ве даш да гле дам
сво ју го спо да ри цу на гу! Кад же на ски не ха љи ну, ски да са њом и свој
стид. Одав но су љу ди про на шли ле пе ства ри, и из њих тре ба из ву ћи по у -
ку. Јед на од њих је и ова: да сва ко гле да оно што му при ли чи. Ве ру јем да
је она нај леп ша на све ту, али те мо лим да не зах те ваш од ме не оно што је
не при стој но.“

9) Ре кав ши то, од луч но је од био тај пред лог, јер се бо јао да ће се
из то га из ле ћи не ко зло. Али му Кан да ул од го во ри: „Бу ди хра бар, Ги ге,
и не мој се бо ја ти да те ис ку ша вам; а не бој се ни мо је же не, јер ти ни она
не ће ни шта на жао учи ни ти! Ја ћу прет хо дно та ко уде си ти да она не ће ни
при ме ти ти да си је ви део. По ста ви ћу те иза отво ре них вра та у ло жни ци.
Од мах по сле ме не до ћи ће у по сте љу и мо ја же на. Бли зу ула за на ла зи се
јед на сто ли ца. Кад бу де ски да ла јед ну по јед ну ха љи ну, ста вља ће их на
ову сто ли цу и да ће ти се при ли ка да је мир но по сма траш. А кад од сто ли -
це бу де од ла зи ла у по сте љу, и кад јој бу деш иза ле ђа, по бри ни се да иза -
ђеш кроз вра та а да те она не при ме ти.“

10) Не мо гав ши се из ву ћи, Гиг на то при ста не. Кад је Кан да ул ми -
слио да је вре ме за спа ва ње, уве де Ги га у ло жни цу, а убр зо по сле то га до -
ђе и ње го ва же на. При ула ску и за вре ме свла че ња Гиг ју је по сма трао. Ка -
да је био иза ње них ле ђа, у тре нут ку кад је при ла зи ла по сте љи, он кли сне
иза вра та и иза ђе из со бе. Ме ђу тим, док је из ла зио, же на га је при ме ти ла.
По што је зна ла да јој је то њен муж при ре дио, ни је од сти да по ви ка ла;
пра ви ла се чак да ни је ни шта ни при ме ти ла, али је у ду ши сми сли ла да се
осве ти Кан да у лу.

КЊИГА I: КЛИЈА 7



Код Ли ђа на је, на и ме, а ско ро и код свих оста лих вар ва ра, ве ли ка
сра мо та да се чак и му шка рац ви ди го.

11) Та да се же на пра ви ла рав но ду шном и би ла је мир на, а кад је
уско ро сва ну ло, по зо ве она сво је нај о да ни је слу ге, при пре ми их и на ре ди
им да од мах по зо ву Ги га. Овај, не слу те ћи да она зна оно шта је он ура -
дио, до ђе на њен по зив, јер је и ра ни је на ви као да до ла зи кад год га је кра -
љи ца по зи ва ла. Чим је Гиг до шао, она му ре че: „Са да, Ги ге, имаш да би -
раш ко јим ћеш од два пу та да по ђеш: или уби Кан да ула и узми ме не за
же ну и лид ско кра љев ство, или ћеш сме ста би ти уби јен, да не би, по на -
го во ру Кан да у ла, и да ље гле дао оно што ти не при ли чи да гле даш. Да кле,
или тре ба да по ги не онај ко ји те је на та ко не што на го во рио, или ти ко ји
си ме ви део го лу и увре дио ме.“

Гиг је нај пре био у не до у ми ци шта да ка же, па за тим по ни зно за -
мо ли кра љи цу да га не те ра на та кав из бор. По што је она оста ла чвр сто
при свом, и кад је ви део да му ни је пре о ста ло ни шта дру го не го или да
уби је свог го спо да ра или да сам бу де уби јен, он од лу чи да оста не у жи во -
ту и за пи та кра љи цу: „Кад ме већ при си ља ваш да уби јем свог го спо да ра
и про тив сво је во ље, ре ци ми он да на ко ји на чин да то из вр шим!“ Ова му
од го во ри: „На па шће мо га за вре ме спа ва ња и уби ти на оном истом ме сту
на ко ме је уде сио да ме ви диш го лу.“

12) Кад су се та ко до го во ри ли, и чим је па ла ноћ (Гиг, на и ме, ни је
оти шао ни ти му је би ло мо гу ће да се из ву че, не го је мо рао да по ги не или
он или Кан да ул), по ђе у ло жни цу за кра љи цом. Она му пак да мач и са -
кри је га иза истих вра та. Кад је за тим Кан да ул за спао, до шу ња се Гиг и
уби је га, те та ко до би је и пре сто и кра љи цу за же ну. (Ово спо ми ње и Ар -
хи лох с Па ра, са вре ме ник тих до га ђа ја, у сво јим јам пским три ме три ма).

13) Та ко је Гиг до био кра љев ство и учвр стио га на осно ву про ро -
чан ства Дел фиј ског про ро чи шта. Кад је због Кан да у ло ве смр ти у Ли ди ји
до шло до не ми ра, а за тим и до ору жа ног су ко ба, до го во ри ле су се Ги го -
ве при ста ли це са оста лим Ли ђа ни ма да се обра те про ро чи шту у Дел фи ма.
Обе су се стран ке спо ра зу ме ле да ће при зна ти Ги га за кра ља ако га и про -
ро чи ште при зна, а ако га не при зна, да ће вра ти ти кра љев ску власт Хе ра -
кли ди ма. Про ро чи ште га је при зна ло, и та ко је Гиг остао на пре сто лу. Си -
гур но је да је Пи ти ја том при ли ком још ре кла да ће се Хе ра кли ди осве ти -
ти по сле пе тог ко ле на иза Ги га. Тим ре чи ма Ли ђа ни и њи хо ви кра ље ви
ни су при да ва ли не ки ве ћи зна чај све док се оне ни су об и сти ни ле.

14) Та ко су Мерм на ди оси гу ра ли власт ко ју су оте ли од Хе ра кли -
да, а Гиг је за вре ме сво је вла да ви не по слао не ма ло, не го не из мер но мно -
го да ро ва у Дел фе, а нај ви ше сре бр них. По ред овог сре бра да ро вао је он
Дел фи ма и не из мер но мно го зла та. Из ме ђу оста ло га, да ро вао им је шест
вр ло зна ме ни тих злат них вр че ва. Ови се на ла зе у Ко ринт ској ри зни ци и
те шки су три де сет та ле на та. Го во ре ћи исти ну, ова ри зни ца за пра во и ни -
је би ла сво ји на ко ринт ске др жа ве, не го је при па да ла Кип се лу, си ну Ее ти -
јо но ву. Овај Гиг је, ко ли ко ми је по зна то, по сле фри гиј ског кра ља Ми де,
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си на Гор ди ји на, пр ви од вар ва ра слао да ро ве у Дел фе. Ми да је по кло нио
Дел фи ма пре сто са ко га је кро јио прав ду, и ко ји пред ста вља не што осо -
би то, што је вред но да се ви ди. И овај пре сто на ла зи се на истом ме сту где
и Ги го ви вр че ви. А оно зла то и сре бро што га је да ро вао Гиг на зва ли су у
Дел фи ма, по име ну да ро дав ца, Ги го ва риз ни ца. За вре ме сво је вла да ви не
упао је Гиг с вој ском у Ми лет и у Смир ну и за у зео је твр ђа ву у Ко ло фо -
ну. Али за вре ме три де сет и осам го ди на сво је вла да ви не он ни је из вр шио
ни ка кво ва жни је де ло, и о ње му има мо са мо то ли ко да ка же мо.

15) По ме ну ће мо украт ко Ги го ва си на Ар ди са ко ји је вла дао по сле
Ги га. Овај је за у зео При је ну и упао у Ми лет, а за вре ме ње го ве вла да ви -
не у Сар ду, Ки ме риј ци су, про те ра ни из свог за ви ча ја од Скит ских но ма -
да, до шли у Ази ју и за у зе ли цео Сард, осим твр ђа ве.

16) Вла да Ар ди са тра ја ла је че тр де сет го ди на и ње га је на сле дио
син Са ди јат, ко ји је вла дао два на ест го ди на, а по сле ње га до ла зи на пре -
сто Али јат. Овај је ра то вао са Ки јак са ром, по том ком Де јо ко вим, и са Ме -
ђа ни ма, про те рао Ки ме риј це из Ази је, осво јио Смир ну, ко ју су осно ва ли
Ко ло фо ња ни, и упао у Кла зо ме ну. Из ових гра до ва пак ни је оти шао по
сво јој во љи, не го је грд но на стра дао. Он је ипак за вре ме сво је вла да ви не
из вр шио ова зна ме ни та де ла:

17) По вео је рат про тив Ми ле ћа на, што му је отац оста вио у ама -
нет; а ра то вао је про тив Ми ле та и ње го ве око ли не на овај на чин: кад би
жи то би ло зре ло, упа дао би у Ми лет ску област с вој ском уз свир ку хар -
фи, фру ла, та лам ба са, пи штаљ ки и дру гих сви ра ла. Кад год би до ла зио у
Ми лет ску област, не би ру шио ку ће по по љи ма из ван гра да, ни ти би их
спа љи вао, и не би им оби јао вра та, не го би их све по ште део. Кад би уни -
штио сва ста бла и све пло до ве у зе мљи, он би се та да по ву као. Ми ле ћа ни
су др жа ли у сво јим ру ка ма мо ре, те вој ска ни је мо гла да вр ши оп са ду. Ку -
ће им Ли ђа нин ни је ру шио сто га да би Ми ле ћа ни има ли от ку да ићи да се -
ју и об ра ђу ју њи ве, и да би он имао шта да пљач ка при ли ком свог по нов -
ног упа да.

18) Та ко је ра то вао пу них је да на ест го ди на, и за то вре ме Ми ле ћа -
ни су два пут пре тр пе ли те жак по раз: пр ви пут код Ли ме не ја, а дру ги пут
у до ли ни Ме ан дра. У то ку ових шест го ди на у Ли ди ји је још вла дао Са -
ди јат, син Ар ди сов, ко ји је овај рат и за по чео и сва ке го ди не упа дао у Ми -
лет ску област.

Сле де ћих пет го ди на ра то вао је Али јат, син Са ди ја тов, на сле див -
ши, као што сам већ ра ни је об ја снио, рат од оца, и на ва љи вао је на Ми -
лет свом си лом. Је ди ни су у овом ра ту при те кли Ми ле ту у по моћ ста нов -
ни ци остр ва Хи ја. Ови су, вра ћа ју ћи им за јам, до шли Ми ле ћа ни ма у по -
моћ, јер су Ми ле ћа ни рани је по ма га ли ста нов ни ци ма Хи ја у ра ту про тив
Ери тре ја ца.

19) Кад су два на е сте го ди не војници за па ли ли усев, де сио се овај до -
га ђај. Ка да је пла ну ло жи то, рас пи ри ва на ве тром ва тра ухва ти и храм Асе -
сиј ске Ате не и он до те ме ља из го ри. У пр ви мах на то се ни је обра ћа ла на -
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ро чи та па жња, али кад се вој ска вра ти ла у Сард, раз бо ли се Али јат. По -
што је бо лест би ла ду га и те шка, би ло по не чи јем са ве ту или из вла сти те
по бу де, по ша ље он све ште ни ке у Дел фе да пи та ју бо га за са вет о бо ле сти.
Али кад су ови би ли до шли у Дел фе, Пи ти ја им је ре кла да не ће про ри ца -
ти док не опра ве Ате нин храм ко ји су спа ли ли у ми лет ској зе мљи Асе су.

20) Ја оту да то знам што су ми о то ме при ча ли у Дел фи ма. По ред
то га Ми ле ћа ни при ча ју још и то да је Пе ри јан дар, Кип се лов син, био у
нај при сни јем при ја тељ ству са Тра зи бу лом, та да шњим ти ра ни ном у Ми ле -
ту. Кад је Пе ри јан дар са знао шта је про ро чи ште од го во ри ло Али ја ту, по -
слао је свог иза сла ни ка Тра зи бу лу и оба ве стио га о то ме, да би бла го вре -
ме но знао ка ко да по сту пи.

21) Ми ле ћа ни ка жу да се то ова ко де си ло. Чим је Али ја ту ја вље но
шта је про ро чи ште од го во ри ло, он сме ста по ша ље по сла ни ка у Ми лет са
на ме ром да скло пи при мир је са Тра зи бу лом и Ми ле ћа ни ма док не са гра -
ди храм. И иза сла ник је до шао у Ми лет. Али Тра зи бул је још ра ни је са -
знао тач но за цео овај план и за Али ја то ве на ме ре, па је сми слио ово. На -
ре дио је Ми ле ћа ни ма да се до не се на трг сва ко ли чи на жи та ко ли ко год
га је би ло у при ват ним и др жав ним ам бари ма, и да, кад он да знак, сви
поч ну да пи ју и да се ме ђу соб но ве се ле.

22) Тра зи бул је ово ура дио и за по ве дио ра ди то га да би иза сла ник
из Сар да ви део огром ну ко ли чи ну жи та и на род но ве се ље, те да би о то -
ме ја вио Али ја ту. То се, до и ста, та ко и де си ло. Кад је иза сла ник све то ви -
део и пре дао Али ја то ву по ру ку Тра зи бу лу, па кад се вра тио у Сард, до из -
ми ре ња је за и ста би ло и до шло. Али јат је ми слио да је у Ми ле ту ве ли ка
не ста ши ца у жи ту, те да ће на род па сти у крај њу не во љу, а при мио је од
иза сла ни ка, кад се овај вра тио из Ми ле та, са свим су прот не ве сти, са свим
друк чи је не го што се на дао. По сле то га они се из ми ре, чак се спри ја те ље
и по ста ну са ве зни ци, а Али јат са гра ди у Асе су, уме сто јед ног, два хра ма
бо ги њи Ате ни, и убр зо оздра ви. Ето, та ко се про вео Али јат у ра ту са Ми -
ле ћа ни ма и Тра зи бу лом.

23) Пе ри јан дар бе ше Кип се лов син и он је Тра зи бу ла оба ве стио о
из ја ви Дел фиј ског про ро чи шта. Он је вла дао у Ко рин ту као ти ра нин и
ње му се, ка ко при ча ју Ко рин ћа ни (а с њи ма се сла жу и ста нов ни ци Ле -
зба), де си ло у жи во ту ве ли ко чу до. Ари о на из Ме тим не из нео је дел фин
на сво јим ле ђи ма на коп но код Те на ра. Ари он је та да био нај бо љи сви рач
на ци три на све ту и, по мом ми шље њу, пр ви је са ста вљао пе сме-ди ти рам -
бе, из у мео их и уве жба вао ди ти рампске хо ро ве у Ко рин ту.

24) При ча се да је овај исти Ари он, по што је ду го вре ме на про бо -
ра вио на дво ру Пе ри јан дра, за же лео да пло ви у Ита ли ју и на Си ци ли ју.
То је јед ног да на и учи нио. За ра див ши он де мно го но ва ца, хтео је да се
вра ти у Ко ринт. Кре нуо је, да кле, из Та рен та, па по што је имао нај ви ше
по ве ре ња у Ко рин ћа не, нај ми он јед ну ко ринт ску ла ђу. Ме ђу тим, по са да
бро да скло пи на мо ру за ве ру да ба ци Ари о на у мо ре и да му узме но вац.
Ари он са зна за то и по ну ди им сав но вац, са мо их за мо ли да му по ште де
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жи вот. Али ни је био у ста њу да их уми ло сти ви, већ му мор на ри за по ве де
или да се сам уби је, па да га на коп ну са хра не, или да сме ста ска че у мо -
ре. До шав ши у ве ли ку опа сност, Ари он их пре кли ња ше да му се сми лу ју
и, кад већ друк чи је не мо же да бу де, да му бар до зво ле да им се по ка же
у це лој сво јој опре ми и да им с ве слач ке клу пе от пе ва јед ну пе сму. Ови
му, нај зад, до зво ле да им пе ва. Обу зе ла их је ипак же ља да још је дан пут
чу ју пе сму нај бо љег пе ва ча на све ту, те сви до ђу са зад њег де ла ла ђе и ску -
пе се на сре ди ни бро да. Ари он об у че сву сво ју опре му и узме ци тру, поп -
не се на клу пу и за пе ва из свег гла са. Кад је от пе вао пе сму, ба ци се са це -
лом опре мом у мо ре, а мор на ри на ста ве да пло ве за Ко ринт. При ча се да
је та да дел фин узео Ари о на на ле ђа и до нео га у Те нар. По из ла ску на
коп но упу ти се он у це лој сво јој опре ми пе шке у Ко ринт. Кад је та мо сти -
гао, ис при чао је све шта се с њим до го ди ло. Пе ри јан дар му ни је по ве ро -
вао, те га ста ви под стра жу и на ре ди да ни куд не из ла зи, а мо трио је на
мор на ре. Кад они при спе ше, по зо ве их и за пи та да ли што год зна ју о
Ари о ну. Док су они при ча ли да је он жив и здрав не где у Ита ли ји и да су
га срећ ног оста ви ли у Та рен ту, иско чи из не на да пред њих гла вом Ари он
у оној ис тој опре ми. Стра шно су се по пла ши ли и ни су мо гли да по ре кну
сво ју кри ви цу. То при ча ју са да Ко рин ћа ни и Ле збиј ци, а код Те на ра по -
сто ји је дан ома њи брон за ни кип ко ји пред ста вља чо ве ка ка ко ја ше на
дел фи ну.

25) Али јат, Ли ђа нин, да кле, за вр ши рат са Ми ле ћа ни ма и за тим
умре. Вла дао је пе де сет и се дам го ди на. Кад се био опо ра вио од бо ле сти,
по кло нио је и он, као дру ги по ре ду из ове ди на сти је, Дел фиј ском про ро -
чи шту је дан ве ли ки сре бр ни врч и ван ред но ле по из ра ђе но гво зде но по -
сто ље за ње га, нај леп ши при ме рак од свих оних по кло на ко ји су се на ла -
зи ли у Дел фи ма. Из ра дио га је мај стор Гла ук с Хи ја, ко ји је пр ви на све -
ту про на шао ве шти ну за ва ри ва ња гво жђа.

26) По сле смр ти Али ја то ве до шао је на пре сто ње гов син Крез, кад
му је би ло три де сет и пет го ди на. Пр ви Хе ле ни на ко је је на пао би ли су
Ефе жа ни. Али за вре ме тра ја ња ње го ве оп са де за ве ту ју Ефе жа ни свој град
бо ги њи Ар те ми ди, на тај на чин што су уже том све за ли зи ди не око гра да
за Ар те ми дин храм. Из ме ђу ста рог гра да, ко ји је та да био под оп са дом,
и хра ма био је раз мак од око се дам ста ди ја. По сле ових на пао је Крез ре -
дом на ове Јон це и Еол це, на ла зе ћи јед ни ма јед ну, а дру ги ма дру гу кри -
ви цу. Ако је ко ме мо гао да про на ђе ве ћу кри ви цу, имао је убе дљи ви ји из -
го вор за на пад, а не ке је на пао ско ро и без раз ло га.

27) Чим је Хе ле не у Ази ји на те рао да му пла ћа ју да нак, по ми шљао
је да са гра ди ла ђе и да са њи ма на пад не и по ко ри ста нов ни ке остр ва. Али
кад је све би ло спрем но за гра ђе ње ла ђа, по јед ни ма, до шао је у Сард Би -
јант из При је не, а по дру ги ма Пи так из Ми ти ле не и спре чио га да гра ди
фло ту. Он је, на и ме, на пи та ње Кре зо во има ли шта но во у Хе ла ди, од го -
во рио: „О кра љу, ста нов ни ци остр ва на ку по ва ли су де се ти не хи ља да ко -
ња и на ме ра вају да за ра те про тив те бе и по ђу на Сард.“ Ми сле ћи да овај
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озбиљ но го во ри, Крез му ре че: „О кад би са мо бо го ви упу ти ли остр вља -
не да на ко њи ма на пад ну на де цу Ли ди је!“ Али га овај пре ки не и ре че му:
„Са свим је ра зу мљи во, о кра љу, што же лиш да ти пад ну у ру ке остр вља -
ни са сво јим ко њи ма. Па шта ми слиш да су остр вља ни, чим су са зна ли да
имаш на ме ру да гра диш бро до ве про тив њих, мо гли дру го да за же ле не -
го да са вла да ју и по хва та ју Ли ђа не на мо ру, ка ко би ти се осве ти ли за Хе -
ле не ко ји ста ну ју на коп ну, а ко је си пре тво рио у ро бо ве?“ Крез се овим
ре чи ма ја ко об ра ду је и, по што му је дао за пра во, по слу ша га и пре ста не
са гра ђе њем бро до ва. И та ко је са оним Јон ци ма са остр ва ус по ста вио
при ја тељ ске од но се.

28) По сле из ве сног вре ме на по ко рио је ско ро све на ро де ко ји су
ста но ва ли са ове стра не ре ке Ха ли са. Крез је, на и ме, по ко рио све оста ле
на ро де, осим ста нов ни ка Ки ли ки је и Ли ки је и то: Фри жа не, Ми сиј це, Ма -
ри јан ди не, Ха ли бе, Па фла гон це, Тра ча не, Ти не, Би ти ња не, Кар це, Јон це,
Дор це, Еол це и Пам фил це.

29) Кад их је све по ко рио и при са је ди нио Ли ди ји, до ла зи ли су у
Сард, ко ји је та да по сти гао нај ви ши сте пен бо гат ства, ре дом сви та да шњи
му дра ци из Хе ла де, па је, из ме ђу оста лих, до шао и Ати ња нин Со лон, онај
што је Ати ња ни ма, на њи хов зах тев, на пи сао за ко не и од мах иза то га от -
пу то вао у свет на де сет го ди на. От пло вио је под из го во ром да иде да ви -
ди све та, а, у ства ри, да не би био при си љен да уки не за ко не ко је им је сам
био на пи сао. И Ати ња ни се у ње го ву од су ству ни су усу ди ли да их уки ну,
јер су се све ча ним за кле тва ма оба ве за ли да ће се де сет го ди на слу жи ти за -
ко ни ма ко је им је на пи сао Со лон.

30) Због ових за ко на, а и да би ви део све та, от пу то вао је Со лон у
Еги пат Ама зи су, а за тим и Кре зу у Сард. Крез га је у свом дво ру ле по
при мио и сјај но уго стио. По сле то га, тре ћег или че твр тог да на на ре ди
Крез слу га ма да Со ло на про ве ду кроз ри зни це и да му по ка жу сву ве ли -
чи ну и бо гат ство. Кад је овај све то ви део и пре гле дао, Крез га згод ном
при ли ком за пи та: „При ја те љу Ати ња ни не, до ме не је до шао глас о тво -
јој му дро сти и да си, пу ту ју ћи као му драц, об и шао и упо знао мно ге зе -
мље; сад ме је об у зе ла же ља да те за пи там ко јег чо ве ка сма траш нај срећ -
ни јим на све ту?“ Крез се на дао да је он тај нај срећ ни ји чо век на све ту,
па га је због то га то и упи тао. Со лон му искре но и без ла ска ња од го во -
ри: „Го спо да ру, Те ла Ати ња ни на“. За чу див ши се овом од го во ру, Крез
га не стр пљи во за пи та: „А за што баш Те ла сма траш нај срећ ни јим чо ве -
ком?“ – „Пр во, за то“, ре че му овај, „што је тај Тел жи вео у Ати ни за
вре ме срећ них да на и имао до бру и ле пу де цу, те је до че као да од свих
ви ди уну ке и сви су га пре жи ве ли, а он да, што је про вео жи вот у та квој
сре ћи и што је умро нај слав ни јом смр ћу. Он је, на и ме, кад су се Ати ња -
ни бо ри ли про тив су се да у Еле у зи ни, до шао сво ји ма у по моћ и, на те рав -
ши не при ја те ља у бек ство, слав но по ги нуо. Ати ња ни су га са хра ни ли о
др жав ном тро шку на оном ме сту где је пао и та ко му ука за ли нај ве ћу
по част.“

12 Херодотова историја
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