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Tekst 1
Polykrates, tyran van Samos, is bij al zijn ondernemingen succesvol. Dit maakt zijn
bondgenoot Amasis, koning van Egypte, ongerust.
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«F%MQGoø«Lù×-Qg¾B%ø×â@ %M'/' g=@QÚM'- @Y«× @'Q'Qp
Ìùø× BMÌ' ÄAQùÌ ×HM'×-Qg¾FÚMâù'øBÚMâ=@2«M M´g´ F'Q@Ä× ÌBLQ×ù × M
K@ø'®qoø«LùM/' g=@Q×û=Ä× Bâ×ùÄIøAÌgY@×LY«ùÄ=«.F '«Eá×'×3
Ì=DLL'Q« ø'EÄA«L«Eø×â@ «ù×-Qg¾F«ù'-=BL'gLù ÌùLQ«øBQGY×'7MLQù
.Y'×=H«F%M´'J 'ø«ù«E«-QGM«EQDÄ%ø«ùQGøBQù×-Qg¾B×ùQ
Ì=Úâø@Q%QGÄAÌ='LÌQ«F×ù«E'2Q%Äù«.B=×ùQG«« « ?áÌ=DLL%×-Qg¾B×ù
Q?Ì@Q«'-ÄB«â@=% Hâ'#Ä«'JL«M+LQùM MQB 'M'-«M Q× ×JQÚL×Ì=H==ùò'M
×-Qg¾B%Q?Ì@Q«LI< ø'EÌ×ùYHø×'MÌ'FÚL'Ì=GMQ?M×-Qg¾F«MQ'ù@Ä×®.='QFL«M
QG×2=wM HQ'ùÌ ×FLQ'gáù'«E ÌpdLIÌ' 'øBø@ ùLQ«QC2g¾C âDL×ùM
Q'Q'ÌH´« ×'2Q%+%MøÚBQùá×ù MY=LÌ'gMQ×øC « ?áÄÚQ6ÌGQ'JQ'g«
×-Qg¾F«ùQ'ùQzLùÌ@YwLùÌ='LÌFÌQ%LùQ=HÌQ á ø×.Ì'×ùøBB'r
P«Q« Ìù ×á@ø×'M'/' g=@QÚM«EH «´K;M'×3.Ì×QFY×Q''oø«LùM
ÄFòÚQ' Ìpdø@ ùLQ«QC2g¾CLÚY×FÚÌ' 'øBQ×ùøÚ F%ÄùòDø×'MÄp
×2=ùL×QHÄ×®'L.=ÚâEMQC .H=××¾=gLHÄ×Q'MLø«=@âÄ'gøA FY'g 'L«=â'ÄA
X×'ÄL='gQ'PÚ × B'MK«øF'g Ì×E<Q«JQÚ' ÄH××Ì'´« × Ì'F××Q'ù@Ä×®
Ì×QÚHQ×='Ì Ú=LL«MÄ= LB´Ú M«-QDø×Q?ÄA«â«â× B ×g× MQGÌB «â'M®
7MÄAÌGQyMDL'g?M âB×Q'Ì×=ù× Hø×'MQCL.=ÚâÄ«Ì@Q%'=LQ%Q
LgøÌ H%FÌQ×ù MQGÌB «â'MQ'Q'ÄAÌ'ùDL«MÌBÌ ××ÌùHø×'MÄA MQ?'F«
Lgø.'=z ¾=kQ'
/BøÌQwÄAQwøB=wÌGQ'JQ%Q@Ä×'LgD×ù×â×BLY«ù®C= ù×IM «´K
¾YIøBâ«Q×«E« GáF'gøù/' g=@Q×ûÄ='Ä'Yy«ù®.B=%ÄC ÌEQ?MYJ=«M
/' g=@Q×û.Ú YB ×ù Y× M*2ù¾%=DL«Q'MÄB'Q'JQ'g ×â×ÄùÄ'IMQG¾YJ®
q´«Lù × âKQHÄ× K'- Äù«F%L«.B=×ù Mâ'=D«FÌ×=â× KÌ'¾×ù='´F'Q'M
 @ø'ù ÄH××L×Q××#«ùáù'M«EQyMLyM=¾yM®L'EÄDøù.B=%ÄFÄ%øùr'ÄALY×EM
Q'LùÌ×Lùø×F´×Q«ùQ'ùLFÄ×®q@=Q«Q××3 Ì'FÚL«M«E¾@=ùMÄùÌ CQQ× Hâ%«EQ'
ÄL='g®«FL× ÌEÄ×Ì'« B'ø×r'øAÄC ù×IMøBâ«Ì'ù×Jø×'MQ«Q«ù× MQ?'F«
QGÄA¾YIQ@ø'Q×M'Y×=@Ì'Q×M×.=FL'gLù QzÚÄJù«-Q' ×'L«QC/' g=@Q×'M
L.=ÚâÄ«7MÄA×#ÄHQ×«E «´'Q@¾ùLQ«.×='×¾«=ÚHQ×MÌ«=?QG/' g=@Q×«
ÄùÄHQ×MÄB'QCL.=ÚâÄ« ×â'+Q×Q=HÌ×.=BYÚQGÄA7M Ly Y×Y×'×#«ùQG
Ì=yâø«â=@.×ù M´g´ F'Ì@Q«Q?Ì'ùDL«Q@øù'$««Q« × @´Ú×â=@2«MÄA M
ª!âgÌQ' ÌBYÚ×
Ìù ×á@ø×'MÄA'oø«LùMQG´g´ F'QGÌ«=?Q'/' g=@Q×'M'ø«Y×+Qù
'øFL«ùQ×ÄJ«Q'×!ÚY=LÌY=%Ì' Q'øB 'Q'MâF×LY«ùÌ=Dâø«Q'M«E+Qù
'-×3Q× ×gQDL×ùøB 'ù/' g=@QÚM×-Qg¾B%Q?Ì@Q«)M«EQ?Ì'´@ ×ù×.=FL×ù
ÌBø2«MÄB'D=g« MK@ø'Äù« J×LY«ù.ÚQCá×ùFÚQ'Ä×ÄA×"××Q«Q« Ì'F××"«
øCLgQg¾FÚMÄ×ùyMQ×«Eø×â@ ÚM/' g=@Q×««Q« «´'JLÚM«-QGM âDL×ù×QC2g¾C
7MÌ×=Eá×F'gÄ=HM
Herodotos, Historiën III, 40- 43
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Tekst 2
De Duitse dichter F. Schiller bewerkte het Polykrates-verhaal tot een ballade. Daarin staan
de volgende strofen:
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Hij stond op de tinnen van zijn dak,
en keek met tevreden blik
uit over het door hem beheerste Samos.
“Dit alles is aan mij onderdanig,”
begon hij tot de koning van Egypte,
“Geef toe dat ik gelukkig ben.”
(…)
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Dit hoort zijn gastvriend met ontzetting.
“Waarlijk, ik moet je gelukkig achten!
Maar,” zegt hij, “om je welzijn vrees ik zeer.
Ik huiver voor de afgunst der goden.
Onvermengde vreugde in het leven
viel nog geen enkele sterveling ten deel.”
(…)
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Nu wendt de gast zich vol huiver af:
“Hier kan ik niet langer verblijven,
je kunt niet langer mijn vriend zijn.
De goden willen jouw ondergang.
Ik haast me weg, om niet met jou te sterven.”
Zo sprak hij en snel scheepte hij zich in.

Friedrich Schiller, De ring van Polykrates

■■■■

Tekst 3
Aristagoras in Sparta.
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Aristagoras nu, de tyran van Milètos, kwam in Sparta aan onder de regering van
Kleomenès. Met hem begon hij een gesprek, terwijl hij volgens de Lakedaimoniërs een
bronzen plaat bij zich had, waarin gegrift was de omtrek van de gehele aarde en de gehele
zee en alle rivieren. Aristagoras begon een gesprek en sprak tot hem als volgt:
“Kleomenès, wees niet verbaasd over de haast, waarin ik hier ben gekomen. Ik zal u
namelijk vertellen hoe onze huidige situatie is. Dat de zonen der Iooniërs slaven zijn in
plaats van vrije mannen is een grote schande en smart voor onszelf, maar haast nog meer
voor u, aangezien gij de leiding hebt in Griekenland. Hoe dan ook, in naam van de goden
der Grieken: redt de Iooniërs, uw stamverwanten uit de slavernij! Het moet u toch
gemakkelijk vallen hierin te slagen, want de barbaren zijn geenszins weerbaar en gij hebt
op militair gebied de hoogste top bereikt door uw dapperheid. Hun strijdwijze is als volgt:
ze hebben bogen en een korte speer en gaan het gevecht in met broeken aan en
puntmutsen op hun hoofd. Zo zijn ze gemakkelijk te overweldigen. Verder hebben de
mensen, die dat vasteland bewonen, meer rijkdommen dan alle andere mensen samen, om
te beginnen goud, en verder zilver en brons en bonte klederen en lastdieren en slaven en
dat alles kan uw eigendom zijn, als ge het werkelijk verlangt. Zij wonen aan elkaar
grenzend zoals ik u zal laten zien. Naast de Iooniërs hier wonen de Lydiërs, die een
vruchtbaar land bewonen en zeer rijk aan zilver zijn (terwijl hij sprak, wees hij het aan op
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de landkaart, die hij bij zich had, in de bronzen plaat gegrift), aan de Lydiërs,” – zo ging
Aristagoras verder – “grenzen hier de Phrygiërs in het oosten, die het rijkst zijn aan
schapen en veldvruchten van alle volken die ik ken. Aan de Phrygiërs grenzen de
Kappadokiërs, die wij Syriërs noemen, en hun buren zijn de Kilikiërs, die aan dit stuk zee
grenzen, waarin hier het eiland Kypros ligt; zij betalen aan de koning als jaarlijkse
schatting 500 talenten. Dan grenzen aan de Kilikiërs hier de Armeniërs, die ook rijk aan
schapen zijn, en aan de Armeniërs de Matiënen, die dit land bewonen. Daaraan grenst dit
land Kissia, waarin aan deze rivier, de Choaspès, de beroemde stad Sousa ligt, waar de
grote koning pleegt te vertoeven en waar zich zijn schatkamers bevinden. Als ge u van die
stad meester maakt, kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom.
Komaan, ge moest liever dat vechten om een klein landje, dat ook helemaal niet zo
vruchtbaar is, en om een onbelangrijk grensgebied tot later uitstellen, en dan nog tegen
Messeniërs, die tegen u opgewassen zijn, en Arkadiërs en Argeiers, die geen korrel goud
of zilver bezitten, waarover men eventueel bereid zou kunnen zijn op het slagveld te
sneuvelen, terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over geheel
Azië te verkrijgen, – hoe zal dan uw keuze luiden?”
Zo sprak Aristagoras, waarop Kleomenès antwoordde: “Waarde gast uit Milètos, ik
zal u over twee dagen mijn antwoord laten horen.”
Herodotos, Historiën V, 49 (vertaling naar O. Damsté)
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Tekst 4
Aristagoras in Athene.
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'øFò'gLùÄAQ«Q««EÄù«´×´ ÚøB'ùLù MQ'IM/B=L«M Q'JQÄCQ«ù='
ù DLù'Mm=ùLQ«âH=ÚM.ÌG ×'øB×'MQ'«×Ä«ùø'F'g á× «LY×EM QyMKÌ@=QÚM
ÌF×Q' MQ?MmYD«M®«2QÚâ?=ÌH ùMQ 'ùÌB% Äg@LQ×g×øBâùLQ' Ì× YKÄA ÌE
QGÄyø''m=ùLQ«âH=ÚMQ«-Q? ×â×Q?«E QzKÌ@=QwÌ×=EQâ«YQ Qz
mLFw«EQ'Ì' Bø'gQ'/×=Lù'7M'1Q×LÌFÄ«'1Q×ÄH=g'øFò'gLù×-Ì×QB×MQ×
¾×ù=%Yy«ù×!ÚL«Q«Q@Q×ÄC ×â×«EÌ=GMQ'LùQ@Ä×7M'ù DLù'ùQmYÚ«F%
×LEÌ'ù'ù«E'HML.×«M×!ÚJ×LY«ùÄg«øB'gMøBâ««E'-ÄA+Qù'-.ÌFL¾×Q''$«
@=Q«Ä×Hø×'M M)BÌ×ùLBL.×«MÌ' 'IMâ?='#××#«ù×-Ì×QBLQ×='Äù«´@ ×ù«
× ×'øB×«øAQG«×Ä«ùøHù'ø'''-'$HMQ× âB×Q'Äù«´@ ×ùQ=×MÄAøg=ù@Ä«M
mYÚ«F% Ì'FÚL×Q'Q'mYÚ«'ùøAÄC«Ì×ùLYBQ×M 2Ú.FL«Q'×!'LùB«MÌ'LQ× «ù
´'ÚY'IM(%LùLQ=«QÚâGÌ'ÄBá«Q×M«-Q×#«ù× @Yù'Ä=«QLQ HQ«Q?
Ì@Q«ÄHùø'«4Q«ùÄA«B×M=¾C« âB'Q' ÚLFQ×«E´«=´@='ùLù
Herodotos, Historiën V, 97
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Tekst 5
In Aristophanes’ komedie Equites (= Ridders of Cavalerie) komt de volgende passage voor:
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WORSTVERKOPER
Ooit dienden zich twee sprekers aan, een financieel
debat begon. De een verlangde dat de vloot
werd uitgebreid, de ander pleitte echter voor
verhoging van salaris en het juryloon.
En hij, de laatste, kreeg zijn zin… Wat doet u nu?
Wat schuift u heen en weer en kijkt u naar de grond?

7

BAAS VOLK
Ik schaam me zo. Wat heb ik destijds stom gedaan.
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WORSTVERKOPER
Zit daar niet over in, u treft geen blaam, u bent
voortdurend om de tuin geleid.
Aristophanes, Equites / Cavalerie, 1350 – 1357; vertaling H. van Dolen
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Tekst 6
De Perzische koning Kambyses onderneemt een veldtocht tegen Egypte omdat de
Egyptische koning Amasis hem in het verleden heeft beledigd. Inmiddels is Amasis echter
gestorven:
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ÄAQ/Ú 'gLF« ×'øBLQHø«QùQ'×F 'g LQ=«Q'Ì×Ä×J×Q'1«øøDùQ'M'
mø@Lù'MÌ«M.Ì'øB%«ø´JL×«oø«Lùâ?='-«QB «´×òQ««ø´JLÚM @L«M Ì’
ª!âgÌQ' ?´«Lù ×JL«M'oø«LùMQBLL×=««EQ×LL×=@'Q«Q×«ÌBY«× Q'Lù
'-ÄB'øBâ«@=Lù'Ì=yâø«LgÚ×F¾YÚmÌ'Y«KÄA«EQ«=ù¾×gY×EM Q@.Ú QzLù
Q«.zLùQzLù Q=Q?M«-QGM''Ä'øDL«Q'
Kambyses verslaat de Egyptische legers en brengt het land onder zijn controle. Vervolgens
begaat hij een reeks wandaden, waaronder een postume wraakactie tegen Amasis:
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Ì×FQ×â?= Ly Y× MQ?Q'mø@Lù'M'F««-QF« B ×g× QyMQ«.yMQ'mø@Lù'M
Bg .B=×ùá%®7MÄAQ«Q@' ÌùQ× B« âB×Q'ø«LQùâ' B ×g×«EQ?MQ=F¾«M
Ì'QF ×ù«E×Q='Q×«EQ
«Ì@Q« gø«F×LY«ùÌ×FQ×ÄAQ«Q««ø'Ì'ù×Q×M
'â?=ÄC×=GM Q×Q×Q«=ù¾×gøB'MQ×¾BQ×«E'-ÄAÄù×¾B×Q' B ×gLBøù'«ø´JLÚM
«Q««L«ù Q× Hø×'M'-+Lù«/B=L«ùâ?=Y×G'øFò'gLù×#«ùQGÌ=
Herodotos, Historiën III, 10.1- 2 en 16.1- 2

regel 1
regel 2
regel 3
regel 4

regel 6
regel 7

regel 8

regel 9

regel 10

/Ú 'JLù'M Pelousisch D.w.z. bij de stad Pelousion gelegen.
.Ì'øB% wachten op
QBLL×=««EQ×LL×=@'Q« vierenveertig
@=Lù'Ì=yâø« onheil
Lgø.B='ø«ù overkomen
Q«=ù¾×J% mummificeren
Y@ÌQ% Aoristus passief Q@.Ú begraven
Ly Y× Onderwerp is Kambyses.
ÌùQ× CMâF'ø«ù uitgevoerd worden
ø«LQùâH% geselen
«Q=F¾×M haren
Ì'QF % uittrekken
×Q=H% met een prikstok bewerken
Q
«Ì@Q« op alle mogelijke manieren
gø«F'ø«ù mishandelen
@ø% moe worden
Q«=ù¾×J% mummificeren
QB¾% er tegen bestand zijn
Äù«¾B'ø«ù uiteenvallen
«Q««L«ù Van «Q««F%.
QB 'ø«ù bevelen

Einde
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