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ΡΕ MELO INSULA

ATHENIENSIUM CUM MELIiS DISCEPTATIO,
FRIMTTM VERB1S, M()X ARMIS AGITATA,

EX THUC. LIB. V. CAPP. LXXXV CXIII ,

SVETHICE VERSA,

Ρ r o o e ni i ü m

]\"ono belli Peloponnesiaci anno, post commissam ad Amphi-
polin pugnam, Brasidas Cleonisqne occasu nobilitalam, cladibus
utrimque fessi pacem quinquaginla aunorum, nimis tamen in-
fidam, inler se conciliaverant Lacedsemonii alque Athenienses,
In memorandis, qui evenerunt, belli casibus, antequam foedera
pacis palam rescinderentur, bellumque redintegraretur, illam me-
rito adnumeramus expeditionem, quam adversus Melum insulam
sexlo posi pacem compositam anno (4i6 a. Ch. n.) fecerunt
Athenienses. Melos, hodie Milo vocata, una est dé insulis Spo-
radibüs, a Peloponneso aliquanlo distans spatio. Melii, qui illis
temporibus hane inpolebant insulam, Lacedasmoniorum i) erant
coloni, Septem antea saeculis dedueli, eamque ob caussam omni
ope atque opera semper erant obnixi, ne sub imperium ditio-

i) Confer Herod» Lib. VII et Xenoph. irtpi Tun CEWijyixwv. Lib. II.
A quo et qua occ&sione fuerit dedueta haec coloni», invenies a-

pud Plutarch. in libro de Virt. Mul.



nerr.que caderent Atheniensium. Lacedaemoniis lamen, bello
jam exardescente Peloponnesiaco, palam se adjungere noti ausi
sunt, quippe quibus opes non sufficerent ad resistendum Alhe-
niensibus, plura per deceunia mari jatn imperitåntibus. Neuli'am
propterea partem amplecli tutius rati, exitum rei quieli exspecta-
re decreverunl. Inconsideratum lamen atque» inconsultum iioc
fuisse decrelum, prout tum rerum fuit status, sors eorum ini-
qua mox edocuit. Alhenienses euim, auctoritatem suam, longo
abhinc tempore mari stabilitam, tali apud infirmiores neutrius
partis studio imminulam, existimantes, ad bellum Meliis inieren-
dum omnia prsepararunt," pacatis jam brevi tempore ceteris Grae-
cice civitatibus. Omnibus ad expeditionem comparatis, classe
duodequadraginta navium copias suas transportaturi exieimnt
Tisias atque Cleomedes, Atheniensium sociorumque duces. In
insulam egressi castra posuerunt, antea vero quam agros vasta-
rent, legatos miserunt, qui aequis conditionibus dissensionem
cum Meliis componere conarentur. Melii vero in concionem
populi Legatos Atheniensium non admiserunt', sed apud Magi¬
strats atque Apocletos mandata exponi jusserunt. Inter utros-
que prolixa posthinc exstitit disceptatio, quam, pro Laurea spe-
cimen Academicum edituri, in vernaculam vettere linguam co-

nati sumus. Pressum aulem atque obscurum dicendi genus, quod
in hac disceptatione adhibuit Thucydides, maxima saepe nobis,
ut et aliis, objecit impedimenta, quare mitem tuara, B. L., cen-
surara non sine caussa et expetimus et speramus.



85· Athenerne. ''Alldenflund denna underhandling
icke sker infor Folkförsamlingen, på det att icke menigheten
måtte föfledas, då den i ett fainmanhångande foredrag på en
gång får höra våra öfvertygande och ovederlåggliga skål, (ty
vi mårke, att detta år eder mening med vårt inställande in¬
för detta fårre antal) 2) iå kunnen l, fom hår fitten, med
ånnu fåkrare mått och iteg gå till våga. Åfven I kunnen
nämligen i lårfkilda punkter, utan ett fortgåénde föredrag, 3)
afgifva edra betånkanden, derigenom att I ftrax till vederläg¬
gande upptagen det, fom fynes eder vara origtigt fagdt. Yt-
tren eder först, om vårt förflag behagar eder." Meliernas
förfamlade Rådsperfoner fvarade:

86. Melierne. "Billigheten af edert fSrflag, att i lugn
meddela hvarandra våra ömiefidiga åilgter, år vål oklanderlig;
men de redan för hand varande, och ej blott hotande, krigsorolig-
hetema lynas härmed 4) flå i motfatts. Vi fe nämligen,
att I åren hitkomne i affigt, att fjelfve uppträda fåfom do¬
mare öfver hvad hår ikall föredragas, och att utgången hår-
af 5) efter all fannolikhet tilifkyndar ofs krig, om vår rått-

2) ro~s ολ/ye it J apud Schol. rots $ιν)ξΐ$μγιμίνοα xott ivrijuois, NoS, SI
liceret, interpretaremur: Fåmanna- Ut/kottet.

3) i.v 1 \iyw] alii h ολίγω, quod aptam huic loco non concedit sen·
tentiam.

τ 06 otv τον] SC. rov ku& tjovxiuv iiioiffxnv,
3) ii uvrov] referri ρ·„ test vel solutnmodo adverb, των Xt%9tj<roiufvtev,

vel ad totum antecedens membrurn, ut esset senteutia: r. r*λ«υ·
Ulv ix rov ijxtiv v/u,us xgiixf.
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vila fak fegrar och vi derfore icke gifva efter, men ikfveri,
om vi' lata oft ofvertalas."

S7. äthenerne. ^Hafven I alltia trädt tillfammans i
tanke att misståuklamt beräkna det, fotn kan hända* eller i
någon annan afilgt 6), ån att i följd af närvarande omilän-
digheter och hvad I ijelfve fen, ofverlågga om eder ilats
räddning, få må vi gens il afbrytaj men i annat fall må vi
fO rt få t ta u 11-d erhand |ingen'

88· Melierne. "Det år naturligt och förlåtligt, att
vi, bragte uti ett fådant läge, både med ord och tankar vande
ofs åt många håll. Dock, vår råddning år ändamålet for den¬
na fammankomil, och underhandlingen må, 0111 få tyckes,
fke på det fått I forefhgit.'*

S9. Athenerne. "Vi å vår flJa fkole fåiödes icke
med fagra ord q) göra en vidlyftig, dock far eder ej tro¬
värdig, 8) framilållning antingen derom, att vi efter upiofan-
det af Perfernas magi rattviil åge ofvervåldet, eller, att vi
nu for lidna öförrätter tage emot eder5 ej heller 9) onike vi,

6) v «λλο τ t fuyyxeri] subaudienda prasp. « vel iW, alii post r*
posuerunt comraa.

fy μ t-τ o va μ, κκλων~\ schoL ktftuv iv/fotruv. Cum aliis etiaro ver-
tere possemus: me de'·fl ifctnfagra /kål, förevändningar, quo
sensu et apud Sallusr. occarr. keneßa namina.

8) λογαν uZxos ÜBtrov]. per hypallagen pro: μηχα λόγαν «*/<?«>,
9) ο ν 3- υ μ«, ς — σ ν γ χ ω g ο ν σ ι] Ofdo .· κξιονμ$ν υμ«; λΐγοντοα

tfieSui πϊίσι-.ν, *, ort— iJixjxotrs ' vx δννχτχ F ψgav ο νμι* (χξιαν-
μι* νμχί^ CiX7T£cxcjt7^xi, ssizxftsvovs ονγρζο)οονσι»



att I tron eder med ord kunna bringa ofs till den öfverty·
g.elfen, antingen, att I, fåfom Lacedtemoniernas afkomlingar,
icke tagit del uti vårt krigsförbund , eller, att I på intet fått
förfördelat ofs. Deremot onjke vi, att I underhandlen blott
om det, fora år verkAållbart i följd af hvad vi å ömfe fi-
dor verkligen tånke, då I med ofs val veten 10), att råttvi-
ian efter menfklig beräkning blott vid ett ömieildigt lika tvång
kommer i fråga, men att de öfverlågsne göra hvad de för¬
må, och de fvagare gifva vika/'

90. Meuekne. "Med allt fkal anfe vi det atmin/lone
för nyttigt, (det år nödvåndigt att vidröra denna punkt, all·
denflund I fåledes hafven bragt å bane, att med råttvifans
åfidofåttande tala om nyttan) att det gemenfamma bafla ej af
ofs ii) tillirrtetgöres, utan att"alltid billighet och råttvila ve¬
derfares den, fom fvåfvar i fara, och att åfven den, fom,
utom faicid den fkångafle rått 12) fordrar,, förmår öfvertala
någon, må åtnjuta denna fördel. Och detta gäller iå myc¬
ket mer för eder, fora I genom en flrångt emot eder utöf-
vad håmnd (kullen, i håndelfe af en olycklig utgång, blifva
ett exempel för andra/'

9Γ. Athenetine. "Om ockfa vårt öfvervålde upphörer,
få förlore vi ej modet genom defs upplösning 13)? ty de,
fora beherrfka andra, fafom åfven Lacedasmonierne, åro icke

10) i π t T«μ, κ g. g tio Tets ]■ Schol. $πι?αμένων xetl νμων xett ημών»Abresc. Scholiaste.i reprehendit, verborumque ordinem hoc modo
jungit: οΰ$ νμΖ-s XiyoyTxs (αλλ) ίπιτχμενονς — άξιονμ sv oitaSu*
ηtiati ν (^«κί)ν

ι») μΐ xurct\vgiv %μά*] in Cod. Cafs. occurrit νμχί. Ad utrosqnetarnen (et Athen, et Mel·)· referr-i debet, quod et modeftius di¬
ctum videtur.

12) 1*7 os r. åxg.J sin IvtIs, quod fententiam uonadmodtun naotat»
*3> fvryv^, fupple vet X«7«,
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grymme mot de åfvervunna. Dock år det ej nu Lacedaemo-
nierne, fom denna vår flrid angår, utan hår är fråga, om
och huruvida lydfolken någoniin må fjelfva anfalla och låda
ofver fina beherrikare. Hårom må det flå ofs fritt att våga
en jflrid. Men att vi hår infunnit ofs for vårt herraväldes
betryggande och nu får eder ilats räddning vilje underhand¬
la med eder, det ikole vi ådagalägga, emedan vi ånfke fa väl
att utan anflrångning herrfka ofver eder, fåfom ock, att I till
bägges vår nytta måtten råddas."

92. Melierne. "Huru (kulle det få väl kunna blifva
nyttigt får ofs, att vara flafvar, fom får eder, att vara
herrar ?"

93. Athenerne. "Emedan I, i flållet får att lida det
ytterfla, kunnen lyda; vi åter deraf, att I ej blifven i grund
tillintetgjorde, kunne vinna någon fårmon."

94. Melierne. "Ί viljen fåledes ej tillåta, att vi un¬
der ett fredligt fårhållande äre edra vänner i Hållet får fi¬
ender och ingenderas bundsfårvandter

95. Athenerne. "Nej l ty 14) eder fiendikap ikadar
ofs mindre ån eder vånikap, 15) fåfom ett bevis på fvagher,
då deremot hatet hos de lydande vittnar om magt."

96. Melierne. "Edra underlydande hafva då en få-
dan åfigt af det råtta, att de låtta i famma rum dem, fom
alls icke flå i någon fårvandikap med eder och dem,
fom till ilårre delen utgöra edra afkomlingai, och bland hvil-
ka iomlige efter ett fåregående affall blifvit laggde under
edert vålde?"

14) y«f] ornisfam indicat vel negationetn vel affirrnationem ut et-
iam in capp. 97 , 99. Η. 1. fuppleri posfet: ονκ »v

15) "o σον rj φιλ. uév — όη λο vy. t v o v ] Decurtatum dicendi genus pro:
'όσον rj φιλί» ν»ων βλ»τΐτιι' t] /uiv φιλί» »σ^/vti»!, το όΐ ptioos
evvuyeas SrjXoöytviv iΠ jtxpxJuyyx τ o7s χ^χομένοισ.
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97· A'thenerne. "De tro, att ingendera 16)af dem fak-
nar ikåi att pSM fitt oberoende; men att de bibehålla det ge¬
nom fin niagr, och att vi af fruktan ej våge angripa dem.
Således utom det, att vi vinne herravälde öfver flera, ikolen
I genom edert underkaflande bereda ofs fäkerhet, i fynner*
het fom I, fäfom öboer tillhören hafvets beherrflcare, och å^
ren fvagare ån andra, ia frarnt ej fegern fladnar på eder fida." 17)

98. Melierne. "Tron I då icke, att deri ligger eder
fåkerhet ? (ty likfom I, fedan I fort ofs utom frågan om rått,
öfvertalen ofs att blott affe eder fordel, få böre ockfå vi i
vår ordning, under det vi nndcrvife eder om det, fom for
ofs år gagneligt, föka förmå eder dertill, i fynnerhet om det
råkar att åfven för eder vara af famma nytta.) Ty huru
ikolen I icke författa alla dem i krigstillfiånd, iom nu ej flå
i förbund med någondera, når de, märkande, hvad nu före-
hafves, måfle tro, att I ockfå en gång Ikolen hemföka dem ?
Hvad annat blir väl ockfå deraf följden, ån att I förflårken
de fiender I redan hafven, och tillika emot eder, mot deras
egen vilja, uppbringen dem, fotn eljeft alldrig ikulle blifvit
edra fiender?"

16) ovitt t gavs) Sententiara fecuti famns Scholiaßae, qui per ovitr.
intelligit: ovrt tovs ημίτί£ονί uttqIkqvs uttotocvtus % cvrt rovs μη μξοαή-
xovrxsi Haack. Atbenienses eorumque focios iotelligit,

17) tcWus — v »v χ g oct o g wv — ntgiyfrotxbt'] aliae editiones h»
1. (et cap. 109) dubiatn kabent lectionem vuvrox gut ό g ω v. Va¬
ri» occurrunt interpretationes vexatisfimi hujus loci, Simplicissi-
mus tamen hic verborum ordo nobis esfe videtur: «λλω* τt ku c

(ω() vtjjiWTOti ovrts vuvxgurogOD*, xui uabtvirtgoi trigiov, ti μη ittgtyi-
voitτθ-ί. alii Leuesquium Abresciumque fecuti. hanc verborum prae-
tolerunt ftrueturam: «λλαιί re xui (το οίσφ. ημ7* Hy trug.") ti νμt7f ,
νησιωτχι ovrts xui uadtylftgoi iriguv, μη ntgiyévga?!}t [ytUuy ovr«»)
yuvxgurogm, (αλλ« yt xururgutptitjTt,*)
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99· Athe^ernE« 59Alla dem, fom åro fafta landets in¬
vånare och i fin lagliga frihet anvånda mycken betånkfanihet
vid fina förivarsmått emot ofs, anfe vi ej få fruktansvärda fom
de öboer, hviike lefva oberoende af vårt valde, fåfom I, och
dem, fom redan genom det tryckande i vår öfvermagt åro
retade till oroligheter. Desfe nämligen, iom öfverlemna det
inefla åt oförftåndet, kunna lått Aörta både ilg fjelfva och
ofs i en ögonikenlig fara."

loo. Melierne. 'Om då både i fjelfve, för upprått-
" hållandet af edert öfvervålde, och de redan underkufvade,
för befriandet derifrån, företaga iådana vågfpel, iå ikulle det
visferligen vara mycken låghet och feghet hos ofs, fom ånnu
åre frie, att ej förföka allt, heldre ån att falla i flafveri.15

ιοί. Athenerne. ''Ingalunda, om I klokt öfverlåg-
gen; ty hår år ej för eder på lika fot en tåflan i mannamod
fSrelaggd, för att undvika en lkymf, utan hår år fnarare en
rådplågning om eder råddning, på det att I ej måtten fåtta
eder till motvärn emot dem, fom t tnagt åro eder vida öf-
veriågsne."

102. Melierne. "Vi vete dock att de krigandes i8)
företag flundom af lyckan få en gynnfamare 19) våndning ån
i förhållande till hvardera delens olika myckenhet. Att ge-
nail gifva vika, afikår för ofs allt hopp; men med verk och
handling kunne vi ånnu hoppas att hålla ofs uppe."
18) T »" «föλe/t/ωv^j Lectionem ηολίμων praefert Bauerus; Vul-

garem tarnen defendendam esfe cenfemus. Sequente enim verbo
sxctrigων t liquet, tuv no\ty.lw h. 1. dici ρΓΟί v. no\ty,wvTM i. e.
eorum, qui inter fe beila gernnt.

irxirigxsy fnuaorigcct, Alii See. Stob, et Cod.
Dan. prsetulerunt lectionem variantem xamvigus.


