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Gap. *o^. AThenerne. Hoppet, fom år en tröft i fa¬
ran, flörtar vål, faftån det ikadar, ej dem i grund, fom i
öfverflöd af magt och tillgångar förtro fig deråt; men för
dem, fom på ett lyckans kart våga allt hvad de ega, (ty hop¬
pet år af naturen (lösaktigt) låter det kånna fig i samma
rtund, fom de rtörtas, och lemnar ingen ting öfrigt, hvari-
genom någon, efter inhåmtad erfarenhet," kan derför vidare
taga fig till vara. Detta mån I, fom åren lvage och beron
af en enda lyckans våndning, ej vilja erfara, eller likna
mångden, fom, då den ånnu genom menlkliga medel kan
räddas, likvål i trångande nöd, då klara förhoppningar öf-
vergifva den, tager fin tillflykt till de dolda, till fpådomar,
Orakelivar, och allt fådant, fom genom de förhoppningar
det våcker, bringar i olycka.

104. Melierne. Vi anfe åfven för ivårt (våren derom
visle), att ftrida emot eder magt och lycka, under få olika
förhållanden. Men likvål tro vi ofs genom Gudarnes biftånd,
ej blifva Eder unaerlågsna i framgång, emedan vi för en
råttvis fak ftride emot eder oråttvifa. Men hvad ofs brifter i
magt fkall Lacedaemoniernas förbund erfåtta, fom nödvåndigt,
om ej för annat, åtminflone för flågtikapen och af blygfela
att ofvergifva ofs, måfle komma ofs till hjelp; och ialedes
hy fe vi ej alldeles utan ikål tillförfigt och mod.

105. Athenerne. I affeende på Gudarne tro vi ofs vis-
ferligen ej heller komma att fakna deras nåd; Ty vi hvarken
tanke eller göre något, fom ftrider emot Mennilkors vanliga
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foreflållningsfått om Gudarna, eller deras fordringar af livar-
andra. Ty med tron antage vi, att Gudarne, och med vifs-
het vete vi, att Menniflkorne af naturnödvändighet alltid herr-
ika, der det flår i deras magt. i) Och denna Lag, iom hvar-
ken af ofs är flifrad eller af ofs fåfom fliftad forft anvånd,
tillåmpe vi nu, fådan vi emottagit den, och lådan vi åt efter-
kommande, till evårdeligt bruk, ikole lemna den; val vetande,
att både I och andra, i beilttning af iamma magt, foin vi,
ikulle forfara på famma fått. Och i hånfeende till Gudarna
hafve vi fåledes efter all fannolikhet icke att frukta , att vi
ikole blifva Eder underlägsne. I affeende åter på eder tan¬
ka om Lacedasmonierna, 2) hvilka I tron, af blygfel ikola
undfåtta Eder, få prife vi eder lyckliga oerlarenhet i det on¬
da, men afundas Eder ej edert oforflånd. Ty fins emellan,
och i hånfeende till litt lands lagar och bruk, ådagalägga
merendels Lacediemonierne ett ädelt uppforande. Men huru
de förhålla lig emot andra, derom ikulle man hafva mycket
att fåga, men ikulle dock i korthet kanike helfl kunna yttra:
att de af alla, iom vi kånne, meft ofortäckt erkänna det an¬

genäma for ädelt och det nyttiga for rättvift. Likväl år ett
fådant tånkefått ej gynnande for eder närvarande, foga fan-
noliks, räddning.

1) cHyi|tit$c* yup —— xgxttv] Verba haec fic ordinamust vyx/ut-
$x το θ"ί~ον (i. C. Tks ctgxsiy iåijl (% ti» χξχτ'γ), τό rk ccy$gu-
π tiov (i. e. täs σχφωs (oppotlitur ioifl) »ξχαν, ««V χρχ.

Ty. Divina vulgari opinione homines exiftimant, humana liquido
cernere et certo fcire fibi videntur«.

2) rys ii is Axxti~\ Genit. ab ultimo periodi verbo: το χφξο» re¬
gi poteft. ad — v», fi aliter hane vocem explicare nequeas, intei-
lige xxTx.
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106. Melierne. Juft derfore tro vi i fynnerhet, att
de for fin egen fordel ej vilja forråda Melierna, fleras afkom-
Jigar, och dermed å ena iidan framfiålla fig, fåfom otillfor-
litliga för dem bland Hellenerna, forn vilja dem vål, men å
andra gagneliga for ilna fiender,

107. Athenerne. I tron fåledes det nyttiga vål vara
forenadt med fåkeihet, men det råttvifa och adla verkfiållas
med fara, hvari Lacedemonierne i de mefta fall minfi våga fig.

log. Melierne. Vi tro, att de for vår ikull få myc¬
ket heldre (kola underkaila fig faror, och anfe ofs for iå
mycket tillforlitligate for fig, ån for andra, forn vi, i affe-
ende på blifvande foretag, ligge nårmare Peloponnefus, och
genom ilågtikapen i tånkefått 3) are dem trognare, ån andra.

109. Athenerne, Men fafiheten hos dem, fom fkola
bifiå i firiden, beror ej på valviljan hos de andra, fom på¬
kalla hjelp, utan på deras utmårkta förmåga, att infora fina
foretag, hvilket Lacedasmonierne något mer ån andra affe;
hvarfore de ock, af mifstroende till fina egna anftalter, i för¬
ening med många bundsforvandter, gå emot fina grannar.
Det år fåledes ej troligt, att de, få långe vi åro måfiare till
fjofs, fkola fara ofver till en o.

3) Tys ii γ v W Heys] Getlitivum aut famtutn pro κκτκ tjJv γνώμη* lic
explices: quod attinet ad fenfum animi noftri, aut 15 pendere ma-
Iis ex τω avyytvti (i. e. rrj cvyytvilee) ita redd! potelh ob voluntatem,
quam in eos, ut cognatos, habemus propsnfiorera, quam in a-
lios.
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no. Melierne, De kunna dock hafva andra att fånda;
det Kretiika hafvet år Aort och det blir fvårare for dem. fom
beherrika det, att gripa de flyende, ån for desfe att rådda (ig,
om de vilja hålla fig undan. Och om de (Lacedaemonierne)
håri misslyckades, fa (kulle de likväl kunna vånda ilg både
mot edert land och mot de ofriga cdra bundsförvandters, få
många, fom Brafidas ej med krig hemfokt. Och I ikolen
få befvår och möda ej mera for ett främmande, ån for edert
eget eller bundsforvandternas, land.

III. Athenerne. Något fådant (kulle vål kunna ban¬
da er, hvaraf I redan vunnit erfarenhet, 4) och I åren vål
icke okunnige om, att Athenerne icke någonlin af fruk¬
tan for andra afilått från en belagring. Men vi mårke, att,
faflån I fagt, att I (kullen ofverlågga om eder räddning,
I, likvål under en få lång underhandling, icke yttrat något,
hvarpå Menniikor kunna förlita iig och grunda Att beflånd;
utan det kraftigaAe biträdet for Eder ligger i hoppet och

4) Txruv μίν κ««] Verba hsec dicta fant pro τχτων η *«; υμιΐς
ictitttgofcrSt. Sic apud Hom. Od. y. 228 > ου» «V εμοιγε ελπομεν ια

yiwro% Jag hade ej hoppats det, et Herod. 9: 46. Eodem
modo apud Latinos Salluft. Jug. 100, uti militibus exaeqnatus cum
imperatore labos volentibus esfet. Tac. Agr. 18· quibus bellum
volentibus erat.
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framtiden, 5) det åter, fom I verkligen ågen,år for otillråck-
ligt) att fegra ofver de krafter, fom redan åro flållda emot
Eder. I förråden en for flor oklokhet i edert finne, om I
ej aflågsnen ofs, får att ånnu en gång påtånka någon ting
klokare ån detta. Vånden Eder ej till den falika blygfel,
fom, vid ögonfkenliga och med fikam hotande faror 6) meft
af allt bringar menniikorna i forderf. Många, fom redan
förutfågo, 7) hvarthån de fördes,, har den få kallade fkam-
men, genom det kufvande namnets kraft bragt i den Hållning,
att de, fårfvage, att emotHå ett uttryck, i fjelfva verket med
vett och vilja flårtat Hg i obotliga olyckor och dermed å.
dragit Hg en vanåra, iå mycket nefligare, fom den varit ofår-'

5) «λ λ3 υμών tu /uév ic χ υ ξ ότ « τ «] apod Sch ol iailr. hsec feη ten-
tia ; αλλ« tu μίν Ιαχυρότ tpu νμων, ιλπί^ι; hal μίλλχαοίΐ-

6) i v τ οΐs u ιαχξο~Hacc turpia pericula hoc loco talia nobis esfe
videntur, vel quse quis pudore quodam motas, integram fui exi-
ftimationem fervaturus adit, vel quae temere fufcepta non niii tur-j
pem exitum adferre posfant.

7) Πολλοί* ydf-1 dii hoc dictum putant pro Λ-ολλ*? προορομί,Μ ·
alii verba haec interpretantésr multis caus/a fuit ut volentes in
calamitates inciderent, Thucydidem infinitivo ntpiniaiiv pro nomi¬
ne, nt faepe apud Graecos, ufnm esfe, exiftimant. Si eo (infini¬
tivo) omisfo dixisfet ro ohrjfcfov κολλοΐί ίπισπΰσκτο συμφοράς, ne¬
minem opinor de vero fenfu dubitasfe. ~ «V t hoc loco, nt Ha-
ackius t pro #r» legimus.
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{landets ej olyckans verk» Vakten Eder, om I viljen vara
kloke, derfår, och anfen ej for nesligt, att gifva efter för
den måktigafie flat, fotn uppmanar Eder blott till det, fom
år billigt, nåml. att, med bibehållande af edert land, fåfom
ikattfltyldigt, blifva defs bundsforvandter; och, då valet e-

mellan krig och fåkerhet år Eder letunadt, ej af ilridslyilnad
låta forleda Eder att vålja det fåmre. Ty de, fom ej gifva
vika for fina likar, på ett pasfande fått bemota de mäktige
och åro foglige mot de fvage, kunna baß åga befiånd. Ta¬
gen fordenikull faken i ofvervågande, under det vi aflågsne
ofs, och foren Eder ofta till finnes, att I tådplågen om edert
Fädernesland, for hvilket, fåfom det enda och fåfom föremål
for en enda rådplägning, det fkall blifva gällande, hvad der-
vid till defs gagn eller forderf blir afgjordt. 8j

112. Athenerne aflågsnade fig från öfverlåggningen.
Men Melierne, fom, fedan de kommit får fig fjelfva, fiad-
nade vid famma tankar, fom de redan anfört till genfvar,

g) ην, μι Η S 7t ί ξ t, xui ts μίχν βχ"Κην -- IV οί ι 3 Hoc in difficil-limo et a multis vexatisfimo loco, in quo facillus alios reprehen-deris, quam ipfe meliora inveneris, Haackio etiam adfentiri pos-femus legenti TIS f.nus Tttglf xoti Ii μΐχν βαλην — is'ui, et adΙ'?«« ex fuperiori ßxKivtvSe intelligent! βχλίνισάχι.
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yttrade fig ialunda: Athener i hvarken åro vi nu af andra
tankar ån förut; eller vilje vi i ett ögonblick berofva en Aat,
fom redan egt beilånd i 700 år, defs frihet, utan i fortro-
flan på den lycka, hvarmed den af Gudarne anda hittils blif.
vit befkyddad, och i förlitande på mennifkors och Lace-
dasmoniernas hjelp ikole vi forfoka, att rådda ofs. Vi upp-
måne dock Eder, att låta ofs vara edra vånner och ingen-
deras fiender, famt att, efter ingåendet af ett förbund, fom
for ofs bågge kan vara fördelaktigt, aftåga från vårt land.

113. Så fvarade Melierne. Men Athenerne, fom nu

upphåfde underhandlingen, yttrade: låren de ende, fåfom vi
af denna ofverlåggning finne; fom anfen framtiden fåkrare ån
det, fom ligger for edra ogon, och betrakten det ovisfa, ia-
fom redan verkligt, emedan I ia oniken. Och ju mer I vå¬
gen och förtrollen på Lacedasmonierna, lyckan och hoppet,
deflo mer fkolen I finna Eder bedragna.

His ultro citroque jactatis, res a verbis ad arma deducitur.
Athenienfes enim per legatos, qui ad caflra redierant, certio-
res facti, Melios nullo pacto deditionem fubire velie, tempus
non diutius teri oportere arbitrati, bellum ftatim comparave-
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runt urbemque terra marique obfidione clauferunt. Munitio-
nibus praeildio iirmatis, cum majore parte exercitus domum re·
verterunt; reliqui in obfidenda urbe perfeverarunt.

Interjecto aliquo temporis intervallo, Melii nocturna eru-
ptione partem callrorum Athenienfium expugnarunt; ibique
magna crede facta, ingenti vi frumenti aliisque rebus potiti
in urbem fe, receperunt, perque reliquam aeftatem fe quiete
tenuerunt.

Hieme vero inuente, iterum Melii} etfi major etiam ab
Athenienfibua cura in obfidenda urbe erat adhibita, aliam par¬
tem cafirorum, paucis defendentibus munitionem, occupave-
runt. Hoc nuntio Athenis accepto, ftatim novus exercitus, du-
ce Fhilocrate Demei filio, Melum mittitur.. Melii non ma¬
gis proditionem, quam hoftium arma timentes fefe Athenienfi*
bus dediderunt, ea conditionej ut quidquid in ipfos föret de-
cretum, pati non detrectarent. Athenienfes ab omni humani-
tatis feniu plane alienati, primum puberibus omnibus necatis,
casteros fub corona vendiderunt, urbemque misfis eo quingem
tis colonis occupaverunt.


