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QUINTUS CURTIUS RUFUS IN LIMBA

ROMANĂ

I. Pentru prima dată se tipăreşte în traducere româopera lui Q. Curtius Rufus, Istoria lui Alexandru cel Mare (De rebus gestis Alexandri Magni). Viaţa
acestui autor şi împrejurările în care şi-a scris opera sînt
aşa de puţin cunoscute chiar specialiştilor în studii clasice latine, incit, dacă s-ar aduna la un loc paginile scrise
despre el în diferite tratate clasice de istoria literaturii
latine, nu s-ar strînge mai mult de o broşură de cîteva
zeci de pagini, deşi monografiile închinate lui Curtius
sint numeroase.
Opinia unor cercetători (L. Hermann, R. Zimmermann)
este că a trăit în secolul I al erei noastre. Sint însă alţii
care îl cred contemporan cu împăraţii Constantin cel
Mare (306-337) sau chiar cu Teodosie (379-395). Au fost
comentatori în evul mediu (secolul XVII) care au negat
existenţa lui Q. Curtius Rufus şi paternitatea lui asupra
operei Istoria lui Ale·xandru cel Mare, atribuind-o unui
autor medieval.
Părerea aceasta
a fost complet părăsită din momentul ce în Biblioteca Naţională din Paris s-a des-

nească
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coperit un manuscript cu opera aceasta, copiat în secolele IX-X. 1
ln ultimul timp savanţii au analizat cu atenţie dacă
nu cumva opera lui cuprinde ştiri sau aluzii care ar
putea ajuta la datarea ei şi deci şi a existenţei autoru. lui. Şi într-adc\·ăr, în Cartea a zecea, cap. ·IX, autorul
prezintă situaţia critică a ,,naţiunii macedonene", care,
sub un conducător unic, Alexandru Macedon, a putut
rămîne puternică. în timp cc, după moartea lui statul
macedonean s-a ruinat tocmai pentru că sarcinile imperiului nu rnc:ii erau în rnîinile unuia singur, ci a mai
multora. Apoi. [ăcînd imediat o comparaţie cu situaţia
poporului roman din vremea autorului, continuă astfel :
„lJe aceea, în mod le9Him şi pe bună dreptate, poporul
roma:n mărturiseşte că-şi datorează salv.area împăratu
lui sclu, apărut ca un 11ou astru pe, cer, răspîndind lumina şi gonind întunericul nopţii, care era cit pe aci să
fie:- cea din urmă pentru noi. Pe Hercule, impăratul şi
nu soarele e cel care prin apariţia sa a readus lumină
fumii scufundate în întuneric, pentru că fără capul şi
mintea lut Augustus membrele imperiului se clătinau din
pricina dezbinărilor interne." s-s-au ·întrebat savanţii t

care dintre împăraţii romani să fie acela învăluit de
Q. Curtius Rufus într-o metaforă atît de elogioasă? Unii
au identificat pe Claudius (41-54), care, după dezordi--:
nele din vremea lui Caligula (37-41), ar fi adus oarecare ·linişte în viaţa politică a poporului roman. 3 Un
studiu mai nou (dacă nu chiar ultimul în această pro1
V. Crepin, Notice sur Quinte-Cruce, prefaţă la traducerea sa: Quinte-Curce, Histoire d'Alexandre le
Grand. Texte latin soigneusement revue et traduction
nouvelle par... , Paris, Librairie Garniev Freres (f.a.),
Tome premier, p. 3.
~ Vezi traducerea de faţă, vol. II, p. 319.
11
Augusto Rostagni, Storia della lettemtura latina, l'-o•
l'ino, 1955, vol. II, pp. 330-337 şi p. 339,
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bletnă)

al profesorului torin<::;l Emanucle Griset doeucă opinia care identifică noul meteor în persoana împăratului Claudius, nu este justă. Mai multe
argumente aduse de autor pledează pentru jumătatea secolului al Ii-lea, cînd Q. Curtius Rufus şi-a scris opera
sa. Dacă lăsăm la o parte unele aspecte arhaice împrumutate, cvid~nt, din limba operelor lui Sallustius (secolul I î.e.n.), rămîn în povestirea lui Cur;tius multe „afinităţi"'
proprii scriitorilor din prima jumătate a
secolului al Ii-lea : Pliniu cel Tînăr, Tacit, Flavius. t
O altă problemă pe care o ridică lucrarea literară a
lui Q. Curtius Rufus este forma ei lacunară; din ea s-au
pierdut primele două cărţi, .care nu se găsesc în nici unul
din manuscrisele rămase. De asemenea, manuscrisele nu
păstrează întregi sfîrşitul Cărţii a cincea şi începutul
mentează

Cărţii

a şasea.

Un umanist şi filolog german, Freinshemius, ediiînd
opera lui Curtius, a completat lacunele cu un text alcă
tuit de el, pe baza mai multor izvoare istorice antice. z
Editorii mai noi, însă, au refuzat să includă în ediţiile
lor aceste interpolări - metodă care n-a fost adoptată
1 Emanuele Griset, Per la interpretazione di Curzio
Rufo, 10, 1-6, e la clatazione dell'opera, în 'Rivista di
studi classici, X, tase. 2, 1964, pp. 160-164. Mulţumes\'.
autorului şi .pe această cale pentru procurarea studiului
d-sale şi a altor informaţii bibliografice pe care mi le-a
furnizat.
~ Iohann Freinsheim (1608-1660),
filolog clasic german, specialist în opera lui Titus Livius. Oficina tipografică Elvezir din Amsterdam a publicat în 1664 Cw·tius
Quintus Rufus, Historia Alexandri Magni ... , avînd la
pp. 1-93 de la sfirşit : I. Freinshemii supplementorum
li/Jer priritus [et] liber secundtis. Pagina de titlu lipseşte
din exemplarul Bibliotecii Academiei R. S. România, dar
el se poate completa după Alphonse Villems, Les Elzevier.
Histoire et annales typographiques, Bruxel Ies, 1880, reproducere anastatică, Bruxelles, Hl64, p. 337, nr. 1325.
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şi

de prezenta ediţie a traducerii româneşti, pentru a
oferi cititorului o imagine completă asupra vieţii şi faptelor lui Alexandru cel Mare.

II. Faţă de această stare lacunară în care s-a transmis
opera lui Curtius, credem că este necesar să arătăm aici
pe 5curt cauzele reale care l-au determinat pe AleX8ndru la extraordinarele lui cuceriri, cauzele care i le-au
înlesnit, precum şi cauzele .prăbuşirii imperiului macedonean. în felul acesta, cititorul se va putea orienta în
firele, adesea încilcite, ale naraţiunii, va putea desprinde
ceea ce este real de ceea ce este imaginar, desluşind profilul istoric progresist - cu limitele sale fireşti - al
personalităţii şi activităţii marelui cuceritor. 1
Expansiunea stăpînirii macedonene asupra Grec-iei şi
Orientului s-a produs într-un moment prielnic Macedoniei, cînd statele şi oraşei~ greceşti erau în plină dezbinare politică. Teba şi Atena, democrate, luptau împotriva Sparlei oligarhice ; locuitorii Focidei declaraseră
război „oraşul sfîot" Delfi. Profitînd de dezbinarea dintre greci. regele Filip al Macedoniei (359-336 i e.n.) plă
nuieşte. întinderea stăpinirii macedonene asupra Greciei,
plan pe care-l duce parţial la îndeplinire.
Curînd după victoria de la Cheroneea (338 î.e.n.), Filip
convoacă la Corint Congresul general al statelor greceşti.
La acest congres se încheie pacea între polisurile (cetă
ţile) greceşti şi totodată se declară război Persiei.
ln 336 î.e.n„ murind Filip, se urcă pe tronul Macedoniei fiul său, Alexandru, în vîrstă de numai 20 de ani.
1

Vezi prof. univ. dr. doc. D. Tudor, Alexandru Mace-

don, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968.
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Acesta avea să ducă la îndeplinire planurile de cucerire
ale lui Filip. i
După ce restabileşte autoritatea stăpînirii macedonene
în Grecia - autoritate zdruncinată prin moartea lui
Filip - ~exandru porneşte campania împotriva Persiei
şi a altor ţări din Orient, izvor nesecat de bogăţii. Cucerirea Orientului avea să dea vieţii economice din
Orient un avint nou, prin extinderea relaţiilor cu ţările
europene, cu cele din nordul Africii, din vestul şi centrul
Asiei. Descoperirea şi folosirea teritoriilor cucerite au
dus la lărgirea mijloacelor de utilizare a muncii sclavilor şi la dezvoltarea forţelor de producţie.
· ·Numeroase izvoare istorice din antichitate aduc măr
turii despre vitejia eroului nostru în aceste expediţii militare. După ce cucereşte Atena (33G Le.n.), el se îndreaptă
spre nord şi trece Dunărea (în regiunea
Zimnicea-Giurgiu de azi) 2 , unde duce lupte cu geţii
(335 î.e.n.). In anul 334 î.e.n. începe expediţia de lungă
durată împotriva Persiei, afla.tă sub conducerea lui D3rius, care cotropise numeroase oraşe şi insule greceşti.
El redă autonomia şi oarecari libertăţi oraşelor greceşti
eliberate, ca apoi să se îndrepte spre· Ierusalim şi Egipt
(332-331-î.e.n.). După completa~ înfrîngere şi- moart~a lui
Darius, Alexandru cucereşte numeroase cetăţi şi popoare
1 In legătură cu spaima care cuprinsese poporul grec
ln timpul expediţiei de cucerire .a lui Filip şi îneurajarea lui din partea oratorului Demostene (384-322 i.e.n.),
vezi Demostene. Eschine. Licurg, Pagini alese din oratorii greci, Antologie, note biografice şi traducere de Andrei Marin, Prefaţă şi note explicative de Maria Marinescu-H1mu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, l!J69,
vol. II, pp. 5-32 (nr. 517 din ,,Biblioteca pentru toţi" Seria nouă).
~ Acad. C. Daicoviciu, Insemnări despre daci (II), în
Steaua, nr. 7, iulie 1967, pp. 107-110.
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situate în centrul Asiei, cam la sud-est de lacul Aral
(330-328 î.e.n.) i.
In vara anului 327 î.e.n. Alexandru porneşte din Bactriana spre sud-est şi cucereşte Taxila, „ţara minunilor",
prima regiune din Pendjab (326 î.e.n.). Alexandru este
ajutat de către cîrmuitorul Taxilei cu efective militare
şi cu elefanţi pentru transportarea soldaţilor în lupte.
Pe malul răsăritean al rîului Hydaspes, Porus, regele
statului Peru (în Indii,. de azi), îi rezistă cu o armată
de 30.000 pedeştri, 4.000 călăreţi, 300 care de luptă, 200 elefanţi, dar, în cele din urmă (la anul 326 î.e.n.), este înfrînt
şi supus. Armatele lui Alexandru, conduse de Hefaestion
şi Perdiccas, se unesc şi sărbătoresc victoria ridicînd pe
malul rîului Hyfasis douăsprezece altare care, după atestările lui Filostrat din Lemnos, erau închinate, spunea
Alexandru. „tatălui meu Amon, fratelui meu Heracles,
Atenei Prevăzătoarea, lui eeus Olimpicul, Cabirilor din
Samotra1ce, lui Helios al indienilor, fratelui meu Apolon" 2• Această semeată declaraţie voia să arate originea

'divină a eroului.

·
In anul 325 i.e.n., Alexandru cucereşte Fatala, oraş situat la dc!ta Indusului ; îşi împarte apoi armata în două :
o parte, sub conducerea [ui Nearhos, o ia spre apus, de-a
hmgul Oceanului Indian, iar Alexandru, în fruntea unei
alte părţi, stiăbate deşerturile Gedroziei (325 î.e.n.). Iată
cum descrie Strabon această grea expediţie 1 „ln afară de

insuficienţa hranei, ei [soldaţii] mai sufereau şi din pricina soarelui dogoritor şi a nisipului fierbinte în care li
se afundau pici.oarele [ ... ]. Chinuiţi de arşiţa soarelui şi

de sete, soldaţii se 71răbuşeau în mijlocul drumului şi, curind după aceea, ca şi cînd ar fi fost scuturaţi de friguri
1
O expunere documentată asupra cuceririlor lui Alexandru şi caracterului lor eliberator a fost făcută, în lumina tuturor izvoarelor istorice antice, de A. B. Ranovici în Elenismul şi rolul său istoric, Bucureşti, :1953,
pp. 45-89.
2
A. n. Ranovici, op, cit., p. 79.
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mureau tremurînd din tot corpul şi înmîinile şi picioarele. Alţii, sfîrşiţi de oboseaUi
şi de .nesomn, rătăceau drumul sau se lăsau furaţi de
somn, iar parte riin ei, intirziind di.îi această cauzil şi
avînd de îndurat lipsuri fără numii.r, piereau; doar puţini
dintre ei, învingînd greutăţi supraomeneşti. ·au putut să
se salveze. Numeroş-i oameni şi mulţime ele bagaje s-au
prăpădit din pricina ploilor ce se revărsau asupra lor în
timpul nopţii." 1 Invingînd toate greutăţile. Alexandru
ajunge prin Persepolis (324 î.e.n.) la Bab:vlon. unde liniş
teşt~ unele tulb•1rări şi nemulţumiri Î\"ite în rîndurile
aristotraţiei militare din Macedonia şi din jurul său. El
ia de. asemenea măsuri pentru o mai bună administrare
a averii lui Darius. a\·ere din care Harpalos, vistiernicul
lui Alexar.dru Maccdon, luase 5.000 de talanţi cu, carP.
fugise ir. Grecia.
Din Babylon, Alexandru mai întreprinde C'iteva expediţii, una spre Golful Persic, altele spre oraşele Opis şi
Ecbatana (324 î.e.n.). Hetrăgindu-se la Babylon, unde î~i
lăsase soţia; pe Roxana 2 , Alexandru se imbolnăvecte grav
şi moare la 13 iunie în anul 323 î.e.n., înainte de a fi împlinit 33 de ani 3 •
Unii scriitori din antichitate - între care. în primul
rînd, Plutarh - au arătat că, în expediţiile sale, Alexandru, ca un luminat progresist al timpurilor de atunci, a
depăşit interesele strict macedonene sau eline. Plutarh

sau de

groază,

chircindu-şi

n. Ranovici. op. cit., p. 80.
unele izvoare, nepoata lui Darius : în povestirea populară, Ruxandra este fiica acestuia ~i soţia lui
Alexandru.
a Pentru urmărirea drumurilor lui Alexandru ~i a cronologiei expediţiilor lui, ale lui Crateros şi Nearhos, am
folosit hărţile anexate lucrărilor clasice : Joh. Gustav
Droysen, Geschichte Alexanders Grosse11, reeditată de
llelmut Berve, Leipzig (La.), Ulrich Wilc.:ken. Ale:randre
le Grand, Paris, 1933 şi D. Tudor, op. cit., p. 103.
La

I
A.
2 După
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scrie : „Alexandru, construind peste şaptezeci de oraşe·

pentru popoarele barbare şi răspîndind pe tot cuprinsul
Asiei st'iminta instituţiilor eline, a ajutat la ridicarea ci.cestor popoare [... ]. Căci el n-a trecut pEin Asia ca un jefuitor şi nici ca unul care ar fi avut de gind să-şi însuşească sau să adune prăzi şi avuţii de pe urma unor succese neaşteptate [„.], ci din dorinţa ca toţi oamenii de pe
pt'imint să înceapă a se supune numai raţiunii şi numai
unei singu--e organizări politice." 1
Deşi minat nu atît de convingeri democratice, ci de
considerente militare, şi anume din dorinţa lui de a nimici pe satrapii, regii şi oligarhii devotaţi perşilor, Alexandru a dat oraşelor cucerite libertatea autoadministraţiei, respectînd însă credinţele şi miturile religioase ale .
fiecă{ui popor. Aşa se face că majoritatea locuitorilor ţă
rilor cucerite, adică masele populare, priveau cu simpatie cuceririle lui Alexandru, care înlesneau realizarea
năzuinţelOr lor de libertate. Această simpatie se oglindeşte mai vizibil. în romanul popular, în timp ce Alexanclriile culte adaugă date noi despre indulgenţa înţelegă
toare, putem spune, chiar interesul pe care îl arăta Alexandr:i pentru rnperstiţii!c religioase şi instituţiile teocratice ule fiecărui popor cucerit. Numai cu o astfel de
compotta:re a ajutat el la înfiinţarea unui conglomerat
de triburi şi popoat•e cu forme de viaţă politică, socială
şi culturnlă de o mare diversitate, caracteristică uriaşului
său imperiu. Această politică liberalistă era însă în contradicţie cu idealul pe care Alexandru îl .urmărea : întemeiereu. unui stat mondial unic. Statul unic, deşi \Temelnic înjghebat, n-a putut rezista : moartea prematură
a lui Alexandru a grăbit descompunerea imperiului macedonean.
Totuşî, prin imensa arie geografică acoperită, cuceririle
lui Alexandru conţin. în cadrul lumii antice, numeroşi

,

1

La /\. B. Hanovici. op. cit., :p. 65,
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factori de progres. Ele au stimulat producţia, au inviorat
comerţul intre pOJ?Oarele din sud-estul Europei şi cele ale
Asiei sudice, au' dus la perfecţionarea căilor şi mijloacelor
de comunicaţie şi transport pe uscat şi pe mări.
Prin descoperirile făcute, ele au deschis perspective noi
geografiei, etnografici şi ştiinţelor naturii. 1

III.

Numeroşi

autori

antici, admiratori

ai

marelui

impărat, au sc1is opere sau pasaje valoroase despre răz

boaiele şi cuceririle lui. Dintre autorii greci amintim pe
Polybios, Timaios, Nearhos, Aristobul, Theopor:n.pos, Diodor, Plutarh, Flavius Arrianus, Porphiricos, Athenaios, Dio
Cassius, Strabon, Eusebios, Ptolemeu, Orosius şi Zonaras ;
dintre romani : Varro, Plinius Major (cel Bătrin), Titus
Livius, Iustinus, Tacit. Quintus Curtius Rufus şi Valerius Maximus. Multe dintre lucrările acestora au dispărut,
dar unele dintre ele (ale lui Aristobul, Nearhos, Polybios,
Timaios, Diodor, Iustinus) se găsesc fragmentar citate şi
reproduse în trei opere fundamentale, pe care le-am putea
numi Alexandriile culte, pentru a le deosebi de a patra
Alixăndrie, cea populară, care, cu toată partea ei legendară, are totuşi o mare importanţă pentru popularizarea eroului antic în masele largi de cititori.
Alixăndria populară a circulat şi în ţara noastră, mai
I
întîi în limba slavă (mijlocul sec. al XVI-lea) şi apoi în
traducere românească, cea mai veche copie a vechii tracare foloseşte critic întreaga licu privire la Alexandru cel Mare,
este a lui Ap. Dascalakis, Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki, 1966 (Institute for Balkan Studies),
VIII, 295 p. Am mai folosit şi Fr. Pfister Alexander der
Grosse, Die Geschichte seines Ruhms, în Historia, 13, ianuarie 1964; pp. 337-388 (articol cu_ 147 referinţe informativ-bibliografice).
1

O lucrare mai

teratură

nouă

mondială
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cluceri fiind datată din anul 1620. 1 Prin Alixăndriu po)ulară au ajuns la români cele dintîi cunoştinţe despre
Alexandru Macedon.
Alex.andriile culte - cum le-am numit noi în mod convenţional sînt trei, transmise integral sau aproape integral:
a) Scriitorul grec Plutarh, născut pc la 46 î.e.n. (după
unii autori, ar fi trăit între anii 60-120 e.n.), a compus <J
biografie intitulată Alexandru, intercalată în cunoscutd
lui operă Vieţi paralele 2•
Plutarh a scris o prezentare mai scurtă• a faptelor lui
Alexandru, dar nu ca istoric, nici ca scriitor cu veleităţi
artistice, cţ ca un filozof, un moralist şi un psiholog. Prof.
N. I. Barbu, traducătorul în româneşte al Vieţilor paralele, în substanţialul său studiu introductiv la traducerea
amintită, scrie (p. 352) : „ln scrierea sa morală, Plutarh
aplaudă

din toată inima opera înfăptuită de Alexandru.
ln biogrnfie, atitudinea sa este cu mult mai reţinută, iai·
punctul de vedere psihologic-moral din care este privi~:
Alexandru, pune adesea _în umbră sau falsifică planul"ile
şi scopurile economice, sociale şi politice, pe care le-a
urmărit fiu? lui Filip."
b) Un alt scriitor grec, Flavius Arrianus, născut în ju-

rul anului 95 <.>.n., a scris Expediţia lui Alexandru cel Mare
1 N. Cartojan,
Alexandria în literatura românească,
Noui contribuţii (Studiu şi text), Bucureşti. 1922, textul
publicat fiind cel din 1620 ; I. C. Chiţimia şi Dan Simonescu, Cărţile pGpulare în literatura românească, Bucureşti, HW3, vol. I, pp. 3-84. Textul publicat de Dan Si-

monescu reproduce ediţia de Ia Sibiu, 1794, tipărită cu
cheltuiala unui ţăran, Simeon Pantea din satul Selccaoa
de Sus I. C. Chiţimia, Romane populare româneşti, pă
tmnse prin

filiera slavă :

Alexandria, Bucureşti,

l!IBG

(extras din Romano-slavica, XIII).
2
Plutarh, Vieţi paralele. Notiţă introductivă, traduceri
!;ii note de prof. dr. doc. N. I. Barbu, Bucureşti, 1966,
vol. JIT. pp. :Hl-434.
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în Asia.

1

Dmtre

lucrările

anti-ce închinate lui Alexandru

~laccdon, ac:e'asta este cc.a mai veridică, cea mai valoroasă

din punct de vedere ştiinţific-istoric. De altiel, se
pare că Arrianus (secolul al Ii-lea c.n.) a avut chiar misiunea de a combate în opera sa toate exagerările şi fanteziile
scriitorilor înaintaşi lui cu privire la Alexandru. Pe toti
îi numeşte şi îi combate. dar despre Q. Curtius Rufus,
autorul celei de a treia Alexandrii cttlte, nu- spune un
c:uvînt, nu-l aminteşte. Este şi aceasta o dovadă că
Q. Curtius Rufus a scris De Tebtts gestis Alexandri Magnf
după ce Arrianus îşi scrisese opera lui,' în secolul al
Ii-lea c.n. 2 Curtius a folosit opera lui Arrianus, dar fără
să-l citeze, după cum nu citează nici alţi autori folosiţi.
Flavius Arrianus a fost un strălucit. comandant de oşti.
Tocmai pentru acest motiv el a dat extindere în povestirea sa amănuntelor de ordin militar. A ignorat fanteziile
legendare create de di.ferite popoare asupra lui Alexandru cel Mare, deşi, desigur, le-a cunoscut. Pentru istoria
românilor opera istorică a lui Arrianus este mai preţi
oasă decît celelalte. deoarece insistă asupra campaniei
militare dusă de Alexandru in Dacia, descrie fluviul ls ·
tros (Dunărea) şi dă amănunte despre geto-daci. :i Sînt
1

Flavius Arrianus,

în Asia. Traducere

Expediţia lui Alexandru cel Mare

şi

indice de nume, Radu Alexandrescu, Studiu introductiv, note. indice de termeni, Alexandru Suceveanu, Bucureşti, l!l66.
2 V. Crepin, op. cit., p, 3.
3 Fragmentul resirectiv este
tradtL'I în româneşte de
acad. Const. Daicoviciu şi traducerea acestuia reprodusă în
opera lui Gh. Popa-Lisseunu, Dacia în autorii clasici.
vol. II, Bucureşti, 1!!43. pp. 50-52. Depăşit este articolul
lui AL Papadopol Calimah, Despre scrierile vechi pierclttte atingătoare de Dacia, în Columna lui Traian, 2, 1875,
p. 77 şi urm. (despre Arrianus).
·
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multe similitudini între cele două opere, a lui Arrianus
a lui Curtius. 1
c) Alexandria lui Q. Curtius Rufus este mai puţin operă
ştiinţifică istorică, şi mai mult operă literară, am zice în
termenii literari actuali, un roman biografic de aventuri.
Naraţiunea întîmplărilor este simplă, in stil oral, plină
de legende şi tradiţii fermecătoare.
Exemplele sînt numeroase, dar să amintesc lj.nul singur. Alexandru se luptă cu marzii în locurile lor, cu pă
duri de copaci mari în rinduri dese, îndoindu-le cu mina
crengile tinere, pe care din nou le-au virît în pămînt, aşd
îndoite ; ca urmare trunchiurile acestor copaci s-au întărit şi mai mult îngroşîndu-se, de parcă ar fi avut două
rădăcini. Pădurea, astfel descrisă, justifică luarea _mai
multor macedoneni ca prizonieri împreună cu calul lui
Alexandru, Bucefal,' la care acesta ţinea mai mult ca la
oricare, în comparaţie cu ceilalţi cai, căci Bucefal nu se
lăsa de nimeni altul să fie încălecat decit de Alexandru.
Totuşi, alături de elementul narativ simplu, natural şi
popular, îşi fac locul şi elemente retorice, în special desele şi lungile discursuri în vorbire directă (oratio recta),
rostite de diferiţi comandanţi de oşti în faţa soldaţilor
cuceritori dar descurajaţi, sau în faţa solilor popoarelor
învinse : discursul lui Craterus şi al lui Alexandru (Cartea a noua, cap. VI) ; al lui Alexandru care acuză pe Philotas de participare la complot (Cartea a şasea, ca.p. IX) şi
apărarea lui Philotas (Cartea a şasea, cap. X) ; al lui
J<:uthymon către ostaşii greci care nu voiau să lupte şi răs
punsul lui Theaetetus (Cartea a cincea, cap. V).
Oratoria retorică folosi·tă ca măiestrie artistică prea des
de autor, chiar eu două-trei discursuri în acelaşi capito!,
era un mijloc literar caracteristic prozei istorice latine şi
şi

1 Alexandru Sut:'.eveanu
a arătat, capitol cu capitol,
toate aceste asemănări si deosebiri dintre cele două opere,
în notele C'ritice, erudite, care însoţesc traducerea românească a operei lui Arrianus, citată mai sus (pp. 397-451).
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greceşti, iar autorii erau convinşi de rolul şi importanţa
lui literară. Q. C.urtii.is Rufus dă discursurilor un caracter patetic şi dramatic : Alexandru vorbeşte . soldaţilor
descurajaţi şi obosi-ţi, îndemnîndu-i să pornească şi în
expediţia ultimă, pentru cucerirea Indiei (Cartea a noua,
cap. II) ; răspunsul lui Coenus, unul din comandanţi, înainte de moartea lui (Cartea a noua, cap. III).
Autorul colorează expunerea sa cu numeroase legende
şi naraţiuni populare, care apropie Alexandria sa de cunoscuta carte populară, care a făcut şi face încă ocolul
lumii întregi, populatizînd cu farmec literar vitejiile
eroului, mai ales în lumea tineretului.
Q. Curtius Rufus, mai puţin istoric decît Arrianus, este
în schimb mai mult scriitor, poet chiar. El dă relief dramatic tuturor amănuntelor şi de aceea înclină să creadă
multe legende populare privitoare la Alexandru, ca de
pildă întîlnirea cu amazoanele, confruntările cu Darius,
îndoielile lui Darius cu privire la fidelitatea soţiei sale
Stateira, bănuită, însă pe nedrept, de legături cu tinărul
erou cuceritor.
Curtius are şi multe portrete în lucrarea sa literară, începind cu acela al lui .Alexandru din copilăria lui, întregit apoi la moartea lui (Cartea a zecea, c·ap. V), şi altele
închinate, pe rind, marilor lui generali Perdiccas, Parmenio, Polyporchon, Cocnus, Clitus, Philotas, Callistheres
ş.a. Cu deosebit talent descrie diferitele regiuni exotice,
pe care le înfăţişează cu rîuri, munţi, bogăţii naturale,
locuitorii cu moravurile lor religioase şi profane (Persia,
Cartea a cincea, cap. IV ; Caucazia, Cartea a şaptea, cap.
IV; India, Cartea a noua, cap. III ; Sciţia, Cartea a opta,
VIII) ş.a.

cap.

IV. Opera lui Q. Curtius Rufus, scrisa într-o latină
din punct de vedere sintactic şi topic, îmbogăţită
cu naraţiuni antrenante despre un erou de faimă uniuşoară
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versală,

a fost citită mult în evul mediu de elevi şi stuLa români, Alexandria lui Curtius a fost apreciată
încă din secolul al XVII-lea. Cea mai veche traducere
românească din Alexandria lui Curtius a făcut-o cronicarul ~oldovean Miron Costin prin anii 1671-1672. 1 Cronicarul a ales din operă un singur fragment (Cartea a
~aptea. cap. VIII), cuvîntarea solului scit adresată lui Alexandru Macedon şi cîteva rînduri din răspunsul lui Alexandru (Cartea a şaptea, cap. IX) 1
Q. Curtius Rufus:
denţi.

.,Si dii habitum corporis tui aviditati animi parerii esse
vo.Zuissent, orbis te non caperet : altera manu Orientem,
altera Occidentem contingeres... (începutul) ; .„hostes an
amico:; 'l:elis esse, considera" (sfirşitul discursului solului).
„Contra. rex fortuna sua et consiliis eorum se usurum
esse respondet; nam et fortunam, cui confidat, et consilium suadentium ne quid temere et audacter faciat, secuiu.rum" (începutul răspunsului lui Alexandru, cit a tradus Miron Costin).

Miron Costin:
,.De ţi-ar fi dat Dumnezeu ~tat, precum ţ-au dat fire,
impcii'ate Alixandre, aş zice că nu te-ar coprinde lumea;
cu mina clireaptă Răsăritul, cu stînga ai ţinea Apusul...
Te întreb : prietin, au nepriiatin vei nea să-ţ fim ?"
Răspunsul

lui Alixandru Machidon solilor

tătărăşti

:

.,Sfatul 'l:ostru şi norocul mieu la cumpănă roiu pune
şi. ce-mi Zlci, i:oi socoti. Să nu vă pară cc'L sint îndă1·ătnic.
lară nici norocul mieu voi lipăda, ci voiu să vă arăt -că
nici o primejdie a lumii, la mine, nici un preţ nu are şi ca
acela sint, carile nu îndelungat, ci i~estitcl poftescu viiaţa. 2
1
Miron Costin. Opere, ediţie critică cu un studiu introductiY, note, comentarii. variante, indice şi glosar de
I'. l'. Panaicescu, ilucurcşti. 1D5U, pp. 420-431. Acdaşi ediţia bibliofilă. Bucureşti. 1965, vol. II. pp. 184-186.
~ Textul latin : Q. Curtii Rufi, De rebus gestis Alexand ri Magni lil>ri superstites, Paris. Librairie Garnier Fr<~
re·~. edi\ic îngrijită şi tradusă de V. Crepin, vol. II,
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Sciţii, atacaţi

de Alexandru, locuiau la estul şi Yestul
Caspice, întinzîndu-se între Caspica şi Marca Neagră, pină pe la Nistru. Cum aceste regiuni, pe vremea lui
Miron Costin, erau locuite de tătari, traducătorul înlocuieşte cuvîntul scythi cu tătari.
Discursul solului scit (tătar) dezvoltă ide2a zădărniciei
efortw·ilor omeneşti, mai ales cele manifestate în domeniul cuceririlor războinrce, acumulării de averi, de titlui·i
şi situaţii înalte. Ideea (fortu~a labilis) pornea de la un
vechi adagiu latin : fortuna vitrea est, ltum cum splendet, frangitur·• (norocul este ca şi sticla: cind strâluoeşte
mai mult, atunci se sparge) şi s-a răspîndit mult prin intermediul literaturii cQeştine medievale. Miron Costin nu
întîmplător a ales acest fragment, ci pentru C"ă ii trebuia.
ca să extragă din el idei şi argumente. pe care, de alt.fel,
le-a şi- dezvoltat poetic în poemul său versificat Viaţa
Mării

lumii.

Miron Costin a mai folosit pe Q. Cu11.ius Hurus şi in lusale istorice (Poema polonă versificată despre Moldova şi Ţara Românească, De neamul Moldm:enilor) t in
legătură cu dacii şi cu alte popoere vechi care au locuit
în părţile noastre. El face o distincţie netă între opera
lui Q. Curtius Hufus, pe care o numeşte Faptile lui Alexandrit Machidon şi Alixăndria popularu pe care o califică drept „mincinoasă ... pli.ncl de basne" 2 •

crările

p. 70

şi 76. Textul
îngrijită de

român : l\'liron Costin, Opere, II,
P. P. Panaiiescu, Bucureşti, 1965,
pp. 107-110. Acest pasaj nu trebuie confundat cu VoEdiţie

roava a prea înţeleptului Garamanţilor cătră marele
Alexandru ... , traducere de cronicarul Nicolae Costin din

Ceasornicul domnilor, opera lui Guevara (cLM. Gaster.

1.iteratură

populară română, Bucureşti, lBB:J, pp. 550570). Mkul discurs al lui Guevara este numai influenţat de
opera lui Curtius.
1 Miron Costin. Opere, ed. l'itată, voi. T. p. 243, 247,
309, 315 ; vol. II, p. 156.
~ Idem, vol. II, p. 26.
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Stolnicul CoP.st.

Canţacuzino,

cronicar muntean (c.

1640-1710). aminteşte cfe „Cfintul Curtius Romanul", ca
autor al Vieţii lui Alexandru cel Mare ,Jeciorul lui
Filip" 1. De asemenea D. Cantemir, care-l alătură lui Plutarh, ambii scriind „de biruinţe1e lui Alexandru Marele" !.
După Miron Costin, al doilea traducător este Nicolae
Stoica de Haţeg (1751-1833), unul dintre ultimii cronicari români, care a activat pe tărim cultural in Banat,
scriind mai multe lucrări rămase, ·în majoritatea cazurilor, în manuscrise. Descoperind îngropate mai multe mo- nede de pe vremea lui Alexandru Macedon, Nicolae Stoica
a fost îndemnat, probabil prin anul 1825, de nevoi didactice, să traducă în româneşte, uneori să rezume, opera
lui Curtius. Traducerea, transmisă intr-_un manuscris (se
pare, pierdut), are titlul : Viaţa lui Alexandru cel Mare.
lntr-o însemnare, traducătorul spune : „Avind eu cules
[=colecţie D.S.] de bani vechi, intră carii de-ai lui

Alexandru Machidon, in anu trecut, eu, istoria lui, nu
ca cea fabuloasă, tipărită [cunoştea desigur ediţia de la
Sibiu, 1794 - D.S.], ci pentru voi acuma întîi rumânăşte,
în scurt, din Curţiu am scos-o" a. Traducătorul a reco-·

mandat şcolarilor români cartea lui Curtius, desigur nu
numai pentru calităţile ei literare, dar şi pentru fondul
ei umanitar, pentru ideea toleranţei religioase faţă de credinţele tuturor popoarelor lumii (a fost o politică statornică a lui Alexandru şi cu ea a cîştîgat supunerea multor
popoare, chiar şi iubirea lor), pentru rîvna de a instrui
Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării RomâEd. comentată de N. Cartojan şi Dan Simonescu,
Craiova, 1944, p. 77.
2 D. Cantemir,
Hronicul vechimei a Romano-MoldoVlahilor, Ed. Gr. Tocilescu, Bucureşti, 1901, p. 173, 299
1

neşti,

şi

623.
3

Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Studiu
de Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 57 (co-

şi ediţie

lecţia

Cronicile medievale ale României, VII).
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poporul şi a-l educa în spiritul admiraţiei şi cultului ·oamenilor deosebiţi prin virtuţi şi vitejie.
In vremea noastră, istoricul şi clasicistul G. Popa~Lis
seanu a folosit în lucrările sale pe Q. Curtius Rufus, traducînd chiar ·un scurt pasaj despre înfrîngerea lui Zopyrion în Dacia, de cătro geţi.
Traducerea operei lui Curtius ce so publică. acum
- prima traducere integrală în limba română - o datorăm prof. Const. Gerota, care a. folosit textul latin
restabilit de V. Crepin : Quinte Curce Histoire d' Alexandre le Grand, · Texte latin soigneusement revue pm·.;, Paris, Librairie Garnier Freres (f.a.), 2 ·volume.

Opera aceasta de interes istoric, dar valoroasă mai .ales
prin calităţile ei literare, va fi o carte de desfătare pentru orice cititor. Tineretul va găsi în ea exemple de eroism, abnegaţie şi jertfă, cînd este în joc apărarea patriei.
De altă parte, în cele mai noi studii consacrate• lui Alexandru cel Mare, se insistă tot mai mult asupra concepţiei politice a marelui comandant de oşti, creatorul
celui dintîi imperiu universal. 1 Intr-adevăr, el considera
populaţiile et~rogene cucerite ca făcînd parte dintr-un
tot organic unitar : umanitatea, în care toţi cetăţenii Asiei
şi Europei aveau să se bucure de drepturi şi tratament
egale, un imperiu universal realizat ad remedium lm.minitatis.
--:

DAN SIMONESCU

1 Interpretarea aceasta aparţine mai multor savanţi,
dar recent a reluat-o Dascalakis şi Pfister, în operele
citate. O recenzie dezvoltată a studiului lui Pfister a publicat sub iniţialele P. G. tov. Paul Găleşanu, în Revista
de referate şi recenzii, Seria istorie-geografie, 5, 1964.
pp. 227-230 (Centrul de documentare al Academiei
R. S. România).
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::rABEL CRONOLOGIC t
(ALEXANDRU CEL MARE)

359-336 Domnia regelui Filip al Ii-lea al Macedoniei, care .a dus la îndeplinire stăpinirea
Macedoniei asupra Greciei.
356 iulie

(numită

după

calendarul macedonean

h<Jcatombeon) ! Se naşte Alexandru, la Pella,

capitala Macedoniei. Olimpia, mama lui, era
superstiţioasă şi credea că este stăpînită de
demoni. Din această cauză s-au brodat numeroase legende pe seama naşterii lui Alexandru.
343 Alexandru începe instruirea şi educarea sa sub
îndrumarea vestitului filozof grec Aristotel,
intre anii 343-340, fiind izolaţi de curtea regească, într-un orăşel obscur, Mieza.
340 Alexandru, întors la Pella, intră în viaţa publică şi politică a patriei sale, luîndu-şi cu
precădere sarcini militare.
1
Anii citaţi în acest tabel se
trecute înaintea erei noastre.

referă

la evenimente pe-
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338 Lupta de la Cheroneea dintre greci şi mace::.=·

doneni se sfîrşcşte C:'u victoria trupelor macedonene de cavalerie, conduse chiar de Alexandru.
Curînd după victpria de la Cheroneea, este
convocat Congresul de la Corint al polisurilor
greceşti, împăcate între ele, şi se ia hotărîrea
să se declare război Persiei. Congresul a însemnat recunoaşterea hegemoniei macedonene asupra Greciei.
·
336 vara : Este asasinat Filip, regele Macedoniei,
la nunta fiicei sale. Grecii asociază de acest
asasinat speranţa eliL:crării lor de sub hegemonia macedonenilor. Alexandru este declarat
rege al Macedoniei.
336-330 Domnia regelui Darius al III-lea (Codomanul) şi prăbuşirea statului persan, de sub
dinastia Ahemenizilor, ca urmare a expediţiilor militare conduse de Alexandru Macedon .
•135

primăvara

: Alexandru

porneşte

în

expediţi.t"

împotriva illirilor (sudul Dunării) şi geţilot·
(nordul Dunării), îi supune şi îşi asigură liniştea la g1~anitele de nord ale regatului.
335 vara: Cetatea grecească Teba (Beoţia) asc:>lliază garnizoana macedoneană din Cadmeia
(cartier întărit, fundat, se zice, de Cadmos).
Alexa!1dru pedepseşte. crunt îndrăzneala duş
manului, distrugînd Teba pînă la temelie.
Dezastrul Tebei a nimicit orice speranţă a poXXVI
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lisurilor greceşti de a ""fntrezări o eliberare d~
sub dominaţia macedoneană. Grecia este cucerită şi pacificată.

334

primăvara:

Alexandru trece prin Helespont
în Asia şi începe războiul împotriva Perşilor
şi mercenarilor greci din armata lui Darius,
conduşi de viteazul general Memnon. Victoria
lui Alexandru de la rîul Granicus.

333 toamna : Alexandru cîştigă o nouă victorie la

Isos. Darius se retrage lăsînd în mîna armatei
macedonene cortul în care se afla mama, soţia
şi copiii lui. Alexandru continuă expediţia
spre sud (Siria, Fenicia şi Palestina).
332 Alexandru cucereşte oraşele comerciale Tyr

(Fenicia), Gaza (Palestina) şi o bună parte·
din Egipt. în Delta Nilului începe construirea
oraşului Alexandria.
331 primăvara : Trupele macedonene se îndreaptă

spre Tigru şi Eufrat. Trupele lui Darius opun
o rezistenţă eroică la Gaugamela, dar s1nt învinse, lăsînd averi mari biruitorilor.
330 vara: Darius este asasinat. Satrapul Bessus se
declară ,.mare rege", dar Alexandru îl respinge ca uzurpator şi se proclamă succesorul
Ahemenizilor.
~

330-329 iarna: Alexandru cucereşte Bactria, regiunile din preajma fluviilor Oxus (Amu-Daria) şi laxarties (Sir-Daria).
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329-327 Trei am 1-au trebuit lui Alexandru ca
să cucerească Sogdiana şi Maracanda (azi
Samarcand).
·
328-327 Apar nemulţumjri şi comploturi impp. triva lui Alexandru. Philotas şi tatăl acestuia,
Parmenio, Cleitos, Callisthenes, bănuiţi ca
şefi ai complotului, au fost ucişi.
327

primăvara

: Alexandru începe cucerirea Asiei
centrale şi a Indiei. Lupte înverşunate cu
Porus, împăratul Indiei, la riurile Hydaspes
şi Hyphasis.

326 Alexandru ordonă trupelor terestre (conducă tor fiind el însuşi) şi marine (sub conducerea lui Nearhos) să se retragă spre vest,
convins că zeii nu mai sprijină ofensiva. ,,,
326-323 primăvara : Are loc retragerea oştirii
macedonene : de la oraşul Patala din delta
Indului pînă la Golful Persic - pe Oceanul
Indian ; de la Hyphasis la Persepolis, Susa şi
Babylon - pe uscat (prin pustiul nisipos al
Gedrosiei şi Caramaniei).
323 13 iunie: Alexandru se îmbolnăveşte subit şi
moare la Babylon. In primăvara aceluiaşi an,
marele conducător pregătise strategic şi militar declanşarea unei nG>i expediţii de cucerire.
323-281 După bătălia 'de la Curupe'dien, aescompunerea progresivă a imperiului elenistic-~aiXXVIll
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cedonean şi formarea de noi state elenistice.
Lupte crîncene între urmaşii lui Alexandru
(diadohii).
1·

şi proclamarea lui ca rege al Macedoniei. 1'imp de
peste o sută de ani di!lastia lui a condus Macedonia.

279 Triumful lui Antigonos Gonatas
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I. Mulţi autori greci au vorbit despre viaţa şi
faptele lui Alexandftl, care a smuls sceptrul din
mîna perşilor spre a-l strămuta în Grecia. Majoritatea acestor scriitori au fost contemporani cu
domnia lui Alexandru, alţii însă au trăit în inima
evenimentelor, fie că au fost tovarăşi de arme ai
lui Alexandru, fie· că acesta i-a chemat pe unii
dintre ei pentru a istorisi faptele sale de arme ca
să rămînă în amintirea posterităţii, dorind ca gloria sa să dăinuie şi după moarte.
lnsă, pe lingE. măreţia faptelor lui, dragostea
înnăscută a gre'NJ.Qr pentru plăsmuiri a făcut ca
multe din isprăvile lui să pară mai degrabă minuni derît fapte adevărate. Mai demne de crezare sînt c~e povestite de Ptolemeu 1 , care a domnit după el, şi Aristc.>bul 2 . Căci murind Alexandru,
1 Plolemeu.
locliitorul lui Alexandru la conducerea
Egiptului. apoi regele acestei ţări. a scris istoria militară
a suveranului său.
2 Aristobul a completat istoria lui Ptolemeu cu date
istorice şi geografice. El l-a însoţit pe Alexandru în toate
campaniile sale din Asia.

3
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nu mai exista pentru istorici vreun motiv de
teamă. sau de linguşire, fiindcă atît teama cit şi
linguşirea ocolesc adevărul faptelor istorice. La
urma urmei cine ar putea crede că Ptolcmeu ar fi
vrut să păteze onoarea numelui de rege, printr-o
falsificare a istoriei ?
Şi Ptolemcu şi Aristobul nu. numai că au fost
contemporani şi martori la multe din faptele lui
Alexandru, clar au contribuit temeinic la înfăp
tuirea lor, ca atare este evident că ei singuri au
putut spuhe ma.i mult <lecit alţii adevărul. De
aceea, de cite ori ei sint de acord asupra unor
fapte, noi îi preferăm altor istorici. Cînd ci nu sînt
de acord, din noianul faptelor atît ele felurite' le
alegem pe cele mai importante, le €0mpauăm• între
ele- şi. celor- care au conţinw~fot~ntic, le dăm crr<fza1·e socotind că aşa· s~a· întîmplatJ.
Am constatat că· dl.1pă epoca lui Alexandr.u,
mulţi autori greci care'. i'ubesc acievăruol. 1 ist1cwk şi
acum de cur.înd şi IDfodor din Sicilia 1 mc'r.g pe
acelaşi drum. Căci mm:anii care se 0<.i·u.p>ii. cu istoria, se mulţumesc cu· cele ce se petrec 1n IDBtr.ia
lor, trecind cu vederea· evenimentele din alrte
ţări.

într-,.adevăr, faptele de· a1 me ale pop0rului roman biruitor nu sînt l[psite de măr.eţie, cl.ar istoricilor romani li se pare că e mult mai' folosit-Or
pentru concetăţenii lor,· să· se ocupe· numai de pr-opria lor istol'ie. Deoarece eu preţuiesc osîrdia lor,
socotind-o, fbal'te valereasă~ e11ed că nu· mi w vor
aduce obiecţiuni dacă voi înfăţişa contemporanilor
mei pe acel rege, singur.ul dihtre tG>ţi :rp.uril'orii
1

1
Diodot· dm Sicilia. istDric contemporan eu August,
(n. 90 î:e.n.) a scris Biblioteca. ist.orie.ii~ a sinteză a istoriei uni\'ersale. un fel de enciclop.edie în 40 de vol'umc,
la care a lucrat 30 de ani.
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care .într-o v.iaţă -atit de scurtă a cucerit cea mai
mai:e parte a păm.întului. De aici s-ar pu,tea vedea
că nu soarta diriguie faptele .omeneşti, ·ci de cele
mai mulie ori soarta .e diriguită ·de voinţa oamenilor şi că, ,atunci dnd li:ps.eşte virtutea, fericirea
nu este de llmgă durată.
Aşadar cred că .Ale:xiandru era înzestrat din plin
cu toate ·darurile minţii şi ale norocului care trebuiau neapărat să urce pe .cea mai înaltă treaptă
a puterii un bărbat ales- de soartă ..Regii Mac~~o
niei .s_p~e~!:l„. că _ţtgamul lor îşi trage.. obirşia_.d.1n
Bercule. Olimpia, marn.~-- .h~L„Al~xandro •. spl.lneB
că ·~ţ~age 'dîh neamu1-.WL6\hile. Cppil fiind, lui
Alexandr.u nu i-..au lipsit nici imboldurile, nici
pildele care să-l atragă spre glorie, căci nu i-a lip.:sit nici omul care ·să-l 1îndrumeq;e pe calea eroismului şi a exerciţiilor fizice. F.!l!p, tatăl lui Alexall.c:iru, pvin războ.aiele neîntrerupte pe -care le-a
purţa.t_,- a :rn-~µt gin. ~_ced_qp:g~i.i. d,i_spre.tl1i ti _pină
atunci_ :m1 p_C)por temut. de ..toţii. rnai ales după
cllilwirea G11eciel.„„.Tu.fr..,ade:văr, el a pus temelia
faptefor
s---au --săvirşit după moartea sa, dar,
înainte de a rnur:i, plănuise un război irn,potriva
_perşilor şi în ·acest scop recr.utas;e mulţi ostaşi,
strînsese mulţi bani şi făcuse serioase aprovizionări .pentru armata .-sa. :Ba ·.chiar cu ajutorul căpe
teniei de .oaste P.armenio 1 .îşi făcu .dr.urn în Asia.
Dar în acest timp s-a stins din viaţă, parcă într-adins ca să lase pe seama fiului său toate forţele
necesare purtării unui ră2'iboi şi ,glor.ia întreagă a
faptelor, ca şi cum aceasta ·a :fost vrerea ursitei
·de a-'i 'hărăzi numai 'lui A'.lexandru ·bucuria neîntreruptă a victoriilor. Din admiraţie pentru Ale-

ce-

1 Strălucit comandant al oştirii macedonene atît sub
regele Filip cit şiisub .Alexandru, care l-a supri.mat totuşi, sub .acll'Aaţia de complot.
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:xandru nu numai datorită atîtor fapte mari de
arme, săvîrşite mai tîrziu, ci chiar de la începutul domniei sale, oamenii au şovăit în simţămîn
tul de a crede dacă nu ar fi mai îndreptăţiţi să-i
atribuie unui om fără seamăn de mare o obîrşie
divină şi să-l recunoască a fi scoborîtor direct din
Jupiter şi nu din Eacizi 1 sau din Hercule.
De altfel însuşi Alexandru, cînd s-a dus în Libia 2 şi a vizitat templul lui Ammon 3 , a vrut ca
zeul să-l considere ca pe un fiu al lui. Mulţi au
crezut că şarpele pe care l-au văzut în patul mamei lui nu era altul decît însuşi Iupiter şi că
acesta a fost de fapt tatăl lui Alexandru. Apoi
visurile şi răspunsurile oracolelor au întărit
această credinţă. Ba chiar Filip, cînd a trimis să
consulte oracolul de la Delfi 4, a fost îndemnat
să-l adore în mod deosebit pe Ammon.
Deşi unii istorici cred că această poveste este
0 plăsmuire a minţii omeneşti, totuşi, pun pe
seama mamei lui Alexandru un aclulkr. Actfr-l ci
spun că Nectanebus, regele Egiptului, fiind alungat din regatul său, a venit in Macedonia rn filip şi. nu cum se crede îndeobşte că a ajuns pînă
în Etiopia 5 • El îşi pusese toate nădejdile în marele
ajutor pe care avea să i-l dea Filip împotriva perşilor şi de aceea a venit în Macedonia. Aici, prin
anumite farmece a ademenit pe Olimpia, profaDescendenţii lui Eac, fiul lui Jupiter şi al Europei
şi tatăl lui Peleu şi Telamon.
9 Ţară în Africa, aproape de Nil.
8 Hammon sau Ammon, divinitate
egipteană şi li1

biană, avt•a un templu celebru în localitatea n'umită azi
Siwah. Grecii şi romanii i-au respectat cultul şi l-au asimilat cu Zeus, numindu-l Jupiter Hammon şi reprezcntîndu-1 sub chip de berbec.
4
Renumit oracol grec din FoC'ida.
"1 Ţinut în Africa estică, situat fn sudul Egiptului.
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nind patul lui de oaspete. De atunci Olimpia a
fost privită cu neîncredere de Filip, căci n-a existat un alt motiv mai puternic ca acesta pentru
a-l îndreptăţi să se despartă de soţia sa. î.n ziua
în care Filip şi-a adus pe Cleopatra 1 în palatul
său, Attalus, unchiul ei, a avut curajul să-i reproşeze lui Alexandru naşterea lui ruşinoasă, afirmind că însuşi regele Filip i-a destăinuit că
Alexandru nu e copilul. său. ln sfirşit, despre
adulterul Olimpiei s-a dus· vestea nu numai pe
ţărmurile noastre, ci şi pe la toate noroadele cucerite. Legenda cu şarpele a fost luată din vechile
mituri greceşti, numai pentru a acoperi fapta ruşinoasă a Olimpiei. Acelaşi, lucru l-au spus messenienii odinioară despre Aristomene 2 , precum şi
sicyonieni i despre Aris to dama 3 • La fel şi stră
moşii noştri au plăsmuit o poveste asemănăto~re
A doua soţie a regelui macedonean Filip. tatăl lui
Alexandru.
2 Erou legendar care a condus pe concetăţenii săi în
cel de al doilea război messenian împotriva dominaţiei
spartiaţilor (683-668 î.e.n.). Dar se pare că Freinshemius
îl confundă cu Aristodem, un alt rege al Messeniei, eroul
primului război messenian cu spartiaţii. Cînd un oracol
îi ceruse ca preţ al victoriei să jertfească o fecioară d~n
neamul său, el s-a arătat dispus să sacrifice pe propria
sa fiică. Dar un tînăr care era îndrăgostit de prinţesă
şi urmărea să o scape de la moarte, afirmă că ea este
gravidă. Indignat, tatăl îsi ucise copila cu mîna lui, dovedind netemeinicia afi1'.muţiilor · tînărului. Disperat de
rezistenţa sa zadarnică împotriva spartiaţilor, în cele din
urmă Aristodem s-a sinucis pe mormîntul fiicei sale,
care căzuse victimă unei acuzaţii neîntemeiate (724 î.e.n.).
La această legendă face aluzie textul, după toate probabilităţile.
.
3 Mama viteazului Aratus din Sicyon (272-213 i.e.n.).
Acesta a scăpat oraşul său de tiranul Nicocles şi a fost
timp de trei decenii şeful ligii aheene care a luptat împotriva dominaţiei macedonene. După o legendă locală,
1
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şi in privinţa lui Scipio 1, care a cuicerit cel dintîi
Cartagina. Această legendă o găsim şi la naşterea
celui clintii împă:rat roman, căci în creea ce priveşte
pe Romulus, părintele şi i.n.temeietcrul Romei, nu
mai e nevoie să vorbim. Nu există popor oricît de
înapoiat care- să nu spună că întemeietorul neamului lui îşi trage obirşia fie dintr-un zeu, fie dintr-un
vlăstar de zeu.
însă refugiul lui Nectanebus. în Macedonia nu se
potriveşte cu: datele no.astre. · Cmd Nectanebus a
fost învins de Octms 2 şi alungat din regatw său,
venind în Macedonia., Alexandru avea şas€ ani. Nu
mai .puţin ireală este· şi povestea cu Iupiter~ lntr-adevăr, chiar Olimpia.. după moo.rlea soţului său,
nemaiavind vreo teamă de cdneva„ se zice că ar
fi luat în bătaie de· joe vanitatea feciorului său,
care lăsa să se- creadă că se trage· din Iupiter şi
i-a seris o scrisoare în care cerea ca să n-o expună miniei Iunonei, căci ea nu e cu nimic vinovată. Cu toate acestea se socoteşte că ea a fost aceea
care a întărit foarte mult legenda cu Iupiter. Căci
înainte de a pleca Alexandru în Asia, ea îl sfătui
să nu-şi uite originea sa şi să nu întreprindă nimic ce n-ar fi la înălţimea unui tată atit d:e puternic.
tatăl faimosului Aratus n-ar fi fosi Cleinias. ci Asdepio.5,
care ar fi sedus.-o pe- Al!istodam.a, luind: Î!Jifăţişarea urmi
şarpe. J,egend'a mamei lui Aratus seamămă cu cea a
Olimpiei.
1
Publiius Cornelius Scipio, poreclit Af:uicanul (235183 î.e.n.), invingătorul lui Hannibal m bătălia de la
Zama f202 i.e.n.), în lU"ll1ai căreia a impu& Cartaginei un
tratat wnilitor, consemnînd sfîrşitul celui de-a:l doilea
război punic (201 î.e..n.)'
3
Regele egiptean Nectanebus a fost in\ins de Artaxerxes .. Ochus care- a domnit in Persia intre anii 35a-338
î.e.n. ş1 a fost aliat cu FilipL
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Ceea cce este adevărat :pentru roţi este faptul că
la zămislirea -şi naşt.erea copilului s-au ~rătat
multe semne prevestitoare care anunţau ivirea
unui pm mafie. Cîntl Filip dormea. a văzut în vis
pintecele Olimpiei însemnat cu o pecetie pe Qare
era chipul unui leiuL. AmintiI'ea acestui vis a păs
itrat-o <>raşul Alexandria, care, după ce a fost
i~_meiat în..Eg1pt. miiltâ vreme ~a n.~~t -~~n1!>..P9.~ Aristander, cel mai mare prezicător al
timpului său, care l-a însoţit mai tîrziu pe Alexandru, supraveghind respectarea de către acesta
a rinduielilor retig,ioase, a tilcuit că visul arată
bunătatea sufletului şi curajul copilului gata să
'\'Înă pe 1Hme.
în noaptea în care Olimpia l-a născut pe Alexandru a ţost mistuit ._Q.e __tf>f.3~.P_l~l..Riapgi __ gin
EE~ cel mai renumit sanctuar din Asia. Focul
afost pus de un nebllll.n. 2 care, după ce a fost prins
şi pus la cazne, a mărturisit că i-a dat foc templului nu pentru altceva :aledt pentru ca numele lui
să răm'ină de pomină prin fărădelegea sa. Magii
care erau atunci in Efes nu socoteau distrugerea
acestui templu singur.a pierdere, ci prevesteau o
urgie şi mai mare, răspînd.ind în oraş veşti ingrijorătGare : .că se va mai aprinde undeva un foc,
care, tot rlin aoee.aşi prlicină, va mistui într-o zi
tot Orientu.L
lntimplător, în aoeeaşi vreme, Filip t.ocmai cucerise Potideea ~ o col~mie a atenienilor. cind află
1 Tem,Plul Dianei din. Efes, -oraş clin Asia Mică, era socotit in antichitate una din .cele şapte minuni ale lumii.
2 Herostrat a fost cel care a dat foc templului Dianei în ziua în care a venit pe lume Alexandru cel Mare
(356 î.e.11.}.
3 Oraş din Maoedonia tracică situat în peninsula Chal1

cidică.

9
https://biblioteca-digitala.ro

totodată că cvadrigele sale au ieşit biruitoare la
Jocurile Olimpice, iar de la Parmenio pe care îl
trimisese în Illiria, primi printr-un sol vestea unei
strălucite izbînzi şi anume că macedonenii i-au
bir-uit pe barbari într-o mare luptă. Pe cînd Filip
se bucura de atîtea succese obţinute pretutindeni,
îi sosi şi ştirea că Olimpia i-a adus pe lume un
moştenitor, iar copilul născut· în vremuri aşa de
glorioase va fi, după prorocirile prezicătorilor, un
rege pe care nimeni nu-l va birui. Mulţi spun că
Filip, copleşit de atîtea bucurii, temîndu-se de
pizma zeilor, a rugat-o pe Nemesis 1 ca faţă de
acest noroc al său fără seamăn de mare, să nu-l
năpăstuiască dindu-i lovituri năprasnice, ci să se
mulţumească cu una mai mică. Se spune că în
oraşul Pella 2 , doi vulturi au stat toată ziua pc
acoperişul casei unde năştea Olimpia, ceea ce prevestea că Alexandru va-conduce două imperii :
unul în Europa şi altul în Asia, ceea ce s-a şi întîmplat mai tîrziu, cînd această prevestire a fost
îndeplinită. Sînt autori care spun că la naşterea
lui Alexandru a fost un puternic cutremur de pă
mînt, că s-au auzit multe tunete şi că numeroase
trăsnete au căzut din cer.
După autorii mai bine informaţi, Alexandru a
văzut lumina zilei la începutul Olimpiadei a 106-a3 ,
cînd era la Atena arhonte Elpines, adică la 6 iunie,
lună pe care macedonenii o numesc loos. În acelaşi
timp poporul roman, care avea aproape patru sute
de ani de existenţă, după ce purtase numeroase·
războaie cu vecinii şi era într-o continuă propă
şire, se pregătea neîncetat să cucerească- lumea.
1
Zeiţa răzbunării şi a dreptăţii, fiica lui
~ Oraş macedonean, capitala lui Filip.
3
Adică între anii 356-353 î.e.n.
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Jupiter.

II. Dobîndind un vlăstar cu atîtea prevestiri
norocoase, Filip îşi puse mare năcejde într-însul
şi' n-avu altă grijă decît să-i dea o educaţie aleasă.
El însuşi, fiind un bărbat înţelept şi iubitor de
patrie, ştia că nu va propăşi cituşi de puţin ţara
sa, cu toate strădaniile depuse şi cu toate faptele
sale de şrme, dacă. va lăsa ca urmaş la tronul
Macedoniei un om nepriceput şi lipsit de vlagă.
Chiar gloria sa va fi de scurtă durată dacă tot
ceea ce el a pregătit cu atîta ,străşnicie se va nă
rui datorită slăbiciunii unui atare urmaş.
Printre scrisorile sale pline de multă eleganţă şi
înţelepciune pe care i le-a trimis lui Aristotel pe.
cînd acesta frecventa la Atena şcoala lui Platon
se citeşte una cu următorul cuprins : ,,.filip .îl salută pe Aristotel_.Jţi aql,!c la_ cunoştinţă că am un_
vlăstar. Zeilor le a.dresez multumirile mele nu numai pentru că mi l-au dat,. ci şi pentru că mi-au
făcut parte de e1 în timpul vieţii tale, Nădăjduiesc
că îndrumat şi crescut de_tin~ va ieşi un om dem_n
de noi, capabil să-mi urmeze la tron într-un regat
aşa de mare, întrucît socot că e mai bine să n-ai.
copii, decît să le dai .viaţă spre nefericirea ta şi
ruşinea strămoşilor lui." Filip nu s-a înşelat, căci
Alexandru,. copil fiind, profitînd multă vreme de
=învăţătura primită de la Aristotel, avu în acesta
cel mai mare ajutor, care-i folosi să săvîrşească
de pe atunci fapte foarte însemnate.
La început a avut ca îndrumători şi profesori
pe Leoniclas, rudă cu Olimpia şi pe Lysimachus
din Acarnania 1 • Mai avea şi pe medicul Filip, din
ţara sa, Macedonia, care primise însărcinarea să
aibă grije de sănătatea lui Alexandru. Cind a fost
mic a avut o doică cu fire liniştită şi cu purtări
frumoase; aceasta se numea Hellanice (era fiica
1

Ţinut şi totodată oraş

portuar în Epir.
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lui I:>ropis, una din cele· mai vestite familii din
Macedonia~ Această îngrijire a dat rezultate atît
de Mn.bucurătoare, .incit din prnncie se vedea că
Alexandru va deveni cel mai -strălucit rege, ceea
ce ·s-a :şi dovedit mai tîrziu. lntr-adevăr, de mic
-copil era mzestr:at cu. ·o ·putere trupească neobiş
nuită şi cu virtuţi iprin care ii întrec~ pe cei de
vîrsta lui.
Plăcut la chip încă de la naştere, Alexandru
dispreţuia toate mijloacele prin care se putea înfrumuseţa corpul, ·spunind .că grija deosebită de
înfrumuseţare trupească este treaba femeilor, care
n-au alte însuşiri ·ca să fie preţuite. El va fi destul de frum0s cind ·va da dovadă de virtuţi. Avea
toate membrele proporţionate :şi un corp bine legat.
Era de 'Statută mijlocie ·şi ·chiar mai vînjos decît
părea în realitate. Avea pielea albă, în afară de
&br.ajii trandafirii şî pieptul uşor colorat ·cu G roŞPa'ţă plăootă. Părul lui era blond .şi în întregime
ci.rlionţat, nasul acvilin, iar -ochii de culori deosehite, căci se spunea că ochiul stîng era verde ca
marea, fu. sahimb .-dreptul, negru. Avea însă nu
ştiu ee ·putere înnăscută, căci nu-l puteai privi
fără veneraţie ori t-eamă.
Era mai iute ·de picior ca..nimeni altul, iuţeală
aşa de necesară 'în. marile campanii militare, însu·şire ·ca11e a întreţinut-o prin-exerciţii chiar ca rege.
Adeseori se lua la întrecere cu cei mai Îlilţi alergătOTi dintre ai lui. Av.ea 'O răbdare de neînchipuit
în muncă şi adesea datorită acestei virtuţi a scăpat
-sănăilros şi el Şi ar.mata sa .în cele mai grele împrejur-ari. Prin desele -e~erciţii fizice 'ŞÎ prin căldura
sa internă înlătura orice miros neplăcut al pielii,
încît ati't trupul lui cit şi gura răspîndeau o mireasmă -plăcută pe care -o răspîndea chiar îmbră
cămintea pwitată de ~l. Din aeeleaşi pricini sus11.2
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ţin~u unii că era. mar.e amator ~ vin Ş;i iute la
minie.
Se v;ăd şi azi pgrtFetele şi statu.tl&· lui Lucrate
de cei: mai de· setlmă artişti Luă~ măsuFii severe c~a
figura lui Sa l!lU piardă nÎ!lilillÎC din fr\llJil!luseţ,e prin
neprieeperea seulpto1riloo· sa1;1r :pic.toriloi: de rînc;l.
CiF1d cineva îl picta: sau îi: sculwta- e?hfpul. făiFă. voi
l'ui era pedepsit.. ~a că din mulţimea de artişti
care erau în ac1el tim1?1. singurul:. A~l.C'4:> 1 1-a pi.€~
tat cu voia lui. l-au mai S€.Ul'pta1: chipul Lisip 2
şi P.yrgoteks,_ iiall' Pmi€1F-t 3 i-a faeut pometul.
turnînch1-l in bronz. Se sp.urr.e că Leoni.das. ar fi
avut obiceiul de· a merge prea. repede şt A:l.~xan
dn1 şi-a însuşit ~f.'a5tă' GleFiadere de CC1:1'«' nu s-a
putut dezbătra <!:U toate st:Făc;lanm. Creeil însă că
prea mult se ce.rre ied.ucru;iei, căci aceasti1 insuşjre
se datoreşte mai mult fki1i lui tinc11eşti, pline de
viofo:ii.me şi t~m.J:lle:r:anruen1lul'Ui,. decit cie.pdiBde1·ii,
căci este şi: firesc ('81 mriŞ:€ăril~ trupcrJuL să m;meze
..liioiciunea şi impetu©Z'i.tatea spirituhti
1 Celebrul. pictor grec ApeUes din Cos (see. IV î.e.n.)
a rost p.ort.:ctL1srul ofil"ial al r0gi1'or ma\'edbn<?ni. Filii'p şi

Ale~<mdn1. p-t'~'r·ur.1 -:;i al regHor E'giptului. ]',11ti i' SEP atribuie printre cJ.J:l.e tablour:i remnmitl! ,.Alexm1drw eu fulgerul".
.
2 Lisip C39o-:mo, 1.e.rn.) vestit sc.utptor în bronz. Face
parte dil1 triada celor mai mari maeştri ai seulpturii
grece71.i" din sel". l'V î,e,n .. împreună· cu Pruxitei; ~- .SC.·CiJ".
pus. l se atribuie 1500 seulpturi. mai ales în bron'.b. Sînt
celebn· . AHHul (A1?.cxi0menm.!),. Il<?.t:mes 'ii 11adrns,
Afl'Od.Hn etc. I': un ITO"llOOr în <•©ncepţi.ile artistice 'ii• în
<"anoane : re·pre-,r,i.i;i.tă pe· oameni impr.csierrist (t~ par
să fie). 'ii cr.<:·ai1ii, un n0tt tip· d~ Wt'Opli>l:ţimrnlhbate LJ c~;1•
pulw. urnim (c;a~wl sâJ fie a opt'1l parte dim: lungime/Ă t-otală. a, corp.ului):
a Pmlialet. ZÎ':l ,.!rel• 'l'înâr''. (trăii-eş_te în prim A jumătate
a sec. nr î.e.n.r v.estit arhitect ~ scul'ptoi= gre- . autorul
celetwutui. teatru d1n l':pidam· ~i' al menumentu:lllii „Vi'ctoria de la Aigos-Potamos- 'iii a· numer~ sAlatM:L

•
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De altfel urmaşii săi n-au considerat promptitudinea în acţiuni ca un cusur, ba chiar s-au stră
duit să-i semene. Oum ţme el gîtul puţin încHnat
spre umărul stîng şi avea o privire fermă şi o
voce tare, toţi au căutat să-i imite aceste gesturi,
în schimb n-au fost în stare să-l imite nici în ceea
ce priveşte curajul, nici geniul lui. Intr-adevăr,
cercetînd viaţa multora, nu cunoaştem vreun altul
demn să se compare cu Alexandru.
Cînd era copil Alexandru nici nu spunea, nici
nu făcea ceva josnic. Vorbele şi faptele lui erau
la înălţimea împrejurărilor care întotdeauna le
făcea faţă. Deşi era dornic să-i fie apreciate acţiunile, nu-i plăcea să fie lăudat pentru orice fleac,
ci se bucura -numai pentru fapte mari, sau care se
pot compara cu cele mari. El credea că laudele
pentru faptele lipsite de însemnătate dau de bă
nuit şi că în război victoria este cu atît mai stră
lucită, cu cit se acordă preţuire duşma:r;mlui învins.
De aceea cînd unii îl întrebau de ce nu ia parte
la concursuri cită vreme este un alergător atît de
strel.'1nic, spunîndu-i că trebuie ;Să-şi înscrie numele
său alături de ceilalţi care vor concura la Jocurile
Olimpice, după exemplul unui rege al cărui nume
îl poartă, întrucît un asemenea succes îi va aduce
cea mai mare faimă în toată Grecia, Alexandru le
răspundea : ,,Aş face-o dacă aş avea ca adversari
regi!''
Ori de Cite ori Filip, tatăl său, cîştiga o victorie
în război sau cucerea un oraş bogat, toată lumea
se bucura, în schimb el nu. Ba odată, plin de tristeţe, ar fi spus faţă de tovarăşii săi de joacă că
tatăl său nu-i lasă nimic să înfăptuiască şi el împreună cu ceilalţi copii cînd s-or face mari. Şi într-adevăr, se teme că, cu cit tatăl său va face să
crească imperiul, cu atît gloria sa va scădea. Şi nu
14
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-se sinchisea de aceste bogăţii cit era dornic de glorie. De obicei dormea foarte puţin şi, ca să doarmă
şi mai ·puţin, folosea multe mijloace. Astfel, dacă
îl atrăgea ceva şi simţea nevoia de a-şi concentra
mai mult gîndirea, se culca, întinzînd mîinile afară
din pat şi ţinea un glob de argint deasupra unui
lighean astfel ca să cadă după un anume timp,
şi în cădere să facă zgomot şi să-i alunge somnul.
Din copilărie avea mare respect faţă de zei. Intr-o zi la un sacrificiu, el puse în foc atîta tămîie,
incit Leonidas, un bărbat sever şi econom, care nu
suferea risipa i-a spus : „Vei put~a să arzi atîta
tămîie numc;!i după ce vei cuceri acele ţinuturi
unde se face tămîia !" Cind mai tirziu supusese
Arabia bogată în tămîie, aducîndu-şi aminte de
vorbele lui Leonidas, i-a trimis din această regiune
o mare cantitate de parfumuri, cu recomandarea
să nu mai fie econom de aici înainte, cînd e vorba
de sacrificiile aduse zeilor, fiindcă el e convihs că
zeii preţuiesc pe cei care le aduc ofrande din inimă,
răsplătindu-i din plin.
Din fragedă copilărie dădu dovezi de mare curaj
şi că e sortit unor fapte măreţe. Era pe atunci rege
peste perşi Artaxerxe, supranumit Ochus, iar Artabazus şi Menapis satrapi. Aceştia, împreună cu
Memnon rodianul, mare căpetenie de oştire, l-au
atacat pe regele Ochus, dar fiind învinşi <le forţele
regelui, au părăsit Asia şi s-au retras la Filip.
Alexandru, care atunci nu avea încă şapte ani, se
desfăta de minune cu ei, întrebindu-i deseori de
1Starea lucrurilor din Persia, le punea întrebări care
nu erau potrivite cu mintea unui copil şi nu cuprindeau nimic obişnuit în ele. Pe el îl interesa pe
ce se întemeia puterea regilor persani, ce fel de
arme folosesc, dacă popoarele sint viteze şi dacă
au iuţeală mare la fugă. ln cite zile se face dru15
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mul de la Susa 1 pma m Macedonia ? Cum se
poartă şi ·carie sint obioeiuri.le regelui, ce ex-erciţii
fizioe face ţ;i -ce părere .a11e el despre vitejie. Mai
tîr.ziu, frate~e lui Memnon, -a <Jărui· soră era soţia
lui Arta'bazus, n.J.ginit:!h.il-se de rege să-i ierte, acesta
i-a :graţiat pe amîndoi :şi regele Ochus i-'3 cerut de
la Filip. Deşi era la .e vî·rstă încă fragedă, Alexandru stirn.ea. atîta admiraţie în juruJl.ibău, încît unul
din trimişii regelui Ochus, veniţi să-i .ceară pe prizorrie:ri, nu s-a ;p1:1:tut stăpîni să !Il:U spună : „j\cesţ
·copil va _de~"eni,„ul}__rege ....rn11e_.__al n,_ostru nu e
d_eaît bogat !,_"__
Toate aoeste alese însuşiri par că se datoresc
firii iluă. alese, dar -şi unei bune ecl.ucaţii, căci tatăl
său ştia 'Cit de mari fioloase a tras -de pe w'llla prieteniei sail:e cu Epamimmda 2 şi mai ştia că de
mta.ilite ori se pot înfăpbu:i ilucruri mai mari prin
arta vorbirii deait prin forţă. Da aceea, avu grijă
ca fiul său tînăr să fie instl"uit. însuşindu-~i o
puternică cultura. Ca urmare Filip îl chemă· pe
Aristotel, filozof de mare reputaţie şi, răsplătin
du-l regeşte, îl rugă să-1 inv.eţe pe Alexandru, care
era încă ·oopil, prilnele n'Oţiuni -şi concepţii despre
realitatea inconj'l!lT.ătoai"e. Aristotel nu refuză
această saa.<driă ştiin:d cit de impG>rtant lucru este
ca acela ·care mîine va purta .coroana regală să fie
bine instruit de la meeput,, :încredinţat că nu se
poate ajunge,1.a împiinirea maril.-or fapte, dacă sint
il:recute etil vederea amănunte :Care par lipsite de
însemnătate 1a p1·ima vedere.
A .avut mulii şi diferiţi profesori care excelau
fiecare în .damenill:e lor. Alexandru îşi cultiva nu
1

Re~edinţa

de

~

Gei1er.a'luiJ.

teban .care :i-01 ;fui'\fua·s pe spartani la Leuc-

iarnă

a regilor ,persani.

tra (371 i.e.n.).

·
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numai mintea cu temeinice cunoştinţe ŞI m domeniul artei, dar şi trupul prin tot felul de exerciţii care puteau să'--i servească Ia război şi căpătă
€> mare indemînare in muncă, incit chiar părea că
atunci dnd nu lucrează nimic~ el totuşi întreprindea ceva. Fie că se juca cu mingea. fie că dansa,
lui nu-i lîncezeau nici spiritul şi nici trupul pe
care le pregătea pentru ac-ţiunile importante ele
mai tîrziu.

III. După ce in sfirşit deveni mai vîrstnic şi
spiritul lui se dezvolltă mai mult, Alexandru, dindu-şi seama că este ln stare să întreprindă studii
mai serioase, îl rechemă pe Aristotel care atunci
se găsea în MHilene 1 şi-l ţinu la dinsul pînă cînd
ajunse rege în locul tatăhri său, după moartea lui
Filip. în tot acest răstimp el a învăţat tot ce se
putea învăţa de hl un cărturar aşa de vestit ca
Aristotel. Pe cit de set©s era ca să cunoască natura şi: realitatea înconjurătoare, pe atît de· mult
nutrea fără întrerupere nădejdea că va fi stăpînul
lumii întregi. Pasiunea lui pentr1;1 cercetarea naturii lucrurilor deveni şi mai accentuată şi la mintea sa iscoditoare au contribuit mijloacele sale materiale. Sădindu-i în suflet speranţa de a cuceri
lumea, regele Filip porunci ca toţi oamenii din
întreaga Asie şi Grecie care-şi ciş.tigau existenta
de pe urma vinatului, a prinderii păsărilor sau a
pescuitului şi care aveau ·asemenea ocupaţii să se
întreţină necontenit cu Aristotel, pentru ca el„ sub
îndrumarea acestuia, să studieze cu mai multă
profunzime firea animalelor. Se ştie că filozoful a
1 Oraş

din insula Lesbos.
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primit pentru o astfel de lucrare de ştiinţă 800 de
Alexandru era aşa de pasionat de ştiinţele
naturii, incit a făcut mari cheltuieli în acest scop,
s-a ocupat intens de ele, deşi era încredinţat că nu
va vedea niciodată rodul sforţărilor sale. După o
sută de ani de la stingerea lui din viaţă au fost
văzuţi cerbi cu coliere de aur la gît puse de Alexandru, pentru ca urmaşii să controleze verificind
concepţiile şi afirmaţiile celor care au tratat în
lucrările lor problema longevităţii animalelor.
Era un adevărat cărturar care aprofunda disciplinele înalte şi care erau denumite acroamatice 1 •
Şi aceasta se vede dintr-o scrisoare a lui, prin care
se plîngc că Aristotel a micşorat valoarea cercetă
rilor, punîndu-le la îndemîna tuturor. Aristotel se ·
dezvinovăţeşte printr-o scrisoare. de faptul că a
pus la dispoziţia publicului aceste cărţi, dar ele pot
fi socotite ca şi inexistente, fiindcă nimeni nu le
poate înţelege dacă n-a mai fost ·î~ainte iniţiat în
toate cunoştinţele ce le cuprind. Cînd Alexandru
i-a cerut lui Aristotel lucrarea acestuia despre retorică, i-a interzis categoric să mai admită ca ea
să cadă şi în mîinile altora, căci el dorea să-i
întreacă pe toţi, nu numai prin puterea sa politică,
ci şi prin disciplinele filozofice. De aceeâ nu-i
făcea plăcere să împartă laudele cu oamenii de
rind.
Din scrisorile sale se constată că Alexandru a
studiat profund medicina. Aceasta datorită tot lui
Aristotel, fiu de medic din neamul lui Esculap. lşi
însuşi de asemenea din filozofie acea ramură care
învaţă cum să-ţi ~omanzi şi ţie, precum şi altora,
talanţi.

Termenu! de acroamatic era atribuit lecţiilor cu
teme rezervate discipolilor lui Aristotel, spre deosebire
de conferinţele sau prelegerile publice, denumite esoterice.
·
1
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incit se crede că el a pornit să desfiinţeze imperiul
perşilor nu atît prin arme, cit prin pietate, sacrificiu, generozitate, spirit prevăzător, cumpătare,
curaj - resursele sufletului său. Nu se sfia să
spună că el e recunoscător lui Aristotel, ca şi lui
Filip, fiindcă dacă unul i-a dat viaţa, celălalt i-a
arătat căile către o viaţă superioară. Nu-i mai puţin adevărat că însuşirile sale naturale, sufletul său
vibrant, mistuit de mari pasiuni, a fost înflăcărat
şi mai mult de lecţiile lui Aristotel, care socotea
onoarea şi gloria intre bunurile cele mai alese.
Astfel, stăpînit de aceste concepţii care-l însufleţeau, Alexandru pornea război după război nu
pentru că voia să-şi ,întindă stăpinirea, ci pentru
a fi adorat ca un zeu. Unii au crezut aceasta datorită uriaşelor sale calităţi.
De altfel, Aristotel a primit mari daruri şi s-a
bucurat de o deosebită preţuire nu . numai în
timpul domniei lui Alexandru, ci el chiar şi pe
vremea lui Filip a fost răsplătit pentru educaţia
lui Alexandru, cînd a obţinut să i se restaureze
patria care fusese ruinată. Olintienii erau socotiţi de Filip cei mai primejdioşi duşmani, căci erau
şi vecini cu Macedonia şi neîntrecuţi pină atunci
în vitejie. Ei nu puteau admite ca un regat vecin
să-şi mărească forţele sub un rege războinic şi iscusit, căci mărirea acestor forţe n-aveau alt scop
decît să-i ruineze pe vecini, ori să-i înrobească. De
aceea ura a fost aşa de mare în acest război şi biruinţa a costat atît de mult singe, incit Filip după
ce a cucerit oraşul Olint 1 l-a ras de pe faţa pă
mintului, iar pe toţi locuitorii i-a vindut. Faţă de
1
Oraş în Tracia, situat în Golful Toronaic, Olintul a
fost distrus de Filip în 348 î.e.n.
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celelalte oraşe· se purta la fel. Stagh·a1, cetatea de
baştină a lui Aristotel., a a~t aeeeaşi soartă:, fiind
dhtrusă ca şi -celelalte. AtWICi Arisţotel,. cu permisiunea şi cu che1tuielile lui Alexiandru a refăeut
Stagira din temelie. Odată restaurată, Stagîrei- i
se dădură şi legi eare se respeetra' şi azi. Astfel,
mintea aleaisă a um~i singur cetăţeam: a ridîeat OC &şul ars şi năruit, pe eare mi:imle şi sforţăril~ ati:tor
oameni puternici nu.1-au putut salva: de· la pieire,
atunci cinci era întireg ş1· nevătămat şi intr-0. stare
înfloritoare.
Dc...aid se poate vedea de ce preţuire se bucura
Aristotel din )!Jartea lui Filip şi de ce el îl povă
ţuia mereu pe fiul lui să asculte de învăţămintele
unui asemenea strălucit profesor, ca nu cum.va să
săvîrşească fapte de care să se ruşineze ş·~ să 1'e regrete toată viaţa. D&" şi Ale:x;and:ru, ~hiar cind era
ocupat cu treburile ccele mai de seamă, n-a lJlitat
nici o clipă să,...i acorde euvenita cins.tire profesorului său. Adesea se întreţineau prin scrisori şi-i
punea întrebări nu numai in legătură cu tainele
ştiinţei, dar şi cum s-ar putea îndrepta anumite
mora'.iuri. La acestea A:dstotel îi scria că ceea ce
ar face fericirea lui Alexandru şi a supuşilor săi
l'Ste faptul de a-şi aminti că o putere atît de mare
a fost dată nu ca să fie. dăunătoare semenilor săi,
ci pentru .a le fi de fofos. Să-şi înfrîneze deci minia rle care deseori e stăpînit şi :nkiodată să nu se
su pere pe cei mai prejos dec:ît dînsu~ căei nu. există
niment care să fie deopotnivă cu. el
In cele din urmă, cînd trufia puse stăpînire pe
Alexandru, acesta începu: să nu-i mai acorde cuvenita- preţuire 1ui Aristotel, mai ales că după
1

1

Oraş

349 i.e.n.

din peninsula Chalcidieă nimicit de Filip în
şi refăcut ulterior de Al~andru (azi Stavros).
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moartea lti.i Callisthenes 1 îl socGtea duşman pe
filozof. Alexandru er.a refractar sfaturilor ţnţe
lepte şi, ca .să se răzbune parcă, îi J>lăcea să-l
atragă în discuţii şi să-J contrazică atunci cind
acesta .afirma că .dispreţuieşte gr.andoarea şi ambiţia. Cind Cassandru 2, puţin înaintea morţii lui
Ailexandru., îndreptăţea crimele care i se imputau
tatălui său Filip, se spu:rn.e că Alexandru a ridicat
tonul strigîndu-i că~ venit 'Înarmat cu maşinaţiu
nile viclene ale lui Aristotel, ca să înlăture dreptatea prin argumente neîntemeiate. Ba se mai
spune că i-a ameninţat cu moartea .şi pe Cassandru
şi ,pe Aristotel, dacă nu va. dovedi că e adevărat
ceea ce 1 s-a adus la cunoştinţă referitor la Filip.
Adresîndu-se lui Cassandru, A1exandru avea o
înfăţişare atît de Inspăimintătoare, incit multă
vreme după moartea lui, cînd acesta îşi exercita
prerogative1e puterii asupra Greciei şi a văzut din
întîmplare chipui lui Alexandru de la Delfi, i s-a
perindat prin faţa ochilor prim~jdia prin care trecuse şi un fior de spaimă i-a cutremur.at tot trupul.
Acesta a fm;t motivul datorită căruia filozoful a
fost vorbit de rău. S;:a bănuiţ_,eă.Jaj_l).Q_t;~JllnuLlui
Aristotel s-a introdus într-un corn .făcut dintr-o
copftăde'-car·o·ofravă,-care .~)9st transportată. în
Babylon_ .şi datorffă ci se crede că a murit Alexandru.
Al.exardru era mare amator-.şi de muzică, de
ca:r.e se ocupa de la înoeput ·cu mu1tă pasiune. Dar
1 Filozof grec d:n Cllint, nepotul Jui Aristotel, ucis de
Alexandru pentru că luase în derîdere pretenţiile de
divinizare şi fastul său oriental {365-328 â.e.n;),
2 Cassandru (355-296 î.e.n.) J-a apărat pe tatăl său
Antipater împotriva calomniilor J.a Dabylon (323 i.e.n.),
s-a căSătarit cu sor.a .lui Alexandru şi, după ~rt~
acestuia, a devenit regele Macedoniei.
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l-a întrebat cu dispreţ dacă nu-i
se transforme într-un mare cîntăreţ,
atunci s-a ocupat mai puţin de muzică, socotind-o
un domeniu care nu se potriveşte cu măreţia unui
rege. Cînd profesorul său de muzică îi spunea să
pună degetul pe anume coardă, el răspundea :
„Ce importanţă are dacă apăs pe coarda de alături",
şi atingea altă coardă ; la care profesorul său ii
spuse : „Pentru un viitor rege, acest lucru n-are
nici o importanţă; dar pentru unul care vrea să
devină cîntăreţ, are mare importanţă !"
în cele din urmă a preferat cîntecele bărbăteşti
intonate cu vigoare şi a arătat dispreţ pentru cintecele cu arii delicate, ca împotriva lucrurilor care
contribuie la corupţia moravurilor. De aceea el
avea o deosebită preţuire pentru Timothcus 1, cu
mare faimă pe acea vreme pentru muzica lui,
care st.irnea avîntul, indemnîndu-i pe oameni la
fapte de vitejie. Acesta a reuşit prin cîntccele
sale numite frigiene să se apropie aşa de mult
de sufletul lui Alexandru, incit, fermecindu-1 cu_
ariile sale, părea transfigurat ca o fiinţă cuprinsă
de o inspiraţie divină şi alerga repede să pună
mina pe arme, ca şi cum duşmanul era aproape
de el.
A avut ca profesor de elocinţă pe Anaximene 2
din Lampsac. De aceea mai tîrziu el lasă teafăr
ţ acest oraş pe care hotărîse să-l distrugă, fiindcă
· fusese de partea perşilor.-Observînd că Anaximene
:l se îndrepta din oraş către el şi bănuind că vine
\Să-i ceară cruţarea şi salvarea oraşului său de
oînd

tatăl său

ruşine să

1

Muzicant din Milet.
" Anaximcne din Lampsac a fost nu numai retor şi
preceptorul lui Alexandru cel Mare, ci si istoric. Lampsac
era un oraş în regiunea Troada (Asia Mică), port la Helespont.
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baştină,

Alexandru jură pe Zeus că nu-i va acorda
nimic din ceea ce-i va cere. Dar cum Anaximene.
era un om repezit, deoarece auzise de acest jură
mînt, ii ,ceru lui Alexandru să distrugă Lampsac.
Atunci Alexandru, deşi se legase cu jurămînt să
nu-i acorde lui Anaximene ceea ce cere, şi-a schimbat atitudinea, fiind îmblinzit de iscusinţa profesorului său şi i-a iertat pe lampsacieni de toate
greşelile lor.
Nu-i iubea de loc pe artiştii de teatru, fiindcă,
după vederile sale, aceştia se îndeletniceau cu
treburi prea îndepărtate de ceea·ce il frămînta pe
el, părindu-i că aceştia contribuie la stricarea bunelor moravuri. Nu-i preţuia de fel pe luptătorii
specializaţi în pugilat, deşi aceştia se bucurau de
atunci de multă preţuire în toată Grecia. Nu-i.
iubea poate şi pentru că ii socotea oameni leneşi,
preocupaţi numai de spectacolele publice şi ospeţe,
nu şi de nevoile patriei.
în schimb celelalte arte le iubea, chiar şi pe cele
pe~care nu le încercase. Astfel, toţi acei care excelau prin vreo artă sau aveau cunoştinţe deosebite,
veneau la <linsul din toate ungherele pămîntului,
fie pentru a-i prezenta creaţiile minţii, fie ale mîinilor lor, şi pentru talentele proprii primeau mari
recompense de la Alexandru, cel mai darnic dintre
toţi regii, al cărui suflet a fost totdeauna la înăl
ţimea rangului său. Ţrimitea adesea daruri şi celor
care-şi duceau viaţa în ţinuturi îndepărtate şi se
distingeau prin vreo ştiinţă sau o anume virtute.
De aceea pe vremea lui Alexandru a trăit un mare
număr de oameni de ştiinţă şi de artişti, incit e
greu să mai găseşti un veac mai bogat în tot felul
de creaţii ale culturii. Şi într-adevăr, obiceiurile
şi minţile supuşilor se formează adesea după pildele date de regii lor, şi aproape toate schimbările
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care se prodrni! în ~t-atel·e-- aeirstcwa, ~înt e1gli11dff.ea'
gloriei sau ruşinei celor· care îi !:,':UVernează:~

IV. Alexanclru preţ-uia mai- :rmtlL ca..ori<.>e- ope:rele tui Homer. El credea·. 'că Homer, a fust sfagu:rrul scriitor' cil.re a înfăţişa~ foarte liJil'le· înţ~lep·
ciunea necesară omului, datorită căreia· pot cl'ăfuui
imperiile... A1vea Eentr.a Homer· W'l eul t. attîit de: cl~o
sebit, incit a;ffi~.f.s"V.orlila· c-.:(g_i~ii îi: cilăcttiseră ~til-

11ecla. <f~F;,Indr-ăg.os-trtul ©e Ffum_t!r';. Pul'ta· îrr per'manen;ţ~ ci.1 drfisu1:r opeirele 1uf H10m<ir şi nu se clesJDărţea de ele nici cîmi' se culca, pl'lrrinclu,...le ~h
pernă: al'ătu:ri e:ie sabia. s<L Spunea că aceas-t"'<l. ope11ă
reprezintă. pcmtJm dinS111l art-ai m:ilitaTă şi ştiinţa lui
i:ăzboinică. Îl ferfoea· pe Ahile· că a avut parte ~re
un (Doet atit de t'<llerrbat cam să'-t cinte vi tejîa.

Gă5ind printre lucrurile, .prădate la Dama~ o
cutie <1e mare· @ne.ţ atît prin material cit şi prin
arta cu care ei~a ltucrată, a dat ordin. să fie· păstrată
pen.tru, dîns-uh tn;trebat <lle prietel'll.ii s~ la ee va, fi
fol0s-ită„. AJe~ancib:1.: a. răspuns că· a destinat-o pen:tru1Hmmei\. ca să se P,>iîs-treze înt1:r-un obieet de preţ
cea, ma[ de: seamă. oper~ a· gen.i1:1~lt'lf <Drnencsc. De
aceea OpFrele Lui; Homfi., s0eotite o. ed'iţie' peFf"eetă
şi p>ăstrată îiN acea cmtie· au ~ă-pătiat denumirea ele
,,ediţiaL din <rutie" ;: mai îrI'laint.e· acea&ta· servi'se
drept cutie în c:are pre1:şii îŞi păotrau pa11fumurile.
Odată, wnuia car~ i;..a; adus: o- v:este bună şi ave-aun chipJ lumfaoa, foadiîncl d~ fericire„ îi î'ntfrn-;e
mina v.oio&,_ spunindu-i : ,,Ce aftă veste· ntit de
bună îmi adbci ca, săi fii atîit de· vofo6, decît c:ă a
ireînwiat. Homer?'" EI se simţea attm·•1i a<:a de fCPicit, iucît, penh•u ca. gl<u•i:a lui: să fie; întreagă, nu
dorea- wtceva <lecit isă· clesc~opere un talent demn
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de <linsul. Citindu-l mereu tJle Homei::, Alex!\ooru
ajunsese să-l ştie p.e dinafară, incit nu exista un
altul mai familiarizat ca el '.cu -epqpelle ·homerice
şi nici un :om nu-i JJreţl.:li:a mai .bine oJ'ara. Dar din
t.oate stihurile lui Homer, .eJ le prefera pe .aaele in
care Agamemnon e elogiat :ca un bun ·O~ de eştire
şi bun ostaş, socotindu-l întruchiparea vitejiei .şi
cpildă pentru viaţa sa. Înzestrat cu ..a:titea oalităţi
fă.I:ă seamăn de mari, Alexandru şi-.a păstnat neştirbit prestigiul său .şi nu 8-'B schimbat, devenind
trufaş şi libertin cum se întimplă cu .cea mai .mare
parte a canducăto:rilor de :state, .care, atunci cind
sînt în fruntea lor, :se viră în toate.
Nu avea veşminte mai .luxoase dedt ceilalţi
oameni :şi era o@nvins că Lm .creg.e .e dator să-şi întreacă supuşii ·prin virtu~i, nu prin îmbrăcăminte.
Era o fire ·voioasă, blindă, apropiată şi prietenoasă,
IaTă a-'şi ·pierde prestanţa. 'Îi plăcea vinul, dar nu
într-o asemenf'a mă:sar'ă în.Cît să..:şi piardă minţile,
ci ca să discute şi -Să se spună vor:be de spirit, nu
ca sâ ţină .cuvîntări.
Pentru _plăCf'r-ile lumeşti .avea un dispreţ total,
incit maică-sa .cr.a îngrijorată .că el nu va ii in sta11e
să aibă copii. Socotea drept lege inviolabilă să nu
}l>ătezi. patul altuia. A urmat cu stricteţe multă
vi:em.e regulile uneii moi:alită~ irepnoşabile, şi prin
curatele sale mwavuri îşi căpătase reputaţia de
mare rege J)ină mai firziu cînd, prins în mrejele
puterii, o Ctată cu schimbare~ soartei sale, a uitat
treptat-treptat d'e cumpătarea de altădată. A dovedit atît curaj Şi atîta dibăcie, îndt s..:a minunat nu
numai tatăl său, ci toată lumea, cind a 'îmblinzit
calul Bucefal, numit astfel deoarece, datorită cornului din inunte, .capul lui ·semăna cu c~ al unui
I
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Tesalia era atunci renumită şi avea o mulde regiuni unde se creşteau cai de rasă. Dar
nu exista nici un cal care să fie mai preţuit ca
Bucefal prin putere şi frumuseţe. Philonic'us din
Phais-arra, socotind acest cal vrednic de un mare
rege, îl adusese lui Filip şi vroia să i-l vîndă cu
60 de talanţi.
Toţi se duseseră pe o cîmpie ca să încerce calul.
Dar din suita regelui nu s-a găsit nici un călăreţ
care să izbutească să-l încalece. De cite ori cineva
încerca să-l încaj_ece, calul se înfuria şi-l trîntea la
pămînt pe călăreţ, incit începură toţi să-l dispreţuiască, socotindu-'l drept cal sălbatic şi nefolositor.
Alexandru spuse, suspinînd : „Ce cal pierd aceşti
oameni nepricepuţi:·-şi fricoşi ! " Repetînd de citeva
ori aceste vorbe, tatăl său l-a certat că-i insultă. pe
cei mai buni călăreţi ai săi şi că face pe grozavul,
ca şi cum el ar fi fost în stare să îmblînzească
calul. „Da, răspunse el, dacă..:mi dai voie, eu îl voi
îmblînzi !" „Dar - îi zise la rîndul lui Filip - ce
claf·dacanu vei izbuti?" „Eu voi plăti calul !':
Atunci toţi au început să ridă şi au căzut de acord
că, dacă Alexandru va izbuti să-l încalece, tatăl
va plăti calul, dacă nu, atunci fiul va pierde banii.
Atuncr Alexandru luă calul de căpăstru şi-l întoarse cu faţa spre scare pentru ca armăsarul să
nu--i vadă umbra, căci Alexandru băgase ele seamă
că umbra îl înfurie. Cum însă calul era mai furios,
Alexandru începu să-l mîngîie pc coamă şi, lepă
dînd u-şi treptat mantaua, dintr-o săritură îl încă
lecă, deşi calul era în culmea furiei. Bucefal, ne. obişnuit să se su punii, începu să sară şi să scuture
capul. Neobişnuit cu căpăstrul, voia neapărat să
fugă din toate puterile.
bou

1•

ţime

1

Bucefal în

greceşte înseamnă

„cap de bou".
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Era o cimpie mare unde caii puteau să gonească
în voie. Alexandru îi lărgi frîul şi-i dădu pinteni,
ca să alerge cit va voi. După ce calul alergă din
răsputeri şi voi să se oprească, Alexandru H dădu
pinteni ca să mai alerge pînă cînd, în cele din urmă,
calul sleit de goană fu îmblînzit şi bun pentru că
lărie. Filip plînse de bucurie, îl îmbrăţişă pe Alexandru cinel cobori de pe cal şi-i zise, sărutîndu-1 :
„l\facedonia e prea mică pentru un viteaz aşa de
mare._!'; După aceea, Bucefal se comportă cu
·aceeaşi sălbăticie faţă de toţi· care vroiau să-l încalece şi nu se supun0a decît lui Alexandru. TQvarăş cu el în · muUe lupte şi primejdii, Bucefal a
fost ucis într-o luptă cu Porus. Cei mai de -seamă
artişti au crezut de cuviinţă că acest cal e demn
să fie reprezentat. Intr-adevăr, există două statu]
ale lui Alexandru îmblînzind calul, sculptate în
urma unui concurs de Praxitde şi Fidias. Deşi unii
s-ar putea îndoi că statuile îl reprezintă pe Alexandru, mulţi autori de seamă confirmă totuşi
acest 1ucru.

V. Datorită tuturor acestor însuşiri ale lui Alexandru, Filip şi-a putut face o părere admirabilă
despre fiul său, incit l-a socotit demn de a-i încredinţa conducerea Macedoniei cu depline puteri, deşi n-avea decît 16 ani. Pe cind Filip îi asedia pe bizantini, o parte din medarieni, locuitori
din :fracia supuşi Macedoniei, socotind că acum
este momentul unei răscoale urzită de multă vreme,
şi-a pus în aplicare planul ridicării armelor împotriva Macedoniei.
.
Bucuros că are prilejul să-şi dovedească bărbă
ţia, Alexandru porneşte împotriva răzvrătiţilor îm27
https://biblioteca-digitala.ro

preună cu căpeteniile de oaste pe care-i lăsase
tatăl .săa şi, după ,ce-;i biirnie pe răscuiaţi, ii evacl.l!ează din oraşul lor pe car.e-1 co1@nizează cu. tG<t
foim de străini. Aceşti l~tori ii dădură acestui
or~ n:wme[re întoemeietontlui lor, Alexandropolis.

într-adevăr, Fi!Lţp se bucură de acest suooes. Dar
cum credea rcă acest tinăr ar putea să aibă ·cheful
de a î:ntreprinrile acţiuni mai mari deeît i-a:r permi t.e puterile sale, ceea ce ar fi în dauna sa, il
chemă să stea alăi-uri de· dînsul ca să înveţe la
şcoala sa 'să-<Şi stăpîne:ască prin spirit de -supunere
avintul vijeiLi;os 'Şi-l folo'Si trimiţându-l să cuce11ească (J)r.aşele 'Clin Chersones.
;'.f.otuşi asediul Bizanţui:ui iiJ. ţi.niea pe loc de multă
vreme, fiindcă acest oraş era destul de putem.ic
prin pr-opriile sale forţe, !Îa!I" wcuirorii lui luptau
cu vitejie ca să....1.şi :apere libertatea. Apoi află ~ă grecii şi !barbarii, -carie nu priveau cu ochi buni puter-ea
lui Ffill:>, B'\reau de g'înd să trimită a~utoare Bizanţului. Nemaisperind în vktorie, Filip se străduia
să se retragă cu cit mai puţine pierderi de trupe
şi totodată să-şi adumbrească cît mai puţin gloria.
În acest timp Atheas, regele geţilor, un popor
ce-şi avea aşezările în Sciţia, văzîndu-se încolţit
de :oştile istrienilor1 a apeile.t la ajutorul [ui Filip
şi i..;a dat speranţa că-l va lăsa moştenitorul tron11il.'lli său, dacă va .izbuti să iasă cu bine din această
situaţie di-sperată. Dar -cum căpetenia duşmanilor
1ui Atheas s-a :stins din viaţă işi fiind.că acesta s-a
v:ărut scăpat de primejdia aeestui război, îşi ·călcă
cuv.îniul 'Şi-i trimise înapoi pe maredoneni, fără. să
mai recurgă la a~uroru.1 lor, spun.indu-le :printre
altei€ „că nici n-:a avut nevioie de ajutorul ior -şi
nici nu-l mai adoptă ca moştenitor pe Filip ; el
dispune de -destm.e forţe să se apere singur -de duş
mani şi are un fiu destul de capabil ca să-i moşte-
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nească tronul". Atunci Filip declară că. pentru jignirea adusă se va răzbuna,. de· aceea iŞi retrase
aFmata din faţa Bizanţului ~i o. trimise în Sctiţia
împotriva ge.ţilo"1 ca să-i pedepsească pe aceşti barbari. lnsă Vtlip~ din.du-şi seama că geţii sint mal
presus de el ca numă.r„ că smt foarte viteji într-o
luptă strin:să, mă..surîndu-se cu ei în băiMie„. izhuteş:lici! să-i birui:e cu ajutorul şireteniei.. Trofeul accsrtei izbînzi co~--ta Îin vite„ în cai şi un mare. număr
de fem~i şi copH. Nu Sr-a mf:ruptat dlin alte prăzi~
pentn1 că geţii nlil munceau ca. să stringă b~ţii,
d se mulţumeau numai eu strictut necesru· ailnic,
ei neconsiderind sărăcia ca. o: 1l'lilş:ine a vieţii.
Pe cinel Filip se îim:torcea din Sciţi.a. cu lungile
convoaie d€ pO'ver:i. şi trecea. greu prin ţinutul tribaliilor 1, aceştia ocupaseră toate drumuril:e cu
pikuri de oameni înarmaţi şi-i trimiseră v0rfuă că
nu~l liasă să treacă dac:f~ nu le face şi Iar parte- din
pradia: cuce:ri tă. Pe de altă parte în oastea lm Filip
erau îMolaţi mulţi greci mercenari caFe nu Nncepeau să piardă diin mină prăzile captmate· cu prilejul acr:elei i..zbimi,. dupăi greul război purtat de ei.
Atunei, datoFită. illvăJJmăşelii produse, începu lupta
cu tiriballii. Acea.stă luptă fu dest111l ele CJi.'Udă Ş,i
sîngeroasă, cu pierde.l"i. destule c1m ambele tabere.
Însuşi :reg~1e Filip fo Iiăm.it in coapsă„ iar calul său
ucis de aceeaşi săgeată lansată cu străşlilicie de
un arcaş de al triballilor. Alexand:m alergă cel
d1ntii să-şi aj:Ute tatăl care era întins la pămint. 11
acoperi cu scutul său, ca să nu mai fie lovit şi do~
borî pe unii vrăjmaşi, iar pe alţi atacatari îi puse
pe fugă. Astfel tatăl său fu; saliVat. de· dragostea
fi ului, cei care ii atacaseră fugind cu a.ttt maii iute
· cu dt. ~ezuse:liă că Filip· a fbs.t ucis ; m toate că
I Triballii populaţie tracă din Moesia
Serbia ~i o parte din Bulgaria~.
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interi.Oa11ă

ccm.

s-ar părea că regele îşi datorează viaţa rănii sale
grave, totuşi el a scăpat de moarte în pofida faptului că toţi îl socoteau mort. :roate prăzile au fost
pierdute în toiul învălmăşelii. La început filip,"
pe care rana îl silea să şchioap~ţ_e, şi""'.a făcut sînge
rău din pricina -acester infirmităţi corporale. Dar
Alexandru i-a adresat cîteva cuvinte care merită
să fie întipărite în amintirea· tuturor neamurilor :
„Nu J~·ebuie să te ruşinezi g~_Q __rnn<l care-ţi amintc3ţ~de·-~aţiâ'TaTa=:_TI<i~ar~-~ ce~l faci !"
Filip a cîştlgăTOestulă glorie ş1 f:ft.ite're:-Era primit destule răni şi a trecut de mari primejdii
fiindcă firea sa bătăioasă nu-l lăsa să stea cu braţele încrucişate. Macedonenii fuseseră tributari
illirilor 1 . Filip i-a făcut pe macedoneni nu numai
stăpini pe populaţiile înveci'nate, ci şi pe altele
foarte î!)depărtate. El îi biruise pe triballi, supusese T~cia şi stăpînea citeva populaţii din Grecia.
Işi· atrăsese de partea sa o mulţime de noroade, pe
u-nele cu teama ce le insufla, pc altele prin dărnicia
sa. În Tesalia, Daochus, Cineas, Trasydeus, împreună cu Eudicus şi Simo din Larissa ; în Arcadia :i
- Cercidas, Hieronymus şi Eucalpidas ; în Argolida, Myrtis, Teledamus şi Mnase<l:S ; în Elida,
Euxitheus, Cleotimus şi Aristaechmus i-au adus
pe compatrioţii lor sub oblăduirea regelui ; Neon
şi Trasilochus, fiii lui Philiadas, la messenieni ;
Aristrate şi Epichares, la sicyonieni ; Pteodorus,
Helixus, Perilaus la megarieni 3 ; Hipparchus, Cli1
Illirii locuiau în nord-vestul Grcriei şi de-a· lungul
Adriaticei. In secolul V î.e.n. ei au întemeiat un stat sclavagist înfloritor. Erau marinari şi piraţi renumiţi.
2
Regiune din centrul Peloponesului, mărginită la nord
de Ahaia, la est de Argolidu, la vest de Elida, iar la sud
de Messenia şi Laconia.
3
Megar.'l, oraş situat la est de Golful Cqrintului.
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tarchus şi Sosistratus la eubeeni, cu toţii fruntaşi
în oraşele lo:r, le~au atras de partea lui Filip : Olintul i-a fost predat de Euthycrates şi Lasthenes: ln
sfîrşit numai Şparta şi-a păstrat străv~~~a_g!o~·ţ~
de.cetate liberă, caren.::a,ciVtitriiCrun· trădător in
rîndurile locuitorilor săi şi de aceea -nl1 1s-a supus
regeJv.i.
-·
· Dar pentru că Filip năzuia să cucerească întreaga lume, constat~ că puterea cetăţii ateniene ii
stătea pieptiş în cale, nelăsîndu-1 să-şi înfăptuiască
năzuinţele sale. lnsă erau destui atenieni care-i
încurajau planurile lui Filip. Poporul atenian care
dispunea de puteri depline în cetate, se împotrivea din răsputeri supremaţiei crescînde a macedonenilor, mai cu scamă prin glasul lui Dţmostene,
care a scos în relief prin numeroase cuvîntări ce
s-a întimplat cu atîtea populaţii vecine, arătînd că
Filip foloseşte armele şireteniei şi îndrăznelii, iar
cînd e vorba -·5a: ~aeviriă··-stapm;~-n.u:şT res-pe·e:rn··cu~
vîntul şi nu ~e _ş_tn~J1is~ţ~~e-~~J-~_«:!:"!!.l:11.-9noar,gi.
Regele Filip era indignat împotriva atenienilor,
îndeosebi pentru că pierduse oraşul Bizanţ datorită sprijinului ce i l-au acordat aceştia, cu prilejul
asediului. într-adevăr, atenienii trimiseseră nu numai o flotă alcătuită din o sută douăzeci de vase în
ajutorul Bizanţului, dar îi îndemnaseră şi pe locuitorii din Chios şi pe cei din Rodos să facă la fel.
De aceea, pe cînd Filip îşi îngrijea rana pe care o
primise: cu prilejul luptelor cu triballii făcea mari
pregătiri în taină ca să-i atace prin surprindere
pe atenieni şi-şi ţinea oastea pe picior de război
sub pretextul că illirii, un popor sălbatec, care nu
prime,au să stea sub jugul nimănui, încearcă să-şi
redobîndească neatîrnarea. Filip îl trimise pe Alexandru să se războiască cu aceşti barbari. Ale31
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xandru dobîndi izbinda asupra illirilor, puninrlu-i
pe fugă.
Cu acest prilej toată lumea macedoneană îşi puse
în el mari speranţe pentT11 viitor. Şi Alexandr~ la
rindul său, căpătă nădejde în steaua sa, socotin<l u-se deopotrivă ·de viteaz şi de bine dotat ca ş.i
tatăl său. Ba se credea capabil de isprăvi şi mai
mari, fără să recurgă la sprijinul tatălui său. Aces~ca sînt faptele inşira~e p~ sc,~ care s-au petrecut
m decursul aces·tor doi am.
După ce făcu toate pregătirile şi socoti că sosise
momentul potrivit pentru a trece la în:Iaptuirea
planurilor lui, la începutul primăverii, Filip îşi
trimise trupele în Grecia şi concentră toate forţele
aliaţilor săi în Pelopones. Aşadar, Filip fusese ales
comandant suprem al grecilor printr-o lwtărire
c'lnll'lnă a amficţionilor 1 , în soop de a-i pedepsi pe
locrieni .oare îşi avea11 aşezările in oraşul Amphissa,
pentru atitudinea lor 1ipsită de respect. Intr-adevăr1 s.fidind hotărirea amficţioniei, locrienii ocupat;;e11:ă ţinutul CiNhei 2, hărăzit lui Apolo. Mai
m'l'llt, răniseră şi căpetenia trupelor trimise impmtri va l(}r pentru a-i ataca şi răpuseseră ci'ţiva
dintre GStaşii lui.
Pe atl!lnci Filip se găsea în .ailianţă cu atenienii,
insă dimşii nu-i aco~ă prea mare încredere regelui macedonean, deoarece .acesta e-ri de cite ori er~
vorba de a trage foloase, era capabil să-şi calce
cuvintul .dat. De .aceea atenienii trimiseră la Filip împuterniciţi, care să-i ceară să respecte tra' Amficµonii -er:au ~rezentanţii oelor 13 cetăţi greceşti
care se întruneau la Del'fi şi Delos pentru a discuta ,problemele politice şi religioase de interes comun.
: <Cirrha, oraş din Focida, lingă Delfi, intemeia:f de locrieni într-un loc pe care amficţionii îl consacraseră l11i
Apolo.
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tatul încheiat, sau rnă·Jar să nu savirşească vreun
act de ostilitate inafote de- se>fiirca primăveriit căei
poporul at!::'nian studiar1.ă mij.]oaccie de a :rezolva
conflictul diintn_· ci!. Dair t0to<lată atenienii trimisern şi la Teba o· sg.he care să-t inii.lemne pe tebani
să fie alături d(• din'ii ~n hlopta împotriva duşma
nuh1i• comun şi pE'ntru apitrarea· rntregii Greci~.
Dar I·~r:ip îi atl"â:sese lk partea ~ pe tebanii prin
oa!'pe-ţii şi pri~1!t._•rui săi,. prinhe care Timo1au..~.
Throgiton: şi Al'l'E·ll1!0e11as, car~ c·x.eITitau o maire iin-fluen'ă asupra co.l'l:cretăţeniilor lor şi rămăseseră
credin~ioşi favă de lfllip; ln cele din urmă Filip
căpătă convingerea că„ cdlupă ce ~a învins pe locrieni şi pe alfiaţii acestora, ii va fi uşor să k:rmine
şi cu atenienii, dacă va duce lupta numai cu ei.
De aceea trimise în grabă oastea în Focida, şi cuceri Elateea, aşezată la fel ele aproape de graniţele
tebamilor ca ş.i: de a.le atenienhlor. Instală o garniztJană puternică şi O• im:tăJrir ca şi cum a.rr stahiJ.i
awlo- centrul: de greutate· alJ Irăizboiulm. Vestea. d'"spn· aceste piregăitirt aJun!S<r na Atena în timpul nopţii şi se stirnt in oraş o pa.miiică artiit dle man', incit
dis..-<le-di.min~aţă s.-a ad•t.mat pop0rul chemat ca de
obicei la in.t:liuntre. dar- de a5tădaită rumeni nlll s-::t
:ridittat să răspundă ~rainiicwui public, cum el!'a
o.bieeiul„ şi să dea sfatul carre să. aducă mintuireg
patriei. Pină la urmă. DemDstene a. pro.pus soluţia
cea mai po.trivttă unei asemeni situaţii : fără
amînare săi fie g:a.ta şi armata de uscat şi cea navală şi să se trimită soli 1a toate popoarele din
Grecia, în special tebaniloir~ Păirerea lui a fost
aprobat~. S-a încredinţat conducerea.,„'.trupelor lui
Chares şi lui Lysicles, iar Demostene fu trimis ca
impu ~:rnici t la te bani.
Acest fapt nu ii-a scăpat ochi'Llllui vigilent al regelui macedonean, care îşi dădea bine seama că
1
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război va fi deosebit de greu pentru dînsul
aceste două popoare se vor uni. Ce-i drept,
în acest timp Atena era în plină propăşire, datorită bogăţiilor sale şi încrederii de care se bucura
în Grecia. La rîndul ei nu era de dispreţuit nici
['eba prin forţele şi prestigiul de care se bucura.
Incă nu se uitase victoria de la Leuctra 1, prin care
fusese smulsă spartanilor dominaţia întregii Grecii. De aceea, Filip, ca să întărească simţămintele
aliaţilor şi ~ă destrame planurile diferitelor tabere,
trimise pe doi macedoneni, Amynthas şi Clearhus,
împreună cu un bizanţin numit Python, în elocinţa
căruia avea multă nădejde. Se spune că acest bizantin s-ar fi adresat în aceşti termeni în adunarea
beoţienHor :

acest

dacă

VI. „Dacă n-aţi fi aliaţii lui Filip iar armata
atenienilor n-ar fi gata s~ vă ocupe Elatea2 , în
vreme ce Filip stă liniştit în Macedonia, n-aş sta
la îndoială de loc că aţi dori să fiţi aliaţii şi prietenii lui. Şi fireşte, cine n-ar prefera un rege atît
de puternic, atît de stră1ucit prin faptele lui vitejeşti, unei republici plină de trufie care, dacă mai
dăinuie azi, îşi întemeiază existenţa mai· degrabă
pe prestigiul din trecut deoit prin puterea sa prPzentă ? Dar deoarece acest mare rege care se gă
seşte acum cu armata lui biruitoare în pragul oraşului vostru, vă este azi aliat şi prieten şi cum
atenienii v-au pricinuit neajunsuri şi în trecut şi
astăzi, faptul că vă îndeamnă să încheiaţi o alianţă
cu ei e un lucru nedemn şi o adevărată ocară pen1 Oraş în Beoţia, unde tebanii în frunte cu Epaminonda
i-au biruit pe ·spartani în anul 377 î.e.n.
s Oraş în Focida Ia nord de Teba (azi Elephta).

34
https://biblioteca-digitala.ro

tru voi, tebani. Acest popor atenian, cel mai încrezut dintre toate popoarele pămintului, îşi închipuie
că numai el singur posedă inţelepciunea şi spiritul
de prevedere. Toate celelalte pcpoare şi îndeosebi
bco\ienii (căci vouă vă aduc mereu jigniri) sînt
S•)cotitc ele ea popoare înapoiate şi primitive, în.,.
capabile să facă deosebirea intre ceea ce e folositor
şi ceoa ce e demn.
De aceea socot că ar fi o nebunie dacă v-aţi lăsa
convinşi să vă alegeţi prieteni şi duşmani nu după
interesele voastre, ci după închipuirea lor, bizuindu-se pe vorbe pompoase, care constituie singura
lor putere. Dar cred că nici un om întreg la minte
nu preferă vorbele înaintea faptelor, mai ales în
război, unde trebuie să lupţi cu braţul şi unde
retorica nu-ţi foloseşte la nimic. Deşi atenienii se
socotesc puternici prin arta lor oratorică, totuşi
norocul şi vitejia lui Filip, întemeiate pe forţele
s::ile şi ale aliaţilor lui, îi vor învinge.
La urma urmei, nu ştiu cum ~ă tălmăcesc cererile atenienilor : un act imprudent, ori nebunie ?
«Tebani - vă spun ei - luaţi asupra voastră trăs
netul ce ameninţă Atica ; întreprindeţi războiul cu
primejduirea voastră, pentru ca noi să fim în siguranţă, împotriva unui rege, amicul şi aliatul
vostru ; riscaţi-vă vieţile, jertfiţi-vă ogoarele şi
trupurile, pentru ca Filip să nu se răzbune pe noi
din pricina injuriilor ce i le-am adus ! » Sînt acestea cereri ale unor oameni întregi la minte, sau
ei socotesc că nu mai există şi alţii care ştiu să
gîndească ? Aceia care n-au pierdut nici un prilej
de a vă supăra, aceia care v-au jignit cu toate
ocările, care v-au făcut să suferiţi prin forţa şi
armele lor, atit cit le-a stat în putinţă, aceia care
şi-au făcut din nenorocirile voastre fericirea lor
35
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indrăznesc

sa

acum să ceară ca
pieriţi alături de
ei, în loc să dobîndiţi biruinţa alături de Filip.
Regele Filip, care a fost oaspetele şi elevul
t\rostru crescut sub ochii lui Epaminonda, vestitul.
comandant de oştire, acest om care insuflă respect,
a îmbrăţişat de mic copil obiceiurile voastre şi are
toată dragostea pentru oraşul vostru ; în războiul
cu foceenii el a răzbunat jignirile ce i s-au adus
lui Apolo însuşi, in vreme ce atenienii, din ura pe
care o nutresc împotriva voastră, trimit ajutoare
nelegiuiţilor ; la cererea amficţionilor Filip s-a
dus din nou să-i pedepsească pe locuitorii din Locrida pentru insultele adresate lui Apolo ; tot el
a venit să susţină interesele voastre şi n-ar vrea să
plece decit cînd veţi fi eliberaţi de teama acestui
oraş trufaş şi totodată duşmanul vostru.
Dacă vreţi să luaţi parte cu sfaturile şi cu forţele voastre la acest plan. el nu vă opreşte să fiţi
mai degrabă alături de el în obţinerea u~i prăzi
frumoase de Ia alţii decît să suferiţi neajunsurile
unui război. Dacă preferaţi pacea, îngăduiţi-i numai să treacă pe la voi. El singur e în stare sI'1
răzbune toate jignirile primite şi de noi şi de el, şi
totodată vă veţi putea bucura de roadele victoriei. Mulţimea de sclavi, turmele de animale ce se
vor lua· de la duşmani vor fi ale voastre, ca vecini.
Şi această pradă v-ar înlocui pierderile ce le-aţi
suferit in războiul cu foceenii.
Gîndiţi-vă ce este înspre folosul vostru : să primiţi aceste avantaje sau să vă vedeţi ogoarele arse,
să vi se cucerească oraşele spre a fi pîrjolite, să
vi se răpească toate bunurile voastre, aşa cum se
doreşte în Atena? Căci buna-credinţă a oricui, c"înrl
e călcată în picioare, se transformă repede în minie, iar bunăvoinţa respinsă se transformă repede
în răzbunare.
36
https://biblioteca-digitala.ro

De altfel nu vă ţin această cuvintare, nici ca să
fac imputări pentru nerecunoştinţa voastră, de
care daţi dovadă faţă de mine, nici să vă infricoş.ez,
ceea ce cred că nu e nevoie, ci mai degrabă să vă
amintesc serviciile preţioase aduse vcuă de Filip
sau primite de el din partea voastră, fapt care
constituie o chezăşie că alianţa între voi şi el este
puternică şi nelimitată, cu atît mai mult cu cit
ambele părţi sînt interesate s-o păstreze. Intrucit
el a făcut mai mult pentru voi decît voi pentru el,
trebuie deci să răspundeţi la rîndul vostru cu aceeaşi atitudine îndatoritoare. El crede că cea mai
de seamă ispravă a sa este aceea că n-a pregetat
să sară în ajutorul Greciei întreprinzînd războiul
împotriva barbarilor pentru gloria şi salvarea ei.
O,· de-ar da zeii ca răzvrătirea atenienilor să le
insufle macedonenilor curaj şi bărbăţie! Veţi auzi
că au şi ajuns în Asia ~tile lui Filip, pe care, fără
voia sa e silit să le transporte prin Grecia, ca să
potolească agitaţiile unor răzvrătiţi. El putea fără
îndoială cîştiga prietenia atenienilor dacă n-ar fi
socotit că e nedemn de el şi că ar fi fost o urită
pildă să devină supusul lui Demostene şi a multora care prin cuvîntările lor turbură sufletele mulţimii naive, la fel cum turbură vintul valurile
mării, impingindu-le unde vrea el. Vă asigur că
dacă ei s-ar mul~umi cu onoarea drept recompensă,
ar fi oameni cumsecade. Dar aceştia s-au obişnuit
să-şi vîndă onoa1'ea Şi"'Se vînd şi pe ei cu acelaşi
preţ şi, săvîrşind numai ticăloşii, nu deosebesc ce
e folositor de ceea ce e primejdios, ceea ce este
drept <le ceea ce e nedrept. Ei se lasă cuceriţi de
cîştiguri şi nu de dragostea de vitejie, ori de dra..;;
1:,10stea de patrie, de respectul faţă de zei şi de
oameni.
vă
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Su nu aşteptaţi ele la aceşti oameni laşi nici ceva
onorabil, nici ceva deosebit. Ei se vor sinchisi.
foarte puţin ele interesele voastre cîtă vreme pe
ci îi preocupă- interesele patriei lor. Vor să vă
arunce în această nenorocire, din care numai curajul şi ocrotirea macedonenilor vă va putea scăpa.
Ei vor să vă vîre în cap ideea funestă că Filip ar
fi cel mai rău vrăjmaş, mai rău ca Philomelus sau
Onomarchus 1• Cînd comanda e de scurtă durată,
chiar şi faptele bune ale unui bun comandant sînt
discutate atît de cetăţeni, cit şi de potrivnici. Nimeni însă nu calcă poruncile regilor, nimeni nu le
stă împotrivă. Toţi sînt conduşi de un singur cap şi
nu uitaţi cit de important e acest lucru în timp de
război. Puterea macedonenilor n-a avut-o însă
numai un singur om. După Filip se ridică Alexandru, care chiar de tînăr a dat dovadă de mare
curaj şi pricepere. În curînd se va vedea că va fi ·
deopotrivă cu cei mai străluciţi comandanţi de
oşti.

Dimpotrivă, la atenieni puterea de a declara
pacea sau războiul este în mîna întregii obşti, fiecare căntînd să-şi impună punctul de vedere, dup:'.i
cit e de îndrăzneţ : la ei pasiunile politice sînt mai
presus de raţiune. Cei mai puţin înzestraţi şi mai
pătimaşi se străduiesc să-i convingă pe concetă
ţenii lor. Cei nechemaţi şi lipsiţi de pregătire îşi
impun voinţa lor şi declară războiul cu mai multă
însufleţire decit îl poartă după aceea. Rup tratate
de alianţă cu aceeaşi uşurinţă cu care le şi fac.
Atenienii au un tratat de alianţă cu Filip. Faptele
dovedesc cit de mult respectă ei acest tratat ca
pe ceva sfînt. lntr-adevăr, ei se mulţumesc cu
1 Philomelus şi Onomarchus au fost doi camandanţi foceeni care prin puterea şi ambiţia lor nesăbuită au adus
Focida la dezast1 4.
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faptul că şi-au călcat cuvîntul şi răspindes~ în jurul lor acest exemplu periculos.
Statornicia voastră, tebani, care vă face strălu
ciţi şi mari, ca şi faptele voastre de arme săvîrşite
cu curaj, nu mă lasă să mă îndoiesc că voi preferaţi alianţa unui rege cunoscută prin atitea binefaceri, în loc să doriţi prietenia unui stat pizmaş.
In sfîrşit, Hercule, izbăvitorul tuturor nenorocirilor şi pe care voi îl adoraţi ca pe un zeu născut în
oraşul vostru, nu va răbda ca sîngele lui să fie pă
tat de un război nedrept. Ceilalţi aliaţi ai regelui
nu se căiesc nici unul de această alianţă cu macedonenii şi doresc ca voi s-o aflaţi din însăşi gura
lor !"
Astfel vorbi Python ; apoi fură ascultaţi şi delegaţii celorlalţi aliaţi care-l elogiaseră îndelung
pe rege şi· cerură tuturor să-l urmeze pe el, scutul
ocrotitor al Greciei şi nu pe atenieni, turburătoriî
păcii şi liniştii lor.
VII. Cînd în cele din urmă i s-a dat permisiunea
de a lua cuvintul, Demostene rosti următoarele :
„Ştiam că aceşti mercenari ai lui Filip nu vor înceta nici să-i aducă elogii regelui lor şi nici să ne
insulte pe noi. Căci cei care nu mai au nici un
strop de .onoare, cîntăresc prea puţin ce vorbesc,
saµ_ ce fac pină ajung să-şi îndeplinească dorinţele. Dar dacă eu vă cunosc bine, tebani, lor li se
vor spulbera nădejdile şi veţi da macedonenilor un
răspuns la înălţimea virtuţilor voastre şi a conduitei morale a grecilor. Chibzuiţi bine la ceea ce
'trebuie să faceţi! Eu vă voi arăta prin argumente
întemeiate, nu prin artificii oratorice, de care ei
se tem, care este interesul vostru cel mai mare
în momentul de faţă.
3!)
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Dar fiindcă ci de teama oratoriei mele şi-au concentrat grijile asupra voastră, să fie cit se poate
de liniştiţi, căci eu nu voi recurge deloc la arta
retoricii. Arta retoricii ajută numai cauzelor pierdute. Cind e vorba· să arăţi adevărul, nu interesează frumuseţea frazei şi nici un om înţelept nu
recurge la asemenea artificii. Nu-l vom discuta
nici pe Filip; din partea mea să fie aşa cum l-au
descris unii, adică înzestrat cu darul elodnţei şi
vesel la petreceri. Acestea au fost singurele lau9,e
pe care i le-au adus, ceea ce arată pe ce puţin
lucru se bizuie gloria lui. De altfel, mă mir că delegaţii lcr au adus învinuiri în faţa voastră
cetăţii noastre pentru nişte fapte care, dacă ar fi
adevărate, de bună seamă că ar trebui să ne dea de
gîndit nu numai nouă, atenienilor, ci şi vouă, tebanilor. Ei au scos în relief dezavantajele statului democrat. Noi cunoaştem ambele forme de guvernă
mint, dar preferăm statul democrat celui stăpînit
de un monarh. Au vorbit astfel ca şi cum ar fi vorbit la ospeţele şi petrecerile macedonenilor, care
·năzuiesc prin linguşiri să obţină favorurile noastre.
Ei n-au vorbit ca într-un stat liber, cum îi oblig_<J
datoria lor de delegaţi. lntr-adevăr, cunoaştem
ura neomenească a regilor şi a slugilor regeşti faţă
de neamurile şi oraşele libere. Numai că ăştia cinci
au făcut ce-au făcut, s-au ascuns cu naivitate după
degete. Împreună cu voi,_ tebanii, trebuie să depunem toate sforţările ca s~ ne păstrăm drepturile
şi legile noastre. În primul rînd ar fi de dorit C3
acei care sînt în fruntea statului să se întreacc1
numai într-o singură privinţă şi anume cum să-şi
conducă mai bine patria şi cum trebuie îndeplinite.
mai repede hotărîrile lor. Nimeni să nu urmărea-;ci'1
decît interesele statului şi nu pc ale sale proprii.
Nim~ni să nu primească daruri. Nimeni să nu-şi
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cedeze ţara sa luil Filip, ~a cum au făcut-o aceşti
delegaţi. Desigur, tebani, fericirea deplină pe pă
mint n-.o au nici cetălţile, dar nici oamenii. Cel mai
fericit este acela căruia soart? i-a hărăzit cele mai
puţine nenorociri.
Nimeni nu tăgădttieşte că noi n-avem cetăţeni
ticăloşi, sau că voi, rebanii, nu i-aţi· avut, sau nu-i
aveţi, că-ci dacă n-ar fi existat asemenea oameni,
nu ne-ar pune în primejdie acum Filip libertatea
noastră, ducind acest război împotriva noastră. Noi
avem totuşi şi cetăţeni buni şi puternici ; aceştia
sînt mai numeroşi decît cei ticăloşi. Vreţi o dovadă? Ne păstrăm libertatea, nu sintem sclavii
lui Filip cum eşti tu, Python,' care ai vrut ca bizantinii să fie sclavi, sau tu, Daochus, şi tu, Thrasideus, care i-ai vîndut pe tesalieni regelui Filip,
căci vă daţi şeama că !fesalia a fost subjugată de
Filip şi, dacă· nu mă înşel, deplîngeţi alături de noi
saarta ei nenerocită, Oraşul Bizanţ era pîndit de
aceeaşi pieire ca şi Olintul, însă -noi l-am salvat.
Intr-adevăr„ preacinstitul şi preacumsecadele ocrotitor al Greciei hoţăr.îiSe să distrugă acest oraş grec,
prieten şi aliat al ,nostru !
Iată care e marea. .j.nţelepciune a acestui rege ! El
folQ.Seşte videni~ in locul inteligenţei, socoteşte
sperjurul drept artă,~i recurge la perfidie, considerînd-o drept virtute. '"Dar, - va spune cineva, cum şi prin ce mijloace a dobîndit o putere aşa detemut ?·~ Dacă nu i-ar fi ademenit pe greci prin
înşelăciune, prin uneltiri şi prin trădare, dacă nu
i-a [nvins pe barbari mai degrabă cu aurul decit cu
sabia, n-ar fi izbutit. In sfirşit, ·pe unii i-a silit să-i
caute prietenia iar după ce a dobîndit-o, şi-a dat
arama pe faţă căkind-o în picioare. Totuşi, în
timp ce pe el îl numesc ocrotitorul Greciei, pe noi
ne socotesc tulburătorii ei. Dar ~le ce nu le c ru41
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şinl: rnaecdonenilor cînd pun pe seama noastră
f ărădclcgile proprii, în loc să-şi mărturisească nelegiuirile lor, care sînt atît de vădite ?
Dacă vreun ul din voi e. vinovat că a primit daruri sau a trădat, oare e în interesul vostru să-l
apăraţi, să-l ajutaţi, să-l smulgeţi din faţa legilor,
ca să nu fie pedepsit ? Acuzînd pe alţii, vă condamnaţi pe voi înşivă. Căci dacă aţi săvîrşit aceste
fapte, neştiind cum merg lucrurile, vă doresc acum
să fiţi mai prevăzători de aci înainte. In schimb
dacă le-au săvîrşit cu bună-ştiinţă şi premeditare,
atunci să le fie ruşine ! Nevinovăţia mea şi a
acelor acuzaţi împreună cu mine este limpede,
fiindcă noi n-am primit nimic de la Filip, cum voi
înşivă o mărturisiţi. Căci dacă acum i-am fi cerut
ceva lui, un rege atit de darnic, sînt sigur că nu
ne-ar fi lăsat să plecăm cu mina goală, cum o ştiţi
şi voi. Dacă aceasta este atitudinea lor, ca să nu le
dea ascultare celor care nu-şi iubesc patria. eu sînt
alături de ei, tebani, şi vă rog din suflet, vă conjur, pentru salvarea voastră şi a Greciei să ne însuşim ceea ce ne sfătuiesc ei, ceea ce au hotărit ei.
Dacă veţi face acest lucru, nu veţi ajunge să fiţi
vînduţi ca animalele de turmă şi nici ogoarele
voastre să devină loc de închisori, nici să fiţi supuşi
peonilor 1 şi triballilor, ori să ajungeţi împreună cu
alţii sclavii lui Filip. Ei vă cer să socotiţi această
vînzare de animale ca o răsplată potrivită pentru
ajungerea în sclavie şi că nimic nu mai are valoare„ nici soţia, nici copiii, nici părinţii, nici libertatea, nici gloria, nici credinţa, în sfîrşit, tot ce este
sfînt la greci. Tcate acestea le-aţi pierdut tebani,
dacă voi nu vă uniţi cu noi, ca să rezistăm viele1
Locuitorii Peoniei, ţinut din nord-\·eslul l\laccdonici,
intre Illiria şi Strymon (Struma de azi) luptau în rîndurile armatei macedonene, în cadrul trupelor de cavalerie.
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niei şi violenţei lui Filip. Iar dacă credeţi că veţi fi
apăraţi, luptînd alţii pentru voi, mă tem că vă veţi
înşela

amarnic. Căci dacă Filip va fi biruitor
ceea ce refuz a crede - cine se mai îndoieşte
că voi sau vreo altă populaţie greacă îşi va mai
păstra libertatea? (Numai cine vrea să piară mai
are încredere în Filip.)
Iar dacă noi vom învinge fără voi, gîndiţi-vă ce
aţi mai putea aştepta de la un popor pe care l-aţi
părăsit în cea mai mare primejdie, căci oricare ar
fi atitudinea voastră, atenienii sînt hotărîţi să înfrunte orice primejdie, şi să-şi dea viaţa pentru
libertate. Deşi avem toată încrederea în forţele
noastre, totuşi, ~dacă şi voi aţi fi uniţi cu noi, vom
fi superiori adversarului, pe care fiecare in parte
il putem egala.
Noi, atenienii, nu trecem cu vederea puterea lui
Filip şi am prevăzut că această putere va creşte şi
se va dezvolta. Dacă şi ceilalţi greci ar fi gîndit la
fel, am fi evitat această nenorocire. Ne-am luptat
mult timp cu Filip nu pentru Amphipolis 1 sau Halonesus 2 , cum credeau cei mai mulţi, ci pentru
salvarea şi libertatea grecilor, pină cind părăsiţi
de toţi, ba chiar atacaţi de unii, am fost nevoiţi să
facem o pace mai mult necesară decit oncrabilă.
Acum însă cred că Minerva, protectoarea cetăţii
noastre şi Apolo Pythianul, zeul părinţilor noştri,
precum şi ceilalţi zei ai grecilor au deschis ochii şi
ne încurajează pe noi toţi credincioşii lor, pentru
a răzbuna răpirea libertăţii lăsată de părinţi. Desigur că Hcrcule n-a auzit fără indignare cuvintele
delegaţilor care susţin că neamul lui Filip se trage

-

1 Oraş portuar în Macedonia.
2 Halonesus, insulă în Marca

Lemnos

(~_ii

F.gee,

situată

Eustratios).

https://biblioteca-digitala.ro

la sud de

din acest zeu. Oare Hercule să recunoască pe deoparte drept urmaş al său pe unul care dispreţuieşt~
,religia, iar pe de altă, el, fiind grec, să r.ecunoască
ca urmaş pe un macedonean ? El, zeul care a urrt
şi pedepsit pe tirani, care a desfiinţat tirania, să
recunoască acum ca fiu al său pe un tiran? Nicicind faptele lui Hercule nu sint puse în lumină
mai bine -ca acum. Dar Filip ţine Grecia în sclavie,
ba chiar în unele oraşe a pus tirani oameni de ai
săi ca pe Filistides în Oreus 1 , pe Hipparchus în
Eretria 2 şi pe Thaurostenes în Chalcidica. însă
locuitorii Eubeii, arheenii, corintienii, locuitorii
din Megara, din Leu-cadia 3, din Corcyra 4, sînt ală
turi de noi. Alţii aşteaptă ca nor11cul, care a .fost
singurul sprijin al puterii macedonenilor, să se
s·2himbe şi, dadi se va schimba, totul va căpăta o
nouă faţă. Tesalienii, de unde- Filip îşi recrutează
forţele cavaleriei sale şi care multă vreme n-au
fo~t tovarăşi de luptă cu nimeni, illirii şi ceilalţi
barbari vecini cu Macedonia, care au o fire nesupusă şi un curaj fără seamăn, sînt revoltaţi de
noua sclavie în care au căzut şi vor termina răz
boiul început de noi, alături de noi, dacă vom obţine primele succese.
Alăturaţi-vă nouă luptînd cu îndirjire în această
acţiune întreprinsă de noi, lăsaţi la o parte orice
conflict care adesea se naşte din motive neîntemeiate între oraşe vecine. Bucuria după încheierea cu succes a războiului va desfiinţa uşor urile
personale, aducînd prietenia şi înţelegerea între
Oreus (sau Histiaia), oraş din nordul insulei Eubeea.
LocalitaU! din partea vestică a aceleiaşi insule.
3 Leucadia, insulă şi oraş din :Marea Ionică în dreptul
Acarnaniei (azi Homaxidi).
4
Insulă şi oraş _gm Marea Ionică, situate în dreptul
Epirului.
1

2
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oameni. Dacă conflictele personale între oameni
produc ruşine şi pagube fiecăruia, cu atît mai mult
ele vor contribui la năruirea statului. Să nu vă_ fie
teamă de vicleniile lui Filip, astupaţi-vă urechile
la făgăduielile lui şi nu vă întindeţi mina spre
darmile lui ! Dacă socotiţi libertat€a mai presus de
orice, vicleniile şi darurile lui vor fi zadarnice.
Discordiile dintre greci l-au făcut pe Filip puternic.
Unirea noastră îl va distruge. Pe cit este de îndrăzneţ, în aceeaşi măsură poate fi pus la punct şi
domolit, dar dacă se va întimpla acest lucru, nu va
mai fi nici o primejdie pentru ceilalţi. Căci Filip
ţinteşte după glorie şi tiranie, iar cei care sînt sub
stăpînirea lui doresc liniştea. Să nu aveţi car~
cumva teamă de Alexandru, deşi susţinătorii arestuia au o părere atît de proastă de voi, incit vă
socotesc în stare să vă înfricoşeze chiar numele
unui copil !"

Vili. Ai fi putut crede că tebanii, care asculta~
seră cu atenţie şi chiar cu simpatie pe delegaţii
regelui, se schimbară deodată în alţi oameni într-o
asemenea măsură, incit să-l socotească pe Filip
duşman, dacă nu va părăsi ţinuturile lor şi ale
aliaţilor lor, declarînd că vor alunga din oraşe pe
toţi sateliţii lui Filip din facţiunea promace<loneană şi că se _vor alătura forţelor ateniene. Dat·
Filip, deşi era mai degrabă tulburat decît înspăi
mîntat de această rupere neaşteptată a legăturilor
cu tebanii, totuşi n-a renunţat la planurile sale.
După ce s-au dat două lupte uşoare încheiate cu
izbînzi pentru tebani, prilej de nespusă bucurie
4:J
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„
pentru atenieni, ambele tabere se instalară cu toat~
forţele lingă Cheroneea 1, oraş în Beoţia.
Pe greci îi înflăcără gloria strămoşilor şi dragostea de libertate. Filip se încredea în armata lui
vitează după atîtea biruinţe cîştigate în luptă şi nu
se bizuia mai puţin pe propria lui persoană înzestrată cd tl;llente militare superioare. Marii comandanţi de oŞti ai grecilor muriseră între timp. _Theagenes care atunci era căpetenia oastei tebanilor,
pe lîngă că se pricepea puţin într-ale războiului,
era şi o fire care nu rezista în faţa puterii banilor.
Cu toate acestea îi întrecea cu mult pe toţi comandanţii atenienilor şi prin vitejie, curaj şi experienţa vieţii. Dar forţele celor două populaţii puternice îndreptate împotriva unui singur adversar
şi a căror autoritate şi exemplu atrăseseră şi pe
corfotieni şi alte populaţii, îi stîrniseră îngrijorarea
lui Filip asupra sfîrşitului acestei lupte, în care
numai într-o mică parte a unei zile urma să se
hotărască viaţa şi soarta fiecăruia. Şefii tebanilor
nu părăseau propunerile de pace, dar avîntul atenienilor învinse şi mai toate speranţele şi forţele
Greciei atîrnau de soarta unei singure bătălii.
Pe de altă parte Alexandru, care nu putea să-şi
stăpînească avîntul, căuta să-l convingă pe tatăl
său să nu-i scape din mină prilejul unei glorii aşa
de mari. în cele din urmă, după acest îndemn, el
însuşi îi atacă pe duşmani cel dintîi. Lupta a fost
înverşunată şi izbînda multă vreme nedecisă, pină
cînd tînărul Alexandru, pe care tatăl său îl pusese
în fruntea unor trupe de elită, atacă cu străşnicie
cohorta sacră a tebanilor alcătuită din cei mai viteji ostaşi şi-i sili să-şi părăsească poziţiile, astfel
incit în modul acesta perspectivele victoriei au
1

' Cheroneea, oraş situat în vestul Beoţiei.
loc în anul 338 î.e.n. (azi Caprona).
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Bătălia

a avut

devenit neîndoielnice. Descurajaţi de înfrîngerea
aliaţilor, slăbiţi de căldură şi de răni, atenienii n.:âu
mai putut ţine piept atacului macedonenilor,_ căci
Filip, fie din indivic, fie din ruşinea ele a nu părea
mai prejos de tînărul său fiu, s-a năpustit în luptă
cu tot avîntul. Astfel, ele această singură bătălie a
depins soarta libertăţii Greciei. Au căzut. pe cîmpul
de bătaie mai mult de o mie de ostaşi atenieni, pe
lîngă două mii căzuţi prizonieri. Mulţi dintre aliaţi
au murit în luptă, însă cei scăpaţi cu viaţă au fost
luaţi prizonieri de învingător. După aceea, Alexandru fu trimis la Atena ca să spună atenienilor
că Filip îi iartă de toate greşelile şi le oferă pace~,
le înapoiază prizonierii fără preţ de răscumpărare,
că nu opreşte pe nimeni să-i îngroape pe cei căzuţi
pe cîmpul de luptă. Căci regele plănuia să se răz
boiască cu perşii şi căuta să-şi atragă prietenia
grecilor şi buna lor credinţă prin blîndeţe şi cumpătare.

Totuşi -Filip dădu o lovitură grea atenienilor,
luîndu-le stăpînirea mării şi insulelor. Cu tebanii
a fost mai crud, căci el nu uitase că, datorită tră
<lării lor neaşteptate, ajunsese la o mare prirriejdie
şi Filip socotea că, după atîtea binefaceri aduse
vechilor săi aliaţi, aceştia n-au avut nici un mctiv
să-l părăsească pe el şi să se unească cu atenienii.
De aceea după ce Filip a cucerit oraşul Teba, unde
a instalat acum o garnizoană macedoneană, i-a suprimat pe toţi pe care îi ura şi i se păreau suspecţi.
Pc alţii i-a alungat din oraş. li rechemă pe cei-- din
facţiunea promacedoneană, care fuseseră exilaţi,
le îr.~redinţă magistraturile supreme şi-i insărci11ă
cu conducerea treburilor publice.
In sfirşit, celelalte populaţii care ridie'aseră armele împotriva lui Filip s-au domolit la vestea
victoriei. Din toată Grecia numai spartanii şi arca-
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dienii au scăpat de a fi subjugaţi de Filip. Pe unii
i-a supus cu forţa, cu alţil a i11cheiat alianţe dezavantajoase pentn.1 ei. Într-o a<lunane a întregii
Grecii ce s-a ţinut la C0rint, el ~a 8.Glus la cunoştinţă că trebuie să pornească J·ăzhoiul cu perşii
şi să-i înfrunte pe aceşti barbari, care dinrtr-9 trufie nestăvilită năzuiesc să cuprindă tot pămîntu1,
aşa că el e nev-0it ori să admită a fi sclavullor t0ată
viaţa, ori să pornească fără î:q:tîrziere împotriva
perşilor. Nu e vorba ca grecii să se bucure de pace
sau să poarte ei înşişi războiul, ci el vrea f;ă ştie
dacă ei sînt de păr-ere să-i încredi-aţeze lui sar.dna
de a purta acest război, desfă;mrîndu-1 ·pe •teniooriul duşmanilor. Nu e vcn·ba numai de răzbunarea
vechilor· jigniri şi nedreptă.ţi, ci ·şi de a spăla rll~.inea că une.le p0pulaţii greceşti ·se găsesc in robia
per~ilor. Şi acest ţel va fi uşor de înfăptuit, daGă
în Grecia va domni liniştea -şi dacă v.a put-ea,
nestînjenit de nimeni, să folosească toate fortele
într-un .război -dincolo ·de mare. ln chipul acesta
va putea fi as~gurată pacea 5n ţară după ce macedonenii se vor angaj.a .într-un r.ă:?iboi departe de
Grecia şi după ce vor fi ti~ansporta,ţi .acolo toţi cei
care in mod obişnuit seamănă .dezbinări .şi aţîţă
lumea la ră·zvrătiri. Aşadar .ei să hotărască cine va
fi comandantul .suprem .al acei>t~i campanii şi cu
ce armată se va purta acest război. Mulţi ştiu cit
de mult se pretinde unui stat ca să fie ,puternic,
dar to.to.dată trehuie să se ş.tie .cii libertatea, odată
pierdută pe calea armelor, m1 pG.ai.e fi redobindită
prin vorbe.
Nu ·e ~le mirare că, prin strigăte pline 'de entuziasm, Filip fu numit ,crunall!dantul suprem al Guec:ief, cu misiunea .de a pleca in Asia ca să elibereze
toate cetăţile din mbia pei-şiloc·. S-.a :întocmit în
cPle din urmă o listă cu ajutoarele cu care contri4U
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buie fiecare cetate, cite trupe, ce cantităţi de arme
.şi ce sume de bani dă fiecare. S-a ştiut că i s-au
tăgăduit din partea cetăţilor greceşti lui Filip douV.
su.:te de mii de pedestraşi şi cincisprezece mii ck~
călăreţi, fără a-i socoti la număr pe macedoneni
şi pe barbarii care erau supuşi macedonenilor.

IX. lnsă cum nici o fericire omenească nu este

lipsită d~ amărăciunea dezamăgirilor, izbîn.zile dinafară sint
răceala şi

m:mate de tulburările din familie. Prin
mîndria sa, Olimpia îndepărta din zi în,
~i, mai mult dragostea lui Filip. Unii spun că de
a'ceea ar fi fost :repudiată, Se pare că, deşi Filip era
căsătorit cu Olimpia, şi~a mai luat ca soţie şi pe
fleopatra, fără a se despărţi de cea dintîi.
Desigur, AleX.anclru nu s-a dus să ia parte la
căsătoria tatălui său cu o femeie care îi devenise
mamă vitregă, căci n-a putut răbda să fie jignită
astfel. scumpa sa marnă, a cărei dezonoare îl atingea şi pe el, mai ales că se spunea că ea a fost
alungată din: ca"Să fiind bănuită de fapte imorale.
Totuşi, a fost de faţă la nuntă a<>istînd la o ceartă
care a. avut loc cu prilejul ospăţului nupţial, cind
el a scos-o pe mamă-sa de acolo. Attalus, unchiul
Cleopatrei, care băuse peste fire, neputîndu-şi înă
buşi gîndurile aseunse, a spus macedonenilor să-i
roage pe zei ca din noua căsătorie să-i dea lui Filip
un moştenitor legj.tim al tronului. Atunci Alexandru, care clocotea de minios ce era, simţindu-se
jignit,. strigă indignat : „Aşadar, ticălosule, vezi în
mine un. copil vitreg ?" şi-i aruncă în faţă cupa pc
care o ţinea în mină. Attalus făcu la fel şi aruncă
şi el cu cupa în obrazul lui Alexandru.
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S-a iscat o zarvă marc, iar Filip, care era la altă
masă, văzînd că se tulbură vc;;;elia acestei zile, se
îndreptă către Alexandru cu sabia în mină şi poate
că şi-ar fi ucis feciorul clacă n-ar fi şchiopătat din
cauza rănii pe care o primi.se de curînd şi dacă,
ameţit de băutură, nu s-ar fi împiedicat, fără să
mai fie în stare să-şi verse mînia. Comesenii înde această întîmplare neprevăzută şi văzîn
d u-1 pe rege prăvălit, au avut timpul să intervină
şi să-l facă scăpat pc fiu. Totuşi, n-a fost uşor pentrn ei să-l liniştească pe Alexandru care devenise
ţinta mu:tor jigniri şi, deşi se rostea numele tată1'.li său .şi al regelui Macedoniei, şi că succesiunea
la tronul regatului e un drept natural al său, nu
s-a putut stăpîni de a-i aclre<;a insulte lui Filip,
spunindu-le astfel macedoncnEor prezenţi : „Uitaţi-vă ce strălucită căpetenie aveţi şi cine are să vă•
C'.Jnclue:ă războiul din Asia, acest ins care se tîrăşte 1
clătinîndu-se, de la un pat la altul !';
Îngrijorat de soarta sa şi a mamei sale, Alexandru o conduse pe Olimpia în Epir, unde domnea
fr<:!tclc ei, iar el a plecat la regele illirilor. Ulterior,
prin mijlocirea lui Demaratus Corintianul, qare
i-a împăcat pe tată şi fiu, s-au întors amîndoi în
Macedonia. Olimpia, o femeie dîrză, îl îndemna
mereu pe fiul său ca şi el, rîvnind după putere,
să-şi atragă de partea lui cit mai mulţi prieteni
printr-o atitudine prietenoasă şi chiar cu bani,
pentru ca prin alianţa cu oamenii cei mai puternici, să se ape1:e de furia tatălui său.
Filip de bună seamă că îl sfătuise cîndva să-şi
atragă 9ragostea semenilor prin atitudini demne,
nu prin daruri. Chiar prin scrisori îi spunea că e
o greşeală a nădăjdui să cîştigi dragostea oamenilor care s-au vîndut pe bani şi că acest procedeu nu_ este o atitudinţ demnă de un rege, ci de
groziţi
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slugi şi de oameni de rînd. lnsă cum tot Filip îi
spuscs~ adesea că cu bani poţi cumpăra pe oricine
şi se servise deseori de această arimă, se pare că el
scrisese fiului său nu ca să-i arate ce este drept, ci
de teamă ca nu cumva şi fiul său să îndrepte propriile sale arme împotriva lui. li imputa de asemenea lui Alexandru că s-a îndrăgostit de fiica lui
Pexodorus, pe care tatăl său o făgăduise lui Arrhidaeus, căci acest lucru nu însemna altceva decît
degenerarea neamului său şi nu este demn de el
şi de rangul care i-a fost sortit, să ajungă să prefere a avea drept socru un barbar din Caria în locul unui rege.
Dar Filip n-a dispreţuit niciodată vreo împrejurare care să-i întărească puterea. S-a căsătorit
cu femei din îndepărtate tărîmuri barbare, din ţi
nuturile illirilor şi geţilor şi a avut o puzderie de
copii de la soţiile şi concubinele sale. Deoarece
Alexandru nu se arăta încîntat că are un număr
aşa de mare de fraţi, Filip i s-a adresat cu blîndeţe, spunîndu-i C'ă el ar avea mulţi riv~li la tron
şi-l sfătuieşte să-i întreacă pe toţi prin însuşiri
alese, ca să iasă în vileag că a ajuns la tron prin
meritele sale, nu datorită tatălui său.
Din aceste motive şi din altele asemănătoare
s-au iscat multe conflicte între ei şi cum dragostea, odată ruptă, nu se mai putea reface, prăpas
tia dintre -tată şi fiu s-a adîncit mai mult, mai ales
din cauza Olimpiei, care, violentă şi plină de orgoliu femeiesc, îl îndemna pe· Alexandru·· 1a răz
bunare. 11 atrăsese de partea sa şi pe fratele său,
Alexandru, ca în mod nelegiuit să-i declare război
lui Filip. Dar ca nu cumva să fie împins să
întreprindă un război în aceste împrejurări ne51
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prielnice, şiretul rege, deşi se .simţea tk.-,tll! dt•
tare, s-a străduit _să prevină dezlănţuirea acestui
conflict : a făcut o nouă alianţă şi, urmărind să-l
cîştige pe regele Epirului, i-a dat în căsătorie pe
Cleopatra, sora lui Alexandru.
Ca să sărbătorească această· nuntă, s-au adunat
la Argos regii neamurilor vecine şi trimişii cetă
ţilor greceşti într-un număr destul de mare. Filip
alesese acest oraş parcă în semn de prevestire a
celor ce aveau să se întîmple, ~ăci aici erau inmormîntaţi, după obicei, regii macedonenilor. Se
spune chiar că Filip, consultind m·acolul lui Apolo
de la Delfi în legătu.ră cu războiul cu perşii, a :p1'imit răspunsul că el se . va stinge în curînd din
viaţă. Dar Filip socotind acest răspun<> în doi peri,
cum obişnuiesc oracolele să răspundă, I-a tălmă
cit în sprijinul său şi în dauna barbarilor. Au mai
fost şi alte semne în legătură cu moartea lui Filip, dar nimeni nu le-a băgat atunci de seamă pînă
cînd nu s-a întîmplat faptul în sine.
în garda personală a lui Filip exista şi un oarecare Pausanias, pe care regele îl ridicase la ace<>t
rang ca ? consolare pentru insulta primită de la
Attalus. Intr-adevăr, Pausanias, îmbătîndu-se peste
măsură la un ospăţ cu numeroşi invitaţi a fost silit de Attalus să satisfacă poftele josnice ale comesenilor lui. Pausanias i-q, cerut voie regelui _să se
răr-bune, dar regele, în loc să-i admită răzbunarea,
l-a '):iclicat pe Attalus la un rang şi mai înalt ca
înainte, căci lui Filip îi venea greu să admită ca
un comandant încercat în războaie ca Attalus, de
curind legat cu dînsul printr-o strînsă înrudire, să
fie pedepsit. Ba l-a numit comandantul unei oştiri
şi l-a trimis în Asia împreună cu Parmenio şi
Amyntas, ,ca să se folosească de ei în campania împotriva perşilor.
/
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In schimb l-a rugat pe Pausanias să considere
durerea lui mai prejos faţă de îndatoririle cătr<::
patrie şi, cu vorbe îmbietoare şi acordîndu-i şi o
soldă mare, a încercat să-l împace. Dar ln sufletul acestui tînăr jignirile aduse lăsaseră urme
mult prea adînci, ca să fie ademenit de avantajele
oferite de Filip. De aceea ura împotriva lui Attalus care îl insultase, s-a îndreptat către Filip, cel
care îi interzisese să se răzbune. S-a crez!,!_t, nu
fără temei, că .el a adus la cunoştinţă planurile
sale duşmanilor lui Attalus şi celor pe care îi ştia
că nu sînt în bune raporturi cu Filip. Şi dup-a ce
Olimpia a pus o coroană de aur pe capul acestui
paricid, cînd era executat prin răstignirea pe
cruce şi s-au mai săvirşit _şi alte crime, nimeni nu
s-a mai îndoit asupra pricinilor acestui atentat,
atît de puternic ieşite în vileag.
De abia răsăriseră zorile şi o mulţime imensă
umpluse teatrul ca să vadă un spectacol care avea
să întreacă prin fast şi măreţie pe toate cele de
altădată, după cum se spunea. Intre altele, în
teatru erau expuse capodopere de artă care aveau
totuşi o valoare prea mică pentru nişte regi puternici, de a căror averi nenumărate nici ei nu
mai ţineau socoteală. Astfel existau douăsprezece
statui ale zeilor, în care ta1entul artiştilor se întrecea cu frumuseţea materialului clin care erau
făcute. A treisprezecea statuie era a lui Filip, intru nimic mai prejos faţă de celelalte.
Această trufie a fost în rurînd pedepsită. Plin
de falii că a avut parte de atîtea succese în viaţă,
Filip se socotea deopotrivă cu zeii. înainte însă de
a se bucura de această cinstire nemeritată l-a surprins moartea. Pausania5 îl pîndea. Şi pe cînd Filip iQ.tra în teatru neînsoţit de nimeni·, întrucît îşi
trimisese garda personală înainte şi pe ostaşii ca53
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re-1 însoţeau îi lăsase în urmă .(vrînd să arate că
se bucură de popularitate şi dragostea tuturor şi
n-are nevoie de pază), Pausanias se năpusti asupra lui cu un pumnal de-al barbarilor ascuns în
haine şi străpunse trupul lui Filip care nu se aş
tepta la a5emenea faptă. Acesta a fost sfîrşitul celui mai mare dintre regii epocii lui.
Filip a făcut din regatul Macedoniei slab şi JI!iC,
un regat puternic. li îngenunchease pe toţi barbarii vecini. Supusese Grecia şi ameninţa imperiul
persan. Avea sub steagul lui armata greacă şi comandanţii de trupe, numiţi de el, trecură în Asia
tocmai cînd el, care era pe punctul de a înfăptui
aceste planuri menite să fie încununate cu roadele victoriei, s-a stins din viaţă. Astfel, cele mai
măreţe fapte sînt întotdeauna pîndite de primejdii, iar nădejdile cele mai mari se spulberă datorită unei întîmplări neprevăzute.
Aflînd de uciderea regelui, Olimpia o trimise
la spînzurătoare pe Cleopatra, fiica surorii lui
Attalus, iar pe copilul acesteia îl arsese într-un lighean de aramă cu cîteva zile mai înainte de
moartea regelui. Pricinui chinuri aspre chiar prietenilor şi rudelor ei şi se dezlănţui cu o furie
atît de cumplită cum arareori se poate crede despre o femeie că e în stare să se manifeste în felul
acesta.

X. Alexandru, în lipsa căruia mama sa săvîr
aceste fapte, apăru la timp ca o stea salvatoare în toiul unei groaznice furtuni, ca să îmblînzeascii lucrurile. Intr-adevăr, îngenuncheaţi
de curînd de Filip, grecii trăgeau din nou nădej
dea să-şi redobindească libertatea pierdută. Pe de
şise
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altă

parte, barbarii vecini erau gata să ridice armele, şi nki în Macedonia situaţia nu era calmă.
Attalus, comandantul unei armate care nu putea
fi trecută cu vederea, printr-o conducere iscusită
îşi cîştigase simpatia ostaşilor şi îşi apropiase
chiar pe oamenii cei mai de seamă ai Macedoniei,
incit aceştia i-au făgăduit ca soţie pe sora lui Philotas ; totuşi, Attalus era ţinta unor atacuri date
din multe direcţii şi nu putea fi privit ca un om
devotat lui Alexandru, ci ca vrăjmaş înverşunat.
De altfel Filip îl alesese ca ginere pe Amyntas,
fiul lui Perdiccas, fratele lui Filip, dindu-i în că
sătorie pe. Cyna, una din fiicele lui, iar Amyntas
spera să urmeze la tron după suprimarea tatălui
lui Alexandru.
·O mare parte din popor ura însă tirania Olimpiei. Dorind o schimbare a situaţiei, unii înclinau
ba către unul, ba către altul, potrivit simţăminte
lor fiecăruia. Erau unii care spuneau că va fi repus în drepturile sale Alexandru, fiul lui Eropus,
care fusese exclus de la succesiunea tronului prin
violenţă şi viclenie, mai întii de Amyntas, apoi de
Filip. Chiar trupele care făceau parte din populaţii diferite nutreau speranţe şi manifestau o simpatie deosebită pentru comandanţii lor, urzind tot
feluri ele planuri. Mintea lui Alexandru nu prevă
zuse asemenea stări de lucruri primejdioase. Deşi
erau pe placul tuturor firea şi comportările lui
Alexandru, nu-l admiteau totuşi la tron datorită
vîrstei, căci ei erau de părere că un tînăr de două
zeci de ani îşi ia pe umerii săi o povară prea mare
şi, chiar dacă o va lua, nu o va putea duce pînă
la capăt. Apoi Alexandru ducea lipsă şi de bani,
izvorul tuturor lucrurilor, cheltuiţi în schimb din
belşug de perşii care se străduiau să atragă de
partea lor cit mai mulţi oameni din întreaga Gre55
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cie. Dar ca o culme a neajunsurilor, piraţii toscani prădau ţărmurile mării macedonene. Alexandru convocă pe colaboratorii săi cei mai apropiaţi
ca să discute situaţia prezentă ; unii au fost de pă
rere că nu trebuie să-l mai preocupe situaţia din
Grecia, ci să domnească cu blîndeţe peste barbarii
care începuseră să se mişte şi, după ce vor fi potolite agitaţiile interne, mai uşor se vor rezolva
problemele dinafară.
,
Dar tînărul dotat cu un curaj fără seamăn nu
privea cu ochi buni aceste sfaturi prea prudente,
care puteau fi tălmăcite drept semne de laşitate,
demne de un om fricos. El spunea că dacă la începutul domniei va îngădui să fie privit cu dispreţ, fără a reacţiona, aceasta înseamnă că va fi
dispreţuit toată viaţa sa.
Moartea neaşteptată a lui Filip l-a surprins mai
puţin pe Alexandru cît pe răsculaţi : încă tulburaţi şi nehotărîţi în planurile lor, ei pot fi uşor
îhăbuşiţi. Alexandru era încredinţat că întîrzierea
macedonenilor va da curaj căpeteniilor răscoalei,
iar acei care încă şovăie se vor uni cu răsculaţii.
„Oare să începem o luptă nesigură împotriva celor
bine pregătiţi şi întăriţi acum cînd e nevoie mai
mlilt de repeziciune decît de forţă ? - spuse el
prietenilor săi la o consfătuire. Căci dacă nu V()m
avea curajul necesar faţă de fiecare, ce se va întîmpla mitne cînd, dindu-şi seamă cu toţii că ne
temem, se vor uni împotriva noas_tră ?;· Aşa le
vorbi Alexandru adăugînd : ,,El îi va sili pe cetă
ţeni şi pe duşmani să mărturisească totuşi că, în
urma morţii tatălui său, trupul şi numele regelui
este altul, dar mintea şi bărbăţia nu s-au schimbat ! " Unii au socotit că această schimbare va fi
un prilej prielnic răzvrătirii, însă în curînd ei îşi
vor h1a pedeapsa, cu condiţia ca macedonenii să
58
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dovedească şi faţă de dînsul aceeaşi bărbăţie şi vigoare ,pe care le-au arătat pe timpul tatălui său,
. vreme de atîţia ani, cu o glorie neîntrecută şi cu
strălucite rezultate pentru ei. Dacă îl vor sprijini,
acţionind cu cea mai mare repeziciune, îi scutesc
de orice alte sarcini, în afară de acest război.
Snarta a făcut ca propunerea lui Alexandru să fie
aprobatii de toţi. Curajul pe care l-a arătat în
vorbe, l-a dovedit în aceeaşi măsură şi a fost încununat de succese în toate acţiunile sale de mai
tîrziu. Dindu-se în vileag comploturile pe care le
urzise Amyntas, Alexandru le zădărnici. L-a în. fruntat pe Attalus prin l:Iecataeus şi Parmenio.
Dintre acei despre care se zvonea că luaseră parte
lq. uciderea lui Filip, l-a iertat numai pe Alexandru Lyncestes, fiindcă-1 însoţise la suirea pe tron
şi el i-a adresat cel dintîi salutul, dindu-i titulatura de rege. În schimb tuturor celorlalţi le-a făcut de petrecanie.
Mulţi credeau că prin aceste măsuri de pedepsire cruntă a ucigaşilor lui Filip, îşi lua măsuri de
precauţie şi pentru siguranţa lui, sptilberind totodată şi zvonurile că şi el ar fi fost părtaş la omorîrea tatălui sălil. Conflictele frecvente dintre Filip
şi Alexandru lăsau să mijească această bănuială
şi se spunea că pe Pausanias, care i se plînsese lui
de jignirile aduse de Filip, el l-ar fi îndemnat la
această crimă, repetînd stihurile din tragedia lui
Euripide, prin care Medeea o ameninţa cu aceeaşi
moarte pe rivala sa, precum şi pe cei care o mări
taseră pe aceasta cu Iason. lnsă odată, cind a răs
puns la scrisoarea lui Darius, în mina căruia că
zuse această scrisoare, a dat toată vina pe perşi,
declarînd că aceştia au cumpărat cu aurul lor pe
asasinii lui Filip. Şi pentru a spulbera orice urmă
ele vinovăţie pentru sine, în ce priveşte omorîrea
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ştie că Alexandru, înainte de a muri,
ridice un templu măreţ în amintirea
Acest plan a fost găsit în însemnările
din ultimul timp al vieţii sale. Insă succesorii săi
nu au ţinut seamă de acest proiect.

lui Filip, se
plănuise să
tatălui său.

Xi. Ca să înfăptuiască ceea ce plănuise el, chiolucrul cel mai important este să menţină
mai departe existenţa statului grec, pe care-l cucerise Filip. De aceea, fără întirziere, Alexandru
se ivi pe neaşteptate cu armata sa în :r'esalia. Unii
tesalieni i se împotriviseră şi blocară calea de acces la Tempe, valea foarte îngustă prin care se
făcea
comunicaţia cu Macedonia. Intr-adevăr,
aceste state sînt despărţite de doi munţi vestiţi,
Olimpul şi Ossa 1• Pe valea croită _printre aceşti
munţi curge rîul Peneu 2 , care străbate această regiune cu privelişti fără seamăn de minunate, meritînd pe bună dreptate sacrificiile solemne ce i se
aduc. De o parte şi de alta, albia lui este adumbrită de codri impresionanţi, vuietul apelor sale
fiind acoperit de cîntecul păsărilor din arborii vecini. Era o cale îngustă, lungă cam de cinci mii de
paşi, greu de străbătut chiar pentru un cal cu povară pe spate şi pe care zece oameni înarmaţi o
puteau -închide, zădărnicind accesul unor forţe
ostăşeşti oricît de numeroase. Dar Alexandru îşi
tăie un drum în trepte chiar în locul unde se credea că stincile sînt inaccesibile. Repeziciunea cu
care se ivi pe povîrnişurile· muntelui Ossa, intrazuiră că

1 Munte în Tesalia, la sud de culmea Olimpului de care
îl desparte Yalca rîului Tempe.
·
2 Rîu din Grecia sudică, străbătînd regiunea Elidei pentru a se Yărsa în Marea Ionică.

58
https://biblioteca-digitala.ro

rea în Tesalia pe o cale ocolită stîrniră spaima tuturora, încît tesalienii nu numai că nu i se împotriviră, dar ii puseră la dispoziţie întregul lor
ţinut şi cu dreptul de a primi dări în condiţiile stabilite de Filip. Alexandru însă dădu ordin ca Ftia 1
să fie scutită de orice dajdii, deoarece era patria
lui Ahile, din care îşi trăgea obîrşia neamul macedonean şi despre care eroul afirma că şi l-a ales
ca model şi tovarăş de arme în războiul împotriva
perşilor.

Din Tesalia Alexandru se îndreptă către Termopile, unde era o adunare generală a polisurilox greceşti, denumită de greci Pylaicum ; aici
fiind proclamat de această amficţionie comandantul suprem al forţelor greceşti în locul tatălui său,
ordonă să fie confirmată libertatea ambracienilor 2 , pe care ei o redobîndiseră după ce alungaseră garnizoana macedoneană din oraşul lor. Alexandru a declarat eă el avusese intenţia, cu cîteva
zile mai înainte, să le recunoască din proprie iniţiativă independenţa. După aceea regele macedonean purcese cu oastea sa spre Teba şi, după ce
înăbuşi în sînge răscoala beoţienilor şi a atenienilor care se împotriveau cu înverşunare planurilor sale, ordonă ca împuterniciţii cetăţilor greceşti
să fie · prezenţi la aduna.rea de la Corint. Acolo
aceşti împuterniciţi confirmară decretul amficţio
niei, numindu-l comandant suprem al tuturor forţelor greceşti în locul tatălui său, Filip, şi încuviinţară săi se pună la dispoziţie irupele necesare pentru campania împotriva perşilor.
1 Oraş
2

şi totodată ţinut din Tesalia.
Locuitori din Ambracia, oraş din Epir.
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Din întîmplaf'e în Corint trăia şi filozoful cinic
Diogene 1, care fiind isărac lipit~ propevăduia libertatea spiritului şi sărăcia, considerînrlu-le mai presus de orice bogăţie şi grijă pămînteană. Diogene
sta la soare într-o suburbie a Corintului, denwnită
Craneus, într-o dumbravă adumbrită de o pădu
rice de chiparoşi. Deoarece Alexandru se duse
acolo împins de curiozitatea de a-l vedea, hotărît
în sinea lui să-i îndeplinească orice dorinţă, Diogene nu-i ceru altceva <lecit să se dea la o parte
din dreptul soarelui. Alexandru, admirînd acest
răspuns neaşteptat al lui Diogene, care într-un
prilej atît de prielnic pentru soarta sa n-a vrut să
tragă nici un folos, zice-se că i-a spus filozofului :
„Dacă n-aş fi Alexandru, aş vrea să fiu Diogene ! ''
într-adevăr, sufletul ieşit din comun al lui Diogene, privind lucrurile de la înălţimea filozofiei,
dispreţuia toate averile din dorinţa cărora ceilalţi
muritori se pierd. Atitudinea aceasta n-a putut să
fie trecută cu vederea ele Alexandru, un tînăr înzestrat cu o inteligenţă atit de sclipitoare ; dar orbit de patimi, el n-a fost în măsură să-şi dea
seama totuşi că e mult mai bine să nu alergi după
amăgitoarele bogăţii şi în schimb să te mulţu
meşti numai cu atît cît ai nevoie.
Din Pelopon-es a plecat la Delfi ca să-l consulte
pe Apolo asupra _războiului pe care-l plănuise.
Dar preoteasa îi spuse ~ă nu poate intra în templu ca să-l consulte pe zeu imediat, ci după cîteva
zile. Atunci plecă el însuşi la oracol şi o sili pe
preoteasă să vină cu dînsul în templu. Dar preoteasa cînd văzu că datina transmisă din moşi-stră
moşi n-a mai avut ni~i o putere în faţa stăruinţei
1 Diogene din Sinope (404-323 î.e.n.), filozof grec care
a aplicat principiile şcolii cinice, trăind în conformitate
cu legile naturii şi dispreţuind avantajele civilizaţiei.
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regelui, a strigat : „Eşti de neînvins, fiul meu !"
Alexandru îi răspunse că e mulţumit cu această
p:rievestir:e şi nu mai are nevoie de nici un oracol.
După ce fă€u toate pregătirile în grab"ă, se inapoie
în regatul său şi se strădui din răsputeri să înlă
ture dispreţul cu care erau priviţi macedonenii.
Pregătind totul, la începutul primăverii porni din
Amphipolis cu război împotriva neamurilor libere
ale Traciei. În zece zlle ajunse aproape de mun'
tele Haemus 1 •
Tracii în număr foarte mare ocupaseră creasta
muntelui, ca să oprească trecerea regelui Alexandru şi-şi înconjuraseră tabăra cu multe care, pentru ca, atunci cînd vor fi atacaţi, să le dea drumul
să pornească la vale, strivindu-i pe duşmani. Alexandru, care cunoştea şiretenia barbarilor, ponmci ostaşilor săi ca atunci cînd carele vor fi
năpustite asupra lor, macedonenii să formeze dispozitivul de falangă 2 şi nu vor sufe1i nici un neajuns. Dacă vor fi surprinşi, să se culce la pămînt,
să-şi alăture strîns scuturile unul lingă altul, formînd un pod ca o carapace de broască ţestoasă.
Astfel şiretlicul inamicilor a fost zădărnicit. Carele au trecut în mare parte prin intervalul dintre
Numele antic al ·munţilor Balcani.
Falanga ma2edoneană corespunde legiunii la romani.
Chiar dacă regele Filip al II-lea n-ar fi autorul ei, este
sigur că acesta a perfecţionat-o. Efectivele falangei macedonene erau de Hi.OOO pedeştri. rînQ.uiţi pe 16 rînduri.
stind scut lingă scut. Ostaşii ernu înarmaţi cu o 1anc:e
(sarissa), lungă de la cinci pînă la şaSe metri, pc care o
_mînuiau cu ambele mîini şi cu o sabie scurtă, etîrnată
la centură. Erau protejaţi de o platoşe, cască. jambiere şi
un scut larg. Cînd lăncile erau plecate în jos, virfurile
c.:elui de al'"cincilea rînd depăşeau pe cele ale primului
1ind. Astfel falanga aYea aspectul unui zid de fier. Alexandru, după campania din India, a introdus o modificare. A permis încadrarea în falangă şi a persanilor, rîn1

2
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şirurile ostaşilor. Carele care treceau peste ostaşii
tnarmaţi, fiind uşoare şi alunecînd repede peste
scuturi, n-au pricinuit nici un neajuns, astfel că
acest atac dezlănţuit ca o vijelie s-a încheiat fără

pierderi.
Văzîndu-se scăpaţi de acest pericol, macedonenii pornesc atacul scoţind strigăte puternice. Arcaşii de la aripa dreaptă începură 'să atace cu să
geţi dese pe barbarii care înaintau. De aceea falanga urcă pină la creastă fără primejdie şi îndată
ce s-a putut aşeza pe un loc neted, a pus pe fugă
pe un duşman prost înarmat, obţinînd o victorie
categorică. Dar tocmai faptul că barbarii veniseră
la luptă aproape dezarmaţi i-a ajutat să scape cu
. fuga, căci, lipsiţi de arme, le-a fost uşor să se strecoare printre locurile cunoscute, astfel încît din
tot puhoiul lor au pierit numai o mie cinci sute,
restul scăpînd cu fuga .. Au fost luaţi un mare număr de femei şi copii. Invingătorul puse stăpînire
pe o pradă destul de bogată, dacă ţinem seama de
situaţia acestor regiuni. Astfel deschizînd trecerea
munţilor Haemus, Alexandru pătrunse pină în
inima Traciei.
duindu-~i
şiruri

dispozitivul tactic de luptă ·astfel : primele
de ostaşi şi şirul 16 erau constituite din hopliţi
(ostaşi greu înarmaţi) ; în centru erau amplasaţi arcaşii şi
o trupă de ostaşi înarmaţi cu lănci. ln caz de atac cele
!1.2 rînduri din centru se desfăşurau pe flancuri, cele 4 rînduri de hopliţi rămîneau pe loc pentru a proteja retragerea, sau aveau misiunea exploatării succesului: Acest
dispozitiv de luptă avea avantajul desfăşurării unor
atacuri rapide pe orice teren. A ieşit din uzul tactic datorită rigidităţii, lipsei de supleţe şi de elasticitate, după
infrîngere,:, lui Perseus la Pydna de către romani (168
i.e.n.). Comandantul ei se numea decadarh, iar ostasii
falangei pezeteroi - pedestraşi.
'
trei
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Exista la aceste neamuri o dumbravă consacrată
multă vreme lui Bachus. Aici, cînd Alexandru,
după ritualul barbar, aduse sacrificii zeului al că
rµi cult era în mare cinste la traci, vinul pc care:...l
vărsase pe altar .s-a aprins şi flăcările ridicate în
văzduh erau atît de mari, încît depăşeau înălţi
mea templului. Toţi au tîlcuit această întîmplare
ca un semn că Alexandru se va bucura de o slavă
nepieritoare. De altfel şi alte întîmplări au întărit
credinţa în aceste prorociri. La tracii care se numesc odrizi se află un munte şi un oraş numit Libethrus 1, oraşul bucurîndu-se de mare faimă,
căci acolo s-a născut Orfeu. Unii s-au dus acolo
şi au adus la cunoştinţă regelui ceea ce văzuseră şi
anume, că din statuia divinităţii lucrată clin lemn
de chiparos a curs foarte multă sudoare. Această
minune i-a înspăimîntat pe mulţi, dar prorocul
Aristander îi asigură că această_minune care se referă la Alexandru este o dovadă că poeţii coborîtori din muze vor vărsa multă sudoare ca să-i
cînte faptele lui. Dincolo de munţii Haemus locuiau triballii, o populaţie puternică. Cînd Alexalitlru
coborî la ei, Syrmius, regele lor, avînd cunoştinţă
de mai dinainte de expediţia lui Alexandru, se retrăsese în insula Pcuc'e 2 . Într-adevăr, Alexandru
avea o flotă mică, malurile fluviului erau cit se
poate de povîrnite şi debarcarea _era grea, iar adversarul puternic şi vigilent se putea apăra foarte
uşor. Ca urmare macedonenii, fără să atace, s-au
retras mulţumindu-se doar cu izbîncla cîştigată
împotriva lor, cu citeva zile înainte. Căci înainte

de
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de a ajunge aici, ci atacaseră o altă oaste a triba
llilor şi nimiciseră trei mii de oameni, în vrem
ce macedonenii pierduseră abia cincizeci.

XII. Incetînd operaţiunile militare impotriv:
regelui Syrmius, Alexandru porni cu oastea im
potriva geţilor, care îşi aşezaseră în linie de bă
taie, pe celălalt mal al fluviului, oastea lor for
mată din 4 OOO de călăreţi şi zece mii de pedestraşi
El a întreprins aceste operaţiuni militare nu atî
pentru că era nevoit să le desfăşoare, cit din d
rinţa de glorie, ca să fie proslăvit că a trecut pest.
cel mai mare fluviu al Europei, apărat de cei mai
viteji oameni. Astfel, îmbarcă atîţi călăreţi, ciţi
încăpură pe vase. Apoi urcă o mare parte din pedestraşi în bărci, căd avea foarte multe, iar pe alţii îi trecu fluviul pe burdufuri. Inspăimîntaţi de
atacul neprevăzut al macedonenilor (întunericul
nopţii pe de o parte, grîul înalt de pe malul fluviuKii pe de altă parte, îi acoperea şi nu se vedeau), geţii cu anevoinţă putură să se împotrivească celui dintîi atac al călăreţilor 1 duşmani.
Cînd Nicanor sosi în grabă cu falanga, ei fugiră
şi se îndreptară în dezordine spre oraşul care se
găsea la o depărtare de patru mii de paşi de fluviu. Cînd se apropie şi Alexandru, geţii plecară
luîndu-şi soţiile şi copiii, atit cit putură să ducă
cu ei pe cai, lăsîndu-i pe ceilalţi în mîinile învingătorului.

Regele ordonă ca pe cei capturaţi să-i aducă
căpeteniile de trupă macedonene Meleagru şi Fi· lip. După ce distruse oraşul şi după ce ridică pe
malul fluviului altare lui Jupiter, lui Hercule,
fluviului Istru care i-a fost favorabil cind l-a
64
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zi îşi duse armata pe malul ceo victorie, fără vărsare ele sînge.
i\pJi veniră trimişii popoarPlor vedre şi ai regelui Syrmius cu daruri pe care le socoteau ei mai
de preţ. Chiar triburile germanice care locuiesc în
regiunile începînd de la izvoarele Istrului pină
:iproape de golf ul Adriatic_ei, - au trimis delegaţi,
~ci Istrul îşi are obîrşia în Germania şi ei îl numesc pe limba lor Danubiu.
Alexandru admiră la germani for~a lor tru;lească, ascuţimea minţii lor. îi întrebă de cc se
tem ei mai mult în viaţă, încredinţat că puterea
sa le insuflă teamă şi că ei vor mărturisi făţiş
aceasta. Germanii îi răspunseră că nu se tem ele
nimeni; singura lor teamă e ca numai cerul să nu
cadă pe ei. însă îndeobşte ei leagă prietenii cu oamenii puternici. Mirindu-se de ace~t răspuns neaşteptat, regele tăcu puţin, apoi îi spuse că germanii sint un popor plin de mîndrie şi încheie cu
ei alianţa pe care o ceruseră. Alexandru făcu pace
şi cu Syrmius şi cu alte popoare. Socotind că a
cîştigat destulă glorie în această expediţie, îşi încordă întreaga minte numai pentru războiul împotriva perşilor, pe care nădăjduia să-l cîştige cu
puţine sforţări, d~r cu multe foloase.
A mers vorba că Alexandrn, u11chiul lui Alexandru Machedon, fratele Olimpiei, .a spus că se
simte sleit de războiul din Italia : ,,Ce nedreaptă
e soarta noastră ! În vreme ce eu mă războiesc numai cu bărbaţii, în schimb regele Macedoniei duce
război cu femeile !'; De altfel Alexandru luă cu
dînsul pe toţi regii tracilor care ar fi putut să ridiCe armele împotriva sa, sau ~Pe care i-a socotit
el folositori în războiul împotr~va perşilor. ca şi
cum ar fi un semn de preţuire' că taberele lor ră
măseseră fără căpetenii şi fără aceştia tracii nu
lrecut, în

aceeaşi

lălalt şi repurtă
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îndrăzneau să întreprindă

cinel

nici o acţiune. Pc
Alexandru se întorcea în Macedonia prin t;inutu
agrienilor 1 şi peonilor, află de răscoala iilirilor. Dir
vînzător de cărbune, Bardylis ajunsese rege a:
multor populaţii din acea regiune, constituind c
primejdie pentru Macedonia, piliă ce fu biruit clei
Filip într-o luptă grea. Ridicînd din nou armele,
oastea sa fu complet distrusă de macedoneni şi e}
căzu prizonier în mîinile învingătorilor. Syrmim
s-a stins din viaţă la vîrsta de nouăzeci de ani
Insă fiul său Clitus, care declara pretutindeni că
s-a ivit prilejul potrivit pentru a-şi cîştiga libertatea, îşi convinse concetăţenii săi să pună mina pel
arme împotriva lui Alexandru care era în război
cu vitezele populaţii ce-şi aveau aşezările dincolo
de Istru. De aceea illirii se uniseră cu Glaucias,
regele norodului care se numea taulantienii 2 .
Autariaţii 3 , alt neam, aveau de gînd să-i atace pe
macedoneni în ma{ş, dar Langarus, regele agricnilor, aliat şi prieten cu Alexandru, îi ceru acestuia să-i lase lui această sarcină şi anume : el îi
va hărţui în aşa fcl cu poporul său, incit nu numai
că vor înceta de a-i mai ataca pe macedoneni, ci
ii va convinge să-şi apere bunurile lor. Regele se
bucură foarte mult de atitudinea prietenoasă a
acestui tînăr şi-i trimise daruri, promiţindu-i că-i
va da în căsătorie pe sora sa Cyna, pe care tatăl
său o zămislise cu o femeie din Illiria şi pe care
tatăl său o dăduse în căsătorie lui Amyntas. într-adevăr, agrianul şi-a ţinut făgăduiala, dar fiind
lovit de-o boală grea, în curînd muri, parcă anume
1 Numele unei populaţii din Tracia, învecinindu-se la
sud cu peonii, locuitori din nordul Macedoniei.
2 Populaţie din nord-vestul Illirici.
1 Populaţie tot din Illiria, ncidentifirată_pjJ1ă în prezent
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spre a nu se bucura de învoiala încheiată cu
Alexandru.
După ce autariaţii au fost pacificaţi fără luptă,
Alexandru ajunse la Pelion 1 , oraş al Dassaratiei
situat pe rîul Eordaicus 2 • Adversarii dădeau impresia că sint gata de luptă, căci năvălind afară
din oraşul lor păreau că vor dezlănţui atacul. Dar
deindată s-au şi retras, înainte de a se măsura în
luptă, deşi ei ocupaseră locurile cele mai prielnice
şi codrii şi toate drumurile. Macedonenilor li se
înfăţişă o pPi velişte cutremurătoare : trel tineri
lipsiţi de viaţă şi trei fete ucise zăcind alaturi de
trei berbeci negri înjunghiaţi. Barbarii aduseseră
aceste sacrificii zeilor lor, pentru ca aceştia să
insufle curaj celor ce aveau să plece la luptă. Dar
pentru această fărădelege săvîrşită, un zeu al
răzbunării le-a insuflat~ în loc de bărbăţie şi curaj, frică şi laşitate.
Respingindu-i pină în oraşul lor, Alexandru
hotărise să-i ţină închişi în oraş, inconjurîndu-1
cu un zid exterior, cind a doua zi Glaucias sosi
acolo cu numeroase trupe de taulanţieni. In
această situaţie, regele pierzînd speranţa că va
mai putea cuceri oraşul, se gîndea cum şi-ar putea retrage trupele în siguranţă. El află că Philotas plecase cu turmele taberii la păşunat, fiind
însoţit de o trupă de călăreţi, pentru a face rost
de cereale. Regele auzi că această trupă este în
primejdie, fiindcă Glaucias, ocupind toate înălţi
mile, putea supraveghea orice mişcare care ar fi
putut fi intreprinsă de Alexandru. Atunci Alexandru îşi lăsă o parte din oaste pentru a continua asediul, după ce băgase groaza în illiri, iar
1

11

Oraş

din Iilirla, situat în regiunea Dassaraţici.
Rîu în ţinutul eordeilor din centrul l\fac·edonicl.
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cu cealaltă trupă pl-ecă repede şi se retrase pentru a evita orice pericol.
Dar marşul era foarte anevoios, deoarece întîmpina mari piedici pe de o parte datorită fluviului, pe de al.ta datorită stîncilor înalte şi povîrnite, care în multe locuri făceau ca drumul să
fie atît de îngust, încît cu anevoinţă puteau trece
alături patru oameni înarmaţi. Clitus şi Glaucias
aşezaseră pe munţii povîrniţi unităţi întregi de
arcaşi şi prăştiaşi şi multe cete de ostaşi greu înarmaţi. Atunci Alexandru care distribuise două
sute de călăreţi în fruntea fiecărei falange, porunci ca toţi călăreţii să ridice lăncile numaidecît
la un semnal dat, apoi imediat să le plece în aşa
fel, ca şi cum ar fi voit să le arunce asupra vrăj
maşului, întorcindu-se rind pe rînd
cînd la
dreapta, qînd la stînga. Prin această stratagemă
duşmanul era ţinut în loc.
Regele înainta cu repeziciune cînd împărţin
du-şi falanga în multe unităţi, cînd concentrind-o
într-un singur tot, în cele din urmă înainta în
formaţie triunghiulară şi atacă năprasnic flanculstîng al illirilor. Aceştia fură atît de înspăimin
taţi de repeziciunea şi iscusinţa atacului macedonenilor, încît părăsiră deîndată munţii pc care-i
ocupaseră şi se retraseră spre oraş. Rămăseseră
prea puţini illiri pe creasta muntelui pe care-l
ocupaseră macedonenii şi chiar şi ei fură puşi pe
fugă de acolo. La rîndu-i Alexandru le ocupă poziţia cam cu 2000 de agrieni şi de ostaşi înarmaţi
cu arcuri şi săgeţi, pentru ca de acolo să vină în
sprijinul falangei care primise ordin să treacă
fluviul. La vederea acestei manevre vrăjma~ii se
întoarseră în grabă din nou pe munte, cu intenţia de a ataca ariergarda lui Alexandru în momentul trecerii fluviului, cind trupele de ostaşi
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greu înarmaţi vor fi pe malul celălalt. Dar Alexandru nu se înfricoşă de loc văzîndu-i că se reîntorc şi luptă mai departe cu aceeaşi vitejie. Jn
acest timp, falanga care izbutise să treacă fluviul, scoase strigăte atît de puternice, ca şi cum
ar fi vrut să vină în sprijinul trupelor proprii,
incit vîri groaza în duşmani. De altfel, Alexandru prevăzuse ce se va întîmpla şi dăduse ordin
ca de îndată ce macedonenii vor ajunge pe malul
celălalt, să se rînduiască numaidecît în linie de
bătaie desfăşurîndu-se cit mai mult spre aripa
stingă, unde era punctul cel mai apropiat de fluviu şi de vrăjmaş, pentru a da impresia că trupele sale sînt cu mult mai numeroase.
De aceea taulantienii, temîndu-se că întreaga
oaste macedoneană va dezlănţui atacul asupra
lor, se dădură ceva mai înapoi. Alexandru profită de această situaţie şi îi grăbi pe ai săi către
fluviu ; după ce ajunse acolo, el trecu deîndată
de partea cealaltă cu primele sale unităţi. Duş
manii însă reveniră şi ameninţară ariergarda macedoneană care trebuia să treacă fluviul. Cu ajutorul unor catapulte care aruncau pietre de la
distanţă regele îndepărtă pe vrăjmaş de fluviu, în
timp ce aceia care intraseră în apă ii atac<rn pe
taulantieneni cu o ploaie de săgeţi din mijlocul
apei. In felul acesta macedonenii şi-au urmat
dnrmul în linişte şi fără pierderi. Alexandru se
retrăsese vreme de trei zile, cind i se adme la cunoştinţă că în urma retragPrii i;ak\ vrăjma~ii încredinţaţi că acum au scăpat, ca şi cum ei i-ar fi
pus pe fugă pe macedoneni, şi-au întins pretutindeni corturile fără nici o rînduială, în faţa taberii lor nu mai există nici şanţuri şi nici un val
de parapete, potrivit uzului războiului şi că tau69
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lantienii nu se îngrijesc nici de corpuri de gardă,
nici de străji.
Alexandru luă cu <linsul trupa. de arcaşi, pe
agriani şi trupe de macedoneni pe care le conduceau Pcrdiccas şi Coenus. Noaptea trecu fluviul
cu ei şi înaintă către duşman, dind ordin ca restul trupelor să-l urmeze. Inaintă numai cu trupele uşor înarmate şi fără să mai aştepte trupa,
îi atacă noaptea pe vrăjmaşi, ca să nu piardă prilejul,. căci din pricina întîrzierii sale ei erau
adormiţi şi fără arme. A fost un măcel groaznic.
Foarte mulţi· au căzut prizonieri, iar ceilalţi au
fugit. Alexanclru i-a urmărit pînă la poalele munţilor Taulantieni. Clitus se salvă de acest dezastru
refugiindu-se în oraşul Pelium. Dar, fie că nu
avea încredere nici în întăriturile oraşului şi nici
în curajul concetăţenilor săi, a dat foc oraşului
şi s-a retras ca într-un exil în ţinutul taulantienilor.

XIII. In acest timp zvonurile care străbăteau
Grecia că Alexandru a murit şi a fost învins în ţinutul triballilor, dădu curaj vrăjmaşilor
Macedoniei în nădejdea că se va schimba întreaga
situatie. Ceea ce nu constituie cea mai mică nenorocire în treburile omeneşti este uşurinţa cu
care, după un simplu zvon, credem cu tărie în
faptele dorite de noi din toată inima, ca şi cum o
credinţă puternică şi surdă la glasul raţiunii ar
putea transforma minciunile în adevărt1ri. Se află
şi un om care le dădu asigurări tuturor în privinţa morţii lui Alexandru şi, ca să fie crezut,
arătă rănile pe care le primise el însuşi cu acelaşi
prilej. Acest zvon a fost primit cu bucurie de tetoată
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bani şi răspîndit pretutindeni, dar acest lucru a
fost şi începutrul pieirii Tebei. Inolinaţi să dea
crezare oricărui zvon, unii din aceia pe care Filip
îi exilase, incurajaţi de acest zvon, porniră sub
comanda lui Phoenix şi a lui Prothytes şi-i mă
celăriră pc comandanţii macedonenilor care comandau în Cadmeia 1 şi ieşiseră fără nici o teamă
afară. din oraş. Apoi deoarece cetăţenii îi înconjurară şi-i urmară sub cuvînt că vor eliberarea
patriei, împresurară garnizoana macedoneană şi o
înconjurară cu un val de întărituri şi cu şanţuri
duble, ca să nu poată primi nici alimente, nici
ajutoare. In sfîrşit, trimiseră delegaţi la toate polisurile greceşti, cerind tuturor populaţiilor Greciei să nu-i părăsească în aceste împrejurări, cind
ei vor să redea cetăţii lor libertatea atît de ruşi
nos răpită.
Demostene, stăpînit de vechea ură pe care o
nutrea împotriva macedonenilor, se strădui să-i
convingă pe atenieni ca să acorde sprijin tebanilor. Totuşi, Atena n-a trimis ajutoare tebanilor,
deoarece atenienii, îngroziţi de înapoierea rreaş
teptată a lui Alexandru, socotiră că e mai bine să
aştepte ce va hotărî soarta. Demostene însă a trimis tebanilor ajutoare din mijloace materiale
. proprii şi le-a procurat numeroas.e arme ; prin intermediul lor cei pe care Filip îi dezarmase exercitau o puternică presiune asupra cetăţii Cadmeia. O mulţime destul de mare de oşteni din
Pclopones veniseră la istm 2 • Antipater, pe care
Alexandru îl lăsase ca locţiitor la conducerea
Macedoniei, trimisese să roage pe locuitorii acestei cetăţi să nu se împotrivească hotărîrii comune
1
2

Fortăreaţă din Teba.
Istmul Corintului.
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a Greeiei şi să nu ia parte la nici o acţiune ală
turi de duşmanii lui Alexandru. Totuşi aceştia au
consimţit să-i primească pe trimişii tebani. Deoarece mulţimea ostaşilor din Pelopones erau
mişcaţi de situaţia grea a tebanilor, Astylus, comandantul lor suprem de -0birşie arcadiană, năs
cocea neîncetat tot soiul de pricini pentru a-i
amina, nu datorită faptului că această acţiune ar
fi fost grea, ci datorită lăcorniei, căci pretindea
prea mari sume de bani de la tebanii care aveau
mare nevoie de ajutor. El le ceruse zece talanţi
şi pentru că nu putmă să-i plătească, cei din tabăra promacedoneană îi dădură banii lui Astylus
ca să zădărnicească orice plan de acţiune. Ca urmare fură spulberate speranţele tebanilor în ajutorul arcadienilor. Demostene stărui totuşi ca
măcar alte trupe clin Pelopones să nu lupte împotriva tebanilor. El le dăduse ceva bani, spunînclu-le că mai primise trei sute de talanţi de la
perşi pentru a se înteţi lupta împotriva lui Alexandru.
Regele era informat de toate aceste stări de
lucruri., El plecă cu oa5tea sa şi trecu de Eordeea 1
şi Elymiotida, apoi de stîncile din Stymphaia 2 şi
Paravaia :3_ După şapt~ zile de la plecarea sa din
Pelion, ajunse în Tesalia, la Pelinna 4 . De aici în
şase zile sosi în Beoţia şi de acolo la Onchestos 5 ,
la şase mii de paşi de Teba.
Tebanii care nu ştiau nimic clin toate acestea
îşi făceau tot felul de pregătiri, însă mai mult cu
semeţie decît cu cuvenita prudenţă. Nu le venea
Regiune situată în sudul Macedoniei.
2 , 3 Ţinuturi din munţii Pindului.

1

Cetate neidentificată din nord-vestul Tesaliei.
Oraş în neoţia la vest de Teba. Cei şase mii de
corespund distanţei de circa nouă kilometri.
4

5
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paşi

să creadă că trupele macedonenilor se aflau la
Termopile şi erau aşa de străini de realitate, încît erau încredinţaţi că cel care comanda armata
macedoneană era nu Alexandru cel Mare, ci un
alt Alexandru, fiul lui Aeropos 1 .
Regele îşi aşeză tabăra aproape de templul iui
Iolaos 2 , înaintea porţii Pretida şi hotărîse să le
acorde un răgaz tebanilor de a renunţa la atitu~linea lor ostilă. Dar tebanii, în. loc să le dea satisfacţie cerind· scuze, tăbărîră asupra corpului de
gardă al macedonenilor. Doboriră pe cîţiva din ei,
iar pe ceilalţi îi alungară din posturile lor. Se
apropiară în felul acesta pînă lîngă tabăra macedonenilor, dar fură deîndată respinşi de trupele
de ostaşi uşor înarmaţi ai lui Alexandru, trimişi
împotriva lor. A doua zi, Alexandru voind să-i
ajute pe cei care erau încercuiţi în cetăţuie, îşi
apropie trupele de poarta prin care trecea drumul
către Atica şi aşteaptă să vadă un semn de căinţă
din partea tebanilor pentru a ierta greşeala lor.
Dar cei care doreau pacea erau terorizaţi de puterea celor exilaţi şi a celor chemaţi de aceştia,
care nu sperau să mai scape cu zile dacă macedonenii vor fi stăpîni ai Tebei ; de t9.ceea ei voiau
mai degrabă să piară sub ruinele".. patriei <lecit
să:-Şi dobindească salvarea cu preţul vieţii atră
gind de partea lor şi pe cîţiva fruntaşi beoţieni.
Cit de mare a fost ticăloşia oamenilor, se poate
·vedea din următorul fapt: cind Alexandru le-a
cerut să-i predea pe autorii răzvrătirii ca să ispăşească fărădelegea săvirşită, cerindu-le numai
două capete, ei avură îndrăzneala să• ceară la rin1 Fiul lui Aeropos, din neamul Lynccştilor era căsăt.orit
cu fiica lui Antipater. A fost omorît în 330 î.e.n.
2
Erou legendar, tovarăşul lui· Hercule.
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dul lor pe Philotas

şi

pe Antipater, pe care regele

îi iubea mai mult ca pe oricai;e, şi să dea de ştire

prin crainici că acei care vor să apere libertatea
Greciei, luptînd alături de marele rege al perşilor
împotriva tiranului grecilor, vor găsi oricînd un
adăpost în Teba.
Totuşi oraşul Teba n-a fost atacat din ordinul
lui Alexandru. Dar după cum relatează Ptolemeu, căci alţii spun altfel, Perdiccas care apăra
acea parte a taberei opusă valului de întărituri cu
care duşmanii înconjuraseră Cadmeia, fără a
mai aştepta semnalul de luptă, îi atacă pe tebani.
trecu peste întăriturile ce le aveau şi începu lupta
cu ei. Ba îl convinse şi pe Amyntas care îşi avea
cohorta .prin apropiere să-i urmeze exemplul.
Temindu-se pentru ai ~ăi, Alexandru sosi cu toate
trupele, dădu ordin ca ostaşii uşor înarmaţi să
plece în sprijinul tovarăşilor lor de arme, iar el
se opri cu restul armatei în faţa valului de întărihiri.

Se încinse o luptă crîncenă : Perdiccas, pe cînd
încerca să treacă peste fortificaţii, a fost grav ră
nit şi scos din luptă. Au pierit mulţi arcaşi cretani împreunp cu Eurybotas, comandantul lor.
~ebanii ii atacau cu îndirjire pe macedonenii înfricoşaţi şi-i urmăreau pe cei care îşi căutau scă
parea la Alexandru. Dar cind regele atacă cu falanga aşezată în-. linie de bătaie rîndurile în
dezordine ale adversarului, soarta luptei se
schimbă deîndată şi tebanii atît de mult se în. spăimintară, incit se aşternură pe fugă fără să se
mai gîndească să închidă nici măcar porţile prin
care intraseră. Dar şi cei care apărau cetăţuia
Cadmeia fugiră pe drumurile situate la poalele
ei. Astfel, cel mai de seamă oraş al Greciei a fost
cucerit în aceeaşi zi în care a început să fie ase71
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diat. Au fost săvîrşite cele mai cumplite atrocităţi : femeile fură masacrate de-a valma cu băr
baţii. Nici copiii n-au fost cruţaţi de la măcel.
Dar aceste cruzimi le-au săvîrşit în primul rind
focidienii, plateenii şi cei din Orhomenos . şi
Thespiae 1 , căci bogăţiile de altădată şi purtările
tiranice ale tebanilor şi vecinătatea lor ei le socoteau primejdioase ; pentru aceste motive macedonenii n-au trecut peste marginile legilor răz
boi ului. În cele din urmă s-a adus la cunoştinţa
tuturor ostaşilor să se pună capăt măcelului,
fiind ucişi peste şase mii de tebani ; Alexandru a
ordonat ca ceilalţi locuitori rămaşi în viaţă să fie
luaţi prizonieri. Astfel au fost vîndute peste treizeci de mii de persoane libere din Teba. Clitarchus 2 scrie că din toate prăzile de război s-au
strîns cam patru sute patruzeci de talanţi. Alţi
autori au relatat că aceşti bani au rezultat numai
clin vînzarea prizonierilor. Cei o sută de talanţi
pe care tesalienii îi datorau tebanilor, Alexandru
îi consideră ca restituiţi. 1 Fuseseră prea puţini
aceia care se împotriviseră războiului şi aceştia
au fost singurii care n-au fost luaţi în sclavie.
Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu preoţii şi cu acei
care arătaseră prietenie lui Alexandru şi Filip.
Dintre ceilalţi locuitori, o singură femeie numită
Timoclea, care săvîrşise fapte frumoase, a fost lă
sată în libertate, bucurîndu-se de o bună reputaţie şi în ochii urmaşilor.
între tracii luptind alături de Alexandru, a fost
şi un comandant de cavalerie care, după ce neOrhomenos şi Thespiae - oraşe din Beoţia.
Istoricul Clitarchus a luat parte la expediţia lui Alexandru cel Mare în Asia Mică. Din opera lui ni s-au păs
trat cîteva fragme~te.
1

~
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această femeie, îi ceru prin ameninţări
unde şi-a ascuns avuţiile sale. Femeia,
îndurerată nu atît de bunurile ce trebuia să le
dea, cît de dezonoarea sa, profită de lăcomia
acestui barbar, ca să 1Se răzbune pe el. Ea îi arătă
un puţ în care s-a prefăcut că şi-a aruncat toate
avuţiile sale. Cum barbarul se uită cu ochi lacomi în puţ, lovindu-l cu piciorul ea il îmbrînci
în fîntină şi, fiindcă barbarul încerca să se salveze, aruncă asupra lui o grindină de pietre în
cap, incit îl îngropă acolo.
:rovarăşii de arme a celui uch o luară pe Timoclea şi o duseră înaintea regelui, ca să fie pedepsită pentru uciderea comandantului lor. Alexandru întrebă cine este şi pentru ce vină este
adusă înaintea sa. Ea îi răspunse neînfricată şi
cu \Seninătate în priviri : „Sînt sora lui Teagene,
fostul comandant suprem al tebanîlor, care a murit apărînd libertatea grecilor. Eu am ucis un ticălos ca să-mi răzbun ruşinea ce mi-a făcut-o,
necinstindu-mă. Dacă tu hotărăşti ca, punîndu-mă la cazne, să dau satisfacţie maniilor acestei
bestii, să ştii că o femeie care şi-a pierdut cinstea
nu dispreţuieşte nimic mai mult ca viaţa. Oricîţ
de groaznică va fi pedeapsa mea, eu mor prea
tirziu, fiindcă nu mai pot îndura să trăiesc fără
cinste şi fără patrie !" Cînd Alexandru află adevărul declară că tracul a fost pe drept omorît,
pentru că el nu aprobă isă fie necinstite femeile
libere; după ce o elogie pe Timoclea, ordonă să
i se acorde libertatea ei şi tuturor rudelor ei, 'Şi
le dădu permisiunea de a se retrage unde vor.
Iertă pe toţi urmaşii lui Pindar 1 ca semn de pre-

cinstise pe
să-i spună

1 Pindar (521-441 î.e.n.), marele poet liric grec, autor
a 17 cărţi de imnuri corale şi ode eroice, s-a născut la
Teba.
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ţuire

a poetului care l-a elogiat în stihurile sale
pe Alexandru, strămoşul regelui. El i-a oprit pe
macedoneni să dea foc casei lui Pindar, căci preţuia nu numai virtuţile celor care trăiesc, ci avea
şi respectul pentru memoria oamenilor mari, iar
pe urmaşii acestora îi copleşea cu binefaceri. lntr-adevăr, după ce Alexandru l-a învins pe Darius, a trimis locuitorilor din Crotona 1 o parte
din prăzi, pentru că în timpul războiului lui
!X:erxe, cînd toate coloniile greceşti îşi pierduseră
nădejdea în victorie şi în soarta Greciei, ei au trimis o navă la Salamina sub conducerea lui
Phayllus. Ba chiar le arătă preţuirea sa şi oferi
daruri locuitorilor din Plateea, fiindcă strămoşii
lor <lăruiseră pămînturi grecilor care luptaseră
împotriva lui Mardonius 2 •

XIV. Au fost de altiel multe semne care pre-

vesl~au dezastrul tcbanilor. Cu trei luni înainte
de sosirea lui Alexandru în Teba, a apărut· în

templul zeiţei Ceres, templu numit Thesm:ofore,
o pinză neagră de păianjen. În timpul luptei de la
Leuctra această pînză căpătase culoarea albă şi
ca urmare oraşul Teba a ajuns la o marc propă
şire. Mai mult, puţin înainte de sosirea macedonenilor, din statuile aşezate în for s-a văzut
curgind sudoare. S-a auzit apoi un muget groaznic ieşit din lacul de lîngă Onchestos. Din finOraş portuar· din sudul Italiei.
Generalul persan care a căzut la Plateea în războiul
greco-persan (479 î.e;n.). După Salamina, atenienii au repurtat o mare victorie asupra perşilor (480 î.e.n.), şi pe
uscat, la Plateea (azi Kokla), localitate în Beoţia, la sud
de Teba.
1

2
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tina Dircea ţîşnea afară sînge în loc de apă. ~oate
aceste prevestiri ar fi fost de-ajuns ca să-i înfricoşeze şi pe cei mai încăpăţinaţi, dacă pe cei
hărăziţi unei asemenea soarte nu i-ar fi dus la
pieire trufia.
într-adevăr tebanii, bizuindu-se pe gloria şi
renumele strămoşilor lor, de la a căror moravuri
se depărtaseră mult, încredinţaţi că se vor bucura mereu de aceeaşi soartă, fără să-şi dea
seama că nu mai sînt însufleţiţi de aceeaşi vitejie şi avînt, grăbiră prăbuşirea patriei lor, deoarece nu se temuseră să trimită <lecit zece mii
de oameni împotriva a treizeci de mii de pedestraşi şi trei mii de călăreţi macedoneni, pentru a
se împotrivi unei oştiri cu faimă care repurtase atîtea biruinţe. Cînd Alexandru puse st;:ipînire pe
Teba, el ii întrebă pe aliaţii JSăi intr::'.o adunare
ce atitudine să aibă faţă de acest oraş. Cum în
rindurile aliaţilor săi erau şi focidieni şi un mare
număr de beoţieni care-şi aminteau de vechile lor
conflicte cu tebanii, sfîrşite întotdeauna cui neajunsuri pentru ei şi care erau încredinţaţi că nu
vor scăpa de ura lor şi niu vor avea linişte şi pace
atît timp oit va dăinui Teba, cerură şi obţinură ca
să se dărime zidurile oraşului şi clădirile, iar pă
mîntul să fie împărţit între învingători, după cum
va stabili regele.
Astfel, într-o singură zi fu rasă de pe faţa pă
mîntului Teba, acest vestit oraş situat în mijlocul
Greciei, care se putuse mîndri că din sinul său
au răsărit num,ai oameni de ·seamă, ba chiar şi
zei, după ce fusese locuit de aceeaşi populaţie opt
sute de ani, de la oracolul cu corbii. Căci odinioară cind beoţienii fuseseră alungaţi de traci şi
de pelasgi, oracolul le dăduse acest răspuns :
după patru veacuri se vor întoarce în patria lor
78
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şi vor poposi acolo unde vor vedea corbi albi.
Cind au ajuns în Tesalia aproape de oraşul Arne,
au făcut popas într-un loc unde văzură nişte
corbi albi, pe care copiii îi făceau din ghips. Oraşul Teba a fost ras ele pe faţa pămîntului în cîntece ele flaut, la fel cum Lysandru 1 distrusese
Atena cu şaizeci de ani mai înainte.
Totuşi, Alexandru dădu ordin să se cruţe templele şi toate lăcaşurile sfinte. Luă măsuri să nu
li se producă stricăciuni, fie din neglijenţă, fie
din lăcomie. Pe lingă că Alexandru avea în chip
firesc un mare respect faţă de zei, dar fusese miş
cat de încercarea cîtorva ostaşi care, vrind să
jefuiască templul cabirilor ::!, construit în apropierea ora1ului lor, izbucnind pe neaşteptate o furtună năprasnică, au fost loviţi de trăsnet şi prefăcuţi în scrum de vîlvătaiele focului căzut din
cer. Alexandru nu se atingea de statuile ridicate
în locuri publice, fie ale zeilor, fie ale oamenilor
de seamă. S-a scris că, după cucerire~ şi prădarea
oraşului, mulţi locuitori şi-au ascuns aurul în cutele de la veşmintele statuilor şi că l-au regăsit
după douăzeci de ani, cind Cassandru, fiul lui
Antipater a refăcut oraşul Teba. Se crede că
acesta a ridicat din nou Teba nu atît din milă
pentru cei fugiţi, cit pentru a ponegri amintirea
lui Alexandru pe care-l urîse.
Deşi au fost restaurate vechile. ziduri ale oraşu
lui Teba, nu s-a mai revenit nici la vechile moravuri, nici la vechea situaţie. Teba nu s-a mai
putut înălţa niciodată atita incit să prindă puteri.
Lovită de atitea dezastre, Teba a rămas pină în
1
Vestit comandant al spartanilor, învingătorul atenienilor în lupta de la Aigos Potamos în 404 î.e.n.
2
Divinităi,i anti~e grccc5ti rcprczentînd forţele telurice.
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zilele noastre numai cu aspectul unui oraş de
rînd. Se spune că Alexandru s-a căit mai tîrziu
de ceea ce a făcut, căci nimicirea Tebei este ca
şi cînd ai smulge cel puţin un ochi al Greciei.
Uciderea lui Clytus şi teama macedonenilor care
refuzară cu încăpăţinare să înainteze maj departe
de India, el le atribui mai tîrziu miniei lui
Bachus care a vrut să-l pedepsească fiindcă i-a
distrus patria. Unii au crezut că-Şi moartea regelui care a pornit tot de la un abuz de vin, a fost
tot răzbunarea zeului Bachus.
În sfîrşit, după terminarea acestei expediţii,
Alexandru trimise crainici ca să le aducă la cunoştinţă atenienilor să-i predea pe oratorii care-i
instigaseră aşa de mult îndemnîndu-i să se răs
coale împotriva macedonenilor. Ei le vestiră că,
dacă li se va părea prea scump să jertfească citeva vieţi, atunci să-şi arunce privirile asupra nenorocirii tebanilor. Însă Focion 1, care prin viaţa
lui demnă se bucura de multă preţuire în ochii
concetăţenilor săi, căută să-i convingă că nu fac
bine supărîndu-1 prin înverşunarea · lor pe un
tinăr rege învingător şi-i sfătui pe aceia de care
depindea înlăturarea primejdiei să nu şovăie
să-şi dea viaţa pentru a-şi salva patria, imitind
exemplul fiicelor lui Lea şi Erechteu 2, şi îndepărtînd primejdia ce pluteşte asupra tuturor. Demostene, care era cerut de Alexandru, se ridică la
tribună şi le cuvintă astfel : „Atenienii se amă
gesc dacă cred că prin predarea citorva pot evita
primejdia care-i ameninţă. Macedonenii vicleni îi
1
Orator şi om politic atenian executat ca democrat în
anul 318 î.e.n.
2
Erechteu a fost un rege legendar al Atenei. Textul
face aluzie la patru fete din Atica, sacrificate pe mor„
mîotul unui ciclop.
_,;
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cer îndeosebi pe aceia al căror curaj şi atitudine
cinstită şi semeaţă nu le convine. Cind vor pleca
toţi aceşti apărători ai libertăţii publice, ei se vor
năpusti asupra oraşului lipsit de orice apărare şi
sărăcit, la fel ca lupii care se reped asupra unei
turme de oi lipsite de cîini, ca s-o apere !"
Demostene s-a purtat astfel, vădindu-şi ura
faţă de macedoneni, incit nu putea nădăjaui la o
atitudine binevoitoare din partea acestora. După
moartea lui Filip, el ii convinse pe conducători să
ridice un mic templu în onoarea lui Pausanias,
să aducă sacrificii zeilor, în sfirşit să facă tot ce
trebuie într-o serbare publică unde să domnească
veselia. Despre Alexandru spunea cind că e un
copil, cind că e un ,,margites", cuvînt care înseamnă culmea laşităţii. Atras de al!rul perşilor,
Demostene a fost flacăra sau mai bine zis trimbiţa aproape a tuturor războaielor pe care le-au
desfăşurat grecii împotriva lui Alexandru şi a tatălui său, Filip. El ceruse în faţa tuturor lui
Attalus, cel mai mare duşman al lui Alexandru,
să-i declare război acestuia, făgăduindu-i totodată alianţa şi sprijinul atenienilor.
De altfel, nici locuitorii oraşului Atena nu fă
cuseră greşeli mai miei : ei dărimaseră toate statuile lui Filip şi folosiseră materialul pentru construcţii fără
importanţă, iar poporul orb şi
schimbător şi care nu se gîndeşte niciodată la
viitor. aţîţat de o mină de răsculaţi, în furia sa
săvîrşisc toate ticăloşiile de care era în stare. Dar
din toate atitudinile de vdijmăşie manifestate de
atenieni şi din toate insultele aduse, ceea ce l-a
supărat mai mult pe Alexandru a fost simpatia
faţă de tebani. Ei dăduseră azil tuturor tebanilor,
care izbutiseră să scape cu viaţă după prăbuşirea
oraşului lor, deşi Alexandru le interzisese aceasta.
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Arătară atîta durere faţă de situaţia tragică a tebanilor, încît copleşiţi de tristeţe, atenienii amînară pe altă dată serbările p~ care an de an le
desfăşurau cu o solemnitate deosebită în cinstea
lui Bachus. Totuşi Alexandru, preocupat exclusiv de războiul împotriva perşilor, în loc să se
răzbune, preferă să' ierte toate injuriile aduse lui
de greci. De aceea cînd Demade 1 , pe care Filip îl
preţuise mult, îl .rugă în numele oraşului să-i
ierte, Alexandru îi iertă pe toţi atenienii, chiar şi
pe Demostene, Licurg 2 şi pe alţii, deşi el ceruse
să-i fie predaţi. Nu trimise în exil decît pe Charidemus, care se refugie la perşi. Folosit cîtva
timp de perşi, acesta fu răpus din ordinul lui Darius, fiind socotit prea îndrăzneţ la vorbă. Au fost
şi alţi atenieni de vază care s-au retras din Atena,
datorită urii pe care o nutreau împotriva regelui
Alexandru şi a acestuia faţă de adversarii · săi şi
într-adevăr, aceştia dădură mult de lucru macedonenilor, <lucindu-se la duşmanii lui. Evenimentele au avut un asemenea curs incit nu se mai
afla un grec în care să se mai aibă încredere.
După dezastrul Tebei, ai cărei ostaşi greu înarmaţi erau aşa de vestiţi, nimeni nu se mai în:credea în fortificaţiile unui oraş, cind avea înaintea ochilor căderea Leucadiei. Regele cuceri
Leucadia silind-o să capituleze p;:in foame. Leucadienii se bizuiau pe aşezarea oraşului şi pe
cantităţile uriaşe de provizii, care le dădeau putinţa să reziste la un lung asediu. Dar Alexandru
i Demade (38'!-320 i.e.n.), orator şi bărbat politic atenian. adversar al lui Demostene şi unul din şefii partidului promacedonean. Luat prizonier la Cheroneea de
către Filip, a mediat pacea dintre greci şi macedoneni.
2 Licurg (396-323 î.e.n.), orator atenian, adversar al
"lui Filip al Ii-lea.
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ocu!"î.nd tot teritoriul din jurul Leucadiei, toţi locuitorii se retraseră în Leucadia ; deoarece mulţimea se mărea zi de zi, proviziile lor s-au terminat mai curînd <lecit se aşteptau.
In acest timp, veniră trimişi din Pelopones la
Alexandru să-i adreseze felicitări pentru victoriile pe care le-a repurtat asupra barbarilor -şi
pentru că a pedepsit cutezanţa nesăbuită a unor
greci. Arcadienii, care începuseră să se alăture şi
să dea ajutor tebanilor, îl asigurară că au pedepsit cu moartea pe toate căpeteniile lor, sub imboldul cărora îşi ieşiseră din brazdă, vădindu-şi
duŞmănia faţă de el. Eleenii îi spuseseră că ei
şi-au rechemat în patrie pe toţi ai lor trimişi în
exil, nu pentru altceva, decît pentru că Alexandru
şi-a manife.-;tat simpatia faţă de ei. Etolienii se
scuzară cu aceea că, datorită atîtor agitaţii de
proporţii a7a de mari în Grecia, nici populaţia lor
n-a :rutut rămîne deoparte nepăsătoare.
Megarienii îl făcură să rîdă pe rege şi pe cei
de faţă cu el prin noul lor fel de a-l onora : i-au
declarat că, avînd în vedere dragostea pe care
Alexandru a manifestat-o faţă de greci şi pentru
atîtea binefaceri pe care le-au primit din partea
lui, printr-o hotărirc a adunării poporului, ei îi
confe,:ă titlul de cetăţean în Megara. Deoarece
această cinste n-a fost acordată decît lui Hercule,
regele a primit-o cu bucurie, iar celorlalţi le spuse
că nu urează Greciei altceva decît viaţă lungă.
Şi ca să nu se mai răzvrătească în viitor, el i-a
iertat de tot ce au făcut în trecut. Dar pentru că
nu avea toată încrederea în spartani, readuse în
Messene pe copiii lui Philiadas, care fuseseră
alungaţi de acolo. Dădu lui Cheron oraşul Pellene
din Ahaia şi-şi puse oameni de încredere în Sicyon şi în alte oraşe ale Peloponesului, ca să-i
83
https://biblioteca-digitala.ro

ţină sub observaţii mai
să le afle planurile.

de aproape pe spartani

şi

De altfel, numai în cîteva luni Alexandru putu
realizeze aceste mari fapte. Şi în acest timp
scurt el termină un război atit de greu şi de proporţii atît de mari, depunînd eforturi mult mai
mici <lecit oricare altul. într-adevăr, el mărturisi
că nu datoreşte această victorie decît repeziciunii
cu care acţionase. Cînd cineva îl întrebă cum a
putut supune Grecia, răspunse : „Neamînînd nimic de azi pe mîinc !"
să
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CARTEÂ 'A DOUA
Completarea lui J. Freinshemius
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I. In vremea aceasta regele perşilor era Darius 1 • Se urcase pe tron cu puţin timp înainte de
moartea lui Filip. El fusese ridicat la acest rang
cu sprijinul unui eunuc numit Bagoas. După
moartea regelui Ochus şi a fiului său Arsanes şi
stii:igerea din viaţă a întregii familii, Bagoas, care
nu putea deţine cîrma statului ocupînd el tronul,
s-a străduit din răsputeri să-l încredinţeze unui
persan de vază pentru ca, datorită acestui serviciu, el să se bucure de o trecere neîngrădită. De
altfel poporul persan nu-l considera pe Darius
nedemn de acest rang, căci acesta avea oarecari
legături cu casa regală. Intr-adevăr, Ostaces, unchiul lui Ochus, era tatăl lui Arsanes şi Arsanes
al lui Codoman, căci acesta era vechiul nume al
lui Darius. Cînd s-a suit pe tronul lui Cyrus, a
renunţat la vechiul nume de Codoman, după obi1 Darius lll Codomanul, strănepotul lui Darius Nothus
a fost regele Persiei intre 336-331 i.e.n. Invins de Alexandru cel Mare la Granicos, Issos şi Gaugamela, a fost
suprimat de satrapul Bessus.
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cei ul .rerşilor şi a vrut să i se spună Darius. De
altfel era un mare viteaz în război. Darius îşi
cîştigase această faimă de viteaz, cind a învins
într-o luptă pe cel mai temut duşman care şi-a
manifestat duşmănia faţă de - susţinătorii săi,
atunci cînd Ochus se afla în război cu cadussi 1 •
Darius a fost al zecelea rege al perşilor, de la
Cyrus 2 , . întemeietorul acestui imperiu., căci
Ochus urmase după Artaxerxes 3 , tatăl său; Ia
rîndu-i Artaxerxes l-a urmat pe Darius 4 , căruia
Artaxerxes, fiul lui Xerxes 5 , îi lăsase regatul.
!Xerxes îl primise de la Darius, tatăl său. Cit despre acest Darius, el era fiul lui Hystaspe şi după
ce familia lui Cyrus se stinsese prin Cambyse 6 ,
el smulge sceptrul din mina magilor, printr-o faimoasă conjuraţie făcută de şapte nobili persani.
Sub domnia acestor regi, imperiul perşilor s-a
1 Cadusii, populatie
războinică din Medîa, avîndu-şi
asezările în bazinul rîului Amarados. la vest de Marea
Caspică.
2 Cyrus II. zis ,.cel Mare" (558-529 î.e.n.), din dinastia
Ahemenizilor, creatorul primului stat redutabil persan
sclavagist, înglobind prin cuceriri Media. Lydia, Babilonul etc.
3 Artaxerxes, succesorul fratelui său C.vrus cel Tînăr
pe care l-a detronat şi ucis în 401 î.e.n.
4 Darius I (522-486 ie.n.), considerat cel mai mare rege
persan :prin politica sa de expansiune-campanii contra
scitilor şi grecilor - de care a fost bătut la Maraton
în 490 î.e.n., - şi prin formele şi organizarea statului sclavagist persan.
5 Xerxes (483-465 î.e.n.), fiul lui Darius şi continuator al politicii acestuia de cuceriri şi anexiuni, cunoscut
prin campania contra Greciei şi victoria asupra lui Leonidas, regele Spartei, la Termopile. A f-Ost învins la Salamina de Temistocle şi apoi la Plateea şi Mycale de
Hga polisurilor greceşti, conduse de Atena,
6
Cambyse (592-522 î.e.n.), succesorul Jui Cyrus al
Ii-lea, a cucerH şi. anexat Egiptul Ia 525 î.e.n.
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bucurat de înflorire şi glorie aproape două sute
treizeci de ani, pe vremea cind acest· popor la
începutul său nu se dedase la. plăceri, ci lupta cu
bărbăţie pentru libertate, glorie şi putere. Cu
scurgerea vremii, după ce acestui popor i s-a pă
rut că a cules roadele puterii, ca răsplată a vitejiei sale, persanii au început să privească cu dispreţ această virtute şi îşi trăiau viaţa bizuindu-se
nu atît pe străşnicia lor, cît pe faima puterii pe
care o moşteniseră de la strămoşi. lntr-adevăr,
succesele obţinute de perşi în războaiele cu grecii
se datorează mai degrabă uriaşelor lor bogăţii,
decit puterii armelor. În cele din urmă însă perşii, dîndu-şi seama că cu tot aurul şi bogăţiile nu
pot ţine piept lui Alexandru şi văzînd că nu mai
pot nădăjdui la ajutorul dinafară, fură nevoiţi să
se bizuie numai pe forţele ]or, dar pentru că erau
stăpîniţi de lene şi plăceri, nu şi-au, putut opri
prăbuşirea.

Într-adevăr, nevoile trezesc judecata şi slirnesc
curajul ; în schimb urmările bogăţiilor sînt luxul
şi laşitatea. Aşadar Darius, aflînd de moartea lui
Filip, ale cărui pregătiri de război căpătaseră
mari proporţii şi-i înfricoşaseră toţi supuşii, se
nezu scăpat de orice teamă. Persanii priveau cu
dispreţ numele şi tinereţea lui Alexandru, încredinţaţi că acesta va fi fericit dacă va fi lăsat să se
plimbe la adăpost de primejdii între zidurile oraşului Pella. Dar cînd li se aduseră la cunoştinţă
campaniile lui militare şi biruinţele obţinute una
după alta, începură să se teamă de acest tinăr ,
rege pe care-l dispreţuiseră mai înainte, şi începură să facă cele mai serioase pregătiri şi eforturi în vederea unui război sîngeros, de lungă durată. Deoarece cu prilejul războaielor dinainte
constataseră că ostaşii asiatici nu fJOt fi deopo-
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trivă cu cei din Europa, ,îşi trimiseră recrutori în
Gn~cia, de unde angajară cu plată cincizeci de mii

de ostaşi din tinerii cei mai viguroşi. li puseră sub
comanda lui Memnon Rodia.1;ml, a cărui credinţă
şi vitejie perşii le constataseră din plin cu prilejul a numeroase războaie de mai înainte, după ce
Memnon primise ordin să ocupe Cyzicus 1, şi
ple.că imediat. După ce trecu' în marşuri forţate
prin Frigia 2 , vecină cu Troia,. ajunse pe muntele
Ida 3 , care prin numele său dovedeşte că la cei.
vechi căpătau o asemenea denumire toate locurile năpădite de arbori. Acest munte este cel mai
înalt din1tre toţi munţii care privesc spre Helespont. La mijlocul muntelui exista o peşteră pomenită în multe mituri, care se bucură de mare
faimă şi cinstire, căci se spune că pe muntele Ida
a crescut Paris, - lepădat acolo din porunca tat-ălui său şi şi-a dat părerea despre frumuseţea
celor trei zeiţe : Iunona, Minerva şi Venus.
Se spune că acest munte a fost patria dactilil0r
corybanţi ideeni care descopcriră cei dintîi fierul
şi-l folosiră potrivit îndrumărilor date de Cibela 4 . Corybanţii au adus pe lume acest metal cu
o îndoită întrebuinţare, căci nu poţi afirma că el
constituie un preţios ajutor numai la nevoie şi la
muncă, cîtă vreme este şi o .unealtă primejdioasă
1 Cyzicus (azi Balkîz), oraş portuar frigian în sudul
Propontidei (Marea Marrnara).
2 Frigia, regiune în nordul Asiei Mici la est de Troada,
de-a lungul Propontidei şi la nord de Mysia.
3 Ida (azi Kaz-Dagh), munte situat la sud de Troia,
menţionat în Iliada.
4 Străveche divinitate greacă de origine frigiană, personificare a naturii ca izvor al vieţii, identficată cu Rea,
soţia'lui Cronos. marna lui Zeus, denumită de romani Dea
rnagna sau Matcr majora, mama tuturor zeilor. La llessinunt avea un vestit tc>rnplu.
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pentru cei stăpîniţi de ură şi minie. Se mai spune
Ida este un munte unic în felul său : aptoape
de răsăritul Cariiculei, vînturile bat cu furie la
goalele muntelui, iar pe creasta lui aerul e liniş
tit, soarele se vede chiar noaptea, din vîrful muntelui, dar nu în forma unui glob, ci are o formă
lăţită la orizont şi, după ce învăluie muntele într-o
orbitoare lumină, însă inegal difuzată, îşi reface
trepţat-treptat orbita sa obişnuită. Chiar cind ră
sar zorile, soarele nu luminează. un spaţiu mai
mare ca un pogon de pămînt, însă apoi îşi reia
forma sa obişnuită şi-şi urmează cursul lui cunoscut. Eu cred că imaginea imperfectă a soarelui
care se înalţă în văzduh, datorită faptului că
aerul e d~osebit de rece în timpul nopţii şi faptului că nu adie nici un vînt, este cauza acestui fenomen neobişnuit care nu e altceva decît o iluzie
optică care dispare cînd răsare astrul în forma lui
obişnuită, iradiind căldură. Căci atunci cînd cerul
e senin Şi limpede, razele soarelui străbat mai
uşor atmosfera, dar cînd e negură şi vreme rece,
razele nu pot trece uşoi:, ca şi cum razele lui s-ar
reflecta într-o oglindă care le-ar· difuza, mărin
du-le forţa de iradiaţie.
Teritoriul Cyzicului se întinde de la poalele
muntelui Ida către Propontida 1• Oraşul e construit în mijlocul unei insule de mărime mijlocie şi se leagă de ţărm prin două porturi. Alexandru ajunse ceva mai tîrziu acolo, căci el naviga
pe mare, in timpul sosirii lui Memnon. Memnon
dădu un atac prin surprindere asupra oraşului
Cyzicus. Locuitorii se apărară însă cu curaj şi
re5pinseră atacul.
că

1

Marea Mannara de

astăzi.
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Neputînd cuceri oraşul, Memnon devastă ţinu
tul şi luă prăzi mari. Pe de altă parte căpeteniile
11).acedonene de trupe nu şedeau cu mîinile încrucişate. Parmenio cuceri oraşul Gryneum 1 şi făcu
sclavi pe toţi locuitorii. Apoi. trecînd riul Caicus 2,
împresură Pitanes 3 , un oraş bogat şi cu o aşezare
prielnică care dispunea de un port unde aveau să
debarce trupele venite din Europa. Dâr sosirea
grabnică a lui Memnon îl sili pe Parmenio să ridice asediul. Apoi Palas care se găsea în Troada ~.
cu o mică trupă de macedoneni şi de ostaşi mercenari, îi atacă pe, perşi. Dar dindu-şi seama că
nu e destul de puternic faţă de forţele superioare
numericeşte ale - potrivnicului, se retrase la Rhoeteum 5 •

II. In acest răstimp Alexandru termină tot ce
-avea de terminat în Grecia şi se reîntoarse în Macedonia; el ţinu un consiliu cu cei mai apropiaţi
subalterni ai lui ca să-şi dea bine seama ce :atitudine să adopte: să dezlănţuie sau să evite un
război atît de important şi de greu. Antipater 6 şi
Parmenio, cei mai respectaţi şi prin virstă şi prin
prestigiul lor, îl rugară să nu-şi asume singur
1 Gryneum, ora5 portuar în Eolia (azi Porto Glymi),
în golful Eleat, la sud de Pergam.
!l Rîu în Mysia (Asia Mică). Se varsă în golful Eleat,
la nord de Grynium.
3 Localitate portuară în Eolia în. fata insulei Lesbos.
4 Regiunea din jurul Troii, între Propontida, Frigia şi
Eolja.
5
Aşezare pe promontoriul din vecinătatea Troil.
0
Antipater, tatăl lui Cassandru şi a lui Iolcos, guvernatorul Macedoniei în timpul campaniei lui Alexandru
în Asia, tutorele familiei acestuia, mort în 319 î.e.n.

92
https://biblioteca-digitala.ro

seurile, intreprinzînd o campanie atit de impormtă, mai ales cînd soarta e nesigură, ci să aştepte
i aibă un copil şi atunci va exista un urmaş care
i asigure liniştea şi continuitatea statului, şi nu-

1ai după aceea să se gîndească şi la mărirea pa·iei. Căci în afară de Alexandru nu e nimeni din
ingele lui Filip care să merite coroana regală.
~limpia a făcut să piară toţi copiii lui Filip cti
'.leopatra. Apoi lumea era încredinţată că Arrhiaeus 1 n-ar fi fost potrivit pentru tronul Maceoniei, datorită atît faptului că nu părea a fi în
)ate-minţile, cit şi al imoralităţii mamei sale. Dar
•lexandru nu se împăca să şadă cu braţele inrucişate şi era frămîntat ,de un singur gînd : răz
oiul şi slava dobîndită în urma victoriilor.
•tunci el răspunse : „într-adevăr, ca oameni cintiţi care vă iubiţi patria mai presus de orice, sîn~ţi îndreptăţiţi să puneţi în cumpănă foloasele şi
eajunsurile patriei. Oare cine nu-şi dă seama că
1oi întreprindem o acţiune grea ? Dacă această
ampanie va fi începută fără judecată şi se va
richeia cu un sfîrşit deL".ac:.truo~. orice căinţă clin
.artea noac;tră va fi tîrzie şi nu vom mai putea
epara această greşeală. Înainte de a întinde pînele corăbiei, noi trebuie să ne sfătuim şi să hoărîm dacă ne îmbarcăm sau răminem pe loc, căci
lacă vom naviga în voia vinturilor şi a valurilor,
1tunci drumul nostru va fi la cheremul lor. De
:ceea, cu nu mă supăr că părerea voastră se deoebeşte de a mea, ba chiar mă bucură sinceritatea
roastră şi vă rog s-o păstraţi şi să răspundeţi fără
eamă ~a tot ce vă voi întreba. Prietenii regelui
i cei ~are merită acest nume, prin sfatul lor tre1 Fiul lui Filip şi al unei dansatoare (Filina), proclaiat rege după moartea lui Alexandru, a fost asasinat
n 317 î.e.n. din ordinul Olimpiei.
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buie să aibă în vedere nu numai interesele lor, ci
şi folosul şi gloria regelui lor. Cine e de părere
că s-ar putea proceda altfel decit el însuşi ar proceda, se înşală amarnic, mai ales dacă nu-l îndrumează cum trebuie pe cel care-i cere sfatul.
De altfel, ca să înţelegeţi planul meu tactic,
trebuie să ştiţi că nimic nu e mai dăunător pentru mine <lecit amînarea. După ce am pacificat pe
toţi barbarii din jurul Macedoniei, după ce am
potolit toate răzvrătirile grecilor, e mai bine să
lăsăm să-şi irosească forţele cea mai puternică
armată în trîndăvie şi inactivitate ? Sau e mai
bine s-o ducem în ţinuturile bogate ale Asiei, pe
care odinioară nădăjduiam să le stăpinim şi ca
trofeiele de război luate de la perşi, să fie răs
plata. strădaniilor depuse de această armată sub
comanda tatălui meu şi apoi a mea, care conduc
statul macedonean de trei ani ? Domnia lui Darius este încă proaspătă şi murind Bagoas, care
l-a adus la tron, de la început Darius a fost ac.:uzat de cruzime şi nerecunoştinţă faţă de ai săi.
Şi aceste stări de fapt fac chiar şi pe cei mai supuşi să-i urască pe cei care conduc şi totodată
să-i transforme în răzvrătiţi.
Oare noi vom sta în inactivitate pînă se v(Jr
întări atît autoritatea lui Darius, cit şi forţele lui,
pînă îşi organizează totul în ţara sa şi pînă va
strămuta după aceea războiul în Macedonia?
Dacă noi pierdem vremea stînd cu braţele încrucişate, duşmanul nostru va fi în mare ciştig, pentru că avantajele rezultate din rapiditate vor trece
de partea lui. în asemenea împrejurări prima
convingere sădită în suflet este hotărîtoare şi
vine în sprijinul celui care are în mină iniţiativa.
Ca atare este socotit mai puternic cel care declară războiul şi nu cel care e nevoit să se apere.
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Voi aduce o mare ştirLirc reputaţiei mele dacă îi
voi dezamăgi, spulberînd nădej~ile celor care
m-au socotit vrednic, în pofida tinereţii mele, de
instea pe care n-a obţinut-o tatăl meu cu puţin
timp înainte de a se stinge din viaţă, el, un străucit comandant de oşti, cu atitea dovezi de viejie. De bună seamă, adunarea grecilor nu ne-a
ncredinţat comanda oastei lor, ca să ne dedăm
rîndăviei şi plăcerilor în Macedonia şi să uităm
ne răzbuna pentru vechile şi noil~ insulte pe
1
·are le-au adus şi le aduc perşii grecilor, ci ca
~ ă-i şi pedepsim pentru atitudinea lor jignitoare
1
aţă de noi, izvorîtă dintr-un spirit tiranic si un
e ispreţ neobişnuit.
'
.~ Ce să mai amintesc de acele neamuri greceşti
:i 3spîndite în toată Asia care zac azi sub călcîiul
: tit de apăsător al barbarilor, incit suferinţele lor
> u mai pot fi îndurate? Nu mai amintesc ce ruf ăminţi ne adresa şi cu
ce argumente Delius
fesianul pleda acum ele curind cauza lor, fapte
; e care le cunoaşteţi voi înşivă. De bună seamă
:· ate aceste neamuri, cind ne vor zări steagurile,
'· or trece de partea noastră şi se vor avînta cu
ărbătie la luptă, înfruntînd orice primejdii ală
ri de liberatorii şi răzbunătorii lor, împotriva
ăpînitorilor cruzi şi nedrepţi. Dar de ce să trec
· cu vederea deopotrivă şi cine sîntem noi şi
·ne sînt duşmanii noştri, cînd mi-arunc în jur
. rivirca pentru a căuta ajutoare împotriva unor
.· teamuri pe care ar fi mai ruşinos <lecit glorios a
, învinge, dacă biruinţa s-ar face. prea tirziu aş
. ptată ? Pe vremea părinţilor noştri o mină de
oartani au intrat în Asia, măsurindu-se cu o
!riaşă oştire duşmană şi au învins-o foarte re1
•:
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pede. Perşii au îndurat cu greu ca Frigia, Lyt.lia
Paflagonia 2 să le fie pustiite şi, ori de cite OI
au vrut să se împotrivească, au fost măcelării
pină la ultimul, pînă cînd Agesilaus 3 a fost che
mat din Asia în Grecia din cauza unor răscoal
şi numai în felul acesta li s-a dat răgaz aceste
populaţii să mai scape de groaza în care trăiat.
Cu ciţiva ani mai înainte, zece mii de greci, fări
comandant, fără hrană, s-au retras în patrie di'
fundul Persiei, făcindu-şi drum cu sabia printr
atitea popoare vrăjmaşe pînă ce au ajuns în Gr€,
cia, deşi erau urmăriţi de acea mare armată c
care regele perşilor luptase pentru domnie c
fratele său Cyrus şi pe care-l biruise. 4 Ori de citi
ori această armată persană ii ataca pe greci, J
atîtea ori era împrăştiată şi pusă pe fugă.
Noi care am supus toată Grecia, care am potc:
lit-o în urma atîtor victorii, care i-am biruit i
război pe cei mai puternici dintre greci, iar i;
unii îi avem în rîndurile armatei noastre, să n
mai temem de Asia, după ce a suferit atîtea piei:
deri dezastruoase din partea unui mic număr d
trupe greceşti, pe care noi le-am învins întoţ
deauna ?"
şi

1 Regiune în Asia Mică pe coasta occidentală, situatl
intre Mysia ~·i Caria, cu capitala în ora<;;ul Sardes., regat1:
faimosului rege Cresus, desfiinţat de Cyrus.
~ Regiune din Asia Mică, situată in partea nordiC"ă, J
sud de Marea Neagră, între Bithynia Şi Pont.
.
a Agesilaus. unul din regii Spartei (au fost mai muli
cu acest nume) ; cel menţionat aici e cel care poar11
războiul cu liga democratică condusă de Atena şi reb~
între 380-360 i.e.n., Sparta aliindu-se cu perşii.
4 Se referă la expediţia din PC'rsia pină în Grecia 1
eelor zece mii de mercenari greC'i angajaţi de C.)Tus cu
Tînăr împotriva lui Artaxerxe. Reti·agPr<'a lor a a\'Ut l(i
după moartea lui Cyrus în bătălia de la Cunaxa (-101 î.e.n.·
şi a fost descrisă de Xenofon in Anabasis.
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Prin aceste argumente şi altele pe care le-a mai
Alexandru îi convinse pe toţi, )ncît în
1nanimitate fură de aceeaşi părere cu el. Chiar
•armenio, care fusese de părere să se amine răz1oiul, spuse că acesta este necesar şi-l sfătui pe
Uexandru să-l înceapă cit mai repede. Deci toţi
iind de părere să se grăbească dezlănţuirea răz
ioiului, s-au adus sacrificii lui Jupiter' Olimpi:iiul, aproape de oraşul Diurn 1 în Macedonia.
\.ceste sarrificii fuseră inaugurate de Arheaus 2 _care a domnit după Perdiccas 3 , fiul lui
\.lexandru 4 . Nouă zile au avut loc reprezentaţii
n cinstea celor nouă muze. Apoi Alexandru dădu
> masă bogată într-un cort mare şi frumos im~odobit, la care au luat parte o sută de invitaţi.
~colo se ospătară regele Macedoniei cu pri-etenii
'i cu comandanţii săi, precum şi cu trimişii oraelor. Ordonă să se împartă la toată ostăşimea din
ertfele zeilor şi alte lucruri_, pentru ca această zi
~e sărbătoare să fie ca o festivitate plină de en1uziasm şi veselie, ziua aceasta fiind un fericit
iemn de bună prevestire pentru războiul ce va
,ncepe.
dăugat,

III. La începutul primăverii, Alexandru îşi
!id ună trup0 de peste tot şi trecu în Asia cu o
~rmată mai puternică prin vitejie decît prin nuOraş

portunr situat în sudul Macedoniei ipe coasta
Termail".
· ! Arhelaus I,
r-egc macedonean care a domnit între
H9-399 î.e.n .. iar Arhelaus II, mai tîrziu.
a Perdiccas al III-iea s-a urcat pc tronul Macedoniei
I

}o Jr ului

upă
' 4

35!l i.e.n.

Alcxandn!, rege al Macedoniei (370-359 î.e.n.).
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măr. Parmenio
destraşi dintre

comanda treizeci de mii cte p
care treisprezece mii erau macE
doneni, cinci mii mercenari şi restul îl constitui
trupele pe care aliaţii le trimiseseră pentru ace
război.

Illirii, tracii şi triballii, în număr de cinci m
de oameni, însoţeau armata macedoneană. M
erau pe lingă ei şi o mie de arcaşi agriani. Ph'
lotas comanda cavaleria macedoneană care e
alcătuită din o mie opt sute de călăreţi. Calas c
manda tot atitea trupe de cavalerie din Tesali
Din vestul Greciei nu erau decît şase sute de c~
lăreţi pe care Alexandru i-a pus sub comanda lu
Erigyius. Casandru forma avangarda armatei ma
cedonene .cu nouă sute de ostaşi traci şi peoni
Alexandru n-a stat în cumpănă ca, pornind ct
această armată la luptă, să înfrunte uriaşele forţ1
ale oştirii barbarilor şi dispuse să se ia hrană pen·
tru treizeci de zile. El se bizuia pe ostaşii săi de·
veniţi veterani după atîtea biruinţe şi care prir
vitejia şi experienţa războiului ajunseseră de neîn·
vins, oricine ar fi fost duşmanul şi oricare ar f
fost forţele lui.
Alexandru ii spusese lui Antipater, pe care'lăsase cu douăsprezece mii de ostaşi să conduci
Macedonia şi Grecia în lipsa sa, să facă merct
înrolări de trupe în Europa, pentru a avea re·
zcrve, în scopul înlocuirii pierderilor suferite fii
în -bătălii, fie datorită bolilor care se puteau iv
în ostăşime. Lui i-a rămas numai această nădejdt
a victoriei, căci împărţise totul prietenilor săi.
înainte de a se îmbarca, el împărţise tot cc S(
putea dărui alor săi, ca să rămină neştirbită mă
reţia domniei sale. P0.rdiccas însă n-a vrut să primească darurile oferite şi-l întrebă pe rege ; „TL
ce ţi-ai oprit?·' „Speranţa\ răspunse Alexandru
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replică
şi nouă, fiindcă luptăm sub

La care Per<liccas îi

: „Aceasta ne ramme
steagurile tale !" Deşi
putini au fost cei care l~au imitat pe Perdiccas,
totuşi Alexandru i-a lăsat în pace pe toţi. Cind
regele Macedoniei a fost întrebat unde îşi ţine
tezaurul său, el a răspuns : „Tezaurul meu ·~'::?
află la prietenii mei''. Într-adevăr, deoarece Ale•
xandru era convins că întîmplarca joacă un mare
rol în desfăşurarea evenimentelo1·, se parc că--si
rostuise foarte bine bogăţiile sale, căci dat'ă avea
să fie învingător. urma să găsească altele mai
mari. iar dacă va fi învins, le va pierde şi pe ele.
În această vreme· se arătă plin de dărnicie faţă
de oamenii vrednici şi cu însuşiri ales<', care meritau o soartă mai bună. Puţin a lipsit ca să nu
ajungă datorită dărniciei sale la strîmtoar(,!, dind
locuitorilor ogoare şi pămînturi, ba chiar şi veniturile pe o perioadă îndelungată de timp. Punea
deoparte numai banii necesari războiului şi, cum
avPa puţini bani, îi administra foarte bine. Intr-adevăr, la moartea lui Filip, Alexandru a găsit
în casă aproape şase sute de talanţi şi cîteva pahare de aur şi argint : în schimb datoriile ~e
urcau cam la cinci sute de talanţi. De bună
seamă Filip, deşi făcuse să crească bogăiiile Macedoniei în mod apreciabil, mai ales după ce pascse mina pe mirtelP de aur de la Crenides 1 (el
i-a dat numele de Philippi) care ii aduceau un
venit anual de o mie de talanţi, totuşi, prin r~iz
boaiele dese şi prin daniile făcute, tot el sec~tuise
tezaurul statului. De altfel, Filip făcuse şi mari
cheltuieli ca să refacă şi să împodobească l\Iace1 Oraş
vărsarea

grecesc din sudul Traciei macedonene, la est de
fluviului Struma în goHul Strumei (azi Filibcdjik). Localitate celebră prin bătălia ~i victoria lui Cezar
asupra 1ui Pompei.
!)!)
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donia, foarte săracă. Mulţi relatează că el la in„
ceputul domniei a fost sărac şi cind a avut un
pahar în greutate cam de cincizeci de drahme 1
la culcare îl aşeza sub perna capului. Aşadart fiul
lui Filip porni război impotriva regelui perşilor
care, atunci cind se culca, avea sub căpătîi în loc
de pernă cinci mii de talanţi de aur şi sub picioare în loc de scăunel trei mii de talanţi de
argint,· păstraţi
acest scop în încăperile de dormit, în vreme ce Alexandru adăugase la datoria
tatălui său un nou împrumut de peste opt sute de
talanţi şi din care rămăsese abia cu a zecea parte.
Alexandru se spune că a pornit la război in
cîntecul din flaut al lui Timotheus, într-o stare
de voioşie fără seamăn a ostaşilor, fiind siguri de
bogăţiile barbarilor împotriva cărora duceau răz
boiul. Cu flota navigă pe un lac din vecinătatea
muntelui cu numele de Cercinites 2 • Ajunse mai
întii la Amphipolis 3 şi de aci la gura fluviului
Strymon 4 • După ce trecu fluviul Strymon, o luă
pe lingă muntele Pangeu 5 pe un drum car:e ducea spre Abdera 6 şi Maronea 7 •
De altfel Alexandru hotărise să mărşăluiască
pe malul apei, ca să vină în ajutorul vaselor sale
care înaintau prin apropiere, dacă perşii din în-

în

1 Drahma, monedă grecească, reprezentînd a suta parte
dintr-o mină, iar mina a şaizecea parte dintr-un talant.
Subdiviziunea drahmei era obolul (a şasea parte).
8 Lac şi munte situat la sărsarea fluviului Strurna.
a Oraş portuar la gura fluviului Struma (la sud de lacul
Cercinites).
·
4 Struma de azi.
s Azi Pirnavi, culme muntoasă la est de vărsarea Strumci în golful cu acelaşi nume (Marea Tracică).
11 Localitate portuară pe {"Oasta Macedoniei tracice. in
faţa insulei Tasos.
1
Localitate 1':ituată pe coasta Macedoniei tracice, la est
de Abdefa.
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să-i atace, <le vreme ce erau
Alexandru dispunea de o flotă
cind adversarii de una puternică
in care vasele Ciprului şi Feniciei aveau marinari
pricepuţi în manevrele navale şi cu multă experienţă. Nu de mult, Macedonia' încercase să pună
stăpînire pe mări, dar dispunea de vase puţine
iar aliaţii săi, dacă i le furnizau, n-o făceau cu
bunăvoinţă. Chiar atenienii, cînd li s-a cerut citeva trireme, au trimis numai douăzeci, fiindcă
oratorii lor le-au spus că e primejdios să le dea
multe vase macedonenilor, căci Alexandru le-ar
putea folosi f'hiar împotriva lor. De aici Alexandru se îndreptă către fluviul Ebru 1 pe care, trecîndu-1 uşor, ajunse în ţinutul Paetica din Tracia. Aci, trednd un alt rîu numit Melas 2 după
douăzeci de zile de dnd plecase din Macedonia.
ajunse la Sestus 3 , situat aproape de extremitatea
continentului, Helespont, în locul unde Asia e
de.spi:ţrţită de Europa printr-o strîrptoare îngustă.
Într-adevăr, Macedonia e unită cu Tracia şi, întrucît are două regiuni care se întind spre răsă
rit, ea ar atinge Asia dacă n-ar fi despărţită de
mare. Helespontul este situat în partea dreaptă,
impiedicînd să ,se treacă dincolo. Apoi Bosforul,
al- cărui n urne întreg este Bosforul tracic 4 , desparte Bizanţul 5 de Calchedon 6 .

timplare ar veni
stăpînii mărilor.
neînsemnată, pe

1 Fluviul Mari\a de astăzi, curge de lu nord şi se varsă
în Marea Tracică (Maiea T•:gee).
~ Riu in Tracia macedoneană, ,·ărsindu-se în golful cu
acelaşi nume.
3 Localitate portuară pe coasta estică a Helespontului
(Dardanete de azi).
' Slrîmtoarea Bosfor de azL
5 Constantinopolul de azi.
6 Ora~ portuar situat în faţa Bizanţului, pe coasta asia-

tică.
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Intre aceste strîmtori se află Propontida, care-şi
Bithynia 1, aproape de ţinu
turile pontice. Mai jos de Bithynia se gă~esc
Mysia, apoi Frlgia şi Lydia cu care se învecinează, fiind ceva mai departe de maTe. Mai către
interiorul Asiei sînt ţinuturi vestite prin rodnicia pămîntului şi avuţiile lor şi unde locuiesc
neamuri bogate. In ţinuturile din faţa Traciei şi
Greciei îşi au aşezările iocuitorii Helespontului,
apoi mai departe troienii, cunoscuţi prin tragicul
lor sfîrşit. Mai jos de aceştia locuiesc eolienii 2 şi
ionienii 3 de-a lungul ţăr-mului maritim, pe un
vast teritoriu al Lydiei. In sfîrşit, urmează Caria 4,
legată cu Dorida 5 şi care în cea mai mare parte
este înconjurată de mare şi nu dispune de un teritoriu mai puţin întins în interiorul Asiei. ln
apropiere de aceste ţinuturi sint citeva insule renumite ca Lesbosul eolian, Chios, Samosul ionian,
Rodosul dorian şi multe altele, ale căror nume au
devenit vestite prin monumentele grecilor. Căci
din timpurile vechi grecii ocupau toate aceste ţi
nuturi, trimiţind în dese rinduri colonişti care au
rămas acolo. Dar coloniile ajungind sub stăpinirea
regelui perşilor şi satrapilor lor, vechea lor libertate s-a transformat într-o sclavie barbară.
măreşte spaţiul lingă

1

Regiune

situată

în nordul Asiei Mici, la sud de rviarea

Neagră, incepînd de· la Bosfor.

2 Eolia, regiune în Asia Mică, situată de-a lungul litoralului asiatic pină la golful Eleat, la sud de insula
Lesbos.
s Ioni a, regiune în Asia Mică, la sud de Eolia, de-a
lungul coastei pînă la sud de Milet.
4 Regiune situată la sud şi est de Ionia.
5 Dorida (de la dorieni, locuitorii ei), regiune de coaslră
a Asiei Mici, dincolo de Halicarnas, între Ionia şi Lydia.
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Cînd ajunse la Sestus, Alexandru trimise cea
mai mare parte din trupe la Abydus 1 sub comanda lui Parmenio. Abydus este situat pe cealaltă parte a ţărmului. Ii dădu lui Parmenio o sută
şaizeci de trireme şi multe alte vase pentru transportul aprovizionării. Alexandru cu restul armatei se îndreptă către Eleunte 2 , consacrat lui Protesilaus 3 , al cărui mormînt era o movilă de pă
mînt. în jurul mormîntului erau numeroşi ulmi
de o rar'â frumuseţe. Frunzele crescute pe ramurile
ulmilor cu faţa spre Troia, cad de îndată ce se
.crapă de ziuă, pe cînd celelalte frunze rămîn
verzi în pomi. Acest lucru ar vrea parcă să amintească după cum se crede - cumplita soartă
a acestui erou care în floarea tinereţii fiind, trecuse cu grecii în Asia şi fusese prima victimă a
războiului troian. Alexandru aduse sacrificii eroului şi-l rugă să-i ajute ca să înainteze pe pămintul
duşman sub auspicii mai prielnice, <lecit a avut
el. De aici cu cincizeci de vase mari se îndreptă
către Sigeum4, un oraş portuar care îşi luase numele de la greci şi care trimise şi el o flotă în
timpul'războiului troian.
Cind naviga în mijlocul valurilor din Helespont,
căci el îşi conducea vasul său, aduse sacrificii zeului Neptun şi nereidelor 5 un taur, iar zeilor mării
le aruncă în mare ca dar o cupă de aur, cu care
el făcuse libaţiunea. Cind flota sa ajunse în port,
1 Azi Nagara, oraş portuar grec situat pe litoralul vestic al Helespontului.
2 Localitate neidentificată.
a Erou troian menţionat în Iliada.
4 Localitate portuară situată la intrarea Helespontului.
6 Fiicele di·.;inităţii marine Nereu şi ale lui Doris. Erau
tn număr de cincizeci şi locuiau în fundul mării. Cele
mai cunoscute nereide erau Thetis, mama lui Ahile şi
Amfitrite, soţia lui Neptun.
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Ale·xandru aruncă pe ţărm o suliţă şi sări cel dintîi pe uscat, dedarînd ·că el vrea să cucerească
Asia cu sprijinul zeilor printr-un război drept şi
cinstit. Ordonă să se ridice altare zeilor pe locul
unde a debarcat pe ţărm : lui Iupiter, ocrotitorul
său, Minervei şi lui Hercule. Mai dete porunca
să li se ridice altare şi pe locul din care a părăsit
Europa.

IV. Apoi Alexandru porni spre meleagurile
unde se mai vedeau urmele vechii Troie. Acolo
el cercetă cu de-amănuntul relicvele unor fapte
eroice : un cetăţean îi oferi lira lui Paris, la gestul căruia Alexandru răspunse : „Nu mă incintă
acest instrument al lui Paris care cîntă toate plă
cerile vieţii ce n-au nici o legătură cu războiul ;
daţi-mi în schimb lira lui Ahile, cel ce cînta ispră
vile atîtor oameni viteji cu aceeaşi mină cu care
săvîrşea fapte, întrecîndu-i pe toţi!"
Şi pentru că Alexandru avea o admiraţie deosebită pentru Ahile, din neamul căruia se mindrea
că-şi trage obîrşia, scoţîndu-şi veşmintele de pe
el, dădu ocol mormîntului împreună cu prietenii
săi, îl stropi cu ulei şi-l împodobi cu o coroană.
Hephaestion puse o altă coroană pe mormintul lui
Patrocle, vrînd să arate că Şi el se bucură de prietenia lui Alexandru, cum se bucura Patrocle ce
prietenia lui Ahile.
între multe cuvîntări pe care le-a rostit Alexandru despre acest erou el a spus că Ahile a fost
fericit pentru două motive : mai intîi pentru că în
viaţă a avut un prieten adevărat, şi în al doilea
rînd pentru că, după ce s-a stins din viaţă, a avut
parte de un mare poet. Aduse sacrificii şi în
104
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cinstea celorlalţi eroi, ale căror morminte se vedeau. Adusejertfe lui Priam chiar pe altarul lui
Iupiter Herceus 1, fie ca să-i imblinzească pe zeii
mani 2 , căci Priam a fost ucis de Pyrrhus 3 lîngă
altarul lui Hercule, fie datorită rudeniei pe care
credea că o are el cu troienii, fiindcă Neoptolem
a luat în căsătorie pe Andromaca, soţia lui Hector
rămasă văduvă. Aduse cu multă cucernicie sacrificii zeiţei Minerva pentru care avea o deosebită
veneraţie. Işi atirnă armele în templul zeiţei şi
1uă de acolo altele, despre care· se spunea că sint
de pe vremea războiului troian. Porunci ca aceste
arme să fie purtate de o gardă de ostaşi care mergeau înaintea trupei, ca şi cum i le-ar fi împrumutat
un zeu prielnic în scopul cuceririi Asiei. Cu aceste
arme - zice-se - era înarmat Alexandru la Granicus cind a luptat împotriva satrapilor. De altfel
Alexandru avea preferinţe pentru arme arătoase,
dorindu-le mai mult ca orice alte podoabe.
Aflu că el se servea de un scut mic ctrăl ucit:)r,
de un coif cu creastă acoperită de frumoase pene
albe care atirnau de o parte şi de alta a feţei şi
erau foarte mari. Purta o platoşă dublă de in pe.
piept. Coiful din fier care fusese făurit de Teofil
era atît de strălucitor, incit ai fi crezut că era din
argintul cel mai curat. La gît purta o placă de
metal împodobită cu pietre preţioase. Era încins
cu o sabie foarte ascuţită şi călită cum nu se poate
mai bine ; o făcea şi mai preţioasă faptul că, deşi
1 Epitl't dut lui Jupiter invocat ca :protector al unei case.
' Zeii mani în mitologia romană erau sufletele celor răposaţi, fiind i1wocaţi ca genii protectoare ale familiei cu
prilejul unor anumite sărbători, cînd li se aduceau prinosuri. Curtius Rufus nu comite aici o inadvertenţă istorică decît în ceea ce priveşte termenii, deoarece şi la
popoarele tracice exista acest cult al morţilor.
a Fiul lui Ahile, numit şi Neoptolem.
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era construită din fier, pe de o parte nu era prea
grea, pe de alta, foarte uşor de manevrat. Peste
platoşă mai îmbrăca uneori şi o haină militară
care se numea pe atunci manta siciliană. Insă nu
s-a folosit de toate aceste arme decît ceva mai t:rziu, căci platoşa de care am vorbit a făcut parte
din capturile luate în lupta de la Issos. Cyprius,
regele citienilor 1 , i-a dat în dar o sabie. Rodienii
îi dădură o cingătoare pentru sabie făurită ele
maestrul Helicon, cu mare faimă între vechii artişti, şi care i-o lucrase cu o deosebită artă. Nu-mi
pare rău că am amintit aceste lucruri, pe care
scriitorii vechi le-au socotit demne de relatat ; de
altfel cred că orice faptă sau părere a marilor
regi nu sînt fără însemnătate şi că stirnesc plă
cere. Armele lui Alexandru, chiar cele care îndeobşte erau socotite uşoare, au devenit obiect de
veneraţie de-a lungul vremurilor, incit un roman 2 , după ce cucerise regatul Pontic, şi-a împodobit carul triumfal cu mantaua lui Alexandru.
Construind un pod peste mare, spre a imita pc
Darius şi pe ix:erxes, un altul l-a străbătut îmbră
cat în platoşa lui Alexandru.
După ce a părăsit templul"Minervei, Alexandru
s-a îndreptat către Arisbe 3, unde erau taberele
macedonenilor care veniseră sub comanda lui Parmenio. A doua zi trecu de Percotes 4 şi Lampsacus5
1 Citii sau ciprioţii, locuitorii insului Cipru.
' Se face aluzie la consulul roman Lucullus. contemporan cu Pompei şi Cezar, cînd l-a învins pe Mitridate, ·
regele Pontului, teritoriu din nordul Asiei Mici şi sudul
Mării Negre.
3 Oraş grecesc în regiunea Troadei.
4 Rîu în Troada nordică, vărsîndu-sc în IIclespont.
5 Port în Troada
nordică,.. pe coasta estică a Hclespon tului.
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Şi se îndreptă către rîul Practus care izvorăşte din
muntele Ida şi curge intre Lampsacus şi Abydus,
apoi, făcînd un mic cot către nord, se varsă în Propontida. Lăsînd în urma sa pe Hermotus, regele
Alexandru se îndreptă către Colon.ac 1 , oraş aşezat
în mijlocul ţinutului lampsacienilor. După cc toate
aceste oraşe se supuseră (căci el îi iertase pe lampsarieni), trimise pe Panegoras ca să ia în p.rimire
oraşul priapicnilor 2 pe care ei îl predau de la
sine. Amyntas, fiul lui Arabeus, a primit ordin să
se ducă în recunoaştere cu patru pîlcuri de cer'cetaşi călări, dintre care un pilc era format din
o.staşi clin Apollonia 3 , pc care îi comanda Socratcs, ca să facă recunoaşterea terenului, căci duş
manii nu erau departe şi se pregăteau de război
cu deosebită grijă.
ln fruntea perşilor era Memnon, un comandant
foarte priceput în arta militară. Acesta stăruia din
răsputeri pe lingă ai săi să se retragă luînd orice
ar putea fi ele folos duşmanilor, apoi să distrugă
totul în urma lor, iar iarba de pe cîmp s-o calce cu
copitele cailor : să se dea foc satelor şi oraşeloc şi
să nu dimină <lecit pămîntul gol. Macedonenii au
adus hrană numai pentru o lună şi după o lună vor
trăi din prădăciuni. Dacă li se va tăia· orice putinţă ele a se aproviziona, ei se vor retrage în scurt
timp şi în felul acesta, toată Asia va fi salvată numai cu mici pierderi. Este dureros acest leac, dar

Localitate situată în Troada, la est de Lampsacus.
Populcl\ia ora~ului Priapus, localitate portuară din
nor<lul Troadei, pe consta Propontidei (azi Karaboghd).
3 Oraş mact!donean. situat pc coasta golfului Strymonic,
la est de Amphipolis. F;xistau mai multe oraşe cu numele acesta.
1

!
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în toate împrejurarile, cind primejdia e aproape
oamenii prevăzători fac ca marile primejdii să fit
inlăturate cu pagube mai mici. Ei procedează în·
tocmai ca medicii care, atunci cînd constată că <
parte a corpului e suferindă şi că răul ameninţ~
să se răspîndească peste tot, taie mădularul bol·
- nav ca să se asigw·e sănătatea întregului trup
: Îndeobşte perşii nu recurg la asemenea mijloace
trecind cu vederea exemplele din trecut. Odinioar~
regele Darius a pustiit el însuşi aceste cîmpuri ş:
oraşe, pentru ca sciţii care aveau de gînd să tread
pe aici să nu .găsească nimic. Căci dacă vor să de~
lupta, totul depinde de noroc. Dacă perşii vor fi
·alungaţi de aici; Alexandru va cuceri aceste re- giuni. ln schimb, dacă perşii vor fi învingători, nu
, vor şvea nimiC' de cîştigat.
1
Pe Her~ule 1 să nu şe treacă cu vederea tăria falangei macedanene, pe care zadarnic o va înfrunta
ped~ttimea p_ersană, deşi superioară pumericeşte.

Apoî, ta macedoneni prez-enţa regelui -contribuie
foârte- ntult Ia fabindă, căci ostaşii -care luptă în
fâţa lu1 sînt înSufleţiţi de nădejdiv-~şine şi gloid~. r.roate aceste virtuţt le au macedonenii. Perşiler le lipseşte Darius. -,Nimeni nu stă la îndoială
că e tnai folositor să te lupţi în ţară străină decît
ţara ta~ Dacă îşi vor î~,uşi sfatul ~u, vor trage
numa~- 'foloase i aoum să se gîndea.scă d81Că e bine
să invadeze sau nu Macedonia.
Discursul lut Memnon n-a plăcut nici unui comandant. „Acea!sită propunere - spuneau ei poate să fie bună pentru Memnon rodianul, că
ruia ii convine .să pre1ungească cit_ mai mult răz
boiul, ca să primească multă vreme onoruri şi ajutoare băneşti de la rege, Dar e ruşinos lucru să
trădăm popoarele supuse care şi-au încredinţat
soarta lor în mîinile noastre, şi nici nu ne-am putea

în
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de rege, care ne-a dat ordinul să
!"
Într-adevăr Darius, cînd a auzit că Alexandru
ine din Macedonia, a trimis scrisori tuturor pre, ecţilor săi, dindu-le ordin să pedepsească cu biiul sminteala copilărească a fiului lui Filip, ca
--i aducă aminte de vîrsta şi de situaţia lui ; apoi
ă-1 îmbrace într-un veşmînt de culoarea purpui şi să-l trimită legat cit mai repede la dînsul.
ă scufunde vasele cu marinari cu tot, iar pe osşii lui Alexandru să-i ducă în surghiun pînă la
arginea cea mai îndepărtată a Mării Roşii. Orit de trufie, Darius era foarte sigur de viitorul
ău şi, nebănuind soarta ce-l aştepta, uita de tot
ă oamenii nu sînt atotputernici. El -era încredinat C'ă-şi trage obîrşia din rindurile zeilor şi că puerea sa este deopotrivă cu a zeilor, nesocotind legenda că regii perşilor se trag din Perseu 1 , fiul lui
Iupiter care şi-a dat numele perşilor. Puţin mai
înainte poruncise să se scrie atenienilor o scrisoare
plină de ingimfare, în care le spunea că, de vreme
ce vor mai degrabă prietenia macedonenilor şi nu
pe a sa, ele aici înainte să nu-i mai ceară aur, căci
dacă vor mai cere, el nu le va mai da.
'

ezvinovăţi faţă
urtăm războiul

V. Alexandn1, care înainta mereu, ajunse
într-o regiune pe care regele perşilor o dăruise lui
1 Erou mitic de origină argiană, fiul lui Danae, fiica
~egelui Etiopiei, Acrisius şi- a lui Zeus care s-a unit cu
~a preschimbat într-o ploaie de aur. A tăiat capul Gor~onei ai căror ochi aveau puterea să împietrească pe ori~me ii vedea şi a salvat-o pe Andromeda de un monstru,
:ăsătorindu-se cu ea. Şi-a scăpat apoi mama din mîinile

-imnului PolydeGtes, împietrindu-l cu ajutorul Gorgonei.
IOD
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ordin să nu se facă vreo stri-<
fie cruţaţi şi locuitorii, şi roadelE
pii_mîntului. Prin această purtare voia să-l a-;igun
de preţuirea lui pe acest comandant, singurul pC:
care nu-l dispreţuia, chiar în ipoteza că nu-l va
putea atrage de partea sa. Unii macedoneni se mirau de mărinimia regelui lor faţă de cel mai înverşunat duşman al macedonenilor şi spuneau c:J
el trebuie doborît de îndată ce-l vor avea în mînă,
iar între timp nu trebuie scutiţ de nici o lovitură.
Alexandru le răspunse astfel : „E mai bine să cişti
găm un om prin binefaceri şi să ni-l facem di!1
duşman prieten, căci el va lupta
pentru noi c11
aceeaşi vitejie şi pricepere".
Alexandru ajunse în cîmpiile Adrasteei 1 prin
care curge impetuos riul Granicus. Acolo, intorcîndu-se unii cercetaşi plecaţi cu Hegclochus ca să
facă recunoaşterea terenului, aceştia au arlu" vestea că perşii sint instalaţi în ordine ele bătaie pc
malul celălalt al rîului. Alexandru întîrzie puţin
pentru a se consfătui cum să se treacă rîul şi convocă pe toţi comandanţii armatei. Pentru mulţi trecerea unui rîu atît de adînc li se părea o încercare
îndrăzneaţă şi fără perspectivă de reuşită, mai ales
că malul înalt era foarte greu de atins şi ele ocupat
de atîtea mii de călăreţi şi pedestraşi. Erau unii care
spuneau că luna Desius (adică luna iunie în care se
găseau) este neprielnică pentru macedoneni.
Alexandru nu se temea de vreo primejdie, dar
nu di~preţuia superstiţiile, căci îşi da seama cit de
puternică este în minţile unor oameni simpli influenţa religiei, orlcit de neîntemeiată ar fi fost
aceasta. Atunci declară că luna Desius se va chemQ.
Memnon. El

dădu

căciunc şi să

1
Cîmpia din bazinul rîului Granicus în Troada
Granicus se varsă în Marea Marmura.
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nordică.

tot Artemisius, numele lunii precedente şi, ca să
liniştească spiritele înfricoşate, îl vesti în taină p.:Aristander (care tocmai aducea jertfe zeilor ca sfi
prevestească o trecere norocoasă a rîului) şi-l îndemnă să scrie cu o anumită licoare nişte litere
inversate pe mîna cu care trebuie să ridice mă
runtaiele calde încă ale animalului sacrifi.cat, pentru ca acestea să apară scrise cum trebuie pc ficatul victimei : tîlcul inscripţiei urma să fie că zeii
acordă biruinţă lui Alexandru.
Răspîndindu-se faima acestei minuni, sufletele
tuturora se umplură de nădejde, incit fiecare spu-nea în gura mare că nu trebuie să se mai îndoiască
de nimic după această chezăşie a sprijinului zeilor.
Induplecaţi prin această
stratagemă, ostaşii lui
Alexandru credeau că victoria fără doar şi poate
va fi a lor. Convins că trebuie să profite de avintul ostaşilor săi la luptă, regele trecu trupele deîndată pe celălalt mal, deşi Parmenio îl sfătuise
să mai aştepte măcar o zi (căci o mare parte a
zilei trecuse). La această propunere Alexandru
'
raspunse
cu o ironie la adresa lui Parmenio
zicînd : „Helespontul ar roşi de ruşine dacă a~ şli
că, după ce am trecut peste el, acum şovăim înaintea unui rîu !"
~reisprczece pîlcuri de cavalerie trecură împreună cu regele, luptîndu-se cu valurile rîului.
Dar înainte de a pune piciorul pe pămîntul zdravăn şi de a reface rîndurile răvăşite în timpul
trecerii rîului, cavaleria persană se năpusti asupra lor din toate părţile şi-i supuse unei presiuni
puternice pe macedoneni. Aşadar perşii, neţinind
seamă de sfatul lui Memnon·, s-au hotărît să lupte
(căci Arsitcs, satrapul Frigiei, declarase că el nu
va îngădui să se dea foc nici unei colibe din ţinu111
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tul său şi de părerea lui au fost şi ceilalţi) şi au
venit cu o sută de mii de pedestraşi şi douăzeCi de
mii de călăreţi şi şi-au aşezat tabăra pe malul riului Granicus, ca să folosească rîul ca un puternic
obstacol care ii închidea lui Alexandru poarta că
tre inima Asiei.
Cînd perşii aflară de sosirea lui Alexandru, îşi
rînduiră aşa fel cavaleria pe care se bizuiau in
primul rînd, incit pe Memnon cu fiii săi şi pe persan ul Arsanes îi aşezară în faţa aripii drepte a
macedonenilor pe care o comanda regele însuşi,
căci Parmenio comanda aripa stingă. Arsites se
afla în acelaşi flanc cu Memnon, cu cavaleria
auxiliară a paflagonilor. Spitlu·idates, ginerele regelui Darius, era în fruntea trupelor de rezervă
alături de fratele său Rhoesace, satrapul Frigiei şi
foniei, însoţit de cavaleria hircanilor 1• La aripa
dreaptă două mii de ostaşi mezi şi tot atîţia bactrieni 2 îl urmau pe Rheomitres. Pharnaces, fratele
reginei Arbupales şi nepotul lui Artaxerxes, din
neamul lui J?aritis, comandau centrul armatei, împreună cu. Mithrobarzanes guvematorul Cappadociei 3 • Nifates şi Petanes, Arsaces şi Atizyes li se
alăturară acestora cu pîlcuii de cavalerie aparţi
nind diferitelor noroade.
{!'oată această armată putel'.nică prin efectivele
sale şi care avea de partea sa şi avantajul terenului se năpusti vitejeşte asupra vrăjmaşului, incit
încleştarea deveni năprasnică. In · cea mai mare
1
• ~ Hircania, regiune situată la sud şi est de Marea Casp1ca.
:1 Bactriana,
vast teritoriu situat la nord de Munţii
Hindu-Kuş, între Sogdiana, Aria, l\Jargiana şi Paropamisadae.
3
Regiune situată· intre Marea Neagră -;i extremitatea
estică a Me-diteranei, între Cilicia, A1·meni~ şi Frigia.
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:>rimejdie era regele Alexandru pe care mai toţi
i1 cunoşteau după armele şi faptele sale eroice,
lupă comenzile pe care le da şi asupra căruia se
.ndreptau mai mulţi perşi ca să-l atace. Intr-adc11ăr, în toiul luptei. o suliţă străpunsese o cută a
[)latoşei de metal a lui Alexandru, fără a-l r5ni.
:ind însă fii atacat ae Rhoesace şi Spithridates, cei
IJlai viteji comandanţi persani, se dezlănţui o luptă
I*' viaţă şi pe moarte ; cu acest prilej Alexandru
:şi rupse lanc€a în platoşa lui Spithridates ; cind
puse mina pe sabie ca să încerce să repetP lovitura, fratele lui Spithridates veni călare şi-l atacă
pe nea7teptate cu o sabie persană, lovindu-l cu
at.îta putere dintr-o latură, incit despică crea<;ta
coifului lui Alexandru şi o parte din penaj, iar
tăişul sabi€i ajunse chiar pînă la părul regelui.
Repeiînd lovitura cu care ii spărsese coiful· lui
Alexandru, acesta rămăsese cu capul descoperit.
Spithridatcs se pregătea să descalece pentru a-l
ataca din nou. Atunci Clitus, văzind pericolul în
care era regele, interveni şi se năpusti năprasnic
asupra acestuia şi cu o lovitură de sabie făcu să
cadă la pămînt braţul barbarului cu sabie cu tot.
Alexandru îl doborî cu sabia pe Spithridates.
Totuşi, perşii luptară cu curaj pină cind, uluiţi de
moartea atîtor comandanţi - căci pieriseră foarte
văzînd că şi falanga macedoneană a tremulţi cut riul, călăreţii se puseră pe fugă. Nici pedestri-mea persană n-a relcistat mult timp in linia de
bătaie. Incredinţaţi că toată cavaleria lor este destul de puternică pentru a-l 'zdrobi pe vrăjmaş,
perşii se gîndeau mai mult la prăzi decit la luptă ;
de aceea, surprinşi de victoria macedonenilor, ceea
ce a urmat a fost mai degrabă un măcel al ~elor
priJ1.'li dccit o luptă.
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Insă trupele de mercenari de sub comanda lui
Omares, aşezate pe o. colină, ·se apărau vitejeşte,
fiindcă acesta se împotrivea atît predării cit şi primirii unor anumite condiţiuni. în încăierarea cu
acosta au căzut mai mulţi macedoneni decît pieriseră în lupta cu cavaleria inamică. Chiar şi regele
Alexandru care lupta in primele rînduri a fost
ameninţat de o mare primejdie, căci calul pe care
călărea a fost ucis de un persan, străpuns fiind de
sabia acestuia. Mîniat de împotrivirea intîlnită,
Alexandru îl înconjură pe duşman cu cavaleria sa
şi apoi cu falanga, şi-i hăcui pc persani, făcînd un
măcel cumplit în rîndurile lor ; au scăpat cu viaţă
numai vreo două mii de persani, care s-au predat.
Cu totul din rindurile persanilor au căzut două
zeci de mii de pedestraşi şi două mii de călăreţi.
Au fost luaţi cam tot atîţia prizonieri. Dintre comandanţi au scăpat cu fuga Mcmnon împreună cu
Arsaces, Rheomitres şi Atizyes. Ceilalţi au murit
datorită rănilor, luptînd vitejeşte. Arsites şi-a
c~utat scăparea în Frigia şi, fie de ruşine, fie de
părere de rău că el a fost, pe bună dreptate, pricina acestui dezastru, şi-a curmat singur viaţa.
Alexandru a pierdut puţini ostaşi în această
luptă, cam treizeci de pedestraşi şi şaptezeci şi cinci
de călăreţi, în schimb pe· cei mai viteji. De aceea
pentru a le demonstra tuturor că oricare ar fi sfirşitul războiului, vitejia se va bucura întotdeauna
în ochii lui de cuvenita răsplată şi cinstire pentru obţinerea victoriei, Alexandru îi copleşeşte cu
daruri pe toţi ostaşii săi, împărţindu-le prăzile
capturate de la perşi, iar celor morţi le face o înmormintare măreaţă, îngropîndu.:.i cu armele lor
şi alte podoabe militare ; pe părinţii lor şi pe copiii macedonenilor căzuţi i-a scutit de dajdii către
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stat. Pe răniţi i-a tratat cu o deosebită grijă ; însuşi regele umbla din cort în cort ca să cunoască
personal situaţia; el cerceta pe fiecare grav-rănit
chiar dacă făcea parte din rîndurile ostaşilor simpli şi răsplătea prin daruri, laude şi distincţii vitejia lui, făgăduindu-i rccomţ-f'nse şi mai mari.
Această mărinimie i-a făcut pe toţi să fie credincioşi regelui şi nici unul n-a şovăit să se jertfească pentru cel care nu admitea ca în viaţă ai
săi să fie săraci ~i după moarte lipsiţi de onoruri.
Indcoscbi aduse cuvenitele onoruri celor două
zeci şi cinci de călăreţi clin rîndurile escadronului
de „prieteni" care şi-au dat viaţa luptînd într-un
loc neprielnic, fiind copleşiţi de numărul uriaş al
perşilor. Dădu ordin ca numai sculptorul Li.sip,
cel mai vestit artist al epocii sale, să facă statui
ecvestre de bronz în amintirea lor. Statuile au
fost aşezate în oraşul Diurn din Macedonia. Dupi
multă vreme, cînd regatul Macedoniei a fost des-·
fiinţat, statuile au fost trarisportale de Q. Caecilius
Metcllus 1 la Roma.
Victoria se datoreşte în primul rînd regelui
Alexandru. El îşi rînduise armata în linie de bă
taie cu multă măiestrie, observase natura terenului, trecuse trupele peste fluviu nu de-a dreptul,
ci în diagonală, ca nu cumva cînd vor ieşi din
apă perşii să le atace deîndată. Cind ostaşii săi
erau într-o situaţie critică, Alexandru a făcut să
le creasr.ă avintul prin vorbele sale de îmbărbă1 Prnetor, consul, proconsul, censor (mort în 105 î.e.n.),
supranumit l\.Jacedonicus, cel care în urma războiului cu
Macedonia şi Grecia a desfiinţat statul macedonean în
146 î.e.n., transformîndu-1 în provincie romană. A construit ur. celebrG portic şi două temple dedicate lui Ju.!
pitei !;i Minervei, pe care le-a împodobit cu statui şi
scu1pturi aduse din Macedonia şi Grecia.
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tare, spunîndu-le că măcar o dată să-l mai atace
pe vrăjmaş cu străşnicia lor obişnuită. De altfel
şi prin vitejeştile sale acţiuni Alexandru a fost la
înălţime : pe mulţi i-a ucis cu lancea, pe alţii cu
sabia, iar persanii care se năpustiseră asupra sa ca
să-l atace au fost cei dintii care au fugit. Chiar
hotăririle sale, în aparenţă temerare, dovPdeau mai
multă judecată <lecit îndrăzneală. Dar pentru e:ii
macedonenii aveau să lupte cu un adversar r:u
forţe proaspete şi mult superior numericeşte, el
s-a străduit să-şi întărească trupele chiar cînd
ajunseseră într-o situaţie disperată, căci o dată
rînduite în faţa rîului şi fără nici o posibilitate ele
a scăpa prin fugă, singura măsură care le mai ră
măseseră pentru a se salva era dobîndirea biruinţei. Tesalienii care constituiau grosul cavaleriei
macedonene în ziua aceasta s-au încununat Cil
nimbii unei mari glorii, dar şi ceilalţi şi-au făeut
datoria, mai ales călăreţii, căci această luptă a fost
cîştigată în primul rînd de cavalerie, deoarece pedestraşii se retrăseseră.
Apoi Alexandru ordonă să fie îngropaţi cei mai
de seamă din rîndurile perşilor şi toţi mercenarii
greci, care căzuseră doboriţi de macedoneni. Pe cei
care-i prinsese vii, a poruncit să fie trimişi in închisorile din Macedonia, fiindcă s-au împotrivit
hotărîrii comune a grecilor şi au luptat în rîndLl-·
rile duşmanilor, pentru ca patria lor să fie subjugată de barbari. 1n schimb a lăsat liberi pe tebar.i
care, după ce oraşul lor fusese ruinat şi ogoarele
distruse de macedoneni, fuseseră împinşi mai degrabă de disperare la luptă decit din dorinţa de a
purta război, căci după atîtea lovituri îndurate de
aceşti oropsiţi ura la Alexandru se transformase
în milă. După aceasta Alexandru alese trei sute
de scuturi şi le trimise Minervei din Afona cu u
H6
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frumoasă inscripţie : „Alexandru, fiul lui Filip ·şi
toţi grecii, afară de spartani, trimit acest dar din
trofeele capturate de la. locuitorii barbari din
Asia".
Făcu acest gest căci, aclucindu-le grecilor dovezile victoriei, el se gîndea că ci vor fi mai supuşi
în alte împrejurări şi critică trufia spartanilor care
se rupseseră de majoritatea grecilor şi se lipsiseră
de laurii izbînzii in acest război. N-a uitat nici pe
mama sa pentru care Alexandru a avut întotdeauna un deosebit cult. I-a trimis, din trofeele capturate de la cei bogaţi, vase de aur şi argint, stof~
de purpură şi alte lucruri preţioase.

După bătălie Alexandru se reîntoarse la
şi mulţumi zeiţei Minerva care l-a ajutat să
întreprindă acest război atît de priIJlejdios, potrivit

VI.
:-froia

semnelor prevestitoare. într-adevăr, puţin mai
înainte, după ce ajunse la Troia, în urma traversă
rii Helespontului, cum am istorisit mai sus, el a
văzut înaintea templului Minervei o statuie a unui
cavaler călare, trintită la pămînt. Ea îl înfăţişa pe
Ariobarzanes care odinioară fusese satrapul Frigiei. Aristander tălmăci acest fapt ca o prevestire,
spunindu-i lui Alexandru că el va obţine în curind o strălucită biruinţă cu cavaleria sa, şi nu
departe de Frigia, în care luptă va doborî cu
mina sa pe un mare comandant al duşmanilor.
Lupta n-a contrazis prezicerile prorocului, căci
Spithridates, cloborît de sabia lui Alexandru, i-a
întărit prezicerea. De aceea el împodobi cu multă
grijă acest templu cu obiecte preţioase, dar pentru
că Troia nu se deosebea mult de un sat oarecare.
ii dădu numele de oraşul Ilion. Ca să-şi păstreze
il7
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cu demnitate acest strălucit nume, însărcină oameni care să ai bă grija să reconstruiască şi să mă
reasc1 Troia şi dispuse să fie socotit oraş liber şi
scutit de orice sarcini. Cînd a văzut că templul zeiţei este prea mic şi în paragină, pentru eternizarea locului se preocupă de construirea unui
templu măreţ. Dar pe cînd nutrea acest plan mă
reţ, l-a răpit moartea, iar urmaşîi săi nu i-au mai
adus la· îndeplinire planul.
Această biruinţă i-a deschis însă regelui poarta
spre întreaga Asie de la Eufrat pînă la Munţii
Taurus 1• Îngrozite de această neaşteptată înfrîngere în care îşi pierduseră nu numai trupele, ci şi
comandanţii lor, popoarele nu mai aveau altă cale
ele aşteptat în generozitatea învingătorului şi de
aceea se străduiau să-l cîştige de partea lor printr-o grabnică supunere. încredinţă lui Calas, comandantul tesalienilor, guvernarea Frigiei pe care
Arsites, prin sinuciderea sa, o lăsase fără conducă
tor. Multe populaţii care îşi aveau aşezările pe
· lingă munţi, au coborît şi s-au predat cu tot ce
aveau regelui Alexandru. El H luă sub ocrotirea
sa şi-i trimise la vetrele lor. Iertă populaţia zeliţilor, fiindcă el ştia că au fost constrînşi de per~i
să lupte împotriva sa. Impuse tuturor aceleaşi dări
pe care obişnuiau să le plătească lui Darius. După
aceea a supus la plata acestui tribut, fără excepţie,
toate populaţiile din Asia care i s-au închinat lt1i.
El ştia că orice stăpinire străină nu este iubită,
chiar dacă se dovedeşte mai blindă <lecit a unui
rege băştinaş, iar dacă la vechile dări se adaugă
altele noi, ea devine de nesuportat. De aceea cînd
cineva îi spuse că -ar putea să perceapă dări cu
1

1

Şir de munti care încep din Licia, se continuă în Po-

dişul

Anatoliei şi străbat partea meridională a Asiei Mici.
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mult mai mari de la un imperiu atît de întins, el
îi răspunse : „Nu-mi plac grădinarii care în loc să
culeagă frunzele legumelor, taie planta din rădă
cină''. Alexandru a aflat că oraşul · Dascyleum 1
este apărat de o garnizoană a perşilor. A trimis
acolo pe Parmenio, pe care locuitorii l-au primit
deîndată, deoarece cînd au auzit că au sosit macedonenii, perşii au fugit. Alexandru s-a îndreptat
apoi către Sardes 2 , capitala tuturor oraşelor că
rora regii persani le dădură porunca să se supună
satrapilor persani din regiunile maritime.
Alexandru nu se depărtase mai mult de şapte
zeci de stadii de oraş, cînd Mithrenes, pe care Darius îl însărcinase cu apărarea cetăţii Sardes, capitala Lydiei, îi ieşi în întimpinare întovărăşit ele
locuitorii de frunte, ca să-i predea oraşul, fortă
reaţa şi bănetul păstrat acolo. Alexandru primi
solia lor cu bunăvoinţă şi plecă spre rîul Hermus 3 ,
aflat la o depărtare de douăzeci de stadii de oraş.
Aşczîndu-şi acolo tabăra, trimise pe Amyntas, fiul
lui Andromcnes, să ia în primire o cetate care se
preda. Această cetate era aşezată pe o măgură
înaltă, la care nu se putea ajunge prin nici o parte
şi care ar fi rezistat în faţa oricărui atac, chiar
dacă n-ar fi fost împrejmuită cu ziduri, metereze
şi parapete şi ar fi putut fi cucerită numai după
un· asediu îndelungat. Bucurîndu-se de norocul
lui, căci îl frămîntase foarte mult cucerirea acestei
cetăţi întărite, care n-ar fi capitulat decit după a
lungă împresurare şi acum văzîndu-se scăpat dl!
Oraş portuar· în Bithynia, pe coasta sudică a Proponticlci Marmarn (azi Vaskili).
2
Străvechi şi important centru economic şi politic grecesc situat la est de Smirna (Asia Mică), capitala Lydiei.
3 Rîu care curge de la vest spre est şi se varsă în Mediterana în golful eu acelaşi nume.
1
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această povară, hotărî să înalţe

un templu lui Jupiter Olimpicul în acel loc. Pe cinel el cerceta cu
grijă ca să găsească locul cel mai potrivit pentru
construirea templului, deodată s-a dezlănţuit o
furtună însoţită de o ploaie atît de abundentă, incit a umplut cu apă o parte a fortăreţei acolo unde
fusese cîndva palatul regilor Lydieni. încredinţat
că î~işi zeii şi-au desemnat locul consacrat, Alexandru dădu ordin să se zidească templul acolo.
Apoi lăsă comanda fortăreţei în sarcina lui Pausanias, unul din cohorta prietenilor săi devotaţi,
dindu-i în ajutor pe agrieni. Pe celelalte trupe ale:·
aliaţilor le-a trimis sub conducerea lui Calas şi
Alexandru, fiul lui Aeropus, în satrapia lui Memnon. Pentru stringerea dărilor însărcină pe un oarecare Nicias. Pe Asandru, fiul lui Philotas, l-a trimis în Lydia, ale cărei hotare se întindeau pină la
satrapia lut Spithridates. 1-a dat în acest scop că
lăreţi şi cîteva cohorte de ostaşi uşor înarmaţi, cit
a găsit el cu cale că sînt îndestulătoare deocamdată. Lydienilor le-a îngăduit să se folosească nestingheriţi de legile lor. Şi fiindcă-ştia că locuitorii
din Sardes sînt adepţii cultului Dianei _pe care o
numesc Celaenes, aprobă ca templul să aibă drept
de aziL Pe trădătorul Mithrenes l-a tratat cu
cinstea ·cuvenită, pentru ca pilda lui să-i convingă
şi pe alţi satrapi să-l trădeze pe Darius. După cîtva
timp l-a însărcinat să îndeplinească funcţia de guve~nat?r al Atmeniei. În c;tatea Sardes s-au găsit
scnson unde erau trecute mtre altele şi sumele p~
care satrapii perşilor le plătiseră grecilor, ca să-i
convingă să lupte împotriva macedonenilor. Aici
află că Demostene primise în acest scop mari sume
în statere de aur şi că sciisorile lui se păstrau
acolo. Dar fiindcă făcuse pace cu atenienii, Alexandru hotărî să treacă cu vederea această situa120
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ţie. lnsă

se gîndea că trebuie să ia mdsun impotriva atitudinii lui ·uemostene, ca să-i ţină peatenieni sub ascultare, căci răzvrătirea acestora
avea să c6alizeze întreaga Grecie împotriva sa. Nu
i s-a părut altul mai potrivit ca Phocion 1 pentru
deosebita credinţă şi cinste şi pentru virtuţile lui
statornice. Sărăcia pentru el era o onoare. Aşa l-a
cunoscut pe Phocion la început, cind era nevoie
de un asemenea om. Apoi mai admiră sufletul
mare şi vitejia lui dovedită în multe împrejurări
după căderea imperiului lui Darius, cind Alexandru devenise aşa de mindru, incit nu mai socotea
pe nimeni vrednic să-i mai adreseze cuvintul „salut". Cu toate acestea se ştie că a acordat această
cinste deosebită numai la două persoane, şi anume
lui Antipater şi lui Phocion.
Se ştie că Alexandru i-a trimis într-o zi lui Phocion un dar de o sută de talanţi. Apoi ii dădu voie
să-şi aleagă unul din patru oraşe cunoscute ca :
Cius 2 , Eleea3 , Mylassa4 şi Gergithus 5 ; in locul
ultimului oraş unii pun Patara 6 • Insă Phocion nu
primi nici unul din aceste favoruri. Dar ca să nu
pară că dispreţuieşte prietenia unui rege atit de
puternic, ceru ca sofistul Echecratides, Athenodor
din Insula Imbros 7 Damarat şi Sparton din Rodos,
ţinuţi sub pază în cetăţuia din Sardes, să 4ie puşi
• Orator şi general atenian, contemporan cu Demostene,
partizanul păcii cu Filip al Ii-lea, convins că Atena nu
poate ţine piept Macedoniei.
2 Oraş în Bithynia.
3 Port situat po coasta Golfului Eleat (Asia Mică), '1a
sud de Pergam.
~ Localitate în Caria, la nord de Halicarnas, azi MeUssos.
s Localitate în Troada. la nord-est de Troia (azi Tşan).
11 Localitate în Licia (azi Furnes).
? Insulă în Eg€e, situată la nord de Insula Lemnos.
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în libertate. Această măsură fu adusă la îndeplinire fără întîrziere. Alexandru porni apoi spre
Efes ; căci cei care erau însărcinaţi cu apărarea
acestui oraş, auzind de prăbuşirea perşilor, au
plecat cu două dintre corăbiile efesienilor.
Intre aceştia erau şi Amyntas, fiul lui Antiochus, care fugise din Macedonia, fără să fi suferit
vreun neajuns ; dar fiindcă se temea de rege şi
fiindcă îl ura pe Alexandru, nici acesta nu putea
rămîne nepăsător. După patru zile de cîncl plecase
din Sardes, Alexandru intră în Efes. Aci readuse
pe surghiuniţii care fuseseră alungaţi în mod abuziv de conducerea oligarhică, ino;titui republica şi
o încredinţă poporului. Poporul stăpîn pc libertatea dorită de atîta timp ceru să fie pedepsiţi cei
care îl chemaseră pe Memnon, prfldaseră templul
Dianei, distruseseră statuia lui Filip şi pricinuiseră stricăciuni monumentului ridicat în cinstea
lui Heropytus, aşezat în for ca liberator al oraşu
lui. Dintre aceştia, Pelagon şi fratele său Syrfax,
precum şi verii lor au fost ridicaţi din templul în
care îşi căutaseră refugiul şi au fost deindată ucişi
cu pietre. Şi pentru că se săvîrşeau mereu fără
delegi, atacuri şi samavolnicii, Alexandru opr~
poporul să-şi mai descarce minia şi interzise să
mai cerceteze cineva aceste lucruri ori s[1-şi mai
manifeste cineva revolta. Prin aceste măsuri fură
sa~vati ~runtaşii şi cei mai ?og~ţi oameni ai oraşu
lm, cac1 sub pretextul unei crime adevărate sau
ticluite, averile şi demnitatea lor ar fi căzut pradă
urii şi lăcomiei populaţiei.
în acest timp locuitorii din Magnesia t şi cei
din Trallcs 2 trimit soli la Alexandru ca să se su~raş clin ~onia,. situat la sud-est de Efes, nstit prin
rnfrrnger~a lui_ Anh~h cel Marc de către fraţii Scipioni.
•

1

e Localitate m Cana, la est de Magnesia.
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.pună lui. El dădu ordin lui Parmenio să trimită
'&colo cinci mii de pedestraşi şi două sute de că
lăreţi. De asemenea trimise pe Alcimalus cam cu
acelaşi număr de trupe în jurul oraşelor eolienilor
şi ionienilor, care erau supuse perşilor şi-i sfă
tui şi pe unul şi pe altul să desfiinţeze stăpînireu
oligarhilor şi să se introducă peste tot republici
democratice. într-adevăr, Alexandru aflase că
poporul prefera acest sistem de guvernare şi d2
aceea barbarii persani puseseră la cîrma statului
tirani, ca să-l ţină în friu.
· ln ziiele în care Alexandru a făcut popas la Efes
ca să se mai odihnească după atitea griji, se ducea
deseori în atelierul lui Apelles, vrînd ca numai penelul lui să-i picteze portretul. Atît de mult l-a
iubit pe Apelles, incit Alexandru, simtind că artistul s-a îndrăgostit de cea m.ai iubită femeie a sa,
regele i-a dăruit-o lui. Ea se numea Pancasta şi
era din Larissa, oraş de seamă din Tesalia şi regele ţinea la ea foarte mult şi pentru că era deo:'lebit de frumoasă şi pentru că era cea dintîi femeie
pe care o plăcuse ca tînăr. 'finind seama de nobleţea sufletească a lui Alexandru, nu se cuvine
atelierul lui
să amintim ori să credem că în
Apelles Alexandru ar fi vorbit vrute şi nevrute
şi că ar fi fost oprit o dată de Apelles printr-o
glumă muşcătoare. De altfel, asemenea vorbe nu
se potrivesc cu măreţia unui rege atît de strălu
cit şi cu modestia pictorului care nu era mc:i
redus la minte, nici neştiutor. Cit priveşte pe
Alexandru, el sucliase de mic copil artele frumoase cărora, deşi nu s-a dedicat de loc, nu înseamnă că nu ştia să le aprecieze cum se cuvine.
Mai aproape de adevăr este această versiune
pe care o relatează unii. Se spune că la Apelles
locuia un preot al zeiţei Diana din Efes care se
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numea Megabyzos şi Apelles i-ar fi spus. acestui .
„Cit timp taci şi nu vorbe~ti,, aurul ş~ p~rp~ m
cu care eşti îmbrăcat fac sa ţ1 se ad~ca cinsti.
din partea mulţimii, dar cînd v?rbeş~1 _de .lucr . la'
pe care nu le înţelegi, rîd de tine pma ş1 cop_ .1
care amestecă culorile pe paletă! 04
In Efes, Herostrat dăduse foc unui templu c
lebru, cum . am mai spus, şi atunci efesienii
reconstruiau cu cea mai mare atenţie şi cu foar
multe cheltuieli. Vrind să vină în sprijinul 7,eu
lui lor Alexandru a dat ordin ca tributul p
care efesienii obişnuiseră să-l plătească perşilo
să-l dea zeiţei Diana. Recunoscu acestui templ
dreptul de azil care, zice-se, încă din vechim r
fusese respectat chiar de către Bachus şi Her t
cule. Mări spaţiul templului astfel incit să aib '1
un stadiu şi în lungime şi în lăţime.
'
După ce pacifică toată Asia, scrise efesienilo I
că el le va înapoia toate cheltuielile făcute pen
tru construcţia templului şi le va da de la el to
ce trebuie pentru a-l termina şi mări, dar s·
menţioneze şi numele lui în inscripţia templu
lui, după ce va fi restaurat. Dar efesienii se im
potriviră, Cum însă în acel timp era primejdie
să refuzi ceea ce cerea Alexandru, împuternicitul lor recurse la linguşire, ştiind că Alexan
dru s~ lăsa uşor cîştigat. El spuse că nu se cu
vine ca un rege care a ajuns în culmea gloriei,
să consacre ceva zeilor, cind el însuşi este zeu şi
că oamenii aduc aceste onoruri numai unei fiinţe
mai puternice. Aceasta a fost singura discuţie
între cel mai mare rege şi împuternicitul acestui
oraş, în privinţa dobîndirii gloriei. Efesienii au
obţinut tot ce au dorit. Au preferat totuşi să se
lipsească de marile sume de bani făgăduite decît
I

'
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să admită să existe în templul lor o inscripţie
chiar cu numele unui rege. Se poate socoti cit
de mari au fost cheltuielile in această privinţă
dacă numai un singur tablou pe care ei l-au dedicat, a costat douăzeci de talanţi de aur. u.'abloul îl reprezenta pe Alexandru ţinînd trăsne
tul în mînă- - şi a fost lucrat de Apelles cu o artă
inimitabilă, folosind numai
patru culori pentru a-l face cît mai admirat de oamenii pricepuţi.

VII. ln acest timp locuitorii Smyrnei 1 au fost
în oraşul lor ca să refacă vechea splendoare a oraşului, căci timp de patru sute de ani
de cînd lydienii au distrus vechea Smyrnă, ei
şi-au stabilit aşezările cînd î~tr-un sat, cind într-altul. Sub imboldul unui vis pe care-l avusese,
Alexandru reconstrui oraşul Smyrna la douăzeci
de stadii departe de aşezarea
vechiului oraş.
Cind Alexandru avea mai puţin de lucru, venea aici ca să, se odihnească, visînd. Din întîmplare odată, obosit fiind, a adormit la poalele
muntelui Pagus 2 • în timpul somnului i se păru
că aude pe zeiţa Nemesis, care avea templul în
apropiere, că îi porunceşte să întemeieze în acelaşi loc un oraş şi să-i aducă acolo pe locuitorii
din Smyrna. Acest lucru l-a confirmat şi oracolul
-lui Apolo din Claros 3 pe care locuitorii, consultindu-1, zeul le-a făgăduit că schimbarea locului
le va aduce propăşirea. Astf~l temelia noului
readuşi

1
Oraş ,ţortuar al ionienilor situat pe malul Golfului
Hermus .(azi Izmir).
·
2
Munte situat în apropierea Smyrnei.
8
Oraş din Ionia unde se afla un templu celebru al lui
Apolo.
·
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oraş s-a pus din ordinul regelui Alexandru, . ia
Antigonus se bucură de gloria de a-l t~rrl!m~
atunci cînd Alexandru L-a dat aceasta msarc1
nare puţin timp după ce i-a încredinţat guverna
rea Lydiei, Frigiei şi a altor ţinuturi învecinate
în Golful Smyrnei locuiesc cei din Clazomene
pe teritoriul îngust care se întinde în mare ca
aproape şaizeci de stadii formînd un fel d
peninsulă. Partea opusă a istmului, faţă în faţj
cu Clazomene, e ocupată de oraşul Teos 2 • In
part0a cca mai depărtată a golfului se află or-aşul Erythrae 3 , vestit pe atunci pentru darul fe meilor de· a prevesti viitorul. Lingă acest oraş se
găseşte un munte foarte înalt cu numele de Mimas 4, situat în faţa Insulei Chios, care apoi îşi
îndulceşte panta treptat-treptat,
terminîndu-se
într-o cîmpie nu departe de locul ocupat de oraşul Clazomene.
Cercetînd natura terenului, Alexandru h0tări
ca, tăi.nd în două istmul, să despartă peninsula
de continent astfel ca Erythrae şi muntele Mimas să fie înconjurate de mare şi să unească
golfol de sus cu cel de jos. Din toate acţiunile
sale însă aceasta n-a izbutit, pe cînd celelalte
au fost toate încununate de succes. Probabil că
la aceasta a contribuit şi vrerea zeilor care nu
permit muritorilor să schimbe înfăţişarea părnîn
tului aşa cum i-a dat-o natura, cum s-a văzut şi
la alţii care, după ce au încercat acţiuni asemă
nătoare, acestea au rămas fără rezultate. Totuşi,
V

Oraş murilim situat la vest de Smyrna.
Localitate portuară, la sud de Clazomene.
1 Port ion:an din Pxtremitatea vestică a peninsulei cu
acelaşi nume, la est de Smyrna.
4
1\'lunte situat în extremitatea nordiră a Penins~lei
Erythrae.
1

1
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pe cei din Clazomene îi legă de continent .printr-un dig de aproape două stadii, căci odinioară,
de frica perşilor, locuitorii preschimbaseră oraşul
lor într-o insulă. El lăsă sarcina împlinirii acestei
acţiuni guvernatorilor pe care-i numi în aC'este
regiuni.
După ce sărbători în Efes vktoria cu mare·
pompă şi aduse sacrificii în
cinstea Dianei,
Alexandru organiză o partidă militară în cinstea
zeiţei şi a doua zi luă cu el, pe lingă pedestraşii
ce-i avea, toată cavaleria tracilor şi patru pilcuri
de călăreţi din garda personală, între care era
şi cea regală şi se îndreptă spre Milet 1 • E drepfl
că Hegesistratus, comandantul garnizoanei îl fă
cuse prin scrisorile lui să tragă nădejdea că oraşul se va preda. Dar cum a aflat că flota perşilol'
se găseşte în apropiere şi-a schimbat părerea,
fiindcă locuitorii oraşului hotăriseră să rămînă de
partea lui Darius. De altfel oraşul era destul de
bine aprovizionat cu alimente, cu arme şi de tgate
cele trebuincioase în timpul unui asediu. Dispunea
de multe trupe, ·de o mulţime de ostaşi, fiindcă
după bătălie Memnon se retrăsese în Milet şi
lăsase multe efective din armată ca să întărească
garnizoana de acolo.
De aceea Alexandru înaintează în linie de bă
taie şi cucereşte din mers oraşul exterior, cum îi
spuneau ei, căci locuitorii şi ostaşii se retrăseseră
in cetăţuia din centrul oraşului, ca să nu-şi împrăştie forţele şi aşteptau ajutor de la ai lor, ajutor pe care-l credeau aproape. Dar sosirea flotei
macedonenilor le-a spulberat orice nădejde. Flota
sub comanda lui Nicanor a ocupat Insula Lade,
ceva mai sus de Milet. In sfirşit cînd flota duş1

Important centru maritim ionian· la sud de Efes.
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mană a ancorat lingă

promontoriul Mycalei
Alexandru intră în portul milesienilor şi le tăi
locuitorilor orice nădejde de ajutor de la perş'
Barbarii nu se împotriviră, deşi îi întreceau p ·
numărul navelor, fiindcă ei dispuneau de aproa
patru sute de nave, pe cind Nicanor avea. nur.
o sută şaizeci. Atunci Glaucippus, căpet:ru~ ?ra
şului, trimise vorbă lui Alexandru, cermdu-1. .
admită ca portul să fie comun şi pentru perşi ş
pentru macedoneni.
Primi de la Alexandru acest răspuns supara
tor : că dinsul n-a venit în Asia să primească cedau alţii, ci fiecare să· stăpinească ceea ce are.
urmare să ştie : ori să lase pe seama unuia m ·
bun ca ei să hotărască asupra soartei lor,- ori ·
fie gata de luptă a doua zi ! însă locuitorii oraşu
lui au respins cu bărbăţie primul atac al macedo
nenilor. Între alţii muriră doi fii ai Hellenicii, fost
doică a lui Alexandru .şi se stinse din viaţă ş·
Clitus, care s-a bucurat de cea mai înaltă preţuir .
din partea lui Alexandru, după ce i-a salvat viaţa~
Cînd însă macedonenii, cuprinşi de mînie din
cauza eşecului iniţial, doborîră cu maşinile d
război o I?lare parte din zidurile oraşului şi era
neîndoielnic că sînt gata să năvălească în oraş, împresuraţii, văzînd în port vasele macedonenilor,
fură cuprinşi de o nouă panică. Unii din ei porniră înot pe scuturi către cea mai mică insulă
situată în apropierea oraşului. Imbarcaţi pe luntre,
alţii se străduiră să facă la fel, dar fură surprinşi
la intrarea în port de vasele macedonenilor.
După ce Alexandru cuceri Miletul, deoarece cei
retraşi în insulă plănuiau să întreprindă aceeaşi
'. Promc1~toriu situat la extremitatea peninsulei cu acela'./! nume m faţa Insulei Samos.
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ţiune,

el trimise împotriva lor vase prevăzute
proră cu scări, pentru ca ostaşii să se poată
ca pe coastele povirnite ale insulei ca şi pe ziurile unui oraş vrăjmaş. Cînd însă se încredinţă
- ostaşii greci care se refugiaseră acolo, deşi nu
au mai mulţi de trei sute, sînt hotărîţi să lupte
ină la ultima lor suflare, lui Alexandru i se făcu
, "lă de aceşti viteji, aflaţi în primejdia de a-şi
ierde viaţa pentru . a rămîne credincioşi celor
re i-au trimis acolo, ii iertă şi-i chemă să intre
n rîndurile trupelor sale. Barbarii prinşi fură
onsideraţi scl:tvi, iar pc milesienii care mai ră
ăseseră în viaţă, i-a lăsat în oraş liberi, în aminirea gl9riei-de altă dată a ora'?ului. Căci Miletul
e bucurase de o mare propăşire în trecut prin
ogăţiile sale, deoarece, navigihd cu vasele pe
ările învecinate, fondase mai mult de şaptezeci
,de colonii şi cîştigase un mare renume, fiind cuinoscut prin numeroşi cetăţeni care obţinuseră
premii cu prilejul jocurilor sacre. Aceştia au fă
cut să crească şi mat mult gloria patriei lor. Căci
aceste premii, după cum era obiceiul la greci,
erau socotite cele mai mari biruinţe. Vrind să
ia în glumă acest obicei, privind mulţimea de sta;tui din Milet, Alexandru ar fi zis : „Unde se gă
iseau braţele acestor viteji cînd aţf primit să fiţi
subjugaţi de perşi?" Într-adevăr Alexandru,
bărbat viteaz, preţuia omul gîndindu-se cum s-au
comportat pe cimpul de luptă şi găsea ruşinos
lucru ca cineva să-şi irosească puterile trupeşti
pentru plăcerile norodului de rînd. trîndav, în loc
să fie folositor în lupte adevărate.
1

I

I
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In acest timp ostaşii macedoneni. intrind pri 1
forţa armelor în oraş, luau ca trofeu tot ce întil ~ :

neau în cale. Astfel au a_juns la temp lul zei~ .\'.
Ceres 1 şi cum unii năvăhseră în temp1u ca sa- n\
prade, deodată izbucni din fundul templului un fo
cu vilvătăi aşa de orbitoare, incit cei care încerca
seră să profaneze templul îşi pierdură vederea. Aic
Alexandru văzu unele monumente ale strămoşilo
săi. Cercetă o fîntînă a cărei apă era sărată la .izvo
şi dulce cind curge în rîu. Locuitorii Miletului (
numesc Ahileca, căci se zice că în ea s-a spăla
Ahile, după ce-l ucisese pe Strambelus, fiul lu'
Telamon, care dăduse ajutor lesbienilor. In Mile
era celebru prin bogăţiile sale un templu al lu'
Apolo Didymeanul 2 în care se pronunţau oracole
Se zice că Seleucus 3 , care a fost cel mai de seam~
rege după Alexandru, consultînd oracolul dacă trebuie sau nu să se ducă în Macedonia, ar fi primi
acest răspuns : „Să-şi ia rămas bun de la Europa
şi să îmbrăţişeze Asia". Se mai intîmplă şi un alt
1
Divinitate romană identificată cu Demeter, zeiţa agriculturii şi fecundităţii solului, a recoltelor şi grîului.
Curtius Rufus procedează frecvent in felul acesta, identificînd divinităţile greceşti cu cele romane, deşi in cazul
de faţă Ceres era una dintre cele mai vechi divinităti
autohtone romane, sincretismul religiei romane cu cele
greceşti fiind un fenomen ulterior epocii lui Alexandru
cel Mare şi anume, după cucerirea Greciei în secolul II
î.e.n.
2
Apelativul Didymeanul provine de la muntele frigian Didymus sau Dindymus, unde Apolo şi Cibele aveau
cite un templu.
3
Seleucus, general de seamă al lui Alexandru Macedon.
în~eme~etorul dinastiei Seleucizilor, a devenit regele ce~
lui f!1a1 mare st!lt elenistic, denumit regatul Selcucizilor,
cuprmzind Media, Persia, Susiana, Bactriana Partia Mesopotam!a de nord, Siria şi o mare parte di~ Asia ·Mică.
A d_m?mt între 321:-280 î.e.n. Regatul Seleucizilor a durat
pîna m 130 î.e.n„ cmd a fost cucerit de romani.
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miracol care atrase atenţia regelui, al cărui spirit
era foarte dornic de_ a cunoaşte cit de multe. Pe
Alexandru îl incinta tot ce era nou, nemaiauzit şi
nemaivăzut.

Astfel află că în oraşul Iassus 1, situat într-o insulă aproape de Milet, trăia un om care în copilărie
fusese îndrăgit de un delfin ! Peştele îi C\J.noştea
vocea şi venea ori de cite ori îl chema băiatul, ijisîndu-1 să se aşeze pe spatele lui şi-l plimba. De
aceea Alexandru socotind că omul e iubit de zeul
Neptun, îl făcu mare preot al acestui zeu.

VIII. Astfel ocupă Alexandru Miletul, în timp
ce flota numeroasă a perşilor cutreiera marea şi-i
provoca la luptă pc macedoneni,· bizuindu-se pc
puhoiul \1aselor şi pe iscusinţa lor mai mare în
meşteşugul navigaţiei. Ba chiar adeseori flota lor
se arăta în semn de sfidare în portul oraşului unde
se adăpostise flota lui Alexandru. Atunci regele
trimise pe Philotas cu trupe de cavalerie şi trei cohorte de. pedestraşi în Golful Capului Mycale, unde
era ancorată flota duşmană, ca să-i respingă pe
perşi dacă intenţionează să debarce şi să nu le permită să se aprovizioneze cu apă de băut sau cu
lemne şi nici să-şi procure de pe uscat cele trebuincioase pentru bunul trai. Acest lucru pricinui
barbarilor mari neajunsuri, silindu-i să stea în port
ca nişte asedia~i. Ei nu puteau nici să debarce pe
uscat cînd voiau, nici să se aprovizioneze cu cele
trebuincioase:. După ce s-au sfătuit, barbarii s-a~
Port din Caria, situat pe malul golfului cu
nume (azi Assyn·-~'ulesi).
1

acelaşi
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îndreptat pe mare spre Samos 1, de unde s-au aprovizionat cu alimente şi s-au înapoiat în portul
Milet, rînduindu-şi flota în linie de bătaie. în acest
timp marinarii de pe cinci vase ale per~ilor vă
zură că în portul .din instila despre care am vorbit
mai sus era ancorată flota macedoneană. Ei au
venit fuga în port, încredinţaţi că oamenii de pe
\116Se erau duşi QUpă treburi în alte părţi Şi-Şi Închipuiau că nu va fi greu pentru ei să· pună mina
pe nişte vase părăsite. Dar Alexandru îşi îmbarcă
repede ostaşii prezenţi pe zece trireme şi le porunci să iasă în calea vrăjmaşilor. înspăimîntaţi şi
de numărul vaselor şi de atacul dezlănţuit pe neaşteptate tpcmai de aceia pe care ei veniseră să-i
surprindă nepregătiţi, perşii au întors spatele. Totuşi a fost capturat un singur vas persan în care
erau trupe din Iassus, însă celelalte vase persane
mai iuţi au navigat repede către ai lor. Astfel flota
persană s-a retras din apele· Miletului, fără să
realizeze nimic din ceea ce plănuise. Cînd îşi dădu
seama că flota sa nu este la înălţimea flotei vrăj
maşului şi că nu-i este de folos pentru alte operaţiuni, cînd ştia ce cheltuieli mari erau necesare
pentru întreţinerea ei, Alexandru hotărî să renunţe
la <linsa. Opri numM citeva nave care-i trebuia
să-i transporte maşinile de război pentru asediu.
:Parmenio era însă ae altă părerea şi-l sfătui să
dea lupta şi pe apă : căci dacă macedonenii vor fi
învingători pe mare, succesele obţinute vor fi de
folos şi pentru celelalte acţi_uni. Dacă vor fi învinşi macedonenii nu pierd nimic, fiindcă şi _aşa
perşii stăpinesc mările, .deoarece cei care posedă
mai multă armată de uscat vor apăra uşor ţărmu' l:isulă
C'a le.

icmiană

în rata Miletului, la est _de Capul My-
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rile. Pentru ca părerea lui să învingă, spuse că el
însuşi care a dat acest sfat, e gata să dea această
luptă navală cu atita flotă cit va crede regele să-i
pună la dispoziţie.
De altfel părerea lui Parmenio era întărită.._ şi
printr-o prevestire, căci cu cîteva zile mai înainte
un vul_tur. s-a aşezat pe ţărmul mării în spatele
flotei regeşti. Dar Alexandru combătu părerea lui
-Parmenio şi i-a spus că se înşală dacă crede că
trebuie să opună unor forţe atît de puternice· de
ale duşmanului o flotă alcătuită dintr-un număr
atît de mic de corăbii şi că dînsul nu are marinari
experimentaţi cum sînt cei ai adversarului, foarte
iscusiţi în manevrele marine ; el are toată încrederea în curajul macedonenilor, dar acest curaj contribuie foarte puţin la victoria pe apă. Flota
depinde mai mult de capriciile vîntului şi ale valurilor pe care marinarii iscusiţi ştiu să le evite, ori
să le folosească pentru victoria lor. Nici în construcţia vaselor nu are de foc sau aproape de loc
încredere şi, ca urmare, încercările macedonenilor
de a se măsura cu perşii pe mare- ar fi zadarnice,
pe cind barbarii ar putea fie să-i evite pe marcclonenî fără nici o primejdie. fie chiar să-i şi învingă dacă s-ar ivi prilejul unei bătălii navale. ~i
această înfrîngere nu va fi un lucru lipsit de însemnătate, deoarece toată Asia va prinde curaj
cînd va şti că_ la începutul războiului duşmanii per··
şilor au fost bătuţi. Căci în toiul grelelor evenimente cea mai mare parte din omenire are astfel
de stări sufleteşti, incit aşteaptă cu încordare sfîrşitul acestor evenimente care le aduc fie salvarea,
fie pieirea.
„Să nu ne îndoim· numai de Asia - zise el
,
căci nici grecii nu ne vor mai rămine credincioşi
dacă se vor convinge că noi am pierdut acest no~33
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roc, la drept vorbind singurul lucru de care ţin
ei seama în privinţa noastră. Eu sînt sigur că
vulturul pe care l-am văzut în ·spatele flotei noastre este semnul izbînzii mele. Dar acec;istă prevestire arată limpede că noi vom birui vrăjmaşul
pe uscat, căci pasărea prevestitoare a biruinţei s-a
aşezat nu pe vase, ci pe uscat, arătîndu-ne nu
numai victoria în război, ci şi locul unde vom
desfăşura războiul. Dacă noi vom supune, cum am
început, oraşele- maritime ale perşilor, flota lor se
va desfiinţa de la sine, c~ci nu vor mai avea nici
ajutoare la îndemînă, nici hrană, nici chiar porturi sigure în care să se adăpostească. Dacă îi luaţi
duşmanului aceste avantaje, cu cit flota va fi mai
mare, cu ~tit va fi desfiinţată mai repede. De altfel noi am aflat de curînd din prevestirea acelei tă
bliţe de aramă pe care a aruncat-o afară o fîntînă
din Licia că sfîrşitul imperiului persan este
aproape."
El dădu ordin flotei să plece şi încredinţă uncr
capi de oştire sarcina de a supune ·Pontul 1 şi regiunile învecinate. Apoi îşi urmă drumul stabilit,
plecînd în Caria, unde auzise că se retrăsese m1
mare număr de duşmani. Intr-adevăr Halicarnasul 2 , foarte întărit prin natura locului şi apă
rat de două rinduri de fortificaţii, lăsa pe locuitorii lui să spere că este în stare să oprească cu zidurile lui tari ca un puternic zăgaz forţele lui Alexandru, care porneau la asalt năprasnic, aidoma
rmui torent. Reazemul lor era însă în Memnon, care
pregătise totul cu pricepere pentru a rezista unui
asediu. Nu de mult Darius îl pusese comandantul
1 Teritoriul regatului situat,în nord-estul Asiei l\lici. ln
sud de Marea Neagră, la est de Pafl<:gonia şi nord, de
Cappadocia şi Armenia.
e Oraş portuar la sud de Milet, capitala regatului Cariei.
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coastelor maritime şi al întregii flote persane, căci
era un om inteligent şi ştia să se folosească de imprej urări. Deşi Darius îşi da acum seama că Memnon îi întrece pe toţi comandanţii perşilor prin
arta războiului, totuşi ii acorda mai puţină preţuire decît merita, pe temeiul că e de neam grec
şi odinioară fusese oaspetele curţii regale din
Macedonia şi de aceea putea fi bănuit că înclină
spre trădare. Ca urmare Memnon îşi trimise soţia
şi copiii la Darius, ca să fie mai în siguranţă, de
fapt în speranţa de a ciştiga şi mai mult încrederea
regelui, trimiţîndu-i pe ai săi ca ostateci. Intrînd în
Caria, Alexandru supuse în scurtă vreme toate oraşele dintre Milet şi Halicarnas, căci cele mai multe
oraşe erau locuite de greci cărora obişnuia să le
restituie legile şi privilegiile, spunînd că el a venit
în Asia ca să-i elibereze de jugul persan.
Nu mai mică fu recunoştinţa barbarilor faţă de
el datorită faptului că a primit cu multă bună
voinţă ·pe Ada, o femeie de viţă regească : ea venise
în întimpinarea lui pc aceste meleaguri şi-l rugă să
o ia sub ocrotirea lui şi să-i înapoieze regatul. Intr-adevăr, Hecatomnus, regele Cariei, a avut trei
fii şi două fiice. Dintre aceştia cel mai mare era
Mauc;olus 1, care s-a căsăt.Prit cu Artemiza. Cea
mai mică dbtre fete a fost Ada, care s-a căsătorit
cu fratele său, Hidrieus. Lui Mausolus i-a urmat
la tron Artemiza, sora şi soţia sa, căci după obiceiul patriei lor se puteau căsători fraţii între ei,
ca să poată domni împreună. După ce Artemiza
s-a stins din viaţă de dorul soţului pierdut, i-a
1 Hcgele Carid
(Asia Mică) între 373-355 î.c.n. şi-a
impus dominaţia asupra Lydiei şi Doridei. In Halicamas
a început construcţia vestitului monument Mausoleul,
templu şi mormint, una din cele şapte minuni ale lumii
vechi, terminat de soţia sa în 355 î.e.n.
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urmat la tron Hiclrieus. Cum acesta s-a stins din
neavînd vlăstari, i-a lă5at tronul Adei. Pe
Ada a detronat-o Pexodorus, unul din fiii lui Hecatomnus. Dar, deşi şi Pexodorus a răposat, ea tot
n-a izbutit să~şi redobîndească tronul, fiindcă Pexodorus îşi luase ca ginere pe Orontobates, un nobil
persan care prin averea şi trecerea de care se
bucura trebuia să fie sprijinitorul tronului ocupat
prin silnicie. lnsă cu toate că socrul murise, Orontobates ocupa tronul, ca şi cum ar fi fost zestrea
soţiei sale.
De această nedreptate se plînse Ada lui Alexandru şL cedîndu-i acestuia Alinda 1, o fortăreaţă greu
de cucerit, Alexandru încuviinţă cu plăcere să fie
socotit fiul ei şi-i promise că-i va acorda cuvenitul
sprijin ca să-şi redobindească în curînd cinstea
vechiului ei rang. Şi într-adevăr, Alexandru şi-a
n'"pectat cuvînt111, dki după ·ce cuceri Halicarnasul, porunci ca toată. Caria s-o recunoască pe Ada
ca regină. Faima bunei primiri a acestei regine de
către Alexandru s-a răspîndit în toate ţinuturile
şi multe oraşe au trecut de: partea lui, căd cele mai
multe erau conduse fie ele rudele Adei, fie de
prieteni de-ai ci. Aceştia trimisc>ră lui Alexandru
coroane de aur şi-i făgăduiră că vor recunoaşte
pukrea regelui macedonean, supunîndu-i-se lui, că
vor îndeplini tot ce le va cerf'.
petreceau aceste lucruri. Ada,
În timpul cînd
se îngriji să se pregătească mîncări alese şi cu gust,
precum şi prăjituri şi le trimise regelui ca dar
împreună cu bucătari şi cofetal'i, socotind că-i va
produce pe bună dreptate mare plăcere C:itunci cînd,
obosit de război, se va desfăta cu luxul şi plăce
rile Asiei. Dar regele înţelept, care socotea că
viaţă

se

1

Oraş în centrul regiunii Caria.

136
https://biblioteca-digitala.ro

îmbuibarea stomacului nu este potrivită pentru un
om care se preocupă de treburi serioase, mulţumi
cu multă căldură Adei şi-i spuse să nu se frămîntc
pentru <linsul, deoarece pentru nevoile sale 'are
bucătari foarte buni, pe care-i recomandase odinioară pedagogul său, Leonidas, şi care-l sfătuise
să ia o masă uşoară dis-de-dimineaţă, iar la prinz
şi la cină o masă cumpătaţă.

IX. Astfel aproape toată Caria se supune lui
Alexandru, numai Halicarnasul, capitala regatului, era apărată de o puternică garnizoană. Socotind că un asediu ar dura prea mult, dădu ordin
să !ie transporte din vasele lor echipajul, proviziile
şi maşinile necesare pentru asaltarea oraşului. El
însuşi îşi instalează trupele de pedestraşi în tabăra
situată la depărtare de cincf stadii de oraş. După
citva timp atacă zidurile de lîngă poarta care deschide drum spre oraşul Mylassa 1 din Caria.
Deoarece locJ.Iitorii oraşului au dezlănţuit pe neaşteptate un atac pentru străpungerea încercuirii,
macedonenii li s-au împotrivit luptind cu stră'l
nicie, au ucis pe cîţiva dintre ei şi i-au respins
fără mare greutate, pierzind cîţiva ostaşi.
După ce s-au scurs vreo cîteva zile, Alexandru
spera să dştige de partea sa oraşul Myndus 2 prin
trădare şi plecă noaptea cu o parte din trupe in-tr-acolo. Dar pentru că constată că nu se mai face
nici o mişcare, chemă trupele greu înarmate şi le
dădu ordin să distrugă zidurile, căci el nu adusesP
nici scări, nici maşini de război, fiindcă n-avusese
1 Oraş în Caria, situat la nord rle llalirarnas (azi Melas).
1 Localitate portuară· a Doridei, la vest de Hali<'arDas.
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intenţia să asedieze oraşul Myndus. Deşi macedodărîmară un turn, totuşi ei nu izbutiră să-~i
croiască un drum de acces, căd dărîmăturile zidu-

nenii

lui acopereau locul pe care-l ocupase înaint~
turnul. Locuitorii se apărară cu străşnicie, fiin~i
ajutaţi şi de cei din Halicarnas, trimişi pe calen
apei de Memnon care îşi dăduse seama de primejdie. Astfel atacul mocedonenilor s-a încheiat fără
succes.
întorcindu-se la asediul Halicarnasului, Alexandru înainte de toate hotărăşte să umple un şanţ
mare, lat de treizeci de coţi şi adînc de cincisprezece coti. pe care îl săpase vrăjmaşul în faţa ora~ului. Pregăti trei broaşte ţestoase 1 care să-i apere
fără vreun neajuns pe ostaşi cînd aruncau pămint
şi fascine în şanţ. După ce şanţul a fost astupat,
regele porunci să se aducă turnurile şi maşinile de
război cu care se dărîmă zidurile. Izbutind acum să
năruie o bucată din zid, prin spărtura căruia fo
deschis un drum, macedonenii se străduiau să intre în oraş, dar vrăjmaşii, datorită numărului mare
se înlocuiau rînd pe rînd cinel oboseau şi mai ale<;,
îmbărbătaţi fiind de prezenţa comandanţilor lor,
îndrăzneau orice ; în felul acesta ei s-au apărat
lupt.inel cu o vitejie fără seamăn.
Ziua s-a scurs cu diferite încăierări. Memnon,
care credea că duşmanii obosiţi ele sforţările depuse au o pază mai i>utin atentă, ieşi dintre zidu-rile oraşului în fruntea unui cotp puternic de
1 Broasca \estoasă (în lat. testudo) era un
dispozitiv
de protecţie a atacatorilor unei cetăţi asaltate, formate
din asezarea scuturilor deasupra capului luptătorilor,
strîns.lipiti unul de altul, ascmc-nea carapacii unei broaşte
ţestoase. Broasca ţestoasă îi ferea de rănire pe atacatori
de săgeţile şi lăncile aruncate de pe ziduri de asediaţi.
Romanii îndeosebi au folosit acest sistem de protecţie.
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ost aşi şi clăd u foc 1ucrărilor militare. Dar macedonenii alergară repede la foc şi, pe cind ei se stră
duiau să stingă flăcările, vrăjma~ii căutau să
mărească incendiul. în vreme ce asediatorii se
împotriveau ca focul să ia proporţii, aşa că lupta
a fo;.;t aprigă. Macedonenii îi întreceau .Pe advero..
sari prin vitejie şi deprinderea de a înfrunta primejdiik, clar erau covîrşiţi de numărul mare al
maşinilor de război persane. Şi pentru că lupta se
desfăşura nu departe de zidul înconjurător pc care
erau instalate maşinile de aruncat pietre şi săgeţi
de la distantă, tu prilejul acestui atac macedonenii au avut numeroşi răniti. pentru că nu puteau
rii„pundc în ac<'eaşi măsură.
Între timp se scoteau strigăte năprasnice şi ele o
tabftră şi de cealaltă. Unii îmbărbătau pc ai lot
şi-i ameninţqu pe adversari. Gemetele celor răniţi
şi cdor care mureau timpleau întunericul nopţii
ele groază şi zgomote, sporite şi de glasurile mulţi
mii can'. în vreme cc unii luptau. alţii se ocupau
cu rcparnrca spărturilor din zid. 1n cele din urmă
maccclonc·nii, ckpunîncl sforţări mai mari. îi împinS<'ră pc· duşmani dincolo de ziduri, pricinuindu-le
o pkrdC'rr' dr_· o sută şaptezeci de oameni. într<' ei
a pierit şi Nr<)ptoh·mus, care se refugiase împreună
cu fratdt• său Amyntas la Darius. De la macedoneni au căzut n"Lt mai mult <lecit şaisprezece oameni, dar au fost răniţi aproape trei sute, fiindcă
lupta s-a dat noaptea şi ei nu se puteau apăra nir:i
impotri\-a loviturilor ~ care nu le vedeau, nici
impotriv8. suliţc_•lor ~i p'W.>trclor care cădeau în timpul nopţii la voia întimpliirii.
Cîteva zile mai tîrziu o întimplare fără marc
însemnătate a fost pricina unei lupte destul de
serioase. Ea a pornit de la doi veterani din trupa
lui Perdiccas. Aceştia locuiau în acelaşi cort şi,
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după ce au băut zdravăn, în cursul discuţiilor~ prieteneşti

s-au lăudat cu faptele lor de ai·!Ile mtr-o
asemenea măsură, incit au început să se certe, fiecare susţinînd că isprăvile sale sînt mai grozave.
Atunci unul din ei zise : „De ce să întinăm această
întrecere cinstită dintre noi cu vorbe de prisos ?
Mai bine să vedem cine are braţa, de luptă mai
zdravene şi nu gură de flecăreală. Iată, să luăm
ca judecător mai bun. prilejul care ni se oferă. El
va judeca mai bine şi va hotărî în întrecerea dintr~
noi doi. Hai, dacă ai curaj, urmează-mă !" înfierbîntaţi de ambiţie şi de vin, fiecare cu planul său,
ia armele şi aleargă la ziduri în partea cetăţii că
tre Mylassa. Vrăjmaşul băgă de seamă acţiunea lor
îndrăzneaţă şi un puhoi de ostaşi veni în întimpinarea lor. Neclintiţi pe poziţie, amîndoi luptă,
lovind cu străşnicie pe cei mai apropiaţi şi a:runcînd cu lăncile în cei mai depărtaţi. Dar vitejia
acestor doi macedoneni în faţa unui număr mult
mai mare de duşmani care luptau de pe poziţii superioare, s-ar fi încheiat cu insuccesul lor, dacă
tovarăşii lor d~ arme n-ar fi observat primejdia şi
n-ar fi venit în ajutorul lor la început mai puţini,
apoi tot mai mulţi.
Acelaşi lucru l-au făcut şi locuitorii oraşului, intervenind la rîndu-le la luptă. Pe măsură ce macedonenii veneau în sprijinul tovarăşilor lor şi asedia\ii se revărsau într-un număr tot mai ma1'e spre
locul de luptă în sprijinul oamenilor lor, izbînda
trecea ba de partea _cel?r .7~ e!e:ti':e mai mari, ba
de partea celor mai v1teJr, pma cmd Alexandru,
înaintînd cu trupele care erau în jurul său, vîri
groaza în duşmani şi deîndată aceştia fură respinşi
pînă dincolo de ziduri, incit puţin a lipsit ca macedonenii să se ia după aceştia, sărind zidurile. In
vrPme ce apărătorii Halicarnasului erau preoc:u1-10
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paţi

la ceea ce se petrecea în faţa cetăţii lor. din
intîmplare zidurile erau nesupravegheate şi două
turnuri căzuseră o dătă cu zidul de care erau legate, din cauza izbituri.lor berbecilor. Al treilea
turn care era de-acum lovit,, n-a putut rezista
multă vreme în faţa celor ce-l dărîmau.
Dar fiindcă această bătălie a fost dată pe nepregătite şi armata nu intrase în luptă cu toate efectivele, macedonenii au scăpat din mină victoria.
Alexandru, după părerea grecilor, vroia mai degrabă să amine prilejul unei victorii decît să aibă
pierderi prea mari şi să nu-şi poată îngropa morţii,
căci el întotdeauna se străduia să şi-i înmormînteze pe ai săi, ba chiar mai degrabă să se înţeleagă
cu adversarul în această privinţă <lecit să lase neîngropate leşurile celor căzuţi. însă atenienii care
luptau în rîndurile perşilor sub comanda lui
Ephialtes şi Trasibulus nutreau. o ură atît- de neîmpăcată împotriva macedonenilor, incît întreceau
orice închipuire în privinţa omeniei şi de a-ceea se
împotriveau să fie îngropate leşurile macedonenilor, deoarece ei susţineau că cei care au căzut în
luptă pe lingă faptul că fuseseră cei mai viteji,
fuseseră şi cei mai înverşunaţi duşmani ai perşilor.
Totuşi, n-au putut să-l convingă în această privinţă
pe Memnon, care socotea că c nedemn pentru <latin.ele grecilor să se refuze înmormîntarea duşma
nilor căzuţi în luptă. \,!mpotriva adversarilor de
bună seamă tr.ebuie să folosim armele şi forţa, dar
nu se cuvine să recurgem la acte nedemne, mai
ales faţă de acei care s-au stins din viaţă şi care
acum nu mai pot fi pentru noi nici buni, nici
răi

!"

într-adevăr, în afară de alte calităţi ale lui
merită să fie pomenită şi
demnă şi cumpătată. El socotea că

Memnon,

atitudinea sa
nu e frumos
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să-i adresezi vrăjmaşului jigniri pornite dintr-o
fire pătimaşă, ci să-l întreci prin vitejie şi înţelep-
ciune şi să-i înfrîngi curajul prin bărbăţie. Astfel,
cind unul din mercenarii săi îl insultă pe Alexandru din răutate îl lovi cu lancea, spunîndu-i : „Eu
nu te-am adus ~ici ca să-l insulţi pe Alexandru, ci
ca să lupţi împotriva lui !·:

X. In vremea aceasta asediaţii se străduiau din
prin lucrări de întărire relocul zidului năruit un alt
zid interior din cărămidă arsă, dar nu în linie
dreaptă, ci curbat, întocmai ca forma lunii noi,
construcţie la care folosiră multe braţe şi-l terminară foarte repede. Insă Alexandru chiar în ziua
următoare începu· să izbească cu berbecii şi acest
zid, căci, fiind proaspăt construit, era mai uşor d2
dărimat. 1n timp ce macedonenii erau ocupaţi cu
această operaţiune, din ri.ou asediaţ.ii năvăliră afară
din oraş, în mare număr şi dădură foc la parii ce
le foloseau la lucru şi la o parte din turnul de
lemn. Philotas şi Hellanicus, care erau însărcinaţi.
c:i pa:;a ~a:_inilor de război în acC'a zi. împiedicară
s?. ~e ir:tmd_::i focul mai departe. Cind însă vrăjma
şu il vazura pe Alexandru. atît. de mult se tulburar~ ~ncît îşi ~run~ară făcliile pe care le purtau,
ba iş1 ~a~·unca~·a chiar şi armele şi o luară repede
la fug~ ma~o1 spre oraş. De acolo respingeau uşor
atacurile, fund avantajaţi de natura terenului pe
care-l apărau făr~ sforţări şi fiindcă zidul, d'up.l
cum .am spus, era m ~a fel construit, incit nu putea fi atacat frontal c1 numai din flancuri. Comand~nţii ~erşilor v~zind însă că situaţia se îngreuiază
dm ce m ce mai mult şi încredinţaţi că macedo-

răsputeri să-şi asigure
zistenţa. Ei ridicară în
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nenii nu vor pleca pînă ce nu vor cuceri oraşul,
ţinură un consiliu ca să discute- această stare de
lucruri. Acolo Ephialtes, un bărbat înzestrat cu o
deosebită forţă trupească şi sufletească, a vorbit
despre neajunsurile care rezultă dintr-un război
îndelungat. El era de părere că nu trebuie să se
aştepte pînă ce li se vor irosi forţele, căci după ce
vor fi infrinţi, cei învinşi împreună cu oraşul în,..
suşi vor rămîne la bunul plac al învingătorului, d0.
aceea atîta timp cind mai au încă putere, să spargă
încercuirea năvălind afară cu toate forţele osti'işeşti şi, cu o bărbăţie fără seamăn, să-l înfrunte pc
adversar. Sfatul lui cu c:it era mai îndrăzneţ Îil
aparenţă, cu atîta era socotit mai uşor de adus la
îndeplinin', C'ăci trupele vrăjmaşe, preocupate probabil cu alte planuri şi fiind cu totul nepregătite
să înfrunte acest atac ncaştrptat, vor fi _împrăş
tiate şi puse pe fugă.
însuşi Memnon care inclco~te nu clădea o importanţă mai mare unor planuri îndrăzneţe dedt
unei tactici prevăzătoare, nu s-a împotrivit propunerii _lui Ephialtes. chiar dacă era lipsită de
perspective şi nu licărea pentru el vreo nădejde
ele ajutor ele undeva şi chiar clacă în sinea sa era
convins că sfirşitul acestui mediu va fi dezastruo-;;.
Mcmnon îşi dădea seama că într-o situaţie atît de
primejdioasă n-ar fi nepotrivit să-şi încerce şanse!~
de izbîndă măsurîndu-se cu acest cap <le oşti atît.
de viteaz, pe care parcă o putere divină îl inspiră,
îndemnînclu~l să rc'curgă la măsuri extreme. Ca urmare Ephialtes îşi alese din toţi mercenarii douil
mii de ostaşi, le dădu ordin să pregătească o mie
de făclii şi în revărsatul zorilor să se înfăţişeze
înarmaţi şi să aştepte ordinul. Cum se crăpă de
ziuă, Alexandru ncluse din nou maşinile ele război
la zidul de cărămidă şi pe cînd macedonenii se
1-1.3
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ocupau cu această operaţiune, Ephialtes deschise
pe neaşteptate poart~ c~.t~ţii şi_ j~~ătate din trupele sale năvăli cu facla m mma, iar e~ ~~ ce!eurmă în rînduri dese, ca sa-1 1mp1eJalte trupe
_ .
dice pe vrajmaşi să stingă făcliile.
siaceasta
de
seama
Cînd Alexandru îşi dădu
de
linie
în
ostaşii
rîndui
tuaţie cu repeziciune îşi
bătai~, îşi constitui o unitate de şoc din solda~ii d~
elită dădu ordin ca alţi' ostaşi Să Stingă focurile ŞI
.
'
se îndreptă el însuşi împotriva lui Ephialtes ş1 alor săi. Dar Ephialtes, datorită forţei sale deose-:bite, dobora pe oricare macedonean care se incu.:;
meta să înainteze către el, îi îmbărbăta pe ai săi
prin viu grai, prin gesturi şi mai cu seamă prin
exemplul vitejiei sale. De altfel, pentru asediaţi
această luptă n,u era grea, deoarece îşi construiseră
un turn de lemn înalt de o sută de coţi şi de acolo
aruncau fără primejdie pentru ei, lănCi şi pietre cu
catapultele 1 lor. În IJtest timp a ieşit din altă parte
a oraşului (numită de ei Tripylon),- de unde macedonenii se aşteptau cel mai puţin, un nou puhoi de
locuitori înarmaţi, sub conducerea lui Memnon.
S-a stirnit o învălmăseală si o neorinduială atît
de puternică în rîndurlle oştirii macedonene, incit
nici regele Alexandru singur nu ştia ce trebuie să
facă. Dar prin măreţia sufletului său, prin ordinele potrivite ce ştia să_ le dea şi cu norocul care

Ji

1

Catapulta (cuv. grecesc) -

maşină

de război între-

buinţată în antichitate la asediul cetătilor. Era o armă
folo~ită c~rent de macedoneni, greci, Şi ulterior de romaru, bazmdu-se pe principiul elasticităţii torsiunii. Cat~pul~a er~ formată dintr-o platformă mobilă pe care era
fixata sohd o coardă (funie) din intestine de vite ră
s1;1cite, în.tre două traverse paralele. Cu ajutorul unui lev1e:, fuma era invîrtită în plan vertical. La extremitatea

levierului era o lingură de fier pe care se asezau proieclilele, lănci, săgeţi ori bolovani grei pînă la 80 kg. Acestea erau lansate pînă la o distanţă de 500-1000 Qt.
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l-a ajutat întotdeauna cînd ajungea în impas, el a
înlăturat toate primejdiile. Deoarece ostaşii duş
mani care dăduseră foc la catapulte au fost alungaţi şi hăcuiţi de trupele macedonene însărcinate
cu paza lor şi de ostaşii trimişi de rege, Ptolemeu,
fiul lui Filip, comandantul gărzii regale, însoţit de
propriile sale trupe împreună cu cohortele lui
Addeus şi Timandru, îl înfruntă pe Memnon. Macedonenii îi învinseră pe vrăjmaşi încununîndu-se
de glorie, deşi au pierdut pe Ptolemeu, pe Addeus
şi pe Clearchus, ·comandantul arcaşilor, împreună
ctt aproape patruzeci de soldaţi. La rindul lor, duş
manii se retraseră în neorînduială şi într-o grabă
atît de mare, incit podul îngust pe care-l construiseră deasupra şanţului ca să treacă peste el s-a
prăbuşit, datorită puhoiului de _ostaşi fugind de-a
valma ca să se salveze. Unii care erau pe pod au
căzut în şanţ, în timp ce mulţi au pierit călcaţi în
picioare de ceilalţi. Pe alţii ii doborîră macedonenii
cu suliţele aruncate de la înălţimea zidurilor ocupate. Dintre cei care scăpaseră cu viaţă din acest
dezastru, destui şi-au găsit sfîrşitul lingă porţile
oraşului, căci toţi fiind cuprinşi de panică şi te.:.
mînclu-se ca nu cumva o dată cu ai lor să năvă
leao;;că şi macedonenii, au închis repede porţile şi
au lăsat o mare parte din locuitori la bunul plac
al duşmanului, destinaţi pieirii. În acest timp
Ephialtes stirm'a groaza în juru-i, fie din nădejde,
fie din deznădejde, luptincl cu o străşnicie fără
seam5n împotriva ostaşilor regelui Alexandru.
lnsă izbînda ar fi fost îndoielnică dacă veteranii
macedoneni n-ar fi sărit in sprijinul tovarăşilor
lor, văzînd primejdia în care se aflau. Aceşti ostaşi
virstnici erau ţinuţi în tabără ca privilegiaţi şi nu
erau obligaţi să facă munci şi să i_ntreprindă fapte
periculoase de arme decit cind se ajungea la o mare
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ananghie, deşi primeau so~da şi ?e b.ucu:au de .ace:
recompense întocmai ca şi ce1lalţ1 osta!1. E~
meritau această cinste pentru faptele lor er01ce ŞI
vîrsta lor înaintată, precum şi pentru serviciile lor
de război aduse şi regilor de mai înainte, şi lui
Alexandru însuşi. Cînd au aflat că oastea lor e în
primejdie şi că macedonenii înspăimîntaţi -se r~
trag din luptă, căutîndu-şi loc de retragere, aC'eştia
se repeziră în prima linie de bătaie sub conducerea unui oarecare Atharias şi reîmprospătară
lupta care lîncezea, aducîndu-le mustrări celor
tineri pentru acest eşec şi cerîndu-le să-şi încor-.
deze din nou forţele.
Astfel, dindu-şi ajutor unii altora şi concentrîndu-şi toate eforturile în această încleştare pe viaţă
şi pe moarte, au pricinuit duşmanilor pierderi atit
de mari, incit dintr-o dată s-a schimbat soarta
războiului. Ephialtes a fost doborît împreună cu
cei mai viteji ostaşi ai săi, iar ceilalţi au fost
respinşi în oraş. Mulţi macectoncni au intrat o dată
cu aceştia în oraş care era ca şi cucerit prin forţa
armelor, cînd regele a dat ordin trupelor sale să
se retragă, fie că vroia să cruţe oraşul, fie că,
apropiindu-se noaptea, îi era teamă de capcane întinse în nişte locuri pe care nu le cunoştea. în
această bătălie fuseseră nimicite cele mai de scamă
forţe luptătoare ale celor asediaţi. Atunci Memnon
ţinu o consfătuire cu Orontobates care comanda
oraşul şi cu ceilalţi comandanţi. Ei dispuseră astfel : se dădu foc în noaptea întunecoasă turnului
de lemn ~i depozitului unde erau păstrate armeb,
precum ş1 caselor vecine cu zidul pentru ca focul
înteţit să se întindă repede de la 'magazie la turn.
Cu acest prilej cea mai mare parte a locuitorilO!'
oraşului şi a trupelor se retraseră în fortăreaţa situată într-o insulă. Alţii se retraseră în fortăreaţa
leaşi

H6
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Salmacida, numită aşa după numele unei fîntîni
celebre, care se găsea acolo. Locuitorii scăpaţi cu
cu bunurile de preţ au fost
împreună
viaţă
transportaţi de comandanţi în Insula Cos 1• Aflîncl
acestea de la dezertori şi dindu-şi seama şi din cele
ce vedea cu ochii ce se petrece în oraş, Alexandru
deşi era miezul nopţii, dădu ordin ca macedonenii
să năvălească în oraş şi pe cei care-i vor prinde că
dau foc caselor să-i nimi~ască, iar pe cei care stau
liniştiţi în casele lor să-i cruţe. A doua zi Alexandru îşi aruncă privirile asupra celor două fortă
reţe unde erau instalaţi perşii şi mercenarii şi găsi
cu cale că asediul ar fi o treabă ele lungă durată,
trăgînd concluzia că, odată cucerită capitala acestei ţări, pentru acest fapt nu merită să zăbovească
pierzîndu-şi vremea în trîndăvie şi nepăsare. Ca
atare dădu ordin să se dărîme oraşul, iar Ptolemeu
primi sarcina să supravegheze aceste fortăreţe înconjurate de ziduri şi şanţuri şi-l lăsă în Caria c".l
să asigure apărarea acestor ţinuturi cu trei mii de
soldaţi străini şi o mie două sute de călăreţi.
Ptolemeu nu după mult timp îşi uni trupele cu
Asandros, guvernatorul Lydiei, îl învinse pc
Orontobates şi astfel macedonenii care erau însufleţiţi de multă vreme de ură faţă de cei din Halicarnas, se încordară din răsputeri la luptă şi, după
_obiceiul străbunilor, cuceriră fortăreţele. Dar regele, avînd în gînd să cucerească Frigia şi regiunile învecinate, îl trimise pe Parmenio cu trup~
constituite din oamenii săi devotaţi şi cu trup:~
auxiliare de cavalerie şi tesalieni în fruntea cărorci
Alexandru îl puse pe Lyncestes, ca să năvălească
din Sardes în Frigia şi să obţină de la adversar
va trimite, pre~m şi
provizii pentru trupa ce

o

1

Insulă

Halicarnas,

din A1 hipelagul Sporadclor,
locuită de dorieni.

situată

la sud de
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hrană

pentru animale. Pentru această operaţiune
i-a dat şi căruţe care să fie transportate acolo.
Apoi cînd află că mulţi dintre macedoneni se însuraseră înaintea acestei campanii şi ardeau de
dorinţa de a-şi, revedea soţiile, ii puse pe toţi
aceştia sub comanda lui Ptolemeu, fiul lui Seleucus, care făcea parte <lin garda sa. personală şi-i
dădu ordin să-i ducă în Macedonia ca să petreacă
iarna cu soţiile. Doi dint11e comandanţii săi, Coenus
şi Meleagru, au plecat şi ei pentru acelaşi motiv.
Această atitudine a lui Alexandru a stîrnit un
adînc răsunet în inimile ostaşilor săi, făcindu-i să-l
urmeze cu mai multă însufleţire în război, cînd
au văzut din acest exemplu că vor putea obţine un
răgaz ca să-şi vadă şi ei pe cei dragi. Alexandru
dădu ordin comandanţilor ca în perioada cit stau
în Macedonia, să facă înrolări serioase de călăreti
şi pedestraşi şi să strîngă cit de mulţi cai pe care
să-i aducă împreună cu oştenii care pleacă acum
şi care, zicea el, la primăvară au să se întoarcă la
unităţi. El a băgat de seamă că ostaşii săi încep să
se strice din cauza moravurilor asiatice şi că în
tabără există o mulţime de oameni robiţi de desfrîu. Porunci ca toţi aceşti desfrînaţi să fie adunaţi şi trimişi într-o mică insulă mai departe, în
Golful Ceramicus 1 . Locul în care au fost dusi a că
pătat un nume de tristă faimă, spunindu-i-s~ „ora~
şul desfrînaţilor", în amintirea acestei urîte stări
de lucruri.

XI.- După ce a făcut toate acestea. Alexandru
se strădui în continua1;L~ să-şi înfăptuiască planul
1

Golf la sud de Halicarnas.
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său,

ca tot "ţărmul maritim să fie supus lui, spre a
orice operaţiune navală din par.tea flotei inamice. După ce luă în primire cetatea
Hiparna 1, pe care o stăpîneau mercenarii străini,
aceştia intrară in s"J.bordinea lui. Apoi se îndreptă
către Licia. Aci încheie alianţă cu telmissii 2 , trecu
riul Xantos 3 , dobindind oraşul cu acelaşi nume.
Luă în stăpînire Pinara 4 şi Patara 5 , cele mai cunoscute oraşe din acele regiuni împreună cu alte
oraşe mai mic! în număr cam de treizeci. Stabilindu-se pace, ·el trecu în Milyas 6 . Teritoriul
Milyas, deşi face. parte din Frigia, totuşi persanii
l-au atribuit Liciei.
Pe cînd lua în stăpînire Licia, provincie în Asi;a
Mică, veniră trimişii phaseli ţilor 7 ca să încheie cu
el un tratat de alianţă. Au dat ca semn al ospitalităţii o coroană de aur. Acelaşi lucru îl cerură şi
solii multor oraşe din Licia inferioară. Aştfel regele trimise pe unii din comandanţii de trupe macedonene să ia in primire oraşele de la phaseliţi şi
licieni. Bupă cîteva zile plecă în oraşul Phaselis
din Licia. Macedonenii atacară puternica cetăţuie
construită de locuitorii din Pisidia pentru ei, care
pricinuia multe neajunsuri vecinilor. La sosirea
lui Alexandru această cetăţuie fu repede cucerită
<le macedoneni. Stătu citeva zile la Phaselis, ca
să-şi refacă armata şi să se mai odihnească, sizădărnici

Localitate neidentificată.
Locuitorii oraşului portuar Telmissus, situat pe coasta.
sud-estică a Liciei, la nord de Patara (azi Makri).
3 Rîu în Licia, curgînd dinspre nord spre sud şi văr
sindu-se în Mediterană lingă oraşul Patara. Oraşul cu
acelaşi nume e situat aproape de vărsare.
4
Localitate în Licia între Telmissus !)i Xanthus.
s Port în Licia.
11
Regiune situată la nord de LiC"ia şi la vest de Caria.
7
Phaselis, oraş portuar situat pe coasta estică a Liciei
(azi Tekirova).
1

2
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liţi fiind de vremea rea, fiindcă era toiul iernii şi
drumurile erau aproape impracticabile.
Acolo, cu prilejul unui banchet dat într-o atmosferă de mare veselie Alexandru a văzut statuia
lui Theodectes 1, făcută de cetăţeni şi aşezată în
piaţă. Ca şi cum ar fi fost ameţit de vin, Alexandru s-a sculat repede de la masă şi în fugă s-a
apropiat de statuie şi a pus pe ea multe coroane de
flori, deoarece îl cunoscuse şi legase cu el o strînsă
prietenie pe vremea cînd era elevul lui Aristotel.
Dar o veste neplăcută din partea lui Parmenio i-a
spulberat repede voioşia tinerească. Într-adevăr,
Parmenio puse mina pe un persan oarecare numit
Asisines, trimis de Darius în aparenţă la Atizyes,
satrapul Frigiei, însă cu însărcinări secrete ca să
prindă momentul cînd îl va găsi pe Alexandru
Lyncestes, făgăduindu-i că dacă se va angaja să
aducă la îndeplinire acest plan, va primi ca răs
plată regatul Macedoniei, precum şi o mie de talanţi. Într-adevăr, Lyncestes şi dezertorul Amyntas
plănuiseră de mult nelegiuirea uciderii regelui
Alexandru. Ei îl urau pe Alexandru, deoarece, în
afară de alte motive, acesta stăruise să fie pedepsiţi Heromenes şi Arabeus, fraţii lui Lyncestes,
implicaţi în uciderea regelui Filip, tatăl său.
. Deşi Lyncestes fusese iertat de orice pedeapsă,
iar ulterior regele i-a acordat înalte demnităţi,
încît îi datora multă recunoştinţă, totuşi îl stăpî
neau ambiţia şi dorinţa de a domni, aşa fel incit
socotea că trebuie să recurgă la orice mijloc ca
să-şi croiască drum spre tron.
Disc~1!!ndu-se această situaţie în sfat, prietenii
regelm 11 aduceau dojeni pentru mărinimia faţă de
~e~tit .orator şi autor de tragedii al timpului. după
atestanlc istoriografiei an ticc. Nu s-a păs?rat nimic din
opera lui.
·
1
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acest om care, deşi vinovat de această crimă, nu
numai că nu este pedepsit, dar e încărcat cu toate
onorurile şi e numit comandantul celui mai de
seamă corp de cavalerie. Atunci cine va mai păstra
cr.edinţă regelui în viitor, dacă acesta îl sc.uteştc
de orice pedeapsă pe un asasin, îl socoteşte prieteh
apropiat, ii oferă toate înaltele. demnităţi ;_ oare
i se of eră funcţii de răspundere tocmai ca răsplată
pentru crima de paricid ? Lyncestes trebuie pedepsit fără întîrziere înainte de a-şi da seama că îi
este cunoscută uneltirea şi înainte de a-i instiga
pe tesalieniţ gata de răzvrătire. Regele nu trebuie
să treacă cu vederea o primejdie atit de mare,
fiindcă o alta mai mare nu se poate inchipuj, şi
nici să dispreţuiască prevestirile pe care zeii i le-au
făcut făţiş, sfătuindu-l să se ferească de uneltirile
urzite.
Intr.:.adevăr, nu de mult, în timpul asediului oraşului Halicarnas, pe cind Alexandru se odihnea în
timpul zilei, istovit de trudă, o rîndunică, pasă1~c
cunoscută ca prevestitoare, zbura cu mare zgomot
împrejµrul capului regelui care dormea, ciripind
cînd ici, cînd colo, şi mai tare ca de obicei, coborîndu-se chiar şi pe pat. Regele, într-adevăr, obosit,
nu s-a trezit din somnul său, în schimb pentru cil.
ciripitul ei neîntrerupt îl supăra, o alungă cu mina.
Insă rindunica în loc să se sperie, se aşeză pe capul
lui şi nu încetă de a ciripi pină cind Alexandru nu
s-a trezit de-a binelea şi a gonit-o din încăpere.
Această întimplare Aristander o tălmăceşte spu-·
nind că regele e ameninţat de o primejdie venită
<lin partea unui prieten, dar uneltirea urzită în
taină va fi descoperită. El tilcuia această întîmplare întemeindu-se· pe firea acestei păsări, care
este cea mai gureşe în comparaţie cu celelalte sulf.51
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:ate

1

zburătoare,

dar

totodată şi

cea mai priete-

noa'iă

cu omul.
bine aceste lucruri, Alexandru înţelese
că ceea ce i se spusese lui în privinţa lui Asisines
corespundea cu ceea ce tîlcuise prezicătorul. Îşi
aduse aminte cu nelinişte că mama sa îl sfătuise
într-o scrisoare ca să se ferească de acest om.
Atunci socoti că nu mai trebuie să amine ceea ce
voia să facă şi-l anunţă pe Parmenio ceea ce hotărîse, căci Lyncestes, după cum am spus mai sus,
se găsea cu Parmenio în Frigia. Dar, pentru ca nu
cumva hotărîrea să fie dezvăluită, Alexandru nu
vru să-l anunţe pe Parmenio printr-o scrisoare, ci
trimise poruncă printr-un om de încredere. Acesta
era Amphotems, fratele lui Craterus, care îşi
schimbă veşmintele sale macedonene şi se îmbrăcă
cu haine frigiene şi luă cu el cîţiva pergieni 1 , care
cunoşteau drumul şi ajunse în taină la Parmenlo.
Astfel este prins Alexandru Lyncestes. Moartea
i-a fost amînată multă vreme pentru demnitatea şi
reputaţia sa şi a familiei sale. Lyncestes, după trei
ani de cînd au fost pedepsiţi complicii lui Philotas,
muri şi el, fiind găsit vinovat de aceeaşi fărădelege
şi condamnat la pedeapsa capitală. Regele plecă la
Phaselis, după ce descoperi aceste uneltiri şi-şi
dădu seama că numai datorită unei divinităţi a
avut n~roc şi de data asta să scape cu viaţă. O
parte dm trupe le-a trimis înainte prin munţi spre
oraşul pergienilor, cealaltă parte a armatei mărşă
~uind de-a lungul ţărmului înalt pc un drumeag,
intre M~telc Climax 2 şi Marea Pamfiliei s, cinel
Cîntăr:ind

_L~cuitorii oraşului Perge (azi Murtana) din Pamfilia
sudica, aproape de coastă
: ~t~i:tcle Cli.max n-a fost identificat topografic.
, I ?1.trnnea c:lin Marea Mediterană din sudul r('giunii
I amf1ha (sudul Asiei. Mici).
1

0
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marea era liniştită, căci atunci dnd vin talazuri
maxi, drumeagul se acoperă_ de apă, iar iarna se
află totdeauna sub apă.
Dar AJ..exandru, care nu se temea de nimic mai
mult ca de întîrzieri, îşi conducea trupele şi pe
drumuri grele şi pe cele uşoare cu aceeaşi însufleţire. Vînturile dinspre miazănoapte băteau fără
întrerupere în acest timp şi împingeau valurile
mării pe ţărmuri, acoperind toate drumurile. Ba
mai mult, turnînd cu găleata cădeau şi nişte ploi,
aşa cum se obişnuieşte cind qat acest_e vînturi.
Cum sosi Alexandru acolo, deodată începu vîntui
dinspre miazănoapte, care însenină cerul~ opri
ploile, apa se retrase în mare şi apăru drumul curat pe unde să meargă macedonenii. Totuşi, ei au
mers prin vaduri nesigure, străbătînd nişte băl
toace cu apa pînă la brîu. Alexandru era înzestrat
cu o nestăvilită bărbăţie spre a înfrunta primejdiile, inc.îf nu mă îndoiesc să cred că această băr
băţie izvora din sufletul lui măreţ, dar totodată
sînt convins că această bărbăţie a lui a crescut şi
s-a întărit datorită numeroaselor miracole şi semne
prevestitoare, fiind predestinat de o voinţă divină
să îndeplinească µiari şi strălucite fapte. Pe cînd
era încă în Macedonia se spune că i s-a arătat in
vis un om cu o înfăţişare deo'iC'bită de a celorlalţi
muritori şi l-a sfătuit să-l urmeze cît mai degrabii
în Asia, ca să cucerească imperiul persan. Mai
tîrziu, pe cind purta războiul în Fenicia, µn preot
evreu se înfăţişă înaintea lui şi Alexandru recunoscu în acesta chipul ce-l văzuse în somn şi îşi
aduse aminte de acel vis.. minunat. Pc cînd asedia
IJ'yrul, Alexandru somase pe regii şi populaţiile
vecine să i se supună şi să-i furnizeze ostaşi pentru
armata sa. Dar evreii, care stăpineau Ierusalimul,
oraş cu mare faimă, se împotriviră cererii lui Ale153
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xandru pentru că -

spuneau ei -

a~ ui: tratat

a:

alianţă cu Darius ; pentru acest motiv e1 refuzara
să încheie alianţa cu macedonenii. Ca să pedepsească îndărătnicia acestui popor, Alexandru îşi

duse trupele în ludeea. Locuitorii Ierusalimului
însă ca să îmblînzească minia regelui, ii ieşiră în
'
cu soţiile şi copiii ca să-l roage sa-1.
întimpinare
ierte.
înainte mergeau preoţii îmbrăcaţi în veşminte
foarte subţiri de in. După ei urma însuşi poporul
îmbrăcat în haine albe. In fruntea mulţimii era
Jaddus, marele preot, înveşmintat în odăjdii solemne. Uimit de priveliştea şi frumuseţPa acestu!
cortegiu care se apropia de el, regele coborî de p2
cal şi înaintă singur spre ei. El s-a închinat zeului
al cărni nume era săpat pe o placă c.le aur din diadema marelui preot, pe care Alexandru îl salută
cu tot respectul cuvenit. Acest gest la care nu se
aştepta nimeni, stîrni mirare în ~ufldl'le tuturor
celor care veniseră cu Alexandru. În .şchimb iudeii care se temuseră la început că-i pindeşte 0
moarte apropiată, acum nădăjduiau nu numai că
vor scăpa cu viaţă, ci că se vor bucura şi de bun[1voinţa neaştept~tă a regelui, pe care-l înconjurară,
aducîndu-i laude, mulţumiri şi rugindu-se pentru el.
Dimpotrivă, căpeteniile siriene, care-l urmaseră
pe Alexandru din pricina deselor acte de duşmă
nie şi prigoniri suferite din partea evreilor şi care
acum erau încredinţaţi că datorită atitudinii lor
pline de vrăjmăşie faţă de Alexandru şi macedoneni, evreii vor avea de sufrrit cumplite chinuri
de la Alexandru, au rămas încremeniţi. Nu le venea să creadă ochilor dacă ceea ce văd este adevă
rat, ori este închipuirea unui vis. Noutatea acestei privelişti nu-i uimi mai puţin pc macedoneni,

-
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incit Parmenio îndrăzni să se apropie de el şi să-l
întrebe de ce aduce o cinstire atit de deosebiUI
unei religii străine? Nu e demn să fie sărbătorit
un rege aşa de mare ... ele un popor atit de josni-::.
Atunci Alexandru îi povesti lui Parmenio visul
său. Apoi, la intrarea în oraş, aduse sacrificii divinităţii evreilor după obiceiul ţării în cel mai frumos templu de acolo, oferindu-i şi daruri.
Acolo Alexandru însuşi văzu cărţile sfinte ale
acestui popor, în care se cuprindeau profeţii foarte
vechi, intre care era şi căderea Tyrului sub macedoneni şi că perşii vor fi biruiţi '· e un grec. Alexandru, tălmăcind această profeţie, încredinţat că
e vorba de dînsul, încuviinţă ca iudeii să trăiască
liberi în ţară şi în afară ·după legile şi obiceiurile
lor. Şi fiindcă pin şapte în şapte ani ei nu-şi lucrează ogoarele,
le dădu voie ca în acest an să
nu-şi plătească partea lor de tribut. Alexandru
admiră natura ţinutului, care era fără seamăn de
bogată în fructe şi singura ţară în care se producea
balsamul. Numi ca guvernator al acestei regiuni
pe Andromachus pe care samaritenii, duşmani neîmpăcaţi ai iudeilor, l-au răpus după puţin timp,
în mod sălbatic. Dar acestea s-au petrecut după
supunerea Tyrului şi Gazei, despre care voi vorbi
cînd va fi momentul.

XII. După ce trecu pe drumeagurile înguste şi
ajunse la Marea Pamfiliei, plecînd din Perga, p~
drum îl întîmpină solia aspendiilor 1 formată din
fruntaşii oraşului. Ei cerură să fie scutiţi de a acCt>pta în oraşul lor o gar_nizoană macedoneană şi-i
1
Locuitorii oraşului Aspendus din Pamfilia
nproape de Marea Pamfiliei (azi I3alkîz).

sudică
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oferiră

cincizeci de talanţi pentru plata ostaşil
vor da tot atiţia cai cîţi ob'
nuiseră să le dea perşilor ca tribut. De aci rege
trecu Ia sideţi 1, care locuiau în jurul rîului M
las =\ neam care se trăgea din cumeenii din Eolid.
dar vorbeau o limbă barbară. Aceşti greci îşi uit ~
seră limba lor maternă nu datorită noianului
vremuri scurse, cum se poate ·închipui, ci ei î 1
aminteau că strămoşii lor, cind au sosit în aceas ;
regiune, dintr-o dată şi-au uitat limba patriei şi a
început să vorbească o limbă nouă şi ncauzi
înainte.
.
După ce cuceri Side„care era capitala Pamfilie'
Alexandru se îndreptă către Syllium 3 , oraş apă
rat şi de poziţia lui naturală, şi de o garnizoan·
foarte puternică alcătuită din ostaşi străini. Da
fiindcă auzise că aspendii s-au răsculat, aceasta <
fost cauza pentru care Alexandru s-a abătut di
drum, indreptîndu-se spre aspendii. lnspăimîntat
de atacul neaşteptat al macedonenilor, aceşti·
şi-au părăsit locuinţele şi s-au retras în fortă
făgăduindu-i că-i

reaţă.

Alexandru puse stăpînire pe oraşul pustiu ş
la poalele fortăreţei şi cum ave·
foarte bine pregătiţi, ameninţîn
du-i pe aspendii că va pune la cale toate pregă
tirile pentru asediu, îi sili pe asediaţi să-i ceari
pace. Alexandru nu dorea nimic mai mult. El, can
se gînclea să înfăptuiască isprăvi mari, nu vroic
să fie oprit prea mult în loc de asediul unei CE;?-

îşi aşeză tabăra
cu el specialişti

1
• •

~-ocuitcrii oraşului Sidc, port pe coasta sudică a Pam:

f1l~e1, _la sud-est de Aspendus (azi Eski-Adalia).
·
- R1u care curge de la nord la sud vărsîndu-se în Ma~:

rea Pamfiliei, la Side.
'
:
3
Azi Selyon, lo2alitate în Pamfilia, la nord de Aspen-<
dus.
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tăţi întărite. Totuşi, ca să nu las~ nepedepsită îndrăzneala răzvrătiţilor, ceru să i se dea ca chezăşie ostatici şi anume pe cei mai de seamă cetă
ţeni ai oraşului şi totodată ii obligă să-i achite un

tribut de

două

ori mai mare, cum nu mai

plăti

seră vreodată.
Mai adăugă că ei trebuie să se
supună guvernatorului pe care-l va numi Arexandru, să pl,ătească un tribut anual macedonenilor şi să restituie bunurile vecinilor lor, pe care
alungaseră de pe pămînturile lor. După ce termină cu toate acestea, se îndreptă către oraşul
Perga şi de aci îşi continuă drumul spre Frigia.
Dar mergînd prin aceste locuri a fosţ nevoit să
treacă prin defileul îngust între doi munţi, care

ei ii

aproape se uneau lingă Telmissa, oraşul pisidienilor 1• Drumeagurile erau aşa de înguste în munţ.i,
încît păreau aidoma unor porţi ; aici un mare număr de barbari înarmaţi îi pîndeau de o parte şi ·
de alta a defileului. Alexandru dădu ordin ca să
se aşeze tabăra chiar la intrarea în această regiune,
încredinţat că va fi atacat, ceea ce de altfel s-a şi
întîmplat. Văzîml tabăra macedonenilor acolo, telmissii vor crede că au scăpgt de primejdie şi nu
vor rămîne mult timp în acest defileu ; vor lăs.a
o mină de oameni aici ca pază, iar ceilalţi se vor
retrage în oraş. Profitînd repede de această împrejurare, Alexandru trimise trupele de arcaşi şi
prăştiaşi numaiclecît însoţite de cîteva formaţiuni
din trupele cu arme grele şi-i alungară pe barbari ; apoi îşi aşeză tabăra în faţa oraşului Telmissa. Aici îi primi pe solii selgienilor care-i oferiră alianţă şi ajutor împotriva telmissHor, cu care
erau în conflict, deşi erau de acelaşi- neam. Ale1 Pisidia, regiune în Asia Mică, la nord de Pamfilia, la
est de Mylias şi Frigia şi ta vest de Caria.

11.57
https://biblioteca-digitala.ro

xandru i-a primit foarte bine şi, ca să nu-şi piardă'.
vremea cu asediul unui singur oraş, îşi mută ta-1
băra la Sagalassum 1 , un oraş puternic, apărat cu
curaj de tineretul luptător, căci toţi pisidienii erau
războinici. Sagalaşii însă îi întreceau pe toţi pisidienii şi primiseră şi trupe de ajutor de la Telmissa, aliata lor credincioasă, şi se încredeau mai
mult în locuitorii lor decît în ziduri. Ei îşi rînduiră
oastea în linie de bătaie pe un deal. Datorită poziţiei prielnice pentru ei, sagalaşii respinseră trupele uşor înarmate trimise de Alexandru : însă
agrianii li se împotriviră vitejeşte, fiindcă falanga
macedonenilor era aproape, iar cind îl văzură şi pe
regele Alexandru în faţ'1 steagurilor, le crescu şi
mai mult avîntul. Cea mai mare greutate pentru
ostaşii lui Alexandru a fost să urce culmea. După
ce însă au ajuns pe creastă şi au ocupat platoul,
le-a fost mai uşor să dea peste cap puhoiul de
ostaşi ai duşmanilor proveniţi de pe plaiurile de
munte şi care erau prost înarmaţi. Dintre comandanţii macedoneni au căzut în luptă Cleander
cu aproape douăzeci de ostaşi, iar dintre barbari
au pierit cam cinci sute. Restul s-a salvat prin
fugă, cunoscind locurile pe unde să-şi caute refugiul. Totuşi, regele Alexandru a urmărit pe fugari
cu unităţile de armament greu care fugeau din"'.'
du-şi toată osteneala. Cu acelaşi avînt a cucerit şi
oraşul. Apoi atacă şi celelalte localităţi fortificate
ale pisidienilor, dintre care unele le-a cucerit prin
luptă, iar altele s-au supus, punînd unele condiţiuni. După cucerirea oraşului Telmissa l-a ras de
'
' pe locuipe faţa pămintului ca să-i pedepsească
tori pentru atitudinea lor potrivnică. A desfiinţat

-----

1
Oraş în centrul Pisidiei, în zona muntoasă a culmei
Taurus (azi Sîrg).
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libertatea telmissiilor, aruncîndu-i în robie şi nu
mult timp după aceea a acordat libertatea
celenilor 1 şi citorva oraşe din Pisidia. După ce a
pacificat astfel aceste populaţii îndărătnice, se îndreaptă spre Frigia unde se
găseşte lacul Ascanius 2 , a cărui apă se întăreşte de la sine şi, transformîndu-se în sare, îi scuteşte pe locuitori să se
deplaseze la mari depărtări ca să şi-o procure. ln
acest timp Memnon, adunîndu-şi din nou forţe de
pretutindeni, plănui să desfăşoare războiul în Grecia şi Macedonia, pentru ca în modul acesta să-l
scoată pe Alexandru din Asia, unde el se statornicise. lntr-adevăr, Darius îşi pusese toată nădejdea
în Memnon care prin vitejia şi spiritul lui de prevedere întîrziase la Halicarnas aşa de mult victoria decisivă a lui Alexandru, de aceea îl numi .comandanty.1 suprem al armatei persane, trimiţîn
du-i totodată şi mari sume de bani.
Astfel Memnon cu o oştire alcătuită din trupe de
mercenari cu efective cît mai mari cu putinţă,
naviga cu trei sute de vase pe mare, nestingherit
de nimeni şi_se gîndea ce l-ar putea dezavantaja
şi ce-ar putea fi în avantajul său într-o campanie atit de grea. El ocupă centrele care nu erau
bine apărate, între care şi Lampsacus. Atacă ap:>i
insulele cărora macedonenii nu le puteau âcorda
ajutorul lor, ·din lipsă de vase, deşi stăpîneau
ţărmurile şi într-o parte şi alta. Divergenţele de
păreri precumpăneau în sprijinul planului lui
Memnon, căci, într-adevăr, deşi unii erau de partea lui Alexandru pe care-l socoteau scut al libertăţii lor, totuşi mai existau şi alţii care primiseră
1
Celene, oraş în sudul Frigiei, aproape de graniţa PisF
diei (azi Diner).
.
2
Lac în Frigi a, la sud de Cclcne (astăzi· J\dgi-tuz-ghiol
= Lac amar).
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demnităti mari sub perşi. Aceştia voiau mai degrabă să fie supuş~ pu~erii_ persane ?e~ît. să fi~
instaurată o republica libera, unde toţi sa fie egali
Astfel Athenagoras şi Apollonides, cei mai d<:
scamă fruntaşi din Insula Chios îl chemară pc
Memnon, după ce aduseseră la cunoştinţă planul
lor lui Phisinus, lui Megareus 1 şi altora care erau
de partea lor. Ca urmare Chios căzu prin trădare
în mîinile lui Memnon care, instalind acolo o garnizoană de pază, încredinţă administraţia oraşelor
lui Apollonides şi partizanilor acestuia.
De acolo Memnon se îndreptă către Lesbos şi
supuse fără multe eforturi Antissa 2 , Pyh·ha şi
Eresus a. ln Methymna 4 îl instală ca guvernator pe
Aristonicus şi puse stăpînire pe toată insula, id
afară de oraşul Mitilene 5 , cel mai renumit oraş
care, deşi îndură neajunsurile unui as~diu timp d
mai multe zile, totuşi Memnon nu-l putu cuceri
După ce înconjurase oraşul cu-şanţuri, el închiş
portul şi distribui vasele flotei sale pe apă în locurile cele mai potrivite, luînd măsuri ca nu cumva svină vreun ajutor de undeva. lnsă Memnon amu
rit de ciumă. O dată cu dispariţia acestuia s-au
spulberat toate nădejdile perşilor, moartea sa lăsînd
u_n gol de neînlocuit. Cînd simţi căi se apropie sfîrş1tul, Memnon lăsă comanda lui Pharnabazus fiul
suro~·ii sale şi lui Artabazus, pînă ce Darius, Încunoştmţat asupra situaţiei, va dispune altfel.
Phisinus şi Megareus, numele unor greci din
partizanii perşilor.
2
Antissa, localitate portuară în \'estul Insulei
(azi Tlifut-Kalessi).
3
Pyrrha şi Eresus, loC'alităţi portuare în sudul
Les bos.
~· Or~ş din nordul Insulei Losbos.
., Mitile.ne, cel mai important centru economîc si
al Insulei Losbos, situat în estul aC'csteia.
'
1

rno
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Chios,
Lesbos
Insulei
-- politia

Pharnabazus împărţi sarcinile asediului cu Autophradates, care comanda flota maritimă şi-i sili pe
asediaţi să se predea, cu condiţia ca garnizoana să
iasă din oraşul Mitilene fără nici un "11eajuns, &~
dărîme coloanele pe care erau săpate clauzele încheiate cu Alexandru, să jure credinţă lui .n·arius
şi să primească în oraş jumătate din locuitorii exilaţi. Dar perşii nu respectară în întregime condiţiile pactului încheiat, căci instalară în oraş o garnizoană, aducînd trupe în fruntea cărora îl puseră
pe Lycomede rodianul, iar guvernarea o încredinţară lui Diogene, care fusese exilat fiindcă era partizanul grecilor. Au fost impuşi mai ales la plata
unei mari sume de bani toţi cei bogaţi, avindu-se
grijă ca aceste dări să nu cadă asupra tuturor locuitorilor oraşului Mitilene şi îndeosebi asupra
celor săraci.
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CARTEA A TREIA
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L în răstimpul acestor evenimente 1, Alexandru,
ce l-a trimis pe Cleandcr cu bani ca să recruteze trupe din Pelopones şi după ce a potolit
răscoala, a liniştit situaţia în Licia şi Pamfilia, a
înaintat cu oastea pînă la oraşul Celene. Pe atunci
curgea prin mijlocul acestui oraş riul l\Iarsyas! .
celebru datorită pomenirii lui în poemele mitologice grc:ceşti. Apa izvornlui care cade vertiginos din virf ul unui munte foarte înalt pe o stincă
de la poale formează o cascadă cu un duruit asurzitor, mărindu-şi apele lui cristaline şi revărsin
du-se şi, deşi n-are vreun afluent, udă toate şe
surile situate în jurul lui. De aceea culoarea
apelor lni as::omănătoare mării liniştite a prilejuit
poevilor motive de inspiraţie : căci s-a. plăsmuit şi
după

1 Se rcfcni la e\·enimentele din Insula Lesbos istorisite
în ultimul capitol din Cartea a doua.
2 Numele dntăI'eţului din flaut care l-a provocat la o
competiţie muzicală pe zeul Apolo. lnvingîndu-1 la concurs, Apolo l-a pedepsit pe Marsyas şi l-a legat de un
pom, după care l-a jupuit de viu. Din sîngele lui s-ar
fi ivit apele unui riu.
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răspîndit
sălăşluit

mitul că nimfele îndrăgostite de riu au
pe acea stinc~. Dal' îşi păstrează denumirea de la obirşie numai cît timp curge printre
zidurile orasului : cum iese dincolo de metereze,
rostogolindu~şi apele mai învolburate, capătă un
nou nume : Lycos 1•
Alexandru intră în acest oraş părăsit de locuitorii săi, dar pornind la atacarea cetăţuii în care
aceştia se refugiaseră, Ie trimise mai întîi un
crainic care să le aducă la cunoştinţă că, dacă nu
i se predau, vor avea de îndurat cele mai grele
chinuri. Conducîndu-1 pe crainic pt"in terenul
înalt al cetăţuii greu de cucerit datorită atit poziţiei sale naturale cît şi a măiestriei construcţiei
sale, cei din Celene îi cerură să-şi arunce privirile
asupra ei pentru a-şi da seama cit e de înaltă şi
să-l înştiinţeze pe Alexandru că părerile locuitorilor în privinţa fortificaţiilor diferă de ale lui :
să afle că ei le cred de necucerit şi că vor muri cu
toţi, pînă la cel din urmă, rămînînd credincioşi lui
Darius. --Jnsă, după ce au văzut că cetăţuia lor
este încercuită şi că situaţia devine din ce în ce
mai critică, au încheiat un armistiţiu pe o durată
de 60 de zile, învoindu-se să predea oraşul dacă
Darius nu le va trimite ajutoare în intervalul
stabilit. Pentru că după acest interval de timp nu
li s-a trimis nici un fel de ajutor, celenienii s-au
predat regelui macedonean la termenul stabilit
anterior.
Sosesc apoi împuterniciţi din partea atenienilor
care au cerut să li se înapoieze prizonierii luaţi la
rîul Granicus. Alexandru le-a răspuns că va ordona să li se înapoieze nu numai pe aceşti pri1

In greceşte inseamnă lup (lycos).
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zonieri 1, ci şi pe ceilalţi greci abia după terminarea războiului cu perşii. Însă urmărindu-l pas·
cu pas pe Darius, despre care aflase că încă nu
trecuse Eufratul 2 , îşi concentrează de pretutindeni toate trupele şi forţele sale ca să obţină victoria decisivă în acest război atît de uriaş.
În Frigia, pe unde îşi conducea armata, satele
erau mult mai numeroase ca oraşele. Pe atunci
mai exista acolo palatul lui Midas 3 , atit de celebru, altădată, în oraşul cu numele de Gordium 4,
pe lîngă care curge rîul Sangarius 5, situat la o
depărtare egală de Pontul Euxin şi Marea Ciliciei 6 • Am aflat că între aceste două mări Asia are
cel mai strîmt spaţiu, ambele mări îngustînd uscatul sub forma unui istm. Pentru că este legat
de continent şi .totodată înconjurat în cea mai
mare parte de valurile mării, istmul dă regiunii
forma unei insule, căci dacă n-ar sta stavilă în
t E vorba de cei circa 2000 de greci mercenari înrolaţi
în armata lui Darius.
2 Eufratul (in persană u-fratu, înseamnă foarte larg),
unul din marile fluvii ale Asiei Mici avînd peste 2000 km
lungime. Iz\•orăşte din Munţii Armeniei, aproape de Ararat, formea:t..ă graniţa între Siria şi Mesopotamia. se uneşte
cu fluviul Tigru, căpătînd denumirea de Şat-el-arab şi se
varsă în Golful Persic.
3 Regele Frigiei. fiul lui Gordius, personaj legendar.
Apolo l-a pedepsit, lăsîndu-i să-i crească urechi de mă
gar; bărbierul regelui, unicul om care ştia acest lucru,
a mărturisit însă secretul săn trestiilor unei bălţi. iar
acestea l-au transmis mai departe lumii înlregi.
4 Ora7 în Frigia pe malul drept al rîului Sangarius,
celebru prin templul lui Zeus (azi Bey-bazar) ; acolo se
găsea carul regelui Gordius, un ţăran devenit rege datorită unui oracol care făgăduise tronul regatului celui ce
va intra primul în templu.
:; Fluviu care izvorăşte din muntele Adoreos (Frigia),
străbate Bithynia şi se varsă în M::i.rea · Ne21gră (azi Sakaria).
" Mediterana din sudul Ciliciei.
1
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calea talazurilor, cele două mări despărţite de el
s-ar uni.
După ce oraşul făcu act de supunere, Alexandru intră în templu. Ei văzu un car despre cart:!
se ştie că transportase pe Gordius_, tatăl lui Midas;
înfăţişarea lui exterioară nu se deosebea, de bună
seamă, de cele mai grosolane care folosite pentru
muncile obişnuite. Ceea ce însă bătea la ochi era
jugul lui legat cu nenumărate noduri care se împleteau încolăcindu-se strins, încît nu mai puteai
descoperi ele unde porneşte primul nod. Deoarece
locuitorii din Gordium susţineau sus şi tare că U!l
oracol a prorocit că cel care va dezlega acest nod.
cu neputinţă de dezlegat va pune stăpînire pe
Asia, l-a cuprins pe Alexandru dorinţa de a aduc2
la îndeplinire acea prorocire. în jurul regelui se
găseau o mulţime de frigieni şi macedoneni, primii aşteptînd cu nerăbclaTe rezultatul, ceilalţi
stînd cu sufletul la gură, neştiind pe ce se întemeiază încrederea atît ele oarbă a regelui. într-Adevăr, noianul de noduri 0ra atît de încurcat, incit
nimeni nu-şi putea da seama nici cu mintea, nici
cu simţul văzului de unde încep şi nici unde s '!
sfîrşesc ori 5e ascuncl le-~ăturile noduJui şi, pentru (ă Alexandrn a îndrăznit să încerce ca să-l
dezlege, acest fapt stirnise îngrijorări în sufletul
său, ca nu cumva zădărnicirea încercării să se
pri::·facă într-o preve~tire rea. După ce s-a luptat
multă vreme cu misteri<>asele noduri fără vreun
n'7ultat, el a spus : „N-are importantă cum se
dezleagă acest nod ! c; şi cu o lovitură de sa bi::
tăie nodul cu curele cu tot: în felul ace5ta Alexandru ori a ocolit prevestirea oracolului, ori a
i ndE'plinit-o.
După ac(-'ea, fiindcă hotărîse să pună mina p~
Darius oriunde s-ar găsi şi urmărea să-şi asigure
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spatele, îl însărcină cu comanda flotei pe Amphoterus, pentru apărarea ţărmului Helespontului.
iar pc Hegelochus îl puse în fruntea trupelor.
dindu-i misiunea de a elibera insulele Lesbos,
Chios şi Cos de garnizoanele du.şmane. Li s-au dar.
acestora cinci sute de talanţi pentru nevoile răz
boiului iar lui Antipater şi .celor care apărau oraşele
Greciei li s-au trimis şase sute de talanţi ;
aliaţii au primit ordin să-i pună la dispoziţie, potrivit clauzelor tratatului, vase care să supravegheze Helespontul, c[lci Alexandru incă nu
aflase că se stinsese din viaţă Memnon, faţă eh·
care luase toate măsurilt• de prevedere.:~, dindu-şi
îndcajans de bine seama că, dacă clin partea acestuia nu va fi întrC'prins[t nici o acţiune, atunci el
va fi stăpînul întregii situaţii.
S-a ajuns in oraşul Ancyra 1, de unde, după c2
a făcut numărăto&Ta trupelor, Alexandru intrll
în Paflagonia. Vecinii acestei provincii erau veneţii :! , ele la care unii istorici c:red că-şi trag obirşia veneţii. întreaga rcgillne a făcut act de- supunere în faţa regelui : după cc- i-au dat ostatici, au
obţinut clin partea lui să nu fie obligaţi la plata
vreunui tribut, d·.' vreme ce nici perşilor nu-l
plătiseră. Calas a [ost plis în fruntea acestei provincii iar Alexan,lru. după ce a 1uat în p1·imire
trupel~ care-i fu„ ·.;;eră trimise c.a ajutoare din Macedonia, s-a îndreptat către Cappadocia :J.

li.
tinţă

In schimb Darius, cînd

i s-a adus Ia cunoş

moartea lui Memnon, a fost din cale afarii

Azi Ancara, capitala Turciei.
~ Veneţii sau eneţii, populaţie din Paflagonia Veneţia
din Italia a fost fondată de ei.
3 Cappndocia (azi Caramania). ţinut intre Marea Neagră
şi Marea Mediterană, Cilicia, F"rigia şi Font.
1
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de 'zdruncinat şi, pierzînd orice altă speranţă, a
hotărît să dea singur bătălia
decisivă ; el dezaproba tot ce făcuseră căpeteniile sale de oaste, încredinţat
că, deşi nici unul din ei nu
avusese
noroc, totuşi au fost delăsători ; de aceea, clupă
ce şi-a instalat tabăra lingă Babylon 1 , pentru ca
ostaşii să pornească la război cu o mai mare străş
nicie, le-a înfăţişat imaginea tuturor forţelor sale
şi în acest scop puse să se construiască o incintă
care să cuprindă un corp de zece mii de ostaşi,
imitîndu-1 în această privinţă pe Xerxes, şi acolo
începu numărătoarea trupelor. Din zori pină în
noapte, trupele persane au intrat în această incintă : ieşind de acolo,
forţele ostăşimii,
cită
frunză şi iarbă de călăreţi şi de pedestraşi, pă
rînd cu mult mai numeroase ca în realitate, împinziseră toate cimpiile Mesopotamiei 2 •
Perşii erau 100 OOO ; în rîndurile acestora, efectivele cavaleriei numărau 30 OOO de oameni. !\Iezii 3 aveau zece mii de călăreţi şi cincizeci de mii
de pedestraşi. Cei două mii de călăreţi barc~ani 4
1 Babylonul ale cărei ruine se află aproape de Hillah,
la 93 km sud de Bagdad. era situat în partea de sud a
Babyloniei, pe ambele maluri ale Eufratului. Era înconjurat de ziduri înalte şi un şanţ plin cu apă.' A fost mai
întîi una din cele patru capitale ale monarhiei persane,
iar sub Alexandru, capitala imperiului asiatic. Babylonul
a fost distrus de seleudzi, urmaşii lui Alexandru.
2 Mesopotamia cuprindea Babylonul, AsirLl în ~ens larg,
iar în sens restrîns etimologic era teritoriul dintre Tigru
şi Eufrat.
3 Locuitorii Mediei, teritoriul situat la est de Mesopotamia, corespunzind centrului şi nord-vestului Iranului,
între Marea Caspică şi Susiana, cu capitala Ecbatana.
Quintus Curtius Rufus şi Xenofon delimitau eronat Media, situînd-o în întregime la est de fluviul Tigru.
4 Locuitori:
care-şi aveau aşezările în jurul oraşului
Barcas şi în vecinătatea Hyrcaniei (la sud de Marea Cas-

pică).
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erau înarmaţi cu topoare cu două tăişuri şi cu
scuturi rotunde care se asemănau foarte
mult cu scuturile numite caetra; 10 OOO de pedestraşi urmau după trupele de cavalerie cu acelaşi
fel de armament. Armenii trimiseseră 40 OOO de
pedestraşi cărora li s-au adăugat 7 OOO de călăreţi.
Hyrcanii 1 contribuiseră cu efectivele a 6 OOO de
călăreţi aleşi, cum e obiceiul la aceste neamuri,
cărora li s-au alăturat 1 OOO de călăreţi tapuri 2 •
Derbicii 3 înarmaseră 40 OOO de pedestraşi, cei
mai mulţi dotaţi cu lănci cu vîrful de bronz sau
de fier ; unii din ei întăriseră partea lemnoasă
trecînd-o prin foc ; şi aceştia au• fost însoţiţi de
două mii de pedestraşi din acelaşi neam. De pc
ţărmurile Mării Caspice venise o oaste ele 8 OOO
de pedestraşi, precum şi ~WO de călăreţi. Împreună
cu acestea mai erau şi trupe ale altor neamuri
puţin cunoscute care-i puseseră la dispoziţie 2 OOO
de pedestraşi şi un număr dublu de călăreţi. S-au
mai alăturat acestor trupe 30 OOO de greci, înrolaţi ca mercenari, toţi în floarea tinereţii. Cit despre bactrieni 4 , şi sogdieni 5 , şi indieni, şi ceilalţi
locuitori de la Marea Roşie 6 , neamuri cărora Da-

uşoare

Hyrcama, regiune în sudul şi estul Caspicii.
Tapurii îşi aveau aşezările la sud de Hyrcania.
3 Derbicii locuiau la est de Hyrcania, în bazinul flu·
viului Oxus, pe teritoriul Margianei.
4 Populaţie :::are-şi avea aşezările în Bactria, delimitată
de Munţii. Hindu-Kuş şi fluviul Amu-Daria (Oxus). Bactria corespundea teritoriului Buhariei de azi. Capitala
era oraşul Bactra (azi Balkh) pe malul rîului Bactrus (azi
Dehas). După moartea lui Alexandru, Bactria a devenit
un regat puternic.
s Sogdiana, provincie septentrională a regatului persan,
situată intre fluviile Oxus şi Iaxarte, cu capitala Maracanda. Sogdienii erau înrudiţi cu sciţii. Sogdiana corespunde Turchestanului şi unei părţi din Buhara.
1
' Marea Ro<;>ie este aici Golful Persic.
1

2
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rius însuşi le uitase numele, grăbirea 9stilităţil0r
îl împiedicase să mai apeleze fa ele.
Dar nu de trupe ducea lipsă Darius, fiind cit se
poate de satisfăcut de imaginea de atunci a acestor uriaşe puhoaie de oameni, pe de o parte, iar pe
de alia curtenii lui cu obişnuita lor atitudine linguşitoare îi îmbătau sufletul cu nădejdea victoriei ; intorcîndu-se către Charidemus 1. atenianul,
mare meşte1· în arta războaielor şi înverşunat împotriva lui Alexandru din cauza exilării lui (căci
din ordinul lui fusese alungat din Atena), i se
adresă
punîndu-i întrebarea dacă el găseşte cu
cale că e des.tul"de bine pregătit pentru a-i zdrobi
pe macedoneni. Acesta însă„ uitind şi de situaţia
în care se afla şi trecind cu vederea ~ trufia regelui, îi răspunse : „Adevărul, cu toate că proba-::
bil tu nu vrei să-l asculţi, dacă nu ţi-l voi spune
acum, zadarnic îl voi mărturisi altă dată. Această
armată cu asemenea puhoaie uriaşe de oameni,
făcîncl parte din atîtea neamuri chemate din aşe
zările întregului orient, este în măsură să insufle
eroază neamw·ilor învecinate ; purptrra şi aurul
iau ochii prin strălucirea lor, armele le sînt atit de
scînteietoare şi abundenţa lor atit de mare, cum
nu s-au înfăţişat vreodată ochilor şi n-au fost
gîndite vreodată cu mintea. în schimb armata
macedoneană cu aspectu-i sălbatic şi dispreţuind
ele bună seamă şi zorzoanele şi fastul; ascunde în
spatele scuturilor şi lăncilor lor formaţii de luptă
care nu pot fi clintite,. precum şi forţele compacte
ale luptătorilor. Dispozitivului lor rigid de luptă al
pedestrimci ei înşişi ii dau numele de falangă.
Strins alăturaţi om lingă om, armă lingă armă,
1
Charidcmus avea reputaţia unui mare comandant, deoarece î-;;i dovedise calităţile sale în ră7.boiul ligii ateniene cu Filip al II-iea, fiind colaborator al lui Demostene.
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atenţi

•·~'

la semnalul celui care-i comandă, s-au deprins să urmeze planuriie şi să-şi păstreze rîndurile. Toţi execută ordinul care li se dă : fie de
a-l ataca frontal pe vrăjmaş, fie de a-l învălui; fie
de a se năpusti către flanc, fie de a schimba tactica de luptă. 1n această privinţă îşi dovedesc iscusinţa nu numai comandanţii lor, ci şi 'Ostaşii. Şi
să nu crezi că macedonenii jinduiesc după aur şi
argint, ci această dic;ciplină a lor a fost învăţată
la şcoala săr-.1ciei : cind sînt obosiţi, pămîntul le
serveşte drept aşternut ; se satură cu mîncarea pe
care o găsesc la îndemînă. Timpul hărăzit somnului e totdeauna mai scurt clecît acela al nopţii:
călăreţii tesalieni, acarnanieni 1 şi etolieni 2 , trupe
neînvinse în război, crezi tu că vor putea fi respinşi CY. prăştiile şi cu lăncile călite-n foc ? Este
nevoie de o forţă despotică ca a lor : trebuie să-ţi
cauţi ajutoare în acea ţară care i-a zămislit
p2
aceştia. Trimite acest argint şi acest aur, ca să îţi
faci rost de ostaşi !"
Darius îndeobşte era o fiinţă blindă şi infl11enţabilă, însă avuţiile şi îngîmfarea strică firea
oricui. De aceea neputînd suporta adevărul, ordonă
să i se aplice pedeapsa capitală unui oaspete '?i
unui om care ceruse să fie primit în 1indu.rile
sale, dindu-i cele mai folositoare sfaturi. Charidemus nici chiar atunci nu s-a gîndit la libertatea
sa şi i-a grăit astf.el : „îl am pe omul care e gata
să-mi răzbune moartea! Pentru că ai dispreţuit
1 Acamania,
regiune situată în vestul Greciei, între
Golful Corint la sud, Golful Ambracian la nord, Marea
Ionică la vest şi Etolia la est.
2 Etolia era delimitată la est de Acarnania. la sud de
Golful Corint, la est de Dorida şi Malida şi la nord de
Phtiotida. Polisurile teritoriului erau constituite într-o
ligă, un stat federativ la care aderară şi alte polisuri, denumită liga etoliană, condusă de un hiparh şi de o adunare generală.
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sfatul meu, te va pedepsi cel împotriva căruia ţi
l-am dat. Intr-adevăr, fiindcă ai fost prins\de beţia puterii, încît te-ai schimbat deodată, V'€[i deveni o învăţătură pentru urmaşi şi aceasta datorită faptului că oamenii nu iau aminte la lecţiile
pe care le dă natura, atunci cînd se lasă tîrîţi de
împrejurări !" Cei care primiseră poruncă să-i ridice viaţa lui Charidemus, îl strangulară pe cînd
rostea aceste c·uvinte. După aceea însă Darius s-a
căit : a recunoscut mai tîrziu că atenianul i-a spus
adevărul şi a ordonat să fie înmormîntat.

III. Thimodes, fiul lui Mentor, un tînăr destoinic, primise însărcinarea din partea regelui să ia
în primire de la Pharnabazus comanda peste toţi
ostaşii străini în care îşi punea cea mai mare nă
dejde : el va recurge la serviciile lor în război ;
lui Pharnabazus, Darius îi dădu comanda pe care
o avusese înainte Memnon. Frămîntat în timpul
zilei de grijile care-l copleşeau, el era şi mai chinuit noaptea în somn de nişte vedenii a unor
primeJdii . ameninţătoare, fie că aceste vedenii
răsăreau dintr-un suflet bolnav, fie că erau presimţ.irile unui suflet dotat cu darul prorocirii. Se
făcea că tabăra lui Alexandru era străluminată de
un foc strălucitor şi că puţin după aceea Alexandru €ra condus către dînsul îmbrăcat în acele
veşminte pe care le purtase el şi a străbătut că
lare Babylonul şi apoi deodată a dispărut din faţa
ochilor săi împreună cu ca1ul.
Prin tîlcuirile felurite ale visului tălmăcitorii 1
îi pricinuiseră un zbucium şi mai mare lui Da1
/\ceşti.:! erau chaldecni, care din cele mai vechi timpuri se ocupau cu astrologia şi prorocirile.
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rius : unii îi spuneau regelui Darius că visul acesta e un semn bun pentru persani, deoarece tabăra
vrăjmaşilor ars~se, iar el îl văzuse pe Alexandru
sub chipul unui om dezbrăcat de veşmintele .sale
regeşti şi îmbrăcat in haine persane, ba încă de
om de rînd.
Alţii, dimpotrivă, tălmăceau astfel visul : priveliştea taberei macedonene învăluită în lumină
prevesteşte nimbii strălucitori pe care îi răspî.n
deşte gloria lui Alexandru, iar macedonenii conduşi de acesta vor fi stăpînii Asiei ; faptul că visul
l-a arătat pe Alexandru îmbrăcat cu a5emenea
veşminte, e neîndoielnic un semn al izbîndei, pentru că Darius purtase aceleaşi veşminte cind fusese proclamat rege. Şi cum se întîmplă îndeobşte, proaspătul zbucium reîmprospătase şi vechile
prevestiri, căci tălmăcitorii ştiau că Darius la începutul domniei sale dăduse poruncă să schimbe
forma tecii săbiei persane, înlocuind-o cu aceea pe
care o foloseau grecii şi deîndată chaldeenii au
tălmăcit această schimbare că imperiul persan v:J
trece în mîinile acelora a căror armă el o imitase.
Ca urmare Darius voios şi de răspunsurile tălmă
citorilor, care fură răspîndite prin gloate şi de vedenia pe care o avusese în somn, porunci ca armata sa să înainteze către Eufrat.
După obiceiul străbun al perşilor a rămas tradiţia să se pornească la drum numai după răsă
ritul soarelui. Cînd se lumină bine de ziuă, se dădu
semnalul de plecare din cortul regelui cu o trîmbiţă ; deasupra cortului lui, în văzul tuturora imaginea soarelui strălucea reflectată printr-un cristal. Dispozitivul de marş era acesta : în frunte
era purtat focul pe care perşii îl socotesc sfint şi
veşnic, în nişte altare de argint. In preajma acestor altare mergeau magii care intonau un imn
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străbun.
purpură,

Urmau după magi, purtînd veşminte de
365 de tineri, deopotrivă cu numărul zilelor dintr-un an, pentru că şi .perşii împărţeau
anul tot într-atîtca zile. Venea apoi carul consacrat lui Iupiter, tras· de cai albi, după care urma
un alt cal de o mărime neobişnuită, pe care-l numeau calul soarelui ; biciuşti de aur şi veşmintele
albe erau podoabele celor care minau caii. Nu
departe de ei mergeau 10 care încrnstate cu mult
aur şi argint. Urma apoi cavaleria a 12 neamuri
cu arme şi obiceiuri felurite. Primii mergeau cei pe
care perşu 11 numesc „nemuritorii" 1 în număr
de zece inii ; pentru aceştia se făcuse risipă mai
mult ca pentru toţi, în semn de deosebită cinstire:
unii purtau coliere de aur, veşminte brodate cu
aur, alţii cămăşi cu mîneci lungi împodobite şi cu
pietre preţioase.
La o mică distanţă mergeau 15 OOO de .0-.taşi,
cei denumiţi „rudele regelui" 2• într-adevăr, această
mulţime de ostaşi, gătiţi aproape ca femeile, se
distingeau mai mult prin lux decît rrin arme de
seamă. Cei care urmau după ei se chemau dorifori 3 , însărcinaţi să poarte veşmintele regelui ; ei
precedau carul regelui, din înălţimea căruia el îi
domina pe toţi.
Era corpul de elită al ca\•aleriei persane cu efectiv de
10 OOO de osta'7i. numai persani. Purtau acest nume pentru
că rîndurile Jor se completau neîncetat, după descomple·
tări cu pnlejul luptelor, cind .unitatea suferea pierderi.
;! „Hudele regelui" însemna în limba persană : a) rudele regelui persan care deţineau cele mai mari demnităţi la curte ; b) un corp de elită (cavalerie, infanterie).
cu un„ efediv de 15 OOO ostaşi care formau garda regilor
persam, d!stingindu-se prin veşmintul şi armura luxoasă.
a Nume dat corpului de gardă al regilor persani, adnd
15 OOO ostaşi, datorită armelor lot· aurite.
1
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Ambele laturi ale carului erau împodobite cu
statuile zeilor, cizelate în aur şi argint : pietre
preţioase scînteietoare împodobeau atelajul deasupra căruia erau montate două statuiete de _aur
înalte de cit un cot, una reprezentînd pe Ninus 1 ,
cealaltă pe Belus 2 • lntre cele două, statuete se gă
sea emblema sacră, un vultur 3 de aur aidoma
celor care planează cu aripile întinse.
Îmbrăcămintea regelui bătea la ochi mai mult
ca la toţi prin măreţia ei : cămaşa lungă de purpură, la mijloc cu broderii albe ; mailitia scînteietoare prin aurul de pe ea, împodobită cu doi şoimi
de aur, care păreau că se reped unul asupra altuia cu ciocurile ;. de o centură de aur încinsă
după obiceiul femeilor atîrna o sabie scurtă, avind o teacă încrustată cu pietre preţioase. Pe cap
purta tiara, însemnul specific regilor, căreia perşii îi spun cidaris 4 ; era o fîşie de culoarea ceru lui combinată cu alb. După car urmau 10 OOO
de lăncieri : ei purtau lănci încrustate cu podoabe
de argint, iar virful era garnisit cu aur. Suita regelui din 200 de persoane, care-l excorta în
dreapta şi în stînga, era alcătuită din cei mai nobili dintre rudele sale. Alaiul acestora îl încheiau 3Q OOO de· pedestraşi, după care urmau caii
regelui în număr de patru sute ; la un interval
1 Personaj legendar, fiul lui Belus, soţul Semiramidei,
fondatorul monarhiei asiriene.
2 Fondatorul legendar al imperiului asirian, adorat de
habv.lonieni cei zeu suprem, idcnti ficat fie cu soarele, fie
<·11 Saturn. Faimosul turn al lui Babel, îi era consacrat
lui Belus.
'1 Vultur;_;[ cu penele aurite înfipt într-o prăjină înaltă
era principalul steag al perşi lor.
4 Tiara, dreaptă, înaltă şi rigidă. de formă cilindrică, înconjuratc'l de o diademă albastră cu puncte albe, purtată
de regii persani.
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de un stadiu se afla Sisigambis, mama lui Darius,
purtată într-un ~ari într-un_ altul era soţia l_ui;
o suită de femei calare le msoţeau pe regme.
După ele veneau 15 trăsuri, denumite armamaxe 1 •
în ele sedeau vlăstarii 2 regelui şi cei care se ocupau de' educaţia acestora, precum şi o ceată di~
eunuci, o categorie de oameni care nu e privită
cu dispreţ de persani. Apoi veneau trăsurile cu
cele 360 de concubine 3 ale regelui, înveşmîntate
şi gătite la fel ca reginele. înapoia lor 600 de catîri şi 300 de cămile transportau tezaurul regelui
sub paza unei excorte de arcaşi. Soţiile rudelor
şi prietenilor· regelui urmau imediat înapoia acestei suite, după care veneau cetele de slujitori şi
de ordonanţe ale armatei. Ariergarda o formau
trupe de ostaşi uşor înarmaţi, împreună cu co-mandanţii lor care aveau sarcina să încheie alaiul.
Dacă, dimpotrivă, cineva şi-ar fi aruncat ochii
asupra oastei macedonene i s-ar fi înfăţişat privirilor cu totul un alt tablou : caii şi osta_şii nu
scînteiau nici prin aur, nici prin veşminte de di-·
ferite culori, ci străluceau prin armele lor de fier
şi de aramă. Trupele lor erau în orice moment
gata fie să se oprească din marş, fie să şi-l continue. Nu mărşăluiau nici de-a valma, nu erau nici
încărcaţi cu poveri prea mari şi toţi ostaşii stă
teau cu aten\ia încordată nu numai la semnalu!
dat de comandantul lor, ci chiar la un gest al lui ; ·
1

bită

Calcaş·~5. persană pe patru roţi acoperită şi împodo-

cu patru perdele, era destinată transportului femeiregilor persani.
2
.
Dar~t!s avea trei copii : două fete, Statira şi Drypetis
51 un ba1al, Ochus, de G ani.
. a Aceste _er'.1u 1ot soţii ale regelui, insă de rang infenor, const1lu111d un fel de l1arem. ele nepurtînd titlul
de regină.
lor

şi vlăstarilor
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armata macedoneană îşi găsca oriunde loc pentru
instalarea taberei şi de oriunde-şi făcea rost de
provizii. Ca urmare, Alexandru pe frontul de
luptă şi-a avut ostaşii în mină în tot momentul.
In schimb Darius, regele care comanda unor puhoaie atît de uriaşe de ostaşi, a fost nevoit din
cauza îngustimii locului unde s-a dat bătălia, să-şi
arunce în luptă numai un număr restrîns de trupe,
cu efective tot aşa de mici ca ale adversarului, pe
care le privise cu dispreţ.

IV. între timp ·Alexandru, după ce l-a pus în
fruntea Cappadociei pe Ahistamenes, îndreptindu-se către Cilicia cu toate trupele sale, ajunsese
în regiunea ce poartă numele de „tabăra lui Cyrus" 1• Acolo îşi instalase tabăra Cyrus cind şi-a
condus oastea împotriva lui Croesus 2 în Lydia.
Această regiune e situată la 50 de stadii de punctul de acces pe unde se intră în Cilicia ; locuitorii
ii spun „Pylae" 3 acestui defileu atît de îngust pe
care natura l-a creat aidoma unei fortăreţe ridi-·
cate de mina omului. ,
Aşadar Arsames care era
guvernatorul Ciliciei, reamintindu-şi ce sfat ii, dăduse Memnon la
începutul războiului, s-a decis să-l urmeze însă
prea tirziu acum, căci planul ar fi fost salu1
Această tabără a lui Cyrus de care este vorba aici,
fusese înfiinţată de Cyrus cel Tînăr căzut la Cunaxa în
401 î.e.n., şi nu de Cyrus cel Mare cu care îl confundă
Curtius.
2 Ultimul rege al Lydiei, celebru în antichitate prin bogăţiile sale proverbiale şi cucerirea aproape a întregului
teritoriu al Asiei Mici. A rost bătut şi detronat de C::yrus
cel Mare în 546 î.e.n.
·
3 înseamnă în greceşte porţi, defileu (azi Gulek Boghar).
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tar dacă ar fi recurs mai rlevreme la el : „Pirjoleşte Cilicia, trecînd-o pri~ foc şi_ sabie, ca să-i
laşi duşmanului l<:>cul pustm ! Distruge tCJt ee
i~ar putea fi de folos, astfel' ca pămîntul pe care
nu-l vei pntea apăra să rămînă sterp, hpgit de
orice vegetaţie!." Pentru el ar fi fost de mai
mare folos dacă ar fi ocupat cu o put-ernieă gM"nizoană intrarea în defileul ce deschidea dn1m ul către Cilicia, sau dacă ar fi ocupat din vreme
creasta care domina drumul, d€ unde ar fi putut,
fără nici o primejdie, să-l oprească sau să-l distrugă pe adversarul care ar fi trecut pe sub
această creastă.
De astă dată însă, după ce lăsă
puţine trupe care să asigure apărarea potecilo'r, el
se retrase : în felul acesta n-a făcut altceva decR
să prefacă în ruină un ţinut pe care era însărcinat
să-l ferească de pustiid. Urmarea a fost că ostaşii persani care fuseseră lăsaţi în acel loc, încredinţaţi că au fost trădaţi, n-au fost în stare
să înfrunte nici măcar p1;virea duşmanilm·, cu
toate că un pilc mai puţin numeros ca al lor ar
fi fost în stare să apere trecătoarea. într-adevăr,
C'ilicia este înconjurată de un lanţ neîntrerupt
ele' munţi sălbatici şi prăpăstioşi : aceste culmi
muntoase care încep să se înalţe de lingă mare,
se curbează foi:mînd un arc de cerc şi eu cea~
laltă extremitate coboară iarăşi pină la ţărmul
mării. Pc această culme muntoasă, în locul unde,
retras către interior,. şirul acestor munţi se depărtează ce!.·l m-ai mrnlt de mare, există trrei tr.ecători aproape inaccesibHe şi foarte înguste, şi
nu~mai printr-una din ele se poate străbate pentru
a mitra în Cilieia.
Acost tinut de -şes care coboară tot mai mult
în diir~cţia mădi e sitnăbăit:ut de numerease ape ;
1()()1
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pe aeolo curg vestitele riuri Pyramus 1 şi Cyclnus 2 • ·Cydnus e faimo.. ntJ numai prin debitul
maFe al apelor sale, ci şi prin limpezimea lui de
cle~ar, căci, coborînd în pantă lină ele la locul
\'.lnGle-şi are obir~ia, curge limpede pe o matcc':1
formată din straturi de u.i."iip şi rrn-i învolburează
apele nici un toFent care să-i turburc cursul linişti-tei saJ.e albii ; de aceea e fă.ră seamăn de cristalin şi totedată cit se poate .de rece, pentru că
malurile ~ale sînt adumbrite de crînguri dese şi
încintătoare, astfel .că r.îul curge :pîn·ă la vărsarea
sa -în mare la fel de neschimbat ca la obîrşie.
Existaseră pe aceste ţărmuri nenumărate monumente, cîntate în stihwri de poeţi., dar în noianul
vremurilor s-au prefăcut în ruinii Se mai văd şi
astăzi vestigiile aşezărilor oraşelor Lyrnessus· 3 şi
Teba .i, peştera lui Typhon" şi codrul Coryciei 6 ,
vmde creşte şofranul, precum şi alte curiozităţi
:r;are, .din care n-a r.ămas dedt numele.
Alexandru a intrat prin defileul care poartă
numele de Pylae. Privind îf.ldelungat aşezarea
acestor locuri se s.pu.ne că a fost cuprins de fiorii
unor puternice emoţii şi apoi de o mare voioşie
Rin :'.::irc izvoră!)te din Munţii Taurus. în Cappadocia,
CHicia şi se varsă în Marea Ciliciei, în Golful
lsS<!Js ·Qazi O,jihan}.
2 Rîu din QLicia enre se varsă in Ma1•ea Ciliciei, curgind
pe lingă Tars (azi Kara-Su).
a Ora5 al Troadei, î.n vecinătatea Troii. Curtius îl situează greşit în Cilicia.
i Loc:.i1itate din apropierea Troiei, în regiunea Mysiei.
Cl:.lrti m; weyeşte !Atnind-o ·MI CHicia
;; F.iul l~i Gaea şi al Tartarul~ monstru gigant <:u o
sută de capete şi cu o sută de braţe. S-a luptat cu Jupiter
pentru supremaţie, înving'indu-1 şi inchizîndu-1 legat în
peştera Coryciei. tupiter a fost salvat de Mercur şi Pan.
6 Jn miltichitate aodru \lestit din Cilicia, în regiunea
1

străbate

Cory ci a.
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gîndinc~u-se _la. no.rocu~ de car.e . a_ ~":ut pa~tej
mfatunsea ca a1 lm _nr f1 pu~ut fi i:_1m1ciţi ~u_mai c~
stîncilc dacă ar fi fost cme sa le pravaleasc
peste macedoneni cînd treceau prin defileu. P6
drum abia încăpeau patru ostaşi înarmaţi unul
lîngă altul ; creasta muntelui don:iina drumul nu
numai îngust, dar de cele mai multe ori povîrni1
şi rupt de numeroasele pîraie care se rostogoleau
către poale, ieşind vijelios din matcă.
Totuşi el ordonase unor trupe de traci uşor înarmate să meargă în avangardă, să cerceţeze şi să
supravegheze cu de-amănuntul potecile, ca să nu
năvălească vreun duşman ascuns asupra trupelor
sale, cînd străbăteau defileul ; aceştia îşi ţineau
arcurile încordate gata să tragă, potrivit instrucţiunilor primite, nu pentru înaintare, ci pentru
luptă.

Armata s.a ajunsese în modul acesta pînă-- la
Tarsus, căruia perşii tocmai atunci începeau să-i
dea foc, pentru ca nu cumva acest oraş bogat să
cadă cu bogăţiile sale în mîinile vrăjmaşului. Însă
Alexandru,
trimiţînd
înainte pe Parmenio
cu o trupă de ostaşi uşor înarmaţi pentru a împiedica incendierea oraşului, cînd află că în
urma so·sirii alor săi barbarii au fost puşi pe
fugă, îşi făcu intrarea în oraşul salvat de dînsul,
înainte de a fi căzut pradă flăcărilor.

':'· Rîul Cydnus, despre care s-a vorbit ceva
mai. sus, c_urg~ prin mijlocul oraşului Tarsus.
~ra tocmai toml verii : nicăieri căldura nu pirJol:ş~e mai puternic ca pe ţărmul Ciliciei şi tocmai i_nc:puse să se simtă toiul arşiţei din miezul zilei. Apa limpede a riului l-a ispitit pe
182
https://biblioteca-digitala.ro

exandru să-şi scalde trupul înfierbîntat, plin
e praf şi de năduşeală. De aceea dezbrăcin
u-se, intră în apa riului în văzul· trupelor sale,
l cu convingerea că îşi va face un punct de onoare
1 dacă va arăta alor săi că se mulţumeşte cu o îngrijire trupească simplă, lipsită de orice fast şi
'cheltuială. Dar abia intrat în apă, fu prins de
1 un
tremur neaşteptat şi membrele începură să
î se înţepenească ; după aceea paloarea îl cuprinse în întregime, încît aproape din tot corpul
părea că pierise căldura vieţii. Slujitorii săi îl
luară în braţe pe Alexandru (asemenea unei fiinţe
care îşi dă duhul), şi-l duseră în cortul lui, lipsit
de cunoştinţă.
O cumplită tulburare şi aproape un sentiment
de jale _cuprinseră întreaga tabără. :fînguindu-se,
ostaşii se întrebau : „Oare
în toiul unui avînt
atît de întraripat şi a unor astfel de fapte de
art'= atît de strălucite, un rege - cel mai vestit
al tuturor vremurilor - care va intra de-a pu-,
ruri în amintirea omenirii, să fie răpit de moarte
şi să se stingă din viaţă nu sub loviturile vrăj
maşului pe cîmpul de luptă, ci pe cind îşi scălda
trupul?! Darius e aproape învingător înainte de
a-şi fi văzut adversarul ! Acum ei vor trebui să
parcurgă înapoi aceleaşi
tărîmuri pe care le-au
străbătut, dobîndind
biruinţe peste
biruinţe !
Acum toate au fost pustiite fie de ei înşişi, fie
de du~mani ! Chiar dacă nimeni n-ar vrea să se
ţină pe urmele lor, mergînd prin mijlocul acestor
pustietăţi, foamea şi lipsurile le va veni tuturor
de hac. Cine le va mai călăuzi paşii în această
retragere? Cine va îndrăzni să fie urmaşul lui
Alexandru ? Presupunînd că vor ajunge în fuga
lor pînă la Helespont, cine le va pregăti flota
pentru a trece dincolo de mare ?" Apoi nemaiţi183
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nind seama de propriile lor neajunsuri, din no
i-a cuprins jalea, simţind milă pentru regele 1
şi deplîngeau răpirea din viaţă a acestei tiner
în· floare, a acestei forţe sufleteşti, fără seamăn
pentru ca acum acelaşi rege şi tovarăş .al lor d .
arm'e să ajungă a fi smuls din mijlocul lor şi ·
fi răpus. Totuşi, în acest răstimp respiraţia începu să devină mai liberă şi Al~xandru putu
să-şi redeschidă ochii ;
reveniQtlu-şi în_ simţiri
treptat-treptat îşi recunoscuse prietenii care şe
deau în jurul său : se părea că puterea bolii slă
bise, datorită mai cu seamă faptului că el în ...
cepea să simtă gravitatea bolii. Îns-cl tulburarea
sufletească îi mărea şi mai mult durerile trupeşti
cînd i se aduse la cunoştinţă că Darius va fi în
Cilicia în cinci zile. începu să se tînguie : Va trebui să i se predea lui Darius ca un om cu m1înile
legate ; îi scapă din miini o biruinţă atit de
mare ; <linsul se stinge. din viaţă în cort, pradă
unei morţi de rind şi înjositoare 1 După ce chemă
in jurul său pe prieteni şi pe medici la un loc,
le spuse : „Vedeţi în ce întorsătură a lucrurilor
m-a aruncat ursita, dindu-mi peste cap toate planurile mele? Am impresia ca aud zăngăni
tul armelor duşmane şi că eu, care am venit aici
cu războiul. astăzi eu ·sînt victima lui. Prin urmare atunci cinel mi-a scris cu atîta trufie acea
scrisoare s-o fi înţeles oare Darius cu ursita
mea ? Dar zadarnic îi vor fi nădejdile dacă vai
putea fi îngrijit cum trebuie-. în aceste împrejurări nu .pot admite nici leacuri de lungă durată
şi nici medici care lucrează cu mijloace încete.
E mai bine să mor vitejeşte decit să-mi tirii
viaţa într-o lungă
convalescenţă. Prin urmare,
dacă se poate recurge la arta medicală, să ştie
HM,
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nedicii că eu le pretind un leac nu pentru a scapa
ie moarte, ci pentru a duce războiul !"
Această dezlănţuire a unui nesăbuit curaj pririnui în sufl~tul tuturor o cumplită îngrijorare :
ie aceea fiecare începu să-l roage ca nu cumva
;ă facă să crească primejdia, prin această. pripeală fără
rost, ei să lase pe seama medicilor
vindecai'ea. Pe bună dreptate leacurile neverifil~atc dau ele bănuit, pentnt că, pentru a-i face
lui Alexandru {le petrecanie, duşmanul risipeşte
Ila.ni chiar în rîndurile celor din jur!Jl lui. (Darius, într-adevăr, dăduse poruncă să se aducă la
mnoştinţă tuturor că va da 10. OOO de talanţi celui
care-l va doborî pe Alexandru.) De aceea. ei socoteau că nimeni nu va încerca leacul care ar putea da de bănuit, datorită faptului că era cu totul
nou şi nu mai fusese nimănui administrat.

VI. între medicii cunoscuţi era şi un acarnanian de neam, numit Filip, foarte devotat lui
Alexandru, pe care îl însoţise din Macedonia.
Acest medic. care-i fusese dat lui Alexandru de
pe cînd era copil să-i fie însoţitor şi să-i supravegheze sănătatea, avea pentru Alexandru o
puternică afecţiune, îndrăgindu-l nu numai ca
rege, d şi ca pe copilul său. Filip declară că îi
dă un medicament str~nic
care, deşi nu-l va
vindeca imediat, va fi în schimb absolut eficace,
şi-i făgădui că băutura administrată lui ca medi..cament va înlătura toată puterea bolii. Dar nimeni
nu ascultă cu bunăvoinţă această propunere, în
afară de cel a cărui viaţă era în pericol. Căci într-adevăr, lui i se părea că orice va putea suporta
mai uşor, numai intirzierea nu. Armele şi bătă-
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lia le avea în minte şi sub ochi şi era convin '
că biruinţa sa depinde de putinţa de a se avin
în luptă in primele rînduri ale războinicilor să
El suporta cu greu faptul că trebuia să ia aces '
medicament timp de trei zile (căci aşa ii rcco .
mandase medicul Filip). ln acest timp prim 1
scrisoarea trimisă de Parmenio, cel mai credin i
cios curtean al său, prin care îi aducea la cunoş '
tinţă să nu-şi
încredinţeze viaţa pe
mina lu
Filip : acesta a fost cumpărat cu o mie de talanţ
de Darius, care l-a ademenit şi cu nădejdea d
a-i da în căsătorie pe sora sa.
Scrisoarea l-a pus pe Alexandru în r-i::-a ma'
mare încurcătură şi îngrijorare; punea în rum
pănă toate motivele care contribuiau fie la teamă,
fie la nădejde şi de aceea cugeta în sinea s:i i
taină : ,,Să mă încăpăţînez să iau acest medicament pentru ca, dacă mi se va da otravă, orice
se va întîmpla, să se spună că am meritat-o?
Să-l condamn pe medic, nedîndu-i crezare ? Aşa
dar, să suport să fiu răpus în cortul meu ? l\fai
degrabă să pier căzînd victima nelegiuirii altuia
decît din pricina fricii mele !" Şovăind multă
vreme între diferitele> stări sufleteşti, nu aduse
la cunoştinţă ni:11ănui ce i se scrisese, sigilă
scrisoarea cu inelul său şi o vîri sub perna pe
care dormea. Se scurseră două zile de cînd era
pradă acestor gînduri şi veni cea de a treia zi
fixată de medic. Acesta intră în cortul lui Alexandru cu cupa în care dizolvase băutura. Cum îl
văzu, Alexandru se
ridică din pat,
ţinind în
mină scrisoarea trimisă de Parmenio, primi cupa
şi sorbi fără teamă totul pină 'la fund, apoi ii ordonă lui Filip să citeac;;că scrisoarea : Alexa!1dru
nu-şi dinti privirile de la chipul celui care citea,
încredinţat că va ţutea surprinde pe faţă u·n
HJ()

https://biblioteca-digitala.ro

emn dt de mic, ca dovadă de ceea cc se pctr"?ce1
n sufletul acestuia. Medicul, după ce citi pinii
a capăt scrisoarea, îşi manifestă mai degrabă inignarea decît teama : el îşi aruncă la piciorul
atului mantaua şi scrisoarea şi grăi : „Rege,
întotdeauna de-a ta ; clar
viaţa mea a atirnat
acum cred că ea va de.pinde de suflarea ta sfiată
şi venerată. Crima de omucidere de care sint învinuit o va spulbera sănătatea ta. Te rog şi te
implor, alungă teama şi rabdă ca ace5t medicament să-ţi pătrundă în vinele tale ! Alungă-ţi
grijile din suflet pe care prietenii ţi-l tulbur[i
dintr-un exces de zel şi de bună seamă că sînt
cr~dincioşi, dar stăpîniţi de temeri exagerate ! "
'Vorbele rostite de medic l-au făcut pe rege nu
numai să-şi alunge îngrijorarea, ci i-au revărsat
în suflet o luminoasă voio<şie, lăsîndu-1 să fie plin
de nădejdi. De aceea i se adresă lui Filip astfel:
„Filip, dacă zeii ţi-ar fi încredinţat sarcina sfi
afle calea de a-mi pune mai bine la încerearc
sufletul, negreşit, ai fi preferat un alt mijloc,
totuşi n-ai fi putut dori un al doilea mai sigur
<lecit acela pe care l-ai încercat asupra mea. Cu
toate că primisem scrisoarea luî'nd cunoştinţă de
conţinutul ei, totuşi am băut medicamentul pc
care mi l-ai pregătit. Şi acum,, crede-mă, sînt
mai puţin · îngrijorat de viaţa mea <lecit de încrederea de care vreau să te bucuri în ochii mei
N-am fost mai puţin îngrijorat de credinţa ta,
cit am fost pentru viaţa mea ! ;, După ce a spus
areste cuvin.ie, îi întinse dreapta lui Filip.
Cu toate acestea, efectul medicamentului a fost
atit de puternic, incit cele ce au urmat păreau
confirme învinuirile, aduse. de Parmenio.
să
îşi relua
întretăiată cu anevoinţă
Respiraţia
cursul. Filip n-a lăsat de o parte nimic din ce
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trebuia să încerce : îi puse lui Alexandru cataplasme calde pe corp; căută să-l scoată .din toropeală aţîţindu-i simţurile, cînd cu miros de
mîncare, cînd de vin, Şi îndată ce şi-a dat seama
că Alexandrn şi-a revenit
bine în simţire~ n-a
încetat să-i amintească atit despre mama şi surG>rile lui, cît şi de faptul că se află în preajma
unei uriaşe biruinţe. Cira.d, într-adevăr, medkamentul i s-a răspîndit în tot sîngele din vine,
treptat, treptat, sănătatea a pus s.tăpînire pe intreg trupul : mai intîi spiritul îşi recăpătă vigoarea obişnuită şi apoi şi trupl!l să'lt, m.ai repede
d:ecit s-ar fi aşteptat oricine. Intr-adevăr, după
trei zile de cind căzuse im starea aceasta Alexandru apăru în faţa 1rupelor sale.
Totuşi, ostaşii armatei sale nu-l priveau cu o
dragoste mai mare pe rege ca pe Filip. Fiecare
îi strîngea mîna şi-i aducea mulţumirile sale btocmai ca unei di'7inităţi, ooborîie din cer. De
altfel nu e uşor de zugrăvit prin Ctffinte, în afară
de simţămintele de veneraţie înnăscute la a:est
neam faţă de regii săi, ci:tă admiraţie aveau ostaşii macedoneni
pentru Alexandru şi de cită
fierbinte dragoste erau însufleţi.ţi De altfel Alexandru părea că nu porneşte la nici o acţiune fără
să fie convins de sprijinul zeilor : căci norocul
pretutindeni îl întovărăşea, iar îndrăzneala-i era
încununată de nimbul slavei.
$i viaţa sa, abia coaptă pentru a întreprinde
fap~e atît de mari, dar pe care totuşi era îndeajuns de capabil să le înfăptuiască, da strălucire
t11turor isprăvi-lor sale, şi amănuntele care de
Hbicei par lipsite de importanţă, de cele mai
multe ori sînt mai pe placul ostaşilor de rind:
de aceea faptul că lua pa1·te la diferitele exerciţii fizice alături de ei, prin ţinuta şi prin veş-
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mintele sale puţin deosebite de cele ale unui
simplu ostaş, prin străşnicia sa in îndeplinirea
îndatoririlor ostăşeşti, toate--ac€ste calităţi înnăs
cute, fie ale minţii, fie dobîndite de sufletul său,
contribuiseră
să fie
deopotrivă de
îndrăgit şi
respectat.

VII. ln schimb Darius, cind a aflat vestea îmbolnăvirii lui Al.exandru, a înaintat pînă la Eufrat cu toată repeziciunea pe care şi-o putea permite o armată atît de greoaie ca a sa. După ce
întinse poduri peste fluviu, îşi trecu oastea peste
el in cinci zile, grăbindu-se să. ocupe Cilicia. La
rîndu-i Ale.,'Candru eu puterile trupeşti refăcut~

ajunsese în apropierea oraşului Soli 1 şi, punind
stăpinire pe acest oraş, după ce l.e încasă locuitorilor suma de 200 de talanţi ca amendă, ins.tală
o garnizoană în fortăreaţă.
Aclucînd apoi la~îndeplinire făgăduinţele făcute
pentru redobindirea sănătăţii, dind jocuri şi repaos trupelor sale, demonsh·ă barbarilor cu cît
dispreţ îi privea pe ei şi cită încredere avea intrînsul : de aceea celebră jocuril~ în cinstea lui
Esculap 2 şi a Atenei 3 • ln timp ce asista fa spectacol, i se aduse o ştire îmbucurătoare din Hali1 Oraş maritim de pe coasta Ciliciei (azi Meretlu).
s Escllliaţ> (gr. As.c.k'pios), fi ul lui Apolo şi al h1i Coron is. zeul medicinii. Era adorat îndeosebi 1n Epidaur, unde
avea o mărea.ţă statuie de aur şi fildeş. Aici din 5 în
5 ani se celebra in ci'lilStea sa marea festivitate a Asclepiilor. La Tricea an~a cel mai vechi sanctuar. Atribut-de
sate erau şarpele şi toiagul.
3 Alexandru a avut pentru Pallas Atena '(Mimerva, un
cult deosebit. După istoricul Ard.anus, în cill'Stca ei a .oficiat un sacrificiu la Troia.
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carnas că perşii au fo:'.t în:rinşi ~~ .- tr:ipele. macc-1
donene si că şi myndn 1 ş1 caunn z ş1 mai multei
alte pop~laţii ale acestei regiuni i s-au supus lui.
Ca urmare după desfăşurarea jocurilor, Alexandru îşi p~se în mişcare oastea şi, construind
un pod peste rîul Pyramus, ajunse în oraşul
Mallus 3; de acolo, după o altă zi de marş la
oraşul întărit Castabala 4 • Acolo îi ieşi în întimpinarea regelui Alexandru Parmenio, trimis
înainte ca să facă recunoaşterea drumului printr-un codru care trebuia străbătut pentru a
ajunge la oraşul cu numele Issos 5 . După ce
a pus stăpînire pe defileu şi a lăsat o mică ~ar
nizoană acolo, Parmenio ocupă şi
oraşul Issos
părăsit de barbari. Continuîndu-şi înaintarea şi
dind pC'ste cap trupele duşmane care ocupaseră
poziţii
în munţi, îşi consolidă prin puncte de
~prijin toate poziţiile sale ; după ce a pus stăpînire
pc drumul de acces, aşa cum s-a spus mai sus,
veni el însuşi să dea primul de ştire ceea ce a
făcut.

Apoi Alexandru îşi puse în mişcare trupele
sale către Issos ; acolo, după ce a ţinut un sfat
pentru a şti dacă trebuie să înainteze mai departe
sau să aştepte pe loc noile trupe, despre care
ştia că sosesc din Macedonia, Parmenio îşi dădu
părerea că nu există alte poziţii mai favorabile
ca acestea pentru bătălie : căci acolo trupele am1 Locuitorii ora5ului port doric 1\Jyndus, situat la nordvest de Halicarnas.
·
2
Locuitorii localităţii portuare Caunus, în sudul Cariei.
:i Localitate p~ malul riului Pyramus
la extremitatea
sudiră a Ciliciei, aproape de vărsare în Golful Iassus.
4
Localitate în sudul Cilicici la nord de portul Issos
(azi C::arabolat).
'
5
.ora-, portunr pe roasta golfului cu arela-;i nume din
regiunea Ciliciei, la poalele muntelui Amanus.
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bilor regi vor fi deopotrivă ca efective, deoarece
în acest defileu nu pot încăpea forţe mai mari.
Macedonenii trebuie să evite şesurile deschise,
unde pot fi înconjuraţi şi nimiciţi într-o bătălie,
putînd fi atacaţi din ambele flancuri. El se temea
să nu fie învinşi de vrăjmaşi nu datorită vitejiei
acestora, ci din cauza oboselii trupelor proprii.
Perşii. îşi
vor reîmprospăta necontenit trupele
dacă vor dispune de un spaţiu larg pentru a se
putea desfăşura. Alexandru şi-a însuşit cu u<~u
rinţă acest sfat atît de sănătos. De aceea a hotărit
să-şi aştepte adversarul în acest
defileu atît de
îngust.
In armata lui Alexandru exista un persan cu
numele de Sisenes. Trimis cîndva de guvernatorul
Egiptului la tatăl său, Filip, şi copleşit de acesta
cu daruri şi tot felul de onoruri, Sisenes îşi pără-.
sise patria pentru o ţară străină ; mai tîrziu, urmîndu-1 pc Alexandru în Asia, era socotit de
acesta unul dintre cei mai devotaţi tovarăşi ai
săi de arme. Acestuia i-a înmînat un ostaş cretan o scrisoare sigilată cu o pecete de inel, al
cărui semn îi era cu totul necunoscut. Fust~se
trimisă. de Nabarzanes, un cap de oaste de al
lui Darius, în care scrisoare q îndemna pe Sisenes să se distingă printr-o faptă demnă de faimă
şi de strămoşii lui ; ca urmare va fi răsplătit de
Darius prin acordarea unei mari cinstiri. Sisenes, ca unul eare se ştia nevinovat, a încercat în
mai multe rînduri să-i aducă scrisoarea lui Alexandru însă, pentru că îl tot vedea pe acesta
pleşit de atîtea griji şi preocupat cu pregătirile
de război, aşteptînd un moment mai potrivit, întîrzierea sa a dat prilej bănuielii că urzeşte un
plan criminal, căci această scrisoare, înainte de
a-i fi înmînată lui Sisenes, fusese şi în mina lui

co-
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Alexandru, care citind-o, impresionat de pecetea
a inelului, dăduse ordin să i se dea
lui Sisenes scrisoarea, pentru a-şi da seama de
devotamentul acestui barbar. Deoarece acesta nu
se dusese la Alexandru timp de mai multe zile,
regele macedonean a crezut că Sisenes a distrus
scrisoarea dintr-un gînd nelegiuit şi a fost suprimat în timpul marşului de cretani, fără îndoială din porunca lui Alexandru.
necunoscută

VIII. Iată că ostaşii greci pc care Thymodcs îi
,primise de la Pharnabazus şi care constitL1i:J.u
pentru Darius cea cd:intîi şi aproape unica nădejde,
ajunseseră la regele perşilor. Dar aceştia stăru
iau din răsputeri pe lingă el să se înapoieze şi -;ă
ocupe din nou cîmpiile întinse ale Mesopotamiei ~
dacă nu le aprobă acest plan, măcar să-şi împartă nenumăratele sale forţe, pentru ca să nu
rişte ca dintr-o singură lovitură a ursitei să se irosească toate forţele regatului persan.
Acest sfat displăcea mai puţin lui Darius, c1t
tuturor curtenilor lui : „Credinţa acestor vstaşi
- spullleau ei - este îndoielnică şi sînt pe pragul trădării, fiind cumpăraţi cu bani. Dacă ei dore\c ca Darius să-şi împartă trupele, aceasta nu
înseamnă altceva decî:t că urmăresc prin diverse
manevre să-i predea lui Alexandru sarcinile care
le-au fost încredinţate ; deci nimic nu va fi mai
sigur ca, o dată înconjuraţi, aceşti greci să fie
exterminaţi, întreaga armată
persană llruncînd
asupra lor o grindină de săgeţi şi lănci şi prin
aceasta va da o pildă a felului cum se pedepseşte
trădarea

! ·•
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lnsă Darius, care era o fire deschisă, cinsti~
şi

totodată iertătoare,

le

răspunse

eă

el nu -va
să virşi o crimă atit de odioasă şi nu va da ordin
să-i fie ucişi tocmai ostaş-ii care l-au urmat necontenit, încrezindu-se în cuvîntul său. De aei
înainte cine dintre neamurile străine işi va mai
încredinţa viaţa lui
Da;?i~~1s dacă dinsul
îşi va
mînji miinile în s-ingelc atit-0r ostaşi ? Nimeni
nu trebuie să ispăşească cu capul un sfat atît de
nesăbuit. Căci dacă vor fi în
primejdie toţi cei
care' îi dau lui sfaturi, atunci nu va mai veni
nimeni să-i mai dea vreu.nui. ln sfîrşi1. ci înş-i-:-i
sînt zHnic chemaţ.i de dinsul la sfat şi-ş-i dau· di-ferite păreri şi, eu toate acestea, el îl 50C~te"?tle
a fi cel mai crniincios sieşi pe acel-a a cărui părere
este cea mai înţeleaptă.
Ca urmare Darius porunce~te să se dea de .ştire
grecilor următoan~le : „El le muLţumeş-te pet~tru
bunele lor intenţii ; însă a se retrage, în9eamnă
fără îndoială a-şi preda regatui în mina duşmanu
lui ; în lume i~i creează o bună reputaţie cel cao:e
desfă:mară războiul stind pe loc, pe cîrrd cel eat·e
S'2 retrage est-e socotit că fuge. Nu eristă nici un
t:emei să se tărăgăneze războiul Căci pentru
a,.;-emenea uriaşe puhoaie de oameni. cînct iarna
bate la uş-ă, nu se vor putea găsi suficiente mijloace de trai într--0 regiune pustiită rinei. pe rincl
şi de trupele sale şi de cele ale adversarului.
El nu-şi poate împărţi oştile, ci păstrează obiceiul strămoşilor săi, care întotdeauna au înfruntat
primejdiile războiului prin contopirea. tuturor
forţelor lor. Dar, pe Bercule, acest rege, care mai
înainte insufla teama, căruia numai faptul că
mă depărtam eu de el îi stîrnea o deşartă încredere, cînd a simţit că mă apropii, deodată s-a
schimbat, devenind din cutezător prevăzător şi
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şi-a căutat adăpostul într-un defileu îngust, asemenea fiarelor fricoase care, cînd aud zgomotul
celor ce trec pe lîngă ele, se · ascund în desişul
codrilor. Cu prefăcătoria bolii sale îşi duce de
nas ostaşii proprii. Însă eu nu voi mai per~ite
să tot amine bătălia decisivă. Profitînd de şova1ala
lor·, îi voi nimici pe macedoneni în peşterile unde
s-au ascuns de frică !" În aceste vorbe rostite
era mai degrabă lăudăroşenie decît adevăr.
De astă dată Darius, după ce-şi trimise. în Siria la Damasc tot bănetul şi cele mai preţit>ase
bunuri ale sale cu o neînsemnată pază, îşi conduse restul trupelor în Cilicia, în vreme ce soţia
şi mama sa însoţeau armata, după obiceiul stră
moşesc. De asemenea şi fiicele sale împreună cu
feciorul cel mic îl întovărăşeau pe tatăl lor.
Dar întîmplarea face ca în aceeaşi noapte
şi Alexandru să ajungă la trecătoarea pe unde se
intră în Siria şi Darius să sosească la locul ce se
cheamă Pylae Ama'nicae 1 • Perşii nu s-au îndoit
că macedonenii aveau să dea bir cu fugiţii, pără
sind oraşul Issos pe care-l ocupaseră. Ba chiar
puseseră mina pe vreo ciţiva răniţi care nu se
putuseră ţine pe urmele armatei
macedonene.
Aţîţat de curtenii săi, înverşunaţi datorită cruzimii lor barbare, după ce li s-a tăiat miinile prizonierilor şi au fost arse, Darius dădu ordin să
fie plimbaţi prin faţa trupelor sale, ca să ia cunoştinţă ele ele şi, după ce au privit totul îndeajuns, să aducă la cunoştinţa regelui lor ce au
văzut. Ridicînd
deci tabăra, Darius trece rîul
Pinarus, ca să cadă în spatele macedonenilor,
despre care credea că au luat-o la sănătoasa. Dar
1

Trecătoare fermată

muntelui Amanus.

de un du care eurge la poalele
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macedonenii cărora li se tăiaseră mîinile pătrund
in tabăra macedoneană, dind de veste că Darius
înaintează în urmărirea lor cu cea mai mare repeziciune cu putinţă. Ca urmare, Alexandru ordonă cercetaşilor trimişi îţ1ainte să facă recunoaş
teri în regiunile maritime, să iscodească şi să afle
dacă Darius în persoană se apropie, ori vreunul
dintre capii lui de oaste, lăsînd să se creadă că
este tqată oştirea persană. Pe cînd se înapoiau
cercetaşii, s-a şi văzut de departe o uriaşă mulţime de oameni. Atunci au început să se aprindă
focuri în toate părţile cîmpiilor : orizontul părea

în toată nesfirşita-i întindere o mare de flăcări
atunci cind această mulţime se de!'făşura în neorînduială pe o mare întindere, mai ales din pricina ~itelor de povară.
Alexandru dădu alor săi ordin să întocmească
tabăra chjar în locul unde c;;e afla, plin ele bucurie că ceea ce cJorise din toată inima s-a împlinit,
şi că va trebui să dea bătălia chiar în acea trecă
toare. Dar, aşa cum de obicei se întimplă atund
cind sosoşle clipa ultimei primejdii, neliniştea a
luat locul încrederii. De a<;tă dată Alexandru se
temea chiar- şi de norocul, datorită căruia el ciş
ligase atîtea izbinzi ; şi deşi el avu.:cse parte de
nenumărate succese, în sinea sa nu fără temei se
gindea cit de schimbător este norocul. Si mai
era la mijloc numai o singură noapte care-i intirzia dezlegarea unei probleme capitale şi-l dcs1părtea ele evenimentul decisiv. Din nou i se pe1rintlau prin minte gîm!urile că
răsplata succe\su lui e> mai marc> ca primPjdiile, căci aşa cum
\nu e sigur că va învinge, măcar de acest lucru e
:sigur - că va muri în cufmea slavei, respectînd
j leg0a onoarei.
I

I·~
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De aceea ordonă ostaşilor săi să se îngr1Jească
de hrană şi de odihnă, iar pc la straja ·t a treia
din noapte să fie rînduiţi în linie de bătaie cu
armele asupra lor. Alexandru se urcă pc creasta
unui munte înalt şi la lumina a numeroase fădii
oferi un sacrificiu după datina strămoşească divi
nităţilor ocrotitoare ale acestor
meleaguri. ·1aF
că ostaşii macedoneni, la auzul celui de-al trcile
semnal al trîmbiţei, a5a cum se dăduse ordin, at
fost gata în acelaşi timp şi de marş şi de luptă
Primiră dispoziţii să-şi grăbească paşii şi in Te
vărsatul zorilor trupele macedonene au ajuns 1
trecătoarea pe care
Alexandru hotărîse ·să c
ocupe. Isc-oaclcle trimise înainte vestiră că na
rius se găseşte la o depărtare de trd2E!ci d
stadii de acolo. Atunci Alexandru dă ordin tru
pdor să se opn'RSC'ă ; îmbrăcîndu-şi armura
işi
rînduieşte
el însuşi oastea in linie
bătaie. Nişte ţăiani îngroziţi l-au vestit pe Da
rius de sosirea duşmanilor, lui nevcnindu...:i · :'.:
creadă că-i ks în. întimpinare să-l înfrunte chia
aceia pe care el îi urmărea ca pe nişte fugari
O panică nu de miei proporţii ii cuprinse pc toţ
ai săi (căci erau pn•gătiţi mai mult pentru mar.'
decît pentru ·1uptă). şi..,,şi luară repede armel
dar însăşi graba celor care alergau în toate păr
ţile şi îi strigau pc ai lor să vină să-şi ia arme!
contribui la această .panică. Unii SP urcaseră p
crC'asta muntelui ca să privească de acolo oast _.
d~tşmanilor; cei mai mulţi puneau
frîie c:iilo.
dm mers. Această oaste în neorînduială şi car
nu era atentă la comanda unei singure căpr~teni"
P.roduscsc pretutindeni numai răvăşeală clin pri ·
cina zgomotelor ele tot felul.
i·
1·

S!răj1lc• sau \"PghilC' durau c·îte :l ore
-la orele 18, \inîncl pînă la G dimineaţa.
1
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şi

înc:C'pcnu

1
,

i Darius de la început

hotărîse să ocupe creasta
muntelui cu. o parte din trupe, cu intenţia de a-l
tînvăLui pe adversar şi
frontal, şi din spate, şi
6ă-l atace cu alte trupe şi dinspre mare, care să-i
asigure protecţia aripii drepte, astfel incit să
~xercite din toate pfu:ţile presiune asupra maccponenilor. În afară de aceste trupe, Darius po~uncise ca douăzE?ci de mii de oameni din avangavdă, împreună cu un corp de arcaşi, să treacă
~·iul Pinarus, care curgea printre cele două oştiri
~i să ţină piept ·forţelor macedonene ; dacă nu
?ot îndeplini această însărcinare să se retragă
spre munte şi să înconjoare ultimile şiruri ale
acestui. vrăjmaş, fără să fie văzuţi. Numai că ur1 ita mai f?Uternică decît orice tactică de luptă a
at peste cap întreg acest plan. Căci unii de frică
u se încum.etau să e:x;eeute ordinul,· alţii o fă-
ceau fără nici o trag~e de· inimă, fără vreun rezultat oar~c:are, cleoa:ue.ce atunci dnd la o clădire
fie clatiiOă părţile laterale, se prăbuşeşte şi aco-

~

1perişuL
J.'

IX. Iată cum arăta atunci ordinea de bătaie : Nabarzanes făcea protecţia aripii drepte cu cavaleria
~a întărită cu aproape 20 OOO de prăştiaşi şi arcaşi.
ln acelaşi sector se mai găsea şi Thymodes care
comanda treizeci de mii de pedestraşi greci angajjaţi ca mercenari. Fără îndoială, aici era toată tă
ria armatei persane, căci aceste trupe erau deopoFivă, cu. frontul- falangei macedonene.
La aripa
stingă tesalianul Aristomedes comanda 20 OOO de
pedestraşi: barbari. Ca trupe. de rezervă aşeza')e
pastea celm· mai războinice populaţii. Pe Darius.
f!are avea de gind să. lupte la aceeaşi aripă, îl în-

l
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soţeau

trei mii de

călăreţi aleşi,

garda sa

obişnuităj

P4
ele
fie a

şi un corp de patruzeci de mii de pedestraşi. Du
ei veneau călăreţii hyrcani şi mezi şi înapoia aces11
tora cavaleria altor neamuri rîncluită în linie

băt~ic, pentru protecţia fie a aripii drepte,
celei stingi. Această oaste, -aşa cum s-a spus, er:l
precedată de 6 OOO de lăncieri şi prăştiaşi. Toat .,
locurile' pe unde se putea intra· în trecătoare era
pline de trupe. Cele două aripi se sprijineau unal
pe creasta muntelui, cealaltă pe_ mare. Cit clespri:
soţia şi mama lui Darius şi cealaltă ceată de fcmeill
ele fuseseră introduse în mijlocul armatei per-.
sane.
Alexandru a aşezat în front falanga, cea ma~
puternică forţă a macedonenilor. Aripa
dreapt·
era comandată de Nicanor, fiul lui Parmenio. Î1 I
vecinătatea
acestuia erau amplasaţi Coenus~
Perdiccas, Meleagru, Ptolemeu şi Amyntas, fie11
care în fruntea cite unui corp ele armată. La aripa!
stingă, care atingea marea, se găseau Craterus di
Parmenio, însă Craterus era în subordinea lui Par.:1
menio. Cavaleria era repartizată la ambele aripî.f
Călăreţii macedoneni făceau protecţia aripii drepte~
împreună cu tesalienii, pe cînd aripa stingă o;
protejau călăreţii din_Peloponcs. În faţa accstui1
dispozitiv de luptă aşezase corpul de prăştiaşi,\
amestecaţi cu arcaşii. Şi tracii şi cretanii luptaut
în avangardă. ei fiind uşor înarmaţi. Pe agrieni.~
proaspăt sosiţi din Tracia, ii puse să ţină piept!
trup~lor care, fiind trimise înainte de Darius, ocu-1
paseră creasta muntelui. Alexandru ii dăduse în·[
strucţi uni lui Parmenio să-şi întindă frontul pe citi
ii stă în putinţă pină la mare, pentru a ţine cit[
mai departe linia sa de bătaie de înălţimile pe1
care le ocupaseră -Oarbarii. Însă aceştia, neîncu·r
mctînclu-se nici să ţină piept trupelor inamice
1
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~care

veneau, nici

să-i

1spăimîntaţi mai ales de

înaintaţi,
înfăţişarea pr.:lştia~ilor,

atace pe cei

înau

~luat-o

la fugă. Această situaţie a pus ln siguranţă
Alexandru
situat dearînduri în
~adincime, deoarece trecătoarea nu permitea răs
~pindirea liniei de bătaie pe un front mai larg.
~Insă treptat-treptat, defileul dintre munţi se lăr
•gea şi începu să se deschidă un spaţiu mai larg,
Jastfel incit a avut putinţa să înainteze in ordinea
~obişnuită nu numai pedestrimea, ci şi cavakriz1
~să se răspîndească pe ambele aripi.

~planul armatei macedonene, deoarece
1s2 temuse să nu-i fie atacat acest flanc
~supra pe creastă. Se înainta pe 32 de

X. Cele două oştiri erau una în văzul celeilalte,
la o depărtare de o aruncătură de suliţă, cînd
JPerşii au scos cei dintîi strigătele lor nedesluşite
~i sălbatice. Macedonenii le-au răspuns prin stri~ăte mult mai puternice în comparaţie cu efecdvele trupelor lor, repetate de · ecouril~ codrilor
1esfîrşiţi qe pe aceşti munţi, căci întotdeauna în
oădurile şi stincile situate într-o depresiune înmnjurată de înălţimi fiece strigăt, oricît de slab
tr fi, este repetat fiecare de mai multe ori şi mai
· iJUternic.
Alexandru mergea în frunte, oprindu-i pe ai
ăi din timp cu mina, pentru ca nu cumva să dc;1;. 1ănţuie atacul, cu sufletul la gură, din pricina
(Oanei prea mari. Pe cînd trecea călare pe iîng.:i
.irurile de călăreţi, adresa ostaşilor săi diferit::ndemnuri potrivit cu felul de a fi al fiecărui
team. Macedonenilor biruitori în atîtea războaie
n Europa şi care plecaseră mai puţin din ordinul
ău decît din propriile lor imbolduri pentru a c-uc~ri
tnsă
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Asia si cefe mai îndepărtate ţărmuri ale Orientn1ui, Alexandru le reamintea despre străvechea lor
vitejie : „Ei, eliberatorii întregului pămint, după.
cc vor străbate drumul lui Hercule si al tatălui
lor Bachus, îi vor supune nu numai· pe perşi, ci,
chiar toate neamurile ; Bactria şi India vor deveni
provincii macedonene. Ceea ce văd acum în jurul lor e prea puţin, însă victoria le va ptme totul
la indemînă. Nu vor mai avea parte <le o muncă
stearpă pe stincile povîrnite ale llliriei şi Traciei .
li se oferă trofet-le întregului Orient. Nu va fi
nevoie nici măcar de sabie ; vor putea da peste
cap toată linia de bătaie a vrăjmaşului intrată în
neorîncluială
din pricina fricii, numai cu vîrful
scuturilor!" Le mai aminti apoi de tat.ăl său
Filip, învingătorul grecilor ; căută să li se perinele
prin faţa ochilor Beoţia, supusă de curînd şi vestita ei capitală, Teba, distrusă pînă în temelie.
Apoi le mai aminti de biruinţele de la rîul Granicus, de atîtea oraşe care fuseseră fie cucerite, fip
făcuseră act de supunere şi de toate cite fuseseră
lăsate în urma lor, aşternute la pămint sau călcate~
în picioarele lor. Cîn<l ajunse la greci, le aminti
de acele războaie purtate de aceste neamuri împotriva GrPcici, mai întii de trufia lui Darius,
apoi de a lui Xerxes, care ceruseră apă şi pămînt
şi după supunerea grecilor nu le-au mai lăsat
locuitorilor ci nici apă de băut, nici hrana obiş
nuită. Le aminti că templele lor în două rînduri
au fost mistuit<' de foc şi năruite : că oraşele lor
au fost cucerite, cu toate legile divine şi umane :
au fost încălcate'. Illirilor şi tracilor, deprinşi să I
trăiască din jafuri le porunci să-şi arunce privirii 1
asupra frontului duşmanilor, strălucind de aur şi :
~urpură şi c_are poartă in mîini nu arme, ci pre- r
t10ase trofee : să meargă şi ei, care sînt bărba · i
1
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adevăraţi, să le smulgă aurul acestor «femeiuşti»,
lipsite de însuşiri războinice ; în locul crestelor
dure, în locul hăţişurilor goale şi mereu prinse
de gheţuri vor avea ogoarele şi cîmpiile roditoare
ale_perşilor."

XI. Se ajunsese la o aruncătură de suliţă cind
cavaleria persană s-a năpustit în iureş asupra
aripii stingi a duşmanului; cătj Darius, dindu-şi
seama că . falanga armatei macedonene constituie
pivotul armatei lui Alexandru, dorea să obţină
decizia prin lupta cavaleriei. Aripa dreaptă a lui
Alexandru începu să fie învăluită. Cînd observă
această situaţie, macedoneanul
ordonă deîndată
ca două corpuri de cavalerie să rărnînă pe creasta
munţilor, iar celelalte unităţi de călăreţi le stră
mută cu repeziciune
către frontul unde bătălia
era în toi. Apoi, după ce scoase din linia de bătai~
cavaleria tesaliană, dădu ordin comandantului lor
să treacă, fără să fie văzut, prin spatele combatanţilor, să facă joncţiunea cu Parmenio şi să execute cu zel ceea ce a ordonat el.
Totuşi, macedonenii intraţi în mijlocul perşilor,
deşi erau înconjuraţi din toate părţile, se apărau
vitejeşte,
însă fiind prea grămădiţi şi aproapt~
lipiţi unul de altul nu-şi puteau arunca săgeţile şi
lăncile care, după ce fuseseră azvîrlite, cădeau tot
asupra celor care le lansau; puţine cădeau asupra duşmanului însă, lovindu-i uşor şi fără efect,
rele mai multe ajungeau la parnînt fără să vatăme
pe cineva ; ca urmare, fiind nevoiţi să se măsoare
piept la piept, minuiau cu cea mai mare străşnicie
sabia. Atunci într-adevăr s-a vărsat mult sînge,
deoarece cele două linii, de bătaie erau aşa de
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aproape una de alta, încît armele unora se încrucişau cu ale celorlalţi, iar ale altora virfudle lor
se îndreptau asupra feţelor potrivnicilor. Nici celui fricos, nici celui laş nu i s-a dat putinţa să dea
înapoi, ci 'faţă în faţă rămîneau în acelaşi loc, de
parcă ar fi luptat om cont~a om, pînă cînd unul
din ei, învingîndu-şi adversarul din faţă, îşi croia
o pîrtie pentru sine. Numai după ce-şi doborau la
pămînt adversarul reuşeau să facă un pas înainte.
Dar atunci îl lua în primire pe cel istovit de luptă
un nou adversar : nici măcar. cei răniţi nu izbuteau să iasă din liniile de bătaie încleştate, cum
se întîmplă de obicei în alte lupte, deoarece în
vreme ce în faţă se năpusteau asupra lor duşmanii,
în spate îl presau ai săi.
Alexandru îşi făcea datoria nu numai de comandant, ci şi de ostaş, căutînd să dobindească cea
mai strălucită glorie prin doborîrea regelui persan, căci Darius pe carul său înalt de luptă îi domina pe toţi din jur, fiind un nestăvilit imbold
pentru ai săi ca să-l apere şi pentru duşmani, ca
să-l atace. De aceea fratele său
Oxathrcs, cînd
observă că Alexandru tăbărî
asupra lui Darius,
îşi aşeză călăreţii pe care-i comanda el, chiar în
faţa carului regelui persan. Prin armele şi vînjo- ·
şia trupului său, Oxathres îi depăşea pe toţi cei
din jur, iar prin bărbăţia şi dragostea faţă de
fratele său era mai presus de oricine, devenind
celebru în acea luptă, căci doborî la pămînt pe unii
macedoneni care se năpustiseră fără prevedere iar
pe alţii îi puse pe fugă. Dar macedonenii care-l 1 încenjuraseră pe Alexandru, îmbărbătîndu-se unul '
pe altul, se avînta.ră în năprasnic iureş cu Alexandru în frunte, asupra pilcului de călăreţi persani. Atunci înfringerea perşilor s-a transformat
într-un adevărat măcel.
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ln jurul carului de luptă al lui Darius zăceau
cele mai vestite căpetenii persane răpuse printr-o
moarte fără seamăn, în faţa ochilor lui D..irius,
toţi cu faţa la pămînt, aşa cum căzuseră luptînd,
în urma rănilor primite de la adversarul din faţă.
Printre aceştia fură recunoscuţi Atizyes şi Rheomithes, precum şi Sabaces, guvernatorul Egiptului, care comandaseră armate mari : în jurul tuturora erau aşternute la pămînt, hăcuite, puhoaie
de călăreţi şi de pedestraşi mai lipsiţi de faimă.
Au căzut în luptă şi dintre macedoneni, nu atît
de mulţi la număr, în schimb cei mai îndrăzneţi
şi mai bravi ; între aceştia şi Alexandru fusese
uşor rănit în coapsa dreaptă ele vîrful unei săbii.
Iată însă că, străpunşi de lănci şi în prada celor
mai cumplite dureri, caii care-l transportau pe
Darius începură să se zbată în loitră şi să-l 7gilţiie pe rege în car ; acesta, teminclu-se să nu cadă
viu în mîinile duşmanilor, sări din car şi se aruncă
pe un cal, care-l urma în acest scop, zvirlindu-şi
însemnele regeşti, spre ruşinea sa, ca să nu-i: tră
deze fuga. Atunci într-adevăr se risipiră şi cei I alţi
persani de frică şi, pe unde fiecar0 găsca un loc liber ca să poată scăpa c.'u fuga, se împrăştie în
goană care încotro, aruncindu-şi
armele pe care
puţin mai înainte le luase pentru a-şi apăra viaţa :
•Într-o asemenea măsură intrase groaza în perşi,
încît se temeau şi de lucrurile care le puteau fi de
ajutor.
Parmenio plecase cu cavaleria sa în şarjă, În
urmărirea fugarilor care din întimplare se porniseră toţi pe fugă spre aripa stingă ; în schimb, la
flancul drept, perşii exercitau o puternică presiune
·asupra tesalienilor. Un pilc de tesalieni fusese deja
dat peste cap de şarja perşilor ; atunci tesalienii,
rotindu-şi caii cu dibăcie, rup contaetul cu inami203
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eul apoi din nou se reîntorc la luptă şi-i aştern la
pă~int, făcînd un grg.aznic măcel în rîndurile barbarilor încrezători în izbîndă, împrăştiaţi în neorînduială. Călăreţii persani, împovăraţi de greutatea platoşelor cu plăci de fier, cu mare anevoinţă
puteau să-şi manevreze caii, cum le impunea tactica de luptă, care necesită cea mai mare iuţeală
în mişcări ; ei fură atacaţi prin surprindere de tesalieni, fără a se putea apăra.
La ştirea acestei lupte încununate cu o asemenea
izbîndă, Alexandru care mai înainte nu se încumetase să-i urmărească pe barbari, acum fiind inving;ltor pc toate fronturile, porni în ·urmărirea
vrăjma5ilor. In timp ce pe Alexandru nu-l însoţeau mai mult de o mie de călăreţi, forţele duşma
nibr care se porniseră pe fugă erau nemăsurat de
mari. Ini..;ă în toiul biruinţei cine să stea să numere
trupele învingătoare sau pe cele învinse şi puse pe
ftigă? Perşii păreau aidoma unei turme puse pe
g. ană de un pumn de oameni şi aceeaşi groază c:ar0-i punea pe fugă îi silea să-şi iuţească pasul, evitincl tot ce le încetinea mersul.
în schimb grecii care se puseseră în serviciul lui
Darius, avîndu-1 în frunte pe Amyntas (care fusese
un comandant de oştire al lui Alexandru şi trecuse
acum de partea du~manului), rupîndu-se de resi.ul
armatei, părăsise în ordine cîmpul de luptă, fără să
se asemene cu fugarii. Barbarii scăpaţi cu viaţă
prin fugă se îndreptară pe diferite drumuri : unii
o porniră ele-a dreptul pe drumul care ducea spre
Persia ; alţii pe căi ocolite îşi căutară adăpost pornind peste stînci, viroage şi coclauri şi prin defileurile munţilor : puţini dintre ei ajunseră în tabăra
lui Darius. însă duşmanul lor biruitor pătrunsese
acum în tabăra încărcată cu tot soiul de bogăţii.
.Uriaşe cantităţi de aur şi argint, podoabe de lux
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nu pentru război, au căzut pradă ostaşilor rnaredoneni. Deoarece apucaseră să ia mai mult decît ar fi
putut transporta cu ei, pretutindeni drumurile erau
presărate cu obiecte de o mai mic-d. valoare pe care
lăcomia lor ii făcuse să le arunce cu dispreţ, comparind u-le cu altele mai preţioase.
Ajunseseră pină la femei de pe care se smulgeau
podoabele cu o inverşunare şi sălbăticie cu atit mai
mare, cu cit se ştia că preţuiesc mai mult în ochii
lor. Nu erau cruţate nici trupurile lor de la silnicie
şi plăceri de5frînate. Tabăra persană vuia de fot
felul de tînguiri şi gemete după soarta care era rezervată fiecăruia. Se înfăţişau ochilor tot fel ul de
scene ale nenorocirilor omeneşti, deoarece, fără
să se facă vreo deosebire de rang şi de vîrstă, cmzimea şi bunul plac al învingătorului nu mai aveau
friu. Atunci într-adevăr s-au putut vedea .aspecte
ale capriciilor soartei, de vreme cu aceiaşi oameni
care de curînd împodobiseră cortul lui Darius cu
un lux şi o bogăţie fără seamăn, păstrau acum
acPste comori pentru Alexandru, întocmai ca pentru vechiul lor stăpîn. Căci ostaşii macedoneni numai acest cort 11 lăsaseră neatins, astfel incit, potrivit unui obicei transmis, cortul regelui biruit să-l
primească pe biruitor. lnsă mama şi soţia lui Darius, amîndouă prizoniere, atrăseseră privirile -şi
atenţia tuturora : cea dintii insufla veneraţie nu
numai prin măreţia rangului ei, ci şi prin vîrstu;
cea de a doua, de o frumuseţe fără seamăn, cu
chipul nesluţit nici chiar de semnele suferinţei, îşi
stringca la piept feciorul care nu trecuse încă de
şase ani şi fusese hărăzit prin naşterea sa nădejdii
unei uriaşe moşteniri pierdută de tatăl său cu puţin mai inainte: Bătrîna regină strîngea la pieptul
ei pe cele două fiice ale lui Darius, fecioare în floarea vîrstei, copleşite mai mult de durerea bunicii
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lor decît de propria lor jale. In jurul acest0ra stă
tea~ grămadă o mulţime de femei de neam nobil
cu părul despletit , cu veşmintele sfîşiat~, după ce-şi
smulseseră părul de pe cap şi-şi sfîşiaseră veşmin
tele i fără să-şi mai aducă aminte de rangul lor de
altă dată, se adresau acestor femei ca unor regine
şi stăpîne, titulatur i reale altădată, dar pe care
acum le pierduseră. Uitind de marea lor nenorocire, ele întrebau la ce aripă se aşezase Darius şi
cum s-a sfîrşit bătălia ; spuneau că dacă regele mai
e în viaţă, ele nu fac parte din rindurile prizonie rilor. însă, în fuga lui, Darius se îndepărtase prea
mult, schimbîncl cal clupă cal.
în acea bătălie şi-au pierdut. viaţa o sută de mii
de pedestraşi şi zece mii de călăreţi persani. Pierderile lui A~andru au fost de 504 răniţi ; în afară
de aceştia s-a deplins moartea a 302 ostaşi din
rindurile pedestraşilor, iar din rîndurile cavalerie i
au fost doboriţi 150 ele ostaşi. Iată cum o victorie
atît de mare i-a costat pe macedon eni atît de puţine
:pierderi. 1
Bătălia de la Issos din toamna anului 333, î.e.n. s-a
desfăşu1:at într-o vale îngustă, delimitată într-o parte de
1

munţi, într-alta de marc. Cu toate că forţele lui Darius,
mult superioare numericeşte (după Arrianus şi Plutarh
600 OOO df' ostaşi, iar după Diodor şi Justinus 500 OOO de
oameni, pe cînd armata macedoneană dispunea numai de
25 OOO ~e pedestraşi şi 5 500 de călăreţi), ocupau poziţii
ayantaJoa se faciliiînd, apărarea persană şi tăind .legătu
rile trupeloy !:lla~edonene cu spatele frontului lor, totuşi
Alex~ndru ll 111vmse pe Darius. Geniul strategic şi tactic
al lui. .f\lexandr u .i-a împiedica t pe perşi să-şi speculeze
s~penontatea lor numerică exercitînd o puternică presmne :isupra flancului lor stîng, Gifra pierderilo r beligeranţilor date de Curtius Rufus sînt bineîntele s exage-

.

~~
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XII Regele Alexandru, obosit de urmanrca lui
Darius, deoarece se inserase şi nu mai nădăjduia
să pună mina pe el, se înapoie în tabăra persană
cucerită cu puţin timp înainte de trupele sale El
porunci apoi să fie poftiţi prietenii săi cu care se
obişnuise să stea cel mai mult, pentru că rana din
coastă, fiind numai o 7,.gll:ietură a pielii, nu-l împiedica să ia parte la masă, cind strigăte de jale
izbucnite deodată din cortul învecinat, amestecate
cu urlete barbare şi tinguiri i-au cutr_emurat pe
meseni. Chiar şi' garda care stătea de straje lingă
cortul regelui Alexandru, temîndu-se să nu fie
semnele unei mişcări de proporţii mai mari, începu
să pună mina pe arme. Insă pricina acestei panici
neaşteptate a fost faptul că mama şi soţia lui Darius împreună cu femeile nobililor luate prizoniere,
crezind că Darius a fost ucis, îl plîngeau pc rege
cu impresionante gemete şi strigăte de jale, căci
unul din eunucii lui Darius căzut prizonier, oprindu-se întîmplător chiar în faţa corturilor,lor, a recunoscut mantia pe care Darius o aruncase, aşa
cum am spus mai su5, pentru ca acest veşmînt să
nu-i trădeze fuga ; încredinţat că mantia fusese
luată de pe cadavrul lui Darius, după ce fusese
ucis de cel care o găsise, el adusese falsa ştire a
morţii regelui persan.
Aflînd de această veste falsă adusă la femei se
spune că Alexandru a vărsat lacrimi pentru soarta
lui Darius şi pentru pioşenia lor. El a poruncit mai
întîi lui Mithrenes, care îi predase oraşul Sardes
şi care vorbea Jimba persană, să se ducă şi să le
consoleze pc femei ; tcmindu-se apoi ca nu cumva
acest trădător să reîmprospăteze indignarea şi jalea acestor prizoniere, l-a trimis pe Leonnatus,
unul din suita sa, cu ordin să le spună că ele îl
pling fără temei pc Darius care nu e mort, ci tră207
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ieşte. Apoi 'Leonnatus,

însoţit de :îţiva s~ujit?ri
în cortul în care se gaseau pnzomerele şi dădu poruncă să le aducă la .c..unoştinţă că
el a fost trimis de regele Alexandru. lnsă cei care
se aflau la intrare, cind i-au văzut pe oştenii înarmaţi, socotind că acum s-a terminat cu stăpîn:le
lor, alergar;:J în cort strigînd că li s-a apropiat
ceasul din urmă şi că au fost trimişi ostaşi macedoneni care să le ucidă pe prizoniere. De aceea, ca
unele care nu puteau nici să-l oprească pe LeoIIlatus să intre, dar nici nu îndrăzneau să-l lase să inţre fără să-i adreseze vreun răspuns, aşteptau în
înarmaţi, intră

tăcere hotărîrea învingătmului.
Leonnntus, după ce a aşteptat multă vreme pe
cineva care să-l introducă în cort, pentru că nimeni
nu îndrăznea să se arate în faţă, lăsînd în pridvorul cortului cîţiva slujitori, intră înăuntru. Acest
fapt le turburase şi mai mult pe femei, fiindcă li se
părea că el a dat buzna înăuntru fără încuviinţa
rea lor. De aceea mama şi soţia lui Darius au 111ceput să-l roage pe Leonnatus ca înainte de a le

ucide şi pe ele, să le permită să îngroape trupul lui
Darius după datinile strămoşeşti : după ce vor indeplini supremele îndatoriri. cuvenite faţă de regele lor, nu vor pregeta să moară şi ele. Insă Leonnatus le dădu în vileag că şi Darius este în viaţă
şi că dînsele vor fi nu numai salvate dar că vor fi
mai departe regine, bucurîndu-s~ d~ toată strălu
cirea vechilor condiţii. In cele din urmă mama lui
Darius a permis să fie ajutată să se ridice în Dic10are .
. ~doua zi Alexandru dădu ordin ca după ce vor
fi mmormintaţi cu cuvenita atenţie ostaşii săi, ale
căror trupuri fuseseră descoperite, să li se acorde
ac_:ele~şi onoruri şi celor mai nobili persani şi ingadu1 mamei lui Darius să şi-i inmormînteze pe ai
•

I
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săi, după

datinile strămoşeşti. Ea a dat poruncă ca
fie înhumat un mic număr dintre rudele sale
cele mai apropiate, potrivit împrejurărilor de faţă,
înuedinţată că faptul de. a-şi îngropa pe ai
săi cu o pompă deosebită ar putea stirni pizmă, cită
vreme învingătorii şi-i incinerează pe ai lor cu
atîta simplitate.
După ce au fost îndeplinite îndatoririle cuvenite
faţă de cei decedaţi, Alexandru trimise să le înştiinţeze pe prizoniere că le va vizita el însuşi;
apoi, lăsînd afară trupa sa de gardă, intră în cort
însoţit de Hephaestion. Dintre toţi prietenii săi,
acesta era cel mai drag regelui, deoarece amîndoi
fuseseră crescuţi şi educaţi împreună, Hephaestion
fiind cel căruia ii încredinţa toate tainele sale. Totodată nimeni nu avea dreptul şi nu-şi permitea
să-i dea vreun sfat regelui ca Hephaestion, care
folosea în aşa fel acest drept, încît să iasă în vileag
că i-a fost mai degrabă acordat de rege decit că şi
l-a însuşit singur. Hephacstion era de aceeaşi
vîrstă cu Alexandru, îl întrecea în schimb prin stasă

tură.

De aceea reginele încredinţate că el este regele,
i s-au adresat ca unui rege după obiceiul persan.
Atunci eunucii le-au arătat cine este Alexandru.
Sisigambis s-a prosternat la picioarele acestuia,
scuzîndu-şi ignoranţa, motivînd că niciodată nu l-a
văzut pe regele macedonenilor. Întinzîndu-i mîna
ca să se ridice, regele îi spuse : „Nu ai greşit, mamă,
căci şi el este un Alexandru !"
După părerea mea, dacă Alexandru şi-ar fi putut menţine pînă în ultimul moment al vieţii sale
această atitudine de cumpătare, ar fi fost mai fericit decit mai tîrziu cinel, imitîHd triumful lui Bachus, străbătea ca învingător toate ţările de la
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Hdcspont pînă la Ocean 1 . De bună seamă, în felul acesta si-ar fi stăpînit trufia şi mînia, neajunsuri de car~ era dominat ; de asemenea s-ar fi stă
pînit să ridice în toiL~l pctrecer~lor :'i~ţa .a~îtor ~prie.
teni şi atîtor bărbaţi de seama, d1stmş1 m razbo1,
împreună cu care supuseseră atitea neamuri şi s-ar
fi temut să-i suprime fără sa le spună motivul.
însă norocul nu-l îmbătase încă ; la început a primit darurile soartei cu cumpătare şi înţelepciune,
la sfîrşit însă n-a mai putut fi stăpîn pe sine, ieşindu-şi din fire.
Cu acel prilej intr-adeYăr Alexandru a avut o
asemenea comportare, incit i-a intrecut prin cumpătare şi spirit iertător pe toţi regii dinaintea lui.
Faţă ele fiiceie regelui Darius, de-o frumuseţe
ieşită din comun a avut o atitudine atît de corectă,
ele parcă ar fi fost născute de aceeaşi mamă care
l-a adus pe lume pe Alexandru. Pe soţia lui Darius, pe care nici o altă femeie n-o întrecea în frumuseţp în acea \Teme, nu numai că a respectat-o,
ci a luat toate măsurile ca nimeni să nu necinstească trupul prizonierei. El a poruncit să fie înapoiate podoabele femeilor cărora în această captivitate nu le-a lipsit nimk din măreţia rangului
de altădată, în afară ele conştiinţa situaţiei lor de
acum. Ca urmare, Sisigambis i-a vorbit astfel :
„Rege, meriţi să ne rugăm pentru tine zeilor, cum
ne-am rugat de curincl pentru dragul nostru Darius : pentru acest motiv eşti demn ele asta, deoarece tu l-ai întrecut pe un rege atît de mare ca Darius nu numai_ prin izbinzi, ci şi prin cumpătare.
lntr-adcvăr, · tu-mi spui mamă şi regină, însă eu
mărturisesc că sint roaba ta. Rămin la iniHţimea
situaţiei mele de altădată şi pot răbda şi jugul ac1
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tualei situaţii de sclavă : depinde de tine ~ă vezi
dacă faţă de noi vrei să-ţi arăţi puterea clînd dovadă mai degrabă de generozitate decît de CTU.
1""
z1me.
Regele le-a îndemnat să nu se piardă cu fir~a.
L-a strîns apoi la pieptul său pe fiul lui Darius :
acesta, cîtuşi de puţin înspăimîntat .de înfăţişarea
unei persoane pe -care atunci o vedea pentru prima
oară, l-a cuprins cu miinile sale pe după gît. Atunci
regele a fost atît de impresionat de increderea copilului şi, privindu-l pe Hephaestion, i-a spus :
„O, cît de mult aş dori ca Darius să aibă ceva din
firea acestui vlăstar !'' Apoi a ieşit din cort. După
ce a înălţat trei altare pe malul rîului Pinarus lui
Iupitcr, lui Hercule şi Minervei, Alexandru se îndreptă către Siria, trimiţîndu-1 înainte pe Parmenio la Damasc, unde se găsea tezaurul regelui
persan.

XIII. După cc a înaintat pînă acolo şi a aflat că
este aşteptat de satrapul lui Darius, s-a temut ca
numărul mic al trupelor sale să nu fie privit cu
dispreţ ~ de aceea hotărî să aştepte acolo întăriri.
lnsă, din întimplare, în mîinile cercetaşilor săi trimişi înainte căzu un marc.1 1 care, fiind adus în faţa
lui Parmenio, îi încredinţă o scrisoare adresată
lui Alexandru de către guvernatorul Damascului
şi adăugă că satrapul nu sta la îndoială să-i predea
lui fără şovăire întreg tezaurul împreună cu tot
bănetul care aparţinuseră regelui Darius. Pannenio, după n· a dat poruncă să fi0 ţinut sub pază
acel mard, deschise s('.risoarea în care era scris că
1

Populaţie din sudul Persi(•l sau sudul ]\·Jării Casoic·c.
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Alexandru să-i trimită degrabă pe vreunul din că
peteniile sale cu o trupă neînsemnată, ca să-i predea tot ce lăsase regele Darius în grija sa. De
aceea îl trimise înapoi pc mard însoţit de o excortă
la satrapul ti·ădător. însă solul scăpă din mîinile
străjilor sale şi intră în Damasc mai înainte de ivirea zorilor. Această întîmplare îl neliniştise pe
Parmenio care se temea de eventualitatea unor
curse şi nu îndrăznea să meargă pe un drum necunoscut fără călăuză. Totuşi, avînd încredere în
steaua norocoasă a regelui său, porunci să se caute
nişte ţărani care să le arate drumul ; aceştia fiind
găsiţi repede, după patru zile Parmenio ajunse la
Damasc, al cărui guvernator tremura pentru că nu
i se acordase încrederea.
De aceea, sub pretextul că fortificaţiile oraşului
îi inspiră puţină încredere, guvernatorul porunci
să se scoată, înainte de revărsatul zorilor, tezaurul
regilor (perşii îi spun „gaza'"), împreună cu obiectele cele mai de preţ, simulînd fuga, în realitate, ca
să le ofere ca pradă duşmanului. Mii şi mii de oameni şi de femei îl însoţeau cînd a părăsit oraşul.
Această mulţime stîrnea mila oricui în afară de cel
în mîinilc căruia îşi încredinţaseră soarta. Căci satrapul, pentru ca să fie şi mai mare preţul trădă
rii sale, se prc:gătca să predea duşmanului o pradă
mai plăcută ca tot bănetul lumii şi anume : atitca
persoane ele neam nobil, soţiile şi copii căpetenii
lor lui Darius, în afară ele împuterniciţii oraşelor
greceşti. pe care Darius îi lăsase în mîinile trădă
torului ca în cca mai sigură fortăreaţă. Perşii le
spun „gangaba<>" hamalilor care transportă pe
umerii lor poveri : deoarece aceştia nu inru pukau suporta frigul scrii (căci un viscol împrăştiase
zăpada pe neaşteptate şi pămîntul fu acoperit de
gheaţă din cauza gerului), se îmbrăcară cu ceea ce
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transportau ei împreună cu bănetul, adică veş
minte tivite în aur şi cu purpură, nimeni neîndrăznind să-i oprească, deoarece soarta tragică a
regelui Darius îi făcea pe cei mai umili să fie mai
îndrăzneţi faţă de acesta.
De aceea lui Parmenio i se înfăţişă priveliştea
unor trupe care, ca număr, nu puteau fi trecute
cu vederea. Cu o atenţie mai deosebită faţă de
această situaţie, el adresă trupelor sale citeva cuvinte ca pentru o luptă în toată regula şi apoi
ordonă cavaleriei sale să dea pinteni cailor şi să
se pornească într-o şarjă năprasnică asupra vrăj
maşului ; însă hamalii, lăsînd jos poverile, o rupseră la fugă de trnmă. Gărzile persane care ii însoţeau îii.fricoşate la rîndul lor aruncara armele şi se
împrăştiară fugind pe potecile cunoscute de ei.
Guvernatorul, prefăcindu-se şi el că e stăpînit de
groază, răspîndise panică în jurul lui. Erau împrăştiate pe tot întinsul cîmpiilor bogăţiile regelui Darius, acel faimos bănet sb"îns şi pregătit
pentru plata soldelor unei oştiri imense, acele
faimoase po<l0abe ale atîtor bărbaţi nobili şi ale
atîtor femei de_ neam mare, apoi vase şi frîie de
aur, corturi împodobite cu tot fa<;tul regesc, caleşti părăsite de vizitiii lor şi încărcate cu obiecte
preţioase. Această privelişte era jalnică chiar pentru ochii prădalnicilor- dacă lăcomia nu i-ar fi împins să-şi însuşească vreun obiect de preţ. Căci comori fără seamăn întrecînd 01·ice închipuire, care
fuseseră strînse de-a lungul veacurilor, se vedeau
zăcînd trîntite pe jos, ici sfişiatc de spinii mără
cinilor, colo înnămolite în mocirlă. Prădalnicii nu
aveau atîtea mîini ca să le strîngă şi să le ia cu C:'i.
Iată că trupele de macedoneni i-au şi ajuns pe
fugari. Cele mai multe femei abia mergeau, tîrîndu-şi copilaşii lor. în rindurile acestora erau şi
21:~
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cele trei fiice ale lui Ochus, care domnise pe tronul Persiei înainte de Darius. Acestor trei fecioare, atît răsturnarea situaţiei din Persia care
contribuise mai înainte la căderea lof din înălţi
mea tronului părintesc, cit şi evenimentele actuale le-au îngreuiat şi mai mult situaţia, făcîn
du-le să aibă parte de o soartă şi mai crudă. În
aceeaşi gloată se găsea chiar şi soţia aceluiaşi
Ochus, fiica lui Oxathres (acesta era fratele lui
Darius), apoi soţia lui Artabazus, cel mai de
seamă dintre curtenii lui Darius, precum şi fiul
acestuia, al cărui nume era Ilioneus. A căzut prizonieră şi soţia lui Pharnabazus, care primise clin
partea regelui Darius comanda supremft peste ţi
nuturile situate de-a lungul litoralului mării ;
aceasta a fost capturată împreună cu fiul său şi,
în afară de dînsa, au căzut in mîinile macedonenilor şi cele trei fiice ale lui Mentor, apoi soţia şi
fiul celui mai vestit comandant de oşti persane,
Memnon. Aproape nici o familie de neam din rîndurile curtenilor regelui persan nu scăpase de
această cumplită soartă. La fel au căzut prizonieri şi lacedemonienii şi atenienii care, încălcînd
tratatele de alianţă, trecuseră de partea taberei
persane : Aristogiton, Dropides şi lphicrates,
toţi trăgîndu-şi obîrşia din neam mare şi bucurindu-se de cea mai mare vază la Atena, laceclemonienii Pausippus şi Onomastoridcs împreună cu
~onim~s şi Calicratides, şi aceştia binecunoscuţi
m patna lor.
Suma de bani capturată de macedoneni s-a ridicat la 2 600 de talanţi monedă iar valoarea argintulu~ lucrat era egală cu suma' de 500 de talanţi.
11~ afara de aceasta 30 OOO de oameni si 7 OOO de
Y~te d_e _povară, împreună cu încărcătura clin spate
cazura m mîinilc învingătorului. Totuşi, zeii care
214
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de multe ori întîrzie să dea osinda cuvenită tră
dătorilor, de astă dată l-au pedepsit crunt pe ticălos cu cea mai mare repeziciune : căci unul
dintre complicii acestui satrap i-a tăiat capul tră
dătorului, aducîndu-i-1 lui Darius, negreşit din
sentimentul de respect pentru regele său, chiar
în situaţia în care se afla, şi astfel fapta acestuia
a constituit o mingiiere venită la timpul potrivit
pentru regele trădat, căci pe de o parte Darius a
fost răzbunat împotriva duşmanului său, iar pe
de alta a constatat că amintirea măreţiei sale trecute nu se stinses~ încă de tot din sufletele perşilor.
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I. Regele Darius care nu de mult fusese în
fruntea unei uriaşe oştiri şi dăduse semnalul începerii bătăliei din înălţimea carului său, mai dcgrab~ ca un comandant care-şi .sărbătoreşte triumful şi nu ca un luptător oarecare, de astă dată
se pornise pe o fugă disperată prin ţinuturile pe
unde altădată mişunaseră oştile sale nenumărate,
iar acum aceste ţinuturi lipsite de aşezări omeneşti se transformaseră în imense pustietăţi. Darius era însoţit numai de o mină de luptători,
deoarece în fuga lor haotică nu toţi urmaseră
acelaşi drum; în al doilea rînd, pentru că nu mai~
dispuneau de cai, nu se puteau deplasa cu aceeaşi
repeziciune ca regele lor care îşi schimba caii din
loc în loc. Primul popas Darius l-a făcut la Onchae 1, unde a luat în primire G oaste constituită
din patru mii de greci. Cu aceste trupe el porni
de-a dreptul către Eufrat, convins că numai prin
1 Localitate neidentificată topografic ; istoricul Arrianus îi spune Sohoi ; probabil era situată intre Issos şi
şi Thapsacus.
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acţiuni rapide va fi în măsură să 'mai menţină

ceva sub stăpînirea sa.
Alexandru dădu ordin lui Parmenio care luase
in primire la Damasc toate prăzile capturate, să
păstreze cu mare grijă atît aceste trofee de
război, cit şi prizonierii şi totodată îl numi guvernatorul Coelesyriei 1 . Sirienii pe care dezastrul suferit în acest război nu-i încovoiase îndeajuns, la început îl priveau cu ură pe noul lor
guvernator, însă după ce fură repede supuşi, executară fără împotrivire toate ordinele.
Şi Insula Arados 2 se supuse regelui Alexandru.
Ţărmul maritim şi o bună parte din interiorul
insulei se găsea sub stăpînirca regelui Strato.
După ce Alexandru primi supunerea acestuia
înaintă pînă la oraşul 1\1arathos 3 . Acolo îi fu inminată o scrisoare din partea regelui Dariu~.
adresată într-un ton trufaş, pentru care atitlildine
Alexandru s-a simţit nespus de jignit. Ceea ce l-a
indignat mai mult ca orice a fost faptul că Darius se intitula pe el însuşi rege, fără să i se
adreseze şi lui cu aceeaşi titulatură. Ba mai mult_,
în loc să-l roage, Darius îi cerea pe un ton poruncitor să-i înapoieze în schimbul unei sume atit
de mari cît ar putea încăpea în toată Macedonia,
mama, soţia şi copilul său. „Cit priveşte tronul
regatului persan, dacă Alexandru vrea să-l ocupe,
aceasta o vor hotărî numai sorţii războiului. Dacă
Alcxnndru va asculta de sfaturile sănătoase şi se
va mulţumi cu ceea ce i-a lăsat tatăl său înainte,
1
Co::>k;;_vria - adică Siria pietroasă, teritoriul situat
între Liban şi Antiliban.
2 ~nr.u1ă şi oraş în vecinătatea coastei Feniciei şi a oraşului Marathos, foarte populată., fiind condusă de regi
(azi Ruad).
3
Oraş maritim fenician, la sud de Arados.
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dacă nu \'a mai călca
aparţine, Darius îi va

hotarele unui regat ce nu-i
deveni aliat şi prieten ; el
dea asigurări în această privinţă şi la
aşteaptă acum răspunsul lui Ale-

e gata să-i
rîndul său
xandru.••
La această scrisoare Alexandru i-a răspuns
cam în felul următor : ,,Regele Alexandru îl salută pe Darius. Acel faimos Darius, al cărui nume
îl porţi şi tu, a trecut prin foc şi sabie aşezările
grecilor care locuiesc pe ţărmurile Helespontului,
precum şi coloniile greceşti din Ionia. După aceea,
în fruntea unei oştiri uriaşe a trecut marea, răz
boindu-se cu Macedonia şi Grecia. După el
Xerxes, un rege ce se trăgea tcrt din neamul lui
Darius, a venit clin nou cu război în fnmtea unor
uriaşe hoarde de barbari. Xerxes, deşi a fost învins de greci într-o bătălie navală 1, 1-a lăsat totuşi pe Mardc;mius 2 în Grecia, pentru ca în lipsa
lui să pustiască oraşele şi să arunce pîrjolul as11pra ogoarelor noastre. Dar cine nu ştie că tatăl
meu, Filip, a fost răpus de aceia pe care oamenii
voştri i-au ademenit, dindu-le nădejdi că vor <:>ă
păta mari sume de bani ? Duceţi războaie nelegiuite şi, cînd aveţi arme, puneţi la licitaţie capetele duşmanilor, aşa cum tu însuţi, regele unor
armate atit de mari, ai vrut să cumperi de curînd
un ucigaş plătit cu o mie de talanţi, ca să mă
ucidă şi pe mine. Eu nu fac altceva decît mă ap{1r
împotriva războaielor şi nu eu sînt acela care le
pornesc mai intîi. Însă zeii îl sprijină numai pe
I Se referă la în rrîngerea perşilor de la Sa lamina în
480 i.e.n. de către liga ateniană condusă de Temistocle.
2 Generalul persan lăsat cu comanda forţelor persane
în Grecia ca să continue războiul şi care a fost învins
la Platea şi Mycale de confederaţia polisurilor greceşti
condusă de Atena.
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cel care are dreptatea de partea lui, de aceea am
supus o parte din Asia, te-am învins chiar pe tine
într-o bătălie dată după toate regulile războiului.
Cu toate că nu s-ar cuveni să obţii nimic din
parte-mi pentru că n-ai respectat legile războiu
lui, totuşi, dacă mi te vei adresa ca un om care se
roagă să- obţină ceea ce are mai scump pe 1ume,
familia, îţi făgduiesc solemn că îţi voi _înapoia
mama, soţia şi copilul, fără să-ţi pretind vreo
sumă de răscumpărare, căci eu ştiu să-mi înving
adversarul, dar ştiu să mă port şi frumos cu cel
învins. Dacă ţi-e teamă să ai încredere în mine,
eu îţi dau cuvîntul meu de onoare că te voi lăsa
să vii oricînd la noi, fără nici o primejdie pentru
tine. De altfel cinel îmi vei mai scrie, im trece cu
vederea peste faptul că tu nu te adresezi jn scris
unui rege oarecare, ci însuşi regelui tău !;, Cel
care a fost însărcinat să transmită această scrisoare a fost Thersippus.
După aceea Alexandru a coborît în Fenicia şi
a ocupat oraşul Byblos 1 care i s-a predat lui. De
acolo a ajuns la Sidon 2, un oraş vestit prin vechime şi prin întemeietorii lui de seamă. Acolo
domnea Strato, care se bucura de sprijinul lui
Darius. Dar fiindcă oraşul se supusese mai mult
din voinţa poporului decit din a sa, Alexandru îl
socoti pe Strato nedemn de acest tron şi-l însăr
cină pe Hephaestion să numească din rîndurile 5idonienilor pe acela pe care-l socoteşte cel mai
demn de acest înalt rang. Hephaestion avea doi
oaspeţi de seamă, nişte tineri care se bucura':.t de
1 Oraş
portuar pe coasta nordică a Feniciei, centrul
cultului lui Adonis.
2 Străvechi
oraş portuar fenician, principalul centru
economic, cultural şi religios al Feniciei, fondat în mileniul al Ii-lea î.e.n.
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o mare preţuire în rîndurile concetăţenilor lor.
Cind li s-a oferit acestora însemnele puterii regeşti, aceştia au refuzat să le primească, declarind că după obiceiul ţării lor nimeni nu se ridică
1::4 acest înalt rang, dacă nu· e coborîtor din regi.
Hephacstion rămase înmărmurit în faţa acestei
măreţii sufleteşti care-i îndemna să refuze ceea ce
alţii caută să obţină prin foc şi sabie. „într-adevăr, meritaţi să vi se acorde toată preţuirea pentru virtuţile voastre ! le spuse el.· Voi sînteţi cei
dintîi care aţi înţeles cu cit e mai presus -faptul
de a refuza un tron regal <lecit acela de a-l primi.
Arătaţi-mi însă pe cineva din spiţă regească, dar
care să ţină bine minte că acest tron l-au primit
de la voi !''
Insă aceştia, pentru că observaseră că mulţi nutresc nădejdea de a domni peste regatul persan
şi că-i linguşesc care mai de care pe prietenii lui
Alexandru, din nesăţioasa poftă de domnie, au
declarat că nimeni nu e mai demn de tronul persan ca un oarecare Abclalonymus care e rudă
după tată cu neamul regilor persani, clar care
acum, pentru că e un om s<'irac, îşi cultiva singur
o grădină, de pe urma căreia scoate slabe venituri
şi această grădină se află la marginea oraşulLd.
Această sărăcie se datorează corectitudinii sale !n
viaţă, cum se intîmplă la mulţi oameni. Abdalonymus ocupat cu munca sa zilnică nu auzise zgomotul războiului care zguduise întreaga ţară.
După aceea, deodată, cei doi tineri despre care
am vorbit mai sus intrară, purtind pc braţe veş
mintele regeşti în grădina pc care Abdalonymus
o plivea de buruienile nefolositoare. Apoi cei doi
trimişi, după ce îi adresează salutul cunoscut cu
titulatura de rege, unul îi spu<>e următoarele :
„Trebuie să-ţi schimbi zdrenţl'le pc care le porţi
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cu veşmintele pe care le am în mîinile mele. Spală-ţi trupul mînjit de glodul gliei, adoptă ţinuta
de adevărat rege şi primeşte acest înalt ra1~g
vrednic de tine, cu simplitatea de care ai dat
dovadă mereu. Dar cinel vei sta pe tronul regesc,
stăpîn pe viaţa şi pe moartea tuturor, nu uita im.
ce chip ai aj:Uns acolo şi mai cu seamă pentru care
merite ai' primit coroana de rege !··
Văzînd ce1e ce se petrec. lui Abcdalonymus i se·
părea că este prada unui vis. Dif1 cinel în cînd îi
întrernpea pe vizitatori cu asemenea întrebări :
,,Oare este el în toate minţile ? Sau îşi bat jflc de
dînsul fără pic de ruşine:?" Dar după ce aceştia,
cu toată împotrivirea lui, l-au ajutat să se cureţe
şi l-au -îmbrăcat în veşmintele arătoase de purpură ţesute cu fir de aur, Abdalonymus le-a
acordat cuvenita încredere celor doi cinel !-au depus jurămîntul de credinţă ; luîndu.-şi în serios
rangul de rege, plecă însoţit de cei doi. tineri la
palat. Ves.tea aceasta a st:răbăh.1.t ca fulgerul, în
lung şi în lat tot oraşul. Pentru Hnii această întîmplare era prilej de bucurie, pentru alţii însă,
de indignare.
·
Toţi cei bogaţi nu conteneau să-i aducă tot
soiul de învinui:ri lui Abdalonymus î:n faţa celor
din suita lui Alexandru, ba eă e prea ~ărac, ba că
se trage dintr-un _neam de rî:ndL Atunci Alexandru îl chemă la dînsul pe Abdalonymus, îl scrută
cu privirile multă vreme şi i se adresă : .,După
chip şi înfăţişare imi dau seama că nu-ţi dezminţi
~·egeasca-ţi obîrşie, însă iţi pun această legitimă
mtrebarc : cum ai putut răbda sărăcia şi lip5urile ?"
„O, de mi-ar da zeii acee~i putere a răbdării
pentru a suporta domnia cu aceea:şi stare sufle::!24
https://biblioteca-digitala.ro

frască, -Ga pină

acum ! Cu ajutorul braţelor mele
am izbutit să înving toa~e nevoile. Cu toate că
n-am avut mai nimk, n-am du5 lip5ă de nimic!"
R-ostirea acestor cuvinte i...,a produs lui Alexandru
o puternică impreosie despre earact~r111l lui Abd.alonymns. Apoi <J:ărlu ordin să } se restituie nouhri rege tot ce aparţinuse lui Strato, ba ii dărui 'O
mare parte din trofoele i.uate de la perşi, 'Şi-i încredinţă şi prerng.ativele puterii peste întreg teritoTiul 'Care aparţin.~a oraşului Sidon.
ln vremea aceasta Amyntas, -des~ care am relatat că părăsise rin<lurile .armatei lui Alexandru,
fugind la perşi, ajunse la 'Tripolis 1 ~n fruntea
unei oştiri de patru mii clţ> greci, care-l însoţiseră
cu prilejul deze;rtării sale. Apoi [mibarcindu-şi
acc<;te trupe, navigă spre Cipru, dar, fiindcă era
stăpînit de convingerea că, datorită acelei stăti de
lucruri, teritoriul pc care-l ocupa-;e îl va stăpîni,
ca şi cum ar fi, avut drepturi legitime .asupra lui,
ca atare o porni spre Egipt. În felul acesta îşi
dezvălui faţi7 adversitatea faţă de am1ncloi regii,
şi faţă de Alexandru, şi faţă de Darius, rnanifc<>tindu-şi atitudinc·a c-aracteristică unui ins care, în
faţa schimbărilor capricioase al<.· împrejurărilor
nesigure, e gata şi e~ să-şi schpnbc firea. Amyntas s<:> adresă tru-pelor sale în<lemnîndu-lc să spere
cu tot dinadinsul în r('uşita unei asemenea campanii militare ~ le mai <ipusc că guvernatorul
Egiptului şi-a pierdut viaţa într-o luptă, că garnizaana pPrsană arc slabe ·eft~ctivc şi pe deasupra
P lipsită ele comanc.lant, că întotdE•auna egiptenii
au nutrit gînc\uri v1iijmaşe faţă dP guvernatori,
Ora.~ portuar iri Fenicin. r'Olonie a Sido:-iului. T.Hului
Aradosului. H.'ea C'e-i ,cxplic-11 numele de 'fripolis (colonia celor trei oraşe Jondatoare).
1

şi
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iar pe el

şi

trupe le 1ui îl vor· con:siclera

aliaţi,

nu

duşmani.

Nevoia îl împb.gea pe Amyntas să încerce orice
mijloc, căci într-adevăr, ori de cite ori ni se
spulberă primele nădejdi, credem de cuviinţă că
soluţia la care trebuie să recurgem este de a prefera viitorul în locul prezentului. Ca urmare,
toată ostăşimea într-un glas îi ceru lui Amyntas
să o ducă unde crede de cuviinţă. Atunci dînsul,
încredinţat că e mai bine să profite de starea de
spirit a trupelor sale, creată pe temeiul acestor
nădejdi care-i însufleţea pe ostaşi, îşi făcu intra:..
rea în portul Pelusium 1, pretextînd în faţa egiptenilor că vine la ei din ordinul lui Darius. După
ce puse stăpînire pe Pelusium, înaintă cu trupele
sale spre Memfis 2 • Dar la auzul acestei veşti
egiptenii, un popor uşuratec şi înclinat mai degrabă spre răsturnări de situaţii, în loc să-şi vadă
de treburile lui, toţi care mai de care îşi părăsesc
satele şi oraşele şi pornesc în grabă către Memfis
ca să lupte şi să nimicească această garnizoană
trimisă ·de perşi. Deşi, datorită noii situaţii create, trupele lui Amyntas au intrat în panică, totuşi nu şi-au pierdut nădejdea de a păstra mai
dc>parte stăpînirea Egiptului. însă Amyntas, de
îndată ce-i învinse pe egipteni într-o bătălie, ii
alungă din oraşul Memfis. După obţinerea acestei
1

Oraş

portuar al Egiptului, situat la gurile Nilului, la
de actualul port Port-Said (azi Tineh).
~ Cel mai vechi şi mai important centru politic. cultural şi religios al Egiptului de jos, fondat în timpul primului faraon Menes (mileniul al IV-l~a î.e.n.) şi situat la
rn km de Cairo. pe malul stîng al Nilului, lingă deltă,
reşedinta regilor egipteni ai regatului timpuriu (azi Sake~t

kauah}.
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zbînzi şi după ce Amyntas îşi instală tabăra, truele învingătoare se împrăştiară care încotro după
rădăciuni prin ogoare şi sate. Toate se desfăşu
rau în aşa fel de parcă egiptenii şi-ar fi părăsit
locuinţele, lăsînd totul baltă la bunul plac al cotropitorilor.
Ca urmare Mazaces, cu toate că îşi dăduse
seama că rîndurile alor săi au fost cuprinse de
panică datorită înfringerii suferite în luptă, totuşi, ar:ătindu-le pe ostaşii greci care cutreierau
pretutindeni la întîmplare, fără să-şi ia măsuri de
prevedere, bizuindu-se pe izbînda ciştigată, îi
convinse pe ai săi să nu mai şovăie o clipă, ci să
dezlănţuie_ atacul contra cotropitorilor, pentru
a-şi recăpăta bunurile luate de duşmani. Acest
plan al lui Mazaces a fost cit se poate de bine
chibzuit atit prin făurirea lui, cit şi prin realiză
rile încununate de succes, căci toţi cotropitorii
greci au fost măcelăriţi pînă la unul ~mpreună cu
comandantul lor. In chipul acest.a şi-a ispăşit
Amyntas crunt, prin mBarte, trădarea a doi regi,
atît a aceluia la care venise, cit şi a aceluia de la
care dezertase. Mai-marii oştirii lui Darius care
supravieţuiseră bătăliei de la Issos, împreună cu
toate trupele care-i însoţiseră în fuga lor, înrolînd
şi tineretul din Cappadocia şi pe cel din Paflagonia încercau acum să recucerească şi Lydia. Antigonus, un locţiitor al lui Alexandru, era guvernatorul Lydiei. Cu toate că îi trimisese lui
Alexandru efective destul de numeroase din garnizoana sa, totuşi, pentru că îi ura pe aceşti barbari, Antigonus îşi conduse trupele la luptă. Şi
aici soarta l-a ajutat, deoarece în trei lupte date
în trei locuri di.ferite, oastea persană fu bătută şi
risipită.

227
https://biblioteca-digitala.ro

în aceeaşi vreme flota ma~edoneană chemată
din Grecia obţinu izbînda asupra lui Aristomenes, care fusese trimis ele Darius să pună din nou
stăpînire pe ţărmurile Ilelespontului, şi-i captură
o parte din flotă, iar pe cealaltă o scufundă.
În urma acestor evenimente Pharnabazus, comandantul flotei persane, după ce încasă tributul
impus locuitorilor Miletului, se îndreptă cu o sută
de vase mai întîi către Andros şi apoi către Syphnos 1 . El ocupă şi aceste insule instalind în ele
garnizoane persane şi 'Îi impuse pe locuitori la
plata unui tribut deosebit de apăsător. Pentru
acest conflict între cei mai puternici şi mai vestiţi regi din Europa şi Asia, care îşi propuseră să
cucerească întregul univers, fuseseră puse pe picior de război toate armatele atît din Grecia cit
şi din Creta.
Agis, regele Lacedemoniei, înrolînd sub arme
opt mii de greci care reuşiseră să scape cu fuga
în urma înfrîngerii suferite, se înapoiaseră din
Cilicia la vetrele lor şi acum din nou se pregă
teau să ridice armele împotriva lui Antipatei-,
locţiitorul lui Alexandru la conch'1cerea Macedoniei. Cretanii dezbinaţi între ei, dintre care unii
înclinau către tabăra macedonrană iar ceilalti
către vrăjmaşii acestora, îşi schimbau alternativ
stăpînii, fiind ocupaţi cinel de garnizoana spartanilor, cinel de a macedon2nilor. Dar între adversari nu s-au dat decît ciocniri mărunte si fără importanţii. Numai soarta avea să hoU\ras~ă dacă va
fi nevoie de angajarea tuturor forţelor pentrn o
biitălie decisivă.
·
J

1

'

.
Andros ';'i Svphnos, insule în Arhipelagul Ciclaclolor
cl111 l\Jart>a l:gee.
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II. Toată Siria şi chiar Fenicia, în afară de
Tyr 1 se găseau acum sub stăpînirea macedonenilor. Regele Alexandru îşi instala-;e tabăra pe o
limbă de uscat care era despărţită de teritoriul
oraşuiui Tyr printr-un braţ, îngust de marc. Tyrul, cel mai important ora} din Siria ş~ Fenicia,
atît prin trecutul său strălucit, cit şi prin m~1ri
me-a sa, şi care dobîndise cea mai mare faimă din
antichitate, întrecînd celelalte oraşe în toate privinţele, lăsă să domnească părerea că ar fi preferat
e alianţă cu Alexandru, în locul supunerii sale.
În acest scop se prezentară la. Alexandru soli tyrieni, care i-au adus în dar o coroană de aur, precum şi provizii îmbelşugate care au fost transportate din oraş în tabăra lui Alexandru, în semn de
ospitalitate.
Alexandru dădu ordin să fie primite aceste daruri ca din partea unor prieteni şi aliaţi şi, adresînd u-se solilor pe un ton prietenesc; le spuse că
doreşte să-i aducă un sacrificiu lui Hercule 2 , al
cărui cult era deosebit de onorat la tyrieni şi
adăugă că regii macedoneni sînt convinşi că-şi
trag obirşia din acest zeu. Şi mai adăugă că însuşi oracolul l-a îndemnat pe dinsul să aducă
acest sacrificiu în cinstea lui Hercule. SoHi tyrieni ii răspund că există un templu al lui Hercule,
situat în afara oraşului, într-un loc pe care ei îl
1 Oraş. maritim în Fenicia,
După ce a ieşit de sub tutela

fondat în mileniul al Iii-lea.
Sidonului (secolul XIV i.e.n.),
Tyrul a devenit unul dintre cele mai importante centre
comerciale şi meşteşugăreşti ale lumii antice. A fondat
numeroase colonii în Sicilia, Africa (Cartagina, în 814
i.e.n.), în Spania (Gades - Cadix de azi). Cucerit în secolul IX i.e.n. de asirieni şi apoi de persani (secolul VI
'.i.e.n.), cind a fost atacat de Alexandru, Tyrul făcea parte
din imperiul persan.
2
E identificat c11 Melkart, divinitate fenici&nă.
229
https://biblioteca-digitala.ro

numesc Palaetyron 1 şi că acolo regele Alexandru
ar putea aduce sacrificiile potrivit ritualului. Alexandru nu şi-a putut înfrîna minia şi ca de obicei
în asemenea situaţii le-a replicat : „Aşadar voi
locuiţi într-o insulă şi vă bizuiţi pe poziţiile tari
ale aşezării voastre, de aceea vă uitaţi cu dispreţ
la oastea mea de uscat. Dar vă voi dovedi peste
puţin timp că şi voi faceţi parte tot din continent.
In curînd veţi putea fi siguri că eu orLyoi intra
în oraş cu voia voastră, ori îl voi cuceri prin forţa
armelor!"
După ce li s-a dat acest răspuns, solii au fost
lăsaţi să plece într-ale lor. Inapoindu-se în oraş,
ei s-au străduit să-i convingă pe ai lor să-i permită accesul în oraş lui Alexandru, primit şi în
Siria şi în faţa căruia îşi deschisese porţile şi Fenicia.
·însă tyrienii, care se bizuiau prea mult pe tăria
poziţiilor naturale ale oraşului lor (pe -care îl considerau inexpugnabil), au hotărît să înfrunte asediul. De altfel oraşul Tyr e situat pe continent la
o distanţă de patru stadii de mare. In afară de
aceasta, oraşul în nenumărate rînduri era expus
bătăii vîntului Africus 2, care umfla în larg marea, stîrnind talazuri după talazuri şi lovind ţăr
murile .. Nimic nu împiedica mai mult ca acest
vînt lucrările de asediu ale macedonenilor care
făceau pregătirile necesare pentru a uni insula cu
continentul. într-adevăr, chiar cînd marea e fără
valuri şi liniştită, anevoie se poate construi în
apă un dig. Dar cînd marea e răs~olită <;le vîntul
Africus, această lucrare e cu atît mai greu de în1

Adică

2

Vîntul care vine din Africa şi bate din sud-vest, fă

vechiul Tyr, în

greceşte.

cindu-~e simţit in toată Mediterana. Datorită lui, insula
Tyrulu1 era acoperită in întregime de nisip.
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făptuit,

cac1 nu e cu putinţă să se aşeze grămaclă
materialele penfru construcţia digului, pentru c.il
valurile mării le şi împrăştie, rostogolindu-le în
mare. lntr-adevăr, nu există un dig atît de solid
construit pe care apa să nu-l macine, fie p.ă-trun
zînd prin punctele unde materialele sînt îmbinate, fie revărsîndu-se peste dig, rostogolind materialele atunci cînd. talazurile sînt mai puternice.
în afară de acest neajuns mai era. unul la fel
de greu de înlăturat. ln jurul zidurilor şi turnurilor oraşului marea era foarte adincă, încît macedonenii nu puteau folo.si tormentele 1 pentru lansarea proiectilelor de la mică distanţă asupra
celor asediaţi, ci numai de la o mare distanţă şi
instalîndu-le pe vase ; apoi nu puteau fi prop.tite
nici scările de ziduri, căci macedonenii nu dispuneau de un teren uscat pentru a le fixa zdravăn, ca să nu se prăvălească în mare. Alexandru
nu dispunea de o flotă puternică şi chiar dacă ar
fi avut destule vase la îndemîqă, n-ar fi putut să
se apropie cu ele pînă în preajma zidurilor, navele neavind stabilitate pe valuri din cauza ruliului, şi în această - situaţie s-ar fi aflat în raza
de bătaie a proiectilelor duşmanilor şi ar fi fo·st
respinse.
între timp un eveniment, deşi în aparenţă de
mică însemnătate, a întărit încrederea tyrienilor
în rezistenţă. Sosise o delegaţie de cartaginezi ca
..să aducă sacrificiul solemn, anual, potrivit datinilor strămoşeşti, pentru că cei ce fondaseră Cartagina fuseseră tyrienii pe care cartaginezii îi
cinsteau întocmai ca. pe părinţi.kl.or. De aceea car1 Maşini de ră;:boi folosite la asedierea cetăţilor, cu
care se aruncau. lănci şi săg~ţi asupra atacatorilor.

-
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taginezii îi îndemnau pc toate d'dlc pe tyricni <i
înfrunte cu bărbăţie asediul, opunîndu-le rezistenţă macedonenilor şi le dădt~au asigurări că în
curîncl vor sosi ajutoare din parlea Cartaginci,
ţinîndu-se seama de faptul că pe ·acea vreme
Cartagina era i:Onsiderată stăpîna mărilor.
Ca urmare s-a decretat războiul. Fură instalate
pe ziduri şi în turnuri tormente şi catapulte. Se
distribuie arme tineretului luptător. se- confecţionează nişte cîrlige de fier (care purtau denumirea de harpoane), precum şi căngi, ca să fie aruncate asupra lucrărilor duşmanilor, pc>ntru a le
disloca. Se născoceau tot soiul de mijloace pentru
a se asigura apărarea oraşului, dar pe cînd !'e introducea fierul în cuptoare spre a fi lucrat şi se
sufla în foale pentrtt aţîţarea focului, se spune ră
au fost văzute curgînd şuvoaie ele sînge în vîlvă
taia focului încins, întîmplare pe care tyrienii o
tîlcuiră c'a o prevestire a pieirii macedonenilor.
Dar şi în tabăra macedoneană, pe cînd din întîmplare unii clin ostaşi îşi rupeau pîinea, au băgat
de seamă că din pîine picură sînge. Cînd l-a vă
zut pe Alexandru înmărmurit de teamă, Aristancler, prezicătorul cel mai priceput în tălmăcirea
unor asemenea miracole, i-a declarat acestuia că
miracolul /arătat nu e un semn ele piază-rea· pentru macedoneni ; ar fi fost un semn de tristă prevestire numai dacă picăturile ele singe ar fi curs
în afara pîinii; însă în cazul de faţă, pentru că
picăturile au curs în intedorul pîinii, aceasta înseamnă .pil'irea oraşului Tyr, pe care ursita l-a
hărăzit să fie împresurat deci. Atunci Alexandru.
deoarece ·avea şi flota departe şi pentru că îşi da
seama că un a5ediu de lungă durată avea să fie
pentru dînsul o mare piedică pentru înfăptuirea
celorlalte planuri ale salo, trimise crainici ta ty,
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îndemne la pace. Incăkînd dreptul
tyrienii i-au măcelărit pc crainicii 1ui
Alexandru şi le-au aruncat trupurile în mare. Indignat de acest odios masacru al oamenilor săi,
Alexandru a hotărît să asedieze Tyrul. Mai intîi
însă trebuia să construiască un dig pe mare ca
să facă legătura dintre continent şi insula unde
se afla oraşul fenician. Dar sufletele ostaşilor macedoneni fură cuprinse de o mare , deznădejde
cînd constatară cît de adîncă e acolo marea, pe
care numai cu ajutorul zeilor ar putea-o umple,
şi aceasta cu mare anevoinţă. De unde ar putea
ei să procure pietre atît de mari în acest scop ?
De unde să facă rost de copaci atît de înalţi ? Ar
trebui să transporte pămînt din regiuni întregi
pentru umplerea digului pe o vastă întindere a
mării. întotdeauna în a~est spaţiu îngust marea a
fost extrem de agitată, şi apoi, cu cît se va micşora distanţa dintre continent şi insulă, cu atît
marea va fi mai furioasă. Dar Alexandru, un
mare meşter în a potoli spiritele agitate ale ostă
şimii sale, le aduse la cunoştinţă un vis minunat :
în timp ce dormea i-a apărut în vis chipul lui
Hercule care i-a întins mina şi, avîndu-1 pe Hercule drept călăuză, s-au deschis în faţa sa porţile
Tyrului şi astfel a intrat în oraş. Totodată le-a
adus aminte de măcelărirea crainicilor macedoneni şi de violarea dreptului ginţilor. „Tyrul e
singurul oraş care a avut îndrăzneala să se pună
de-a curmezişul izbînzilor noastre, împiedicîndu-ne înaintarea !" După povestirea acestui vis,
Alexandru dădu poruncă comandanţilor trupelor
sale· să aducă cuvenitele mustrări ostăşimii în
subordine. După ce toţi au fost dojeniţi şi încurajaţi, s-a purces la începerea lucrărilor digului.
ricni ca

să-i

ginţilor,
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Trebuia să se transporte cu mina mari cantităţi
de piatră pe care le-o punea la îndemînă vechiul
Tyr, iar materialul lemnos pentru construirea
plutelor şi turnurilor trebuia procurat din munţii
Liban 1 . Lucrarea digului se ridicase din fundul·
mării pînă la oarecare înălţime,. fără ea totuşi să
ajungă la suprafaţă ; atunci tyrienii se apropiau
cu bărdle lor uşoare de lucrări şi-i luau peste picior pe macedoneni, spunîndu-le : „Macedonenii,.
care sînt în lume celebri prin faptele lor de arme,
au ajuns acum să care poveri în spate ca vitele ! "'
Ba chiar îi întrebau : „Nu cumva Alexandru este
mai mare ca Neptun ?" Aceste vorbe de batjocură
şi de ocară ale tyrienilor dădeau macedonenilor imbolduri şi mai mari. spre a lucra cu şi mai multă
hărnicie. în curînd digul ajunse să se înalţe cu
puţin deasupra suprafeţei apelor şi totodată şi lă
ţimea digului creştea văzînd cu ochii, apropiindu-se de oraş. Cînd tyrienii constatară uriaşele
proporţii ale digului, a. cărui înălţare n-o băga. seră în seamă mai înainte, începură să dea ocol
cu bărcile lor uşoare lucrării executate, dar Reterminate încă şi să arunce cu săgeţi şi lănci- asupra macedonenilor care erau postaţi în faţa lucrării. Deoarece aceste ambarcaţiuni uşoare- tyriene
se puteau apropia şi îndepărta fără greutate de
ţărm şi pentru că numeroşi lucrători au fost ră
niţi fără să se poată da o ripostă hotărîtă atacatorilor, pe de o parte macedonenii au lăsat lucrarea baltă ca să-~i îngrijească rănile, pe de altă
parte, cu cit digul înainta depărtîndu-se mai mult
1 Şir de munţi în Fenicia paralel cu coasta Mării Mediterane, la mică distanţă de ţărm. Se împart în dou.'i
ramuri : Munţii Liban propriu-zişi şi ramura 01ientală 1
Antiliban. Intre aceste ramuri muntoase se afla Coelesiria.
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1de

ţărmul

taberei macedonene, cu atît marea îrttoate mormanele de piatră care se transportau acolo. De aceea Alexandru dădu oţ·din să
se întindă ca măsură ele protecţie ·piei de animale
şi pînze pentru ca lucrătorii însărcinaţi cu construcţia digului să -fie feriţi de loviturile lăncilor
şi săgeţilor aruncate de tyrieni. El dispuse să se
ridice şi două turnuri 1 la capătul digului de urrde
puteau fi atacate cu lănci şi săgeţi vasele tyriene ·
care se apropiau de ei. La rîndul lor, tyrienii fă
cură un ocol şi se strecurară cu cîteva bărci, fără
ca macedonenii să bage de seamă această operaţiune şi, acostînd la ţărm, îi măcelăriră pe cei
care transportau neir.::-rma.Ji piatra pentru dig. 1n
Liban ţăranii arabi de as;emenea ii atacară pe macedonenii care transi:;miau lemnăria, aceştia nemaifiind rinduiţi în fnrm::tţie de'-luptă, şi doboriră
aproape treizeci de o:i.rneni, luind prizonieri un
număr mai mic din rîndurile acestora.
ghiţea

III. Aceste acţiuni reuşite ale duşmanilor îl determinară pe Alexandru să recurgă la o nouă
tactică : împărţirea efectivelor· trupelor proprii.
Ca să nu iasă în vileag că e reţinut prea mult
în loc de asediul unui singur oraş, îi însărcină pe
Perdiccas şi Craterus cu o parte din armată să
continue lucrările de împresurare, iar el plecă cu
1 Turnurile mobile erau mijloace de luptă folosite la
asediul cetă\ilor întărite. Erau din lemn şi aveau mai
multe etaje ; ultimul era acoperit cu piei ude şi fier pentru a amortiza loviturile asediaţilor şi a preîntîmpina
incendierea lor ; etaJUl din mijloc conţinea o punte care
putea fi lăsată pe zidul cetăţii asediate, la etajul de jos se
găsea berbecul de spart zidul. Turnul era montat pe o
platformă pe ro~i.
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trupe uşor înarmate către Arabia. rn aceast_ă
vreme tyrienii umplură un vas_ de o manme una;;ă cu bolovani şi nisip ; acest material fu încăr
cat aşa fel pe navă incit prora să fie mult mai
ridicată decît pupa, toată greutatea precumpă
nind în această parte a vasului; apoi unseră
vasul cu smoală şi pucioasă şi îl împinseră cu
ajutorul vîslelor pînă la dig. După aceasta, tyrienii dădură foc prorei acestui vas. în urma acestei
operaţiuni vîslaşii săriră în băre:ile lor care erau
anume pregătite în acest scop. După ce nava a
luat bine foc, flăcările au· început să se întindă
din ce în ce mai departe, astfel incit au incendiat
şi turnurile şi celelalte lucrări făcute la capătul
digului, mistuindu-le cu totul înainte de a se
putea interveni în vreun fel pentru localizarea şi
stingerea incendiului. Vîlvătăile cuprinseseră şi
prefăcuseră în scrum nu numai temeliile turnurilor, ci şi caturile lor de sus, astfel incit ostaşii
macedoneni care se găsc-au în turnuri; o parte
pieriră în acest pojar, iar altă parte se aruncară
în mare, aruncînd totodată şi armele. Tyrienii
care voiau însă mai degrabă s~i captureze pe
aceşti macedoneni şi nicidecum să~i ucidă, pe cei
care înotau ii loveau cu ciomege sau cu pietre, rănindu-i la mîini, incit. aceştia, nemaifiind
în stare să se salveze prin înot, erau traşi şi urcaţi Lle tyrieni în bărci, fără nici o rezistenţă din
partea lor.
Lucrările digului au fost distruse nu numai cu
ajutorul acestui incendiu, căci chiar în cursul
aceleiaşi zile un vînt. năprasnic a ridicat marea din
adincuri şi talazurile, izbind neîncetat cu mare
f1;1rie, al;l slăbit încheieturile fundaţiei lucrărilor
şi_ atu1?-c1. apa începu să pătrundă printre pietrele
d1gulm ş1-l rupse la mijloc. Mormanele de bolo236
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vani acoperite cu pămî.1t şi îmbinate intre ele cu
un mortar, s-au rostogolit în fundul mării.
înapoierea sa din Asia, Alexandru n-a mai găsit decît cîteva urme dintr-o lucrare atît de uriaşă ; _şi
cum se întîmplă îndeobşte in asemenea situaţii
nereuşite, care de care arunca vina pe celălalt,
cînd toţi ar fi trebuit să-şi dea seama şi să-i aducă
la cunoştinţă că adevăratul vinovat este numai
furia mării agitate de furtună. însă Alexandru nu se lăsă şi începu construirea unui nou dig.
De astă dată nu-l mai construi ca înainte, în a5a
fel ca să fie expus la bătaia vîntului dintr-o latură, ci frontal. În felul acesta, digul asigura perfect protecţia tuturor lucrărilor care se întreprindeau la adăpost de neajunsuri. Totodată lărgi
digul într-o asemenea măsură, incit turnurile ridicate la mijloc nu mai puteau fi în bătaia armelor de aruncat. Dispuse apoi să se_ arunce în
mare copaci cu crengi groase, peste ei· să fie gră
mădite pietre, deasupra alţi copaci şi apoi mari
cantităţi de pămînt şi la urmă din nou alte mormane de bolovani, de copaci şi de pămînt, făcîncl
ca lucrarea să fie un tot omogen şi bine închegat.
Dar nici tyrienii nu stăteau la rîndul lor cu mîinile încrucişate, ci căutau să născocească tot soiul
de mijloace' pentru a zădărnici lucrările împresurării. Astfel ei recurseră la o metodă care dă
clca rezultate excelente : ostaşii tyrieni înotau pe
~ub apă, spre a nu fi văzuţi ele macedoneni, ajungînd pînă la dig. Acolo cu ni5te căngi agăţau
crengilc> copacilor care ic'~cau clin âpă la suprafaţă. clislocind
astfrl copacii. Odată dcsprin':_;i
clin locul lor unde fuseseră ca ~i ancoraţi, tîrau
după ci şi rostogoleau cele mai multe materiale
ale clig11lui, în fundul mării. Trunchiurile de copaci şi crC'n~ilc groase>, uşurate ele povara mate-

r,a
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rialelor, erau smulse fără mare anPvoin~ă din Jo.
eul lor, pentru ca în felul acesta întrc>aga lucrare
construită prin această îmbinare de arbori să se
prăbuşească, căci, surpîndu-se temelia începea să
se năruie tot digul Alexandru, cuprins, de obidă,
se frămînta în fel şi chip să găsească o soluţie-;
chibzuind în sinea sa dacă trebuie să meargă pînA
la capăt cu această lucrare sau să plece de acolo,
renunţînd definitiv la ea.
în vremea aceasta sosi flota din Cipru şi totodată şi Cleander debarcă pe litoralul asiatic trupele aduse de curînd din Grecia. Alexandru îşi
împărţi în două cele o sută douăzeci de vase ale
flotei sale. în fruntea flotei care constituia aripa
stingă era Pythagoras, regele Ciprului, împreună
cu Craterus. Alexandru luase comanda aripii
drepte, navigînd cu vasul său regal minat cu
5 rînduri de vîsle. Tyrienii, deşi dispuneau la rîndul lor de o puternică flotă, nu se încumetară
să .dea o bătălie navală; de aceea în faţa zidurilor
oraşului lor, aşezară numai trei năvi. Alexandru
le atacă însă, scufundîndu-le. în ziua următoare
Alexandru, după ce înaintă cu flota sa pînă în
preajma zidurilor Tyrului, începu să le asalteze
lovindu-le din toate părţile cu tormentele şi mai
ales cu berbecii. Tyrienii reparară la repezeală
găurile făcute, punînd la loc pietre ; apoi începură să construiască în interiorul oraşului un zid
pentru a-şi asigura o nouă apărare în cazul cuceririi zidului exterior. Cu toate acestea situaţia
tyrienilor deveni din ce în ce mai disperată. Digul macedonenilor înaintase pînă la o distanţă
de oraş de unde se putea ataca cu suliţele ; flota
macedoneană le înconjurase de jur împrejur orasul; acum tyrienii erau ameninţaţi de dezastru
238
https://biblioteca-digitala.ro

prin atacuri
mare.

dezlănţuite şi

de pe uscat

şi

de pe

într-adevăr,

macedonenii îşi uniseră două cite
cvadriremele lor, ~a fel încit erau lipite
cu provele şi totodată îşi ţineau pupele pe cit le
sta în putinţă la mare distanţă ; intervalul dintre pupe era acoperit cu grinzi şi scînduri de lemn
strins legate între ele şi deasupra lor erau întinse
punţi, pentru a putea circula pe ele ostaşii, nestingheriţi. Rînduite în felul acesta cvadriremele
se apropiau din ce în ce mai mult de oraş. Luptă
torii tyrenieni erau copleşiţi de grindina de. lănci
şi suliţe ale macedonenilor, aceştia fiind în schimb
în siguranţă, apăraţi de provele vaselor lor pro.:.
prii.
Era miezul nopţii ci17-d Alexandru dăduse ordin flotei organizate în sistemul de atac şi apă
rare mai sus-menţionat, să înconjoare oraşul. De
acum navele sale erau alăturate din toate părţile
de ziă'uri, iar tyrienii, cuprinşi de toropeală, încremeniseră de deznădej de,-dnd deodată s-a. lăsat
o negură deasă din văzduh şi orice obiect luminos s-a întunecat brusc, învăluit de o ceaţă deasă.
Atunci marea începu să se înfurie şi valurile să
crească treptat, treptat ; apoi vîntul bătînd din ce
în ·Ce mai năprasnic şi marea crescînd, se ridicară
talazurile şi împinseră vasele· unul către celălalt.
Funiile care legau între ele cvadriremele se rupseră şi cu un uriaş zgomot tîrîră spre adîncuri
pe ostaşii macedoneni. În toiul acestei năpras
nice furtuni, în nici un fel nu era cu putinţă să
se ţină în direcţia dorită cîrma vaselor legate
strîns unul de altul. Ost~ii îi împiedicau pe mateloţi să-şi aducă la îndeplinire ordinele, iar vîslaşii pe ostaşi. Şi aşa cum se întîmplă de obicei
în asemenea cazuri, cei care hotărau erau nu cei
două

23!)

https://biblioteca-digitala.ro

care aveau pricepca·a, ci nepricepuţii, deoarece
cinnacii, care îndeobşte sînt deprin~i să dea dispoziţii, de astă dată stăpl!liţi de groază, ei ascultau ele dispoziţiile allora. In cele din urmă, marea
spin.tecată neîncetat ele
\'hlc cu 'J înverşunare
;Dai mare ca oricînd, s-a lăsat învinsă de îndîr- ·
jin~a mateloţilor care i-au smuls prada şi î11 cele
din urmă vasele au acostat la ţărm, cele mai
multe fiind grav avariate.
în cursul aceloraşi zile întîmplător sosesc treizeci de soli trimişi de Cartagina, mai degrabă ca
să-i consoleze pe tyrieni, decît să le vină într-ajutor. Ei le aduseră la cunoştinţă următoarele :
„Cartaginezii fiind împiedicaţi de un război purtat în propria lor ţară, ei luptă acum pentru
propria lor existenţă, nu pentru întinderea puterii
lor".
·
Pe atu-nci siracuzanii treceau prin foc şi sabie
Africa şi-şi instalaseră tabăra nu departe de zidurile Cartaginei. Cu toate acestea tyrienii nu
şi-au pierdut curajul, în pofida spulberării marilor lor nădejdi. însă le-au încredinţat acestora
soţiile şi copiii, pentru a fi transportaţi la Cartagina, convinşi că ei vor putea suporta orice s-ar
întîmpla, de vreme ce tot ce au mai scump în
viaţă este în afară de pericolul care-i ameninţă
pe toţi. Şi cind un cetăţean le-a declarat în adunare că lui i s-a arătat în vis chipul lui Apolo al cărui cult era cinstit în mod deosebit de tvrieni - părăsind oraşul, şi că digul a fost sfă;î
mat şi aruncat în apă de macedoneni iar în locul
lui a crescut un codru, deşi cel care visase nu era
un personaj cu mare autoritate în rînaurile tyrienilor, totuşi aceştia erau înclinaţi să dea crezare unor prevestiri chiar şi mai rele. De aceea
tyrienii au legat statuia lui Apolo, au transpor240
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tat-o la altarul lui HPrcule, căci acestei divinihiţi ocrotitoare îi consacraseră tyrienii oraşul, ca
şi cum acest zeu ar fi avut menirea să-l opreascfi
pe Apolo să nu plece. Cartaginezii aduseseră
această statuie din Siracusa şi o instalaseră în
metropola lor, pentru că ei împodobiseră cu n:imeroase trofee ele tot felul, capturate clin oraşele cucerite, nu numai., Cartagina, 'Ci şi Tyrul.
Erau şi unii autori care susţineau reintroducerea
unei datini religioase lăsate în uitare de cîtcva
veacuri, deo;;pre care eu, într-adevăr, n-'3Ş putea
crede cîtuşi de puţin că e pe placul zeilor, şi
anume, de a aduce jertfă lui Neptun un copil
născut din oameni liberi. Un asemenea sacrilegiu
(un termen mai potrivit ca acela de sacrificiu solemn), transmis cartaginezilor de întemeietorii
acestui oraş se spune că a avut loc pină la dă
rîmarea Cartaginei şi dacă nu s-ar fi împotrivit
senatul, ale cărui hotăriri erau decisive în toate
privinţele, această cumplită sălbăticie ar fi înlăturat orice simţămînt omenesc.
Însă nevoia, care e mai puternică decît toate
socotelile mărunte, i-a împins pe tyrieni să folosească nu numai mijloace-IP obişnuite de apă
_rare, ci să recurgă chim· şi la altele noi. Astfel
pentru a zădărnici navigaţia va'ielor care treceau
pe lingă zidurile Tyrului, ei fixaseră căngi 1 la
nişte grinzi de fier zdravene pentru ca, proiectîndu-le cu ajutorul tormcntelor, o dată i::u de
aruncau şi nişte funii desfăcute de care erau
prinse harpoanele. Căngile şi coasele legaiP..__ de
aceste grinzi, fie că îi răneau pe asediatori, fi~
că le spărgC'au vasele. Apoi, ţinîndu-le mult 1n
.!._~.: ind.lzeau scuturi de bronz pe care, d•Jpă cc
1

fier

Cnngea (în lat. harpaqo) era o gheară sau cange
cuplată de o grindă metalică printr-un lanţ.

el~
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erau umplute cu riisip şi n·ămol fierbinte, le::
aruncau brusc de pe ziduri. Nimic nu. insufla o
groază mai cump:ită ca această operaţie, căci atunci
cînd nisipul fierbinte pătrundea prin platoşe pînă la
corp şi nu se putea scăpa de el prin nici un- mijloc, pe cine-l atingea, devenea tot o rană ; de
aceea macedonenii aruncînd armele, distrugeau
tot ce le era destinat să le asigure protecţia şi
astfel erau expuşi rănilor, fără să poată. lua. mă
smi de apărare•; atunci căngile şi, ghearele de
fier, coborîte cu ajutorul. tormentelor, îi trăgeau
în sus. pe cei mai rpulţi macedoneni.

IV. Alexandru, scirbit la culme de această rezistenţă, luase hotărîrea să plece în Egipt, renunţînd la asediu. De bună seamă, după ce.· străbă
tuse Asia cu o repeziciune fără seamăn, era ţinut
în loc de zidurile unui singur oraş, pierzînd prilejuri favorabile înfăptuirii atitor acţiuni fără
seamăn de mari. Dar şi faptul de a pleca de
acolo fără să fi dobîndit nimic, îi stîrnea tot
atita ruşine cită i-ar fi fost pricinuită, rămînind
pe loc. Alexandru era convins că şi faima sa, pe
care reuşise s-o dobîndească mai degrabă prin
numeroasele sale fapte vitejeşti decît prin forţa
armelor, se va stinge dacă· ar lăsa Tyrul în picioare, necucerit; ca o dovadă de nezdruncinat că
el, Alexandru, nu e invincibil. De aceea, ca să nu
lase de o parte nici un mijloc la- care s-ar putea
recurge, ordonă să fie apropiate de ziduri mai
multe vase şi. să fie îmbarcate pe ele toată floarea
ostăşimii ma!L!edonene.
Şi . atunci s-a, întimplat următorul. fapt : un
monstru marin· de proporţii. nemaiîntîlnite, care
242
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s-a lăsat să-i fie văzut spatele săltind deasupra
valurilor, îşi alătură corp.ul său uriaş de digul pe
care îl construiseră· macedonenii. Cum el bătea
valurile în toate sensurile, cind se ridică, puh~a
fi observat de ambele tabere, apoi, ajungînd. din
nou la capătul digului, se scufunda din nou în
mare. Şi rind pe rînd, cind arătîndu-se cu o mare
parte a trupului sau înălţindu-se deasupra apei,
cînd rămînind ascuns şi acoperit de valuri, s-a
scufundat de tot în apă, nu departe de zidurile
oraşului, pînă nu s-a· mai: văzut. Această privelişte a constituit pentru. ambii beligeranţi un prilej de· înviorare şi de voioşie. Macedonenii tă~,..
măceau că monstrul le-a arătat calea pe care
trebuie s-o urmeze digul ridicat de ei ; la rîndul
lor tyrienii tălmăceau întîmplarea în favoarea
lor, încredinţaţi că Neptun a făcut să fie înghiţit
de adîncuri acest monstru, pentru a.,..i pedepsi pe
cei care au pus. stă.pînire pe mare şi că digul fără
doa!' .şi poate se va prăbuşi în scurtă vreme~ Asediaţii, cu inimile tresăltînd de bucurie pentru o
asemenea prevestire, se· puseră pe petreceri cu
mîncare şi băutură ; ameţiţi de vin, în zorii zilei,
se îmbarcară pe vasele lor împodobite cu ghirlande de· flori ; ei sărbătoreau nu numai ·prevestirea biruinţei, ci şi o celebrau cu anticipaţie.
întimplarea a făcut ca Alexantlru să dea ordin
flotei sale să se deplaseze în alt loc pe ţărm,
acolo· fiind lăsate numai treizeci de vase din cele
mai , mici ; tyrienii · capturînd două din aceste
vase, s-a produs o groaznică panică în rindul celorlalte., Cind Alexandru a auzit strigătele scoase
de' ai săi, şi-a îndreptat flota în acea parte a ţăr
mului .unde se stiTnise freamătul. Din vasele .macedonene, cea dintîi care a,alergatla faţa locului, a
fost. o navă·cu cinci rinduri de vîsle, care întrecea
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5n vit€Ză pe celelalte. Cind au văzut-o, două navei
tyriene s-au şi năpustit asupra ei, atacînd-:::o clb
flancuri ; quinquerema" maccclon~ană abordă una
din cele două nave tyricne. însă şi ea fu lovită de
ciocul vasului duşman, dar totodată reţinu în loc
acest vas agăţat de el. Celălalt vas tyrian care nu
era angajat în luptă, avînd posibilitatea de manevrare nestingherit, se năpusti asupra celuilalt
--flanc al quinqueremei macedonene ; atunci o triremă din flota lui Alexandru, profitînd de acest
prHej atit de favorabil, abordă vasul tyrian cu o
violenţă atît de puternică, incit cîrmaciul inamic
a fost dat peste cap, căzînd în mare. AtuPci îşi
făcură apariţia mai multe vase macedonene, în8UŞi regele fiind prezent la faţa locului ; v1slind
5ncet, cu anevoinţă putură tyrienii să-şi salveze
vasul care era ţinut în loc şi toate corăbiile încolţite se îndreptară acum în acelaşi timp către
port, Deindată Alexandru porni în urmanrca
lor, dar deoarece fu ţinut la distanţă de lăncile
.şi săge·n1e aruncate de duşman, nu putu nici intra
în port, nici captura aceste nave tyriene.
Dt1p{1 ce a dat două zile de repaus ostaşilor
s8i, în ·cirma acestei întîmplări,- Alexandru a poruncit să s9 pună în mişcare şi flota, iar maşinile
sale d2 r2zboi să intre toate în acelaşi timp în
funcţi:ine, ·pentru a vîrî groaza în tyrieni, ameninţL\i din toate părţile, iar el se urcă în turnul
cel msi ~nalt. pentru a le dovedi tuturor că prin
ct;r.r.}ul sf,u fă~·ă seamăn înfruntă primejdia cea
mai
rr:.ar-c'. 1 Desigur, prin înSl'mnele sale regec::ti
si
.
)
pnn. .:.:·!Yle·.c sale scînteietoare. Alexandru d2veni
sing:_:i·c. tintă ~a atacurilor tuturor împresuraţilor
cai·e c.r::n_cc.rn o grindină ele lănci şi de săgeţi
asup1 c.. l el!. Rege> le însă a făcut aici o seamă de
ispi >h .:\ nmc ele privirile tuturor : pe mulţi Dpăl
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rători care-l atacau de pe ziduri, i-a străpuns cu
lancea; lovindu-i de aproape cu sahia şi i 1npin~inclu-i cu scutul său, i-a dat p2 unii peste cap,
aruncîndu-i în mare, căci turnul de pe care lupta
el era aproape lipit de zidul duşman. Iată r..:u sub
loviturile dese şi repetate ale berbecilor săi, asediatorul reuşi să disloce zidurile oraşului ; fortificaţiile se
prăbuşiră
şi
flota macedoneană
pătrunse în port. Unii dintre macedoneni ocupaseră de-acum turnurile părăsite de tyrieni. Copleşiţi de avalanşa atîtor urgii venite deodată
din toate părţile, unii locuitori ai Tyrului îşi cău
tară adăpost în temple ca nişte fiinţe care se
roagă pentru izbăvirea lor, alţii, zăvorindu-se în
locuinţele lor, îşi făcură singuri seama; însă ciţiva
se năpustiră asupra vrăjmaşului, ca să nu piară
fără
să se răzbune : cei mai mulţi,
urcaţi pe
acoperişurile caselor lor, făceau să cadă o ploaie
de pietre asupra asediatorilor, aruncînd cu tot ce
le venea la îndemînă. Alexandru ordonă ca în
afară de cei care se refugiaseră în temple, să fie
ucişi toţi ceilalţi tyrieni şi să se dea foc-'caselor
oraşului. Deşi au fost aduse la cunoştinţă prin
crainici aceste dispoziţii ale lui Alexandru, totuşi
nici un tyrian înarmat n-a vrut să recurgă la
sprijinul zeilor; copiii şi fecioarele năpădiseră
templele, gata să înfrunte urgia vrăjma'Şului a
cărui furie se dezlănţuise. Pe mulţi tyrieni i-au
salvat însă sidonienii care făceau parte din rlndurile trupelor auxiliare ale macedonenilor. Intr-adevăr şi aceştia intraseră în oraş o dată cu macedonenii; dar şi-au adus aminte de înrudirea lor
cu asediaţii (căci erau încredinţaţi că şi oraşul
Sidon şi Tyrul avuseseră un fondator comun, pe
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datorită uşurinţii la:· fireşti, să nu se lase mînat
simţămînt copilăresc al vanităţii. Nimic nu
atîrnă mai greu în cumpănă ca faptul de a fi copleşit ele un noroc atît de mare la această vîrstă a
lui. Regelui persan ii mai rămîn la dispoziţie nu-

ele un

meroase teritorii ; pc deasupra, nu întotdeauna va
putea fi surprins într-un defileu : în schimb Alexandru va fi nevoit să treacă peste fluviile Eufrat,
Tigru, Araxes 1 şi Hydaspes 2 , ,care pentru regatul
persan constituie puternice sprijine şi mijloace- de
apărare ; Alexandru va fi nevoit să coboare în
cîmpiile Persiei unele va trebui să roşească <le,....i:uşine datorită numărului mic al trupelor sale, şi
va ajunge în Media, Hyrcania, în Bactria şi la locuitorii Indici care se mărgineşte cu Oceanul, clacă
se ya încumeta să se ducă pînă acolo, fără a mai
pomeni de Sogdiana 1 Arachosia a şi alte ţinuturi
situate aproape de Caucaz şi ele fluviul Tanais .i.
Îl va ajunge bătrîneţea străbătînd întinderile 8tît
de vaste ale teritoriilor regatului persan, chiar
fără să dea măcar o luptă. Să-nceteze prin urmare
Rîu în Armenia, izvorînd din munţii Caucaz (ai'i
A ras). Se vărsa în antichitate în Mar~ Caspică ; ad ualn:ente este arluentul rîului Cyrus (Kour) ; mai există un
nu cu acelaşi nume (azi 13endenir). care-si are cursul prin
Persia )i s0 varsă în lacul sărat Badnegan .
2
•
Hydaspes. ailuent al fluviului Acesines şi acesta Ia
nnclul său la marelui fluviu Indus - toate curgind pe
teritoriul Indiei (azi Djelam sau Vilasta).
3
:\rachosia. teritoriu al Asiei Ol'ciden tc1le, si lua tă la
n?rd-est de c;edrosia. corespunzîncl unei părţ.i clin Afga111stan. Curtius greşeşte siluind Arachosia apronpe de
Marea Neagră.
1
Tanais în mod eronat e identiijl·11t de Curtius Hlll'tts
l''.I. !Juvi.lll Iaxarte (Sir-Daria). L'<.1rc- sepură Sogdiana Gl'
Sc.'1\1a -:;1 se \'ilr5ă în Tvrarca _\ml. Isto:·iografii antici cum1teal1 eroarea ele a crede C'ă Jaxarte ~e varsă în l\Iart>,t
( ·aspkă„ T;rnai<>ui propriu-zis este Don ul de azi, c<tre
1
·111 g,, i11 U.J~.:--;„s. ~i se \·arsu în :\larea ele .\zo\·.
1
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S::i-1 mai provoace ! Căd, dacă va veni în întimpinarea sa, va fi spre pit'ir<:a lui Alexandru !
Alexandru le-a dat acest răspuns celor can· i-au
trimis această scrisoare : „Darius îi făgăduieşte ce
nu-i mai aparţine ; vrea să împartă cu dînsul ceea
ce a pierdut în întregime. Ii oferă, cu alte cuvinte,
drept zestre, Lydia, fonia, Eolîda şi litoralul Helespontului, care de fapt sînt rodul victoriilor sale:
învingătorii sint cei care dictează condiţiile păcii,
în schimb învinşii sînt cei care le primesc. Dacă
Darius a ajuns să nu-şi dea încă seama d~ adevă
rata situaţie în care sînt ambele tabere, n-are decît
să recurgă cît mai grabnic la calea armelor. Cît despre dînsul, e bine să se ştie că, după ce a trecut
marea, ţinta campaniei sale nu e Lydia sau Cilicia
(căci acestea ar constitui o răsplată prea mică de
pe urma acestui război de proporţii atît de uriaşe),
ci Persepolis însuşi, capitala regatului persan, şi
apoi Bactria şi Ecbatana, precum şi teritoriile cele
mai îndepărtate ale Persiei, pe care şi-a propus să
le anexeze la imperiul său. El va fi în măsură
să-l urmărească pe Darius oriunde va crede că
va putea fugi ; deci, să-nceteze să-l sperie pomenindu-i de nişte fluvii, atîta vreme cît ştie că dînsul a străbătut nemărginite mări."
într-adevăr, cei doi regi şi-au scris în felul
acesta. lnsă, pe de altă parte, rodienii au făcut act
de supunere, predîndu-şi capitala şi porturile lor
lui Alexandru. Acesta a încredinţat conducerea
Ciliciei lui S0crates, iar Philotas a primit ordin să
guverneze teritoriul din jurul Tyrului. Parmenio
i-a încredinţat lui Andromachus conducerea provinciei care poartă numele de Coele-Siria, ca să
poată lua parte ·Ia operaţiunile militare care mai
249
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rămîneau de întreprins. Dtfpă ce i-a dat ordin lui
Hephaes'tion să navigheze cu flota de-a lungul
ţărmului

Feniciei, Alexandru s-a îndreptat cu
toate trupele sale către oraşul Gaza 1 .
Cam în decursul aceloraşi zile se celebra solemnitatea desfăşurării jocurilor Istmice 2 , la care
sărbătorire luau parte reprezentanţi din întreaga
Grecie. La această reuniune, grecii, schimbători la
fire cum sînt, au hotărît să se trimită regelui Alexandru o solie alcătuită din 15 oameni, spre a-i
oferi, în semn de recunoştinţă pentru tot ceea ce
a făcut pentru salvarea şi libertatea Greciei, _o
coroană de aur, ca dar al victoriilor sale. Aceiaşi
greci care cu puţină vreme mai înainte iscodeau
să afle ştirile ce ajungeau la ei nesigure, pîndeau
momentul prielnic pentru a trece de partea acelei
tabere spre care soarta le va împinge firile lor
şovăitoare.

Totuşi, nu numai regele Alexandru mărşăluia cu
trupele sale, ca să atace oraşele care refuzau să
se lase cotropite, ci şi comandanţii lui în subordine, excelenţi capi de oştire, invadaseră cele mai
multe localităţi şi teritorii ; astfel Calas a cucerit
Paflagonia, Antigonus, Lycaonia 3 , iar Balacrus,
după ce l-a învins pe Idarnes, un comandant de
oştire al lui Darius, a cucerit Miletul ; Amphoterus şi Hegelochus cu o flotă alcătuită din 160 de
1
Gaza, port şi oraş fortificat, situat în vecinătatea
Muntelui Sinai în Peninsula Arabia.
2
Jocurile Istmice se celebrau o dată la trei ani în
!stmul Corintului, în dumbrava templului lui Neptun,
10 onoarea acestei divinităţi. După legendă fuseseră fondate de Sisif, iar cel care le-a dat o amploare deosebită
a fost ero~l atenian Tesel). La aceste festivităţi aveau loc
concursur~ de aruncare cu discul, suliţa, sărituri, alergări,
precum.
ş1 competiţii artistice, de poezie şi muzică.
3
Regiune sud-estică a Frigiei,
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\ia~e, au adus sub stăpînirea lui Alexandru hi-sulele dintre Achaia şi Alexandria. După ce au ocupat şi 'Tenedos 1 , au hotărît să ocupe şi Chios, ai
căror locuitori îi chemau ; însă Pharnabazus, un
rntrap şi cap de 'oaste de-al lui Darius, punînd
mina pe cei rare erau de partea taberei macedonene, încredinţă oraşul din nou lui Apollonides şi
lui Athenagoras, care erau susţinătorii taberei
persane, punîndu-le la dispoziţie o garnizoană
alcătuită din puţine trupe. Mai-'marii oştilor lui
Alexandru erau de părere să se continue Împresurarea oraşului Chios, bizuindu-se nu atît pe forţele
lor proprii, cît pe sentimentele promacedonene ale
locuitorilor care erau asediaţi. Şi într-adevăr, macedonenilor nu li s-_au spulberat iluziile pentru
că, izbucnind un conflict între Apollonides şi comandanţii garnizoanei, această situaţie a oferit
prilejul favorabil năvălirii macedonenilor în oraş.
După distrugerea porţii oraşului, numaidecît o
cohortă de macedoneni a intrat în oraş. Locuitorii
din Chios, care de multă vreme .plănuiseră trăda
rea persanilor, se alăturară lui Amphoterus şi lui
Hegelochus şi, după măcelărirea garnizoanei persane, predară în mîinile macedonenilor pe Pharnabazus şi, o dată cu el, pe Apollonides şi Athenagoras ; ei îi predară în acelaşi timp macedonenilor
12 trireme împreună cu ostaşii şi vîslaşii necesari
şi pe deasupra şi alte 30 de vase, fără echipaje şi
alte ambarcaţiuni, aparţinînd piraţilor, precum şi
3000 de mercenari greci în slujba perşilor. După
ce aceste trupe au fost distribuite pentru completarea efectivelor proprii, şi după execuţia piraţilor,
1

1-llcă in~mlă

din Marea Egee, în

faţa

Troiei.
:.:!51
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vîsiaşii capturaţi

au fost

încadraţi

în efectivele flo

tei macedonene.
Din întîmolarc Aristonicus, tiranul din Me
thvrnna 1 car~ n-avea habar de cele ce se petre
cu.seră în Chios, împreună cu o flotă alcătuită dit
vase de piraterie, s-a apropiat de intrarea în por
pe la prima veghe. întrebat de străjerii oraşulu·
cine este, el a răspuns că-i Aristonicus care vin
pentru a lua contact cu Pharnabazus. Li s-a adus
la cunoştiinţă piraţilor că acum Pharnabazus s
odihneşte Şi nu poate să-i turbure somnul, însă îi
acordă libera intrare în port unui aliat şi oaspete
şi, negreşit, a doua zi va fi primit de Pharnabazus.
Aristonicus n-a mai stat la îndoială o clipă să intre
cel dintîi în port, ambarcaţiile piraţilor urmîndu-şi căpetenia, şi pe rînd aceste vase acostară în
cheiul portului ; deodată însă străjile închid intrarea în port şi-şi trezesc tovarăşii de arme adormiţi. Apoi, fără ca vreun pirat să îndrăznească a
opune rezistenţă, toţi sînt băgaţi în lanţuri. După
aceea sînt predaţi lui Amphoterus şi Hegelochus.
De acolo macedonenii au trecut la Mitilene, pe
care de curînd pusese stăpînire Chares atenianul,
avînd la dispoziţie o garnizoană de două mii de
perşi. Insă, pentru că nu se simţea în stare să suporte asediul, el s-a înţeles cu macedqnenii ca,
după ce le va preda oraşul, să fie lăsat să plece
nevătămat; după aceea Chares s-a îndreptat către
I.mbros 2 • Macedonenii au cruţat granizoana care
h s-a predat.
1
•

M~thymna, important oraş portuar situat în nordul

m~ule1 L:esbos (azi Molyvon).

- Insula S]tuată în partea nordică a Mării Egee, aproape
de Lemnos, la sud de Samotrace (azi Imbro).
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VI. Pierzînd nădejdea în c.lobindirea păcii, ch'<:>re care crezuse că o va putea obţine prin internediul scrisorilor sale, Darius se strădui clin dtsJUteri _să-şi refacă forţele militare şi să reînceapă
>stilităţile. El dădu ordin comandanţilor trupelor
;ale să se concentreze la Babylon, iar lui- Bessus,
~uvernatorul Bactriei, să se prezinte la <linsul ct1
> oaste recrutată, cit mai mare cu putinţă. Dintre
:oate acele populaţii ale-Persiei, bactrienii sînt cei
nai hotărîţi : sălbatici din fire, felul lor de viaţă
;e deosebeşte mult de perşi ; sînt mari amatori ele
lux şi risipă, avindu-şi aşezările nu departe de
;ciţi, unul dintre cele mai războinice neamuri,
deprins să trăiască numai din jafuri, care tot
timpul cutreieră prin toate părţile cu armele
asupra lor. Însă şi Bessus era bănuit de rea-crC'dinţă faţă de Darius, şi pe bună dreptate nu era
mulţumit cu situaţia sa, deoarece era ţinut în
rangul al doilea ; faptul că Bessus năzuia să pună
mina pe tronul Persiei îi insufla teama lui Darius, convins că va fi trădat de acesta, trădarea
fiind singura cale prin care se putea ajunge la
tron. Alexandru, prin investigaţiile făcute, deşi
se străduise din răsputeri să afle către care regiune s-q. îndreptat Darius, totuşi n-a reuşit să
afle acest luc1'u, datorită atitudinii uimitoare cu
care perşii ştiu să păstreze cu fidelitate tainele
regilor lor. De altfel nici teama, nici fluturarea
unor speranţe nu sînt în măsură să le smulgă
perşilor vreo vorbă prin care să trădeze aceste
taine ; străvechea disciplină a regilor persani prevedea sancţionarea cu pedeapsa cu moartea a
celor~ care nu păstrau secretele. ţJn cuvînt indiscret_ le-ar produce o p_cdeapsă mai aspră decit
vreo faptă ticăloasă. Persanii sînt încredin-ţaţi, pe de o parte, că nu au nimic bun ele aştep~
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tat din partea celui care nu-şi poate stăpîni gura,
iar pe de alta nimic nu e mai lesne pentru fiinţa
omenească decît să tacă, tăcerea fiind socotită o
însuşire firească a omului. Din această pricină
Alexandru, neştiind ce se petrece la vrăjmaş,
asedie Gaza, în fruntea oraşului era Betis, care
se bucura de o foarte mare încredere din partea
lui Darius. Betis asigura apărarea cetăţii numai
cu o mică- garnizoană, bizuindu-se mai mult ca
pe orice pe straşnicile fortificaţii ale Gazel.
Alexandru, după ce a făcut recunoa-şţerea poziţiilor Gazei, a ordonat să se sape nişte galerii ;
pămîntul fiind moale şi uşor de săpat era potrivit pentru lucrări subterane, deoarece marea, gă
sindu-se în vecinătate, împingea spre ţărmuri o
uriaşă cantitate de nisip, şi acolo nu existau nici
steiuri, nici sfînc'i care să· împiedice săparea galeriilor : de aceea, începînd săparea galeriilor într-un loc tinde locuitorii nu puteau observa nimic, pentru a le abate totuşi atenţia, ordonă
ostaşilor să înainteze cu turnurile pînă la zidurile oraşului. Însă acelaşi teren s-a dovedit a fi
neprielnic deplasării. turnurilor, deoarece acestea
se afundau în nisip, întîrziind înaintarea roţilor,
şi din această pricină se spărgeau platformele
turnurilor, iar mulţi macedoneni erau răniţi de
duşmani fără să _poată. riposta,_ astfel incit îi istoveau de puteri atît sforţările depuse pentru retragerea turnurilor avariate, cit şi împingerea
celorlalte înainte.
Regele Alexandru, după ce puse să se sune cu
t~îmbiţa retragerea, ordonă să se înconjoare zidurile oraş.ului a doua zi, în revărsatul zorilor.
!~ainte ~e a i,?~inta cu trupele sale, imploră spriJmu! zei.lor: f~cmd un sacrificiu după datina stră
buna. Dm mtunplare un corb care trecea zburind
2:i4
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pe acolo, scăpă pe neaşteptate un bulgăr de pă
mînt pe care-l purta în gheare. Acest bulgăr,
după ce a căzut în capul lui Alexandru, s-a prefăcut în pulbere, iar corbul s-a oprit din zbor pe
turnul cel mai apropiat. Acest turn era mînjit
cu bitum şi sulf, astfel încît aripile cGrbului s-au
lipit de el ; încercînd zadarnic să se desprindă,
corbul a fost prins de macedonenii care şedeau
în jurul acelui turn. Această întîmplare a fost
găsită demnă de a i se acorda cuvenita atenţie
şi ca atare era nevoie să fie consultaţi prezică-.
torii mai cu seamă că şi firea lui Alexandru era
înclinată spre superstiţii. De aceea Aristander, în
care regele Alexandru avea cea mai mare încredere, a tîlcuit că întîmplarea aceasta este un
semn de prevestire al prăbuşirii oraşului, dar că
şi regele este pîndit de primejdia de a fi rănit ;
el îl sfătui pentru acest motiv să nu pornească
la nici o acţiune în acea zi. Cu toate că Alexandru greu suporta să vadă că un singur oraş îl
împiedică să intre nestingherit în Egipt, totuşi a
ascultat. sfatul prezicătorului şi a dat semnalul
de retragere.
Datorită acestui fapt, împresuraţilor le-a crescut
curajul : ieşind pe poarta cetăţii, năvăle~ asupra
trupelor macedonene care se retrăgeau, încredinţaţi că această şovăire a duşmanilor va fi pentru
ei un prilej de izbîndă. Numai că atacul cu toată
străşnicia dezlănţuirii lui, a avut prea puţin succes, datorită lipsei de statornicie a acestei acţiuni,
căci, cum au văzut că steagurile macedonenilor
s-au întors către ei, repede s-au oprit din mers.
Iată că strigătele celor care porni§eră la luptă au
şi ajuns la 'tlrechile lui Alexandru. Fără să-şi mai
aducă aminte de primejdia care-i fusese prevestîtă, a şi ajuns la primele steaguri (totuşi, de astă
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dată, la stăruinţile
prietenilor săi şi-a îmbrăcat
platoşa pe care arareori obişnuia să o pună pc
dînsul). Văzindu-1 şi recunoscîndu-1 pe Alexandru, unul dintre ostaşii lui Darius, un arab, s-a încumetat să săvîrşească o faptă mai mare decît s-ar
fi cuvenit faţă de soarta sa, căci, ţinînd ascunsă sabia în spa~le scutului, căzu în genunchi în faţa

regelui, în chip de dezertor. Alexandru îi porunci
arabului îngenuncheat să se ridice de jos şi să fie
primit în rîndurile alor ,săi ; atunci barbarul, trecîndu-şi iute sabia în mina dreaptă, o repezi asupra gîtului regelui care, cu o uşoară înclinare a
corpului, reuşi să evite lovitura şi atunci cind
mina barbarului căzu în gol, Alexandru i-o reteză.
1n modul acesta ~l căpătă convingerea că a scăpat
de primejdie. Dar eu cred că nu poţi evita soarta
ce ţi-e hărăzită : .căci, pe cînd Alexandru lupta
avîntindu-se cu o şi mai nestăvilită străşnicie în
primele rînduri ale trupelor sale, a fost lovit de o
săgeată care, străpungîndu-i platoşa, a rămas înfiptă în umăr. Medicul său Filip i-a smuls-o de
acolo, dar după aceea a început să curgă foarte
mult sînge. Toată ostăşimea era speriată, deoarece
macedonenii nu ştiau cit de adînc pătrunsese să
geata şi l'l.ici faptul că Alexandru fusese ocrotit de
platoşe. Regele macedonean, fără să-şi schimbe_
măcar culoarea feţei, ordonă să i se oprească sîngele şi să i se lege rana. Multă vreme se încăpă
ţînă să rămînă mai departe în primele rinduri, fie
pre.făcîndu-se că nu-l doare, fie înăbuşindu-şi durerile pînă cînd rana, strînsă cîteva clipe de bandajul făcut, începu să sîngere7.e şi mai tare iar
locul ~are nu produsese dureri, fiind legat strîns,
se umflă ~atorită cheagurilor de sînge. Atunci
Alexand:.u i12cepu să se simtă istovit de puteri iar
genunchu sa se clatine. Cei ce se găseau în
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preajma lui l-au luat pe braţe şi l-au transportat
în tabără; convins că Alexandru a fost răpm,
Betis se înapoie în oraş triumfător de pe ·urma
acestor izbînzi.
Insă Alexandru, deşi nu-şi tămăduise rana în
întregime, puse să se· construias.că o platformă d~·
aceeaşi înălţime cu meterezele şi dădu ordin să se
năruie zidurile, prin străpungerea lor în mai
multe locuri. Asediaţii însă adăugară la vechile
ziduri o nouă fortificaţie ; cu toate acestea ei nu
fură în măsură prin acest mijloc să ajungă la înăl
ţimea turnurilor aşezate pe platforme. 1n felul
acesta în interiorul oraşului cădea o grindină de
săgeţi şi lănci. Cel din urmă neajuns al oraşului
a fost surparea zidului datorită spărturilor făcute
în el. Alexandru mergea înainte în primele rînduri
şi, pe cînd înainta prea lipsiCde precauţie, lovit la..1
picior de un bolovan,· se sprijini pe o lance, dar,
deşi nu i se cicatrizase încă rana dinainte, luptri
mai departe în prima linie, aprins şi de minie că
primise două răni cu prilejul asediului acelui oraş.
Pe Befrs, care luptase cu străşnicie în acest a<;cdiu, acoperindu-se de numeroase răni, ai săi l-au
părăsit şi s-au împrăştiat care încotro. Cu toat·2
acestea el n-a încetat să-i înfrunte pe macedoncn i
cu accca~i semeţie, avînd armele stropite de singele său şi de al adversarilor doboriţi de el. ln<>3,
deoarece fu atacat din toate părţile cu lăncile, în'
cele din urmă, sleit de puteri, căzu viu în rnin:i
macedonenilor. Fu adus în faţa regelui care, cu o
bucurie tinerească r:wobişnuită, începu să strig,„
C'l, care în alte prilejuri asemănătoare admirast~
vitejia unui vrăjmaş : „Tu nu vei muri aşa cum
ai vrut ! Gindeşte-te că ai să înduri chinuri dintre cele mai cumplite, pe care greu le poate' închip11i o minte omenească ~ ·· Bctis însă, fără sri st~
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piardă cu firea, nu scoase o vorbă la auzul acestol

1

ameninţări ale lui Alexandru,
uciga~ă. Atm:ici regele

ci-i aruncă o pri
macedonean spusi
către ai săi : „II vedeţi cit de înverşunată-i esv
tăcerea? A căzut el în genunchi în faţa mea? Mi-<
adresat el vreo rugăminte ? Totu~i, eu îl va
smulge din această muţenie şi, chiar dacă nu si
va auzi un cuvînt din gura lui, măcar îl voi fac(
vire

să geamă

!"·

Mînia lui Alexandru s-a prefăcut într-o furit
turbată. Iată că prin vrerea ursitei, schimbîndu-sE
faţa lucrurilor, încep să se manifeste la Alexandn
purtări străine de sufletul lui. În vreme ce abil
mai sufla, Betis fu legat de tălpi cu nişte curele şi
fiind agăţat de un car, fu tîrît de cai ; în felul
acesta Alexandru înconjură oraşul fălindu-se că-l
· imită în felul acesta pe strămoşul său, Ahile, atunci
cind s-a răzbunat pe duşmanul său, Hector. Au
căzut în luptă cam zece mii de perşi şi arabi, însă
nici izbînda macedonenilor n-a fost mai puţin sîngeroasă. Acest asediu a devenit vestit nu numai
prin faima acestui oraş, ci şi prin cele două primejdii prin care trecuse Alexandru.
Acesta, grăbindu-se să plece cit mai neîntîrziat.
spre Egipt, l-a trimis pe Amyntas cu zece trireme
în Macedonia pentru înrolarea de noi trupe. Căci
pe de o parte, cu toate succesele repurtate, trupele
sale erau .măcinate, iar pe de altă parte, ostaşii
neamurilor învinse îi insuflau mai puţină încredere ca. ai săi.

VII. Egiptenii nutreau de multă vreme duşmă
nie faţă de dominaţia perşilor căci erau încredinţaţi că aceştia îşi exercită stăpînirea asupra lor în
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od hrăpăreţ şi tiranic. Nădejdea sosirii lui Ale. dru .~ă:use. s~ l_: crească curajul; pe Amyntas
giptenil il pnmrra cu bucurie, deşi acesta venise
a ei în chip de fugar şi era învestit cu o autorite pe care nu se putea pune mare temei ; de
, ceea se strînsese o uriaşă mulţÎme de oameni la
elusium pe unde li se părea lor că are să intre
lexandru. Acest.a însă, după şapte zile de cînd îşi
usese în mişcare trupele din Gaza, a ajuns în
,cea regiune a Egiptului care poartă .acum nule de „Tabăra lui Alexandru". Apoi, ordonînd
pelor să se îndrepte către Pelusium, el a naviat pe fluviul -Nil în fruntea unei cete de ostaşi
şor înarmaţi. Intraţi. în panică datorită trecerii înegului popor egiptean de partea lui Alexandru,
rşii nici n-au mai aşteptat sosirea acestuia. El
e găsea nu departe de Memfis ; Mazaces, comandantul lăsat de Darius în fruntea garnizoanei oraşului, după ce a trecut fluviul, i..,a predat la Cercasoros 1 lui Alexandru tot aurul însumînd peste
opt sute de talariţi, precum şi toate obiectele şi
aşternuturile de preţ ale regelui.
Navigînd pe acelaşi fluviu, regele a pătruns ~n
interiorul Egiptului şi, după ce a luat toate masurile, aşa fel încît să nu schimbe nimic din d_ati1 nile strămoşeşti egiptene, a hotărît să se duca la
~oracolul lui Jupiter Amman 2 • ln acest scop Ale:i xandru trebuia să parcurgă un drum greu acre: Sibil unei trupe de ostaşi uşor înarmaţi şi pe dca1 Oraş în Egipt situat pe malul stîn~ al Ni!ului, unde
fluviul pentru prima dată se împarte m d5ma braţe .. _
2 Ammon
divinitate de origine egipteana sau semita,
'identificată' de greci cu Zeus. zeul era reprez~tat _cu
coarne de berbec templul principal şi oracolul_ sau afhn' du-se în oa7a Si~ah în deşertul Libiei, la 3a6. km sud
de Alexandria. Mai e'.,cistă şi azi vestigiile acestui templu,
precum şi „Fîntîna Soai:elui".
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şi puţin numeroşi;

acolo e mare lips-<l d
de izvoare subterane, deoarece nu cad plo
de loc ; pretutindeni se întinde numai nisipul de
şertului uscat, care, atunci cînd arşiţa soarelui i
aprinde, datorită căldurii excesive, ard~ pămîntu·
încins sub talpa piciorului. In afară de acest ne
ajuns trebuie să lupţi nu numai cu arşiţa de foc
soarelui şi cu seceta acestei regiuni, ci şi cu u
strat foarte gros de nisip mărunt şi mi~cător ; cin
păşeşti încet, piciorul se îngroapă adînc în el ş·
cu greu poţi să 'înaintezi de vrei să mergi ma·
departe.
într-adcv~r, egiptenii îi spuneau lui Alexandru
c-:ă va avec. de întîmpinat neajunsuri mai mari deeit
se pot închipui. lnsă lui ii da imbolduri sufleteşli
· o aprigă dorinţă de a ajunge în fata lui Jupiter,
d0spre care credea sau voia să se creadă că e întemeietorul neamului său macedonean. Nefiind mulţumit cu o origine şi un rang asemănător cu al
cC'lorlalţi muritori de rînd, Alt'Xandru, împreună
cu cei pe care hotărîse s<1-i ia cu sine, a coborît
pînă la mla"?tina Mareotis 1 : acolo solii cyrcnieni-1
lor:! i-au adus daruri solicitîndu-i pacea şi favua-·
rea de a vizita casele teritoriului lor. După ce h~-a
primit darurile şi a încheiat cu ci un tratat de
supra

apă şi

1
Laguna deltei Nilului separată de l\1area Medilera11ă
printr-un is1m. Er..1 alimentată prin canalele derivate dl~1
<ipa Nil ului. pul.în du-se circula pe ea cu ambarcaţiuni ie.
Astăzi nu mai există, fiind asanată.
2 Cyrenienii. locuitorii oraşului port1wr Cyrene de pe
platoul Bar 1 ~a din Cyrcnaica (azi provincie orientală el
regatuilli L:bici in nordul Africii). C_yrenc a fost fondat dt,
grecii dorîeni din Thera în 631 i.e.11. în frunte cu mem-·
brii familiei Bathos care au condus ca regi acest poli-;
pînă la -150 i.e.n.; guvernînd tiranic. ultimul rege, Arilelaos. a fost detronat. Din 450 î.e.n. Qra5ul a devenit republică. Hegiunea era bogată cu grîne, vii, fructe şi sylphion, o băutură apreciată care se expo1ia.
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ietenie, Alexandru a purces la împlinirea celor

1

ărăzite de ursită. Şi în prima zi, şi în cea urmă

re, sforţările făcute au părut suportabile, mai
les că el nu se mai aventurase să intre în nişte
eşertur'i atit de nesfirşitc, fără nici o urmă de
'egetaţie şi să meargă pe nişte tărîmuri sterpe,
nde totul era lipsit de viaţă. Dar cînd li s-au deshis privirilor nişte pustietăţi acoperite de un strat
ros de ·nisip, macedonenii păreau aidoma unor
. arinari care, neavînd înaintea ochilor lor decît
1
înca mar.:-, nu caută cu privirea altceva decit
se-atul. Nid un copac, nici o veg<Aaţie a solului
! u lăsase vreo urmă. Şi apa pe care o transpor. 'icră cămilele în butoaie începuse să lipsească,
r pe acest pămint uscat, acoperit de nisip fierinte. nu exista nici o picătură din ea. Pe lîngă
ceasta, arşiţ.a soarelui mistuise totul, iar gurile
acedonenilor erau uscate şi arse. Deodată îns[1,
c· ca un dar al zeilor, fie ca o simplă coincidenţă au
părut în văzduh nori, acoperind cu un văl soacle. Pentru starea lor de oboS€ală acoasta a fost
n binecuvîntat ajutor venit la vreme pentru ma·ecloncni, cu toate că nu păreau să fie o;;emne dr
loaie. însă de îndată a început să se dezlănţuie
puternică vijelie earc a .făcut să ca<lă şi o ploaie
u găleata: atunci fictare începu să-şi stîmperc
tca, strîngîn<I apa în vase, iar cei care nu-~i mai
uteau stăpîni setea, se străduiau să soarbă apa de
!oaie, ţinînd gura deschisă.
Patru zile au petrecut-o ci în mijlocul imensei
ustictăţi. Nu <.;e găseau prea departe ele templul
rarolului şi deodată ieşiră în întimpinarea acestei
rnpc în marş mai mulţi corbi care z\)urau uşor,
bia filfîind din aripi către primele steaguri maedoncne; acum se a'lczau pc pămînt, cind trupa
ăr-"Şăluia prea incet. acum se ridicau în zbor IJă1
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tind din aripi asemenea unor călăuze care conduc
şi arată drumul. în sfîrşit s-a ajuns la locaşul consacrat· zeului. Greu de crezut cele ce spun: în plin
deşert, acest templu aşezat într-o nesfirşită pustietate a găsit o pădure pentru a se ascunde de
priviri, astfel că soarele cu anevoinţă poate răz
bate în desişul umbros al frunzelor, numeroase
fîntîni cu apă dulce dind viaţă acestor arbori şi
răcorind ici şi colo cu licoarea lor atmosfera. Clima
este uimitor de temperată, fiind asemănătoare mai
cu seamă ...aceleia de primăvară, cînd domneşte o
căldură dulce, în toate anotimpurile fiind aceeaşi
climă la fol de sănătoasă. Cei ce locuiesc pe aceste
meleaguri provin de pe coasta răsăriteană a Africii, fiind vecini cu etiopienii ; la miazăzi se învecinează cu arabii numiţi troglodiţi, a căror ţară se
întinde pînă la -Marea Roşie·; spre apus sint alţi
etiopieni, denumiţi simui, spre miazănoapte sînt
rasomonii, un neam din regiunea golfului Syrtelor 1 , care-şi procură cîştiguri din epavele vaselor naufragiate şi care mereu dau buzna pe ţărmuri
acolo ·unde apa e puţin adîncă şi fundul mării le
e binecunoscut, pentru a pune stăpînire pe vasele
pe care le-a depus furia valu.rilor.
Locuitorii acestei păduri se numesc hammonieni,
trăind în nişte colibe împrăştiate pretutindeni ;
mijlocul pădurii este citadela lor, străjuită de trei
ziduri. Primul înconjoară vechiul palat al regilor;
al doilea adăposteşte soţiile, copiii şi ţiitoarele lor :
aici era şi oracolul zeilor; în ultima incintă se gă
sesc locuinţele slujitorilor şi ostaşilor. Mai exista
o oază a lui Amman : în mijlocul ei se află o fîn1 Golful Syrtelor (Syrta mare şi Syrta mică azi Sidra şi Gabes) este situat pe coasta nordică a Africii, primul aparţinind Tunisiei, al doilea Cyrenaicii.
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înă denumită „Apa soarelui". Inainte de răsărit.ul

arelui această apă ţîşneşte din. pămint caldă;
înd a~iţa e în toi, apa e rece ; la lăsatul amurguui, începe să se încălzească ; la mijlocul nopţii ea
este- extrem de fierbinte ; şi cu cit bezna.se apropie
de ceasul răsăritului, apa îşi pierde din căldura din
timpul nopţii, pînă cînd în zorii zilei îşi va recă
păta temperatura· obişnuită. Divinitatea adorată
aici nu are trăsăturile pe care artiştii le zugrăvesc
îndeobşte, cînd îi reprezintă pe zei ; acolo totul
se aseamănă cu un disc ombilical, împodobit cu
un smarald şi alte pietre preţioase. Cînd se cere
să se dea un răspuns de oracol, preoţii transportă
discul într-un vas de aur, de marginile căruia
atîrnă ·numeroase potire de argint. Femei şi f ecioare merg î'n urma cortegiului, cîntind, după datina străbună, un imn lipsit de artă muzicală,
prin care ei cred că şi-l fac prielnic pe lupiter, ca
să le rostească un oracol norocos.
Atunci cînd s-a apropiat Alexandru, cel mai bă
trîn dintre preoţii lui Amman l-a salutat cu numele de „fiule'", afirmînd că Amman, . tatăl lui
Alexandru, i-.a dat acest nume. Alexandru a spus
că, într-adevăr, primeşte ace.st nume, şi-l recunoaşte, trecînd cu vederea soarta sa de om. După
aceea a consultat oracolul şi l-a întrebat dacă
ursita i-a hărăztt domnia peste întreaga lume.
Mai-marele preoţilor, căutînd să-l linguşească,
i-a răspuns că va fi stăpînul întregului pămînt.
Apoi, copleşindu-l cu întrebări, Alexandru a vrut
să afle dacă ucigaşii tatălui său şi-au primit osînda
meritată. Preotul i-a răspuns că tată} său nu poate
fi victima nelegiuirii nimănui ; în schimb toţi ucigaşii lui Filip şi-au ispăşit fărădelegea ; a mai
adăugat că Alexandru nu va fi de nimeni biruit
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pînă

va trece in rîndlll'ile zeilor. După oficierea
unui sacrificiu, Alexandru a dăruit ofrande şi
preoţilor_ şi zeului : li s-a îngăduit şi prietenilor
săi să-l consu1te pe IupHer. Aceştia n-au ·întrebat
altceva decît dacă îi sfătuieşte să acorde regelui
onoruri divine. Tălmăcitorul i-a răspuns că acest
lucru va fi spre placul şi al lui Iupitcr.
Cel care ar fi preţuit cu adevărat şi cu obiectivitate buna-credinţă a oracolului, fără nici o îndoială ar fi putut vedea că aceste răspunsuri erau
ticluite, fiind 1ipsite de temei real, dar cînd soarta
a hărăzit ca un om să IllU creadă în nimeni şi în
nimic altceva decît în el, această stare de lucruri
il face să fie într-o bună măsură dornic de-o glo1ie
mai mare decît e capabil s-o obţină. De aceea
Alexandru a îngăduit nu numai să fie numit fiu
al lui Iupiter, ci chiar a poruncit aceasta ; pretinzînd să i se acorde o asemenea titulatură, în timp
ce vroia să crească faima faptelor sale de arme, şi-a
dat peste cap toate năzuinţele sale. La rîndul lor
macedonenii, deprinşi, într-adevăr, să fie conduşi
de un rege, însă bucurîndu-se de o libertate mai
mare ca a celorlalte popoare, constatînd că Alexandru pretinde să fie socotit în rîndul divinităţ.i
lor, şi-au îndepărtat simţămintele de la el, mai
mult poate decît ar fi fost fie .în interesul lor, fie
al regelui Alexandru. lnsă aceste reflecţii îşi \'Or
avea rostul la locul şi timpul potrivit. Acum voi
purcede să istorisesc celelalte întîmplări.

VIII. întorcîndu-se de la Ammon, după ce s-a
dus ia mlaştina Mareotis, situată nu departe de
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insula Pharos 1, şi privind îndelung natura locului, Alexandru a hotărît să întemeieze dt mai neintîrziat un nou oraş în această insulă. însă, fiindcă
şi-a dat seama că suprafaţa insulei nu este suficientă pentru o mare aşezare, a ales pentru oraş
locul unde se găseşte actualmec·nte Alexandria, denumit astfel clupă numele întemeietorului său. Cuprinzin<l întreg spaţiul dintre mare şi lac, Alexandru hotărăşte pentru ziduri o linie circi.1lară ele
80 de stadii : apoi lăsînd în acest loc pc acei care
trebuia să conducă construcţia noului oraş, se duse
la Memfis.
Îl cuprinsc apoi dorinţa, nu lipsită de temei, deşi
nu prea potrivită - avînd în vedere anotimpul - de a "e duce să viziteze interiorul nu numai al
Egiptului, c:i şi al Etiopiei. Celebra reşedinţă rc_·gală a lui l\frmnon şi al lui Tithon 2 îi stîrneau
curiozitatea ele a cunoaşte antichitatea, clînclu-i
imbolduri sci treacă chiar şi dincolo de hotarele
ţării soarelui. În-;ă războiul, sau povara rămasă
mult mai grea a acestuia, nu-i permitea luxul să
întreprindă în tihnă această peregrinare obositoare. De aceea îi încredinţă guvernarea Egiptului lui Eschil rodianul şi lui Peucestes macedom·anul, lăsîndu-le o garnizoană alcătuită din 4 OOO
de ostaşi, pentru apărarea acestui teritoriu, iar
lui Polemon îi dădu însărcinarea să apere gurile
Nilului ; i-a a('ordat în acest scop 30 ele trireme.
I-a dat lui Apollonius comanda peste Africa, care
L Mic:l insulă în rata c:oastci Egiptului. pe earc Alexandru a L111it-o print1'.-Un dig lung de 1 :.100 m cu oraşul
Alexand1;a ; a devenit celebră prin furul de marmoru
construit de rei::ele Ptolemeu diadohul, după planurile
arhiteetului &Istrate, riind socotit una din cele şapte
minw1i ale lumii antice.
' Memnon, fiul lu! Tithon şi al Aurorei, regele Etiopiei, a fost ucis ele Ahile în futa 'l'roii.
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era învecinată cu Egiptul, iar pe Cleomenes l-a
însărcinat cu perceperea tributului aceleiaşi Africi,
de asemenea -şi a celui din Egipt. După ce a dat
ordin locuitorilor din oraşele 'învecinate să emigreze în Alexandria, noul oraş se umplu cu o numeroasă populaţie. Circula versiunea că atunci
cînd regele Alexandru, potrivit <latinei macedonene, a făcut să se traseze cu mămăligă incinta
noilor ziduri, au zburat stoluri de ,păsări şi au
mîncat această mămăligă ; deoarece cei mai mulţi
macedoneni tîlcuiau această întîmplare ca un semn
de piază-rea, prezicătorii le-au răspuns că ora.şul
va fi populat de un număr uri.aş de străini şi că
Alexandria va produce hrană pentru numeruase
ţări.

în vreme ce, naviga în susul cursului Nilului,
Hector, fiul lui Parmenio, un tînăr în floarea vîrstei, iubit_de Alexandru mai mult ca oricare altul,
voind să-l însoţească pe rege, se urcă pe o mică
ambarcaţiune ; încărcată cu un număr mai mare
de oameni decît ar fi putut transporta, barca se
scufundă, şi toţi cei îmbarcaţi pe ea căzură în apă.
După ce s-a luptat multă vreme cu curentul fluviului, deoarece hainele ude şi încălţămintea îl
împiedicau să înoate, Hector ajunse aproape fără
viaţă pe mal, însă, îndată ce şi..,.a revenit în simţiri în urma atîtor eforturi şi după ce a scăpat de
primejdii şi· teamă, fără să fie de nimeni ajutat
(deoarece ceilalţi tovarăşi reuşiseră să scape pe
malul celălalt), în cele din urmă şi-a dat duhul.
Regele Alexandru a fost tare rndurerat de pierder~a lui Hector ; după ce i-au găsit trupul, lui
Hector i s-a făcut o măreaţă inmormîntare. I-a
mărit mîhnirea şi vestea morţii _Jui Andromachus,
însărcinat de el cu guvernarea Siriei şi pe care
samaritenii îl arseseră de viu. Pentru a pedepsi
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uciderea acestuia, Alexandru se îndreptă spre
Siria cu cea mai mare repeziciune C'U putinţă. Cînd
a sosit acolo, i-au fost predaţi făptaşii unei fărăde
legi atît de cumplite. în locul lui Andromachus l-a
pus pe Memnon, iar ucigaşii care-l omorîseră pe
guvernatorul Siriei şi-au luat osînda, fiind executaţi. Alexandru a lăsat pradă miniei concetăţenilor
lor pe tiranii din Methymna, Aristonicus şi Chri- ·
solaos, pe care, după ce i-au supus la cazne pentru
cruzimile lor, i-au ucis.
După aceea Alexandru a dat ascultare solilor
din Rodos şi Chios. Atenienii i-au adus felicitări
pentru victoria obţinută şi l-au rugat să-i lase pe
prizonierii greci să se înapoieze la vetrele lor. Rodienii şi cer din Chios s-au plîns de comportarea
garnizoanelor macedonene lăsate la ei. Toţi au
obţinut ce-au dorit. Celor din Mytilene le-a înapoiat pentru credinţa lor deosebită faţă de cauza
macedoneană şi banii pe care i-au cheltuit pentru
acest război şi le-a adăugat şi un mare teritoriu
la ţara lor. De asemenea şi regii ciprioţi care rupseseră legăturile cu Darius, trecînd de partea macedonenilor, pentru că trimiseseră o flotă cind
macedonenii asediau Tyr;Jl, au fost onoraţi de
Alexandru potrivit meritelor lor. în sfirşit Amphoterus, comandantul flotei sale, care fusese trimis
să elibereze Creta de sub ocupaţia peFsană (căci
cele mai multe regiuni ale acestor insule erau asediate de forţele înarmate ale perşilor şi spartanilor), a primit 0rdin să cureţe marea de flotele de
piraţi, marea fiind expusă atacudl-0r piratereşti ale
acestor· vase, atunci cînd Alexandru şi Darius erau
ocupaţi cu desfăşurarea ostilităţilor dintre ei.
După ce a liniştit situaţia şi a pus totul în ordine,
Alexandru i-a consacrat lui Hercule Tyrianul un
1
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Eufrat, pentru
contra lui Darius.
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LX. însă Darius. cînd a aflat că duşmanul său
s-a întors din Egipt pentru a trece în Africa, a
stat în cumpănă dacă nu cumva e mai bine pentru
.itc·l să rămînă în jurul Mesopotamiei, sau să se
îndrepte către interiorul regatului său ; se gîndea
totuşi că în mod neîndoielnic prezenţa sa va inrîmi şi mai puternic creştPrca forţei război
nice a neamurilor îndepărtate, care' cu marc anevoinţă erau puse în mişcare de către satrapii săi.
lnsă inelată ce s-au răspîndit ştirile din izvoare
sigure că Alexandru se va îndrepta cu toate forţ.ele sale oriunde o;;e va duce el, dindu-şi bim:
seama cît de sedoasă este situaţia, a dat ordin ra
toate forţele auxiliare ale neamurilor îndepărtate
sfi se concentreze la Eabylon. Se adunaseră acolo
bac-trienii. sciţii şi cei din India : de îndată s-au
prezentat în acc.•laşi timp şi trupele celorlalte neamuri. punîndu-sP. la dispoziţia lui. Cu toate acestea. deşi această oaste era aproape ele două ori
mai numeroasă decît aceea pe care Darius o avusp<;(:· în Cilida, multi dintre aceşti osta"?i erau
lipsiţi ele arme, şi, ca urmare, se depuneau toate
strădaniile pentru a se face rost ele ele. Călărc~ii
şi harnaşamentele ele'· protecţie' ale cailor fură dotate cu carcase metalice ele fier, încopciate· între
f'IC'. Osta~ilor, cărora mai înainte· nu li se dăduseră
'

Va~

mure grcc;esc, avînd o formi'1 de

.iind la amesteeareu vinului eu apa.
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amforă

:;;i slu-

decît lănci, au mai primit, acum, pe deasupra, şi
scuturi şi săbii. Herghelii întregi de cai au fost
distribuite trupelor de pedestraşi, pentru a fi domesticiţi şi deprinşi să fie folosiţi la călărie, stră
duindu-se de astă dată Darius să aibă la dispoziţie
o cavalerie mult superioară numericeşte faţă dt'
cea din trecut. Mai urmau armata lui Darius şi
200 de care înarmate cu coase, un mijloc auxiliar
de luptă preţios, unic în felul lui, fw·nizat de
aceste populaţii ; după cum credea el, acestea vor
produce cea mai mare panică în rîndmi·le duş
manilor săi. La extremitatea cirmei carelor erau
fixate nişte lănci de fier care ieşeau mult în relief.
Fiecare parte a jugului era dotată cu cite trei
săbii, iar printre spiţele roţilor ieşeau în afară
mai multe vîrfuri de suliţe, în sfîrşit, mai erau
ataşate de butucul roţilor şi alte coase, unele amplasate cu ascuţişul în sus, altele, dimpotrivă, cu
ascuţişul în jos, către pămînt, pentru a secera tot
ce găsea în cale, cînd caii vor alerg.a în galop la
atac.
După ce şi-a organizat oastea şi şi-a înarmat-o
în felul acesta, Darius îşi puse în mişcare trupele'.
plecind din Babylon. Era flancat în dreapta de
vestitul fluviu Tigru, iar în stinga ii asigura protecţia Eufratul. Forţele
sale armate umpluseră
cîmpiilc Mesopotamiei. După trecerea Eufratului,
cînd Darius a aflat că duşmanul nu se găseşte departe, ii trimite înainte pc Satropatcs, comandantul
cavaleriei pcrsam' cu o mic de ostaşi de elită. Mazacus, unul dintn' comandanţii săi în subordine, a
primit 6 OOO cl0 ostaşi şi însărdnan'a de a-l împiedica pe inamic să treacă fluviul. Acestuia i-a mai
dat şi misiunea dt' a devasta şi incc·nclia rcgiunl'a
pt' unde av1'a sil treacă Alc•xandru. Darius C'ra încredinţat că prin înfometare va putC'a veni de hac
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unui adversar care. nu se- ,putea aproviziona decît
numai din ceea ce captuxa, pfin prădăc-iunil~ fă
cute, în vreme cec pentru dîns.w' proviziile erau
transportate fie pe_- uS€at;.. fie pe, fluviul. Tigru.
Deja. ajWlSese aproape de satul ArbeJ.a 1, localitate
care va ajunge vestită, prin, dezastrul lui Darius.
Aici şi . . a lăsat. el cea mai mare parte ·din provizii
şi din poveri, făcu .un pod peste rîul Lycos·~. şi„şi
ţrecu în timp de cinci zile. armata ,it;ot. ca.·mai îna.,inte, peste Eufrat. De acoJo. înaintînd. cam 80 de
s.tadii, îşi . instală tabăra lîngă un alt, rîu (se numeşte. Burrnelus).. Reg,hmea, era priielnică pentru
desfăşurarea· trupe.Lor de cava1erie. ; fiind o cimpie
vastă, nu .exista nici un trunchi de copac, ori tufişuri cît de mki, care să acopere-·pămîntul şi: privirile se puteau întinde nestingherite, chiar pînă
în cele mai îndepărtate locuri. Dacă mai eXistau
oa:recariondulaţii de teren pe cîmpie, Darius dădu
ordin să fie nivelate, ca. să nu existe nici măcar
o moviliţă.
Macedonenii trimişi în recunoaştere, care an
făcut numărătoarea trupelor lui Darius, atît cit
putură observa de departe, cu greu l-au putut
convinge ,pe Alexandru. că Darius şi-a reconstituit
armata cu efective cu mult mai mari ca înainte,
după ce acestei pierduse atîtea mii şi mii de
oameni. Însă AJexandru, netinînd seama de nici
un fel de primejdie, şi mai cu seamă de puhoaiele
Arbela, localitate situată în nordul Asiriei (azi Erbil).
In mod eronat Arbela a fost mentionată în istorie ca
loc al bătăliei din. 331 i.e.n. între Aiexandru cel Mare si
Darius. Această bătălie s-a desfăşurat în realitate la
90 km mai aproape de Tigru şi anume la Gaugamela,
localitate situată în bazinul rîului Bumelus sau Bumodus.
2
Lycos, afluent al fluviului Tigru, din Asiria (azi
Marele Zab); cuvîntul e traducerea grecească a numelui asirian „Zaba" care înseamnă lup (lycos în greceşte).
1
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de ostaşi ale lui Darius, a-ajuns la Eufrat în 11 zile
de marş. După ce puse să ise construiască un pod
peste acest fluviu, dădu ordin să treacă in primul
rînd cavaleria, după aceasta să urmeze falanga,
fără ca Mazaeus, care îi ieşise în întimpinare :pentru a-l împiedica să tr-eacă Eufratul, să îndrăz
nească împrermă cu cei 6 OOO de călăreţi ai săi a
înfrunta vreo primejdie pentru sine. După ce le~a
lăsat la dispoziţie cîteva zile ostaşilor săi nu pentru a se odihni, ci pentru a-şi :recă.pă-ta avintul de
luptă, Alexandru tăbărî cu străşnicie asupra duş
manului, deoarece se temea ca acesta să nu se îndrepte către interiorul regatului persan şi ca
urmare să nu fie nevoit să se ia pe urmele lui,
prin nişte regiuni absolut pustii şi sărace. De
aceea, după 14 zile, ajrn1se la Tigru, trecînd pe
lîngă Armenia. lntreaga regiune de dincoace de
fluviu fusese prefăcută în scrum şi cenuşă datorită recent-ei :;are incenclieri, căd Mazaeus pîrjolea
totul în calea sa, pe unde se ducea, întocmai ca un
vrăjmaş. La început, pentru că negura deasă pe
care o răspîndea fumul incendiilor întunecase lumina zUei, .Alexandru s-a oprit locului, temîndu-se
de întinderea vreunei capcane. Apoi, după ce
cercetaşii rtrimişi înainte i-.au dat de veste că nu
sînt pîndiţi de nici o primejdie, a trimis din nou
de astă dată un pile' de.. călăreţi ca să caute un vad
de trecere peste fluviu. La început adîncimea apei
se ridica pînă la pieptul cailor, apoi, cînd pilcul a
ajuns în mijlocul albiei, apa i-a .ajuns pînă la gît.
Nu exista o altă apă care să curgă la vale mai
vijelios ca Tigrul, în această regiune răsăriteană,
deoarece în cursul său f.luviul duce la vale nu
numai apele sale provenite i}in numeroase torente,
ci şi bollovani. Datorită repeziciunii cu oare curge,
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fluviul a că-pătat acest nume <le Tigru, deoarec~
<:uvintul tigru în limba persană -înseamnă săgeată.
De aceea pedestrimea, ca şi cum ar fi fost împăr
ţită în două corpuri, flancată la aripi de cavakril',
înaintă fără marc greutat€ pînă în mijlocul albiei
Tigrului, ţinîndu-şi armele ridicate-deasupra capetelor. Alexandru în rîndurile pedestrimii sale fu
primul care ajunse pe mal, unde arătă cu mîna
o;;;taşilor săi vadul, deoarece nu-i putea fi al'.1zit
glasul. însă ostăşimea macedonpană cu anevoinţă
putea înainta prin apă, deoarece pietre lunecoasl·
făceau să le sca~' picioarele sau repeziciunea curen:tului îi tira la vale. Mai grea era truda celor
care purtau poveri pe umerii lor. Pentru că nu
erau în stare să cak-e cum trebuie datorită poverilor care.!.i incomodau, macedonenii erau atraşi
repede înspre vîrtcjuri. Şi în vreme ce fiecare
umbla să-şi recapete povara sa, grămezile de bagaje îi dăduseră peste cap pe cei mai mulţi macccloneni, ele plutind ici şi colo, proclucindu-se o
mare învălmăşeală, incit ajungeau să se ciocnească
mai degrabă între dînşii ; de aceea îşi pricinuiau
unii altora neajunsuri mai mari decît le producea
rîul. Alexandru îi tot indemna să nu-şi salveze
cll'CÎt armele : el le va face rost din altă parte ck
celelalte bagaje. Însă nici sfatul său, nici ordinele
.".ale nu puteau fi aduse la îndeplinire ; ici sci
auzeau ţipete ele teamă ; colo se auzeau strigătele
celor c~:rx.' se chemau unul pc altul. ln cele clin
urmă au ieşit din apă după cc s-a descoperit vadul de trecere, acolo unde fLuviul avea un curs mai
liniştit. Ostăşimea n-a avut altceva de regretat
decît pierderea cîtorva bagaje.
Acolo oastea macedoneană ar fi putut fi nimicitU dacă cineva ar fi nutrit ideea şi ar fi înd1·ăz-
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nit s-o atace pentru a o învinge, însă norocul, care
niciodată nu ·1-a părăsit pe Alexandru, l-a înde...'.
părtat de aici pe vrăjmaş. La fel trecuse şi rîul
Granicus cu trupele sale, cînd pe celălaLt mal staţionau .atîtea mii de călăreţi şi de pedestraşi duş„
mani ; la fel trecuse şi prin defiJeurile Ciliciei,
unde Alexandru a învins puhoaie a.tît de mari de
duşmani. Intr-aclevăr, deşi spiri-tul său cutezător e
trăsătura sa dominantă, totuşi, am putea vorbi despre el cu o mai mică admiraţie, deoarece niciodată nu ne-am pus întrebarea· dacă aşa cum a
acţionat, a procedat la voia întîmplării. Căci dacă
Mazaeus ar fi ieşit acolo în întimpinarea macedonenilor pe cînd treceau fluviul, fără nici o îndoială, ar fi nimicit trupele macedonene în dezordine şi învălmăşite, dar el n-a început să-şi pună
în mişcare cavaleria decit numai atunci cînd macedonenii ajunseseră pe mal, şi erau bine înarma~i.
Mazaeus trimisese înainte 1 OOO de călăreţi. Alexandru dindu-şi seama numaidecît de numărul
lor mic, n-a putut avea pentru acesta decît un
simţămînt de dispreţ, de aceea ordonă lui Ariston,
comandantul cavaleriei paeonc să pornească !n
şarje asupra duşmanilor, lăsînd frîu liber cailor. În
acea zi strălucită a fost lupta acestei cavalerii şi
îndeosebi a lui Ariston, căci pe Satropates, comandantul cavaleriei persane, el l-a străpuns cu lancea, vîrîndu-i-o în gitlej. într-adevăr, Ariston,
urmărindu-l pe Satropates prin mijlocul duşma
nilor, l-a aruncat jos de pe cal, în pofida împotrivirii lui, şi i-a tăiat cu sabia capul pe care, aducîndu-1 în faţa lui Alexandru, i l-a aşezat la picioare,
în toiul aclamaţiilor tovarăşilor săi de luptă.
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noştiinţă trupelor sale că vor măr_şălui în ziua următoare. lnsă către veghea întîi, producîndu-se o

eclipsă de lună, la început aceasta îşi pierdu stră
lucirea, apoi căpătă culoarea sîngelui, care se întinse ca o pată pe întreaga ei suprafaţă. Macedonenii începură să se simtă neliniştiţi ca de apropierea unei primejdii foarte mari, fiind cuprinşi de. o
groaznică stare de· .agitaţie, care se transformă în
teamă religioasă ; ei se plingeau că în dispreţul
vrerii zeilor sînt tîrîţi pînă în cele mai îndepărtate
tărîmuri ale pămintului; s-a
ajuns pînă acolo
incit macedonenii nu mai pot trece peste apele
fluviilor, iar aştrii nu-şi mai păstrează strălu
cirea lor de altădată ; ei nu întîlnesc în cale
dacit tărîmuri neţărmurite şi vaste pustietăţi ;
îndură toate aceste neajunsuri numai din pricina
trufaşei deşertăciuni a unei singure fiinţe, pentru
care îşi varsă sîngele atîtea mii de oameni, o fiinţă
care-şi priveşte cu dispreţ patria, care-şi reneagă
tatăl, Filip, şi care nutreşte năstruşnice ginduri de
înălţare la. cer.Răzvrătire.a era cit pe aci să izbucnească, cind
Alexandru, care de nimic nu se înspăimînta, ordonă comandanţilor şi gradaţilor armatei să fie
prezenţi în număr mare în faţa cortului comandantului suprem, unde prezicătorii egipteni, despre
care credea că sînt cei mai iscusiţi tîlcuitori şi cunoscători ai cerului şi aştrilor, să dea în vileag cum
tălmăcesc ei acest fenomen al eclipsei. Aceştia, deşi
cunoşteau prea bine desfăşurarea cu regularitate a
crugului vremii şi faptul că se întîmplă o eclipsă
de lună atunci cînd aceasta trece prin umbra pă
mîntului sau e ascunsă de soare, nu iniţiau nicidecum poporul de rind arătînd cauzele acestui feno274
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men, însă .de- astă dată au afirmat că soarele aparţine grecilor, iar luna, perşilor; ori de cite ori se
intimplă o eclipsă de lună, aceasta. prevesteşte urgie şi prăpăd pentru neamurile persane ; prezică
torii au amintit. apoi vechile exemple. ale regilor
persani, care au pierdut bătăliile, pentru că au încălcat vrerea zeilor, deşi eclipsele de lună le-au
arătat că ei le pornesc cind nu trebuie.
Nimic nu mişcă şi călăuzeşte sufletele gloatelor
cu mai puternice rezultate ca superstiţiile ; îndeobşte gloatele nestăpînite, dominate de porniri săl
batice, schimbătoare, cînd sînt pr·inse în mrejele
superstiţiilor, se supun mai degrabă prezicătorilor
decît comandanţilor. De aceea răspunsurile egiptenilor date gloatelor macedonene au redat nădej
diile şi încrederea ostaşilor, încremeniţi de priveliştea eclipsei.- Alexandru, convins că trebuie să
profite de pe urma acestei răscoliri şi creşteri a
avintului, işi puse în mişcare trupele pe la veghea
a doua. Era flancat în dreapta de Tigru, iar în
sting.a r.le munţii care poartă numele de Gordieni 1 •
Pornise în marş pe acest drum cînd cercetaşii care
fuseseră trimişi să facă recunoaşterea terenului
încă dinainte de a răsări soarele, i-au adus la cunoştiinţă lui Alexandru că Darius se apropie de el.
De aceea, rînduindu-şi ostăşimea în linie de bă
taie, Alexandru mergea în fruntea trupelor. Insă
nu erau decît o mie de ostaşi persani trimişi de
Darius înainte ca trupe de hărţuială, care .stîrniseră impresia unei mari armate, căci atunci cînd
unii nu pot descoperi adevărul, de teamă fac din
ţin ţar armăsar 2•
1 o rami fkaţic a Munţilor Taurus, situată la sud-est
de Armenia ; unii istoriografi au identificat Gordienii
cu Araratul.
2 Adagiu.
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Cînd Alexandru şi-a dat seama de realitate, cu
un pilc de ostaşi de ai săi i-a urmărit pe aceşti persani, care căutau acum să-şi găsească scăpare la
ai săi ; pe unii i-a doborît, pe alţii i-a luat priZ'o- '
nieri ; a trimis apoi cavaleria înainte ca să isco- ~ ·
dească, avind însărcinarea ca totodată să stăvi
lească pîrjolul unde barbarii dăduseră foc la sate,
căci în fuga lor persanii incendiaseră în grabă ca-·
sele şi grămezi!e pe griu ; însă focul fiind pus de
sus, nu ajunsese·pină în partea de jos a grămezi.:..
lor de grîne. Ca urmare, după stingerea focului,
macedonenii şi-au procurat foarte mult griu; au.
început apoi să găsească din belşug şi alte mijloace de trai. Această împrejurare a dat imbolduri
şi mai mari trupelor macedonene să pornească în
urmărirea duşmanilor. De altfel, deoarece persanii
ardeau şi pustiau aceste regiuni, Alexandru trebuia să se grăbească, pentru ca să nu fie mistuit<:'
de foc toate sursele de aprovizionare. Nevoia ii
silea pe macedoneni să recurgă la această măsură,
căci Mazaeus, care dăduse· foc la satele persane
aşa, ca să se afle în treabă, acum o luase de-a binelea la sănătoa5a, lăsînd în mîna ·duşmanului
cele mai multe mijloace de trai, fără să fi fost
atinse de pîrjol. Alexandru află că Darius se află
la o depărtare de 15 stadii de <linsul ; ca urmare, .
reîmprospătîndu-şi forţele din belşug cu proviziile care le găseau la îndemînă, a rămas în acelaşi loc vreme de patru zile. După aceea a fost interceptată o scrisoare de a lui Darius, în care
acesta apela la ostaşii greci, cerîndu-le să-l ră
pună pe Alexandru, ori să i-l predea lui. Regele
macedonean şovăi dacă e bine să citească această
scrisoare în faţa adunării oşti!or, avînd destulă
încredere în devotamentul şi fidelitatea grecilor.
·însă Parmcnio îl opri să facă acest lucru, spunin··216
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nu trebuie să se împuie urechile ostacu asemenea făgăduieli din partea lui Darius; pe Alexandru îl poate doborî un singur om,
datorită uneltirilor, căci nimic nu e mai groaznic
pl' lume dccît lăcomia după cîştiguri. Urmînd sfatul lui Parmcnio, Alexandru îşi puse în mişcare
trupele. Pe cinel mărşăluiau, un prizonier eunuc
clin suita soţiei lui Darius dădu lui Alexandru vestea că pe aceasta au slăbit-o puterile şi de-abia
mai răsuflă,. din pricina sforţărilor neîntrerupte
c11 drumul : datorită zbuciumului şi istovirii suflrteşti ea s-a prăbuşit în mîinile soacrei şi fiicelor sale şi apoi s-a stins din viaţă. Această ultimă
,·este i-a adus-o un altul. Alexandru a început să
scoată geamăt după geamăt, ca şi cum i-ar fi adus
la cunoştiinţă moartea mamei "'ale şi, năpădindu-l
lacrimile, acPstea ii curgeau şiroaie pe obraji, de
parcă ar fi fost însuşi Darius. Alexandru s-a dus
în cortul unck se găsca mama lui Dariur.;, care şe
dea la capul răposatei. Cînd a văzut-o şi pe acca1.;ta
aşternută la pămînt, pe Alexandru l-a cuprins din
nou jalea. Aducindu-şi aminte şi ele nc>norocirile
din trecut, bătrîna regină strîngc.•a la pieptu-i
pe cele două fiice> mai mari, marc· mingîiere pentru dinsa, clar C'ărora la rînclu-i şi ea trebuia să
lP aducă mîngikri. Tinta privirilor şi atenţiei a
devenit micul· Pi nepot, cu atît mai de pHns, cu
rit acesta nu-şi clădea seama încă ele dezastrul
care avea să se rr.verse in cea mai marc parte asupra lui. Ai fi putut crede că Alexandru varsă lacrimi găsindu-se in mijlocul piirinţilor lui, şi nu
el e cel ca.re adresează vorbe ele mingîicre, d
simte nevoia ck ele·. ln ziua acera Alexandru
n-a mincat nimic şi i-a făcut o inmormîntare reginei cu toate.· onorurile cuvenite, potrivit clatinelor persane, o comportare demnă, pc bună drepdu-i

că

şilor
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tate, pentru a culege şi a se bucura de roadele
atitudinii sale îndatoritoare· şi_· firii sale cumpă- tate. Pe regina perşilor n-o văzuse decît o singură
dată, în ziua în care c~zuse prizonieră şi cînd îi
arătase o deosebită preţuire, întocmai ca şi mamei
lui Darius, neconsiderînd-o ca pe o femeie oarecare ; într-adevăr, frumuseţea fără seamăn a reginei persane nu stirnise în Alexand;u un imbold
spre desfătări trupeşti, ci un sentiment de glorie.
Unul dintre eunucii din suita reginei, pe nume
Tyriotes, profitînd de situaţia creată de această
jale, reuşi să se furişeze .pe poarta taberei care da
înspre vrăjmaş şi tocmai pentru ·acest motiv era
mai puţin păzită. El ajunse în tabăra lui Darius
şi, fiind luat în primire de
străji, fu condus în
cortul regelui persan, tinguindu-se şi cu hainele
sfişiate. Cînd Darius l-a văzut pe eunuc în prada
unei cumplite dureri, la care se aştepta, dar totodată neştiind de ce să se teamă cel mai mult că
s-a întîmplat, îi grăi : „Citesc pe chipul tău nu
ştiu ce groaznică urgie, însă fereşte-te să cruţi auzul unui nefericit! M-am deprins cu nenorocirile.
De multe ori faptul că omul e conştient de soarta
sa şi ştie ce-l aşteaptă, constituie pentru el o mîngîiere în nenorocire. Oare ai de gind să-mi aduci
la eunoştinţă o faptă pe care eu o bănuiesc cel mai
mult şi de care mă tem s-o pomenesc, batjocorirea alor mei şi o ruşine care, atît pentru mine cit
şi pentru ele sînt mai cumplite <lecit orice chinuri?" La acestea Tyriotes răspunse : „Departe
de tine o asemenea situaţie ! -Reginele s-au bucurat din partea învingătorului Alexandru de toată
cinstea pe care le-o arată supuşii lor, însă soţia
ta s-a stins din viaţă cu puţin mai înainte r
Atunci se făcură auzite nu numai gemete şi vaiete
în întreaga tabără a lui Darius, cLşi urlete de du278
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rere·. Darius n-a stat o clipă la îndoială. că, soţia.
i-a fost ucisă, deoarece n-a putut îndura ruşinea
dezonoallei·r şi cu minţile pierdute de durere striga :
„Ce fărdelege am săvîi::şit, Alexandne ? P.e- care din
rudele· tale ţi-am ucis-o· pentru. a merita atita cruzime din partea ta ? Pentru ce mă urăşti fără
să-ţi fi provocat această ură ? Inchipuieşte-ţi că
ai fi purtat împotrivă-mi un război îndreptăţit :
s-ar fi cuvenit oare să te războieşti şi cu femeile ?"
~yrioţes luă ma:utori pe zei cind îşi întări spusa
că soţia lui Darius n-a suferit nici o silnicie; însuşi Alexandru i-a deplîns moartea şi n-a vărsat
mai, puţine lacrimi ca Darius, în clipa de faţă.
Tocmai acestea erau motivele pentru care sufletul
lui Darius, care-şi iubea soţia„ era chinuit de nelinişte şi de bănuieli, închipuindu-şi că părerea de
rău a lui Alexandru pentru soţia-i prizonieră Era
pricinuita, de bună-seamă, de faptul că şi-a pierdut
prada şi că ea a fost victima ticăloşiilor săvîrşite de
cuceritor. De aceea, îndepărtînd pe toţi ceilalţi
martori, îl reţinu numai pe Tyriotes, căruia i se
adresă. astfel ; nu vărsînd lacrimi, ci suspinînd :
„Iţi dai seama, Tyriotes, că nu-i momentul acum
să mă minţi? Voi porunci să se aducă aiei instrumentele de tortură. In numele zeilor, dacă mai ai
vreun respect penţru regele tău, nu mai zăbovi cu
răspunsul : oare a îndrăznit Alexandru, care e şi
stăpîn şi tînăr, să săvîrşească ceea ce eu ard de dorinţa de a şti şi mi-e ruşine să întreb ?" Tyriotes
îi spuse că e gata să se lase supus la cazne, luînd
ca martori toţi zeii că regina persană a fost tratată
cu respectul cuvenit, şi că nimeni nu s~a atins
de ea.
ln cele din urmă, după ce Darius se convinse
că ceea ce declară eunucul sint adevărate, îşi puse
un văl pe cap, plinse multă vreme, şi pe cînd vărsa
279
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şiroaie de lacrimi, descoperindu-şi chipul şi întinzîndu-şi mîinilc către cer, rosti următoarele : „O,
Zf'i ai patriei mele, în primul rînd întăriţi-mi regatul, apoi, dacă s-a termirţ_at cu mine, vă rog ca
Asia să nu aibă parte de un alt rege, afară de acest

potrivnic al meu atit de drept, şi un învingător
atît de milostiv !"
Cu toate că Darius îi ceruse în două rînduri. să
încheie cu el pace, dar fără vteun rezultat, îşi concentrase toate gîndurile asupra războiului ; totuşi,
înduplecat de atitudinea cumpătată a lui Alexandru îi trimise din nou acestuia zece împuterniciţi
din rîndurile fruntaşilor rudelor sale apropiate,
pentru a-i propune noi condiţii de pace; Alexandru după ce-şi reuni consiliul de război, ordonă să
fie introduşi crainicii. Cel mai vîrstinic dintre aceş
teia i se adresă astfel : „Nu nevoia l-a împins pe
Darius să-ţi ceară pacea, ci sentimentul tău de
dreptate şi atitudinea ta cumpătată. Mama iui Dariu5, soţia cu copiii săi sînt prizonierii tăi. însă noi
n-am simţit că sînt prizonierii tăi. decît numai pentru motivul că 'nu stau împreună cu Darius. Purtîndu-le de grijă neprihănirii cplor ce au rămas in
viaţă, întocmai ca un părinte, le tratezi ca pe nişte
regine şi le îngădui să-şi păstrP7C toate însemnele
rangului lor de mai înainte. Văd că tu te compor~i
ca şi Darius, cînd am plec'at de linqă el, fiind trimişi la tine : şi el îşi plînge soţia, şi tu îl jeleşti pe
un duşman. Acum ai fi pe cîmpul de luptă dacii
nu te-ar reţine grija înmormîntării reginei perşilor.
Ce e de miran' dacă cerc pace unei fiinţe ca tin·--,
care eşti însufleţit <le sentimente at ît de pric!Pncşti ? De cc e !levoie de arme intre cei la carC'
s-a stins ura? Mai înainte Darius stabilise ca ho1ai·c ale imperiului său rîul Halys, care mărgineşte
Lydia. Acum îţi oferă ca zestre a fiicei sale, pe care
·= ...
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în căsătorit', tot teritoriul situat între Hell-spont şi Eufrat. PP fiul său, Ochus, care l' în miini le tale, păstrează-l ca chezăşie a păcii şi a bunC'i
credinţe, şi inapoiază-i în schimb mama şi ceh·
două fiice. Pentru cele trei fiinţe te roagă să pi:irneşti 30 OOO de talanii de aur. Dacă n-am cunoaşte
cumpătarea sufletului tău, n-am spune că e monwntul nu numai să acorzi pacea, ci chiar să te
grăbeşti s-o închei. Priveşte îndărăt cit ai Uisat
înapoia ta: arunc-ii-ţi privirile înainte -asupra a t0t
CL' mai intenţionezi să cuprinzi. Un imperiu prea
întins e pinclit ele pri:rrţcjclii mari. E greu să ţii in
mină ceea cP nu-t.i încape în ea. Oare nu vezi că
navPle, a căro1· dimensiuni întrec măsura, nu pot
fi cirmuitc? Nu ştiu clacă Darius n-a pierdut atit
de mult, tocmai pentru că o putere care întrece
marginile ci t• menită să piardă mult. E mai uşor
~ă învingi şi să cucereşti, decît să păstrezi ceea c-0~
ai cucerit. În tr-aclevăr, ce uşor e să pui mina p~·
lucrul altuia şi ce greu e să-l păstrezi ! însăşi
moarh·a sotid lui Darius te poate povăţui că sim~ămîntul tău de· milă are o putere mai mare asupra
ta decît a avut în trecut."
Alexandru, după ce dete ordin împuterniciţilor
lui Darius să iasă din. cortul său, supuse judecăţii
consiliului de r~izboi hotărîrca asupra acestei situaţii. Multă vrc•me nimeni n-a îndrăznit să spună
ce ginclcşte, deoarece nu se cunoştea părerea lui
Alexandru. ln c<·k din urmă Parmcnio spuse că el
l-a mai pov[1\uit odată pc Alexandru, la Damnsc,
su-i clibcrczP pc prizonic~ri în schimbul răscumpă ·
rării lor. S-ar fi putut face atunci rost de o sumâ
foarte mar<' d<' bani ele pc urma multor duşmani
capturali, cu paza cărora îşi pierd vremea o mulţime de luptători viteji. Şi acum este de părere şi
stăruie asupra ei, să preschimbe în 30 OOO de ta281
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o bătrînă şi două fete, care constituie un
obstacol pentru marşurile şi mişcările trupelor macedonene. Alexandru poate pune stăpînire pe un
imens imperiu prin intermediul condiţiilor de pace
şi nu prin intermediul războiului. Nimeni mai înainte n-a stăpînit teritorii mai întinse situate între
DW1ăre şi Eufrat, despărţite printr-un spaţiu -atît
de uriaş. Alexandru ar face mai bine să-şi arunce
privirile înapoi, către Macedonia, <lecit să privească
spre Bactria şi Indfa ! Această cuvîntare a lui
Parmenio n-a fost pe placul regelui. De aceea, după
ce a sfîrşit, Alexandru a spus :
„Şi eu mai degrabă aş dori să am bani decît
glorie, dacă aş fi Parmenio. Dar fiindcă sînt Alexandru, puţin îmi pasă de faptul că sînt sărac, şi
nu uit că sînt rege, şi nu negustor. Eu n-am nimii:::
de vînzare. Şi mai cu-seamă norocul meu nu mi-l
vind. Dacă găsim cu cale să-i înapoiem pe prizonieri, va fi mai onorabil să-i facem lui Darius un
dar gratuit decît să-i înapoiem cu preţ de răscum
părare !"
Reintroducînd apoi imputerniciţii lui Darius,
Alexandru 1~ răspunse astfel : „Aduceţi-i la cunoştinţă lui Darius că, dacă mi-am manifestat mă
rinimia şi spiritul meu iertător, am făcut-o nu împins de prieteni.a sa, ci de iirea mea. Nu obişnuiesc
să port război cu prizonierii şi cu femeile. Trebuie
să mă înarmez pentru a lupta impotriva celui pt>
care îl urăsc. Dacă Darius mi-ar cere pacea, fiind
de bună-credinţă, aş chibzui dacă se cuvine să i-o
acord. lnsă cînd Darius imi ademeneşte ostaşii,
scriindu-le să mă trădeze, şi cînd oferă bani prietenilor mei ca să mă ucidă, trebuie să mă ţin pe
urmele sale, socotindu-l nu un vrăjmaş leal, ci un
ucigaş şi un otrăvitor. Cit despre condiţiile de pace
pe care mi le aduceţi, dacă le voi primi, înseamnă
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să-i

cedez lui biruinţa. El îmi dăruieşte cu mărini
mie ceea ce- este situat dincolo de Eufrat : dar voi
aţi uitat pe deoparte în ce loc vă adresaţi mie şi
pe de alta că eu mă aflu dincolo de Eufrat. Aşadar
această straşnică dotă, pe care Darius mi-o făgă
duieşte cu mărinimie, se află tocmai pe terenul_
unde e instalată acum tabăra mea. Alungaţi-mă
de aici, ca să ştiu că vă aparţine vouă locul pe care
voi mi-l cedaţi. Cu aceeaşi mărinimie el mi-o dă
şi pe fiica sa. Dar eu ştiu prea bine că. Darius a
intenţionat s-o mărite c::u unul dintre sclavii săi.
într-adevăr, mare cinstire îmi acordă el mie, dacă
mă preferă pe mine în locul lui Mazaeus ! Duceţi-vă şi vestiţi-l pe regele vostru că ceea cc a
pierdut şi ceea ce mai are încă, sint preţul victoriei. Războiul va stabili hotarele fiecăruia dintre
statele noastr~ şi fiecare din noi va avea ceea ce
ii rezervă ziua de miine !"
împuterniciţii lui Darius îi răspund că, deoarece
Alexandru s-a hotărît pentru război, el procedează
cinstit, neînşelîndu-i cu fluturarea unor nădejdi
de pace. 1i cer însă să fie lăsaţi să plece cit mai
neîntîrziat la rege. Darius trebuie să se pregătească
de luptă. La înapoierea lor îl anunţă pe Darius că
ostilităţile încep.

XII. Imediat Darius trimise înainte pe Mazaeus
cu trei mii de călăreţi, ca să ocupe drumurile pe
care aveau de gînd să se îndrepte. Alexandru,
după ce a inmormintat cu toate onorurile cuvenite
pe soţia lui Darius, a lăsat sub paza unui detaşa
ment neînsemnat tot personalul care l-ar putea
stînjeni, în interiorul fortificaţiilor taberei, apoi a
pornit către vrăjmaş. El îşi împărţise pedestrimea
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în două corpuri", acoperirea făcînd-o la flancuri cavaleria ; poverilf' urmau în spatele trupelor. Alexandru îi ordon'ă lui Menidas să cerceteze cu un
pilc de călăreţi iuţi trimişi înainte, unde se afll'l
Darius. Însă, pentru că Mazaeus nu se găsea departe, Menidas n-a îndrăznit să înainteze mai departe şi-i aduse la cunoştinţă lui Alexandru că
a auzit larmă de oameni şi nechezat de cai. La rîndul său si Mazaeus. văzînd cercetaşi macedoneni s-a
retras î~ tabăra persană, anunţînd sosirea duşma
nilor. Ca urman' Darius, care dorea să dea bătălie
- pe teren deschis, îşi aşeză trupele în linie de
bătaÎ('.

La aripa stingă erau rînduiţi călăreţii din Bactria,
numă1· cam de o mie : tot atîţia erau şi dahii 1 :
călăreţii clin Arachosia şi din Susa completau efectivele de patru mii de oameni. Înapoia acestora
l>rau locurile pentru carele înarmate cu c'oa'ie. În
vecinătatea cvadrigelor se afla Bessus cu trupe de
călăreţi, precum şi cei din Bactria. Două mii d2
massageţi :! încheiau linia de bătaie. Acestor forţe
de cavalerie Darius le-a adăugat pcclestrimL'a mai
multor populaţii, neamestecînd trupele între ele,
ci grupindu-le p(' neamuri. Veneau apoi perşii,
marzii a şi sogdianii pc care îi comandau Ariobarzanes şi OrobatPs. Fiecare dintre cei doi avea un
corp de armată, însc'"i comandantul suprem era Orsines, coborîtor din cei şapte nobili persani 4 şi
în

1
Dahii. populaţie scitică răspindită intre Caspică si
fluviul Iaxarte.
·
e Massageţii. populat.ie scită care îşi a\'ea asezările între mările Aral şi Caspică.
~
8
Marzii sau mnardii. populaţie din regi uileu de la sud
de Marea Caspică.
4
Cei şapte nobili persani erau cei care au eomplotat
contra falsului Smerdis, regele Persiei. şi l-au cletronnt.
punind în locul acestuia pe Darius.
·
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care-şi trăgea obîrşia
persan. După ace~tia

din Cyrus, ciel mai vestit rege
urmau trupele altor neamuri,
nu îndeajuns de cunoscute nici măcar de aliaţii
lor. In urma acestora veneau cincizeci de cvadrig0
pe care le preceda Phradates cu un corp masiv de
trupe din regiunea Caspică. Indienii şi ceilalţi
ostaşi proveniţi din regiunile Mării Roşii 1, erau
mai mult cu numele trupe, fiind în realitate forţe
auxiliare ; acestea erau amplasate în spatele carelor. Acest corp de trupe era încheiat cu alte car~
cu coase, cărora le erau adăugate forţffie auxiliare
constituite din străini; după aceştia veneau armenii proveniţi din Armenia Mică; apoi urmau trupele de armeni şi babylonieni; apoi haliţii 2 şi cei
care locuiau în regiunile Munţilor Cossa 3 • După
acestea veneau gortynii 4 , populaţie din Eubeea,
c.are cîndva îi urmaseră pe' mezi, acum însă, degenerînd, nu mai ştiau nimic din datinele străbune. Îi
flancau frigienii şi cataonii 5 • In sfîrşit, neamul
parţilor 6 , plecaţi din Sciţia, ce-şi aveau aşezările
pe oare le au şi acum parţii, încheiau dispozitivul
de luptă al trupelor. In felul acesta se înfăţişa frontul de luptă la aripa -stîngă.
' Golful Persic'.
Numele unl'i populaţii ncid('ntificall', insemnind „fiii
Jui Baal".
3 Cossaei,
loruitorii regiunii muntoase situate între
Media, Susiana şi llabylonia, renumiţi arcaşi ; se oc·upau cu prădăciunile.
4 Gortynii sau gortuii,
numclP atestat numai d0
Curtius · - a unei populaţii grerL'~ti clin Eubeea, strămu
tate de satrapii lui Darius, Dates şi Artaphernes după
primul război medic.
s Cataonii, locuitori care-~i aveau a-;;ezările în Capµ;:doC'ia, la nord de Munţii Taurus.
6 Partia, regiune situată la sud
ele Hyrr.ania (~larc'<1
2

Caspică).

1,
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Aripa dreaptă. o ocupau trupe din populaţiile
Armeniei Mari, din cappadocieni şi sirieni şi mezi
şi acestea dispuneau de 50 de care cu coase. Totalul efectivelor forţelor de luptă atingea 45 de mii
de călăreţi, iar linia de bătaie a pedestrimii însuma
600 OOO de oameni. Rînduiţi în felul. acesta în linie
de bătaie, ei înaintară zece stadii ; primind apoi
ordin să se oprească,, ii aşteptau înarmaţi pe duş
mani. în arni-ata lui Alexandru intră panica, fără
să existe vreun motiv serios ; căci macedonenii începură să simtă fiorii groazei, o teamă ascunsă stră
bătîndu-le piepturile. în acest an-0timp de vară,
din văzduh ţîşneau ici şi colo fulgere, de parcă
ardea cerul cupr.ins de văpăi întocmai unui uriaş
incendiu. Macedonenii credeau că flăcările strălu~
cesc în tabăra lui Darius, de parcă ei ar fi nimerit
orbeşte în mijlocul trupelor acestuia. Dacă ar fi
tăbărît atunci asupra macedonenilor .intraţi în panică Mazaeus, care avea însărcinarea supravegherii
drumurilor, macedonenii ar fi putut suferi un mare
dezastru; acum, în vreme ce acesta stătea fără să
mişte un deget pe măgura pe care o ocupase, Alexandru, dindu-şi seama de panica ostăşimii sale,
îşi manifestă satisfacţie că nu e atacat de duşman
chiar atunci. El ordonă să se dea trupelor semnalul ca să facă popas, să-şi lase jos armele şi să
se repauzeze, aducîndu-le aminte că nu există
vreun motiv de teamă, datorită vreunei situaţii neaşteptate : duşmanul se găseşte încă departe nefă
cînd vreo mişcare. în sfîrşit, ostaşii îşi recăpătară
curajul, reluîndu-şi armele. S-a găsit cu cale că nimic nu-i mai potrivit şi mai sigur pentru acele momente, decît să-şi fortifice tabăra în acel loc.
In ziua următoare M-azaeus, care se aşezase pe o
colină înaltă de unde se vedea tabăra macedonenilor, fie de teamă, fie pentru că primise ordin numai
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să iscodească, s-a înapoiat la Darius. Macedonenii
au ocupat acea colină pe care Mazaeus o părăsise,
căci avea o poziţie mai sigură şi de acolo putea .Q
observată linia de bătaie a duşmanilor care se
desfăŞurau pe cimpie. lnsă negura se răspindise
coborind din munţii din jur, plini de umezeală;
deşi nu i-a răpit vederea ansamblului teatrului de
operaţiuni, totuşi această situaţie l-a împiedicat
pe. Alexandru să distingă dispozitivul de luptă al
trupelor inamiice· împărţite pe sectoare. Forţele nenumărate ale oamenilor lui Darius "inundaseră
cîmpurile şi larma atitor mii şi mii de oameni asurziseră urechile chiar a celar--care se găseau departe.
Alexandru se afla intr-un greu impas cumpănind
între planul său de luptă şi planul lui Parmenio
de a dezlănţui mai tîrziu atacul : căci se ajunsese
la o asemenea răscruce, încît Alexandru nu mai
avea unde să-şi retragă armata fără a suferi un dezastnI, dacă nu va fi învingător. De aceea, prefă
cîndu-se că nu se teme, ordonă cavaleriei de mercenari peoni să înainteze. El îşi desfăşurase falanga,
aşa cum s-a spus mai sus, la cele două aripi, fiecare aripă fiind acoperită de cavalerie. Lumina zilei devenind tot mai vi€, după împrăştierea negurei·
îi arătă linia de bătaie a duşmanilor, cind macedonenii, fie datorită avintului războinic, fie datorită
silei de a mai aştepta atacul, scoaseră uriaşe strigăte de luptă, după obiceiul războiului. Perşii le
răspunseră prin strigăte pe care le-au repetat văile.
şi codrii clin împrejurimi, ecoul răsunînd de se
zbirlea părul în cap. Macedonenii nu mai puteau
fi împiedicaţi, să nu se năpustească în goană asupl'la vrăjmaşului ; însă Alexandru, socotind că e
mai bine să-şi întărească tabăra pe aceeaşi măgură,
ordonă trupelor să se pună la treabă, lucrînd la
fortificaţii. După ce această lucrare a fost dusă la
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bun sfîrşit cu .hărnicie, Alexandru s-a retras în
cortul său, de unde se vedea înţ_reaga linie de butaie a vrăjmaşilor.

XIII. Atunci avu sub ochi priveliştea ·în ansamblu a întregii bătălii care avea să se dea. Şi
bărbaţii şi caii străluceau prfo ·minuhatele lor arme
invederîndu-se grija deosebită a mai-marilor oşti
lor lui Darius, de a pregăti totul cînd îşi inspectau
călare şirurile de luptători. Toate aceste lucruri,
cele mai multe fără însemnătate, precum şi larma
oamenilor, nechezatul cailor, strălucirea armelor
proiectată din loc în loc turburau mintea regelui macedonean încordat de atita aşteptare. IatU
ele ce, fie datorită nesiguranţei proprii, fie pentru
a-i încerca pe ai săi, îşi convoacă consiliul de
război. pentru a se consfătui împreună cu ci ·şi pentru a hotărî asupra celui mai bun plan de luptă.
Parmcnio cel mai priceput dintre·comandanţii maceckmcni în meşteşugul războiului, era de părere
că este nevoie să se recurgă la o stratagemă, nu lil
o bătălie în toată regula, susţinind că vrăjmaşii pot
fi nimiciţi printr-un atac dat în timpul nopţii prin
surprindere. Deosebindu-se între clînşii prin obiceiuri, limbă, pc lingă aceasta, în timpul somnului,
îngroziţi şi de primejdia neprevăzută, cum se vor
putea rîndui in linie de bătaie, în toiul panicii şi
mai ales în timpul nopţii ? Dimpotrivă, în plină
zi vor ieşi în întimpinarea macedonenilor chipurile înspăimîntătoarc ale sciţilor şi bectricnilor.
(Aceştia au nişte mutre fioroase, feţele lor sint
zbircite şi în afaru de aceasta au nişte trupuri de.'
o mărime fără seamăn. De bună seamfl, ostaşii sînt
mai degrabătinspăimintaţi de amănunte fără în-
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semnătate <lecit de motive reale pentru a fi cuprinşi de panică.) Şi apoi puhoaiele uriaşe ale perşilor pot prea bine înconjura forţele cu mult mai
reduse ale macedonenilor : acum nu se dă bătălia
in defilemile înguste şi pe hăţişurile inaccesibile
ale Ciliciei, ci pe un şes deschis şi lat.
• Aproape toţi erau de părerea lui Pa~enio,

Polypercon era convins că, neîndoielnic, victoria
depinde de adoptarea acestui plan. Alexandru privindu-l pe acesta din urmă (căci lui Parmenio nu
voia să-i mai aducă din nou mustrări, mai cu seam<l
că de curînd îl dojenise mai aspru decît meritase),
zise:
„Voi mă sfătuiţi să recurg la o stratagemă folosită de tilhari, deoarece singurul mijloc de luprn
al acestora este de a înşela. Niciodată nu voi admite să-mi cîştig gloria prin lipsa lui Darius, ori
prin găsirea unor poziţii înguste, în defileuri, ori
stratageme folosite in timpul nopţii ; eu sînt hotărit să dau atacul făţiş, la lumina zilei ; vreau mai
degrabă să-mi pară că n-am noroc decît să-mi fie
rusinc de victorie. ln afară de acest temei, se mai
adaugă şi faptul pe care l-am verificat, anume că
barbarii au străji ce stau sub arme, ca să poată
preîntimpina orice surpriză. Ca urmare, pregăti
ţi-vă de bătălie ! " După ce le-a dat astfel de imbolduri, Alexandru ridică sfatul şi-i trimite să se
odihnească. Darius, presupunind că duşmanul va
recurge la planul pe care îl sfătuise Parmenio să- I
adopte, ordonase să se ţină caii înşeuaţi, şi o marl'
parte a 01tirii sale să stea în picioare cu arml·L'
asupra lor, iar străjile să fie cu atenţia mai încordată ca oricine! : de aceea în tabăra lui focurile au
fost aprinse, luminind toată noaptea. El însuşi, însoţit de mai-marii oştilor şi de rudele sale inspf'cta
trupele care şedeau în picioare cu armele asupra

https://biblioteca-digitala.ro

1or, invoe'înd Soarele, pe Mithras 1 şi focul veşnic
ca să le insufle osţaşilor săi o vitejie -demnă de
străvechea slavă şi de trofeele cîştigate de stră
moşi. „De bună seamă, dacă se poate concepe că
mintea omenească poate prevesti ajutorul din partea zeilor, ei bine, zeii sint de partea noastră, căci
ei sînt aceia care de curind au stirnit groaza neaş
teptată în sufletele macedonene ! De aici se văd
cum aleargă şi cum se agită ca nişte scoşi din minţi,
aruncindu-şi armele. Tot zeii ocrotitori ai perşilor
sînt cei care le dau pedeapsa binemeritată, tulburîndu-le minţile. Nici comandantul suprem al macedonenilor nu e mai întreg la minte : căci aidoma,
fiarelor, se uită numai după prada pe care vrea s-o
înşface,
dind buzna în capcana aducătoare de
pieire, care a fost pusă în faţa prăzii."
Şi la macedoneni domneau aceleaşi frămîntări ;
noaptea au petrecut-o în coşmare, de parcă s-ar fi
dat ordin â'e atac. Alexandru, simţind fiorii unei
temeri cum nu mai avusese vreodată, dă poruncă
să fie chemat Aristander,
rriai-marele preoţilor,
pentru a rosti făgăduinţe şi rugăciuni zeilor.
Acesta, î.n veşminte albe, purtînd în mină ramuri
sfinte de rozmarin, cu capul acoperit cu uri văl,
rosti în faţa regelui rugăciunile hărăzite a-i face
prielnici macedonenilor, pe Iupiter, Minerva şi
Victoria- 2 • După aceea, în urma îndeplinirii sacrificiilor, potrivit rînduielilor religioase. Alexandru
s-a înapoiat în cortul său, ca să se odihnească în
restul nopţii. fosă nu-l prindea nici somnul, nu cunoştea nici liniştea ; se tot frămînta în feT şi chip
1
Divinitate persană, întruchipare simbolică a aerului
pur la început, ulterior, identificată cu Soarele. în ZendAvesta, Ia fel ca în pasajul de faţă, Mithras' şi Soarele
sînt considerate .divinităti distincte.
2 Divinitate alegorică. ·
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gîndindu-sc, dnd să-şicoboare de pe creast.a munţil<>r linia sa.de bătaie,. pornind la atac către aripa
dreaptă. a; pe1:şilor, cînd să , atace. frontal pe· duş
man. Uneori chiar-sta. la. îndoială dacă nu e mai
bine să într~prindă o, acţiune de învăluire- ·a
aripii stingi. peFsane. ln cele din urmă un somn
adînc. l.-a cuprins.după atita zbucium sufletesc ..
· La revărsatul zorilor, comandanţii trupelor s„au
adunat pentru a primi dispoziţii,. fiind înmărmuriţi
de tăcerea neobişnuită care domnea în jurul cortului comandantului -suprem, căci în. alte prilejuri
Alexandru era cel care ob-işnuia-să-i cheme şi între
timp- să-i dojenească. pc cei care întirziau. Ei se
minunau că nici măcar în cel mai critic moment al
situaţiei nu s„a trezit şi credeau că nu se odihneştf~
dormind, ci a leşinat, de teamă. Totuşi, nici unul
din corpul de strajă destinat pazei sale nu se încumeta să intre în cort. Şi culmea, bătea la uşă momentul hotărîtor ! Ostaşii nu puteau nici lua armele fără ordinul comandantului suprem, nici intra
în dispozitivul de luptă. Atunci Parmenio, dupâ ·
ce a zăbovit multă -vreme, porunci cu voce tare ca
ostasii să ia masa. Era necesar să se pornească la
atac': atunci, în sfîrşit, intră în cort; îl strigă de
mai multe ori pe nume, şi pentru că n-a putut fi
auzit de Alexandru, îl atinse ca să-l trezească. ,,S-a
făcut ziuă de-a binelea îi grăi el - şi duşmanul
rînduit în linie de bătaie înaintează. Ostaşii tăi
stînd pînă acum fără arme asupra lor, îţi aşteaptă
ordinele. Unde este străşnicia aceea a sufletului
tău ? Nu eşti tu acela care obişnuiai să trezeşti.
străjile pentru a face de gardă ?'· La acestea Ale. xandru răspunse : „Oare crezi tu că s-a putut lipi
-somnul <le mine, înainte de a-mi descătuşa sufletul de grijile care mă impiedecau· să mă odihnesc ?"
Şi ordonă să se dea cu trtmbiţa semnalul de atac.
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Şi

pentru că Parmenio continua să rămină uimit
pentru că spusese că l-a cuprins somnul şi a dormit fără grijă, Alexandru îi răsplUlse : „Nimic nu-i
de mirare, căci eu nu mă simţeam în largul meu
cind Darius pîrjolea pămînturile, incendia şi nimicea satele, periclitîndu-mi aprovizionarea : acum
de ce să mă tem, cînd el se pregăteşte să hotărască
soarta războiului prin luptă ? Pe Hercule, mi-a
făcut pe voie, însă mai tîrziu vă voi aduce la cunoştinţă şi temeiul acestui plan : acum mergeţi la
trupele în fruntea cărora sînteţi fiecare. Voi fi şi
eu de faţă şi vă voi expune ce vreau să se facă !"
Arareori Alexandru obişnuia să-şi ia platoşa,
mai mult în urma sfaturilor prietenilor săi decît
de teama înfruntării primejdiei ; de astă dată însă,
după ce a luat asupră-şi platoşa protectoare, a ieşit
în faţa trupelor sale. Mai înainte ostaşii săi nu
l-au văzut niciodată pe regele lor atît de vioi ;
chipul său neînfricat era pentru ei un semn prevestitor al biruinţei sigure.
După ce fură dărîmate parapetele taberei Alexandru ordonă trupelor să iasă la atac, rinduite în
linie de bătaie. La aripa dreaptă a fost amplasat3
cavaleria sa care poartă denumirea de agema 1 ; în
fruntea ei era Clitus ; a adăugat la efectivele acestuia şi pilcurile de călăreţi ale lui Philotas, iar celelalte escadroane de cavalerie le-a rînduit să-i
dea sprijin pe flancuri. Ultimul corp de cavalerie
era cel comandat de Meleagru ; apoi urma falanga,
în spatele falangei erau arghiraspizii 2 ; pe aceştia
1 Agema era corpul de elită al armatei macedonene
denumit escadronul regal, fiind primul din cele opt escadroane constituite din „amicii regelui·'. Alexandru
lupta în primele rînduri ale acestei „agema".
2 Trupele
cu scuturi de argint (expresie luată din
limba greacă).
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ii comanda Nicanor, fiul lui Parmenio. Ca rezervă
au fost lăsaţi Coenus cu trupele sale şi, înapoia
lui, Orestes şi Lyncestes. în spatele acestora se gă
seau trupele lui Polypercon şi, imediat lîngă el,
contingentele străine. Amyntas, comandantul
acestor trupe, nu era de faţă. Filip, fiul lui Balacrus 1 comanda aceste trupe intrate de curîhd în
alianţă cu macedonenii. Aceasta era înfăţişarea
aripii drepte.
La aripa stingă Craterus avea sub comanda sa
cavaleria peloponesiacă căreia i se alăturaseră
pilcurile de călăreţi atenieni, locrieni 2 şi malieni 3 •
Cavaleria tesaliană încheia frontul acestei cavalerii, avîndu-1 pe Filip comandant. Liniei ele bătaie
a pedestrimii îi făcea acoperirea cavaleria. ,Aşa se
prezenta frontul la aripa stingă. lnsă, pentru ca să
nu poată fi învăluită armata macedoneană de uriaşele forţe persane, mult superioare numericeşti,
Alexandru şi-a întărit ariergarda cu trupe puternice. El şi-a întărit şi aripile cu rezerve pe care
le-a amplasat nu frontal, ci în flanc, pentru a fi
gata de intervenţie în luptă, dacă· duşmanul ar
încerca să înconjoare linia de bătaie macedoneană.
Aici erau trupele de agrieni, în fruntea cărora se
afla Attalus, cărora le-au fost alăturaţi şi arcaşi
cretani. Ultimile şiruri erau întoarse cu spatele la
frontul de luptă, pentru a face faţă în orice sens,
sprijinind linia de bătaie în ansamblul· ei. Aici
1 Balacrus, fiul lui Amyntas, era un cap de oştire macedonean care comanda un corp de trupe auxiliare ; a
rămas în Egipt, după ocuparea acestei ţări, în calitate
de comandant.
2 Locrienii,
locuitorii Locridei, regiune împărţită în
trei : Locrida ozoliană, despărţită prin Beoţia şi Focida
de Locrida epicnemidiană şi Locrida opuntiană.
a Malienii erau tesalieni, avîndu-şi aşezările în regiunea litoralului Golfului Maliac (azi Isdin).

293
https://biblioteca-digitala.ro

1uptau illirii, căr-0ra le fuseseră .alăturate şi · trupe
de· mercenari. Totodată fuseseră rînduite acolo. in
faţa duşmanului şi trupele uşor înarmate ale tracilor. Alexandru a realizat astfel o linie de bătaie
atît <ie mobilă, încît u:ltimile corpuri de· ostaşi,- ea
să nu fie învăluite, .puteau să execute o manevirâ
de întoarcere pentru :a acţiona şi ei făţiş. Ca urmare, ·nici sectoarele frontale nu ·erau mai bine
apărate de aripile, nici flancurile mai bine apărate
ca spatele frontului. După ce şi-a rinduit trupele
in acest dispozitiv de luptă, el Clădu dispoziţii ca
in cazul în care barbarii vor lansa carele dotate
cu coase, macedonenii, scoţînd strigăte, să-şi deschidă rindurile şi să primească atacul carelor pernite în goana cailor, în tăcere, convins că aceste
care vor trece fără să pricinuiască vreun neajuns,
dacă nimeni nu ii se va opune. Dacă, dimpotrivă,
carele vor fi lansate la atac fără să producă panică
şi derută, atunci trupele macedonene să semene
groaza în ele prin strigăte puternice, aruncînd ·O
grindină de lănci şi de săgeţi asupra cailor înspăi
rnintaţi. Capii de -oştire care comandau aripile, au
primit ordin să-şi lărgească aripile, aşa fel incit
nici să nu fie înconjuraţi, dacă se· găsesc în rînduri prea strînse, dar nici să nu stînjenească miş
cările liniei <le bătaie. Cit priveşte poverile, împreună cu prizonierii, printre care erau şi mama ş-i
copiii lui Darius, Alexandru a dispus să rămină pe
o măgură înaltă, nu departe de linia de bătaie,
sub paza unui mic detaşament. Aripa stingă, ca
de obicei, a fost lăsată sub comanda lui Parrnenio,
Alexandru conducînd aripa dreaptă.
lncă nu se ajunsese la o aruncătyră de săgeată,
cind un dezertor persan numit Bion, sosi la Alexandru cu cea mai mare repeziciune cu putinţă,
ca să-i dea de ştire că Darius dispusese să se aşeze
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Gin loc .in loc 'obstacole• făcUJite din viriuri rde· fier'
1

infipte in. pămimt, pe unde oredea că aclversarul
..avea să-şi ··pornească din şarje cavaleria, şi că aceste
locuri au fost însemnate cu semne precise, pentru
'Cla trapele .persane să inu :poată cădea Îln capcanele
intiRse .mae!edonenilor. Dlllpă ce rdete 'ordin să fie
.pus sub! •paz'!ă •dezertorul, Alexandru convoacă pe
mai-'Jll.arii eştilor sale ; rdu•pă ce le spune ceea cc
.:i. s-a adus la cunoştinţă, le •reoomandă să evite sec-'ornl iincdicat · şi ·să-şi avertizeQ'.e călăTeţii asupra
f)rimejdici. 'f.otuşi, ·ostăşimea ·macedoneană nu putu
.auzi complet i:nd1~umăr.ile rdate :de Alelllandru, ·deoarece larnna făcută •de ·cele ·două .armate ·împiedica
.auzi.rea· 1or, ·de .aceea •în vă2ml :tuttrnor Alexandrit
iflrecîrnd călaTe printre rmdtwile unităţilor le vorbi
comandanţilor şi celor ·clin ipreajma lor în modul
acesta :

ce-am străbă<tJlilt atutea tăr.iml;Jri în
pemrtru care va t•rebui să dăm
acum bătălia, ·ne-a mai rămas un siingur moment
hotări'1!or ! " El le amimii apoi ide rî.ul Granicus, de
Munţii Cirliciei. .apoi de Siria şi Eg:ipt, ţări cucerite cu prilejul trecerii pe lingă t:•h>, uriaşe imbolduri pentru nădejdi şi glorie. Perşii ajunşi din
nrmă din goana lor vor lupta. deoarece nu mai p')l
fugi : de trei zile stau pironiţi 1n acelaşi loc, galbeni de frică, covîrşiţi de greutatea armelor lor :
dovada cea mai sj,gură a deznădejdii lor estf' faptu L
că-şi pivjolesc oraşele şi-şi dau foc ogoarelor ca o
mărturisire că ceea ce n-au ·reuşit să .distrugă aparţine vr.ăjmaşuh:Ii lor. Să ·nu se teamă de aceste
nume, care n-au .nici ·o semnificaţie~ a unor neaXIV.

,După

nădejdea bhil!l'inţei,
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muri necunoscute, căci sfirşitul decisiv al acestui
nu atîrnă de faptul de a se şti cine poartăi
numele de sciţi şi cine de cadusii. Pentru motivu1
că nu vă sînt cunoscuţi, înseamnă că nici nu me-!
rită să-i cunoaşteţi. în schimb, cei viteji niciodatw
nu rămîn necunoscuţi, pe cînd cei laşi, smulşi di
bîrlogurile lor, nu aduc nimic în afară de numel
lor. Dimpotrivă, macedonenii au lăsat o diră ati
de h,iminoasă în istorie prin vitejia lor, îndt n
există loc pe întreg globul pămîntesc car~ să n
ştie de asemenea luptători. Să se arunce o privir
asupra acestor trupe în neorînduială ; ele n-a
nimic altceva decît o suliţă, alţii, numai o praşti
cu care aruncă pietre, şi prea puţini. dispun d
arme adevărate. De aceea acolo vor fi mai mulţ"
cei care vor sta, în schimb aici mai mulţi cei car
vor lupta. El nu le cere să lupte vitejeşte numa·
ei, dacă la rîndu-i nu va fi o pildă de vitejie : dînsul va lupta înaintea pr.imelor steaguri. Să fie convinşi că aricite semne de răni va avea, tot atitea
semne de cinstire pentru fiinţa sa vor fi ; ei ştiu
că dînsul e singurul care nu se înfruptă din pră
zile comune capturate şi că răsplata biruinţei sale
constă din cinstirea şi acordarea de distincţii osta
şilor care iau parte la luptă. Acestea le grăieşte el
bravilor săi soldaţi.
Dacă totuşi printre ostaşii săi există vreunu
care nu va fi la înălţime, lui îi va adresa numai
aceste cuvinte : „Macedonenii au ajuns acolo de
unde nu mai pot da înapoi şi fugi. După ce-au
străbătut asemenea distanţe şi atîtea tărîmuri,
după ce au lăsat înapoia lor atîtea ape şi atîţia
munţi, reîntoarcerea în patrie şi la vatra fiecăruia
trebuie asigurată numai prin tăria braţului !" Prin
asemenea cuvinte au fost îmbărbătaţi e:'omandan-·
ţii şi ostaşii pe lingă care trecea Alexandru.
război
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Darius se găsea la aripa stingă însoţit de o trupă
din rindurile alor săi, formată din floarea călăreţi
lor şi pedestraşilor. El privea cu dispreţ numărul
mic al duşmanilor, încredinţat că extinderea aripilor macedonene constituie o linie de bătaie şu~
bredă. El le vorbi de sus ostaşilor săi dominîndu-i
pe toţi cu privirile datorită carului său înalt, -rotindu-şi ochii şi făcind gesturi cu mîinile, spre
dreapta şi spre stinga, către .trupele care-l înconjurau din toate părţile în felul acesta : „Voi, car2
puţin mai înainte eraţi stăpînii ţărilor pe care le
udă aici Oceanul, acolo le închide Helespontul,
trebuie să luptaţi nu pentru gloria, ci pentru salvarea, precum şi pentru libertatea voastră, care
pentru voi e mai scumpă <lecit viaţa. Această zi
va statornici, sau va pune capăt imperiului persan,
cel mai mare din cite a cunoscut evul nostru. La
Granicus l-am înfruntat pe vrăjmaş numai cu a
parte foarte mică din forţele noastre de luptă. Cei
învinşi în Cilicia se puteau retrage în Siria. Tigrul
şi Eufratul constituiau pentru regatul nostru un
mare sprijin. Am ajuns pînă acolo de un9e nu mai
avem încotro fugi dacă vom fi înfrînţi. In spatele
nostru totul a fost mistuit de focul şi para unui
război atît de îndelungat. Oraşele nu mai au locuitori, ogoarele nu mai au pluguri. Chiar soţiile
şi copiii însoţesc linia noastră de bătaie. Şi, negreşit, vor fi pradă sigură a vrăjmaşului dacă nu punem piepturile noastre pavăză în faţa celor mai
dragi chezăşii ale vieţii noastre. în ceea ce mă priveşte, am pregătit o oaste atît de uriaşă, incit abia
încape în această nemăsurată cîmpie. Am destui
cai, destule arme. Am procurat provizii suficiente,
ca să nu ducă lipsă mulţimea nesfîrşită a trupelor
mele. Am ales poziţiile prielnice unde să se poată
desfăşura forţele liniei de bătaie. Celelalte sînt în
2!l7
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mîinile voastre : îndrăzniţi ·numai· să învingeţi,. şi
învinge· toate armatele duşmane, care vor fi
neputincioase în faţa unor viteji ca voi ! -Vitejia ·-Oe
care ·v-aţi temut voi din pa:1;tea macedonenilor
pînă acum este o orbeaseă ·cutezanţă ; îndată cc
li s-a topit primul · avînt, încremenesc întocmai
ca acele insecte care · paralizează după ce ·şi-au
înfipt acul în victimă. Într;..adevăr, aceste cîmpii
au dezvăluit efectivele ·mici ale trupelor macedonene, pe care munţii Ciliciei le·_ţinuseră ascunse.
Vedeţi cît de rare sînt rîndurile lor, cit :de întinse
.aripile, cît de puţin adînc e centrul liniei de bătaie,
cit de lipsit de trupe e Alexandru. Ultimile rînduri de macedoneni pe care comandantul lor i-a
rînduit cu spatele la noi vă Oferă acest spate. Macedonenii pot fi îăcuţi una cu pămîntul v-o
jur ! - de copitele cailor noştri, chiar de nu voi
tăbărî asupra lor decît cu carele cu coase. Dacă
i-am învins în această bătălie, înseamnă că vom
învinge- şi vom termina cu acest război, căci macedonenii nu mai au nici un loc unde să-şi caute
scăparea. Deoparte le închide drumul Eufratul, de
cealaltă Tigrul, împiedicîndu-i să fugă. Ceea ce
înainte aveau în sprijinul lor, acum li s-a intor<;
împotrivă-le. Trupele noastre sînt mobile şi dotate
cu armament uşor şi potrivit, ale macedonenilor
sînt încărcate cu prăzile capturate. Îi vom măce
lări, prin urmare, pe duşmani, aceştia fiind stînjeniţi de capturile luate de la noi şi aceeaşi stare
de lucruri va fi şi temeiul biruinţei, şi răsplata
?iruinţ~i. Da~ă există vreunul din voi pe care-l
1mpre_s10neaz~ . r:um:le ·acestui neam, să se · gîndeasca numai ca noi avem în faţa noastră armele
·macedonenilor. nu fiinţele macedonenilor. Am
„vărsat mult sînge· şi o tabără, -şi cealaltă. Dar în.totdeauna cel care. pierde mai mult e cel care disveţi
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pune de efective mai mici. Căci Alexandru, oricib
de mare ar părea celor laşi şi fricoşi, nu e decîti
1
lin om ca oricare şi dacă mă credeţi cumva
- e o fiinţă temerară şi nesăbuită care s-a, bucurat de succese mai degrabă datorită fricii no:i&tre, decît vitejiei lui. Nimic nu poate fi de lm;igă
durată dacă nu se sprijină pe raţiune. Deşi se
•pare că această cutezanţă orbească e încununată
ide noroc, totuşi Alexandru nu poate avea parte de
,noroc la nesfîrşit. ln afară de aceasta, .orice eveni...
Eent e de scurtă duratăy şi în lume orice lucru se~himbă, iar norocul niciodată n_t.ţ_vine pe nepusă
~asă, şi nu e numai pentru unii, şi nu are numai
singură faţă.
·
Poate că aşa au rînduit zeii soarta- imperiului
persan ca, după ce l-au ridicat pe culmea cea mai
·naltă a gloriei timp de 300 de ani de propăşire, să-l
runcine printr-un mare cutremur mai degrabă
dee'it să-l doboare la pămînt şi să ne amintească
ouă de fragilitatea soartei omeneşti, de care uităm

rea repede. cînd totul ne merge prea bine. Cindva
oi am fost cei care am pornit războiul contra gre\cilor, de astă dată însă noi sintem cei care ne stră
kiuim să alungăm războiul de la vetrele noastre,
!cind a venit asupra noastră. Rind pe rind sintem
:prinqi de scbimbările soartei. De bună seamă, un
~ingur neam nu este în măsură să stăpînească un
uriaş imperiu, deoarece ne-am întins şi ne întindemmai mu:U <lecit se cuvine, înfigindu-ne şi într-o
~arte şi în cealaltă. Dar chiar de n-am avea nădejde
de izbindă, totuşi ar trebui să ne dea imbolduri
,aptul că ne-a ajuns cuţitul la os. Mama mea, cele
uă fiice, eu însumi sînt captiv cu cea mai mare
rte din ceea ce aparţine fiinţei mele. Scoateţi mă
ularele mele din aceste lanţuri, înapoiaţi-mi tot
am mai drag pe lume, chezaşii pentru care nici
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voi înşivă nu şovăiţi să muriţi, mama, copiii, 'căci ·
soţia mi-am pierdut-o în temniţa macedonenilor 1Să credeţi că toţi aceştia întind.mîinile către voi, că
imploră pe zeii patriei, ajutorul vostru, mila voastră, vă cer o dovadă de credinţă, ca să-i eliberaţi
din robie, ca

să-i scăpaţi

de

cătuşe,'

ca

să-i izbă

viţi din chinurile vieţii lor amare. Oare credeţi că
aceştia pot fi cu inima împăcată sclavii unui neam
peste care ei înşişi refuză să fie regi ? Văd oastea
vrăjmaşă înaintînd, însă cu cît se apropie ora hotărîtoare, cu atît pot spune că sînt mai puţin mul-

ţumit

de cele ce v-am spus. în numele zeilor, a

părinţilor noştri, a focului veşnic care e purtat
către altare, în numele luminii strălucitoare a
soarelui care răsare între hotarele regatului meu,
în numele amintirii veşnice a lui Cyrus, care a

întemeiat primul imperiu persan, luîndu-1 de la
mezi şi lydieni, apăraţi numele şi neamul persan
de ultima dezonoare ! Porniţi cu avint şi plini d2
însufleţire pentru ca gloria pe care aţi primit-o de
la părinţii voştri s-o lăsaţi în miinile urmaşilor !
Purtaţi în mina voastră dreaptă libertatea, sprijinul, nădejdea în viitorul vostru ! Oricine va dispreţui moartea va scăpa de ea, în schimb moartea
îl va ajunge pe cel fricos ! Eu sînt purtat în acest
car nu numai potrivit obiceiului străbun, ci pentru a putea fi văzut de voi. Nu mă împotrivesc
vouă să-mi urmaţi pilda, fie a viteJ"iei fie a laşităţii !" :
'

. XV. In această vreme Alexandru, pentru a ocoli
sectorul cu capcanele indicate de dezertor şi a
ieşi m întîmpinarea lui Darius, care comanda o
aripă, ordonă trupelor sale să înainteze în diaŞI
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gonală. Şi Darius execu(ă cu trupele sale o miş
care identică, dind dispoziţii lui Bessus ca să ordone cavaleriei massageţilor de a porni în şarjă
asupra aripii drepte a lui Alexandru. El. însuşi avea în faţa sa carele cu coase, pe care, la un
semnal dat, le-a lansat pe toate o dată asupra adversarului. Conducătorii carelor, lăsînd frîul liber
cailor, s-au năpustit să trîntească şi să nimicească
printr-un atac nu îndeajuns de prevăzător cîţi mai
mulţi macedoneni. De-acuma pe unii ostaşi macedoneni îi sfîrtecau pe de o parte lăncile care ieşeau mult în afara cîrmei, iar pe de alta, coasele
amplasate în ambele laturi ale carului. Macedonenii nu se repliau organizat şi în fuga lor disperată învălmăşiseră rîndurile.
Şi Mazaeus la rîndul său vîrise groaza în macedonenii intraţi în .derută, cînd a ordonat unui detaşament format dintr-o mie de călăreţi să înconjoare poverile şi bagajele duşmanilor şi să le
prade ; el era încredinţat că şi prizonierii care
erau tot acolo, cînd îi vor vedea pe ai săi apropiindu-se, vor rupe lanţurile. Acţiunea lui Mazaeus
nu i-a scăpat ochiului versat al lui Parmenio, care
se găsea în aripa stingă : cu repeziciune îl trimite
pe Polydamas la Alexandru, ca să-i arate primejdia şi să-i ceară sfatul în legătură c~ măsurile carP
trebuie luate. Regele macedonean, după ce l-a
ascultat pe Polydamas, i-a spus acestuia : „Du-te
şi vesteşte-l pe Parmenio că dacă vom învinge în
bătălie, ne vom recăpăta nu numai ce e al nostru, ci
vom pune mina şi pe ceea ce aparţine vrăjmaşi
lor. Ca atare nu e momentul să scoată din frontul de luptă vreo forţă, ci să lupte vitejeşte, ca un
vrednic ostaş al lui Filip şi al meu, nesinchisindu-se de pierderea bagajelor !" Intre timp barbarii
stîrniseră învălmăşeală în c!ampamentul poveri-
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lor. După ce i-au măcelărit pe cei mai mulţi dintre cei care le păzeau, prizonierii işi sfărîmă lanţurile, înşfacă tot ce găsesc în cale cu care s~
puteau înarma şi, grupîndu-se cu călăreţii persani,
tabără asupra macedonenilor ln{:onjuraţi din două
părţţ; cei care erau în jurul lui Sisigambis scot
~i.rigăte de bucurie că a învins Darius, şi dau de
'Ştire că duşmanii zac, făcuţi una cu pămintul în
acel cumplit măcel, şi că pină la urmă au pus mina~
şi pe bagajele macedonenilor ; negreşit, aceştia
-erau încredinţaţi că aceeaşi situaţie este peste tot
Jocul, şi că perşii învingători s-au năpustit asupra
prăzilor de capturat. Sisigambis, deşi îndemnată
de prizonieri să-şi alunge jalea din suflet, a rămas
totuşi mai departe în acelaşi loc, unde se găsPa
mai înainte. N-a rostit o vorbă, nu şi-a schimbat
-culoarea feţei, ori chipul, în continuare a rămas nemişcată, stînd jos, de teamă cred eu - să nu
zgindăre norocul printr-o bucurie prea timpurie,
astfel încît cei care se uitau la dinsa habar n-aveau ce doreşte ea mai degrabă.
In această vreme Menidas, comandantul cavaleriei lui Alexandru, venise cu cîteva escadroane
ca să dea ajutor la salvarea bagajelor (nu se ştie
dacă din propriul său imbold, sau .din ordinul lui
Alexandru) ; totuşi Menidas n-a reuşit să reiiste
în faţa atacului cadusiilor şi sciţilor, şi ca urmare,
după această încercare zădărnicită, şi-a căutat refugiul la Alexandru, mai degrabă ca să mărturi
sească pierderea bagajelor decît că n-a fost in stare
să le salveze. Mihnirea regelui macedonean a fost
mai puternică deeît hotărîrea luată: se temea şi teama îi era îndreptăţită ca nu care cumva
trupele macedonene preocupate de recăpătarea
b&gajelor lor să părăsească bătălia. De aceea îl
trimite pe Aretes, comandantul trupelor de lănS02
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cieri (purtau numele de purtători de sarisse), împotriva sciţilor. In acest timp carele persane cure
învălmăşiseră trupele macedonene din prima linie de bătaie au fost lansate asupra f.alangei. Trupele macedonene ale acestei formaţiuni de luptă
neînfricate îşi deschid rîndurile şi le primesc în
mijlocul lor.
(frupele falangei formaseră o linie de bătaie
asemănătoare umri val de parapete ; ci îşi alătu
raseră suliţele şi cu ele străpungeau din ambele
laturi crupele cailor care galopau la VQia întîrnplă
rii. Apoi înconjurară carele şi începură să-i arunce
de-a berbeleacul pe mnductori.
Cumplitul măcel al cailor şi al conductorilor
hăcuiţi făcuse să se umple linia de bătaie cu mormane de leşuri duşmane. Conductorii nu-şi mai
puteau mina cum trebuie caii inspăimîntaţi ; ace.ş
tia, din cauza deselor mişcări violente şi bruşte, ale
grumajilor, scăpaseră nu numai din juguri, ci răs
turnaseră chiar carele. c.aii răniţi tirau leşurile
perşilor doborîţi ; înspăimîntaţi, nu mai puteau fi
nici opriţi, şi vlăguiţi de puteri, nu mai puteau
nici galopa mai departe. Totuşi un mic număr de
care au reuşit să ajungă pînă la ultimile rînduri
ale armatei macedonene, unde cei peste care au
nimerit şi-au sfîrşit viaţa printr-o moarte cumplită: pentru că pe de o parte zăceau pe sol membre retezate ale ostaşilor şi pentru că pe ele alta,
nu· simţeau durerile din pricina rănilor proaspete
şi a singelui caid; fură văzuţi şi unii macedoneni
cu trupurile mutilate şi sleite de vlagă, care nu dă
deau drumul la arme din mîini pînă se prăbuşeau
fără viaţă, după ce pierdeau mult singe.
ln ac~i timp Ar~tes, după ce-l doborî pe comandantul sciţilor care jefuiseră bagajele, îi presa.
puternic pe duşmanii intraţi în panică, însă au in-,..
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tetvenit după aceea bactrienii trimişi de Darius,
care· au întors norocul de partea lor în acea~tă
luptă. lntr-adevăr, la prima năvală mulţi macedoneni au fost făcuţi una cu pămîntul. Atunci perşii
scoţînd strigăte, aşa cum de obicei le scot învingă
torii, tăbărîră cu furie asupra macedonenilor, de
parcă aceştia ar fi
fost nimiciţi pretutindeni.
Atunci Alexandru îşi îmbărbătează trupele intrate în panică. El singur reînsufleţeşte lupta care
începuse să lîncezească. Intr-adevăr, în cele din
urmă reuşeşte să le insufle curaj macedonenilor
şi le ordonă să pornească asupra vrăjmaşului. La
aripa dreaptă a perşilor, linia de bătaie era formată
din rînduri mai rare, căci bactrienii plecaseră de
acolo, pentru a captura bagajele macedonenilor ;
de aceea Alexandru dădu năvală asupra şirurilor
·duşmane dezlinate, şi acolo făcu o adevărată baie
de sînge, măcelărind numeroşi duşmani.
In schimb perşii care se găseau în aripa stingă,
nădăjduind că-l vor putea încercui pe Alexandru,
îşi lansară trupele lor la atac, năvălind asupra
spatelui forţelor macedonene prinse în toiul luptei. Alexandru ar fi fost ameninţat de o mare primejdie, fiind prins la mijloc de forţele atacatoare
dacă, dind pinteni cailor, călăreţii agriani nu i-ar
fi atacat pe barbarii care-l înconjuraseră pe regele
macedonean şi, lovindu-i pe la spate, nu i-ar fi silit să se întoarcă asupra lor. Acum în ambele linii
de bătaie se produsese învălmăşeală. Alexandru
avea de înfruntat duşmani şi în faţă şi în spate ;
la rîndul lor cei care constituiau o primejdie pentru spatele trupelor lui Alexandru erau presaţi de
~avaleria agrianilor ; totuşi bactrienii, după jefuirea bagajelor macedonenilor, nu şi-au mai putut
reface rindurile. Mai multe grupe de combatanţi,
avind în acelaşi timp legăturile rup~e cu trupele
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lor, luptau fiecare pe cont propriu, arolo unde întîmplarca îi ame:;krase de-a valma cu a1ţii.
·Cei cloi regi îşi î nflărărau ostaşii la luptă, trupele ambelor tabC're alcătuind acum o singură
masă de luptători. Dar cei e:'are erau tloborîţi într-un număr mai mare erau perşii. Totuşi, era deopotrivă numărul celor răniţi şi într-o tabără şi în
cealaltă. Darius mergea în carul său, Alexandru
mergea călare. Şi pe unul şi pe -celălalt ii proteja
floarea ostăşimii, fără să ţină seama de propria
lor salvate, căci, dacă aveau să-şi piardă regele,
nu mai voiau să-şi salveze viaţa, şi de altfel nici
nu mai puteau. De aceea fiecare din aceşti ostaşi
socotea că e glorios să înfrunte moartea şi să cadă
sub privirile regelui său.
Cea mai mare primejdie o întîmpinau cei care
asigurau protecţia suveranului lor propriu, căci fiecare se străduia să cîştige gloria doborîrii regelui
duşman. lnsă fie că ceea ce s-a întimplat a fost o
impresie amăgitoare, fie că a fost o apariţie reală,
cei care erau în jurul lui Alexandru au fost încredinţaţi că au....văzut un vultur zburind în filfîit uşor,
la mică înălţime deasupra capului lui Alexandru,
şi că acest vultur nu era îngrozit nici de zgomotul
armelor, nici de gemetele şi horcăielile muribunzilor : multă vreme s-a rotit în zbor în jurul calului
lui Alexandru, asemenea unei păsări care mai degrabă planează clecît zboară. Sigur este că Aristander, prezicătorul lui Alexandru, îmbrăcat în veş
minte albe şi purtînd în mina dreaptă un ram de
laur, arăta ostaşilor macedoneni încordaţi în luptă
acest \'ultur, ca semn de bună prevestire a unei izbînzi neîndoielnice. Ca urmare, avîntul nestăvilit
şi încrederea au înflăcărat sufletele macedonenilor
în care puţin mai înainte intrase panica, şi înflă
cărarea atinse culmea cînd vizitiul carului lui Da305
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rius, stînd jos în faţa acestuia, a fost străpuns de
o lance. Nici perşii şi nici macedonenii nu s-au îndoit că regele persan a fost doborît. De aceea urletele de jale şi strigătele scoase de-a val.ma de rudele şi scutierii lui Darius stirniră turburarea în
rindurile armatei persane, care pînă acum luptase
cu sorţi egali de izhlndă, _ca şi cea macedoneană.
!Persanii care-l escortau în partea stingă părăsiseră
lupta şi carul şi se porniseră pe fugă, c.are încotro.
Grupa celor care luptaseră în partea dreaptă au
foat în primire carul, introducîndu-1 în mijlocul
[or.
Se spune că Dariw;, scoţîndu-şi sabia, a stat la
îndoială dacă nu e mai bine pentru el să scape de
ruşinea fugii printr-o moarte onorabilă. Dindu-şi
seama de pe carul- său înalt că linia de bătaie persană nu părăsise încă în întregime lupta, îi fu ruşine să-şi părăsească trupele ; dar pe cind tot şo
văia între nădejde şi deznădejde, perşii începură să
cedeze terenul şi-şi dezlînară rîndurile, intrînd în
neorînduială; După ce-şi schimbă calul (căci vlăgu
ise mai mulţi cai), Alexandru îi lovi frontal pe perşii care mai rezistau şi-i atacă :pe la spate pe cei
care fugeau. Ceea ce a urmat n-a mai fost o luptă,
ci un măcel în .toată legea, mai ales cînd şi Darius
şi-a întors carul, pornindu-se pe fugă. învingăto
irul se 'ţinea pe urmele fugarilor, însă un nor de
praf care se ridica pînă în văzduh îi luase putinţa
vederii şi urmă1irii ; de aceea trupele macedonene
cutreierau în sus şi în jos, alergau ca în întuneric,
strîngindu-se laolaltă la auzul glasului său cunoscut, sau pornind de acolo ia vreun se11U1al. Totuşi,
se desluşea zgomotul bicelor şi frîielor cu care erau
loviţi din timp în timp caii care trăgeau carul lui
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Da1ius. Acestea. au fost singurele semne care au
dat indicii asupra faptului că Darius a fugit, pierllîndu-i-se· urmele,

~. - XVL lnsă la aripa stingă macedoneană (pe ca.re
o avea sub comanda sa Parmenio, aşa cum s-a spus
mai înainte), lucrurile luaseră o cu totul altă întorsă.tură pentru ambele tabere. Atacîndu-i cu
străşnicie pe duşmani cu întreaga sa cavaleri~, Mazaeus presa corpul de cavalerie al macedonenilor,
căci, avînd superioritate numerică, începuse să încercuiască de-acum trupele macedonene, cînd Parmenio ordonă să i se dea de veste lui Ale:Xandru în
ce situaţie critică se găsesc acolo macedonenii :
dacă nu vine repede în ajuto:rul alor săi, nu-i mai
poate împiedica să fugă care încotro. Alexandru
străbătuse deja o lungă cale, ţinîndu-se strîns pe
urmele perşilor care fugeau, cînd i-a sosit neplă
cuta veste a lui Pannenio. Călăreţii care-i urmă
reau pe duşmani primiră ordin să-şi înfrlneze caii
şi întreaga-i oaste se opri locului, Alexandru clocotind de ciudă că i-a scăpat biruinţa din mină,
dl Darius a izbutit să fugă şi că el n-a putut să se
ţină pe urmele acestuia~ Intre timp lui Mazaeus
i-a sosit vestea că regele perşilor a fost învins. De·
aceea, cu toate că dispunea de forţe mai puternice,
înspăimîntat de soarta taberei sale, ii presa cu mai
puţină ardoare pe macedonenii intraţi în panică.
Parmenio n-avea habar de motivul încetinirii
bruşte şi de la sine a luptei, însă profită cu iscusinţă de acest prilej pentru a învinge. El ordonă să
fie chemaţi la dînsul călăreţii tcsalieni, cărora le
grăi astfel ' „Vedeţi că în ăştia care de curînd ne
presau nespus de greu a intrat groaza şi acum dau
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deodată înapoi ? Nu-i de mirare că norocul regelui
nostru a izbîndit şi pentru nof: Pe tot cimpul de
bătaie sînt aşternute leşurile perşilor măcelăriţi.
De ce mai zăboviţi în loc? Oar_e, într-adevăr, voi
sinteţi deopotrivă cu perşii care au luat-o la sănă
toasa?" Era limpede că spusele lui Parmenio erau
adevărate şi nădejdea le dădu noi imbolduri tesalienilor intraţi în panică, alungindu-le disperarea ;
de aceea aceştia, dind pinteni cailor, tăbărîră asupra vrăjmaşului. De astă dată perşii nu se mai rf'trăgeau pe nesimţite, ci în toată graba; dar pentru
că nu întorseseră încă spatele, ae:ţiunea lor nu semăna a fugă. Totuşi Parmenio, neştiind care era
situaţia lui Alexandru la aripa dreaptă, conteni
înaintarea trupelor sale. Găsind cîmpul liber pentru a fugi, Mazaeus nu a pornit la drum direct spre
Babylon, ci, după ce a făcut un ocol mai mare, care
pentru acest motiv era mai sigur, a trecut Tigrul
şi a intrat în Babylon cu resturile trupelor învinse.
Darius însoţit de cîţiva fugari se îndreptase că
tre rîul Lycos. După trecerea acestuia, stătu la îndoială dacă nu e mai bine să rupă podul, căci i se
dădu de veste că Alexandru e pe cale să sosească
acolo. Insă îşi dădea seama că atîtea mii de ostaşi
de-ai săi, care nu ajunseseră încă pînă la rîu,
aveau să cadă pradă în mîinile duşmanilor clacă va
rupe podui. De aceea el plecă de acolo. Şi pentru
că lăsase podul neatins, a spus că mai degrabă
vrea să-l lase perşilor care fugeau, decît să le ră
pească putinţa de a se salva. Darius, după ce a
străbătut o imensă distanţă cu prilejul fugii sale,
cam pe la miezul nopţii a ajuns la Ai·bela.
Cine şi-ar putea închipui cu mintea, sau zugrăvi
prin cuvinte atîtea întorsături ale <;oartei, acest
cumplit măcel al trupelor persane, această fugă a
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trupelor. învinse, dezastrul şi p1e1rea fitt rind pe
rind a cite unuia, fie a tuturora laolaltă ? în acea
singură zi soarta a grămădit evenimente aproape
ale unui veac <le existenţă. Unii persani se îndreptau pe drumul cel mai scurt, a:ţii porniseră p1~in codri neumblaţi, pe poteci, pe hăţişuri necunoscute
de urmăritori. Călăreţi şi pedestraşi fără comandanţi, cu arme sau fără arme asupra lor, se aniestee:'aseră de-a valma unii cu alţii. Apoi mila făcind
loc fricii, cei care nu puteau continua drumul erau
părăsiţi, cuprinşi de jale şi gemind şi unii şi alţii.
Mai cu seamă setea îi mistuia şi pe cei vlăguiţi de
puteri, şi pe cei răniţi, pretutindeni perşii îşi aş
ternuseră trupurile pe toate malurile apelor, sorbind cu gura larg deschisă apa care curgea, însă,
deoarece băuseră cu lăcomie apă turbure, numaidecit li se umfla pîntecul din cauza nămolului car~
le producea colici, iar cind duşmanul da peste ei,
se trezeau cu alte răni proaspete. Unii perşi, după
ce ocupaseră malurile mai apropiate al durilor, se
depărtară mai mult, ca să dea de vreun fir ascuns
de apă, pentru a-şi potoli setea; însă nu nimereau
<lecit peste bălţi secate şi inaccesibile, care îi induceau în eroare pe cei care căutau să-şi stimpere
setea. Din satele învecinate cu drumul, se făceau
auzite strigătele aidoma urletelor ale bătrinilor şi
femeilor care, după obiceiul barbar, îl aclamau pe
.-Darius salutindu-1 necontenit, C:'a pe regele lor.
Alexandru, aşa cum s-a spus mai sus, după ce
oprise avintul trupelor sale, ajunsese la riul Lycus,
unde uriaşe puhoaie de fugari se grămădiseră pe
pod ; cei mai multi, pentru că duşmanul ii presa,
s-au aruncat in apă, însă fiind împovăraţi de arme
şi istoviţi de luptă şi de fugă, fură înghiţiţi de vîrtejurile apei ; aceştia pe de o parte nu mai încă
peau pe pod, dar pe de alta nici apa nu-i mai
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cuprindea pe fugari, căci această mulţime, în !leprevederea ei, se grămădea neîncetat, venind cete
după cete ; căci atunci cîn:d groaza pune stăpinire
pe minţile oamenilor, aceştia se tem numai de ceea
ce la început le stîrnise frica. Alexandru, l~ straduinţ;ele astaşHor săi de a le îngădui să-i urmă
rească pe -vrăjmaşii care se retrag nepedepsiţi, le
argumentă că armele macedonenilor sint acum tocite, mîinile le sînt obosite .şi trupurile istovite de
atita alergătură, iar amUTgUl nopţii stă să cadă. ln
realitate, el era pneocupat de aTipa stingă, despre
care era încredinţat că se află în stare d~ luptă,
de aceea hotărî să se întoarcă din drum pentru a
de ajutor alor săi. Abia întoarse steagurile pentru a porni, dnd· călăreţii trimişi de Pa:nnenio
ii vestesc izbînda şi din partea lui. Dar cea mai
mare primejdie au întimpinat-o macedonenii tot
în decursul aceleia~i ziler pe cind Alexandru îşi readucea în tabără trupele. Il urmau puţini ostaşi,
însă nu în formaţie, d în strigăte şi ovaţii pentru
victoria ciştigată, căci macedonenii erau convinşi
că t0ţi vrăjmaşii ori se împrăştiaseră fugind, ori
căzuseră în luptă, cînd deodată a apărut o trupă
de călăreţi persani care mai întîi s-au oprit din
mers; apoi, văzincl numărul mic al mac-edonenilor,
s-au năpustit cu pîlcurHe lor de ·călăreţi ascrpra
acestora.
·
Alexandru mergea înaintea primelor rindu.ri,
mai degrabă prefăcindu-se că nu-l înspăimîntă
această primejdie, decit dispreţuind-o ; însă nici
atunci nu l-a părăsit norocul, ca în toate împrejurările grele : căci l-a străpuns cu lancea pe comandantul cavaleriei persane, care arnnd de dorinţa
de a se măsura în ruptă cu dinsul tăbărise asupra-i
prea lipsit de prevedere. După ce attsta se prăbuşi
de pe cal, Alexandru îl doborî cu aceeaşi lance şi
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vecinătatea lui1 şi după aceea pe mai
mWţi ;alţii. :Şi escorta lui Alexandru porni la atec
împotriva perşilor în mmdnduială, însă nici :duş
manii. nu cădeau fără să ,pricinuiască în rindur.ile
· macedonenilor pierderi ; tot~i nicicînd ,ambele tabere rîncluite în linie de bătaie nu s ... au lllfl.tat cu o
inverşunaFe mai mare ca .aceste cete de ostaşi în-

pe cel :din

ID .cele din urmă deoarece barbarii au gă
sit cu cale că lăsatul amurgului le oferă un prilej
mai sigur pentru fugă decît pentru lu,ptă, .s-;au de,părtat de acolo cu rindurile împrăştiate. D~pă ce
a scăpat de această primejdie ieşită din comun,
Alexandru s-a înapoiat nevătămat în tabără împreună cu .ai săi.
Pierderile )i!0I'Şilor după evaluările pe care le..,au
putut iace învingătorii, s-au I'idicat la 40 OOO de·oameni, pe cînd maced-On~nii au a;vut .de regretat ceva
mai puţin de trei sute de estaşi căzuţi 1ÎIJ luptă.
lnsă Alexandru şi-a datorat această izbindă într-o
măsură mai mare vitejiei sale decît norocului său.
El a invins cu vitejia şi nu cu ajutorul poziţiilol"
prielnice ca mai înainte, căci îşi rînduise trupele
sale în linie de bătaie cu cea mai mare pricepere,
iar el iusese cit se poate de .prompt în .acţiunile
sale ; n-.a ţinut seama •de pierderea :p.ov.erilor ·şi bagajelor, şi aceasta a constituit o temeinică măsură
şi un rodnic mijloc, atunci cînd şi-a dat ~ama că
în ansamblul ei situaţia pe frontul de luptă este
e:rlrem de criticii. Alexandr.111 s-a comportat ·.ca .un
învingător, deşi sfirşitul "bătăliei era indoi·elnic ;
căci a risipit şi a pus pe fugă pe duşmanii intraţi
în .derută, iar .pe cirul fugea~ i-a urmărit mai depbă CU ·multă prudenţă decit CJU un nesm·vilit
.av:int, ceE:a ·ce ca greu s-ar putea concepe la ·o fiinţ1·
.atit ·de înflăcărată ca Alexandru. 'Căci, dacă ar fi
oontinuat să se ţină ,.pe urmele tr\\;pelor persane

vălmăşiţi.
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care se retrăgeau, în timp ce o parte diu oastea sa
era încleştată în luptă, ori ar fi fost învins din vina
sa, ori ar fi izbîndit numai datorită vitejiei altora.
Apoi, dacă s-ar fi temut de superioritatea numerică
a cavaleriei adversarilor, care i-a ·ieşit în întimpinare, chiar dacă ar fi izbîndit în acel moment, ar
fi trebuit ori să fugă în chip ruşinos, sau ar fi pierit într-un mod jalnic. Nici comandanţilor trupelor macedonene nu trebuia să le precupeţim meritele, căci rănile pe care le-a primit fiecare sint
dovezi de mare bravură. Hephaestion a fost rănit
la braţ de o lance ; Perdiccas şi Coenus şi Menidas
erau cit pe aci să fie ucişi de săgeţi. Şi dacă vrem_
să-i apreciem cu adevărat pe macedonenii care tră
iau în acele vremuri, vom mărturisi că şi regele
Alexandru a fost cit se poate de demn de a avea
asemenea slujitori, şi că aceştia au fost cit se poate
de demni de a avea un asemenea rege 1•

1 Bătălia de la Gaugamela (nu de la Arbela, cum eronat o localizează Curtius), desfăşurată în septembrie 331,
î.e.n., a fost una dintre cele mai decisive şi mai mari,
prin proporţiile forţelor combatante şi mai ales prin consecinţele determinante şi superioritatea tacticii. Alexandru
cel Mare a obţinut o victorie decisivă tocmai în zona de
efort, în centrul frontului persan, pe care l-a străpuns
şi dat peste cap, deşi iniţial uriaşa cavalerie a lui Darius, formată din contingente recrutate din Asia Centrală, obţinuse unele succese. Rezultatul final al acestei
zdrobitoare înfrîngeri a lui Darius a fost deschiderea
drumurilor către capitalele şi importantele centre politice şi economice, Babylon, Ecbatana, Susa, Persepolis,
capitularea succesivă a satrapilor aproape fără luptă,
acapararea imenselor resurse finanicare ale tezaureloP
persane, dezmembrarea statului persan, anexarea satrapiilor persane la imperiul macedonean, care a devenit cel
mai mare stat sclavagist al lumii antice.
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