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Diodor von Sizilien: Beschreibung Indiens 
 
(2.35.1) Ἡ τοίνυν Ἰνδικὴ τετράπλευρος οὖσα τῷ σχήματι, τὴν μὲν 

πρὸς ἀνατολὰς νεύουσαν πλευρὰν καὶ τὴν πρὸς μεσημβρίαν ἡ με-

γάλη περιέχει θάλαττα, τὴν δὲ πρὸς τὰς ἄρκτους τὸ Ἠμωδὸν ὄρος 

διείργει τῆς Σκυθίας, ἣν κατοικοῦσι τῶν Σκυθῶν οἱ προσαγορευό-

μενοι Σάκαι· τὴν δὲ τετάρτην τὴν πρὸς δύσιν ἐστραμμένην δι-είλη-

φεν ὁ Ἰνδὸς προσαγορευόμενος ποταμός, μέγιστος ὢν τῶν πάντων 

μετὰ τὸν Νεῖλον. 2 τὸ δὲ μέγεθος τῆς ὅλης Ἰνδικῆς φασιν ὑπάρχειν 

ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν πρὸς δύσιν δισμυρίων ὀκτακισχιλίων σταδίων, 

ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν τρισμυρίων δισχιλίων. τηλικ-

αύτη δ’ οὖσα τὸ μέγεθος δοκεῖ τοῦ κόσμου μάλιστα περιέχειν τὸν 

τῶν θερινῶν τροπῶν κύκλον, καὶ πολλαχῇ μὲν ἐπ’ ἄκρας τῆς Ἰνδικῆς 

ἰδεῖν ἔστιν ἀσκίους ὄντας τοὺς γνώμονας, νυκτὸς δὲ τὰς ἄρκτους 

ἀθεωρήτους· ἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις οὐδ’ αὐτὸν τὸν ἀρκτοῦρον φαίνεσ-

θαι· καθ’ ὃν δὴ τόπον φασὶ καὶ τὰς σκιὰς κεκλίσθαι πρὸς μεσημ-

βρίαν. 3 ἡ δ’ οὖν Ἰνδικὴ πολλὰ μὲν ὄρη καὶ μεγάλα ἔχει δένδρεσι 

παντοδαποῖς καρπίμοις πλήθοντα, πολλὰ δὲ πεδία καὶ μεγάλα 

καρποφόρα, τῷ μὲν κάλλει διάφορα, ποταμῶν δὲ πλήθεσι διαρρεό-

μενα. τὰ πολλὰ δὲ τῆς χώρας ἀρδεύεται, καὶ διὰ τοῦτο διττοὺς ἔχει 

τοὺς κατ’ ἔτος καρπούς· ζῴων τε παντοδαπῶν γέμει διαφόρων τοῖς 

μεγέθεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς, τῶν μὲν χερσαίων, τῶν δὲ καὶ πτηνῶν. 4 

καὶ πλείστους δὲ καὶ μεγίστους ἐλέφαντας ἐκτρέφει, χορηγοῦσα τὰς 

τροφὰς ἀφθόνους, δι’ ἃς ταῖς ῥώμαις τὰ θηρία ταῦτα πολὺ προέχει 

τῶν κατὰ τὴν Λιβύην γεννωμένων· διὸ καὶ πολλῶν θηρευομένων ὑπὸ 

τῶν Ἰνδῶν καὶ πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας κατασκευαζομένων 

μεγάλας συμβαίνει ῥοπὰς γίνεσθαι πρὸς τὴν νίκην. 

(36.1) Ὀμοίως δὲ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἡ πολυκαρπία τρέφουσα τοῖς τε 

ἀναστήμασι τῶν σωμάτων καὶ τοῖς ὄγκοις ὑπερφέροντας κατασκευά-

ζει· εἶναι δ’ αὐτοὺς συμβαίνει καὶ πρὸς τὰς τέχνας ἐπιστήμονας, ὡς 

ἂν ἀέρα μὲν ἕλκοντας καθαρόν, ὕδωρ δὲ λεπτομερέστατον πίνοντας. 

2 ἡ δὲ γῆ πάμφορος οὖσα τοῖς ἡμέροις καρποῖς ἔχει καὶ φλέβας κατα-

γείους πολλῶν καὶ παντοδαπῶν μετάλλων· γίνεται γὰρ ἐν αὐτῇ πολὺς 

μὲν ἄργυρος καὶ χρυσός, οὐκ ὀλίγος δὲ χαλκὸς καὶ σίδηρος, ἔτι δὲ 

καττίτερος καὶ τἄλλα τὰ πρὸς κόσμον τε καὶ χρείαν καὶ πολεμικὴν 

παρασκευὴν ἀνήκοντα. 3 χωρὶς δὲ τῶν δημητριακῶν καρπῶν φύεται 

κατὰ τὴν Ἰνδικὴν πολλὴ μὲν κέγχρος, ἀρδευομένη τῇ τῶν ποταμίων 

ναμάτων δαψιλείᾳ, πολὺ δ’ ὄσπριον καὶ διάφορον, ἔτι δ’ ὄρυζα καὶ ὁ 

προσαγορευόμενος βόσπορος, καὶ μετὰ ταῦτ’ ἄλλα πολλὰ τῶν πρὸς 

διατροφὴν χρησίμων· καὶ τούτων τὰ πολλὰ ὑπάρχει αὐτοφυῆ. οὐκ 

ὀλίγους δὲ καὶ ἄλλους ἐδωδίμους καρποὺς φέρει δυναμένους τρέφειν 

ζῷα, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. 4 διὸ καί φασι μηδέποτε τὴν 

Ἰνδικὴν ἐπισχεῖν λιμὸν ἢ καθόλου σπάνιν τῶν πρὸς τροφὴν ἥμερον 

ἀνηκόντων. διττῶν γὰρ ὄμβρων ἐν αὐτῇ γινομένων καθ’ ἕκαστον 

ἔτος, τοῦ μὲν χειμερινοῦ, καθὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὁ σπόρος τῶν πυ-
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ρίνων γίνεται καρπῶν, τοῦ δ’ ἑτέρου κατὰ τὴν θερινὴν τροπὴν· καθ’ 

ἣν σπείρεσθαι συμβαίνει τὴν ὄρυζαν καὶ τὸν βόσπορον, ἔτι δὲ σή-

σαμον καὶ κέγχρον· κατὰ δὲ τὸ πλεῖστον ἀμφοτέροις τοῖς καρποῖς οἱ 

κατὰ τὴν Ἰνδικὴν ἐπιτυγχάνουσι, πάντων δὲ τελεσφορουμένων, 

θατέρου τῶν καρπῶν οὐκ ἀποτυγχάνουσιν. 5 οἵ τε αὐτοματίζοντες 

καρποὶ καὶ αἱ κατὰ τοὺς ἑλώδεις τόπους φυόμεναι ῥίζαι διάφοροι 

ταῖς γλυκύτησιν οὖσαι πολλὴν παρέχονται τοῖς ἀνθρώποις δαψί-

λειαν· πάντα γὰρ σχεδὸν τὰ κατὰ τὴν χώραν πεδία γλυκεῖαν ἔχει τὴν 

ἀπὸ τῶν ποταμῶν ἰκμάδα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὄμβρων τῶν ἐν τῷ θέρει 

[γινομένων] κατ’ ἐνιαυτὸν κυκλικῇ τινι περιόδῳ παραδόξως εἰω-

θότων γίνεσθαι δαψίλειαν, χλιαρῶν πιπτόντων ὑδάτων ἐκ τοῦ περι-

έχοντος ἀέρος, καὶ τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι ῥίζας ἕψοντος τοῦ καύματος, καὶ 

μάλιστα τῶν μεγάλων καλάμων. 6 συμβάλλονται δὲ παρὰ τοῖς Ἰν-

δοῖς καὶ τὰ νόμιμα πρὸς τὸ μηδέποτε ἔνδειαν τροφῆς παρ’ αὐτοῖς 

εἶναι· παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οἱ πολέμιοι καταφθεί-

ροντες τὴν χώραν ἀγεώργητον κατασκευάζουσι, παρὰ δὲ τούτοις τῶν 

γεωργῶν ἱερῶν καὶ ἀσύλων ἐωμένων, οἱ πλησίον τῶν παρατάξεων 

γεωργοῦντες ἀνεπαίσθητοι τῶν κινδύνων εἰσίν. 7 ἀμφότεροι γὰρ οἱ 

πολεμοῦντες ἀλλήλους μὲν ἀποκτείνουσιν ἐν ταῖς μάχαις, τοὺς δὲ 

περὶ τὴν γεωργίαν ὄντας ἐῶσιν ἀβλαβεῖς, ὡς κοινοὺς ὄντας ἁπάντων 

εὐεργέτας, τάς τε χώρας τῶν ἀντιπολεμούντων οὔτ’ ἐμπυρίζουσιν 

οὔτε δενδροτομοῦσιν. 

 (37.1) Ἔχει δὲ καὶ ποταμοὺς ἡ χώρα τῶν Ἰνδῶν πολλοὺς καὶ μεγά-

λους πλωτούς, οἳ τὰς πηγὰς ἔχοντες ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς πρὸς τὰς ἄρκ-

τους κεκλιμένοις φέρονται διὰ τῆς πεδιάδος, ὧν οὐκ ὀλίγοι συμμίσ-

γοντες ἀλλήλοις ἐμβάλλουσιν εἰς ποταμὸν τὸν ὀνομαζόμενον Γάγ-

γην. 2 οὗτος δὲ τὸ πλάτος γινόμενος σταδίων τριάκοντα φέρεται μὲν 

ἀπὸ τῆς ἄρκτου πρὸς μεσημβρίαν, ἐξερεύγεται δ’ εἰς τὸν ὠκεανόν, 

ἀπολαμβάνων εἰς τὸ πρὸς ἕω μέρος τὸ ἔθνος τὸ τῶν Γανδαριδῶν, 

πλείστους ἔχον καὶ μεγίστους ἐλέφαντας. 3 διὸ καὶ τῆς χώρας ταύτης 

οὐδεὶς πώποτε βασιλεὺς ἔπηλυς ἐκράτησε, πάντων τῶν ἀλλοεθνῶν 

φοβουμένων τό τε πλῆθος καὶ τὴν ἀλκὴν τῶν θηρίων. καὶ γὰρ Ἀλέ-

ξανδρος ὁ Μακεδὼν ἁπάσης τῆς Ἀσίας κρατήσας μόνους τοὺς Γαν-

δαρίδας οὐκ ἐπολέμησε· καταντήσας γὰρ ἐπὶ τὸν Γάγγην ποταμὸν 

μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, καὶ τοὺς ἄλλους Ἰνδοὺς καταπολεμήσας, 

ὡς ἐπύθετο τοὺς Γανδαρίδας ἔχειν τετρακισχιλίους ἐλέφαντας 

πολεμικῶς κεκοσμημένους, ἀπέγνω τὴν ἐπ’ αὐτοὺς στρατείαν. 4 ὁ δὲ 

παραπλήσιος τῷ Γάγγῃ ποταμός, προσαγορευόμενος δὲ Ἰνδός, ἄρ-

χεται μὲν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἄρκτων, ἐμβάλλων δὲ εἰς τὸν ὠκεανὸν 

ἀφορίζει τὴν Ἰνδικήν· πολλὴν δὲ δι-εξ-ιὼν πεδιάδα χώραν δέχεται 

ποταμοὺς οὐκ ὀλίγους πλωτούς, ἐπιφανεστάτους δ’ Ὕπανιν καὶ 

Ὑδάσπην καὶ Ἀκεσῖνον. 5 χωρὶς δὲ τούτων ἄλλο πλῆθος ποταμῶν 

παντοδαπῶν διαρρεῖ καὶ ποιεῖ κατάφυτον πολλοῖς κηπεύμασι καὶ 

καρποῖς παντοδαποῖς τὴν χώραν. τοῦ δὲ κατὰ τοὺς ποταμοὺς πλή-
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θους καὶ τῆς τῶν ὑδάτων ὑπερβολῆς αἰτίαν φέρουσιν οἱ παρ’ αὐτοῖς 

φιλόσοφοι καὶ φυσικοὶ τοιαύτην· 6 τῆς Ἰνδικῆς φασι τὰς περικειμέ-

νας χώρας, τήν τε Σκυθῶν καὶ Βακτριανῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἀριανῶν, 

ὑψηλοτέρας εἶναι τῆς Ἰνδικῆς, ὥστ’ εὐλόγως εἰς τὴν ὑποκειμένην 

χώραν πανταχόθεν συρρεούσας τὰς λιβάδας ἐκ τοῦ κατ’ ὀλίγον 

ποιεῖν τοὺς τόπους καθύγρους καὶ γεννᾶν ποταμῶν πλῆθος. 7 ἴδιον 

δέ τι συμβαίνει περί τινα τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικὴν ποταμῶν τὸν ὀνο-

μαζόμενον Σίλλαν, ῥέοντα δ’ ἔκ τινος ὁμωνύμου κρήνης· ἐπὶ γὰρ 

τούτου μόνου τῶν ἁπάντων ποταμῶν οὐδὲν τῶν ἐμβαλλομένων εἰς 

αὐτὸν ἐπιπλεῖ, πάντα δ’ εἰς τὸν βυθὸν καταδύεται παραδόξως. 

(38.1) Τὴν δ’ ὅλην Ἰνδικὴν οὖσαν ὑπερμεγέθη λέγεται κατοικεῖν 

ἔθνη πολλὰ καὶ παντοδαπά, καὶ τούτων μηδὲν ἔχειν τὴν ἐξ ἀρχῆς 

γένεσιν ἔπηλυν, ἀλλὰ πάντα δοκεῖν ὑπάρχειν αὐτόχθονα, πρὸς δὲ 

τούτοις μήτε ξενικὴν ἀποικίαν προσδέχεσθαι πώποτε μήτ’ εἰς ἀλλο-

εθνεῖς ἀπεσταλκέναι. 2 μυθολογοῦσι δὲ τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀνθρώ-

πους τροφαῖς μὲν κεχρῆσθαι τοῖς αὐτομάτως φυομένοις ἐκ τῆς γῆς 

καρποῖς, ἐσθῆσι δὲ ταῖς δοραῖς τῶν ἐγχωρίων ζῴων, καθάπερ καὶ 

παρ’ Ἕλλησιν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν τεχνῶν τὰς εὑρέσεις καὶ τῶν ἄλ-

λων τῶν πρὸς βίον χρησίμων ἐκ τοῦ κατ’ ὀλίγον γενέσθαι, τῆς χρείας 

αὐτῆς ὑφηγουμένης εὐφυεῖ ζῴῳ καὶ συνεργοὺς ἔχοντι πρὸς ἅπαντα 

χεῖρας καὶ λόγον καὶ ψυχῆς ἀγχίνοιαν. 3 μυθολογοῦσι δὲ παρὰ τοῖς 

Ἰνδοῖς οἱ λογιώτατοι, περὶ οὗ καθῆκον ἂν εἴη συντόμως διελθεῖν. 

φασὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀρχαιοτάτοις χρόνοις, παρ’ αὐτοῖς ἔτι τῶν ἀνθρώ-

πων κωμηδὸν οἰκούντων, παραγενέσθαι τὸν Διόνυσον ἐκ τῶν πρὸς 

ἑσπέραν τόπων ἔχοντα δύναμιν ἀξιόλογον· ἐπελθεῖν δὲ τὴν Ἰνδικὴν 

ἅπασαν, μηδεμιᾶς οὔσης ἀξιολόγου πόλεως [τῆς] δυναμένης ἀντι-

τάξασθαι. 4 ἐπιγενομένων δὲ καυμάτων μεγάλων, καὶ τῶν τοῦ Διο-

νύσου στρατιωτῶν λοιμικῇ νόσῳ διαφθειρομένων, συνέσει διαφέ-

ροντα τὸν ἡγεμόνα τοῦτον ἀπ-αγαγεῖν τὸ στρατόπεδον ἐκ τῶν πεδι-

νῶν τόπων εἰς τὴν ὀρεινήν· ἐν ταύτῃ δὲ πνεόντων ψυχρῶν ἀνέμων καὶ 

τῶν ναματιαίων ὑδάτων καθαρῶν ῥεόντων πρὸς αὐταῖς ταῖς πηγαῖς, 

ἀπαλλαγῆναι τῆς νόσου τὸ στρατόπεδον. ὀνομάζεσθαι δὲ τῆς ὀρει-

νῆς τὸν τόπον τοῦτον Μηρόν, καθ’ ὃν ὁ Διόνυσος ἐξέτρεψε τὰς 

δυνάμεις ἐκ τῆς νόσου· ἀφ’ οὗ δὴ καὶ τοὺς Ἕλληνας περὶ τοῦ θεοῦ 

τούτου παραδεδωκέναι τοῖς μεταγενεστέροις τεθράφθαι τὸν Διό-

νυσον ἐν μηρῷ. 5 μετὰ δὲ ταῦτα τῆς παραθέσεως τῶν καρπῶν ἐπιμε-

ληθέντα μεταδιδόναι τοῖς Ἰνδοῖς, καὶ τὴν εὕρεσιν τοῦ οἴνου καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων παραδοῦναι. πρὸς δὲ τούτοις πό-

λεών τε ἀξιολόγων γενηθῆναι κτίστην, μετ-αγαγόντα τὰς κώμας εἰς 

τοὺς εὐθέτους τόπους, τιμᾶν τε καταδεῖξαι τὸ θεῖον καὶ νόμους εἰσ-

ηγήσασθαι καὶ δικαστήρια, καθόλου δὲ πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων 

εἰσηγητὴν γενόμενον θεὸν νομισθῆναι καὶ τυχεῖν ἀθανάτων τιμῶν. 6 

ἱστοροῦσι δ’ αὐτὸν καὶ γυναικῶν πλῆθος μετὰ τοῦ στρατοπέδου 

περιάγεσθαι, καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς πολέμοις παρατάξεις τυμπάνοις 
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καὶ κυμβάλοις κεχρῆσθαι, μήπω σάλπιγγος εὑρημένης. βασιλεύ-

σαντα δὲ πάσης τῆς Ἰνδικῆς ἔτη δύο πρὸς τοῖς πεντήκοντα γήρᾳ τε-

λευτῆσαι. διαδεξαμένους δὲ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τὴν ἡγεμονίαν ἀεὶ τοῖς 

ἀφ’ ἑαυτῶν ἀπολιπεῖν τὴν ἀρχήν· τὸ δὲ τελευταῖον πολλαῖς γενεαῖς 

ὕστερον καταλυθείσης τῆς ἡγεμονίας δημοκρατηθῆναι τὰς πόλεις. 

(39.1) Περὶ μὲν οὖν τοῦ Διονύσου καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ τοιαῦτα 

μυθολογοῦσιν οἱ τὴν ὀρεινὴν τῆς Ἰνδικῆς κατοικοῦντες. τόν τε Ἡρα-

κλέα φασὶ παρ’ αὑτοῖς γεγενῆσθαι, καὶ παραπλησίως τοῖς Ἕλλησι 

τό τε ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντῆν αὐτῷ προσάπτουσι. 2 τῇ δὲ τοῦ σώ-

ματος ῥώμῃ καὶ ἀλκῇ πολλῷ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διενεγκεῖν, καὶ 

καθαρὰν ποιῆσαι τῶν θηρίων γῆν τε καὶ θάλατταν. γήμαντα δὲ 

πλείους γυναῖκας υἱοὺς μὲν πολλούς, θυγατέρα δὲ μίαν γεννῆσαι, 

καὶ τούτων ἐνηλίκων γενομένων πᾶσαν τὴν Ἰνδικὴν δι-ελόμενον εἰς 

ἴσας τοῖς τέκνοις μερίδας, ἅπαντας τοὺς υἱοὺς ἀποδεῖξαι βασιλέας, 

μίαν δὲ θυγατέρα θρέψαντα καὶ ταύτην βασίλισσαν ἀποδεῖξαι. 3 

κτίστην τε πόλεων οὐκ ὀλίγων γενέσθαι, καὶ τούτων τὴν ἐπιφανεστά-

την καὶ μεγίστην προσαγορεῦσαι Παλίβοθρα. κατασκευάσαι δ’ ἐν 

αὐτῇ καὶ βασίλεια πολυτελῆ καὶ πλῆθος οἰκητόρων καθιδρῦσαι· τήν 

τε πόλιν ὀχυρῶσαι τάφροις ἀξιολόγοις ποταμίοις ὕδασι πληρουμέ-

ναις. 4 καὶ τὸν μὲν Ἡρακλέα τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν ποιησά-

μενον ἀθανάτου τυχεῖν τιμῆς, τοὺς δ’ ἀπογόνους αὐτοῦ βασιλεύσαν-

τας ἐπὶ πολλὰς γενεὰς καὶ πράξεις ἀξιολόγους μεταχειρισαμένους 

μήτε στρατείαν ὑπερόριον ποιήσασθαι μήτε ἀποικίαν εἰς ἀλλοεθνεῖς 

ἀποστεῖλαι. ὕστερον δὲ πολλοῖς ἔτεσι τὰς πλείστας μὲν τῶν πόλεων 

δημοκρατηθῆναι, τινῶν δ’ ἐθνῶν τὰς βασιλείας διαμεῖναι μέχρι τῆς 

Ἀλεξάνδρου διαβάσεως. 5 Νομίμων δ’ ὄντων παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς ἐνίων 

ἐξηλλαγμένων θαυμασιώτατον ἄν τις ἡγήσαιτο τὸ καταδειχθὲν ὑπὸ 

τῶν ἀρχαίων παρ’ αὐτοῖς φιλοσόφων· νενομοθέτηται γὰρ παρ’ αὐτοῖς 

δοῦλον μὲν μηδένα εἶναι τὸ παράπαν, ἐλευθέρους δ’ ὑπάρχοντας τὴν 

ἰσότητα τιμᾶν ἐν πᾶσι. τοὺς γὰρ μαθόντας μήθ’ ὑπερέχειν μήθ’ ὑπο-

πίπτειν ἄλλοις κράτιστον ἕξειν βίον πρὸς ἁπάσας τὰς περιστάσεις· 

εὔηθες γὰρ εἶναι νόμους μὲν ἐπ’ ἴσης τιθέναι πᾶσι, τὰς δ’ οὐσίας ἀν-

ωμάλους κατασκευάζειν. 

(40.1) τὸ δὲ πᾶν πλῆθος τῶν Ἰνδῶν εἰς ἑπτὰ μέρη διῄρηται, ὧν ἐστι τὸ 

μὲν πρῶτον σύστημα φιλοσόφων, πλήθει μὲν τῶν ἄλλων μερῶν λει-

πόμενον, τῇ δ’ ἐπιφανείᾳ πάντων πρωτεῦον. ἀλειτούργητοι γὰρ ὄντες 

οἱ φιλόσοφοι πάσης ὑπουργίας οὔθ’ ἑτέρων κυριεύουσιν οὔθ’ ὑφ’ 

ἑτέρων δεσπόζονται. 2 παραλαμβάνονται δ’ ὑπὸ μὲν τῶν ἰδιωτῶν εἴς 

τε τὰς ἐν τῷ βίῳ θυσίας καὶ εἰς τὰς τῶν τετελευτηκότων ἐπιμελείας, 

ὡς θεοῖς γεγονότες προσφιλέστατοι καὶ περὶ τῶν ἐν ᾅδου μάλιστ’ 

ἐμπείρως ἔχοντες, ταύτης τε τῆς ὑπουργίας δῶρά τε καὶ τιμὰς λαμ-

βάνουσιν ἀξιολόγους· τῷ δὲ κοινῷ τῶν Ἰνδῶν μεγάλας παρέχονται 

χρείας παραλαμβανόμενοι μὲν κατὰ τὸ νέον ἔτος ἐπὶ τὴν μεγάλην 

σύνοδον, προλέγοντες δὲ τοῖς πλήθεσι περὶ αὐχμῶν καὶ ἐπομβρίας, 
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ἔτι δ’ ἀνέμων εὐπνοίας καὶ νόσων καὶ τῶν ἄλλων τῶν δυναμένων 

τοὺς ἀκούοντας ὠφελῆσαι. 3 τὰ μέλλοντα γὰρ προακούσαντες οἵ τε 

πολλοὶ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκπληροῦσιν ἀεὶ τὸ μέλλον ἐκλείπειν καὶ 

προκατασκευάζουσιν ἀεί τι τῶν χρησίμων. ὁ δ’ ἀποτυχὼν τῶν φι-

λοσόφων ἐν ταῖς προρρήσεσιν ἄλλην μὲν οὐδεμίαν ἀναδέχεται 

τιμωρίαν ἢ βλασφημίαν, ἄφωνος δὲ διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον. 4 δεύ-

τερον δ’ ἐστὶ μέρος τὸ τῶν γεωργῶν, οἳ τῷ πλήθει τῶν ἄλλων πολὺ 

προέχειν δοκοῦσιν. οὗτοι δὲ πολέμων καὶ τῆς ἄλλης λειτουργίας 

ἀφειμένοι περὶ τὰς γεωργίας ἀσχολοῦνται· καὶ οὐδεὶς ἂν πολέμιος 

περιτυχὼν γεωργῷ κατὰ τὴν χώραν ἀδικήσειεν ἄν, ἀλλ’ ὡς κοινοὺς 

εὐεργέτας ἡγούμενοι πάσης ἀδικίας ἀπέχονται. 5 διόπερ ἀδιάφθορος 

ἡ χώρα διαμένουσα καὶ καρποῖς βρίθουσα πολλὴν ἀπόλαυσιν παρ-

έχεται τῶν ἐπιτηδείων τοῖς ἀνθρώποις. βιοῦσι δ’ ἐπὶ τῆς χώρας μετὰ 

τέκνων καὶ γυναικῶν οἱ γεωργοί, καὶ τῆς εἰς τὴν πόλιν καταβάσεως 

παντελῶς ἀφεστήκασι. τῆς δὲ χώρας μισθοὺς τελοῦσι τῷ βασιλεῖ διὰ 

τὸ πᾶσαν τὴν Ἰνδικὴν βασιλικὴν εἶναι, ἰδιώτῃ δὲ μηδενὶ γῆν ἐξεῖναι 

κεκτῆσθαι· χωρὶς δὲ τῆς μισθώσεως τετάρτην εἰς τὸ βασιλικὸν τε-

λοῦσι. 6 τρίτον δ’ ἐστὶ φῦλον τὸ τῶν βουκόλων καὶ ποιμένων καὶ 

καθόλου πάντων τῶν νομέων, οἳ πόλιν μὲν ἢ κώμην οὐκ οἰκοῦσι, 

σκηνίτῃ δὲ βίῳ χρῶνται, οἱ δ’ αὐτοὶ καὶ κυνηγοῦντες καθαρὰν 

ποιοῦσι τὴν χώραν ὀρνέων τε καὶ θηρίων. εἰς ταῦτα δ’ ἀσκοῦντες καὶ 

φιλοτεχνοῦντες ἐξημεροῦσι τὴν Ἰνδικήν, πλήθουσαν πολλῶν καὶ 

παντοδαπῶν θηρίων τε καὶ ὀρνέων τῶν κατεσθιόντων τὰ σπέρματα 

τῶν γεωργῶν. 

(41.1) τέταρτον δ’ ἐστὶ μέρος τὸ τῶν τεχνιτῶν· καὶ τούτων οἱ μέν 

εἰσιν ὁπλοποιοί, οἱ δὲ τοῖς γεωργοῖς ἤ τισιν ἄλλοις τὰ χρήσιμα πρὸς 

ὑπηρεσίαν κατασκευάζουσιν. οὗτοι δ’ οὐ μόνον ἀτελεῖς εἰσιν, ἀλλὰ 

καὶ σιτομετρίαν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ λαμβάνουσι. 2 πέμπτον δὲ τὸ 

στρατιωτικόν, εἰς τοὺς πολέμους εὐθετοῦν, τῷ μὲν πλήθει δεύτερον, 

ἀνέσει δὲ καὶ παιδιᾷ πλείστῃ χρώμενον ἐν ταῖς εἰρήναις. τρέφεται δ’ 

ἐκ τοῦ βασιλικοῦ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν πολεμι-

στῶν ἵππων τε καὶ ἐλεφάντων. 3 ἕκτον δ’ ἐστὶ τὸ τῶν ἐφόρων· οὗτοι 

δὲ πολυπραγμονοῦντες πάντα καὶ ἐφορῶντες τὰ κατὰ τὴν Ἰνδικὴν 

ἀπαγγέλλουσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἐὰν δ’ ἡ πόλις αὐτῶν ἀβασίλευτος ᾖ, 

τοῖς ἄρχουσιν. 4 ἕβδομον δ’ ἐστὶ μέρος τὸ βουλεῦον μὲν καὶ συν-

εδρεῦον τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευομένοις, πλήθει μὲν ἐλάχιστον, 

εὐγενείᾳ δὲ καὶ φρονήσει μάλιστα θαυμαζόμενον· ἐκ τούτων γὰρ οἵ 

τε σύμβουλοι τοῖς βασιλεῦσίν εἰσιν οἵ τε διοικηταὶ τῶν κοινῶν καὶ 

οἱ δικασταὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, καὶ καθόλου τοὺς ἡγεμόνας καὶ 

τοὺς ἄρχοντας ἐκ τούτων ἔχουσι. 5 τὰ μὲν οὖν μέρη τῆς διῃρημένης 

πολιτείας παρ’ Ἰνδοῖς σχεδὸν ταῦτ’ ἔστιν· οὐκ ἔξεστι δὲ γαμεῖν ἐξ 

ἄλλου γένους ἢ προαιρέσεις ἢ τέχνας μεταχειρίζεσθαι, οἷον στρα-

τιώτην ὄντα γεωργεῖν ἢ τεχνίτην ὄντα φιλοσοφεῖν. 

(42.1) Ἔχει δ’ ἡ τῶν Ἰνδῶν χώρα πλείστους καὶ μεγίστους ἐλέφαντας, 
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ἀλκῇ τε καὶ μεγέθει πολὺ διαφέροντας. ὀχεύεται δὲ τοῦτο τὸ ζῷον 

οὐχ ὥσπερ τινές φασιν, ἐξηλλαγμένως, ἀλλ’ ὁμοίως ἵπποις καὶ τοῖς 

ἄλλοις τετράποσι ζῴοις· κυοῦσι δὲ τοὺς μὲν ἐλαχίστους μῆνας ἑκ-

καίδεκα, τοὺς δὲ πλείστους ὀκτωκαίδεκα. 2 τίκτουσι δὲ καθάπερ 

ἵπποι κατὰ τὸ πλεῖστον ἕν, καὶ τρέφουσι τὸ γεννηθὲν αἱ μητέρες ἐπ’ 

ἔτη ἕξ. ζῶσι δ’ οἱ πλεῖστοι καθάπερ ὁ μακροβιώτατος ἄνθρωπος, οἱ 

δὲ μάλιστα γηράσαντες ἔτη διακόσια. 3 Εἰσὶ δὲ παρ’ Ἰνδοῖς καὶ ἐπὶ 

τοὺς ξένους ἄρχοντες τεταγμένοι καὶ φροντίζοντες, ὅπως μηδεὶς ξέ-

νος ἀδικῆται· τοῖς δ’ ἀρρωστοῦσι τῶν ξένων ἰατροὺς εἰσάγουσι καὶ 

τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν ποιοῦνται, καὶ τελευτήσαντας θάπτουσιν, ἔτι 

δὲ τὰ καταλειφθέντα χρήματα τοῖς προσήκουσιν ἀποδιδόασιν. 4 οἵ 

τε δικασταὶ τὰς κρίσεις παρ’ αὐτοῖς ἀκριβῶς διαγινώσκουσι, καὶ 

πικρῶς τοῖς ἁμαρτάνουσι προσφέρονται. περὶ μὲν οὖν τῆς Ἰνδικῆς 

καὶ τῶν κατ’ αὐτὴν ἀρχαιολογουμένων ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖ-

σιν. 
 
 
 
Griechische Inschriften aus Indien 
 
1. Kandahar (um 250 v. Chr.; Griech. - Aram: Aśoka-Inschrift) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aus einem Gymnasium in Ai Khanoum am Oxus (Afghanistan; Alex-

andreia am Oxus?) 
 
 
 
 
Pronaos eines Heroons 
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3. Aus einem Heroon in Ai Khanoum (Steinblock mit 2 Inschriften): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrian: Die Elefantenjagd (im ionischen Dialekt) 
 
(13.1) Θηρῶσι δὲ Ἰνδοὶ τὰ μὲν ἄλλα ἄγρια θηρία κατάπερ καὶ Ἕλ-

ληνες, ἡ δὲ τῶν ἐλεφάντων σφιν θήρα οὐδέν τι ἄλλῃ ἔοικεν, ὅτι καὶ 

ταῦτα τὰ θηρία οὐδαμοῖσιν ἄλλοισι θηρίοις ἐπέοικεν. 2 ἀλλὰ τόπον 

γὰρ ἐπιλεξάμενοι ἄπεδον καὶ καυματώδεα ἐν κύκλῳ τάφρον ὀρύσ-

σουσιν, ὅσον μεγάλῳ στρατοπέδῳ ἐπαυλίσασθαι. τῆς δὲ τάφρου τὸ 

εὖρος ἐς πέντε ὀργυιὰς ποιέονται, βάθος τε ἐς τέσσαρας. 3 τὸν δὲ 

χοῦν, ὅντινα ἐκβάλλουσιν ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ἐπὶ τὰ χείλεα ἑκάτερα 

τῆς τάφρου ἐπιφορήσαντες ἀντὶ τείχεος διαχρέονται, 4 αὐτοὶ δὲ ὑπὸ 

τῷ χώματι τῷ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ἔξω τῆς τάφρου σκηνάς σφιν ὀρυκ-

τὰς ποιέονται, καὶ διὰ τουτέων ὀπὰς ὑπολείπονται, δι’ ὧν φῶς τε 

αὐτοῖσιν εἰσέρχεται καὶ τὰ θηρία προσάγοντα καὶ ἐσελαύνοντα ἐς τὸ 

ἕρκος σκέπτονται. 5 ἐνταῦθα ἐντὸς τοῦ ἕρκεος καταστήσαντες τῶν 

τινας θηλέων τρεῖς ἢ τέσσαρας, ὅσαι μάλιστα τὸν θυμὸν χειροήθεες, 

μίαν εἴσοδον ἀπολιμπάνουσι κατὰ τὴν τάφρον, γεφυρώσαντες τὴν 

τάφρον· καὶ ταύτῃ χοῦν τε καὶ πόαν πολλὴν ἐπιφέρουσι τοῦ μὴ ἀρί-

δηλον εἶναι τοῖσι θηρίοισι τὴν γέφυραν, μή τινα δόλον ὀισθῶσιν. 6 

αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκποδὼν σφᾶς <ποι>έουσι κατὰ τῶν σκηνέων τῶν ὑπὸ 

τῇ τάφρῳ δεδυκότες, οἱ δὲ ἄγριοι ἐλέφαντες ἡμέρης μὲν οὐ πελάζου-

σι τοῖσιν οἰκουμένοισι, νύκτωρ δὲ πλανῶνταί τε πάντη καὶ ἀγεληδὸν 

νέμονται τῷ μεγίστῳ καὶ γενναιοτάτῳ σφῶν ἑπόμενοι, κατάπερ αἱ 

βόες τοῖσι ταύροισιν. 7 ἐπεὰν ὦν τῷ ἕρκει πελάσωσι, τήν τε φωνὴν 

ἀκούοντες τῶν θηλέων καὶ τῇ ὀδμῇ αἰσθόμενοι, δρόμῳ ἵενται ὡς ἐπὶ 

τὸν χῶρον τὸν πεφραγμένον· ἐκ-περι-ελθόντες δὲ τῆς τάφρου τὰ χεί-

λεα, εὖτ’ ἂν τῇ γεφύρῃ ἐπιτύχωσιν, κατὰ ταύτην ἐς τὸ ἕρκος ὠθέον-

ται. 8 οἱ δὲ ἄνθρωποι αἰσθόμενοι τὴν ἔσοδον τῶν ἐλεφάντων τῶν 

ἀγρίων, οἳ μὲν αὐτῶν τὴν γέφυραν ὀξέως ἀφ-εῖλον, οἳ δὲ ἐπὶ τὰς 
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πέλας κώμας ἀποδραμόντες ἀγγέλλουσι τοὺς ἐλέφαντας, ὅτι ἐν τῷ 

ἕρκει ἔχονται· 9 οἳ δὲ ἀκούσαντες ἐπιβαίνουσι τῶν κρατίστων τε τὸν 

θυμὸν καὶ [τῶν] χειροηθεστάτων ἐλεφάντων, ἐπιβάντες δὲ ἐλαύ-

νουσιν ὡς ἐπὶ τὸ ἕρκος, ἐλάσαντες δὲ οὐκ αὐτίκα μάχης ἅπτονται, 

ἀλλ’ ἐῶσι γὰρ λιμῷ τε ταλαιπωρηθῆναι τοὺς ἀγρίους ἐλέφαντας καὶ 

ὑπὸ τῷ δίψει δουλωθῆναι. 10 εὖτ’ ἂν δέ σφισι κακῶς ἔχειν δοκέωσι, 

τηνικαῦτα ἐπι-στήσαντες αὖθις τὴν γέφυραν ἐλαύνουσί τε ὡς ἐς τὸ 

ἕρκος, καὶ τὰ μὲν πρῶτα μάχη ἵσταται κρατερὴ τοῖσιν ἡμέροισι τῶν 

ἐλεφάντων πρὸς τοὺς ἑαλωκότας· ἔπειτα κρατέονται μὲν κατὰ τὸ 

εἰκὸς οἱ ἄγριοι ὑπό τε τῇ ἀθυμίῃ καὶ τῷ λιμῷ ταλαιπωρούμενοι. 11 οἳ 

δὲ ἀπὸ τῶν ἐλεφάντων καταβάντες παρειμένοισιν ἤδη τοῖσιν ἀγρί-

οισι τοὺς πόδας ἄκρους συνδέουσιν, ἔπειτα ἐγκελεύονται τοῖσιν 

ἡμέροισι πληγαῖς σφᾶς κολάζειν πολλαῖς, ἔστ’ ἂν ἐκεῖνοι ταλαιπω-

ρεύμενοι ἐς γῆν πέσωσι. παραστάντες δὲ βρόχους περιβάλλουσιν 

αὐτοῖσι κατὰ τοὺς αὐχένας, καὶ αὐτοὶ ἐπιβαίνουσι κειμένοισι. 12 τοῦ 

δὲ μὴ ἀποσείεσθαι τοὺς ἀμβάτας μηδέ τι ἄλλο ἀτάσθαλον ἐργά-

ζεσθαι, τὸν τράχηλον αὐτοῖσιν ἐν κύκλῳ μαχαιρίῳ ὀξεῖ ἐπιτέμνουσι, 

καὶ τὸν βρόχον κατὰ τὴν τομὴν περιδέουσιν, ὡς ἀτρέμα ἔχειν τὴν 

κεφαλήν τε καὶ τὸν τράχηλον ὑπὸ τοῦ ἕλκεος. 13 εἰ γὰρ περιστρέ-

φοιντο ὑπὸ ἀτασθαλίης, τρίβεται αὐτοῖσι τὸ ἕλκος ὑπὸ τῷ κάλῳ. 

οὕτω μὲν ὦν ἀτρέμα ἴσχουσι καὶ αὐτοὶ γνωσιμαχέοντες ἤδη ἄγονται 

κατὰ τὸν δεσμὸν πρὸς τῶν ἡμέρων. 

(14.1) ὅσοι δὲ νήπιοι αὐτῶν ἢ διὰ κακότητα οὐκ ἄξιοι ἐκτῆσθαι, 

τούτους ἐῶσιν ἀπαλλάττεσθαι ἐς τὰ σφέτερα ἤθεα. 2 ἀγ<αγ>όντες δὲ 

εἰς τὰς κώμας τοὺς ἁλόντας τοῦ τε χλωροῦ καλάμου καὶ τῆς πόας τὰ 

πρῶτα ἐμφαγεῖν ἔδοσαν, 3 οἳ δὲ ὑπὸ ἀθυμίης οὐκ ἐθέλουσιν οὐδὲν 

σιτέεσθαι, τοὺς δὲ περιιστάμενοι οἱ Ἰνδοὶ ᾠδαῖσι τε καὶ τυμπάνοισι 

καὶ κυμβάλοισιν ἐν κύκλῳ κρούοντές τε καὶ ἐπᾴδοντες κατευνά-

ζουσι. 4 θυμόσοφον γάρ, εἴπερ τι ἄλλο θηρίον, ὁ ἐλέφας, καί τινες 

ἤδη αὐτῶν τοὺς ἀμβάτας σφῶν ἐν πολέμῳ ἀποθανόντας ἄραντες 

αὐτοὶ ἐξήνεγκαν ἐς ταφήν, οἳ δὲ καὶ ὑπερήσπισαν κειμένους, οἳ δὲ 

καὶ πεσόντων προεκινδύνευσαν, ὃ δέ τις πρὸς ὀργὴν ἀποκτείνας τὸν 

ἀμβάτην ὑπὸ μετανοίης τε καὶ ἀθυμίης ἀπέθανεν. 5 εἶδον δὲ ἔγωγε 

καὶ κυμβαλίζοντα ἤδη ἐλέφαντα καὶ ἄλλους ὀρχεομένους, κυμ-

βάλοιν τῷ κυμβαλίζοντι πρὸς τοῖν σκελοῖν τοῖν ἔμπροσθεν προσ-

ηρτημένοιν, καὶ πρὸς τῇ προβοσκίδι καλεομένῃ ἄλλου κυμβάλου· 6 ὃ 

δὲ ἐν μέρει τῇ προβοσκίδι ἔκρουε τὸ κύμβαλον ἐν ῥυθμῷ πρὸς 

ἑκατέροιν τοῖν σκελοῖν, οἳ δὲ ὀρχεόμενοι ἐν κύκλῳ τε ἐχόρευον, καὶ 

ἐπαίροντές τε καὶ ἐπικάμπτοντες τὰ ἔμπροσθεν σκέλεα ἐν τῷ μέρει ἐν 

ῥυθμῷ καὶ οὗτοι ἔβαινον, καθότι ὁ κυμβαλίζων σφίσιν ὑφηγέετο. 7 

βαίνεται δὲ ἐλέφας ἦρος ὥρῃ, κατάπερ βοῦς ἢ ἵππος, ἐπεὰν τῇσι 

θηλέῃσιν αἱ παρὰ τοῖσι κροτάφοισιν ἀναπνοαὶ ἀνοιχθεῖσαι ἐκ-

πνέωσιν. κύει δὲ τοὺς ἐλαχίστους μὲν ἑκκαίδεκα μῆνας, τοὺς 

πλείστους δὲ ὀκτωκαίδεκα. τίκτει δὲ ἕν, κατάπερ ἵππος, καὶ τοῦτο 
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ἐκτρέφει τῷ γάλακτι ἐς ἔτος ὄγδοον. 8 ζῶσι δὲ ἐλεφάντων οἱ πλεῖστα 

ἔτεα ζῶντες ἐς διηκόσια, πολλοὶ δὲ νόσῳ προτελευτῶσιν αὐτῶν· γήρᾳ 

δὲ ἐς τόσον ἔρχονται. 9 καὶ ἔστιν αὐτοῖσι τῶν μὲν ὀφθαλμῶν ἴαμα τὸ 

βόειον γάλα ἐγχεόμενον, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας νόσους ὁ μέλας οἶνος πι-

νόμενος, ἐπὶ δὲ τοῖσιν ἕλκεσι τὰ ὕεια κρέα ὀπτώμενα καὶ καταπλασ-

σόμενα· ταῦτα παρ’ Ἰνδοῖσίν ἐστιν αὐτοῖσι ἰάματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wörterhilfen zu Diodor: 
     
 35 1 tetrãpleurow, -on vierseitig 
  1/2 ≤ énatolÆ Aufgang; Osten 
   neÊv sich neigen 
   ἡ πλευρά Seite, Flanke 
  1/2 ≤ meshmbr€a Mittag; Süden 
  1/2 afl êrktoi Bärinnen; Norden 
   di-e€rgv abtrennen 
  1/2 ≤ dÊsiw Untergang; Westen 
   di-e€lhfen Perf. zu dia-lambãnv 
  2 ı t«n yerin«n trop«n 

kÊklow 
Kreis der Sommersonnenwende (Wendekreis des 
Krebses) 

   ê-skiow, -on schattenlos 
   ı gn≈⋲mvn Zeiger (an der Sonnenuhr); Massstab 
   ἀθεώρητος, -ον unsichtbar 
   ı érktoËrow Bärenhüter (Sternbild: Bootes) 
  3 κάρπιμος fruchtbringend 
   plhyÊv voll sein 
   καρποφόρος fruchtbringend 
   διάφορος h. herausragend 
   δια-ρρέω durchfliessen 
   érdeÊv bewässern 
   διττός doppelt; zwei 
   κατ’ ἔτος jährlich 
   xersa›ow auf dem Lande lebend 
   πτηνός geflügelt 
   xorhg°v (Choreg sein:) gewähren, liefern 
   ἡ Λιβύη (Nord-)afrika 
   ≤ =opÆ Ausschlag, Entscheidung, Veranlassung 
 36 1 tÚ énãsthma Grösse, Wuchs 
   ὁ ὄγκος Masse, Gewicht 
   ὐπερφέρω überragen, übertreffen 
   leptomerÆw, -°w aus feinen Teilen bestehend 
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  2 παμφόρος alles tragend, fruchtbar 
  2/4 ἥμερος zahm; kultiviert 
   ≤ fl°c, flebÒw (Metall)ader 
   katãgeiow, -on unterirdisch 
   ı katt€terow Zinn 
  2/4 én-Ækv sich erstrecken, sich beziehen (auf) 
  3 χωρίς abgesehen von 
  3/4 ≤ k°gxrow Hirse 
   érdeÊv bewässern 
   tÚ nçma Flüssigkeit, Strom 
  3/5 ≤ dac€leia Überfluss, reichlicher Vorrat 
   tÚ ˆsprion Hülsenfrucht; Bohne 
  3/4 ≤ ˆruza Reis 
  3/4 ὁ βόσπορος (in dieser Bedeutung ein hapax legomenon) 
   αὐτοφυής von selbst gewachsen 
   §d≈⋲dimow essbar 
  4 καθόλου überhaupt, allgemein 
   ἡ σπάνις Mangel 
   ı ˆmbrow Regenguss, Regenzeit 
   xeimerinÒw winterlich 
   kayã wie 
   ὁ σπόρος Aussaat 
   pÊrinow aus Weizen, Weizen- 
   ≤ yerinØ tropÆ Sommersonnenwende 
   §pitugxãnv (+ Dat.) erfolgreich sein (mit) 
   τελεσφορέω zur Reife bringen 
   θατέρου = τοῦ ἑτέρου 
   épotugxãnv (+ Gen.) Pech haben (mit) 
  5 αὐτοματίζω von selbst wachsen 
   •l≈⋲dhw sumpfig 
   ἡ ῥίζα Wurzel 
   ἡ γλυκύτης, -τητος Süssigkeit 
   ≤ fikmãw, -ãdow Feuchtigkeit, Nässe 
   τὸ θέρος Sommer 

   ἡ κυκλικὴ περίοδος zyklischer Kreislauf 
   xliarÒw lauwarm 
   τὸ ἕλος Sumpf 
   ßcv kochen 
   ı kãlamow Schilfrohr 
  6 συμβάλλομαι beitragen 
   êsulow, -on unverletzt; unverletzlich 
   ≤ parãtajiw Schlachtordnung; Kampf 
   én-ep-a€syhtow (+ Gen.) nicht wahrnehmend 
   ἐμπυρίζω durch Feuer verwüsten 
   δενδροτομέω Bäume umhauen 
 37 1/4 plvtÒw schiffbar 
  1/4 ≤ pediãw Fläche, Ebene 
  1/4 ἐμ-βάλλω münden 
  2 tÚ plãtow Breite 
   §jereÊgomai sich ergiessen 
   ἀπο-λαμβάνω abschneiden; einschliessen 
   ἡ ἕως Morgenröte; Osten 
  3 ¶phluw herankommend; fremd 
   kat-antãv hinkommen 
   épogign≈⋲skv aufgeben 
  4 éf-or€zv begrenzen 
  5 κατάφυτος bepflanzt; bepflanzbar 
   tÚ kÆpeuma Gartenplanze 
   ἡ ὑπερβολή Übermass 
  6 εὐλόγως logischerweise 
   ≤ libãw, -ãdow Flut 
   §k toË... poie›n... ka‹ 

gennçn... 
(subst. Infinitive) 

   kãy-ugrow, -on sehr feucht 
  7 ı buyÒw Tiefe 
 38 1 ¶phluw herankommend; fremd 
   πρὸς τούτοις ausserdem 
   ἀπ-έσταλκα (Perf. zu ἀπο-στέλλω) 
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  2 ≤ dorã abgezogene Haut; Fell 
   §gx≈⋲riow, -on einheimisch 
   kayãper wie 
   ἐκ τοῦ κατ’ ὀλίγον allmählich 
   Ífhg°omai den Weg zeigen; anleiten (+ Akk.) 
   eÈfuÆw, -°w begabt 
   ı/≤ sunergÒw Helfer(in) 
   ≤ égx€noia schnelle Auffassungsgabe 
  3 lÒgiow, -a, -on gelehrt; geschichtskundig 
   καθ-ῆκόν ἐστιν es ist angemessen 
   suntÒmvw di°rxomai kurz durchgehen/ berichten 
   kvmhdÒn in Dörfern 
   ≤ dÊnamiw auch: die Streitmacht 
  4 tÚ kaËma Hitze, Glut 
   loimikÒw, -Æ, -Òn Pest- 
   ἡ σύνεσις Verstand, Einsicht 
   διαφέρω sich unterscheiden; sich auszeichnen 
  4/6 tÚ stratÒpedon Heerlager; Heer (im Feld) 
   pedinÒw, -Æ, -Òn eben, flach 
   ≤ ÙreinÆ Gebirgsland; Bergland 
   namatia›ow, -a, -on fliessend, flüssig 
   παρα-δέδωκα (Perf. zu παρα-δίδωμι) 
   ofl metagen°steroi die später Geborenen, die Nachfahren 
   τέθραµµαι (Perf. zu tr°fv) 
   ı mhrÒw Schenkel 
  5 ≤ parãyesiw Vorsetzen; “Zubereitung” 
   ı kt€sthw Gründer 
   ≤ k≈⋲mh Dorf 
   ὁ εἰσηγητής Einführer; Urheber 
  6 ≤ parãtajiw Schlachtlinie, Schlachtordnung 
   ἐπι-μέλομαι + Gen. sich kümmern um 
   ὁ κτίστης Gründer 
   tÚ tÊmpanon Handpauke; Tambourin 
   tÚ kÊmbalon Metallbecken; Zimbel 

   ἡ σάλπιγξ Trompete 
   ἀπολείπω zurücklassen 
 39 1 ≤ ÙreinÆ Gebirgsland; Bergland 
   tÚ =Òpalon Keule 
   ≤ leont∞ Löwenhaut 
   pros-ãptv anknüpfen; hinzufügen, verleihen 
  2 di-enegke›n (Aor. zu dia-f°rv) 
   §gãmhsa zu gam°v 
   §nÆlikow, -on/ §n∞lij, 

-ikow 
erwachsen 

   di-air°v abtrennen 
   ≤ bas€lissa Königin 
  3 ı kt€sthw Gründer 
   tå bas€leia Königspalast 
   polutelÆw, -°w teuer, prächtig 
   ὁ ofikÆtvr, -torow Bewohner, Ansiedler 
   kay-idrÊv ansiedeln 
   ÙxurÒv befestigen, festmachen 
   ≤ tãfrow Graben 
  4 ἡ μετάστασις Weggang 
   ÍperÒriow, -on ausländisch, ins Ausland 
   ≤ diãbasiw Übergang 
  5 §jhllagm°now, -h, -on fremdartig, absonderlich 
   κατ-εδείχθην (Aor. Pass. zu κατα-δείκνυμι: einführen) 
   νομοθετέω als Gesetz aufstellen 
   Íper°xein/Ípop€ptein von mayÒntaw abhängig 
   ὑπερ-έχω + Dat. übertreffen; mehr haben als 
   ὑπο-πίπτω + Dat. sich beugen vor 
   ≤ per€stasiw Umstand; Not 
   eÈÆyhw, -ew einfältig, töricht 
   §p' ‡shw in gleicher Weise 
   én≈⋲malow, -on ungleich, verschieden 
 40 1 δι-ῄρημαι (Perf. Pass. zu δι-αιρέω: auseinandernehmen, 

teilen) 
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   tÚ sÊsthma Gruppe, Kollegium 
   prvteÊv der erste sein 
   éleitoÊrghtow frei von Staatslasten 
   ≤ Ípourg€a Dienst(leistung) 
   kurieÊv Herr sein 
  2 paralambãnv jem. zu / als etw. nehmen 
   ≤ xre€a hier: Nutzen 
   ı aÈxmÒw Trockenheit, Dürre 
   ı §pombr€a Beregnung, Überschwemmung 
   ἡ εὔπνοια freies Blasen 
  3 προ-ακούω vorher hören 
   ἐκ-πληρόω auffüllen 
   épo-tugxãnv verfehlen 
   ἡ πρόρρησις Vorhersage 
   ≤ blasfhm€a Schmähung 
   ἄφωνος sprachlos, stumm 
  4 ἡ λειτουργία Dienst für den Staat 
   éf-eim°now zu ἀφ-εῖμαι (Perf. Passiv von éf-€hmi) 
   ésxol°omai beschäftigt sein 
  5 ἀδιάφθορος unverdorben; rein 
   br€yv grosses Gewicht haben; strotzen 
   ≤ épÒlausiw Genuss; Nutzen, Vorteil 
   βιόω leben 
   ἀφ-έστηκα (Perf. zu ἀφ-ίσταμαι) 
   τὸ βασιλικόν die königliche Kasse 
  6 τὸ φῦλον Gschlecht; Volksabteilung 
   skhn€thw (hier Adj.) Zelt- 
   κυνηγέω jagen 
   ὀρνέων (Gen. Pl. zu ὄρνις) 
   filotexn°v sich der Künste bedienen 
   §jhmerÒv zahm machen, urbar machen 
   πλήθω voll sein 
 41 1 ἡ ὑπηρεσία Dienst, Hilfe 
   ételÆw, -°w steuerfrei 

   ≤ sitometr€a Getreidespende 
  2 eÈyet°v passend sein 
   ἡ ἄνεσις Ruhe; Freizeit 
  3 ı ¶forow Aufseher 
   πολυπραγμονέω genau erforschen 
   épagg°llv (ver)melden, berichten 
   ı êrxvn Beamter 
  4 sunedreÊv zusammen beraten 
   ı dioikhtÆw Verwalter 
   ἀμφισβητέω streiten 
  5 ≤ proa€resiw Vorsatz, Gesinnung; hier: Lebensform 
   μεταχειρίζομαι betreiben, üben 
 42 1 ÙxeÊomai sich begatten 
   §jhllagm°nvw fremdartig, absonderlich 
   kÊv (= ku°v) trächtig sein 
  2 κατὰ τὸ πλεῖστον gewöhnlich 
   γηράσκω altern (Aor. ἐγήρασα) 
  3 érrvst°v krank sein 
   prosf°romai (+ Dat.) vorgehen (gegen) 
  4 ἀρχαιολογέω über alte Dinge reden 
   ἀρκέομαι sich begnügen 
   tå =hy°nta (zu l°gv) 
     
Wörterhilfen zu den Inschriften aus Indien: 
     
 1 2 Piodãsshw Piyadassi (der lieb Blickende, der den Göttern 

lieb ist) = Aśoka 
  5 eÈyhn°v (= eÈyen°v) gedeihen 
  6 ¶mcuxow, -on beseelt 
  7 ὁ θηρευτής Jäger 
   ı èlieÊw Fischer 
  9 ékratÆw, -°w nicht enthaltsam, unmässig, ausschweifend 
   ≤ ékras€a Unenthaltsamkeit, Unmässigkeit 
  10 §nÆkoow, -on gehorsam 



 Lektüre antiker Texte für ArchäologInnen  

   © Christian Utzinger 

15 

  11f. parå tÚ prÒteron ? 
  12 lv€vn, l≈⋲Ûon besser, vorteilhafter 
     
 3a 2 τὸ ῥῆμα Wort 
   ér€gnvtow, -on sehr bekannt 
   ἡ Πυθώ Delphi 
   ±gãyeow, -a, -on hochheilig 
  3 ἔνθεν von dort 
   ἐπιφραδέως sorgfältig 
  4 ßzv (e·sato) setzen, stellen, legen 
   thlaugÆw, -°w weithin leuchtend 
   Kin°aw (Gründer der Stadt) 
 3b  κόσμιος wohl erzogen, anständig 
   ἐγκρατής beherrscht 
     
Wörterhilfen zu Arrian: 
     
 13 1/6 katãper wie 
   ¶oika/ ἐπ-έοικα gleichen 
   oÈdamÒw, -Æ, -Òn keiner 
  2 ἐπι-λέγομαι sich auswählen 
   êpedow, -on eben, flach 
   kaumat≈⋲dhw, -ew brennend heiss 
   ἡ τάφρος Graben 
   ÙrÊssv graben 
   ὅσον wie 
   §paul€zomai biwakieren 
   ≤ Ùrguiã Klafter (6 Fuss; ca. 1,85 m) 
  3 ı xoËw, -oË Schutt 
   tÚ ˆrugma Grube, Graben 
   tÚ xe›low Lippe; Rand 
   ἐπιφορέω daraufschütten 
  4 tÚ x«ma Damm, Wall 
   ≤ skhnÆ Verdeck, Hütte, Zelt 

   ÙruktÒw, -Æ, -Òn gegraben 
   ≤ ÙpÆ Luke, Loch 
  4/7 tÚ ßrkow Umfriedung 
  5/7 θῆλυς weiblich 
  5/9 xeiroÆyhw, -ew zahm 
   épolimpãnv = épole€pv 
   gefurÒv überbrücken 
   ταύτῃ hier 
   ἡ πόα Gras 
   toË mÆ + AcI (final: damit nicht...) 
   ἀρίδηλος offenbar 
   ἡ γέφυρα Brücke 
   »€syhn zu o‡omai: ahnen 
  6 ἐκποδών aus dem Weg 
   δύω versenken 
   ≤m°rhw bei Tage 
   πάντη überall 
   égelhdÒn in Herden 
  7 ἡ ὀδμή Geruch 
   ἵεμαι aufsuchen 
  7/9 ὡς ἐπί = ἐπί 
   frãttv einfrieden, einzäunen 
  7/10 eÔte bis; wenn 
   »y°omai sich drängen 
  8 ὀξέως schnell 
   ... τοὺς ἐλέφαντας, ὅτι... ... ὅτι οἱ ἐλέφαντες... (Prolepse) 
  9/10 ταλαιπωρέομαι sich abmühen, sich plagen 
   τὸ δίψος Durst 
  10 ὡς ἐς = ἐς 
   τὰ πρῶτα zuerst 
   •ãlvka (Perf. akt. zu èl€skomai) 
   κατὰ τὸ εἰκός wahrscheinlich; natürlich 
  11 par-eim°now zu par-€hmi: erschlafft, ermattet 
   οἱ πόδες ἄκροι Fussspitzen 
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   ἐγ-κελεύω = κελεύω 
   ≤ plhgÆ Schlag 
   ¶ste bis 
  11/12 ı brÒxow Schlinge 
   ὁ αὐχήν Hals 
  12 toË mÆ + AcI (final: damit nicht...) 
   ἀπο-σείω ab-schütteln 
   ı émbãthw Reiter 
   étãsyalow, -on übermütig 
   ı trãxhlow Hals, Nacken 
   τὸ μαχαίριον Messer 
   ὡς = ὥστε 
   étr°ma ruhig 
   tÚ ßlkow Wunde 
  13 ἡ ἀτασθαλία Übermut 
   ı kãlow (= kãlvw) Strick 
   gnvsimax°v anderen Sinnes werden 
 14 1 nÆpiow, -a, -on jugendlich, nicht ausgewachsen 
   ἔ-κτημαι (Perf. zu κτάομαι) 
   τὸ ἦθος Aufenthaltsort; Weideplatz 
  2 èlÒntew zu •ãlvn (Aor. zu èl€skomai) 
   ı xlvrÚw kãlamow grünes Schilf 
   ≤ poiã Gras 
  3 tÚ tÊmpanon Handpauke; Tambourin 
   tÚ kÊmbalon Metallbecken; Zimbel 
  3/6 kroÊv stossen, schlagen, klopfen 
   ἐπ-ᾴδω zusingen; durch Gesang gewinnen, bezirzen 
   κατ-ευνάζω einschläfern 
  4 yumÒsofow, -on von Natur weise, geschickt, erfinderisch 
   ἐξ-ήνεγκα (Aor. zu ἐκ-φέρω) 
   ἡ ταφή Bestattung 
   Íper-asp€zv schützen 
   prokinduneÊv (tinow) verteidigen 
   ≤ metãnoia Sinnesänderung, Reue 

  5 kumbal€zv die Metallbecken schlagen 
  5/6 Ùrx°omai tanzen 
   -oin Dual (Gen.)! 
   tÚ sk°low Schenkel, Bein 
   prosartãv anhängen 
  5/6 ≤ probosk€w Rüssel 
  6 §n m°rei der Reihe nach 
   §pikãmptv (um)biegen 
   kayÒti je nachdem, wie 
   ὐφ-ηγέοµαι anleiten 
  7 ba€nomai bespringen, begatten 
   tÚ ¶ar, ¶arow/∑row Frühling 
   katãper wie 
   θῆλυς weiblich 
   ı krÒtafow Schläfe 
   ≤ énapnoÆ Luftloch; Pore 
   én-e–xyhn zu én-o€gnumi  öffnen 
   ἐκ-πνέω aushauchen 
   kÊv trächtig sein 
   tÚ gãla, gãlaktow Milch 
  9 tÚ ‡ama Heilung; Heilmittel 
   tÚ bÒeion gãla Kuhmilch 
   ἐγ-χέω eingiessen 
   tÚ ßlkow Wunde 
   tå Ïeia kr°a Schweinefleisch 
   Ùptãv braten 
   kataplãssv bestreichen, beschmieren 
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