PETRE ALEXANDRESCU

CĂLĂTORIA

LUI HERODOT IN MAREA NEAGRA

Din nefericire ne-au rămas foarte puţine ştiri despre viaţa .,părintelui
istoriei". Acest sfătos povestitor, care cucereşte şi ostăzi pe cititor prin tonul
mucalit al istorisirii, În care transpare spiritul. simpatiile şi antipatiile.
intr-un cuvint: temperamentul său. nu a lăsat mai nimic despre propria
sa viaţă. De aceea, la o serie de Întrebări cercetătorul modern nu poate

oflo decit răspunsuri conjecturale, obţinute din datele ",u aluziile aflate
in operă.
Citeva elemente de biografie ne sînt totuşi cunoscute, iar dintre acestea două mi se par a avea o importanţă deosebită, atunci cind pornim
pe urmele sale, În călătoria din Marea Neagră. Primul este că cel
dintii istoric al grecilor (născut probabil intre 490 şi 485 i.e.n.), acela care
aven să-şi dedice viaţa imortolizării vidoriei IIOT asupra "barbarilor", nu ero
el Însuşi decît În parte grec. Provenea dintr-o familie În care tatăl mai
purta Încă nume car.ian, deşi unul din unchi, poetu:1 Panyasis, compusese
un cunoscut poem in limba g.eacă. Herodot se născuse intr-un oraş aflat
În partea cea mai puţin grecească - dacă se poate spune aşa - o lumii
egeene, şi anume la Holicarnas. Oraşul se găsea in colţul sudic al coastei
osiatice a Măr.ii Eg'ee, în provincia Cariei, unde se inttilneau 'c8i1 puţin trei
civilizaţii diferite: ace ea veche anatoliană a c01
rienilor, aceea greacă, care
nu afectase încă decit superficial tradiţii le indigene, şi, în sfîrşit, civiliza·
ţia Or.ientulJui Apropiat, În lultimele momente ale istoriei sale sub dominaţia perşilor achemenizi. Fiu al acestui oraş de la răscruce de Ilumi, Herodot s-a ,dezvoltat ca un spirit deschis ·10 ounoaşterea civN. izaţiilor .. barbare",
apropiindu-se de ele cu a, ceeaşi ourioz.itate ou 'core o pornit şi la cunoaş
terea diverselor părţi ale lumii elene.
Un al doilea element biografic este acela al exilulu i lui Herodot. In
vremea copi lăriei sale, Halicarnosul era condus de tiranu,1 Lygdamis, vasal
01 imperiu:l'ui persan. Familia istorioullrui, duşmană tiranu.lui, a porticipait la
o răscoală eşuată împotriva acestuia. In anii 488/7, Împreună cu ai săi,
Herodot a căutat refugiu la Samos. Aspiraţia către libertate este una din
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temele cele mai emaţionante din opera sa. Ea a făcut din Herodot un exilat, şi această situaţie este de prim interes pentru inţelegerea caracterului
operei. Pentru noi modern;i situaţia exilaţi lor din lumea greacă antică nu
este uşor de inţeles. Izgoniţi dintr-o cetate, ei erau primiţi cu suspiciune
În alta, fiind socot iţi elemente dizolvante ale ordinii şi stab ili tăţii instituţiilor. Aşa se face că Herodot, cu statutul de expatriat, a arătat Înţelegere
in peregrinăr il e sale atît pentru greci cit şi pentru străini, formindu-şi o
viziun e g lo bală asupra comunităţ il or cu care a luat contact, altfel
greu de realizat pentru cineva care or fi rămas in cuprinsul unei
singure cetăţi, rob al unui anumit patriotism local. Desigur că statutul de
expatriat a făcut dramatică viaţa sa personală. prin pierderea drepturilor
cetăţeneşti din cetatea de baştină, d ar exilul a insemnat poate o condiţie
determinantă pentru c'a Herodot să devină nu numai părintele istoriei universale dar şi al etnografiei.

CĂlĂTORIILE

Heroclot o călătorit mult. Minat de o nesăţioasă curiozitate, a stră
bătut lumea in lung şi in lat. Pentru a ne da seama de amploarea acestor
călătorii mă mulţumesc să arăt că el a bătut cu picioru l Egiptul, coborînd
adinc de-a lungul Nilului; a călătorit În Cirenaica, În regiunile pontice,

in Siria, traversînd deşertul pînă la Eufrat pentru a ajunge la Babilon În
Macedonia, Greci, Sicilia şi in Sudul Italiei, unde avea să se stab ilească În
final (in colon ia ateniană Thuribi din Sudul Calabriei). Din nefericire, nu
avem elemente externe pentru a putea situa cronologic aceste călătorii.
Este Însă probabil că ele erau deja Încheiate (cu excepţia celor din Ita lia
şi din Sicilia) inainte de 449, data incheierii păcii dintre Atena şi Persia.
Filologii au propus şi O cronologie relqtivă a călătoriilor. in cadru l unei
asemenea seri eri, călătoria În Marea Neagră se situează printre primele,
adică probabil În deceniul 460-450 i.e.n.

TRASEUL

CĂLĂTORIEI

DIN MAREA

NEAGRĂ

Punctul de intrare a fost Bizanţul, unde Herodot ven ise probabil de
la Samos. Inainte de a ajunge aici el făcuse esca le În Marea Marmara, la
Proconnes şi la Cyzic, ultimul dintre aceste două oraşe funcţionînd ca un
fel de "centru bancar" pentru unele colonii greceşti din Marea Neagră . De
aici adunase deja o serie de informaţii despre populaţiile din
stepele nord-pontice. Este imposibil de spus, după slabele aluzii din
Istoriile sale, dacă Herodot s-a Îndreptat apoi direct către Nord, sau dacă
a vizitat mai intii coasta sudică a Pontului Euxin. Comentatorii moderni
consideră mai probabilă cea de a doua ipoteză şi eu mă alătur acestora .
EI a ajuns deci, de-a lungul coastei Anatoliene În răsăritu l Mării Negre,
În Colchida. Această ţară, aşezată la poalele Caucazului, exercita de multă
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vreme o stranie fascina ·~ie asupra spiritului grec, care in miturile sale situa
acolo pe Medeea şi Una de aur, precum şi părţi din ciclul legendelor
Argonauţilor. Aici, unde nu cu multe secole În urmă Înflorise civilizaţia
Urartu , era - în veacul al V~lea i.e.n. - sediul unei formaţiuni politice, a
cărei capitală a fost recent identificată (Ia Va ni), şi este în curs de cercetare de către arheologii gruzini.

Nu ştim cît a zăbov'.t Herodot în Colchida. Datele culese de el nu sint
numeroase şi ele nu ~.e referă la restul ţărmului răsăl1itean al Pontului
Euxin, ceea ce ne face să presupunem că istoricul din Halicarnas nu a
continuat călătoria sa de-a lungul coastei mării către Nord. EI pare a se
fi Întors pe acelaşi dram, oprindu - se la aproximativ jumătatea distanţei
pînă la Bosfor, in apr0p iere de Sinope. pentru a traversa de aici Marea
Neagră, îndre ptind u-se către Nord, unde se afla portul Sindike, pe ţăr
mul meridional al peTJinsulei Taman. Ştim aceasta din mărturia lui Herodat, care (in cartea IV, cap. 86) declară că a măsurat el insuşi această
distanţă, durata traver! ă ri i fiind de trei zi le şi două nopţi. Informaţia este
preţioasă, deoarece rEprezintă cea mai vech e dovadă că grecii practicau
Încă de atunci nu non1ai cabotajul. adică navigaţ i a de-a lungul ţărmuri
lor, ci şi cursele in larg, cunoscînd regimul curenţilor şi al vînturilor din
bazinul Mării Negre.
Odată ajuns la Silldike, Herodot, fără a zăbovi, continuă către apus
pe ţărmurile Crimeii, probabil fără a da pe la Panticapaion (astăzi Kerci),
viitoarea capitală a regatului bosporan , pe care nu o aminteste niciodată
în Istorii . În schimb descrie cu destulă fidelitate tărmuriie Cri";'eei si situaţia ei etnografică. În sfirşit ajunge la Olb io , bog'atul oraş aşezat pe malul
apusean al limanului Bugului, aproape de vărsarea Nipru lui. Peisajul re giunii olbiene este prezentat cu oarecare culoare: .. De-a lungul [Niprului]
se află păşuni frumoase şi bo,]ate pentru turme; [fluviul] dă peşte mult,
de cel mai bun soi, iar apa lui este foarte bună de băut şi curge limpede
pe lîngă malurile mÎloase; culturile pe maluri sînt minunante iar iarba,
acolo unde pămintul nu este semănat, creşte uimitor de înoită; la gura
fluviului sarea se a lege de la sine in grămezi uriaşe de bu l gări (IV, 53)".
Olb ia a fost principala escală din călătoria lui Herodot in Marea
Neagră. Istoricul s-a instalat aici pentru o durată pe care nu o putem
preciza, suficientă Însă pentru a-i permite constituirea unui gros dosar de
informaţii. pe baza căruia va redacta relatarea despre Sciţic. De ce Heradat a ales Olbia şi nu Panticapaion, pe care - aşa cum am arătat - pare
să-I fi ocolit, deşi poziţia sa in cadrul lumii scitice şi legăturile vii cu
lumea greacă metropolitană erau cel puţin tot atît de importante? Desigur mu lte elemente de circumstanţă, astăzi im posibil de determinat, au
jucat un rol hotărîtor în alegerea lui Herodot. Este posibil insă ca anumite particularităţi ale poziţiei Olbiei să-I fi condus la decizia pe care a
luat-o. Situată într -o zonă fertilă, legată prin numeroase căi fluviale de
interiorul continental, Olbia era la acea dată poarta de pătrundere a
mărfurilor şi a negustorilor pînă adînc în mijlocul mişcătoarelor şi misterioaselor populaţii din interiorul actualului teritoriu al U.R.S.S. Cercetările
arheologice au arătat cit de departe pătrunseseră în veacul al V -lea Î.e.n.

30

P. ALEXANDRESCU

mărfurile 'primite de olbieni din Grecia, sau fabricate ch iar de ei : ele sînt
atestate pină in zona Bugului şi a Niprului Superior, dincolo de Kiev, fără
o se opri Însă acolo. Asemenea obiecte erau tranzacţionate din trib in trib
pină departe către răsărit, dincolo de Volga sau ch iar dincolo de Urali.
Odată cu mărfurile circulau insă şi ideile, informaţiile, poveştile - unele
mai fabuloase decît altele, - , iar piaţa centrală a Olbiei, agora, devenise locul de intilnire al oamenilor celor moi feluri ţ i . Aici se instalase Herodot pentru a asculta din gura unuia sau a altu ia tot felul de poveşti
despre o ţară septentrională, odinioară populată În imaginaţia grecilor de
monştri. Dar aici veneau şi informaţii despre regiunile de la opusul Sciţiei, cu care Olbienii aveau contacte diverse şi care îl interesau pe Heradat in aceeaşi măsură. Ori toate acestea nu se puteau aduna decît la
Olbia, şi aceasta pare a fi cîntărit decisiv in alegerea lui Herodol.
Herodot a intreprins şi unele drumuri in interiorul Sciţiei, dincolo de
hotarele "moşiei" olbien ilo r, a teritoriului lor agricol. Unul dintre ele s-a
desfăşurat de-a lungul Bugului, depărtare de 4 zile de oraş, pină la punctul numit pe limba scită Exampaios. AI doilea pare o fi avut ca ţe l mormintele princia re ale sciţilor, din ţinutul Niprului mijlociu, unde Herodot a
ajuns de-a lungul fluviului şi o afluentului acestuia Inguleţ.
Cine erou informatorii lui Herodot la Olbia ? Este sigur că unii dintre
ei erau chiar sciţi după cum mărturiseşte Însuşi istoricu1: "Ştiri nu este
greu că capeţi fie de la unii sciţi care ajung pină la ei [este vorba de
agripei], fie de la grecii din portul Boristheniţilor (Olbia) şi din alte porturi
a le Pontului (IV, 24)". Este vorba de sciţii mai mult sau moi puţin elenizaţi,
ca majoritatea localnicilor cu care Herodot a avut de-a face. Spre deosebire de alte călătorii ale sa le, ca aceea din Egipt sau din Orientul Apropiat, unde Herodot se adresase in special preoţilor, ca păstori oi tradiţiilor locale, la Olbia el işi culege datele de la negustori, care ştiau greceşte atît cît le era necesar pentru negoţul lor. Evident, insă că grecii din
Olbia ei inşişi erou principalii "subiecţi" oi anchetelor lui ; printre ei
Herodot aminteşte de un oarecare Tymnes, din apropierea familiei regelui
scit, care a dat citeva importante ştiri despre genealogia acestora.
După şederea la Olbia, Herodot o luat calea intoarsă. EI o făcut dru mul pe more, pe lingă ţărmul ve stic al Mării Negre, pină la Apollonia
Pontică (astăzi Sozopol, in Bulgaria), probabil fără escală. Aşa se explică
de ce despre Delta Dunării, pe lîngă care a trecut. nu consemnează nimic.
EI pare o nu se fi oprit nici la Histria, la acea dată unul dintre cele mai
stră lu cite oraşe din Marea Neagră . Sint insă motive să credem că la Apollonia Herodot s-a oprit, parcurgind restul drumului pină la Perinth (pe ma lul european al Mării MarmaTa), pe uscat, urcind cursul riului Tearos pînă
la izvoarele. după care călăto ria pontică se incheie.

CE A URMARIT HERODOT PRIN CALATORIA SA ?
Core o fost scopul călătoriei istoricului din Helicarnas ? Care a fost ţinta
anchetei' sale in această parte extrem septentrianală a lumii elene? Răs
punsul care ne vine imediat în m~ nte este că istoricul grec În intenţia de a
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scrie povestea marei Încleştări dintre greci şi perşi. a mers pe urmele expediţiei scitice a regelui Darius .- cea care a premers şi a pregătit intrucitva
poimul război greco-persan - pentru a studia şi a descrie cadrul etnograNc
în care ea s-a desfăşurat. ,Filologul german Felix Jacobi a intreprins însă o
confruntare Între itinerarul pe care 1-0 parcurs Heradat În Marea Neagră
şi acela al expediţiei lui Darius împotriva sciţilor. Din această confruntare
reiese destul de limpede că istoricul grec a vizitat o serie de locuri care
nu aveau nimic de-a face cu expediţie persană şi că În schimb nu a văzut
tocmai acelea prin care, după datele consemnate de el însuşi şi confirmate
de istoriografia
modernă,
Darius trecuse.
Prima
concluzie
care
se poate trage din aceste observaţii este că la data cind Herodot s-a
angajat in periplul pontic - care, aşa cum spuneam mai sus, este una
dintre cele dintii călătorii ale sale - el nu avea incă in minte
ideia alcătuirii unei istorii o perşilor, in cadrul povestirii conflictului grecopersan .
Este însă posibil ca în primele drumuri de cercetare, Herodot să nu
fi porni t ca istoric, ci ca geograf. Călătoria sa pontică trebuia să-i ofere
noi info rmaţii pentru o scriere asupra coastelor Mării Negre, care să repete
întru citva amplificind o descriere mai veche a mile.ianului Hekataios. Un
alt învăţat german, Kurt van Fritz, remarca interesul lui Herodot pentru
problemele legate de formarea continentelor şi de cele mai vechi incercări de cartograf.iere a lumii cunoscute de greci. Oricum ar sta lucrurile,
este destul de evident că atît călătoria pontică, cit şi o bună parte din
cele efectuate În lumea răsăriteană a Mediteranei, prin natura observatiilor consemnate în Istorii , indică interesul viu al lui Herodot, în vremeo
tinereţii sale, pentru etnografie şi geografie. Cind, În ce moment al vieţii
s-a hotărît să dev,ină istoric şi să scrie istoria celor două mari războaie
greco-persane nu se poate preciza. De răspunsul acesta ar depinde nu
numai înţelegerea dezvoltării personalităţii IUli Herodot, dar şi aceea a
constituirii istoriei ca disciplină autonomă. Sigur este Însă că preocupări
de asemenea ordin apar abia după ce el Îşi Încheiase călătoria pontică.
şi că Herodot nu se va mai reintoarce în Nord ulterior pentru a-şi completa
notele asupra ţin uturilor prin care Darius trecuse.
Herodot a redoctat relatări, pe care le numea 16goi ( = povestiri), ş i
despre celelalte călă torii ale sale. in Istorii s-au păstrat resturi din osemenea logoi despre Egipt, despre Samos, despre Lydia, Assyria etc. Toate par
a fi capitole dintr-o descriere a oicul]1enei. Unii filologi au încercat chiar
să examineze structura unor logoi şi să identifice elementele com une pe
care acestea le aveau. S-a putut constata astfel că erau organizaţi sub
formă de prelegeri, de conferinţe, pe care Herodot, ca atîţia alţii din acea
vreme, le ţinea în diverse oraşe ale Helladei, dar mai ales la Atena şi în
Sudul Italiei. Asemeneo conferinţe erau adaptate de conferenţiar auditoriului său. Este interesant de observat că in cuprinsul acelui logos scitic,
descrierea peisajului Crimeei este prezentat pentru a
putea fi
înţeles de publicu l atenian şi sud-italic, prin introducerea unor comparaţii
familiare acestora. Dar conferinţele nu erau ţinute o singură dată, ci se
repetau în faţa unui auditoriu diferit. Cei mai cunoscuţi conferenţiari iti-
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neTenţi ai vremii erau sofiştii. al căror mijloc de existenţă consta tocmai În
exercitarea unei asemenea profesiuni. Ne amintim de paradoxala definiţie
dată sofistului pe care Platon o pune in gura lui Socrate : "un sofist nu
este oare un om care face comerţ en gros şi cu de_amănuntul cu lucrurile
din care sufletul işi trage hrana ?" (Protagoras, 313 C). Avem de altfel o
strălucită mărturie a profesiunii de conferenţiat exercitată
de Herodot,
precum şi a succesului ei "de public" : o cronică tîrzie. scrisă de Eusebiu
din Caesareea, consemnează faptul că Herodot a fost răsplătit de către
Atenieni pentru conferinţele sale in jurul anului 4461445 cu o importantă
sumă de bani.
Aşador, Herodot şi-a inceput peregrinările sale cu intenţia de a da
o descriere a lumii locuite, aşa cum o făcuse, o generaţie mai inainte,
Hekataios din Milet. Substanţa relatărilor sale a fost utilizată in compunerea unei serii de conferinţe, cu care el s- a dus din oraş În oraş. Către
mijlocul vieţii, poate deja din vremea lungului său popas la Atena, unde
cîrmuia Perikle, Herodot se decide să reformuleze imensul material adunat
şi să alcătuiască codrul etnografic al istoriei războaielor greca-persane.
Această a doua redactare precum şi compunerea povestirii istorice se plasează În ultima parte a vieţii sale, Înch e iată in noua patrie, colonia Thurioi din sudul Cala biei. In acea vreme el nu mai introduce În text alte
observaţii de ordin etnografic sau geografic recoltate din Italia şi din Sicilia, deoarece interesul său se concentra exclusiv asupra naraţiunii istorice.
Restructurarea acelor logoi etno-geografici şi adaptarea lor la necesităţile povestiri istorice a putut f·i urmărită de cl1itica filologică modernă .
S-a putut astfel constata - şi astfel ne into,prcem la logos-ul scibic - că
rearanja rea materialului În funcţie de povestirea expediţiei lui Derius Împotriva sciţilor a impus substanţiale modifică "i. Propriile sale observaţii, făcute
in timpul călătoriei in Marea Neagră se dovedeau a fi fost insuficiente.
Herodot le-a completat printr-o serie de date aflate in scrierile predecesorilor săi. Aşa se face că. În forma lor definitivă, relatările lui Herodot cu
privire la populaţiile din jurul Mării Negre se pot clasifica astfel, după
provenienţa lor:
- observaţiile făcute de Herodot el insuşi la faţa locului, in ţinuturi
pe care a ajuns să le viziteze;
- informaţii culese de la locuitorii regiunii;
- informaţii despre aceste regiuni culese de 10 greci din alte părţi ale
oikumenei ;
- date preluate de la scriitorii mai vechi.

PROVENIENŢA INFORMAŢIILOR

POPULAŢIILE ŞI

LUI HERODOT DESPRE
LOCURILE ŢARII NOASTRE

Cum Herodot este unul dintre primii scriitori care furnizează informaţii despre trecutul ţării noastre, in special despre geţi şi despre agatirşi, să
vedem in ce măsură se poate stabili provenienţa acestor ştiri, şi În ce
măsură ele au fost culese de el in cursul periplului său pontic.
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Ceea ce este destul de sigur este că istoricul din Halicarnas nu a
călcat nicăieri pe pămintul ţării noastre. În drum spre Bosfor, el o văzut
poate de la distanţă gurile Dunării şi coasta dobrogeană, dar textul său
nu păstrează amintirea acestora.
I Există Însă În opera sa citeva preţioase informaţii pe care istoricul
grec le-a cu les el singur şi care prin aceasta dobindesc valoare de auten ticitate sporită. Mă refer in primu l rind la acelea despre geţi şi credinţele
lor religioase. Este vorba de celebrul pasaj in care se discu tă figura lui
Zalmoxis, din cartea IV, cap. 94-96. Tot aici se găseşte şi preţioasa informaţie cu privire la credinţa in imortalitate a gelilor : .. Ei (adică geţii) cred
că nu mor, şi că acel care dispare din lumea noastră se duce la zeul 501moxis". Această propoziţie împreună cu ce lelalte ştiri asupra acestui aspect
atit de interesant dar enigmatic al religiei getice au dat naştere la numeroase comentarii şi la discuţii aprinse, asupra cărora, cu tot interesul lor,
nu ne putem opri aici . Este insă de relevat că Herodot declară el insuşi
că deţine aceste date .. de la grecii care locuiesc in Hellespont [~Darda
nele] şi in Pont" . Nu avem nici a indicaţie cu privire la escalele sale in
Hellespont, unde principalele oraşe la acea dată erau Sestos, pe malul
european şi Abydos, pe cel asiatic. Prin ele se scurseseră, cu citeva decenii
mai devreme, armatele persane din Sciţia, şi este probabil că tot aici se
oprise şi istoricul din Halicarnas. Prin poziţia lor de porţi de trecere pentru
corăbiile care navigau intre Egeea şi Marea Neagră, la Sestos şi la Abydos
se adunau multe informaţii. Cit priveşte pe grecii din Pont la care se referă
Herodot in acelaş text, ei nu pot fi decit olbienii , in mijlocul cărora el a
stat mai multă vreme. Este de altfel interesant de remarcol că relatarea
despre Salmoxis. cel mai vechi text despre acest personaj din intreaga
literatură antică, apare deja colorată de interpretarea informatorilor greci,
faţă de care, de altfel, Herodot a avut grijă să ia distanţă critică.
AI doilea pasaj este acela in care Herodot descrie sistemul fluvial a l
Sciţiei, precum şi relatarea asupra bazinului Dunării, cu afluenţii ei din
stinga şi din dreapta (cartea IV, cap. 47-50). In acest text găsim inşirarea
principalelor ri uri core traversează ţara noastră, incepind cu Prutul (Poratal
Pyretos), pină la Maris (Mureşul ?), precum şi localizarea agatirşilor in Transilvania. Pasajul, in parte confuz dar esenţial pentru istoria veche a ţării
noastre, a lăsat să curgă multă cerneală din tocurile istoricilor şi arheologilor. Felix Jacobi a observat însă că el formează corp comun cu descrierea
riuri lor Sciţiei şi că nu are la bază observaţii ale lui Herodot decit În ceea
ce priveşte cu rsul inferior al Niprului şi al Bugului. In rest este de presupus
că descrierea a fost preluată tale qua/e de la Hekataios, faţă de care a
avut Însă grijă să marcheze poziţia sa critică. Intregul pasaj prezintă un
vădit caracter de schemă. mai ales in raport cu ceea ce urmează mai
departe in text, şi anume obiceiurile sciţilor (cap. 59-82), descrise colorat
cu observaţii personale. Este deci de presupus că relatarea asupra riurilor
face parte din acel ultim .. strat" de redactare, adăugat in vederea compu nerii cadrului geografic al povestirii expediţiei scitice.
Ma i greu de determinat este Însă provenienţa informaţiilor din textui
<,""spre populaţiile vecine cu sciţii (cartea IV, cap. 102-117), unde se află
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faimoasa dar scurta descriere a neamului agati rşilor, pe care o redăm
oici; "Agatirşii sint foarte gingaşi şi iubitori de aur: ei poartă mai ales
podoabe de au~. Femei le le au în comun, ca să nu fie Înrudiţi cu toţ ii şi să
nu mai eXI6t8 la e nici piizmuire. nici vrăjmăşie. Cît priveşte celelalte obiceiuri , se apropie de traci" (cap. 104).
Este interesant de observat că in cuprinsul acestor capitole agatirşil
sînt altfel localizaţi decît În pasajul despre afluenţii Dunări i, şi anume
undeva în partea de răsărit a ţări·i noastre (În centrul Moldovei după
Alexandru Vulpe). Această contradicţie Între izvoare se poate explica prin
diversele "straturi" de informare şi de redacta re ale Isto riil o r lui Herodot.
I n timp ce pasajul despre afluenţii Dunării pare a fi fost preluat de la alţi
scriitori, logos- uf despre populaţiile vecine cu sciţii, deşi împănat cu elemente luate din alte scrieri (poate chiar de la Hekataios din Milet), a fost
"adus la zi" şi contro lat prin informaţii culese de Herodot el însuşi, în
timpu l călătoriei sale pontice. În acest pasaj el citează de pildă printre
informatorii săi atit sciţi cît şi .. greci care locuiesc În Sciţio" (fără să ne
dăm prea bine seama Ce înţelegea istoricul din Halicarnas prin aceştia),
ceea ce conferă o valoare şi o autenticitate sporită acestei descrieri. Cît
priveşte localizarea ogatirşilor, (cea in Transilvania şi cea din răsăritul
României) pe dauă "straturi" de reda ctare a Istoriilar paate duce la un
Început de rezolvare a acestei contradicţii dintre izvoare: fie este vorba
de surprinderea unei migraţii a al]atirş il or în două momente diferite ale
desfăşurării ei (de la Est la Vest după Alexandru Vu lpe) sau mai degrabă
de o reală contrad i cţie dintre cele două informaţii, dintre care una o
exclude pe cea l altă, potrivit g radului ei de autenticitate.
Fă ră a fi avut caracterul une i cercetări sistematice, călătoria lui Heradot în Marea Neagră a adus totuşi un nepreţuit baga j de ştiri pentru
aceste regiuni şi pentru istoria ţării noastre.

