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С. ІѴ1-ІѴ5 50ЫМѴ5. Г. ЮЛІЙ СОЛИНЪ.

[Съ вшенемъ Г. Юдія Солина дошло до насъ землеописаніе, представляющее собою компнля- 
цію, основанную главныкъ образокъ на Каіогаііа Нівіогіа Плннія. По нѣкоторымъ даннымъ 
можно предполагать, что сочиненіе это написано въ 1-й пол. III в. по Р. Хр. См. 8сЬапг, 
СеасЬ. й. гбт. Ьіиег. ПІ, стр. 201 сл. — Тексты С. Іиііі Воііпі Соііесіапеа гепхт тетогаЬіІіат.

Ііегит гес. ТЬ. Мошшвеп. Вегоі. 1895].

СОЬЬБСТАЫЕА ВЕВѴМ МЕМОКАВІ- 
ЬІѴМ.

1, 101. АроІІопШез регЬіЪеІ іп ЗсуіЬіа 
Гешіпаз пазсі дпае Ъіііае тосапіиг ‘): Ьав 
іп оса1І8 риріііаз ^бюіпаз ЬаЬегѳ еі регѵ 
шѳгѳ ѵіза зі о̂гіе дает ігаіае аврехегті.
[Ьаѳ випі е( іп Загсііпіа].

СБОРНИЕЪ ДОСТОПР0МѢЧАТЕЛБ- 
НОСТЕЙ.

Аполлонидъ сообщаетъ, что въ Скиѳіи 
родятся женщины, называення «битіямн»: 
онѣ пмѣютъ-де въ глазахъ двойные эрачки 
и губятъ своимь взглядоиъ, если случайно 
на кого посмотрятъ въ гнѣвѣ. Такія жен
щины есть п въ Сардинін.

1, 109. Вех Ропіісоз МіШгісІаІез Доа- 
Ъив еі ѵіеіпіі деаІіЬав, диіЪав ітрегіІаЪаІ, 
віпе іпіегргеіе іига (ііхіі *).

2, 11. Нос іп Іосо [всіі. Агісіае] Огев- 
(ез огасаіо топііаз зітаіасгат ЗсуіЬісае 
Біапае, диой <1е Таигіса ехіиіегаі, ргіоз- 
диат Аг^ов реіегеі сопзесгаѵіі.

Понтійскій царь Миѳрндатъ безъ по
средства переводчиковъ чнннлъ судъ 22 
піеиенаиъ, надъ которыми властвовалъ.

Въ этомъ мѣстѣ [т. е. въ Ариціи] Орѳстъ 
по совѣту оракула посвятмъ кумиръ Скиѳ- 
ской Діаны, который вывезъ изъ Таврики, 
прежде чѣмъ отправился въ Аргосъ.

2, 28. С. Соеііаз Аееіае Ігез Шіав йі- 
сіі Апрііат Медѳат Сігсеп... Месіеат аЪ 
Іазопе ВпіЬгоІі зераііат ііііатдае еіив 
Магзіз ітрегавве.

Г. Целій говорить, что у Эита были 
три дочери: Ангитія, Медея и Еирка». Ме
дея была погребена Іасономъ въ Буеротѣ, 
и сынъ ея былъ царемъ Марсовъ.

5, 21. Оеіопіпт віа&пшп Іаеіго одоге 
аЪівіІ ргохітапіев *). іЬі е( о̂піев дао, 
аііег <іе дао зі зіегіііз затрзегіі {есапіа- 
Іог: аііег дает зі іесапсІ& Ьаавегіі ѵегіііаг 
іп зІегіІіШет.

Гелонское боюто отгоняетъ приближа
ющихся къ нему отвратнтельнымъ вапа- 
хомъ. Тамъ есть также два источника: 
одииъ такой, что если пзъ него выпьетъ 
безплодная, то дѣлается плодовитою, а  
другой такой, что если изъ него черпнетъ 
плодовитая, —  становится безплодиою.

9, 19... [Аіехапйег Ма^поз] зиЬері [Александръ Великій] покорнлъ Азію, 
Азіат Агтепіат НіЬегіат АІЬапіат... Армѳнію, Иверію, Албанію... перешелъ че- 
Таогат Саасазатдае Іхапвдгеззаз еві...4). ревъ Тавръ и Кавказъ...

1) СТ. Рііп. VII, 17 (зарга, р. 187). 2) СТ. РНп. ѴП, 88 (впрга, р. 187). 8) Наес
сотрііаѵіі Іаі(1огоа 18,13, 8. 4) С?. Рііп. ГУ, 89 (вирга, р. 169).
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10, 7... бѳішіѳ Наетов вех шіНЬаа 
раввипт агсіпив, соіпв аѵегяа Моевіадеіае 
Загтаіае ЗсуіЬае еі ріпгітае іпвМшіІ па- 
Ііопев... *).

Затѣмъ Эмъ вышиною въ 6000 шаговъ, 
задніе склоны котораго заннмаютъ Месіа- 
гвты, Сарматы, Скнеы п множество дру- 
ігиеъ народностей.

10, 11... іп рагіе, 4наш Агоіегев Зсу- 
іЬае Іепиегппі *), сеіеѣгапі диопйат огЪет 
6-егапіат (СаіЬігоп ѵосапі ЬагЪагі), ап<1е 
а вгпіЪов Рувтаеов йгппЬ риівов. (12) та -  
піГевІит вапе еві іп веріетігіопаіет ріа- 
дат Ьіете ртаев й^иепіівбітав сопѵоіаге. 
пес рідаегіі тетішвве дпаіепав ехредШо- 
пев впав дігівапі... (14) Ропіит Ігапвііи- 
тае аортвііав саріапі, еі дшдет еав (пат 
рготріпт еві осаіів дергеЬепйеге) чаае 
іпіег Таагісат випі еі РарЫавопіат, і<і 
Ѳ8І іпіег СагатЬіт еі Сгішпеіороп...8).

... Въ той земіѣ, которую занимали 
Скнеы-Пахарп, прославллютъ бывшій нѣ- 
когда городъ Геранію (варвары эовутъ его 
Каѳнзономъ), откуда, по ореданію, ГГигмеп 
быіи выгнаны журавлями. Достовѣрно из- 
вѣстяо, что зимою журавли во множествѣ 
слетаются въ сѣверныя страны; не лиш- 
яимъ будетъ упомянуть, какъ они направ- 
ляютъ овой полетъ... При перелетѣ черезъ 
Понтъ они выбпраютъ наиболѣе узкія ча
сти ело (ихъ легко схватить глазамн) и 
именно тѣ, который находятся между Та- 
врнкоВ и Пафлагоніей, т. е. между Карам- 
бйдою и Кріуметопомъ...

12, 1. <2наг1п8 Еагорае віпив Неііев- Четвертые европе§скі& залпвъ начи-
ропіо іпсіріі, Маеоіі овііо іегтіпаіиг...4).- иаегся съ Геллеспонта, а оканчивается

устьемъ Мэотиды...

12, 3. Наес ргойлйа ДеІрЬіпаз ріигі- 
шо8 ЬаЬепІ... (13) іЬі ргаеіег рЬосаа гага 
Ъеіоа еаі.6) ріогітав (Ьупппв ш Ропіо, 
.пес аііѣі раепе Геййсапі6): пп^пат еш т  
сШвд айоіевсопі, зсііісеі оЪ а^аав <1п1сіо- 
ГѲ8. іпдгесішпіиг тегіз Іетроге. іпігапі 
йехіего Іііоге, Іаеѵо ехеипі: Ьос іпйе ассі- 
деге сгедипі ^по<і сіехіегів осиіів аспііпв 
сегпапі днат віпівігів.

13, 1. Нівіег Оегташсів іа^ів огііаг, 
е&пвав топіе диі Ваагасов СаШае азрес- 
Ш. вехаеіпіа атпев іп ее гесіріі ^егте 
отпев паѵідоЪіІев. веріет овііів Ропінт 
іпвоіі: даогит р г ітат  Рейсе, весипйпт

Въ ѳтихъ пучинахъ водится множе
ство дельфиновъ... Тамъ, кромѣ тюле- 
лей, рѣдко встрѣчаются болыпід морскія 
животныя. Тунцы во мвожествѣ водятся 
въ Понтѣ и почти пе плодятся въ друтихъ 
мѣстахъ, ибо они нигдѣ не растутъ такъ 
скоро, именно благодаря болѣе прѣснымъ 
водамъ. Вступаютъ они туда въ весеннее 
время; входятъ правою отороною, а выхо- 
дятъ лѣвою; какъ полагаютъ, это проис
ходить отъ того, что они лучше видатъ 
правыми глазами, чѣмъ лѣвыми.

Истръ беретъ начало съ Герман- 
скихъ высотъ, изливаясь съ горы, кото
рая обращена къ галлі&скпмъ Равракамъ. 
Онъ принимаетъ въ себя 60 рѣкъ, кото
рых почти всѣ судоходпн. Изливается

У. 2 ашоевіа^еіае] ѲН8, тоеаіа#аіЬае X, щоеві деіае АР; еііат арий РНп. тоеаіавеіае 
ехМЬепі соМ. диійат; іпіег диаа ^епіе (вег. Ѳеіае) аагтаіае всуіЬае Сареііа (сой. ВеісН.); Маава- 
веіае Загтаіае ЗсуіЬае Івійогиз». МоттЗеп.Ц V. 6 іепиегипі вирріеѵіі М. ех Рііпіо; от. ІіЬгі. || 
У. 7 вегапіат: ^агапіат ЪОР.

1) СС. Рііп. IV, 41 (впрга, р. 169). 2) СГ. Рііп. IV, 44 (аарга, р. 169). 8) СГ. Рііп.
X, 60 (вирга, р. 190). 4) СГ. Рііл. IV, 76 (варга, р. 169). ' 5) СГ. РНп. IX, .60 (ацрга, р. 190).
6) С(. Рііп. IX, 47 (зарга, р. 190).
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Кагасавіота, іегііат Саіопвіота, дааг&іт 
Раеигіовіота; пат Вогіопвіота ас <1ѳіікіѳ 
Зрііопвіоті Іапрті&ога вппі сеіегів, веріі- 
т а т  ѵего ріртит ас раІивЬгі вресіе поп 
ЬаЪеі дшмі атпі сотрагеіаг. ргіога дпаЬ- 
Іпог На тарта випі пі рег Іопзііпсішѳт 
дпадгавіпіа тііішп раввиаш поп тівсеап- 
Іог аечиогі йаісепщпе Ьаавіат іпеоггаріо 
гіеііпенпі зароге1).

13, 2. Рег апіѵегзпт Ропіат бЬѳг 
ріигітив, дает аііо ѵосаЬиІо «іісапі савіо- 
гет. Іуігів вітііів еві, апітаі тогво роіеп- 
Ііввітат, айео иі опт Ьотіпет іптавегіі, 
сопѵепіат йепііат поп ргіпв Іахеі дпат 
сопсгериі88ѳ регвепвегіі Ггасіа овва. Ьевіі- 
спіі еіив айреіипіаг іп пвпт тейѳііагат: 
Мсігсо сат игдегі ее іпіеііе&іі, пе саріав 
рговіі, ірве ветіпов виоз йѳѵогаі *).

13, 3. МіМіІ Ропіив е* ветшав дпав а 
раігіа Ропіісав (Іісітаз $епеге йіѵегво: 
аііае аигеав, аііае 8ап^аіпеаз ЬаЪепІ віеі- 
Іав, еі Ьае дпніет іпіег васгав ЬаЬепІиг: 
пат диае озіѳпіаііопі роііив даат ивиі йе- 
Ііртпіпг, поп дииів аврегвае випі, вед Іоп- 
8Ів соіогпт йисІіЬав Ііпіипіпг 3).

14, 1. Нурапів огііиг іпіег АисЬеІав4) 
ВсуіЬісогат атпіпт ргіпсерз, рпгив еі 
Ьапвіи ваІаЬеггітпв, аздае дат СаШрійшп 
Іегтіпів іпГегаіиг, пЬі Гопе Ехатраеив 
іпіатів еві атага всаіаггівіпе: дпі Ехат- 
раеиа Іідиійо айтіхіиз Яиогі атпет ѵіііо 
800 ѵегііі, асіео иі «Ііввітііів віЬі іп тагіа 
еошіаіог. (2) ііа іпіег доплат оріпіопев 
іата йе Нурапе йівсогйаі: яиі іп ргіпсі- 
рііа еит погппі, ргаесіісапі, диі іп йпе 
ехрегіі випі, поп іпіигіа ехесгапкиг.

въ Поатъ семью устьями: нзъ нить пер
вое называется Певка, второе— Нарак- 
ское, третье— Прекрасное, четвертое —  
Ложное; ибо Сѣвериое и затѣмъ Сдилон- 
стома т екут  медленнѣе прочнхъ, а 
седьмое, стоячее и подобное болоту, не 
можетъ быть и сравниваемо съ рѣкой. 
Зато первая четыре такъ велики, что не 
смѣшнваютсл съ морской водой на протя- 
женіи 40000 шаговъ и удерживаютъ въ 
неприкосновенности свой ирѣсный вкусъ.

По всему Понту въ изобиіін во
дится бобръ, котораго иначе называют* 
касторомъ. Онъ похожъ па выдру и чрев* 
внчайно крѣпко кусается, такъ что если 
нападете на человѣка, то не разжимаете 
стиснутнхъ зубовъ, пока не почувствуете 
хрустѣнія сломанннхъ костей. Его шулята 
употребляются для нзготовлеиія лѣкарствъ; 
поэтому, когда онъ замѣтитъ преслѣдова- 
ніе, то самъ пожираете свои адвойники», 
чтобы никому не доставить пользы въ 
случаѣ поимки.

Съ Понта доставляются также доро- 
гіе камни, которые мы по происхожде- 
иію называемъ Понтійсвнми. Виды ихъ 
различны: одни имѣюте зоютыя, другіе—  
кровавый звѣздочки, н нослѣдніе счита
ются священными; ибо тѣ камни, которые 
выбираются ради тщеславія, а не для упо- 
требленія, не усѣяны каплями, а обрисо
вываются длинными полосами разныхъ 
цвѣтовъ.

Ипанидъ, главнѣйшая изъ скнѳскихъ 
рѣкъ, берете начало въ земмь Авхе- 
товъ; вода его чиста и чрезвычайно 
здорова для питья, пока опъ не входите 
въ предѣлн Баллипидовъ, гдѣ есть псточ- 
ннкъ Эксампей, пользующі&ся дурною сла
вой за свою горькую воду. Этоте Эксам
пей, соединившись съ чистою водою, за
ражаете собою всю рѣку, такъ что она 
изливается въ море не похожая сама на 
себя [т. е., совершенно измѣннвъ вкусъ 
воды]. Поэтому мнѣнія разныхъ народовъ 
объ Ипанндѣ различны: тѣ, которые вна- 
ютъ его въ верховьяхъ, хвалятъ, а испы
тавшие въ низовьяхъ справедливо прокли- 
наютъ.

У. 3 с врііопзіота ЬѲПЗЛ Вісий; аіота (от. врііоп) Р, иЫ вирегвог. ѵеі віепев; віеповіота 
Аттіапиа; врігеопвіота ІІЪгі Рііпіапі; йёЬий ш е  раі1оп8(юта іевІіЪив Рісіетаео 3,10, 4, Аггіапо 
регірі. 31, 86, Апогі. регірі ропіі Еих. 63». Моттвеп.

1) СТ. Рііп. IV, 79 (варга, р. 171). 2) СГ. Рііп. ѴПІ, 109 (впрга, р. 188).
8) СГ. РИп. ХХХУП, 179. 4) СГ. Рііп. Г?, 88 (варга, р. 178); МеІа Н, 1, 7 в̂прга, р.. 121).
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15, 1. Арий Ыеигов павсііиг ВогувіЬе- 
пв8 йатеп*), іп чао рівсев е^гев» варогіз 
еі даіЬав овга пиііа випі пес аііай даат 
сагіііадіпев Іепсггітаѳ. (2) ѵѳгит Кѳигі, 
иі ассерітив, віаііз іетрогіЬав іп Іпров 
Ігапзбвигапіиг, деіпсіе ехасіо враііо, диод 
Ьаіс вогіі агіІгіЪаІит еві, іп ргІ8Ііпат 
сіет геѵегіапіпг. (3) рориіів івіів сіѳаз 
Магв еві: рго вітпіасгів епзев соіапіог: 
Ьотіпѳв ѵісіітав ЬаЪепІ. оввіЬав айоіепі 
ідпев Госогит. бѳіопі а<1 Ьов ргохітапі. де 
Ьовіішп спІіЬив еі віѣі іпдитепіа іасіопі 
еі едоів виів 1ѳдтіп&. Сеіопів АдоіЬугві 
сопіітііапіиг, саѳгпіо рісіі, Іисаіів іп сае- 
гиіат сгіпіЬаз, пес Ьос віпе сІШегепІіа: 
пат дпапіо дпів апіеіі, іапіо ргорепзіоге 
поіа ііпртііиг, а( віі ішіісіат ЬатіІіШів 
тіпав ріпді.

(4). Розі АпіЪгорорЬаді, диіЪиа еіе- 
сгапсіі сіЬі вапі Ьитапа ѵізсегаа) : дает 
тогет ітріае #еп(І8 айіасепііат Іеггагат 
рго<Ш Ігізіів8Іта боіііисіо, дааз оЬ пеГа- 
гіпт гііпт бпіМтае паііопев ргоАдае ге- 
ІідаегппЬ. еа саива еві диой авдае а<1 таге 
дио<1 ТаЪіп ѵосапі рег Іопвіішііпеіп еіав 
огаѳ диае аезііѵо огіепіі оЬіасеі, віпе Ьо- 
гоіпе Іегга віЬ еі іптепва йезегіа, даоа<1 
регѵепіаіаг асі Бегав3). (5) СЬаІуЪев еі 
БаЬае іп рагіе Авіаіісае ЗсуіЬіаѳ сгийеіі- 
Іаіе аЬ іптапІ88ітів піЪіІ «Шсгерапі. аі 
АІЬапі іп ога адепіев, диі ровіегоа ве Га
воте сгейі ѵоіипі, аІЬо сгіпе павсапіаг, 
сапШет ЪаЪепІ аиврісіат саріііогат: егдо 
сарііів соіог депіі потеп йедіі. діаиса оса- 
Ііз іпеві рпраіа: ійео посіе ріпв диат Діе 
септпі 4).

(6) Арад Ьоз рораіов паіі сапев е̂гіз 
апіеропопіаг, йгапдапі іаагов, Іеопев рге- 
тппі, деііпепі диісдиій оЪіесІит ев(: ех 
даіЬив саавів тегиѳгапі еііат аппаІіЪов

Въ земіѣ Невровъ беретъ начало 
рѣка Борнсѳенъ, въ которой водятся 
очень вкусныл рыбы, въ которнхъ вовсе 
нѣтъ костей, а только очень вѣжные 
хрящи. А Невры, какъ намъ нзвѣстно, въ 
опредѣленныя времена превращаются въ 
волковъ н затѣмъ по пстечевін срока, ко* 
торнй положенъ для этого жребія, првин- 
маютъ прежній вндъ. У этихъ пародовъ 
богомъ считается Марсъ; вмѣсто куми- 
ровъ чтутся мечи; людей они проносятъ 
въ жертву; огнн на очагахъ поддержива- 
ютъ костями. Бінжайшіе нхъ сосѣди — 
Гелоны. Она изъ кожъ убитыхъ враговъ 
выдѣлываютъ какъ одежды для себя, т а »  
н чапракн для своихъ коней. Съ Гело- 
намп гранвчатъ Агаѳнрсы, разрисованные 
синей краской и съ выкрашенными въ сн- 
вій цвгьтъ волосами, прнтомъ не безъ 
различія: чѣмъ кто знатнѣѳ, тѣмъ гуще 
онъ красится, такъ что менѣе густая 
окраска служитъ знакомь низкаго проис
хождение

Затѣмъ слѣдують Автропофаги (Людо- 
ѣды), для которыхъ человѣческія в'путреп- 
нѳсти служатъ отвратительной пнщей. 
Этотъ обычай нечестиваго народа выдаетъ 
печальное безлюдье прилежащихъ земель, 
которыя покинули сосѣдніе народы, бѣ- 
жавшіе изъ-за этою гнуснаго обычая. 
Въ атомъ заключается причина того, что 
до самаго моря, пазываемаго Табисъ, по 
всей длинѣ побережья, обращеннаго къ 
лѣтпему востоку, лежать безлюдный земли 
п обшпрнѣйшія пустыни, пока не придешь 
къ Серамъ. Халпвн н Даги въ азіатской 
части Скпѳіи своей кровожадностью ни
сколько не отличаются отъ самыхъ дикнхъ 
народоеъ. Албанцы, жнвущіе на берегу п 
счвтающіе себя потомками Іасона, ро
дятся съ бѣлымн волосами, и сѣдиву ихъ 
счятаютъ добрымъ зиаменіемъ; такимъ об- 
разомъ цвѣтъ головы даль имя народу. Въ 
глазахъ у нихъ сѣрый зрачокъ; поэтому 
они ночью видятъ лучше, чѣмъ днемъ.

Собаки у этихъ народовъ выступаютъ 
противъ дикнхъ авѣрей, одолѣваютъ бы- 
ковъ, побѣждаютъ львовъ и удерживаю» 
зубами все, что имъ попадется; по этимъ

V. 5 «віаііаі 8сйт. ех Мёіа: Яеиш віаіот іетров ваі; аевСаіів ИЬгі, вііат Х>іс.» М.
1) СГ. Рііп. IV, 88; Меіа II, 1, 6 вд. 2) СТ. Рііп. УІ, 68 (варга, р. 185). 8) С?, сар. 50,1.

4) СТ. Рііп. VI, 88 (варга, р. 184); УІІ, 12 (р. 186).
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Іга<й. (7) Іевіпшв реіепіі ІпЛіага Аіехашіго 
а ге^ѳ ЛІЬапіае сіпоз гоівбоз, диогпт аііег 
8063 віЪі еі ПГ808 оЫаІов авдае ео вргеѵіі, 
аі о&епвав дедопеп ргаейа і^паѵо бітііів 
йіп ассоЪагеІ: дает рег іртогапііат теіаі 
іпегіет Аіехапйег ехішрті ітрегаѵіі. аііег 
ѵего топііи еогат даі йоппт ' рговесаіі 
!аѳгап( Іеопет тівзат песаѵік: тох ѵізо 
еІерЬапіо поІаЬШіег ехоііапв, Ьѳіаат ргі- 
т а т  азіа Мідаѵіі, <Іеіп<1е сит вотто 
8рѳс(апІіат Ьоггоге іеггае асШіхік1). Ьос 
веппв сапев сгезсопі а<1 іогтат атріівві- 
т а т , Іеггібсів ІаігаІіЪаз аііга гпдііив іпво- 
папіев...

причнпамъ они заслужили даже упомн- 
ванія въ лѣтоппсяхъ. Мы читали, что 
двѣ такія собаки были посланы царенъ 
Албанскииъ Александру во время похода 
ею па Индію. Одна изъ пихъ съ такимъ 
презрѣніемъ отнеслась къ выпущепнымъ 
на нее кабаиамъ и медвѣдямъ, что, оби
женная недостойной ея добычей, долго 
лежала съ лѣнивыііъ впдомъ. Александр*, 
не понимая, въ чемъ діъло, приказалъ убить 
ее, какъ иегодную. Другая умертвила льва, 
вниущеппаго на нее по совѣту тѣхъ, ко-» 
торые привезли ее въ даръ царю. Затѣмъ, 
увпдѣвъ слона, она стала дѣлать огромные 
прыжки, сначала утомила животпоѳ хи
трыми увертками и аатѣмъ повалила на 
8ѳмлю къ величайшему ужасу зрителей. 
Эта порода собакъ достигаетъ огромпыхъ 
размѣровъ и свонмъ страшнымъ лаемъ за* 
глушаетъ даже ревъ быковъ...

15,13. Іп(ег'^піЬгорорЬавовш Авіаііса 
рагіе пашегапіог Еввейопев диі еі ірві пе- 
Гап<іі8 інпевіапіаг іпіег ее сіЬів. Еввейоппт 
шов еві рагеніат Гапега рговедиі санііЬав 
еі ргохітогнт согговаіів соеііЬиа согрога 
ірва сІепІіЬав Іапсіпаге ас респйит тіхіа 
сагпіЪав гіарев Іасеге: сарііит еііат овва 
ааго іпсіпсіа іп росніогот Ігайеге тіпів- 
Іегіига.

(14) ЗсуіЬоІангі рго ЪовШв саейипі 
адѵепаэ. Иотасіев раЪаІа весппіаг. Оеог і̂ 
іп Еагора вііі авгов ехегсепі. Авіаіае рег- 
Іпйе іа Еагора вііі педие тігапіаг аііепа 
педае ваа сІШвппІ. ЗаіагсЬае ива аагі 
агвепіідае датпАІо іп аеіегнит ее а ри- 
Ыіса аѵагіііа ѵішіісагипі2). (16) 8суіЬа- 
гаш іпіегіав ЬаЬіІапМат азрегіог гііаз еві: 
вресаз іпсоіапі: росаіа поп а( Евведопев, 
яесі йе іпігаісогат саріііѣаз тоііапіаг: 
атапі ргоеііа: іпіегетріогит сгаогет е 
ѵаІпегіЬав ірэів ЬіЪппі: патего саейіат 
Ьопог сгезсіі, даагит ехрегіет евзе арий 
еов ргоЬгит еві: (16) Ъаавіи тиіаі вап-

Средп Антропофаговъ въ азіатской 
части чисіятся Есседоны, которые также 
оскверняются гнусною пищею. У Ессе- 
доновъ есть обычай сопровождать погре- 
беяіе родителей пѣснямн п, созвавъ со- 
бранія ближайшихъ родственников*, раз
рывать зубами самые трупы умершихъ 
и, смѣшавъ нхъ съ мясомъ домашняго 
скота, устраивать пиршества, а кромѣ 
того обдѣлывать въ золото кости чере- 
повъ и употреблять пхъ въ качествѣ 
чашъ для питья.

Скиѳотавры рѣжутъ прншельцевъ для 
жертвоприпошенія. Номады переходятъ 
на разных пастбища. Георги, живу- 
щіе въ Европѣ, занимаются земледѣліемъ. 
Аксіаки, также жявущіе въ Европѣ, не 
завидуютъ чужому и ие цѣнятъ своего. 
Сатархи, осудивъ употреблепіе золота и 
серебра, навсегда освободили себя отъ 
общественной жадности. У Скпѳовъ, жи- 
вущихъ далѣе внутрь страны, образъ 
жпзнн болѣе суровый: они живутъ въ пе- 
щерахъ; чаши выдѣлываютъ не такъ, какъ 
Есседоны, а изъ череловъ враговъ; лю- 
бятъ битвы; кровь убитыхъ пьютъ изъ са-

V. 26. аазіаіае] Н8Р, авуаіае А, а. віаіае і ,  аввіаіае О; Авіасае Меіае ІіЬ. Ѵаі. иі КЬгі Ріі• 
піапі 4, 82; Ахіасае Заітаеіив; сі’. Па<тіххг(; Ріоі. 8, 5, 11 еі ’А^сах^ Ріоі. 8, 5, 18. 8, 10, 14». 
Мотшвеп.

1) С/. Рііп. VIII, 149, 150 (вирга, р. 189). 2) СГ. Меіа II, 1, 10 вд. (зирга, р. 122^
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ртіоів іоейив вапсіппі поп зпо І&піпт 
тоге, вей Мейогит даодие ивиграіа йів- 
сірііпа... (17) СоІсЬогпт игЬет Біо8сагіа- 
йет АтрЬіІив еі Сегсіив аигівае Савіогів 
еі Роііисів сопйійегипі1), а диіЬив Непіо- 
сЬогит е̂пв ехогіа еэі.

15,18. Шіга Заиготаіаз іп Авіа вііоа, 
диі МіШгійаІі ІаіѳЬгат еі дпіЬив огіціпет 
Мейі йейегипі, сопбпев випі ТЬаІі Ьіз па- 
ііопіЪов диав аЪ огіепіе сопііп^апС Савріі 
тагів Ганеев *): яааѳ Гаисев т ігат  іп то- 
дат тасіапіиг ітЬгіЬи8, сгевсипі аевНЬив.
(19) НешосЬогит топіев Агахеп, МовсЪо- 
гит РЬавідет йтйипЬ вей Агахез Ъгеѵі- 
Ъав іпіегѵаіііз аЬ ЕарЬгаІіа огіи сариі 
іоІШ ас йеіпйе іп Савріит Гегіиг таге.
(20) Агітаврі сігса ОезсІііЬгоп ровііі ипі- 
осоіа &епв еві.3) иИга Ьов еі КірЬаеит 
іортт ге^іо еві аввійаів оЪвевва піѵіЬив: 
РІегорЪогоп йісопі, доірре савпв сопіі- 
пиапііит ргашагпт дпіййат іЬі ехргітіі 
вітііе ріппагат. (21) йатпаіа рагв типйі 
еі а гегат паШга 1о пиЬет аеіегпае саіі- 
діоів тегва ірвівдае ргогзиз адаііопів соп- 
серіасиіів гідѳпіізвіта. воіа Іеггагит поп 
поѵіі ѵісев (етрогпт пес йе саеіо аііай 
ассіріі диат Ьіетет ветрііегпат 4).

16, 22. Іп Авіаііса ЗсуЛіа Іеггае випі 
Іосаріеіез, тЪаЪііаЪіІев Іатеп: пат сот  
аого еі веттів аМиапІ, дгурев Іеаеаі ипі- 
ѵегва, аіііев Гегосіввіті еі иііга отпет  
гаЪіет ваеѵіепіез. диогит іптапііаіо оЪ- 
візіепіе ай ѵепав йіѵііез ассевзав гагиз 
еві: диірре ѵізов йівсеграпі, уеіаі депій 
ай ріесіепйат аѵагШае Іетегііаіет5). 
(23) Агітаврі сит Ьів йітісапі иі іпіег- 
сіріапі Іарійев, диогит поп аврегпаЬітиг 
регведиі диаіііаіет. зтага^йів Ьіс Іосив

мвхъ равъ; съ числомъ убійствъ увеличи
вается слава, а быть свободннмъ отъ нихъ 
[т. е. никого ве убвть] у нпхъ считается 
нозорокъ. Договоры ови освящаютъ вза- 
имннмъ внсаснваиіеаіъ крови, не во сво
ему только обычаю, но н но заимствован
ному у Мидянъ учевію... (17) Кодхндскій 
городъ Діоскуріаду основали возницы Ка
стора н Поллукеа Амфитъ н Ееркіб, отъ 
которнхъ произошло племя Ивіоховъ.

Ба живущими въ А8Ін Саврома- 
тами, которые дали убѣжнще Миеридату 
и происходить отъ Мидянъ, Ѳалы гранн- 
чатъ съ тѣми племенами, который на вос- 
токѣ достнгаютъ устьевъ Каспійснаго 
моря; эти устья уднвительнымъ образомъ 
бѣдвѣютъ водою при дождяхъ и наполня
ются ею при жарахъ. Ивіохскія горы 
пзливаютъ Араксъ, а Мосхі&скія—Фасидъ; 
Араксъ беретъ начало на небольшомъ раз- 
стоявіи отъ истововъ Евфрата н затѣмъ 
течетъ въ Каспібское море. Аримаспы, 
жнвущіе около Гесклиера, суть одноглазое 
племя. За ними и хребтомъ Рвфейскимъ 
есть страна, покрытая вѣчными снѣгамн. 
Ее называютъ Птерофоромъ (Перонос
ною), потому что тамъ постоянно пада- 
ющій снѣгъ представляете собою что-то 
похожее на перья. Это—осужденная чаеть 
свѣта, погруженная природою въ тучу вѣч- 
наго мрака н совершенно оцѣпенѣвшая 
отъ самыхъ вмѣстилищъ Аквилона: един
ственная земля, которая не знаѳтъ смѣны 
временъ хода и ничего другого не полу- 
чаетъ отъ пеба, кромѣ постоянной зимы.

Въ Азіатской Скиѳіи есть земли 
богатыл, но необнтаемыя: онѣ игобилуютъ 
золотомъ п дорогими каменьями, но всѣмъ 
тамъ владѣютъ гривы, весьма свирѣпыя и 
доходящія до крайняго бѣшенства птицы; 
вслѣдствіе пхъ свнрѣпостп достуоъ въ бо- 
гатымъ жиламъ рѣдокъ: опѣ растерзыва- 
ютъ всѣхъ, кого увидягь, какъ бы рожден
ный для ваказавія безравсудной жадности. 
Съ ними оражаютсл Аримаспы, чтобы до
быть камней, которыхъ качества мы не

V. 4. « АтрЫЬаз Рііпіо диідие ех ео репЛепі, АтрЫвіг&Іаа ЗігаЬ. 11, 2, 12 р. 496 еі Еиві. 
ай Шоп. 680 еі Іиві. 42,3,3». || ІЪі<1. сегсіив] X сит Аттіапо... іеІсЬіая Рііпіі соіісев, (гийіаз ѵЛ 
іг&адіав Іивііт, *Реха« ЗігаЬо еі ЕавіаіЬіаа. || У. 17. везсІііЬгоп (рк хХеТЭроѵ) ВсАтавіив сит 
Рііпіі ей. Всйесатріапа (веаоШЬгоп, ^ѳпвсІііЬегоп, еепвсІііЬоп еіс. ІіЬгі).

1) СГ Рііп. IV, 16 (зорга, р. 179). 2) СГ. Рііп. VI, 17, 19 (іЪіі). 3) СГ. РІІп. VII, 10
(аорга̂  р. 186). 4) СГ. Рііп. IV, 88 (зирга, р. 173). 5) СГ. Рііп. VII, 10.

Оідііііесі Ьу ѵ ^ . о о я і е



с о л и е ъ . 279

раігіа еві, <}оіѣп8 іегііат іпіег Іарісіев 
дівпіШет ТЬеорЬгавіав <1е<Ш: пат Іісѳі 
віпі е( Аедурііі еі СЪаІседопіі еі Ме<іісі ѳі 
Ьасопісі, ргаесіриив еві Ьопог ВсуіЫеів... *).

(28) еі суапспя ѳ ЗсуІЬіа еві, оріітш  
ві саегаіо согавсаЪіІ... *) (29) іяііс еі сгув- 
Іаііав, дает Исеі рап таіог Епгорае ѳі 
рагіісоіа Ааіаѳ воЪтіпівІгеІ, ргеііовівві- 
т п т  іатеп ЗсуІЬіа едк...3).

16, 1. ГаЬпІае егапі НурегЪогеі еі га- 
тог Іггі1а8, ві яааѳ Шіпс ад Ьов иадое Да- 
хѳгапі, Іетѳгѳ іогепі сгедііа: вед сот рго- 
Ъіввіті апсіогев еі ааіів ѵего ідопеі вепіеп- 
Ііав рагев {асіапі, поііов Гаіват геГогтійеІ. 
де НурегЬогѳів гет Іодаетаг. іпсоіапі 
ропе РіегорЬогоп, дает пііга адаііопет 
ассерітав іасѳге. (2) депа Ьеаііввіта. еат  
Авіаѳ доідат та^ів даат Еагорае деде- 
гапі. аііі віаіоопі тедіат іпіег оіготдое 
воіет, апііродат оссідѳпіет еі поаЬгшп 
гѳпавсепіѳт: диод аврегпаіог гаііо, іат  
тавіо шагі дооа огЪев іпіегйаепіе. вапі 
ідііаг іп Епгора. (3) арод даов тапді 
сагдіпев ев&е сгейипі еі ехіітоа відегот 
атЪіІав, ветевігет Іасет, аѵегват апа 
іапіот <ііе воіет: даапщаат ехівіапі даі 
раіепі поп соіідіе іЬі воіѳт аі поЬів, вед 
ѵегааіі аѳдаіпосііо ехогігі, ааіатпаіі оссі- 
деге: ііа вех тепвіЬпв іп&пиат діет, вех 
аііів сопУпоат евве посіет. де саеіо 
тадоа сіетепііа: аагае врігапі ваІпЪгіІег: 
піЬН похіот йаіив ЬаЬепІ. дотов вопі пе- 
тога ѵеі Іосі; іп (Ііет ѵісіот агЬогев воЪ- 
тшівігапі. (4) дізсогдіат певсіопі: аергі- 
Іадіпе поп іпдоіеіапіог; ад ішюсепііат 
отпіЬов аедоаіе ѵоіот. тогіет аосегвопі 
еі ѵоіопіагіо іпіегііи савіівапі оЪеопді іаг- 
дііаіет: (5) чиов ваііеіав ѵііае Іепеі, ероіаіі 
деІіЪиІідие де гаре поіа ргаесірііет са- 
вот іп тагіа девііпапі: Ьос аероМюгае ве- 
пов оріітот агЬНгапІаг. (6) аіоп( еііат 
воіііов рег ѵігвіпѳа ргоЬаііваітав ргітіііѵа 
ігават АроІІіпі Бѳііо тіавііаге: ѵегот 
Ьае дпопіат рег&діа Ьоврііот поп іпІіЪа-

преминемъ описать. Эта нѣстность— ро
дина смарагдовъ, которымъ Ѳеофрастъ 
далъ третье мѣсто по достоинству между 
камнями. Хотя есть смарахды и эгнпет- 
скіе, н халкндопскіе, н мпдійскіе, и лакон- 
скіе, по въ особенной чести скиѳскіе...

И лазурный камень также происходить 
И8ъ Скиѳіи; онъ считается самымъ луч- 
шимъ, если отливаетъ голубымъ... Здѣсь н 
юрный хрусталь, который, правда, добы
вается въ большей части Европы и не
большой частн Азін, но самый дѣнный до
ставляв» Скиѳія...

Объ Ипербореяхъ ходили басни и юж
ные слухи, такъ что напрасно было 
бы вѣрнть тому, что достигало оттуда до 
насъ; но когда вполнѣ честные н доста
точно достовѣрные писатели сообщаю» 
одинаковая свѣдѣнія, никто не долженъ 
бояться лжи. Итакь, мы сообщимъ объ 
Ипербореяхъ; жнвутъ они за «Перонос
ною» страною, которая, какъ мы знаемъ, 
і ежить по ту сторону Аквилона. Это —  
блаженнѣйшій народъ; нікоторнѳ отно- 
сятъ его скорѣе къ Авів, чѣмъ къ Европѣ; 
другіо полагаютъ, что онъ живешь посре- 
динѣ межіу двумя солнцами: антиподннмъ 
заходящимъ и нашимъ восходящимъ; но 
этого не допускаетъ разумъ, такъ какъ 
между двумя частями свѣта разлито столь 
обширное море; стало быть, они нахо
дятся въ Европѣ. Полагаютъ, что у нихъ 
находятся міровыя оси и крайніе обходы 
созвѣздій, шестнмісячннй свѣтъ и заходя
щее на одинъ только день солнце; хотя 
нѣкоторне думаютъ, что тамъ солнце вос
ходить и заходить не ежедневно, какъ 
у насъ, но въ весеннее равноденствіе вос
ходить, а въ осеннее заходить: такнмъ 
обравомъ въ теченье шести мѣсяцевъ про
должается безконечный день, а въ другіѳ 
шесть —  постоянная ночь. Клнматъ тамъ 
очень мягкій, вѣтры дуютъ цѣлебно: ихъ 
дуновеніе не имѣетъ ничего вреднаго; жи
лищами служатъ лѣса или рощи, ежеднев
ную пищу доставляю» деревья. Жители 
не внаютъ раздоровъ, не тревожатся 
скорбью, у всѣхъ одинаковый обѣтъ не-

У. 17: «^епв Ьеаііяяіта, циоЛ іп огаііопів іепогет поп гесів гееерЫт еві, гт ам ііея  Ш 
диае ргохіте ргагсесіипі ариі Рііпіит 4, 90: Ьос дата вериііигае Ъеаііѳаітат». Моттвеп.

 1) Зедаііаг Левсгірііо вт&гадШ. С(. Рііп. XXXVII, 66 (варга, р, 199). 2) СТ. Рііл.
XXXVII, 119 (варга, р. 200). 8) Зедоііог йеасгірііо сгувіаііі. СГ. РЦп. XXXѴП, 23.
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солинъ.

іае гетепіввепі, деѵоЫопія дпаш регедеге 
ргояѳдиеЪапІиг ропіібсіат шох іпіга йпеа 
8ио8 гесерепші1).

17,1. АІІега іп Авіа е̂пв еві ад іпіііит 
огіепіів аевііѵі, аЬі дейсіипі КірЬаеогат 
топііит іида. НурегЬогеів вітііев дісопЪ 
АгітрЬаѳов. еі іраі ваидені ГгопдепШтв 
агЪазІогит: Ъасав ейапі. інхіа ѵігов еі Ге- 
тіпав Іаедеі сгіпіит; иіегдие вехав сотав 
Іопдеиі. атапі даіеіеш, поп атапі Іаедеге. 
(2) васгі ЪаЬепІиг аіігесіагідие еов еііат 
а (егосіввітів паІіопіЬиэ пеГаз дисііиг. диі- 
снтдне регісиівт а ваів теіаіі, ві ад Агіт- 
рЬаеов ІгапзГа ѳ̂гіІ Іиіаз еві, ѵеіпі азуіо 
Іедоіиг. (4) иііга Ьоз Сіттегіі еі 8епз 
Атагонат рогтесіа ад Саврішп шаге, диод 
дііарвот рег Авіаіісаѳ ріа^ае Іегда 8су- 
ІЬісит іпгитріі Осеапат8).

19, 1. ...Апіе ВоіузІЬепет АсЬіШз іп- 
80І& ѳві сат а еде васга, яиат аедет поііа 
іодгедііиг аіев: еі диае Гогіе адѵоіаѵегіі, 
гаркіт Гадот ргорегаі3). (2) Осеапат вер- 
іетігіопаіет ех еа рагіе, диа а Ргорашвво 
атпе ЗсуіЬіа адіаііаг, Несаіаеаз Атаісіат 
арреііаі, диод депіія ііііав Ііпрта відпійсаі 
еоп$е1аІиго. РЬіІетоп а СітЬгів ад рго- 
типіигіит КоЬеав Могітагпват діоіі ѵо- 
сагі, Ьос езі тогіиит таге: иііга КиЪеав 
днісдиід еві Сгопіат потіпаі4).

1) СГ. Рііп. ІУ, 89—91 (вирга, р. 174). 
Рііп. IV, 98 ві X, 78 (вирга, р. 176 еі 191).

винностн. Они при8ываютъ смерть н 
нсправляютъ ея запоздалость доброволь
ной гибелью: если кто пресытится жизнью, 
тѣ, угостившись яствами н ивтіямн, стрем- 
главъ бросаются въ море съ нзвѣстной 
свалы: такой родъ ногребевія они счи
тают наилучшимъ. Говорить еще, что 
они нмѣли обычай посылать Аполлону 
Днлосскому начатки плодовъ съ наиболѣѳ 
чтимыми дѣвнцами; но такъ какъ онѣ, 
вслідствіе вѣроломства гостепріимдевъ, не 
возвращались нерастлѣнвыми, то они скоро 
ограничили своими предѣлами псполпеніе 
обѣта, который совершали на чужбинѣ.

Есть другое племя въ Азіп у на
чала лѣтпяго востока, гдѣ кончаются 
хребты Рифейскихъ горъ. Говорить, что 
Аримфеп подобны Ипербореямъ. Они так
же наслаждаются веленью Кустарвнковъ и 
питаются ягодамп. Какъ мужчины, такъ и 
женщины не любятъ длннныхъ волосъ: 
оба пола коротко стригутъ волосы. Она 
любятъ повой, не любятъ вредить дру- 
тмъ. Они считаются священными н тро
гать нхъ даже у самыхъ свнріиыхъ на
родностей признается грѣхомъ. Всякій, 
кто боится опасности у свопхъ, —  безопа- 
сень, если перебѣжитъ къ Аримфеямъ, 
какъ бы укрытый въ священномъ убѣ- 
жищѣ. За ними окивуть КнммеріОцы и 
племя Амазонокъ, простирающееся до 
Каспійсваго моря, которое, разлившись 
въ тылу Азіатской вемлп, изливается въ 
Скиескій океанъ.

...Передъ Борпсееномъ есть островъ 
Ахилла съ священ нымъ храмомъ, въ ко
торый не валетаетъ ни одна нтида; а 
которая случайно валетптъ, немедленно 
удаляется. Сѣверпый океанъ въ той части, 
которою омывается Скиѳія отъ рѣки Про- 
панпсса, Екатэй называетъ Амалкійскпмъ, 
что на языкѣ тувемцевъ означаетъ ва- 
мерзшій. Филпмопъ говорить, что впит ь 
океанъ отъ земли Кимвровь до мыса Ру- 
бея эовется Моримаруса, т. е. Мертвое 
море, а всю часть ею, которая находится 
за Рубеемъ, онъ называетъ Кроиовымъ 
моремъ.

2) СГ. Рііп. ГѴ, 84—36 (вирга, р. 188). 3) СГ»
4) СГ. Рііп. IV, 94, 95 (вирга, р. 176).
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3. Маге ааіет Саяріат ех аііего Ропіі 
Іаіегѳ аИга Мавзадеіав ѳ( Араіаеов 8су- 
іЬав е8$ѳ іп Авіаііса ріадо доісе Аіехапдго 
Мацпо ргоЪаІпт еві, тох Ротреіо Маріо, 
дпі Ъеііо МііЬгідаІісо, віспі соттііііо еіав 
Ѵагго ІгасШ, ірвіз ЬаовШгав регісШагі й- 
дет ѵоіиіі. (4) ід еѵепіге ргодвпі е па- 
тего йатіпат, диогат Іапіа соріа іЬі 
еопйиіі, иі паіагат тагів ѵегіапі. поп оті- 
вегіт диод рег ісіет іетрав еідет Мадпо 
Іісиіі ех Іпдіа <1іеЬиа осіо ад Васігоз 
ивдие Баііегат витеп, дао іпЯаіі Охот 
атпет, регѵепіге, (іеіпсіе таге Савріат, 
іпде рег Савріат ад Сугі атпів репеігаге 
виепіат, диі Агтепіае еі НіЬѳгіае впев 
іпіегіаіі. (5) ііадие а Суго діеЪиз поп 
атрііав даіпдие Шпеге Іеггепо ваЪѵесІів 
паѵіЬав ад аіѵеит РЬавМіа регіепйік: рег 
саіав ехсигвав іп Ропіит ивдие Іпдов 
вдѵеЬі Іідиісіо ргоЪаІит еві *). (6) аасіог 
еві ХепорЬоп Ьатрвасепив а Шоге 8су- 
іЬагит іп іпвпіат АЬаІсіат Ігідио паѵі- 
Кагі: еіаз тавпііидіпет іптепват еіраепе 
бітііет сопііпепіі: пес Іовде Оаеопев ве- 
рагагі, диоз диі ЬаЪііепі ѵіѵапк оѵіэ аѵіит 
тагіпагат еі аѵепів таі^о павсепІіЬив:
(7) регіпде аііав ргоріег сопзШиІав аедае 
іпваіав, диагат Нірроройев іпдідепае Ьи- 
тапа ивдие ад ѵевііеіит Гог т а  іп едиіпоз 
редев девіпппі: (8) евве еі РЬапевіогит, 
диогит а иг ев адео іп ейизат т&впііасіі- 
пега дііаіепіиг, аі геіідаа ѵівсегит іііів 
сопіедопі пес атісаіат аііад віі диат иі 
тетЬга тетЪгапіз аигіит ѵезііапі4).

9. Апіедиат дідгедіатиг а ЗсуіЬіа, 
геіідіо еві ргаеіегіге, диаепат ресиііагев 
біп( Гегае ЗсуіЬіае. сегѵі ріигіті іп Ьас 
Іегга: і^ііаг сеггов регзедиетиг. тагев 
депегів Ьиіизсе сот віаіит (отрав ѵепе- 
гет іпсііаѵіі, ваеѵіипі гаЪіе ІіЬШпів. 
(10) Гетіпае Іісеі ргіиз сопзегаиіиг, поп

Каспівское коре съ другой сторон» 
Понта за ВДассагетами и Свиѳамн-Авале- 
лми въ Азіатской веміѣ отличается прѣс- 
ною водою; ато испытано Алевсавдромъ 
Веливимъ, а затѣмъ Помнеемъ Велнвимъ, 
который во время Мнѳрндатовской войны, 
какъ вередаетъ его сослужпвецъ Варровъ, 
вожелалъ лпчно [доел, самими глотв&ми] 
удостовѣриться въ дтомь. Полагаютъ, что 
вто происходить отъ большого числа рѣвъ, 
воторыя изливаются туда въ тавомъ волп- 
чествѣ, что пзмѣвяютъ природный свой
ства моря. Не умолчу, что въ то же время 
тому же Веливому удалось въ 8 дней 
пройдти изъ Индін въ Бавтрію до рѣвв 
Даліера, гдѣ ова впадаетъ въ р. Овсъ, за- 
тѣмъ въ Каспійсвому морю, а оттуда че- 
резъ Каспій пропивнуть въ теченію р. 
Кира, воторая течетъ по границѣ Армѳнін 
и Иверіи. Отъ Кира онъ не болѣе вавъ въ 5 
двей прибыль къ руслу Фасида сухимъ 
путемъ, волоча съ собою суда. Его похо
дами доказано, что къ Понту можно про- 
ѣхать изъ Индіи по водѣ. Ксенофонтъ 
Лампсавсвій свпдѣтельствуетъ, что отъ 
Сввѳсваго побережья трп дня морсваго 
пути до острова Абалвін; островъ этотъ— 
огромной величины п почти похожъ на 
материкъ; недалеко отдѣлены Оеоны, жи
тели которыхъ питаются лицами моревнхъ 
втицъ н диво растущими злаками; далѣе 
другіе, одннавово расположенные острова, 
туземпые окители воторыхъ Ивпоподы 
(Коненогіе), у воторыхъ человѣвоподоб- 
ныя до слѣда тѣла оканчиваются лошади
ными ногами. Есть и острова Фанесіевъ, 
у воторыхъ увіи расширяются до такой 
огромной величины, что они закрываютъ 
пмн все остальное тѣло в не пмѣютъ дру
гой одежды, кромѣ того, что одѣваютъ 
члена вожею утей.

Прежде чѣмъ разстаться со Свпѳіей, 
было бы грѣшно обойдти молчаніемъ, какія 
животныя свойственны Скнѳін. Въ втой 
землѣ водятся въ огромномъ волпчествѣ 
олени; итакъ, займемся оленями. Самцы 
этой породы прн паступленін опредѣлен- 
наго времени течви, бываютъ очевь буйпы

V. 12: Зсгіріагае ѵагіеіаіет і^поіі потіпіѳ 1)<йіегит т. іп есі. Мотте. С& Рііл. 6,52: іп Васігоа
УII і̂еЪов ех Іпіііа регѵепігі ай Іасгпт Оитеп доой іп Охат іпвиаі. «Всгірвііпе Воііпив авдиѳ 
ад аііегпт витеа диод?» Моттвеа.

1) СГ. Рііа. УІ, 60-62 (варга, р. 185). 2) СІ. Рііп. IV, 96 (зирга, р. 176).
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сопсіріипі апіе Агсіогі відаэ. пес дааііѣеі 
рагіив «Иов едасапі. Іепегов біадіо осса- 
Іапі еі аЪзсопдйо8 іпіег ргойшда Ггиіісат 
теі ЬегЬагит редат уегЬеге саБІідапІ а<1 
Іаіепдат. (11) сат таіагаіі ад Гадат го- 
Ъиг, ехегсШо досепі сигзив еі адвиевсипі 
$а1іге рег аЪгарІа. ассѳрііз сапит Іаігаіі- 
Ъпв весипдо ѵепіо ѵіаэ дігі$апІ, аі одог 
сат ірвів геседаі. тігапіиг зіЪіІит йвіиіа- 
гит: гесіів аигіЬиз аспііввітѳ аидіипі,
заЬтіввіа піЬІЬ зіирепі отпіа: ргоріегеа 
Гасіііиз оЬѵіоз зе ргаеѣепі завіИапІіЪав.
(12) ві тагіа Ігапепі, поп азресіи реіипі 
Іііога, вед оІГасІа: іпйгтоз ропипі іп
иіііто еі Іаввогпт сарііа сІппіЪав рег ѵі- 
сев вавііпепі. е согпіЬаз диод дехігат 
Гаегіі еМсасіаз езі ад тедеііат: (13) ві 
Гагате апдпев кезііав, иігит ѵеіів пгев, 
даае азігіпа ргаеіегеа підоге ѵіііот арегіі 
ас деіедіі, 8І сиі іпѳві тогѣпз сотіііаііз. 
рго аеіаіе гагаоз аа^епі. ід іпсгетепіат 
іп вехѳппез регвеѵегаі: деіпсѳрв питего- 
віога поп ровзопі йегі согпоа, ровгапі 
сгаззіога: (14) диае даідет савігаіів
потдаат сгевсппі, пес Іатеп десідапі.
(15) депіез топвігапі аепесіаіет, сат ааі 
раасі іпѵепіапіаг аиі паііі. зегрепіет Ъаа- 
гіапі еі зрігіЬа пагіат ехігаѣапі де Іаіе- 
Ъгів саѵегпагат. дісіатпит ірзі ргодіде- 
гапі, дат ео равіі ехсаііапі ассеріа Іеіа.
(16) ЬегЪат диодов даат сіпагет тосапі 
сопіга похіа едипі дгатіпа. адѵегвоз ѵе- 
пепа тігійсот еві іппаіеі соадаіат оссізі 
іп таігів ваае иіего. раіоіі потдиат еов 
іеЬгевсеге, диат оЪ саават сопіесіа ех 
тедоШв еогат ап^иіпа ведапі саіогев Ьо- 
тіппт Іапкаепііаш. (17) Іевітив ріагітов 
таіаЬіпів діеЪаз сегѵіпат сагпет дедо- 
ві&ге зоіііов віпе ГеЬгіЬаа Іопдаетов Гиіззе; 
диод детит ргодегіі &і ипо ѵиіпеге іа- 
егіоі іпіегетріі ад діпозсепдат ѵіѵасііаіет 
Аіехапдег Ма&пиа Іогдиев ріагітів сегѵіз 
іппехиіі, даі розі аппит сепіевітат саріі 
песдат 8епіі іпдісіит ргаеГегеѣаоІ *).

отъ полового возбужденія. Самки, хотя бы 
бнлн оплодотворены раньше, не зачннаютъ 
до 8вѣ8ды Арктура. Дѣтенышей заботливо 
воспитываютъ. Маленькнхъ старательно 
прячутъ н, скрывъ въ густыхъ кустарнн- 
вахъ или въ травѣ, ударами ногъ побу- 
ждаютъ прятаться. Когда сила ихь окрѣп- 
нетъ для бѣганья, онѣ упражняютъ ихъ 
въ бѣгѣ и пріучаютъ прыгать чрезъ вручи. 
Услышавъ собачіВ лай, направляютъ бѣгъ 
по вѣтру, чтобы запахъ удалялся вмѣстѣ 
съ ними. Любятъ свистъ флеВтъ; съ под
нятыми ушами слышать отлично, съ опу
щенными—  ничего не слыгиатъ. Отлича
ются любопытствомъ ко всему; поэтому 
легко идутъ на встрѣчу охотникамъ. 
Переплывая моря, ніцутъ берега не зрѣ- 
ніемъ, а обоняніемъ; слабнхъ помѣща- 
ютъ сзади в поперемѣпно поддержи- 
ваютъ на крупахъ головы утомленныхъ. 
Изъ роговъ тотъ, который былъ правымъ, 
дѣ&ствительнѣе въ вачествѣ лѣварства. 
Еслп желаешь прогнать змѣй, сожгн лю
бой роіъ; это жженіе, кромѣ того, свонмъ 
смрадомъ открываете порокъ, если у кого 
есть падучая болѣзнь. Число вѣтвей на 
роіахь увеличивается съ лѣтами; это уве
личено продолжается до 6 лѣтъ; послѣ 
того рога не могутъ быть вѣтвистѣе, но 
могутъ быть толще. У холощеиныхъ сам- 
цовъ рога никогда не растутъ, но и 
не отпадаютъ. Зубы покавываютъ ста* 
рость, когда нхъ мало, пли совсѣмъ нѣтъ. 
Они ѣдятъ змѣй и дыхавіемъ ноздрей 
извлекаютъ нхъ изъ глубокихъ норъ. Они 
сами выдали ясенедъ, тавъ какъ, поѣвъ 
его, выбрасываютъ полученныя стрѣлы. 
Кромѣ того, они ѣдятъ противъ вредныхъ 
растеній траву, называемую сінагіз. Про
тивъ ядовъ удивительно полезно творо
жистое вещество плода, убитаго въ утробѣ 
матери. Было открыто, что они никогда 
не страдаютъ лихорадкой, и по этой при- 
чинѣ мази, составленный нзъ нхъ мовговъ, 
умѣряютъ жаръ больвыхъ людей. Мы чи
тали, что очень многіе люди, имѣвшіе 
привычку по утрамъ ѣсть оленину, бнлн 
долговѣчны безъ лихорадокъ; но это по
могаете только въ такомь случаѣ, если 
олени погибли отъ одной раны. Для опре- 
дѣленія живучести Алевсандръ ВелвкіВ на-

1) СГ. Рііп. ѴШ, 112-119.
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(19) Еадет раепе вресіе зипі диов 
Іга&е1арЬов дісипЦ вей поп аІіЪі диат 
сігса РЬавійет аррагепі: іапіот диой Ші 
ѵіііовов ЬаЪепІ агтоз еі тепіа рготівзів 
Ьігіа ЬагЬів ‘).

20. Мопв Заеѵо ірвѳ іп#епз пес Кі- 
рЪаеіз тіпог соШЪиз іпШат Оегташае Га- 
сік. Іпртаеопев Іепепі, а даіЪиз ргітів рові 
ЗсуіЬаз потеп вегтапіспт сопвигкіі8). 
(2) сііѵев ѵігит Іегга, Ггедиепз рорпіів пи- 
теговів еі іптапіЪаз. ехіепсіііаг іпіег Нег- 
еупіит ваііит ѳі гарев Загтаіагат. аѣі 
тсіріі Шпауіо, аЪі сіевіпіі КЬепо регАш- 
<Ніиг. *) <1е іпіепш еіав рагІіЪав АІЬа 
виіЪаІиз Ѵізііа атпев Іаіізвіті ргаесірііапі 
т  Осеапат4)....

20, 4. іп Ьос Ігасіи вапе еі іп отпі 
зеріепігіопіз ріада уівопіев ігедиепіізвіті, 
даі Ъоѵів Гегі вітііев, ваеіові соііа, іиЪаз 
Ьоггійі, иііга Іаигоа регпісііаіе, саріі ай- 
ваевсеге тапа певсіипі. (5) випі е( агі, 
даоз іпрегНат уа1@а8 ѵосапі ЬаЬаІоз, сит 
ЪаЪаІі раепе а<і сегѵіпат Гасіет іп АГгіса 
ргосгеепіаг.6) івііз рогго даоз игов <1ісі- 
таз Іаигіпа сотаа іп Іапіит тосіат рго- 
Іешіапіаг, а( дѳтріа оЪ іпвідпет сарасі- 
ОДет іпіег гевіав тепвав роіиит ^егаіа 
йапі®). (6) еві еі аісе таіів сопрагашіа, 
айео ргорепво ІаЪго варегіоге, аі піві ге- 
сесіепв іп розіегіога ѵезіідіа равсі поп 
дпеаЬ...7) (8) <іе вегтапісів іпзиіів Оапда- 
уіа тахіта еві, ве<і піЫІ іп еа тадпат  
ргаеіег ірват. Кат біаевагіа <1аЬ сгувіаі- 
Іот, сіаі еі васіпот: дао<1 васіпат Оег- 
тапі кепШііег уосапі віаеват. (9) дааіііав 
таіегіае ізііав ваттаііт апіеа, Оегтапісо 
ааіет Саеваге отпев Оегтапіае огав всги- 
іапіе сопрегіа: агЪог еві ріпеі депегів, 
саіа8 тесііаіе ааіатпі Іетроге васіпо 1а- 
сгітаі. васат евве агЪогів сіѳ потіпів са- 
реввав диаІіШе: ріпит уего, опде вік і̂ -̂ 
пііпт, ві аввегів, одог іойіс&ЪіІ. ргеііат 
орегае еві всіге Іопвіпв, пѳ Расіапеаѳ вііѵае

дѣлъ ошебвивн па множество оленей, кото
рые, будучи пойманы чреаъ сто лѣтъ, еще 
не обнаруживали прнзнаковъ старости.

Почти такой же вндъ имѣютъ такъ 
называемые трагелафы (козлы-олени), но 
они нигдѣ не водятся, іфоиѣ какъ по Фа- 
снду; онн имѣютъ только косхатыя ло
патки и длинння бороды.

Гора Сэво, также огромная и не мень
шая Рифейскигъ горъ, составляетъ на
чало Германіи. Ее занимаютъ Ингвэоны, 
отъ которыхъ первыхъ послѣ Скнѳовъ на
чинается имя Германдевъ. Земля эта бо
гата населеніемъ, изобилуетъ многочислен
ными н свирѣпыми народами. Прости
рается она между Геркнвсвимъ лѣсомъ н 
Сарматскими скалами. Въ началѣ оро
шается Данувіемъ, а въ кондѣ—РѳВномъ. 
Изъ внутреннихъ ея частей текутъ въ ' 
Океанъ очень шнрокія рѣви Альба, Гу- 
ѳалъ н Вистла....

Въ этой мѣстности и во всей се
верной странѣ въ изобиліи водятся ви- 
зонты (зубры); они похожи на дикаго 
быка, со щетинистой шеей, съ торчащей 
гривой, проворствомъ движеній превосхо- 
дятъ быковъ, пойманные не могутъ быть 
приручены. Есть и уры (тура), которыхъ 
невежественная чернь зоветъ буйволами, 
тогда какъ буйволы, видомъ почти схожіе 
съ оленями, водятся въ Афривѣ. У этихъ 
животныхъ, которыхъ мы называемъ ура- 
ми, бычачьи рога вырастаютъ до такой 
длины, что, будучи сняты, ради своей 
значительной емкости употребляются въ 
качествѣ сосудовъ для питья 8а царскими 
столами. Есть и лось, котораго можно 
сравнить съ мулами, съ такой отвислой 
верхней губой, что не можетъ пастись 
иначе, какъ отступая назадъ по свонмъ 
слѣдамъ... Изъ германскнхъ острововъ са
мый большой— Гангавіа, но на немъ нѣтъ 
ничего вѳливаго, кромѣ ею самого. За то 
Глэсарія производить кристаллъ и янтарь, 
который Германцы на своемъ языкѣ на- 
зываютъ діаезит. Качества этого про
дукта раньше были извѣстны только въ 
общнхъ чертахъ, а нынѣ узнаны полтъе

1) СГ. Рііп. ѴПІ, 120 (вирга, р. 188). 2) СГ. Рііп. IV, 96 (вирга, р. 176). 8) СГ. Рііп.
IV, 80 (вирга, р. 171). 4) СГ. Рііп. ГѴ, 100 (вирга, р. 176). 6) СГ. Рііп ѴІП, 88 (вирга,
р. 187). 6) СГ. Рііи. XI, 126: Игогит сотіЬив ЬагЬагі веріепігіопаіев роіаві, игаіздие Ьіпа
сарііів апіив сотиа іпріепі. . 7) СГ. Рііп. VIII, 40.
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сгедапіиг Іарідет йеѵівве. (10) Ъапс зре- 
сіет іп ІНугісит ЬагЬагі іпіиіегипі: диае 
сит рег Раппопіса соттегсіа ови ад 
Тгапзрадапоз Ьотіпев (огеі деѵоіиіа, диод 
іЪі ргітит повігі ѵідегапі, іЬі еііат паіат 
риіаѵегипі... (12) гиде ргітит павсііиг еі 
согіісозит, деіпде іпсосіит адіре Іасіеп- 
(ів зиіз ехроШиг ад диет тідетив пііогет.
(13) рго &сіе ЬаЪеЬ иотіпа: теііеит ді- 
сііиг еі Гаіегпит, иігитдие де вітііііи- 
діие аиі ѵіпі аиі иіідие теіііз. іп арегіо 
еві диод гаріаі Гоііа, диод ІгаЬаІ раіеаз: 
диод ѵего тедеаіиг тиШз ѵііаііит іп- 
соттодів, тедепііит досиіЬ дівсіріша. 
Іпдіа ЬаЪеІ висіпит, вед Оеппапіа ріигі- 
т и т  оріітитдие...І).

при пзслѣдованіи Германикомъ Цезаремъ 
всѣхъ побережій Гѳрманіи: есть дерево 
изъ оородв сосеиъ, сердцевина котораго 
въ осеннее время слезится яптаремъ. Что 
это древесный сокъ, можно заключить изъ 
самаго названія (висіпиш); а если за
жжешь его, то вапахъ покажетъ, что онъ 
происходотъ пзъ сосна. Стбитъ познако
миться съ нит  и дальше, чтобы не вѣ- 
рили, что Паданейскіе лѣса плакали кам
нями. Этотъ вндъ варвара ввезли въ 
Иллирикъ; и когда онъ, благодаря Пан- 
нонскнмъ торговымъ сношеніямъ, дошелъ 
до Транспаданцевъ, то наши, впервые 
увндѣвъ его тамъ, подумали, что онъ тамъ 
и добывается... Добывается онъ въ гру- 
бомъ видѣ, покрытый корою, затѣмъ ва
рится въ салѣ молочной с в и н ьи  и  поли
руется до тою блеска, который мы ви- 
димъ. Онъ пмѣетъ пазвапія соотвѣтствевно 
воду: называется медовымъ и фалерн- 
скимъ, то и другое по сходству или съ 
виномъ, или съ медомъ. Извѣстно, что оиъ 
увлекаетъ за собою листья п притягн- 
ваетъ соломинки; а что онъ излѣчиваетъ 
миогія тѣлесныя разстройства, это дока
зала врачебная наука. Индія также имѣ- 
етъ янтарь, но Германія доставляешь ею 
въ очень болыпомъ колнчествѣ и прекрас- 
наго качества...

23, 16... Ргоропіів Еигорат Абіатдиѳ 
ді&сгітіпапз ад Маеоіідет регѵепіі...

23, 16... [Ропіиз дісііиг] а тогіЪив 
ассоіагит Еихіпив, Ахіииз аиіе арреііа- 
Іив... “).

23, 17. О гае ехіітав Осеапив атріес- 
іііиг, диі а ШогіЪив виів АгаЬісив Регвісиз 
Іидісиз Еоив Зегісиз Нугсапив Сазріив 
ЗсуіЬісиз Оегтапісиз Оаііісив Аііаиіісиз 
ЬіЬусив Ае^урііиз дісііиг...

...Пропонтида, раздѣляющая Европу н 
Азію, доходвтъ до Мэотяды...

...[Поптъ называется] отъ нравовъ 
првбрежныхъ жителей Евкснпскимъ, а 
рапьше вазывался А к с и н с к и м ъ .

Крайвія побережья омываетъ Океанъ, 
который соотвѣтствѳнно берегамъ назы
вается Аравійскомъ, Перспдскимъ, Ывдій- 
скимъ, Восточпымъ, Серскпмъ, Иркан- 
скнмъ, КаспіОскпмъ, Скиѳскимъ, Герман- 
скпмъ, Галльскимъ, Атлаитпческвмъ, Ли- 
війскииъ и Эгппетскимъ...

38, 11. Мойв Тапгив... тодо іпіегсіи- 
дііиг РЬоепісіо, тодо Ропіісо віои, іпіег- 
дит Сазріо ѵеі Нугсапо: диіЪив гепііепіі-

Гора Тавръ... замывается съ одной 
стороны Финивійскимъ заливомъ, съ ДРУ
ГОЙ — Понтійскимъ, отчасти также Кас-

1) СГ. Рііп. XXXVII, 42—51 (варга, р. 199). 2) С*. Рііо. VI, 1 (варга, р. 171).
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Ъна ваѣішів Ггасіав сопіга Маеоііпт Іасат 
весШаг таШвдне йіШсаІІаІіЬав Гаііваіав 
Віраеів ее іизіз адпесШ. (12) рго яепіішп 
ас Ііл&аагат ѵагіеШе рІигіГагіат потіпа- 
іая, арий Іпсіов Ітана, тох РгорапІ5іі8, 
СЪоаІгав арнд РагіЬоз, рові ЯірЬаіев, ішіе 
Тангов аідне аЬі іп еісѳівібвітат сопвиг- 
§іІ впЫітіІаІеш, Саисааиз. іпіегеа еііат а 
рораіів арреііаііопет ігаЬіі: а дехіего 1а- 
іегѳ Савріаа дісііиг ѵеі Яугсапив, а Іаеѵо 
Атагошспв, МозсЬісов, ЗсуіЬісав... (13) аЪі 
деЬівсіІ Ьіиісіа іо і̂в, іасіі рогіав, даагшп 
ргішае 8ші( Агтепіае, іа т  Савріае... 1).

пійскнмъ и л и  Ирванскимъ: унершись въ 
э ти  препятствія, онъ поворачнваетъ въ 
Мэотійскому озеру н, какъ бы утомлен
ный многими затрудневіямв, нрвмнкаетъ 
къ Рнпейскимъ хребтамъ. Соотвѣтственно 
разлнчію нлемѳнъ н языковъ, онъ носить 
множество различных* нменъ: у Индій- 
цевъ Имай, затѣмъ Пропанисъ, у Парѳаиъ 
Хоатръ, нотомъ Нифатъ, дальше Тавръ н 
наконець таиъ, гдѣ достигаетъ наиболь
шей высоты, —  Кавказъ. Въ то же время 
онъ получаетъ названія и отъ народовъ: 
съ правой стороны называется Каспій- 
свимъ или Иркансвимъ, съ лівой —  Ама- 
зонскнмъ, Мосхійскимъ, Свиѳскимъ... Гдѣ 
онъ раздвигается горными ущельями, 
тамг образуетъ ворЪта, изъ коихъ пер
вый суть Арменскія, нотомъ Баспійскія...

40, 1. [Авіа] іп Іоіо огЪів діѵогііо іег- [Азія] со всѣхъ сторонъ круга имѣ- 
тіпоз атпеа ЬаЪеі аЪ Аедурііо тагі Ш- етъ границами рѣки: отъ Эгииетскаго 
Іпт, а Маеоііо Іасн Тапаіт... моря — Нилъ, отъ Мэотійскаго озера —

Танаидъ...

44, 1... РарЫавопіа СагатЬі рготпп- Пафлагонія мысомъ Барамвіемъ обра- 
іогіо зресіаі Таигісат... щена къ Таврикѣ...

45, 18.» таа ад Ъеііа питдаат рго- «.Жеребцы у Скиѳовъ никогда не упо- 
дпсііог арнд ВсуіЬав ео диод Гетіпае ехо- требляются [доел, выводятся] на воЙвѣ,
негаге ѵевісаа еііат іп Гида роззипі... ®). -потому что самки (кобылы) могутъ и на

бѣгу опорожнять свой мочевой пузырь...

49, 5. ІТшѵегаі еіив досінз днтіахаі 
аЪ іііа Іеггагат рагіе Ьахаіев йиѵіав весаі 
Спеа, диет Іатеп Ьахаіет аоіі ѵосапі 
Васігі: пат аііі ЗсуіЬае 8і1іт потіпапі. 
Ьппе еопдет еаве Тапаіп ехегсііав Аіе- 
хапдгі Мадпі сгедідегопі: ѵегит Бетода- 
таа дпх Зѳіеисі еі АпІіосЬі, вайа ідопеов 
ѵего аасіог, Ігапвѵесіив атнет івіит, Іі- 
(оіоа отпіот вирег̂ геввпв еві аііитдне 
евае диат Тапаіп дергеЬендіІ. (6) ...Ъос 
еаі сопіітініит, іп дао Іітез Регвісаа 
ЗоуіЬів іипвШіг: дноа ЗсуіЪаа Регвае Ііп- 
виа вна Засав діснпі еі іиѵісет ЗсуіЬае 
Регвав СЬогвасов потіпапі топіетдио

По всей этой землѣ [т. е. Бав- 
трів] съ той стороны прорѣзываетъ гра
ницы рѣва Лавсатъ, которую, впрочемъ, 
называютъ Лавсатомъ одни только Бак- 
трійцы: ибо прочіе Скиѳы зовутъ ее Си- 
лнсомъ. Войска Александра Великаго при
нимали её ва одну рѣку съ Танаидомъ; но 
Димодамантъ, вождь Селевка н Антіоха, 
писатель довольно достовѣрннй, перепра
вившись черезъ эту рѣву, превзошелъ 
свндѣтельства всѣхъ [?] и открылъ, что 
это иная рѣва, чѣмъ Танандъ... Здѣсь по- 
граночная черта, на которой Персидская 
граница соединяется со Свнѳскою; этихъ

1) СГ. РІіп. У, 98, 99 (іЬід.). 2) СГ. РІіп. УІП, 166 (аирга, р. 190).

Оідііііесі Ьу



286 СОЛИНЪ. ЦЕНЗОРИНЪ.

Саисавош Сгоосавіт, ід еві піѵіЬов сапді- 
сапіеш. (7) депвіввіша Ьіс ророіогот іге- 
даепііа сит РагіЬів 1е&ет рІаоНі аЬ ехог- 
(Ііо тогів іпсоггиріа соаіодіі дівсіріша: 
ѳ даіЬов сеІѳЬеггіті вапі Маввадеіае ѳі 
Еаведопев, ЗаІагсЬае еі Араіаеі. рові двое, 
іттапі8віті8 ЬагЪагів тІегіасепІіЪив, де 
гііа аііагот паііопот раепѳ іпсопвіапіег 
дѳбпііат адѵегіітав *).

Скиеовъ Персы на евоемъ яэыкѣ называ
т ь  Саванн, а Скнѳы въ свою очередь 
эовутъ Персовъ Хорсакамн н гору Бав- 
жазъ— Кроукаэомъ, т. е. бѣлѣкмцимся отъ 
снѣговъ. Здѣсь очень густое народонасе- 
леніе съ неподкупною чистотою храннтъ 
съ Парѳянаии законъ нсвони установлен- 
ннхъ отношеній; нзъ этнхъ народовъ наи- 
болѣе нзвѣстны Массагеты, Есседоны, 
Сатархн н Апалэн. За ннни, вслѣдствіе 
промежуточная носеленія грубѣйшнхъ 
варваровъ, объ обнчаяхъ другнхъ племенъ 
мы почти не инѣеііъ опредѣленныхъ свѣ- 
дѣній.

50, 1. <3па аЪ ЗсуіЬісо осеапо еі тагі 
Савріо іп осеапот еоит сагане іпНесШог, 
аЪ ехогдіо ѣшовсе ріадое ргойшЛае ніѵев: 
тох Іоодо девегіа: рові АпіЬгорорЬа і̂ 
допв еві аар етта ...9).

50,1. Тамъ, гдѣ отъ Скиѳскаго океана 
н Баспійскаго мора путь склоняется къ 
Босточвоиу океану, въ началѣ этой страны 
глубокіе. снѣга, затѣмъ обширныя пустыни, 
а потомъ свирѣвѣйшее племя Антропофа- 
говъ...

Содіснт Неіде1Ъег^еп8І8 в іт і і іо т -  
дое ад д ііатеп іа .

39, 2 (р. 222)... Сопііпеі [Абіа] Соі- 
ров, АІЬапов, Рагіоа, ЗіПав еі Нігсапов. 
Ргесірооз Ьаѣеі топіев Тангвт, Оіітрат 
еі Савсават. Патіпа ргаесірна Іпднт, 
Тіртіт, Еойгаіеп, Ідавреп, балдев еі Та- 
паіт. Н  ех ІзЫого роШзітит 14 ,3 ,6  «д.

Дополненія нзъ Гейдельбергской н 
др. рукописей.

..[Въ Азіи] живутъ Еолны, Албанцы, 
Парты, Сирты и Ирканы. Важнѣйшія 
горы въ вей—Тавръ, Олимпъ н Еавказъ. 
Важнѣйшія рѣкн—Индъ, Тигръ, Евфратъ, 
Идаспъ, Гангъ н Танаидъ.

СЕМ 50КІМ Ѵ 5. ЦЕНЗОРИНЪ.
' [Граныатнкъ, жившій въ 1-й пол. ПІ в. по Р. Хр., въ 238 г. посвятидъ Кв. Цереллію сохра
няешься до насъ трудъ 1>е <1іе паіаіі, въ которого раасуждаетъ о множествѣ вопросовъ, сто* 
ящихъ въ болѣе иди невѣе близкой связи съ двекъ рожденія.—Текстъ: Сепвогіпі де діе паіаіі 

ІіЬег. Ад содісат депио соііаіогит бйет гесепваіі ІоЬ. СЬоІойпіак. Реігор. 1889].

БЕ БІЕ КАТАЫ ЬІВЕК.

IV, 12. Копе тего ео Ксеоііае роеіісаѳ 
ргооеввіі ІіЬідо, иі тіх аодіів іегенда сопг 
бпваі: роіі Ьошшот тетогіат рго^еое-

КНИГА О ДНѢ РОЖДЕНІЯ.

А нынѣ разнузданность поэтической 
вольности доша до того, что измышляет* 
едва выноснмое для слуха: говорить, что

1) СГ. Рііп. VI, 49-61 («рта, р. 186). 2) СГ. Рііп. VI, 63 (аирга, р. 186).
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гаіів іат  депІіЪав еі огЪіЪав сопйШв Ьо- 
тіпев е Іѳгга йіѵегвів тойів егіііов, ні іп 
АШса Гегіпг гевіопе ЕгісЫЪопіпя ех Ѵпі- 
сапі ветіпе Ьото ѳхогіив, еі іп СоІсЬійе 
ѵеі Воеоііа сопзШв апдаіз йепІіЪав агтаіі 
врагіое, е дшЬав тніаа саейе іпіег ве пе- 
саіів раисі вирегавве Ігайапіпг, доі іп соп- 
йііи ТЬеЪагат Сайто йаегіпі айіатепіо...

ва памяти людей, когда уже произошли 
племена н были построена города, раз
личными способами произведены нзъ земли 
люди, какъ напр, въ Аттической области, 
по преданію, Эрихѳоній рожденъ землею 
нзъ сѣмени Вулкана, а въ Колхидѣ или 
Віотіи послѣ посѣва змѣиныхъ зубовъ —  
вооруженные асѣлнцн», нзъ ковхъ не мно- 
гіе остались въ жнвыхъ послѣ взаимнаго 
нзбіенія н окавали помощь Кадму прн по
строен» Ѳивъ...

М. АѴКЕІ.ІѴ5 ОІ.ѴМРІѴ5 М. АВРЕЛІЙ ОЛИМПІЙ НЕМЕСІАНЪ.
МЕМЕ5ІАІЧѴ5.

[Поэгь, родомъ нзъ Карѳагѳна, жилъ во 2-й пол. ПІ в. по Р. Хр. Ему приписываются разныа 
стихотворенія, изъ которыхъ сохранились только 4 эклоги и отрывокъ (425 ст.) стихотворевія 
объ охотѣ, написанваго около 283 г. — Тексты Роеіае Іаііпі тіпогез. Весепв. Ает. ВаеЪгепа.

Ѵоі. III. Ііірв. 1881].

СУЯЕаЕТІСА. СТИХОТВОРЕШЕ ОБЪ ОХОТѢ.

У. 228 соттетогапінг санев, диогит ргоіез йе запдиіпе тапаі ЕіЬего. Нов са
пов ех ІЬегіа Азіае, поп Еогорае іпІе11едепйо8 регзиайеі ШШив.

РАМЕСѴКІСѴ5 СЕМЕТНІ.ІАСѴ5 
МАХІМІАМО АѴСѴ5ТО РІСТѴ5.

ПАНЕГИРИКЪ, СКАЗАННЫЙ ВЪ ДЕНЬ 
РОЖДЕНІЯ МАКСИМІАНУ АВГУСТУ.

[О собравіи 12 панегирнческихъ рѣчей, найденномъ въ Майндѣ въ 1488 г. итальянцемъ Оіо- 
уаппі Аигіара, см. ЗсЬапг, бевсЬ. й. ВОт. Ілііег. III, стр. 121 сл. Рѣчь, сказанная въ день 
рожденія императору Максиміану, прежде ложно приписывавшаяся Клавдію Мамертиву 
(ср. Оепвеі у Раиіу-^іваоѵа, Кеаі-Епсусіор. III, 2, ст. 273), относится къ 291 году. — Текстъ: 

XII рапевугісі Ьаііпі. Вес. Ает. ВаеЬгепа. Ьіра. 1874. III].

У. 8ей йе геЬпз Ьеііісів ѵісіогіівдие 
ѵезігів, васгаіізвіте ітрегаіог, еі тиШ 
ватта еіодиепііа ргаейііі ваере йіхегипі 
еі едо ргійет.. поп соттетого івііаг 
ѵігіаіе ѵевіга гетраЫісат йотіпаіа вае- 
ѵІ88іто ІіЪегаІат... Іасео ІгорЬаеа Сѳг- 
тапіса іп тейіа йебха ЪагЬагіа, (гапяео 
Іітііет Ваеііае герепііпо Ьозііат сіайе 
рготоіпт, отіііо Загтаііае тааіаііопет...

У. Но о военныхъ дѣлахъ п побѣдахъ 
вашихъ, сяятѣйшій императоръ, часто го
ворили и многіе другіе, одаренные велп- 
чаВшимъ краснорѣчіемъ, н самъ я іово- 
рилъ раньше... Поэтому я не упоминаю 
о томъ, что государство вашей доблестью 
освобождено отъ жесточаОшаго господ
ства..., умалчнваю о германскнхъ трофе- 
яхъ, водруженныхъ въ самомъ дентрѣ 
варварства, прохожу молчаніемъ о томъ, 
что граница Рэтіп раздвинута внезапнымъ 
пораженіемъ враговъ, опускаю опустошв- 
ніе Сарматін...

Оідііііесі Ьу Сооді
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VII. Ьаагеа іііа де ѵісЬіа ассоіепііѣив 
Зугіат паІіотЬив еі іііа Ваеііса еі іііа 
Багтаііса іе, Махітіапе, Гесегапі ріо ваа- 
«Ііо Ігіридіаге...

XVI. ІПшІ ѵего... диодио тосіо <1ісат 
апіедаат девіпат; Іапіат евве іюрегіі 
ѵевігі Геіісііаіет иі апдідие ее ЪагЪагае 
паііопев тісІ88Іт Іасегепі еі ехсідапі, 
аііегпів дітісаІіопіЪи8 еі іпвідіів сіадев 
еиаз сіиріісеііі еі іпвіапгепі, Багтаіісаз 
ѵевігав еЬ Ваеіісав еі ІгапзгЬепапав ехре- 
(ііііопез Гагогѳ регсііае іп ветѳі ітііепіпг. 
вапсіе Іиррііег еі Негсиіев Ъопе, Іапдет 
Ъеііа сітіііа ад депіез іііа ѵевапіа дідпаз 
Ігапзіаіівіів отпетдае іііат гаЬіет ехіга 
Іегтіпоз Ьоіов ітрегіі іп Іеггаз Ъовііит 
«Іізіпіізіів. еіепіга, доод аіі іііе Котапі 
сагтіпів ргітпв аисіог: 'а воіе ехогіепіе 
овяие ад Маеоіі раіпдез’а), ід папе Іоодіаб 
Іопдіавдае ргоіепдеге Іісеі, ві диі ѣовШет 
іп тиіиа сіаде ѵеаапіат іоіо огЪе рег- 
сепвеаі. еіепіт аЪ ірво воіів огіи поп тодо 
сііга Маеоііт ас ваѣ ехігета веріепігіопів 
ріадо, диа іегѵідит сарпі Бапиѵта еѵоіѵіі 
диадие Ьоггідив весаі АІЪів Оегтатат, 
вед еііат виЪ ір80 Іпсів оссави... гиипі 
отпев іп вапртіпет ваит рорпіі, диіЪив 
пппдаат сопіідіі евве Котапів, оЪвІіпаІае- 
дие Гегііаіів роепав пипс вропіе регвоіѵипі.

XVII. Гигіі іп ѵівсега впа депв еЯгепа 
Мапгогит, ОоШі Вигртпдіов репііов ехсі- 
дипі гагвипщие рго ѵісіів агтапіпг Аіа- 
таппі ііепцие Тегѵіпр, рагв аііа ОоіЬо- 
тат адінпсіа тапа ТаіШогит адѵегзпт 
Ѵапдаіов бірѳдевдие сопсигпші. ірвов Рег- 
зав ірвапщае ге^ет адвсШв Засів *) еі Ки- 
Яів еі Оеіів реііі Ггаіег Огтіев3)...

VII. Знаменитые лавры, пріобртпен- 
ные побѣдою надъ племенами, населяю- 
щпмн Сирію, & также Рэтійскіе н Сармат- 
скіе доставили тебѣ, Макснміанъ, спра
ведливую радость...

XVI. Прежде чѣмъ окончить свою 
рѣч», я скажу еще, какъ сумѣю, о слѣду- 
ющемъ: счастіе вашего правленія таково, 
что варварскія племена повсюду взаимно 
терзаютъ н рѣжутъ другъ друга, взаимной 
борьбой и кознями удваиваютъ и возобно
вляю» свои бѣдствіа, поражевныя безу- 
міемъ подражаютъ въ себѣ самихъ ва* 
шимъ Сарматскимъ, Рзтійскпмъ и зарейн- 
скимъ походамъ. Святой Юпитеръ н до
брый Геркулесъ, наконецъ-то вы пере
несли междоусобный войны къ племенамъ, 
достойнымъ такого сумасбродства, и раз
несли все это бѣшепство за предѣлы на
шей имперіи на непрілтельскія земли. 
Въ самомъ дѣлѣ, то, что сказалъ знамени
тый родоначальник римской ноэзін: «отъ 
восхода солнца до Мэотійскихъ болотъ»,— 
теперь можно распространить дальше н 
дальше, еслибы кто задумалъ исчислить 
враждебное безумство во взаимной борьбѣ 
по всему свѣту. Отъ самаго восхода 
солнца не только но сю сторону Мэотидн 
и на крайнемъ сѣверѣ, тдѣ находятся кн- 
пучіе нстокн Данувія н гдѣ страшная 
Эльба прорѣзываетъ Гермапію, но даже 
на самомъ заватѣ свѣта... стремятся про
ливать свою кровь всѣ народы, которнмъ 
никогда не удалось быть Римлянами, н те
перь добровольно несутъ наказаніе за 
свою упорную дикость.

XVII. Ярится противъ родной земли не
обузданное племя Мавровъ, Готы до тла вы- 
рѣзываютъ Бургундіевъ, за побѣжденныхъ 
въ свою очередь вооружаются Аламанны, 
а въ то же время Тервннги, другая часть 
Готовъ, пріобщивъ рать Таифаловъ, устре
мляются противъ Вандаловъ и Гипедовъ. 
Па самвхъ Персовъ и на самого царя ихь 
ндетъ брать ею Орміесъ въ союзѣ съ Са
ками, Руфіями н Геламн„.

1) «Меоіів М; Еппіив ей. ѴаЫ. р. 163». ВаеЬг. || 2) вассів еі гоШз еі деііія М. || 8) «Опт- 
век ІИѵаеие сдИ. Еиігор. IX  26». В.
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ІМСЕКТІ
РАЯЕ&ТКІСѴЗ СОК8ТАЭТІО 

САЕ8АВІ ШСТУ8.

НЕИЗВЪСТНАГО АВТОРА
ПАНЕГИРИКЪ, СКАЗАННЫЙ 

КЕСАРЮ КОНСТАНЦЕЮ.

[Объ этомъ панегярнкѣ, скаяанноиъ въ 297г., си. всѣапг, ОевсЬ. Я. Вот. ІЛЫ. III, стр. 126.' 
Текстъ: ХП рапекугісі Ьаіші. Вес. Ает. ВаеЬгепв. Ьірв. 1874. У].

У. АсІотЬгаіао віпі ідііог тіЬі Загта- 
іісае ехрейШопев даіЪав Ша депв ргоре 
овшів ехііпсіа еві еі раепѳ сот воіо пош
ив геіісіа дао вегѵіаі,... сопіепіа віі ѵосе 
віогіае впав еііат ргохіта Ша гпіпа Саг- 
рогшп...

У. Итакъ, пусть будутъ у меня оттѣ- 
нвнв Сариатеніѳ похода, которыми почти 
цѣликонъ истреблено это племя я осталось 
почти съ одншгь только именемъ, подъ 
которнмъ должно жить въ рабствѣ,... пусть 
довольствуется словомъ своей славы и 
весьма недавнее пораженіе Карповъ...

X... Иопс ѵего... саш іоііепв ргосаісаіа 
еввеі е( Аіатацпіа, Іоііепв оЬігіІа Вагтаііа, 
ІаіЬоп^і Ооаііі Сагрі Іоііепв ргойідаіі, бит- 
тіНепІе ее ОоІЬо расе ро&сеп<іа... ргеЪаі 
апітов (дпод попе депідае сопйіетаг) апа 
іііа іапіі ітрегіі сопіитеііа...

X... А нынѣ,... когда столько разъ была 
попрана Аламавнія, столько разъ пора
жена Сарматія, столько разъ опрокинута 
Ютунги, Квады и Карпы, когда покорились 
п просили мира Готы... жгла нашу душу 
(въ чемъ теперь наконецъ сознаемся) 
одна обида такого государства.»

ХУШ... Копе вес ага еві... Ніврапіа, пипс 
Ііаііа, папе Айгіса, папе опшів седое а<1 
Маеоііав раіадез регреіиів сагів ѵасапі 
вепіев...

ХУ1П.... Теперь обезопашена^ Испанія, 
Италія и Африка, теперь свободны отъ 
непрерывныхъ заботь всѣ племена до са- 
мыхъ болотъ Мэотійскпхъ...

АК NО ВIV 5. АРНОБІЙ.

[По свидетельству бл. Іеронвыа, родомъ афрвканецъ, при Діоклетіанѣ быль видвынъ учите- 
лемъ риторики въ г. Зісса Ѵепегіа (къ числу его учеииковъ приваллежалъ и. ар. Лактавціб) и 
борцомъ оротивъ христіавства. Когда овъ впослѣдствіи увѣровалъ во Христа, то мѣстный 
епископъ оотребовалъ доказательства вскреввости его обращевія, в тогда Арвобій напнеалъ 
свое сочввеніе, которое въ рукописяхъ воентъ вазваніе «Айѵегааа паііопев», а у Іеровима— 
« Асіѵегваа депіев». Написано это сочивевіе около 306 г.—Текстъ: Согрпа асгіріогшп ессіеаіааі. 
Ьаііпогшп, тоі. ІУ. АгпоЬіі асіѵегаиа паііопев ІіЬгі УП. Вес. Аа§. ВеіІГегасЬеісІ. УішіоЪ. 1875].

АБУЕВЗУЗ ЯАТІ0ЫЕ8 
ЫВВІ УП.

. ІлЪ. ІУ сар. 14. Аіопі ідііог (Ьеоіоді 
тевігі е( ѵеіавіаіів аЬвсопсНІаѳ сопдііогев... 
дпіпдпе Зоіев еі Мегсагіов даіпдае, ех 
даіЬив, а( геГегипЬ, Зоі... диіпіав ЗсуіЬісі 
гевіз еі уегвіреііів ЬаЬеІаг Сігсае ‘).

ПРОТИВЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ 
7 КВИГЪ.

Итакъ ваши богословы и возеоздателм 
отдаленной древности говорятъ... что было 
пять боговъ Солнца и пять Меркуріѳвъ, изъ 
воторыхъ, какъ передаютъ, боѵь Солнца... 
пятый считается сыномъ скиѳскаго царя 
н изворотливой Кирки.

1) Сі. Сіс. Пе пси. Д. 3, 53 ад.; Атреі. ІІЬ. тетог. с. 9 (варга, р. 261).
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ІЛЪ. IV еар. 26... (ДО [ргодОД] еі [всіі. 
Магіі] сапег аЬ СагіЬиз, даів аЪ ЗсуіЬів 
ааіпов іттоіагі? поп ргіпсіраіііег сот  
сѳіегів Ароііодогав? *)...

...К то сообщил*, что Марсу проносятся 
въ жертву собака Карійцамн п осхы Ски- 
ѳами? Не преимущественно ян Аполдодоръ 
съ прочими?...

ІдЪ. ГѴ сар. 11. Вісіеіів ІетрогіЪав ргів- 
сів Регаав Явѵіов соіаівве, тетогіаііа иі 
шіісапі всгіріа, іпГогтет АгаЪав Іарйіещ, 
асіоасет БсуіЬіае паііопев *)...

Вы смѣетесь надъ тѣмъ, что въ древ
ом времена Персы чтиіп рѣкн, какъ по
казывают* памятная записки, Арабы—  
беэформенный камень, а Свнѳсжія пдемона 
аконакъ~

и  САЕСІІ.ІѴ5 РІКМІАІМѴ5 
І.АСТАІЧТІѴ5.

Л. ЦЕЦИЛІЙ ФИРШАНЪ 
ЛАНТАНЦІЙ.

[Ъ. Саесіііоя (въ баіовской р— ся СаеНав) Ріппіапав ЬасШіІіпв, ученикъ Арвобія, родился, по всей 
вѣроятиости, въ А«рикѣ около средины III в. по Р. Хр. и подобно Арнобио былъ учитеіемъ ри
торики. Въ качествѣ таковаго былъ вызвавъ Діокдетіаномъ, виѣстѣ съ граиматикоиъ Фіавіеігь, 
въ Нвкоиидію ■ здѣсь уже въ арѣломъ возрастѣ сдѣлался христіаниноиъ. Въ глубокой старости 
былъ въ Галліи учителемъ Криспа, старшаго сына императора Константина, отравленнаго от- 
цомъ въ 826 г. Годъ смерти Лактавція не извѣстенъ. Изъ его нногочисленныхъ сочиненій 
сохранилась лишь часть. Главнѣйшія изъ сохранившихся — Бе орійсіо Беі (около 804 г.), Біті- 
пагаш іваШаііопшп ІіЪгі веріет (писано въ 304—316 гг.) и Бе іга Беі. — Тексгь: Согрпа зсгірі. 
ессіев. Ьаііпогат. ѴоІ. XIX еі ХХѴП (Гавс. I, 2): Ь. Саеіі Гігтіапі Ьасіапіі орега отпіа... гес. 
8атие1 Вгапсіі еі Оеогдтв ЬаиЬтапп. ѴіпйоЪ. 1890, 1897. На руссконъ яа. имѣется иаслѣ- 

дованіе А. Садова, Древне-христіавскій церковный писатель Лактанцій. Спб. 1895].

ШѴШАКѴМ Ш8ТІТѴТІОИѴМ 
Ы В Е В  I 

БЕ ГАЬЗА КЕИСИОИЕ.

21. Віхітиэ сіо сііів ірвів даі соіапіаг: 
папе <1е васгіз ас гоуаіегіів еогпт рааса 
сіісепда аопі... (2) егаі Іех араі Таагов іп- 
Ьнтапат еі Гегат вепіет, аі Капае Ьоа- 
рііев іттоіагепіаг, еі і<1 васгМсіат таі- 
Ііа ІетрогіЬав сеІеЪгаІат еві 3).

БОЖЕСТВЕННЫХЪ НАСТАВЛЕНІЙ 
к н и г а  1 - я  

О ЛОЖНОЙ РЕЛИГШ.

Мы сказали о самихъ богахъ, которые 
почитаются людьми; теперь надо сказать 
нѣсколько сіовъ объ пхъ сващеннодѣй- 
ствіяхъ н мистеріяхъ... У Тавровъ, без- 
чедовѣчнаго н днкаго народа, быіъ обычай 
проносить пришеіьцевъ въ жертву Діааѣ, 
н это жертвоврнношеніе славилось долгое 
время.

Ы В Е В  II

БЕ 0ВІ6ШЕ ЕКВ0Ы8.

10, § 7. <3аі<1 епіт орав Гаіі Ьотіпет 
дѳ Іаіо йпді, сат роввеі еадет гаііопе 
^епегагі даа ір$е РготеіЬеиз ех Іареіо

к н и га  2 - я  

О ПРОИСХОЖДЕНІИ ЗАБЛУЖДЕНІЯ.

Какая была нужда [раз. Промнеею] 
создавать человѣка нзъ персти, когда онъ 
могъ быть произведенъ такнмъ же спосо-

1) СГ. СІеш. Аіех. Ргоіг. П, 29 (тоі. I р. 595). 2) СГ. Негой. IV, 62 (ѵоі. I р. 26); Ьас.
Тох. 88 (т. I р. 553), Іирр. Тгад. 42 (т. I р. 645); Аш т. МагсеІІ. XXXI, 2, § 23 (т. іпГга).

8) СГ. Юіт. іпаііі. ерііоте, 18 (28): 8іс Таагі Біавае Ьоарііеа іттоІаЪавІ.
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па(ов еяі? дчі Л Гш( Ьото, вепегаге Ьоті- 
пет рѳіаіі, (асеге поп ро(оі(: <1ѳ «Ііів ап- 
Івт Шот поп Гоівве роѳпа еіив іп Саасаво 
топіе десіагаі.

бомъ, какъ самѣ Проживай родился отъ 
Іапета? Если опъ б и л  человѣжъ, то онъ 
могъ произвести человѣка, но не могъ ого 
создать; а что онъ не был нзъ числа бо- 
говъ, — ото доказываете его наказаніе на 
горѣ Кавказѣ.

ЫВВВ Ш 
БЕ ГАЬЗА 8АРІЕНТІА.

25, § 18. ех ЬагЬагів поііит [рЬіІово- 
рЬагі <іосаегап(] ргаеіег аппт АпасЬаг- 
зіп ЗсуШат, диі рЪіІоворЪіат пе вотпіаа- 
ве( доИет, піві е( Ііпдаат е( 1і((егав ап(е 
диіісіввеі.

КНИГА 3-Я  
О ЛОЖНОЙ МУДРОСТИ.

Изъ варваровъ никто, [какъ извѣстно, 
пе ааннмался фвлософіей], кронѣ одного 
Скнѳа Анахарсиса, который и во снѣ не 
видѣлъ бы философіи, если бы раньше не 
изучилъ языка н литературы.

ІЛЪ. У (Бе іив(іНа) сар. 3 § 23 соштетогапіог іп сотрагаііопе Сіттегіае іепе- 
Ьгае: «О саеспт рееіов, о тепіет Сіттегіів и( аіппі (епеЪгів аігіогет».

САВМЕИ БЕ АУЕ РНОЕШСЕ. СТИХОТВОРЕНІЕ О ПТИЦѢ ФЕНИКСѢ.

У. 144 соштешогаіиг арісіа РЬавііів аѵіа» — пестрая Фасидская птица, т. е. 
фазанъ.

ЬѴСІІ САЕСІЬІІ 
БЕ МОВТІВѴ8 РЕК8ЕСѴТОКѴМ 

ЫВЕВ

ѵѵ ьао ЬАСТАИТЮ 
ТКІВѴТѴ8.

4... [Бесіаа] ргоіесіив айтегваш Сагров, 
дпі (пт Басіат Моевіапщие оссараѵѳгап(, 
в(а(ітдпе сігсптѵепіоа а ЬагЬагів е( сшп 
тарта ехегсі(пѳ раг(е <іе1е(из пе вернНога 
дшдет ро(пі( Ьопогагі, вес! ехо(п8 ас пп- 
дав, п( Ьов(еш йеі орог(еѣа(, раЪпІпт Гегів 
ас ѵоІпсгіЬпв іаспіі,

ЛУДІД ДЕЦИЛІЯ 
О СМЕРТИ ГОНИТЕЛЕЙ 

КНИГА,

ОБЫКНОВЕННО ПРИПИСЫВАЕМАЯ 
ЛАКТАНЦІЮ.

[Децій], выступивъ протпвъ Карповъ, 
которые тогда заняли Дакію н Мезію, 
тотчаеъ бнлъ окружен* варварам н умн- 
чтожеиъ съ большою частью своею войска, 
при чемь не могъ даже удостоиться чести 
погребенія, но лишенный доспѣховъ и го
лый, какъ и подобало врагу Божію, лежать 
на съѣденіе звѣрянъ и птяцамъ.

Сагров Тгапвйапиѵіапа шГев(ап(ев соттешога( зсгір(ог е(іат сар. 9 § 2.
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292 ПАНЕГИРИКЪ КОНСТАНТИНУ. ѲЕОКЛЙ.
«I

ІІЧСЕКТІ
РАИЕОТЕГСУЗ СОИ8ТАКТШО 

АУ6У8Т0 БІСТУ8.

НЕИЗВЪСТНАГО АВТОРА
ПАНЕГИРИКЪ, СКАЗАННЫЙ 

КОНСТАНТИНУ АВГУСТУ.

[РЬчь оказана въ Трирѣ въ 810 г. См. 8сЪапг, ОевсЪ. д. гОш. Ьіііег. ІП, стр. 129. — Текстъ: 
ХП рапевугісіХаііш. Вес. Ает. ВаеЬгепв. Ьіра. 1874. ѴП].

Н... [діѵав Сіаасііав] Вот&пі ітрегіі во- 
Іаіат еі; рѳпіііат гііБсірІінат ргітвв геГог- 
таѵ іі ітшапевдае ОоіЬогат соріав Ропіі 
{аасіЬш еі Нівігі оге ргогпріая іегга тагі- 
дне йеіеѵіі...

II... [Божественный Клавдій] первый 
нреобравнлъ расшатанное н павшее устрой
ство Рнмскаго государства н истребить на 
вемлѣ н на морѣ несшѣтныя полчища Гот- 
ѳовъ, прорвавшіяоя сквозь тѣсннны Понта 
н устья Истра.

ТН ЕО сиѴ 8 . ѲЕОКЛМ.

[Одинъ нзъ историковъ, служившихъ источниками для авторовъ Нівіогі&е Аортвіае. Писать 
онъ, повидимому, на греческомъ языкѣ. Изъ его историческаго труда сохранился только одииъ, 

указанный ниже, отрывокъ, приводимый у РеІег’а, Ніяіог. Вот. Іга&тепіа, р. 861].

Г о д т . ѵ. іпйга р. 804 ар. Р1. Ѵорівсит, V. Аигеі. 6.

5СКІРТОКЕ5 ПИСАТЕЛИ
НІ5ТОКІАЕ АѴСѴ5ТАЕ. ИСТОРІИ АВГУСТОВЪ.

[Подъ имевемъ Нівіогіа Аидивіа извѣстенъ сборникъ жизиеописаиіЙ римскихъ императоровъ 
отъ Адріана до Нумеріана (117—284), съ пробѣломъ 244—253 гт. Авторами этихъ біограФІй 
(за исключеніемъ нѣсколысихъ безыменвыхъ) называются слѣдующія лица, жившія ори Діо- 
клетіавѣ и Констаитииѣ: Аеііив Зрагііапав, Іаііав Сарііоііппв, Уаісаііав ОаШсапав, Аеііав Ьаш- 
ргіііав, ТгеЬеШов РоШо и Патіив Уорівсив. Объ источникахъ біограФІй см. ЗсЬапг, ОевсЬ. д. 
Вбш. ЬіМег. III, стр. 69 сл., о самой Ніаіогіа Аартвіа — ІЬМ. ГУ, стр. 47 сл. Ср. М одестовъ, 
Лекціи по исторіи Римской литер., полное издаиіе (Спб. 1888), стр. 754, и особ. Р еіег, Біе 
8сгірІогеѳ Ьівіогіае Аидивіае. 8есЬв ІійегагЬівІогівсЬе ІІпіегвасЬшівеп (Ьеірг. 1892). — Текстъ: 
всгіріогев Ьівіогіае АиртвіаеаЪНайгіапоасШатегіаііііт. Вес. Н. Іогйап еі Гг. ЕуявепЬагді.

2 то іі. Вегоі. 1864].

АЕЫІ 8РАКТІАШ НАБШАЫУв. ЭЛІЯ СПАРТІАНД АДРІАНЪ.

3... (р. 5 ,14  вд.) Ргаеіог іасіав еві ваЪ „.[Адріанъ] былъ сдѣданъ преторомъ
Зогано Ьів Зегѵіапо ііѳгит сопваІіЬав... 1е- во второе консульство Сурана и второе
^аіав ровіеа ргаеіогіиа іп Ранпоніат іпііе- Сервіана *)... Послѣ того, будучи посланъ
гіогет тІ8808 Загтаіав сотргеввіі... въ Нижпюю Павнонію въ вачествѣ нре-

торскаго легата, подавилъ Сарматовъ...

1) А. 102 р. СЬг. 8е<1 деЪаіі евве а. 107 Зигапо ІП Зепесіопе П совв., т. С. I. Ьаі. ПІ, п° 550.
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б. Адеріав ітрегівш ад ргівсот ее віа- 
Ііт  тогет іовШоіІ еі; Іепепдае рег огЬет 
іѳггагит расі орегат іпіепдіі. пат йебсі- 
епІіЪив ЬІ8 паІіопіЪив, даав Тгаіаппв виЪе- 
вѳгаі, Машгі ІасезвеЬапІ, Загтаіае Ьеііот 
іпіегеЬапІ...

6.и (р. 7, 29 вд.) аийііо Йѳіп іитаііа 
вагтаіагат еЬВохоІаіюгат ргаетіввія ехег- 
сіШгав Моевіат реіііі. Магсіит ТагЬопет 
рові Маагеіапіае...х) ргаеіесіагае іпГаІй 
огпаіат Раппопіае Ѣасіаедое ад Іѳтроя 
ргаеіесіі. сот гедѳ Вохоіапогат, диі де 
ішпіпаіів &1ірепсІіі8 даегеЪаІаг, со^шЬо 
пе^оііо расет сотровиіі.

17... (р. 17, 9 вд.) гевіЪаз тиііів [Найгі- 
апав]... іпзепііа дедіі типега, вед пиШ 
шаіога доат НіЬегогит, сиі еі еІерЪапІат 
еі даіпвепагіат соЬогІет рові тадшйеа 
дедіі допа. сат а РЬагаятапе ірзе диодов 
іпдепііа тппіа ассвріввеі аідие іпіег ѣаес 
аигаіав даодае сЫатудев, Ігесепіов похіов 
сот аигаіів сЫатудіЪов іп Ьагвпат тівік 
ад еіия типега дегідепда.

21». (р. 20, 21 вд.) Агтепіів гедет Ъа- 
Ьегѳ регтівіі сот виЪ Тгаіапо Іе&аіат Ьа- 
Ьаіввѳпі. Мевороіатепов поп ехедіі ІгіЬа- 
іит диод Тгаіапаз ітроваіі. АІЬапов ѳі 
ШЪегов атісІ88Іто8 ЬаЬаіі, диод гедез 
еогит Іаг і̂ііопіЪав рговесиіив еві, сат ад 
Шит ѵепіге сопіетрвіввепі...

ІУЫІ САРІТОЫШ
АМТОШНѴВ РІУВ.

5... (р. 36,25 вд.) Рег Іе^аіов ваов ріи- 
гіта Ьеііа деваіі. пат еі Вгііаппод рег Ьоі- 
Ііат ИгЫсит ѵісіі Іедаіит... еі Маагов 
ад расет ровіиіапдат соедіі еі бегтапов 
е( Басов еі тиііав ^епіез аідае Іадаеов ге- 
Ъеііапіев сопіадіі рег ргаевідез ас Іеваіов. 
іп АсЬаіа еііат аЦиѳ Аевуріо геЪеШопев 
гергеввіі. Аіапов тоііепіез ваере ге&епаѵіі.

1) Ьасипа іп содд.

Получнвъ верховную власть, онъ тот* 
часъ вернулся къ старымъ взпядамъ н об- 
ратніъ свон уснлія къ сохранеяію ннра на 
земномъ кругѣ. Ибо, кромѣ отпаденія тѣхъ 
народовъ, которыхъ покорнлъ Траянъ, 
Мавры тревожили имперію, Сарматы нив
ВОЙНОЮ...

' ^Затѣмъ, услышавъ о возстанін Сяр- 
матовъ и Роксолановъ, онъ отправился въ 
Мезію, выславъ папередъ вовсва. Марція 
Турбаиа, поолѣ Мавретаніи... префектуры 
украшеннаго повязками поставилъ на вре- 
мя правителемъ Панноніи и Дакіи. Съ ца
ре мъ Роксолансквмъ, который жаловался 
на уменыпеніе дани, но разборѣ дѣла 
яаклюшъ мвръ.

...Многпмъ царямъ [Адріанъ]... далъ 
огромные дары, но никому не далъ ббль- 
шихъ, чѣмъ царю Иберовъ, которому 
послѣ велпколѣпныхъ даровъ далъ слона и 
пятисотенный отрядъ. Когда онъ и самъ 
нолучилъ отъ Фарасмана огромные дары н 
въ томъ чпслѣ украшенные золотомъ пла
щи, то послалъ на арену триста престул- 
ннковъ въ ѳтнхъ плащахъ, чтобы осмѣять 
его дары.

„.Онъ позволилъ Арменцамъ имѣть 
царя, тогда какъ при Траявѣ они имѣли 
легата. Съ жителей Месопотаміи не взнс- 
кнвалъ подати, которую наложить Траянъ. 
Съ Албанцами и Иберами жнлъ въ вели
чайшей дружбѣ, такъ какъ ублажнхъ 
щедротами нхъ царей, когда они презри
тельно отказались явиться къ нему...

ЮЛІД КАПИТОЛИНА 
АНТОИИВЪ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ.

...[Антонннъ] велъ множество войнъ 
чрезъ своихъ легатовъ. Именно, онъ побѣ- 
дилъ Брнтаицевъ чрезъ легата Лоллія. 
Урбика..., принудилъ Мавровъ просить ми
ра, одолѣлъ Гермапцевъ, Даковъ, многія 
другія племена н во^ставшихъ Іудеевъ 
чрезъ начальниковъ областей н легатовъ. 
Онъ подавилъ также возстанія въ Ахаіи н

Оідііііесі Ьу
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9... (р. 89, 20 вд.) РЬагавтапев гех ад 
еша Котат ѵепіі ріивдие іііі диат Насігі- 
апо деіиііі. Расогит гедѳт Ьагів дедіІ~ 
КЬоетеІаІсеп іп гертпт Воарогапит аиді- 
іо іпіег ірвит еі сигаіогет певоііо геті- 
8І(. ОІЪіороІііів сопкга ТаиговсуіЪаа іп 
Ропіит апхіііа тівіі еі ТаиговсуіЪав из
дав ад дапдов ОІЬіороІіІів оЪвіде8 ѵісіі_

ІѴЫІ САРІТОЬШІ 

М. АКТОЯШѴ8 РНПЮВОРНѴВ.

17... (р. 56, 11 вд.) Раппоиіав ег^о, 
Магсошаишв, ЗагшаМв, Ѵапдаіів, вітиі еіі- 
ат (^иадів ехвІіисШ, вегѵШо ІіЬегаѵіІ...

22. Оепіев отпев аЪ Иіугісі Іітііе ивдие 
іи Оаіііат сопврігаѵегапі, иі Магсотапт, 
Ѵагівіае, Неппипдигі еі (^иаді, ЗиеЬі, Заг- 
таіае, Ьасгіп^ѳ8 еі Вигі Ѵапдаіідие сит 
Ѵісіиаіів, Ові, Вевві, СоЬоІев, Кохоіапі, 
Вавіегвае, Ліапі, Реисіпі, СовІоЬосі. іт т і-  
пеЪаІ еі РагіЬісит Ьеііит еі Вгііаппісит. 
тавпо Ч$Ьиг ІаЬогѳ еііат вио доШев аврег- 
гіщаз ѵісіі, тіІШЬаз бевѳ ішіІапІіЪив, ди- 
сепІіЬив еііат ехегсііат Іѳдаііз еі ргаейс- 
На ргаеіогіо. ассеріідиѳ іп дедШопет Маг- 
сотаппов, ріигітів іп Ііаііат Ігадисііз...

24... (р. 61, 30 вд.) ѵоіиіі Магсотап- 
піат ргоѵіисіат, ѵоіиіь еііат Загтаііат 
іасеге. еі Іесіввеі, піві Атідіив Саввіив ге- 
Ъеііаввеі виЪ ео<)ет іп огіепіѳ...

25. Веіісіо егдо Загтаіісо Магсотаи- 
пісодие Ъеііо сопіга Саввіит ргоГесіиз ев(. 
Вотае еііат ІигЬае іиегипі, диаві Саввіив 
аЬвепІѳ Апіопіно адѵеиіагеі. вед Саввіав 
віаііт іпІегГесІиа еві сариідие еіив адіаіит 
еві ад Апіопіпит...

Эгнптѣ; часто обуздывал» 8Лоумышяв- 
шнхъ Алановъ.

...Царь Фарасманъ ирвбнлъ къ веку 
въ Рвнъ в водвесъ ему даровь болѣе, 
чѣмъ Адріаву. Овъ далъ Лазамъ даря 
Пакора... возвратвлъ Рвметалва въ Вое* 
ворсвое царство, внелушавъ дѣло между 
нвмъ в кураторомъ. Ольвіоволвтамъ во- 
слалъ въ Понтъ вомощь вротивъ Тавро* 
скиѳовъ в одержалъ вадъ Тавросквѳамв 
такую вобѣду, что овв далв Ольвіоволн- 
тамъ заложвпвовъ...

ЮЛІЛ КАПИТОЛИНА 

и. антонинъ фпіософъ.

—[М. Автовнвъ], встребнвъ Марком ан- 
вовъ, Сарматовъ, Вавдаловъ в вмѣстѣ съ 
ввмн Квадовъ, освободвлъ отъ рабства 
Паннонів...

Всѣ народы отъ гранвцы Иллврвка до 
Галлів составили заговоръ, ііменво Марко* 
манвы, Варнсты, Гермувдуры в Квадвг, 
Свевы, Сарматы, Лаврввгв в Буры, Вавда- 
лы съ Ввктуаламв, Озы, Бессы, Коботы, 
Роксоіавы, Баете рвы, Алавы, Певкввы и 
Костобоки. Въ то же время грозилн 
войны Парѳявская и Британская. И такъ 
онъ съ бохыпимъ трудомъ, даже личнымъ, 
вобѣдвлъ грубѣйшія влемева, врв чемъ 
солдаты водражаів ему в войска вели 
также легаты н префекты вреторія. Онъ 
прввялъ въ подданство Маркомавновъ, 
при чемъ огромное большинство ихъ было 
переведено въ Италію...

...Онъ хотѣлъ сдѣлать нровввдіею 
Маркомаввію, а также н Сарматію; и сдѣ- 
лалъ бы, еслибы Аввдій Кассій не подвялъ 
одвовремевво возставія на Востокѣ...

Итакъ, оставввъ Сарматскую н Марко
манскую войву, Антонинъ отвраввлея про
тивъ Кассіл. Въ Рвмѣ также произошла 
смуты, какъ бы Кассій не явился въ от* 
сутствіе Антонина. Но Кассій очень скоро 
былъ убитъ, и голова его была нрввесена 
Антонину...

Оідііііесі Ьу
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27... (р. 64, 9 вд.) ігіеппіо Ьвііпт ровіеа- 
сот М&гсотаплів, Негтппдигів, Загшаия, 
(^аадів еііат евіі. еі ві ап по оно впрегМв- 
«еі, ргоѵіпсіая «с ЬІ8 Гесіввеі.^

.ЛІослѢ того онъ трн года велъ войну 
съ Маркоманнами, Гврмундурамп, Сарма
тами, также и съ Квадами; и еслибы онъ 
ирожялъ еще одпнъ годъ, то сдѣлалъ бы 
И8ъ нхъ областей провянціп...

ѴѴЬСАТИ (ЗАЬЫСАШ 
АУІБІѴ8 СА8ѲІУ8.

4. (^аопіат де веѵегііаіѳ еіпв дісегѳ 
соерітпв, тойа ехіапі; сгодеШаИэ роііав 
дпат 8ѳтѳп(аіів еіая іпдіоіа... сот ехегсі- 
іит дпсегеі еі іпвсіо ірво тапав аахіііагіа 
еепІагіошЫн 8вів апсІогіЬоз ігіа . тіііа 
Загтаіагат педіедепііп» авѳпіішп іп 1>а- 
ішѵіі гірів оссісІімеЫ; еі ошв ргаеда іпдепіі 
ад ешп гедівБеігі; врепшііЬв8 сепІогіопіЪив 
ргаетішп, диод реграгга тапи й т іат  
Ъовйит ветшав а^епиЪаз ІгіЬшш ві ідпо- 
пшііЪпв оссідіадепі, гарі еов іиввіі еЬ ів 
егасет іоШ вегѵііідие варріісіо адйсі, даод 
ехетрішп поп ехІаЪаІ, дісепв еѵѳпіге ро(о- 
іваѳ, пі еввепЬ іовідіае ас регігеі Вотапі 
ітрегіі гѳѵегепііа. еі сот іп$еп8 ведіііо іп 
ехегеНп огіп еввеі, ргосеввіі падав сатре- 
вігі воіо ІѳсІ08 еі 'рѳгсиШе’ іпдиіі 'те, ві 
апдеМв, еі соггпріаѳ дівсірііпае Гасіпив ад-- 
дііѳ’, іипс сопдпіевсепШшв сапс(і8 тегиіі 
Іітѳгі, даіа ірве поп (ітаіі. дпае гее іап- 
Іит дівсірііпае Вотапів аддідіі, Іапіпт 
Іеггогів ЪагЪагів іпіесіі, иі расет аппогит 
еепіпт аЪ Апіопіпо аЪвепІе реіегепі...

• ВУЛКАЦІЯ ГАЛЛ И КАНА
АВИДІЙ КАССІЙ.

Такъ какъ мы заговорили объ его [т. е. 
Авпдія] суровости, то есть много дока
зательств* его жестокости, скорѣе чѣмъ 
суровости... Когда оиъ предводительство- 
валъ вобскомъ, однажды вспомогательный 
отрядъ бею его нЬдома, по почину своихъ 
центуріоновъ, перебилъ па берегахъ Дану- 
вія три тысячи Сарматовъ, застигнутых* 
врасплох-ь, и вернулся къ нему съ огромной 
добычей. Центуріоиы надѣяяось на награду 
ва то, что съ ннчтожнымъ отрядомъ пере
били такое количество непріятелеЙ, между 
тѣмъ какъ трибуны бездѣйстновалн и ни
чего ве звали объ зтпомъ, но Авидій при
казать нхъ схватить, подпять на крестъ н 
предать рабской казни— чтб было безпри- 
мѣрио, —  говоря, что могло случиться, что 
тамъ была засада и тогда погибло бы 
уваженіе къ Римской власти. Когда въ 
войскѣ подеялся сильный ѵятежъ, онъ 
выступилъ впередъ обнаженный, покрытый 
полевой землей, и сказалъ: «Вейте меня, 
если смѣете, и присоедините преступленіе 
къ расшатанной дисциплинѣі» Тогда всѣ 
умолкли, к онъ внушилъ къ свбѣ страхъ 
тбмъ, что самъ не псиугался. Этотъ фактъ 
настолько поднялъ диоцииіпну Римлянъ и 
такой страхъ внушил* варварам*, что они 
у Антонина заочно стали просить мира 
на сто лѣтъ...

АЕЫІ ЬАМРКГОІІ 
СОММОБѴ8 АЯТСШШѴ8.

13... (р. 97, б вд.) Ѵісй вппі впЪ ео 4а» 
теп, сшп Ше віс ѵіѵегѳі, рег Іедаіов 
Маогі, тісіі Оасі, Раппоніае дподое сот- 
ровііаѳ еі Вгііаппіа, іп Оегтапіа еі іп 
Расіа ітрегіпт еіпв геспвапІіЬав рготіп- 
сіаІіЬав. дпае отпіа івіа рег дпсев ведаіа 
яппі^

ЭЛІЯ ЛАМПРИДІЯ
КОММОДЪ АПТОНИНЪ.

...Однако въ дарствовавіе Коммода, 
пока онъ веяъ такую жизвь, были побѣ- 
жденп легатами Мавры н Данг, умиро
творены Паннонія н Британнія, хотя въ 
Германін и Дакіи жители провинцій отвер
гали его власть. Вое ею было улажено 
вождями м.

Оідііііесі Ьу
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ІУЫІ САРІТОЫШ . ЮЛИ КАПИТОЛИНА
РЕВТШАХ.

2 (р. 103, 17 8^).- Саввіапо шо(л сот- 
ровііо е бугіа ад Бапатіі іаіеіат ргоГесІиа 
еві аЦое іпде Моевіае аігіавдое, тох Ра* 
сіаѳ гедотеп ассеріі. Ьепѳ зевіів Ьіз рго- 
ѵіпсіів Зугіат шегпіЬ.

АЕЫІ ЗРАКТІАШ 
АВГГ01ШТѴ8 САВЛСАЬЬУВ.

10... (р. 167, 30 вд.) N011 аЪ гв еві сііа- 
вугііеат яоіддат іп еат дісіат аддеге. 
пат сат Оегтапісі еі РагіЬісі еі АгаЬісі 
еі Аіатаппісі потоп адвсгіЬегеІ— пат 
Аіатаппогат вепіет деѵісегаі —  Ыеіѵіав 
Регііпах Шіив Регііпасів дісііаг іосо діхів- 
86 ‘асіде, ві ріасеі, еііат Оеіісив Махітов’, 
даод Оеіат оссідегаі Ггаігет еі Ѳоіѣі 
Оеіае дісегепіаг, цаов іііе, дат ад огіепіет 
ІгапбііЬ, (атаііаагіів ргоеііів деѵісегаі *).

ІУІЛ САРІТОЬШІ
МАХІМШІ БУО.

1... (▼. II р. 1, ѵ. 11 вд.) Махітіпва 
вепіог виЬ Аіехапдго ітрегаіогѳ епііаіі. 
тііііаге аиіет ваЬ Бѳѵѳго соеріі. Ьіс де 
тісо ТЬгеісіаѳ ѵісіпо ЬагЬагіз ЬагЬаго 
еііат раіге еі таіге ^епііоя, диогит аіівг 
е ОоІЪіа, аііег ех Аіапів депііав евве рѳгЬі- 
Ъеіаг. еі ракгі диідет потеп Місса, таігі 
НаЪаЬа іиівве дісііиг...

4... (II, р. 3, ѵ. 13 вд.) Ьіс діи виЬ Апіо- 
піпо Сагасаііо огдіпѳв дихіі, сепіагіаіав еі 
сеіегав тііііагев дідпііаіев ваерѳ Ігасіауіі. 
ваЬ Масгіпо, диод еат, даі ітрѳгаіогів ваі 
Шіат оссідегаі, ѵеЬетепіег одіввеі, а т і-

ПЕРТИНАКСЪ.

...По усмнреніи Кассіѳва мятежа Пер- 
тинаксъ нзъ Сврін отправился для охраны 
Данувія в отсюда получнлъ въ управлѳвіе 
обѣ Мэзіи, а затѣмъ Дакію. Хороши» 
управлевіемъ зтнми провввціямп овъ ваг 
служилъ Снрію.

ЭЛІЯ СПАРТІАНА 
АНТОНИНЪ КАРАКАЛХЬ.

...Не лншввмъ будетъ прибавить одно 
ругательное нротивъ него внраженіе. Имен
но, когда онъ приписнвалъ себѣ прозвище 
Германскаго, Барѳянскаго, Арабокаго и 
Аламансваго, такъ какъ побѣдніъ племя 
Аламанновъ, то Гельвій Пертинаксъ, свнъ 
Пертинакса, говорятъ, сказалъ въ шутку: 
«Прибавь, пожалуйста, еще имя Гетсваго 
Великаго», такъ какъ онъ убилъ брата 
своего Гету н Гѳтами назывались Готѳы, 
воторнхъ онъ побѣдилъ въ беэпорядоч- 
внхъ стычкахъ во время переѣзда на 
востокъ.

ЮЛІЯ КАПИТОЛИНА
ДВА ИАКСИМИНа.

...Мавсвминъ старшій достнгъ извѣст- 
ности при имиераторѣ Александрѣ, а въ 
военную службу вступилъ при Северѣ. 
Онъ пронсходнлъ пзъ Ѳравійскаго сѳленія, 
сосѣдпяго съ варварами. Варварскаго про- 
нсхожденія были также его отедъ и мать: 
первый, по прёдавію, былъ родомъ изъ 
Готѳіи, а вторая—изъ Аланъ. Имя отца 
его, говорятъ, было Миква, а матери —  
Габаба—

.„Онъ при Антонинѣ Каракаллѣ долго 
предводительствовалъ отрядами, часто 8а- 
нвмалъ должность центуріова в другія 
военныя должности. При Макрннѣ, нзъ 
сильной ненависти въ тому, кто убилъ

1) СГ. еіовйет Апіоп. Оеіа, сар. 6: дао даісіет іетроге Неіѵіав Регііпах Шіав Регііпасіа, 
<ріі ровіеа еві аЬ еосіет Ваввіапо шіегетріов, гесііапіі Раивііііо ргаеіогі еі йісепіі 'Загтаіісоа. 
тахштв еі РагіЬісив тахітив’ (Ііхіаде йіскиг ’адйе еі Оеіісав т&хітав’ фіазі ОоіЬісив.
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ІШа девіі еі іп ТЬгасіа іп тісо, пЬі дааі- 
іаз йіегаі, роввеввіопев сотрагаѵіі ас вет- 
рег сот ОоіЬів соттѳгсіа ехегсті. атаШв 
Ѳ8І ааіет онісе а Сгѳіів яиаві ѳогшп сіѵів. 
АІ&пі доісшпдие ад гірат тепепті аті- 
свт епт (Іопів ѵісіязіш геспггепйЪаз ад- 
ргоЬаЪап .̂

13 (ѵ. II р. 10). Раепші еі аііа впЪ ѳо 
Ъѳііа ріпгіта [ргоеііа], ех даіЬов зетрег 
ргітаз ѵісіог геѵегМ еі сат іпдопІіЬав 
вроііів аЦае сарііѵів... расаіа Сгегтавіа 
Вігтіат ѵепіі Загтаіів іпГеггѳ Ъеііпт 
рагапв аЦиѳ апіто сопспріепз овдае ад 
Осеапат веріеоігіонаіев рагіев іп Вотапага 
дісіопет геддееге. диод ГѳсІ8веІ, ві уіх івв ѳ і, 
аі Негодіапов дісіі Огаесив всгіріог...

вОКШАИУЗ ТЕВТІУ8.

31 (т. II р. 48). Еі дат Ьаес адегеп- 
іог *), Агртпіів ЗсуіЬагат геі бшіітогат 
ге#па тавІаЬаІ тахіте дпод сопрегегаі Ті- 
тівііЬепт рвгівве, саіоз сопзШо гевраЫіса 
Гаегаі ваЬегпаІа...

онна своего итератора, онъ вашелъ пзъ 
военной службы, нріобрѣлъ вмѣнія во 
Ѳравін въ томъ селеніп, гдѣ родился, п 
постоянно велъ торговая дѣла съ Готеами. 
Онъ балъ чрезвычайно любнмъ Гетамв, 
какъ нхъ совлеменнивъ. Всѣ Алана, прн- 
ходившіе къ берегамъ, варажалн свою 
дружбу къ нему взаимно обмѣниваемвмн 
дарами...

Бвлн при немъ н другія весьма многія 
война, пзъ которвхъ онъ всегда возвра
щался перввмъ вобѣдителемъ съ огромною 
добачею н множествомъ плѣнныхъ... Усни- 
ривъ Гермавію, онъ нрибалъ въ Сирмій, 
готовясь пойдтп войною на Сарматовъ н 
душевно желал покорить римской власти 
сѣверная страны до самаго Океана. Онъ 
сдѣлалъ ба это, если ба прожилъ дольше, 
какъ говорить гречесжій писатель Йро- 
діанъ...

ГОРДІАНЪ ТРЕТІЙ.

Во время этихъ собатій скиескій царь 
Аргунтій опустошалъ сосѣдаія государ
ства, главнамъ образомъ потому что уз- 
налъ, что погибъ Тимисиеей, умомъ кото- 
раго управлялось государство...

ІѴЫ САРІТОЬШІ 
МАХІМѴ8 ЕТ ВАЬВШѴВ.

б... (т. II рѵбб, 21 в^.) ШІ8808 ргаеіѳгеа 
Іедаіиз [Махітав] Загтаіая іа Шугісо соп- 
іадіі аЦае іпде Іганвіаіав ад КЬепот гет 
сопіга Оегтапов ваіів &1іеіІег деввіі .̂

ЮЛІЯ КАПИТОЛИНА 
ИАКСИМЪ И БАЛЬБИВЪ.

Кромѣ того, Макснмъ, посланнай въ 
качествѣ легата, разбилъ Сарматовъ въ 
Иллирикѣ и, будучи нереведенъ оттуда на 
Рейнъ, довольно счастливо дѣйствовалъ 
вротивъ Германцѳвъ...

16... (▼. II р. 63,11 ад.) впЬ Ьів9) род- 
паіот еаі а Сагріз сопіга Моевов. іиіі еі 
ЗсуіЬісі ЪеШ ргінсіріаш. Гаіі еі Нізігіаѳ 
ехсідішп ео іешроге, аі ааіеш Иехіррав 
дісіі Нізігісае оіѵііаіів...

...При нихъ произошла бнтва у Кар- 
повъ съ Мезійцами; бело также начало 
Скиѳской война. Въ то же время произо
шло также разрушеніе Истріи нли, какъ 
говорить Девонннъ, Истрійской граждан
ской общниа...

1) Зсііісеі сот РЬіІірроз АгаЬв ітрегіот оЫшегеі Аггіапо еі Раро сое., а. 243 р. СЬг.
2) Зсіі. заЬ М&хіто еі В&ІЪіпо, а. 238.
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ІѴЫ САРІТОЬШІ 
ѴАЪЕЕІАШ  БУО .

6. АгІаЬавдез гех Агтешогат Іаіет ад 
Зарогет 1) ерівіоіат тівіі ‘іп рагіет діо- 
гі&ѳ уепіо вед ѵегеог не поп іа т  уісегів 
дват Ъеііа веѵегів. Уаіегіаппт еі йііив гѳ- 
реШ еі пѳров еі досев Вотапі еі отпіз 
ОаШа сі отпів АІгіса еі отпіз Нізрапіа 
е і отпіа Ііаііа, еі отпез вепіев Чаае 8ап  ̂
іп ІИугісо ацие іп огіѳпіе еі іп Ропіо, 
Яоав сит Еотапів сопвѳпііипі аиЬ Кота- 
погат 8оп(. ипвт ег^о зепет серівіі еі 
отпез зепіез огЬіз Іеггагит іпГев(.і88Ітав 
Ши іесізіі, іогіаввів еі поЪіа, чиі аохіііа 
тізітоз, диі ѵісіпі вития, диі зетрег ѵоЬія 
іпіег 708 рпвпапІіЪаа ІаЪогатив’. 7. Вас* 
ігіапі е( НіЬегі еі АІЬапі еі ТапговсукЬае 
Зарогіа Ііиегаа поп гесерегпп^ ве<1 ад Но- 
шапоз дисѳз всгірзегапі аихіііа роііісепіѳв 
ад Узіегіапшп де сарііѵііаіѳ 1іЬегапдпш„.

СгАЫЛЕХІ БѴО.

4... (т. II р. 75,15 в.) Оаіііепиз расет 
сит Апгеоіо Іасіі орриртапді Розіпті 
віидіо Іопдодие Ьеііо Ігасіо рег діѵегваз 
оЬвійіопез ас ргосііа гет тодо Геіісііег, 
тодо іпіеіісііег §егі(. ассеззегаі ргаеіегеа 
Ьіз таііз, диод ЗсуіЬае ВііЬупіат іптаве- 
гапі сіѵіШеадие деіеѵегапі, депідие Абіа- 
сит, диае №сотедіа ровіеа дісіа еек, 
іпсепзат дгаѵііег ѵазкаѵегипі...

5... (у. II р. 76, 16 зя .) саріо Ѵаіегіапо, 
баШз рагіе тахіта орзе88І8, сит Ъѳііот 
Одепаіиз іп&ггеЦ сит АигеоІив регигрхгеі 
ІПугісит, сит Аетіііапив Аедуріит осси- 
рагеі, боіЬі зіѵе ЗсуіЪае, диод потеп, иі 
дісішп еві аирегіив, боіЬіз іпдііит еві ос- 
сараііз ТЬгасііз Маседопіага ѵазіаѵепші, 
ТЬевваІопісат оЪзедегипІ, педие ивдиат 
зрез тедіосгііег заіиіів овіепіаіа еві. диае 
отпіа сопіетріп, иі ваерша діхітив, Оаі- 
Ііепі йеЬапІ, Ьотіпіз 1охигіо8І88Іті е( ві 
езвеі зесигиз ад отпе дедесиз рага(І88Іті.

ЮЛІЯ КАПИТОЛИНА 
ДВА ВАДЕРІАНА.

6. Арменскій царь Артабаадъ поолалъ 
Саоору следующее письмо: «Я роздѣляю 
твою елаву, по боюсь, что ты не столько 
одержалъ побѣду, сколько посѣялъ война. 
Валеріана требуетъ и снпъ, н внукъ, н 
Римскіе вожди, н вся Галлія, п вся Афри
ка, н вся Испапія, п вся Италія, п всѣ 
племена, вакія есть въ Иллпрпкѣ, на 
Восюкѣ и въ Понтѣ, которая дружествен
на Римдянамъ или находятся подъ нхъ 
властью. Итакъ, та взялъ въ плѣнъ одного 
старика и всѣ племена вемнаго шара сдѣ- 
лалъ враждебнимн себѣ, а можетъ бать н 
нанъ, такъ какъ ми поедали тебѣ помощь, 
живемъ въ сосѣдствѣ н всегда страдаемъ, 
когда вн бьетесь между собою. 7. Бак- 
трійца, Ибера, Албанца п Тавроскнѳа не 
приняли писемъ Сапора, но написали Рим- 
окимъ вождямъ,.обѣщая помощь дія осво
божден^ Валеріапа изъ плѣна...

ДВА ГАЛЛ1ЕНА.

.„Галліенъ заключнлъ миръ съ Аврео- 
ломъ, стремясь къ борьбѣ съ Постумомъ, 
ц въ затянувшейся надолго вѳАнѣ дѣйство- 
валъ то счастливо, то удачпо посредствомъ 
разнихъ осадъ п сраженій. Къ этимъ бѣд- 
ствіямъ присоединилось еще то, что Скиеи 
вторглись въ Виѳвнію, разрушили гороха 
и наконецъ сожгли и жестоко опустошили 
Астакъ, который потомъ былъ названъ 
Никомпдіей...

...Когда Валеріанъ былъ въ нлѣну н 
большая часть Галювъ въ осадѣ, когда 
Оденатъ шелъ войною, Авреолъ опусто
шать Иллирнкъ и Эмиліанъ занималъ Эги- 
петъ, Готѳы или Скиоа, имя воторвхъ, 
какъ сказано ваше, придано Готѳамъ, за? 
нялн Ѳракію, опустошали Македонію, оса
дили Ѳессахоннку, п нн откуда не видно 
било даже скромной надежда на спасевіе. 
Все это, какъ ми неоднократно говорили, 
дѣлалось изъ прѳврѣнія къ Галліену, чело- 
вѣку вполнѣ преданному роскоши н при

1) РояЦиат Зарог Уаіегіапит ітрегаіогет серіі а. 257.

Оідііііесі Ьу
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6. радоакат евк іп АсЬаіа Магсіапо дпсе 
сопкга воздет боіЬоа, инде тіскі рег 
АсЬаеов гесеввегипк. ЗсукЬае аикет, Ьос 
евк рагв ОокЬогит, Авіат таакаЪапк. екіат 
кетріит Ілшае ЕрЬевіае (Іівроііаіит ек 
ійсепват евк, сиіов орев Гата ваків покае 
іп рориіоз...

7... (р. 77, 25 вд.) депідие ад тіпдіскат 
Вугапкіогит ргосеввіі [СаШепав]... рег еа- 
дет іешрога екіат 8сукЪае іп Азіа Кота- 
погпт дисит тігкпке ас даски тавкакі ад 
ргоргіа гесеввегопк...

11... ЗсукЪае іп Саррадосіат регѵаве- 
гипі. Шіс сарііз сткаНЪив Ъеііо екіат та- 
по діи аско зв ад ВікЬупіат сопкиіегопк...

13... (р. 82, 22 вд.) іпкег Ьаѳс ЗсукЬае 
рег Еихіпит патівапкев Нівкгшп іпдгеззі 
таИа дгатіа іп воіо Вотапо Гесегипк. 
даіЬав сотрегііз ОаШепаз Сіеодатит ек 
АкЬепаеит Вугапкіов швкаигапдів пгЫЬив 
типіепсіівдие ргаѳіесік ривпакотдиее8к сігса 
Ропіит ек а Вугапкііа дисіѣив т і с і і  випк 
ЪагЪагі. Ѵепегіапо ікет дисе патаіі ЬеІІо 
ОоіЬі ехворегакі вппк, сат ірзе Ѵепегіапиз 
тііікагі регік тогке. акдое іпде Сугісат ек 
Авіат, (Іѳіпсѳрз АсЬаіат отпет ѵавкаѵе- 
гипк ек АкЬепіепзіЬаз дисе Бехірро 
всгіркоге Ьогат кетрогпт ѵіскі еапк. опде 
раібі рег Ерігат, Маседопіат, Воеокіат 
регтаваіі зипк. ОаІІіепав іпіегеа тіх ехсіка- 
(08 раЫісів таііз ОоіЬіз тадапкіЪов рег 
ІІІугісит ассиггік ек ГогШег ріагітов іп- 
кѳгетік. дао согарегіо ЗсукЪае Гаска сагга- 
діпе рег топкет Оеззасет Ги̂ еге 8ішк 
сопакі. отпев іпде ЗвуіЬаз Магсіапов тагіа 
Ъеііогот іогкипа......*) диае отпев ЗсукЬае
ад геЪеІІктет ехсікагипк.

1) Ьасапа іп соіё.

личной безопасности готовому на всякое 
беэобразіѳ. 6. Съ тѣмл же Готеамн про
изошло подъ предводвтельствомъ Мардіава 
сраженіе въ Ахаів, откуда онн отступили, 
потерпѣвъ пораженіе отъ Ахейцевъ. Меж
ду тѣмъ Скнѳы, т. ѳ. часть Готеовъ, опу
стошали Азію. Былъ разграбленъ и сож- 
женъ и храмъ Эфесской Луны, сокровища 
котораго по слухамъ достаточно взвѣстнн 
народамъ...

...Наконецъ [Галліенъ] прнступилъ къ 
вакааанію Византійдевъ... Въ то же время 
п Скиѳн, разбитые въ Азіи доблесхннмъ и 
мудрымъ предводвтельствомъ Римскихъ 
вождей, отступили во своясн...

...Свиѳы вторглись въ Еаппадокію. 
Тамъ опи взяли города и долго велп 
войну съ перемѣпныыъ успѣхомъ, а за- 
тімъ направились въ Виѳпнію...

...Между тѣмъ Скиеы, переправившись 
на судахъ черезъ Евксипъ, вошли въ 
Истръ и причинили много бѣдствій въ 
Римскихъ предѣлахъ. Узнавъ объ этомъ, 
Галліевъ поручилъ византійдамъ Кисодаму 
н Аѳппею возобновляв и укрѣнленіе го- 
родовъ; произошло сраженіе близъ Понта, 
н варвары были побѣждепы впзантійскнми 
вождями. Также и въ морской войнѣ Гот- 
ѳы потерпѣлп пораженіе подъ нредводи- 
тельствоиъ Венеріаиа, но при этомъ самъ 
Венеріанъ погибъ смертью воина. Тогда 
Скиеы опустошили Кнзпкъ и Азію, затѣмъ 
всю Ахаію и былп побѣжкены аѳннянами 
подъ предводптельствомъ Декспппа, автора 
современной исторін. Будучи прогнаны от
туда, они прошли чрезъ Епиръ, Македонію 
н Беотію. Между тѣмъ Галліенъ, съ тру- 
домъ побужденный общественными бѣд- 
ствіями, выстуиилъ нротнвъ Готѳовъ, блуж- 
давшихъ по Илляриву, п храбро истребнлъ 
очень мвогихъ. Получивъ иввістіе объ 
этомъ, Скнеы, сдѣлавъ укрѣнленіе пэъ по- 
возокъ, попытались бѣікать чрезъ гору 
Гессакъ. Затѣмъ Марціавъ въ войнѣ, ве
денной съ перемѣнпымъ счастіемъ, всѣхъ 
Скнеовъ.... что возбудило всѣхъ Скиѳовъ 
къ возстапію.

Оідііііесі Ьу
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ТКЮШТА ТТВЛШН. 

ѵ і ш .  в е о а ы а и у ѳ .

Гаіі раЫісі Гаіі, аі баіііепі (отроге 
доісотдае роіаіі ад ітрегіот рговііі- 
геі. КедаНапив депідае іп ІІІугісо даса- 
(от  ^егеп8 ітрегаіог езі Гасіпз аасІогіЬав 
ітрегіі Моевів, даі сот Іодеаао Гаегапі 
апіе вирегаіі *), т  диогшп рагепіев ^гаѵі- 
іег ОаШепив ваеѵіегаі. Ьіс іашеп тиііа 
іогіііег соп(га Загтаіав ввзвіі, вед аасіогі- 
Ьпв Коіоіапіа сопвепІіепІіЬавдае тіІШЬив 
еі Итоге ргоѵіпсіаііат, пе ііегат ОаШе- 
пов ^дѵіогез Гасегеі, іпіегетріаа езі......
№(, яаод пе^агі поп роіеві, тіг іп тііііагі 
ге ветрѳг ргоЬаІов еі Оаіііепо іат апіе 
зовресіиз, даод дідпов ѵідегеіаг ітрегіо, 
вепіів Басіае, БесіЬаІі Ірвіов оі Гегіиг 
адйпіа...

ТРИДЦАТЬ ТИРАННОВЪ.

УІШ. РЕГАІІАВЪ.

Такъ было суждено рокомъ, ню во 
времена Гаіхіена высвавпв&дъ въ импера
торы всякій, кто только могь. Наконецъ 
н Рег&ііанъ, командовавшій войсками въ 
Илхприкѣ, бмъ провозглашенъ императо- 
ромъ по почину Мэзійцевъ, которые раньше 
боли побѣждены съ Ингенуемъ н родствен- 
никовъ которыхъ жестоко наказа» Гал- 
ліенъ. Регаліанъ соверши» много храб- 
рнхъ подвнговъ протпвъ Сарматовъ, но 
былъ умерщвленъ по совѣту Роксолановъ, 
съ согласія солдате н вслѣдствіе страха 
провинціаловъ, чтобы Галліенъ не под- 
вергъ нхъ снова жестокимъ накаганіямъ... 
Нельзя отрицать, что это былъ мужъ вполнѣ 
достойный одобренія въ воѳнномъ дѣлѣ и 
уже раньше былъ въ подозрѣнін у Галліе- 
на, такъ какъ казался достойннмъ импера
торской власти; онъ происходиль изъ да- 
кійскаго рода и, но слухамъ, приходился 
сродни самому Децибалу...

ХХУПП. 2ЕИ0ВІА.

... (у. II р. 115, 17 вд.) Оаіііепо адЬас 
ге^епіе гешрнЫісат гедаіе тнііег варегЬа 
топав орііпаіі еі Сіаадіо ЪеШв ОоіЬісіз 
оосираіо...

ХХУПП. зиновш.

«.Когда Галліенъ еще правилъ государ- 
ствомъ и Клавдій былъ ванятъ Готѳскнмн 
войнами, гордая женщина присвоила сѳбѣ 
царскую власть...

СГ. Аогеііапі ерівіоіае Іосош (іЪід. р. 116,11 вд.): «диід до діѵо Сіаодіо [Іосоп- 
Іог], вапсіо ас ѵеоегаЬШ досе? доі еат, диод ірве СгоіЬісів еззеі ехредіІіопіЬиз оссора- 
іиз, рав808 евве дісііиг ітрегаге іддое оссоііе ас ргидепіег...».

ТВЕВЕЫЛІ РОШОНІЗ ТРЕБЕЛЛІЯ ПОЛЛІОНА

ШѴѴВ СЬАѴБІѴѲ. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДШ.

1.И (т. II р. 122, 11) педое епіт Гае ...Вѣдь н нельзя было умолчать о госу- 
егаі еат іасеге ргіпсірет, диі~. Ьеііат дарѣ, который... своею доблестью окон- 
СгоіЬісот ваа ѵігіиіе сопіесіі». чнлъ Готескую войну...

Сі сар. 4 (р. 124, 10): іііе Ьеііат боІЬісат Ьгеѵі Іетроге ітріеѵіі...

1) У. «Тгі&. Іуг&пш. ѴІП. Іпзепаов».
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6. 8б<1 гедеатов ад Сіаидіит. пат пі 
апрегіов сііхшша, [ігі^іпіа] іііі ОоіЪі, дпі 
еѵавегапі ѳо Іетроге, дао Шов Магсіапоа 
еэі регвесиіиа, даовдпе Сіапдіов ет іііі поп 
вітегаі, пе ід йегѳЦ диод еіГесіит еві, о т 
пев депіев виогит ад Вотапав іпсііаѵегипі 
ргаедав. депідпе ЗсуІЬагит дітегві рорпіі 
Реисі, (*гиІті#і, Лавіговоіі, Тегѵіпді, Ѵіяі, 
біредев, •}■ Сеііае еііат еі Егиіі ргаедаѳ 
сирідііаіе іп Еотаппт воіпт [іп гет риЪ- 
Іісат] ѵепегипі аідие ііііс ріегадае ѵавіа- 
гапі, дат аііів оссираіив еві Сіаидіия дит- 
дие ее ад ід Ьеііит, диод сопііесіі, 
ітрегаіогіе іпвігиіі, пі ѵідеапіиг &1а Ко- 
тапа Ъопі ргіпсіріз оссираііопе Іепіаіа. 
вед сгедо иі Сіаадіі віогіа адсгевсегеі 
еіивдие вегеі віогіовіог іоіо репііив огЪе 
ѵісіогіа. агтаіагит депідие вепііит іге* 
сепіа тідіпіі тіііа Іапс Гиеге.. адде вегѵов, 
адде іатіііав, адсіе сагга^шет еі ероіаіа 
вптіпа сопвитріавдие вііѵав. ІаЪога88в де- 
підие Іеггат ірват, дпае Іапіит ЪагЬагісі 
іитогіа ехсеріі. 7. схіаі ірвіав ерівіоіа 
тівва ад вепаіпт Іе^епда ад рориіат, диа 
іпдісаі де патего ЬагЪагогит. дпае Іаіів 
еві 'Зепаіиі рориіодие Вотапо Сіапдіпв 
ргіпсерв’. Ьапс аиіет ірве дісіааве регЬіЬе- 
Іиг... 'раігев сопзсгіріі, тіІііапЬев аидііе, 
диод ѵегит еві. Ігесепіа ѵідіпіі тіііа Ьаг- 
Ьагогит іп Котапиш воіит агтаіі ѵепе- 
гипі. Ьаес ві ѵісего, ѵов ѵісет геддііе те- 
гііів. ві поп ѵісего, всііоіе т е  рові ОаІІіе- 
ппт ѵеііе ридоаге. {аіі^аіа еві Іоіа гез 
риЫіса. рп^патпв рові Ѵаіегіапит, рові 
Іпзепиит, рові ВедаНапит, рові ЬоШапит, 
рові Ровіпташ, ровЬ Сеізит, ровб тШе 
аііов, диі сопіетріи Іаііз ргіпсірів а гери- 
Ыіса (ІеГесегипІ. поп всиіа, поп враіЬае, 
поп рііа іат вирегвипі. Оайіав еі Нівра- 
піав ѵігев геі риЫісае ТеЬгісив Іепеі 
еі отпев 8а і̂(Іагіо8, дпод ридеі дісеге, 
2епоЪіа розвідеі. диіддиід Гесегітив, ваіів 
дегапде евІ\ Ьоз івііог Сіапдіав іпвепЦа іііа 
тігіпіе вирегаѵіі. Ьов Ьгеті Іетрогѳ аіігі- 
у і і . де Ьів ѵіх аіідаов ад раігіит воіит 
гедіге регтівіі...

Но воввратвмся въ Елавдію. Какъ мы 
схавала выше, тѣ Готѳы, которые спаслись 
во время преслѣдовавія вхъ Маркіаном* 
м воторахъ Клавдій не позволял* выпу
скать, чтобы не случилось то, что дпй- 
ствителъно и  случилось,—эти Готѳы под
стрекнула всѣхъ свонхъ соплеменвввовъ къ 
захвату Римской добнчв. Навонедъ раэ- 
нне Сквескіе народа, именно Певкв, Гру- 
тунтн, Австроготы, Тервингп, Виза, Гппе- 
ды, а также Кельты п Ерулы, жаждая 
добнчв, вступили въ Рвмсвіе предѣлы и 
произвели тамъ свльвое ооустошевіе, пока 
Клавдій занять былъ другими и пока онъ 
по императорски готовился къ той войпѣ, 
которую оковчилъ, чтобы казалось, что 
судьбы Рвмсваго варода замедлены заня
тиями добраго государя, но на самомъ 
дгьлхь, я думаю, чтобы воарасла слава 
Клавдія п его побѣда болѣе прославилась 
на всемъ земномъ кругѣ. Тогда собралось 
320 тысячъ вооруженных* изъ разныхъ 
племенъ... прибавь къ этому рабовъ, при
бавь семьи, прибавь уврѣпленія изъ вово- 
эокъ в выивтыя рѣки н истребленные на 
топливо лѣса. Страдала паконецъ сама 
земля, которая приняла столько варварской 
гордыни. 7. Существуетъ письмо самого 
Клавдія посланное сенату дія прочтенія 
пароду н заключающее въ себѣ указаніѳ на 
число варваровъ. Оно таково: «Государь 
Клавдій желаешь здравія сенату и народу 
Римскому». Полагаютъ, что онъ самъ дик* 
товалъ это письмо:... «Отцы сенаторы, вы
слушайте отъ воюющихъ вѣрввя нзвѣстія. 
Траста двадцать тасячъ варваровъ съ 
оружіемъ пришли ва Римскую землю. Если 
я одержу надъ ними побѣду, вы воздайте 
должное заслугам*; если ве одержу по- 
бѣды, знайте, что я хочу сражаться послѣ 
Галліена. Все государство истомлено. Мы 
сражаемся послѣ Валеріана, иослѣ Инге- 
нуя, послѣ Регаліана, послѣ Лолліана, 
послѣ Постума, послѣ Цельса и послѣ ты
сячи других*, которые пзмѣннлп государ
ству пз* презрѣпія к* такому государю.

У. 2. ігідіпіа Де]. бгпіегив. || V. 8. аРеѵсіпі тпі^о. Реисі ргоЬауіІ МбПепЬоГбив іп Напрііі 
Яіагіо апіідиііаііа беппапісаѳ ѴІІІІ 136 рготосапв ад 2оаіті I 42 Пейхои. || ІЬід. Ігаіипді С 8оІ~ 
тей. Аттіалі (6га(Ьав^і’ сотрагаі Ѳгиіипді МйПепЬоШав гесііив (Згеаіапвов евве ііісепв. || ІЬід. 
аивіогдоіі С || ѵігііпдитдураіев С. Ѵігііпдиі, Відірейм ѵиі о̂. Тегиіпді, Ѵіп, вірейев МйІІепЬо?- 
йив. Сеііав диіп соггиріит віі поп даЪіІаѵіі МйІІепЬоНша р. 188 сГ. р. 223, еііат диодае поп аапат 
евве ааарісапа. соніесіі веіае Івігіат: Ваітаа. СеШае сопіесН иіегдае дпЬііапІег. || У. 10. іп гет 
риЫісат йеіегіі Заітавіпв.
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8. ЬаЬпегппі ргаеіегеа дао тіііа па- 
ѵіпт, даріісет всііісеі патегат даат 
Шот, дао іоіа рагііег Огаесіа отпівдае 
ТЬевваІіа агЪев Азіае даопдат ехривпЯге 
сопаіа езі. вед Шад роеіісаз вШив Яп̂ Н, 
Ьаѳ ѵега сопііпеі Ьівіогіа. Сіаадіо ідііаг 
всгіріогев айаіатаз, даі дао гаіііа паѵіит 
ЪагЪагогат еі Ьгесепіа ті^іпіі тіііа аггааіо- 
гит деіеѵіі, орргвввіі, аіігіѵіі, даі сагга^і- 
пет Іапіат, доапіат питегиз Ьіс агтаіо- 
гат зіЪітеІ аріаге роіаіі еі рагаге, папе 
іпсепдвГссіІ, папе сат отпіЪаз іатіііів Во
тапо вегѵіііо дераіаѵіі, аі досеіаг еіавдет 
ерівіоіа, даат ад Іапіат ВгоссЬат всгірвіі 
ІПугісат Іаепіет. 'Сіаадіив ВгоссЬо. деіе- 
тітав Ігесепіа ѵірпіі тіііа ОоіЬогат. дао 
тШа паѵіпт тегвітаз. Іесіа вапі йатіпа 
вспііз. враіЬів е( Іапсеоіів отпіа Іііога оре- 
гіапіпг. сатрі оввіЪав Іаіепі іесіі. паііит 
ііег рагат езЬ іпдепз саггадо девегіа еві. 
Іапіат таііегат серітав, а( Ьіпав еі іег- 
пав таііегев ѵісіог зіЬі тііез роззіі агііоп- 
веге’. 9... радпаіат еві епіт арад Ыоевов 
еі таНа ргоеііа Ліегипі арад Магсіапоро- 
Пп, тоШ пааГга&іо регіелші, ріегідае саріі 
ге&ев, саріае діѵегвагит депііат поѣііев 
іетіпае, ітріеіае ЬагЬагів вегѵів вепіЪіщие 
саІіогіЪав Вотапае ргоѵіпсіае. іасіаз тііев 
ЬагЬагі со!опав е ОоіЬо, пес аііа Гаіі ге^іо, 
дааѳ ОоіЬит вегѵат ІгіатрЬаІі даодат 
вепіііо поп ЬаЬегеи дпід Ъоат ЬагЬаго- 
гат позігі ѵідеге таіогез! даід оѵіат, 
даід едаагат, даав Гата поЪіШаі, СеШ- 
сагат. Ьос Іоіат ад Сіаадіі діогіат регіі- 
пе(. Сіаадіав еі зесагііаіе гет раЫісат еі 
ораіепііае пітіеіаіе допаѵіі. рартаіат 
ргаеіегеа еві арад Вугапііов ірвів даі ва- 
регГаегапІ ВугапШв ГогШег ГасіепІіЪаз, 
ра^паіат арад ТЬевваІопісепвев, даов Сіаа- 
діо аЪвепіе оЬведегапІ ЬагЬагі. радпаіат

Нѣтъ уже на щитовъ, нп мечей, вн копій. 
Галліи п Испаніи, лучтія силы государ
ства, заанмаетъ Тетрнкъ п —  стыдно ска- 
зать— Зяновія владѣетъ всѣми стрѣхьцамн. 
Чтобы мы ни совершили, все велико». 
Итакъ этихъ-то одолѣлъ Блавдій съ вро
жденной его доблестью, пхъ побѣдвлъ въ 
воротное время, нзъ нихъ лишь вемногнмъ 
довволплъ вернуться въ родвую земію.

8. Вромѣ того, овв нмѣли 2000 кораб
лей, т. е. двойное число протнвъ того, съ 
которынъ нѣкогда цѣлая Греція в вся 
Ѳессалія пыталась завоевать города Азіи. 
Но то собьтіе выдумало поэтическое 
перо, а это содержптъ достовѣрная всто- 
рія. Итакъ мы, писатели, превозносишь 
Влавдія, который уннчтожилъ, подавилъ и 
стеръ съ лииа земли 2000 варварскихъ 
кораблей н 320000 вооруженныхъ людей, 
который пли сжегъ пли вмѣстѣ со всѣмп 
семьями отдалъ въ рабство Рпмляиамъ 
такой вагевбургъ, какой могло приспосо
бить и приготовить себѣ такое число во
оруженныхъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
письмо, написанное нмъ же къ защитнику 
Иллпрпка Юніго Брокху. «КлавдіК Брокху. 
Мы унпчтожили 320 тысячъ Готѳовъ и 
потопили 2000 кораблей. Рѣки покрыты 
щитами; всѣ берега завалены мечами и 
копьями; поля скрыты подъ покрывающи
ми пхъ костями; ни одна дорога не чиста, 
Оіромный вагевбургъ покинутъ. Мы взяли 
столько жеищпнъ, что всякій солдатъ по- 
бѣдитель можетъ захватить себі по двѣ 
или по три женщнпы». 9... Бплнсь въ Ме- 
зіи, и много сраженій произошло при 
Маркіапополѣ, мпогіе погибли при кру- 
шевін кораблей, болыпвветво царей взято 
въ влѣнъ, захвачены благородный жен
щины разннхъ племенъ, Римскія области 
наполнены варварскими рабами и стари
ками - земледѣльдамв. Изъ варваровъ сдѣ- 
ланы воины, изъ Готѳовъ колонисты. Не 
было нп одной страны, которая не полу
чила бы Готѳскихъ рабовъ при этомъ какъ 
бы тріумфальпомъ обращепіп въ рабство. 
Сколько варварскихъ бнковъ видѣлп наши 
предки! сколько овецъ, сколько просла
вленных* молвою Бельтскихъ кобнлидъі

У. 29. «е ОоіЬо С. Іосаш соггаріаш раіатіі ваішаа. йе Г  поп гесіе геГегеад. тйез ех Ъаг- 
Ъаго, еоіопив е ОоІКо Моттвепов».

Оідііііесі Ьу
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іп дітегзіз ге і̂опіЬов е( пЪідиѳ апврісіів 
Сіаидіапів тісіі ввп( ОоіЬі ргогвив, вііат 
Ішю Сомишііо Саевагі пероіі Гвіогѳ ті- 
деге(вг Оіааёіов весвгаш рагагв гет рп- 
Ыісат.

11» (р. 129, 27 вд.) АпІіосЬіапо е( 
Огйіо сопваІіЪоз *) апврісіа Сіаидіапа Саѵог 
(Ііѵіпаз адіиѵі(. пат сит ее Наетітопіит 
тиІ(і(идо ЬагЬагагит депііит, чиае вирѳг- 
&іегап(, соп(и1іззе(, ііііс і(а Гате ас резіі- 
Іепііа ІаЬогаѵіІ, и( іат Сіаидіив дегіідпаге- 
(иг е( ѵіпсегѳ. депідие бпііит еві азреггі- 
т и т  Ъеііит Іеггогездие Вотапі потіпів 
вип( дериізі....

12. Риегипі рег еа (отрога е( ари<1 
Сгѳ(ат ЗсуіЬае о( Сургит ѵавіаге (етр(а- 
гип(, вед иіідие тогЪо ехвгсііи 1аЪогав(ѳ 
вирегаіі вип(.

Гіпі(о вапе Ьсііо ОоШісо 8га?І88Ітив 
тогЪав іпсгеЬаіІ (ипс, сот е(іат Сіаидіив 
ад&сіив тогЬо тог(а1ів геіідиіі е( іатіііаге 
ѵігІпІіЬоа виів ре(і( саеіит. диб а<1 «іоов 
аЦоѳ ад відега деті$гап(е ^иіл(і11ив Ига- 
(ег еіивдеш, ѵіг запс(пв е( зиі &а(гі8, и( 
ѵого діхегіт, Ггаіѳг де1а(ит віЬі отшит 
іидісіо 8П8сорі( ітрогіит.... виЬ Ьос Ьаг- 
Ьагі, 4иі вирогГиогап(, АпсЬіаІо ѵав(а(а 
сопа(і вип( Кісороііт е(іат ор(іпѳге. вод 
іііі ргоѵівсіаііит ѵіг(и(о оЬ(гі(і випі...

БЪАѴІІ УОРІ8СІ 8ТКАСѴ8П
ШѴѴ8 АУКЕЫ АНѴ8.

3... (р. 138, 1 вд.) ап Ріаіопет та&ів 
соттепда( диод А(Ьепіеп8І8 Гиегі( диат

1) А. 270 р. СЬг.

Э т о  в с е ц ѣ ю  о тн о с и тс я  к ъ  славѣ Кіавдія. 
Клавдій водарилъ государству в без опас
ность в чрезвычайное богатство. Бровѣ 
того произошла бптва подъ Вязавтіей, 
нрв чемъ сама оставшіеся въ жпвнхъ 
внэантійцы дѣйствоваіп храбро. Была бит
ва в нодъ Ѳессалонвкой, которую осадив 
варвары въ отсутствие Клавдія; были бит
вы въ разиыхъ нѣстахъ, н повсюду подъ 
авсппщямн Клавдія Готѳы были разбиты 
на голову, такъ что уже тогда казалось, 
что Клавдій готовптъ вполнѣ обезопашен- 
ное государство Вонстанцію, будущему 
внуку — Кесарю.

—Въ консульства Антіохіана н Орфита 
божеское благоволеніе помогло владыче
ству Клавдія. Именно, множество варвар- 
сквхъ племепъ, оставшихся въ жпвнхъ, 
собралось на Гемимонтѣ, но таиъ такъ 
нострададо отъ голода н моровой болѣзнп, 
что Клавдію протпвно было даже по- 
бѣждать ихъ. Тогда наконецъ окончилась 
эта весьма жестокая война, в прогнаны 
были страхи Римскаго народа...

Въ тѣ времена Скаѳы были н у Крита 
н попытались опустошить Кипръ, но но- 
терпѣлн пораженіе вслѣдствіе того, что 
войско пхъ страдало отъ болѣзнп.

Уже по окончаніп Готѳской войны 
стала евпрѣпствовать жесточайшая бо- 
лѣзнь, и пораженный ею КлавдШ покннулъ 
емертиыхъ и удаіился на сродное его доб- 
лестямъ небо. Когда онъ переселился къ 
богамъ и ввѣздамъ, брать его Квинтпллъ, 
мужъ достопочтенный и, но справедливо
сти говоря, истинный брать своего брата, 
ирвнялъ власть, вредложенную ему по 
общему приговору... При немъ оставшіеся 
вь жпвнхъ варвары, опустошнвъ Анхіалъ, 
сдѣлали попытку овладѣть также Нвкопо- 
лемъ, во потериѣли пораженіе, благодаря 
доблести жителей провивціи...

ФЛАВІЯ ВОПИСКА СИРАКУЗСКАГО 
БОЖЕСТВЕННЫЙ а в р е л а н ъ .

...Развѣ Платона больше рекомен- 
дуетъ то, что онъ бнлъ Аѳинннпнъ, чѣмъ
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дпогі ипісат ѳаріепііае топав тйахегіі? 
ап ео тіпогев іптепіепіаг Агів(о(е1ев 8(а$і- 
гііез Еііаіевдпе 2епоп аа( ЛпаеЬапів 
ЗсуіЬа, дпо<1 іп тіпітів паіі віп( ѵіспіів, 
сот Шов ад саеіот отпів рЫІоворЬіае 
ѵігіив ех(а1егі(?...

то, «то онъ был одарепъ высочайшею 
мудростью? Или развѣ Стагирнтъ Аристо
тель, Эіеецъ Зинонъ и Скнѳъ Авахарсидъ 
будутъ поставлены ниже его 8а то, что 
родились въ очень иаденькигь деревень* 
кахъ, когда всяческая философская доб
лесть превознесла нхъ до небесъ?._

6.... (р. 139, 12 яд.) ргітаіі Ьаіов [вс. 
Аагеііапі] тиііа ех(ап( евгедо Гасіпога. 
пат егатрепіев Загтаіав іп ІІІугісо сат  
(гесепгів ргаевШагіів воіов а((гіѵі(. геіегі 
ТЬеосІіав Саевагеапогот (етрогат всгіріог 
Аагеііапат тааа ваа Ъеііо 8агта(ісо она 
діе даадга^іпіа е( ос(о іп(егіесі8ве, ріпгі- 
тів аа(ет е( діѵегвів йіеЬпв а1(га повдеп- 
(ов даіпдаа^іпіа...

...Въ частной жизни Авреліана 4ыло 
много омичныхъ подвнговъ. Такъ напр., 
онъ одинъ съ 300 гарнизовныхъ разгро- 
милъ въ Иллирикѣ вторгшихся Сарматовъ; 
писатель кесарскихъ времеиъ Ѳеоклій со
общаете, что Авреліанъ во время Сармат
ской войны въ одинъ день собственноруч
но убилъ 48 непріятелей, а въ разные 
(весьма многіе) дни болѣе 950...

Сар. 18 (р. 144, 21) сотшетога(нг Атаііав 8а(агпіпав ЗсуіЬісі 1іті(ів дах.

1в... (р. 146, 23 вд.) іііад (атеп соп- 
в(а( отпе соп(га Меоініав Ьеііат дітат 
Сіаадіат паііі тавів даат Аагеііапо сге- 
дідівве.

17. Ех(а( ерів(а!а, даат е^о и( воіео 
Меі саава, іт т о  а( аііов аппаНат всгір(о- 
гев Гесівзе ѵійео іпвегепдат рп(аѵі. Т іа- 
ѵіав Сіаадіав Ѵаіегіо Аагеііапо вао ваіа- 
(ет. ехре(і( а (е тапав воШат пов(га гев 
раЫіса. айвгеіегѳ. даід тогагів? (ао таді- 
в(егіо ті1і(ев а(і ѵоіо, (ао <1ас(а (гіЪапов. 
6о(Ьі оррарташН вап(. ОоіЬі а ТЬгасіів 
атоѵепйі. ѳогат епіт ріегідае Наетітоп- 
(ит Еагоратдае ѵехап(, даі (е рартап(е 
Лідепнгі. отпев ехегсі(ав ТЬгасісов, отпев 
Шугісіапов (о(атдое 1іті(ет іп (аа ро(е- 
в(а(е сопвШао’... весапііів ідііаг ргоеііів 
авав ааврісіів Сіаадіапів гет рнЫісат іп 
іпіертат гейсШШ а(дае ірве віаііт, п( 
ворга діхітав, сопвепва отпіат Іе^іопат 
&с(ав ев( ітрега(ог.

...Извѣстио, что божественный Влавдій 
никому не ввѣрилъ кромѣ Авреліана ве- 
деніѳ всей войны противъ Мзотндскихъ 
племень.

Существуетъ письмо, которое я счи
таю необходимымъ вставить въ свой 
разсказъ по своему обыкновенію ради 
достовѣрности, а также впдя, что такъ 
поступали и другіе лѣтопнсцы. «Флавій 
Блавдій дороюму своему Валерію Авре- 
ліану желаешь здравія. Наше государство 
требуетъ отъ тебя обычиаго дара. При
ступай. Въ чему медлишь? Я желаю, что
бы воины пользовались твопмъ руковод- 
ствомъ и трибуны— твоимъ нредводитель- 
ствомъ. Нужпо воевать съ Готѳами, отбпть 
Готеовъ отъ Ѳракіп; ибо нынѣ терваютъ 
Гемимонтъ и Европу по большей части 
тѣ нзъ нихъ, которые бѣжалп, когда ты 
участвовал* въ бптвахъ. Я ставлю подъ 
твою власть всѣ Ѳракійскія н Иллирійскія 
войска н всю границу»... Итакъ Авреліань 
нѣсколькими счастливима битвами подъ 
авспиціяин Блавдія возстаиовплъ государ
ство и вскорѣ затѣмь самъ, какъ мы 
сказали выше, съ согласія всѣхъ легіоновъ 
былъ поставленъ нмператоромъ.
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18... (р. 147, 13 яд.) і(ет Аигѳііаппа 
сопіга Зиѳѵоз еі Загтааіав ізсіѳт іетрогі- 
Ьпв ѵеЬетепІіввіте сіітісаѵіі ас ЯогепЫв- 
вітат ѵісіогіат геМпШ».

22... (р. 150, 20 вд.) [Аогеііаппв] 
сопіга Раітугепов ісі еві сопіга 2епоѣіат, 
доае йііогнт потіпе огіепіаіе ІепеЪаІ 
ітрегіот, ііег Яехіі* тоііа іо іііпеге ас 
тарта Ъеііогшп допега сопГесіі. пат іп 
ТЬгасііа еі іп ІНутісо оссиггепіея ЬагЪагоа 
ѵісіі, воіЬогаш даіп еііат йисега Саппа- 
Ъат 8іѵе СаппаЪаидеп сот диіпдае тШЬпв 
Ьотіпнт Ігапз Башшат іпіѳгетіі...

30... (р. 155, 20 вд.) расаіо ідііиг 
огіепіе іп Епгорат Апге1іапп8 ге<Ш ѵісіог 
аЦие Шіс Сагрогпт соріав аййіхіі еі сот  
іііит Сагріоат вепаіиз аЪзепіет ѵосазвеі, 
ташіавзе е Іосо Гегіиг ‘впрегеві, раігев 
сопвсгіріі, иі т е  еііат Сагрівсіит ѵосаіів’. 
сагрізсиіит епіт девиз саісіатепй евве 
ваііз поіит езЬ диой содпотеп «іеГогтв 
ѵійеЬаІиг, сот еі СгоИйсив еі ЗагтаЫсав 
еі Агтепіасав еі Рагіііісив еі АсііаЪетсиз 
(іісегеічг.

33.... (р. 157, 20 бя.) [Іп Аигеііапі 
ІгіитрЬо] Гиіі аііив сиггив диаііиог согѵів 
іипсіив, даі ййвзе Шсііпг герэ ОоІЬогпт. 
дио, иі тиШ тетогіае Ігадійегипі, Сарііо- 
Ііит Апгеііапав іпѵесіив ез(, иі ііііс саейе- 
тек сегѵоэ, диоз сот еогіет сигга саріоз 
уоѵізвѳ Іоѵі орііто тахіто ГегеЪаІиг.... 
ргаеіег сарііѵов вепііит ЪагЪагагит Віет- 
іпуез Ахотііае АгаЬев еисіаетопез Ішіі 
Васігіапі НіЬегі Загасепі Рѳгзае сит виів 
диідие типегіЬив, ОоіЬі Аіапі Вохоіапі 
Загтаіае Ггапсі Зиеѵі Ѵапгіаіі Оегтапі 
геіідаіів тапіЬиз сарііѵі ргосезвегипі.... 34. 
йисіае випі еі йесет тиііегев, диаз ѵігііі 
ЬаЪіІи ра^папіев іпіег ОоІЬоз серегаі, сот  
тиііае езвепі іпіегетріае, дааз йѳ Ашаго- 
пит вепеге Іііиіив іпсІісаЪаІ. ргаеіаіі зипі 
йІиН депііит потіпа сопіінепіея...

...Аврѳліанъ въ тѣже времена весьма 
храбро сражался также съ Свевамп и 
Сарматами и одержать иадъ ними блестя
щую побѣду...

.„[Авреліанъ] направплъ путь протнвъ 
Пальмпрянъ, т. е. протпвъ Бпновіи, кото
рая правила Восточной пмперіей пменемъ 
сыновей. На этомъ пути опъ покончнлъ 
много важныхъ войнъ. Именно, во Ѳракіп 
п въ Иллирикѣ онъ побѣдплъ выступив- 
шпхъ на встрѣчу варваровъ, а вромѣ того 
за Дапувіемъ уничтожплъ готѳскаго вождя 
Еанпабу пхн Каппабавда съ пятью тыся
чами людей...

...Умпротворивъ Востокъ, Авреліанъ 
побѣдоносно возвратился въ Европу и 
тамъ разгром илъ толпы Еарповъ. Когда 
сенатъ ваочно назвалъ его Карпсвимъ, 
онъ, говорятъ, немедленно отвѣтплъ: 
«Остается, отцы сенаторы, чтобы вы на
звали меня еще Сагрівсінт». Нзвѣстно, 
что сагрівсоінт есть родъ обуви. Это 
прозвище казалось ему безобразннмъ, 
такъ какъ онъ уже назывался н Готе- 
скпнъ, н Сарматсвнмъ, в Арменійскямъ, 
н Парѳяаскамъ, и Адіавннскпмъ.

...[Въ тріумфѣ Авреліапа] была другая 
колесница, запряжевная четырьмя оленямо 
я, какъ говорятъ, принадлежавшая Готѳ- 
скому царю. На пей, какъ сообщаютъ 
многіе писатели, Авреліапъ въѣхалъ на 
Капитолій, чтобы тамъ зарѣзать оленей, 
взятыхъ съ тою же колесницею п, по пре- 
данію, поевященныхъ нмъ Юпитеру все
вышнему... Кромѣ плѣнныхъ пэъ варвар- 
скпхъ племенъ въ процессіи шли съ 
связаиными руками въ націовальной одеж- 
дѣ плѣпные Блемміп, Аксомиты, Счастли
вые Арабы, Индійцы, Бактріанцы, Иверы, 
Сарацины, Перси, каждый со своими да
рами, Готѳы, Аланы, Роксоланы, Сарматы, 
Франки, Свевы, Вандалы п Германцы...
34. Былп ведены также десять женщинъ, 
которыхъ онъ взялъ въ плінъ, когда онѣ 
въ мужскомъ убранствѣ сражались среди 
Готѳовъ, прп чемъ мпогія другія былп не-

20
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ребвтн; надонсь гласила, что онѣ проис
ходить нзъ рода Амазонокъ. Воередн 
были весѳвы надввсн, оодержавшія имена 
народовъм

39... (р. 161, 22 ад.) сот ѵазіаіот 
Піугіспт ас Моезіат дерегдііат ѵідегеі 
[Аигеііапиа], ргоѵіпсіаш Тгападапиѵіпат 
Басіат а Тгаіапо сопвШиІат аиЫаІо 
ехегсііи еі ргоѵіпсіаІіЬпз геіідтаіі дезрегапв 
еат ровае геііпегі аддисіоздие ех еа рори- 
Іоз іп Моезіа сопіосаѵіі арреііаѵіідие зааш 
Басіат, диае пипс диав Моезіаз гііѵідіі...

...Видя опустошеніѳ Идіярика и раз- 
громъ Мезін, [Авредіанъ] поквнудъ про- 
ввяцію задунайскую Дакію, учрежден вую 
Трааномъ, отчаявшись въ возможности 
удержать ее; онъ упразднил въ ней вой
ско н провинціадьныя масти и выведен
ные нзъ нея народы поседидъ въ Мезіп, 
вазвавъ своей Дакіей ту область, которая 
нынѣ раздѣдяетъ двѣ Мезін...

41... (ех огаііопѳ ТасНі аепаіогіа де 
Апгеііапо, р. 163, 14 вд.). Шит 8агасепі 
Віеттуеа Ахотііае Васігіапі Зегев НіЪегі 
АІЪапі Агтепіі ророіі еііат Іпсіогат ѵеі- 
иіі ргаевепіет раепе ѵепегаіі аипі дейт».

«.(Изъ рѣчн сенатора Тацпта объ 
Авредіанѣ). Сарацины, Біемнія, Аксомитн, 
Бактріанцы, Серы, Иберы, Ахбанцы, Ар- 
менцы, а также народы Индійскіе чтнхя 
его почти какъ аемиаго бога».

БЪАѴІІ ѴОРІ8СІ 8ТКАСѴ8П 
ТАС1ТѴ8.

13... (р. 177, 26 ад.) еідиопіат аМае- 
оііде тиШ ЪагЬагі егирегапі, Ьов воздет 
сопаіНо аідив ѵігіиіе сотргеави [Тасііпв]. 
іраі аиіет Маеоіідаѳ ііа ее дгедаЪапІ, 
диааі ассііи Аигеііапі ад Ъеііит Регвісит 
сопѵепіааеоі аихіііит даіигі поаігів, ві пе- 
сеавЦаа розіиіагеі...

ФЛАВІЯ ВОПИСКА С ИРАКУ ЗСКАГО 
ТАЦИТЪ.

...Такъ какъ отъ Мэотиды выступил 
многіе варвары, то [Тацитъ] подавялъ вхъ 
съ умомъ н доблестью. Сами Мэотнды 
собрались иодъ тѣмъ предлогом», что она 
будто бв по пргоыву Авреліана иришо 
подать помощь нашимъ въ Персидской 
войнѣ, если бы тою потребовала необхо
димость...

ГЬАУИ УОРІ8СІ 8ТВАСѴ8ІІ
РЕОВѴ8.

12... (Ех огаііопе Мапііі Зіаііапі аепа- 
1огІ8, р. 193, 10 ад.) епіт ѵего диае тип- 
ді рагв ев(, диат іііе поп ѵіпсепдо дідісе- 
гіі?... іат ѵего диід Загтаіаз Іодиаг, диід 
ОоіЬоа, диід РагіЬов ас Регвав аідие о т 
пет Ропіісит Ігасіит? иЬідпе ѵідепі 
РгоЪі ѵігійііа іпаідпіа...

16... (р. 196, 8 вд.) іп ІПугісо Загта- 
Іаз сеіегаадие допрев ііа сопіидіЦ иі ргоре 
віпе Ъѳііо сипсіа гесірегеі, диае іііі дігі- 
риегапі. іеіепдіі деіпде ііег рег ТЬгасіаа 
аідие отпев Оеіісов рориіоз &та гегит 
Іеггііоа еі апіідиі потіпів роіепііа ргеааоа

ФЛАВІЯ ВОПИСКА СИРАКУЗСКАГО 
ПРОБЪ.

...(Изъ рѣчн сенатора Манлія Стаціана). 
Какая есть часть свѣта, которой онъ не 
нвучнлъ бы, побѣждая ?... Что мнѣ говорить 
о Сарматахъ, что о Готѳахъ, что о Пар- 
еянахъ съ Персами п о всей Понтійской 
сторонѣ? Повсюду явствуютъ доказатель
ства доблестп Проба.»

„.Въ Иллприкѣ онъ такъ разгромил 
Сарматовъ и другія племена, что почта 
безъ войны отобрал пааадъ все, что они 
награбили. Затѣмъ онъ нанравилъ путь ко 
Ѳракіямъ и принялъ въ подданство или 
въ дружбу всѣ Гетсвіе народы, испуганные
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м і  іп дедШопеш аоі ш атісіііат гесеріі 
Мв вевіів огіепіѳт реИ1~.

18. Расіа ідіінг расе сот Регвів ад 
ТЬгасіав гедіі е( сепішп тіііа Вавіегпа- 
гат іп 8о1о Вотапо сопвШиіі. диі отпев 
бйет вегѵаѵѳгипі. вед сот е( ех аііів 
депІіЬав ріеговфіе рагііѳг ігапвіиіізвеі ід 
ев( ех Ѳіредів еі ОгеаіЬапдів еі Ѵапдаіів, 
ІІІІ отпев вдет Аге е̂гппі еі оссираіо Ьві- 
Іів Іугаппісіа РгоЬо рег Іоіпт раепе огЪет 
редіЬов еі паѵідопдо ѵа^аіі випі пес ра- 
тот тоіевііае Вотапае віогіае іпІоІептЬ. 
диов диідет іііѳ діѵегвів ѵісіЬая ѵагііадие 
тісіогіів орргев8І(, раасів дотат сит &1опа 
гедеипІіЪив, диод РгоЬі еѵавіввепі тапия. 
Ьаес РгоЪив сит ЪагЬагів зеваіі.

молвою объ его дЪяніяхъ я подавленные 
могуществомъ старвапаго имени. Посіѣ 
этпхъ дѣявій онъ направился на Востожъ-.

18. Закіючивъ мнръ съ Персами, Пробъ 
возвратпіся во Ѳракію и поселилъ на 
Римской земіѣ 100.000 Бастерновъ. Всѣ 
они соблюли вѣрность. Но когда онъ 
подобнымъ же образоп переселилъ очень 
многихъ и изъ другихъ племенъ, т. е. Ги- 
педовъ, Гревтунговъ и Вандал о въ, всѣ онн 
нарушили вѣрность и, пока Пробъ быль 
занять войнами съ тпраннами, стали бро
дить почти по всей землѣ сухимъ путемъ 
и на корабляхъ и причапилн не мало тя
готы Римской славѣ. Впрочемъ Пробъ 
нодавилъ ихъ въ разныя времена и раз
ными побѣдами, при чемъ лишь нѳмногіе 
вернулись домой, славясь тгъмъ, что 
ускользнули паъ рукъ Проба. Такова стала 
деятельность Проба но отиошенію къ 
варварамъ.

В01ТО8Ѵ8.

15... (р. 212, 22 вд.) бііов диов геіі- 
диіі, диіЬив атЬоЬив РгоЬав ререгсіі, ихоге 
диодие еіив іп Ьопоге ЬаЪііа еі ивдае ад 
тогіет ваіагіо ргаевіііо. Айвзе епіт дісі- 
Іиг, иЪ еі атиа теив гіісеЪаі, іетіпа віп̂ и* 
Іагів ѳхетріі еЬ ГатШае поЪіІів, депіів 
Іатеп СгоіЬісае. диат Ші АигеІІапив ихо- 
гет ідсігсо дедегаі, иі рег еит а ОоІЬів 
сипсіа сортовсегеі. егаі епіт іііа ѵігдо ге- 
ваііа. ехіапі Ііиегае ад Іе^аіит ТЬгасіа- 
гит вегіріае де Ьіа пиріііѳ е( допів, диае 
Аигеііапиз Вопово дагі парііагит саива 
І088ІІ. диав ецо іпвегпі. 'Аигеііапив Аиртв- 
Іив Оаііопіо Аѵііо ваіиіот. вирегіогіЪив 
ІІПегів всгірвегат иі оріітаіев ОоІЬісав 
ариі РегіпІЬит сопіосагеа десгеіів ваіа- 
гіів, поп иі віп^піае ассірегепі, вед иі вер
сии аітиі ипит сопѵіѵіит ЬаЪегеоі. сит 
епіт дітівае ассіріипЦ еі Шае рагит ви- 
типі, еі гее риЫіса ріигітит регдіі. пипс 
Іатѳп, диопіат ріаспіі Вопово Нппііат 
дагі, даЪів еі іихіа Ьгеѵет іпйга всгіріит 
отпіа, диае ргаесірітив; витріи еііат 
риЫісо пирііав сеІеЬгаЬіа1')...

БОНОЗЪ.

...[Бонозъ] оставилъ двухъ сыновей, 
которыхъ обопхъ пощадить Пробъ, прнчемъ 
и жена его содержалась въ почѳтѣ н до 
смерти получала содержаніе. Говорятъ 
(такъ говорплъ и мой дѣдъ), что она была 
лрнмѣрная женщина и біагородпаго про
исхождение но нзъ Готескаго рода. Авре- 
ліанъ далъ ее въ жены Бонозу для того, 
чтобы чрезъ него все разузнавать насчетъ 
Готѳовъ; ибо она была дѣвушка царской 
семьи. Существуете письмо къ ѳракійскому 
легату относительно этой свадьбы п да- 
ровъ, которые Авреліанъ повелѣлъ выдать 
Бонозу по поводу свадьбы. Я привожу его. 
«Авреліанъ Августе Галлонію Авиту же
лаешь здравія. Въ иредыдущемъ пнсьмѣ я 
ппсалъ, чтобы ты помѣстилъ зиатныхъ 
Готѳскихъ женщинъ въ Перинеѣ и опре- 
дѣлилъ имъ содержаніе, но не такъ, чтобы 
онѣ получали его по одиночкѣ, а чтобы 
но семи вмѣстѣ пмѣли общежитіе. Ибо 
когда онѣ получаютъ содержаніе равдѣль- 
но, то имъ приходится мало, а государство 
теряете очень много. Но теперь, такъ какъ 
мы рѣшилн выдать Гунплу за Боноза, ты

1) Зедиііпг Іаіегсаіов тапегпш, диет отіМі ровве сепаиі.
20*
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■дашь ему во прилагаемому ннжѳ сннску 
все, что кн прнкавываемъ, и справишь 
свадьбу на казенный счетъ»...

ГЬАѴІІ ѴОРІ8СІ 8ТВА0Ѵ8И 
ОЛВѴ8 КѴМЕВІЛИУ8 

ВТ  

ОЛВПГ78.

8. (р. 218, 14 84.) тдепМ аррагаіп еі 
ІоіІ8 ѵігіЬиэ РгоЬі ргоШ^аІо ша^па ех 
рагіе Ъеііо Загтаіісо, доой вегеЪаІ, сопіга 
Регваа ргоГесІив поііо зіЬі ассшггепЬе Мево- 
роіатіат Сагиз серіІ.„

ФЛАВІЯ ВОПИСКА СИРАКУЗСКАГО
КАРЬ, НУМЕРІАНЪ

и
КАРИНЪ.

Когда съ огроѵнымъ прнготовіенівиъ 
и всѣмн силами Проба была по большей 
частн устранена Сарматскаа война, кото
рую онъ в&іъ, Каръ двинулся протнвъ 
Персовъ н, викого не встрѣтнвъ на пути, 
взялъ Месопотамію...

9*. (р. 219, 17 вд.) Ъопот ргіпсірет 
Сагат йііаве сот та!(а іпсіісаііі, (от Шо(1 
еііат, дпод аіаііт айеріоа ітрѳгіат Ват
т а ^  а<іео тогіѳ РгоЬі Іегосев, оі іпѵавп- 
го8 ее поп воіот ІНугісот, вед ТЬгасіаа 
Яаодие Ііаііапщиѳ ттагепіог, ііа іпіег 
Ъеііа раііепсіо сопіосііі, оі раосіввітів діе- 
Ъов Раппопіаа аесогііаіе допаѵегіі оссівів 
8агта(агот аедесіт тіІіЬов, саріів дітегві 
86X08 ѵівіпіі тіІіЬоа...

...Ч то  Каръ былъ хорошимъ госуда- 
рѳнъ, объ дгпомъ свндѣтельствуетъ какъ 
многое другое, такъ н слѣдующій фактъ. 
Сарматы послѣ смерти Проба возгордились 
такъ, что стали грозить вторхеніемъ не 
только въ Иллирнхъ, но н во Ѳракію и 
въ Италію, во Каръ немедленно по полу- 
ченіи власти такъ равгромнлъ нхъ среди 
друіихъ войнъ, что въ нѣснолько дней 
обезпечилъ безопасность Паивоній, убивъ 
16000 Сарматовъ и ваявъ въ плѣнъ 
20000 обоего пола...

; р ѵ в и и ѵ х  о р т а т іа м ѵ $ публилій оптатіанъ

РОКРѴКІѴ5. ПОРФИРЙ.

[Современникъ Константина Велкаго, по всей вѣроятности тожественный съ ргаеіесіаѳ игЬія 
329 и 833 годовъ. Отправленный по неизвѣстной намъ причинѣ въ ссылку, онъ прислалъ 
императору къ 20-лѣтію его царствованія сборвикъ изъ 20 паиегирическихъ стихотворевіВ, 
который очень понравился Константину и снискалъ поиилованіе автору. Кроиѣ этихъ 20 сти> 
хотвореній сохранилось еще нѣсколысо. Они отличаются крайне искусственнынъ построен іемъ, 
образуя акростихи, телестихи, равный «игутры и пр. См̂  ЗсЬапг, ОввсЬ. д. гвш. Ьіііег. IV, ], 

стр. 10 сл. — Текстъ: РиЫШі Оріаіі&пі РогГугіі саппша гес. Ьос. М аеііег. Ьірв. 1877].

Извлечѳнія и переводъ Г. Г. Зоргенфрея.

САКМША. СТИХОТВОРЕНІЯ.

Сагт. УІ, ѵ. 15 соттетогапіог «Загтаіісае зігаеѳв».
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С. УП, ▼. 32 Сопяіапііпоя попсираіиг «Ѵісіог Загтаііае Іоііепв».

С. VIII, т. 27 84. йісііиг «Сіаидіив іпѵісіив Ъеііів іппвша та^па ѵігіоіот» Іоіівве 
«ОоіЬісо де тіШе р&г(а» (непобѣдимый въ войнахъ Клавдій пріобрѣлъ за доблести 
великія отлнчія, добнтня отъ Готѳскаго войска).

Сагш. ХѴШ, ѵѵ. б— 12.

Тогѵа Оеіав сатро сіагпв пі Іотіпа регді^ 
Ѵніі сшто іогтае Геііх виа соттіпив ісіп 
Агтепіі дох Гегге Іеѵів, воі, іе даодаѳ рііа. 
8іс ѳі ѵісіа геГегІ еіогіов Йасіа Ргапсов. 
Ьеде іоов Іопво КЬепив (іЫ дегтіпаі ехпі 
А^тіпа, іеіогот впЬеапІ яоі тагтпге Ьеііа. 
Уіпсеге Яогѳпіі Ьаііаіев Загтаіа дпсіо 
Вех ІіЬі ровве Ѳеіав ѵіво даі Іітііе, оііог.

Какъ славный Гетъ на полѣ битвы 
не бросаетъ больше мрачинхъ взоровъ на 
тебя, и вождь непостоянной Армѳнін, 
счастливый боковымъ ударомъ своею от
ряда, хелаетъ къ тебѣ, о Солнце, принести 
на помощь свои копья. Такъ побѣждеиная 
Дакія наноиннаѳтъ о поднявшвхся про- 
тивъ Рима Франкахъ. Твой изгнанннкъ 
Рейнъ по закону роститъ для тебя остри- 
женнаго отряды, чтобы они веялись эа 
войну подъ шунъ копій. Царь Сарматскій, 
мститель за Римское государство, даетъ 
тебѣ, увидѣвъ границы, возможность, чтобы 
Латины побѣднли Гетовъ подъ блестящнмъ 
водительствомъ.

ОКІСО СОМ5ТАМТІГМІ РОДЪ ИМПЕРАТОРА
ІМРЕКАТОКІ5. КОНСТАНТИНА.

(Апоиуші Уаіевіапі рагз ргіог). (Первая часть Валезіевскаго анонима).

[Подъ вменеиъ Апопутив Уаіевіі извѣстенъ историческій отрывокъ, найденный въ одной ру
кописи  іезуитомъ Яковомъ Сирмондоиъ и изданный впервые въ 1686 г. Валезіенъ въ концѣ 
нзданія Аиміана. Отрывокъ состоять нзъ 2-хъ частей, изъ коихъ первая обнимаетъ собою 
годы 293—337 по Р. Хр., а вторая—годы 474—526. По мнѣнію новѣйшнхъ ученыхъ, отрывки 
принадлежать р&анымъ авторамъ. А вторь 1-го отрывка былъ, вѣроятно, современнике мъ 
Константина В. и язычниконъ, но его трудъ впослѣдствіи былъ интерполированъ изъ Орозія. 
См. ЗсЬапз, безсЬ. д. гбш. Ьіііег. IV, 1, стр. 99. — Текстъ: Мошшевіа Оегшапіае Ьіаіогіса. 
Апсіогшп апіідаіввіт. I. IX: СЬгопіса шіпога ваес. ІУ. V. VI. УІІ. Едідіі ТЬ. М оттаеп.

ВегоЬ 1892].

2, 2.„ Сопвіапіішів... оЪвея [Іпіі] арод 
Біосіеііапат еі Оаіегіит... дает рові де- 
рояіінт ітрегіит Біосіеііапі е( Негспіі 
Сопяіапііоя а Оаіегіо гереііі. вед Ьопс ва
жная оЬіосіі апіе рІогіЪоя рѳгісаіів (3). Кат 
еі іп Загтаіав іоѵепів едцевігів тііііапз 
Гегосет ЬагЬагат сарШіз іепііа гаріат ап- 
іе редев Оаіегіі ітрегаіогів аддохегаі деіпде 
баіегіо тіііепіе рег раіпдет едпо іпвгевяоя 
800 тіат сеіегів Гесіі ад Загтаіая. ех дпіЬов

...Константинъ... былъ заложнпкомъ у 
Діоклетіана н Галерія... Послѣ сложенія 
власти Діоклетіаномъ и Геркуліемъ Кон- 
стантій потребовалъ его отъ Галерія. Но 
Галерій раньше .подвергъ его многимъ 
опасностями Именно, юношею участвуя 
въ конномъ походѣ протнвъ Сарматовъ, 
онъ схватилъ за волосы свирѣпаго вар
вара и привелъ его въ ногамъ императора 
Галерія. Затѣмъ, по приназанію Галерія,
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ріпгппія 8іга(І8 Оаіегіо ѵіеіогіат герогіа- 
тіі. Топе ешп Оаіегіш раігі гетівіі^.

онъ, въѣхавъ на своем» конѣ, открнлъ 
прочпнъ дорогу чрезъ болото къ Сарма- 
тамъ н( перебивъ огромное количество 
нгь, доставилъ нобѣду Галерію. Тогда Га- 
лерій отослалъ его къ отцу~.

в, 30. Сопвіапііішз... адѵелтт ОоіЬов 
Ьеііот ввдсеріі еі ітрІогапііЪов Загтаіів 
а я т і і і а т  (аііі. (31) ііа рег Сопвіапішшп 
Саевагет сепішп ргорѳ тіііа Еате еі Ггі- 
воге ехііпсіа гапі. іопс еі оЪвійез ассерй, 
ініег чиов Агіагісі гедів Шіпт. 8іс снт Ьів 
расе бгтаіа ш Загтаіаа ѵѳгвив ѳві, доі <1о- 
Ъіае Меі ргоЪаЬапіаг. (32) вед веггі 8аг- 
таіапип адѵегеот отпев дотіпов геЬеІІа- 
пшЬ, дооа роівоѳ Сопвіапіішш ИЪепІег ас* 
серіі еі атрііов Ігесепіа тШа Ьотіпот 
тіхіае аеіаіів еі вехна рег ТЬгасіат 8су- 
іЬіат Масеёопіат Ііаііатдпе йітізіЬ... (34) 
Ііет Сопяіапііпиз... бгоіЬогшп Гогііадітаа еі 
соріовіввітав депіев іп ірво ЪагЬагісо воіі 
віоо кос Ѳ8І іп Загтаіагит геропе йѳ- 
Іеѵіі —

Констаптннъ„. нредпрнняхъ войну про
тнвъ Готеовъ и подалъ помощь уноляв- 
шннъ о ней Сарматамъ. Такнмъ образом», 
чрезъ Цезаря Константина окоіо ста ты- 
сячъ погибли отъ гоюда н холода. Тогда 
онъ получилъ н заложннковъ, въ томъ чн- 
слѣ снна царя Аріарика. Такъ закрѣннвъ 
мнръ съ ннми, онъ обратился протнвъ 
Сарматовъ, проявлявшихъ сомнительную 
вѣрность. Но рабы Сарматовъ возмути
лись противъ всѣхъ господъ. Коистаитниъ 
охотно прниялъ нзгнанныхъ п раздѣлнлъ 
болѣе 300000 людей разнаго возраста н 
пола по Ѳракін, Скнѳіи, Македоніп н Ита- 
ліи... Также Коистаатинъ... истребнлъ 
сильнѣбшія и весьма многочисленные пле
мена Готѳовъ въ самомъ лонѣ варварской 
земли, т. е. въ странѣ Сарматовъ...

ІѴІ.ІѴ5 РІКМІСѴ5 МАТЕКМѴ5. ЮЛІЙ ФИРМИКЪ МАТЕРНЪ.

[Уроженецъ сищиійсвіВ (ао всей вѣроятвости изъ Сиракузъ), жнлъ въ 1*1 половинѣ ГУ в. 
Сначала былъ адвокатонъ, потомъ занялся астрологіей в въ 334—837 гг. иааисалъ астрологи
ческое сочиненіе подъ заглавіемъ МаіЬезеов ІіЬгі ѴІП. Ваослѣдствіи лринялъ хрнсті&нетво и 
въ 346 —860 гг. написалъ сочииеніе Бе еггоге ргоГап&гшп геіі і̂оппш. Думала, что эти два «о- 
чввенія принадлежать разнымъ, только соименнымъ авторамъ. Возраженія противъ этого 
взгляда си. у 8сЬапг, ОевсЬ. Д. гбш. ІЛМег. IV, 1, стр. 123.—Текстъ: Согрия асгіріопш есеім. 
Ьаііп. т. П... Іиііі Рігшісі Маіегпі ІіЬег <1е еггоге ргоіап. геіівіопит гее. С. Н аіт . ѴііміоЪ. 1867].

ЫВЕК
БЕ ЕККОКЕ РКОРАКАКѴМ 

КЕІЛСЖЖѴМ.

Сар. 15. Раііайіі еііат дш<1 віЬ пптеп 
ашіііѳ: вітиіасгпт еві ех оміЪов Реіорів 
Іасіпт, Ьос АЬагів 8су(Ьа Гесівве регЬіЬе- 
(ог. іат диаіе віі сопвісіегаіе, чносі ЗсуіЬа 
ЬагЬагпв сопвесгаѵіі. евіпе аіідоід ароі 
ЗсуіЬаз Ьитапа гаііопе сотровіішп еі Ша 
еЯега §епз Ьотіппт ёі сгийеіі аЦие шЬа- 
тапа ветрег аігосііаіе згааваіа іп сопвіі-

КНИГА
О ЗАБЛУЖДБШЯХЪ ЯЗЫЧЕСКИХЪ 

РЕЛИГІЙ.

Послушайте также, что такое кумиръ 
Палладія. Это — пзображепіе, сдѣланное 
изъ костей Пелопа; сдѣлалъ его, по пре- 
давію, Сквѳъ Аварпдъ. Итакъ сообразите, 
каково то, чтб посвятплъ варваръ Скпоъ. 
Есть лп у Скпѳовъ что-либо установлен
ное человѣческимъ разумомъ, н это дикое 
и всегда действовавшее съ жестокою н
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Іпѳпдів гѳІі і̂опіЬав гесШт аіідпід роіиіі безчеловѣчною свнрѣп остью тем е могло 
іпѵйпігй? -  ли наВдти что-либо правильное въ уста-

вовлѳніи религіозннхъ вѣрованій?...

ІѴЫѴ$ ѴАІ»ЕКІѴ$. ЮЛІЙ ВАЛЕРІЙ.

[Оь именемъ Юлія Валерія сохранился латинсвіВ переводъ псевдокаиисѳеновыхъ ск&з&ній объ 
Алексавдрѣ Велввомъ (ср. т. I, етр. 897). Такъ какъ въ Іішегагішп Аісх&псігі (см. ниже) есть 
очевидные слѣды лольэоваиія этвмъ переводомъ, то его происхожденіе относится въ болѣе 
раннему времени. — Тевегь: Іаііі Уаіегіі ерііоше. 2шп Егеіешпаі Ьегаив^е^еЬеа топ Іаііая

2асЪег. НаІІе 1867].

I, 2. (^аосіат і^ііог Іетроге попііаіат 
еві еі [вс. ИесІапаЪо] тоііав адтегвив ешп 
депіев опа сопврігаііопе аЦпе еайет то- 
Іппіаіе сопбоггехівзе, всііісеі Ішіов, АгаЪев, 
РЬоепісевдие, РагіЬоа еі Азвугіов, пес поп 
еі ЗсуіЬав, Аіапов, Охуйгасопіав, Зегев аЬ- 
дпе Сапсопев, НіЬегов, АвгіорЪадов, Еп- 
поші(а8 еі дпаесипцие вппі Огіепіів Ьаг- 
Ъагае ^епіев...

...Въ мѣвоторое время ему [т. е. Не- 
ктавабу] бало возвѣщено, что протнвъ 
него поднялись многіе народи но одному 
заговору и съ тожественными намѣре- 
ніями, именно Индійцы, Араби п Фини- 
віяве, Парѳяне и Ассирійцы, а такаю 
Скиѳи, Аланы, Оксидраконтн, Сери, Кав- 
кони, Иверы, Агріофагн, Евномитн и всѣ 
варварсвія племена Востока...

III, 35... [Аіехапсіег] сопіШі игЬев Йио- 
десіт, доав ошпев вио де пошіпе «Аіехап- 
йгіат» попспратіі:... (4) Аіехашігіа іп 8су- 
іЬіа.... (6) Аіехапдгіа арий Маввавеіав ...

...[Алекоандръ] основалъ двѣнадцать 
городовъ, которые всѣ назвалъ по своему 
имени «Алексавдріямп»:... Алексаидрія въ 
Скиеіи,... Александрія у Массагетовъ...

ІТІМЕКАКІѴМ АЬЕХАМОКІ. ДОРОЖНИКЪ АЛЕКСАНДРА.

[Составленъ неизвѣстиымъ авторомъ для императора Констандія (337—361) передъ его похо* 
домъ на Персовъ въ 846 или 859 г. и содержить исторію персидскихъ походовъ Александра Ве
ди каго и Траяна (онисаніе послѣдняго не сохранилось). Несмотря на скромное нааваніе «до
рожника», это сочиненіе нредставляегь не перечень маршрутовъ, а связный разскааъ о похо- 
дахъ.—Тевстъ: Аггіані АпаЪавш е4 Іпііса ет. Рг. БоЬпег. Веіідна Аггіапі... Раеадо-ОаІІіаіЬе* 
пів Ьівіогіат ГаЬаІоаат... шшс ргітнт еёкШ, Іііпегагішп Аіехашігі еі іпйісев айіесіі Саг.

Мйііег. Рагів. 1846].

XVI. І8 ідеіпг... ТЬгасав диодие апіто 
тагіапіев ішрірте БиЪедіі... ехішдпе сит, 
тагі <1ѳх*го рещне Епхіпат тііііапв, Маѳ- 
оіі Ігапвтівва, ^ат гетеапв боіЬов іггиів- 
веі, еов яиодпѳ вирегаі Ъеііо, сііе еайет 
гергеввив ад впов: Іит Басав1) Моевовдие

Итакъ онъ... быстро поворилъ также 
ненадежныхъ Ѳракійцевъ... Затѣмъ, воюя 
на правомъ морѣ н по Евксину и перейдя 
Мдотиду,уже па воввратномъ пути напалъ 
в а Готѳовъ и ихъ также одолѣлъ въ бвтвѣ, 
въ тотъ же день вернувшись къ своимъ;

1) ІкЛаа С.
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еі Шугіов Баітаі&едае отпев іивіів ргое- потоп побѣждаегь въ открытых» болхъ 
Шв гарег&і сотропііцие... и усмврлетъ Даков», Мезовъ, Иллпрійцев»

в всѣх» Даінатовъ...

312 ДОРОЖПНКЪ АЛЕКСАНДРА.

ІіХХІѴ. Ео ѵего іііпеге вепіез виЬда- 
доі ріигітаз: (ит Бгасав, Іит АгасЬоІав 
ЬагЪагоа ѵісіпов Іпсіів1), тагі КиЪго іт т і-  
пепіев: Агіов яиодие диі пирег оЪведаіо 
деГесегапІ: ОДое Ьіете тиііа іпідиит т і-  
ІіІіЬив іпредіііз. Епітѵего іп Ьов дисіЪиз 
іптізвів ірве Саисавит Іеп<1іІ атоге ѵіп- 
сепдае дШісиІІаІів еі Шіс диодие Аіехап- 
дгіат віЬі ад вдет ІаЬогів іпвіНиіІ.

ЬХХѴ. (^иат тоііепіі штііаіиг Вевит 
иііга Ігапзвгеввит Охит Оитеп паѵіЬив 
Бирегаѵівве, диаз отпев іпсендегіі, пе рег- 
ведиепді9) віі ІіЬідо. Ідііиг піЬіІ тогаіив 
ірве чиодие аидеі іп Сапсавпт Іопвііи- 
діпе впі Таиго сопііпипт, вахів іпсопдііе 
агдиит педие ртадіЪіІет, иі ѵідеѣаіиг, іп- 
(егвНипщие рагѵів агЪогіЪив. Сеіега Іеге- 
ЬіпіЬит3) Шіс аіппі еі віІрЬіит дош: чао 
Гасііе- адравсі4) отев вогів еіпв ези еі иви 
Ггидо еі гадісіпт деіесіаіав: еодие еі Ъо- 
тіпіЪиз ваидеі сагпе воіа сопіепііз, тагііів 
ргогввв еі Ъеііі изіЬов атісіввітів.

На этом» путв Ллександрь покоряетъ 
множество племен»: в Драковъ, н варва
ров» Арахотовъ, сосѣдей Инді&цевъ, ж и в 
ш их»  во Красному морю, а также Аріев», 
которое незадолго предъ тѣмъ отказалась 
повиноваться, п ври том» глубокой зимой, 
когда солдаты были сильно затруднены. 
Но против» нпхъ он» выслал» воевод», а 
сам» паправнлся къ Кавказу пз» любви 
к» преодолѣнію трудностей и тамъ тоже 
устроил» себѣ Александрію по мѣрѣ труда.

При иостройкѣ этого города получа
ется извѣстіе, что Бесъ, пройдя дальше, 
переправился чрезъ рѣку Оксъ па кораб
лях», которые всі сжегъ, чтобы пе было 
охоты к» преслѣдовапію. Итак», нисколько 
не медля, он» и сам» смѣло идет» к» Кав
казу, по длинѣ соединяющемуся съ Тав- 
роиъ, имѣющему довольно пеудобныя кру
тизны, новпднмому непроходимому н по
крытому мелкими деревьями. Говорятъ, что 
тамъ растетъ теревпнеъ п спльфій, ко- 
торымъ легко откармливаются овцы, по- 
ѣдающіл его двѣты п очепь любящія ѣсть 
его плоды и корни. Онъ радуется поэтому 
и людямъ, довольствующимся одном» мя
сом», очепь воинственным» и преданным» 
военному дѣлу.

ЬХХІХ... Ірве іге Магасапда сопіепдіі, 
Чиае Зовдіапів езі гедіа, Тапаіпцие ехіт 
диі виЬогІив е Саисаво швгезвиподие Нуг- 
сапит таге Авіат Еигоранщие діврегііі6).

„.Саыъ Ллександрь направляется къ 
Маракавдѣ, столицѣ Согдіаповъ, п затѣмъ 
къ Тапапду, который, вытекая съ Кавказа 
в впадая в» Ирканское море, служит» 
границею Азіи н Европы...

ЬХХХІ. (̂ иіЬив довіів АЪіі ЗсуШае аЬ 
Нотего ]из(Шае Іаидаіі Іеваііопе ее де- 
дипі тогепцие вС8іиго8 ѵісіогі рго&іеп- 
Іиг, диапіит воіів согрогіЬив диеапі, дио-

Послѣ этого Авіи Скноы, прославлен
ные Омиромъ за праведвость, чрезъ по
сольство заявляют» о подчииепін н обѣща- 
ют» повиноваться нобѣднтелю, насколько

1) Тит Вгасавігит АгасНоіаа ЪагЬагав ЪагЪагогит ѵісіпав Іпііія С. || 2) раг яедигпіів С. 
«диой Гогіааве Геггі роіевію. М. Ц 8) сеіегадие ѵіііо Ъопит Шіс С. || 4) ай рагі С. || б) йіврегдіі С.
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піат фіівдпе раарегіог ІіЬегіог іпГевШоге. 
Еогат дешцае тогіЬвз деіесіаіня гешів- 
8І9 афап&іІ, біайіо ѵегі сіізсепсіі, даіг) даід 
соіегепі ааі ѵіѵегепі, гешшііагепі. Ірве 
ргортѳабаз ад Тапаіт ііііс цао<]ае игЬет 
віЬі швіііиіі Ьаад діярагет тартііадше 
сортотшет Аіехапдгііз: іддне нваі са- 
ѵепв, ві доапдо рові іп еадет тіШагѳІог.

ХСУ. 8ед гѳѵегепііат 1е#аІіо ЗсуіЬіса 
де АЬііа ііегит аіШ іі дісОДне аидіѳпіѳв 
Гоге ее тапегіЬав аІІевІаЪапІиг. Оиае ти- 
пега ѳгапі Шіае ге^аіев рнІсЬгае а) іпдепіо 
ѵеі сиИн паіагае еінв, ві воів ѵеііеі ріріоге 
йдеі. Ыатдае ад геіідоа ваі діѵііев *) випі 
АЬіі ІіЬегІаІів рагііег сі раиреіШіа... Епіш 
агспв АЪіів еі вавіМа (доод еіз Іоіпт еві) 
еі уііае доаевіов еі Ьегедііав: воіа 8а#ііІа 
ѵепапІіЬав, сагоѳ аНів аЪипдѳ е* Іасіе 
еі тошіів реШЪия ад іоіегапиат: сеіега 
рго оріЬаа Ьоврііаіев еі Іодоі Ыапда сшп 
тогіЪав.

ХСѴІ. 8ед РЬагавтеиев даодие СЬо- 
гавтіогат гех едоііев аддахегаі Аіехапдго 
тіИіаІит, тісіиаз 8суіЬісів ІІпітатпш, іп 
диав віЪі Ьовіев ргаеігѳі в! іаЪегеІиг, вирга 
тігов иі всіаі тагііаз. Аіехапдег ѵего Ьів 
Індов ргаеоріаов ее аіі гедіге іп Огаесіав 
иі ехіт геііяиа еіов Ьеііі а^аі. Охатівііог 
еі Зо^діапов геігасіаі іогЬаге.

могутъ лично [досі. одними тѣламп], такъ 
какъ ум тчѣм ъ кто бѣдніе,тімъ свободпѣѳ 
отъ опустошителя. Одобривъ вхъ образъ 
жнзпп, ооъ отпустплъ посольство и пзъ 
желавія узпать пстпну прнбавилъ, чтобы 
она сообщали, кто что чтить ила какъ 
жнветъ. Самъ, пройдя внередъ къТанаиду, 
тамъ тоже устронлъ себѣ городъ, не усту- 
нающій но велпчппѣ н сонмевніій Але- 
ксандрілмъ, сдѣлавъ это изъ предосторож
ности, если когда - нибудь впослѣдствіи 
случится предпринять ноходъ въ этн же 
мгьстноспш.

Скнеское посольство снова принесло 
ночтепіе отъ Авіевъ, которые дарами свн- 
дѣтельствовали, что будутъ повиноваться. 
Эти дары были царскіл дочери, прекрас
ный по уму... *). Ибо въ остальныхъ отпо- 
шеніяхъ Авіи достаточно богаты, благодаря 
равно свободѣ и бѣдности... Ибо у Авіовъ 
лукъ и стрѣла (этоуннхъ—все) составля- 
ютъ и средство для жизни, и наслѣдство; 
стрѣла— единственное оружіе у охотпн- 
ковь, обильно питающихся мясомъ н моло- 
комъ п защищенныхъ шкурами для пере- 
несепія холода; впрочемъ они по мѣріъ 
средствъ гостепріимны и по обычаю гово
рить ласково.

Но и Фарасмепъ, царь Хорасміевъ, 
привелъ къ Александру веадниковъ для 
участія въ походѣ; онъ быль сосѣдомъ 
скиескихъ Одногрудыхъ, къ которнмъ, 
какъ свопмъ врагамъ, иредлагалъ пройдти 
раньше, если получить приказаиіе; сму-дѳ 
нввѣстно, что опѣ воинственны больше 
мужчипъ. Но Александръ, предпочитая 
нмъ Ипдійцевъ, сказалъ, что опъ возвра
щается въ Грецію, чтобы оттуда пести 
остальную часть этой войны. Итакъ овъ 
снова старается возмутить Оксъ и Согді- 
ановь.

1) диійдиіі С. || 2)/йагедаііа риісга С. || 9) ад, геЩиа иі аііа» аскііѵііев С. Ьосов соггиріпв.
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СІ.АѴОІѴ5 МАМЕКТІМѴ5. НЛАВДІЙ МАМЕРТИНЪ.

[Авторъ благодарственной рѣчи къ императору Юліану за консульство, произнесенной въ 
Константннополѣ 1 января 862 г. Изъ рѣчн видно, что авторъ въ это время былъ уже въ 
очень пожилыхъ лѣтахъ, стало быть родился въ началѣ IV в. Умеръ онъ позже 868 г. — 

Текстъ: XII рапе^угісі Ьаііпі. Кес. Лет. Ваеѣгепв. Ырв. 1874. XI].

ѲВАТІАВѴМ АСТЮ 
БЕ СОКЗУЬАТУ 8ѴО ІУІЛАШ ІМР.

УП... [Ргіпсірі поаіго], оі опо еодѳтдае 
Іетроге е4 сотропѳгеі йсііввітагит рго- 
ѵіпсіагат віаіит е( ЬагЬагіат отпет а<1- 
тоіо ргоріив (еггогѳ регсеііегеі Іопдіввіто 
спгап НІ8Ігат ріасиіі паѵівагі. рго аапсіа 
(1ітіпіЬа8І доае паѵідаііопів ііііпа Іиіі рот* 
ра, сот йехіегіогет іпсіііі вотіпіа гірат 
пігіпадпе аехоа, отпіпт огШппт, агтаіо- 
гпт аЦпе іпегтіот регрѳЬиив огдо ргае- 
Іѳхегеі, деврісегеіог а<1 Іаетат іп тіве- 
гаЪіІев ргесеа кепи піха ЬагЬагіа? отпѳа 
пгЪеа чоае Баппѵіот іпсоіопі адііае, от- 
аіот аодііа десгеЬа, Іеѵаіі аіаіпз іпвіаа- 
гаіаедае іогіапае, іппшпегаЪіІіЬоа ѣаг- 
Ъагіа да(а ѵѳпіа еі топов расів іпдоііот...

ВЫРАЖЕНІЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗА СВОЕ КОНСУЛЬСТВО ИМП.ГОЛІАНУ.

УП... [Поведите» нашъ], для того 
чтобы въ одно н то же время н устроить 
подоженіѳ вѣрнѣйшихъ областей, и пора
зить все варварство ближе нридвивутымъ 
ужасомъ, рѣшилъ совершить весьма долгое 
плаваніе но Истру. О святое божество! 
Какова была торжественность этого нла- 
ванія, когда правый берегъ славной рѣки 
оиояснвалъ непрерывный рядъ людей обо
его пола, всѣхъ сословій, вооруженннхъ 
н безоружныхъ, а налѣво вндиѣлось пре> 
клонившее колѣна съ жалкими мольбами 
варварство! Были посѣщеиы всѣ города, 
лежащіе по Данувію, выслушаны постано- 
вленія всѣхъ, облегчено положеніе н воз- 
становлено благосостояніе, а безчнслен- 
нымъ варварамъ даровано нрощеніе, н по
жалованы блага мира...

ОЕСІМѴ5 МАСМѴ5 АѴ50МІѴ5. ДЕЦИИЪ МАГНЪ АВЗОНІЙ.

[И а в ѣ с тн ы й  поэтъ, род. въ началѣ ГУ в. въ Бурдвгалѣ (Бордо), гдѣ отецъ его былъ врачемъ; 
образованіе получилъ въ родномъ городѣ н затѣмъ въ Толого подъ руководствомъ дяди. Вер* 
нувшись въ Бурднгалу, 80 лѣтъ преподавалъ грамматику и реторику и достигъ такой извест
ности, что около 865 г. имаераторъ Валентиніанъ поручилъ ему образовавіе своего сына Гра- 
ціана. Это порученіе послужило для Авзонія началомъ блестящей придворной и администра
тивной карьеры, закончившейся консульствомъ въ 879 г. Послѣ убіевія Граціана въ 888 г. 
Авзоній вернулся въ родной городъ и зажить спокойною живнью частнаго человѣка, продол
жая свои литературныя ванятія. Умерь послѣ 898 г. Былъ въ дружбѣ съ Симмахомъ, Дрепа- 
ніемъ, Павлиномъ Нольскимъ идр. — Текстъ: Юесіті Ма$пі Аивопіі Виг<1ідаІеп8І8 оровсоіа. 

Вес. Вид. Реірег. Ілрз. ар. ТеиЬп. 1886].

ЕРЮВАММАТА. ЭПИГРАММЫ.
ХХѴІ[І]. [Бе Аидиаіо]. [Объ Августѣ].

Ѵѵ. 5— 10.

Веііапді іапдідое роіепа Аияивіов Ьопогет ...Августъ, могучій па войнѣ и въ
Вів тегеі; оі детіпеі Іііоіов, доі ргоеііа словѣ, дважды ааслужнваетъ почета; за-

Мо8І8 слуоктаетъ удвоепія тнтуловъ тоть, кто

Оідііііесі Ьу
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Тешрегаі еі Оеіісат тодегаіаг АроШпе умѣряетъ бнтвв Музанн н укрощаетъ Гет-
Магіеш. скаго Мареа Аполлономъ. Среди оружія,

Агша іаіег СЬошодпе Ігасев АігОДае по- свирѣпыхъ Хуновъ и вредннхъ грабежами
сепіев Савроматовъ овъ насколько прекращаетъ

8аоготаІав, даапішп севваі де Іешроге ЬеШ, военная дѣйствія, столько же служить въ
у  Підаідеі Сіагіів Іапіпт іпіег савЬга Са- дагѳрѣ кларійскимъ Баменамъ...

тоепіз.

ХХѴН [III]. Ад іо п іе т  Бапаѵіі іавва 
Уаіепііпіапі Апдивіі

ІПугісів ге^паіог адоів, ІіЬі, Кііе, весопдоз 
Бапаѵіая Іаеіот ргоГего Гопіе сароі. 

баіѵеге Аодозіов іаЪео, паіипщие раігетдае, 
Агтііегів аіиі яиов едо Раппопііа. 

ИопНив Енхіпо іат попе ѵоіо соггеге рооіо, 
Ш всіаі Ьос ворегот сага весопда Ѵа-

Іепв,
Саеде, Гпда, Яаттіз вігаіов регііззе ЗоеЪов 

N60 ВЬепот баШв НтШв евве Іосо. 
фоод ві Іеде тагів гѳйииз тіЬі саггегеі

атпі8,
Ное роввет ѵісіов іпде геГегге ОоіЬов.

Въ истоку Данувія но повелѣнію Ва- 
лентипіана Августа.

Я, Давувій, царь Иллирійскихъ водъ, 
второй по тебѣ, Нпіъ, весело поднимаю 
голову изъ источника. Желаю здравство
вать Августамь, и сыну и отцу, которыхъ 
а всвормнлъ въ вооруженннхъ Панно- 
ніяхъ. Уже теперь желаю я нобѣжать 
вѣстнвкокъ Еввсннскоиу Понту, чтобы 
Валентъ второй предметъ заботы Выш- 
нихъ, зналъ, что погибли Свевы, поражен
ные рѣзнею, бѣгствомъ и пламенемь, н 
что Рейнъ уже не служить границею 
Галламъ. Если бы мое теченіе обратилось 
вспять по закону моря, то я могъ бы 
сюда нрннестн оттуда вѣсть о пораженін 
Готѳовъ.

XXX [ГѴ]. Ад Гопіет Бапоѵіі Іавзо 
Ѵ аіепііпіапі Аадовій

Бапаѵіав репііів сароі оссоііаіов іп огів 
Тоіов воЪ ѵевіга іат дісіопе Оно:

<}оа деіідот Іопіет тедіів еЯппдо боеЪів, 
Ітрегііз ртаѵідаѳ доа Гѳсо Раппопіав,

Еі доа діѵев аяоів ЗсуіЬісо воіѵо овііа
ропіо,

Отпіа воЪ ѵевігот вотіпа тіМо іортт. 
Аодоіо даѣііог вед ргохіта раіта Уа-

Іепіі:
Іоѵепіеі Гопіев Ьіс доодое, №1е, Іоов.

Къ истоку Данувія по повелѣнію Ва- 
лентнніана Августа.

Я, Данувій, скрытый головою въ отда- 
ленныхъ краяхъ, уже весь теку подъ ва
шей властью: и тамъ, гдѣ излпваю ледя
ной нсточнвкъ среди Свевовъ, и тамъ, 
гдѣ оплодотворяю чреватня царями Пан- 
нон», и тамъ, гдѣ богатый водами вы
хожу устьями въ Скнѳскій понтъ, —  я всѣ 
рѣвн посылаю подъ ваше его . Но ближай
шая пальма будетъ дана Августу Валенту: 
онъ найдетъ н твои истоки, Нилъ.

<00МЕ8ТІСА>.

У. Р гесаііо  сопвоіів деві§па(і ргі- 
д іе  Каіепдав Іапоагіав ІавсіЬов вот- 
рііа.

НозШшв едошШв, диа Ггапсіа тіхіа ЗоеЪів 
Сѳгіаі ад оЪзедоіот, Ьаіііз оі тііііѳі агтів;

<Д0МАШНІЯ СТИХ0ТВ0РЕНІЯ>.

У. М олевіе предназначеннаго кон
сула наканунѣ январскихъ калеидъ, 
при вступлевіи въ должность.

Покорены враги, гдѣ Франція, смешан
ная съ Свебамн, соперничаетъ въ покор-
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Уѵ. 29—32.

<̂ оа ѵа^а вапготаіев віЬі іовхегаі адепта
СЬопі,

(Зіодае Оѳіев восіів Нівігит адваІІаЪаі
Аіапів.

востіг, чтобы воевать латвиоввмъ ору- 
жіемъ; гдѣ Савроватъ првсоедвпвіъ къ 
еебѣ бродячія оолчвща Хуновъ в гдѣ Гетъ 
въ соювѣ съ Аіавамв тревожвлъ набѣгамн
Истръ...

X. МОЗЕЫіА. X. МОЗЕЛЬ.

У. 106 соттѳтогапіпг зіадпа Ьіпотіпіз Ізігі.

XII ТЕСІШОРАЕОМОК XII. ИГРУШКИ ПОЭТИЧЕСКАГО
ИСКУССТВА.

X, 9. Зісса іпіег гарев ЗсуіЬісав віеііі Между сквѳсквмв скалами стоалъ для
аІШЬов стах, втвцъ сухой крестъ, съ котораго ввъ тѣла

Иоде РготеіЬео <1е согроге вап^шпеов гое. Промнѳеева сочилась кровавая роса.

Саисалеа $иЬ гире РготеіНеиз соттетогаіог И. ХУ (РуИодопспт <1е атЫрть 
Іаіе е1і̂ еп(1ае ѵііае) т. 21.

ОКАТІАКѴМ АСТІО 
АІ) ОКАТІАЯѴМ 1МРЁВАТОВБМ 

РВО СОЫЗѴЬАТѴ.

II... Роввша іге рег отпев арреііаііопев 
(пае, доав оііт ѵігіпв дейіі, цоав ргохіте 
Гогіипа сопсевбіі, доав асІЬис іпдаі^епііа 
сііѵша тедііаіпг: ѵосагет Оегтапісот де* 
йіііопе вепІШит, Аіатаппісшп ігасіисііопѳ 
саріогит, ѵіпсепсіо еі деповсепДо Загта- 
іісот...

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ РѢЧЬ 
КЪ ИМПЕРАТОРУ ГРАЦІАНУ 

ЗА КОНСУЛЬСТВО.

III... Я могу прввеств всѣ твои вро- 
званія, которая нѣкогда дала тебіъ до
блесть, которая только что допустило 
счастье, которая еще задумывает* боже
ственная милость. Я вазвалъ бы тебя 
Гѳрмавскнмъ за подчввевіе племѳвъ, Ала* 
мавсквмъ 8а переводъ плѣввохъ, Сармат- 
сквмъ за иобѣду в врощевіе...

Ргаеіегеа еосіет сар. соттетогаі аисіог Огаііапо ітрегапіе ипо расаіит еззе 
аппо еі ВапиЬіі Іітііет еі ЕНепі.

Оідііііесі Ьу
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5. АѴКЕИѴ5 ѴІСТОК. С. АВРЕЛІЙ ВИКТОРЬ.

[Жилъ во 2-6 пол. IV в. Его имя « н о с я т ъ  сочнвевія: Кесари, въ которомъ изложена исторія 
рвксквхъ внператоровъ отъ Августа до Константна, Извлечете изъ сочинешія о Кесаряхь, гдѣ 
эта исторія доводится до смерти Ѳеодосія (сокращеніе, сдѣланное, очевидно, поади ѣ й ш ею  ру
кою), О вмаменитыая мужахъ города Рима (йе ѵігів ШозІгіЬив агЬіа Котае), гдѣ представлено 
въ біограФической «ормѣ обозрѣніе римской исторіи дарскаго періода н времени республики, н 
наконецъ Происхождение римскою народа — сочиненіе, содержащее въ себѣ баснословную 
нсторію отъ Сатурна до Ромула, щеголяющее Ф альш ивою  ученостью н принадлежащее нлн 
какому-нибудь позднѣйшему грамматику, или, какъ нѣкоторые думаютъ, эпохѣ Возрождены». 
М одестовъ, Лекщн по ист. Римской литер., полное изд. (Спб. 1888), стр. 756. Ср. 8сЬапг, 
беасЬ. & гйт. ІЛКег. IV, 1, стр. 59 сл.—Текстъ: аехіі АогеіііУісіогів Ьізіогіа Еошапа. Е<1. зіегеоі.

ТапсЬнШава. Ьірз. 1871].

Извлеченіл к переводъ Г. Г. Зоргевфрея.

БЕ ѴШІ8 ІЫЛІ8ТВІВІГ8 БВВІ8 
ВОМАЕ.

Сар. ЬХХІѴ. Ьпсоііав МіІЬгісІаІів соріав 
Іегго еі (ате аМіхіІ; еотдае гедпо вао, 
И еві Ропіо, ехраШ. <3пет п ш ат спт 
Тідгапе ге$е Аппешае виЬѵепіепіѳ та^па 
Іеіісііаіе впрегатіі.

О ЗНАМЕНИТЫХЪ МУЖАХЪ ГОРОДА 
РИМА.

Лукуллъ военными дѣйствіями и гою- 
домъ уничтожил* силы Мнѳрндата, а са
мого его изгналъ изъ царства, т. ѳ. нзъ 
Понта. Онъ съ болынимъ счастьемъ побѣ- 
днлъ его вторично вмѣстѣ съ армянсквмъ 
царѳмъ Тнграномъ, оказввавшнмъ ему по
мощь.

Сар. ЬХХУІ, 6. (Ротреіпв) тіга Іеіісі- 
іаіе попе іп веріепігіопѳ АІЬапов, СоІсЬоз, 
НепіосЬов, Савріоѳ, НіЬегов, пипс іп огіепіѳ 
РагіЬов, АгаЪев аЦпѳ Іадаеоз сот та^по 
виі Іеггоге репеігаѵіі.

Сар. ЬХХІХ, 4, 5. Нпіс (Саѳвагі Осіа- 
ѵіапо) РагіЬі відпа, доае Сгавзо вовіоіегапі, 
оііго геййМегопІ. Іпйі, 8су(Ьае, Заггоаіае, 
Басі, диов поп йотаегаі, йопа тівегипі.

ПомпеВ съ удивительною удачею на 
сѣверѣ проннкъ въ Албанцамъ, Колхамъ, 
Иніохамъ, Васвіямъ в Ивераиъ, а на во- 
стовѣ къ Пареянамъ, Арабамъ и Іудеямъ, 
вывивая повсюду страхъ въ себѣ.

Парѳяне добровольно возвратила Окта- 
віаву эначкн, отнятые у Красса. Индійцн, 
Свиѳы, Сарматы, Даки, воторыхъ онъ не 
покорплъ, прислали ему дары.

БЕ САЕ8АВІВБ8.

Сар. 1, б (Апвпвіпв) Геііх а<1ео (аЬвдое 
ІіЪегіз Іатеп ѳітоЬіоѳ сотого) пі Ішіі, 
ЗсуіЬае, Оагатапіев ас Васігі Іедоіоз т іі-  
Іегепі огапйо іоесіегі.

О ЦЕЗАРЯХЪ.

Августъ былъ такъ счастливь (исклю
чая однако дѣтеВ п своего брака), что 
ИндіВцы, Скиеы, Гараманты н Бактрн по
сылали въ нему пословъ просить союза.

Сар. XXXIX, 43... [воЬ Віосіеііапо] ...[При Діоклетіанѣ] разбиты были 
саеві Магсотаппі, Сагроготдпе паііо Марконанны, п весь народъ Карповъ пе- 
ігапвіаіа бтпів іп поаігот воіот. реведенъ въ нашу страну.
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Сар. ХЫ, 13... [апЪ Сопвіапііпо] (ЗоіЬо- 
гат багтаіаптщиѳ депіев вігаіае; Шіиа- 
дие сапсіогит тіпог, Сопаіапв потіпе, 
Саеваг бі.

„.[При Еонстантннѣ] біми побѣлщены 
племена Готовь н Сарматовъ н самый 
младшій синь, по имени Константъ, дѣ- 
лается Цезаремъ.

Сар. ХЫІ, 20... (Сопвіапііов) ^еиіі 8аг- ...[ЕонстанціВ] дахъ племени Сарма- 
хпаіагит та^по (Іесогѳ, сопвісіепз ара<1 товъ, пребывая у нить, царя съ боіьшою 
еоа, ге^ет <1е<Ш. пышностью.

ЕРІТОМЕ. СОКРАЩЕШЕ.

Сар. 1,9. А і Ьппс (Аидпвіпт) Іп<1і,8су- Еъ Августу отправили пословъ съ
ІЪае, батат апіев, АеіЬіорев 1е$аіоз сит подарками ИндіВцн, Скнѳн, Гарананты, 
<1ош8 тівепші. Эѳіопы.

Сар. II, 9 (ТіЬегіов) сит іттапі іигоге 
іляопіев, оохіоа, виоа рагііег ехіегповдие 
ршигеі, гевоіиіів тіііііае агІіЬив, Агтеша 
рег РагіЬов, Моевіа а Басів, Раппопіа а 
Загтаііа, ваіііа а впііітів депйЬив іігеріае 
вш(.

Въ то время какъ Тпверій съ необык- 
новенннмъ бѣшенствомъ обрушивался на 
невипныхъ н виновныхъ, своихъ и чужнхъ, 
военное искусство и дисциплина пали, н 
Арменія была разграблена Парѳянамн, 
Меаія Дакали, Паннонія Сарнатами, Гал- 
лія сосѣднимн племенами.

Сар. ІХІ, 20. Ні вшртіі Ьаа рагіеа ге- 
вешіав ЬаЪпегапі: Сопвіапііпиз іипіог сипсіа 
(гапв Аірев; Сопвіапііиів а ітеіо РгоропіШа, 
Ааіат аЦие ОгіепЬет; Сопеіапа ІІІугісот, 
Ііаііавщие еі Айгісат, ІЫтаІіат, ТЬга- 
сіат Маседошапщие еі АсЬаіат, АпіЪа- 
Ііапиз БаІтаШ Саевагіа сопаап^шпеаа Аг- 
тепіат паИопевдие сігситвосіаа.

Еаждый пзъ этпхъ правителей упра- 
вляль слѣдующнми частями: Коастантннъ 
МладшіВ воѣми землями но ту сторону 
Альпь, Констапцій отъ Пропонтиды Азіей 
и Вовтокомъ; Бонстантъ Иллврикомъ, Ита- 
ліѳй, Африкой, Далнаціей, Ѳракіей, Македо- 
ніей и Ахаіей; Аннбаліань, родственникъ 
Цезаря Далматія, АрменіеЙ и сосѣдними 
племенами.

Сар. ХЬѴІІ, 3. Ніс (Огаііапив) сит апі- 
тайтегііввеі, ТЬгасіат Басіалщце Іаіщиат 
вепіЫев іеггаа ро88ідепШ>иа боіЬів Таі- 
рЬаІівдие аЦие отпі регпісіе аІгосіогіЪиз 
Ниппіа еі Аіаиів, ехігетит регісиіит іп- 
віаге потіпі Вотапо, ассііо аЪ Ніарапіа 
ТЬеодоаіо, сипсііз ГаѵенІіЬиз, (Іе^епи аппит 
а Ігісевіто Іегііит, ітрегіит согатіиіі.

Еогда Гратіапъ замѣтпль, что Ѳракіей 
н Дакіей владѣютъ словно своими родо
выми землямп Готы п Тапфалн, а также 
Гунны н Аланы, которые хуже всякой 
другой бѣды, и что римекому народу 
грозить страшная опасность, онъ прпавалъ 
изъ Испаніп Ѳеодосія п при общенъ со- 
чувствіп вручилъ ену на тридцать треть- 
емъ году отъ роду власть.

Сар. ХЬѴІІІ, 5 (ТЬеодовіив) Ниппоз еі Ѳеодосій въ разлнчпнхъ сраженіяхъ 
ОоіЬоа, диі еаш (гешриЫісаш) виЬ Ѵаіепіе побѣдшъ Гунновъ н Готѳовъ, которые нрн
деГаІідаваепі, сііѵегзіз ргоеіііз ѵісіЬ. Ваіентѣ безпоконлн государство.
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ЕѴТКОРІѴ5. ЕВТРОПІЙ.

[Жшгь во 2-й под. IV в. По порученію императора В&лента (864—878), при дворѣ котораго со* 
стоялъ въ качествѣ тадіаіег тетогіае, написать краткій очеркъ Римской исторіи отъ Ромула 
до своего времени въ.Ю книгахъ. См. о немъ ЗсЬапг, ОевсЬ. Д. гбт. Ьіи. IV, 1, стр. 69 сл. — 
Текстъ: Мопатепіа Сегтапіае Ьівіогіса. Аисіогпт ап(і4иІ8аітогит Іотив II: Еиігорі Ьгетіагіит 
аЪ игЬе сопйііаспт ѵегаіопіЬпа Огаесіа еі Раиіі ЬапдоИЦие аййііатепіів гес. еі аДпоі. Н. Бгоу-

аеп. Вегоі. 1879].

ІЛЪ. V, с. 5. МііЬгідаІез..., дпі Рооіі гех 
егаі аЦое Агтепіат тіпогет еі Іоіот 
Ропіісат таге іп сігсиііи сот ВоврЬого 
ІепеЬаІ, ргітит Кісотедеп атісит ро- 
риіі Вотапі ВііЬуоіа ѵоІиіЬ ехреііеге...

VI, 12.. [Си. Ротреіо] деіаіит еііат  
Ъеііит сопіга ге е̂в МііЬгкІаІеп еі Тівгапео. 
дао возсеріо МііЬгісІаІеп іп Агшепіа т і-  
поге посіото ргоеііо тісіЬ, сааіга йігіриіЬ, 
чоайгавгаіа тіііа еіов оссіііЦ ѵідопи 
Іавіот <іе ехегсііи воо рег(1і<Ш еі (Іаов 
сепіогіооез. МіІЬгісІаІев сот охоге Годіі 
еі йооЪоз сотіІіЬоз. педое тоііо рові сат іа 
вооз ваеѵігеі, РЬагпасіз Шіі воі аро<1 ті-  
Іііез веШіопе ад тогіет соасіов ѵепепит 
Ьаозі*. Ьопс йпет ЬаЪиіІ МііЬгісіаІев: регЩ 
аро<1 ВозрЬогпт...

VI, 14. [Тівгавѳ деѵісіо] Ротреіаз тох  
еііат АІЬапіз Ьеііот іпІиШ еі еогот ге- 
дет Огойеп Іег ѵісі4, розігето рег ерівіо- 
Іаз ас типега го^аіиз ѵепіат еі ас расет 
<іе<Ш. НіЬегіае диодое гедст Агіосеп ѵісіі 
асіе еі іо сЫШопет ассеріі. Агтепіат 
тіпогѳт Пѳіоіаго Оаіаііае ге і̂ йопаѵіЦ 
цоіа 80сіи8 ЬеШ МііЬгійаІісі Гиегаі... Агіз- 
ІагсЬот СоІсЬіз гедет іврозоіі...

VII, 9. N0110 Іетроге аоіе еот [зс. Аи- 
еизіит] та&із Вотаоа гез йогоіі. оат ех- 
серііз с іт і і іЬо з  ЬеІІіз, іп даіЬоз іпѵісіав 
Гиіі, Еошапо адіесіі ітрегіо Аедуріит 
СапІаЪгіат Баітаііат... Рапоооіат Адоі- 
Іапіат Шугісот Каеііат Ѵіпйеіісоз еі

Мверядатъ, который быдъ царемъ Пов- 
тійсквмъ н вдадѣлъ Малою Армевіею п 
всѣмъ въ окружвостп Повтійскнмъ моремъ 
внѣстѣ съ Воспоромъ, сначала хотѣлъ вы* 
гвать нзъ Ваѳпвіи Нвкомвда, друга Рвм- 
скаго народа...

Гн. Помпею поручено было также вс- 
деніе войны съ царемъ Мпѳрядатомъ н 
Тнграномъ. Прввявъ ее на себя, онъ по* 
бѣдилъ Мнѳридата въ ночпомъ сраженіп 
въ Малой Арменін п разграбплъ его да* 
герь, при чел», перебпвъ 40000 враговъ, 
вотерялъ изъ своего войска только 20 ря- 
дотхъ и двухъ сотниковъ. Мверпдату 
удалось спастнсь бѣгствомъ съ женою п 
двумя спутнвкамп. Вскорѣ вослѣ этого, 
свпрѣпствуя протовъ свопхъ, онъ вслѣд* 
ствіе возмущепія въ войскѣ, водпятаго 
его сывомъ Фарвакомъ, врішуждевпый уме
реть, врнвялъ ядъ. Таковъ быдъ копецъ 
Мвѳрвдата. Погнбъ онъ ва Воспорѣ...

[Послѣ вобіды надъ Твгравомъ] Пом- 
лей всворѣ погаелъ войною ва Албавцевъ 
в трижды побѣдплъ царя вхъ Орода, во 
ваковецъ, умнлостивлеппый впсьмамв и 
дарами, даровалъ ему прощеніе в мпръ. 
Также в царя Пверскаго Артока овъ 
вобѣдвлъ въ бою в принялъ въ воддав- 
ство. Малую Армевію овъ водарвлъ Га- 
латійскому царю Деіотару за то, что опъ 
быдъ союзвпкомъ въ Мворвдатовской вой* 
вѣ... Надъ Колхамв овъ поставнлъ царемъ 
Аристарха...

Никогда Римское государство ве было 
въ болѣе цвѣтущемъ состоявів [, чѣиъ въ 
вѣвъ Августа]: ве говоря уже о граждав* 
скпхъ усобвцахъ, въ которыхъ овъ былъ 
невобѣдвмъ, овъ врнсоедпвплъ къ Рвм- 
сквиъ владѣвіямъ Эговетъ, Кавтабрію,
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Заіавзов іп АІріЪпв, отпев Ропіі тагШтаа 
сіѵііаіев, іп Ыз поЬіІізвітав ВоарЬогпт 
е( Рапіісараеа...

10. ЗсуіЬае е( Іпді, диіЬоз апіеа Кота* 
погпт потеп іпсортііпт йхегаі, тппега е( 
Іеваіов ад епт тівегопі...

УІІ, 23. Ботіііапив... ехредіііопев япаі- 
Іиог Ьаѣиіі, ппат адѵегвот Залпаіав, аі- 
іегат айѵегват СаМов, доаз адѵегвпт Ба
сов. <іе Басіз СаШвдае доріісет (гіатрЬат 
едіі, де Загтайз воіат Іаигеат ивиграѵіі. 
тоііаз Іатеп саіатііаіез іздет Ьоіііэ рав- 
8оз еві: пат іп Загтаііа Іевіо еіоз сот  
дисе іпіегіесіа еві еі а Басіз Орріов 8аЬі- 
по8 сопвоіагів еі Согпеііов Розсов ргаеГес- 
іоз ргаеіогіо сот тадшв ехегсіІіЪив ос* 
сізі випі...

VIII, 3. [Тгаіапов] Агтепіат диат осси- 
раѵегапі РагіЬі гесеріі РагіЬатазігі оссізо 
диі еат ІепеЪаІ. АІЬапіз ге^ет де<Ш. іЬе- 
гогот ге^ет еЬ Заоготаіагот ѳі Бозро- 
гапогот еЬ АгаЬот еі Овдгоепогот еі 
СоІсЬогпт іп вдет ассеріи.

VIII, 13... [Магсив Апіопіпов] Ъеііот 
Магсотаппіспт сопГесіІ, диод сот Ьів 
(^иаді Ѵапдаіі Загтаіае ЗиеЪі аЦиѳ отпів 
ЪагЬагіа соттоѵегаі, шиііа Ьотіпот т і-  
Ііа іпіегіесіі, ас Раппопііз зегѵіііо НЬегаМв 
Нотае гигвив сот Соттодо Апіопіпо, 
Шіо воо, доет іат Саезагет Гесегаі, 
ігіотрЪаѵіІ.

IX, 8. ОаІІіѳпов сот адиіевсепв Іасіиз 
езвек Аидо8(о8, ітрегіот ргітит іеіісііег 
тох соттоде ад иііітога регпісіово доввіі... 
Басіа чиае а Тгаіапо оНга Бапиѵіош Гое- 
гаі адіесіа (от атІ8ва ееі, Огаесіа Масе- 
дооіа Ропіоз Авіа ѵавіаіа езі рег ОоіЬов. 
Раппопіа а Загтаіів (^иадівдие рориіаіа 
езі...

Далматію..., Паннонію, Аквптанію, Иллп- 
рпкъ, Рэтію, Винделиковъ п Салассовъ 
въ Аіьпахъ, всѢ прикорскія государства 
Понта, въ томъ чнслѣ самая эпаменп- 
тня — Воспоръ п Пантпкапэй...

10. С иен н Инді&ди, которнмъ ранѣе 
пе бнло пзвѣстпо самое имя Р п м ія н ъ , 
прислали ему съ посольствами дары...

Домндіапъ... совершилъ четыре похо
да, — одинъ противъ Сарматовъ, другой 
оротивъ Каттовъ, остальные два противъ 
Даковъ. За Даковъ п Каттовъ дважды 
праздновалъ тріумфъ, за Сарматовъ полу- 
чилъ только лавры. Однако онъ потерпѣлъ 
не мало иесчастій въ этнхъ войпахъ: въ 
Сарматіи былъ истребленъ его легіоиъ 
вмѣстѣ съ полководцемъ, а въ Дакіп кон- 
суляръ Оппій Сабипъ и начальнпкъ пре- 
торіанцевъ Кориелій Фусвъ были перебиты 
съ большими войсками.

[Траяиъ] Арменію, которую заняли было 
Парен, отнялъ назадъ по убіепіи владѣв* 
шаго ею Пареамасира. Албаицамъ оиъ далъ 
даря, а царей Иверовъ, Савроматовъ, Вос- 
поранцевъ, Арабовъ, Оздроеновъ п Кол- 
ховъ принялъ въ подданство.

[Маркъ Антоиинъ] окопчплъ войну съ 
Маркомаинами, которую вмѣстѣ съ ними 
завязали Квады, Вайдалы, Сарматы, Свевн 
й всѣ вообше варварскіл племена, перс- 
билъ много тысячъ людей п, освободивъ 
Паннонцевъ отъ рабства, снова пмѣлъ въ 
Рпмѣ тріумфъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ 
Коммодомъ Антонипомъ, которому уже 
далъ тптулъ Цезаря.

Галліенъ, юношею достигши престола, 
вначалѣ управлялъ счастливо, потомъ 
сносно, подъ копецъ гибельно... Прп немъ 
потеряна была Д&кія, которая была при
соединена Тралномъ за Дунаемъ; Греція, 
Македопія, Поить и Азія были опусто
шены Готѳамп; Папнопія была ограблена 
Сарматами и Квадами...
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IX, 15... [Аигеііапиз] ргоѵіпсіат Ба- 
сіат, дпат Тгаіапиз аііга Бапиѵіат Гесе- 
гаі, шіѳгшівіі ѵавіаіо отпі Шугісо еі 
Моезіа, деврегапв еаш робве геііоегі, аЪ- 
дисіовдпе Котаооа ех игЪіЪив еі адгів І)а- 
сіае іп тедіа Моевіа соііосаѵіі арреііаѵіі* 
див ват Басіат, диае папе (Іпаз Моезіав 
діѵідіі еі еві (іехіга Бапаѵіо іп таге Йиепіі, 
сит апіеа Гиегіі іп Іаеѵа.

Авреліанъ оставнлъ провинцію Дакію, 
образованную Траяномъ за Дунаемъ, отча
явшись въ возможности удержать ее по 
опустошеніи всего Иллирпка н Мезіи; вы* 
ведепныхъ изъ городовъ и земель Дакіи 
Рямлявъ онъ поселндъ среди Мезііі и на- 
эвалъ эту часть ея Дакіей; такимъ обра- 
зомг она лежитъ нынѣ между двумя Ме- 
зіями направо по течеиію Дуная въ море, 
тогда какъ прежде была наіѣво.

IX, 18... [Сагав] дат Ьеііат адѵегзаз 
Загтаіаз вегіі, пипііаіо Рсгаагшй Іатаііи 
ад Огіепіет ргоГесІиз гев сопіга Регвав 
поѣііев деввН...

Карь, во время вобны съ СарматАш 
поіучпвъ иэвѣстіе о вознущевіп Персовъ, 
двинулся па востокъ и удачно дѣйствовалъ 
противъ Иерсовъ.

IX, 25 ехіг. [Оаіегіиэ Махітіапив еі Біо- 
сіеііапав] ѵагіа деіпсерв еі вітаі е( ѵігШт 
Ъеііа деввегипі, Сагрів еі Вазіегпіз виЪас- 
іів, Загтаііз ѵісіів, диагат паііопат іп- 
депіев сарііѵогит соріаэ іп Вотапіз бпі- 
Ьиѳ Іосаѵегипі.

Галерій Максиміанъ и Діоклетіанъ 
вели одну за другою разпыя войны и вмѣ- 
стѣ и поодииочкѣ, подчинили Карповъ и 
Бастерновъ, побѣдили Сарматовъ п посе
лили въ Рпысквхъ предѣлахъ огромния 
массы плѣнннхъ изъ этихъ народовъ.

РЕ$ТѴ$. ФЕСТЪ.

[Авторъ краткого очерка Р имской нсторіи, маписаннаго (подобно труду Евтропія) по поручевію 
императора Валента позднѣе 369 г. «Іш Сгапхеп іві дав ЕІаЪогаІ еіп дигсЬааа дйгГіідез, дав ѵеіі 
Ьіпіег Еиігор гигйсквіеЬі ипд деп УегГаззег аів веЬг ипЬе̂ еиІепсІ егвсЪеіпеп ]&взі». ЗсЬапг,  
вевсЬ. д. гОш. ЬіМег. IV, 1, стр. 75. —Текстъ: Гевіі Вгетіагіит гегит деаіатот рораіі Вотапі.

Ед. С. \Ѵавепег. Ьіра. 1886].

Иввлечеиія и переводъ Г. Г. Зоргенфрея.

ВКЕѴІАКІѴМ КЕКѴМ ОЕЗТАКѴМ 
РОРУЫ КОМАШ.

Сар. III. (8пЬ сопваІіЬав).... Бе ПІугісо 
Нівігі, ІлЬигпі, Баітаіае дотШ випі, ад 
АсЬаіаш Ігапвііит еві, Маседопеэ виЪасЫ, 
сит Багдапів, Моевів, еі ТЬгасіЬив Ьеііаіит 
еві, еііат ад Рапитіит издие регтепіит. 
Іп Авіа, ѳхрпіво АпІіосЬо, ргітит редет 
роваеге Котапі, МііЬгідаІе ѵісіо Ропійв 
гедпнт еіав оссираіит еві, Агтепіа т і-  
вог, даат ідет ѣепиегаі, агтів оЫепіа 
еві, іп Мевороіатіат Вотанов регѵепіі 
ехегсііив, сот РагіЪів Гоедив іпііот еві, 
сопіга Сѳгдоепов ас Вагасепоз еі АгаЬав 
Ъеііаіищ еві ни

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ 
РИМСКАГО НАРОДА.

(Прн консулахъ) покорены были изъ Ил- 
лпрпка Истры, Либурны, Далматы, перешли 
къ Ахэѣ; покорены бнлн Македоняне; съ 
Дардавцамн, Мезійцами и Ѳракійдами вели 
войну н дошли даже вплоть до Дупая. Въ 
Азін Римляне впервые стали твердою но
гою по изгнаніи Антіоха; когда былъ по- 
бѣжденъ Миеридатъ, занято было его цар
ство Поить; Малая Арменія, которою 
влаі,ѣлъ тотъ же Ыиоридать, занята была 
оружіемъ; Римское войско прешло въ Ме
сопотамии; заключенъ былъ союзъ съ 
Пареян&мн; воевали протнвъ Еордуѳновъ, 
Сараценовъ н Арабовъ...

21
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 (ЗоЪ ітрегаІогіЬиз) отпів ога Ба-
ппѵіі іп ргоѵіпсіав ев( гейасіа. Ропіиз 
отпів, Агтѳпіа таіог........ воЪ ітрегіі
Котапі іига Ігапзіѵіі.

Сар. УІІ. Багсіапов еЬ Моезіасоз Сигіо 
ргосопеаі зоЪевіІ еі ргітоз Котапогат 
йисот ай Бапиѵіит оздое регѵепіі.

Сар. VIII. Тгаіапов Васоз ваЬ геде Бе* 
сіЬаІо ѵісіі еі Басіат ігапв Вапоѵіот іа 
8о1о ЬагЬагісо ргоѵіпсіат Гесіі, чоае іп сіг- 
соііо ЬаЬаіі сіесіепв сепіепа тііііа развоот, 
вед впЬ Оаіііепо ітрегакоге атізза еві еі 
рег Аигеііапат... сіааѳ Басіае іп гедіо- 
шЬоз Моевіаѳ ас Багёапіае Гасіаѳ вопі. 
Ргоуіпсіаз ЬаЪеі Піугісов ХУІІІ: Когісогшп 
йпав, Раопошагот сіпаз, Уаіегіат, Заѵіат, 
Баітаііат, Моевіат зирегіогѳт, Вагда- 
піат, Басіагат Дааз.

Сар. IX, 8арга Ропіит ровііав сіѵіОДев 
(Ьпсаііиз) оссораѵіі: Ароііошаш, СаІаіЪпт, 
РагіЪепороІіт, Тотов, Ніаігит; а<і Вапо- 
ѵіпт ивдие регѵепіепв Котапа ЗсуіЬів 
агта тоовігаѵіі. На дісіопі геі раЫісае вех 
ТЬгасіагат рготіпсіае випі аск[иівіІае: 
ТЬгасіа, Наетітопіоз, Моевіа іпГѳгіог, 
всуіЬіа, КЬодора, Еигора....

Сар. XI. Ропіоз, рег Ротреіат тісіо 
МіІЬгідаІе, ге^е Ропіісо, {оплат ргоѵіп- 
сіае ассеріЬ

Сар. XIV». зиЪ Тгаіапо ргшсіре гові 
шаіогіз Лгшешае (Начета виѣіаіат езі, е( 
рег Тгаіапшп Агтепіа, Мезороіатіа, 
Аввугіа еі АгаЬіа ргоѵіпсіае Іасіае бопі...

Сар. XVI. Си. Ротреіпз ехрегіае Геіісі- 
Шіз, а(1 МііЬгійаІісит Ъеііат тівваз, МііЬгі- 
йаіеп іо Агтепіа тіпоге посіогпо айвгевваз 
ргоеііо зпрегаѵіі, саевів йооЪов еі диайга- 
віпіа тіІіЬов Ьозііат савіга еіоа іпѵавіі. 
МііЬгідаІев сот охоге еі АооЬоз сотШЪав 
іп ВозрЬогоп іЬі деврегаііопе гегот

(Прв нжпѳраторахъ) все побережье 
Дуная было обращено въ провнвціп. Весь 
Понтъ, Великая Аркенін... перешли подъ 
власть Римскую.

Проконсулъ Куріоиъ покорплъ Дар- 
дапдевъ и Мезійцевъ и первый пвъ вож
дей рпмскихъ дошелъ до Дуная.

Траяиъ побѣдаіъ ори царѣ Дедибаіѣ 
Даковъ и сдѣлалъ Дакію по ту сторону 
Дуная на варварской зенлѣ провинціею; 
она въ окружности имѣла 1000000 ша- 
говъ, но при пмператорѣ Галліеиѣ быіа 
потеряна; а Авреліавоиъ установлены двѣ 
Дакійскія провпнціп въ странахъ Мезіи и 
Дарданін. Въ Иллпрнкѣ 18 провинцій: двѣ 
Норпкскіл, двѣ Паннонскія, Валерія, Савія, 
Далматія, Мѳзія, верхняя Дарданія, двѣ 
Дакійскія.

Лукуллъ занялъ лежавшіе выше Понта 
города: Аполлонію, Калаѳъ, Парѳѳно- 
поль, Тонн, Истръ; доходя до Данувія, 
оиъ показалъ Скиеаиъ римское оружіе. 
Такимъ образоыъ власти республики были 
пріобщеин шесть ѳракійскихъ провинцШ: 
Ѳракіл, Гемимонтъ, Мезія нпжнял, Скиѳія, 
Родопа, Европа...

Послѣ побѣды Помпея подъ Повтій- 
скимъ царемъ Миѳридатомъ Понтъ бндъ 
обращенъ въ провиндію.

...При пмператорѣ Траяиѣ у царя 
Великой Арменіи былъ отвятъ (дарскій) 
вѣнецъ, н Арменія, Месопотамія, Асснрія 
и Аравія были сдѣіанн провиндіями.

Гн. Помпей съ псинтанннмъ счастьемъ, 
посланный для веденія войпы съ Мнѳрн- 
датомъ, иапавъ ва него въ Малой Арме- 
ніи ночью, побѣдилъ въ сраженін; пере- 
бивъ 42000 враговъ, онъ паоалъ ва его 
лагерь. Миервдатъ съ женою и двумя 
спутниками убѣжалъ на Воспоръ; тамъ
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впагат тепепат ЪаазН; ѳі сат ѵів ѵепеаі 
рагат адегеі, а тііііе вао, а( Гегго регса- 
Іегеіаг, ітреігаѵіі. Ротреіпв аахіііаіогет 
МШігідаіІ8 Тідгапеп, Агшепіогит ге^ет, 
регвесаіав еві; Ше ве еі оЫаІо (Ііасіетаіѳ 
арад Агіахаіа дедіі. Кесеріае аЪ ео вапі 
Мевороіатіа, Зугіае еі аіідааніа рагв 
РЬоепісев; аЦае ініга Агтеоіат таіогет 
гедпаге рѳгтіввав еві. Мет Ротреіав Вов- 
рЪогіапів ѳі СоІсЬів АгівіагсЬот гедет іт -  
ровпіі, сот АІЪапів сопШхіІ, ОгЬойі, АІЬа- 
погот геді, іег ѵісіо расет дедіі, НіЪегіат 
сот Агіасе гѳде ш дШопет ассеріі.

Сар. X I  Иего... атівіі Агтепіат... 
...Тгаіапнв.... Агтеоіат гесеріі а РагІЬів, 
ваЫаІо діадетаіе Агтепіае таіогів гертат 
адетіі. АІЪапів гедет дедіі, НіЬегов, Вов- 
рЬогіапов, СоІсЬов іп бдет Вотапае ді- 
сіопів ассеріі...

отчаявшись въ своемъ положенін, онъ вы- 
пиль ядъ; но танъ какъ сила яда мадо 
дѣйствовада, то онъ упросить солдата 
пронзить его меченъ. Помпей преслѣдо- 
вадъ помощника Мнѳридата, царя Армен- 
скаго Тиграна; тотъ, предложнвъ ему 
вінецъ, сдался у Артаксатн. Отъ него 
взяты были Месопотамія, Сирін н пѣкото- 
рая часть Фини&іи, и разрѣшено было цар
ствовать въ Великой Арменін. Тотъ же 
Помпей поставилъ надъ Воспоравцами н 
Еолхами царемъ Аристарха: онъ сразился 
съ Албанцами; царю Албанцевъ Ороду, 
трижды нобѣжхенному, онъ даровалъ миръ 
и принялъ подъ власть Иверію съ царемъ 
Артакомъ.

Неронъ потерялъ Арменію... Траяпъ... 
отнялъ обратно отъ Парѳянъ Арменію; 
уничтоживъ вѣнецъ, лишилъ царя Велнкой 
Арменін власти. Далъ Албапцамъ царя; 
принялъ въ римское подданство Иверій- 
цевъ, Воспорійцевъ, Еолховъ.

АММІАЫѴ5 МАКСЕИ-ІМѴ5. АММІАНЪ МАРЦЕЛЛИНЪ.

[Антіохійскій грекъ иэъ видной семьи, род. около 880 г. Съ 854 г. нѣсколько лѣтъ служнлъ 
при полководцѣ Урсицинѣ, съ которьшъ совершмлъ много путешѳствій и уч&ствовалъ въ 
войнѣ съ Персами въ 869 г. Съ 863 г. оставилъ военную службу и занялся составленіемъ своей 
римской мсторім (Вев вевіае), обнимавшей время отъ Нервы до смерти Валента (96—378 по 
Р. Хр.) и состоявшей иэъ 31 кн., изъ которыхъ до н&съ не дошли первыя 18; въ сохранив
шихся книгахъ 14—81 описываются событія 368—378 годовъ. По указаніямъ и намекамъ на 
современный событія видно, что сочинеміе писалось долгое время м закончено въ послѣдніе 
годы IV вѣка. См. ВсЬапг, ОевсЬ. Д. гбт. Ьіііег. IV, 1, стр. 86 сл.—Текстъ: Аштіані Магсеіііпі 

гегит {евіагот ІіЬгі диі вирегаип*. Вес. У. ѲагдіЬаивеп. Ѵоі. I—Н. ІЛра. 1874—75].

ВБВѴМ ОЕ8ТАВУМ ЫВВІ
(ІѴІ ВѴРЕВВѴШ'.

Ы В Е В  ХУІ.

Сар. 7, § 9... Уегит ві Гогіе всгариіовив 
даідат ІѳсЬог апЬідиіІаЬит МепорЬіІит 
МіШгідаіів Ропіісі герв еиписЬит поЬіз 
орропаЦ Ьос топки гесогйеіиг піЬіІ впрег 
ео геіаіит ргаеіег ід воіит, диод іп ва* 
ргето дівсгітіне віогіове топвігаѵіі. 10. іп- 
вепй ргоеііо вирегаіпв а Вотапів еі Рот» 
реіо гех ргаедісіиа йцрепвдие ад герта Соі- 
вЬогот адаНат бііат потіле 1>гуре1іпат 
ѵехаіат аврегііаіе тогЬогат іп сазіеііо

СОХРАНИВШІЯСЯ КНИГИ ИСТОРІИ.

кни га  1 6 - я .

...Если какой-нибудь внимательный 
чнтатель древностей противопоставнтъ 
намъ Мннофила, евнуха Мнѳрндата, царя 
Понтійскаго, то пусть, онъ вспомнить, 
что о немъ ничего нѳнзвѣстио, кромѣ 
только того славнаго поступка, кото- 
рай онъ совершнль въ самой крайней 
опаоности. 10. Вышеупомянутый царь, бу
дучи побѣжденъ Римлянами н Помпеемъ 
въ огромной бнтвѣ и спасаясь бігствомъ

21*
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ЗупЬогіо Ьиіс МепорЬіІо соттівват геіі- 
доіі. даі ѵігдщет отпі гѳтеШогит воіасіо 
ріѳпе сигаіат раігі Іиіівбіте вегѵапа сит 
а Мапііо Ргівсо ітрегаіогів Іедаіо типі- 
тепіцт, даа с1ашіеЪаІ,иг, оЬвісІегі еоеріввѳі 
йеГепзогевдие еіив йейіііопет тѳйііагі веп- 
іігеі, ѵегііив, пе рагепіів орргоЬгіо риеііа 
воЬііів сарііѵа варегевзеЬ еі ѵіоіаіа, іпіег- 
Іесіа Ша тох діайіпт іп ѵізсега виа соп
рели

въ царства Кодховъ, оставиъ въ врѣпостп 
Свнгоріи свою взрослую дочь, по нмевп 
Дрвпѳтвву, страдавшую мучительными бо
язнями, ввѣрнвъ ее »тому Мвнофиіу. 
Послідиій, впоінѢ вылѣчивъ дѣвушву раз
ными лѣкарственвымн свадобьямв, сохра
нял ее для отца въ полной безопасности. 
Еогда же летать полководца (Помоел) 
Манлій Прнскъ врнстувплъ кь осадѣ крѣ- 
воотв, въ которой заверен Минофилъ, п 
нослѣдній эаиѣтплъ, что ея защитники 
подумнваютъ о сдачѣ, то, попутавшись, 
чтобы благородная дѣвушка не осталась 
въ жпвнхъ ллѣнною н изнасилованною 
на позоръ отцу, убплъ ее и затѣмъ не
медленно вонзилъ мечъ въ собственную 
утробу.

ЫВЕВ XXI.

Сар. 6, § 7. еі яиіа Регвагит геде оЪ 
<Ш&са1ОДет ЬіЪеті Іетрогів ае$ге соп- 
Ігпво, гезегаіа саеіі (ешрегіе ѵаіійіог га
реме ІітеЪаІиг, ай ТгапзЫдгііапов гевее 
еі ваігарав Іедаіі сит типегіЬав тібві 8ипІ 
атріів, топііпгі сипсіое еі Ьотіаіпгі позіга 
вепііге еЬ піЬіІ іаііах Іетріаге ѵеі й-аийа- 
Іепішп. 8. апіе отпіа іагаеп Агвасев еі Ме- 
гіЬапев, Агтепіае еі НіЬегіае гевее, сиііа 
атЪШозе тйитепіогит етегсаЪапІиг еі 
тиІіНогтіЬив йопіз, йапша педоііів Кота- 
пІ8 іпіаіпгі, ві геЬав Іит еііага йиЬіів йе- 
всіѵіввепі ай Регвая...

Ы В Е В  XXII.

Сар. 7, § 10... [А. 362 ай Іоііапнт іт -  
регаіогет] Іедаііопев ппйідпе воіііо осіив 
сопспггеѣапі: Ьінс Тгапвіідгііапів расет 
оЪвесган(іЬп8 еі Агтешія... аЬ адиііопе еЬ 
гедіопіЪпв 80ІІ8, рег диав іп таге РЬааів 
ассірііиг, Воврогавів аШвдие апіеЬас ідпо- 
іІ8 Іедаиопев ѵеЬепІіЬив зпрріісез, иі ап* 
поа сопріепіев воНетша іпіга іеггагпт 
вепіиііит Іегтіпоз оііове ѵіѵеге зіпегепіаг.

кн и га  2 1 - я .

[Въ 361 г. по Р. Хр.] Царь Персндскій 
сь трудомь былъ отбить вслѣдотвіе не* 
удобствъ знмняго времени; но такъ какъ 
боялись болѣе сильнаго натиска съ ею 
стороны при наступлении лучшаго вре
мени года, то въ царямъ и сатрапамъ по 
ту сторону Тигра были отправлены послы 
съ богатыми дарами для того, чтобы увѣ- 
щаніямп склоппть всѣхъ принять нашу 
(т. е. Рлмляпъ) сторону н не замышлять 
никакого обмана или вѣроломства. 8. Пре
жде всего, однако, старались подкупить 
пышными одеждами и разнообразными да
рами Арсака и Мерпбана, царей Армеиіи 
и Иверіи, такъ какъ они могли бы повре
дить дѣлу Римлянъ, если бы при тогдаш- 
нихь сомніггельныхъ обстоятельствам при
няли сторону Персоиъ...

кни га  2 2 - я .

7, 10. [Въ 362 г. къ императору 
Юліану] отовсюду быстрѣе обыкновеннаго 
собирались посольства: сь одной стороны 
отъ народовъ 8а Тпгромъ н Армянь, 
умолявшихъ о мнрѣ... съ сѣвѳра и пзъ 
тѣхъ дальнихъ страиъ, гдѣ изливается въ 
море рѣка Фасидъ, отъ Восноравцевъ н 
другнхъ дотолѣ вензвѣстннхъ народовъ, 
внелавввхъ посольства сь просьбою, что
бы вмъ позволево было спокойно жать въ 
прѳдѣлахъ роднвхъ странъ, платя еже
годно обычную дань.
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8, 1. Л<1ро8іІшп е$і, пі ехівііто, Іетров... 
варег ТЬгасіагат ехіітів вШщне Ропіісі 
віпив ѵіза ѵеі Іесіа диаедат регвріспа бйе 
топвігаге...

10. Отш8 аиіѳт еіаз [вс. Ропіі] ѵвіаі 
іпвпіагів сігсиііив Шогеа паѵідаііо ѵідіпіі 
ІгіЬпв дітепза тіНЬав вкайіогат, аі Ега- 
ІовіЪепев асібггааі е( Несаіаеаз еі Ріоіотае- 
пв аііідао Ьиіав тойі сортіііопат тіпп- 
Іівзіті зсііаіогев, іп вресіѳт ЗсуіЬісі агсав 
пегѵо соадтепіаіі ^еортарЬіае Іоііив асі- 
вепвіопе ?огта(иг. 11. еі япа воі осѳапо 
ехигрі еоо, раІиёіЬов сІашШиг Маеоіігіов: 
даа (Іесііпаі іп ѵеврегшп, Еоташв ргоѵіп- 
сіів Іегтіпаіиг: ипйе базрісіі вісіив агсіоат, 
Ьотіпев аііі Ііпдпіѳ еі шогіЬпв йізрагее: 
Іаіпв еіав аазігіпат гооііі ДеѵехіШе ваЬ- 
дасіат. 12. рег Ьаес атріізвіта враііаор- 
рійа вппі (Ііврегва Огаѳсогит, диае сапсіа 
аеШіЬав ѵагііз ргаеіег рааса АіЬепіеп8іит 
соіопі сошіігіеге Мііевіі... 13. ехІгетіШев 
апіет агсаз оігішдае Іепаев йио ехргітапі 
Воврогі е гедіопе віЬі орровШ ТЬгасіпз е( 
Сіттегісаз: Ьас сааза Воврогі ѵосііаіі, 
Чиод рег еоз диопсіат ІпасЬі Шіа тиіаіа, 
пі роеіае Іосапіаг, іп Ъоѵет агі шаге Іо- 
піит регтеаѵіі.

Теперь, какъ кажется, будете вполнѣ 
кстати... изложить съ очевидною досто- 
вѣрностью кое-что видѣнное иди читан
ное о внутренности Ѳракіп и о положенін 
Понтійскаго вал ива...

Береговой объѣздъ всей, какъ бы 
островной, окружностп Попта, вычпслен- 
ный въ 23000 стадій по утверждению 
Ератосѳена, Екател, Птоломея и другпхъ 
ииъ подобныхъ точнѣйшихъ нзслѣдовате- 
лей, по общему мнѣнію всѣхъ географовъ 
образуете форму Сквескаго лука, соеди- 
неннаго тетивою. 11. Сьтой стороны, гдѣ 
солнце восходить изъ Босточнаго океапа, 
Понтъ замкнуть болотами Мэотцды, а 
гдѣ солнце склоняется къ закату, тамъ онъ 
окаймляется Римскими ировинціямв; съ 
той стороны, откуда смотрите на насъ 
созвѣздіе Медвѣдпцы, живутъ различные 
по языку и нравамъ люди; южный бе
рете Понта сведенъ легквмъ изгпбомъ. 
12. По этимъ обширпѣйшпмъ простран- 
стваиъ разбросаны грсческіе города, ко
торые всѣ, га исключепіемъ немногпхъ, 
были основаны въ разныл времена Милет- 
цами, колонистами Аѳипннъ... 13. Оконеч
ности лука обравуютъ съ обѣихъ сторопъ 
два узкихъ Воспора, прямо противополож
ные одннъ другому, Ѳракійскій п Епмме- 
ріОскій; онн названы Воспорамп по той 
причипѣ, что нѣкогда чрезъ ппхъ про
плыла въ Іопійскоѳ море дочь И паха, об
ращенная, по словамъ поэтовъ, въ корову.

8, 20. Нааі ргосаі іп<іе [вс. а ТЬегто- 
допіе] аМоНіІаг СагашЪів рІасШе соіііз 
сопіга [веріепігіопет] Неіісеп ехБиг е̂пв, 
сиіив е гедіопе еві Сгіитеіороп, Таигісаѳ 
ргогаипіогіит, диоЬиб тіНЬиз еі диіпдепііз 
віадііз йіврагаіот. Ьосдие ех Іосо отпіз 
ога тагіііта, соіиз іпіііит Наіув еві ат- 
піэ, ѵеіаі 1оп$іІасІіпѳ Ііпеаіі сіігесіа пегѵі 
ейсіі зресіет, йиаЪиз агсаз виптаіЫіЬаз 
сопіідаіі. 21. Ьіз гедіопІЪиз БаЪае соибиев 
випЪ, асеггігаі отпіаш ЪеІШогев, сі СЬаІу- 
Ъев, рег диов егиіит е( сіотііит еві ргі- 
тііов іѳггпт. рові чнов Іеігав раІеиІевВу- 
гагев оЬІіпепІ еі Зарігев еі ТіЬагеиі еі Мов- 
еупоесі сі Масгопез еі РЬіІугез, ророіі 
пиііа поЬіз а<1зие(а<1іпе сортіН. 22. а диі- 
Ъав Ьгеѵі враііо сіізіапі ѵігогиш топитепіа 
поЬіІіат, іп даіЬаз ЗіЬѳнеІая ев( Ьатаіаз 
еі Нтоп еі ТірЬув, ргітпз Негсиііз во-

Недалеко оттуда [т. е. отъ Ѳермо- 
допта] отлого -подинмается гора Карам- 
видъ, выступающая противъ Еліеіі, на- 
супротпвъ которой находится Таврпческій 
мысъ Бараній л объ, отдѣленпый простран- 
ствомъ въ 2500 стадііі. Отсюда весь 
морской берете, начиная отъ рѣкп Алія, 
какъ бы протянутый въ длпну по прямой 
лпніп, пмѣетъ видь тетивы, прикрѣп- 
лепной къ двумъ копцамъ лука. 21. Съ 
этими мѣстпостямн сосѣдятъ Дагп, храб- 
рѣйшіе изъ всѣхъ воители, и Халпвы, 
которые первые стали добывать и выко
вывать желѣзо. За ивмп занпмають облир- 
ныя земли Визарн, Сапиры, Тиварипы, 
Мосснники, Макроны п Фплііры, народы 
намъ (Римляпамъ) совершеппо непзвѣ- 
стные. 22. На небольшомъ разстояпіа отъ 
нпхъ находятся памятники славпыхь му-

Оідііііесі Ьу Соо^Іе
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сіоз Атагопісо Ъеііо ІѳіаШег ѵиіпегаіаэ, 
аіівг аиртг Агдопаиіагпт, Іегйив еіавдет 
паѵів сааІівБІтаз гесіог. 23. ргаѳіѳгсагвів 
рагІіЬаз тетогаііз Аоііоп апігоп езі еі 
йиепіа СаІІісЬогі ех Гасіо совпотіпаіі, диод 
вирегаІІ8 рові ігіеппіпт Іпіісів паІіопіЬпв 
ад еов Ігасіив ЬіЪег гѳуегвав сігса Ьаіав 
прав уігідев еі орасав ог і̂а ргіяііоа гера- 
гаѵіі еі сЬогов: Ігіеіегіса Ъоіиз тоді васга 
диідат ехізіітапі арреііагі *)...... 24. рові
Ьаес сопйпіа Сатагііагит ра§і вапі сеіе- 
Ъгев, еі РЬазів ГгетеЪітдів согвіЬав Соі- 
сЬоб аШп^и, Аедурііогит апіідиат виЪо- 
Іет, иЬі іпіег сіуііаіез аііаз РЬавів еві по- 
тіпе йаѵіі дісіііаіа еі Біовсагіаз пипс ив- 
дие поіа, сиіив аисіогез АтрЪііав еі Сег- 
сіиза) Зрагіаш Ігадипіиг, аигідаѳ Савіогіз 
еі Роііасіз, циНии НепіосЬогит паііо ѳв( 
іпзіііаіа. 25. раиіит аЬ Ьів весегшшіог 
АсЬаеі, циі Ьеііо апіегіоге диосіат арад 
Тгоіат сопзиттаіо, поп сат варег Неіепа 
сегіагеіиг, иі аасіогез ргодідѳге поп паііі, 
іп Ропіит геЙапШшз ѵѳпііз еггогѳ деіаіі 
сипсіівдие ЬозШіЬав, зІаЪіІет дотісіііів 
ведет пиздиат герегіепіев, ѵегІісіЬив топ- 
Ііат іпведеге ветрег піѵаііит еЬ Ьоггоге 
саеіі дівігісіі ѵісіит еііат віЬі сот рѳгі- 
сиіів гаріо рагагѳ адваеГасіі випі аЦие ео 
иііга отпет деіпде Гегосіат заеѵіегипі. 
вирег Сегсеііз, диі івдѳт адпѳхі випі, піЪіІ 
тетогаіи Ігадііііг ді^пит. 26. (^оогот 
рові Іегда Сіттегісі адііапі іпсоіае Вов- 
рогі, иЬі Мііезіае вппі сіѵііаіез Ьагопщие 
ѵеіаі таіег отпіат Рапіісараеит, даат 
регеігіпдіі3) Нурапів Йиѵіав яепиіпіб іп(а- 
тевсепв адиів еі ехіегпіа. 27. ШпегіЬав Ьіпс 
ехіепвіз Атагопев ад издие Савріат таге 
роггесіае сігситсоіипі Тапаіп, даі іпіег 
Саисазіаз огіепз горев рег біпаовов ІаЬіІаг 
сігситЯехаб Авіатдие дізіегтіпапз аЬ 
Еигора іп віа&піз Маеоіісів деіііезсіь. 28. 
Ьиіс Ва ѵісіпав езі атпів, іп соіов вирегсі- 
Іііз дцаедат тедеІаЬіІіз еіивдет потіпів 
дівпііаг гадіх, ргойсіепз ад иввд тиіііріі- 
сев тедеіагат. 29. ІШга Тапаіпрапдапіиг 
іп ІаШидіпет Вааготаіае, рег диов атпев 
йаипі регреіиі МагаЪіиа4) е( КотЬіІиз6) «1

жей: тамъ погребепъ Сѳенелъ, Идмопъ н 
Тифій: первой — союзникъ Ираыа, смер
тельно раненый въ войнѣ съ Амазонками, 
второй — гадатель Аргонавтовъ, третій— 
весьма осторожный кормчій нхъ корабля.
23. За упомянутыми мѣстностями нахо
дится Авдійская пещера и рѣка Каілихоръ, 
названная такъ потому, что Либеръ, воз
вратившись въ эти крал послѣ трехлѣтней 
войны съ Индійскпмп племенами и побѣдн 
надъ ними, на 8еленыхъ и тѣнистыхъ бере- 
гахъ этой рѣки возобновнлъ прежніяоргіи 
п хоры; по мнѣнію нѣвоторыхъ такого 
рода священнодѣйствія называются тріете- 
рическимн... 24. Рлдомъ съ атимн мѣстамн 
находятся зпамѳнитыя поселенія Камарн- 
товъ, и рѣка Фасндъ въ своемъ шумномъ 
течевіи омываете землю Колховъ, издревле 
происшедшихъ отъ Эгиптянъ; вдѣсь между 
другими городами есть Фасндъ, названный 
по имени рѣки, н весьма извѣстная нынѣ 
Діосвуріада; основателями ея, по преданію, 
были спартанцы Амфитъ и Беркій, возницы 
Кастора н Поллукса, отъ которыхъ про- 
пзошелъ народъ Иніоховъ. 25. Отъ нпхъ 
немного отдѣлены Ахэйцы, которые по 
окончаніи какой-то болѣе древней войны 
подъ Троей (не той, которая велась пзъ 
за Елены), по словамъ нѣкоторнхъ писате
лей, были занесены во время странствій въ 
Понтъ противными вѣтрамп, и такъ канъ 
всѣ туземцы встрѣтили ихъ враждебно п 
они ннгдѣ не могли найтн мѣста для по
стоянна™ жительства, то поселились на 
вершннахъ горъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣ- 
гомъ; подъ вліяніемъ страшно тяжелаго 
климата они п сами пріучились сопряжен- 
нымъ съ опасностями грабежемъ добывать 
себѣ средства къ жпзвп н вслѣдствіе этого 
потомъ сдѣлались въ высшей степени ди
кими н свирѣпыми. О Керкетахъ, которые 
жнвутъ рядомъ съ ними, не разсказывается 
ничего достопримѣчательиаго.

26. Въ тылу у нихъ жнвутъ обитатели 
Киммерійскаго Воспора, гдѣ есть милет- 
скіе города н какъ бы мать ихъ всѣхъ — 
Пантнкапэй, чрезъ который протекаетъ

1) рові арреііагі вщиііиг Іас. V» ѵбгяив УР. [У еві содех Уаіісапаз 1873 ваес. IX; Л1—соді-
сев Иаіі аиі опшев аиі ріегідае; Р— содех Реігіпав Е 27; г—ейШо готапа 8аЪіпі; Ь—едіііо Са- 
аіеШ; 6 —ейіііо Оеіепіі; А—есііііо Ассигвіі; в—Оеіепіив Сааіеііит весаіиа; а—Ассигвіив еапдет 
весиіав. Іпсііпаіів Ііиегів асгірѳіі багсІіЬ. даае девапі іп УЛ. || 2) сегсіав ТР, ТеІсЫав Ъда.
3) репігіпвіі Нурапів Ѵайегіи*: ргаеіехіі Нуравів О. || 4) МагаЬіаѳ всгірвіі ОагйіЬ.: Магас-
сив Ѵ6Р. || 5) ВѣошЬііаа А, ВЬошЬіІев О, готЬіІіа V.
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ТЬѳорЪаоіав1) еі Тоіопіапев. Іісеі аііа дно- 
дие (Шипе іпташЪив іпіегтаіііѳ Заагота- 
іагит ргаѳІѳпШІнг паііо ИЬогі іапсіа, яио<1 
Согасѳп визсіріепв йиѵіот іп аѳяиог еіесіаі 
ехігетит.

30. Ргорѳ раіаз еві Маеоііз атрііввіті 
сігсатдгѳ8$08, ех саіав аЬеггішів ѵепів рег 
Рапіісарев3) апдивііав ипйагит тавпіішіо 
ргогишріі гп Ропіит, саіив іп дехіго 1а- 
Іегѳ іпвніае зипЬ Ркападопм еі Негтопавва 
8Іи<1іо сопвігиеіао Стаесогит. 31. еігса 
Ъаес віадоа иШта ехіітадие ріагев ЬаЪі- 
Іапі ввпЬез вегтопат ішШаІогитдае ѵа- 
гіеіаіе йіврагііев, Іахатаіае еі Маеоіае 
еі Іагудез, Кохоіапідие е( Наіапі еі Ме- 
ІапсЫаепае еі сит веіопіз АдаШугві, арпі 
даов айатапііз еві соріа 1арі<1із: аііідое 
иііга Іаіепіев, диод випі отпіит репііів- 
віті. 32. вед Маеоіідоэ Іаіегі Іаѳѵо СЬегго- 
пезив еві ргоріодаа, соіопіагиш ріепа Огае- 
сагит. ипсіе даіеіі випі Ьотіпев еі зесіаіі, 
асШіЬепІев ѵотсгі сигат еі ргоѵѳпІіЬив 
Ггисіиагіів ѵісіііапіез.

33. А диіЬав рег тагіа гедаа (ІИисІі 
ШпегіЬвд тодісіз Таагі (Ііввосіапіаг, іпіѳг 
даов інтані (Іігііаіе ІеггіЬіІев АгісЬі8) еі 
ЗіосЬі еі Караеі, іпіепйепіе заеѵШат 1і- 
сепііа (Ііпіагпа, іпоіШеге шагі пошепіпЬов- 

, еі а сопігагіо рег саѵіііаііопет Роп-

рѣка Ипанпдъ, изобилующая и собствен
ными водами и впадающими нэвнѣ (т. ѳ. 
притоками). 27. На значитеіьномъ разстоя- 
віи отсюда вовругъ Танаида обитаю» 
Амазонки, простирающілся вплоть до Кас- 
нійскаго моря. Рѣка Танапдъ, получая 
начало между Кавказскими скалами, течетъ 
извилистыми дугами и, отдѣляя Азію отъ 
Европы, теряется въ Мэотійскомъ болотѣ. 
28. Въ сосѣдствѣ съ нимъ течетъ рѣкаРа, 
на обрывахъ которой родится раститель
ный корень того же имени, прнгодпый 
для разпообразнаго употребленія при лѣ- 
чевіи. 29. За Таваидомъ па пшрокоиъ 
пространствѣ живутъ Савроматы, но землѣ 
которыхъ текутъ не пересыхающія рѣкн 
Марабій, Ромбитъ, Ѳеофаній п Тотордапъ. 
Впрочемъ племя Савроыатовъ раскинуто 
п по другимъ мѣстпостямъ на огромномъ 
пространствѣ; оно прплегаетъ къ берегу, 
по которому протекаетъ рѣва Коракъ, 
изливающаяся въ самый отдаленный уголь 
моря.

30. Вблизи лежптъ Мэотійское бо
лото, съ весьма широкой окружностью; 
изъ его богатыхъ жплъ огромное количе
ство воды прорывается чрезъ узкій Ііан- 
тикапскій проливъ въ Понтъ; по правую 
сторону его лежатъ острова Фанагоръ н 
Ермонасса, обстроенные старапіямп Гре
ко въ. 31. Вокругъ этихъ крайнихъ и 
отдаленнѣйшнхъ бол отъ жішетъ много 
народовъ, отличающихся разнообразіемъ 
языковъ н всего строя жпзво: Яксаматы, 
Мэоты, Язиги, Роксоланы, Аланы, Мелан- 
хлэвы, Гелопы п Агаѳирсы, земля кото
рыхъ нзобплуетъ камнемъ адамантомъ, н 
другіе неизвѣстные вслѣдствіе того, что 
жнвутъ далѣе всѣхъ. 32. Кълѣвой сторонѣ 
Мэотиды близокъ Херронисъ, нзобилующій 
греческими колоніями. Вслѣдствіе этого 
населеніе тамъ спокойно п мирно, зани
мается хлѣбопашествомъ н питается его 
продуктами.

33. Отъ нихъ незначительными раз- 
стояніямп отдѣляются равдѣленные на 
различный царства Тацры, между кото*- 
рымн особенно страшны своею чрезмѣр- 
ною грубостью Арихи, Спнхи н Напэи, 
свирѣность которыхъ усилилась вслѣдствіе

1) іЬеоіапев V. || 2) Рапіісарев Ѵотыв, раіагеа сойй. || 8) АгіеЬі КцДёгЪаиег, АгіпсЫ ѴР.
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іав Епхіппв аррѳііаіаг, аі еѵппдг) Огаесі 
дісішаз віаііпт еЬ посіет еифрбѵпѵ еі йі- 
гіаз еицеѵйа;. 34. дів*) епіт Ьовііів Шал
фее Ьптапів еі іттоіапіев адѵепав Віапае, 
диаѳ арий еов й іс ііп г  ОгвіІосЬе, саѳвогит 
сарііа іапі рагіеШшѳ ргаейдеЪапі теіиі 
Іогііит регреіиа топит епіа Гасіпогшп.

35. Іп Ьас Таигіса іпвиіа Ьеисе віпе 
ЬаЬііаЬогіЬиз иііів АсЬШі еві йейісаіа. іп 
диат зі йіегіпі диігіат Гогіе йѳіаіі, ѵівів 
апіідшіаіів ѵевіідіів Іетріочие еі йопагш 
еійет Ьегоі сопвесгаШ, ѵеврегі гереіипі 
паѵев: аіипі ѳпіт поп віпе йізсгітіпѳ ѵііае 
ііііс дпепщиат рѳгпосіаге. іЬі ѳі адиае 
випі еі сашЫае аѵев павсипіпг ЬаІсуопіЪив 
вітііев.... 36. випі аиіет дпаейат рег 
Тапгісат сіѵііаіев, іпіег дпав етіпеі Еи- 
раіогіа еі Вапдасе еі ТЬеойозіа еі тіпогев 
аііаѳ ппііів Ьптапів Ьовііів іпріаіае.

37. Насіеппѳ агсив арех ргоіепйі ехі- 
віітаіиг. ѳіпв пппс гезідаа Іепііег віпиаіа 
виЫес&япе пгвае саеіезіі а<1 пвдпе Іаеѵпт 
Воврогі ТЬгасіі Іаіиз, иі огдо ровіаіаі, ех- 
ведиетиг И айтопепіеэ, диод, сит агспз 
отпіпт вепііцт Йехів сигѵепіиг ЬавШіЪпв, 
ЗсуіЬісі 80ІІ ѵеі РагіЬісі сігсипніисіів 
иігітдиѳ іпігогвив рап<1із еіраіиіів согпіЬпз 
ейідіет Іппаѳ десгевсепіів оеіепііипі, те- 
йіеіаіет гесіа еі гоіипда ге^иіа йіѵідепіе.

38. Егдо іп ірѳо Ьиіив сопрадів ехогсііо, 
иЬі КірЬаеі девсіппі топіев, ЬаЫіапІ 
АгітрЬаеі іивіі Ьотіпев рІасісШаіедие сов* 
пі(і, диов атпев СЬгопіиз еі Ѵівиіа*) ргае- 
Іегвиипі; іахіадае Мавва^еіае Наіапі е( 
Заг^еіае3) аііідие ріигев оЬвсиЙ, диогит 
пес тосаЬпІа поЪіз випі поіа пес тогев. 89.

продолжительной безнаказацноств; они то 
послужили причиною навваиія моря него- 
степріимнниъ; противоположное названіе 
«Понтъ Еввсивскій» (гостепріихный) дано 
ему какъ ласкательное, подобво току какъ 
глупаго мы, Греки, иазываемъ еитфг); (бла- 
годушвымъ), ночь—еи<рр6ѵѵз (благомнеліе), 
фурій— еи[мѵ$ес (милостивымв). 34. Уми
лостивляя боговъ чеіовѣческпмв жертвами 
и закалывая првшельцевъ въ жертву Діавѣ, 
которая у нить называется Ороилохою, 
они укрѣнляли на стѣнахъ капища головы 
зарѣзаввыхъ, какъ бы вѣчвые памятвввв 
славвыхъ дѣяній.

35. Въ этой Таврвкѣ восвящевъ Ахпл- 
лу островъ Бѣлый, На которомъ нѣтъ ни- 
каквхъ обитателей. Если какнмъ-лвбо мо- 
рякамъ случится быть занесенными на 
этотъ оетровъ, то, обозрѣвъ остатки древ
ности, храмъ и дары, поовященпые этому 
герою, они вечеромъ возвращаются ва 
кораблв: говорятъ, что тамъ ввкто не 
можешь переночевать безъ опасвости для 
жвзвв. Тамъ есть в вода, в водятся бѣлыя 
птвцы, похожія па звмородковъ. . . .  36. 
Въ Таврикѣ есть нѣсволько городовъ, 
между которымв выдается Евваторія, 
Давдава, Ѳеодосія в другіе мевыпіе, не 
запятнанные никакими человѣческимв жер- 
твамв.

37. Доседѣ, вавъ полагаютъ, протя
гивается вершвва лука; теперь мы во 
порядку прослѣдимъ его слабо изогнутые 
бока, лежащіе подъ небесной медвѣдпцей 
вплоть до хѣвой стороны Ѳракійскаго 
Воспора, причемъ замѣтнмъ, что, между 
тѣмъ какъ у всѣхъ другпхъ народовъ луки 
кривятся изогнутыми ратовищамп, одни 
Скиѳскіе или Парѳянскіе обведенными съ 
обѣихъ сторовъ внутрь широкими и откры
тыми рогами представляютъ видъ убываю
щей луны, причемъ средину ихъ раздѣ- 
ляетъ прямая и круглая лпнейка.

38. Итакъ, въ самомъ началѣ этой 
связки, гдѣ исчезаютъ Рвфэйскія горы, 
жввутъ Арвмфэв, людв праведные и пзвѣ- 
стные своей кротостью; чревъ нхъ землю 
текутъ рѣкп Хропій и Висула; вблвап жи- 
вутъ Массагеты, Аланы, Саргеты и миогіе 
другіе темные народы, которнхъ ни языки.

1) йіІ8 Ѳ, йеоз ѴР. || 2) Ьіааіа сойй. Ц 8) 8агвеіае: багшаіае Ьда.
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тіегіесіа деіпсіѳ поп шесііосгі Оагсіпііев 
рапсіііаг віпов еіпзсіетдиѳ потіпів йаѵіив 
еі геіівіовав рег еав Іеггав Тгіѵіае Іпсав, 
40. деіп Вогувіѣепез а топІіЬия огіепв 
Кегѵіогага, ргітівепіів' ГопІіЬпз соріовав 
сопсагвадае таИогат атпіаш агіаіезсепз, 
тагі ргаѳгаріів апйагит ѵегІісіЬпз іпШпа- 
іпг, став іп тагдіпіЬав пѳтоговів  ̂ Вогу- 
віЬепез еві сіѵііая еі СерЬаІопеапв еі агае 
Аіехапдго Мадпо Саезагідаѳ Аавивіо ва- 
сгаіае. 41. Іоп^о вхіпде іпіегѵаііо раепе 
езі іпвоіа, дпат іпсоіапі 8іп<1і іртоЬНев, 
рое* Ьегііѳѳ іп Авіа савав сопіадіів роШі 
дотіпогат еі геЪиз, доіЪав ваЪіесішо 
^гасііѳ Шпв ’А^ХХешс ѵосапі іпдівепае 
8ро[іоѵ, ехегсіШв йпсіз даопдат ТЬевваІі 
шетогаЬіІеш. еідпе ргохіта ев4 сіѵііаа 
Тугое соіопіа РЬоѳпіспт, даат ргаевігіпзіі 
йиѵіав Тугае.

42. Іш теШо апіет враііо агсов, даой 
ргоііхае гоІпп<ШаІі8 ѳзэе ргаедіхіпшз даосі- 
дае ехрв<Шо ѵіаіогі еІіеЬпв сопбсііпг даіп- 
бесіш, Багораѳі 8оп4 Наіапі еі СозІоЬосае 
депЬеэдие ЗсуіЬагпт іппптегае, даае рог- 
гідапіаг а<1 аздаѳ (еггав віпѳ совпііо йпе 
сіізіѳпіав, диагат рагз ехі^аа йгавіЬив аіі- 
іиг, гевійаае отпев раіапіев рег воШасІіпев 
ѵавіав пес ?1іѵат а1ідиап<1о пес зетепіет 
ехрегіав, вед здааіепіев еі ргаіповаѳ Гега- 
гит Ьаеіго гііп ѵевсапіаг, еівдие сагііаіез 
е( ЬаЪіЬасиІа ѵііездаѳ вареІІесШез ріаавігіз 
іпрозііае випі оогІісіЪав Іесіів, еі сат ріа- 
саегіі, віпе оЬзІасиІо тіргапі, еойет еаг- 
репіа дао ІіЪаегіІ сопуоіѵепіев.

43. Сат аиіет ад аііит рогіиозпт 
атЪИат Іаегіі ѵепіат, даі агсав бдагат 
йеіегтіпаі аііітат, Рейсе рготіпеі іпвиіа, 
диат сігситсоіипі Тговосіуіае еі Реасіеі 
шіпогездае аііае депіев... 44. атпів ѵего 
ОапаЪіаз огіепз ргоре Каигасов топіе соп- 
бпе *) ІітШЪпв Ваеіісіз рег Іаііогет огЬет

ни вравн намъ нензвѣстны. 39. Затѣиъ 
послѣ довольно аначнтельнаго промежутка 
открывается Каркиннтскій залнвъ съ рѣ- 
кою того же имени н чтимая въ этихъ 
странахъ роща Тривіи (т. е. Гекаты). 40. 
Затѣмъ Борнсеенъ, берущій начало на 
НервіВскнхъ горахъ, нзобилующШ перво
начальными истоками н еще болѣе увели
чивающиеся вслѣдствіе впаденія въ него 
многихъ рѣкъ, изливается въ море крутыми 
вершинами свовхъ волнъ; на его лѣсиствхъ 
берегахъ лежитъ городъ Борнсеенъ, затѣмъ 
Кефалоннсъ н алтари, посвященные Але
ксандру Великому и Цезарю Августу. 41. 
На значительноыъ разстоанін отсюда есть 
полуостровъ, на которомъ жявутъ низкіе 
Синды, нослѣ несчастія своихъ господъ 
въ Азін овладѣвшіе нхъ женами и иму- 
ществомъ; къ нимъ примыкаете узкій бе- 
регъ, которые туземцы зовутъ 
8р6(іо« (Ахилловнмъ бѣгомъ), такъ какъ 
онъ замѣчателенъ унражненіямн этого 
древняго Ѳессалійскаго вождя. Еъ нему 
очень близокъ городъ Тиръ, Фнннкійсвая 
колонія, орошаемая рѣкою Тнрасомъ.

42. Въ средниномъ пространствѣ лука, 
которое, какъ мы сказали, отличается 
широкою округлостью н для хорошаго 
пѣшехода составляете 15 дней пути, 
жнвутъ Европейскіѳ Аланы, Еостобокн н 
безчисленныя Скнескія племена, разбро
санный до земель, растянутыхъ безъ иввѣ- 
стнаго конца. Лишь незначительная часть 
пхъ питается полевыми плодами; всѣ 
остальные, кочующіе по обшпрнымъ сте- 
нямъ, никогда не испытавшпмъ ни сохи, 
пи посѣвовъ, но запущеннымъ н покры- 
тымъ инеемъ, питаются отвратительнымъ 
образомъ по звѣрпному. Все пхъ имуще
ство, жилища н бѣдиая утварь сложены па 
покрытыхъ корою кнбнткахъ; они безнре- 
пятственно переѣзжаютъ, когда вздумается, 
перевозя, куда заблагоразсудотся, своп 
повозки.

48. А когда придешь къ другому обиль
ному гаванями заливу, который заканчива
ете собою фигуру лука,—тамъ выступаете 
островъ Невка, вокругъ котораго обнтаютъ 
Трогодиты, Певкпны и другія менѣе внаяи- 
тельныя племена... 44. А рѣка Дунай, 
берущая начало блпзъ Равраковъ съ

1) гаопіе сопвпе 8аІт. ехегс. Рііп. р. 186 А. топіев сопйпев ѴѲА, сопвпев от. РЬ.
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ргаеіепіпв ас вехадіпіа паѵіваЫІів раепѳ от
пев *) гесіріепз йиѵіов, веріеш овіііз рег 
ѣос 8суШсит Іііпв *) егитріі іп таге.
45. диогпт ргітит еві Репсе іпвиіа впрга 
дісіа, иі іпіегргеіаіа вппі тосаЬаІа Огаесо 
вегтопе, весппдпт Иагасизіота, Іегіішп 
Саіопвіота, диагіпт Рвеидойкота; пат 
Вогіопбіота ас дѳіпйѳ ЗЬеповІота Іапдді- 
йіога 3) б п п і сеіегів; веріітит вевпіпв 4) 
еі раіизігі вресіе півгпт.

46. Отпіз аиіет сігсптйпо атЪііп 
Ропіив е( пеЬиІозив, еві еі (Іаіоіог аедаогат 
сеіегів еі тайовпв, даой еі сопсгевсіі аег ех 
шпогпт врігатіпе ваере депваіпв, еі іпгп- 
епііот ппйагпт тадоіішітѳ Іетрегаіпг, 
ек соп5аг8ІІ іп Ьгеѵіа догвиова, Іітат {5І0- 
Ьовдае5) агідегеиіе тиШІпдіпе сігсптѵепі- 
епііпт впепіогпт. 47. еі сопвіаі аЪ оШ- 
тів позігі бпіЪив тагів адтіпаііт ад Ъппс 
весеввпт рагіепді ^гаііа реіеге рівсев, пі 
адиагит вааѵіІаЬе ваІпЪгіив Геіив едисапі іп 
гесеріасиііз саѵів— диае випі іЬі <1еп8І88І- 
т а — еесигі ѵогасіит Ъеіпагит: піЬіІ епіт 
іп Ропіо Ьпіив тоді аіідпапдо еві тіват 
ргаеіег іппохіов деІрЬіпав еі раисоз. 48. 
диісдиід аиіет еіивдет ропіісі віпив адпі- 
Іопе саедііаг е( ргиіпіѳ, ііа регвігіпіріиг 
веіо, аі пес атпіпт спгвпв впЬіегѵоІѵі 
сгедапіпг пес рег іпПдит еі ІаЪіІе воіпт 
дгеввпв Ьотіпів роввіі ѵеі ішпепіі бппагі, 
диод ѵіііпт пппщпат таге віпсегат вед 
регтіхіпт адиіз атпісіз Іетріаі

ЫВЕВ ХХШ.

Сар. 5, § 16. 'Сопіетріапв тахітів  
ѵігіЬпв еі аІасгіШѳ ѵов ѵідеге, Гогііввіті 
лпіНІев, сопііопагі дівровпі, досіагиз га-

горы, смежной съ предѣламн Рэтійскимп, 
протекающая значительное пространство и 
принимающая въ себя 60 рѣкъ, которая 
почти всѣ судоходнв, семью устьями изли
вается въморе на этомъ Скиѳскомъ берегу, 
45. Первое изъ устьевъ находится у выше
упомянутая острова Певкн (какъ эти па- 
званія переведены по-гречески), второе—  
Наракское, третье —  Прекрасное, четвер
тое— Ложное; Сѣверное н затѣмъ Узкое 
устья гораздо медіеннѣе прочнхъ; седь
мое—почти стоячее п черное, какъ болото.

46. Весь Понтъ по всему залптому пмъ 
пространству часто покравается тумапамп; 
онъ прѣснѣѳ другвхъ морей и изобплуетъ 
мелями: воздухъ, часто сгущающіАся вслѣд- 
ствіе влажнвхъ нснарепій, дѣлается плот- 
нвмъ, горечь воды умѣряется нпожествомъ 
вливающихся въ него рѣчныхъ водъ, а 
вслѣдствіе того, что множествомъ впадаю- 
щнхъ потоковъ наносится илъ и кучи 
земли, поднимаются со дна моря неронныя ' 
мели. 47. Извѣстенъ фактъ, что рыбы отъ 
отдалевнѣйшпхъ береговъ нашего (Среди- 
земнаго) моря цѣлымп стадами отпра
вляются въ эту даль для нереста, чтобы 
производить потомство болѣе здоровое отъ 
прѣсной вода, въ вогпутвхъ аатонахъ, 
которвмн изобплуетъ это море, н въ безо
пасности отъ хищнвхъ морскпхъ чудовнщъ: 
ибо въ Понтѣ никогда ве бвло замѣчено 
ничего подобнаго, кромѣ вемвогочислен- 
нвхъ и безвреднвхъ дельфиновъ. 48. Тѣ 
части Понтійскаго залива, которая под
вержена рѣзкому вліянію Аквилона и ине- 
евъ, сковываются льдомъ до такой степени, 
что течевіе рѣкъ, повндимому, останавли
вается даже въ глубинѣ, и по ненадежному 
и скользкому пути не могутъ твердо сту
пать ни люди, ни вьючнвй скотъ; этой 
вредной особенности никогда ве бвваетъ 
въ чистомъ морѣ, а только въ смѣшанномъ 
съ рѣчнвми водамв.

КНИГА 23-я.

[Изъ рѣчи нмпер. Юліана въ войску 
въ 363 г.]... Созерцая, что вы, - хра- 
брѣйшіе воина, цвѣтете силою н бод-

1) отпев аМ. ОагйІН. || 2) Шив всгірвіі ійет: Іаіив сойй. || 8) 1ап#иі<1іога ісгірвіі ѲаЫіН.
(сГ. Зоііп. ей. М. р. 90,15): Іопде тіпога сосм. || 4) вертіив всгірвИ ѲагйіНл допив ѴРЪа, шдепв О-.
5) дІоЬовдие: дІеЪавдие ІѴадпег.
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йопв шаШрІісі ооп папе ргітііав, иі таіѳ- 
<1ісі товвііапі, Вотапов репеігавзѳ гедпа 
Рѳгвійів. папайе аі ЬасоИат Ігапвеат ѵеі 
Ротрѳіат, даі рег АІЬапов еі Маввавеіаз, 
даов Аіапов папе арреііатав, Ьас даодае 
паііопе реггпріа ѵійіі Саэріоз Іасав, Уѳп- 
Шіит поѵіша8 Апіопі Іе^аіат аіга^ев рег 
Ъо8 Ігасіаа іппатегав ѳйідівзѳ...

Сар. 6, § 7. Заіівдпе сопвіак Ьапс веп- 
іѳт [вс. Рѳгвав] гедпа рорпіів ѵі варегаіів 
сопрІогіЬпв (Шаіавве ад авдое Ргоропіісіет 
е( ТЬгасіаѳ, вед аііе врігапііит <1асат 
варегЪіа Нсепіег ^гаввапііат рег Іопзіпдаа 
аептпів тахітіз інтіпаіат ргіто рег 
Сугат, дает Возрогі {геіат сот тиііііп- 
діпе ГаЪаІоѳа (гапв^геввпт ай іпіегпесіопет 
йеіѳѵіі Тотугіз гедіпа ЗсуіЪагага аіігіх 
асвггіта йііогшп...

Сар. 6, § 13... [Регвів] аЪ агсіоо саг- 
йіпе авдие ай Савріав рогіаа Сасіпвііз соп- 
Іегтіпаі е( ЗсуіЬагат зепгіЪаз тиііів еі 
Агітаврів ЪотіпіЪиз Іивсів е* Гегів. аЬ 
оссідиа ріада сопйпдіі Аппепіов еі №рЪа- 
іеп еі іп Авіа вііов АІЬапов...

Сар. 6, § 61. Сігса <1еГес(ав еі сгері- 
йіпев топііат, даов Ітаѵов еі Аригіов 
ѵосапі, ЗсуіЪае випі іпіга Регвісов йпев 
Азіапів сопіегтіпі Загтаіів Наіаполшщае 
Іаіав (ап^ѳвіе8 ехігетит. дпі ѵеіаі а^епіев 
даодат весевза соаіііідие воШисІіпе рег іп- 
Іегѵаііа <1І8рѳг8і вапі Іопда адвиеіі ѵісіа 
ѵііі еі раарегііпо. 62. еі депіев даійет 
ѵагіае Ьов іпсоіапі Ігасіав, дааз попе ге- 
сепвеге аііо ргорегапв варегвоат раіо. 
Шай Іатеп всіешіат еві іпіег Ьав паііо- 
пев раепе оЪ аврегііаіет пітіат іпассеввав 
Ьотіпев евве циозйат шііез еі ріоз, а( 
Іахагіае вапі еі (ЗаІасІорЬаді, диогат те-

ростью, я рѣшнлся обратиться кь вамъ съ 
рѣчью, чтобы привести разнообразный до
казательства того, что не нвнѣ впервые, 
вавъ болтаютъ злые языки, проникли Рим
ляне въ царства Персиды: не говоря уже 
объ Лукуллѣ или Понпеѣ, который, пройдя 
земли Албанцевъ н Массагетовъ, которыхъ 
мы теперь навываемъ Аланами, разбилъ н 
это племя и увидѣлъ Каспі&скія озера, — 
мы знаеиъ, что легатъ Антонія Вентндій 
нанесъ въ этихъ мѣстахъ безчисленное 
множество пораженій врагамъ...

Достаточно извѣстно, что Перспдскій 
народъ, силою одолѣвъ много нар о до въ, 
распространилъ предѣлы своего царства 
до Пропонтиды н Ѳракіи, но затѣмъ осла- 
бѣлъ вслѣдствіе велпча&шихъ бѣдствій, по- 
несенныхъ пзъ-за гордости его надмен- 
ныхъ вождей, необдуманно совершавшихъ 
отдаленные походы: вопервыхъ Вира, пе
решедшего Воспорскій проливъ съ басно
словной массой войска, въ конецъ погу
била Скиѳская царица Томириса, яростная 
мстительница за сыновей....

[Персія] съ сѣверной стороны до Кас- 
нійскпхъ воротъ граничить съ Вадусіями, 
многочисленными Скиескими племенами и 
одноглазыми дикими Аримаспами; съ за
падной стороны соприкасается съ Арме- 
ніей, горнымъ хребтомъ Нифатомъ п жи
вущими въ Азіи Албанцами...

Вокругъ ушелій и выступовъ горъ, 
называемыхъ Имавскпми и Апурійскимн, 
внутри Персндскихъ границъ жпвутъ 
Скпѳы, смежные съ азіатскими Сарма- 
таии и сопрпкасающіеся съ крайними 
предѣлами земли Алановъ. Они, какъ бы 
дѣйствующіе въ уедннепіи п сроднившіеся 
съ пустыней, живутъ разбросанно на ог- 
ромномъ прострапствѣ и довольствуются 
скуднымъ п бѣднымъ образомъ жизни. 62. 
Въ этихъ містиостяхъ живутъ разный пле- 
мева, перечислять который теперь считаю 
пзлишнимъ, такъ какъ тороплюсь перейдтн 
къ другому предмету. Однако нужно звать,
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тіпіі ѵаіев Нотегпв іп Ьос ѵегвп
■у>.ахто<рауб)ѵ Х(&оѵ т * Зисоиотатюѵ

аѵдр<07Г(і)Ѵ *).

63. іпіег йитіпа ѵего гаиііа, даае рег 
Ьаз іеггав теі роііогіЪаз іип^іі паіига ѵеі 
Іарза рові ІгаЬіІ іп таге, ВЬуттаз сеіе- 
Ьгіз еві еі Іахагіев, еі Баісаз. сіѵііаіев апіет 
ооп пізі (гее воіав Ьаѣеге повсипіпг Авра- 
Ьоіа е( СЬапгіапа еі Зада.

ЫВЕВ XXVII.

[Война Римлянъ съ Персами и зъ -за

Сар. 12, § I. Вехѵего Регзідів Іопдае- 
ѵив Ше 8арог, еі аЬ ірзІ8 ітрегііапді ехог- 
діів диіседіпі гаріпагот агіёісіиз, ров( 
ітрегаіогів Іиііапі ехсеззот еі рийепёае 
расів ісіа Гоедега, сит зніз рааіізрег поЬів 
ѵізав атісиз, саісаіа Бсіе зиЬ Іоѵіапо рас- 
Іогит, іпіесІаЬаі Агтепіае тапит, иі ѳат  
ѵеіиі ріасііогит аѣоШа йгтііаіе дісіопі 
іипвегеі знае. 2. еі ргіто рег агіез іаііепдо 
(Ііѵегвав паііопет отп ет  гепНепІет а) дів- 
рспдіів ІетіЬив адвісІаЪаі, 80І1ісіІап8 яиов- 
дат  оріітаіит еі ьаігараз, аііов ехсиг&іЬн8 
оссирапв іпргоѵіііз. 3. сіеіп рег ехдиізіІа8 
регіигііадие тіхіаз інІесеЬгав еаріит ге- 
е е т  ірвит Агвасеп адЬіЬіІитдие іп сопѵі- 
ѵіит іизбіі ад Іаіепіет ІгаЬі розіісат, 
еипщпе евоввів осиіів уіпсіит саіепіа аг- 
вепіеіа, диод арид еоа Ьопогаіів ѵапит 
бпрріісіогот аезЫтаІаг еаве воіасіпш, ех- 
Іегтіпаѵіі ад савіеііат АзаЪапа потінѳ, 
оЪі ді8сгнсіа(нз сесідіі іегго роепаіі.
4. деіпде педиід іпіетегаіит регбдіа ргае- 
Іегігѳі, Заиготасе рнізо, диет аисіогііав 
Вотапа ргаеГесіІ НіЬегіае, Аврасигаѳ 3) сиі- 
дат роіевіаіет еіивдѳт деіиііі ^еиііз діа- 
детаіе адйііо, иі агЬіІгіо ве топзігагеі 
тзиііаге позігогит. 5. диіЬив ііа віидіо 
пейшдо рвгГесІіз, Суіасі зрадоиі е( Агіа- 
Ьапоі, диов о ііт  апасерегаі; реііидав, сот-

что между этим и племенами, почти непри
ступными вслѣдствіе нхъ крайней грубо
сти, есть веетакн нѣкоторня племена 
кроткія п благочестивая, каковы Яксарты 
и Галактофагп, о воторыхъ упоминаетъ 
поэтъ Омиръ въ слѣдующемъ стнхѣ: Га- 
лактофаговъ н Авіевъ, справедливѣйшнхъ 
людей.

63. Между мпогими рѣками, которня 
въ атпхъ земляхъ природа или соединяете 
съ болѣе важными, нлн доводить въ ихъ 
теченін до моря, нзвѣстны Риммъ,Яксартъ 
и Даикъ. Изъ городовъ же тамъ извѣстнн 
только три: Аспабота, Хавріана н Сага.

книга 27-я.

Арменіи п Иверін въ 368 г. по Р. Хр.]

12, 1. Царь Персидскій, знаменитый 
долговѣчпыО Сапоръ, съ самаго вступленія 
на престолъ увлевавшійся страстью къ гра- 
бежу,послѣ смерти императора Юііана в по 
закіючеиіи постыдиаго мирнаго договора, 
постепенно сталъ казаться вашимъ другомъ 
вмѣстѣ съ своими подданными, но на са- 
момъ дѣлѣ, пренебрегши вѣрностью догово- 
ровъ въ царствовавіе Іовіава, сталъ нала
гать свою руку па Арменію съ цѣлью при
соединить ее къ свовмъ владѣніямъ, какъ 
будто бы крѣвость усіовій договора уже 
ослабѣла отъ времевв. 2. Сначала овъ пу
тем ъ равличвыхъ обмановъ безпокоилъ всѣ 
сопротивлявшіясл ему нлемеиа легкими по
терями, возбуждая нѣкоторыхъ нэъ вель- 
можъ и сатраповъ, а другвхъ захватывая 
неожиданными набѣгами. 3. Затѣмъ онъ 
вэысканнпымо и вѣроломными приманками 
завлевъ самого даря Арсака и, оригласнвъ 
его па пиръ, ириказалъ стащить къ скры
той вадией комнатѣ; выволовъ ему глаза 
и ваковавъ въ серебряный цѣпи —  это 
считается у нихъ суетнымъ утѣшеніемь 
при навазаніяхъ иочетвыхъ врахоѳъ, — 
сослалъ въ врѣвость Агабану, гдѣ онъ 
послѣ различныхъ мученій паль подъ уда- 
ромъ павазующаго меча. 4. Послѣ этого, 
чтобы вѣроломство не миновало вичего не-

1) Нош. Л. 13, 6 (ѵ. то]. Т, р. 299). || 2) отпет гепііспіет (?, Ьотіпит [Іас. 6 Ші.] іеп* 
(ет А, Ьотіпит іепіеш (гіпе Іас.) V. || 8) Аарасигае О, азраиігае V, Азраиігі А.
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шівіі А гтетат — Ьогит аііег апіѳ ^епіів 
ргаеГесІиз, аМег тадівіег Гаіввв йісеЪаіаг 
агтогат —  івсіѳпщае тапгіагаЦ иі Агкодо- 
гавват іпіепііоге сага ехскківгѳпі, оррійит 
типе еі ѵігіЬиз ѵаініит, дио<1 ЬЬеваагов еі 
ихогет сот йііо ІиеЬаІаг Агвасів. 6. іпіѳгѳ, 
оі віаіаіит еві, оЪвШат дисез. ѳі чао- 
піат типітѳпішп ровііат іп аврегііаіе 
топіапа, гі^епіе Іит саеіо піѵіЪив еі ргиі- 
піз айігі поп роіега^ ѳшгасЪав Суіасев 
арііадиѳ ад тиІіѳЬгіа раіратепіа, Агіа- 
Ъаппѳ асівсііо, ргорѳ тоепіа ірза й<1е поп 
атШепйае ваіиіів ассеріа ргорегѳ ѵепіі, 
ѳѣ сот зооіо ад шіегіога вавсеріав и( роэ- 
ІиІаѵЙ, воаёеЬаі тіпасііѳг <1еГеп80гіЪп$ еі 
гедіпае тоШт Зарогів іпсіетепііввіті о т 
шит Іепігѳ (Ыіііопе ѵеіосі. 7. пшШв рові 
Ьаес вііго сіігочае сіісіііаііз, ЬеіиІапОДае 
тиііеге Ігасев тагііі {огіипав, ргойШошв 
асеггіті соприівогез іп тівегісопііат Йехі 
тиіаѵегѳ сопзіііат, еі ере роііогат егесЬі, 
весгеііз соп^иііз ог<ИпагипІ йога ргаевіі- 
Іиіа посіогпа гесіазіз биЬіІо рогіів ѵаіісіат 
тапит егитреге, ѵаііитфіе ЬозШе саейіЪав 
ахі̂ гесіі герепішів, иі Іаіеапі И ІетрЬапіев, 
роШсНі 8в ргоѵівпгоз. 8. диіѣив геіідіопе 
бгтаііа е^гевеі Шиатдие а<1 йеІіЬегашІат, 
фіі<1 сареввеге деЬеапЦ віЬі сопсейі ска- 
вое реіівве айввѵегапі€8, іп ёезнііат оЬ- 
ве880гез Ігасіихегипі еі ѵідііііз, диіЬив оЬ 
бесагііаіѳт аіііогѳ віегШиг вотоо, сіѵііаіів 
а<1іШ гезегаіо іиѵепіиз ѳхііиіі ѵеіох, равзі- 
Ъивцие іпбопіб ехрейНіз шасгопіѣиз герепз, 
сот савіга піЬіІ теіиепііит іпѵазівБепІ, 
іасепіев тиііоз пиіііз гезівІепІіЬиз ігисіііа- 
гипі. 9. Ьаес іпоріпа (ЗеГесІіо песевцие 
іпзрегаіае Регвагит, іпіег поз еі Зарогет 
Йізсогсііагит ехсііаѵеге саозаз іптапез, іНо 
еііат ассеіепіе, 4ао<1 Агзасіз Шіит Ра- 
гат ваайепіе таіге опт раасів е типі- 
тепіо сіівгеввит визсеріапщие ітрегаіог 
Ѵаіепв арий Кеосаевагеат тогагі ргаесе- 
ріі, игЬѳт Роіетопіасі ропіі поІівБітат, 
ІіЬегаІі ѵісіи сагапйат еі сака.

порочпаго овъ нзгнадъ Савромака, кото- 
раго Рвмсвія власти назначили правите- 
лемъ Иверін, и поручплъ нѣкоему Аспавуру 
управленіе этим и  племенами, надѣвъ на 
него н діадѳму, чтобы показать свое пре- 
небрѳженіе кърѣшевіанъ нашвхъ віастей.
5. Совершнвъ это таввмъ гвусвымъ обра- 
зомъ, онъ вазначиіъ правителями Армевіп 
евнуха Килака в Артабавва, которыхъ 
нѣкогда принялъ къ себѣ вавъ пѳрѳбіж- 
чпковъ (одинъ взъ ввхъ прежде быль, гово
рить, правптелѳиъ этого народа, а другой 
полководцемъ), в поручвлъ пмъ приложить 
всѣ стараиія, чтобы уничтожить Артоге- 
рассу, городъ съ врѣпкпіш стѣнани в 
свльпымъ гарвизовонъ, гдѣ охранялись 
сокровища Арсава и его супруга съ сывомъ.
6. Вожди, вакъ было рѣшено, присту
пили въ осаді; но такъ вакъ въ крѣвости, 
стоявшей на врутоб горѣ, не было доступа 
въ суровое зимнее время съ сиѣгами и 
инеемъ, то еввухъ Билавъ, умѣишій уго
варивать жеищннъ, приглаеилъ съ собою 
Артабанна и, волучивъ увѣреніе въ безо- 
пасвости, быстро приблизился къ самымъ 
стѣиамъ крѣпости п, будучи по своей 
просьбѣ допущевъ внутрь вмѣстѣ съ своимъ 
спутникомъ, съ угрозами склопялъ защпт- 
вивовъ и царицу сворою сдачею смягчить 
гиѣвъ въ высшей степени немилосерднаго 
Сапора. 7. Послѣ этого было много гово- 
рено съ той и другой стороны, царица 
оплакивала тяжвую участь своего супруга, 
н самые ревностные сторонники измѣны, 
склонившись въ мвлосердію, и з и Ѣн п л и  свое 
намѣреніе; возбужденные надеждами на 
лучшее будущее, они въ тайныхъ перего- 
ворахъ условились, чтобы въ назначенный 
напередъ часъ ночи значительный отрядъ, 
внезапно отворивъ ворота, сдѣлалъ вылазку 
и произвелъ неожиданную рѣзню на вра- 
жесконъ валу, при чемъ обѣщалп позабо
титься о томъ, чтобы зачинщики остались 
непзвѣстнніш.8.ІІодтвердивъ этотъ уговоръ 
клятвою, ови вышли н, увѣряя свовхъ, что 
осаждаемые попросили двухъ дней для со- 
вѣщапія о томъ, что нмъ слѣдуетъ пред
принять, они пріучили важдаго изъ ппхъ 
въ небрежности; и вотъ въ тотъ часъ, 
когда граждане, считая себя въ безо
пасности, особенно крѣпво спали, взъ 
отжрытыхъ воротъ города быстро выско
чила молодежь, неслышными шагамв, съ 
кинжалами на гою, внезапно ворвалась
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^па ЬигаашШе Суіасев еі АгІаЪаопев 
іііесіі, тіввіа огаІогіЬав ад Ѵаіеоіет анхі- 
Ііит еашіѳтдпв Рагат віЬі гедет (гіЬоі 
ророзсегппі. 10. ве<і рго Іетроге адіотеп- 
Іів педаіів рѳг Тегепіінт дисет Рага 
гедпсііпг іп Агтепіат, гесіопм іпіегіт 
віпе аііів іпгі̂ піЪав вепіет, даод гаііопе 
іивіа еві оЬвегѵаІпт, пѳ Агасіі Гоесіегів пов 
агртегетаг еі расів.

11. Нос сопрегіо Іехіо девіопіт Зарог 
аііга Ьотіпега еЯегаІив, сопсШв таіогіЬов 
сорііз Аппепіаз арегіа ргаедаііопе ѵавіа- 
ѣаі. саіов айѵепіа іеггііав Рага Шдетдпе 
Суіасев ѳ( АгІаЬаппев, паііа сігситврес- 
іапіев апхіііа, сеівогпш топіішп реііѵеге 
весевваа, Іітііез повігоа дівіеппіпапіев 
еі Ьагісаш, пЬі рег вііѵагпт ргоАшйа 
еі вехаовов соііев тѳпвіЬпв диівдае йеіііе- 
всѳпіев ге і̂в таШіогтев Іавеге сопа- 
І08. 12. ^иі орегат іѳгі йгивіга соп- 
Іетріапв, еііеге вадгапіе Ъгнтаіі, роті- 
Іегів ехпвііз огЪогіЪив савІеШвдие тапШв 
еі савігів, 4ііае серегаі еирегаіа ѵеі рго- 
дя&а *), сит отпі ропдеге тиШіидіпів Агіо- 
дегавзат сігсптѳаеріат еі рові ѵагіов сѳг- 
Іатіпат савив ІавваМв (ІеГепѳогіЬав раіе- 
/асіат іпсепйіі: Агвасів ихогет егиіат іпйѳ 
сот 1Ьеваап8 аЪдихіІ.

въ лагерь ничего не подозрѣвавшихъ вра- 
говъ н безъ всякаго сопрохивденія пере- 
рѣзала множество соащнхъ. 9. Эта вне- 
ванная нзмѣна п неожиданное нзбіеніе 
Персовъ послужили причинами страшныхъ 
несогласий между намн н Саноромъ; къ 
вимъ присоединилось еще то обстоятель
ство, что пмператоръ Валентъ прпнялъ 
подъ свою защиту Арсахова сана Пару, 
по совѣту катерн вншедшаго нзъ крѣпо- 
стн съ веиногини людьми, н отвелъ ену 
для жительотва Неокесарію, нзвѣстннй 
городъ Полемоновскаго Понта, съ тікъ 
чтобы ену доставлялись достаточный сред
ства для жизни и овазввалось уваженіе.

Увлеченнае этимъ человѣволюбіемъ» 
Килакъ н Артабаниъ послали къ Валѳнту 
ораторовъ съ просьбою о помощи и о 
томъ, чтобы этотъ самый Пара бялъ 
назначен* въ нимъ даремъ. 10. Но въ 
помощи нмъ было отвавано въ виду тог- 
дашнихъ обстоятельству а Пара при 
носредствѣ полководца Теренція бялъ 
водворенъ въАрмевію сътѣмъ, чтобы пока 
лрпнялъ тамъ бразды правленія безъ вся- 
кихъ внѣшиихъ отлнчій власти: эта пре
досторожность была принята по вѣрному 
раэсчету, чтобы насъ не могли обвинить 
въ нарушеніи мирнаго договора.

11. Узнавъ о ходѣ этого сплетенія 
обстоятельству Сапоръ прншелъ въ нече- 
ловічесвую ярость и, собравъ побольше 
войскъ, сталъ открыто опустошать Арме- 
нію. Испуганный его нашествіемъ Пара, 
а также н Билавъ съ Артабанномъ, не 
предвидя ни откуда помощи, удалились въ 
ущелья внсокихъ горъ, составляющія гра
ницу вашихъ владѣній п земли Лавовъ; 
тамъ онп скрывались нять мѣсяцевъ въ 
дремучихъ лѣсахъ и извилистыхъ холмахъ, 
избѣгая разнообравныхъ поиытокъ царя 
захватить ихъ. 12. Послѣдиій, видя, что 
труды его теряются повапраону, въ самое 
суровое время зимы, истребивъ плодовня 
деревья и уврѣпивъ крѣпости и лагеря, 
которыя ему удалось взять силою или 
нвмѣною, съ главными своими силами об
ложить Артогерассу н нослѣ миогвхъ 
удачныхъ и неудачныхъ стычевъ, нстомивъ 
ващнтннЕОВЪ, откралъ себѣ доступъ въ

1) теі річкіііа Ѳ, от. ѴА.
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13. (̂ нав оЪ сапваз а<1 еаз ге^опев 
АгіпіЬеиз сот ехегсііа тіШіпг сотез, 
варреіі&в Іаіигаз Агтепіів, ві еоз ехадііаге 
ргосіпсіи детшо Іетріаѵегіпі Регвае.

14. Іпіег днае Зарог іпшепваш даап* 
Іиш азіиіив еЦ сот зіЬі сопдпсегеі, Ьатіііз 
ані еіаіав, зосіеШіз Гаіигае зресіѳ Рагат 
аі шснгіозат ваі рег Іаіепіев папііов іпсге- 
раЬаІ даоіі таіезШіз гѳ і̂аѳ ѵеіагаепіо 
Суіасі вегѵігеі е( АгІаЬаппі, дпоз ііір ргаѳ- 
серз ЫапсШіагшп тІесеЪгів іпІегГесіЬ, са- 
р і^ и е  оаѳзогат ад Зарогет оі еі тогі- 
дегаз тівіі.

15. Нас сіасіе Іаіе «Іівава, Аппепіа 
отоіз регіввеі, пі ргорндпаіогів АгіпІЬеі 
айтепіо ІеггШ Регвае еат тсигвагѳ йѳппо 
дізІоПвзепІ, Ьос воіо сопіепіі даой а<і іт -  
регаіогет тізеге Іе^аіоз реіепіев паШшет 
еапдет, иі аіЬі еі Іоѵіапо ріаспегаі, поп 
сіеіепсіі. 16. чаіЪаз герадіаііз Запготасез 
рпівав, о( апіе йіхітив, НіЪегіаѳ гедпо, сот  
Дподѳсіш ІедіопіЪив еЬ Тегепііо гетіШіаг, 
еі еат атпі Суго іат ргохітот Авраспгѳв 
огаѵіі пі зосіа роіевіаіе сопзоЪгіпі гедпа- 
гепЦ сааваіиз ійео ве пес сейсге пес а<1 
рагіев ровве ігапзіге Котапав, диой Уііга *) 
еіив йііив оЬзійіѳ Іе^е (епеѣаінг асІЬас ар ад 
Регвав.

17. <2иае ітрегаіог йосіаз, аі сопсі- 
Іапйав ех Ьос ^ио^ае педоііо ІигЬаз сопвіііо 
ргадепШщпе тоШгеі, діѵівіопі а^иіеѵіі 
НіЬегіае, иі еат тедіив (Іігітегеі Сугав, 
еі Запготасез Агтепіів бпіііта геііпегеі еі 
Ьагів, Авраспгез АІЪапіае Рвгвівфіе соп- 
Іівоа.

городъ и схегъ его, а супругу Арсака, 
захваченную тамъ вмѣстѣ съ сокровищами, 
увезъ съ собою.

13. Вслідствіе этого событія быіъ по- 
слапъ въ гЬ страны съ воВскоыъ комотъ 
Аринеей, чтобы оказать Армлнамъ помощь 
въ случаѣ, если Персы попытаются одо- 
лѣть пхъ вторичпымъ походоиъ (?).

14. Между тѣмъ Сапоръ, человѣкъ въ 
внсше& степени хитрый и, смотра по ево- 
имъ в ы го дам ъ, то смиренный, то вадменный, 
сталъ, подъ видомъ будущего союза, чревъ 
своихъ тайныхъ пословъ упрекать иеосто- 
рожиаго Пару въ томъ, что оиъ олужитъ 
Билаву и Артабаниу приврытіемъ царсваго 
достоинства; ослѣилеиный такой лестью 
Пара убплъ ихъ, а головы убитыхъ нослалъ 
къ Саиору въ доказательство своего послу- 
шанія.

15. Вѣсть объ этомъ убійствѣ широко 
разнеслось, и вся Армевія вслѣдствіе ею 
была бы потеряна, если бы Персы, непу
ган ішѳ ирпближѳніемъ защитника Арин* 
ѳея, не отложили новаго вторжепія въ 
нее, ограничившись только посылкою къ 
императору пословъ съ иросьбою не защи
щать этого народа, какъ уже рѣшилп они 
съ Іовіаномъ. 16. Это было отвергнуто, н 
Савромакъ, изгнанный, какъ мы выше ска
зали, П8ъ Иверійскаго царства, былъ от* 
вравленъ туда съ 12-ю легіоиами и съ Те- 
ренціемъ. Когда оиъ уже приблизился къ 
рѣкѣ Биру, Асиакуръ обратился къ нему 
съ просьбою, чтобы онъ раздѣлилъ съ 
ннмъ, какъ съ родственникомъ, царскую 
власть: онъ разеудплъ, что такпыъ обра- 
зомъ и не уступить власти и можетъ из- 
біжать открытаго перехода на сторону 
Римлянъ, такъ какъ еннъ его Ультра все 
еще содержался у Персовъ въ качествѣ 
залоги и ка.

17. Имиераторъ, узиавъ объ этомъ и 
желая раѳумно и осторожно смягчить 
могущія возникнуть и по этому поводу 
смуты, согласился на равдѣлепіе Иверіи: 
рѣка Биръ должна была раздѣлпть ее по- 
срединѣ на двѣ области, изъ которыхъ 
Савромакъ удержнвалъ ближайшую къ 
Арменіи и Лазамъ, а Асиакуръ — сосѣд- 
нюю съ Албаиіей н Персіей.

1) V. Шіоі <7, аііга А,

Оідііііесі Ьу Соо^І
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18. Нів рѳгсііив 8арог раіі ее ехсіатапв 
ішіівпа, диод сопіга Гоедегат Іехіат іи- 
ѵагепіаг Агтепіі, еі еѵапаіі Іедоііо, даат 
впрег Ьос тівегаі соггівешіо, даоАдие ее 
поп асізепііепіе пес сопзсіо (Ііѵісіі рІасаіЬ 
НіЬегіаѳ гедошп: ѵеіиі оЪзегаІів атісіііае 
{огіЬив, ѵісіпагшп депііит аихіііа сопдиі- 
геѣаі, виатдие рагаЪаІ ехегсііит, оі геве- 
гаіа !) саеіі (етрегіе впЬѵегіегеІ отпіа, 
диае ех ге ваа вігихеге Котапі.

ы в в в  х х х .

С. 2, § 1. Наес рег Агтешат поІаЬі- 
Шег дввіа Бипі. Зарог ѵего рові виогат 
ргівііпат сіаёеш сопрегіо іпіегііа Рагае *), 
диет аосіаге віЬі іпрепйіо сопаЪаІиг, тае- 
гоге дгаѵі регсиівив аивепіедие п о б іг і 
ехегсііив аІасгіОДе іогтіДіпега, шаіога віЬі 
ргаеветіпапз, (2) Агеасе 3) Іѳдоіо а<1 ргіпсі- 
рет тівзо регреіиат аегитпагот саиват 
(іевегі4) репііив ваайеЪаІ Агтепіат: зі И 
(Нвріісоівзеі, а1іи<1 ровсепв, иі НіЬегіае 
йіѵівіопе севзапіе гетоііздие іп<іе рагіів 
Вотапае ргаевідіів Аврасигез 8о1и8 ге^иаге 
регтіііегеіиг, дает ірве ргае&сегаі депіі. 
3. а<1 диае Ѵаіепз іа Ьапс гевропсіи веп- 
Іепііат піЬіІ йегодаге ее ровве ріасіііз ех 
сопвепви йгтаіів, вед еа вішііо сигаііоге 
деГепйеге. діопово ргороаііо сопігагіае 
гедів ІіМегае Ьіетѳ іат ехігета регіаіае 
випі, ѵапа саивапіів еі Іитісіа. асІзеѵегаЪаІ 5) 
епіт поп ровве ветіпа гасіісііив атриіагі 
йібсогсііагит, піві тіегѵепізвепі сопвсіі 
расів {оедегаіае сит Іоѵіапо, диогит аіі- 
диов ѵііа (Іісіісегаі аЬбсеввівве...

18. Пораженный этимъ Сапоръ закри- 
чалъ, что его обнжаютъ тѣмъ, что Ар- 
мянамъ оказывается покровительство во
преки буввѣ договора, что посольство, 
которое онъ посылалъ для его нсправленія, 
было безуспѣшно п что равдѣлъ Иверій- 
сваго царства произошелъ безъ его согла- 
сія и даже безъ вѣдома; поэтому, какъ бы 
заврнвъ дверн дружбѣ (съ Рамлянамн), 
онъ сталъ нсвать номощп у сосѣдвнхъ 
вародовъ и готовить свою собственную 
армію съ тѣмъ, чтобы по наступленіи ве- 
сенняго времени ниспровергнуть все, что 
Рвмляне устронлп въ свонхъ ввдахъ.

КНИГА 3 0 - я .

...[Въ 374 году] Сапоръ, послѣ преж
него своего пораженія узнавъ о гибели 
Пары, котораго онъ всячесвн пытался 
привлечь на свою сторону, былъ пора- 
жепъ тяжвою сворбію; н тавъ вавъ ра
дость нашего войска ещо увеличивала его 
страхъ, то, съ цѣлью предупредить боль- 
гиія для себя непріятности, онъ (2) по
ел адъ въ императору легата Арсака съ со- 
вѣтомъ овончательно повппуть Армепію, 
постоянно служившую причнпою бѣдъ, а 
если это будетъ не угодно императору,— 
то съ другою просьбою, иисвно отмѣішть 
раздѣлъ Иверіп, вывести оттуда гарнизоны, 
поставленные для защиты стороннпвовъ 
Рнмлянъ, н предоставить царство одному 
Аспавуру, вотораго самъ овъ поставилъ 
во главѣ этою народа. 3. На это Валептъ 
отвѣчалъ въ томъ духѣ, что онъ ничего пе 
можетъ измѣнвть въ рішеніяхъ, утверж- 
денныхъ съ общаго согласія, и напротивъ 
обязанъ защищать пхъ вавъ можно ревно
стнее. Уже въ вонцѣ зимы было доставлено 
противное ѳтому славному предложевію 
письмо царя, выставлявшаго пустые и 
вздутые предлоги: онъ, напр., утверждалъ, 
что сѣмена раздоровъ не могутъ быть 
вырваны съ ворнемъ, если не явятся по- 
среднввамн лица, знающія условія мира, 
завлюченнаго съ Іовіаноиъ, нзъ вонхъ нѣ- 
свольвпхъ, какъ онъ узналъ, уже не было 
въ живыхъ.»

1) гевегаіа Наирі: вегаіа У, вегепаіа ОЛ. 2) Бе іпіегііп Ратае т. ІіЬ. XXX, 1, 1. 
8) Агзасе (?, аггасе ѴА. || 4) девегі ІѴадпег: Деіегі сойй. || Б) айвеѵегаЪаі Оі агівегеЪаі Наирі.
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Сар. 1, § 1. Іпіегеа еі Гогіипае ѵоіи- 
сгів гоіа, адѵегва рго&регіз вешрег аііегаапв, 
Веііопаш Гигіів іп восіеІаЬеш адасііів аг- 
таЪаІ таезіовдпѳ Ігапзіиііі ад огіепіет 
еѵепіиб, дпов адѵепіаге ргаеэадіогит Мее 
сіага топеЪаі еі рогіепіогат [бедиапЬаг 
ехетріа]...

Сар. 2, § 1. Тоііпв ааіѳш ветепіет 
ехШі ѳі сіадат опишет діѵегаагат, дане 
Магііав йігог іпсепдіо воіііо гаівсепдо 
сапсіа сопсіѵіі, Ьапо сопрѳгітоз сапват. 
Нппогпт 8впв топотепііа ѵеІегіЬоз Іеѵііег 
пока иііга раіпсіеа Маеоіісав віасіаіет 
осѳапит ассоіепа, отпет тодпт Гѳгііа- 
(І8 ехседіі. 2. оЬі дпопіат аЬ ірвів паасепді 
ргітіііів іпйшіпт Гѳгго апісапіаг аШаѳ 
&епае, пі рііогат ѵідог іетрваііѵав ѳтег* 
8впв сопга$аіі8 сісаІгісіЬов ЬеЬеіеіиг, ее- 
пѳасопі ішЬегЬев аЪафіе иііа ѵепиаіаіе, вра- 
допіЪив аітііев, сопрасііа отпев бгтівдае 
тетЬгів еі орітів сѳгѵісіЬав, ргодіровае 
іогтаѳ ек раѵепді1), а і Ъіредев ехівіітев 
ЪвбЬіав ѵеі дпаіев іп соптагзіпапдіа роп- 
гёЪпа ейдіаЦ віірііеа доіапіш* іпсотріе.
3. іп Ьотіпат аоіет й^ига Исеі іпкпаѵі 
ііа ѵіві аппі аарегі, иі пѳдпе і$пі пѳдпѳ ва- 
рогаіів іпйійеапі сіЬіз, вед гадісіЪпв Ьег- 
Ъагпт а^гевііит еі ветісгада соіодѵіа ре- 
оогів сагпе тевсапіпг, даат іпіег Гетога 
ваа едиоготдае іег^а впЪвегІат іоіи саіе- 
Гасіапі Ьгеѵі. 4. аедіЯсіів ппШв атяаат  
Іесгі вед Ъаес ѵеіиі аЪ пвп соттппі діасгеіа 
верпісга десііпапі. пес епіт а'рпд еов ѵеі 
агппдіпе іавііваіпт герегігі іартгіпт ро- 
Іеаі. вед ѵаді топіев регадгапіеа еі вііѵав, 
ргпіпав іа т ет  вШтдае рег/егге аЪ іпсп- 
паЬоІів адвпевсапі. регерте іесіа пш  аді- 
допіе тахіта песеввііаіе поп воЬеапС пес 
епіт арад еов весагов ехівіітапі евве впЬ 
Іесіів*)... 5. іпдитепіів орегіапШг Ііпіеів 
ѵеі ех реШЪав аііѵезігіит тагпт сопаагсі- 
па(ів, пес аііа іііів дотевііса ѵевйв евЦ 
аііа Гогепвів. вед ветеі оЬвоІеіі соіогів 
йшіса соііо іпвегіа поп апіе деропііпг аиі 
таОДаг даат діпіпгпа сапе іп раппиіов 
дейохегіі деігпвіаіа. 6. даіегів іпсигѵів 
сарііа СертпЦ Ыгаиіа сгога согііз тапіепдів

ЫВЕВ XXXI.

1, 1. Между тѣмъ [въ 375 г.] колесо 
крылатой фортуна, вѣчно чередуя не
счастная н счастливая явленія, вооружало 
Беллону въ союзѣ съ фуріянн и перенесло 
на Востокъ горестная собатія, приближе- 
ніе которахъ ясно предаѣщали достовѣр- 
ная предсказанія и чудесная знаменія...

2, 1. Сѣкенеиъ всѣхъ несчастій н 
корнемъ разнородаахъ бѣдствій, которая 
возбудила воинственная ярость обачнамъ, 
все смѣшнвающнмъ вожаромъ, послужила, 
какъ наиъ извѣстно, слѣдующая причина. 
Племя Гунновъ, о которомъ мало знаютъ 
древніе памятники, живегь за Мэоті&скими 
болотами у Лѳдовнтаго океана н превосхо
дить всякую мѣру дикости. 2. При самомъ 
рохденіи дѣлаютея на щекахъ ребенка 
глубокіе надрѣза острымь оружіемъ для 
того, чтоба ростъ ваступающахъ въ свое 
время во лось притуплялся образующими 
морщина рубцами, и такимъ образомъ они 
старѣются безбородыми н лишепнами вся
кой красота, подобно евнухамъ;' всѣ они 
отличаются плотнамо и крѣокнмн чле
нами, толстыми затвлкамн и вообще столь 
страшнамъ о чудовищнамъ впдомъ, что 
можио принять нхъ за двуногихъ звірей 
или уподобить сваямъ, которая грубо ва- 
тесываются при постройкѣ мостовъ. 3. При 
столь непріятномъ человѣческомъ обликѣ 
они такъ дики, что не употребляютъ ни 
огпя, ни приготовленной пищи, а питаются 
кореньями полевыхъ травъ и полусырнмъ 
мясомъ всякого скота, которое кладутъ 
между своими бедрами п лошадиными 
спинами и скоро нагрѣваютъ пареніемъ.
4. Они никогда не прикраваются ника
кими строеніями и ннтаютъ къ нимъ от- 
вращеніе какъ къ гробннцамъ, отрѣшен- 
нымъ отъ обычиаго людского обихода. 
У нихъ нельзя найт» даже покрытаго 
тростиикомъ шалаша; кочуя по горамъ и 
лѣсамъ, они съ колыбели пріучаются пе
реносить холодъ, голодъ и жажду; п па 
чужбинѣ они не входятъ въ жилища за 
иоключеніемъ разііѣ крайней необходи
мости; у нихъ даже не считается безо-

КНИГА 31-я.

1) еі раѵепді 6-агАіЪ.: аеі рапді V, веі рагті ЕуевбпЬ. || 2) роеі іесііа Іас. 8 ІШ. V.
22
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Ьаедіпіз, еогопщие саісеі Гогтиііа паііів 
аріаіі ѵеіапі іпседеге дгезвіЪив ІіЪѳгіз. даа 
саива ад редеаігев рагат адсоттодаіі 
вппі ридпаз, ѵегит едиіа ргоре адбхі, дц- 
П8 диідет вед деЬгтіЪив, еі таІіеЬгіІвг 
івдет поп патяаат іпвідепіеа йіп&ипіиг 
тппегіЬпз сопаиеііэ. ех ірзів яиіѵів іп Нас 
паііопе регпох еі регдіиз етіі еі ѵешШ сі- 
ѣатдае вшпіі еі роіат, еі іпсііпаіав сегѵісі 
ап^пвіаѳ іптепіі іп аііит ворогет ад овдаѳ 
ѵагіеіаіет еФипдіІпг вотпіогат. 7. еі 
деІіЬѳгаІіопе зирсг геЬив ргоровііа аегііа 
Ьоо ЬаЫІп отпев іп соттапе сопвпііапі. 
а#ипІиг апіет паііа бѳѵегііаіе гедаіі; вед 
ішпиііиагіо ргітаШт дасіп сопіепіі рег- 
гптрипі диісяаід іпсідегіі. 8. еі ридоапг 
поп пипщоат Іасеввііі вед іпеипіев ргоеііа 
сапеаііт ѵагіів тооіѣпв вопапІіЪпв іогѵпт. 
пЦое ад регпісііаіет вппі Іеѵев еі гереп- 
йпі, ііа 8пЬі(о де іпдивігіа діврѳгві уі е̂в- 
сппі, е* іпсопровііа асіе спт саедѳ тавЬа 
дівсшгппі, пес іпѵадепіев уаіішп пес 
савіга іпішіса рШшІев ргае пітіа гаріді- 
Іаіе *) сегпппіпг. 9. еозие отпіпт асеггі- 
тоа ксііе діхегів Ьеііаіогев, дпод ргоспі 
тізвіНЪпз Іеіів, асаіів оввіЬпв рго врісаіо- 
гпт асатіпе агіе тіга соа^тепШів, еі 
дівіапііа регсигва *) соттіппа Гсгго віпе 
впі гевресіп согфідипі *), Ъовіівфіе, дат 
тпсгопат похіав оЪаепгапЬ,’ сопіогіів Іасі- 
піів іпіівапі, оі^пеаіів гевівіепііпт теш* 
Ьгів едиііапді теі ртадіепді адітапі іасаі- 
Іаіет. 10. пето арпд еов агаі пес вііѵат 
а^иапдо сопііп&іі. отпев епіт віпе веді* 
Ьп8 йхів, аЪвчие Іаге ѵеі Іеве апі ѵісіа4) 
віаЬіІі дівраіапіиг, зешрег АцрепНит віть 
Іев, сот сагрепіів, іп япіЬив ЪаЬіІапЬ пЬі 
сошп е̂а Іаеіга й) іііів ѵезіітепіа сопіехипі 
еі еоеппі сит тагііів еі рагіппі еі ад і^ие  
раѣегіаіет пиігіппі риегоз. пиііоедие арид 
еов іп(еггода(п8 гевропдеге, ппде огйиг, 
роіеві, аІіЬі сопсеріиѳ, паіивдпе ргоспі, е( 
Іопвіпв едисаіив. 11. рег іпдоЬіав іпйді, 
іпсопвіапіез, ад отпет апгат іпсідепіів 
вреі поѵае ре^пат тоЬіІея, (оіит Гигогі 
іпсііаііззіто ігіЬпепіев. іпсопзиііогит апі- 
таііпт гііи, диід Ьопевіат іпЪопевІпт- 
ѵе зіі репііаз ідпогапіеа, Йехііояиі еі 
оЪвсагі, паіііав ге!і#іопіз геѵѳгепкіа аіі*

паспымъ находиться подъ кровлею. 5. Они 
одѣваются въ одехда холщевыя пін сши
тая наъ півурокъ іѣснахъ кашей; у няхъ 
пѣтъ различуі между домашней а выход
ной одеждой; разъ надѣтая тунпка уста- 
рѣлаго двѣта сннмастся пін мѣпяется не 
прежде, чѣмъ отъ доіговремениаго гніенія 
расползется въ лохмотья. 6. Голова они 
прпкрываютъ кривыми шаакамп, а волоса
тая нога защищаютъ ковьнмн шкурами; 
обувь, ве пригнанная ни на какую ко* 
лодку, мѣшаетъ выступать свободнамъ ша- 
гомъ. Поэтому они плохо дѣйотвуютъ въ 
пѣшихъ стычкахъ; но зато, какъ ба при- 
росшіе къ свопмъ ванослпвамъ, но безо- 
бразнымъ навидъ лошадевкамъ н иногда 
сндя на ннхъ по женски, они исполняю» 
веѣ обычная свои дѣла: на ннхъ каждый 
нзъ этого нлеменн ночуетъ н днюетъ, но- 
купаетъ н продаетъ, ѣстъ и пьетъ и, при
гнувшись къ узкой шеѣ своей скотины, 
погружается въ глубокій сонъ съ разно
образными сновидѣніямп. 7, Еслп слу
чится разсуждать о серьезныхъ дѣлахъ̂  
они всѣ сообща совѣтуются въ томъ же 
обычномъ иоложеніи. Они не подчинена 
строгой власти царя, а довольствуются 
случайнамъ нредводнтельствомъ знатнѣй- 
шнхъ н сокрушаютъ все, что попадается 
на пути. 8. Иногда, угрожаемые наиаде- 
ніемъ, они встуиаютъ въ битва клнно- 
образнамъ строемъ съ свирѣнамн кри
ками. Будучи чрезвачайно легка на подъ- 
емъ, они иногда неожиданно и нарочно 
равсыпаются въ разная стороны и рвщуп 
нестройными толпами, равносд смерть на 
широкое пространство; вслѣдствіе ихъ не
обычайной бастротв не случается, чтобв 
они нападали на укрѣпленія илн грабили 
непріятельскій лагерь. 9. Ихъ потому 
можно назвать самыми яростнамн воите
лями, что издали онн сражаются метатель- 
нымп копьями, па концѣ которахъ вмѣсто 
острія съ удивительнамъ искусствомъ при- 
дѣланы острия кости, а въ рукопашную 
рубятся, очертя голову, мечами и, сами 
уклоняясь отъ удара киижаловъ, набрасы- 
ваютъ на врагоиъ крѣпко святые аркана 
для того, чтобы, опутавъ члены противнн-

1) гарідііаіе Ѵаквіив: рагіі <іе V, рагіе <1е А. || 2) <1І8(ап(іа регсигаа ОагШН.: діаііпі 
[Іас. 12 Ь' .̂] V, <1І8ІіпсіІ8 А. || 3) сопШвапі ОагйІН.: соф [Іас. 7 ШІ.] Ьоаііадие ѴА. || 4) тісіа 
ѲагИіН.: ѵііа У А. || б) іаеіга ѴсЛев.: Іегга Т.
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дшиміо дівЬгісЬі, аагі сирідіпе іпшепва 
йавгапіев, адео регшиІаЬіІев еі ігаяеі Гасііев, 
пі еодёт аііяиоііепв <1іе а восіів пвііо іп- 
гііапЬе Заере «іеесівсапі, Шдепщпе ргорі- 
Ііепіог пѳтіпе Іепіѳпіе.

12. Нос ехредИат тйотНитдае Ъо- 
тіпшп допив, ехіегпа ргаейапйі аѵідііаіе 
Иадоапв іптапі, рег гаріпав впШтогит 
доавваіит ѳі саейев ад ивдие Наіапоз *) 
регтеціЦ ѵеіегеа Маввадоіая, ^иі ишіевіпі 
аиі 4иав іпсоіапі іеггав— диошат Ьас 
гев ргоіарва еві—сопвепіапеит ѳвк детоп- 
вігаге, доодгарЫса регріехііаіе топвігаіа,
циае діи тиііа Іийа . .*) е( ѵагіа,
Іапдѳт геррегіі ѵегіЫів іпіегпа 3)

13. АЬипЛапз Нівіег асіѵепагпт тадоі- 
Іиіііпе Йиепіі Заиготаіав ргаеіегтеаі ад 
и^ие атпет Тапаіт регйпѳпіев, диі Азіат 
Іегтіпаі аЬ Еигора. Ьос Ігапвііо іп іптеп- 
вит ехіепіав ЗсуіЬіае воіііидшев Наіапі 
іпЬаЪіІапІ, ех топііит арреііаііопе содоо- 
тіпаіі, раиіаіітдае паііопез сопіегтіпаз 
сгеЪгіІаІе ѵісіогіагит а<1(гі(аз ад допШіІа-

ВОВЪ, ОТНЯТЬ у ннхъ возможность усидѣть 
на конѣ н іп  уйдти пѣшкомъ. 10. У нихь 
нккто не занимается хлѣбопапествомъ и 
никогда не касается сохн. Всѣ они, не 
нмѣя нн опредѣленнаго мѣста жительства, 
пн домашняго очага, нп законокъ, на 
устойчиваго обрава жнзни, кочуютъ ие 
раапымъ мѣстамъ, какъ будто вѣчныѳ бѣ» 
глецы, съ кибитками, въ соторыхъ онн 
проводить жнвнь. Здѣсь жены твутъ нмъ 
жалкую одежду, спять съ мужьями, ро- 
жаютъ дѣтей и вормятъ пхъ до вовму* 
жалости. Никто пзъ нихъ не можетъ отвѣ* 
тить на воиросъ, гдѣ его родина: онъ 8а- 
чатъ въ одиомъ мѣотѣ, рожденъ далеко 
оттуда, вскормленъ еще дальше. 11. Въ 
неремиріи онн иевѣрны и неиостоянив, 
быстро увлекаются воякимъ дувовѳніемъ 
повой надежды и во всемъ полагаются на 
свою необузданную храбрость. Подобно 
перааумнымъ жнвотиымъ, они не пмѣютъ 
никакого понятія о честя н безчестіи; они 
уклончивы и темны въ рѣчахъ, никогда ие 
связаны уважеиіемъ къ релнгіи; они пы- 
лаютъ неудержимою страстью къ волоту и 
до такой степени непостоянны и вспыль
чивы, что иногда въ одинъ и тотъ же день 
безъ всякаго подстрекательства измѣняютъ 
сѵонмъ союзнпкамъ п снова примиряются 
бѳзъ всякаго посредничества.

12. Этотъ подвижный п неукротимый 
народъ, пылающій неудержимою страстью 
къ похищеиію чужой собственности, дви
гаясь впередъ срѳдп грабежей п рѣзвп 
сосѣдппхъ иародовъ, дошелъ до Алановъ, 
прежнпхъ Массагетовъ. Разъ коснувшись 
пхъ, ие лпшввмъ будетъ объяснить, откуда 
овп происходятъ п какія насѳляютъ земля, 
показавъ при ѳтомъ запутанность геогра
фической науки, которая долго многое... п 
различное, пакоиедъ нашла истицу.......

13. Истръ со множествомъ прнтоковъ 
течетъ мпмо земли Савроматовъ, прости
рающейся до рѣки Танапда, составляющей 
границу Азіи и Европы. За нею тянутся 
безконечпыя степи Скпѳіи, населенный 
Аланами, получившими свое пазваніе отъ 
горъ; опп мало по малу постоянными по- 
бѣдамп изпурпли сосѣдніѳ пароды и рас-

1) Аіапов Ѵаіы.: а(1 аіат V, АсЬаіат А; ѵеіегеэ Ѵаіев.: Неа Г 1, Кёзіапі Ѵг А. ||
2) ройі Іисіа Іае. 9 Ші V, 6 НИ. А. || 8) іпіегва [?ас. 18(19 А) КН.] ад Ьівіег (Івіег А) ѴА. 
АЬишіапа аирріетіі ѲагЛіК
22*
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Іет биі ѵосаЬоіі Ігахегппі, аі Регвае.
14. іпіег Ьов Кегті тедііеггапеа іпсоіопі 
Іоса, ѵісіпі ѵегІісіЬи8 сеівів, япов ргаегир- 
(08 веіидпѳ Іогрепіез ациііопев адвігіпзппі. 
рові чио8 Ѵідіпі випі еі Оѳіопі рещиат 
Іегі, дпі деігасіів регетріогат Ьовііит спіі- 
Ьив іпдитепіа віЬі, ечаі8дае (е^тіпа соп- 
бсіипб Ьеііаіогіа'). беіопіб АваіЬугві соп- 
Іітііапі, іпІегвМпсІі соіогѳ саегчіво согрога 
вітиі еі сгіпев, еі Ьашііев дпідет тіпоіів 
аЦие гагіз, поЪіІѳв ѵего Іаіів, (поаіів е4 
депзіогіЪаз поііз. 15. рові Ьов МеІапсЬІае- 
паз еі АпІЬгорорЬадоз раіагі ассерітпв 
рег діѵегза, Ьптапів согрогіЬпа ѵісШапІез, 
доіЬов оЬ Ьаес аіітепіа пеіашіа дезегй8 
ішШті отпеа Іопда реііѳге Іеггагит. ідео- 
дое ріада отпіз огіепкі аевііѵо оЬіесІа 
т^ие дит ѵепііпг ад Зегаз, іпЬаЬііаЬіІів 
тапвіі. 16. рагіе аііа ргоре АіЬагопшп 
ведез Наіапі вппі огіепіі адсііпев, дШові 
рег рора1о8аз вепіев еі атріаз, Авіаіісов 
ѵегдопіев іп Ігасіиз, даав (Шаі&гі ад пвяпе 
бандой ассері виѵішп іпіегвесапіет (еггав 
Іпдогит тагедиѳ іпипдапіет апвігаіе.

17. ВірегШі*) рег пігащдпе типді ріа- 
дат Наіапі — дпогпт депіев ѵагіаз пипс 
гесепвеге поп гѳГегІ—Іісеі дігетріі враііів 
Іопдо, рег радов иШотадев ѵадапіиг іптѳп- 
808, аеѵі (атеп рго^геззи а«1 иппт еопсезве- 
ге ѵосаЬпІит еі виттаііт отпев Наіапі со^- 
потіпапіш* оЬ тогез3) еі тодпт ѳйегаіит 
ѵіѵепйі еапдепщие агтаіогат. 18. песепіт 
иііа випІіШзсе іпртгіа апі ѵегзапді ѵоте- 
гів сига, зед сагпе еі соріа ѵісіііапк Іасіів, 
р1ап8(гІ8 впрегвідепіез, диае орегітепіів 
сигѵаіів согіісит рег воШшІіпев сопіегипі 
8Іпе йпе дізіепіаз. сипщие ад дгатіпеа 
ѵепегіпі, іп огЪісоІаІат в^игат Іосаіів 
ваггасіз іегіпо гііи ѵевсппіиг, аЪзптрІів-

пространны на ннхъ названіе своей 
народности, подобно Персамъ. 14. Ме
жду этпни народами срединное похоже* 
віе занвмаютъ Неврн, соеѣдн высокнхъ 
и обрнввстыхъ горъ, на воторыхъ все 
коченѣетъ отъ мороза н порывнстнхъ 
сѣвериыхъ вѣтровъ. За ннмп жнвутъ Ви- 
дпны и чрезвычайно дпкіе Гелоны, кото
рые снимаютъ кожу съ убвтыхъ враговъ 
н дѣлаютъ изъ нея одежды себѣ и бое- 
выя попоны дія свонхъ коней. Съ Ге- 
лонамн сопредѣіьны Агаенрсы, расвра- 
шввающіе голубой краской свов тѣла и 
волосы,—  іюдв ннзшаго сосіовія мелкнмн 
и рѣдкими узорами, а благородные —  
віврокнмв, ярквмн и болѣе частыми.
15. За нами, говорятъ, кочуютъ по раз- 
нымъ мѣстамъ Меланхланы н Анеропофаги, 
питающіеся человѣческнмъ иясомъ. Всѣ 
сосѣдніе народы нокннулн вхъ вслѣдствіе 
этого безчеловѣчнаго способа ннтанія и 
ушли въ отдаленный землв; поэтому- 
то вся страна, обращенная къ лѣтнему 
востоку, остается необитаемою вплоть до 
Серовъ. 16. Въ другой сторонѣ близь по- 
селеній Амазонокъ жнвутъ Аланы, обра
щённые къ востоку н разсіявпые между 
многолюдными п обширными племевамн; 
ихъ владѣнія приближаются къ Азіат- 
скнмъ землямъ н простираются, какъ я 
узналъ, до самой рѣкя' Ганга, пересека
ющей Ивдійснія земли и впадающей въ 
южное море.

17. Раздѣленные такнмъ образомъ по 
обѣнмъ частямъ свѣта, Аланы (нѣтъ на
добности перечислять теперь пхъ разный 
племена), живя ва далекомъ разстояніп 
одни отъ другвхъ, какъ Номады, перекоче- 
вываютъ на огромпыя пространства; однако 
съ теченіемъ времени они прннялн одно 
имя и теперь всѣ вообще называются Ала
нами за свои обычаи, двкій образъ жнзви 
и одинаковое вооружевіе. 18. У нихъ 
нѣтъ нвкакихъ шалашей, нѣтъ заботы о 
хлѣбопашествѣ, питаются онн мясомъ и 
къ пзобилін МОЛОКОМЪ, ЯЕВВуТЪ въ кнбнт- 
кахъ съ. изогнутыми покрышками нзъ дре
весной коры п перевовятъ вхъ по без-

1) Ъеііаіогіа ѲагЛіЪ.: Ъеііаіиг §ё V, ЬеІІаігіх §епв А, Ъёііаіогііз Ѵсйевіий. || 2) ВіреПіІі 
ОагйіЪл іЬі регіііі V. || 3) оЪ аій. ѴоЛев.; шодиш евёгаіит тітеп і̂ ОагйІН:. тесііа еЬ ейіегаіат 
тіѵепйіа ѴА, еоадеш е( ^егііаіет тітепсіі ѴЫев.; еапйепщие агшаіигаш ѲагйІН.: еііат іпта(а* 
гит V, вішііет е( агтаіигат Ѵаіез.-, Іасипат іпйіс. ТѴадпег еі ЕуввепЬ,
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дав раЪаІіз ѵѳіаі сагрепііз сіѵіШев іпро- 
8І1&8 ѵеЬооІ тагевдае варга сот Гетіпіз 
соеопі еі пазсапШг іп Ъіз еі едасапіаг 
іо&піев, еі ЪаЪіІаспІа вапі Ьаес Шія рег
ресса, ѳі доосатдае іѳгіпі, Шіс ^ѳпоіпат 
ехізйтапі Іагет. 19. агтепіа ргав ее 
а^бпіев сот г̂едіЬав разсааі, тахітеяаѳ 
едаіпі ресогів еві ѳів зоШсМог сага, іѣі 
сатрі ветрег ЪвгЪевсипЬ, іпівгзіьіз ротіГе- 
ГІ8 іо с іб : аЦие ійео Ігапзеапіев даоііѣеі, 
пес аіітепіів пес раЪаІів шгіідепі, даосі 
еШсіі атесіат воіат еі сгеЬгі Йитіпат 
ргаеіегтеапііат сапов. 20. опшів ідііаг 
аеіав еі вехав іпЬеІІів сігса ѵеЫсиІа ірва 
ѵѳгваіпг, топшдае (1і8Ігіо§і1аг тоШЬав: 
іиѵепіаз ѵего едшіаіиіі изо а ргіша рсегШа 
соаіевсепв іпседѳге рѳііЬив ехізйтаі тііе, 
еіотоев тоШрІісі сіівсіріта рпкіепіев вппі 
Ьеііаіогез. шніе еііат Регвае, доі вопі огі- 
втііаз ЗсуіЬае, ра&папйі вопі регіііввіті.

21. Ргосегі а и іѳ т  Наіапі раеое зипі 
отпев е( риІсЬгі, сгіпіЬиэ т ед іосг ііег  Яа- 
ѵів, осиіогит Іетр егаіа  Югѵііаіе іеггіЬіІев 
е (  а г т о г п т  Іетііаіе ѵеіосев, Напівдае рег 
о т п іа  зиррагев, ѵегига ѵісіи тШ огев е і  
сиііи, ІаЫосіпапсІо *) е і  ѵепапсіо ай ивдое 
М аеоііса віа^па е і С іш тегіи т  В озрогат  
М й етди е А гтеп іоз сИзсаггепІев е і М есііат. 
22. иЦие ЬотіпіЬаа диіеііз е і  рІасШіз 
о ііи т  еві ѵоІирІаЬіІе, ііа  іііов регісаіа іо- 
ѵапі е і Ьеііа. іидісаіог іЬі Ьеаіаз даі іп 
ргоеііо ргоГасІегіІ а п іт а т , зепезсепіез е п іт  
е і ГогІпШв тогІіЬиз тап й о  сІідге8808 а і  
йедопегев е і щпаѵоз сопѵісііз аігосіЬаз 
іпзесіапіиг, пес д а іся аат  ез і дио<1 еіа ііаз  
іасіеп і д а а т  Ь отіпе диоІіЪеІ оссізо, ргодие 
ехатііз діогіовів іпІегГесІогит аѵиізіз сарі- 
Шшз йеігасіаз реііеэ ргорЬаІегіз іот еп іів  
а ссо т т о й а п і Ьеііаіогіів. 23. пес І е т р іа т  
ара<1 еоз тівНог аа і деІаЪгат; пе іа ^ аг іат  
даШ ет с а іт о  Іес іи т  сегпі а зд а а т  роіезі,

предѣльнымъ степямъ. Прндя на нэобнль- 
ное травою мпсто, онн расноіагаютъ въ 
ввдѣ круга свон ввбвткн н пихаются по 
ввѣрнному; нстребивъ весь кормъ для 
скота, овн снова везутъ, такъ сказать, 
свон города, расположенные на повозках». 
На ннхъ мужчины соединяются съ жен
щинами, на ннхъ рождаются н воспнтыва- 
ются дѣти; это ихъ постоянный жпіища и, 
куда бы они ни пришли, то мѣсто и счи
т а е т  роднымъ очагомъ. 19. Гоня передъ 
собою упряжннхъ животинхъ н стада, онн 
пасутъ нхъ; наибольшую заботу они при
лагаюсь въ уходу за лошадьми. Тамъ есть 
вѣчно зеленый равнины въ перемежку съ 
рощами плодовнхъ деревьевъ; нозтому 
куда бы овн ни переселялись, они не тер
петь недостатва ни въ ппщѣ для себя, ни 
въ вормѣ для скота; это производить 
влажная почва и большое волпчество про- 
тевающихъ тамъ рѣкъ. 20. Все, что но 
возрасту и полу непригодно для войны, 
держится оволо кнбитокъ в занимается 
мирными ділами; а молодежь, съ ранняго 
дѣтства сроднившись съ верховою ѣздою, 
считаетъ позоромъ ходить пѣшкомъ; всѣ 
овп всіѣдствіе разпообразныхъ упражне- 
ній являются дѣльными воинами. Поэтому- 
то и Персы, по происхожденію Сниѳы, 
очень опытны въ воевномъ дѣлѣ.

' 21. Почти всѣ Аланы высоки ростомъ 
п красивы, съ умѣренно бѣлокурыми во
лосами; они страшны сдержанно-грознымъ 
взгіядомъ своихъ очей, очень- подвижны 
вслѣдствіе легкости вооружевія в во всемъ 
похожи на Гунновъ, только съ болѣе мяг- 
кимъ и болѣе культурпнмъ образомъ жизни; 
съ цѣлью грабежа илв охоты они доѣз- 
жаютъ до Мэотійскаго болота и Киммерій- 
скаго Воспора, даже до Армевіи и Мидіи. 
22. Какъ мирный образъ жизни пріятевъ 
людямъ спокойнымъ и тихнмъ, такъ имъ 
доставляютъ удовольствіе опасности и 
войны. У нвхъ считается счастлввнмъ 
тотъ, кто вспусваетъ духъ въ сражѳніи, 
а старнковъ или умершяхъ отъ случай- 
ныхъ болѣзней онн преслѣдуютъ жесто
кими насмѣшвами, какъ выродковъ п тру- 
совъ; они ничѣмъ такъ не хвастаются, 
какъ убіеиіемъ какого-нибудь человѣка, и 
въ впдѣ славныхъ трофеевъ павѣшиваютъ

1) Іаігосіп&пйо ЫпЛепЬг.: 1а [Іас. 6 Іііі.] іпап<)о V.
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вед діадіив ЬагЬагісо гііи Ъпгаі б^ііог па
дав, ѳаівдае аі Магіет, гевіопат, даав 
сігситсігсапі 4) ргаевиіѳт ѵегесппдіоз 
еоіапі. 24. Гаіага тіго ргаебадіппі тодо. 
пат гѳсііогб8 ѵігртв ѵітіпваз а) соШввпІев, 
вав^ае сот іпсапіатепііз дпіЪаздат весге- 
Й8 ргаезіііаіо івтрогѳ дівсегпепіез, арегіѳ 
Чоід рогіепдаіпг 3) погапі. 25. вегѵііав 
^аід вИ ідпогаЪапІ, отпев вепегово зетіпе 
ргосгеаіі, іадісезяае еііат папе еіі^апі 
діаіагпо Ьеііапді ава вресіаіоэ. вед ад ге- 
&іаа іехіав ргоровііі геѵѳгіашпг.

Сар. 3 , § 1. Ідііиг Напі регѵавіз Наіа- 
погпт ге^іопіЬав дао8 бгеаЬЬащрв сопбпев 
Тапаііав сопзаеіидо пошіпаѵіі, іпІегГесІіз- 
дие пшіііз е і вроііаіів, г е л и о з  зіЬі сопсог- 
дапді бдс расіа іапхегопі, еіздие а д іа і і4) 
сопбдепііаз Е гтепгісЬі Іаіе раіепіез е і  
оЪегез радов герепііпо іт р е іи  реггирегапі, 
Ъе11ісо8іззіті ге^із е і  рег т а і іа  ѵагіадие 
Гогіііег Гасіа ѵісіпів паІіопіЪаз Іогт ідаіі. 
2. ѵі заѣііае ргосеііае рбгсаізаз д а а т -  
тів тап еге йш даіаз е і 8іаЪі1із діа сопа- 
Іоз еві, іпрепдепііат іа т е п  дігіОДет  
ап&епІе ѵиікаііпз Гата, т а^ п огп т  дівсгі- 
т іп и т  т е іи т  ѵоіипіагіа т о г іе  зейаѵіЬ. 3. 
саіаз розі оЬіІит гех У ііЬ іт ігіз сгеаіиз 
гезііііі а^ и ап ііер ег  Наіапіз, Нипіз аіііз 
ігеіпз, яаов т егсед е  восіаѵегаі рагЬіЬаа 
80із. ѵ егат  розі т а ііа з , диаз регІоШ сіадев, 
а п іт а т  ейадН іп ргоеііо, ті варегаіаз аг- 
т о г а т .  сиіав рагѵі йііі УідегісЬі п от іп е  
са га т  вазсер іат  АІаіЬепз іиеѣаіпг е і 8а- 
рЪгах, дасов ехегсііі е і вгтіОДе р есіогат  
поіі, даі с а т  іет р о г е  агіо ргаеѵепіі аѣіе- 
сіввепі йдисіат  герадпапді, саиііив дізсе- 
депіез ад агапет Б апав(іат *) регѵепегапі,

вмѣсто украшенія на свонхъ боевнхъ во
ней кожи, содранный съ отрѣ8»внвхъ ГО" 
ловъ убнтыхъ. 23. У нихъ не видно нн 
храмовъ, нн святнінн*ъ, ннгдѣ но усмо- 
трѣть у ннхъ даже новрвтвхъ соломою 
хнжинъ; они по варварскому обычаю втн- 
каюгь въ земію обнаженный меть н съ 
бдагоговѣиіемъ иоианяются ему, какъ 
Марсу, покровителю страмъ, по которвмъ 
они кочуютъ. 24. О будущемъ они гадаютъ 
странннмъ опособомъ: собвраютъ ярямые 
ивовыя прутья, въ определенное время 
расЕладываютъ нхъ съ какими-то тайными 
наговорами и такимъ образомъ ясно уэна- 
ютъ, что нмъ предвѣщается. 25. Они 
ме нмѣли никакого ионятія о рабствѣ, бу
дучи всѣ одинаково благородиаго преис- 
хохдеиія; въ судьи *) они до енхъ норъ 
внбираютъ лицъ, долгое время отличав
шихся военными подвигами. Возвратимся 
однако къ излохенію остальнаго изъ на
шей задачи.

3, 1. Именно Гуинн, вторгнувшись въ 
земли тѣхъ Алановъ, которые сопредѣіьны 
съ Гревтуигами и обыкновенно называются 
Танаитами, миогвхъ перебили и ограбили, 
а остальныхъ присоединили къ себѣ по 
условіямъ мирнаго договора; при ихъ со- 
дѣйствіп они съ большею увѣренностью 
вневапнымъ натискомъ ворвалась въ об- 
ширння и плодородный владѣнія Ермен- 
рнха, даря весьма вопнетвеннаго, многочи
сленными п разнообразными подвигами 
храбрости наведшаго страхъ на сосѣдніе 
народы. 2. Пораженный сплою внезапно 
надвинувшейся бури, онъ долго пытался 
удержаться твердо п прочно, но потомъ, 
когда молва преувеличила свирѣпость на- 
иадавшихъ, онъ добровольною смертью но- 
давилъ страхъ болыппхъ бѣдствій. 3. Послѣ 
его смерти новый царь Виѳпмиръ нѣсколько 
времени сопротивлялся Аланамъ, полагаясь 
на другпхъ Гунновъ, которыхъ онъ день
гами привлекъ на свою сторону; но послѣ 
миогихъ поражепій потерялъ жизнь въ 
битвѣ, подавленный силою оружія. Его 
маленькаго сына, по имени Видериха, при-

1) сігсишсігсипі V, сігситеипі Л. || 2) іетшеаа ТА. || 8) рогІепЗаІиг ЕуетхН.: рогіе- 
іиг ѴА. || 4) адіиіі ЕумепЬ.: адіиііа V, адіипсііз А. || 5) дапааііит V, Рапміит А , Вапааігош
Ѵаісгіив.

1) Вѣроятво іисіісез здѣсь =  ргаезідез (начальнике, правители).
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іпіѳг Нівігат еі ВогузіЬепет рег- сатро- 
гат атріа враііа діМиепІет. 4. Ьаѳс ііа 
ргаеіѳг врет асоідівве досіив АіЪапагісЪпв 
ТЬегѵіпкопгт іадех— іп дает, аі апіе гѳ- 
Іаіот еві, оЪ аахіііа тівва Ргосоріо дадат 
Ѵаіепв соттоѵегаі вікпа—віагѳ (?гада йхо 
ІетриЪа(,8аггесІагпв іп ѵігев, 8І ірве ддо- 
дае Іасеввегеіаг, аі сеіегі. б. савігів депі- 
дие ргоре Бапавіі тагвшев ае ОгеоіЬаа- 
догат 4) ѵаііет Іоп і̂ав орогіапе теІаЬів, 
МопдегісЬат дасет ровіеа Іігаіііа рег 
АгаЬіат, сот Ьадаптапо еі орІітаІіЬив 
аііів ад иядие ѵісепвітат Іарідет даізіі, 
Ьовііат вресаіаіагов адѵеаіат, ірзе аоіет 
ноііо ІагЪапІе іпіѳгіт вкгаепв. 6. ѵегит 
Іопве аіііег, даат геЬаіаг, еѵепіі. Нааі 
евіт, аі вапі іа сопіесіага вадаеев, тиШ- 
Іадіпет евве Іопзіав аіідаат ваврісаіі, ргае- 
1егтІ88І8 доо8 ѵідегапЬ, іп даіеЬет Іатдаат 
паііо оЪ&ааіе сопроаШв, гатрепіе посііа 
(еоеЬгав а) Іапа тадо вашіоів репеігаіо, ід 
диод егаі роііввітат еіе^египі, е( ѵегііі, 
пе ргаееагвогіав іпдех ргосаі авепіев аЪв- 
іеггеаі, АШапагісЬит ірвит ісіа реііѵеге 
ѵеіосі (7) еатдае віарепіет ад ітреіит  
ргітит, атІ88Із доіЬавдат виогит, соедѳ- 
пші ад еЙГадіа 3) ргорегаге топііит ргае- 
гиріогига. диа геі поѵіШѳ таіогедиѳ л ен- 
кап раѵоге сопзігісіаз а аарѳгсШіз Оетаі 
Йатіпіа ад издае БапаЫит Таііаіогит 
Іеггаз ргаезігіп^епз, тагов аіііав еп^еЪаі: 
Ьас Іогіса дШдаШа сѳіегі сопзаттаіа, іп 
Іиіо Іосаадат веспгііаіет ваат ехівіітапв 
ѳк ваіаіет. 8. датдие еМсах орега визсі- 
ОДиг, Напі раввіЬав еат сііів агдеЪапІ еі 
іат орргеввегапі адтепіапіев, пі {угаѵаіі 
ргаедагат опеге девШіввепІ.

няін подъ свою опеку п аащнту Алаѳей н 
Сафраксъ, искусные о пзвѣстные твер
достью духа вожди; всіѣдствіе кратко
сти времена потерявъ увѣренность въ 
возможности сопротнвдевіл, они осторожно 
удалилась и прншлн къ рѣкѣ Данастію, 
протекающей по щнровимъ равнивамъ 
между Истромъ и Борисееномъ. 4. Полу- 
члвъ извѣстіе объ этихъ неожидавныхъ 
событіяхъ судья Ѳервннговъ Аеанарнхъ 
(противъ коюраго, какъ сказано выше, 
Валентъ давно уже двинулся походомъ, 
чтобы наказать за помощь, посланную 
Црокопію) питался было стать твердою 
ногою, чтобы помѣряться силами въ слу- 
чаѣ, если онъ будетъ затронуть подобно 
другимъ. б. Затѣмъ, устропвъ на удобномъ 
М ѣстѣ просторный лагерь на берегахъ Да- 
наста блнзъ вала Гревтунговъ, онъ выслалъ 
Мувдерпха (бывшаго нотомъ нограничнымъ 
начальникомъ въ Аравіи) съ Лагаримаиомъ 
п другими вельможамп впередъ на 20000 
шаговъ, для того чтобы вислѣдить прпбли- 
женіе враговъ, а самъ въ это  время безъ 
всякой помѣхи сталъ готовиться къ бою. 
6. Но дѣло вышло совершенно иначе, не
жели онъ разсчитывалъ: Гунны съ свой
ственною пмъ догадливостью заподозрили, 
что далѣе стоить какое-нибудь войско, и, 
пропустивъ замѣченные ими отряды, 
спокойно расноложившіеся на ночной от- 
дыхъ, при свѣтѣ лупы, разсѣевавшемъ 
ночной мракъ, перешли въ бродъ рѣку и 
избрали наилучшій образъ дѣйствій (?); 
при этомъ боясь, чтобы передовой вѣст- 
ннкъ не нспугалъ находившихся дальше, 
быстрымъ натнскомъ бросались на са- 
маго Аѳанариха, (7) ошеломили его пер- 
внмъ ударомъ, перебили нѣскольквхъ изъ 
его людей н принудили поспѣшно искать 
убѣжища въ утеснстыхъ горахъ. Пора
женный этою новостью и еще большнмъ 
страхомъ за будущее, онъ сталъ возводить 
высокія стѣны отъ береговъ рѣкн Гераса 
до Данубія, пересѣкая земли Таифаловъ; 
онъ полагалъ, что, устронвъ съ быстрымъ 
стбраніемъ этотъ панцырь, онъ . вполнп 
обезоваситъ свою цѣлосіь п невреди
мость. 8. Но, пока сооружалась эта по
стройка, Гунны тѣснплн его быстрымъ на-

1) ас ОгеаіЬапвогаці Ѵаіевіие: а?еге аі ш#агіі V. Ц 2) іепеЬгаз Іапа Ып&епЪг.: іепеЪгів 
Іапе V. || 9) е&адо: гойи#іа Кітііпд.
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Ратаіатеп Іаіе вегрепіе рег СгоіЬопші 
геіідпав вепіез, диод іпѵівііаіит апіѳ Ьас 
Ьотінит депив тодо піѵіит *), аі ІпгЬо 
топІіЪав сеівів, ех аМіІо віпи соогіит ад- 
ровііа чааедпѳ сопѵеіііі еі соггитріі, ро- 
роіі рагв таіог, дпае АіЬапагіспт аііепиаіа 
песеввагіогит рѳпогіа Йѳвегпега  ̂ дпайгі- 
ІаЬаІ дотісіііит гетоіит аЪ отпі поііііа 
ЬагЬагопхт, (ітдие деІіЪегапз, диав еіідѳ- 
геі весіев, совііаѵіь ТЬгасіае гесеріасиіат 
детіпа гаііопѳ віЬі сопѵепіепв, диод еі 
саеврііів ев( іегасізвіті еі атріііадіпе 0а- 
епіогит Нівігі бівііпртійіг аЪ аггів *), 
раІепІіЬив іат регедгіпі ШтіпіЬиз Магіів: 
Ъос дио^ие ідет гевідиі ѵеіиі тѳпіѳ со$і- 
іаѵеге соттапі.

Сар. 4, § 1. Іівдие йисе Аіаѵіѵо гіраз 
оссираѵеге БапоЬіі тіввівдае огаіогіЬав 
ад Ѵаіепіет зизсірі ве Ьатііі ргесе розсѳ- 
ЬапЬ е( диіеіе ѵісіигов ее роііісеніев еі 
гіаіигоз, 8І гее Йадііазвѳ!, аахіііа...

ступленіемъ н могла бы совсѣмъ разда
вить его свовмъ наоествіемъ, если бы во 
отступили отъ этою діъла, обремененные 
тяжестью добычи.

Между тѣмъ среди прочпхъ Готѳскнхъ 
племенъ широко разнесіась мохва, что 
невиданный дотолѣ родъ людей, подняв
шихся, какъ снѣгъ, изъ укромнаго угла, 
внрываетъ и уничтожаетъ все, что попа
дется на встрѣчу, подобно вихрю, несу
щемуся съ высокихъ горъ. Поэтому боль
шая часть народа, которая покннула Аѳа- 
нариха вслѣдствіе недостатка въ жизнен- 
ныхъ нрнпасахъ, искала себѣ жительства, 
удалевнаго отъ всякаго слуха о варва- 
рахъ, в, послѣ долгихъ совѣщавій, какіл 
выбрать мѣста для поселенія, рѣшила, что 
Ѳракія будетъ ей убѣжищемъ вполнѣ под- 
ходящнмъ но двумъ првчвнамъ, такъ какъ 
во-первыхъ она имѣетъ чрезвычайно пло
дородную почву и во-вторихъ мощвымъ 
теченіемъ Истра отдѣляется отъ полей, 
уже открытыхъ для перуновъ чужеземваго 
Марса. То же самое рѣшнлв, какъ бы 
общимъ совѣтомъ, и остальные.

4, 1. Итакъ онп подъ предводнтель- 
ствомъ Алавпва заняли берега Данубія и, 
пославъ ораторовъ къ Валенту, униженно 
просили нрннять ихъ, обѣщая жить спо
койно н подавать помощь по требованію 
обстоятельствъ...

12. Рег Ьов діев іпіегеа еііат ѴііЬегі- 
сиз СгеаіЬнпдогат гех сат АІаіЬео еі 
ЗарЬгасе, сцюгат агѣіігіо гевеѣаіиг, ііет- 
цие ГагпоЪіо ргоріпдиапв Ніеігі таг&іпі- 
Ъо8, иЬ бітііі зивсірегеіиг Ьатаоііаіе 
оЪеесгаѵіІ ітрегаіогет Іедаіів ргореге тів- 
8І8. 13. диіЪив, иі соттипі геі сопдисеге 
ѵідеЪаІпг, герадіаіів еі дпід сареввегепі 
апхііз, АіЬапагісЬав рагіа регйтезсепв 
аЬвсезвіі тетог Ѵаіепіет дидат сит іое- 
дегагеіиг сопсогдіа деврехівве, адбгтаніет 
ее геіі^іопе деѵіпсіит, пе саісагеі воіат 
аіідаапдо Нотапат, Ьасяие саиваііодѳ 
ргіпсірет бгтагѳ расет іп тедіо ватіпе 
соервэе: даат вітаііаіет ѵегііив иі адЬас 
дигапівт, ад Сааса1апсІеп8ет Іосит аШ-

12. Между тѣмъ въ тѣ же дни и царь 
Гревтунговъ Виѳерикъ съ Алаѳеемъ в 
Сафраксомъ, совѣтамн которыхъ онъ руко
водился, а также съ Фарнобіемъ, прибли
зился къ берегамъ Истра и, наспѣхъ 
отправивъ пословъ, заклиналъ пмнератора 
принять его столь же человѣколюбиво.
13. Когда они были отвергнуты, какъ того, 
казалось, требовала польза государства, и 
не зналн, что предпринять далѣе, Аѳана- 
рихъ, боясь того же, удалился, помня, что 
онъ когда-то, при заключеніи мирнаго до
говора, оказалъ пренебрежете Валенту» 
утверждая, что овъ связавъ клятвою ни
когда не вступать ногою на Римскую 
почву, н подъ этимъ предлогомъ вывудвлъ

1) піѵіит Огопоѵіив: піегит V,, гаепв А. || 2) аЬ аггіа А, аЬагЬіа V, аЬагЬагів Ѵаіевбіш; 
раІепІіЬпв: реІепІіЬиа ѴА.

Оідііііесі Ьу Соо^Іе
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Іадіпе зііѵагпт іпассевгат вЬ топііпт сот  
зтз отпіѣаз йесііпаѵіі, Загтаііз іпсіе ех*
ІГИ8І8...

^пае гіеіпсерз паггаі зсгіріог йе геЪнз 
іп/ ТЬгасіа вевііз ехсегреге зпрегзесіі].

императора утвердить мирный договоръ 
ва среди нѣ рѣкп. Опасаясь, что это не- 
удовольствіе еще продолжается у Валента, 
онъ со всѣмн своими уклонился въ мѣст- 
ность Еавкаланденскую, неприступную 
вслѣдствіе высоты лѣсовъ н горъ, вытѣ- 
сннвъ оттуда Сарматовъ...

[Дальвѣйшій разсказъ автора о собы- 
тілхъ во Ѳракіи не приводится].

а .  АѴКЕЫѴ8 5ѴММАСНѴ5. КВ. АВРЕЛІЙ СИММАХЪ.

[Род. около 340, ум. въ 402 г. Происходить юъ знатной Фамиліи и быль весьма виднымъ госу- 
дарственнынъ дѣятелемъ (въ 391 г. быль консуломъ). Извѣстенъ, между прочимъ, своею борь
бою противъ хрястіанства. Въ всторім литературы извѣстенъ панегирическими рѣчамн м 
письмами, который были собраны и изданы въ 10 ввнгахъ его сывомъ Кв. Фабіемъ Мемміемъ 
Симмахомъ. Въ атомъ сборвнкѣ особенно интересна переписка Сим мах а съ его другомъ Авзо- 
ніемъ. См. 8сЬаіІх, бевсЬ. <1. гбш. Ьіи. IV, 1, сто. 109 сл. — Текстъ: МопитеШа Ѳепшші&е Ьі- 
зіогіса. Аисі. апіі^иізвіш. 4. VI р. ргіог. (̂ . Аагеііі 8утшасЬі цпае аарегаапі ей. Оііо 8ееск.

Вегоі. 1883].

ЕРІЗТОЬАКѴМ ПИСЕМЪ
Ы В Е І ВЕСЕН. ДЕСЯТЬ КНИГЪ.

ЬіЪ. I ѳр. XIV. ЗуттасЬиз Аозопіо *). Кн. I, п. 14: Снммахъ въ Авзонію.
. . . Ноле [вс. Мозеііат] ІотіЬі іпрго- . . . Эту рѣку [т. е. Мозель] ты не-

ѵізо сіаготт ѵегзиат (Іідпііаіѳ Ае^урііо ожнданно достоинствами твоихъ сл&вныхъ
Меіопе таіогет, Ггідігііогет ЗсуіЬісо Та- стнховъ сдѣіалъ для меня больше эгипет-
паі сіагіогепщиѳ Ъос повіго рорпіагі гей- сваго Мелона, холоднѣе скиѳскаго Тана-
(Іійізіі... ида и славнѣе вашей родной рѣки...

ІЛЪ. X, ер. ХХХХѴІІ (ЬХІ. ЬХѴІІІ) *).
Веііогат ^^ійет ѵевігогат ^іогіовоз 

ехііиз Гата поп оссиііі, весі таіог езі ѵіс- 
Іогіае йіез ^аае оспіів адргоѣаіпг, <1с1<1. 
ітррр. Ѵаіепііпіапе ТЬеогіозі еі Агсасіі, 
іпсіуіі ѵісіогез ас ІгіишрЬаІогез ветрег 
Ап^азИ. Родит йіпйо ассерегаі Вотаппв 
рорпіпз саезогпт йіпега Загтаіагшп, аі 
попе сопйгтаіа езі папііогат ІаеШіа 
зресіасиіо ігіпгарЬаІі...

Кн. X, п. 47 (61. 68).
Молва, конечно, не скрыла славнаго 

исхода ватихъ войнъ, но больше досто- 
вѣрность побѣды, которая подтверждается 
собственными глазами, государи импера
торы Валентнніанъ, Ѳеодосій и Аркадій, 
славные побѣднтели и тріумфаторы, вѣчно 
Августы. Рнмскій народъ давно уже узналъ 
по слухамъ о пораженіи перебитыхъ Сар
матовъ; но теперь радостный извѣстіл 
подтверждены зрѣлищевъ тріумфа...

1) А. 370—871.
2) Это письмо относится къ числу т. и. геіаііопеа, т. е. служебвыхъ докладовъ, которые 

авторъ дѣл&гь инператорамъ по должности городского префекта (ргаеіесіиа игЬів) въ 384—5 
годахъ.

ОідШгесІ Ьу



346 ѲЕОДОСІЙ ВЕЛНН1Й. ДРЕПАН1Й.

ОКАТКШѴМ (^ѴАЕ 8ѴРЕВ8 ѴЭТ.

I ЬаЪ. <1. 25 ЕеЪг, а. 369. 
ЬАѴВАТІО га ѴАЪШГПШЛІІГѴМ ВЕШОВВМ 

АѴОѴ8ТУМ РВІОЕ.

2 . . . .  вей іп ЗсуіЪіае гедпа Ігідепііа 
Тапаівдпе діасіаіет йпѳв Ропіісов рго&гге 
сепзиегіз, іЬі 9110906... {идосев іпсоіаз рег 
догва Яптіпшп сопведпегів...

СОХРАНИВШІЕСЯ ОТРЫВКИ РѢЧЕЙ.

I. Сказ. 25 февр. 369 г.
ПЕРВАЯ ПОХВАЛЬНАЯ РѢЧЬ ВАДЕНТИНІАВУ 

СТАРШЕМУ АВГУСТУ.

. . .  Или если ты рѣшвшь распростра
нить Понтійскіе предѣіы до холодныхъ 
царствъ Скнѳін и ледяного Таи айда, то н 
танъ.і. догонишь обратившихся въ бѣгство 
жителей по хребтаиъ рѣкъ...

Ог. П. § 24 сотшетогаіог ѣогувікепез ЗеуШсиз.

ТНЕОООЗІѴ5 МАСІМѴ5. ѲЕОДООЙ ВЕЛЙКІЙ.

[Император!) рвмскій 879—896 по Р. Хр. Его декреты объ устройствѣ христіанскоі церкви 
собраны у Мідпе, Раігоі. Іаі. і. 18, соі. 521—642].

Іп десгеіо III ад Аохопіпт ргосопвпіет А&іае даіо III Еаі. Аид. Негасіеа, Еп- 
сЬегіо еі Зуартіо сове. (а. 381) соттетогаіиг Тегетіиз ерізсориз ВсуіЫае (Мідае, 
соі. 530).

І-АТІМІѴ5 РАСАТѴ5 ОКЕРАІМІѴ5. ЛАТИНІЙ ПАКАТЪ ДРЕПАНІЙ.

[Уроженецъ Галліи, другъ Авзовія и Сяммаха. Въ 889 г. былъ оославъ Галліевомъ въ Рнмъ 
къ императору Ѳеодосію для поздравленія съ побѣдою вадъ узурпаторомъ Максимомъ в про* 
взвесъ передъ Ѳеодосіемъ въ сенатѣ похвальную рѣчь, сохранившуюся до насъ. Вскорѣ за* 
тѣмъ былъ проковсуломъ въ Африкѣ в въ 898 г. сошев гегшп ргіѵаіапш. Годы рождевія и 
смерти веизвѣствы. См. о вемъ 8сЬавг, ОевсЬ. (1. гбт. ІЛіі. IV, 1, с. 108. — Текстъ: ХП рапе* 

дугісі Ьаііпі. Вес. Ает. ВаеЬгеп*. ІЛрв. 1874. ХП].

РАКЕОТКІСѴ8 

ТНЕОИОЗЮ АѴОѴ8ТО ШСТѴ8.

V. Егаі іпвіае сотрепзаііопіз оссавіо 
пі, даі де раігіае (пае ІапдіЪпв рапса 
діхівзет, раігіз ваііет ѵігІоІіЪпв ргаеді- 
сапдіз ргоііхіив іттогагег, вед чпід Іасіат? 
поѵаш 9патдат раііог ех соріа діШспІІа* 
Іет. чпід, іпдпат, Гасіат? диае ВЬеппв 
апі ПаЬаІів тідіі аедгедіаг? іат ве тіЬі 
Загтаііса саеде вапртіпепв Нівіег оЪісіеІ...

ПАНЕГИРИКЪ, 
СКАЗАННЫЙ ѲЕОДОСІЮ АВГУСТУ.

V. Било бы долгомъ справедливаго 
уравповѣшенія, чтобы я, сказавъ такъ 
жало въ похвалу твоей родины, остано
вился подробнѣе на восхваленіи доблестей 
твоею отца. Но что миѣ дѣлать? Я испы
тываю нѣкое новое ватрудненіе отъ нзо- 
бнлія. Что мнѣ, повторяю, дѣлать? Обра
титься к» тому, что видѣгь Рейнъ или 
Ваалъ? Но мнѣ представятся Истръ, окро
вавленны* Сариатскнмъ иэбіеніемъ...

Оідііігесі Ьу Соодіе
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X. . . .п і  іпдеіевва ѵегііво саеіат го* 
Іаі... пі віаге воі певсіі: ііа Іп, ітрегаіог, 
сопііппаіів педоіііз еі іп ве диойат огЪѳ 
гѳдваоШш8 ехегсііав вз. Ѵіх іесіа Ніврапа 
вассеввегав: іат 8агтаІісів ІаЬетаспІів 
іевеЪагів... ѵіх НіЬегпт іипт ѵідегзв: іат  
Нівіго ргаеІеінІеЪаз.

...Какъ неустанный круговорота вра- 
щаетъ небо, какъ не можетъ остановиться 
солнце,—  такъ тн, иинераторъ, уиражнялъ 
себя въ постояжеыхъ н вращавшихся какъ 
бы кругонъ заиятіяхъ: только что вошелъ 
ты подъ Испанскія кровли, какъ ухе при
крывался Сарматскими палатками... только 
что видѣлъ твой Иберъ, какъ ухе шелъ 
вдоль Истра...

XIV. . . [Нотіпев деіісаіі ас впѳпіев] 
аррозііав (іарев поп вароге, вед вашріа 
аезМшапіѳя Шів дешош сіЪів асдпіевсе- 
Ъапі, диов ехігешав огіепв аиі розііов ехіга 
Котапшп СоІсЬав ітрегіат ааі Матова 
паа&адіів тагіа тівівзепі...

...[Люди изнѣхенные п расточитель
ные], цѣня предложенный яства не но 
вкусу, а по стоимости, удовлетворялись 
только тѣми кушаньями, которыя присы
лали крайиій Востокъ, или находящаяся 
ва предѣлами РнискоВ власти Колхида, 
или прославлен ныл кораблекрушеніями
моря...

XXII. . . (па епіт, ітрегаіог, апврісіа 
поп Ьаес іапіат 8впІѲЗ ігетапі, дааз аЬ 
огЪе повіго вііѵагот шіегтаііа ѵеі Яшпіпа 
топіевѵе дізйпваопі, вед дааз аеіетпів аг- 
ЬогіЬпз іпассеѳзав апі сопйпиа Ьіете ве- 
рагаіаз апі іпІегАшів аедиогПшв аЪіапсІав 
паіига дівІегтіпаЬ. поп осеапо Іпдов, поп 
Сгідоге Вовіогапив, поп Агаѣз тедіо зоіе 
весигив ѳві: дао ѵіх регѵепегаі потепапіе 
Котаппт, ассе<1іІ ітрегішп. дісатпе едо 
гесеріов зегѵііпт СоіЬоз савігія (оів тііі- 
іет , ІѲГГІ8 ваШсеге саііогет? дісат а ге- 
ЪеШЪав 8агасепіз роепав роііпіі о̂ейегів 
ехреіііав? дісат іпіегдісішп ЗсуіЬів Тапаіп 
еі іпЪеІІев агсов еііат йівіепііз АІЪапі?...

...Твоихъ авспицій, императоръ, тре- 
пещутъ не только тѣ племена, которыя 
отдѣляютъ отъ нашего міра лѣсныя про
странства, плп рѣин, илн торн, но и тѣ, 
которыхъ сама природа выдѣляетъ какъ 
недоступных! по вѣчному зною, или отдѣ- 
ЛѲННЫХЪ ПОСТОЯННОЮ 8иною, или отрѣзан- 
ннхъ водными пространствами. Иидіецъ 
не 0бв80пашенъ океаномъ, Воспоранецъ—  
холодомъ,Арабъ— солнцемъ. Наша власть 
доходить туда, куда раньше едва доноси
лось Римское имя. Говорить ли мнѣ о толп, 
что принятые въ подданство Готѳы доста
вляю» солдата для твоего лагеря, земле
дельца для земель? говорить ли о пюмъ, 
какъ ваказавы мятежные Сарацевы за на
рушено договора? говорить ли о аапре- 
щенномъ Сквѳамъ Танаидѣ и невопн- 
ственныхъ лукахъ бѣгущаго Албанца?

XXXII. . . Ровігето рорпіів ЪагЪаго- 
гат аіігопеат ііЪі орегат Іегге ѵоІѳпІіЬив 
соттіІШі топав іпйаівев оі еі Іітііі та- 
пов вовресіа деседѳгеі еі тііііі апхіііаіог 
асседегеі. Ьас (аа Ъепі&пііаіе реііесіае 
отпев ЗсуіЬісае паііопез іапіів ехатіпіЬов 
сопДаеЪапЦ оі дает гетізегаз іаів ЬагЬа- 
гів ѵідегегів трегавзе (Іііесіига. о гев сіідпа 
тетогаіо! іѣаі воЬ досіЬав ѵехііііздае Во- 
щапів Ьозіів аіідаапдо Котапив еі вірта,

...Наконецъ ты предоставляешь право 
военное службы въ римскихъ войскахъ 
варварсквмъ народамъ, желавшимъ подать 
тебѣ добровольную помощь, — чтобы съ 
одной сторопн ушли съ границы иодозри- 
тельвые отряды, съ другой — присоедини
лись къ нашимь воинамъ вспомогательный 
войска. Привлеченння этой твоей милостью 
всѣ скиѳскія племена стали стекаться та
кими роями, что, казалось, тн повелѣлъ
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сопіга ^аае зіеіегац зедиеѣаіаг игЬездие 
Раппопіае, чаав іпішіса дидат рораіаііопе 
ѵасаѵегаі, тііез ітріеѣаі. ОоіЬив Шѳ еі 
Ниппоз еі Наіапиз гевропдеЬак ад потеп 
еі йІІегпаЪаЬ ехсиЪіаз еі поіагі шйгедаепв 
ѵегеЬаІиг...а).

варварамъ производство набора, который 
отсрочилъ д а  своихъ. Дѣло, достойное 
уномпнанія! подъ вождями и знаменами 
Римскими шелъ бывгиій нѣкогда врать 
Рима; оиъ слѣдовалъ за вначкамн, про- 
тнвъ которыхъ стоядъ раньше, и напол
нял, какъ воинъ, города Панноніи, кото
рые давно опустошилъ враждебнымъ на- 
шествіемъ. Готѳъ, Гуннъ и Аіанъ откли
кался на переклпчкѣ, стоялъ на часахъ и 

-  боялся отмѣткн объ отсутствіи...

Сар. XXXIII соттетогапіиг іп сот- 
рагаііопе рориіі, яиов «тіпах Саасааав еі 
гідепэ Таагав еі іпдепііит согрогат да- 
гаіог Нібіег еіГидегаІ».

...Народы, которые разлилъ грозный 
Еавказъ, холодный Тавръ н закаляющій 
огромныя тѣла Нстръ.

АМВКО$ІѴ$. АМВРОСІЙ.

[Св. Амвросій, епвскопъ Медіодавскій, родился въ Гаддіи въ 333 иди 340 г., обраэованіе полу
чи лъ въ Римѣ и еще въ мододыхъ годахъ былъ видиынъ административнымъ дѣятелемъ. 
Въ 374 г. быль избраиъ епископомъ г. Медіодава и оставался имъ до своей кончины 4 апрѣля 
397 г. Знаменита своей борьбой съ аріанами и императоромъ Ѳеодосіекъ. Съ его именемъ до
шли до иасъ сочиненія эксегетическія, морально >аскетическія, догматическія, рѣчи, письма и 
религіоввые гимны. Изъ эксегетическихъ сочиненій первое мѣсто завнмаетъ Ехатегоп, а 
изъ догматическихъ — Бе йгіѳ. См. о немъ 8сЬапг, ОеасЬ. д. гйш. Ілйег. IV, 1, стр. 286 сл.].

ЕХАМЕВОЫ. ШЕСТОДНЕВЪ.
БГЕ8 8ЕСУЭТ)Ѵ8. ДЕНЬ ВТОРОЙ.

[Текстъ: Согрпа всгірі. есоіезіазі. Ьаііп. Уоі. XXXII. 8. АшЬгозіі орега. Раге 1. Вес. С. ЗсЬепкІ.
ѴшдоЪ. 1897].

Уномвиается «Данувій нзъ западняхъ 
странъ разсѣкающій народы варварскіѳ и 
Ринскіе, пока самъ не скроется въ Понтѣ» 
п затѣмъ: «также Фасндъ, пзливающійся съ 
сѣверной стороны изъ Еавказскнхъ горъ, 
со многими другими низвергается въ Ев- 
ксинское море».

Б ІЕ 8  «ІѴШТѴ8. ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

10, 29 (р. 162 ЗсЬ.). 8ипІ Іатеп а^иа Есть однако нѣкоторые роды рнбъ,
РѴ5сіит допега, диі поп іпдопіі іасііііаіе которыя мѣняютъ мѣста не но легкомн-

3, 12 (рае. 51 8сЬ.) соттегаогаіиг 
<й)аппЫиз де оссідепіаІІЬиз раггіЪиз ЪагЬа- 
гит аЦие Вотапогит іпіегзесапа рорпіов, 
допес ропіо ірзе сопсіаіаг» еі тох (р. 52): 
«ііепщае де зеріепігіопаіі рагіе РЬавіз 
Саасавеіз топІіЪиэ Гизив сит рІагіЪаз аіііз 
іп Еихіпит ее ргаесірііаі таге».

1) ОоіЬиз, Ниппиз, Наіавпэ соттетогапіаг еііат сар. XI.
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Іоса тиіепі, вей Гоѵепді рагіив песевяііаіе, 
дает оррогіаао аідае 1е#Што ргосгеапіез 
Іетроге ех ріогітів Іосів ас сігѵегво тагів 
віпи теіаі соттапі сошіііо сопѵепіепіев 
сопіапсіо автіпе адаі1опІ8 Яаіов реіипі 
е( а<1 іііид веріепігіопаііит таге раіЧіит 
диадат паіагае Іе^ѳ сопіепдипі. (Іісав, ві 
авсепдепіев ѵідеав, геота диоддат евве; 
ііа ргоптпі васіавдие іпіегзесапі рег Рго- 
ропіідет іп Бохіпот ѵіоіепіо ішреіа рго- 
Ааепіев... [р. 168] чаі<1 ааіеш гаііопаЬШпв 
Ьос рівсіат Ігапаііи, саіаз гаііопет диідет 
тегЬів поп ехріісапі, вед ііасіів Іосшгіиг? 
регвапі епіт аевШів Іетроге ад ігеіит 
Ропіі, ео диодгеіідао тагів віпп Ьіс віпаа 
диісіог віі. поп епіт воі еі йасіа даатдіи 
сеіегів іттога&аг, еадие йі саава а( поп 
отпет адиат ехЬаагіаЬ, диае диісів ас 
[р. 164] роІаЪіІів віі. чшв ааіет ідаогеі 
диод еііат еа диае тагШта вопі адиів 
ріегитдпе ёаісіѣав деіесіепіиг? депідае 
дат Яатіпа ведиипіиг еі ад варегіога 
азсепдипі, бгедиепіег аііепі рівсев яепегів 
саріипіаг іп Йаѵ іів. сат Ьаес ідііиг саава 
Ропіпт іШз іасіаі дгДИогет ѵеі диод аев- 
Іав іетрегеі воііетпів іШс Яаіив адиііопів, 
Іит‘ орогіипіогет сеіегів іодіеапі, іп дао 
допегаге еі рагіив роззіпі ргоргіоз епиігіге, 
диод іепегі Геіив ІаЬогет аііепае ге і̂опія 
Гегге ѵіх роввіпі. диов іШс Гоѵеі аегіз 
Ыапда сІетепНа. ііадие регасіо типеге 
отпев вітаі ео дао ѵепегаиі адтіпе геѵег- 
Іипіиг.

30. (Зиаепат івіа віігаііо сопзідегетиз. 
оЪіесіиз еві Ропіі віпиз Ьогеае сеіегогит- 
дие ѵепіогит тіо1еп(і&8ітів НаІіЬиз, ипде 
$і вгаѵіз іШс ргоссііа Лті, Іетревіаіез то- 
ѵепішг, ііа аі дѳ ргоАіпдо Ьагепа ѵегШиг, 
спіаз геі васіив Ъагеповаз іпйісіо віі, даі 
ѵепіогит то(а іпвагвепв аШив, (от ропдеге 
дгаѵіог Ьаад даЬіе поп воіат паѵідапІіЬпз, 
вед еііат тагШтів ірвіз апішапІіЪив іпіо- 
ІегаЬіІіз ЬаЬеІиг, асседіі іііид диод сат  
ріигіта еі тахіта Ропіо Йитіпа тівсеап- 
Іиг, (пт ЬіЪегпо Іетроге віпав ірве Л-ідідіог 
еі Іоггепішп гівевсаі ад1арза; ргоріегеа

слію, а ради необходимости всвормлевія 
приплода, воторнй ови пропэводятъ въ 
удобное н установленное природою время 
в врн этомъ, кавъ бы по общему согласію 
стекаясь иэъ множества мѣстъ в разныхъ 
залнвовъ моря, густыми стадами направля
ются въ вѣявію аквнлова н по нѣкоему 
закону природы стремятся къ этому морю 
сѣверннхъ частей септа. При нидѣ нхъ 
двпженія вверхъ можно сказать, что это 
какой-то потокъ. Такъ они прорываются и 
раэсѣкаютъ волны но Пропонтвдѣ, бур* 
нымъ стремленіемъ направляясь въ Ев- 
ксвнъ». Что же равумнѣе этого перехода 
рыбъ, причину вотораго онѣ не объясняютъ 
словами, но какь-бы говорятъ самими 
фактами? Въ лѣтнее время онѣ стремятся 
въ Повтійсвій пролввъ, потому что этотъ 
з&ливъ прѣснѣе остальныхъ морсвнхъ за- 
лввовъ. Ибо солвце ве оребнваетъ на 
этомъ морѣ такъ же долго, какъ на дру- 
гвхъ, н это служить причиною того, что 
ово не исчерпываетъ всей воды, которая 
прѣсна и годна для питья. А кто же не 
знаетъ, что даже морсвія оюивотныя по 
большей части любятъ нрѣсныя воды? На- 
вонецъ, пока онѣ . слѣдуготъ по рѣкамъ и 
поднимаются къ верхнимъ ихь частямъ, 
часто въ рѣкахъ ловятся рыбы чужого 
рода. И такъ какъ эта причина дѣлаетъ 
Понтъ болѣе пріятнымъ для нихъ, или то, 
что обычвое тамъ дуновеніе аквилона умѣ- 
ряетъ зной, онп счптаютъ его удобнѣе 
другихъ морей для произведевія и вскор- 
мленія своего прпплода и потому, что 
нѣжные мальвв едва ли моглв бы перено
сить пеудобства чужой мѣстности. А тамъ 
пхъ грѣетъ пріятпая мягкость климата. 
Итакъ, нсполнивъ свой долгъ, онѣ всѣ 
вмѣстѣ возвращаются тѣмъ же стадомъ, 
которымъ проплыли.

Посмотримъ, въ чемъ заключается при
чина этого явленія. Понтійскій заливъ 
открыть для сильнѣйшаго дуновенія борея 
п другихъ вѣтровъ, вслѣдствіе чего, если 
тамъ свпрѣпствуетъ жестокая буря,пронс- 
ходитъ такое движеніе воздуха, что со 
дна моря поднвмается песовъ; довазатель* 
ствомъ этого служатъ васыщеввыя песвомъ 
волны, который, выше поднимаясь подъ 
вліяніемъ двихенія вітровъ и будучи тя
желее по вѣсу, бевъ сомвѣнія становятся 
певнвоспмы ве тольво мореплавателямъ, 
но п еамимъ морсввмъ животиымъ. Сюда
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рівсев іанщиат агЬіІгі внепіогшп аезіаіе 
Шіс аврегапкіз аигаѳ сіетепііат саркаге 
сопвнегипк, сиіиз атоепікакѳ регйтскі гиг- 
виз Ьіѳтів аврега десііпаге сопкепдппк ек 
веркепкгіопаііз ріа^ае заеѵа Лцрепкев іп 
темпов ее віпиз сопГегішк, ія диіЬив аик 
ѵепкогит тоіііог вік ріасідіказ аик воіів 
воіѳаі ѵегпаге кетрегіез...

присоединяется то, что въПонтъ внадаетъ 
множество велнчайтвхъ рѣкъ н что въ 
зимнее время самый заливъ бываетъ хо- 
лоднѣе в его теченіе замерэаетъ. Поэтому 
рыбы, какъ бы судьн теченій, лѣтомъ 
обычно пользуются тамъ мягкостью бодря- 
щаго климата и, насладившись его пріят- 
ноетью, зимою снова стараются уионнться 
отъ суровости н, нзбѣгая жестокости сѣ- 
верной страны, удаляются въ другіе зали
вы, въ которыхъ или мягче спокойное вѣя- 
ніе вѣтра, или солнце грѣетъ по весен
нему...

21, 68 (р. 191 8сЬ.)... шШі віс годот, 
поп Регвае, дні г̂аѵіввішав іп зиЬсІіков 
ЬаЬепк Іе е̂в, поп Ів<1і, поп рорніі 8агша- 
кагит іапіа днапка арев гетегепііа сіеѵо- 
кіопів оЬвегѵапе...

... Никакіе народы,— ни Персы, нмѣю- 
щіе самые стропе законы по отношенію 
въ нодвластннмъ, ни Индійцы, ни народы 
Сарматскіе не относятся къ своимъ царямъ 
съ такимъ почтеніемъ и преданностью, какъ 
пчелы к» своей мамкѣ...

ЕХР08ІТІ0 ЕУАКОЕЫІ ЗЕСШБИМ ОБЪЯСНЕНІЕ ЕВАНГЕЛІЯ ОТЪ
ШСАМ. ЛУКИ.

[Текстъ: Мідпе, Ракгоі. ЬаЦ т. XV].

Иввлеченія н переводъ А. I. Малеина.

ЫВЕВ X . КНИГА 10-Я.

Сар. XXI, ѵѳгз. 9. С ит анкет аидіе- 
гіків ргаеііа ек оріпіопев ргаеііогит.

<3иапка а и іет  ргаеііа ек диав оріпіопев 
ассерітив ргаеііогнт! СЬиппі іп Аіапов, 
Аіапі іп СокЬоз, ОоіЬі іп ТауГаІов ек 
8агтакав іпзиггехегипі. N03 диодпе іп II- 
Іугісо ех8и1в8 ракгіае во іЬ оги т  ехвіііа 
іесегипк, ек пошішп евк йпіз.

Когда же вы услышите сраженія н 
нредставленія о сраженіяхъ.

А о какихъ огромныхъ сраженіяхъ и 
о вавнхъ прѳдставленіяхъ о сраженіяхъ 
мы узнали! Хунны возстали на Алановъ, 
Алавы на Готеовъ, Готѳы на Тайфаловъ н 
Сарматовъ. Даже и насъ изгнанія Готеовъ, 
сдѣлалн въ Иллнрикѣ изгнанниками изъ 
отечества, и еще нѣтъ конца.

І)Е ЕХСШІО ІШВІ8 НІЕК080ЫГМІТА- О РАЗРУШЕШИ ГОРОДА ІЕРУСАЛИМА 
^ Е  ЫВВІ (ЗиШОЛЕ. ПЯТЬ КНИГЪ.

[Текстъ: Мі^пе, іЬіс!.].

ЫВЕВ II. КНИГА 2-я.

Сар. IX. Аікег /и і̂еив агта Котапа Другой (т. е. Ллександръ Великій), 
нвдне ад гедпа Савріа ек ехігеюа виЬаскае нгбѣгая Римскаго оружія, нобѣдоносно

1) «Ріегідие таз. Таііаіов; шеііиз аііі аЦие ейік. Тау/'аЛов». Мі^пе.
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Рег8І<іІ8 аЦаѳ Іпдогшп зесгеіа ѵісіог рег- 
ѵвпіК тавпі потеп оѣііппіі, даіа тахітов 
отпіат поп Іасеввіѵіі...

... Ріогіті рорпіі вех Іазсіот ѵігвпііз 
теіи іпсііпапіаг. Авіа, Ропіав, ЕпіосЪі, 
ЗсуіЬаѳ Котайез, Таогісі ЗсуіЬае, Маеоііа- 
дие гедаа, ВоврЬогаіодае отпев Еотапо 
ітрегіо ваЪісіопіиг...

Ы ВЕВ  Ш .

Сар. XIX. Ыеочае агЬз тешогаіа Біа- 
пае ЗсуіЬісае сопаесгаіа, іалщпат а 8су- 
іЬіэ сопдііа, е( арреііаіа сіѵііаз ЗсуіЬагит, 
пі Мавзіііа Огаесогит: вііав Іосі десіагаі 
ів^епііат дигіііат сопіііогів, райепііа 
тадо сатрогит, цват сопдпсіЪіІіа ЪаЪіІа- 
Ііопів овоі деіевівве.

Ы В Е В  У .

Сар. іі. Рег ідет іетров Аіапі, депв 
Гега еі діп і&по(а повігів, диод іпіегіогит 
Іосогшп діШсиІІаІе е( сіаивіго рогіае Гег- 
геае диат та^пив Аіехапдег ргаѳгиріо 
Таигі топіів ітровиЦ іиво, сит сѳіѳгіз 
іегіз еі іпдотііів іпігогвит вепііЪия соЬі- 
ЪеЪапІиг. ІпсоІеЪапЬ ЗсуіЬісит Тапаіт 
ЙпШтадие еіиз еі Маеоіідів раіидев, ѵеіиі 
диодат сіаиві сагсеге тетогаіі іпдопіо 
ге#ів, иі виаз Іеггаз ехегсегепі, аііепаз 
поп іпсизагепі. Зе<1 біѵе оЬ віегіІіШет 
Іосогит, диод аѵагі ѵоііэ адгісоіае зрегаіа 
сиНигае поп гевропдеЬаІ Гесипдііав, віѵе 
ргаедапді сирідііаіе гедет Нугсапогит чиі 
Іосіз ргаеегаі, воІІісНагипІ, ргеііопе ап де- 
Іепвіопе іпсегіит, иі гевегаіа рогіа, егир- 
Ііопіз зіЬі соріат дагеі: дио ітреігаіо 
іпіидеге зе допИ Медогит; еі ітрегаіів 
Ъгеѵі ѵеІосіЬив едиіз еі аііів рагііег ад 
дехіегат пѳхіз, іп диоя рег ѵісез сит Гогеі 
ІіЬіІит дезііігепі, іоіат ргоре ге^іоиет 
регситѵеге: иі ргіто рсгІигЬаЛпІ отпіа 
таіогіздиѳ тиШіидіпів ересіет дагепі, 
адѵегзиз диат пиііив Ги̂ ае Іосиз ѵасагеі: 
деіпде сігситѵепіів отпіЬиз, диапіат ѵеі-

достигъ вплоть до Каспійсввхъ царствъ и 
враевъ побѣжденной Персіи в даже до 
таннотвъ Нндоръ, онъ получнлъ имя Вели- 
каго, тавъ вавъ вѳ тревожнлъ величайшихъ 
и п  всѣхъ...

Весьма многіе народы превлоняются 
изъ страха предъ прутьями шеста связовъ. 
Азія, Понтъ, Евіохп, Свиеы кочевники, 
Сквеы Таврскіе, и Маотійскіл царства н всѣ 
Воспоранцы подчиняются Рвмсвой власти.

КНИГА 3 - я .

И потому упомянутый городъ (т . е. 
Скиѳополь Палештѣ) посвященъ Сане
евой Діавѣ, вакъ основанный Свнѳами, н 
названъ общиной Сввеовъ, какъ Масси- 
лія — Гревовъ; положеніе мѣста увазуетъ, 
«то врожденная суровость основателя 
избрала для вользовавія болѣе прнгодвыя 
поля, чѣмъ удобныя жилища...

КНИГА 5-я .

Въ тоже самое время Аланы *), племя 
дикое и долго непзвістное нашимъ, такъ 
кавъ они сдерживались внутри вмѣстѣ съ 
прочими дпкими и неукротимыми племена
ми непроходимостью мѣстности внутри 
страны и вапоромъ желѣзной двери, кото
рую воздвигъ великій Алевсандръ на от- 
вѣсномъ хребтѣ горы Тавра. Они населяли 
Скнѳскій Танандъ и погравичныя съ пимъ 
мпста а Мэотидсвія болота, какъ-бы за
ключенные въ вѣвоей темницѣ талантомъ 
упомяпутаго государя для тою, чтобы 
обрабатывать своп земли и не тревожить 
чужпхъ. Но плп по безпюдію ыѣстностп, 
тавъ кавъ ожидаемое отъ обработки пло- 
дородіе не соотвѣтствовало желавіямъ 
алчпаго земледѣльца, или по жадности въ 
добычѣ они лроспли Нркавскаго паря, 
воторый начальствовалъ вадъ той мѣст- 
ностью— непзвѣстно подвупомъ или угро
зою — чтобы онъ отворплъ ворота п пре- 
доставилъ возможность вылазки; достпгпѵвъ 
этого, они обрушплпсь на племя Мвдянъ 
п, скоро добывъ себѣ быстрыхъ копей, а 
равнымъ образомъ привязавъ справа дру-

1) 1>о Ьас Аіагіогат іпспгаіопѳ сі. Ріаѵіі ІоверЪі Вб Ъ. Іий. VII, 7 (ѵоі. I, р. 484).
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1еп(, 8(га^ѳ едііа, ргаедат аЪдисегепІ. 
Егаі епіт гедіо рориіо й^иепя еі ресогів 
аЪипдапв; 4пае пиііо гевізіепіе Гасііе раіиіь 
дігерііопі. 8і диідет ірве Расогив Мѳдо- 
гит гех іп аѣзігива Іоса ее сопіиііі, ваіпіі 
роЬіив даат ге&по сопаоіепв; ііа иі ахог 
еіив ас ІіЬеН ас сопсиЬіпае саріае аѣ Аіа- 
пів сепіот (аіѳпііз ровіеа гедітегепіаг. 
Кес Тугідаіев Агшешае гех ітшопів ййі 
регісиіі, вед аііепо шаіо саиЙог, ревіет 
ргаеѵідіі; еі ѵігііііег даідѳт ѵоіоіі оссиг- 
геге, иі а йпіЪиз виів Ьовіет аѵегіегѳі. 
Бит ргаеііаіаг. Іатеп Щиео іпвегіав, іп 
роІезЫѳт Ьобіішп тіѵив сопсеввегаЦ пі 
ргаеасиіо &1адіо подит іпГогтет ѵеіосііѳг 
іпіегсідіввеі. Иат іпвоіепііа яиадат рго- 
ргіае іогіііидіпіз еі іп саеіегов девресіи 
вирегЪо, вітоі аі іатШагет віЪі етіппз 
десегпепді сопвпеіидшет, геАцрепОДие 
іасиИаіет Ггаиде Іаіі ргаеіехегепі; ^ и еоз  
іасеге аЦиѳ Ьовіега іппесіеге, агз Аіапіз 
Ьеііапсіідие тов езі.

гнхъ, чтобы поочередно перескакивать на 
ннхъ но своему желанію, овн объѣхали 
почти всю страну чтобы ояерва привести 
все въ вамѣшательство и произвести вне* 
чатлѣніе большей, чгъмъ есть на самомъ 
дѣліь топы, отъ который невозможно ни
куда убѣжать, а потомъ, окружнвъ всѣхъ 
н устронвъ рѣзню, угнать какую угодно 
добычу. Ибо страна была многолюдна н 
изобиловала скотомъ; бевъ сопротивления 
от  легко была доступна грабежу, если 
только самъ царь Мидянъ, Пакоръ, уда
лился въ недоступная мѣста, заботясь 
скорѣе о своемъ спасеніи, чѣмъ о царствѣ, 
такъ что жена, дѣти и наложницы были 
захвачены Аланами, а впослѣдствін выку
плены за 100 талантовъ. Не былъ избав- 
ленъ отъ опасности п‘ царь Арменін Тн- 
ридатъ, но, ставь осторожнымъ отъ чужого 
бѣдствія, онъ провидѣлъ гибель п желалъ 
правда мужественно сопротивляться, что
бы отвратить врага отъ своихъ предѣловъ; 
однако во время сраженія опъ чуть было 

'не попалъ отъ наброшенной петли жнвымъ 
во власть враговъ, еслн-бы не раарубплъ 
проворно преострымъ мечемъ безобразнаго 
уела. Ибо Аланы нскусиы, и у ннхъ въ 
обычаі накинуть петлю н опутать врага 
вслѣдствіе какой-то надмеп пости отъ соб
ственной храбрости и гордаго презрѣнія 
къ прочимъ, а вмѣстѣ п для того, чтобы 
прикрыть подобной уловкой любезную пмъ 
привычку сражаться издали и способность 
убѣгать.

ЕРІЗТОІіАЕ. ПИСЬМА.
[Текстъ: Мівпе, ѵ. XVI].

СЬАѲЗ. I. ЕРІ8ТОІіА XXI.

8егшо соиіга А и хепііит де Ьавііісіз 
Ігадепдів.

22. Егдо Аихепііив еіоііиг, Мегсигіпив 
ехсІшШиг. Цпит рогіепіиш ееі, дио потіпа. 
Еіепіга пе совпобсегеіиг диів еввеі, тиіаѵіі 
віЬі ѵосаѣиіит; и^иіа Ьіс Гиегаі Аихепііив 
ерізсориз Агіапив, ад десіріеидат ріеѣет, 
4иат Ше (епиегаЦ ве ѵосагеі Аихепііат. 
Миіаѵіі егдо ѵосаЪиІит, вед регйдіат поп 
тиіаѵіі: ехиіі Іирит, вед іпдиіі Іирит. 
КіЬіІ ргодеві ^иод тиіаѵіі потеп: диід 8і( 
а^повсііиг. Аііив іп ЗсуіЬіае раггіЬив діое-

отд . і. письмо 21-е.

Бесѣда противъ Авксентія о пере- 
дачѣ базиликъ.

Итакъ Авксентій изгоняется, Меркуринъ 
исключается. Это—одно чудовище, только 
съ двум  ̂ именами. Ибо, чтобы не быть 
узнаннымъ, кто онъ, онъ перемѣннлъ себѣ 
названіе, чтобы именовать себя Авксен- 
тіемъ для обмана того народа, который онъ 
увлекъ, такъ какъ ранѣе онъ былъ здѣсь 
епископомъ Аріанскимъ Авксентіемъ. 
Итакъ онъ перемѣнилъ названіе, но не 
перемѣннлъ вѣроломства: снялъ личину
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Ьаіаг, аііав Ьіс ѵосакиг: потіпа рго ге^іо- 
піѣиз ЬаЪек. НаЪек ег^о іат дао потіпа, 
ек ві Ьіпс аііо рѳггехегік, ЬаЬеЬік ек кегкіит. 
(^аотодо епіт ракіекаг нк тапеак еі ѵоса- 
Ънінт ад канкі всеіегів іпдісішп? Міпога 
&сік іп ЗсукЬіа; ек ііа егиЪиіЬ, ак тикагек 
ѵосаЪиІит: всеіегакіога Ьіс аивиз езк; ек 
ѵоіек, даосатдае реггехегік, потіпѳ воо 
ргоді? Тапіогпт ророіогшп вапртіпет 
тапа виа всгіЪек, ек рокегік сопвівкеге 
апіто?

ЕРІВТОЬА XXIV.

Атѣговіав Уаіепкіпіапо ітрегакогі.

8. Ѵіде аикет диід іпкегвік іпкег каав 
тіпікакіопев, ек Ѵаіенкіпіапі аортвіі раегі 
тапваекидіпет. Та ва§ікаЪав диод ЬагЪа- 
гогит вкіракив а^тіиіЬив Ііаііае ке іпГип- 
дегев: Уаіеиііпіапив Ншшоа аЦие Аіапов 
арргоріпдиапкев баіііаѳ рег Аівтаппіае 
кеггав геЯехік. (^иід ЪаЪек іптісііае, ві Ваико 
ЪагЬагов сит ЪагЪагів Гесік десегпеге? 
(^иопіат дит (и тііікет Котапит оссирав, 
дот ів адѵегвит ее икгіпдие ргаекепдік, іп 
тедіо Котапі ітрегіі віпи ІикЪипді рори- 
ІаЬапІаг КЬекіав; ек ідео адтегзив ІикЬип- 
дит Ниппив ассікпв евк. Ідет Іатеп яиіа 
де ЯпШто ргокегеЪак Аіетаппіат, еііат 
де ѵісіпіа таіі иг е̂Ъаі Саіііав; соаскив евк 
ІгіитрЬов ваов девегеге, пе (а кітегев. 
Сопіег аігіиздие Гаскит. Ти іесіаіі іпсиг- 
загі ВЬекіав, Ѵа1епкіпіаші8 зао МЫ а иго 
расеш гедетік.

АВ ОРЕКА 8. АМВК08П 
АРРЕЯОІХ.

Е хровіііо вирег веркет ѵівіопев 
ІіЪгі Аросаіурвів.

БЕ ѴІВКЖЕ «ШАВТА.

Сар. УII, ѵ. 12. Ек десет согпаа диае

волка, но надѣлъ личину воіва-хе. Польза 
отъ тою, что онъ пзмѣннлъ пня, нѣтъ 
никакой: можно узнать, что онъ такое. 
Ипынъ слылъ онъ въ странахъ Скиеін, 
инымъ назывался вдѣеь: онъ ннѣетъ имена 
но страпамъ. Итанъ два вмени онъ ухе 
нмѣетъ, н если отсюда отправится въ дру
гое мѣсіно, будете нмѣть и третье имя. 
Ибо какъ онъ нотернитъ, чтобы у него 
оставалось названіе для доказательства о 
столь великомъ алодѣянінѴ Меньшее со- 
вершилъ онъ въ Скиеіи, и такъ устыдился, 
что изнѣннлъ названіе; па болѣе преступ
ное отважился здѣсь; н онъ пожелаете, 
куда ни отправится, выдать себя своимъ 
именемъ? Бровь столькихъ народовъ под
пишете собственною рукою н сможете 
успокоиться душой?

ПИСЬМО 24-Е.

Амвросій императору Валентиніану.

Но посмотри, какая разница между 
твонмн угрозами п кротоотью державнаго 
отрока Валентпніана. Ты нскалъ того, 
чтобы окруженному полчищами варваровъ 
обрушиться па Италію: Валентиніанъ от- 
страннлъ Гунновъ н Алановъ, приближав
шихся къ Галліп по странамъ Алеманніи. 
Что ненависти въ томъ, что Бавтонъ за- 
ставилъ варваровъ сражаться съ варвара
ми? Такъ какъ когда ты занимаешь римсквхъ 
солдатъ, когда они растягиваются съ обѣ- 
нхъ сторонъ противъ себя самихъ, Юѳунгн 
опустошали Ретіи въ самомъ центрѣ 
Римской державы, н потому Гунны были 
приглашены протнвъ Юеунговъ. Однако 
онъ-же, попирая со свопхъ граннцъ Але- 
маннію н угнетая сосѣдствомъ бѣдствія 
Галліи, былъ вынуждепъ покинуть свои 
тріумфн, чтобы ты не боялся. Сравни по
двить того н другого. Ты устровлъ набѣгъ 
на Ретін, Валентиніанъ купнлъ тебѣ миръ 
свонмъ золотомъ.

ПРИБАВЛЕНІЕ БЪ ТВОРЕНІЯМЪ СВ. 
АМВРОСІЯ.

Объясненіе семи видѣній книги 
Апокалипсиса.

О ЧЕТВЕРТОМЪ ВИДѢНІИ.

И десять роговъ, которые ты видѣль,
23
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ѵідівіі, десет ге&ев воп(, дпі ге^пат поп- 
дат ассерегіті.

... Зі^пібсапі:... еа гедпа, рег даае Во- 
тапот ітрегіит девігасіпт ев(. Рагіет 
папщае Авіае рег ее ргітііаз аЪвіпІепшІ: 
ровіеа ѵего 8агасепі іоіат виЪе$егппІ: 
Ѵапдаіі АГгісат аіЪі ѵіпдісатегппі, боіЬі 
Ніврапіаш, ЬопдоЪагді Ііаііат, Вигдипдіо- 
пез баіііат, Ргапсі Оегтапіат, Нпппі 
Раппопіат: Аіапі аоіет еі Зпеѵі тоІЬа Іоса 
деророіаіі вппі, дпае еогит виЪіасеЪапІ 
діііопі.

суть десять царей, которые еще не полу
чили царства.

Десять роговъ означаютъ... тѣ царства, 
черезъ которыя разрушена Римская дер
жава. Ибо часть Азін они отняли издавна 
сами собою, а затѣмъ Сарацины покорили 
всю; Байдалы присвоили себѣ Африку, 
Готѳы Испанію, Лонгобарды Италію, Бур- 
гундіонн Галлію, Франки Германію, Гунны 
Паннонію, Аланы-жѳ и Свевы опустошили 
много мѣстъ, которыя подчинены были ихъ 
власти.

РЬіІоворЪогпга а іідпоі ер івіоіае, 
ди огат ЬаЬеІиг іпіегргев  

8. АтЬговіиз.

А М А 0 Н А В 8 І8  С Е О Е В О .

Едо, Ьудогит гех, іп бгаесіат адѵепі, 
бгаесогит тогеа еі віадіа еі іпвШиІа 
регсеріигив. Аиго аиіет піЬИ едев, ваіівдие 
тіЬі еві, иі ад ЗсуіЬав гедеат теііог аЦие 
досііог. Уепіат (атеп ід  іе Загдеів, ріи- 
гіті Іасіепв ііѣі Гатіііагет е( атісит 
йегі.

Нѣсколько пнсемъ фнлософовъ, 
переводчпкомъ которыхъ считается 

св. Амвросіб.

АНАХАРСИСЪ к р е з у .

Царь Лидянъ, я прибыль въ Грецію, 
желая воспринять нравы, занятія и учре- 
жденія Грековъ. Въ золотѣ-жѳ я нисколько 
не нуждаюсь, п для меня достаточно, чтобы 
вернуться въСкиѳамъ лучше и образован
ное. Однако я явлюсь къ тебѣ въ Сарды, 
такъ какъ очень высоко ставлю сдѣлаться 
твоимъ близкимъ и другомъ.

КѴРІѴ5 ГЕ5ТѴ5 АѴІЕЫѴ5. РУФІЙ ФЕСТЪ АВІЕНЪ.

[Р о д о м ъ  и з ъ  Э труріи , п о то м о к ъ  ст о и к а  Г . М у со н ія  Р у ф а , ж и л ъ  во  2-й ш и о в и н ѣ  ГѴ в . О т ъ  него  
со х р ан и л и сь  с ти х о тв о р н ы е  п е р е в о д ы : 1) А р& товы хъ  Ф аіѵ оцеѵ а ■ 2) « З е н л е о п в с а в ія  Д іо и и с ія »  
(1393 ге к сам е тр а ), з а т ѣ м ъ  о т р ы в о к ъ  и з ъ  « О г а  т а г і і і т а » ,  —  н а п и с а н в а г о  ям бическим и тр и м е
т р а м и  о п и с а н ія  б е р е г о в ъ  А тл а н т и ч е с к а я »  о к е а н а  о т ъ  Б р и т а н н іи  д о  Г и б р а л т а р а , б е р е го в ъ  С р е- 
ди зем н аго  и Ч е р в а г о  морей (сохран и лось  то л ьк о  н ач а л о : о т ъ  б е р е го в ъ  Б р и т а н н іи  до М ассиліи). 
См. о  н е м ъ  З с ѣ а п г ,  О евсЬ . а . гО т . Іл і іе г .  IV , 1, с т р . 13 с л .— Т е к с г ь :  К и й  Р е в іі  А ѵіепі с агш іп а  

гес . А И гед Н о і д е г .  А д  А е в і р о п іе т  1887].

[БЕЗСВІРТІО 0ВВІ8 ТЕВВАЕ] *). ОПИСАНІЕ ЗЕМНОГО КРУГА.

Уѵ. 28— 33 *).

Еигорат аЦие Авіат Тапаів дівіегтіпаі Европу и Азію разгранпчпваетъ рѣка
атпів. Танапдъ. Вытекая далеко изъ предѣловъ

1) Іп  Н о И е г і ед іііо п е  деев і і і іа іа в . Іл і іе г а в  адд епдав ѵеі о т і і іе в д а в  іп  іе х іи  ап сів  еп о іа ге  
( а і  Гесіі Н оЫ егпз) в а р е г в е д іти в . А д п о іа ііо п ев  сгШ сав ѵіде віз ар о д  Н о ід е г и т . 2) С?. Б іо п у -  
віі Регіед. т т . 14— 22 (ѵоі. I ,  р . 178 вд.).
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Шс ве Вагтаіісіэ еѵоіѵепз йшЬия аііег 
Зсівзив Агаіео ргіив аедиоге, іат впив ипсіа 
ЕМиіІ іп ЗсуШат; ргосоі Ьінс Маеоіісіа

ТеіЬуп
Іпігаі еЬ іпвегіо Ггеіа реіііі ѵавіа Йиепіо, 
Ізтагіеідоѳ гідеі ветрег ЯаЪгів Адшіопів.

Сарматскнхъ н будучи сначала раэрѣзанъ 
водою Аракса, онъ затѣмъ вливается въ 
Снпѳію; далеко отсюда входить въ Мэо- 
ті&скую Тиѳію, гоннтъ влившимся пото- 
комъ пространный морскія води н всегда 
мерзнетъ подъ дуновеніемъ Исмарійскаго 
Аквилона.

Ѵѵ. 39— 43.

Саеврѳв Іегрт іасепя Авіае виссейіі іп огая, 
Іттепвнздпѳ то<іі ргоіепйііаг: Ьіс Іаіав

агіапв
Сазріа сопііпеіі Ггеіа деворег, а^не (нтепіі 
Ргохітиз Еохіпо еві: Авіат сопіегтіпав івіѳ 
Еагоратдае весаі...

Лежащая сзади земля подходить къ 
побережьямъ Азіи и тянется на неизмѣ- 
римое пространство; затгьмъ, суживая 
свои стороны, доходить сверху до Каспій- 
скихь водь н весьма близка къ бушую
щему Евкоину: онъ, служа границею, раз- 
дѣляеть Азію и Европу.

Уѵ. 54

Ахе Ьусаопіае г агент Гасів, аЦпе нѣі (Іага 
ВеШвегаІогев пиігіі Іеііив Агітаврав, 
ІТотіпе Заінгпі Іаіе іасеі аедногів ішсіа.
Ніс депзаіа ваіі віапі тагтога, рі#гадие

ропіі
8е паіага іепеі, питяиат гаіі еШааз Ьнтоп 
Могінав Ьіс Огаіо регЬіЬеІиг внг е̂в ін нва 
Бепідае, даосі Іепіо віареаі ріадо заіза

ргоГапйо,
Уеі дао<1 зоіе сагенз рагв огЬіз Іаеіга гі-

вевсаі.
Уіх ЬеЬев Ъав огав агйог Тііапіиз аййаі,
Уіх еѵесіа йіев Шнтіпаі, отпедне Іаіе 
Ртрте іепеЬгова саеінт внЫехіІаг аеІЬга.

Ѵѵ. 214

Ініегіав Іаіо Ропінв ве дог^Не ЛішШ, 
ІІпдагатдив ргосні Іаінв ехріісаі, ангеа

РЬоеЪі
фоа гоіа ригрпгео гереііі соптеха внЬ огіп. 
8іс оЫідиа тагів рапдшгіаг (Іепідае йогза, 
Ш таінііпіз іпсііпѳпі аецнога Ьаѣепіз, 
Ьоп&іог ані Ъогеае сопседаі ртгдов іп ахет. 
Роніив епіт повігае віпнв еві атріізвітив

ипйае.

-64»).

Далѣе, подъ осью Лнкаонскаго свѣтпла 
н тамъ, гдѣ суровая земля пнтаетъ вонн- 
ственныхъ Арнмасповъ, широко разсти- 
лается водное пространство подъ нменемъ 
Сатурнова. Здѣсь стоять сгущенный воды 
океана, прврода моря держится въ бездѣй- 
ствіи, и никогда не движется текучая влага. 
Эта бездна, наконецъ, въ греческомъ міро- 
созерцаніи считается мертвою, потому что 
соленое пространство цѣпенѣеть въ не- 
движномъ морѣ, нлн потому что эта часть 
земного круга, лишенная солнца, безобразно 
мерзнетъ. Эти побережья едва обвѣваетъ 
слабый жарь Титана, едва освѣщаетъ по- 
явнвшійся день и вее небо широко и густо 
заволакивается мрачнымъ туманомъ.

—254 *).

Далѣе разливается Поить широкой 
бездноВ п далеко растягиваетъ берега сво
их» волнъ, гді влатоѳ колесо Феба подни
мается подъ пурпурнымъ востокомъ. За- 
тѣмъ извилистые хребты моря простира
ются такъ, что склоояютъ воды къ утрен- 
нимь браздамъ, илп болѣе длинная бездна 
подходить къ осн Борея. Ибо Понтъ есть 
обширнѣВшій заливъ нашего моря. Слѣва

1) СГ. Біоп. ѵт. 27—35. 2) СГ. Біоп. ѵт. 142-168.
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Ниіс Авіа аЪ Іаеѵів ргаесіпдііпг Богоравное 
Ехсіріі, адѵег808дае деЬіпс ве ТЬгасіаѳ агіаі 
Воврѣогоз еі іеппі ѵіх рапдііиг огів Ьіаіо 
Аі ^аа (Шисіо Ропіив дівіепдііог аевіо,
Еі роггесіа тагі Іеггае іп^а Іоп і̂иа іпігапі 
Іп реіартв, Ігасіодие ѵа о̂ воа Іііога Ивдапп!, 
СаеврНе РарЫа^опит ргогііі вахова Са-

гатЪіз,
АИега зе сааіев вітііів ргосаі агіеіів огі, 
Бита ргиіпово яиа Іогреі Таигіса саеіо, 
Ехегіі, еі Іепіа Іаіе ргешіі ае400га йгопіе. 
Етіпиз івіа поіот ѵійеі, агсіов етіпоз Ша. 
Рогго іпіег Йисіиз ас Гові шагтога ропіі 
Ргохіта сеівогот віс вопі віЬі догва іидо*

го т ,
^оатѵіз ѵавіа ваіі тоіез іпіегвиіі агсев,
Ш ветіпі вЦ (оппа тагіз. 8ед ЬгасЬіа

ропіоз
ГіпіЪов агсіоіз, ѳоаѳ Іисіе іп огіит,
Еі доа ргопа діев аігів іпѵоіѵііиг отЬгів, 
Моііііег іпсііпапв, ЗсуіЬісі бресіет іасіі

агсоз;
АІ Іеріді де рагіе поіі дігвсііог огат 
Сопііпоопцаѳ іасепв, гі^іді виЪ іта^іпѳ пегѵі 
Тепдііиг: ехседіі сопбпіа воіа СагатЬів 
Іп Ьогеат уегдепв. Ьогѳаіі гигвиз іп агсіо 
Оге вшив раіоіо МаеоШіз аііа раіидів 
Аечоога ргоготропі: ЗсуІЬа Іаіе ЬагЬагив

огав
Іпсоііі, еі таігет ропіі совпотіпаі опдат. 
8о1а рагепв ропіо, вепеігіх Ьаес воіа Йиепіо

еві:
Нос ве &>п(ѳ ІгаЬопІ ѵада діаисі тагаога

ропіі,
Сіттегіо ргоіарба віпо; пат ВоврЬогав ііііс 
Сіттѳгіав Іаасез арегіі: сігсопщое еире^ае 
Сіттегіі, ̂ епв дога, соіопі. Ьіс агдоа Таогов 
Іп іа&а сопвагдіі, саеіопиіав сасотіпе Гоісіі 
Уегіісів, еі сеівів Іаіе сариі іпвегіі авігів. 
Нос, тігапіе ваіо, доопдат веве іпіоііі Агдо 
ТЬе88а1а, еі іппапіет віороегопі аедоога

сотЪат.

онъ опоясывается Азіей я затѣмъ прннн- 
маетъ Европу; съ другой стороны сужи
вается Ѳракійскій Воспоръ и едва разсту- 
пается въ уэвонъ устьѣ. А тамъ, гдѣ Понтъ 
растягивается расширепіемъ водъ и вытя
нутые къ морю хребты земли входятъ 
дальше въ воды, оставляя за собою берега 
въ извилистомъ протяженів, — тамъ пзъ 
Пафлагонской земли выступаетъ скалистая 
Еарамвія. Другая скала, похожая вдали на 
баранью голову, выступаетъ тамъ, гдѣ су
ровая Таврнка цѣпенѣетъ подъ морознымъ 
небомъ, н широко давнтъ море вытянутымъ 
челомъ. Этотъ мысъ вдали ввдвтъ югъ, а 
тотъ — сѣверъ. Далѣе среди волвъ разли- 
таго моря хребты высоквхъ горъ такъ 
близки другъ къ другу,—хотя между ними 
разливается обширное водное простран
ство,— что море имѣетъ видъ двойного. 
Но Понтъ, мягко склоняя свои изгибы къ 
сѣвернымъ предѣламъ, къ рождевію утрен- 
няго свѣта п туда, гдѣ склопяющійся къ 
закату день окутывается червыми тѣиямп, 
образуетъ видъ скиескаго лука. А со сто
роны теплаго Нота лежа болѣе прямымъ 
и веорерывнымъ берегомъ, онъ тянется 
въ видѣ натянутой тетивы: за смежпыя 
мѣстности выступаетъ только Барамвія, 
направляясь къ Борею. На сѣверѣ опять 
чрезъ открытое устье валива прорываются 
глубокія воды Мэотійскаго болота. Вар- 
варъ Сииеъ ва шпрокомъ пространствѣ 
заселяетъ побережья н называете это 
море матерью Понта. Это —  единственная 
родительница Понта, единственная произ
водительница моря: изъ этого источника 
текутъ выбучія воды голубого Понта, про
рываясь Бвммерійскимъ проливомъ; ибо 
тамъ открываете свои устья Кпммерійскій 
Воспоръ: кругомъ и выше его живете су
ровое племя Киммерійцевъ. Здѣсь Тавръ 
поднп кается крутыми хребтами, подпираете 
вершиною пебо н широко вдвигаете свою 
голову въ высокія звѣвдн. Сюда нѣкогда 
прибыль, ва удивленіе морю, Ѳессалійскі& 
корабль Арго, н морскія воды изумилась 
плывущей по никъ ладьѣ.

Ѵѵ. 436—4 6 1 х).

<3иіп еі БапиЪішп ргодопі весгеіа герепіе Вотъ внезапно вывускаютъ н Данувій

1) СГ. Біоп. ѵт. 298—820.
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ВагЬапц вей йівоогв Іатеп еві паіага Да*
епіо.

АЬпоЪа топе Ніяіго раіѳг ѳзЬ; сайіі АЬпо-
Ьаѳ Ьіаіа

Патеп; іп еоов аиіет сопѵегіііаг ахов, 
Еахіш^иѳ ваіо ргоѵоіѵііиг: ога рег аѳяпог 
(Заіодие ѵотапі атпет, 40а ее ргосоі іп-

ваіа Репсе
Ехегіі: Ьппс гідійі яиа врігапі йаЪга аяаі-

Іопіа,
8агта(а, Оегтапі, Оеіа, Ваеіегпаеяие (е-

госез,
Басогатдае Іепепі рораіі, Іепеі асег На-

Іаппз,
Іпсоіа Тапгівсі ЗсуіЬа Іііогів; іпйеяае гагваш 

ѵ Біга МеІапсЫаепі допв сігсатйіаа ѵа^аіаг. 
Ргохіта Иеигогат ге#іо евЦ сеіѳгевдаѳ

Оеіопі,
Ргаесіпсіідае за і̂в вешрег рісііа АдаіЬугві. 
Іпйе ВогуаіЬепіі ѵів аеве витіпів ѳвегЬ 
Еахіпит іп реіартв: Іопс аедиога Рапіі-

сараеі
Агйізсічпе ІіЬі сеіво сіе ѵегіісе вигвипі 
ВірЬаеі топіів, иЬі йога ваере ваѣ агсЬо 
Вепва ргаіповов егисіапі паЬіІа пітЪоѳ. 
Ніс йііез ѵепае пітеаш одпапі сгувЫІаш, 
А^аѳ Ьіс іпйотііо ІеІІав айатапіе гівезсіі 
Іпіег ВірЬаеов еі ргосегов АдоШугвоз.
Наѳ вепіев Ыізіпіш, яаа ее ріадо йога Во-

оііз
Роггі і̂Ь, іпсотЪапі: тейіі йе рагіѳ йіеі 
Рег йшвозогат геріапіез йогва іигогит 
СеггЬае ЪаЪіЬапі. беггЬаа аШпвапІ оррійа

Іаіе
Иогіса, еі іттойісае гагвпт зоіа ріп^оіа

ВІаеЪае
Раппопіа ехегсеі....

далекІя варварскіа земли, во совсѣкъ ввая 
прврода этого потока. Горный хребетъ 
Абвоба служить отцомъ Истру; рѣка вы- 
теваеть взъ ущелья Абвобы, но запра
вляется въ восточнымъ странамъ н впа- 
даеть въ Евксввсвоѳ воре. Пять устьевъ 
взрыгаютъ рѣву въ море, гдѣ вдалп вы* 
стуваетъ островъ Певка. Эту ргьку, гдѣ 
вѣютъ дувовевіа холоднаго Аввилона, за* 
нвмаютъ Сарматы, Германцы, Геты, же- 
стокіе Бастерны и народы Давовъ; зава* 
маетъ храбрый Аланъ в Скиѳъ, обвтатель 
берега Таврійсваго; затѣмъ вочуетъ раз
литое вовругь свврѣпоѳ племя Меланхлэ- 
новъ. Блвжайшая въ вимъ земля Невровъ, 
быстрые Головы в Агаѳврсы, всегда одѣ- 
тыѳ въ вестрые влащв. Оттуда выносится 
въ Евксввсвое море сила рѣвв Борвсѳев- 
свой; затѣмъ изливаются тебѣ вбды Пан- 
тикапѳя в Ардвска съ высокой вершивы 
Рифе Покой горы, гдѣ ва жестокомъ сѣверѣ 
густыя тучи часто извергаютъ холодные 
дожди. Здѣсь богатый розснви произво
дить ймоснѣжный иристаллъ, и земля изо* 
бнлуетъ веодолимымъ алмавомъ между Рк* 
фелмн и высокими Агаеирсами. Такіе па
роды жпвутъ выше Истра, гдѣ прости
рается холодная страна Волопаса; со сто- 
роны полудня жнвутъ Герры, иолзающіе по 
хребтамъ поросшпхъ терноввикомъ горъ; 
съ Геррамп широко соприкасаются Но- 
рвкскіе города, а затѣмъ Папноиія воздѣ- 
лываеть тучную почву обширной земли...

Ѵѵ. 720— 733 «).

8і чиіэ Іаеѵа йеЬіпс Еахіпі тагтога виісеі, 
Ога ВогувІЬепіі чиа йитіпів іп таге ѵег-

вапі,
Е гѳ і̂опѳ ргосаі аресІаЬіІ соішіпа Ьеосез. 
Ьеасе сапа іидига, Ьеасе вейев апітагит: 
Кат рові Гаіа уігат зетрег ѵегвагіег Шіс 
Іпвопіев аіапі апітав; аЬі сопсаѵа ѵавіо 
Сейіі іп апіга віпа гарев, аЪі ваха йеНівсипі 
МоІіЬов ехевів, еі спгѵо Ьгпісе репйепі.

Если кто затѣмь стаиетъ бороздить 
воды лѣвой стороны Евкспна, гдѣ излива
ются въ море устья Борпсѳенекой рѣки, 
тотъ увидать вдали насупротпвъ вершины 
Левки. Левка сѣдая горами, Левка жвлищо 
душъ. Ибо говорить, что тлмъ вѣчно оби
т а т ь  послѣ смерти беагрѣшпыя души му
жей, гдѣ вогвутая свала образуетъ пещеры 
обширнымъ изгнбомъ, гдѣ свалы разверза-

1) СГ. ЭІоп. ут. 641—653.
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Наес яипі гіопа рііз: еіс Шов Іиррііег ішів 
Ехетіі ІепѳЬгіб, ЕгѳЬі зіс іпзсіа ѵігіиз. 
Вогвит Сітгаегіив дна ВозрЬогиз ога ра-

Бехіегіог ропіо виЪіІ іпзиіа, тазіадие Іаіе 
Ехседіі тоіѳв реіадоз: зе<іеІ етіоив іпдопз 
РЬаепадоге, е( шагов аііоіііі Негтопавза.

ются источенными массами п впсятъ пс- 
кривленнымъ сводомъ. Такова награда бла- 
гочестивниъ; такъ Юонтеръ нзъялъ ихъ 
нзь ирака преисподней, такъ доблесть не 
познаетъ Ереба. Опять и у  тою берега, 
гдѣ открывается Воспоръ Кпммерійсяій, 
справа выходить изъ моря островъ, и 
обширная скала широко выступаетъ изъ 
воды: лежитъ вдали огромная Фэнагора, и 
подннмаетъ свои стѣнн Ермопасса.

Ѵѵ. 852—891 !).

Ассіре, даі рораіі сігситдепі депідае Таи-
гшп.

Маеоіае ргіті яаіват сіпхеге раіийет. 
ОЬѵетіаг ііет  (гах Загтаіа, Ьеіііса диоп-

дат
Сепііз Ашагошйит ваЪоІѳя: пат сит ргіав

Шае
Евівзепі тавіі ргоре Яитіпа Тііегтойопіів 
ТЬгеісіо йѳ Магіе ваіае, іапхеге ргоГесІае 
СопспЪіІав: Іоп&ав ехегсеі Загтаіа зііѵав: 
Ех диіЪив еіарвав Тапаів ргосиі агѵа рег-

еггаі
ВагЬага, еі іп заізаш ргоіепйіі Іегдо раіи-

<1ет.
Ніс Авіат Еигора (Іівіегтіпаі. агйиив ізіит 
Саасаяав егисіаі: ЗсуіЬісоз Ьіс іивав іп

адгов
ІпрасаЬогит пиігіі риЬет рориіогат.
Ниіив иігитдае Іаіав диаііі атрііз Ьгита

ргосеііів,
Сопзігісіитдие іепепі Ьипс Ггідога. ргохіта

гигзив
Сіттегіі ЗіпОДае соіипі: Сегсеііа допв еві 
Аддие Тогеіагит ргоріег допив: іаЛедае

АсЬаеі,
АЪ ХапіЬі гіріз аЦие Ійаео Зітоепіе,
Іпіег сЬаигісгѳраз еі зсгарозав сопѵаіііз 
Тгапзѵвхеге Іагет. іихіа допз аврега сіері 
ЕпіосЬі, 2уодие деЬіпс, диі гвдоа Реіавдот 
Ілпдиепіев даопйат Іепиегипі ргохіта

ропіі.
Ітрідог Ьоз ргоріег СоІсЬив соШ: івіе

гасі
Ехиі аЬ Ае^уріо сеівае зегіі аврега горів: 
Саисавив Нугсапае пітіпт сопіегтіпив

ипсіае <озІ>.

Узнай наконецъ, какіе народы окру- 
хаютъ Тавръ. Мэоты первые окружили 
соленое болото. Встрѣчается также сви
репый Сарматъ, нѣкогда воинственная 
отрасль племени Амазонидъ: эти дочери 
Ѳракійскаго Марса раньше жили вблизи 
потоковъ шнрокаго Ѳермодонта, а эатѣмь 
вышли оттуда н заключили браки. Сар
матъ живетъ въ обшнрныхъ лѣсахъ. Та- 
наидъ, вытекая изъ нихъ, далеко блуждаетъ 
по варварскимъ полямъ и потомъ впадаетъ 
въ соленое болото. Онъ разграничиваем 
Авію отъ Европы. Его пзвергаетъ высокій 
Кавказъ; разлившись въ Скпоскія равнивы, 
онъ кормитъ молодежь немирныхъ наро- 
довъ. Оба берега его зима поражаетъ же
стокими бурями, п холода держать его за- 
мерзшимъ. Ближайшія мѣстности населя- 
ютъ Еиммерійды и Синды. Вблизи живетъ 
племя Керкетское и родь Торетовъ. За- 
тѣмъ Ахейцы отъ береговъ Есанѳа и отъ 
Идейскаго Снмоента перевезли своихь ла- 
ровъ въ обуреваемый вѣтрамп каменистня 
долины. Вблизи живетъ суровое племя 
Иніоховъ, затѣмъ Зиги, которые нѣкогда, 
покппувъ царства Пеласговъ, заняла бли- 
жайшія мѣстности Понта. Вблизи ихъ 
живутъ дѣятельные Еолхн: эти изгнанники 
пзъ плодоноснаго Эгипта засѣваютъ кру
тизны высокой скалы. Еавказъ очень блн- 
зокъ къ Ирканскимъ водамъ. Вдали отъ 
нихъ шумптъ въ долинѣ Фаспдъ п, про
текши по Еиркейскимъ полямъ, впадаетъ 
въ Евксинъ. Отъ сѣвернаго полюса неба 
опять лежитъ земля, склоненная къ пре- 
дѣламъ восточного свѣта и сосѣдняя съ

1) СГ. Біоп. ѵт. 6 5 2 -7 1 0 .
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Ниіав таііе ргоеаі РЬазіз детіі, ізіінз апіго 
Адтіпа ргоѵоіѵіі, Сігсаеадие Іарвав іп агѵа 
Іпсійіі Епхіппт. Ьогеаііз сагдіпе саеіі 
Когвав іп ѳоаѳ Іисіз сопбпіа іеііав 
Іпсііпаіа іасеі, детіпо ѵісіпа рго&іпдо. 
Сазріа пат Іаіе Іеггат вирег аёіоіі шніа, 
Еохшідае 8пЬев( іегдат ваіів: аврег НіЬепи 
Ніс адіі: Ьіс оНт Ругепігіе раков аЬ ога 
СаеврШв еоі Іепоіі воіа, сеи ѵада ваере 
Роге гаріі ехасіов раігіа: Іепеі аедоога

сатрі
Оепе Сатагііагот, диі розі сегіатіпа Вас-

сЬат,
Іпйіса Ваззагійот сат дасегеі адтіпа ѵісіог, 
Ассереге сазіз тепгаадаѳ йедеге Ьуаѳо: 
Огдіа Іосіеоіев еі пеЪгіЛе ресіога сіосіі 
Бегіохеге сЬогов, Яуваеі Іодісга гііиз.
Нов варег іп йасіав адвигдіі Савріа ТеіЬуз.

двумя морями. Ибо Баспі&ская волна ши
роко омнваетъ сверху землю, а сь другой 
стороны дожить хребетъ Евксинскаго 
моря. Здѣсь живутъ суровые Иверы: они, 
будучи вѣкогда изгнаны съ Пиреяскаго по
бережья, заняли земли восточное страны, 
и л и  невѣрный часто случай увлекъ ихъ, 
изгнапныхъ съ родины. Поверхность рав- 
ннны занимаѳтъ племя Камарнтовъ, кото
рые проняли въ хижннн Вакха, когда онъ 
послѣ битвы побѣдоиосно велъ индібскія 
рати Бассаридъ, н предложили Ліею уго- 
щеніе. Совершая оргіи и ополсавъ грудь 
небридою, они водили хороводы, совершая 
веселые обряды Нисейскаго культа. Выше 
ихъ поднимается въ волны Каспійская 
Тиѳія.

Ѵѵ. 898— 922 *).

Савріа рег Іегеіев ТеіЬуз дізІепсШаг огав, 
Е( зіпоапі СШТІ8 Ьаас Іоіат Шога Іеггів. 
Тапіош вед Гнво ропіиз іасеі івіе ргоГошіо, 
Ш Іег Іипа ргіив герагеі &сів іпсгетепіа, 
<Зоат доів саегиіеат сеіегі гаіе Ігапвеаі

аедаог.
Оогдіііз Осеапаз раіег езі: папайе івіе

піѵаііз
Ахе Неіісев іпГегі гарігіі Ггеіа сопсііа ропіі, 
Еі БІПН8 іпсіѳ 8ІЫ реіадов ІгаЬіІ: Ьіс ѵаДа

ргоріег
Савріа ѵегзаіог ВсуІЬа Ъеііідег; Ысдое

госез
БедопЪ АІЬапі: Ігпх іШс агѵа Сайавив 
Рага Іепеі, Магйі сеіегез, Нугсапі Аругідие. 
Саеврііе ѵісіпо Маггіиз Яиіі, еі ргосаі ірвоз 
Асседіі Васігов; аШодеов сіепідие аігосев 
Адтіпе БегсеЬіов, тедіоз дізіегтіпаі атЪоз, 
Нугсапідае ваііз Іотійо сопѵоіѵііиг аезіа, 
8е<і Васігепа воіо ѵавіо ргосаі агѵа гесейипЦ 
Рагпаззідие іоді Іедііиг депв гиріЬпз іііа: 
БегсеЬіоз аііий соЫЬеІ Іаіиз еі ѵасіа Іапдіі 
Сазріа: Іош сіагі рЬагѳІгів адііідие вадіііа 
Маззадеіае гаасі зассейипі Яитеп Агахіз: 
Вигит аѣ віігре деоов, ріасійае тепз пев-

сіа ѵііае,

Каспійская Тиеія разстнлается въ из- 
вилистыхъ берегахъ, и береговыя линіи 
нзвяваютъ всю ее въ кривыхъ земляхъ. 
Все это море лежптъ на такомъ широкомъ 
пространстве, что луна трижды возобно
вить нарастаніе своею свѣта прежде, чѣмъ 
кто пи будь ироѣдетъ голубое море на 
быстрой ладьѣ. Отедъ этой бездны —  
Океанъ: ибо онъ отъ оси снѣжной Елики 
вносить волнующіяся воды быстраго моря, 
и оттуда море влечетъ кь себѣ заливы. 
Здѣсь, вблизи Баспійскихъ водь скитается 
воинственный Скиѳъ, здѣсь же живутъ 
свнрѣпые Албанцы. Тамъ занимаетъ каме
дистый поля кровожадный Еадусъ, быстрые 
Марды, Ирканцы и Апнры. По сосѣдней 
землѣ течетъ Мардъ и вдали доходить до 
самыхъ Вактровъ; паконецъ, касаясь сво- 
имъ теченіемъ жестокихъ Деркевіевъ, онъ 
раздѣляегь посредпнѣ тѣхъ и другихъ и 
поглощается бурнымъ теченіемъ Иркаи- 
скаго моря. Но БактріЙскія поля далеко 
отступаютъ отъ обширной земли, и это 
племя прикрывается скалами Парнасскаго 
хребта. Деркевіевъ ограничиваете другой 
бокъ и касается Каснійекнхъ водъ. Потомъ

1) С*. Біоп. ѵу. 718—732.
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Ідаогапк Яаѵае Сегегів соттегсіа, ВассЬі 
8ѳтрег інехрегкез апітат кгахеге іегшат. 
Нів сіЬив ек роквв вітиі евк: пат вапдаеп

едаіоат
Ек Іас сопсгеіит рег ЪагЪага и̂ккига бог*

Ъевк...

сіаввце колчавамн п легкими стрѣхамм 
Массагеты приближаются къ течевію глухо 
шумящаго Аракса: племя сварѣпоѳ отъ 
рожденія, мысль незнакомая съ спокойной 
хнзвью; они ве внаютъ обхождепія съ 
свѣтловудрой Церерой и, никогда ве вку
шая даровъ Вакха, вмѣютъ авѣрскую душу. 
У ввхъ вмѣстѣ пища и пнтье: они погло- 
щаютъ своими варварскими глотками кон
скую кровь в сгущенное молоко.

Ѵт. 942—962 х).

Иове гигант аЬ СоІсЬів еі діаисів РЬазі<1І8
ипйів

Оссійиит а<1 зоіет рориіоз тетогаіе, Са-
тепае,

Цвдив іп ТЬгеісіі іаисез тагіз! аврега ргі-
шит

Вугегов евк депз: (іігі випк іп(ів ВесЬігев,
Масгопев, РЬуІігевдие ек регпіх Бигакеит

денв.
Іпйе ТіЬагепі, СЬаІуЬев зорег, агта иЬі Геггі
Біііа ѵиіпійсі сгерікапк іпсисІіЪиз аіііэ.
Ровк Ьов Аввугіае кепдивкиг іи^ега іеггае,
Агтепіодие іи^о Іаіе зиг^епв ТЬегтоіоп
Оепіів Атагопісіит ІатЪік заіа...

Теперь, Камевы, напомните мнѣ па
роды къ западу отъ Колховъ о евнохъ 
волнъ Фаспда до пролива Ѳракійскаго 
моря! Первое здіъсъ суровое племя Внзн- 
ровъ, затѣмъ грубые Вехнры, Махровы, 
Фвлвры н проворное племя Дуратеевъ*). 
Далѣе Тпварнны, а выше ихъ Халпвы, гдѣ 
богатыя гнбельннмъ желѣзомъ поля огла
шаются стукомъ высокнхъ ваконаленъ. За 
нпми разствлаются десятпны земли Ассп- 
рійской, п Ѳермодонтъ, берущій начало съ 
Арменскаго хребта, лихетъ нпвы племени 
Амазонндъ...

Ѵѵ. 1209— 1223.

А( гнгзиш Агшепіаѳ ві диіз рейе регдок аЪ
агсе

Вирів, ек еоаз г̂еваига ргойисак іп огав, 
Мейіса ргоііхоз вресІаЬІІ гедпа рег адгов. 
Ногит диі ^еііді виссеЛипк ріаивіга Вооііз, 
Ріпдиіа гига Іепепі: зипі ііііс Акгораіепі, 
Зипк Оегі ек Мапіі. керШипг циі гигвив а<1

Аивкгит
Огат ЬаЪікапк, ЗсуіЬісае йейисипк зетіпа

вепків.
Кат Мейеа Гегох Ліік оііт 8апвиіпІ8 аиског. 
Наес сищ Рапсііопіз Іекит сотропегек аиіае, 
Аккіса диа риІсЬго кеііиз ріпдиезсік Иівзо, 
Ргойікиг іпдие Гидат ргореге сопѵегкікиг

ехиі.
Нав ровк іп кеггав ріпи еиЬік Аеекіпе

А если кто отправится отъ вершины 
Арменской скалы и направить свои шаги 
къ восточнымъ побережьямъ, то увндитъ 
Мндійскія царства по обширнымъ полямъ. 
Въ ннхъ тѣ, которые подходятъ къ колес- 
нпцѣ ледяного Волопаса, занимаютъ туч* 
выя вввы: тамъ живутъ Атропатнны, Геры 
и Марды; а съ другой сторовы тѣ, кото
рые заннмаютъ побережье къ теплому 
Австру, ведутъ свое происхожденіе отъ 
Скпескаго племени. Ибо ихъ родоначаль
ницей была нѣкогда жестокая Медея. 
Когда она совершила убійство во дворцѣ 
Пандіова, гдѣ Аттическая земля тучнѣетъ 
отъ прекраснаго Илнсса, она была выдана 
н изгнанвпцей обратилась въ поснѣшное

1) СГ. Біоп. ѵт. 761—774.
2) Эагаіеит допя =  Мозаупоесі.
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ІпвесІіЦае Іосоз: ѵеіегез ассеіѳгѳ СоІсЬоз 
Хоііа іпегаі тепіі вдисіа; сіепідпе аЬ Ша 
Медогит воЬоІі тадесае Гагог агіів іп-

Ьаегеі.

бѣгство. Потомъ дочь Эпта пробыла па 
корабле въ эта земли и заняла эти ме
ста: въ ея душѣ не было довѣрія, чтобы 
возвратиться къ старымъ Колхамъ. Затѣмъ 
отъ нея сохраняется въ Мидійскомъ по
томстве страсть къ магическому искусству.

[ОКА МАШТІМА]1). МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.

Ѵѵ. 32— 50.

ІпІепгов&зМ а), 8І Іепез, Маеоіісі 
8іІпв даів еввеі аедпогів. Заііивііош 
Ногат Ы «Іеііізве, <1ісіа еі еіоз отпіЬпв 
Ргаеіасіісаіае аисІогіШіа сіисіег 
Ноп аЬпаеЬат: а<1 еіпв ігііиг іпсіуіат 
Безсгірііопет, чиа Іосогот Гогтаіат 
Іта^іпетдие ехргевзог еШсах віііі 
Еі ѵѳгііаііа раепѳ іп оріпіиз десііь 
Ьероге Ііпваае, таііа гегит іопхітов^
Ех ріагітогат ватріа соттепіагіів. 
Песаіаеав івііс дпірре егіі Мііезіия, 
Неііапісазчае ЬевЬіаз, РЬіІеиз цаодпе 
АіЪепіепвів, Сагуапйаепз Зсуіах, 
РаозітасЬиз іп<іе, ргівса дает вепиіі Затее, 
( и̂іп еі Батазіав поЬШ паіиз Зіде, 
КЬосІодие Басогів огіпв, Еасіетоп даодие 
Рораіагіз игЬів АШсае, Зісиіпз Сіеоп, 
Негойоіиз ірзе ТЬигіиз, Іит яиі іесов 
Майнот Іодиепйі езі, АШсиз ТЬисуйМев.

Ты спроснлъ, если помнишь, каково 
положеніе Мзотійскаго моря. Я зпалъ, что 
его описаніе далъ Саллустій, и не отри- 
далъ, что его слова у всѣхъ пользуются 
прнзнаннымъ авторитетомъ; нтакъ, къ его 
знаменитому оппсанію, въ которомъ дея
тельный выразитель стиля п истины изящ
ным* языкомъ далъ почти наглядное рас
положен іе п нзобрахеніе местностей, мы 
присоединили многія данныя, заимствован
ный изъ сочипеній множества писателей. 
Именно, здесь будетъ Екатэй Милетскій, 
Еллаппкъ ЛесвійскіГі, Филей Аѳпнскій, 
Скилакъ Каріапдскій, затемъ Павсимахъ, 
котораго родилъ старый Самосъ, а также 
Дамастъ, рожденный въ славномъ Снгеѣ, 
Родосскій уроженецъ Вакоръ, гражданинъ 
Аттяческаго города Евктимонъ, Клеопъ 
Сицилійскій, самъ Иродотъ Ѳурійскій в, 
наконецъ, великая краса речв, Аттнческій 
Ѳукпдидъ.

Ѵѵ. 68— 73.

ЬаЬогіз ааіет іегтіпав позігі Ьіс егіі, 
ЗсуіЬісит пі ргоГапоіат еі аецаог Еаліпі

заіі
Е4 ві дпае іп іііо тагтогѳ іпвпіае Іптепі, 
Ейіввегапіаг: ге^иа рогго всгіріа вопі 
КоЪів іп іііо ріепіпв ѵоіитіпе,
Ошмі (Іе огЬіз огіз рагііЬивдаѳ ^есітав.

Предѣломъ этою нашего труда будетъ 
описаніе Скиескато моря, поверхности 
Евксипскнхъ водъ и техъ острововъ, ко
торые вздымаются на этомъ море. Осталь
ное полнее олпсано нами въ томъ сочп- 
пепін, которое мы составили о побережь- 
яхъ п частяхъ земною круга.

1) Тііпіиа йееаі арай НоЫегшп.
2) РгоЬиш аШодаіІаг апсіог.
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РН11-А5ТКІѴ5. ФИЛАСТРІЙ.

[Епископъ бресчіанскій, современникъ св. Аивросія. Между 886 и 391 гг. ваписалъ перечень 
различныхъ еретическихъ ученіВ ветхого и новаго завѣта. Нѣкоторыя біограФическія свѣдѣ- 
вія о немъ сообщаетъ его преемнвкъ по епископской каѳедрѣ Гавденцій въ рѣчи Бе ѵііа еі 
оЬііп РЫІааІгіі. См. ЗсЬ ап г , СевсЬ. й. г5т. ЬіМег. IV, 1, стр. 357. — Текстъ: Согриа вег. ессіев. 

К от. ѵоі. XXXVIII. 8. Рііавігіі йіѵегвагит Ьегевеоп ІіЬег ех гес. Кг. М агх. 1898].

ШѴЕК8АКѴМ НЕКЕ8ЕОN ІЛВЕК.

СХХІ, 4 (р. 86). Тегііо аніет [Шіо], 
ІарЬеіЬ нотіне, Саррайосіат іп^гейіепіі- 
Ъов аЦае а Сііісіа ехеипЫЪив Іоса Ігідігіа, 
днае внпі Агтепіае ВозГогі Ропіі ТЬгасіае 
Раппогіапхт ІНугісі Ііаііае, е( оссідепіів 
опіѵегвав рагіѳэ іазва йіѵіпо еі віаіаепдо 
айІгіЪнН [N06].

КНИГА О РАЗНЫХЪ ЕРЕСЯХЪ.

Третьему [сапу], пмеиемъ Іафету, 
[Ной] по повелѣнію Вожію передал* хо
лодная мѣста прп входѣ въ Каппадокію п 
ваходѣ пзъ Кплнків, которая лежать въ 
Армѳнів, Восфорѣ, Понтѣ, Ѳракін, Панно* 
ніяхъ, Иллврпкѣ и Италін, м всѣ вообще 
части Запада.

ТѴКАМІЧІѴ5 КѴРІІЧѴ5. ТИРАНИЙ РУФИНЪ.

[Родился въ Ковкордів неподалеку отъ Акввлеи. Учился въ Римѣ, по возвращеніи оттуда при
нялъ крещеніе въ одномъ монастырѣ въ сосѣдствѣ Аквилем. Въ 371 г., благодаря покрови
те л ь с т в у  знатвой римской матроны Меланіи, отправился на Востокъ, съ 378 до 897 г. провелъ 
въ Іерусалимѣ, гдѣ основалъ монастырь ва Масличной горѣ. Затѣмъ, вернувшись на родину, 
умеръ въ 410 г. Конепъ жизви Руфина былъ омраченъ ссорой его съ другомъ дѣтства, блаж. 
Іеронимомъ. Главное значевіе Руфина для римской литературы основано ва переводахъ его 
греческихъ отцовъ церкви: Василія Великаго, Грвгорія Назіанзина, Оригена, Евсевія, Кли
мента Рнмскаго и др. Къ переводу церковной мсторів Евсевія РуФивъ прибавилъ двѣ книги 
собственнаго сочиневія, въ которыхъ излагаетъ событія отъ 324 г. до 895. См. о вемъ 8 сЬ а п г , 
ОевсЬ. д. гОт. Ілііег. IV, 1, стр. 371 сл.; А. П. Л е б е д е в ъ , Дерк. и сторіограФ Ія (М. 1898), 

стр. 116 сл. — Текстъ: М ів п е, Раігоіо^іа Ьаііпа, т. 21, соі. 480 вдд.].

Извлеченія н переводъ А. I. Малепна.

НІ8Т0КІА ЕССЬЕ8ІА8ТІСА. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ.

ЫВЕВ I. САРЦТ X.

Бе сопѵегвіоне вепіів ІЬ егогат рег 
еарііѵаш Іасіа.

Рег ісіет іетрнв еііат ІЬегогит §епв, 
Яаае внЬ ахе Ропіісо ^асеі, ѵегЫ Беі іое- 
Яега еі йсіет Гиіигі вивсерегаі ге^пі. бей 
Ьц}Н8 Іапіі Ъопі ргаебііііі санват тиііег 
днаедат сарііѵа, чиае арий сое герегіа 
сит Меіет еі воЬгіат ваіів ас рнйісат 
йисегѳі ѵііат, Іоіівдие сІіеЪив ас носШни 
оЬвесгаІіопев Бео рѳгѵідііев ехЬіЪегеЬ, іп 
айтігаііопе езве ірва геі поѵііав ВагЪагів 
соеріі, еі диісі Ьос віЬі ѵеііь, спгіозіиз рег*

КНИГА I. ГЛАВА 10.

Объ обращенін народа Иверовъ, со- 
вершенномъ черезъ плѣнннцу.

Въ то*же время н народъ Иверовъ, 
жнвущій нодъ Понтібсввмъ небомъ, вое* 
прппллъ закона слова Божія н вѣру въ 
будущее царство. Внвовницев этого столь 
великаго блага явилась одна піѣнннца. 
Она, попавъ къ нпмь, вела жизнь вполнѣ 
смиренную, трезвую в целомудренную я 
по цѣламъ диямъ и ночамъ неусапно воз* 
носила молитва Богу; самая новизна дѣла 
начала удивлять варваровъ, н они стали
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диігеЪапі. 111а, аі гее егаі, вітріісііег 
СЬгівІит ее Беат Ьос гііа соіегѳ ГаІеЪа- 
Іпг. ИіЬіІ ех Ьос атрііав ВагЬагі ргаеіег 
поѵііаіет потіпів тігаЬапІаг. Ѵегат (аі 
йегі воіѳі) ірва регвѳѵегапііа сигіовііаіет 
даапйат тоііѳгсаііз іпіегеЬаІ, ві даій 
етоіашепіі ех Іапіа йеѵоііопе сарегеіаг. 
Могів арий еоз евве йіеііиг, аі ві рагѵаіав 
аѳ^гоіеі, сігситГѳгаІиг а таіге рег віпви- 
Іаз Лотов, дао всііісеі ві яиів ехрегіі аіі- 
диій гстейіі поѵегіі, сопГѳгаІ ІаЬогапІі. 
Сип^ие таііег диаейат рагѵпіпт впит 
рег отпев сігситіиііввеі ех тоге, пес аіі- 
диій готейіі, сипсіав Йотов Іивігапйо, 
серіввеі, тепіі еііат ай сарііѵат, и! ві диій 
всігеі, озіепйегеі. ІИа ве Ьитапі диійет 
гетейіі піЬіІ всіге ІевОДиг, Беат Іатеп 
впит СЬгівіит, диет соІеЬаІ, йаге еі йев- 
регаіат аѣ ЬотіпіЬив ровве ваіиіет соп- 
бгтаі. Ситдие сііісіо вао рагтіит впрег- 
ровпіввеі, аідие ірва йѳвпрег огаЫопет 
Гийіввеі ай Юотіпат, вапит таігі геййійіі 
іпіапіет. Зегто йеіегіаг ай ріогев, Іасіідие 
&та тадпШсі ивдие ай аигев гедіпае рег* 
ІаЬіІпг. (̂ иае Йоіоге диойат дгаѵіввіто 
согрогіа аГЯісІа, іп йеврегаііоае тахіта  
егаі. Водаі ай ее сарііѵат йейисі. 111а іге 
аЬпоіі, пе ргаевитеге атрііив аіідиій диат 
вехив віпегеі, ѵійегеіог. Ірват ее гедіпа 
йеіеггі ай сарііѵае сеііиіат іиЬеі. <̂ иат 
вітііііег впрга сііісіит впит розііат, іпѵо- 
саіо СЬгівіі потіпе, сопііпио рові ргесет 
вапат еі аіасгет іесіі ехвигдеге. СЬгівіит- 
дпе евве Бейт, Веі витті Ріііит, диі 
ваіиіет Ьапс сопіиіегіі, йосеі: еитдие, 
диега зіЬі аисіогет виае всігеі еввеіпсоіи* 
тііаіів еі тііае, соттопеі, тѵосапйит. 
Ірвит патдие евве, диі еі ге&іЪав гедпа 
йівІгіЬиаі, еі тогЫіЬиа тііат. А1 Шасит 
Іаеііііа йотит гедгевва, тагііо регсопіапіі 
сапват Іат воЫіае вапіШів арегаіі, диідие 
сот рго ваіиіе соіуидів' Іаеіив еі тиііегі 
типега йеіегге іиЬегеІ, іііа: Ногат, іпдиіі, 
о тех, піЫІ сарііѵа йідпаіиг: апгит йеврі* 
сіі, агвепіит гевриіі, іеіопіо диаві сіЬо 
равсііиг: Ьос воіит еі типегів йаЬітпв, ві 
еит, даі те , Ша іпѵосапіе, вапаѵі*, СЬгів* 
іит Бейт соіатив. Ай Ьос Іипс гех ве̂ * 
піог ІиіЬ, еЬ іпіегіт йівіиііі, ваеріиз Іісеі 
аЪ пхоге соттопііпв, йопес ассійіі доайат 
йіе ѵепапіе ео іп вііѵів сит сотіііЪив виів, 
оЬвсигагі йепвіввітів ІепеЪгів йіет, еі рег 
іеігае посіів Ьоггогет Іисе впЬйисІа, саесів 

•Пег дгеввіЬив йепедагі. Аііив аііо йіѵегві

тщательно разузнавать, что это звачптъ. 
Та, какъ н было дѣло, просто прнвналась, 
что тавимъ обрядомъ ова чтвтъ Христа 
Бога. Варвары не удивлялись ватѣмъ ни
чему болѣе, кромѣ новизны именп. Но, 
какъ водится, самая настойчивость возбуж* 
дала вѣвоторое любопытство ихь жевщинъ, 
ожидавшихъ, не получнтся-ли какой выго
ды отъ этою столь снльнаго благочестія. 
Говорятъ, что у нпхъ существовалъ обычай, 
что если эахвораетъ ребеновъ, мать начи- 
наетъ носить его по отдѣльннмъ домамъ, 
съ тою цѣлъю, чтобы каждый, кто знаетъ 
какое-нибудь испытанное средство, помогь 
страждущему. И вот», когда одна женщина 
обнесла по обычаю своего малютку по 
всѣмъ п, обойдя всѣ дома, не получила 
никакого средства, ова пришла и къ плѣн* 
ннцѣ, чтобы та указала ей, если что-ни
будь знаетъ. Та заявляете, что человѣческа- 
го средства ова не знаетъ никакого, но увѣ- 
ряетъ ее, что ея Богъ Хрпстосъ, которого 
она чтила, можетъ даровать ей спасеніе, 
въ которомъ отчаялись люди; затѣмъ, по
ложи въ ребенка на свою власяницу и воз
неся, кромѣ того, молитву Господу, она 
вернула матери дитя здоровымъ. Слухъ 
объ этомъ распространяется у многпхъ, я 
молва объ уднвптельномъ происшествін 
доносится до ушей царицы, которая, удру
ченная какимъ-то весьма тяжелымъ тѣлес- 
пымъ недугомъ, пребывала въ величай- 
шемъ отчаяніи. Она проситъ привести къ 
ней плѣвницу. Та отказывается идти, чтобы 
пе показалось, что она беретъ на себя 
пѣчто ббльшее, чѣмъ позволялъ-бы ея похъ. 
Тогда царица велитъ отнести самое себя 
къ кельѣ плѣннвцы. И  та, подобнымъ 
образомъ положпвъ ее на власяницу и 
прпзвавъ пмя Христово, сряду нослѣ мо
литвы подняла ее здоровой п бодрой; при 
этомъ ова поучаетъ царицу, что это исцѣ- 
леиіе подалъ ей Богъ Хрпстосъ, сыиъ 
Всевышнего Бога, п наставляетъ ее, что 
слѣдуетъ призывать Его, который, какъ 
должпа знать царица, явился внновнпкомъ 
ея здоровья п жовни. Ибо это Онъ раз* 
даетъ н царства царямъ, и жизнь людямъ. 
И царица, съ радостью вернувшись домой, 
открыла мужу, на его вопросъ, причину 
столь внезапиаго исцѣленіл; когда же тотъ, 
радуясь здоровью супруги, велѣлъ отнести 
плѣнннцѣ подарки, царица сказала: «Царь, 
ничего изъ этого нлѣнница пе цѣинтъ: она

Оідііігесі Ьу



364 РУФИНЪ.

ех сотШЬиз оЬеггапі, ірвѳ воіиз деп8І88і- 
та  оЬзсигіІаІо сігситдаіив, диід а^еге(, 
дио зе ѵегіегеі пезсіеЪаІ: сит гереиіе 
апхіоз ааіиііз дезрегаііопе апітоз содііаііо 
іаііз азсешШ. 8і ѵеге Репе езі СЬгізІиз 
Ше, диет ихогі виае сарііѵа ргаедіхегаі, 
пипс ее <1ѳ Ьіз ІепеЬгіз ІіЬегеІ, иі ірвит ех 
Ьос отіб8Із отпіЬиз соіегеі. Шісо иі Ьаес 
попдит ѵегЪо, зей зоіа тепіѳ деѵоѵегаі, 
геддііа топсіо діев ге&ет ад игЬет рег- 
дисіі іпсоіатет. (^аідиѳ ге і̂пае гет рго- 
ііпаз иі девіа еві рапдіі. Еѵоспгі іат  
іатдие сарііѵат, еі соіепді гііит иі зіЬі 
Ігадаі, ехровсіі: педие ве икга аііига Бейт 
диат СЬгівІит ѵепегаіигит езвѳ сопбгтаі. 
Адеві сарііѵа, едосеі Беат СЬгізіит: зир- 
ріісапді гііит ѵепегапдідиѳ тодит, іп 
диапіит де Ьіз арегіге Гетіпае Газ егаі, 
рапдіі. ЕаЬгісагі (атеп Ессіевіат топеі, 
(огтатдие йезсгіЬіІ. І^Нпг гех, Іоііив веп- 
ІІ8 рориіо сопѵосаіо, гет аЬ іпіііо диае 
ег§а ее ас гедіпат ^ебіа Гпегаі, ехропіі, 
йдетдие едосеі, еі попдит іпШаІив іп 
васгІ8 ЙІ виае вепііз аровіоіив. Сгѳдипі 
ѵігі рег гедет, Гетіиае рег гедіпат: сипс- 
ііздие ісіет ѵоІепІіЪив Ессіевіа ехвігиііиг 
іпвіапіег: е( еіеѵаіо ^ат регпісііег тиго- 
гпт атЬіІи, Іетрив егаі дио соіитпае 
соііосагі деЪегепЬ Ситдие егесіа ргіта 
теі весипда, ѵепіит Гиівзеі а<1 Іегііат, 
сопаитріів отпіЬиз тасЬіпів, еі Ъопт 
Ьотіпитдие ѵігіЬиз, сит тедіа ^ат іп 
оЫідопт Ліівзеі ѳгесіа, еі рагв геіідиа 
пиШв тасЪіпів егі^егеіиг, гереШхв весипдо 
еі (егііо ас ваеріпв ѵігіЬиз, пе Іосодиідет 
тотегі аіігіііз отшЬив роіаіі. Адтігаііо 
егаі Іоііив рориіі. ге^із апітовііаа ЬеЪев- 
сеЬаІ: диі(1 бегі деѣегеі, отпев вітиі Іаіе- 
Ъа*. 8ед сит іпіегѵепіи посіів отпев 
аЪвсеззіззепГ, сипсіідие тогіаіез еі ірва 
орега севзагепі, сарііѵа воіа іп ог&ііопе 
регпосіапѳ тапзіі іпігіпвесиз: сот ессе 
таіиііпиз еі апхіив сит виів отпіЬпз іп- 
&гедіеп8 гех ѵідеі соіитпат, диат ІоЪ 
тасЬіпае ас Ьоі рориіі тоѵегѳ поп диіѵе- 
гапі, егесіага, е( впрга Ъавіш виат ІіЬгаіе 
зиврепваш, пес (атеп вирегровііат, вед 
дпапіит опіиз ре<3із враііо іп аеге реп* 
депіет. Типе тего отпев рориіі сопіиепіев 
еі тадпШсапЬев Бейт, ѵегат евве герв 
вдет, еі сарііѵае геіі^іопет ргаевепЬів 
тігасиіі іевіітопіо регЬіЪеЬапІ. Еі ессе 
тігапІіЬиз адЬпс еі вІирепІіЬпз сипсііз, іп 
оспіів еогит вепзіт впрга Ьавіт ваат,

отвергаетъ золото, пренебрегаетъсеребромъ, 
питается постомъ какъбн пищей; однпъ толь
ко даръ принесемъ мы ей, если будемъ чтить 
того Христа Бога, который псдѣлпдъ меня 
по ея молитві». Царь отнесся тогда къ это
му невнимательно п па время отложилъ, 
хотя жена часто напоминала ему. Но вогь 
однажды во время охоты его днем* въ 
лѣсахъ со своей свитой случилось, что 
дневной свѣтъ окутался густымъ мра- 
комъ, н при полномъ псчѳановенін его 
въ ужасѣ темной ночи, исчезла всякая 
возможность пдтн впередъ. Его спут
ники, разойдясь въ разная стороны, 
заблудились, и опъ, оставшись одинъ, 
окруженный непроглядною тьмою, не зналъ, 
что ему дѣлать н куда обратиться; и вдругъ 
его душу, измученную отчаяніемъ въ спа
сен», осѣннла такая мысль: если воистину 
есть Богъ тотъ Христосъ, котораго пропо- 
вѣдала его женѣ плѣнница, то пусть Опъ 
освободить теперь его И8ъ этого мрака, 
чтобы чтнть Его впредь, пѳкянувъ всѣхъ 
прочихь. И тотчасъ, лишь только онъ даль 
этотъ обѣтъ одною мыслью н не успѣлъ 
еще выразить словомъ, дневной свѣтъ, 
возвращенный міру, невредимо довелъ 
царя до города. Онъ тотчасъ открывав» 
царнцѣ, что съ иимъ случилось, затѣмъ 
вызываетъ плѣнпицу, требуетъ передать 
ему.обрядъ поклоненія н утверждаетъ, что 
не будетъ впредь чтить нпого Бога, кромѣ 
Христа. Является плѣнннца, поучаетъ о 
Богѣ Хрнстѣ, разъясняетъ, насколько это 
можно было открыть женщинѣ, обрядъ 
молитвы и способъ богопочнтанія. При 
этомъ она увѣщеваетъ построить церковь 
попнсываетъ ея видъ. Итакъ царь, созвавъ 
народъ нзъ всего племени, нзлагаетъ оъ 
самахо начала обстоятельства, которыя 
случились съ нпмъ и съ царицей, поучаетъ 
вѣрѣ и, еще не посвященный въ святыню, 
становится апостоломъ своего племени. 
Мужчины вѣруютъ благодаря царю, жен
щины— благодаря царпцѣ, в при едино- 
душиомъ желаніп всѣхъ немедленно при
ступаю» къ постройкѣ церкви. Быстро 
возведена была окружность стѣны, н 
настала пора ставить колонны. Когда 
были воздвигнуты первая н вторая, н при
ступили къ третьей, то, примѣннвъ всѣ 
сооруженія п сплы быковъ н людей, успѣлн 
поднять ее вкось до средины, по остальная 
часть не поднималась никакими приспо-
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поНо сопііпвепіе, соіатпа сіеровііа, ватта 
сот НЪгаІіопе сопзесШ. Рові Ьос геіідаоз 
патегаз соіатп&гат І&піа Гасііііаіѳ вив- 
репзав еві, иі отпев даае варегіиегапі, 
ірва <Ііе Іосагепіпг. Ровіеа ѵвго даат Ес- 
сіевіа та^пШсе сопвігасіа езі, еі. рорпіі 
вдет Беі таіоге агдоге віііеЪапЬ, сарііѵаѳ 
топііів аё ітрегаіогет Сопв(ап(іпат №- 
Ііав депіів Іедоііо тіШіап гев девіа ехро- 
пііаг: васегсіоіев тіііеге огаіаг, даі соер- 
(ат егда ее Беі топав ехріегепі. (ЗпіЪпв 
Ше сот отпі ваайіо еі Ьопоге Ігапвтізвів, 
тпііо атрііав ех Ьос Іаеіаіав еві, даат ві 
іпсодпііав Котапо ітрвгіо &епІев еі гѳ^па 
ідооіа іапхіввеі. Наес поЪів ііа девіа бйе- 
1І8вітав ѵіг Васагіав, допііз ірвіаз гех, еі 
ара<1 поз Ботѳзіісогат Сотев (саі ватта 
егаі сага еі геіі і̂опів еі ѵегііаііз) ехро- 
ваіі, сит ооЪізсат Раіаезііпі Іипс Іітііів 
Бих, іп Іегозоіутів ваіів ипаиітНег <1е- 
дегеі.

собіевіамн. Несмотря па вторичныя, трое- 
вратпыя н частил усплія всѣхъ, ее нельзя 
было даже сдвинуть съ иѣста; всѣ участ
ники работы изнемогли. Удивленіе овла
дело всѣмъ народомъ, мужество царя стало 
ослабѣвать; некто не зналъ, что слѣдовало 
сдѣлать. Но когда съ наступленіемъ ночи 
всѣ удалилась, и бездѣ&ствовали вакъ всѣ 
люди, такъ и самыя работы, одна только 
плѣннпца осталась па мѣстѣ в оровола 
всю ночь въ молптвѣ. И  вотъ, когда царь 
на утро нриходнтъ обезпокоенный со все
ми своимп, онъ впднтъ поднятою п сво
бодно висящею надъ свопмъ оспованіемъ 
колонну, которую ие смогло сдвинуть 
такое множество прпспособленіВ и людей; 
при этомъ она не была поставлена на 
основами, а висела пъ воздухе на раз- 
стояніп примерно одного фута. И тутъ 
весь пародъ, созерцая ото н прославляя 
Бога, сталъ говорить, что свидетельствомъ 
настоящаго чуда подтверждается истин
ность веры царя п религія пленницы. П 
вотъ, когда все еще цепенели въ нзумле- 
ніи, па пхъ глазахъ колонна медленно 
опустилась па свой базпеъ безъ всякаго 
лрпкосновенія н установилась въ полпомъ 
равновѣсіп. После этого остальное число 
колопнъ было поднято съ такою легкостью, 
что все прочія были поставлены въ тотъ 
самый день. После-же того, какъ церковь 
была великолепно выстроена, и пародъ съ 
болыпимъ жаромъ жаждалъ веры въ Бога, 
по указаніямъ пленницы къ императору 
Константину отправляется посольство отъ 
всего племени; излагается свершившееся; 
приносится оросьба прислать священно
служителей, чтобы они завершили начатое 
дело Божіе. Переславъ ихъ съ полнннъ 
удовольствіемъ и почетомъ, пмператоръ 
обрадовался этому горавдо более, чЬмъ 
если бы онъ прпсоединилъ къ Рп иеной 
власти непзвестныя племена п невѣдомыя 
царства. Что это такъ свершилось, намъ 
изложилъ мужъ вполне достойный доверія, 
Бакурій, царь этого самаго племени и па- 
чальникъ гвардіи при нашемъ дворе (онъ 
въ высшей степени заботился и о добро
совестности, и о правдивости), когда онъ 
жилъ съ нами вполве единодушно въ 
Іерусалиме, будучи тогда пачальннкомъ 
Палестинской границы.
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АѴКЕЫѴ5 РКѴ0ЕІЧТІѴ5 АВРЕЛІЙ ПРУДЕНЦІЙ
СІ-ЕМЕМ5. КЛЕМЕНТЪ.

[Знаменитѣйтій древнехристіанскій поэтъ, род. въ 348 г. по Р. Хр., умерь раньше 413 г., но 
когда именно, неизвѣстно. Въ молодости посвяти ль себя юриспруденціи, затѣмь занвмалъ го- 
сударственвыя должности и былъ близокъ къ императору Ѳеодосію; подъ старость удалился въ 
монастырь. Изъ его стихотвореній особенно извѣствы: СаіЬешегіпоп ІіЬег (собраніе благочести
вы хъ стихотвореній на разные часы дня и разныя дѣйствія), АроіЬеоаів (о богочеловѣчествѣ 
Іисуса Христа), РвусЬотасЫа (о борьбѣ добродѣтелей и пороковъ въ человѣкѣ), Нашагіі^епіа 
(о происхождеяіи грѣха), 2 книги Сопіга ЗуттасЪ ит, РегіаІерЬапоп ІіЬег (гимны въ прославле- 
ніе апостоловъ и первыхъ христіансквхъ мучениковъ) и др. Собраніо стихотвореній было из
дано авторомъ въ 405 г. — На русскомъ языкѣ Прудевцію посвящено обстоятельное изслѣдо- 
ваніе П. Ц в ѣ тк о в а : Аврелій Прудендій Клемевтъ. М. 1890. — Текстъ: Аигеііі РгийепШ Сіе- 

шепііа диае ехаіапі сагтіпа гес. АІЬ. Б геа в е і. 2 у. Іірв. 1860].

АР0ТНЕ08І8. ОБОГОТВОРЕНІЕ.

Ѵѵ. 424— 432.

АисіШ адѵепіит Ботіш, диет воііз НіЬегі 
уеврег ЬаЬеЦ гоаеиз еі диет поѵив ехсіріЬ

огіив.
Ьахаѵіі ЗсуіЬісаз ѵегЪо репеігапіе ргиіпаз 
уох еѵапвеііса, Нугсапав диодие ГегѵШа

Ьгитав
зоіѵіі, иі ехиіиз діасіе іат тоіііог атпіз . 
Саисазеа де соіе Яиаі ВЬодореіив НеЬгив. 
Мапзиеѵеге веіаѳ, Гегііавдие сгиепіа беіопі 
Іасіе тего эШепз ехаодиіа росиіа гоівсеі 
ІіЬаІига васгоз СЬгізіі де вап^шпе роіиз.

О прншествіп Господа усіыгаалъ в 
тотъ, кто жнветъ у заката Иверскаго 
солнца, а тотъ, кого принимаете розовый 
новый востокъ. Евангельское слово свовмъ 
вропвкновеніенъ ослабило Скиескіе моро
зы и разрѣшпло свовмъ жаромъ Ирвавсвія 
зимы, тавъ что Родопскій Ебръ, освобо- 
жденвый отъ льда, уже болѣе спокойною 
рѣвою течетъ съ Кавка8сквхъ скаіъ. Укро
тились Геты, кровавая дикость Гелова прв 
жаждѣ пополняете безкроввыя чавів чв- 
стымъ м о іо к о м ъ , дабы приносить жертвы 
святымъ питіемъ изъ крови Христовой.

(Ш ТВА 8УММАСНѴМ. ПРОТИВЪ СИММАХА.

ЬіЬ. I у. 395 соттетогапіиг «Таигіса засга».

ІЛЪ. II, ѵѵ. 2 9 4 — б.

Ргаесірііеі ЗсуіЪіса іиѵепів ріеіаіе ѵіеіит Пусть по Скнескому благочестію юво-
ѵоііѵо де ропіе раігет: віс тов Гші оііт. ша низвергаете съ обѣтнаго моста одря-

хлѣвшаго отца: тавовъ былъ нѣкогда
обычай.

Уѵ. 696— 699.

Тетріаѵіі ОеЙсив пирег «іеіеге Іугаппиз *) ...Недавно Гегскій тнраинъ, шедпіій 
Ііаііат, раігіо ѵешепв іигаіав аѣ Ізіго, съ иятвою отъ родного Истра, пыталоя

1) Уііеіиг евве АІагісив. С/. Бгеавеі ад 1.
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Ь&з агсев аедааге воіо, Іесіа аагеа Яаштів уничтожить Италію, сравнять съ эеѵіѳю
воіѵеге, тавігасів ргосегев ѵевіігѳ (одаіов .̂ эти твердыни, растопить въ пламени эоло-

тыя кровли и одѣть въ тулупы носящнхъ 
тоги владывъ.

Ѵѵ. 808— 811.

Бепідое Еотапав, БаЬа, Загтаіа, Ѵапйаіоэ,
Ноппов,

Оаеіоіов, Сагатапв, Аіатаппов, 8ахо, 6а-
Іаоіая

ппа отпев дгагііопіог Ьато: саѳіат отпіЪав
апшп еві,

ап не еі Осеапав, оовігат <|оі сопііпеі
огЬет.

Наконецъ Римллнпнъ, Дагь, Сариатъ, 
Вандалъ, Гуннъ, Гэтулъ, Гарахантъ, Ала* 
маннъ, Саксоиецъ и Галавлъ— всѣ ходить 
по одной веклѣ, небо для всѣхъ одно, 
одинъ и овеанъ, который окружаетъ нашъ 
земной кругъ.

ЕѴ5ЕВІѴ5 НІЕКОМѴМѴ5. ЕВСЕВІЙ ІЕРОНИМЪ.

[Одинъ изъ знаменнтѣйпшхъ христіаисквхъ писателей, род. по свидетельству Проспера въ 
881 г., но вѣроятвѣе около 848 въ Стридонѣ, пограннчномъ городкѣ Далматіи и П&нвовіи, ум. 
20 сентября 420 г. въ Виѳлеемѣ. Образованіе получилъ въ Римѣ, гдѣ и крестился, заіѣмъ  
велъ очень безпокойную жизнь н иного странствовалъ, пока не уединился въ 889 г. въ осно- 
ваннонъ имъ монастырѣ въ Виѳлеемѣ, гдѣ н написалъ большинство свонхъ сочияевій, кото
рыя по содержанию весьма разнообразны: нсторическія (въ томъ числѣ переводъ и продолже- 
иіе Евсевіевой хроники), труды по переводу св. Пнсанія, сочнненія эксегетическія, догматико- 
полемическія, проповѣди, письма и пр. См. о немъ З сЬ а п г , ОеасЬ. (1. г5т. Ілііег. IV, 1, 

стр. 887 сл. — Текстъ: М ід п е , Раігоі. Іаі. тт. 22—801.

ЕРІЗТОЬАЕ.
ЕРІБТОЬА ЬХ АО НЕЫОБОВѴМ *).

4 (М. 22, с. 591) —Капе ѵего раввіо- 
пет СЬгівІі еі гевоггесііопет еіов сппсіа- 
гот вепііот еі тосев еі Ііиегае вопапі... 
Іттогіаіет апітат е( розі (Ивзоіаііопет 
согрогіз заЪвівІепІет... Ішіав, Регеа, Оо- 
ІЪоз, Аедурііоз рЬіІоворЬапІог. Веввогот 
іегііав ѳі реІШогот ІогЪа ророіогот, доі 
тогіоогот даопйат ІпГегііз Ьотіпев іт -  
тоІаЬапІ, зігісіогет воот іп <1и1се Сгосів 
йгевегапі теіов, еі Іоііов тооЛі опа ѵох 
СЬгівІов езі.

16 (ІЪі<і. с. 600) ...Ноггеі апітоз Іет- 
рогот повігогпт гоіоаз регведоі. Ѵідіоіі

1) Бсгіріа еаі іпі(іо а. 896.

ПИСЬМА.
ПИСЬЫО 60. КЪ ИЛІОДОРУ.

...Нынѣ п голоса и письмена всѣхъ 
народовъ провозглашаютъ страсти Христа 
и восвресеніе Его... О безсмертіи души и 
продолженіи ея существованія послѣ раэ- 
лохенія тѣла... фиюсофствуютъ Индіецъ, 
Персъ, Готѳъ и Эгнптяннвъ. Дикость Бес- 
совъ и множество одѣтыхъ въ 8вѣрнныя 
шкуры народовъ, которые нѣкогда прино
сили людей въ жертву оставкамъ умер- 
шихъ, переиѣнвли свой еврежетъ на слад
кую пѣснь Креста, п единый голосъ всего 
міра есть Христосъ.

...Душа ужасается перечислить бѣд- 
ствія нашигь временъ. Уже 20 лѣтъ и
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еі со атр1іо8 аппі б п п і, дпой іпіег Соп- 
біапііпороііт еі Аірез Іиііаз диоіійіе Ко- 
тапив Бапртів евипйКог. ЗсуіЪіат, ТЪга- 
сіат, Масейопіага, Багйатаго, Йасіат, 
ТЬезваНат, АсЬаіаш, Ерігоз, Ьаітаііат 
сапсіаздие Раппопіаз ОоіЬиз, багтаіа, 
( а̂айиз, Аіапив, Ниппі, Ѵапйаіі, Магсо- 
гааппі ѵазіапі, Ігаѣппі, гаріапі. (^поі ша
лопае, даоі уігдіпез Беі ѳі іпдеппа поЪі- 
Ііадае согрога Ьіз Ьеііоіз Гаеге ІасІіЪгіо ? 
Саріі Ерізсорі, іпІегГесІі РгевЪуІегі ѳі 
йіѵегзогпт оШсіа Сіегісопіт. ЗаЬѵѳгвае 
Ессіеаіае, ай аііагіа СЬгівІі вІаЪнІаІі едпі, 
Магіугиго евовзае геіідпіае.... Ітпшпів 
аЪ Ьів таііз ѵійеЪаІиг Огіепз еі Іапіпт 
шшШ8 сопзіетаіаз. Ессе ІіЬі аппо ргаѳ- 
Іегііо ех пШтів Саасазі гиріЪив іттібві 
іп поз поп іат АгаЬіае, вей Зеріѳпігіопів 
Іирі іапіаз Ьгеѵі ргоѵіпсіав регсиггептіЕ). 
<ЗиоІ топазіегіа саріа? диапіае йиѵіогат 
адпае Ьптапо стоге пшОДае зппі? ОЪзѳвза 
АпІіосЬіа е( игЬез ге^иае, доав Наіуз, Суй- 
пив, Огопіез ЕпрЬгаІездпе ргаеіегйпппі...

боіѣе того, какъ Римская кровь ежедневно 
льется между Ковстантпнополемъ н Аль
пами Юлійскнми. Скнѳію, Ѳракію, Маке- 
донію, Дарданію, Дакію, Ѳессалію, Ахаію, 
Эпвры, Даінатію п всѣ Павноніп опусто- 
шаютъ, тащатъ, граблтъ Готѳъ, Сарматъ, 
Евадъ, Аланъ, Гунны, Вандахн и Марко- 
ианны. Скоіько матронъ, сколько дѣвъ 
Божіихъ, анатныхъ и благородныхъ тѣлъ 
послужили игралищемъ атнмъ чудови- 
щамъ? Плѣнены епископы, перебиты пре- 
свитеры н разннхъ чпповъ клирики. Нис
провергнуты церкви, у алтарей Хрвсто- 
выхъ поставлены въ стойла лошади, 
останки мучениковъ вырыты изъ земли*. 
Востокъ казался нетронутымъ этими бѣд- 
ствіями и только приведенныыъ въ ужасъ 
вѣстями о нихъ. Но вотъ тебѣ въ про- 
шломъ году напущенные ва насъ нзъ са- 
мыхъ далекпхъ скалъ Кавказа уже не ара- 
війскіе, а сѣверные волкн въ короткое 
время обрыскали столь обпшрння провнн- 
діп. Сколько взято монастырей? сколь 
обильныя воды рѣкъ пзмѣнплись отъ че- 
ловѣческой крови? Осаждена Антіохія н 
остальные города, которые онываютъ Алій, 
Кпднъ, Оронтъ п Евфратъ...

Ерізі. ІіХѴІ (ай РаттасЬіпш) с. 1 соттетогапінг «йе зііісе ехсіза ргаесогйіа 
еі Нугсапагпш Іівгіпт Іаеіе пиігііа», т. е. «сердца, вырубленвыя пзъ кренпя п вскор
млен ныя молокомъ Ирканскпхъ тигрицъ».

Еріві. ЬХІХ (ай Осеаппш) с. 9 соштетогапіпг РЬавійев аѵее.

ЕРІВТОЬА ЬХХѴП. АЮ ОСЕАЫѴМ.
Бе тогіе ГаЬіоІае 2).

Сар. 8 (М. соі. 696— 6) ...Ессе бпЪііо 
йівсоггепііЬив шшііів Огіепз Іоіпв іпіге- 
тиіі аЬ иііігоа Маеоіійе іпіег віасіаіет 
Тапаіп еі Мавва^еіагпт іттапев ророіов, 
нЪі Сапсазі гпріЬив Гегав депіев Аіехапйгі

ПИСЬМО 77. КЪ ОКЕАНУ.

О смерти Фабіолы.

...Вотъ весь Востокъ задрожалъ прн 
внезапно разнесшихся вѣстяхъ, что отъ 
крайннхъ предѣловъ Мэотпды, между ле- 
дянымъ Танаидомъ и свпрѣпымп народами 
Массагетовъ, гдѣ Александровы запоры

' 1) « Наппов Іп1е11і#е, диов, аі виае геЬеІІіопі ргойеввепі, ВаШпиа іп Ттрегіі рготіпсіав 
іттівіі. Саеіегат аііпйіі аа АЬасас 9. аЪі йе СЬаІй&еіз йісіпт .іихіа ЬХХ. Ѵеіосіогев вгеті Іирів 
АгаЫае». М.

2) Зсгіріа аппо 399.
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сіаовіга *) соЬіЬевІ, егпрівве Ншшогшп 
ехатіпа, доже регоісіЬш ецшв Ъос іііпсдое 
тоіііапйа саедія рагііег ас Іеггогів списка 
сотріегепк. АЪегак Іопс Вотаппв ѳхегсіков 
еі Ъеііів сіѵШЪив іп Ікаііа кепеЪакпг *). 
Нале вепкѳт Негодокав ге/егк *) впЪ Багіо, 
геве Медогат, тідіпіі аппів Огіепіет ке- 
пѵіме еаркіѵит ек аЪ АевурНів аЦпе 
АеШіоріЪпв аопат ехе̂ іввѳ ѵесііваі. Атегкак 
Іевпв аЪ огЬе Кошапо іаіев пііга ЪевЫав. 
Іпврегакі иЫчае адегапі ек іатат оеіегі- 
іа(е ѵіпсепкев, поп геіі^іопі, поп Фвпікаіі- 
Ъпв, поп аеіакі рагсеЬапк, поп ѵавіѳпвв 
тівегаЬапког іпАшііав. СодоЬапіаг тогі, 
Чпі попдшп ѵіѵеге соерегапк; ек певоіѳпіев 
таіат вппт, іпіег ѣовііпт таппв ас кеіа 
гідеЬапк. Сопвоппв іпіег отпев гптог ре* 
(еге еов Іеговоіутат-.̂

одержяваюп дявія племена сипами Кав- 
кава, вырвалась рои Гуввовъ, которые, 
летая туда и сюда ва бнетрахъ вовяхъ, 
все наполняла рѣзвей в ухасомъ. Рвмское 
войско тогда отсутствовало в удержвва- 
лось въ Италів граждавекямн во&вамв. 
Иродотъ сообщаете, что это влемя врв 
мвдійсвомъ царѣ Дарів 20 лѣтъ держало 
въ влѣву Востокъ в одинъ год* взимало 
дань съ Эгввтявъ в Эеіововъ. Да отвра
тить Інсусъ ва (будущее время таввхъ звѣ- 
рей отъ Рвмеваго міра! Овв всюду явля
лась неждаввымв в, своею быстротою вре- 
дувреждая слухъ, ве щадвів ва рехвгів, 
вв достоявствъ, вв возраста, ве жалѣлв 
плачущвхъ малютовъ. Должны была ума- 
рать тѣ, которые еще не вачалв жать в, 
не соввавая своей бѣды, омѣялвсь въ ру- 
хахъ враговъ при вудѣ оружія. Повсюду 
шелъ оогласвнй олухъ, что она вавравля- 
лвсь къ Іеруеаіаму...

ЕРІВТОЬА СѴІІ. АБ ЬАЕТАМ *).

2 (М. со! 870) ...ИероввК рЪагеІгаа 
Аппешпв, Нпппі сіівсшік Рваііегіпт, Зсу- 
іЬіае ОДога Гегѵепк саіоге йдеі, Оеіагит 
гпШпв еі ваѵпв ехегеікпв Ессіевіагпт сіг- 
сотіегк кепкогіа; ек ійео іогоікап сопіга 
по8 аедпа риртапк аоіе, япіа рагі геіі^іопе 
сопвйппк.

ЕРІВТОЬА СУШ. АБ ВѴВТОСШТМ 
ѴІВвШЕМ 5).

7 (М. соі. 882). Беіака ад іпвпіат 
Ропііат, дпат сіагіввітае дпопдат Геті* 
пагпт впЬ БотШапо Ргіпсіре рго сопГев- 
віопѳ потіпів СЬгівкіапі Паѵіаѳ БотікШае 
поЫІікаѵік ехіііпт в); ѵідепвдае сеііпіав іп

письмо 107. к ъ  л т .

...Отложвлъ волчавы Армявввъ, Гувны 
взучаютъ Псалтырь, холода Сквѳів кввятъ 
жаромъ вірн, рыжее в бѣловурое войско 
Гетовъ воэвтъ съ собою валатвв церквей; 
в, быть можете» они вотому сражаются съ 
вамв равнымъ строемъ (т. е. съ раввымъ 
счастіемъ), что всвовѣдываютъ одвв&ко- 
вую вѣру.

ПИСЬМО 108. КЪ ЕВСТОХІИ ДѢВѢ.

- [Павла] врвбнла ва Повтійсвій островъ, 
который вѣкогда врославвла ссылка слав* 
нѣйшей В8Ъ женъ Флавів Домвтвллы, со- 
сланной врв вмвераторѣ Домвтіавѣ за 
всповѣдавіе вмевв Христова; обозрѣвъ

1) «Твиті топіів апртвііае впці, доав Саисавіав рогіав тосаі РІіпіов ІіЬ. 6 еі ваіів ассогаіе 
девегіЬіІ, аііі ріѳгипцие ааскогев Сеирйи Дісапк.» М.

2) Іпіеііевііаг Ьеііаш спгііе, уаой АгЬо̂ авіав ехсііатіі.
8) Наес паггаі Негодоіиа 1.1 с. 106 (г. тоі. I, р. 5) ваЬ ЗсуіЬагат вотіпе.
4) Зсгіріа еві а. 408.
б) всгіріа еві а. 404. Епагг&І апсіог тііат 8. Раоіае тідпае.
6) (Я. ВгаШот варга, р. 281.
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фііЪов іііа Іопдпт тагіугіпш дахегаі ваш- 
рйя бдеі аіів, Іеговоіутат е і вапсіа Ьоса 
ѵідоге бпріеЪаі...

ЕРІѲТОЬА ОХХП. АН АОЕВѴСШАМ 1).

16 (М. соі. 1067) ...Ргаевепііпт т і-  
вегіагат рапеа регсолгат. (}аод гагі Ьос- 
іидае геаідетоя, поп вовігі тегііі, вед 
Ботіпі, тівегісогдіае еві. ІшштегаЪіІев еі 
Гегосіваішае паііопѳв опітепав ОаШав 
осснрагопі. фоідднід іпіег Аірев ѳі Руге- 
паешв евЦ диод Осе&ао еі ВЬепо іпсіаді- 
(шг, Омдм, Ѵапдаіав, Залпаіа, Наіапі, Оі- 
редеа, Негаіі, Вахопев, Вагвнадіопев, Аіе- 
т&пі еЦ о Іадепда гевриЫіса! Ьовіев Рап- 
попіі уаяіалші ме

17. Саеіега іасво, пв ѵідеаг де Беі 
деврегаге сіетепііа. ОІіш а тагі Ропіісо 
шяае ад Лірев Іпііав поп егапі повіга, 
цаае повіга впп(. Еі рег аппов Ігізіпіа, 
бгасіо БапаЪи Іітііе, іп тедіів Вотапі 
ітрегіі ге і̂ошЬав равпаЬаІпг.*

АСУЕК8У8 ІОУШІАЫѴМ 
ЫВВІ ЬУО *).

ОД. II, с. 7 (М. 23, соЬ 308)-. 
Котадев еі Тгодіодуіае еі ЗсуіЬае еЬ 
Ншшогшп пота Гегііав ветісгадів ѵезсап- 
Іиг сагпіЬпв .̂ Загтаіае, (^иаді, Ѵапдаіі е( 
іппитегаЪіІев аііае вепіев едиогит еі ѵиі- 
ріат сагпіЪвв деіесіапіаг... Меввавеіае еі 
БегЪісев тівеггітов рпіапі, диі ае^гоіа- 
Ііопе тогіапіиг, еі рагепіев, со^паіов, рго- 
родоов, опт ад вепесіат ѵепегші, іп^піа- 
(08 дѳтог&пЦ гесііив евве досепіев, иі а ее 
роііиз, фіат а ѵегшіЬив сотедапіиг. ТіЬа- 
гвпі дпов дііехегіпі вепев воврепдапі іп 
раШгаІів. Нігсапі ѵоІасгіЬив еі сапіЬив ее* 
шіѵіѵов ргоісіппі: Савріі іівдет ЪевШв 
тогіпов. ЗсуіЬае еов, дпі а дѳйшсіів атаіі 
вапі, тітов іпГодіапі сот овзіЬав тогіио- 
гит...8).

келейкн, въ которвхъ та провела долгое 
«ученичество, взявъ крылья вѣры, Павла 
пожелала вндѣть Іерусаівмъ н св. мѣста.~

ПИСЬМО 122. КЪ АГЕРУХШ.

«.Изъ настов щкгь бѣдствій перечислю 
немногія. Есхн мы немногіе доселѣ оста
емся въ живыхъ, -г  это не но нашимъ за- 
слугамъ, а но милости Господа. Безчислен- 
нее н свврѣпѣйшіе народе вааяін всѣ 
Галін. Вое пространство, лежащее ме- 
жду Альнашя и Пнрпнеемъ, все заключен* 
ное между Овеавомъ н Рейном* ооусто- 
лнлв Квадъ, Вандалъ, Сармап, Алан и* 
Гнпеды, Гѳрулн, Саксоны, Бургундіоныг 
Алеманы н — о, достойное слезъ государ
ство!— враги Паннонскіе...

Умалчиваю о прочемъ, чтобы не пока
заться отчаивающимся въ мнлосердін Бо- 
жіемъ. Нѣвогда отъ моря ПоитіВскаго до 
Альнъ Юлійсквхъ не было нашнмъ то, 
что теперь наше. И въ теченіе 30 літъ, 
по наруленін Дунайской границы, шла 
война въ самой срединѣ областей Рим
ской нмперіи...

ПРОТИВЪ ІОВИШАНА 
двѣ книги.

...Номады, Троглодиты, Скнѳы н новая 
дикость Гунновъ питаются полусырымъ 
мясомъ.м Сарматы, Квады, Вандалы н без- 
чнслениыя другія племена съ удовольстві- 
емъ ѣдатъ конину и лисье мяоо... Месса- 
геты я Дервнкн счнтаютъ самыми несчаст- 
нымн тѣхъ, которые умираютъ отъ хво
рости, и своихъ родителей, родственнн- 
ковъ и блязкнхъ, когда они состарѣются, 
рѣжутъ н ноѣдаютъ, объясняя, что лучше 
будетъ, чтобы старики, были съѣдены ими, 
чѣмъ червями. Тиварпнн вѣшаютъ на ви- 
сілнцахъ любимыхъ стариковъ. Ирканцы 
выбрасываютъ ихъ полуживыми хищнымъ 
птицамъ и собакамъ, а Б^пщ — *$мъ же 
звѣрямъ бросаютъ мертвыхъ. Скиѳы тѣхъ, 
которые были любимы умершими, зарнва- 
ютъ жнвьемъ съ костями покоіннковь^.

1) 8сгір(а а. 409. ( г 2) Зсгіріі випі сігса а. 393. 3) На«е отпіа Ніегопутоа е Гог-
рЬугіі ІіЬго ткрі а«ох«)( в|хф6хшѵ (ІУ> 21) тп(аа(ав ев( (г. тоі. I р. 657).
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ІЪід. с. 37 (М. соі. 352) соштѳтогапіаг «Атагопев ехегіа т а т т а  еѣ подо Ьга- 
сЬіо еі д а т  ѵешепіеа еопіга ее тігов а<1 рортат ИЬідіпот ргоѵосапіев» (Амазонки съ 
выставленною на ноказъ грудью н голыми руками и колѣнами, вызывающая на состя- 
заніе сладострастія идущихъ иротнвъ нихъ мужчииъ).

ЫВЕК НЕВВАІСАВУМ <*ѴАЕ8ТКШѴМ 
Ш (ЗЕЫЕ8ІМ.

Сар. X, теп. 2 (М. соі. 999)^. ІарЬеІЬ 
Шіо N00 *) паіі віші вѳріеш Шіі, доі ров- 
ведепші Іѳггат ш Авіа аЪ Атапо еі 
Танго, Зугіае Соеіев е і  СШсіае топІіЪоз, 
пвфіѳ ад Опѵіит Тавдіт, і& Еогора ѵего 
пвдпѳ ад Оадіга, потіпа Іосів еі депііімів 
геііпдаепіев, ѳ диіЬаз розіеа ітюоШа зипЬ 
рішгіта, саеіега регтапзпі пі {аегапі, Бапі 
ааіет Оотег, ваіаіае, Швов) БсуіЬав^ 
ТЬігав, ТЬгасев, диогшп поп ваіів іпшш- 
Ш от тосаЬоІот еві. 8сіо дпѳтдат *) вое 
еі Мадов іат до ргаеѳепіі Іосо, дпат дѳ 
ЕгесЫеІ ад ОоНЬогпт ппрег іп Іѳгга поз- 
іга ЪассЪапНпт Ъівіогіага геіиШве, диод 
иігит ѵегпт віі, ргаеііі ірвіпв Япе топ* 
вігаіпг. ЕІ сегіе ОоШіов отпев геіго егл- 
дііі та^ів Оеіав, дпат Оо  ̂ еі Мадов 
арреііаге сопвпетепіпі. Наѳ іОДое веріет 
вепіев, дпав де ІарЬеіЬ ѵепігѳ віігрѳ те* 
тогаѵі, адшіопіз рагіет іпѣаЪйапі.

КНИГА ЕВРЕЙСКИХЪ ВОПРОСОВЪ 
НА «БЫТІЕ».

...У Іафета, сына Ноева, родились оемь 
сыновей, которые заняли земп» в» Азіи, 
отъ Амана и Тавра, горъ Келевнрін м Кн- 
липа, до рѣкн Танаида, а въ Европѣ до 
самыхъ Гадвръ, оставляя мѣстностямъ г  
народаиъ имена, изъ коюрыхъ впослѣд- 
ствін огромное большинство нзмѣнилоец 
а остальная остаются, какъ были: Гомеръ 
суть Галатн, Магогъ—Сквѳы... Ѳирасъ— , 
Ѳракійцы, названіе которнхъ не очень 
сильно нзмѣннлось. Я знаю, что одниъ 
писатель отнесъ имена Гогь и Магогъ 
какъ въ настоящего мѣстѣ, такъ и у Езе- 
кіиля, къ нсторін Готѳовъ, недавно буше* 
вавпгехъ въ нашей странѣ, но вѣрно ли 
это—доказывается коицомъ самой борьбы., 
И дѣйствительио, всѣ ирежніе учены» 
обыкновенно называютъ Готеовъ скорѣе 
Гетами, чѣмъ Гогомъ и Магогоиъ. Итакъ 
эти семь племенъ, который, какъ я упоня- 
нулъ, происходить отъ корня Іафетова, 
жнвутъ въ сѣверпой части свѣта.

ЫВЕК БЕ 8ІТѴ ЕТ Ж)МІШВѴ8 
ЬОСОКѴМ НЕВКАІСОКѴМ.

РЕ ОЕНЕ8І*

(М. 23, соі. 905). Агагаі, Агтепіа. 8і- 
дпідет іп топііЬм Агагаі агса рое! дііп* 
ѵіат ведівве регЫЬеЬаг: еі діоопіаг іЬідет 
пвдае Ьодіе еіпв реппапеге гевйдо...

КНИГА О ПОЛОЖЕНЫ Л НАЗВАНШХЪ 
ЕВРЕЙСКИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

о книга бы т ія .

Араратъ— Арненія. Утверждаютъ, что 
«а горахъ Араратскгсгь остановился ков
чега пеелѣ потопа; н говорить, что о сд о м  
4(0 сущесгвуютъ тамъ до сего дня».

1) «Наес раепе ад гегЬош ех ІозерЬо Іаііпе тегііі Ніегопушов» (Ап*. Іи<1. 1,6; т. ѵоі. I, р. 482).
2) «Запсішп АтЪговіат іпіеііі^іц даі ІіЪ. II сіе ЪЧйе, сар. 16, ад (лоШшгпт Ьіаіогшп гег 

Гегі даае сіе Оо  ̂ йісіа Іе&ипіш- ЕхесЬіеІів сар. ХХХУІІІ еі XXXIX». М. СГ. циае ідет 8. Ніего- 
путо» аііо Іосо (Сотт. іо ЕзесЬ. ргоі 1. XI ів>, М. т. XXV ооі 841) дйяі: «Іпг ргорЬеііа діГбсіШша 
іііад Ьгеѵііег адшопео, даод тіг повіг&е аеіаіів Ьаад І̂ аоЬіІів, ад ітрегаіогет асгіЬепя, впрег Ьае 
паііопе діхегіі: Оо§ іа(е ОоіЬав еві» е(с. >
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ООММШТАЕЮВУМ 
Ш І8АІАМ РКОРНБТАМ

ЫВЫ БѴОБЕѴЮШП.

ІЛЪ. X, с. 30 (М. 23, соі 365)... Іп- 
Даеі Оод е( Мадод зепіев раіапі аѣ Адпі- 
Іопе тепіигав, Ы еві <1е ЗсуШае рагШгав...

ТОЛКОВАНІ&
НА ПРОРОКА ИСАІЮ 

18 КНИГЬ.

...Іудеи дуваютъ, что племена Гогъ н 
Магогъ врндутъ отъ Аквилона, т. е. нзъ 
областей Скнѳін...

ІлЪ. XI, с. 87 (М. 24, соі. 408)». Ата
гам гедіо іп АппепІа сатреяігів еві, рег 
чпат Агахев впіЦ іпсгвііѣііія пѣегіаіів, а<1 
пмНсев Таогі топіів, диі пвдпе Шпс ехіеп- 
<И1аг. Егдо еі Агеа, Іп дна ІіЪегаІпв ев* 
Ное сот НЪегів виів, севаапіе сШптіо, поп 
аё топіев депегаіііег Аппепіае деіаіа 
еаі, дпае арреііаіаг Агагаі, веД ад топ- 
(ев Тапгі аіііявітов, дпі Агагаі іттіпепі 
сатрів.

...Араратъ есть раввина въ Лрмевіи, 
по которой течетъ Араксъ, необыкновенно 
плодородная, у иодошвъ горя Тавра, ко
торой тянется до тѣхъ мѣстъ. Слѣдова- 
тельио и ковчегъ, въ которомъ спасся Ной 
со своими дѣпми, пря прекращевіи по
топа отнѳсенъ не вообще въ горамъ Ар- 
менін, которая называется Араратомъ, но 
къ высочайшнмъ горамъ Тавра, которая 
возвышаются иадъ полями Араратскими.

ІлЪ. XV, о. 54 (М. соі. 544)... Іазрі- 
<іот тоКа вппі допета1)... А іт т  тего 
Інхіа ІЬегоя Нугсашодпе еі шаге Сазрішп 
герегігі еі ргаесірае ^ахи Іасцт Неашп 
[ге&гіщі]...

~ Е с »  много вцдовъ ясннса... Одинъ 
видь, какъ говорлтъ, вотрѣчаетсл у Иве- 
ровъ, Иркандевъ и Каспійскаго моря н 
особенно у озера Невсійскаго~.

8. Ніегопуті іпіегргеіаііопет ЕшёЫі РатрНШ Скгопіеоп ѵ. тоі I, р. 670 вд.

[НІЕКОЫѴМІ РКЕ5ВѴТЕКІ] [ІЕРОНИМА ПРЕСВИТЕРА]
ШНЕН8ѴВАТІО РКОТЩСІАНѴМ. ИЗМѢРЕШЕ ПРОВИНЦіВ.

ІОбъ п о п  шиенькоиъ сочввевіи, првпвсаннонъ Іероввиу въ П&іатанской рукописи, ср. 
Ііеве, Оео|г. Ьаі тіпог. ргоіесошешц р. XVII—XIX. По кнѣнію Рим, ово дмжно быть древ

нье ІУ в. по Р. Хр. — Текстъ: ОеодорЫ Ьаі. тіп. соіі. А. Віеве, р. 9—14].

6. Агтепіа, таге СаврІшп, еі япае 
сігса вѳпіев вапі [аЪ осеаоо], бпМог аѣ 
огіепіе осеапо Іпоіісо, аЬ оссідепіе іадів 
топіів Саасазі.... *) а тегісііе топіе Танго. 
Спіов зраііа раіепі, даа содшіот еві, т і-  
Ііа раввашп ССССЬХХХ, іп Іаіііпсіше т і-  
Ііа раввпшп •}• ССССЬХХХ3).

Армевія, Каспійское море м окружа* 
ющія племена [отъ океана] ограничиваются 
съ востока Иидійскимъ океаномъ, съ ва>- 
пада— хребтами горн Кавказа.... съ юга 
торою Тавромъ. Равмѣрн ея, по скольку 
извѣстно, простираются на 480 тнсячъ 
шаговъ и въ ширину на 480 тис. шаговъ.

1) 8. ЕрірЬапнш раепе ад тегЪот ігапгіегі апссог (у. то!. I, р. 711). 
ініісаѵі: а веріевігіопе осеапо ЗстіЬісо а і ім  ех Адгіррае /д. 30». Віеяе. 
ССССІ,ХХХ всгіЬепДит ССХС, сои. Адгіррае/д. 30 (Л Іпѵіа. 18)». В.

2)
8) рго аНтго
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8. Оасіа векіса впкшкаг аЪ огіепке 
дееегкія 8агтакіае, аЪ оссШепке в а т т е  
Ѵіякаіа, а яеркепкгіоае Осеапо, а тегісііо 
в а тте Ніякго. фше ракепк іп Іопдокшііпе 
шШа раяіишп ССЬХХХ, Іп ІаШпдіпе, дна 
ео^пікшп яік, піііа рамапт С ССЬХХХ VI.

9. вагтакіа ек ЗсукЫа Таагіса йпііт- 
кпг аЪ огіѳпке іп&ів топіів Тапгі, аЪ оссі- 
депке Яптіпѳ ВогувкЪепе, а яеркепкгіопе 
Осеапо, а тегійіѳ ргоѵіпсіа Ропкіса. (^пае 
ехрапдопког іп Іощркпдіпе тіііа равяшт 
БССССЬХХХ, Іп Іакікиділѳ, (^аа содпікат 
евк, тШа рампот *) СССЬХХХѴІ]...

- 19. Оегтапіа, Каекіа, адог ИоНспв аЪ 
огіепке вшпіпе Ѵіакпіа ек зііѵа Негсупіа...

Дажія и Гетнка ограничиваются съ во* 
отока пустыням! Сарматія, съ запада рѣ- 
кою Виетуюю, съ оѣвѳра Океавомь, еъ 
юга рѣкою И стронь. Онѣ простираются 
въ д п іу  ва 280 п о т »  шаговъ, а въ шм- 
рнну, на сколько мавѣстно, •— на 886 ты* 
сачь шаговъ.

Сарматія в Таврическая Скнѳія огра
ничиваются съ востока хребтамв горн 
Тавра, съ запада рѣвою Борвсееномь, сь 
еѣвера Океаномъ, сь юга Повтійскою про
винцию. Онѣ простираются въ дниу на 
980 тнсячъ шаговъ, въ ширину [насколько 
нзвѣстно, на 386 тноячъ шаговъ]...

Гержапія, Рэтія, область Норика огра
ничиваются съ востока рѣкоА Внстуіой и 
Гервднскнмъ лѣсомъ~

Р 0 Н Т ІѴ 5  МЕКОРІѴ5 РЛѴЫЫѴ& ПОНТІЙ МЕРОШЙ ПАВЛИНЪ.

Вводился, вѣроятно, въ 353 г. въ Бурдигалѣ (Бордо) и получилъ тамъ тщательное образованіе. 
ъ числѣ его учителей былъ Авэоній, съ к о т о р ы м ъ  онъ былъ связаиъ тѣсной дружбой. Сна

чала Павла въ посвятить себя государственное деятельности, въ которой достнгъ высокмхъ 
степеней, но итѣмъ, пранш  крвщеиіе, рѣшилъ удалиться отъ міра и веоп уединенную 
жизнь. Съ этой цѣлью онъ уѣхалъ в ъ  Испанію, гдѣ и прожилъ до 394 г. Авзоній въ сво'ихъ 
письмахъ тщетно старался убѣднть его возвратиться къ общественной деятельности. Знамени
тая переписка между Авзоніемъ и Паилиномъ нмѣетъ высокій интересъ для изученія эпохи. 
Въ 394 г. Павланъ переселился въ г. Нолу, гдѣ лажали останки «в. Феликса, котораго енъ 
давно уже избралъ своимъ покровителемъ. ЗдІеь въ 409 г. онъ былъ избранъ епископонъ и 
скончался въ глубокой староста 22 Ъоня 431 г. Отъ г. Нолы обыкновенно называется Рапііппя 
Иоіаппя въ отличіе отъ другикъ соименныхъ писателей. Отъ него сохранились, кромѣ пнсемъ, 
многочисленные поэтическіа пронзведенія.—Текстъ: Соіроз всгірі. ессіея. 1*аі. тт. XXIX—

XXX. 8. РопШ МегорігРапІіпі Коіапі орега ех гес. О. де Н агіеі. ѴіайоЬ. 1894].

САКМВК XVII. СТИХОТВОРЕНІЕ 17.

мі диадае ШрЬаеів Вогевв Ів огіз И ва Рифейокніъ берегахъ, гдѣ Борёй
аОД&к депяі» Япѵіое ргоіпія, скюнааетъ рѣка густыми нвеями, ты
Ыс 0е1а тепкез гідкіая апрелю смягчаешь вншввмь огвемь адѳданѣша

ірте ГѲ30ІТІ8 *). .отъ мороза сердца.

1) «ШіШо рфгртт ех §8  прИЛнг*. В. 2) Игоекат еріясорпт аіІодаНпг роеіа,
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ш  1е р&ігеш йісіі ріадо іоіа Воггае, 
ай 1по8 Гаіив ЗсуіЬа тШДОог 
еі заі йізсогз Гега Іе тавівіго 

ресіога ропіЬ. 
еі Оеіаѳ ештипі еі піепіаѳ Басив, 

ім  диі соШ Іеггае тейіо ѵеі Ше 
й іу ііів  тиііо Ьоѵе ріііеаіив 

аосоіа гірае.

Тебя зовегь отцомъ вся сѣвервая 
страна, твонмн словами укрощается Скнеъ 
н помимо своей воли смнраетъ жестокое 
сердце подъ вліяюемъ твоего учѳнія. Къ 
тебп прнбѣгаютъ н Гетм н оба Дакійца, 
какъ пить, которой занимается аемледѣ- 
ліемъ внутри страны, такъ и покрытый 
шляною житель побережья, богатаго много- 

. численными стадами бнковъ.

Сапп. XXVI тѵ. 22— 23 соттетогапінг Оеііса агта еі іптііез АІапі.

АѴКЕЫ Ѵ5 АѴСѴ5ТІІЧѴ5. АВРЕЛІЙ АВГУСТИНЪ.

(Одмнъ нзъ знаиенитѣішнхъ отцовъ церкви, род. 18 ноября 364 г. въ Тагастѣ въ Нумадія. 
Получнвъ тщательное образованіе въ Тагаетв, Мадаврѣ н Карѳагенѣ, онъ быль вѣвоторое 
время учмтелемъ въ родномъ городѣ н въ Кареагенѣ. По релвгіознымъ возірѣніямъ въ моло
дости прнмыкалъ къ манихейству (въ качествѣ хаттг)хойц*ѵо«), но потомъ нерешелъ въ лоно 
каеолмческой церкви н въ 387 г. быль крещенъ въ Иедіолаяѣ св. Амвросіемъ. Съ 891 г. быль 
пресвнтеромъ, а съ 896 епископомъ въ аФрнканскомъ городѣ Нірро ге і̂ов. Умерь 28 августа 
480 г. Изъ многочяадениыхъ его сочаненій нанболѣе анаиекяты СопЛгмктв» въ 18 км^яапн- 
санвыя около 400 г., в соч. Ве сіѵііаіе Иеі въ 22 кн., оконченное въ 428 г. См. о немъ О. Ваг* 

йепЬетег, Раігоіоре (ЕгеіЬ. 1894), стр. 444 сл.].

<ЭѴАЕ8ТІ(ЖѴМ Ш НЕРТАТЕѴСНѴМ 

ЫВВІ ш .

ИЗСЛѢДОВАНІЙ КЪ СВМИКНИЖІЮ 

7 КШІГЪ.

[Написаны около 419 г. Текстъ: Согрив всгірі. еосіев. Ьаііпогит, уоі. ХХУП ех гесепв. ІоверЫ
2усЬа. ѴіпйоЬ. 1895].

ЫВЕВ VII. 4ѴАЕ8ТІО БЕ 1ѴШ0ІВѴ8.

УШ. Е і поп Ь егейііауіі Мапаввев 
ВеіЬвап, дпае ѳаі ЗсуіЬагпш сіуііав. 
ірва Ьойіе регЬіЬеІиг ЗсуіЬороіів <1ісі. ро- 
іеві аиіет тотѳге, диотойо іп іШв рагіі- 
Ьив таНпт аЪ ЗсуіЬіа йіуегвів роіиѳгіі 
евве ЗсуіЬагит сіѵііав. вей вішііііет роіеві 
шотеге, фиошойо іат Іопдо а Маеейопіа 
Масейо Аіехапйег сонйійегіі Аіехапйгіат 
сіѵііаіет. дной и^ие Гесіі 1оп$е Іаіедае 
Ьеііапйо. і(а еііат, сит 8су(Ьае а^иапйо 
Ъеііанйо іп Іопвівдиа ргортейегепішг, івіат 
сопйеге роіиегипі. наш Іе і̂іиг іп Ъівіогіа 
депііпт иштегват раепе Аііат ЗсуіЬав

КНИГА 7-Я . НЗСІѢДОВАНІЕ О СУДІЯГЬ.

И не наелѣдовалъ М аиассія Внѳ- 
сана, который ееть городь Скнѳовъ. 
Нынѣ онъ называется Скиѳополемь. Можно 
удивляться, какнмъ обравомъ въ тѣхь стра- 
нахъ, далеко отстоящнхъ отъ Скяѳін, могъ 
быть городь Скяѳовъ. Но подобно $шюму 
можно удивляться, какимь образомъ Але- 
ксандръ Македонскій основалъ городь 
Александрію такъ далеко отъ Македоиіѵ. 
Конечно, онъ сдѣлалъ это благодаря сво- 
нмь далекнмъ походамъ. Точно такъ же и 
Скиеы могли основать этотъ городь, нѣ- 
когда пройдя войною далеко впередъ. Ибо
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аіісршміо іепаівзе, сшп ге^і Аевурііогшп 
іііі даі еів аІЬго Ьеііош ішііхегаі ігепі 
оЪуіапц двогош. айѵепіа Іепііпв ее іп 
яаат г е р т т  геоеріі.

въ всторів народовъ читается, что Скнен 
вѣкогда оыадѣлв почта всею Азіею, когда 
•пошл вавстрѣчу тому Эгнпетсвому царю, 
которой беэъ воякаго съ ихъ стороны по
вода объяввлъ имъ войну, при чел» онъ, 
испуганный пхъ нрябляженіемъ, вернулся 
въ свое царство.

БЕ СІУІТАТЕ ВЕІ. О ГРАДѢ БОЖІЕМЪ.

[Тексты Сотр. асг. ессівв. Ьаі. тоі. ХХХХ, р. II, ех гесепз. Ею. Н оКтапп. ѴіпДоЬ. 1900].

ЫВ. ХѴШ, <5а р . ЫІ.

...Ровігеюо повіга тетогіа Ѵаіепя, зи- 
ргайісіі Уаіепііпі&пі йгаіег, Агіаппв, поппе 
таа&па регвеепйопе рег Огіепвв рагіея са- 
(ѣоіісат ѵавіаѵіі ессіевіат?... *). Нізі Ьгіѳ 
поп еві регоеспііо сопрпіапйа, яиапсіо гех 
боіЬогот іп ірва ОоіЬіа регзеспіоз ей  
СЬгівйапо» сгшіеіііаіе тігаЫИ, сот  ІЫ 
поп енепі піві саіЬоІісі, чиопіт ріогіті 
тагіугіо согопаіі ввпі, вісаі а чніЬаздаіп 
ігаІгіЫм, фіі іопс ііііс роегі Іаегаві е і ее 
Ыа ѵШвее юсааеіапіег геоопіаЬапІиг, аа- 
Дітівшв?~.’).

КНИГА 18, Г<1. 52.

...Навонецъ на машеі памятв аріаяннъ 
Валентъ, брать вншеувомявутаго Вален- 
тияіана, развѣ не опустошил каѳолэте- 
окую церковь большнмъ гоневіемъ вь 
стравахъ Востока?... Развѣ только не 
нриававать говевіеиъ, когда царь готѳій- 
скій вь само! Готеіи нреслѣдоваль хри- 
сгіаиъ оь удивительною жестокостью, яря 
чемъ таю  бнлв только кавоаякя, няь ко- 
вхь очень многіе увѣнчаляе» мученмчѳ- 
«твомъ, какъ мн ото слышала отъ нѣко- 
торнхъ братьевъ, которое тогда бнлв таю  
мальчиками и живо вспоминали, что они 
сами 8іо вндѣли.

АРРЕШІХ ОРЕВУМ 
8. АѴОѴ8ТШІ,

сошріесіепа ІіЬгов, ірві І&іво айвсгіріов.

ПРИЛОЖЕНІЕ ЕЪ ТРУДАМЪ 
СВ. АВГУСТИНА,

заключающее вь себѣ сочииенія, ложно 
ему прннвсаялня.

(2ѴАЕ8ТКЖЕ8 УЕТЕВІ8 ЕТ КОУІ 
ТЕ8ТАМЕЯТІ.

ИЗЫСКАНІЯ КЪ ВЕТХОМУ И НОВОМУ 
ЗАВѢТУ.

[Тексты Мі^пе, Раігоі. ІаИпа, тоі. 86].

Сар. СХѴ.„ (М. соі. 2357). Тгаіопіиг 
епіш твНегев ЗсуіЬагпт, чаае Атагопев 
ёіеіае вппі, сшп у іг і еагит осспраіі ѣеііо

... Существуете ореданіѳ, что Скнеекік 
жеящинн, нааванння Амазонками, во время 
долгаго отеутствія мужей, занятнхь отда-

1) СЛ Вост. Шмі. еесі IV, 2; Ого*. VII, 83.
2) «Аіѣап&гісі гогіа ОоШюгош поиі регвесвііовет авао І>отіві 870 ів СЬгівйапов вюіат, 

сіе два Ніеговутав іп Свгопісо еі Оговіов ІіЬ. 7 сар. 82. Бе еайет Іодпііог ЕрірЬавівв, Наег. 70». 
Содиаеиа.
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Іоіцрлдао дія аЬезвепІ, ргоріег зоЪоІет ее 
тівспівве іегтіа еі отпет тагет паДят 
пбсатізве геіісііа Гетіпів, ііа пі пиііа Іалі- 
бсіо орѳгат йагеі, вед аЪ іпеппіе аеШе 
раіаекіга еі агтів ітЬвегепіаг. Н а т т  
Іапіа ѵігіпв ш геЪпз кегетііз йгіЦ и* рег 
таііаш вегіет апоогат гевштіез поппаі- 
Іаз вепіез зиЪідогепІ Авіапщае отпет впЬ 
ІгіЪпІа ропегепі...

лепною войною, ради произведет* йотом- 
сгва соединялись съ рабами я затѣмь 
убивали вояяаго ребенка мужсхаго пола, 
оставляя только дѣвочекъ, такъ что ня 
одна изъ нихь не занималась обработкою 
шерсти, но съ ранняго возраста обучались 
гимнаствкѣ и владѣнію оружіемъ. Доблесть 
ихъ въ ведепіи дѣлъ была такъ велика, 
что, царствуя въ теченіе длиинаго ряда 
лѣтъ, оиѣ покорили своей власти нѣкото- 
рые парода н обложили данью всю Азію...

ТВАСТАТѴ8 
БЕ БѴОБЕСІМ ЬАРІБІВѴЗ, БЕ <УШѴ8 

АРОС. САР. XXI, 1», 30.

ТРАКТАТЪ 
О 12 КАМНЯХЪ, О ВОТОРЫХЪ ГОВО
РИТСЯ ВЪ АПОКАЛ. ГЛ. XXI, 1ЙГ 20.

{Текоть; Міепе, Раігоі. 1а*. т. 40.— «ВіівеАтаіі ерівсорі еі Сааікепаів тоаасЫ, «шоа іпіег 
орега Реігаа шасодаз гесепвеі ігасШот ів  іцойесіт 1аріш>ав,поЬі« пов Іщиеі. С*ѵів сот ехрвт 

вШопе Вейае іп еашдет Аросаіурвів Іосат тахіте совзевііі». Міріе, соі. 1229].

...Япиига^йов адео е*і ѵігіёів, оі аегет 
егёат еігеяшйюнт т т й а п гейдаі. Оцяв 
таііа вояк допета. 8ед ргеііовіваіпі іп йе*- 
вегіо ЗсуШіа® герегівпкаг, япоя вгурЬев, 
-ех рагіе Іеоааз еЬех рагіе іцвйае, епв&о» 
дхевіеі ЬоишгіЪоа аа&гоп*, сот двіЬш 
Агітахрі Ьоякяен «ппт .осяіпя» ЪаЪепІев 
Ъеііа допіпі ірвовдпе еіз апйгппи.

-Сяарагдъ такъ зелеяъ, что діляетъ 
зеленяяъ даже окружающій ем» воздухъ. 
Есть то г о  андовъ его. Но еаяне дрдао- 
дѣяияе всірѣчаются въ пустпѣ Сквеіи. 
Грифа, частью льва я частью орлѵ, «те» 
регутъ нхъ и уносятъ у людей; еъ ними 
воюютъ одноглавые люда Арияаспы и уно
сятъ у нихъ эти камни...

5ѴІ.РІСІѴ5 5ЕѴЕКѴ5. СУЛЫ1ИЦ1Й СЕВЕРЪ.

[Род. въ Аквцтааі» около 866 г. Происходя изъ знатиаго рода в получввъ блестящее обр&зо- 
вавіе, овъ посвятнлъ себя юридической деятельности, во вскорѣ, лишившись жевы, удалился 
отъ міра (вѣроятио, подъ вліяніемъ своего старшего по возрасту друга Павлина .Нольскаго) в 
«авялев лятвратуриею дѣятельвостыа я* пользу церкви. Умергь яѣролтяо, въЗО-гъ годахъ V в. 
Главиѣйшій литературный трудъ его — очеркъ нсторіи отъ сотворевія ніра до вреиеви автора 
(СЬговісоп ІіЬгі сіио), оконченный въ 403 г. Кронѣ того сохранились сочивенія, посвящеввыя 
прославлевію св. Мартвва (Ѵііа 8. Магііпі, 3 письма и 2 діалога).—Текстъ: Согров всгірі. ессіев.

Ьаііпогшп, ▼. I. Зоірісіі Зеѵегі ЦЬгі чиі варепншЬ Вес. Саг. Н аіт. ѴіпдоЬ. 1866].

СНКОШСА.

Хлѣ. II е. 9, 4. Роз* Бапвт Медшв, 
дает даодеті^іпіі аппов гедоаззе відоібса- 
ѵішив, Сугпв ппо еі Ігіфоіа аппіз гегит 
роіііпз е$1. ЗсуіЬів Ьеііит іпіегепв іп ргое- 
Ііо сесідіі весппдо аппо ровЦиат Тагдаі- 
ійвз ЗарегЪаг Кошае гѳ^шгге соарега*.

ЛѢТОПИСИ.

Поелѣ Дарія Мядлннна, воторыб, какъ 
мы отяѣтилв, царствовалъ 18 лѣтъ, вла- 
ствовалъ Киръ 31 юдъ. Пойдя войною яа 
Скнѳовъ, онъ палъ въ битвѣ во 2-яъ году 
иослѣ того, какъ Тарвйяяій Гордой иачалъ 
царствовать въ Рняѣ.

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е
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ІііЪ. 11 с. 26, 5. Ніс [вс. Аіехапіег 
АгіяІоЪоІі 1] сит АгівІоЪиІит еі Нугса» 
пат рагѵов бііов геШіаівяеІ, Ѳаііпа віте 
Аіехашка ихог еівя ге^пшп рег поѵѳт 
аппоа Іевші. ро&і Ьпіоз оЬквт іоедл іпіеог 
ігаіѵеа (1е гедпо оегіатіпа. ас ргітнт 
Нугсавкв ітрегіат оЫіоеЪаІ: пох аЬ Агі- 
•ісЬок) Агаіге раіваа сооОДі а<1 Ротреііт, 
■чш (ап МШтсЫюо Ъеііо сопіесіо рае*- 
*ацае Агтепіа еі Рооіо ѵісіог отпіит 
да& ап, ф ш  айіегаі, Ыпжташ регдоа еі 
ѵіеіпа доедав Попито ітрегіо аФнлвеге 
еарівпв, сааівав ЪеШ Ы таіегіаа ѵіпсвтіі 
фіавгвЬдІ...

Тавъ кап Алевсандръ, сннъ Аристо- 
вула, оставнлъ сыновей свонхъ Арнстовуіа 
н Иркана малолѣтвами, то хѳна его Салнва 
нал Александра 9 лѣтъ правила царством*. 
Послѣ ея смерти между братьями произо
шла гнусная борьба нвъ-аа царотва. Сна
чала владѣл* им* Ирванъ; в ото» , будучи 
нагнан» брадсомъ Аркстовулои*, он» при
бегнул* въ Помнев>, который тогда, 
овмпнвъ Мяѳрядатовевую войну, усми- 
ривъ Арменію и Понгь *  будучи нобф- 
днтелемъ всѣх* народов*, до воторыхъ 
он* доводы*, жаіан* двигаться дальше 
внутрь шрамы н присоединить въ Рим- 
смей держав* всѣ «осідиія облаймм и пя
тому исвалъ поводов* я* войиѣ н иле- 
ріала дда побідъ~

О А Ѵ О ІѴ 5 СІЛѴСМАМѴ5. КААВД1Й Ш В Д Ш ІЪ .

[Поелѣдній вцдвый представитель латинской повзіи, род. около 575 г. но ввей вѣроятностя в* 
Александріи, въ 394 г. переѣхалъ въ Римъ, аатѣнъ служить при дворѣ Стилихона, уиеръ 
вскоре послѣ 404 г. Отъ него сохранились многочисленны» поэтичеекія произведен!», въ зна
чительной части панегирнческаго характера, а также полемячеекія в др.—‘Тексты Мопшвепіа 
вегаиоЬе Ыаіогіеа. Алси анкЦнім. т. X: Сіашііі Сіамйапі сагшіоа гес. ТЬ. Вігі. Вегоі. 1892].

РАИНКтйСУЗ ВІСТУ8 ПАНИИГРИКЪ, СКАЗАННЫЙ
РКОВІХО ЕТ ОЬТВШО С0НЗѴІЛВѴ5 *). КОНСУЛАМЪ ПРОБИНУ Й ОЛИВРШ.’

У. 86 сошпетогаіпг МаеоНса зиЬ дёІйіо Іоѵе роаііа.—V. 119 сотт. Оеіопі. —  
У. 132 Сотт. ЗатіаНсі Согі (вс. ѵепгё). —  V. 160 сотт. ЗсуіЫсив Агахез.

ИГ КѴРШѴМ
* ЬШЕВ і  *).

Ѵѵ. 149— 163.

[Ріодііиг Меваега Вовпа ёіоепя]: [Представляется Мегера, говорящая
Руфину]:

 Нес т е  Іаіпеге Ааепіев . .  .Отъ меия не скрылись нстекающіѳ
АгЬогіЬив 8асі йшеаіагапщае роіеаіав нзъ деревьевъ соки и сила губительннхъ
НегЪагпт, диіідиій Іеіаіі зегтіпѳ роііепз травъ, которня доставляютъ для зелій
Саисавоя еі 8суіЬісае ѵегпапі іп згатіпа иаобндующій смертоносными растеніями

гирез, Кавказъ и Свиѳсвія свалы, трое», кото-
<3аав Іе^іі Месіеа Гегох еі саШДа Сігсе. рыя собираютъ свирѣпая Медея и вовар-

ная Кирка.

НА РУФИНА 
книга 1-я.

1) А. 396. 2) ІЛЬгі іп Кийппт всгіріі вапі а. 395—386.

Оідііііесі Ьу
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Уѵ. 808— 331.

Іат Ое4ав Ні8ігвтдвѳ тоѵеі1) всуОДатдае
гесерШ

АвхШо ІгаДіЦве впав ЬовШіЬов аппІ8 
ВеШдпіав. Міхіів девсбвйіі 8аппаіа Басів 
ЕЬ чОі согпірѳёев іп росвіа ▼вівегаі аадах 
М&8эа&еіев саеватдпе ЪіЬепв Маеоіів Аіапвв 
МетЬпмрте чиі Сегго доніеі рівхішв (Меняя, 
Ввбпо соііесіа твпав. Уѳіаі Шв дотагі 
ІпвпІгіЦпѳ то п е «* советов Іѳтрога діЯѳП. 

N«01 івв сот бейсвя эігаѵіввеі дех(га
саіегѵаа,

ѴНа двсіз аоеіі Іеівт, рагадое вва тапеге* 
ВеЫІіог {мШцпе сарі, іовс ітріаі Ше 
Ргосіііог ітрегИ сопіагаіавдве веіагот 
Біііаііі іпвіавіев еівво ргівсіре рартва 
Нппогот Іаівпш орет, двое в&оге Ъеііо 
Яогаі еі іпѵІ8І8 тох ее сопіапдеге савігія. 

Егі довоз ехігетоз всуіЬіае ѵегвевІІа
іп огіоа

Тгапв 8вЙ4ат Таваіп, дао нов впітовіаѳ
аііат

Агсіоя вИЬТагрея ЬаЫіав оЪасоеввдве тіяо 
Согрога; тепа даго вводиат севвага ІаЪогі 
Ргаеда сіЪва, ѵііавсіа Сеге* &ов1еш4ве ае-

свгі
Ілніаз еі оссізов раІсЬгат іагате рагепіез. 
Кес ріаз ваЬі§епав дпріех ввівгв Ъііоппез 
Совпала арі&ѵіі едвіа: асеггіта ввііо 
Огсііпе тоЫШаа іпврегаіідве гесогеив.

Уже Руфинъ приводить въ дввжевіе 
Гетовъ и Иотръ, волучаетъ помощь изъ 
Сваѳін в вередае» свов остатки враже
скому оружію. Спускается Сарматъ, смѣ- 
шаватсь съ Давамв, в смѣлиі Массагетъ, 
которой дм  питья раввтъ коней еъ рого- 
ввмв ковнтажв, в Аіавъ, пьющій изру
бленную Нѳотвду *), в Геіонъ, съ удоволь- 
ствіевъ татуирующіі свое тѣло желѣ- 
еомъ, — рать, собранная для Руфина. Онъ 
запрещаете им* подчиняться, выдумывав тъ 
проволочки и откіаднваетъ удобное время 
для битвы.

Ихевно, когда твоя десввца разбила 
Гѳтскіж нолчнща, мстя 8а смерть союзнаго 
вождя, в оставалась одна часть, болѣе 
слабая в легкая для воражевія, — тогда 
этотъ безбожннй предатель государства, 
вступивши въ заговоръ сь Гетами, обма- 
нулъ государя в отсрочил» гроаящія ему 
битвв, врвзвавъ на помощь Гунвовъ, ко*, 
торне, к ап  овъ ввалъ, всворѣ врвбудутъ 
ва войну и врвсоедввятся въ нѳпрілтехь- 
скому лагерю.

Этотъ народъ живетъ ва кракнемъ 
востокѣ Сввеів аа ледяввмъ Таваядомъ. 
Сѣверъ ве ввтае» вв одного племени, 
болѣе свврѣпаго. У нвхъ безобразная 
ввѣвівость в востндвня ва ввдъ тѣла, 
но овв ипкоіда ве отступаю» ■ вредь тя- 
желамъ трудомъ. Ппщею им* служить 
охотничья добвча, овв избѣгаюгь даровъ 
Церерв, ихь забава разрѣгнвать лицо, у  
нихъ считается прекрасаыиъ клясться 
убвтвмв родвтелямв. Дво&вая природа не 
бохѣе ихь сочетала двуобразнвхъ тучеро- 
жденнвхъ *) съ родными конями. Овв от- 
лвчаются необввновенвою водвнжвостью, 
во безь всяваго поря два, в нежданными 
обратвввя вабѣгавв...

У. 376 сотшетогапіог азрег РНазів еі Агахез, чиі заЪ Нопогіо ропіет раіі
содеіиг.

1) 8сі1. Кайпаз. 2) Т. е. воду, добываемую изъ льда, вырубденааго въ замерзшей 
Мэотвдѣ. 8) Т. е. кевтавровъ*

Оідііііесі Ьу
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ГО ВѴГГОѴМ 
ы в е в  и .

НА РУФИНА 
КНИГА 2-Я .

Ѵѵ. 22— 80 еі 46— 40.

Шее &(пв*) тепііа ѵеіпіі ві Ёгѳпа гевоітаі 
Аеоіов, аЪгврІо вепіез кіс вЬісе биііі 
ЬахатіЦае ѵіат ЬеШз еі, пе до* тапегеі 
Ітшппіа гедіо, еІаДет йітіші іп огЪет 
ВівровоіЦае пе&в. Аііі рег Іегда Иэтосав 
Бапиѵіі воіісіаіа гицпі ехрегіадпе гетов 
Рпшдопі ві&дпа гоіів; аШ рег Савріа сіао-

віга
Агтепіаздое пітея іпоріпо Ігатііе йасіі 
Іптадапі Огіепіів орев~.

Нінс ріапсіав Авіае; Оеіісів Еогора саіегтіз 
ІлкНЪгіо ргаейаефіе йаіиг бгопдепіія ад

недне
Баішайае Йпев: отпів доае тоЫІе Ропй 
Аедаог еі Адгіасав Іеііш Ьгіегіасеі ппйав 
Здиаіеі іпорв ресіміит, ппШв ЬаЫіаіа со*

ІОПІвм.

Съ атвжв сіовакв Руфинг, подобно 
тому какъ Эогь отпускаетъ возжн вѣтражъ, 
распустилъ племена, сложавъ ваноръ, от
крыл* дорогу войнажъ н, чтобы нн одна 
страна не осталась нетронутою ими, раз- 
ділжлъ бѣдствід но землѣ н раснредѣлвлъ 
злодейство. Одни устремляются но окрѣп- 
шему от» мороза' хребту свнрѣп&го Дану- 
біа н рѣжутъ колесами стоячія воды, не-' 
пнтавшія весла. Другіе, проведенные по 
нежданножу пути чревъ Каснійскія ворота 
■ Арменскіе снѣга, вападаютъ на сокро
вища Востока...

Отсюда плата Авів. Европа до нредѣ- 
ловъ зеленѣющеЁ Далматін отдается на 
игралище и на добычу Гетскниъ полчи
щам»: вея земля, которая лермпъ между 
зыбучею поверхностью Понта н Адріатн- 
ческими волнами, прижимаете одичалый 
видь, лишенная стадъ н не обитаемая ни- 
капшв земхедѣльцами .̂

У. 270 соттетогапінг іигрез Пит  еі ѵ. 271 ітрасаН АІапі.

РАИЕвУШСУв 
БЕ ТЕКТІО (ИЖЗУЬАТѴ 

Н02ТОШІ АУѲѴ8ТІ *).

ПАНЕГИРИКЪ 
НА ТРЕТЬЕ КОНСУЛЬСТВО 

ГОНОРІЯ АВГУСТА.
Ѵѵ. 18— 28.

Те павсепіе ІЬгох іоіо бегтпапіа КЬепо 
Іпігеюпіі, шотіЦае впав (оппійіне зіітаз 
Сансагаз еі ровШв пашен сопіевва рЬагеСгІв 
Ідпатав Мѳгоб ІгахіЪ йе сгіпе аадіііаа. 
Керіаяіі рег всніа раег, гедапщиѳ гесепіез 
Ехптіае Ш»і Ішіив егапі, ргітовдие зоІеЬаз 
Азрега сотріесіі Іогѵтхт рові ргоеііа ра

стет,
Зірта ІгіатрЪаіо дпоііепв йехівве* аЪ Нівіго 
Агсіоа <іе вігаде саіепя, е* ровсеге рагіет 
І)ѳ вроШв, ЗсуіЫсов агснв апі гаріа Оеіопів 
Сіпртіа теі іасиіит 1>асі теі ітепа ЗнеЪі...

При твоемъ рожденіи аздрожаха сви- 
рѣпая Германія по всему Рейну, Кавказ* 
двниулъ отъ страха свои лѣса, ж признав
шая божество Мероя, полохнвъ колчаны, 
сняла съ тетнвн лѣннвыя стрѣлн. Тн 
малъчнкомъ нолвалъ по щитамъ, тебѣ слу
жили игрушкою доспѣхн, недавно снятие 
съ убітмхъ царей, ты нерввй обыкновенно 
обнималъ послѣ жестокнхъ бнтвъ суроваго 
отца, когда онъ возвращалъ внамена съ 
побѣжденнаго Истра, еще разгоряченный 
сѣверинжъ нобонщежъ; тн требовалъ часть 
добнчи, — или скиѳскіе луки, или снятые 
съ Гелоиовъ пояса, нли дротнкъ Дака, или 
узду Свева .̂

1) 8сі1. Кпваиа. 2) А. 396.

Оідііііесі ЬуСоо^І
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Уѵ. 146— 160.

[ТЬеойовіпв ЗШісЬопі йісіі]:
. . .  доИ ѳпіт рег ргоеііа дозві 

Те 8Іпѳ? дает тегаі іе поп вийапіо Ігіит-
рЬат?

04гувіпт расіівг беіісо ГоесІаѵітв8 НеЪгтп 
Запрйпе, вагтайсав рагНег ргоіігатітве

аіав,
ВірЬаеадиѳ вітиі іезвов роггехітав агіов 
Іп діасіе вШКепщае гоіа агаіоаѵітчв Нів-

• ІПІШ... '

[Ѳеодосій говорить Стплихону]: Что а 
соверши» беэъ теби въ бнтвахъ? Какой 
тріумфъ заслужил безъ твоего пота? Мн 
одинаково оросил Готскою кровью Одриз- 
екік Гебръ, одинаково разбил Сарматокіе 
конные отрад к, вмѣотѣ иротягавал наши 
утомленные «м ет на Рнфейскомъ льду ■ 
борозди и колееамв стоящій Истръ...

У. 72 совал*. Агтепіі Рпазт  ассоіепіев. — У. 205 сотш. ехігетиз Тапаів 
рідгідие Тгіопе».

РАЭДЕСгТШСѴЗ ПАНЕГИРИКЪ
БЕ дѴАКТО СОКЗѴЪАТѴ НА ЧЕТВЕРТОЕ КОНСУЛЬСТВО

НОКОКП АѴОѴ8ТІ1). . ГОНОРІЯ АВГУСТА. . '
Ут. 41—68.

8е<1 Іашіев депііог іоо^е Ігяввдговва* луіШ  
ЗиЫісІіІ Осеаошп всерігів еі тагдое соеіі 
СІаивН орев^оапіот йівіалі а Тіртійе Оасіев, 
Іпіег 8е Тапаів диапіот Кіііш^ае геііофшпі; 
Наес Іатеп, ітттегів  рег ве дпаевііа Іго-

рЬаеів,
Коп депегів доао, пои шоЪШопе роШпв. 
ІИвпа 1е#і ѵімав. Шіго ві рогрояа впрріех 
ОЫаШ еі 80ІН8 таегшЬ гѳ$паге говаіав. 
N801 сат ЪагЪагіев репііпв соттоіа &е-

теп іет
ІггиегеЬ ВЬойорѳв еі тіяіо ІшгЬіпе. дагіез 
.Іат ДезегЦ коав ід пов ігаовйдоівгеі Агсіов, 
_І)*паѵіі (о(аѳ ѵотохѳді сот ргоеііа гірае, 
Сит Зоіісів іо§ѳпв ргетегеіаг Мувіа ріаи-

аігіа ,
ЛПаѵаоив Вшіоаіов орегігепі а#тіпа <щоров: 
.ОтшЪов аШісЦв «I ѵѳі ІаЬѳпІіЬов ісіо 
Ѵоі ргорѳ саетигів, и пае Іоі Гапѳга сопіга 
Кевііііі еііцш  ідие &сев артвдае соіопрв 
ВесШдіІ еі ІеЦ гароіі <1е ГацсіЬов игЬев. (

^Но отедъ твой, оставивъ даіеко за 
собою дѣдовскую слву, иодчиннлъ Океаиъ 
нашему скипетру и ограничил власть 
предѣлами «оба: насколько отстоять Гади 
отъ Тигра и сколько пространства оста
в и т ь  между собою Таиавдъ и Н ил. 
Однако все »то нріобрѣтбоо само собою 
неисчи(ииными поДОдауи: онъ овладѣлъ 
ѳтимъ не но дару рода н но иизюпоклон- 
ствомъ. Его доблесть достойна чтенія. 

‘ Умоляющая порфира сама себя предло
жила ему, и онъ адинъ удостоился дар* 
схвовать но лроеьбѣ. Ибо когда глубоко 
смятенные варвары стали нападать и» 
стонущую Родопу, когда въ ирхрѣ мл- 
хпежа покинутый Сѣвецъ налквалъ ужо 
иа васъ свой племена, когда всѣ берега 
Даиувія изрыгали битвы, когда огромная 
Мизія подавлялась Готскими повозками и 
(саѣхловолосыѳ отряды покрывали Бистои- 
«кія равнины, когда все было удручено и 
;Либо падало подъ ударами, л б о  готово 
было пасть,— онъ одинъ внступилъ прог 
тивъ столькнхъ бѣдъ, погасил факелы 
войны, возвратилъ нивамъ земледѣльцевъ. 
и вырвал города изъ пасти смерти...

1) А. 898.
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V. ІОѲ соттетогапіпг гирез Саисазіае, т. 180 раіиз Маеоііа, ѵ. 387 ітрасаіиз 
Агахез, ▼. 460 Вазіатае ігисез, ѵ. 474 Зсуікісі Тгіопез.

Уѵ. 484— 487.

ОЪѵіа дшД тігшп тіисі, свт ЪагЬагов вИго. 
Іат епріаі вегѵіге ІіЪі?Таа вагтаіа «Шсогв 
васгашепіа реііЦ ргоіесіа реііе беіопаа 
Мііііаі, іп Ьаііов гііпв Ігапяівіів Аіаш.

Что за диво побѣждать нротивннвовъ, 
когда варваръ уже добровольно жаждать 
служить тебѣ? Строптивый Сарматъ же* 
лаетъ присягнуть тебѣ; Гелонъ, отбросивъ 
авѣриную шкуру, служить въ войскѣ, вы 
Аланы, перешли въ Латинскниъ уставамъ...

Ѵт. 623—686.

Аиві БаппЫит даопдат Ігапагё ОгаіЬопді 
Іп Ііпігев Гге$еге петав. Тег тіііе півЪааі 
Рег АаѵІвт ріепае сапеів іттапіЪвв аіпі. 
Вцх ОдоіЪаеив егаі. Тапіае сопатша сіаявів 
Іпсіріепв аеіаа еі ргішов с о п ііиШ  ашгав. 
ЗаЪтегвае ведете гаіев. Еіаііапііа шищпат 
Ьагдіив Агсіоов ратеге садаѵега рівсев. 
Согрогіѣав ргетНог Репсе. Рег даівдае

гесоггепв
Овііа ЪагЬагісов ѵіх евегіі апда сгиогѳв. 
СопГеввовдпе рагепа ОдоіЬаеі ге і̂в оріта 
Веііаііі ехоѵіавцае ІІЪі. СІѵіІе вѳсшкііа 
Соп&сіа ааврісШЪѳШип. ТіЫ деЪеаі огЬів 
Еака СгиіЬипдогшп деЪеІІаІшпдае іуташтт. 
Івіег 8ап$иіпвов ѳвіі (е сопваіѳ Яасіав.

.„Осмѣливітеся нѣкогда переплыть Да* 
нувій Грутуигв срубили лѣсъ на челноки. 
По рѣкѣ стремились три тысячн ладей, 
полны» свирѣанмн отрадами. Вождемъ 
былъ Одоѳей. Молодой воврастъ н первый 
годъ военной службы раабнлъ планы та
кого флота. Потоилепивя лодви сѣлн 
на днѣ рпки. Никогда сѣверння рыбы не 
питались тавъ изобильно плавающими тру
пами. Тѣла давятъ Певву. Вода, наливаю
щаяся пятью устьями, едва выносить въ 
море варварскую кровь. Отедъ, прнэнавая 
за тобою честь побѣды, иринесъ тебѣ до- 
спѣхи, снятые съ царя Одоѳея. Ты благо
получно оканчиваешь гражданскую войну. 
Тебѣ обязанъ свѣтъ гибелью Грутунговъ 
и пораженіемъ тнранна. Въ твое консуль* 
ство Истръ ватнлъ кровавый волны».

ЕЕѲСЕЮПКА ФЕОЦЕВНИНЫ НА
БЕ ЯѴРТІІ8 НОКОВП АѴвѴЗП »). ВРАКОСОЧЕТАНІЕ ГОНОРІЯ АВГУСТА.

У. 8 Нопогіпв ргаедісаівг евве едиез Оеіопіз ітрегіозіог, ѵ. 26 фіаегКпг, диіз 
аеегЪіз НоггиНог ЗсуШ з.

Ѵѵ. 31— 39 (Нопогішп адіодаііиг роеіа):

Та ві піѵаіів рег іадо Саасаві ’ ...Если бы ты, красавецъ, устремился
8аеѵав реііваѳв раІсЬег Атагопав, противъ свнрѣпыхъ Амазоновъ по горамъ

1) 8сгіріа вапі іаіііо а. 898.
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РеІІаЬа рпдпав девегегеі соЬога 
8еха гесеріо; раігів е( іштетог 
Іпіѳг /гетепіев Шрроіуіе ІиЪав 
8ігісІат весагіга Іапртійа ронегеі 
Еі ветіпшіо ресіогѳ сіпртішп' 
Гогіі певаіат воіѵегеі Негсиіі, 
ВеВопщае воіпв сопбсегеі <іесог.

снѣжнаго Кавказа, то вооруженный пеіь- 
тами отрядъ, вспомнивъ свой полъ, укло
нился бн отъ бнтвъ, н Ипполита, эабнвъ 
объ отцѣ среди гремлщнхъ трубъ, въ изнѳ- 
жоженіи положила бн навлеченную изъ 
ноженъ сѣкиру и съ полуобнаженной 
грудью развязала бы поясъ, въ которою 
отказала могучему Геркулесу; одна твоя 
красота кончила бн войну...

БЕ ВЕІХО сіілю м со  . О ГИЛДОНОВСКОЙ ВОЙНѢ
Ы В Е В  I  *). КНИГА I .

Ут. 241— 245.

[ТЬеосІовіав Агсайіо йісіі]:
Іп ргішо дешіоге, ѵі<1е, сіѵііе саіеѣаі 
ІКввШнт, сІаЫо віаѣапі Вотана внЪ ісіхц 
Ошв ргоспі Агтеніов теі доів МаеоШе гіра 
Вех і^поіпв а$іІ, япі т е  поо іитН ешКет 
АпхШо? Гоѵеге беіае, тепеге Ѳеіопі.

[Ѳеодосій говоритъ Аркадію]: 
...Смотри, при твоемъ родителѣ впер

вые горѣлъ гражданскій раздоръ. Рямскія 
дѣла  стоили подъ сомнительннмъ ударомъ. 
Какой далекій обитатель Арменіи илн ка
кой пеизвѣстннй царь дѣйствуетъ на Мэо- 
тійскомъ берегу, которнй не номогъ мнѣ 
въ ноході? Мена ободрили Гетн, пришли 
Гелоны...

Ш ЕѴТКОРІѴМ
Ы В Е В  I я) .

НА ЕВТРОПІЯ 
КНИГА I .

Уѵ. 242— 250.

.~Оаш1е1 сот ѵійегіі Ьовіів 
Еі вепііі іат йеевве ѵігов. Іпсепсііа йітапі, 
Магів паііа ййев, вдааіені ророІаІіЪов арті 
Еі тесііо врев воіа тагі. Тгапв РЬавіп

артпіог
Саррагіоспт таігеэ, вЫшІівфіе аМисІа

раіегшя
Сапсавіав сарііѵа ЪіЬопІ агтепіа ргпіпав 
Еі всуШсіа тпіапі Аг^аеі раЪпІа вііѵів. 
Ехіга Сіттегіав, Тангогит сіанвіга, раіадев 
Гіов 8угіае вегѵіі...

..„Враге радуется при видѣ дѣяній 
Евтропія и чувствуете, что мужей уже 
нѣтъ. Дымятся пожары. Нѣте никакого 
упованія на стѣнн. Поля обезображѳнн 
опустошеніямн, единственная надежда —  
въ открытомъ морѣ. Баипадовійскія ма
тери уводятся в* плѣнъ за Фасидъ. Захва
ченный свотъ, уведенный нвъ родныгь 
хлѣвовъ, пьете на Кавкавѣ мерзлую воду 
и мѣняетъ пастбища Аргея на Скиѳскіе 
лѣса. Цвѣтъ Сиріи служите въ рабствѣ 
эа Киѵмерійскими болотами, оплотою 
Тавровъ...

1) Еодет аппо. 2) ІДЪгі іп Еа&оріот всгіріі вааі а. 809.
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Уѵ. 606— 613 (йп.).

[Ровіа 8ШісЬопеш Ьогіаіиг, пі Еаіго- 
ріат савЙдеЬ]:

...Коп еві іасаіів Ьавіівѵе реіешіов.* 
Сопйсіа вассшпЪепІ аасіііо ѵегЬегѳ Іег^а, 
Ш ЗсуіЬа роаі тоііов гесГіепв ехегсііоя

аппоя,
Сот віЬі бвгтШв рго боіЪав оЪѵіа рпЪев 
Ьеі ѳі агеегеі сіотіпов Іеііогѳ геѵегвов, 
Агтаіат огіѳовів асіет іайегв ва е̂Шв: 
Коіов аЪ іпсеріів ідпоЪіІе герроііі Ъоггог 
Уоідо, ѳ( аддасіов воЪ ѵегЪега іогроіі еовів.

[Поэтъ увѣщевае?ъ Стнлихона нака
зать ЕвтрОиія]:

...На него ве надо идти съ дротиками 
м н копьями: знакомая съ ударами спина 
согнется, усівінавъ ихъ. Такъ Скиев, вов- 
вращаясь лослѣ мвогнхъ іѣтъ боевой 
жвввв, ввставленнвми на покавъ бичами 
разсѣяли вооруженную толпу, когда раб
ская молодежь выступала протввъ нихъ 
ва предѣлв родной земли и не хотѣла до
пустить въ нее возвратившихся господь. 
Знаіомвй ужасъ отклонилъ подлую чернь 
отъ ел намѣреиій, и мечъ, подвергнутый 
уд&ракъ бича, оцѣиепѣлъ въ ел рупахъ.

Ш ЕУТВОРІУМ НА ЕВТРОПІЯ
Ы В Е В  П . КНИГА П .

У. 103 соттетогапіог /Іаѵі Оеіопі, т. 161—ВірЪаеае огае, т. 162—Саисазіав 
ѵаИез, ѵ. 166 ехзапдиів діасіе Нізіег (і<іет со т т . ѵ. 203), у. 264 8апвагіов йотеп 
(Іісііаг йе&ггі сЛ озНа Атаеспіі РопН, ѵ. 834 со т т . /геіа  МаеоНа, т. 338 — СКипив 
еі Загтаіа, т. 66 9 — ехігетиз Агахея.

Ѵѵ. 674— 679.

[Аигога ЗШюЬопет аШодоііог]:
«.N60 іат  тіЫ Савсавов Ьовіев 

Нес тіШІ деІМов Рііааів; павсопіог ш ірво 
Веііа біоо. Ьефо ргійет Вотана СггпіЬипді, 
Іига доіЬав ѵісіів <1е<1іто8, даіЪав агта

(іотавдае
РгаеЪаіта«,Ьу<І08 Авіаеяие иЪеггітаѵавіап* 
І^піЪов еі ві доій Іетревіав ргіта геіідоіі.

БЕ С0К8Ш*АТЙ 8ТІІЛСН0Ш8 
ы ввв I г).

Ѵѵ. 106— 116

,мТоі ЪагЬага яоіов 
Міііа іат ргійет тівегат ѵавіапііа ТЬгасеп 
ГіпіЪив ехідиаѳ таііів сопсіава ІепеЪав.
Коп іе Іеггівопов вігііог ѵепіепіів Аіапі, 
Кес та^а СЬипогшп іегіІав,поп ШсеОеІопив,

1) Ні ІіЬгі асгіріі вапі а. 400.

[Аврора говорить Стилихону]:
...Уже протввъ меня ввснлаетъ вра- 

говъ не Еавказъ и не ледяной Фасвдъ: 
война родятся въ самомъ лонѣ. Бввшій 
рвмскіб легіонъ—Грутунгн, которвмъ мв 
дали права иобѣжденнымъ, которвмъ пре
доставили эемли и дома, опустошаютъ 
огнями Лндію, богатѣйшія земли Азіи я 
все, что оставила первая буря...

О КОНСУЛЬСТВ* СТИЛИХОНА. 
КНИГА І-Я .

еі 122— 130.

.„Та одниъ держалъ столько твсячъ 
варваровъ, уже давно опустошавшихъ не
счастную Ѳракію, запертвми въ предѣлахь 
небольшой долина. Тебя не удалило ни 
страшивй сврипъ наступающихъ Алавовъ,

Оідііііесі Ьу
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Коп агсп рѳроіѳге Оеіае, поп Ваппаіа сопіо. 
Ехаішсйдие Гогепі репііиз, пі тоге таіівпо 
Гаііегѳі Аиртвіав оссоІШв ргодііог апгев 
ОЬвІгиѳгеЦиѳ тогав вігісіотдае гесопйегеі

епвет,
Зоітегеі оЪве8во8, ргаеЬетеІ Іоедега сарШ. 
АеаМиов савігів адегаЦ гагіввітав огЬі

............................ Оиоііев впЪ реІШгав евіі
Едопав Ьіѳтев еі Іагді йаЪга Вооіае 
ЗоЬдітоШрЬаеа іаіііі сапмрте ідпе ргоріпдпо 
Ггійога ѵіх {еггепі аііі, (оде ІгівЬѳ гідеаіет 
Бапптшт саІсаЪаІ едпев штіЬовдпѳ рго-

бимішп
ЗсапіеЪаі сгівіаіов ЛіЬоп Іаіедие согцвсо 
Сигѵаіав діасіе «іітав птЪопе гаеЪаі.
Кипе ргоре Сіттегіі іепдѳЪаІ Іііога Ропіі, 
№ тс даЪаІ ЫЬегпат ВЬодоре пітЬова са-

ѣііе...

■н дикость кочевыхъ Хуновъ, на Гелонъ 
косою, на Гетн луками, не Сарма» копь
ем*. Они были бн истреблены до на, 
если бн тайней предатель не обману» 
коварно ушей Августа: онъ устронлъ про
волочки, вложнлъ въ ножны обнааеннвй 
нечъ, освободи» осажденныхъ н далъ 
условія свободы нлѣннымъ. Стилихокъ 
постоянно пребывал въ лагерѣ и очень 
рѣдко въ городѣ». Сколько разъ прово
ди» онъ нодъ шкурахн Едонскіі знмн н 
подъ отврвтнмъ небомъ нереносн» Ра- 
фейскіе бнчн медленваго Волопаса. Когда 
другіе съ трудомъ выдерживали холодъ 
блнвъ огня, тогда онъ тонта» копытами 
коня печально вамерзшій Данубій, съ шле- 
иомъ на головѣ пробирался но глубокнмъ 
свѣгамъ Аеона н съ блестящнмъ щнтомъ 
устремлялся въ нскрнвленнне льдомъ лѣса: 
либо шелъ онъ по берегамъ Киммерійсваго 
Понта, либо туманная Родоса давала ему 
внмнее ложе...

Ѵѵ. 164— 168.
„.Тоіат раіег шісіідиѳ весит 

Моѵегаі Аигогат; тіхііз Ьіс СоІсЬив НіЬегів, 
Ніс тііга ѵеіаіив АгаЪв, Ьіс сгіпе десогив 
Агтепіив; Ыс рісіа Засев АісаОДие Медов, 
Ніс ветшай пЦрг Іепіогіа бхѳгаі Івдиз...

...Отецъ двину» съ собою отовсюду 
весь Востокъ: здѣсь Колхъ вмѣстѣ съ 
Иверамн, здѣсь покрытий митрою Арабъ, 
вдѣсь Арменецъ съ красивыми волосаии, 
здѣсьСакъ поставила свои крашеные шатры, 
Мндіецъ— щвѣтнве, а черна0 Индусъ —  
украшенные камнями...

ЫВБВ ш.

Інпртпі ве зетіпае, теіпешіа Гѳгів Не-
саегде

Е( вогог, оріаішп пптеп ѵепапііЪнв, Орів, 
Рго^впііае ЗсуіЬіа: діѵав петогатдие ро-

Іепіев
Гесіі НурегЬогеів Веіов ргаеіаіа ргніпів...

КНИГА 3-Я.

...Присоединяются [къ другимъ боже- 
ствамъ] рожденная въ Скнѳіи страшная 
8вѣрямъ Екаерга н сестра ея Опись, же
ланное божество для охотнпковъ. Дилосъ, 
предпочтенный Пнерборейскимъ ннеяиъ, 
сдѣлалъ ихъ богинями н владвчицами лѣ- 
совъ...

Ѵѵ. 263—266.

БЕ ВЕІіЬО РОІХЕЫТШО 8ІТЕ О ПОЛЛЕНТИНСКОЙ ИЛИ ГОТСКОЙ
ООТНІСО *)• ВОЙНѢ.

Ут. 2—8 сотт. аисЬх Агдо Асеіат СоІсНоэдие реіепз.

1) Зсгіріит еві а. 402.
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Ѵѵ. 64— 60.

[Роѳіа ргесаіиг]:
....Тот детат Сеггеа вотеі 

Іоз іо Іе ЬасЬеаіз, сот віс тиіаѵегіі ахѳт 
ЕоеДегіЬоз оаіпга поѵіз, оі Яотіпѳ ѵегво 
Іггідеі Аедуріит Тапаів, МаеоіИа ИИнв, 
Еогиз аЬ оссазо, 2ерЬугоз ее ргошаі аЪ

Іпйіа
Саисавііздое іадів саШо підгапШшз Аавіго 
Саеіаіав Адоііо діасіе сопвігіпдаі Ъагепав.

[Позтъ молится]:
...Пусть желѣзная Лахесія только тогда 

приметъ вадъ тобою [т. е. надъ Рпномъ] 
право, когда природа по новым» уставам» 
такъ измѣнитъ земпую ось, чтобы Тана* 
нд», измѣнивъ течеяіе, орошал» Эгипетъ, 
а Н я і ъ  Мэотиду; чтобы Бвръ поднимался 
съ запада, а Зефиръ— отъ Индін, н чтобы 
А к в н іо н ъ  сковывал» льдомъ Гетульскіе 
пески, между тѣмъ как» Бавказскія гор
ный выси будут» чернѣть отъ тенлаго 
Австра...

Ѵт. 329— 339.

ЗоЫітів іп Агсіоп 
Рготіпеі Негсупіае сопйпів Ваеііа віітае: 
Ооаѳ ее БапоЫі іасіаі ВЪеоідпе рагѳпіеш, 
йігадое Котпіео ргаеіешіенв Яотіпа гедоо: 
Ргіто Іопіе Ъгетез, аііо тох дпгдііе гѳцпапі 
Еі Яоѵіоз содипк опйа соенпіе тіпогев 
Іп потен ігапвіге зоот. Те СітЪгіса ТеіЬув 
Бітівот ЪШйо сошотіі, ВЬепе, теаіо; 
ТЬгасіа доівдое ѵа<1із Нівігот ѵогаі А т-

рЬіІгііе.
АтЪо ЬаЪіІез гетів, атЪо діасіаііа весіі 
Тегда гоііз, атЬо Вогеае Магіідое зсиіаіѳз.

Высоко поднимается къ сѣверу Рэтія, 
сопредѣльная Геркинскому лісу; она ве- 
личаетъ себя родительницею Данубія н 
Рейна, простирая обѣ рѣкн вдоль Рому- 
лова царства. Будучи малы при нстокахъ, 
онѣ вскорѣ царят» глубокою бездной и 
эаставляютъ меныпія рѣкн принимать пхъ 
имя, присоединяя кь себѣ ихъ воды. Ким* 
врійская Тноія принимает» тебя, Рейн», 
послѣ равдѣленія на два протока; Ѳракій- 
ская Амфнтрнта поглощает» Истръ пятью 
устьями. Оба удобны для весел», оба из- 
рѣванн колесами но ледяным» хребтам», 
оба — товарищи Борею и Марсу.»

Уѵ. 601— 603.

АВіоз Ьаи<1 овднат (о(о (іезсеосіітиз епзе 
Іп іо#п1ит ЗсуШаѳ, Іапіа пес сіайе ворегЪпт 
Сопіосіітпз Тапаіп ѵеі сопгаа й-едітивНізІгі.

РАЯЕОТВІСѴ8 
БЕ 8ЕХТО (ХЖЗѴЬАТѴ 

НОЖ)ВІІ АУОУ8ТІ»).

У. 105 соттетогаі роеіа Аіагісит 
Рейсе пиігіегаі).

1) Зсг. ааіатпо а. 403.

...Мы никогда прежде не вонзали 
глубже цѣлаго меча в» горло Скнѳіи, не 
громили таким» норажеиіем» гордаго Та- 
нанда и не ломали рогов» Истра...

У. 581 сотт. раііепз йіеіопіз Мапиз.

ПАНЕГИРИЕЪ 
НА ШЕСТОЕ КОНСУЛЬСТВО 

ГОНОРІЯ АВГУСТА.

Реосе огіапдот еззе (Магісит ЪагЬага

25

У. 247 сотт. §ійега Оеіісі Ріаизігі. —
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Ѵѵ. 333— 338.

...N60 Ыі рпЫіса ѵоіа 
Сопвѳпво Ігайипі аіаѵі саіиігвѳ рѳг огЬеш, 
Басіса Ъеіііроіепв сот &е^егаШ1ріа81) агта 
АЦое іпіідоаоіез іп іога гейевегаі Агсіов, 
Сат (авсев сіпхеге Нурапіп тігаЬадае Іедев 
Вотапат віараіі Маеоііа Іегга ІгіЬапаІ.

...Не съ такимъ еданодушіемъ разда
вались по городу, какъ передаютъ пра
деды, горячія общественная моленія, когда 
могучій на войпѣ Ульпій слоиилъ ДакіЙ- 
ское оружіе н подчипнлъ законамъ него
дующ^ Сѣверъ, когда ликторскія связки 
прутьевъ опоясали Ипанидъ и удивленная 
законами Мэотійская земія изумилась 
Римскому трибуналу...

БЕ КАРТУ РКОЗЕКРШАЕ О ПОХИЩЕНІИ ПРОЗЕРПИНЫ
ЫВЕВ П а) . КНИГА 2-Я.

Ѵѵ. 62— 66.

<Зоа1І8 АтагопШит реШз ехиііаі айетріів 
РоІсЬгасоЬогз^иоиев Агсіопрориіаіаѵігаво 
Нірроіуіе піѵеав <3асіі рові ргоѳііа Іагтав, 
8еи Йаѵов вігаѵеге Оеіав, вей іогіе гі^епіет 
ТЬегтогіопІіаса Тапаіп г̂евегѳ бесигі...

Такъ прекрасная когорта Амазонокъ, 
отлохнвъ пельты, торжествуете, когда му
жественная дѣва Ипполита, опустошивъ 
Оѣверъ, ведете послѣ бптвъ бѣлоснѣжные 
ряды,—  разгромили ли они свѣтловласнхъ 
Гетовъ, или Ѳермодонтскою сѣкирою рас
кололи замерзшій Тапаидъ...

ІЛЬ. III ѵ. 282 сотш. іетріа ЗсуіНіае аідие Нотіпет зіііепіез агав (храмы 
Скиѳіи и жаждущіе человѣческоб крови жертвеииики).—V. 321 сотт. ВЫраеа /гідога.

САКМША МШОКА. МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕШЯ.
ХХУИ. РНОЕШ Х. 27. ФЕВИКСЪ.

У. 31— 32 іп .сотрагаііопе соттетогаіог Іазза ргосеШз агйиа Саисазіо йе 
сиітіпе ріпиз (разбитая бурями высокая сосна съ Кавказской вершины).

XXXI. ЕРІВТОЬА А Р ВЕВЕИАМ.

' [Роеіа йісіі, сот ОгрЬеоз порііав се- 
ІеЬгагеІ, сегіаззе е̂гав еі ѵоіосгев, «дона 
8оо ѵай яоае роііога йагепЬ]:

8. Саосавео сгувіаііа Гепті <іе ѵегіісе Іупсев; 
Огурев НурегЬогеі ропйега Гиіѵа воіі.

81. ПИСЬМО КЪ СЕРЕВѢ.

[Поэте говорить, что при бракосочетаніи 
Орфея звѣри и птицы соревиовали между 
собою, кто принесете пѣвцу лучшіе дары]:

...Рыси несутъ кристаллы съ вершннъ 
Кавказа, грифы — желтыя тяжести Ипер- 
борейской земли [т. е. золото]...

1) 8сі1. Тгаіапаа. 2) Зсгіріат еві сагтеп а. 895—397.
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С ага. Х іі (ЕріяШІа ад ОІуЬгшт) ѵ. 15 с о т т е т о г а п іи г  Оеіісае ргиіпае.

Ы П . ОГОАіт)МАСШ А. 53. ВОЙНА СЪ ГИГАНТАМИ.

Уѵ. 21—22.

...ѵоіисгет ѵіѵо впѣ ресіоге разсіі ...Несчастный Промнѳей, пригвожден- 
Ы е ііх  8суіЬіса бхпз соптаііѳ РготеіЪ еиз. ный въ Скнѳскомъ ущельѣ, кормигь птицу

п о д ъ  живою грудью...

Ѵѵ. 7 5 — 77.

Ргіпшв іѳгг ібсп т  Маѵогз поп вевпіз іп
а^ теп

Одгувіов іт р е іі і і  едпов, дпіЬпз іііѳ Оеіопов 
8іѵѳ Оеіаз ІогЬаге воіеі...

...Марсъ первый не дѣностпо гоннтъ 
па страшный отрядъ свонхъ Одризсввхъ 
копей, которыми онъ обычно приводить 
въ сматеніе Гедоновъ или Гетовъ...

С. СНІКІѴ5 РОКТѴМАТІАМѴ5. Г. ХИРІЙ ФОРТУНАТІАНЪ.
[Съ иненеиъ Г. Хирія Фортунатіана сохранился до насъ ригорическій учебникъ въ 3-хъ кни- 
гахъ, изложенный въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ. Относится онъ къ IV в. по Р. Хр. Си. 
8сЬап2, ОевсЬ. д. гСт. ЬіМег. Гѵ, 1, стр. 166.—Текстъ: ВЬеіогез Ьаііпі тіаогез. Етеші. Саго-

Іпз Н аіт. Ьірз.

АКТІ8 ВНЕТОКІСАЕ

Ы ВЕ1 III.

ЬіЪ. I, 14... Моге д а е т  ад т о й и т  64 
[іигів гаііосіпаііо]? ‘Моз арид ЗсуіЬав М і,  
иі вехазепагп рег р о п іет  т іііегеп іиг:  
8су(1іа АіЬепів вехавепагіит раігега рег 
р о п іет  деіеси , гепв е з і раггісідіі’. Ніс 
еп іт  ее д іс іі вепіів ваае т о г е  {есівзе.

1868, р. 81 зд.].

РИТОРИЧЕСКАГО ИСКУССТВА

3 КНИГИ.

...Какимъ образомъ дѣлается [юриди
ческое объясненіе] обычаенъ? «У Скиѳовъ 
былъ обычай спускать 60-лѣтвихъ съ но* 
ста. Одинь Скиѳъ въ Аеинахъ сбросилъ 
60-лѣтиаго отца съ моста п обвиненъ въ 
отцеубійствѣв. Онъ говорптъ, что сдѣлалъ 
это по обычаю своего племени.

с. іѵ и ѵ з  ѵ іс т о к . Г. ЮЛІЙ ВИКТОРЪ.
[Авторъ соч. Агз гЬеІогіса, жилъ въ IV в. Си. о неиъ бсЬапг, безсЬ. <1. г&ш. ІЛм. IV, 1, 

стр. 167. — Текстъ: КЬеІогев Ьаііпі шіоогеа. Етеші. С. На 1т. Ра&. 371 вд.].

АК8 КНЕТОКІСА.

Сар. IV, § 5 ... Моге іи зіи т  ез і арид 
ЗсуіЬаз вехадіпіа аппоз п аіи т  оссідеге...

РИТОРИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО.

...По обычаю у Скиеовъ считается сира- 
ведлнвымъ убивать 60-лѣтняго старика.

25*
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І-ѴСІѴ5 5ЕРТІМІѴ5. ЛУЦІЙ СЕПТИМІЙ.

[Нѣкто Луцій Септимій, жившій, вѣроятво, въ IV в. по Р. Хр., обработалъ на латинскомъ 
языкѣ (по всей вѣроятности, по веиавѣстному намъ греческому оригиналу) исторію Троянской 
войны, написанную будто бы участникомъ войны критявиномъ Диктнсонъ и найденную йрн 
императорѣ Неронѣ. О современномъ состояніи вопроса объ этомъ сочивевіи см. ВсЬапг, 
безсЬ. <1 гСт. Ілііег. IV, 1, стр. 77 сл. — Текстъ: Бісіуз Сгеіепаіз ЕрЬетегійоз Ьеііі Тгоіааі 

ІіЬгі вех, гес. Регд. М еізіег. Ьірв. ТеиЬп. 1872].

БРНЕМБВШ08 ВЕЬЫ ТКОІАШ 
ІЛВКІ 8ЕХ.

ЬіЪ. I с. 22... Сеіегшп ѵігдіпет [зсіі. 
ІрЬідешат] АсЬіІІев аЦоѳ Ьі, диі васгій- 
сіо ргаеГпеге, сіат отпев геві 8суіЬагит, 
дпі ео (ѳтроге асіегаі, соттепдаѵеге.

ЬіЪ. II с. 8. Рег Н ет Іетрив, иѣі йе 
сопіигаііопе ипіѵѳгвае Огаесіае арад Тго- 
іат  сотрегіот еві, апсІогіЪиз пітШ еіив 
ВеуіЫз ЬагЪагів, доі щегсапсіі дгаііа рег 
отпет Неііевропіит соттаіаге гее сит 
ассоіів впеіі иііго сіігодие ѵадаЬапІог, те- 
Іпв аідие таегог апіѵегвов іпѵаееге...

ІііЬ. II с. 10. Аі иѣі іпвігасіае отпі 
тойо сіаввев е( таге паѵідіо раіепв педоѳ 
иііа гее ітресіітепіо егаі, ЗсуіЬав, диі 
Гогіе тегсапсіі ртаііа ео айраіегапі, соп- 
сіисіов тегседе (іисѳв ргоіесііопів еіив <іе- 
Іедеге...

ЬіЪ. II с. 16... гех ЗсуІЬагат содпііо 
айѵепіи повігогит сот таііів йопів а<1- 
ѵеаІаЬаІ,

ІііЬ. II с. 26 [ех Аепеае огаііопе]... 
диісі Мейеат? івпогаіівпе а СоІсЬів іп Іоі- 
согат Йпев Ігапвтесіат?...

ІЛЪ. ІП с. 15. 8е<1 пес тиііі Ігапвасіі 
Аіев, сит герепіе пппііаіит Несіогет оЬ- 
тіат РепіЬевіІеае сот рапсів ргоіесіпт:

ДНЕВНИКЪ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 
ВЪ ШЕСТИ ЕНИГАХЪ.

...Дѣвушву [т. е. Ифигенію] Ахиллъ н 
тѣ, которые завѣдывалн жертвопрвноше- 
ніемъ, табкомъ отъ всѣхъ поручили Скиѳ- 
своиу царю, присутствовавшему въ то 
время.

Въ то же время стало пзвѣство о за- 
говорѣ всей Грецін противъ Трои; винов
никами этого нзвѣстія были варвары 
Сквѳы, которые, ради торговыхъ оборо- 
товъ обычно обмѣниваясь товарами по 
всему Геллеспонту съ мѣстными жителями, 
рааъѣзжали туда и сюда. Страхъ н скорбь 
овладѣлп всѣми...

Когда флоты были вполнѣ снаряжены, 
море было доступно для пхаваиія и не 
было болѣе нивакихъ препятствій, Греки 
пригласили ва плату Скиѳовъ, которые 
случайно присталв туда съ торговыми цѣ- 
лями, въ проводники для этого похода».

...Скиѳскій царь, уанавъ о ирнбытіи 
нашихъ [подъ Трою], явился со множе- 
ствомъ даровъ.

[Изъ рѣчн Энея].... Что сказать о Ме
дей? развѣ вы не знаете, что она переве
зена Еолхами въ предѣлы Іолковъ?...

...Прошло немного дней, какъ вдругъ 
пришло извѣстіе, что Гекторъ съ немно
гими людьми отправился на встрѣчу Пен-
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^аае герпа АшагопіЪш іосегіит ргеііо 
ап Ъеііапйі спрійіпе апхіііаішп Ргіато 
айѵепіаѵегаі: дещі Ъеііаігіх е( оЪ ій ай й- 
пМтоз іпйотііа, вресіе агш отт іпсіііа 
рег тогіаіез...

ѳесилін: эта Амазонская царица явилась 
на помощь Пріаму, непзвѣстно, за деньги 
ли, или по страсти къ войнѣ: это было 
воинственное и потому не покоренное со- 
сѣдямн племя, славившееся свонмъ ору- 
жіемъ среди смертныхъ...

ЬіЪ. IV с. 2. Іпіегіт рег еозйет йіез 
РепІЬевіІеа, йе яиа апіе тетогаѵітав, сот  
тадпа Атагопат тапа геііфгіздае ех й- 
пШто рораііз зарегѵепіі. даае розЦоат 
іпіегетріат Несіогет сортоѵіі, регсаіза 
тогіе еіиз гедгейі йотпт сиріепз ай ро- 
зігетат тиііо ааго аЦае агдопіо аЬ Аіе- 
хапйго іпіѳсіа іЬійет орегігі йесгеѵегаі. 
йеіп ехасйв аіідиоі йіеЬав соріаз впав аг- 
шіз іпзігоіі. аі зеогзпт аЪ Тгоіапів ірза 
зшз тойо ЪеІІаІогіЪиз заіів ййепз іп 
равпат регдіі: согпа йехіго вадоМагш, 
аііего рейШЪпз іпвіпісіо, тейіоз едоііев 
соііосаі... *).

Между тѣмъ въ тѣ же дни Пенѳесн- 
лія, о которой мы упомянули выше, при* 
шла съ болыпимъ отрядомъ Амазонокъ и 
остальными сосѣдаимн народами. Когда 
она узнала о гибели Гектора, то, пора
женная его смертью, хотѣіа вернуться 
домой, но въ концѣ концовъ, подкуплен
ная Александромъ большою суммою зо
лота и серебра, рѣпшла ждать на мѣстѣ. 
Потомъ, по прошеотвіа нѣсколькихъ дней, 
она построила свои войска для битвы; но, 
довѣряя только свонмъ воителямъ, она 
выступаете въ битву отдѣльно отъ Троян- 
цевъ: занявъ правое крыло стрѣлками, а 
другое —  пѣшими, она въ центрѣ помѣ- 
щаетъ всаднпковъ...

ѴІВІѴ5 5Е&ѴЕ5ТЕК. ВИБІЙ СЕКВЕСТРЪ.

[Съ именемъ этого автора сохранился алфавитный перечень геограФическихъ именъ, встрѣ - 
чающихся у нзвѣствѣйшихъ поэтовъ (Вергилія, Овидія, Лукана и др.). Сочиненіе по разнымъ 
признак&мъ относится къ IV вѣку. — Тексть: беортарЬі Ьаііпі шіпогеа ей. А. Кіеве,

рр. 145-169].

БЕ БЪѴМШІВѴЗ ГОІШВѴЗ ЬАСѴВѴЗ 
КЕМОКІВѴЗ РАЬѴБІВѴЗ МОІШВѴ8 

ОЕЭТІВѴ8 РЕК ЫТТЕКА8.

[б ъ ѵ м ш а ].

Агахез Агшепіае Агтепіат а Мейів
ЙІѴІЙІ4.

Агітавра депйз ЗсуіЬагнт, нпйе аигпт 
ЗсуіЬае Іевппі.

БаппЪшв, яаі еі Нівіег, Оегтапіае іп 
Ропіот йесшгіі рег ѵп озііа.

О РѢКАХЪ, ИСТОЧНИКАХЪ, ОЗЕРАХЪ, 
РОЩАХЪ, БОЛОТАХЪ, ГОРАХЪ И НА- 
РОДАХЪ ВЪ АЛФАВИТНОМЪ ПОРЯДКѢ.

[рѣки] .

Араксъ въ Арменін отдѣляетъ Арменію 
оте Мидянъ.

Арпмаспа у племени Скпоовъ, оттуда 
Свиѳн собнраютъ золото.

Данубій, овъ же Истръ, въ Германіи, 
впадаете въ Понтъ семью устьями.

1) Бе Ашагопит сіайе е* РепіЬсзіІеае тогіе ▼. іЬій. сар. 3.

Оідііііесі Ьу Соо§1
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Нурапів ЗсуіЬіае дш, оЬ аіі Оаііпв, ппо 
Іеііогев <Ііѵі(Ш ашпе дпав’: Авіат епіт аЪ 
Еогора верагаі.

РЬавів іп Соісѣіде, диі де топіе Ата* 
гапіо Яоіі.

Тапаіз ЗсуІЬіае Авіат аЪ Епгора ді- 
ѵідіі.

ТЬѳгтодоп СоІсЬов ек Атагопав ді- 
ѵідіі.

РАЬѴВЕВ. 

Маеоіів ЗсуіЪіае.

Ипанндъ въ Скнѳіи, который, какъ го
ворить Галлъ, с одной рѣкой раядЬметъ 
двѣ земли», нбо онъ отдѣляетъ Азію отъ 
Европы.

Фасидъ въ Колхндѣ, который тѳчетъ 
съ горн Амаранта.

Танаидъ въ Скнѳін отдѣлаетъ Азію 
отъ Европы.

Ѳермодонтъ раздѣляѳтъ Колховъ н 
Амазонокъ.

БОЛОТА. 

Мвотвда въ Скиѳіи.

М01ГГЕ8.

Саосавов Іпдіае, РагіЬів еі Нугсапів
ІППСІ08.

НурегЬогеі ТЬгасіаѳ иНга ріадат адоі- 
Іопі&т.

Ітаов НіЬегіае Ропіісае.
КірЬаеі ЗсуіЬіае.

ГОРЫ.

Бавказъ въ Индін, сосѣдаій оъ Парѳя- 
намн и Йрканцами.

Иперборейскія во Ѳраків эа сѣверной 
областью.

Икай въ Понтійской Иверін.
Рифейскіл въ Сквѳін.

ОЕОТЕВ.

АдаіЬугві ЗсуіЬае рагіів Еигораѳ. 
СЬаІуЬев іп Ропіо Азіае.
Басі ЗсуіЬае Еогорае. 
веіае ТЬгасев Епгорае.
Сгѳіопі ТЬгасіае рісіі согрогів рагЬе.

Заогошаіае Еогорае.

НАРОДЫ.

Агаѳнрсы Скнеы въ частн Евроиы. 
Хаінвы въ Понтѣ въ Азіи.
Даки Скиѳн въ Евроііѣ.
Геты Ѳракійцы въ Европѣ.
Гелоны во Ѳракіи, съ разрисованною 

частью тѣла.
Савроматы въ Европѣ.

РЕІ.АСО ІЧІѴ 5. ПЕЛАГОНІЙ.

[Ветеринарный врачъ, жившій во 2-й под. ГѴ в. по Р. Хр. Сочиненіе его «Ага ѵеіегіпагіа» со
хранилось не вполнѣ. Си. о ненъ ЗсЬапг, (ЭевсЬ. <1. гОш. ЬіМег. IV, 1, стр. 173 сі. — Тексты 

Реіацопіі агіів ѵеіегіпагіае ди&е ехіапі гесепвоіі Махіш. ІЬт. ІЛрв. 1892].

АК8 ѴЕТЕКШАКІА.

Сар. VIII. Ад еов чоі поп т е іа п і еі 
г е т ед іа  ад дувигіат.

§ 151. Ііет аііод Арвугіі, диод ее арод 
Загтаіав ѵідівве адвеѵегаѵіі. пат дісіі со- 
орегігі деЬеге едоот дііідепіег, ііа оі 
авдое ад Іеггат соорегіогіа детіНапіог,

ВЕТЕРИНАРНОЕ ИСКУССТВО.

Гл.VIII. О тѣхъ[лошадяхъ],которня не 
мочатся, н средства протнвъ днсурін.

Есть также другое средство Апснрта, 
которое опъ, по его увѣренію, вндѣдъ у 
Сарматовъ. Именно, онъ говорить, что 
нужно тщательно покрыть коня, такъ

Оідііііесі Ьу ̂ ооте
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пе Літав (Ьутіатаііз ехоаі, еі віс сазіогео 
сагЪопіЪав ітровііо отпет ѵепігет еі 
Іевіев ірвіая едиі (атідагі: віаііт теіаі.

чтобы покрывала спускались до сапой 
8ѲМЛИ,— чтобн не вы ходилъ дымъ окури* 
ванія,— и въ такомъ вндѣ окуривать все 
брюхо и шулята коня бобровою струею, 
положенною на уголья: онъ тотчасъ по
мочится...

Ргаеіегеа ара<1 Реіадопіит ваеріив ЬегЪае Ропіісае соттетогапіаг, даіЬаз ад 
тедісатіпа сотрагапда оіеЬапІпг тейісі, всііісеі аЪзупШит Ропіісит §§ 26. 454; 
асогит Р. 341. 365. 369. 390; азагит Р. 288. 390. 463; таггиЫит Р. 341.

РІ.АѴІѴ5 ѴЕСЕТІѴ5 КЕМАТѴЗ. ФЛАВІЙ ВЕГЕТІЙ РЕНАТЪ.

[Съ именемъ Фі&вія Вегетія Рената дошли до насъ 1) трактатъ по ветервнаріи (йе тиіотейі- 
сіпа) я 2) сочиневіе о воевномъ дѣлѣ въ 4 кнвгахъ, представляющее собою простую компиля* 
цію изъ прежняхъ военвыхъ писателей (Катона, Цельса, Фронтнва и др.). Сочиненіе было 
представлено императору, къ сожалѣвію ве названному по имени. Вѣроятнѣе всего это быіъ 
Ѳеодосій I, хотя нѣкоторые ученые думали о Ѳеодосіи II мн Валевтивіанѣ III. Во всякомъ 
случаѣ, какъ видно изъ цитнруемаго ниже мѣста, сочиненіе было написано послѣ смерти Гра- 
ціава (383); во съ другой стороны оно должно быть издано значительно раньше 460 г., въ ко- 
торомъ ово было подвергнуто критической редензіи консуломъ Евтропіемъ. См. 8сЬапг, ОевсЬ. 
д. гОт. Ьіиег. IV, 1, стр. 175 сл. — Тексты Иаѵіі Ѵедеіі Вепаіі Ерііота геі тіШагіз. Вес. Саг.

Ьапд. Ырв. 18851.

ЕРІТОМА КЕІ МІЫТАВІ8.

ІііЪ. I с. 20. Ьосив ехідіі оі, дао аг- 
тогат депеге ѵеі іпвігаепді ѵеі тапіепді 
віпі (ігопев, геГеггѳ Іетріетав. 8ей іп Ьас 
рагіе апіідаа репііпв сопваеіасіо деіеіа еві; 
пат Іісеі ехетріо воіЬогат еі Аіапогат 
Ниппогатдае едаііат агта ргоГесегіпІ, 
ресіііез сопвіаі евве падаіов. АЪ огЬе епіт 
сопдііа издав ад Іетрпв йіѵі бгаііапі еі 
саІаГгасІіз еі даіеіз типіеЪаІог редевігів 
ехегсііав. 8е<1 сот сатрезігів ехегсііаііо 
іпіегѵепіепіе певіедепііа <1еві<1іадае сезва- 
геЬ, дгаѵіа ѵЫегі агта соерегипі, даае 
гаго тііііез іпдаеЬапІ; ііадае аЪ ітрега- 
Іоге розіпіапі ргіто саіаігасіаа, деіпсіе 
саввідев весіегѳ гейшдеге *). 8іс йеіесіів 
ресІогіЬав- еі саріІіБаз сопдгеѳві сопіга 
ОоіЬо8 тііііез поаігі тиШішііпе вадіиа- 
гіогпт ваере деіеіі випі; пес рові іо( сіа- 
йев, диае издие ад (апіагот агЬіат ехсі-

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ ВОЕННАГО ДѢЛА.

Мѣсто требуетъ, чтобн мы попытались 
изложить, какимъ родомъ оружія должны 
быть снабжаемы или защищаемы молодые 
солдаты. Но въ зтомъ отношеніи старин
ный обычай совершенно исчезъ; ибо, хотя 
по примѣру Готѳскихъ, Аланскихъ н Гунн- 
скихъ всадниковъ доспѣхн оказывались 
полезными, пѣхотинцн, какъ иввѣстно, не 
нмѣютъ ихъ. Отъ основанія города вплоть 
до временъ божествеинаго Граціана пѣ- 
хотное войско было защищепо кольчугами 
и шлемами. Но когда полевня упражневія 
стали прекращаться вслѣдствіе небрежно
сти и лѣнооти, начали казаться тяжелыми 
досиѣхв, которые рѣдко нздѣвали солдаты. 
Итакъ, они потребовали отъ императора 
раврѣшенія снять сначала кольчуги, а по- 
томъ и шлемы. Такимъ образомъ наши 
солдатн, сражаясь противъ Готѳовъ съ

1) Ьоспа соггпрШв. Іп гозвіса ѵегвіопе аевзпт гесИідітоа.

Оідііігесі Ьу
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<1іа регѵепѳгипі, содиат сагаѳ Гиіі ѵеі са- открытою грудью н головою, часто были
Іайгасіаз тѳі даіеаз редевІгіЬив гесісіеге... истребляемы; во и послѣ столькихъ пора*

женій, доходившвхъ до уннчтоженія боль* 
шихъ городовъ, ннкто не подумалъ воз- 
вратвть пѣхотнндамъ или кольчуге, или 
шлемы.

ІлЪ. I с. 28... Басоз аиіет е( Моѳвоз ...Дакійцы, Мезійцы и Ѳракійцы, какъ 
е( ТЬгасав іп Іапіит Ъеііісозов ветрег извѣстно, всегда были столь воинственны,
Гоіззе тапіГе8Іит ев(, пі ірват Магіет что поэтвческія сказайія утверждаютъ,
іаЬиІае арий еоз паіит еэзе сопйгтепі... будто у нихъ родился с&мъ Марсъ.

ЫЬ. III с. 26 ехіг. Ншшогат Аіапогапщие едпііапді зсіепііа теі йесог ргаедісаіиг.

МАКСЕІХѴЗ. МАРЦЕЛЛЪ.
[Марцеллъ быль придворвымъ врачемъ императора Ѳеодосія I. Судя по даннымъ предисловія 
врачебнаго труда Марцелла, онъ составить его, когда Ѳеодоеій передалъ свою власть своему 
сыну Ѳеодосію Младшему (408 г.). Изъ того же предисловія можно вывести предположеніе, 
что Марцеллъ былъ родомъ изъ Впгйіваіа (Бордо). — Тексты МагсеШ (1е шейісатепііа ІіЬег. 
Е<Шіі Оеогдіия НеІшгеісЬ. Ьірвіае 1889. Ср. 8. СЬаЬегі, Бе Іаіілііаіе МагсеШ іп ИЬго <1е

теЛісатепІів. Рагівіів 1897].

БЕ МЕШСАМЕЫТІЗ ЫВЕК. КНИГА О ВРАЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВАХ!».

Іп рад. 164 тетогаіиг «ріх гиЬгіса Красноватая Скиеская смола, которую 
8суіЬіса, дааш аііі різваврЬаІІшп ѵосапі». другіе называютъ пиесасфальтомъ.

АМВКО$ІѴ$ ТНЕООО$ІѴ$ 
МАСКОВІѴ5.

АМВРООЙ ѲЕОДОаЙ 
МАНРОБІЙ.

[Жилъ въ ковцѣ IV и 1-й половннѣ V вѣка (по всей вѣроятности ндентиченъ съ тѣмъ Макро* 
біемъ, который въ 399 и слѣд. г. былъ ргаеСесіав ргаеі. Нізрашагпш, въ 410 г. рго сопапіе А&і- 
сае, въ 422 ргаерояііав яасгі спЫспІі. Съ его именемъ сохранились комментарій къ Дицеронову 
соч. Зошпішп ЗсГріопів въ 2 кннгахъ и Заіогпаііа въ 7 книгахъ, очень богатаго историческаго 
и литературнаго содержанія. — Текстъ: МасгоЫив. Гг. ЕуввепЬагйі гесортотіі. Ьірз. 1868].

8АТѴКИАЫА.

ІлЪ.1,11,33. ВогуаіЬепіІае оЪрпдпапІе 
2оругіопе вегѵів НЬегаІіз баимдо сіѵііаіѳ 
регевгіпів еі Гасіів ІаЬоІіз поѵів Ьозіет 
вазііпеге роІаегипЬ.

САТУРНАЛІИ.

Борисѳениты, осаждаемые Зоинріономъ, 
отпустила на волю рабовъ, дали права 
гражданства ивостранцамъ, нзмѣннлв дол* 
говыя обязательства и такимь образомъ 
могли выдержать осаду врага.

Оідііііесі Ьу
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[Родомъ испанецъ (можетъ быть изъ Тарраковы), былъ пресвитеромъ невидимому въ Бракарѣ 
въ Лугмтаніи. Блаж. Августинъ въ письмѣ къ Іерониму въ 413 или 414 г. (ер. 166, 2) назы- 
ваетъ его «геіі^іовиа іитепіа, аеіаіе вНоз». Отсюда можно заключить, что онъ родился прибли
зительно въ 880-хъ годахъ; годъ смерти неизвѣстенъ. Около 417 г. онъ по совѣту Августина, 
для ващиты и прославленія христіанскоВ церкви, написалъ очеркъ всеобщей исторіи въ 7 кни- 
гахъ съ христіанской точки зрѣнія. Кромѣ этого труда сохранились два догматико • полеми
ческая сочиненія Оросія противъ оелагіанъ и присцилліавистовъ. — Текстъ: Раоіі Огоаіі 

Нізіогіагшп адѵегвит ра^апов ІіЬгі VII ех гес. Саг. 2 а п |$ е т е І8 Іе г . Ьіраіае 1889].

РАѴЬѴ$ 0К05ІѴ5. ПАВЕЛЪ ОРОСІЙ.

НІ8ТОКІАКѴМ АБѴЕК8ѴМ РА6АШ 8 ИСТОРІИ ПРОТИВЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ 
ЫВВІ VII. 7 КНИГЪ.

Извлечевія и оереводъ Г. Г. Зоргенфрея.

ЫВЕВ I.

Сар. 2, §§ 4—6: Еигора іпсіріі иі <1іхі 
виЪ ріара веріепііцомв, а Яитіпе Тапаі, 
диа ВірЬаеі топіев Заппаіісо аѵегзі осе- 
апо Тапаіт Йиѵіит іипдапі, диі ргаеіег- 
іепв агав ас Іегтіпов Аіехапдгі Марті іп 
ВЬоЪавсогиш йпіЪив вііоз Маеоіідаз аадѳі 
раіидев, диагит іптѳпза ехипдаііо іихіа 
ТЬеодозіат игЬет Еихіпит Ропіпт Іаіе 
іпдгедііиг...

КНИГА 1 -я .

Европа начинается, какъ я сказалъ, въ 
сѣверпомъ поясѣ, отъ рѣки Танаида тамъ, 
гдѣ Рифейскія горы, отходя въ противопо
ложную отъ Сарматскаго океана сторону, 
даютъ начало рѣкѣ Танаиду, которая, про
текая мпмо алтарей н рубежей Александра 
Велвкаго, находящвхся въ предѣлахъ Ро- 
басвовъ, увеіпчираегь своими водами Мэо- 
тійскія болота. Огромный разлнвъ послѣд- 
нвхъ около города Ѳеодосів широко вли- 
вается въ Евксннскій Понтъ...

§§ 13— 14. Авіа ад тедіат Ггопіет 
огіепііз ЬаЬеІ іп осеапо Еоо озііа витіпів 
Сапод а віпізіга рготипіигіпт Саіідогда- 
шапа... а дехіга ЬаЬеІ Ітаѵі топііз—  иЪі 
Сапсавпз дебсіі—рготипіигіит Ватагае...

15. Іп Ьів йпіЬиз Іпдіа еві, диае ЪаЪеІ 
аЬ оссідепіе Йитеп Іпгіит, диод ВпЪго 
тагі ассірііаг, а веріепігіопе топіет Саи- 
сазит...

17. А йптіпе Іпйо, диод еві аЬ огіѳпіе, 
ивдие ад Йитеп Ті^гіт, диод еві ад осса- 
вит, гѳвіопез випі ізіае: АгасЬовіа, Раг- 
(Ьіа, Аззугіа, Регзіда еі Медіа, вііи Іегга- 
гит топіиово еі аврего. Ьае а веріепігіопе 
ЬаЬепі топіет Саасазит...

Азія въ середпвѣ восточной стороны 
вмѣетъ въ Восточномъ океанѣ устья рѣкн 
Ганга, съ лѣвой сторовы мысъ Калнгарда- 
мана... а съ правой Самарскій мысъ горы 
Имава тамъ, гдѣ кончается Каввазъ...

Въ этихъ предѣлахъ находится Индія, 
которая съ запада имѣетъ рѣку Ивдъ, 
изливающуюся въ Красное море, а съ сѣ- 
вера — гору Каввазъ...

Отъ рѣки Инда па востовѣ до рѣва 
Тнгра на западѣ расположены слѣдующія 
страны: Арахоаія, Парѳія, Асснріл, Пѳр- 
снда п Мвдія въ мѣствостяхъ горвстыхъ 
и малодостуиныхъ. Съ сѣвера онѣ нмѣютъ 
гору Кавказъ...

25. Іп сарііе 8угіае С&ррадосіа еві, 
диае ЬаЪеІ аѣ огіепіе Агтепіаш, аЬ оссави 
Авіат, аЪ адиііопе ТЬетівсугіоз сатров 
еі таге Сіттегісот...

Къ верхней часта Спрін прнмыкаетъ 
Капиадокія, которая съ востока грани
чить съ Арменіей, съ запада съ Азіей, съ 
сівера съ полями Ѳемнекнрсвими и Ким- 
мерійскимъ моремъ...
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36. Мопз Саисавив іпіег СоІсЬоз, диі 
анпі аирег Сітшегісиш таге, еЬ іпіег А1- 
Ьапоа, диі вапі ад таге Савріит, ргітат  
аііоііііиг. сиіиз диідет издие іп иШтит 
огіепіет шшт ѵісіеіиг іидит, вей тиііа 
випі потіпа; (37) еі тиШ Ьос іраит іи- 
дот Таигі гаопііа сгеді ѵоіипі, диіа ге ѵега 
РагсоЬаІгав топа Агтепіае іпіег Таагит 
еі Саасааат тедіав сопііпиаге Таагот 
сот Саасаво риіаіиг; (38) вед Ьос ііа поп 
евве діасегпіі йиѵіив ЕарЬгаІѳз, диі, гадісе 
РагсоЬаІгае топііа еЯиаиз, іепгіепз іп те- 
гідіет, ірвит а<1 аіпіаігат, Таигат ехсіа- 
діі а<1 дехігат. (39) ііадие ірзѳ Саисаваз 
іпіег СоІсЬоз ек АІЬапов, иЬі е( рог (а а Ьа- 
ѣеі, топа Саасааав дісііаг; (40) а рогіів 
Савріів издие асі Агтепіаз руіаа ѵеі аадие 
а<1 Іопіет Тііргідіа витіпіз іпіег Агтепіат 
еі НіЬегіат топіез Асгосегаапі дісапінг; 
(41) а Гопіе Тівгігіів ивдие ад Саггаа сі- 
ѵііаіет іпіег Маааа^аа еі РагіЬов топе 
АгіоЬаггапев; (42) а Саггів сіѵііаіе ивдае 
а<1 оррідит СаіЬіррі іпіѳг Нугсапов еі 
Васіпапоа топз Метагтаіі, пЪі атоти т  
паасііпг; а дао ргохітит іартт топе Раг- 
іЬаа (Іісііиг; (43) аЬ оррідо СаіЬіррі авдае 
ад ѵісат Заіхіт іпіег БаЬав 8асагаасав 
е( РагіЬуепоэ топа ОвсоЬагев, пЬі бап^еа 
йаѵіиз огкиг еі Іавег павсііиг; (44) а Гопіе 
йитіпіа Оапдіз аадае ад Гопіеэ ватіпів 
Оііогодоггае, даі вапЬ а веріепігіопе, иЪі 
вопі топіапі Рагорапіаадае, топе Таагаа; 
(45) а ГопІіЬиа Оііогодоггае ивдае а<1 сіѵі- 
ОДет Оиогодоггат іпіѳг СЬапов ЗсуіЬав 
еі Оапдагідаз топе Саасавив; (46) аШтаа 
апіет іпіег Еоаз еі Равауадгав топе Іта- 
то8, аЬі йатеп СЬгузогЬоаз еі рготипіи- 
гіат Затага огіепіаіі ехсіріапіиг осеапо. 
(47) івііиг а топіе Ітаѵо, Ьос еві аЪ іто  
Саисазо еі дехіга огіепіів рагіѳ, диа осеа- 
пп8 бегісиз Іепдііиг, издае ад ргоншпіигіит 
Вогеит еі Йатеп Вогеаш, іпде Іепиз 8су- 
іЬісо тагі, диод езі а веріепігіопе, овдие 
ад таге Сааріит диод езі аЬ оссааи, еі 
ивдие ад схіепіит Саисааі іидит, диод еаі 
ад тегідіет, Нугсапогит еі ЗсуіЬагит 
$епІе8 вапі ХІЛІ, ргоріег іеггагит іпГе- 
сиадат дШивіопет Іаіе оЬеггапІев.

48. Маге Савріат ааЬ Адаііопів р1а$а 
аЪ осеапо огііаг, саіав иігадие сііга осеа- 
пат Іііога еі іоса девегіа іпсаНадае Ьа- 
Ьепіиг. іпде тегідіет ѵегвив рег Іопдав

Гора Кавваэъ сначала поднимается въ 
мѣстности между Колхамп, живущими 
кверху отъ Кпммерійсваго моря, и Албан
цами, живущими у Каспійскаго моря. До 
самаго врабняго востока онъ составля
ешь, повидимому, одинъ хребетъ, но но- 
снтъ много назвапіб; п многіе полагаютъ, 
что это хребетъ горы Тавра, такъ вавъ, 
действительно, гора Паркогатра въ Арме- 
ніп находится посредннѣ между Тавромъ 
и Каввазомъ, и, какъ думаютъ, соединяете 
Тавръ съ Каввазомъ; по что это не тавъ, 
показываетъ рѣка Евфратъ, которая бе- 
рѳтъ начало у подошвы горы Паркогатры 
и, направляясь ва югъ, оставляете эту 
гору влѣво, а Тавръ вправо. Итавъ самъ 
Кавказъ между Кол хам п п Албанцами, гдѣ 
онъ имѣете и ворота, называется горою 
Каввазомъ; отъ воротъ Каспійскихъ до 
ущельевъ Армянсвихъ пли до истоковъ 
рѣвп Тигра между АрменіѳА и Иверіѳй 
горы носятъ паэваніе Акроверавнсвнхъ; 
отъ пстововъ Тпгра до города Карръ ме
жду Массагетами и Парѳянами гора Аріо- 
барзанъ; отъ города Карръ до города Ба- 
ѳпппа между Ирвавцани и Бавтріанами 
гора Мемариалъ, гдѣ растете амомъ; блн- 
жа&шій въ нему хребетъ зовется горой 
Парѳау; отъ города Каѳиппа до селенія 
Сафрія между Дагамп, Савараввами и 
Парѳіенами — гора Освобаръ, гдѣ начи
нается рѣка Гангъ и гдѣ растете гладышъ; 
отъ истова рѣви Га в га до пстова рѣвв 
Отторогорры на сѣверѣ, гдѣ горные Па- 
ропанисады, — гора Тавръ; отъ пстововъ 
Отторогорры до города Отторогорры ме
жду Хунами, Свпѳами и Гапдаридами —  
гора Каввазъ; врайняя же между Восточ
ными и Пассіадрами — гора Имавъ, гдѣ 
рѣва Хрнсороя и мысъ Самара принима
ются восточнымъ овеаномъ. Итавъ отъ 
Имава, т. е. отъ враЛняго Кавказа п пра
вой стороны востока, гдѣ простирается 
Серскій океанъ, до мыса Борея и рѣки 
Борея, оттуда до Свиесваго моря на сѣ- 
верѣ, до Каспійсваго моря на западѣ и 
до растянутаго хребта Каввазсваго ва югѣ 
жпветъ 42 племени Ирвансвпхъ и Скиѳ- 
скихъ, вочующихъ на шнровомъ простран
стве волѣдствіѳ неплодородной почвы.

Каспійское море начинается отъ оке- 
ава въ сѣверномъ поясѣ. Оба его берега 
по сю сторону овеава и прилеіающія мест
ности считаются пустынными и невоздѣ-
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апртвііяв Іепдііиг, (іопес рег шадпа враііа 
дііаіаіит Саасаві топіів гадісіЪов Іегті- 
пеіиг. (49) ііадие & тагі Савріо, диод еві 
асі огіѳпіет, рег огат осѳапі веріепігіо- 
паіів овдпе ад Тапаіт Яиѵіит еі Маеоіі- 
дав раіидез, дааѳ вопі ад оссавшп, рег 1і- 
(08 Сіштегісі тагіз, диод еві аЪ Аігісо, 
овдие ад сариі еі рогіав Саисаві, диае 
80ПІ ад тегідіет, зепіев випі ХХХІІІІ. 
(60) вед вепегаіііег гедіо ргохіта АІЬапіа, 
пііегіог виЪ гоагі еі топіе Сааріо Атаго- 
ппт потіпаіаг.

61. ЕхрІісШ 8ші даат Ьгеѵівзіте бпев 
Авіае. пипс Еигорат іп диапіит со&пі- 
Ііопі Ьотіпів сопседііиг біііо регѵадаЪог.

62. Іпсіргі а топІіЬив КірЬаеіз ас Яи- 
тіпе Тапаі МаеоІідіЕдие раІидіЬад, диае 
випі ад огіепіет, рег Шов беріепігіопаіів 
осеапі ивдиѳ ад баіііат Веівісат еі во* 
теп ВЬепит, диод еві аЪ оссаво сіеясеп- 
йепз, деіпде издие ад Бапиѵіит, диет 
еі НІ8(гит ѵосапі, диі еві а тегідіе еі ад 
огіепіет дігесіов Ропіо ассірііог. (53) аЬ 
огіепіе Аіапіа еві, іп тедіо Басіа оЬі еі 
ОоіЬіа, деіпде Оегтапіа еві иЬі ріигітат 
рагіет ЗиеЬі Іепепі. доогот отпіпт зопі 
вепіев ІЛІІІ.

ланннмп. Затѣмъ оно тянется на югъ 
д іи н н ы м ъ  и узкимъ проливомъ, пока, значи
тельно расширившись, не ограничивается 
подошвой Кавказа. Итакъ отъ Каспійскаго 
моря на востокѣ по берегу Сѣвернаго 
океана до рѣки Тананда и Меотійскнхъ 
болотъ, который лежатъ на западъ, по бе
регу Киммерійскаго коря на юго - западѣ, 
до начала и проходовъ Кавказа на югѣ 
обнтаютъ 84 племени. Ближайшая мѣст- 
ность нзвѣстна подъ общнмъ вменемъ 
Албаніи, а дальняя у моря н горы Као- 
пійской называется страною Лмавонокъ.

Выше описаны въ саыыхъ краткнхъ 
чертахъ предѣлы Азіи. Теперь я опашу 
Европу, насколько доступно человѣческому 
знанію.

Она начинается отъ Рифейсквхъ горъ, 
рѣки Танапда и Мэотійскихъ болотъ, ле- 
жащихъ на востокѣ, простирается по бе
регу Сѣ вер наго океана до Галліи Бель- 
гійской н рѣки Рейна, который течетъ на 
западъ, затѣмъ до Давувія, называемаго 
н Истромъ, который направляется съ юга 
на востокъ н впадаетъ въ Понтъ; на вос
ток! лежитъ Аланія, по середннѣ Дакія, 
гдѣ и Готѳія, затѣмъ Германія, гдѣ боль
шую часть ванннаютъ Свевы; во всѣхъ 
этихъ етранахъ жнвутъ 64 племени.

Сар. 4, 1— 3. Апіе аппов огЬів сопді- 
Іае МССС Жпиз гех Аввугіогит.... а тегі- 
діе аЦаѳ а ВоЬго тагі вигдепв, виЬ иНіто 
веріепігіопе Еихіпит ропіит ѵавіапдо 
регдотиі(, ЗсуіЪісап^ие ЪагЪагіет, адЬис 
іипс іпЬеІІет еі іппосепіет, (огрепіет 
ехсііаге ваеѵШат, ѵігев впав повве, еі поп 
Іасіе іат ресодит, вед вапдиіпет Ьоті- 
пот ЪіЬеге, ад ровігетит ѵіпсеге дит 
ѵіпсііог едосоіі....

За 1300 лѣтъ до основанія Рима царь 
Ассирійскій Н н н ъ поднявшись съ юга 
отъ Браснаго моря, на крайнемъ сѣверѣ 
опустошилъ и покорилъ Евксинскій Понтъ 
н научилъ варваровъ-Скиѳовъ, дотолѣ не- 
воинственныхъ и бѳзвредныхъ, не умѣв- 
шнхъ проявлять свою жестокость, познать 
свои силы п пить уже не молоко живот- 
ныхъ, а кровь человѣческую, наконецъ 
научнлъ побѣждать пораженіями...

Сар. 14. Аппо апіе игѣет сопдііат 
ССССЬХХХ Ѵевогев гех Аѳяуріі тегідіет 
еі веріепігіоиет, діѵізаз раепе Іоіо саеіо 
ас реіа^о ріадав, ааі тівсеге Ъеііо аоі 
гевпо іипвеге віидепз, ЗсуіЬів Ьсііит ргі- 
тив іпдіхіі тіззів ргіов Іеваіів, диі Ьовіі- 
Ъив рагепді Іѳдов дісегепі. (2) ад диае 
всуіЬае Іеваііа гевропдепі, віоііде ориіеп- 
(іввітит гедет адтегвив іпорев вотрвівве 
Ъѳііит, диод (ітепдит ірві тадів ѵегва 
ѵісе іиегіі ргоріег іпсегіоэ ЪеШ еѵепіив

Въ 480 году до основанія города царь 
Эгипетскій Весоаъ, или желая смѣшать 
войною югъ н сѣверъ, раздѣленные почти 
цѣлымъ нѳбомъ и моремъ пояса, или при
соединить ихъ къ своему царству, первый 
объявилъ войну Скнѳамъ, отправнвъ на
пер едъ пословъ объявить врагамъ условія 
подчивеиія. На вто Скиеы отвѣчаютъ, что 
глупо богатѣйшій царь предпринялъ войну 
протпвъ ненмущихъ, ибо ему наоборотъ 
слѣдуетъ бояться, какъ бы не остаться, въ
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пиііа ргаетіа еі йатпа тапііезіа. рогго 
біЬі поп ехзресіапгіит, <іпт ай ее ѵепіа- 
Іиг, &ей иііго ргаейае оЬѵіат ііигоз.
(3) пес тога, пат йісіа йсііз іпзедиипіиг. 
ргітит ірзит Ѵезогеп Іеггііит геГа^еге 
іп гевпат содапі, йезШиІиш ѵего ехегсі- 
Іпт іпѵайипі отпепцие Ьеііі аррагаіит 
сареззипі; апіѵегзат яиояие Ае§ур(пт 
рориіаѵіззепі, пі раІпйіЬиз іпрейііі гереііе- 
гепіиг. (4) іпйе сопііппо геѵегзі регйоті- 
Іат іпйпіііз саейіЬаз Азіат ѵесіі^аіет ?е- 
ссге; иЪі рег XV аппоз зіпе расе іттогаЬі 
Іапйет ихогат 6а&ІІаІіопе геѵосапіиг 
йепипІіапІіЬпв, пі гейеапі, зпЬоІет зе а 
йпіНтіз диаезііигаз.

Сар. 15. Мейіо аиіет Іетроге арий 
БсуіЬав йао ге^іі іаѵепев Ріупоз еі 8со1о- 
реііпз, рег Іасііопет оріітаііиш йото 
риізі, іпзепіет іиѵепіиіет зеспт (гахеге 
еі іп Саррайосіае Ропіісае ога іпхіа ат- 
пет ТЬегтойопіет сопвейегппі сатріз 
ТЬстівсугііз эіЬі впЬіесІів; пЬі йіи ргохіта 
яиаеяие рорпіаіі сопврігаііопе бпііітогшп 
рег іпзііііаз Ігисісіапіиг. (2) Ь отт ихогез 
ехіііо ас ѵіЛпіІаІе регтоіае агта зптппі е(, 
и( отпіЬпз раг ех вітііі сопйісіопе апітив 
йегеІ,ѵіго8 яиі зирегіиегапі іпіегйсіипі аЦпе 
ассепзае іп Ъозіет запдоше зио иШопет 
саезогпт сошадот бпііітогпт ехсійіо соп- 
зеяаппіаг. (3) іппс расе агтіз яиаезНа ех- 
Іегпоз сопсиЪИиз іпоипі, ейііоз тагез тох  
епесапі, Гетіпаз віиіііозе пиігіипі іппзііз 
іпГапІіат йехІегіогіЬиз таттііііз, пе ва- 
вШагпт іасіаз ітрейігепіпг, апйе Атаго- 
пез йісіае. (4) Ьагит йпае Гиеге гевіпае, 
Магрезіа еі Ьатреіо, яиае адтіпе йіѵізо іп  
Йиав рагіев ѵісіззіт спгат ЬеШ ас гіотпз 
сизіойіат вогІіеЪапІиг. (5) і^ііиг сот Еиго- 
рат тахіта е рагіе йотиіввепі, Азіае 
ѵего аіідпапііз сіѵіІаІіЬиз саріів, ірзас ап- 
*ет ЕрЬевпт аііаздие игЬез сопйійізвепі. 
ргаесіраат ехегсііпв зиі рагіет опазіат 
ориіепііввіта ргаейа дошит геѵосапі, геіі- 
<]иае ай Іпепйпт Азіаѳ ішрегіит геіісіае 
сит Магревіа ге і̂па сопсигзи Ьозііит Ігц- 
сійапіиг. (6) Ьиіаз Іоспт Зіаоре Шіа сореззіі, 
Яаае віп&иіагет ѵігіпііз ^іогіат регреіпа 
ѵігдішіаіе ситиіаѵіі. (7) Ьас Гата ехсііав 
вепіез Іапіа айтігаііо еі Гогтійо іпѵазегаі, 
п( Негсиіев даодие сит іиззив Гиіз&еі а

виду некзиѣстнаго исхода войны, безъ вся- 
е н х ъ  выгодъ н съ явными убытками. Затѣмъ 
нмь не приходится ждать, пока кг нимъ 
прндутъ, а они нойдутъ сами на встрѣчу 
добыть. Опи ве медлягь, и за словомъ слѣ- 
дуетъ дѣло. Прежде всего опи ирииужда
но тъ самого Весоза въ испугѣ бѣжать въ 
свое царство, ва оставленное же войско 
панадаютъ и забпраютъ всѣ военные при
пасы. Оип опустошили бы также весь 
Эгипетъ, если бы пе были задержаны и 
отражены болотами. Вернувшись тотчасъ 
назадъ, они безконечной рѣзней локорилн 
Азію н сдѣлаін своею данннцею. Тамъ 
они оставались 15 лѣтъ, не зная мира, м 
ваконецъ были вызвапы требованіемъ сво- 
ихъ женъ, которыя заявили, что, если мужья 
не возвратятся, онѣ будутъ искать потом
ства отъ сосідей.

Въ средипѣ этого времени у Скиѳовъ 
два царевича, Плинъ п Сколопетій, были 
изгнаны партіей оптиматовъ взъ родной 
страны; опи увлекли съ собою большую 
толпу молодежи и, покорнвъ себѣ земли 
Ѳемпскпрсвія, поселились около рѣкн Ѳер- 
модовта по побережью Понтійской Каппа- 
докіи; тамъ они долгое время грабили 
окрествости, во заговоромъ сосѣдей были 
убиты пзъ засады. Жены ихъ, побужден
ный жнзнью въ пзгнаніи и вдовствомъ, 
берутся за оружіо и, чтобы равное поло- 
жепіе всѣмъ внушило равное мужество, 
убнваютъ оставшихся въ живнхъ мужчннъ 
н, воспламененныя противъ враговъ про
литою кровью свонхъ, мстятъ за гибель 
мужей избіеніемъ сосѣдей. Затѣмъ, ору- 
жіемъ добывъ себѣ мнръ, опѣ вступаютъ 
въ связи съ чужестранцами, дѣтей муже- 
скаго пола тотчасъ убиваютъ' а дѣвочекъ 
тщательно воспнтываютъ, прпчемъ въ дѣт- 
скомъ возрастѣ выжіігаютъ имъ правые 
груди, чтобы онѣ не мѣшали имъ пускать 
стрѣлы; отсюда оиѣ названы Амазонками. 
У нихъ были двѣ царицы, Марпесія и Лам- 
пето, которыя раздѣлили войско иа двѣ 
части п поочерѳдио заботились о войнѣ н 
оберегали родную страну. И вотъ, поко- 
рнвъ большую часть Европы н захвати въ 
нѣсколько государствъ въ Азіи, опѣ, осно- 
вавъ сами городъ Ефесъ и другіе города, 
главную часть своего войска, отягощенную 
громадною добычею, отозвали домой; про- 
чія, оставленный для защиты влаоти въ 
Азіи, съ царицею Марпесіей, подверглись
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дотіоо воо ехЬіЪеге аппа гевіпае доаві ад 
шетіІаЪіІе регісоіот девііпаіпв, опіѵегват 
Огаѳсіае Іесіат ас поЪіІет іоѵепіоіет 
сопігахегіі, поѵет Іоо а̂в паѵѳв ргаерага- 
гіЦ пес іатѳп сопіепіпв ѳхатіпе ѵігіот 
ех іпргоѵіво асі^геді еі іпзрегаіав сігсот- 
ѵепіге таіоегіі. (8) дпае Іипс вогогев гедпо 
ргаеегапі, Аоііоре еі ОгіІЪуіа. Негсиіев 
тагі адтес(п8 іпоаоіав шеппевяое еі расів 
іпсогіа (ІевМев орргеввіі. іпіѳг саевав сар- 
іавфіе сотріпгітав дпае вогогѳа Апііорае, 
Меіапірре аЪ Негсоіе, Нірроіуіѳ а ТЬезео 
геіеоіае. (9) вед ТЬевеов Нірроіуіеп таігі- 
топіо адвсіѵіі, Негсоіез Меіапірреп вогогі 
геддідіі еі агта ге&іпаѳ ргеііо гедвтрііо- 
оів ассеріі. рові ОгііЬуіат РепіЬевіІеа 
гедпо роШа еві, соіов Тгоіапо Ъеііо сіа- 
гіззіта іпіег ѵігов досотепіа ѵігіаіів ассе- 
рітов.

Сар. 19, 2. (Рові Загдапараііот) ге̂ * 
пот Авзугіогот іо Медов сопсеввіі. деіпсіе 
тоііів ргоеііів опдідое всаіевсепііѣов, доае 
рег огдіпет діввегеге оедоадиат аріот 
ѵідеіог, рег тагіоз ргоѵепіов ад ЗсуіЬзв 
СЬаІдаеовдое еі гогвов ад Медов рагііі ѵіа 
гедііі...

Сар. 21. Аппо апіе огЪет сопдііат 
XXX.... (2) Атагопот депіів еі Сіттегіо- 
гот іп Авіат герепііпив іпсогвов ріогітат 
діо Іаіе ѵавіаііопет вігаветдпе едідіі.

Ы ВЕВ 11.

Сар. 6. Суше, гех Регвагот^.. Іоос 
Авіат ЗсуіЬіат іоішвдае огіепіет агтів 
регѵаваЬаіаг, сот Тагдшпшв ЗорегЬов 
игЬет ѵеі гех ѵеі Ьозііз аиі вегтШо рге- 
теЬаІ аоі Ьёііо...

вавадевію враговъ в были перебиты. Мѣ- 
сто Марпесіи ваняла дочь ея Сивопа, ко
торая славу сзоей отмѣнвой доблести уве
личила еще постояввою дѣвственностью. 
Молва о ней взволновала всѣ народы, 
внушила такое удивдевіѳ в вселвла такой 
страхъ, что дааю Геркулесъ, получввъ отъ 
своего господвва привавъ отвять оружіе 
у царицы, какъ бн обреченный ва неми
нуемую гвбель, собралъ со всей Греців 
отборвнхъ в званеввтыхъ юношей и заго- 
товилъ девять военныхъ кораблей, во тѣмъ 
ве менѣе, не довольствуясь свовии силами, 
вредвочелъ неожиданно ва ввхъ напасть 
в обойти вичего ве ояшдавшвхъ. Во главѣ 
царства тогда стоялв двѣ сестры, Автіопа 
и Орпѳія. Геркулесъ ирнплылъ къ ввиъ во 
иорю в захватилъ вхъ врасплохъ безо
ружными п неподготовленными вслѣдствіе 
царившей въ иирвое время беззаботвоств. 
Среди многихъ убитыхъ и влѣввыхъ двѣ 
сестры Антіовы были удержаны — Мела- 
ниппа Геркулесомъ, Ипполита Ѳисеемъ. 
Но Ѳисей вступнлъ въ бракъ съ Ипполи- 
той, а Геркулесъ возвратилъ Мелаввппу 
сестрѣ и получнлъ оружіе царицы въ видѣ 
выкупа. Послѣ Орнѳіи царствоиъ завла
дела Певѳесвлія, зваиеивтне водвигв ко
торой среда героевъ во время Троявской 
войны мы зваемъ изъ исторіи.

(Послѣ Сардавапалла) царство Ассв- 
рійское верешло въ Мидянаиъ. Затѣмъ 
произошло множество сражевій, разсказы- 
вать который по порядку мы находимъ 
веудобвымъ; вослѣ ряда разлвчвнхъ собы- 
тій власть перешла въ Скиѳаиъ п Халде* 
ямъ п снова тѣмъ же путемъ вернулась къ 
Мидянамъ...

Въ 30 г. до освовавія Рима.... вве- 
запвое вторженіе племени Амоэонокъ и 
Квммерійцевъ въ Азію произвело ва шв- 
рокомъ пространстве ужасвое овустоше- 
віѳ в погромъ.

КНИГА 2-Я.

Квръ, царь Персвдскій... прошелъ съ 
оружіемъ въ рукахъ по Ааів, Свиѳів в 
всему Востоку тогда, когда Тарквиній 
Гордый, либо царь, лвбо врагъ, угветалъ 
городъ влв рабствомъ, влв войною...
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Сар. 7. Ідііиг і<1ет Сугов ргохіті Іет- 
рогів зиссевзп ЗсуіЪіз ЪеПит іпіаііі. дает 
ТЬатугіБ ге і̂па, диае Іипс ^епіі ргаѳегаі, 
сот ргоЫЬеге Ігапвііи Агахів Йатіпіз ров- 
век, Ігапзіге регтівіЦ ргітот ргоріег бйи- 
сіат впі, (ІеЬіпс ргоріег оррогіипііаіѳт 
ех оЪіесІи Йитіпів Ьоаіів іпсіиаі. (2) Сугов 
ііадае ЗсуіЬіат шдгевзив, ргосиі а кгапв- 
тІ880 Йитіпе савіга теіаіиз, іпвирег авіи 
еайет іпзкгисіа ѵіпо ероіівдае ЛевегшЦ 
дпаві Іеггііиз гейідівзеі. Ьос сотрегіо ге- 
віпа іегкіат рагіѳт соріагат ек йііат 
асіиіевсепкиіит а<1 регзедиепдит Сугит 
тіккік. (3) ЬагЬагі ѵеіиіі ай ераіав іпѵікакі 
еЪгіекаке ѵіпсапіаг, тох геѵегіепіе Суго 
ипіѵегві сот айиіевсепіе оЪкпшсапкиг.
(4) ТЬатугіз ехегсііи ас йііо атізво ѵеі 
таігіз ѵеі гевіпае доіогет вап^шпе Ьоз- 
кіит (Іііиеге рокіаз даат виіз Іасгітів ра- 
гак. вітиіак сПШсіепІіат гіеврегакіопѳ сіадів 
іпіакае, раиіакітдие седепдо варегЪат Ъов- 
Іет іп іпзі<1іав ѵосак. (5) іѣі диірре сопро- 
8ІІІ8 іпіег топкев іозідііз дисепка тіііа 
Регзагит сот ірво геде йеіеѵіц адіеска 
варег отпіа ііііив геі айтігайопе, диод пе 
пипкіив диідет капкае сіасіів вирегйіік. 
(6) гедіпа сарик Сугі атрикагі акдие іп 
пкгет Ьитапо вапртіпе орріекит соісі 
іиЪек поп тиІіеЪгНѳг іпсгерікапв: 8акіа (е, 
іпдиік, еапдиіпе диет вііівіі, сиіив рег 
аппов кгі̂ іпка іпзаІіаЬіІіз регзеѵегазіі.

Сар. 8. Аппо аЬ игЬе сопсіііа ССХЬѴ 
Багіиз Суго ари<1 ЗсуіЬаз іикегГеско ровк 
аіідиапіит іпіегѵаііит вогіе гедпит абер- 
(П8 езк...

4. (Багіив) ровкдиат Аввугіоз ас Ва- 
Ьуіопат а Регзагпт гедпо дебсіепіет 
Ьеііо гесирегаѵік, Апкуго, геді ЗсукЬагит, 
Ьас ѵеі тахіте саива Ъеііит іпкиіік, диод 
йііае еіиз реіііаз зіЬі ппркіаз поп оЪкіпшв- 
8сі. (6) гларта всііісеі песеввікав, рго ппіпз 
ІіЬісІіпе Ьотіпіз верііпдепка тіііа ѵігогпт 
регіспіо тогкіз ехропі. іпсгедіЬіІі дпірре 
аррагаіп сит веркіидопків тіІіЬпв аггааіо- 
гит 8сукЬіат іпдгевзпв, поп ІасіепкіЪив 
ЬовІіЬиз іивіае ридпае роіезіакет, іпвирег 
герепкіпіз іпспгвіЬиз ехігета соріагит ді- 
ІасегапкіЪиз, (6) текиепв пе віЬі гейііиз

Итакъ тотъ же Киръ спустя нѣкото- 
рое врека началъ войну протввъ Скиеовъ. 
Царица Ѳахириса, которая тогда стояла во 
главѣ этого племени, хотя и могла помѣ* 
шать переправѣ черезъ рѣку Араксъ, по
зволила Киру переправиться, во - первыхъ 
вслѣдствіе увѣренности въ себѣ, а затѣмъ 
вслѣдствіе удобства, что врагъ будетъ за- 
пертъ съ тылу рѣкой. Итавъ Киръ, всту- 
пивъ въ Скнѳію, расположился вдали отъ 
рѣки лагеремъ, но затѣмъ коварно поки- 
нулъ этотъ лагерь, полный вина н яствъ, 
какъ будто въ испугѣ убѣжавъ обратно. 
Уэнавъ объ этомъ, царица поеылаетъ для 
преслѣдованія Кира третью часть войска 
и своего юнаго сына. Варвары, словно 
приглашенные на пиръ, напиваются пья
ными. Скоро возвращается Киръ и пере- 
биваетъ пхъ всѣхъ вмѣстѣ съ юношею. 
Ѳамириса, потеря въ войско и сына, гото
вится размыть скорбь матери и царицы 
лучше кровью враговъ, чѣмъ своими сле
зами. Она выказываетъ притворную нере
шительность, какъ бы впавъ въ отчаяніе 
послѣ понесеннаго пораженія и, понемногу 
отступая, завлекаетъ въ засаду надмеинаго 
врага. Устроивъ эту засаду въ горахъ, она 
уничтожила двѣсти тысячъ Персовъ вмѣ- 
стѣ съ самимъ царемъ, вызвавъ еверхъ 
всего удпвленіё тѣмъ, что не остался даже 
вѣстникъ столь велнкаго поражевія. Ца
рица вѳлѣла отрубить голову Кира и бро
сить въ мѣхъ, наполненный человѣческой 
кровью, при чемъ совсѣмъ не по женски 
воскликнула: «Насыться кровью, которой 
ты жаждалъ и которою не могъ насы
титься за тридцать лѣтъ».

Въ 245 г. по осповавін Рима, послѣ 
убіенія Кира въ землѣ Скнѳовъ, царское 
достоинство послѣ нѣкотораго промежутка 
получилъ по жребію Даріб....

Дарій, посредствомъ войны вернувъ 
пытавшихся отпасть отъ Персидскаго цар
ства Ассирійцевъ и Вавилонъ, объявнлъ 
войну царю Скнѳовъ Антиру главнымъ об- 
разомъ по той причннѣ, что тотъ отказалъ 
ему въ рукѣ своей дочери. Большая, разу
меется, была нужда за похоть одного че
ло вѣка подвергать опасности смерти семь- 
сотъ тысячъ воиновъ. Послѣ невѣроятныхъ 
приготовлений онъ съ семьюстами тыся
чами вооружен ныхъ вторгся въ Скиѳію, 
Такъ какъ враги не давали случая всту
пать въ правильный бой и сверхъ того
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іпіеггоріо ропіе Нівігі вотіпіз педагеіаг 
атіэзів осіовіпіа тШЪав Ьеііаіогат Ігері- 
дав геГа̂ іЬ, дааттів Ьопс атізвогат па- 
тегат іпіег датпа поп йихегіі, еі, диет 
ЪаЪепдот ѵіх доіздаат атЪіге аовов еввеі, 
регдііот Шѳ поп вепзіі...

внезапными нападеніями тревожнлп фіангн 
полчищъ, то Дарів, боясь, кавъ бы не сло
мам моста черезъ рѣку Истръ и не отры
вали ему отступлевія, въ страхѣ бѣжалъ 
обратно, нотерявъ 80000 воиновъ, хотя 
это число погвбшнхъ онъ н не счелъ за 
важную потерю н не замѣтилъ гибели т а 
кого числа солдат , собрать которое дру
гой едва-іи бы осмѣлидся надѣятьсл...

Ы ВЕВ ш . КВИГА 3-Я.

Сар. 13, § 4 -. (РЬіІірриз гех Маседопот) 
ад ЗсуіЬіат даедае сит Аіехапдго Шіо 
ргаедапді іпіепііопе регігапвіі. (5) ЗсуІЬіз 
Іипс АіЬеав ге^паЪа(: диі сот Нізігіапо- 
гот Ьеііо ргетегеіог, аохіііот а РЬіІірро 
рег Аро11опіеп8Ѳ8 реіііі, вед сопііпио Нів- 
(гіапогат геде тогіао еі Ьеііі теЮ еі аа- 
хіііогот песеввііаіѳ ІіЬегаІив расііопет 
й>едегів сит РЬіІірро ЬаЬііат «Ііввоітіі.
(6) РЬіІірроз дітізза оЬвідіопе ВугапШ 
ЗсуіЬісит Ьеііит Іоіів ѵігіЪов агівгедііог, 
соттівводае ргоеііо сот ЗсуІЬае еі по- 
тего еі ѵігіиіе ргаевіагепі, РЬіІіррі Ггаоде 
ѵіпсопіог. (7) іп еа ридпа XX тіііа раего- 
гат ас іетіпагот ЗсуІЬісае ^епіів оаріа, 
ресогот тадпа соріа аѣдосіа, аигі аЦие 
агвепіі піЬіІ герегіот: пат еі еа гее ргіто 
вдет іпоріае ЗсуіЬісае дедіі. ѵірпіі тіііа 
поѣіііит ечиагит зоШсіепдо вепегі іп Ма- 
седопіат тівза.

(Филнппъ, царь Македонскій) перешелъ 
также ради грабежа съ сыномъ своимъ 
Александромъ въ Скиѳію. Надъ Скиѳамп 
тогда дарствовалъ Аеей; тѣснпмый войною 
съ Истріанцами, онъ черезъ жителей Апол- 
лоніи иросніъ помощи у Филиппа, но, когда 
вслѣдъ затѣмъ царь Истріанскій умеръ н 
онъ освободился отъ страха передъ вой
ною и необходимостью искать вспомога- 
тельннхъ войскъ, то уннчтожилъ заклю
ченный съ Филипиомъ договоръ. Фплнппъ 
оставилъ осаду Вивантіи и всѣми овламн 
обратился къ войиѣ со Скиѳами. Въ иро- 
исшедшемъ сраженіи Скиѳы превзошли 
враговъ и числомъ и доблестью, но были 
побѣждены хитростью Филиппа. Въ этомъ 
сраженіи было взято въ плѣнъ 20000 ді>- 
тей н жеищинъ Свиѳскаго племени, уве
дено большое количество скота, но вовсе 
не найдено золота в серебра: и это об
стоятельство впервые заставило вѣрнть въ 
бѣдность Скнѳовъ. 20000 породисты хъ 
кобылнцъ было отправлено въ Македонію 
для приплода.

Сар. 18. Еі пе (огіе Іопс диіздоат 
оріпеіиг ѵеі Огіепіет воіот Аіехапдгі ѵі- 
гіЬов виЬасіит ѵеі Ііаііат Іапішптодо 
Вотапа іпдоіеіодше ГаМваІат: Іопс еііат 
Ъеііот Навідів Зрагіапогот гедіа ш Огаѳ- 
сіа, Аіехапдгі гедіз Ерігі іп Ьисапіа, 2о- 
ругіопів ргаеГесІі іп ЗсуіЫа вегеЬаІог....

4. 2оругіоп ѵего ргаеГесІпз Ропіі 
адипаіо ігі$іпіа т іііо т  ехегсііо ЗсуШів 
Ьеііит іпГегге аизоя еЬ оздое ад іпіегпе- 
сіопет саезоз йшдііов сот отпіЬов соріів 
8оіз аЬгазов езі.

б. І^ііог Аіехапдег Мадпаз розі Багіі 
тогіет Нугсапов еі Мапдов воЬевіІ: оЬі

И пусть нпкто не думаете, что тогда 
только Востокъ былъ покоренъ силами Але
ксандра пли только Италія утомлена без- 
поко&ной дѣятельиостью Рпмлянъ: тогда 
же велась война спартанскпмъ царемъ 
Агидомъ въ Греціп, царемъ Эппрскимъ 
Александромъ въ Луканііі, префектомъ 
Зопвріономъ въ Скиѳіи.м.

Зопиріонъ, префекте Понта, собравъ 
30000 войска, осмѣлнлся начать войну со 
Скиѳамп и, разбитый на голову, былъ 
стерте съ земли вмѣстѣ со всѣми свонмв 
войсками.

Такпмъ образомъ Александръ Великій 
нослѣ смерти Дарія покорилъ Ирканцевъ
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еііат Шит асІЬис Ъеііо іпіепіит Наіезігів 
8іув МіпоіЬеа, ехсііа вивсіріепсіае аЪ ео 
ѳиЪоІіа дгаііа сит Ігѳсепіів тиІіегіЬиз рго- 
сах Атагоп іпѵепіі. (6) Рові Ьаес РагіЬо- 
гит ридпат агідгеззиз, чиоз <1іи оЪпіІеп- 
Іез деіеѵіі ргоретодат апіедиат ѵісіі,
(7) іпйе Бгапдаз ЕиегдеІа8 Рагітав Ра- 
гатепоз Асіазріов сеіегоздие рориіов диі 
іп гасіісе Саисазі тогаЬапІиг виЬедіІ, игЪе 
іЬі Аіехашігіа зирег атпет Тапаіт соп- 
зіііиіа.

и Мандовъ; там» же его, еще занятаго 
войною, вапма беззастѣнчнвая Амазонка 
Алестрія или Моноеея, явившаяся съ тремя 
стами хенщинъ нзъ желанія вачать отъ 
него потомка. Послѣ этого онъ принялся 
за войну съ Парѳянами, которых», при 
долгом» сопротпвлеиіи, почта уничтожил» 
прежде чѣм» побѣдпл». Затімъ онъ поко
рил» Дранговъ, Евергетовъ, Паримовъ, Па- 
рапаменовъ.Адаспіевъ и прочіе народы, жив- 
шіе у подошвы Кавказа, и основал» тамъ 
выше рѣкп Танаида город» Александрію.

ЫВЕК IV.

Сар. 20, § 34. Ьерісіо еі Мосіо сон- 
зиііѣиз *) Вабіегпагпт депв Гегосіззіта 
аисіоге Регвео РЬіІіррі Шіо ргаейагит ере 
воШсНаІа еі Ігапвеипсіі Нівігі Йатіпіз Га- 
сиІШе віое иііа ридпа ѵеі аіідио Ьовіе Де
к и  еві. пат Іипс йэгіе Бапиѵіив, чиі еі 
Нізіег, сгазза діасіе вирегвігаіиз регіезігет 
Іасііе Іганзііит раііеѣаіиг. (35) ііадие сит 
іпргоѵігіе Іоіо еі тахіто вітиі адтіпе 
іпаевІітаЬіІіз Ьотіпит ѵеі едиогит тиііі- 
ІиДо Ігапвігеі, епогтііаіе ропдегіз еі соп- 
сизвіопе дгайіепіит сопсгерапз деіи еі 
діасіаіів сгивіа сІівзіІиН ипіѵегвипцие ад- 
теп, диод Йіи зибііпиегаі тесіііа дигдШЪиа 
уісіа іапйет еі соптіпиіа йезШиіі аЦие 
еасіет гигвив Ггадтепіів іпредіепШгав ви- 
регсіисіа виттегвіі. раисі ех отпі рориіо 
рег иігатдие гірат у іх  сопсізів уівсегіЪиа 
еуавегипі.

ы в е в  у .

Сар. I § 16 соттетогапіиг «сгийеіів- 
&іта сігса адѵепав Віапае Таигісае ІНога».

книга 4-я.

В» консульство Лепнда н Муція было 
уничтожено бее» всякой битвы или врага 
воинственное племя Бастернов», возбу
жденное под» влілніем» Персея, сына Фи
липпа, надеждою на добычу и возмож
ностью перейти через» рѣку Истр». Дѣло 
въ том», что в» то время случайно Дану- 
вій, онъ же Истр», был» покрыт» тол
стим» льдом» н дѣлалъ возможным» пере
ход» пѣшкомъ. Итак», когда неисчислимое 
множество людей и лошадей неосторожно 
стало переходить чрез» рѣку цѣлой боль
шой массой, то лед» под» необыкновенной 
тяжестью и под» ударамп ног» идущих» 
загудѣл» и ледяная кора, какъ раз» в» 
середпнѣ потока, побѣжденная и сломан
ная разсѣлась, не удержала всей массы 
войска, а затѣмъ, будучи покрыта мѣшав- 
шнми движенію обломками, осѣла въ воду. 
Немногіе П8» всего народа едва выбрались 
нскалѣченнымп на оба берега рѣки.

КНИГА 5-я.

Уцениваются «крайне жестокіе къ 
пришельцам» берега Діапы Таврической».

Сар. 4, 12... (РаЫив сопвоі) ®) іесіі ?а~ 
сіпоз еііат иііітів ЬагЪагів ЗсуіЬіае, поп 
йісат Вотапае йсіеі еі тодегаііопі, ехве- 
сгаЬіІе...

...(Консул» Фабій) позволил» себѣ по
ступок» достойный проклятія даже съ 
точки зрѣнія крайних» варваров» Скиѳін, 
не говоря уже о вѣрности и умѣревности 
Римлян».

1) А. 176 а. СЪг. 2) А. 142 а. СЪг.
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Сар. 23, 22 (РиЫіиз бѳгѵіііиз ехсоп- (Бнвшій вовсулъ Публій Сервплій)... 
виіо)... РЬавідет оѵегііі....*). разрушвлъ Фаспдъ....

ЫВЕВ VI.
Сар. 4, § 6... (МііЪгідаІез) іп диодйат 

сазіеііит беѵегііі аЦае іпде іп Агтепіат 
реггехіЦ (7) Ротрешз ге{$ет іпзесиіигиз 
іпіег дао йитіпа, я пае аѣ ипо топіо дІ- 
У6Г8І8 вресаЪаз ехогіипіпг, Ьос еві ЕирЬга- 
іеп еі Агахеп, игѣет ЭДсороНт зспіЪив, 
Ііхів еі ае^гіз ѵоІепІіЬпз сопдійіі. (8) огапіі 
Тідгапі ѵепіат дедіі; ехѳгсііит Ногодіз 
ДІЬапотт гедів ргаеГесІоздие еіаз Іег 
ргоеііо ѵісіі; ровіеа ерізіаіав Ногодів еі 
топега рго расе сот АІЬапіз іпзіаигапда 
ІіЪепІег ассеріі; Агіасет гевет НіЬѳгіаѳ 
Ъеііо Ги<Ш іоіатдие НіЬегіат іп дедіііо- 
пет ассеріЬ. іпде, сот Агшепіат СоІсЬоз 
Саррадосіаш еі Зугіат огдтаіія геЪиз 
соврозиіззсі, рготоѵепз де Ропіо іп Раг- 
(Ьіат ад ЕсЬаІапат игЬет сараі РагІЬісі 
ге^пі дитдиадепвіто діе ѵепіі.

Сар. 5. Іп Воз&го МіШгідаІо Сегеаііа 
засга сеІеЬгапІе Іеггае тоіиз адео г̂атів 
герепіе ехогіиз еѳ(, и( тадпа сіадез ех ео 
огЬіит аЦие адгогат зесиіа паггеіог. 
(2) еодет (отроге Сазіог МііЬгідаІіз ргае- 
Гесіав, даі РЬападогіо ргаеегаі, тІегГесІіз 
атісіз гедиз агсет оссараѵіі е( диаМпог 
МНЬгідаІів Шіов ад ргаевісНа Вотапа 
Ігапзтізіі. (3) МііЬгідаІев ассепзиз іга іп 
зсеіега ехагзИ. пат сопріигез Іипс атісоз 
заоз еі Ехіродгат йііит зиит івіегіесіі, 
сит апіеа іат аііо МасЬагет раггісідіо 
Ігисідаззеі; (4) РЬагпасев аііег Шіиз еіив 
ехетріо Ггаігит Іеггііиз ехегсііит ад рег- 
ведиепдит везе тіззит зіЬі сопсіііаѵіі еі 
тох адѵегвиз раігет дихіі. (5) МііЬгідаІез 
діи ех аНіззіто того Шіит (гизіга ргеса- 
(из иЪі шѳхогаЬіІет ѵідіі, тогііигиз ехсіа- 
таззе Гегіиг: «(^иопіат РЬагпасез, іпдиіі, 
тогі іиЪеі, ѵоз, зі евіів, ді раігіі, ргесог, 
и( фшпдоситдие еі ірзе Ьапс ѵосет а 1і- 
Ьегів виіз аидіаі». зОДітдие девсепдепз ад 
охогев, реіісез ас Ші&з зиая ѵепепйт отпі-

КННГі 6-я.
...(Миѳрпдагь) свервулъ въ какое-то 

укрѣпленіе, а оттуда направился въ Арме- 
вію. Собираясь слѣдовать за царемъ, Пом
пей основалъ по желанію старнвовъ, обоз- 
пнхъ п больпыхъ городъ Никополь между 
двумя рѣкамп, которыя берутъ начало въ 
одной горѣ въ разлвчвыхъ пещерахъ, 
именно между Евфратомъ п Аравсомъ. 
Онъ снвзошелъ въ просьбамъ Тпграпа 
п простплъ его; трпжды побѣдилъ въ 
бою войско в вождей Албавсваго царя 
Орода; затѣмъ охотво врввялъ при- • 
сланных для заключенія мира съ Албав- 
цамп пнсьма Орода п дары. Онъ вобѣднлъ 
ва войнѣ царя Иверів Артака п всю 
Иверію прнвялъ въ подданство. Затѣмъ, 
устроввъ дѣла въ Арменіп, Колхядѣ, Еаи- 
вадовів в Спріп, двигаясь отъ Повта въ 
Парѳію, овъ на 50-й девь врвшелъ въ 
городу Эвбатавѣ, столицѣ Парѳянсваго 
царства,

Въ то время какъ Мпѳрпдатъ справ- 
лялъ въ Воспорѣ враздввкъ Цереры, вве- 
заппо произошло тавоё спльвое землетря- 
сепіе, что, говорятъ, за впмъ вослѣдовало 
страшное разрушепіе городовъ в полей.
Въ то же время военачальвикъ Мпѳри- 
дата Еастбръ, который начальствовалъ 
въ Фанагорін, перебвлъ царсвпхъ дру
зей, завяль врѣность в вереслалъ че
тырехъ сыновей Миѳрндата въ рпмскій 
гарпизопъ. Мнѳрпдатъ, воспламененный 
гнѣвомъ, распалился на злодѣяпія: оиъ 
убилъ тогда вѣскольквхъ свопхъ друзей в 
сына Эвсвподра, уже раньше умертвивъ 
другимъ сыпоубійствомъ Махара. Другой 
сывъ его Фарвакъ, устрашенный прнмѣ- 
ромъ братьевъ, прввлевъ ва свою сторову 
войско, пославвое для его преслѣдованія, 
п тотчасъ повелъ ею противъ отца. Ми- 
ѳрпдатъ долго тщетно умолялъ сына съ 
высочайшей стѣпы в, уводѣвъ его веумо- 
лнмымъ, передъ смертью, говорятъ, вос- 
влпквулъ: «Такъ какъ Фарвакъ повелѣ-

1) А. 81 а.СЬг.
26
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Ьоя гіегііі. (6) диод сот ірве оотІ8віто8 
Ъаовібве* пес (атѳп ргоріег гетедіа, даі- 
Ьо8 ѵііаііа зоа адѵегвив похіов восов ваере 
оЬвЬтхегаЬ, ѵепепо сопбсі роввеі {гавігадоѳ 
враііагеіиг, ві дао іапдет тойо іпГпва рев- 
(І8 рег ѵепаз тедеіаііопѳ согрогів асіа ЙІ8- 
соггегеі, баііиш даеп<1ат т ііііет  іат  
ігасіо того діБсоггепІет іпѵііаѵіі еідое 
іартіот ргаеѣиіі. (7) Ъппс ехііот ѵііае 
МііЬгідаіез ЬаЬиіІ.... аппоз паіов веріоа- 
^іпіа еі дао, ЬаЬепв весот ветрѳг рЬіІо- 
ворЬоз отпіатдае агііат регШззітоз.

ваетъ намъ умереть, то поло васъ, отече
ств бога, еслп только вн существуете,—  
чтобы в онъ санъ когда-нибудь услыхалъ 
такое слово отъ своихъ дѣтей». Тотчасъ 
затѣмь, сойдя со стѣны въ свонкъ жв- 
намъ, налохвицамъ и дочерямъ, онъ далъ 
имъ всѣмъ ядъ. Послѣ всѣхъ онъ принялъ 
его в самъ, во по причпвѣ протпвоядій, 
которыми онъ часто защнщалъ свои хиз- 
ненння силы протпвъ вредннхъ соковъ, 
не могъ погибнуть отъ яда. Тщетно подо- 
хдавши, не разольется лп вакъ-ннбудь по 
хнламъ влитая зараза, разгоняемая хпз- 
неннымп актами тѣла, онъ подозвалъ ка- 
кого-то оолдата Галла, бѣхавшаго ухе по- 
слѣ сломки стѣвн, и подставилъ ему 
горло. Такой конецъ хнзни имѣлъ Мнѳрн- 
датъ.... 72 лѣтъ отъ роду; онъ всегда 
нмѣлъ при себѣ философовъ и людей са- 
мыхъ опытныхъ во всѣхъ псвусствахъ.

Сар. 21, 14. [Аивавіо ітрегапіе] N0- 
гісі, Шугіі, Раппопіі, Баітаіае, Моѳві, 
ТЬгасев еі Басі Загтаіае ріагітідое еі 
тахіті Сегташае ророіі рег діѵегвов до- 
сев ѵеі ворегаіі ѵеі гергевзі ѵеі еііат 
оЬіесІо тахітогат ватіпат, ВЬепі Бапа- 
▼іідое, весіаві випі...

§ 19. Іпіегеа Саевагет арад Таггасо- 
пет сііегіогів Нізрапіае огЬет Іедаіі Іпдо- 
гот еі ЗсуіЬагот Іоіо огЬе Ігапзтізво 
Іапдет іѣі іптепегопі, оііга диод іаш диае- 
геге поп ро8веп1, геГидегипІдиѳ іп Саева
гет Аіехапдгі Марті віогіат: дает вісаі 
Шврапогат Оаііогатдие Іедаііо іп тедіо 
огіепіе арад ВаЪуІопат сопіѳтріаііопе ра- 
сів адііі, йа Ьипс арад Ні8рапіат іп оссі- 
депііз аШто ворріех сат ^епіііісіо тапеге 
еоав Іпдов е( ЗсуіЬа Ьогеаз огаѵіі...

[Въ царствованіе Августа] Норики, 
Иллпрійцы, Панновцы, Далматы, Мезійцн, 
Ѳравійцы в Давв-Сарматы в очевь мвогіе 
величайшіе вароды Германів была частью 
побѣхденн различными вохдяма, частью 
отражены, частью отрізанн велпчайшпмп 
рѣками Рейномъ п Данувіемъ. .

Между тѣмъ послы Индійдевъ п Ски- 
ѳовъ, пройдя весь земной кругъ, нашли 
наконецъ Цезаря у города Тарракона 
въ ближайшей Испапіи, дальше чего они 
не моглн бы ухъ и искать; они раз
лили на Цезаря славу Александра Велп- 
каго: какъ посольство Испанцевъ и Гал
ло въ ва срединѣ востока у Вавилова 
обратилось къ Александру съ просьбою о 
мирѣ, такъ Цезаря въ Испаніп па край- 
пемъ западѣ молили съ подарками отъ 
свонхъ племенъ восточный Индусъ и сѣ- 
верпый Скпѳъ...

Ы В Е В  ѵ п .

Сар. 2, 5.... Маседопісот гедппт воЪ 
веріепігіопе сот ірза саеіі ріада (пт Аіе- 
хапдгі Мадпі агаѳ розііае авдое ад попе 
боЬ КірЬаеіз топііЬоэ досепі...

КНИГА 7-Я .

О Македоискомъ царствѣ на сѣверѣ 
свидѣтельствуетъ какъ сама часть свѣта, 
такъ и хертвепвнкп Александра Великаго, 
стоящіе допынѣ подъ Рпфейскпми горами...
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Сар. 13, 3... Найгіапиз... ЪеІІат сопіга ...Адріанъ... веіъ войну съ Саврома- 
Заиготаіав веввіі ѳ( ѵісіі... тами в побѣднлъ ихъ...

Сар. 15, 8... [Магсо Апіопіпо ішре- 
гапіе] сит іпзиггехізвепі депіев іптапііаіе 
ЬагЬагае, таШіисІіпе іиоитегаЪіІев, Ьос 
еві Магсотаппі, (̂ иагіі, Ѵапйаіі, Загтаіае, 
ЗиеЪі аЦие отпіз раеаѳ Оегтапіа, еі іп 
(^иадогит годие бпев рго^гевзав ехегсііив 
сігситѵепіибдае аЬ ЬозІіЬия ргоріег адиа- 
гит реоогіат ргаезепііиз вШз диат Ьозіів 
рѳгісиіит бизііпегек: ад іиѵосаііопет по- 
тіпіз СЬгівЙ, яиат зиЪііо тадпа б<1ѳі соп- 
віапііа диііат тііііез ейиві іп ргесѳз ра- 
Іат Гесегипі, (апіа ѵіз ріиѵіае еЯова езі, 
иі Вотанов диШет 1аг$і$8Іте ас віпе іп- 
іигіа геГесегіі, ЬагЬагоз аиіѳт сгеЪгіз йіі- 
тінат ісііЪаз регіеггііов, ргаезегііт сит 
ріагіті еогит оссійегепіаг, іп (адат со- 
едегіі.

Сар. 2 2 ,7.„. [Ітрегапіѳ СаШепо] бгае- 
сіа Масесіопіа Ропіиз Авіа ОоіЬогит іпип- 
сіаііопе «Іеіеіиг, пат Иасіа Ігапв Бапатіат 
іп регреіиит аи&гіиг; Оиасіі еі Загтаіае 
Раопопіаз <1ерори1апІиг....

Сар. 23, 4. [Апгеііапив]... ехрейіііопе 
іа Оапиѵіит зазсѳріа ОоіЬоз таете ргоѳ- 
Ііів рговідаѵіі йісіопепцие Котанат апіі- 
диів іегтіпіэ віаіиііі..

Сар. 25, 12. Розіеа рег еовйет «Іисез 
зігепие асіѵегвив Сагроз Вавіегпаздие рад* 
аа(аш езі. Загтаіаз йеіпдѳ ѵісегипі: дао- 
гот соріозіззітат сарііѵат тиШІадіпет 
рег Вотапогат бпіит «Шрегвеге ргаезідіа.

Сар. 28, 29. Мох [Сопзіапііиаз] ОоіЬо- 
гшп {6ггіб8ітаз еі соріозіззітаэ депіеэ іп 
ірзо ЬагЬагісі воіі зіцп, Ьос еаі іп Загта- 
іагат гедіопѳ «іеіеѵіі.

...[Въ царствованіѳ Марка Антонвна], 
когда возсталп пленена по своеВ дикости 
варварскія, по количеству безчисленння, 
именно Маркоманны, Квады, Вандалы, 
Сарматы, Свевы и почта вся Германія, и 
войско, вайдя въ предѣлы Евадовъ н будучи 
окружено врагами, вслѣдствіе недостатка 
воды съ ббльшомъ трудомъ боролось съ 
жаждою, чѣмъ съ опасностью, грозившею 
со стороны врага, при признвѣ имени 
Христа, къ которому вдругъ прпбѣгли от
крыто нѣкоторые солдаты, отлнчавшіеся 
твердою вѣрою п обратившіеся къ молит- 
вамъ, начался столь снльпый ливень, что 
Риміянъ щедро и безъ вреда для нвхъ 
освѣжилъ, а варваровъ обратилъ въ бѣг- 
отво, такъ какъ они были перепуганы ча
стыми ударами молніи, при чемъ очень 
миогіе пвъ нихъ были убиты.

...[При Галліенѣ] Гредія, Македонія, 
Поитъ и Азіа опустошаются наплывомъ 
Готѳовъ; задунайская Дакія отнимается на 
всегда; Квады и Сарматы опустошаю» 
Панноніи....

[Авреліанъ]... предприпявъ походъ къ 
Даиувію, разбилъ Готѳовъ въ болыпихъ 
сраженіяхъ и возстаиовилъ римское вла
дычество въ прежнихъ предѣлахъ...

Впослѣдствіи тѣ же вожди [Еонотанцій, 
Макспміанъ и др.] храбро сражались про- 
тпвъ Карповъ и Бастерповъ; затѣмъ они 
побѣдплп Сарматовъ п распредѣлили огром
ное количество плѣнныхъ по пограпичнымъ 
римскомъ крѣпостямъ.

Вскорѣ [Константппъ] унпчтожнлъ 
храбрѣйшія и многочисленный племена 
Готѳовъ въ самомъ лонѣ варварской земли, 
т. е. въ странѣ Сарматовъ.

26*
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Сар. 32, 9. Ргаеіегеа АіЬапагісиз гех 
боіЬогит СЬгівІіапоз іп депіе виа сгиде- 
Ііззіте регбвсаіпв, ріагітов ЬагЬагогат оЪ 
вдет іпІегГесІов ад согопат тагіугіі впЪ- 
Іітаѵіі, диогит Іатеп ріагіті ш Котапит 
воішп пои ігеріді, ѵеіиі ад Ьозіев, вед сегіі, 
диіа ад Ггаігев, рго СЬгізЬі сопГеввіопе Ги- 
еегипі....

Кронѣ того царь Готѳовъ Аѳаварнкъ 
весьма жестоко преслѣдовалъ хрвстіавъ въ 
своемъ народѣ; овъ возвнсвлъ очевь мно- 
гнхъ варваровъ, убвтыхъ за вѣру, до муче- 
нкческаго вѣвца; одвако мвогіе взъ пнхъ за 
вѣру Христову бѣжалп на Рлмсвую террн- 
торію не въ страхѣ, какъ къ лрагамъ, а сво- 
коВво, потому что бѣжали къ братьямъ.

Сар. 32,14. Аппо авіет впдееіто ітре- 
гіі бпі Ѵа1еп(іпіаппа, спт Загтаіае зеве рег 
Раппопіав ді&йдіазеп( еавдве ѵазіагеві, Ъеі- 
Івт іп ео8 рагапв арид Вп^Шопет оррідит 
виѣііа еЯивіопе вапртіпів, диод Огаесе аро- 
ріехів ѵосаіиг, вийосаіиа е( тогіииа ев(.

На 11-мъ году своего правленія Вален- 
тввіавъ, приготовляясь въ во&вѣ съ Сарма* 
тамв, которые наводнили Паввовін в опу
стошали ихъ, у города Брнгвтіова былъ за* 
душевъ ввезаввнмъ взліявіемъ кровв, пазы- 
ваемымъ по-гречески апоплексіей, в умеръ.

Сар. 33,10. Тегііо десіто аппо ітрегіі 
Ѵаіепіів.,. вепв Нппогит, діп іпассевзіз ее* 
сіова топііЬпв, герепііпа гаЬіе регсііа 
ехагві( іп воіЬоа еовдпе раавіт сопіпгЪа* 
(ов аЪ ап(ідпі8 ведіЪпв ехриііі. ОоіЬі Ігап- 
вііо Бапиѵіо (ивіепіев, а Ѵа1еп(е віпе иііа 
Гоедегіа расііопѳ вивсеріі пе агта диідет, 
дао іиііпз ЪагЪагіз сгедеге(пг, (гадідеге 
Нотапів. (11) деіоде ргоріег іпІоІегаЪіІет 
аѵагШат Махіті дпсіз Гате е( іпіигіів 
адасіі іп агта впгвепіев, ѵісіо Ѵаіепіів 
ехегсі(ц рег ТЬгасіат веве тІ8сеп(ев вітиі 
отпіа саедіЪив іпсепдіів гаріпівдие Гиде* 
гоп(. (12) Уаіеив евгеззив де АпІіосЬіа сит 
иШта іпіеіісіз Ьеііі вогіе (гаѣеге(иг, вего 
рессаіі тахіті раешіепііа зіітиіаіиз *) 
ерівсороз се(его8дие запсіоз геѵосагі де 
ехііив ітрегаѵі(.

(13) Кадие диіп(о десіто ітрегіі виі 
аппо ІасгітаЬіІе іііид ЬеІІит іп ТЬгасіа 
сит боіЬіз іат Іипс ехегсііаііопе ѵігіит 
гегитдие аЪипдапІіа іиеігисііззітіз дсазіі. 
иЪі ргіто Біаііт ітреіи СоіЬогит регіиг- 
Ьаіае Ботапогит едиііит (игтае пида 
редііит дезегиеге ргае&ідіа. тох Іе і̂опев 
редііит ипдідие едиііаіи Ьозііит сіпсіае 
ас ргітит пиЬіЬив вадНіагит оѣгиіае,

На 13-мъ году царетвованія Валента... 
племя Гуновъ, долгое время отрѣзапвое 
неприступными горами, возбужденное вне- 
запвымъ веистовствомъ, двивулось противъ 
Готоовъ в, приведя ихъ повсюду въ яамѣ- 
шательство, выгнало изъ старивныхъ мѣстъ 
жительства. Готеы, перейдя Дунай, въ сво
емъ бѣгствѣ были прпвяты Валентомъ безъ 
всяваго договора в даже пе выдали Рпи- 
лявамъ оружія, чтобы варварамъ можво 
было сиокойнѣе вѣрпть. Батѣмъ вслѣд- 
ствіе невыносимой алчности вождя Макси
ма, побужденные голодомъ и несправедли
востями, веялись ва оружіе, побѣдилп вой
ско Валента п разсѣялпеь по Ѳракіп, все 
ваполпяя убійствами, пожарами и грабе
жами. Валентъ выетуиялъ взъ Автіохів и, 
находясь въ крайвемъ воложевін вслѣд- 
ствіе несчастной войны, мучимый позднимъ 
расваяніемъ за свой великій грѣхъ, пове- 
лѣлъ возвратпть еппскоповъ н прочихъ 
святыхъ изъ нзгнапія.

Итакъ ва 15-мъ году своего правле- 
вія овъ велъ во Ѳраків эту плачевную 
войну съ Готѳами, изощрившими уже въ 
то время свои силы и пользовавшимися 
пзобиліемъ во всемъ. Тутъ при первомъ 
же патпсвѣ Готоовъ отряды рпмскпхъ 
всадниковъ были приведены въ замѣша* 
тельство п оставили безъ прнврытія ряды 
пѣхоты. Вскорѣ пѣхотные легіопы были

1) ІпІе11е#іІиг СЬгіаІіапогит регаесиііо.
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йеЫе, сот атепіев т е  (а врагвіт рег йе- 
ѵіа содогепіиг, йтйііиз саезае віайіів іп- 
ведаепіат сопіівдше регіепші. ірвѳ ітре- 
гаіог сит ва^іііа ваасіав тегоаедае іп Га- 
дот аедге іл сиіавйат ѵШиІае сават <1ѳ- 
рогОДаз Іаіегеі, аЪ шведнепШшв ЬовйЬиз 
йергеЬепзав, ваЬіесІо і^пе сопвагорйш еві 
еі, дао тадів Іевйтопіит рашііопіз еіпв 
еі йіѵіпае іпйідоаііопіз ІеггіЪіІі роаіегіз 
еззеі ехетріо, еііат соттипі сагаіі ве- 
раііига...

Сар. 33, 19. СгоіЫ апіеа рег Іедаіов 
варріісев роровсегапі, аі Шіз ерізсорі, а 
диіЬив гѳртіат СЬгівІіапае бйѳі йівсегеаі, 
ткіегепіиг. Ѵаіепэ ітрегаіог ехШаЬіІі рга- 
ѵііаіе йосіогеэ Аггіапі (Іо^таііз тіаіі. воШі 
ргітае й<іѳі гайітеиіо диод ассереге Іепи- 
египі. Нацие іавіо іийісіо Беі ірзі еат  
ѵіѵат іпсепсіегапі, диі ргоріег еат еііат  
тогіиі ѵіііо еггогів агвагі вап(.

Сар. 34,5... [ТЬеойозіив] тахітав іііаз 
ЗсуШсаз допіез Гогтісіаіаздие сипсііз 
таіогіЬиз, Аіехапйго диодие іШ Мадею, ві- 
сиі Ротреіаз Согпеіішдае Іезіаіі вапі, еѵі- 
Іаіав, папе ааіет ехііпсіо Вотапо ехегсііи 
Котапіз едиіз агтівдие іпвігасіізвітав, Ьос 
еві Аіапоз Напов еі ОоіЬоз, іпсипсіаніег 
айегевзив та^шв таШвяие ргоеііів ѵісіі. 
агЬет Сопвіапііпороііт ѵісіог іпігаѵіі еі 
пе рагѵат ірват Вотапі ехегсііаз тапит 
айвіДае ЬеШинІо йеіегегеі, іоейая еат  
АіЬапагісо (тоіЬогат гедо регсаввіі. АіЬа- 
пагісиз аиіет сопііпао а( Сопвіапііпороііт 
ѵепіі, йіет оЬііі. ипіѵегвае ОоіЬогиш деп- 
Іез геде йейшсіо аэрісіепіев ѵігіиіет Ье- 
півпііаіепміаѳ ТЬеоДовіі Вотапо веве іт -  
регіо йесІЫегипІ.

со всѣгь сторопъ окружены коннпцею 
враговъ н сначала осыпаны тучамп стрѣлъ, 
а ватѣмъ, когда они, обезумѣвшн отъ 
страха, вра8снпную бѣжалн по трудно- 
проходамымъ иутямъ, они погибли въ ко* 
нецъ, перебитые мечами и копьями пре
следователей. Самъ нхператоръ былъ ра- 
ненъ стрѣлою, обратвлея въ бѣгство, съ 
трудомъ былъ отнесенъ въ избу какой-то 
деревушки, но, скрываясь тамъ, былъ за
стигнуть преслѣдующнми врагами; подъ 
хижину быль подложѳнъ огопь, п онъ былъ 
сожженъ, а чтобы свидетельство его нака- 
занія и Божія гнѣва было для потоиковъ 
болѣе страшнымъ принѣромъ, онъ лншплся 
даже общаго погребенія...

Готѳы раньше черезъ иословъ усердно 
просили, чтобы имъ прислали епископовъ, 
отъ которыхъ они могли бы научиться 
хрнстіанской вірѣ. Императоръ Валентъ 
вслѣдствіе своего пагубнаго заблужденія 
послалъ учителей аріанскаго ученія. Готѳы 
удержали то, что узнали при первомъ зна- 
комствѣ съ вѣрою. Итакъ, по праведному 
суду Божію его сожгли живымъ тѣ, кото
рые изъ-за него будуть горѣть даже по 
смерти за грѣхъ своего ваблуждепія.

Ѳеодосій зиергично напалъ на тѣ ве- 
лпкія Скиоскія племена, иаводнвшія ужасъ 
на всѣхъ предковъ, которыхъ нзбѣгалъ 
даже Алексаидръ Великій, какъ свидетель
ствовали Помпей и Корнелій, теперь же, 
по уппчтоженіи Рнмскаго войска, отлично 
снабженный Римскими лошадьми и ору- 
жіемъ, именно Алановъ, Гуновъ и Готеовъ, 
и побѣдилъ ихъ во многихъ большпхъ сра- 
хеніяхъ. Онъ побѣдителемъ вступнлъ въ 
городъ Константинополь и, чтобы не исто
щить непрерывною войною самъ по себѣ 
небольшой отрядъ Рямскаго войска, ва- 
ключялъ миръ съ Готѳскимъ даремъ Аеа- 
иарнкомъ. Аѳапарнкъ тотчасъ по прибы
ли въ Константинополь умеръ. Всѣ Готѳ- 
скія племена по смерти царя, видя до
блесть и доброту Ѳеодосія, подчинились 
Римской власти.
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Сар. 35, 19.».. Ііа еі Ыс диопіт вап- 
дшпе Ъеііит сіѵііѳ гевііпсіпт еві, аЪвдие 
ІІ1І8 десѳт тіІіЬаз СоіЬогит, диов ргае- 
тіввов а ТЬеодовіо АгЪовавІев йѳіевве 
ішмШов іегіог: даов аіідпе регдідівве 1а- 
сгат еі ѵіпсі ѵіпсего Гаі(...

...Такпмъ образом» и здѣсь кровью 
двухъ человѣкъ прекращена быіа между- 
усобная война, за нсыюченіемъ тѣхъ де
сяти тысячъ Готѳовъ, которыхъ Ѳеодосій 
нослалъ впередъ н Арбогасть, кавъ гово
рить, совершенно уннчтожшъ; но поте
рять этихъ носіѣдннхъ било выгодою, н то, 
что они были побѣждены, было нобѣдою.

Сар. 37, 3. Тасео де ірзогат іпіег 
ве ѣагѣагогат сгеЪгів сШасегаІіопіЪав, сот  
ве іпѵісет ОоіЬогпт сапеі дао, дешде 
Аіапі аЦае Нипі ѵагііз саесІіЬаз рораіа- 
Ъапіаг. (4) Кададаівив, ошпіат апіідаогаш 
ргаевепііатдие Ьозііат Іопде іттапів8І- 
тав, герепііпо ітреіи Іоіат іпппсіаѵіі Ка* 
Ііат. пат іиівве іп рораіо еіав ріив яаат 
дисепіа тіііа ОоіЬогит Іепіпі. (5) Ьіс варга 
Ьапс іпсгедіѣііет тпШіпдіпет іпдотііат- 
дпе ѵігіиіет радопив еі ЗсуіЬа егаі, доі, 
пі тов еві ЬагЬагІ8 Ьишвтоді допІіЬив, 
отпет Котапі депегів вапдшпет «Ііз впів 
ргоріпаге деѵоѵегаі.

Я умалчиваю о частыхъ раздорахъ 
между собою саннхъ варваровъ, когда но* 
очереди два клина 1'отеовъ, затѣмъ Аланы 
и Гунны грабили другь друга, производя 
разный убійства. Радагайсъ, самый страш
ный изъ всѣхъ древннхъ н теперешнихъ 
враговъ, внезапно напалъ и наводнилъ 
всю Италію; говорить, что въ его народѣ 
было болѣе 200000 Готѳовъ. Этотъ, кромѣ 
невѣроятпаго количества людей и неукро
тимой доблести, былъ язычникъ п Скиѳъ. 
Онъ, какъ это въ обычаѣ у такого рода 
варварсвпхъ племенъ, обѣщалъ всю кровь 
Римскаго рода выпить въ честь свонхъ 
боговъ.

ЫСЕМТІѴ5. ЛИЦЕНТІЙ.

[Сынъ Романіава, которому бл&ж. Августивъ посвятилъ свое сочиневіе йе асадетісіа, ученикъ 
Августина. По возвращеніи послѣдняго въ Африку орнслалъ ему иаъ Рима стихотвореніе изъ 
164 гексаметровъ, въ которомъ просилъ его совѣтовъ и присылки сочнненія <1е шизіса. Въ сти- 
хотворевіи замѣтио сильное подражавіе Клавді&ну. — Текстъ: Роеіае Ьаііпі тіпогев. Вес. еі 

етепй. Ает. ВаеЬгепв. Уоі. УІ (Ілрз. 1886), ра&. 418—419].

САКМЕИ АР АѴОѴ8ТШѴМ. СТИХОТВОРЕШЕ КЪ АВГУСТИНУ.

V?. 66— 64.

поп т е  сіпга деіи ргоЬіЬегепі Ггідога сапо 
пес Гега Іетревіаз 2ерЪугит ігетііавдие

Вогіпі,
даіп Іаа воііісііо ргетегет тевіідіа равзп. 
Ьос орав иі іпЪеаз, Іапіпт стог іггідеі

агіав,
воІзіШоМегоеПуЪгатавесіаЫтигНівіпіт1); 
і^поіив Оагатав воітеі тіЬі ѵіпсиіа, беггЬов

...Мнѣ не помѣшали бв ни холода съ 
сѣдымъ льдомъ, нн свнрѣиыя бури Зефи- 
ровъ и завываніе Борея, чтобы я послѣ- 
довалъ по твоимъ стоиамъ заботіивымъ 
шагомъ. Если только принажешь, нова 
кровь будетъ орошать пати члены, мы 
пойдемъ среди лѣта въ Мерою и зимою 
къ Истру; невідомый Гараманть раэрѣ-

1) СС. Сіаші. іе сот. 01. еі РгоЪ. ѵ. 135.
У. 61 СеггЬоз зсгірзіі ВаеЬгепз: вепііз содд., Оеггіз ейд. аіідиоі, ріапіів ^егпвдогвиз.
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Хатраеовфіе Іаспв іавіепв Нурапеіпв атпів 
Саііірідот ЗсуіЬісав гевопеі вратовов ад

ппдав;
Питое еі Ьеосов, чаа Ьеосіа аоііа іп огіиэ 
Іепдііог...

шнтъ мнѣ оковы, Герръ и текущій нзъ 
Ксамаейскнхъ озеръ Баллипндекій потокъ 
Иоаннда будетъ, пѣнясь, шумѣть у Скнѳ- 
скнхъ волнъ; пойдемъ мы и къ Левкамъ, 
гдѣ къ восходу солнца тянется Левкія.»

ііе ргосоі Ыісев іптідів апГгасІіЬпв огіі 
аиі аЬ АгітрЬаѳів ВірЬаеів орріда Саврі 
Сіттегіавѵе дотов вѳіппзеге вотіпе Іагдо 
Маеоіотдпе ріавав...

...Идвте воды, норождѳнныя вдаін въ 
воздымающихся пзлучпнахъ, отдѣлять ши
рокою рѣкою илп КаспіВскіе города отъ 
РнфеВскихъ Аринфеевъ, пли домы Кнмие* 
ріВокіе н отраны Мэотовъ...

СѴРКІАМѴ5. КИПРІАНЪ.
[Поэть, жившій въ Галліи въ началѣ У в. по Р. Хр. Ему принадлежитъ стихотворное перело- 
женіе Лятикнижія Моисеева, книги Іасуса Навина и книга Судей, вѣроятно, въ цѣляхъ 
школьнаго обученія. Труды эти долго приписывались то Авиту, то св. Киаріану Карѳагенскому, 
то Ювенку, то Тертулліану; только въ недавнее время ПеВперу удалось пролить нѣкоторый 
свѣтъ наличность поэта. — Текстъ: Сургіапі, ОаІИ роеіае, НеріаіеисЬоз. Ех гесепзіопе Вид. 

Реірег. УіпйоЬ. 1891=*Согриа всгіріогош ессіеаіазіісогит Ьаііпогот, тоі. XXII].

Извлечете и переводъ А. I. Маленна.

НЕРТАТЕѴСН08. СЕМИКНШШЕ.
ІУБІСУМ, ТУ. 65—69. СУДЕЙ, СТ. 65—69.

Аі рагіе ех аііа Мапаввев ргаедіа ВеІЬвае Но съ другой стороны Манассія не
поп ІепаіЦ ВсуіЬісіз Гаегапі доае саріа со* удержалъ нмѣній Веѳсы, который были

Іопів... заняты скнескими поселенцами...

ТІКО РК05РЕК. ТИРОНЪ ПРОСПЕРЪ.
[Уроженецъ Аквитаяскій (почему и называется обыкновенно Ргозрег Адоііапив), род. около 
400 г., былъ ревностиыиъ првверженцемъ блаж. Августина. Писательская дѣятельность его 
относится главнымъ образомъ къ 490-мъ годамъ. Кромѣ полемическнгь сочиненій противъ 
аелагіанъ огь него сохранилась хроника, тѣсно примыкающая къ хроникѣ Іероннма и пред* 
ставляющ&я ея продолженіе съ 379 по 455 г. ІІозднѣе оно было продолжаемо и сокращаемо 
другими. См. ТеоКеІв ОевсЫсЫе <1. гбш. Іліегаіиг пей ЬеагЬ. топ Ь. ЗсЬтгаЬе, 5 АоД. П, 
стр. 1175 сл. —Текстъ: Мопат. Оегташае Ьізі. Аосіогот ап^иіва. (. IX. СЬгопіса тіпога заес.

IV. У. УІ. УП. Ей. ТЪ. Мошшзеп. Вегоі. 1892. Рад. 341 вд.].

ЕРІТОМА СНКОМСОИ. СОКРАЩЕНІЕ ХРОНИКИ.

74 (Шег. 748 АЪг.). Агдопаоіае Ьіз Въ ѳтн времена была Аргонавта. 
ІетрогіЬш йіеге.

У. 117 «огіі (сит ргоспі іипдепйит) ех В  [сод. Мае. ВгіЬ Ке?- 5. УІ заес. XI—ХП] гесері: 
охі К  [сод. Саввіп. 2321], Охі ѵиідо іоііи* Іосі іпШІесіи іигЬаіо». ВаеЬгепз.
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82 (Ніег. 781). Ме<1еа СоІсЬіа. Медея Колхлдянка.

364 (Ніег. 2023). ТіЬегіпе Сае$аг Баі- 
таіав Заппаіавдие іп Вотапага гедівіі ро- 
(евіаіет.

669 (Ніег. 2117). а. 112. Тгаіашш де 
Басів еі ЗсуіЬів ІгштрЬаѵіІ.

[Сове.] ОІаЬгіопе еЬ Аргопіапо [а. 123/4]. 
591 (Иіег. 2136). ВеІІот сопіга Заа- 

готаіав Ьос Іетроге вевіит еві.

877 (Ніег. 2279). а. 261. бгесіа Ма- 
седопіа Ропіиа еі Авіа рег СоіЬов деро- 
раіаіае вапі.

878 (Еіег. 2279). <йиаді еі Загтаіаѳ 
Раппошаз оссираѵегипк.

ТиберіА Цезарь приводить въ Римское 
подданство Далматовъ н Сарматовъ.

Траянъ получвлъ тріумфъ за побѣды 
надъ Дакамп и Своеами.

[Консульство] Глабріона и Апроніана. 
Въ это время велась война съ Савро- 

матаміт.

Греція, Македонія, Понтъ н Аэія опу
стошены Готѳами.

Квады п Сарматы заняли Панновін.

1036 (Нгег. 2348). а. 332. Котапі Римляне побѣднлн Готеовъ въ страпѣ 
СгоіЬоз іи Загшаіагиш гедіопе ѵісепші. Сарматовъ.

1161 (Ніег.2393). а. 377. бепв Нипо- 
гит ОоІЬов ѵавіаі, яиі а Вотапів віпе аг- 
тогит йерозШопе внвсеріі геѣеііапі.

1163 (Ніег. 2893). а. 378. 8ирега(І8 
Вотаиів боіЬі йіпдипіиг іп ТЬгасіа.

Племя Гуповъ опустошаетъ землю 
Готеовъ, которые, будучи приняты Римля
нами безъ слохенія оружія, ноднпиаютъ 
возстаніе.

Побѣдивъ Рвмляаъ, Готѳы разливаются 
по Ѳракін.

МАКТІАМѴ5 МІШЕІѴ5 РЕЫХ 
САРЕЬЬА.

МАРТІАНЪ МИННЕЙ ФЕЛИКСЪ 
КАПЕЛЛА.

[Родомъ афрвкавецъ изъ г. Ыадавры, жившій въ 1«й половннѣ V в., наоисалъ эвдиклопедііо 
сежи агіев НЪегаІев подъ оригинальными ааглавіемъ «О бракѣ Филологін и Меркурія». Сочи- 
неніе написано между 410 м 489 гг., но ближайшамъ обр&зомъ время его наоисанія, а также и 
годы рожденіям смерти автора немзвѣстны. — Тексты Магііапіы Сареііа. Гг. ЕуввепЬатіІі

гесепяиіЬ. Ьірв. ар. ТенЬп. 1866].

БЕ ЯѴРТІІЗ РНІЬОЬООІАЕ ЕТ МЕВ- 
СѴВП ЫВВІ ѴПІІ.

Ы ВЕВ  V I. ЮЕ ОЕОМЕТВІА.

§ 593... Сапорит ас Вегепісев сгіпет 
віеііаз адтодат ргаепііепіев ЗсуІЬіаОаШае- 
дие аідие ірза ргогвот поп оегпіЬ Иаііа...

О БРАКѢ ФИЛОЛОГІИ И МЕРКУРІЯ 
9 КНИГЪ.

КНИГА УІ. ГЕОМЕТРІЯ.

...Свиеія, Галлія и даже самая Италія 
совершенно не видятъ весьма яркихъ 
эвѣздъ Еанопа н волосъ Верепики...

Оідііігесі Ьу Соодіе



МАРТІАНЪ К А Л Е Ш . 409

§ 614... *) а веріепігіопів ріадо 8агта- 
Іагит репа соріоаадие ЪагЬагіев ассеввпт 
іпдав&пдае дшепвіопів ѳхсіиііі. аМатеп... 
Іаіііадо ЬаЬіІаЬіІів Іеггав раепе дітісііо 
тіпог диат «Іісіа еві соіівдівве Іопвііидо. 
(615) пат соШвіСиг іп доіпдиавіев *) диа
лог сепіепа вехавіпіа дао тіііа. даірре а 
Шогѳ Аеііііорісі осеапі, дпа ЬаЬіІаЬіШі 
ргітит еві, ад Мвгоеп, іпде Аіехапдгіат 
ВЬойат Саідат Соат 8атат СЬіат Мі- 
Іуіепеп Тепесіит Зідеитдие рготапіагіат, 
08 Ропіі СагатЬіт рготапіигіит, ов Мае- 
оШів, озііат Тапаіз ргаедісіа дітепвіо 
сотргоЬаІиг...

617 *). 8ед варга дісіі всгіріогев аедиа- 
Ьііет 4) діхеге (еііагет. гоіипдііаіів аиіет 
ірвіав сігса ехііта сігсатГовов атЬіІ Осе- 
апаз, зіса(: паѵідаіиз апдідие сотргоЪаІаг. 
пат а ОадіЬаз рег Ніврапіае Саіііагшпдиѳ 
Яехат оссідепіаііз ріа^а отпіз Ьосііедие 
паті^аіог. (618) дат ааіет діѵив Аиртв- 
іав сіазве Оегтапіат сігситігеі, зеріепігіо- 
паіет Іоіат регтеаѵіі Осеапот. пат ргі- 
т и т  іп СітЬгісат рготапіагіат ѵепіепв 
тарто деЬіпс регтепзо тагі ад ЗсуіЪісат 
ріадот ас гідеоіев апдаз ивдие репеігаѵіі. 
(619) де сопбпіо ііет  аЬ огіепіів ргіпсіріо 
еі Іпйісо тагі рагв, диае регдіі іп Савріит 
таге, а Маседопат сІаввіЬав гетдаи , 
дат Зеіеасаз еі АпііосЬаз гевпаѵіввепі. 
раіиз ѵего Маеоііса еіавдет зіааз ЬаЬеІаг 
Осеапі...

...Съ еѣверной стороны Сарматскій 
народъ и многолюдный варварсвія пле
мена исключают* доступъ къ производ
ству нзмѣренія [ширины ввили]. Но хѣмъ 
не мевѣе... шпрппа обитаемой земли почти 
ва половину меньше, чѣмъ указанная 
діпна ея. Именно, она вычисляется въ 
54162000 гиаговъ. Вышеуказанное изиѣрѳ- 
ніе вропзведево отъ берега Эѳіопскаго 
океана, гдѣ начинается доступная для жи
тельства земля, до Мерой, затѣмъ череп 
Александрію, Родос*, Кппдъ, Косъ, Самосъ, 
Хіосъ, Митилппу, Тенедъ, мысъ Сигей, 
устье Понта, мысъ Каран в иду п устье 
Мэотпды до устья Танапда...

Но вышеупомянутые писатели пазвали 
землю раввомѣриою [въ длину н ширину]. 
Края ея округлости омываетъ разлитый 
кругомъ Океанъ, какъ это доказывается 
повсюду морскими путешествіямп. Имепно, 
вся вападная сторона отъ Гадовъ по из
гибу Исиаиіи и Галлій посещается судами 
понынѣ. А когда богественный Августъ 
шелъ моремъ вокругъ Германін, онъ про- 
ѣхалъ весь сѣверный океанъ: сначала овъ 
прибыль къ Кимбрскому мысу, а оттуда, 
переѣхавъ чрезъ большое море, проннкъ 
до СкиѳскоВ страны и замерзшвхъ водъ. 
Точво такъ же вепосредственно примыка
ющая часть съ врайияго востока п Индій- 
скаго моря, простирающаяся до Касоій- 
скаго моря, пройдена Македонскими фло
тами въ дарствовавіе Селевка н Автіоха. 
А Мэотійское болото считается залпвомъ 
того же океана...

§ 626. Ьос івііог Ггеіо Іаѳѵогэат Еа- 
гора дізіепдііиг ивдие іп Тапаіэ ввтіпів 
цпгвНет, а дао іпсоЬапз Авіа №Н Шдет 
аіѵео Іітііаіаг... Еагорат Іатеп Івгтіпагі 
Ргоропіідів (аасіЬиа сііхеге диат ріпгіті, 
дпае Ргоропіів рег апдовіа девсепдепв ад 
Маеоіідет диодие регГегІиг.

Блѣво отъ этого пролнва Европа про
стирается до пучины рѣхн Тавапда, отъ 
вотораго начинается Азія, ограничиваю
щаяся русломъ Нила... Однако очеиь мно- 
гіе писатели говорили, что Европа огра
ничивается узкимъ проливомъ Пропонтиды, 
каковая Пропонтида, спускаясь узкою по
лосою, доходнтъ также до Мэотиды...

§ 639 соттетогаіиг реііа Аталопіса.

1) § 614 еі 615 ех Рііпіо П, 245. || 2) ХЬПП. ЬХХХХ тіііа Рііпіиз. [| 8) §§ 617—619 ех 
Рііпіо П, 167 еі 168. || 4) аедиаЬіІет всгірвіі Еувз.: ЬаЬНаЪіІет со<Н.
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§ 656. Зедиііог ТЬгасіа, соіиз іпооіае 
ЬагЪагі ЬаЪепІ арреіііаш шахішат тогіів, 
еі яаі а дехіега рагіе 8ігутопі8 сіецапі 
Везві ѳі Бепзеіеіае... соіив [вс. Наеті] ііет  
іегдо йіѵегваѳ деаіев ІепѳпЬ, іпіег яиав Оѳ- 
іае Загтаіае ЗсуіЬае...

Слѣдуетъ Ѳракія, жители которой вар
вара отличаются величавшею любовью къ 
смерти; съ правой сторовн рѣки Стрнмона 
живутъ Бессн и Денселеты... Тнлъ горы 
Эма занимаютъ различима племеиа, въ 
томъ числѣ Гетн, Сарматы и Скнѳы...

§ 661. Оиагіав ѵего тадпав Еагорае 
віпив аЬ Неііезропіо іпсіріепв Маеоііз овііо 
Іегтіпаіиг. пат агіпт таге іпіег Епгорат 
еі Авіат іп апдавііав веріет Б І а д іо г и т  іп- 
іегйаепз соагіаіаг. яаав апдазііаз Неііее- 
ропіат йісипі... ас гигвив <1іШт<Шиг таге 
Іаііззітит ііегитдие сопІгаЬіІиг; вей та- 
гіз іііа сіівазіо Ргоропіів й іс і іи г  весиисіае- 
Яие апдавііае Возрогоз арреііапіиг, яиае 
диіпзепіів раззіЬив раіепі. ііет  Ьас Багіпв 
Хегхіз раіег соріаз ропіе Ігапзтівіі. сиіиз 
аЬ Неііезропіо 1опдіШ(1о йисепііа ігідіпіа 
поѵет тіІіЬив іпѵепііиг. (662) сЫпде Зсу- 
(Ьісп8 йі&аві тагіз віпив. іп дао тесііо 
Маеоіів озііо іапдііаг Іасив, Сіттегіов 
Возрогаз ѵосаіав. ів йаоЪив тіИЬиз еі 
диіпдепііз раввіЬав, іпіег даов Воврогов, 
ій еві Сіттегіит е4 ТЬгасіат Іаіиз іпіег- 
раіепі тіііа диіпдепіа. сігсиііиз ѵего Іоііав 
Ропіі ѵісіев *) ветеі даіадиадіпіа тіІіЬиз, 
иі Ѵагго диодие поп геіісеі... Нівіег Йиѵіив 
огіиз іп бегшапіа <іе саспшіпе топіів асі 
поѵѳт вехадіоіа атпев аЬзигаѳпз еііат  
Бапиѵіав ѵосііаіиг. (663). деѣіпс Шов 8су- 
іЬісот сопіегіат гааШрІісі <1іѵег8ІіаІѳ Ъаг- 
Ъагіса. пат Шіс Оѳіае Басі Загтаіае Ата- 
хоЪіі Тгододуіае Аіапі б е г т а п і а е  отпіз 
Ігасіиз. аЪ Нізіго а<1 Осеапит Ъіа десіев 
сепіит тіііит равваат еві, іп 1аІіІа<1івет 
тШЬив даасігіпде^ііз ивдие а<1 Аппепіае 
воШайіпев. пес ргосаі Диѵіив Іасав оррі- 
йит, виЬ ипо сапсіа потіпе ВогувіЪепев, 
ргоріег АсЬіІІів іпваіат еіаз вериІсЬго се- 
ІеЬгаіат. іпігогвпв дедапі АасЬеІае, арий 
Яаоз Нурапів павсііиг, еі Кеигі9), арай 
Яиов ВогувІЬепев. ОеІопі АдаІЬугві Ап- 
(ЬгорорЬаді еі а Іегдо еогат Агітаврі. 
Іипс ВірЬаеі топіев еі ге#іо саіідапІіЬов

Четвертый большой Европейсвій за- 
ливъ, начинаясь отъ Геллеспонта, оканчи
вается устьемъ Мэотиды. Ибо узкое море, 
находящееся между Европой в Азіей, су
живается въ тѣснину семи стадій. Это су- 
женіе зовутъ Геллеспонтомъ... Затѣмъ 
море опять очень широко разливается и 
снова суживается; этотъ разлнвъ моря на
зывается Пропонтидою, а второе суже- 
ніе —  Воспоромъ; онъ имѣетъ въ ширину 
500 шаговъ. Здѣсь Дарій, отецъ Ксеркса, 
перевелъ по мосту свои полчища. Длина его 
отъ Геллеспонта оказывается въ 239000. 
(662). Затѣмъ слѣдуетг СкнѳскіЙ заливъ 
разлнтаго моря. Въ немъ съ срединою 
устья Мэотиды соединяетъ озеро, называ
емое КиммеріВсквмъ Воспоромъ. Онъ пмѣ- 
етъ 2500 шаговъ; между этими Воспорами, 
т. е. Киммерійскимъ и Ѳракійскомъ, раз- 
стоя ніе въ 500000, а окружность всего 
Понта — 21050000, какъ ве умалчиваетъ 
н Варронъ... Рѣка Истръ, берущая начало 
въ Германіи съ вершины горн и принима
ющая въ себя до 69 рѣкъ, называется 
также Данувіемъ. (663). Затѣмъ слѣдуетъ 
СкнесвіВ берегъ, покрытый весьма разно- 
роднымъ варварсннмъ населеніемъ: тамъ 
живутъ Гетн, Дакн, Сарматы, Амаксовіи, 
Трогодитн, Аланн, вся поверхность Гер
ман». Отъ Истра до океана 2000000 ша
говъ, а въ ширину до пустнаь Арменіи —  
400000. Невдалекѣ рѣка, озеро и городъ, 
все подъ одиимъ именемъ Борнсѳена, 
вблизи острова Ахилла, нрославленнаго 
его гробницей. Внутри страны живутъ 
Авхетн, у которыхъ беретъ начало Ипа- 
нндъ, и Неврн, у которнхъ Борпсѳенъ; 
далпе Гелонн, Агаеирсн, Людоѣды и въ

§ 666 ех Воііпо рр. 74—76. || § 661 ех 8о1іпо р. 87 еі Рііпіо IV, 76. || § 662 ех Рііпіо ГѴ, 
76—79 іп. || § 663 ех Рііпіо IV, 80—83 еі 88.

1) ѵісіепа ветеі сепіепа ЬЫ Рііпіив IV, 77. 2) Кеигі Огоііиз: пеаігі содд.
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іепеѣгів іпшпЪгаіа. (664) рові ѳовіет 
топіев (пш8 Адаііопеш НурегЪогеі, арп<1 
даов тшміі ахів сопШша тоііопе Іогдае- 
Іиг, &ѳп8 тогіЬив, ргоііхііаіе ѵііае, «іѳогшп 
саИп, абгів сіетепііа, бетепзігі (ііе, Апе 
еііат ЪаЪіІаІіопія Ьптапае ргаейісапда. ѵе- 
п іт  Загтаііае ЗсуІЬіае Тапгісае ігасШв іп 
Іоовііпйіпе ЬаЪеІ тіііа попдепіа осіодіпіа, 
Іаиіодіпе *) зерЬіп^епіа Десет. іат  піЫІ іп 
Еогора аезііто тетогапдпт. [диопіата) 
еі НурегЪогеов віЪі Азіа ѵіпсіісаѵіі].

§ 665. 8і ааіѳт Іаеѵогвпт розі ВірЬаеоз 
топіез гесіеаз рег Осеапі зеріепігіопаііз 
Ігасіаз, іе сіепао рег бегтапіае Оаіііагит- 
дае ѳі НіЪегоз рораіоз іп байііаігат овііит 
геѵосаЬіз. АгітрЬаеі доірре іат іп Авіа 
сопзШоіі рагііет НурегЬогеів ѵііат де- 
8<шІ сппсіів вепШшв ѵепегапйі, аі асі еов 
ѵеіпі а<1 диойсіат азуіпт сопГщ$іап4 те- 
іпепіев. иііга Ьоз Сіттегіі еі Атагопез 
ад Савріпт таге, диод ід сопйпіо огіив 
аевііѵі3) ЗсуіЬісит реггитріі Осеапот...

§ 676-. аЪ оге Ропіі а<і ов Маеоііз 8е- 
<іѳсіе8 сеніепа 8ѳрІаа#ш(а дшвдпе тіііа  
раввиит...

§ 683... Мопз Тапгав... іп Кіраеогат 
топііит іива зиѣ потішш «ііѵегбііаіе рго* 
ІешШиг. пат іпіег сеіега потіпа И ет  
Шрѣаіез еві Саисазав еі Загредоп. Рогіа- 
гит еііат потіпе сепвѳіог еі аІіЫ Аппе- 
піае, аІіЬі Савріае. еі И ет Нугсапіив Со- 
гахісиз ЗсуіЬісив Сегаипіоз арреііаіиг...

тылу у пвхъ Арпмаспв. Потоп Рвфейсвія 
гора в страна, ватѣневная густымъ мра- 
коп . (664). За тѣмв же горами по ту сто* 
рову Аквилова Иперборев, у которвхъ мі- 
ровая ось вращается въ непрѳрывномъ 
дввженів, племя, заслуживающее увомвва* 
вія во обвчаяп, долготѣ жвзвв, богопо- 
чптанію, пягкоств климата, шестнмѣсяч- 
ному длю, а также концу чѳловѣческаго 
обвтавіа. Поверхность Сарматів, Сквѳів в 
Таврвкв пмѣетъ въ длвву 980000, а въ 
віирнну— 710000. Затѣмъ ве считаю ни
чего въ Евровѣ заслуживающая упомм- 
навіа. [Потому что н Ивербореевъ врв- 
ововла себѣ Азія].

665. Еслв же ты за Рввейсввмв го* 
рамв возвратввіьсв влѣво во вротяжевію 
сѣверваго океана, то чрезъ народа Гер- 
манів, ГалліК в Иверсвіе попадешь [доел, 
отзовешь себя] сиова въ Гадитавсвое 
устье. Вѣдь Арвмфев, жввущіе уже въ 
Азіи,ведутъ жвзвь подобвую Ипербореямъ 
в пользуются ночетомъ у всѣхъ вародовъ, 
такъ что боящіеся првбѣгаютъ къ вимъ 
кавъ ба къ вѣкоѳму неприкосновенному 
убѣжнщу. За вимв жывутъ Бвммерійца в 
Амазоввв у Еасвійсваго моря, которое у 
предѣловъ лѣтняго востока нрорвваетъ 
Скиѳсвій океанъм.

-Отъ устья Понта до устья Мэотиды 
1675000 шаговъ».

«.Гора Тавръ.„ водъ разввмв вмевамв 
простирается до хребтовъ Рввейсввхъ 
горъ. Между прочими вмевамв овъ же зо
вется Нвфатомъ, Кавказомъ в Сарпедо- 
номъ. Онъ считается также по вмени во
роты въ одномъ мѣстѣ Арменскія, въ 
другомъ — Еасвійскія. Ѳвъ же назввается 
Пркавсвнмъ, Кораврійскнмъ, Скиѳсквмъ и 
Бераввскіімъ...

§ 664 ех Р1. ІУ, 89 еі 91. || § 665 ех Р1. ІУ, 94 еі 8о1іпо р. 101. || § 676 ех Рііпіо У, 47 
еі 48. || § 688 ех Рііпіо У, 97 еі 98.

1) Іаіііайо БССХУІІ РНпіив ІУ, 91. 2) діовшт сШт аЬ іпІегрсШоге таіе йосіо аййі-
іат. Еузз. 8) аевііті ВсЛтавіиа: езі іЬІ со <1(1.
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§ 669... іЬі [вс. іп РарЫадопіа] рго- 
типіигіит СагатЪів, дио<1 а Ропіі овііо 
аЪевІ тШЬав раезапт (Івсепіів ѵідіпіі *), 
даапіпт а Сіттегіо...

.„Тамъ [въ Пафлагонів] мнсъ Карам- 
бида, который отстовтъ отъ устья Понта 
ва 22000 шаговъ, кавъ в отъ КнммерШ» 
сяаго Воспора.

§ 691... [Аввугіоз] ехсіріі Медіа ід 
сопвресіи Савріі тагів, диаѳ Сапсавеів 
топШгав сіпріиг. вей Саосаяав рогіаа Ьа- 
Ъеі, диав Сазріав Шсопі, саиііпт ргаерівіо- 
пев еііат Геггеів ігаѣіЬов оЬвегаІав а<1 ех- 
Іетогат Ігапзііат соЬіЪешіит, диатѵів 
ѵегпо еііат вегрѳпІіЬав оѣсіасіапіиг. а диі- 
Ьив а<1 Ропіит дисепіа тШа раввашв евве 
поп (іпЬіот еві.

§ 692... іііат Іеггагит рагіет [вс. 
Васігат еі Зо^сііаііат] Ьахаіев Япѵіав ве- 
еаі, диі Тапаів риіаЬаіог, диет Бетойатав 
дох (гапвсепдіі аііитдие евве регдосиіі...

§ 693. Ніс Репісив Іітев. 8суіЬів іип- 
дііиг. вей ЗсуіЬісо Осеапо еЬ Савріо тагі, 
диа іп Осеапит Бопт сигвиз еві, ргоЛіп- 
йае іп ехопііо піѵев деЬіпсдие Іоп^а <іе- 
вегііо. рові диат АпіЬгорорЬаді ехсогвов 
іпѵіов геййИеге. рові диоз Зегев...

...За Асспріей въ воду БаспШсваго 
вора ваиваетса Мвдія, которая опоясы
вается Вавкмскнмв горавв. Еаввазъ ннѣ- 
етъ ворота, воторвя зовутъ Васвійсвімн; 
это обрѣзв скалъ, заложенные еще жѳ- 
лѣзпымв брусьями для недопущенія про
хода постороннпхъ, хотя въ весеннее время 
они непроходимы и изъ-аа змій. Отъ ннхъ 
до Понта несомвѣвно 200000 шаговъ.

„.Эту часть земель [т. е. Бавтрію н 
Согдіаву] прорѣзываетъ рѣва Лавсатъ, ко
торая считалась Танавдомъ; во вождь Дн- 
модамантъ перешел чрегь нее и показалъ, 
что это другая рѣка~.

Здѣсь Персндсвая граница. Она сопрн- 
васается со Свпѳами. Но у Скиесваго ове- 
ана н Каспійсваго моря, гдѣ лежать путь 
въ Восточный овеанъ, въ началѣ глубовіе 
снѣга, а ватѣмъ длинная пустыня; за вею 
Людоѣды сдѣлалп пути непроходимыми. За 
ними окивутъ Серы...

§ 703 ... а 6а<Шапо Ггеіо рег Іопді- 
іийіпет (іігесіо сипи ай ов Маеоііа 
ХХХІШ.ХХХѴІІ тіііа раввиит. ипітепиз 
аиіет сігсиііиз аЬ ео<1ет ехогйіо рег віпив 
(1ісі08 іпіга Маеоііит Іасит СЬѴІІ9), сит 
ірва тего Маеоіійе СЬХХХІІ.ХС.

...Отъ Гаднтансваго пролива въ длину 
по прямому направленію до устья Мэотпдв 
34037000 шаговъ; а вся овружность отъ 
того же пачадьваго пунвта по свазаннвмъ 
залввамъ до Мэотійсваго озера 157000000, 
а съ самою Мэотидою— 182090000.

ЫВЕВ ѴПІ. БЕ АВФВОМОМІА.

§ 876. Міпіти8 аиіет аппі Шее Ьга- 
таіів езі, диі ЬаЬеі Ьогав поѵет; тахітив 
80І8іШа1із ЬаЬеІ Ьогав ХШІ Іісеі Ьос рго 
сіітаіит гаііопіЬив ѵйгіеіаг. пат сіітаіа 
осіо випі... (іеіпйе вехіит рег Неііезропіит

КНИГА 8-Я. АСТРОНОМІЯ.

Напменьшій день года —  день зимняго 
солнцесюяпія, воторый вмѣетъ 9 часовъ; 
нанбольшій — день лптняю солнцестоянія 
имѣетъ 14 часовъ, хотя эта ветчина мѣ- 
няется соотвѣтственно поясамъ. Поясовъ

§ 689 ех Зоііпо р. 191 еі Рііпіо VI, 6—7. || § 691 ех боііпо р. 196 еі Ріівіо VI, 28 еі 30. || 
§ 692 ех Зоііпо р. 199. || § 693 ех воііпо р. 200—202. || § 703 ех Рііаіо VI, 206—210.

1) СОСХХѴ М. р. теі пі аііів ріасеі СССЬ М. Шпіив. 2) С. ЬѴІШ М. р. еі 
СЬХХІП. ХСМ. р. Піпіт VI, 207.
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ТЬгасіашдае е( соп&пет Оегтапіае Оаі- 
Ііат, веріітшп БіаЪогув(ЬепІ8 рег Ропіісит 
таге е( аЬ аііега рагіе О егтатат Вгііап- 
танцие ргаесМепз, пШтпт ев( аііга Мае- 
о(ів раіадев е( іпГга КірЬаеов топіев.

восемь... ватѣмъ шестой черезъ Геллес
понте, Ѳракію о сопредѣльпую Германіи 
Галлію, седьмой —  Борисѳенскій, идущій 
чрезъ Поптійское море п съ другой сто* 
ровы разрѣвывающій Гермавію в Брптан- 
вію, а послѣдній — аа Мэотійскимп боло- 
тамв п ниже Рнфейскихъ юръ.

Ы В Е В  УІПІ. Б Е  МѴ8ІСА. КНИГА 9-Я . МУЗЫКА.

§ 907 соштетогаівг Тапаіз. § 927 «іісііаг суспоз НурегЪогеоз сіІНагае сапіиз 
аййисеге (пгра па кпѳарѣ вривлеваетъ Иперборейскпхъ лебедей).

§ 926... чвИ Атагоаев, вовпе а<1 са
йтов агта (гас(аЪап(? диагшп впа, дпае 
сопсіріепді еішііо ѵепегаі, сот Аіѳхапдгпт 
ва1п(аге(, допаіа (іЬісіпе п( тадво твпеге 
&га(п1а(а дівсеввіі.

...А Амазовкв, развѣ ве подъ звуки 
свирѣлн упражнялись въ военномъ дѣлѣ. 
Одна изъ а нхъ, пришедшая съ желаніемъ 
зачать, привѣтствул Александра, получила 
въ даръ флейтиста п обрадовавшись ему, 
какъ великом; дару, удалилась восвояси.

5АІ-ѴІАМѴ5. САЛЬВІАНЪ.
[Род., вѣроятно, въ ковцѣ IV в. Былъ пресвятеромъ въ Массилів н до ж и лъ  до глубокой ста* 
роста. Гевнадій (Бе ѵіг. іііиаіг. 67) называегь его еріасорогат та&іаІег (вѣроятво, за его по- 
ученія) и указываете довольно большое количество его сочивеній, изъ которыхъ до насъ дошли 
«Адѵегапт атагіііатв я «Бе ргаеаепіі ішіісіо» или «Бе виЪегпаііопе Беі» въ 8 княгахъ, напи
санное между 489 и 451 годами. — Текстъ: Сограа всгірі. ессіеаіааі., т. VIII: Заітіаві ргеаЪуІегі 

Мпааіііепвіа орега ошпіа. Вес. Рг. Раоіу. ѴішІоЪ. 1883].

БЕ вУВЕШАТЮИЕ БЕІ ІЛВКІ ѴІП.

ЬіЬ. IV, § 67... Кат сот отпев... Ьаг- 
Ьагі ааі радапі віпі аиі Ьаегеіісі, и( де 
радам, дпіа ргіог Шогпт еггог е$(, ргіов 
дісат, депз Захоппт іега ев(, Ггапсогит 
іпбйеііз, Оірідагпт іпЬптапа, СЬппогот 
ітрпдіса, отпіпт депідое депііит ЪагЪа- 
гагит ѵііа ѵШозіІав. (68) вед пигадпід 
еипдет гсаіит ЬаЬепІ іііогпт тіііа дпст 
повіга, пипщиід (ат сгітіпоаа ев( СЬипо- 
гпт ітрп(1ісШа диага позіга, питдиід (ат  
ассаваЫ1І8 Ггапсогит регбдіа диат повіга, 
апі (ат гергеЬепзіЬШв еЬгіеІав Аіатаппі 
дпат еЬгівІав СЬгівІіапі, апі (ат дашпа- 
Ьі1і8 гараеі(ав Аіапі яиат гарасі(ав СЬгі- 
&(іапі? ві Гаііаі СЬппав ѵеі Оіріда, диід 
тігпт ев(, даі спірат репііиз іаіаііаіів 
ідпога(?...

О ПРАВЛЕНШ БОЖІЕМЪ 8 КНПГЪ.

...Такъ какъ всѣ... варвары—пли языч- 
ппби, плп еретнкп, то, чтобы сказать сна
чала объ язычннкахъ, такъ какъ нхъ за- 
біуждепіе нервѣе, —  племя Саксондевъ 
дико, Франковъ —  вѣроловво, Гнподовъ—  
безчеловѣчно, Хуновъ — безстыдно, иако- 
педъ жизнь всѣхъ варварскихъ племенъ 
порочна. Но имѣютъ ли пхъ пороки ту же 
степень преступности, какъ наши? Такъ ли 
преступно безстыдство Хуповъ, какъ наше, 
такъ лн неизвинительно вѣроломство Фран
ковъ, какъ ваше, или такъ лп заслужива
ете порнцанія пьянство Аламанна, какъ 
вьлвство христіаннна, или такъ лп заслу
живаете осужденія хнщность Алапа, какъ 
хищность хрпстіанпна? Если обманываете 
Хунъ или Гппидъ, то что же въ ѳтомъ 
удпвительпаго, если онъ совсѣмъ не зна
ете преступности обмана?
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§ 82... паівдаій ЗсуіЬагпт апі Оірійа- 
гот іпЪитапіввіті гііпв іп таіе іісіпт  
аЦаѳ ЫазрЬеті&т потоп йотіпі заіѵаіогів 
іпйпсопі?...

ЬіЪ. V, § 36... <Зиогат іпіавііііа Іапіа 
піві повіга? Ггапсі епіт Ьос асеіоя пе- 
всіопі; СЬппі аЬ Ьіа всеІегіЬаз іттипев 
вип(; піЬіІ Ьогат еві арий ѴѴапйаІов, піЬіІ 
Ьопхт арий боіЬов. іа т  Іопдѳ епіт еві, иі 
Ъаео іпіег Ооіѣов ЬагЬагі Іоіегепі, иі пѳ 
Котапі цшйет, дпі іпіег еоз ѵіѵипі, І8Іа 
раііапіиг. (37)... еі тігатог, ві поп тіп- 
сипіпг а повігіз раіііЬав ОоіЬі, сат таііпі 
арий Ьов еввѳ, дпат арий пов Нотапі...

...Раэвѣ бвзчеловѣчнѣйшіе обнчаи Скп- 
ѳовъ вдв Гнпидовъ вводягь пмя Господа 
Спасителя въ порнцаніе иди худу?....1).

...Чья несправедливость такова, какъ 
наша? Франки этого преступленія не вна- 
ютъ; Хуны отъ этнхъ нреступленій сво
бодна; ничего такого нтътъ у Вандаловъ, 
ничего такого нптъ у Готѳовъ. Не только 
варвары среди Готѳовъ не переиосятъ этого, 
но даже жнвущіе среди пхъ Римляне этого 
не терпятъ... И мы еще удивляемся, что 
Готѳш не побѣждаются нашей стороной, 
когда Рпилянѳ предпочитаютъ быть у ннхъ, 
яѣмъ у насъ!...

§ 57. <3иій егдо аішііе арий ЬагЪагов 
ОоіЬов ? диів еогат атапШгав посеі, диів 
йііізепіет іпведоНаг, даів сагі впі тпсгопе 
іпдаіаіаг?...

Есть ли что-либо подобное у варва- 
ровъ Готѳовъ? Кто изъ ннхъ вредптъ любя- 
щимъ, кто преслѣдуетъ почптающаго, кто 
пронзается книжаломъ дорогого ему лица?.~

ІЛЪ. VII, § 24. Іпіег рийісоз ЬагЬагов 
ітрийісі Вотов, ріпв айЬис йісо: оЯѳпйш- 
Іиг ЪагЬагі ірві ітригіОДіЬиз повігів. евае 
іпіег ОоіЬоз поп Іісеі всогіаіогет СоіЬшп: 
80ІІ іпіег еов ргаеіайісіо паііопів ас поті- 
пів регтШппІаг ітрагі евве Вотапі. еі 
даае поЬів, годо, врев апіе йепт еві? іт -  
рийісіііат пов йШвітиа, (ЗоІЬі еіесгапіог; 
ршгііаіет поз (о^ітиа, іІІі атапі; {огпіса- 
Ііо арий Шов сгітеп аЦпе йівсгітеп евЦ 
арий поз йеспв...

Среди стыддивыхъ варваровъ мы без- 
стндиы. Скажу даже больше: сами варвары 
поражаются нашею нечистотою. У Готѳовъ 
не допускается, чтобы Готѳъ былъ распут- 
нпкъ: одннмъ Римлянамъ дозволяется у 
нпхъ, по вредразсудку племени п имевп, 
быть нечпствмп. И какова же у насъ, 
спрашиваю я, надежда предъ Вогомъ? Без- 
стндство мы любимъ, а Готѳы проклинают»; 
чистоты мы пзбѣгаемъ, а они ее любятъ; 
распутство у нпхъ— преступленіе и опас
ность, а у насъ —  краса...

§ 47... ОоіЬов еі УГапйаІоа Ьаегеіісі ...Мы презпраемъ Готеовъ п Вандаловъ, 
пошіпіз ехргоЬгаІіопѳ йеврісітав... ставц имъ въ укоръ пмя еретиковъ...

§ 64. СоІЬогпт §еп8 регййа вей рийіса 
езі, Аіапогига ітрийіса вей тіпив регййа... 
отпев йепідпе вепіев ЬаЪепІ віспі ресиіі- 
агіа таіа, і(а еііат доаейат Ьопа.

Племя Готеовъ вѣроломно, но стыдливо, 
Алановъ—безстндво, но менѣе вѣроломно— 
вообще, всѣ племена имѣютъ какъ свой
ственный пмъ дурныя качества, такъ и 
нікоторня хорошія.

1) Отвѣтъ рааумѣется отрицательны!: не вводить, такъ какъ Скиѳы н Гипнды — не 
христіаве.
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§ 107... іат арий СгоіЬов ітридісі поп 
8ШІ піві Вотапі, іат ари<1 "ѴѴашІаІов пес 
Котапі...

~У Готеовъ безстндны топко Римляве, 
а у Вандаловъ даже и Римляне не без- 
стыдны...

ЕѴСНЕКІѴ5. ЕВХЕРІЙ.

[Былъ епископомъ Ліоискимъ приблизительно между 494—50 гг. Краткія біографическія дан- 
иыя о немъ и перечень сочинеиіВ даетъ ГениадіВ, Ъе тіг. іііиаіг. 69. Текстъ для подлнниыхъ 
сочннеиій: 3. Еасѣегіі Ьидеіапепвів орега отпіа. Раге I. Бх гесепв. С. \Ѵоіке въ Согриа всгірі. 
ессіез. Ь&ііо., 7. 81, Ѵів<1оЬ. 1894, для коммевтарія къ княгѣ Бытія — Мі^пе, Раігоі. Ьа(. т. Ь,

р. 899 вд.].

Ш8ТІШСТІОШМ ЫВЕК I. 
БЕ АСТІВИ8 АРОВТОЬОВЦМ.

Извлеченія п перѳводъ А. I. Маленва.

НАСТАВЛЕНІЙ КНИГА I. 
О ДѢЯШЯХЪ АПОСТОЛЬСКИХЪ.

Ш. Ай ѳаап^еіігапйшп йеі ѵегЪаш дні 
арозіоіі дпіЪоз веве огЬів рагШшз іпіаіегапі?

...Ап<1геа8 ЗсуІЬав ргаедісаііопе тоіііѵіі.

Для благовѣстіл олова Божія какіе 
Апостолы п въ кавія части земною круга 
направились?

...Андрей умягчплъ проповѣдьюСкпѳовъ.

ЫВЕВ и.
...Агагаі Агшепіа іп саінв топІіЬиа 

рові (Ніпѵішп агса сопвегіік, адео иі ііііс 
аіідаа еіиз іпсіісіа папе аздаѳ регтапеапі.

КНИГА II.

...Араратъ — Армепія, на горахъ кото
рой ковчегъ остановился нослѣ потопа, 
такъ что тамъ нѣкоторыѳ его прпзнави 
остаются доселѣ.

8СКІРТА ѴЕІ. БІПВІЕ ѴЕЬ ЕАЬЗО
8. ЕПСНЕВІО АТТВІВИТА.

СОММЕМТАВІІ Ш ОЕКЕ8ІМ Ш ТВЕ8 
ЫВЕ08 БІЗТІШШТІ.

ЫВЕВ II .

Сар. X. Уегв. 1 вдч. (М. соі. 957). 
ГШі ІарНеі, Сготег, еі Мадод, еі Масіаі, 
Іаѵап, ТиЬаІ, еЬ МозоеН, еі ТНугаз. Ні 
беріѳт Шіі ІарЬеІ ровведептЬ Іеггат іп 
Азіа, аЬ Ат ап о е( Танго Соеіѳвугіае еі 
Сііісіае шопІіЬиз, нвдне а<1 йиѵішп Тапаіо. 
Рогго^Ш  Ѳошег, Азскепее, еі Шркаі, еі 
Тодогта. Ріііі аиіет Іаѵап, Еііза еі 
Ткагзіз, Сеікіт еі Ікніапт . АЪ Ыз йі- 
ѵізае зипі іпзиіае депііит іп гедіопіЬиз

СОЧПНЕНІЯ, ПРППИСАННЫЯ 
СВ. ЕВХЕРІЮ ИЛИ СОМНИТЕЛЬНО, 

ИЛИ ЛОЖНО.

КОЫМЕНТАРІИ КЪ ВЫТІЮ, 
РАСПРЕДѢЛЕННЫЕ НА ТРИ КНИГИ.

КНИГА II.

Гл. X, ст. 1 слл. Сыновья Іафета, Го- 
мерь и М ать, и Мадаи> Яванъ, Тувалъ, 
и Мосохь, и Ѳира. Эти семь сыновей Іа- 
фета вавладѣлн землею въ Азіп, отъ горъ 
Килесиріи и Кнликіи Амана н Тавра до 
рѣви Танаида. Далѣе сыновья Гомера, 
Аскенезъ, и Рифатъ, и Тоіорма. Сыновья 
же Явана, Элиса и Ѳареисъ, Кеѳимъ и 
Доданимь. Отъ нихъ подѣлились племена 
народовь въ ихъ странахъ, каждый по
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зиіз, ипгщиізцие зесипйит Ііпдиат еі 
/атШ аз гп паііопіЬиз зиіз. Иотіпа Іосів 
сі вепШшз геііпдпепіев, е дпіЪив роѳіеа 
іттиіаіа вппі ріигіта; саеіега регтапепі 
ні Гаегипі. 8ипІ ааіет Оотег, ваіаіае; 
Мадов, 8суіЬае...

языку и семействам* въ своихъ племенахъ. 
Оставляя имена мѣстамъ п вародаиъ, изъ 
воторыхъ впослѣдствіп очень многія измѣ- 
нвлвсь; нрочія остаются, какъ бнлп. А они 
суть: Гомеръ—Галаты; Магогъ—Скпоы...

ЕХ ЬДТЕКСѴЬО РОЬЕМІІ 5ІІ-ѴІІ. ИЗЪ СПИСКА ПОЛЕМІЯ СИЛЬВІЯ.
КОМША ОМШѴМ РКОѴШСІАКѴМ. ИМЕНА ВСѢХЪ ПРОВИНЦ1Й.

[«Іпйех рготіпсіагит апіе иНітат ітр. Еотапі (ііѵіаіопет сотровііов, а Роіетіо Зііѵіо іп Іаіег- 
соіо аппо 449 агіЬіЬіІиа, сіе дио сі. Мотшвеп іп Асіів вое. Ііи. 8йоп. III 251 вд. Едісііі О. 8ееск  
N0114. Бірт. р. 254—260...» (Кіеве). — Тексты Оео^гарЬі ЬаЬ тіп. ей. А. В іеве, рр. 180—132. 

СС. Мопит. Сегтапіае Ъіві. Аисіогит апіідиіввіт. ѵ. IX, р. 539].

5. Іп ІИугісо [ргоѵіпсіае] ХѴІІІІ:... Въ Иллпрнкѣ 19 проввнцій:... 14. Да-
14. Басіа | 15. 8суіЪіа... *). кія, 15. Скиѳія...

6. ІпТЬгасіів VI:... 3. Моевіа іпГегіог.| Во Ѳракіяхъ 6:... 3. Нпжпяя Мезія,
4. ЗсуШіа іпГегіог... 4. Нвжвяя Скпѳія...

РАѴЫМѴ5 РЕІ-І.АЕѴ 5. ПАВЛИНЪ ПЕЛЛЕЙСКІЙ.

[Павлинъ, называемый по мѣсту р о д и н ы  Пемейскимъ въ отличіе отъ Павіива Ноіьскаго, 
родился въ 876 г. по Р. Хр. и быдъ внукомъ нзвѣстнаго поэта Авзовія. Свою многострадаль
ную жизнь описалъ въ 84-лѣтнемъ возрастѣ въ стихотвореніи нзъ 616 гексаиетровъ, которое 
озаглавить ЕисЬагівІісов по духу христіанскаго смвренія. — Текстъ: Раиііпі Реііаеі ЕасЬагі- 
віісов. Весепвоіі еі сотшепіагіо сгііісо тзігихіі Оиііеішав Вгапсіев въ Согр. всгірі. ессіез. 

г. XVI =  Роеіае сЬпвііапі тіпогев, рагз I. ѴшйоЪ. 1887].

Извлеченія и переводъ А. I. Малей на.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА. 

Ѵѵ. 343— 400.

Е17СНАВІ8ТІСОЗ.

348 8е<1 тіЬі іат  виЪШ сопсавзо вогіе ре*
гісіі...

845 заЪгерзіЦ іаіеог, пітіат Ігерійо поѵпз
еггог,

аі т е  ргаевісііо гедіз сішіит тіЬі сагі, 
спіав поз ророіав Іоп^а оЬзі<ііопѳ рге-

теЪаЬ,
пгЬе аЬ оѣзезва врегагет аЪзсейеге ровве 
адтте сагогат тадпо сотііапіе тео-

гат,

1) ВсііНіа ѵеі а<Іео Всоііа со<1д.
3) Уаваіае (ЪоШс Вагаз). 4) Аланы.

Но ко мнѣ, потрясенному жребіемъ 
столь неожвдаввой опасности8)... и, про
знаюсь, черезчуръ оробѣвшему, подкралось 
повое ваблужденіе, именно, что я попадѣ- 
ялся, что смогу удалиться взъ осажден наго 
города 8), въ сопровожденін большой толвн 
свопхъ блвзкнхъ, подъ защнтоВ царя, давно 
мнѣ дружественного, народъ4) котораго 
тѣсннлъ пасъ продолжительной осадой; 
впрочемъ, я рѣшвлся на это в пробудплъ

2) Возставіе рабовъ, о которомъ разсказано выше.
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8бо Ьас іашеп Ъов повігов ере воііісііапіе
рагаіов,

доод аеігет ігорѳгіо депіів совепіе Ѳо-
іЪогот

іпѵііат гевет рораііѳ іпсотЪеге повігів. 
Ехріогапді і^ііаг віадіо (1ідгѳ88а8 аЪ огЬѳ 
ад гедет іпігерідив пиііо оѣвівіепіе Іе-

Іепді,
ш  Іаеііог апіе іатеп, ргіто цпат айагег

атісат
аііодаіо, вгаішодае та^ів Гогѳ дает 

тіЬі гѳЬаг. 
РегвсгоШо аиіет, оі роіоі, іпіегіав ѵігі

ѵоіо1)
ргаевідіат ве роввѳ тіѣі ргаевіаге пѳ-

ваѵіі
ехіга огЬеш розііо, пес Іоіот іат віЬі

рго$1епв,
ко ок ѵіват гетеаге аіііег раіегеіпг ад

агЬет,
ірвѳ піві тесат  тох вазсірѳгеіаг іп агЪе, 
дпагав диірре ОоІЬов гагвшп тіЬі діга

тіпагі
ведое аЪ ірвогат саріепв аѣвоіѵеге іоге. 
ОЬвІіроі, Гаіеог, раѵеГасІпв сопдісіопе 

вес ргоровііа еі пітіо іпдісіі іеггоге рѳгісіі, 
вед тівегапіе део, адйісіів чпі вѳшрег

оЪідае
ітріогаіав адеві, раиіо рові тепіе ге-

8шпрІа
ірве Іісѳі Ігерідив, вед адЬас паіапіів

атісі
сопвііішп аидасіег віодоі рго т е  ірве

Гоѵеге,
870 агдаа діввиадепв, даае всігет отпіпо

певапда,
ргаевіапда дпае ааіет, даат тох Іетр- 

Іапда регигдепв. 
<3ааѳ поп вего ргоЪапв ѵіг ргпдепв ірве

веспіпв,
Шсо СОП8ПІІІ8 рег ве ргітаііЬпв огЪів 
гет соеріат адсеіегапв ппа впЬ посіе

реге і̂Ь
875 аахіііапіе део, саіав іат топаз ЬаЬеЬаІ, 

дао поЬіб рораіодае вао виссаггеге
роввеі

Сопсаггіі рагііег сапсіів аЪ ведіЪоз отпів 
ІогЪа Аіапагпт агтаіів восіаіа тагііів. 
Ргіта пхог ге&І8 Еощапів Ігадііог оЪвев,

въ близкяхъ подобную надежду потому, 
что зналъ, что царь нападаетъ на наша 
народы не по своей волѣ, а повинуясь 
врввазавію Готѳсваго народа. Итахъ, выйдя 
взъ города съ цѣлью развѣдовъ, я безтре- 
ветво в безъ всяваго препятствія Напра
вился въ царю; однако я былъ болѣе ве- 
селъ раньвіе, чѣмъ обратился съ рѣчью 
въ другу, в равсчвтывалъ, что овъ боіьше 
угодитъ мвѣ. Когда я разузналъ, васволько 
могъ, ввутревнія желавія царя, овъ ска- 
заіъ, что ве можетъ овазать ввѣ поддер
жка, разъ я вахожусь ввѣ города, в при
знался, что для него уже ве будетъ бев- 
овасвымъ, еслв овъ мвѣ, замѣчеввому, 
позволить вернуться въ городъ нначѳ, вавъ 
в самъ вмѣстѣ со мвою будетъ врввятъ 
въ городѣ, такъ вавъ овъ 8налъ, что Готеы 
свова угрожаютъ мвѣ мукам в, в жѳлалъ 
освободиться отъ ихъ власти. Прввнаюсь, 
яоцѣпенѣлъ, устрашенные вредложеввымъ 
условіемъ в чрезмѣрвнмъ ужасомъ вредъ 
объявленной опасностью, но Богъ, Кото
рые всегда и вездѣ помогаетъ несчастннмъ 
во ихъ иолвтвамъ, помвловалъ меня: овра- 
вввшвсь вемвого свустя, я, хотя самъ в 
робѣлъ, во смѣло постарался расположить 
въ свою польгу планъ еще волеблющагося 
друга, не совѣтуя ему трудностей, отъ ко- 
торнхъ, я звалъ, надо вовсе отказаться, 
во вастапвая ва возможво скоромь нспол- 
вевів того, что вадо было сдѣлать. Благо
разумный мужъ, своро одобрввъ это, самъ 
вослѣдоваяъ со мною в, тотчасъ во своему 
почину посовѣтовавшвсь съ вервнмв ли
цами города, овъ ускорить начатое дѣло 
и въ одву ночь совершнлъ то, чѣмъ могъ 
бы помочь намъ и своему народу, съ по
мощью Бога, даръ Котораго (т. е. креще
нье?) онъ уже имѣлъ. Сбѣгается одннавово 
со всѣхъ сторовъ вся толпа Алансввхъ 
жевщивъ, сочетавшись съ вооружеввымв 
мужьями. Первая а) жева царя выдается 
заложницей Римлянамъ, въ вей врисоедн- 
няется тавже любвмый сынъ царя, а меня 
возвращаютъ своимъ среди друіихъ усло- 
вій завлючевваго договора, вавъ будто бы 
я былъ спасенъ отъ общаго врага—Готѳовъ. 
Алавсвіе воввы, готовые на основаніи

1) Рогі. ѵоіа Вгапйе*.
2) СГ. М апіііав, ОевсЬісЬіе Лег сѣгівіі.-Іаі. Роевіе Ъіа гаг Міііе дев 8 ДаЬгЬапдегіз 

(8іаІі§аг( 1891), стр. 216.
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880 адіітсіо рагііег гѳрв саго дподие паіо, 
гедгіог еі ірве шеіа расіае іпіег Гоедега

расів,
сопшиші (атцпат боіЬісо гаіѵаіав аЬ

ѣоаіе,
таііапіагдае пгЬів ротегіа тііііѳ Аіапо, 
ассерОДае даіацив йде сегіаге рагаіо

зек рго поЬів, парег япоэ ірве оЬвейѳгаІ
Ь08ІІ8.

Міга огЬів йісіѳв, спіпв тадеіа опдідое
тагов

ІагЬа іпдівсгеіі вехав сігситдаі іпегтів 
ваЪіесІа ехіегіов; тагів Ьаегепііа поаігів 
адтіпа ЬагЬагіса ріаавітів ѵаііапіаг еі

а п п ів .
т  <3аа ве Ігапсаіат рагіе адтіпів Ъапі

тѳдіосгів () 
сігсатіесіа ѵідепв рораіапіат іагЬа

боіЬогпт, 
ііісо діМдеш; Ініо ее ровве тогагі 
Ьовіе іпіеяііпо виЪіІо іп виа ѵівсега ѵегво, 
піі іетріаге аава оііегіав ргорегапіег

аѣіге
395 вропіе 8аа 1е#Н. Саіав поп вего весаіі 

ехетріат еі повігі, япов діхітав, аахі-
Ііагев

дівсеввеге вдет расів вегѵаге рагаіі 
Вотапів, яаодао ірвов вогв оЫаіа Іа-

ІіввеЬ
АЦае ііа гее ** Іетеге а т е  соеріа Ъе-

пірто
МО аахіііо (іотіпі еѵепіа еві ехріеіа вѳсппсіо.

взаиминхъ ыятвъ вѣрностн бороться за 
насъ, которнхъ недавно сами осаждали, 
какъ враги, укрѣпляютъ валомъ стѣнн. 
Удивительно зрѣлище города, стѣны кото* 
раго окружаете отовсюду огромная без
оружная толпа того н другого пола, рас
положившись извнѣ; прижавшіяся къ на
шим* стѣнамъ варварскія полчища укрѣ- 
пляютъ себя рядомь повогокъ н оружіемъ. 
Толпа опустошителей Готѳовъ, расположен
ная вокругъ, видя себя лишенной значи
тельной доли войска, тотчасъ стала коле
баться, можете ли она остаться безопасно, 
если внутренній врагъ обратился внезапно 
противъ ея сердцевины, а потому, не 
осмѣлившись нн на какія дальнѣйшія нред- 
пріятія, добровольно рѣшнла немедленно 
удалиться. Ихъ прнмѣру скоро послѣдо- 
валн н такъ называемые наши помощники; 
они ушли готовые соблюдать мирный до- 
говоръ по отношенію къ Римхянамъ, куда 
бы нхъ самихъ нн закинула судьба. И та- 
кнмъ обраэомъ дѣло, бевразсудно мною 
начатое, увѣнчалось при милостивой по
мощи Господа счастливыиъ успѣхомъ.

С. $О Ш Ѵ $  АРОи.№ АКІ$ Г. СОЛЛІЙ АПОЛЛИНАРІЙ сидонй.
$Ш О№Ѵ$.

(Жвлъ прнблиэ. въ 480—480 годахъ. Происходить изъ благородной «аыили въ Лугдуиѣ 
Ліонѣ), около 470 г. завялъ епископскую каѳедру въ Клермовѣ. Отъ него сохранился сборннкъ 

24 стихотвореиій н 9 книгъ писемъ, среди которыхъ также встрѣч&ются стихотворевія. На 
русскомъ азыкѣ Сидонію посвящена диссертація С. Ешевскаго: К. С. АполливаріВ СвдоиіВ. 
Москва, 1856.—Тексгь: С. 8оШив Ароіііпагіа Зідопіаа. Весопв. Рааіав МоЬг. Ьірв. ТепЬп. 1895].

ЕРІЗТѴЬАЕ. ПИСЬМА.

ІІЪ. ІУ, ер. I (ад РгоЬат вогогів тагііат), § 4.

«.[БавеЪіі3) тапдаіа рЫІоворЬіса] ві ...Если бы какой-нибудь философъ пе- 
доів дерогіагѳі рЬіІоаорЬаІата ааі ад ра- ренесъ [философскія наставлевія Евсевія]

1) Гогі. тедіосгі Вг. 2) Ьап і̂Ьоа тахітіа евегіог Еааеѣіов РгоЬі еі ЗИоші ргаесеріог.

Оідііііесі Ьу



АПОЛІИНАРІЙ сндоній. 419

Іийісоіав ЗуватЬгов аѵі а і  Саисавдеепаз 
Наіапов апі ад едишшівав Оеіопов, Ъевііа» 
Ііит пвИагшпдае паііопит согсіа согпеа 
йЬгаедие віасіаіев ргосиі йиЪіо етоШгѳп- 
Іог евеіідагепіаг педпѳ Шогат Гегосіаш 
віоіідііаіетдие, чааѳ весшміит Ъеіаав іпер- 
ііі Ъгпіевсіі ассеп<Шиг, гідегетав сопіет- 
пегетаз регІітѳзсегета8.

къ живущим» въ боют&хъ Снгамбрамъ, 
вдв въ рожденным» на Каввазѣ Аіавамъ^ 
влв въ доящимъ вобылвцъ Гедовавъ, то, 
безъ сомнѣнія, роговня сердца н ледявыя 
жилы этих» скотских» в грубыхъ племен» 
смягчались в растаяла бы, и мы не стали бы 
смѣяться, презирать и пугаться ихъ диво* 
ств н глупости, воторая ва маверъ двввхъ 
звѣрей безумствует», скотствуетъ и вос- 
піамевяется...

ІлЪ. VIII, ер. IX (а<1 ЬатргМ шт) § &, сагт. ту. 39—51.

Ьіпс, Вотапе, реііз ваіаіет, 
еі сопіга ЗсуіЬісае ріадое саіегѵая, 
ві диоз РаггЬавів Игва Гегі Іипшііив, 
Еогісе *), іаае таппв го^апіпг,
Ы М аііет уаіійпа рег іпдоіішнт 
«ІеГепсІаІ Іеппет Оаптпа ТЬуЪгіт. 
ірае Ьіс РагШіспз Агзасез ргесаічг, 
аоіае ЗавШіз аі Іепеге саітеп 
розвіі ^оейеге ваЪ віірепсііаіі. 
п ат  диой рагІіЪов агта ВоврЬогапіз 
вгапйі Ьіпс впгвеге вепііі аррагаіи, 
таезіат  Регвіда іа т  вопит ай йиеііі 
гіра ЕирЬгаІійе уіх риШ Іиешіат...

...Отсюда тн, Рнмлявввъ, вщешь спа- 
сенія, н если Паррасійсвая Медвѣдица 
приносить кавія-либо волнепія, то против» 
овопищъ СкиосвоВ страны требуются твои 
рувв, Эоривъ, чтобы свльвая Гарумна 
чрез» свовхъ обитатеіей отвратвла Марса 
отъ слабаго Тибра. Сам» ПарѳянскіВ 
Арсавъ просить, чтобы ему дана была 
возможность подъ условіемъ данв владѣть 
тверднвею Сузіансваго дворца; ибо, когда 
оиъ узнает», что отъ Босфорскихъ страиъ 
поднимается оружіе съ большими прнго- 
товленіями, то думаегъ, что опечаленная 
звуками оружія Персія уже не можеть 
быть защищена берегомъ Евфрата.»

ІлЪ. ѴІП, ер. 12 (ай Тгувеііит), § 8.

Еі рові Ьаес рогіиш Аііп^опіб *) іа т  
рівег саісав, ас ві (іЬі пипс еввеі асі Ііті- 
Іе т  Бапиѵіпит сопіга іпсигвасев Мавва^е- 
іав ргойсівсѳпйит...

...И вослѣ этого ты тавъ іѣввво бро
дишь во Алввгонсвой гавани, вавъ будто 
бы тебѣ предстояло отправляться на Ду
найскую гранвцу протввъ набѣгающвх» 
Массагетов».„

САВМША. СТИХОТВОРЕНІЯ.
П . РАКЕОТВІСѴв II. ПАНЕГИРИКЪ,

йісіив АпіЬетіо Апртвіо Ьів сказанный Аноемію Августу, вторвчво
сопвиіі. ковсулу.

Ѵѵ. 54— 55.

...8іс (гипса герогіаі ...Тавъ обезслазлевный словъ уходить
ВоврЬогеіз еІерЬав іп^іогіав ога (гіЪпіів. съ обрѣзанвымъ для Босфорскихъ податей

ртомъ.

1) Еогісив в. Ешгісив (в. Еоагіх) еві гех ѴевекоіЬошт (а. 466—486). 2) Нойіе Іапдоп
ай вагшвпат.
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Т. 165 соштетогаіог АпасЪагвів ЗсуІЬа: «диісдпід Іаидаіпт еві всуіЫсів Апа- 
сЬагвів іп агѵів».

Уѵ. 235— 298.
...вед отіііітав івіов 

пі рорпіаіогев: ЪеШ тадо асіа геѵоіѵо. 
диод Ьвііит поп рагѵа таппв пес сагсеге

ігасіо
ад віадіаіпгат (и Зрагіасе ѵіпсіѳ рагавіі, 
вед ЗсуіЬісае ѵада іпгЪа ріадае, ГегіШів

аѣппдапв,
діга, тарах, ѵеЬетепа, ірвів диояие е̂пЫЬив

Шіс
ЪагЬага ЬагЪагісів, спіпв дпх Ногтідас аЦие 
сіѵів егаі. диів іаіѳ воіпт еві тогевдие §е-

ппвдие:
аІЪпв НурегЬогеів Тапаів диа ѵаШЪив асіпв 
НірЪаеа де саиіе садіі, іасеі ахе впЪ ІТгваѳ 
вепв апішів шетЪгівдие тіпах: ііа ѵпШЪив

ірвів
іпГапіпт випв Ьоггог іпеві. сопвпгвіі іп агіит 
тавва гоіипсіа сариі; ветіпів впЪ Ігопіе са-

▼егпів
ѵівив адеві оспіів аЪзепііЪпв; асіа сегеЬгі 
іп сатѳгага у іх  ад геймов Іпх рвгѵепіі огЬез, 
поп Іатеп еі сіапвов; пат Гогпісв поп вра-

ІІ080

тавпа ѵідепі враііа, е( таіогів Іитіпів папт 
регвріспа іп рпіеів сотрепвапі рипсіа рго-

Атдів.
іит, пе рег таіав ехсгевсаі ЯвЫа диріех, 
оЫппдіі Іепегав сігоитдаіа іавсіа пагев,. 
пі даіеів седапі: віс ргоріѳг ргоеііа паіов 
таіептѳ деГогтаІ атог, дпіа Іепва §епагит 
поп іпіегіѳсіо 61 Іаііог агеа паво. 
сеіега рагз еаі риІсЬга ѵігів: віапі ресіога

ѵавіа,
іпвівпев итегі, виссіпсіа впЪ ШЪпв аітпв. 
іоппа даідет рѳдШ тедіа еві, ргосега вед

ехіаі,
ві сегпав едиііѳв: віс Іоп і̂ ваере риіапіиг, 
ві ведеапк. тіх шаіге сагепв п( сопвІіШ іп-

йшв,
тох ргаеѣеі догвит вопірев; содоаіа геаге 
тетѣга ѵігів: і(а ветрег едио сеп Йхив

адЬаегѳІ
гесіог, сотіредит Іегво §епв аііега іегіиг, 
Ьаес ЬаЬіІаІ. іегеіев агспв еі вріспіа сопЗі, 
ІеггіЪНевсегІаедиетапив іасиіівдие Гегепдае 
тогіів йха вдев еі поп рессапіе впЪ ісіи 
едосіив рессаге й іг о г . вепв івіа герепіе 
егптрепв воіідптдпе гоіів ігапвѵесіа рег

Нівігшп
ѵепегаі еі віссаз іпсідегаі огЪіІа ІутрЬав.

...Но оставнмъ этпхъ грабителей. Я 
лучше разверну дѣяпія войны. Эту войну 
поднялъ не малый отрядъ и не тн, Спар- 
такъ, скованный дія гладіаторства, разло- 
иавъ двери тюрьмы, но кочевое скопище 
Скнеекой земіи, отличающееся дикостью, 
суровое, хищное, бурное, кажущееся вар- 
варскимъ даже для туземныхъ варварскихъ 
племеиъ; его вождемъ и гражданином* 
былъ Гормидакъ. Ихъ эемля, обычаи н 
происхождепіе таковы. Тамъ, гдѣ падаетъ 
съ Рифейскихъ скахъ бѣлнй Танандъ, нѳ- 
сущійся съ Иперборейскихъ горъ, подъ 
осью Медвѣдицы живетъ племя, грозное 
духомъ и тѣломъ. Даже лица дѣтей в ну- 
шаютъ особый ужасъ. Надъ круглой массой 
тгъла поднимается узкая голова; подъ че- 
ломъ въ двухъ щеляхъ есть зрѣніе, но 
нѣтъ глазъ; проникающій во вмѣстилище 
мозга свѣтъ едва доходить до впалыхъ 
глазныхъ яблокъ, однако не закрытыхъ; 
ибо чрезъ малые своды они видятъ боль- 
шія пространства, и воркія точки въ глу- 
бокихъ впадннахъ возмѣщаютъ бблыпій 
органъ зрѣнія. Далѣе, для того чтобы надъ 
щеками не выдавались двѣ трубки носа, 
обвязанная кругомъ тесьма сдавливаете 
нѣжныя ноздри, чтобы онѣ могли входить 
подъ шлемы. Такъ материнская любовь 
обезображиваете дѣтей, рожденныхъ ради 
битвъ, ибо растянутая площадь щекъ ста
новится шире, если посрединѣ не возвы
шается носъ. Остальная части тгъла у 
мужчинъ отличаются красотою: широкая 
грудь, могучія плечи, подтянутый подъ 
кишками животе. Росте у пѣшаго средній, 
но становится высокимъ, если смотрѣть 
на всадниковъ: такъ они чаето кажутся 
высокими, если сидлтъ. Едва отнятый отъ 
груди матери ребенокъ станете на ноги, 
тотчасъ звонкопогій конь подставляете 
ему спину; можно подумать, что туловища 
лошадей срощены съ мужскими: такъ 
крѣпко сидите вѣчно на конѣ всадникъ, 
какъ бы прикованный къ нему; другое 
племя носится на хребтѣ рогоногихъ н 
живете на ннхъ. На сердцѣ у нихъ окру
гленные луки и дротики, у  нихъ страшным 
н вѣрныя руки, наносящія мѣткими копь
ями неиебѣжную смерть, в ярость, умѣю-

Оідііііесі Ьу
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Ьапс Іп сіігесіав рег Басіса гага ѵадапіет 
сопіга ів, авдгейегів, варегав, іпсіадів; ек

аі (е
теіаіо враііо сааігогит Зепііса ѵі<Ш, 
оЪвЫіопе ргетіэ. диае Іе віс іетроге тиііо 
іп ѵаііо ровііит віараіі, диод тііев іп а г̂ов 
пес Іісііів пес Лігііѵів ехсогвіЬив іЪаі. 
сиі дееввеі сит ваере Сегев ветрегдие

Ьуаеов,
йівсірііпа Іатеп поп (Іѳіаіі; іпгіе ргоріпдио 
Ьовіе тадів Іітиеге <1исет. віс йепідае Гас-

Іит е8(,
оі восіав іат Яогіе іаав, тох ргодііог, іШв 
Ггавіга Іегда йагеі соттівваѳ Іетроге рад-

пае.
яаі іат сат йі^егеі Яехо реде согпаа пи-

(Іапв,
(а вІаЪав асіев воіив, ів врагва (а^асі 
ехреіііі (іисіогѳ тапав, Іе Магіе ресіевігі 
вийапіет гереіеѣаі едиее, Іаа ві^па весаіаз 
поп ве (Іевегіат вепзіі сегіатіпе тііев. 
і папе еі ѵеіегів ргоГег рг&есопіа Тиііі, 
аеіав сапа раігиш, диод риІсЬго Ъогіатіпе

теп й ах
оссаіиіі геГиді тиіапііа Гоедега МеШ. 
піі вітііе еві (аііідие іаат ііЪі поп ріасеі

Ьовіет.
Іипс ѵісіі тііев, дат ее риіаі евве іаѵапдит; 
Ьіс ѵісіі, ровЦаат ве сотрегіі евве геІісШт. 
дох йцрі: іпведиегів; гепоѵаі сегіатіпа:

ѵіпсіз;
сіаидііиг: ехра^пав; еІаЪіІиг: оѣгаів аідае 
8агта(ісае расі ргѳііат ваа Гипега ропів. 
рагеіиг; іавват ваЬііі іат ігапвіи^а Іеіит 
аідие реге^гіпо сесі<Ш Іиа ѵісііта Гегго.

щая грѣіпить непогрѣшимымн ударами. 
Это племя, внезапно вырвавшись и пѳре- 
ѣхавъ на колесахъ чрезъ замерзшій Истръ, 
пришло на наеь, и колея прошла по су- 
химъ водамъ. Ты идешь прямо противъ 
него, блуждающато по Дакійскимъ волямъ, 
наступаешь, побѣждаешь, запираешь; и 
какъ только увидѣла тебя Сердика по лз- 
мѣреніи пространства лагеря, тѣснишь 
осадой. Она устрашилась тебя, долгое 
время стоявшаго на валу, потому что во
ины производили не дозволенные, но не 
тайные иабѣги на поля. Хотя у нихъ часто 
недоставало Цереры [т. е. хлѣба] и посто
янно Ліея [вина], но не было недостатка 
въ дисцнплинѣ; поэтому вблизи непріятеля 
они больше боялись своего вождя. Тавимъ 
обравомъ наконецъ вышло, что твой тогдаш- 
ніВ случайный союзникъ, скоро ставши* 
иэмѣнникомъ, напрасно показадъ имъ тылъ 
во время происшедшей битвы. Когда онъ 
уже быстро бѣжалъ, обнажая фланги, ты 
одпнъ стоялъ строемъ, къ тебѣ стремился 
разсѣянный вслѣдствіе бѣгства вожди 
отрядъ, на тебя, утомленнаго пѣхотной 
битвой, нападала конница, и слѣдовавшіе 
за твоими знаменами воины не чувство
вали себя покинутыми въ бою. Иди теперь, 
сѣдой вѣкъ предковъ, и выставляй славу 
стариннаго Тулла, что онъ въ прекрасиомъ 
увѣщаніи ложно скрнлъ колеблющійсл со- 
юзъ бѣжавшаго Метта. У тебя нѣтъ ни
чего подобнаго, ты не желаешь обманывать 
своего непріятеля. Воинъ побѣдилъ тогда, 
когда видѣлъ для себя надобность въ иод- 
могѣ; побѣдилъ послѣ того, какъ узыалъ, 
что онъ покинуть. Вождь бѣжитъ: ты пре
следуешь; возобновляешь сражеиіе: ты по- 
бѣждаешь; запирается: ты штурмуешь; дѣ- 
лаетъ вылазку: ты опрокидываешь и ста
вишь его смерть цѣною мира для Сарма- 
товъ. Требовавіе исполняется: неребѣжчикъ 
уже преданъ смерти по твоему приказу, н 
твоя жертва пала отъ меча чужеземца.

Сагт. П, ѵ. 493 соттетогаіаг «СоІсЬів ргіаз а^пііа ѵіг^о | тагііо сгітіпе чаат веха» 
(Колхидская дѣва [т. е. Мидія], которую мужъ раньше увналъ по влодѣянію, чѣмъ но иолу).

У . РАНЕОТШОУѲ У. ПДНЕГИРИКЪ,
дісіав дотіпо Ітрегаіогі Саевагі Іаііо сказанный государю императору Цезарю 

Ѵаіегіо Маіогіапо Апртвіо. Юлію Валерію Маіоріану Августу.
Уѵ. 46— 48 іп гесеп8еш1І8 діѵіШз діѵегаагит г е д о п а т  (Зісііаг: [іегі] а г т а  СЬа- 

ІуЪв,... Ропіав савіогеа» (Халивъ [приносить] оружіе,... Понтъ — бобровую струю).

ОідШгесІ Ьу ^ о о я  і е
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Ѵѵ. 107— 116.

Гегіпг, Раппопіае даа Магііа роііеі Асіпспв, 
ІИугіспт гехівве воіит сот ІгасІіЬив Нівігі 
Ьаіов *) аѵаз; пат ТЬепдозіов, дао Іетроге

8іппі
Аадавіаш витрвіі потеп, рег аігатдае та-

вівігпт
тіііііат ад рагіев гедпі ѵепіагаэ Еоав 
Маіогіапат ЬаЬаі  ̂Ьаіііз вчпі сошіііа (авііз 
іасіа (Іасів, даоііепв ЗсуіЬісіэ іііаіа соіопів 
сіазвіса ргеввегапі Нурапіт, Реисепдие гі-

вепіет
тепіе заіаіаіів іггіэіі Ііха ргоішв.

Говорятъ, что дѣдъ его [Маіоріава] цар
ствовать надъ Иліирійской земіей вмѣстѣ 
съ теченіемъ Истра, тамъ, гдѣ въ Панноніи 
ороцвѣтаетъ воинственный Аввнкъ. Ѳео- 
досій въ то время, вакъ принять въ Сир- 
міи пмя Августа, вжѣть при себѣ Маіо- 
ріана въ качестпвѣ магистра обѣихъ армій, 
намѣреваясь направиться въ восгочвыя 
части государства. Въ Латійскія лѣтописи 
внесены дѣанія вождя, совершавшіяся ка
ждый разъ, когда направленные протввъ 
Скиѳскихъ посетенцевъ фіоты давили со
бою Ипанидъ, и марвнтаитъ подсмѣиваіся 
вадъ замерзшей Певкой, мысленно при- 
вѣтствуя морозы...

Ѵѵ. 132— 136 (іп сотрагаііопе).

...біс Іогѵа Реіавзот 
СоІсЬів іп аріовігі зіеіегаі ІгерИапІе тагііо 
АЪвугІпт зрагзига раігі Іасіогадпе саеві 
дегтапі ріпв тогіе пеГав, йпт Гппеге ридпаі 
еі Ггаігет аіѣі Іеіа ГасіЦ ѵеі сит оЪгиіІ і$пет 
іапгогит ріив ірва саіепв Іехіідае Ігетепіет 
{пдійа ватта ѵігит, дает ІеГепйепІе те-

пепо
іпіег Яавгапіев регЬіЪепІ аівівве іиѵепсов...

.„Такъ свнрѣиая Колхндянва, между 
тѣмъ какъ ея мужъ трепеталъ отъ страха, 
стояла ва кормѣ корабля Пелазговъ, на- 
мѣреваясь разбросать Абсврта для отца ■ 
совершить убіепіемъ брата болѣе чѣмъ 
смертный грѣхъ, сражаясь убійствомъ и 
дѣлая брата своимъ оружіемъ; или когда 
она, сама болѣе пылал страстью, уничто
жила огонь быковъ, и холодное пламя за
крыло дрожащаго мужа, который, какъ го
ворятъ, подъ защитою зелья чувствовать 
хоюдъ среди пышущнхъ пламенемъ тель- 
цовъ...

У. 260 Дісііаг СоІсЬав дгатіпа поѵівзѳ (Болхъ знаетъ зелья).

Ѵѵ. 279— 283 еі 288—290 (АеШ ѵегЬа).

...Іпа тІ8сега Гетто, 
Маіогіапе, реіат, РЬоеЪов зі посіе геЗДзеі, 
Ьопа ёіе, йиріех ропіо зі ріаазіга поѵаіог 
РаггЬавів *), Аііапіет Тапаів, 8і Вадгайа

сегаіі

»Я  поражу мечемъ твою внутренность, 
Маіоріавъ, если Фебъ сіяетъ ночью, а Луна 
днемъ, если двойная Паррасмда обновляетъ 
въ морѣ свои повоем, если Танаидъ ви- 
дигь Атланта, а Награда—Бавказъ,... если

1) 8сі1. Маіогіапі.
2) Зсіі. огзае шаіог еі тіпог.

Оідііігес) Ьу Соодіе
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Саасазоп,... даже въ беаумів рука Ореста сраэила Пи-
.... РуЫеп ві вігаѵіі Огевіае лада, когда почтительный матереубійца по

те! ЛтЬошіа шапав, гарегеі сот Таигіса хищаіъ Таврически святыни.»
васга

таігісісіа ріов...

У. 329 соттетогаіог «ЗсуіЬіса Гегііавв.

Уѵ. 470—479 еі 486— 489.

Іісеі авдгейегів, дной поііоз Іетроге повіго 470 ...Ты тотчасъ приступаешь къ тому,
Лпртвіав роіаіі: гі^іііаш веріешріісів Нівігі 
а#теп іп аппа гаріа. пат днісфші Іапртіііав

ахів
саг(1іпе ЗііЬопіо воЪ РаггЬаве рагіогіі Огва, 
Ьос Іоішп (на 8І§па раѵеі; Вавіагпа, 8оеЬш, 
Раппопіив, Иептов, СЬапав, Оеіа, Басив,

Наіапов,
Веііопоінв, Корте, Вогвншііо, Уевпв, Аіііѳв, 
Віваііа, ОвІговоіЪов, Ргосгнзіев, Загтаіа,

МовсЬов
ро8і адоііаз ѵепеге (иав; ІіЪі тііііаі отнів 
Саосавнв еі ЗсуіЬісае роіог ТапаШсов ипдае.

оЪведоіош вепв ипа пе^аі, днае порог аЪ

чего не иогъ сдѣлать въ наше время ни 
одинъ Августы ты увлекаешь къ оружію 
суровую рать семнустнаго Истра. Твоихъ 
знаменъ ужасается все, что производить 
медленно вращаюиьаяся ось нодъ Парра- 
сійской Медвѣдидей на Снеонскомъ мѳрп- 
діанѣ; Бастарнъ, Свевъ, Паинонецъ, Невръ, 
Хуиъ, Гетъ, Дакіецъ, Аланъ, Беллонотъ, 
Ругъ, Бургундіонъ, Весь, Алнтъ, Висалтъ, 
Остроготъ, Прокрустъ, Сарматъ и Мосхъ 
шлв за твоими орлами; для тебя иесетъ 
военную службу весь Еавиазъ и иьющій 
Скиѳскую воду Танаитъ... Одно племя 
отказываетъ въ повиновеиіи, племя сверхъ

Нівіго 485 обыкновенія свирѣпое, которое недавно 
геІІоШ. іпйотііит воіііо ігаоаіепііог а^тео, отвело отъ Истра непокорную рать, не нмѣ-
доо<1 йотішв рег Ъеііа сагеі ророіодое во- ющую вождей въ войвахъ, и Тулдила вву-

регЬо шаетъ гордому народу ярость для бнтвъ.
Тоісіііа ріесіепйав іп ргоеііа вндоегіі ігав.

УИ. РАКЕОУВІОѴ8 VII. ПАНЕГИРИКЪ,

(1ісі08 Аѵііо Ао^ояіо. сказанный Авиту Августу.

Ѵѵ. 43— 44 роеіа Нівігот Ьівсе асИодоіког ѵегЪів: «ЗсуІЬіаедие ѵа і̂в едоііаіе са- 
Іегѵів Нівіег» (и ты, Истръ, изъѣзжевный кочевыми толпами Скиеін).

У т. 72—76 еі 83— 84 (ех огаііопе деае Вотае а<1 Іоѵет).

...ІЛЬусига теа  іеггніі ахет ...Мое копье устрашило Ливійскую 
снврів е( іпМо ровиі іада Іегііа Роѳпо. страну, н я наложила третье лрмо па вѣ-
Іпдогнт вандев, СоІсЬогот РЬавіэ, Агахев роломааго Пунійда. Предъ моимъ Тибри*
Агтепіае,ОегАе(Ьіорот Тапаівдое беіагшп номъ дрожали индійокій Гаигъ, колхидскій
ТЬуЬгіпнт Ігегаоеге тент... Фасвдъ, арменскій Араксъ, эѳіопскій Геръ

У. 476 Ап НаІапи8 ЪЛо поіш? || У. 477: Рігозіез ТѴДатоісііе.

Оідііііесі Ьу Соодіе
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Заоготаіет Іасео ас МовсЬот воіііовдае в гетсвій Т&навдъ.... Я умалчиваю о Савро-
сгиепШш 88 натахъ, Мосх&хъ и Гетахъ, имѣющвхъ 

Іас роіаге беіав ас росвіа ііовеге ѵепІ8- обычай пить окровавленное молоко и кра
сить кубки жилами....

Уѵ. 230—237.

Аеііпт іпіегеа, ЗсуіЪісо доіа ваере сіиеііо
еві

едосіив, ведвегів; диі, даатдоат сеівив іп
агтів,

піі віпе (е веввН, сит ріогіта Іиіе віпе іііо. 
пат рові ІпІЬапвов еі Иогіса Ьеііа впѣасіо 
ѵісіог Ушіеіісо Веі^ат, Багртп<ііо диет

Ігах
ргеввегаі, аѣзоіѵіі іапсіав ІіЪі. ѵіпсііаг іШс 
спгва Негаіив, СЬиппв іасаіів Ггапсивдие

ваОДа,
Заиготаіа сіірео, Заііпв реде, Гаісе беіопав...

...Между тѣмъ ты слѣдуешь за Аетіемъ, 
потому что онъ часто учился въ войнѣ со 
Скиеами; но хотя онъ и высокъ въ оружів, 
овъ ничего не сдѣлалъ безъ тебя, а ты —  
очень многое беэъ него. Ибо послѣ Юѳун- 
говъ* н Норикскихъ войвъ, локоривъ Вин- 
делнковъ, опъ вкунѣ съ тобою побѣдоносно 
освободилъ Белговъ, которыхъ стѣсннлн 
свнрѣпне Бургундіоны. Тамъ Герулъ но- 
бѣждается бѣгомъ, Хунъ дротакамв, Франкъ 
плававьемъ, Савроматъ щвтомъ, Салій но
гами, Геловъ косою...

Ѵѵ. 316— 328.

Іат ргаеіесіпгае регіапсіив спітіпе Іапдет 
ве дѳдегаі гпгі (пптдаат (атеп оііа, ппт-

дпат
девідіа ітЬеІІів: 8івсІіитдае еі сага дпіеіо 
агтогот ветрег): виЬіІо сот гпріа Іитаііа 
ЬагЬагіев Іоіав іп (е ІгапвАмІегаі Агсіов, 
СаШа. радоасет Кпртт сотііапіе Оеіопо 
Оеріда Ігох ведиііаг, Зсігига Баг^атИо содіі; 
СЬпппв, Беііопоівв, Кепгпв, Бавіагпа, То-

гіп^ав,
Бгасіегав, иіѵова ѵеі дает Иісег аііаіі ипда 
ргогптріі Ггапсов; сесідН сііо весіа Ъірепві 
Негсупіа іп Ііпігев е( БЬепит іехиіі аіпо; 
еі іат іеггШсів діШідегаІ АШІа іпгтів 
іп сатров ве, Веіда, Іиов...

...Уже, исполвввъ внсовую должвость 
префекта, Аетій удалился въ дереввю 
(впрочемъ, и здѣсь онъ никогда не преда
вался досугу и мирному бездѣВствію: живя 
на повоѣ, овъ востоявво упражнялся въ 
военномъ дѣлѣ и ваботился о нежь),—вавъ 
вдругъ водвятое ввезаввымъ смятевіемъ 
варварство взлвло ва тебя, Галлія, весь 
Сѣверъ: за воввствеввымъ Ругомъ въ со- 
провождевіи Гелона слѣдуетъ свирѣпый 
Гепндъ; Скира вобуждаетъ Бургундіонъ; 
вторгается Хувъ, Беллонотъ, Невръ, Ба- 
старвъ, Торввгъ, Брувтеръ в Фравкъ, во- 
тораго омываетъ своей волвой заросшій 
вамышамв Ниверъ; своро валъ ГервввсвіЙ 
лѣсъ, срубленный сѣвврой ва челвы, в во- 
врылъ Рейвъ судамв; в уже наводящія 
ужасъ полчища Аттилы разлвлись по тво- 
имъ полянъ, Белгъ...

Ѵѵ. 462— 467.

Іпсе поѵа теіегот соеіав де тоге Оеіагат .„Рано утромъ составляется сходка во 
сопІгаЫіаг; віаі ргІ8са аппів тігідівдпе ее- старвввому обычаю Гетовъ: стоять старцы,

песіав лревловвыѳ годамв, но свѣжіе укомъ; то-
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сопсіііів; вдиаіепі ѵевіеэ ас вогйійа тасго 
Ипіеа ріпртѳвсопі іегдо, пес (апдоге роввипі 
аііаіаѳ вдгат реііев, ас роріііѳ пшіо 
рѳгопет раарег подов ваврепйіі едтпат.

порщатся ихъ одежда, грязная полотняная 
рубахи лоснятся на худощавахъ спннахъ, 
приподнятве плащи иэъ шкурь не достн- 
гаютъ голеней и бѣднвй уэелъ прнвязы- 
ваетъ обувь ивъ конской кожи подъ обна- 
женнамь колѣномь...

IX. АБ ГЕЫСЕМ. СТИХ. 9-Е КЪ ФЕЛИКСУ.

Ут. 30— 37.

Коп Сутит Авіуадо Іодиаг пероіет, 
пиігііит иЬегѳ диет Гегипі сапіпо, 
сиіив поп ѵаіиіі гарасііаіет 
теі Ьуйі ваііаге дага Сгоеві; 
саіпв пес іегііав виЬасІа Іопс еві, 
саевів тіИЬив апіе сот «Іисепііа 
іп ѵаііів ЗсуіЬісаѳ соасіив агіит 
огЬаіае а<1 Тотугів ѵепігеі иігет.

Я не буду говорить о Кврѣ, внукѣ 
Астіага, вскормленномъ, по предаиію, сос
цами суки, хищности котораго не могли 
насатить даже сокровища Лидійскаго Креза 
и свнрѣпость котораго не укротилась даже 
тогда, когда, по избіеніи двухсотъ* тасять, 
онъ баіъ замечен» въ ущелье СкиѳскоВ 
долина и попалъ въ мѣхъ осиротѣлой То- 
мвріи.

Ѵѵ. 66— 76.

Коп ѵесіоз Міпуав Іодпепіѳ вііта 
(іісат РЬавіасо зіеіівзе рогіи, 
іогта регсііа сит <1псів Реіав і̂ 
тоііігеі гаЪі<І08 уіга^о Іаигов, 
пес іпт (еггііа, сит вииз соіопив 
рові апртів (ІотШ заіоз тоіагез 
агтаіав (гетеЪипдаз іпіег ЬегЪав 
Яогеге іп ее^еіет віирегеі Ъозіет 
еі ривпапІіЪив Ьіпс е( Ьіпс агівіів 
вирга ЬеПіГегав тагіеге І̂аеЬав 
сиітовов ѵігі<И сгиогѳ Ггаігев.

Я не буду говорить о томъ, какъ Ми- 
нш, иріѣхавшіе на говорящем» кораблѣ, 
стаін въ Фасійской гавани, когда дѣва, 
прельщенная красотою Пелазгическаго во
ждя, укротила бѣшенахъ баковъ и не ис
пугалась даже тогда, когда пришелецъ, 
посѣявъ зуба укрощеннаго змѣя, съ тре- 
нетомъ и изумленіемъ увидѣлъ, что среди 
вооруженной трава растетъ въ видѣ по- 
сѣва врагъ и среди борющвхся съ разнахъ 
сторонъ колосьевъ выросшіе на принѳс- 
шихъ войну глабахъ, какъ злаки, братья 
орошаются свѣжею кровью.

У. 177 іпіег «йіѵов вресіаІіЬов &ѵепІѲ8 а&гі8, пгЬіѣиз іпвиііадие» соттетогаі 
роеіа Віапат ВсуІкіз {аѵепіет. —  У. 269—270 соттетогаіиг Іетроге Саевагів 
весншіі аеіегпо іпсоіиіі Тотов геаіи», всііісеі Оѵійіав.

XI. ЕРІТНАЬАМІѴМ. XI. БРАЧНАЯ ПѢСНЬ.

У. 22 іпіег ІарМев ргеііовов соттѳтогаіиг іазріз ВсуіНісиз.

Ѵѵ. 93—97.

...[Уепив] діхіі сштшпдие роровсіі, ...Такъ сказала [Венера] и потребовала
спі дейегапі сгувіаііа іидит, дпае {пдоге колесницу, ярмо которой было сдѣлано

ргіто, изъ кристалловъ, которае при первона-
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огЬів адЪас Іепегі ̂ іасіев иЪі Саасавоп аовеі, 
8ІГШХІІ НурегЪогеів ТапаШса сгояіа ргиіпів 
паіогат аитепв $еттае,диіа регдісііі опдае.

чальномъ хоходѣ,—  когда ледъ только что 
созданнаго земного круга увеличивал* 
Кавказъ,—  сплотила Танандская кора въ 
Иперборейскнхъ инеяхъ, прінимая при
роду драгоцѣнваго канва, такъ какъ по
теряла природу воды.

Сагш. XXII (Видов РопШ Ьеопііі) у. 2 сотшѳшогапіиг Таигіса гедпа ІЪоапііз.

ХХШ. ДБ ООКѲЕНТІУИ. ХХШ. КЪ КОНСЕНПЮ.

Уу. 241— 254.

Нідс ві іоейега воіѵегепіог огЪів, 
расет (е тедіо дагепі Гегосев 
СЬипив, Уаоготаіеа, бѳіев, беіопив;
(и Тнпсгит еі УасЬаІіт, Ѵівигвіп, АІЬіп, 
Ггапсогат еі репіііввітаа раішіев 
іпігагѳв уепегапііЬов ЗуватЪгів 
80ІІ8 тогіЬив іпіег агта Іаіав, 
іи МаеоШа Сазріавяае рогіав,
(а Йахів еяиііаіа Васіга РагіЬів 
сооаІап$ іпігерідовдие віс адігев, 
иі іавіп ровііо Іотепіів аоіае 
даі вирга ваігарав ведеі Іуганпив 
гисіаив веткіеит ргорі^иііаіев 
Іипаіит ііЪі Йесіегеі ііагат.

...Здѣсь, еслнбн нарушалась договоры 
на землѣ, врв твоемъ посредствѣ д а т  бв 
миръ лютне Хунъ, Савроматъ, Гетъ и Ге- 
лонъ; ты прншѳлъ бы на Тункръ, Вахаіъ, 
Веаѳръ, Эльбу н на самая отдаленныл бо
лота Франковъ, съ почетоиъ провожаемой 
Снгамбрами, безопасный среди оружія, 
благодаря свонмъ нравамъ; ты твердо н 
безтрепетно нрвшелъ бы на Маотиду, къ 
Еаспійскимъ воротанъ в въ Бактрн, объ- 
ѣвжаемыа распущенными Парѳянами, н тн- 
раннъ, сндящіВ надъ сатрапами в постоянно 
твердящій о родствѣ съ полубогами, вабывъ 
надменность горделиваго двора, склонилъ 
бы предъ тобою луновндную тіару.

Уу. 272— 276 соштешогапіаг ігадое- 
діае, даіЪав іпдасапіаг «Аееііав еі ааав Іа- 
воп (егавдае РЬавів,

Яиі іасіов варег агѵа СоІсЬа депіев 
ехраѵіі, ігаіісапіе сот диеііо 
врісів врісоіа тіхіа йасіиагепі».

Упоминаются трагедін, въ которыхъ 
выводятся «дочь Энта, ея возлюбленный 
Іасонъ и дикій Фасвдъ, который испугался 
брошенных* на Колхвдскія нивы аубовъ, 
И8ъ которыхъ выросла война и волнова
лись смѣшанные съ колосьями дротвкн».

У. 343 соттешогаіаг «раіва ЗсуШсо вадіЦа пегѵо».

Сагт. ХХІУ (Ргорѳтріісоп ад ІіЬеІІит) у. 44 соттетогаіаг «Ьаевога, Саасавоп 
ЗсуіЬагит уіпсепвв.
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а .  АѴКЕЫѴ5 МЕММІѴ5 КВ. АВРЕЛІЙ МЕММІЙ СИИМАХЪ.
5ѴММАСНѴ8.

ІПотомокъ Кв. Двреия Симмаха (см. выше стр. 845), жилъ во 2-й пол. У и въ начадѣ VI в. 
былъ консуломъ въ 485 г., убить въ 525 г.). Написалъ Римскую исторію въ 7 кн., изъ которой 

сохранился только одень отрывокъ у Іордана. — Текстъ: Нівіогісогит Кошапогшп Гга^шепіа
соіі. Негт. Р еіег, ІЛрв. 1888, р. 870].

НІ8Т0ВІАЕ ГВАвМЕЭТѴМ.

\ІогЛ. йе гёЬ. Оеі. 15]. Ех еопіт ге- 
Іідоіів [вс. ОоЬЬогага] йіЦ еі Махітіппв 
ітр. рові Аіехапдгат Матаеае. пат, иі 
йісіі ЗуттасЬпв іп дашіо ваае Ъівіогіае 
ІіЪго, Махітіппв, іпдаіепв, Саеваг тогіао 
Аіѳхапйго аЬ ехегсііи е&есіпв еві ітр., ѳх 
іпйтів рагепІіЪив іп ТЬгасіа паіов, а раіге 
ОоіЬо потіпе Місса, таіге Наіашц дааѳ 
АЪаЬа дісеЪаІшг...

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ИСТОРШ.

...Изъ остатковъ ихъ [т. е. Готеовъ] 
былъ я ннпѳраторъ Максяминъ послѣ Але
ксандра, сына Мамэн. Ибо Снимахъ въ пя
той квигѣ своей псторія говорить, что по 
смерти Александра былъ поетавленъ вой- 
екомъ въ нмператоры Цезарь Максниняъ, 
родившійся во Ѳракін отъ весьма незнат- 
аыхъ родителей: отцомъ его былъ Готѳъ 
по имени Микка, а матерью—Аланка, ко
торая носила имя Абабы...

ВІ-055ІѴ5 АЕМІЫѴ5 РКАСОІЧТІѴ5. БЛОССІЙ ЭМИЛІЙ ДРАКОНТІЙ.

[Писатель 2-й половины У в. по Р. Хр., былъ родомъ изъ Кареагена, гдѣ эаннмалъ, повмдимому, 
должность стряпч&го при проконсулѣ. За проелавлевіе какого-то чужестранца, м. б. римскаго 
императора, Драконтій навхекъ на себя гнѣвъ вандальскаго короля Гунѳамунда (484—496) н 
былъ заключевъ въ тюрьму. Объ этомъ узваемъ мы изъ стихотворнаго ЗаІівГасІіо Бгасопііі ад 
ОипіЬатипйит гедет биапйаіогпт сішп еззеі іп тшсоіів. Въ честь Гувѳамувдова преемника 
Ѳразамунда (496—528) Драконтій также сложилъ похвальную пѣснь. Кромѣ того, онъ писалъ 
стихотворенія какъ на христіано-дидактическія темы, такъ и ва сюжеты изъ языческой миѳо- 
логіи; ему же принадлежать стихотворныя риторическія контроверсіи н эпиеаламім. Трагедія 
Огевіів, сохранившаяся въ рукописяхъ безъ имени автора, также приписывается Драконтію на 
основаніи данныхъ языка, метрики и обработки мвѳологмческихъ сюжетовъ. Текстъ: П. Мего- 
Ьаисіів геіідиіае, Віоззіі АетШі Бгасопііі сагтіва еіс. едідіі Гг. У оіітег. Вегоііні МСМѴ=Мо- 

питепіа Сетапіае Ьіэіогіса. Аасіогот апіідиівзітогат Іотиз ХІУ].

Извлеченія и переводъ А. I  Малеина.

БЕ ЬАІШІВІІЗ БЕІ. О ПРОСЛАВЛЕНШ БОГА.

Іп ІіЬго II (ѵ. 447) тетогаіпг РЬгіхеі ѵеііегів аагат.

ЬіЬег III, ѵѵ. 212—216.

Ше Бѳі Гатаіав Іаегаі, поп Гогіе Біапае, Онъ (Даніилъ) былъ слугою Бохіимъ,
Опае воіѳі іпвопіат Іово дапдеге сгпоге, а не зависѣлъ отъ произвола Діаны, кото-
Запртіпів Ьптапі шшщпат ааііаіа саіѳгѵів рая обыкновенно радуется пролитой кровн
НоврШЬпв еаевів; Ьатапа іаЬе тадевсепа неванинхъ, несмотря на толпы убнтнхъ
Тапгіса рег СоІсЬов сгпдеііз ѵифшв агав. пноземцевъ; Таврнчеокій алтарь жестокой

дѣвы среди Колховъ пропитанъ человѣче- 
скимъ тноѳмъ.
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Ѵу. 488— 493.

4)аів пе^еі еі ЗсуІЪісае Татугіз спкіеііа
Ьеііа

Сит Лисе Регвагит Суго виЬ (гаийе регасіа? 
ѴІІгіх іасіа виі рові ігіаііа йтега па(і, 
Сит геваіѳ сариі «Іетівзит вап{$шпе тиііо 
Сіаивіі іп иіге огиог, диет тепе іигіаіа

йоіоге
Рийегаі іппитега іиуепит сегѵісе гесіва.

Кте ставѳтъ отрицать и хестокія войны 
Скиеской Танирихы съ вождемъ Пѳрсовъ 
Бнромъ, оконченный при помощи обмана? 
Она стала мстительной послѣ печальннхъ 
похоронъ своего сына, когда царственная 
голова, опущенная въ мѣшокъ, утонула 
таиъ въ обильной крови, которую пролила 
обеэуиѣвшая отъ горя родительница, пе- 
рерубивъ безчисленныя шеи юношей.

Ргаеіегеа у. 311 шетогапіиг 8суіЬісае раіікіев.

МЕББА. МЕДЕЯ.

[Содерокаміе. Послѣ краткаго вступленія (1— 31), въ которомъ поэтъ указываете аа 
то, что собирается налагать миѳъ о Медеѣ не въ полномъ его объемѣ, а только ту 
часть его, которая представляется на театральиыхъ сценахъ, именно любовь Медев къ 
Іасону, Драконтій въ немногихъ словахъ упоминаете о причпнахъ поѣздки Іасона въ 
Колхиду (32— 36) и далѣе разскавываетъ, какъ герой попалъ въ плѣнъ въ Скиеамъ. 
Его дружина, видя это, обратилась вспять (36—51). На помощь Іасону явилась Юнона, 
которая обратилась съ просьбой къ Веиерѣ, чтобы та черезъ Купидона внушила Мѳдеѣ 
любовь къ Іасону и ѳтимъ спасла его отъ гибели (52— 81). Венера, польщенная этой 
просьбой, посылаете за снномъ Гименея. Купидовъ является в съ удовольствіемъ бе
рется за нсполневіе поручевія матерв, такъ кавъ овъ сердить па Медею, съ волшеб
ными чарами которой не можете справиться даже Юпитеръ (82—155). Купидовъ ле
тать въ Колхиду, гдѣ Медея, въ вачествѣ жрицы Діаны, готовилась уже вринеств 18- 
сова въ жертву богинѣ. Но рововая стрѣла Купидона, пущенная въ царевну, дѣлаете 
свое дѣло, и, вмѣсто завлавія Іасова, Медея предлагаете ему стать ея мужемъ. Тоте 
охотно соглашается, и брачное торжество совершается при участів Вакха, пособивва 
божественной сплы Купидона (156—289). Діава скорбите объ ивмѣвѣ своей жрвцн в 
пророчите ей бѣдствія; храмъ богини опустілъ (290—310). Молва о бракѣ дочери 
доходить и до Эпта. Тоте сперва пугается и хочетъ преслѣдовать новобрачныхъ воору- 
жеввою свлою, но Вакхъ успокавваетъ царя, и онъ примеряется съ Медеей н ея му
жемъ (311— 339). Прошло четыре года, у Медеи родились уже двое дѣтей; однажды 
Іасоиъ разсказываетъ женѣ про первоначальную цѣль своей поѣздки—золотое руно— 
и признается въ своей тосвѣ по родвнѣ. Медея усыпляете дравона, похищаете руво в, 
убввъ брата, бѣжитъ съ мужемъ в дѣтьмв (340—365). Они прибываютъ въ Ѳивы, гдѣ 
передаютъ руно царю Креовту (365—368). Іасонъ влюбляется въ прекрасную дочь 
Креонта, Главку, и просить ея руки. Отецъ соглашается в разсылаете вриглашенія на 
свадебный пиръ (369— 382). Тогда Медея обращается съ завлинаніями въ богввѣ Луны 
в обѣщаеть, еслв та воможеть ей отометвть, принести ей въ жертву 5 душъ: Іасона, 

Главку, Креонта и собственныхъ дѣтей (383—433). Вотъ ея закливанія]:

Ту. 391— 430.

Мох СоІсЬів ве враг і̂і адиів еі виІрЬиге Затѣмъ жрица Колхидянва овровляеть
риго себя водой в, овурввая себя факелами м

Сит Іаесііа Ашапв ршдоЪаІ тетЬга васег- чистой сѣрой, очищала члены тѣла; затѣмъ,
<1оа; направившись въ уеднненів на поле, гдѣ

Еі сашрпт весгеіа реіепя, оЪі тШе верпі- тысяча гробввцъ, ова стала тамъ, поту-
сЬга, пивъ глаза в признавшись въ своей вннѣ;

АвІаЬаІ йеіесіа оспіов, сопГевва геаіит, затѣмъ, воздѣвъ руки, она громкимъ голо-
Еі Ьппат тапіЬив Іепвів сит уосе ргесаіог: сомъ молится Лунѣ: «Первая между свѣ-
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'Авігогит ргіпсерв, віртогшп дгаііа Ліівепв 
Еі саеіі Біеііапіів Ъопов, саіідіпів Ьовіів 
Ас посіагпогит Ігіріех гедопа роіогпт 
АЦае ІепеЪгагат вріѳпдепв раігопа теа-

гат,
Саі сапсег йотов <ев(>, ога сіагівяіта топйі, 
ВгасЬіа сопіощаепв віеііів *), чаае тепвѳ

рѳга г̂ав
(Іиой РЬоѳЪав гайіапв Іоіо ѵіх ехріісаі апоо, 
Согрогів е( йотіпат ѵегах дпат ІогЪа Га-

Іеіиг,
Та петогаш савіов, іа тогв ріппаіа Гегагат 
(ІІгвов сеггав арег рапіЬегае йатта Іеопев, 
Веііа сот ѵепіопі аоі сот ѵепаЪаІа тіѣгапі, 
Апіе песет Іиа ргаейа іасепі); іе іегііов

Ьегѳв
Рагіісірет герті, сопвогіет іагів атагі 
Оріаѵіі тппйотдае йейіі ііЪі йопа весапйат 
(8аЪ Іаа ІеггіЪіІів 2) гаріаоіаг всеріга Іугаппі, 
Біѵев раирег іпорв гаріог рігаЬа васегйов 
Айѵепіѳпі виЬ Іеде рагі, поп вогіе ваЬ апа: 
Та рапів рові Гаіа геов еі ѵівсега ваето, 
РегверЬопе, йав повіга сапі), рові гедпа

ЬагаіЬгі
фиае таііит гааіаге воіев ѵіяига Топапіет: 
Ва ѵепіат.Мейеа ргесог: сот сіайе виогат 
N00 йесеі іга йеов. тегеог рго сгітіпе

роепат,
Те Іегіепів Іатеп, поп аі тепйісав Іавоп 
8іІ ѵіпйех, ге і̂па, Іиив, даі сгітіпів аасіог 
Ірве Гиіі: тізѳгат воіив поп рипіаі, ого, 
<3пі тесат  Гегіепйав егаі; саісатдое іаЪеЪів, 
Соііа раго Гегіаі: іапіат пе ѵіг^о Сгѳопіів 
Вівсійіат рагіаі паиіат йосіига тагііит. 
Ехаийі іатаіат: йоіог еэі, поп геіов Іавоп. 
фиіпдие йаЪо іпГегіав (ва( егапі рго сгітіпе

П08ІГ0
Іпіавігев апітае): піѵѳат сат Іавопе (хіаи-

сеп,
МогІіЬав атЪогат ге^ет варегасідо Сгѳопіа 
Еі паіов тівегапйа йаов, теа ріртога, вир-

рІех
ОЯего, васгііедов повіго йе согрогѳ ігасіив, 
Не рговіі рессаввѳ тіѣі...’

тиламн, блестящая прелесть созвѣздій и 
украшеніе эвѣздиаго неба, враждебная 
тьмѣ, тройственная царица ночного неба 
н ярко сіяющая покровительница моей 
тьмы, жнлищемъ которой служить Ракъ, 
самая свѣтлая часть міра, сжимающій 
звѣадв въ своихь клешняхъ, которая въ 
мѣсяцъ проходишь то, что лучезарней 
Фебъ съ трудомъ проѣзжаетъ въ цѣлай 
годъ, которую правдивая толпа пригнаетъ 
владычицей тѣла; ты — охранительница 
рощъ, ты летучая смерть звѣрей (медвѣдь, 
олень, вепрь, пантеры, лань, львы, когда 
распростираются сѣти или во время ме- 
танія дротиковъ, лежать уже до смерти 
твоей добычей); третій наслѣдннкъ поже- 
лалъ имѣть тебя участницей царства, по
другой горестнаго жребія, и отдалъ тебѣ 
въ даръ второй міръ (подъ твой скипетръ 
увлекаются страшные тираниы, богатый, 
бѣдный, безпомощиый, грабитель, морской 
разбойникъ, жрецъ явятся къ тебгь на 
равныхъ ваконахъ, но не съ одипаковымъ 
жребіѳмъ: ты наказываешь виновиыхъ по- 
слѣ смерти и, Персефопа, отдаешь наши 
внутренности свирѣпой собакѣ); ты, кото
рая, собираясь предстать предъ очи Гро
мовержца, имѣешь обыкповеніе мѣнять 
лнкъ послѣ подземиаго царства, смилуйся: 
я, Медея, молю тебя: не подобаетъ богамъ 
гнѣвъ, связанный съ гибелью близкихъ. Я 
заслуживаю накаэанія за преступленіе, 
однако подъ тѣмъ условіемъ, чтобы ты 
сама поразила меня, а чтобы не былъ 
твормъ мститѳлѳмъ нищій Гасонь, самъ 
бывшій виновипкомъ преступленія. Молю 
тебя, пусть онъ одинъ не вараетъ не
счастную,— онъ, котораго надлежало бы 
поразить вмѣстѣ со мною; я подставляю 
шею, кому ты ни прикажешь: пусть прон- 
ваютъ, только бы дѣвственная дочь Кре- 
онта не породила разлуки, желая взять 
мужа моряка. Внемли своей прислужницѣ: 
Іасонъ—моя скорбь, не ревность. Я при
несу пять погребальныхъ жертвь (ихъ до
статочно будетъ за наше преступленіе, и 
&ти души — всѣ знаменитая): бѣлоснѣж- 
ную Главку вмѣстѣ съ Іасономъ, къ смерти 
обоихъ я, кромѣ того, прибавляю царя 
Креонта и двухъ дѣтей, несчастная, залогь 
моей любви] я приношу колѣнопреклоненно

1) вепяав твгЬопіт еві іиігісаіив: еві віпе Іасипа от. ІТ, асісі. БиЬп. 2) Ап ФеггіЪПев?
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нхъ, святотатственный ндодъ моего тѣла, 
чтобы мнѣ не было полезно мое прегрѣ- 
шеніе*.

[Съ такой же просьбой о помощи Медея обращается къ Плутону я Фуріямъ (434— 469). 
Между тѣмъ настаетъ день, назначенный для брава Креонта н Главки. Собираются 
приглашенные госта, подписывается брачный контракте (470— 483). Въ это время Ме
дея плѳтетъ изъ горючихъ матеріаловъ вѣпокъ н молится своему дѣду Солнцу, чтобы 
оно воспламенило этотъ вѣнокъ на головѣ невѣсты. Это скоро п осуществилось. Съ 
Главкой сгараетъ Іасовъ, охватываетъ пламя и Вреовта, желавшаго вомочь зятю и до- 
черв. Огонь распространяется на весь дворецъ, приглашенные гостн въ ужасѣ разбѣ- 
гаются (484—526). Дѣтв Медеи, Мермеръ н Феретъ, ища спасенія отъ огня, убѣгаютъ 
въ матерн. Та съ молитвой къ Солнцу, Лунѣ, Плутону, Прозерпинѣ и Фуріямъ зака- 
лаетъ вхъ, бросаетъ въ вламя и улетаетъ на днковннвой колеснвцѣ (527—669). Въ за- 
ключеніе (570— 601) Драконтій обращается къ божествамъ - олнцетворевіямъ не* 
счастія, прося вхъ отстуввться отъ людей в отъ міра, а особевно —  пощадить Ѳввн, 
которня подвергались мвогимъ бѣдствіямъ, тѣмъ болѣе, что городъ этотъ тѣсво свяванъ 
съ нѣвоторнми божествами, именно отсюда родомъ была Семела, мать Вакха, н Гармо- 
нія, дочь Венеры. Если и эта божества отступятся отъ Ѳнвъ, то людв будутъ считать 
богоночтеніе грѣхомъ, такъ какъ вмѣсто славы оно вриноситъ человѣчеству опасности].

ОВЕ8ТІ8 ТВАООЕМА. ТРАГЕДІЯ ОРЕСТИДА.
Уѵ. 25— 83.

Бпсіогвга дасіог, гедит гех дох А^атетпоп 
Розі дао Іавіга гейих еі рові дао Ъеііа ігі-

итрЬапв
МагііаЬеПіроІепв геГегеѣаі сіавзіса ргіпсерз, 
РарріЬив Аг^оіісіз гех Регдота ѵісіа ге-

рогіапв
Ліасавдае пигив еі Тгоіса дагтіпа такгит. 
БіѵШав Авіае гех сепвепв согде вііепіі 
Махіта Мтіпео дісІаЬаІ дова Топапіі, 
Орііта Іапопі всгіЬеЪаі типега тартае 
АЦие Міпегѵаіев допів аддеЪаІ АіЬепаз 
ОтшЬаз е( варегів, Бапаів диісипщие іа-

ѵеЬапІ.
Кезсіав ихогів всеіегитдие і^пагав Едівіі 
Бопа Сіуіаетезігае поп дідпаѳ тиііа ра-

гаѣаі;
Ріигіта заЪгідепв ^епНог дівропіі Огевіі, 
<}иае аріаѣаі ріеіаііз атог ѵеі огідо раіегпа, 
Коп Іатеп аеяаа вітаі тегіііз апітівдае

(аіагів;
Иопа тегесапдае вегѵаЪаІ раісга раеііае. 
Іпіегеа йпсІеЬаІ ііег рег саегоіа ропіі. 
Ігаіо Ігапдоіііа део гесідепііЬав сагів 
Сапдіда Яасііѵаді (епдеѣапі сагЪаеа ѵепіі: 
<Зио поп сагзив егаі, вед дао дах іпраШ

аавіег,
Таагіса регдасипі ад Іііога савіга Реіавдо. 
Ітрегаі іпдотііив ргаедат ргаеігеМусепів1)

1) Рогі. Мусепав.

Вохдь вождей, царь царей, полково- 
децъ Агамемнонъ, торжествующій побѣдо- 
носный владыка, возвращаясь послѣ двухъ 
пятнлѣтій в двухъ войнъ, ѣхалъ врв зву- 
вахъ воинсвихъ трубъ, увозя на Арголвд- 
скнхъ ворабляхъ побѣжденный Пѳргамъ, 
Иліонскнхъ жевъ н потомство Троянсвихъ 
матерей. Исчисляя въ безмолвномъ сердцѣ 
богатства Азів, царь предназначалъ ве- 
лвчайшіе дары молніевосному Громо
вержцу, вавлучшіе водаркв удѣлялъ вели
кой Ювовѣ и прибавлялъ къ дарамъ Мннер- 
вины Аѳнны и всѣмъ всевышнвмъ, кото
рые только благопріятетвовалв Данайцамъ. 
Не зная о влодѣяніяхъ жены н Эгнста, 
онъ готовнлъ много даровъ недостойной 
Блнтэместрѣ; очень мвого подарковъ рас- 
кладаваетъ отецъ, подсмѣиваясь, и для 
Ореста, которые указывала ему любовь къ 
сыну н его отцовская кровь; однако эти 
подарки ве равнялась какъ ею эаслугамъ, 
такъ н будущему мужеству; хранвлъ онъ 
красввне водаркн и для стыдливой дѣ- 
вушкв. Между тѣмъ онъ вролагалъ вуть 
по моровой лазурв. Посланные гнѣвпымъ 
богомъ вѣтры обрушились на спокойные 
бѣлые паруса, н натянули нхъ вздымаю- 
щіе волны вихрв. Они вригоняютъ Пелас*
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Ірае весаіппи рові ѵоіа воіоіа Біапае. 
ІіцргѳЛіІпг іешрішп ворріех, ѵепегапіег адо-

гаі
Иотшв савіа (Іеае. дот іеггеі топов ад

агат
(Зіатіпа рогригепт ріпвеЬапі вегіса ѵѳіит, 
Рѳріа согозсаЪапк ѵагіів веттаіа Іаріііів), 
Ѵідіі ІрЫ^епіат ІигіЬиіа вега іегепіет. 
Наегеі еі аШшіІов осиіов іп уіг#іпѳ бей: 
ОЪвііраіі ріеіав еі теов віЬі сопвеіа ргаѵі. 
Артппе рго Баваот сиііго іегіеоіе Іііаіат 
Коѵегаі еі вітііет паясі роіоівве роІаЪаі. 
Сапдіда ѵігво іатеп ріаз іат содповсеге

раігет
Соерегаі, оЮсіот сШав дедіі ірва тіпівігае. 
Мувііса сопііпоо вотріат ѵав ідое геріеѵіі; 
Кедіа ѵіг^о сііо рег раЬгіа соііа ререпдіі, 
Овсоіа рога реіепв еі дапв, соптегсіа топді; 
Мох ітЬег гі^аі ога ріов паіаедое раігідие. 
Сопіісоіі 8еп*4ог> дот ѵиКов доодіа ріогапі 
Еі ^етііив сгеЪгів віортІНЪов овсоіа гот-

ропі;
Талдет уосів ііег ріеіаз гевегаѵН еі іпбі: 
'Гіііа, повіег атог еі повіег, паіа, геаіов, 
Уіѵіэ ап ей  ре 8 еі ітадо ѵоІаШів ехіав? 
8іс 1<еіо п>оп ев васгаіа тогіе дісаіа? 
(Оаодев, да ѵепіат) віс соггоів епве деогот? 
Ііат ѵіѵат Іе тетЪга досепЬ асіовдое Га*

Іевіог.
Біс і^ііпг, доа зогіе таоѳв а таіге дігетріа, 
Ад дѳІоЪга деае розігетот Іетрога ѵіосіа 
ЕЦ диод ріоз тігог, рег<во1ѵепз> засга Біа-

пае? 1)
ІИхегаІ Ьаес вепііог, соі віс еві ѵігдо Іосиіа: 
'Сот, раіег, Несіогеов реіегеііэ сІавзіЪов

адгов,
Ггаодіз Шіхеае Гогтаіиг ерізіоіа тепдах, 
Иотіоа ѵеаіга Іепепа, диаві іоввегіз ірва

ѵепігѳт
Осіов ад (Ьаіатов сооіох зроадапіів АсЪіІІіз. 
Сгедоіа таіег егаі, доае т е  соттівіі ІЛіхі; 
N60 уосог ад іЬаІатов, вед ѵісііта Ігадог

ад агаз.
Аі тііів ріа Іетріа деае: тівегапіе Біапа 
Рго т е  сегѵа даіог Іо^епда ѵісагіа поііів. 
8іс гаріог са11гі8 еі вегуіо іогів аіитпа’ *).

гійскій станъ къ Таврійсвамъ берегамъ, 
не туда, куда лежать дуть, а куда пове- 
лѣлъ властный южный вѣтеръ. Неодоли
мый царь прикааываетъ, чтобы добыча шла 
отсюда вперѳдъ въ Мнкены, самъ же онъ 
имѣлъ въ виду послѣдовать за нею по 
прннесеніи обѣтовъ Діанѣ. Благоговѣйно 
вступаетъ онъ въ храмъ, набожно прекло- 
няется предъ божествомъ чистой богини. 
Въ то время какъ онъ нѳсъ даръ къ жер
твеннику (шелковыя нити испещрялп пур
пурную твавь, свервающее покрывало бли
стало разнообразными вамешвамн), онъ 
уввдѣлъ Ифигеиію, несшую подъ вечеръ 
вурвльвицу. Овъ остохбевѣлъ в вперяетъ 
въ дѣвушву изумленные взоры: оцівевѣлв 
его благочестіе и разсудовъ, созвающій ва 
собой дурное. Онъ зналъ, что она была 
врввесева въ жертву ва войско Данайцевъ 
гвбельвымъ ножомъ, и думалъ теперь, что 
т о  — ея двоАннвъ. Какъ только одваво 
бѣлосвѣжвая дѣва стала все болѣе в бо- 
лѣе узвавать отца, она очевь быстро пе
редала службу вомощвицѣ. Првслужвица 
врн евящевводѣ&ствів тотчасъ наволнила 
огвемъ принятый сосудъ; царевна быстро 
повисла ва шеѣ отца, вща его чвстыхъ 
воцѣлуевъ и осывая его своими, —  приня
тый у людей знакъ общенія; тотчасъ вѣж- 
ный потовъ слезь орошаетъ лвцо я дочери 
в отца. Замолвъ родвтель, вова радоствыя 
слезы орошаютъ его лвцо, в воцѣлув пре- 
рываютъ его стенанія съ частымъ врерн- 
вистнмъ дыханіемъ; навонецъ, его отцов
ская любовь отврыла путь голосу, н овъ 
вачвваетъ: «Дочь, любовь в вмѣстѣ ввна 
моя, жива лп ты, или существуешь только, 
каясь призравъ и летучая тѣнь? Тавъ ты 
не обречена на гибель проклятой смертью? 
(радъ я, прости меня) тавъ ты не пала 
отъ меча боговъ? Твое тѣло в дввжевія 
свидѣтельствуютъ о твоей жизни. Сважи 
же, вавимъ обравомъ ты, разлученная съ 
матерью, пребываешь въ вовцѣ вонцовъ у 
святили ша богипп, съ повяввой на челѣ, 
и, что для меня болѣе удивительно, при
нося жертву Діані?». Это свазалъ отецъ; 
ему такъ отвѣчала дѣва: «Когда, отецъ, 
вы вавравлялись съ флотомъ въ полямъ

1) «тігог р засга (Іасипа 7/сге Шіегагит сарах) В , тігог петогаН засга А  Таогіса
виррі. 8сКи>аЬе, іпідиае ВаНгвпв, теііиа Реірег ѣоггійа рег<зо1тепз> ВйсНЛегл. Уоіішег.

2) Таагів аіапша X. МйЯег.
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Гектор», обманщикомъ Уликсомъ соста
вляется лживое письмо, скріпленноѳ ва
шими именами, какъ будто бы ты прика
зывать, чтобы а лично явилась поекорѣе 
на бракъ, въ качествѣ невістн для свата* 
ющагося за меня Ахилла. По своей до- 
вѣрчивоотн мать передала меня Уликсу; 
но не на бракъ зовугь меня, а, какъ жер
тву, предают» на алтарь. Но благочестивы 
обители кроткой богини: сжалилась Діана, 
н въ качествѣ моей замѣстнтельницы при
носится лань, не возбуждающая ин въ 
комъ сожалѣнія. Такимъ образомъ я из- 
бѣгаю ножей и служу, заботясь о ладанѣ».

АІ-СІМѴ5 ЕС0ІСІѴ5 АѴІТѴ5. АЛЬЦИМЪ ЭКДИЦЙ АВИТЪ.

[Происходить изъ сенаторской Фамилін въ Оверни, род. около 460 г., въ 490 г. подучить въ 
Віенвѣ епископскую к&ѳедру. Унеръ послѣ 525 г. — Тексты Мооашепіа беппапі&е Ъівіогіса. 
Апсіогпт апіідпізаітогаш іоті VI рагв ровіегіог. АІсіті Аѵііі орега. Кесепвйіі КиіоІГіи Реірег.

ВегоЦпі 1883].

Извлеченія н перевод» А. I. Малеина. 

ЕРІЗТИЬАЕ. ПИСЬМА.
Т/ХТТТ (рарае Ногтівдае Аѵііив).

...Іп дпіЪав нов, вісаі рег сопѵегвіопет 
ргоѵіпсіагпт, ід еві Багдапіае, Ніііугісі 
теі ЗсуіЪіае, ад соттппіопет доадіогит 
ргоѵосаіів, віс адтопШопе саиііввіта, пе 
дпід пов рег ідоогапііат ргаетепіге роввіЦ 
ІПВІГШІІ8.

(Авитъ папѣ Гормисду).

...В» немъ (т . е. письмѣ) вы какъ ири- 
вываете насъ къ общенію въ радостях» 
чрезъ обращеніе провннцій, т. е. Дарданіи, 
Иллирика или Скиеіи, такъ и наставляете 
осторожвѣйшимъ напоминаніемъ, чтобы съ 
нами чего не случилось по незвааію.

ѴЕВ8Ч8 МАВТІМІ БХШШКШВ ЕРІ8СОРІ СТИХИ ВЪ БАЗИІИКѢ МАРТИНА, ЕПИСКОПА 
Ш ВА8ІЫСА. ДУШЙСНАРО.

Ѵѵ.

Іптапев тагіавдпе ріо впЬ Гоедеге СЬгівіі 
Адзсівсів вепіев: Аіатаппив, 8ахо, Тогіпртв, 
Раппопіив, Кадив, Зсіаѵив, Ката, ваппаіа,

Баіив,
Овіховоіов, Ггапсив, Вагртпдю, Басив, Аіа-

нов
Те дисе поме деат ваидепі...

11— 15.

Тн, Мартинь, принимаешь подъ бла
гочестивым» союзом» Христа огромння и 
разнообравння племена: Аламанн», Саксо
нец», Торингъ, Паннонец», Руг», Склав», 
Нара, Сарматъ, Дать, Остроготъ, Франк», 
Буртундіонъ, Дакъ, Алан» радуются, что 
познали Бога подъ твоим» руководством».
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РОЕМАТЦМ ЫВЕВ ПП.
Бо сШпуіо тшміі.

Уу. 4 4 1 — 3 (ІП

Коп аШег Тапаів, піѵіЬив спш равсііог аіѵвв, 
ВірЬаео сіѳ топіе гпепв іпІШіаг ашпі 
РгаесіріІаЦие вітоі, Іоодо фіод (гатііѳ

дасаі.

СТИХОТВОРЕНІЙ КНИГА 4-Я .

О всемірномъ потопѣ.

сошрагаііопе):

Не яв&че Танаидь, когда русло его пи
тается снѣгамв, низвергаясь съ РафеВсвоВ 
горн, ударяется о свой потовь в вмѣотѣ 
съ тѣмь мчнтъ, чтобв увѳств въ дівввоВ 
струѣ.

СЕМЫАОІѴ5. ГЕННАДІЙ.

[Пресвитеръ Масснлійскій, жилъ въ концѣ 5-го столѣтія, особенно навѣстенъ свонмъ продол* 
женіемъ хроники Іеронима йе тігів ШивІгіЪив, гдѣ, въ гж. 100-й, даіъ перечень и собственных!» 

прои8веденій. — Тексты Мі^пе, Раігоіовіа Ьаііпа, т. ЬѴІП].

Извлеченія в вереводъ А« I. Малевна.

БЕ ѴІВІ8 1ЫіѴ8ТВІВѴ8.

Сар. ЬХІ. Саввіапав паііопе ЗсуіЬа *), 
Сопвіаоіівороіі а Іоаппе Марто ерівсоро 
«ііасопав огішаіав, арид Машуііат ргевЬу- 
Іег сопсінііі дао тонавіегіа, ід еві тігогшв 
еі тоііегат, даае пвдае Ьодіе ехвіапі.

О ЗНАМЕНИТЫХЪ МУЖАХЪ.

Бассіанъ, родомъ Скиѳъ, поставленный 
во діакона въ Еонстантинополѣ еписко- 
помъ Іоанвомъ Велвввмъ, осяовалъ, бу
дучи пресвитеромъ, у Масснлін два мона
стыря, мужской и жевскій, которые су* 
ществуютъ доселѣ.

МАСІМѴ5 РЕІ-ІХ ЕМІЧООІѴ5. МАГНЪ ФЕЛИКСЪ ЗННОДІЙ.
ГРодомъ нзъ Галліи, жилъ въ 478—Б21 годахъ, съ 618 г. былъ епископомъ въ Тндннѣ (Павіи). 
Отъ него сохранились: біогра«ія бл. ЕпиФанІя епископа Тнцинскаго, панегирикъ Теодѳриіу, 
письма, рѣчи и стихотворенія разнаго содержанія.—Тексты Мопшпепіа беппапіае Ьівѣ. Аасіо- 

гат апіідаіваіт. (.УII: Мадш Геіісів Епшхіі орега. Вес. Ггій. Ѵодеі. Вегоі. 1886].

РАИЕОУШСУЗ БІСТѴЗ СЬЕМЕИЛЗ- ПАНЕГИРИКЪ, СКАЗАННЫЙ ВСЕМИ-
8ІМ0 ВЕСИ ТНЕОБЕВІСОа). ЛОСТИВѢЙШЕМУ ЦАРЮ ТЕОДЕРИКУ.

Сар. У. 8е<і япід Гасіат, спі Гесапйа Но что мнѣ дѣіать, когда мвѣ пред*
асіпот іпогот ведов оссштіі, пЪі апіуегва ставляется богатая жатва твояхъ дѣяніВ,
еіівепіет варегапі? певсіо доав агі8Іав превосходящая воявій внборъ? Не знаю,
Ьоггеів іпГегат, дпав геііпдаат. віаі апіе кавіе колосья внести въ жвтвнцы, какіе

1) Ех Оаіііа роііов Саввіапав огішміая егаі. Саават еггогіа ОеппасШ ехріісаі РеіасЬепі^  
іп есНііопе орегат Саваіапі (Согр. всгірі. ессіеа. ѴіпсІоЬ., У. XIII, р. ІПП.

2) Апво 507. Соттетогапіиг Уп1§агев ргаеіегеа сар. XII іп аевсгірііопе гегат а РіЫа 
СгоЛо деаіагит.
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оспіов шеов Упідагаш дпсіог НЪегШет 
сіехіега (па адвегепіе рговігаіпа, оес ехііпс- 
Іо8, пе регігеі топптепііз, пес іпіасіпв, 
пе ѵіѵегеі адговапііае, іп депіе іпйотііа 
йотевііспв асівііраіаіог впрегіиіпгпв гоЪо- 
гів Іпі: дпі ві вийсіепв Іеіо таіппв ехсе- 
рІ8ве(, регзопага ѵісегав; дпой іп Іпсе впЬ- 
зііііі, 8оЬтІ8ІІ опишет. Ьаес езі паііо, 
спіпв апіе (е Іпіі отпе дпод ѵоіпіЬ, іп дпа 
іііпіов оЬііпаіІ даі ет іі айѵегвагіогат вап- 
диіпе ді^пііаіет, араб дпат сатров е&і 
ѵпідоіог паіаііпт—пат спіпв ріпв гпЪпегппІ 
Іеіа Іпсіатіпе, Ше рпіаіпв ев( зіпе атЪаде 
впЫітіог, — дпат апіе гіітісаііопет (пат 
поп сопіівіі авпотівве гевізіепіет, дпае 
ргоііхів ІетрогіЪпв воіо ЪеІІа сопзпттатіі 
ехспгвп. Ьов поп шопіапаѳ вігоез, поп йи- 
тіпшп оЬіесІіо, поп пе^аіі едевіав аіітепіі 
іп агіпт песезбИаЫв Іе^ѳ сопііпоіі, дат  
сгедппі ваіів евве ад сіеіісіав едпіпі ресогів 
Іас роіаге. даів Гегаі адѵегвагшт, диі 
регпісів іптепіі Ьепейсіо спггіі еЬ равсі- 
4пг? дш<1 чпо(1 еі іііів апішаІіЬпз іпдісапі 
віпдіове Гашів раііепііат, рег дпае евпгіет 
ѵйаге (ВДісегппі? диетадтодшп бі, пі іе- 
іппае согпіресіів веваог ѵівсегіЬпя оіЬпв 
ехігаЬаІ, дпов Ша пе сопсіегеі, дііідепііа 
іпзігпепіе ргозрехіі? Ьів апіе тппдпв рег* 
ѵіо8 евве сгейеЬаІпг: пппс Шат віЫ Іапішп 
огЬів рагіет іпіегсіпват аевіііпапі, япат 
іпегів...

оставить. Стоить предъ монми очами вождь 
Вулгарскій, поверженной твоею десницею, 
утверждающею свободу, п притомъ не 
уничтоженный, дабы не погибъ па памят
ны кахъ, но и не оставленный нетрону
ты », дабы не жилъ для дерзости, но 
остался въ иепокорномъ народѣ домаш- 
ннмъ свпдѣтелемъ твоей силы: еслпбы онъ 
получилъ смертельную раиу, то ты ока
зался бы побѣднтелемъ одною лица; а то, 
что онъ остался на свѣтѣ, покоряло тебѣ 
родъ. Это—плеия, которому до тебя при- 
надлежало все, чего оно хотѣло, въ кото- 
ромъ пріобрѣталъ почетъ тот», кто поку- 
паль доотоинство кровью противниковъ, 
у котораго поле битвы служить распро- 
страиителемъ знатности (ибо тотъ, чье 
оружіе болѣѳ покраспѣло отъ крови въ 
бою, считается безусловно внсшимъ), ко
торому до сражепія съ тобою пе случалось 
встрѣчать сопротивления, которое долгое 
время кончало войны однимъ набѣгомъ. 
Ихъ не сдерживали но закону необходи
мости пи горпыя массы, ни встрѣчавшіяся 
па пути рѣки, ни недостатокъ продоволь- 
ствія, такъ какъ они считаютъ достаточ- 
ннмъ для наслаждевія пить кобылье мо
локо. Кто можетъ вынести противника, 
который бѣжитъ и питается ио благодѣ- 
япію быстрой кобылы? Что же, если оии 
старательно пріучаютъ переносить голодъ 
и тѣхъ животныхъ, благодаря которымъ 
сами выучились ивбѣгать голода? Бакимъ 
образомъ случается, что всаднякъ, сидящій 
на голодаомъ одмокопнтнонъ, извлекаете 
изъ его внутренностей пищу, предусмотри
тельно заботясь, чтобы оно ея не скры
вало? Раньше вѣрнли, что пмъ открыть 
весь міръ; теперь они считаютъ закрытою 
для себя только ту часть земною круга, 
которую ты оберегаешь...

Рад. 271 соттешогаі; апсіог «Загтаіаз епт вІаШше ті^гапіем.

САКМША. СТИХОТВОРЕНІЯ.

Сапп. I, 7 (Гаовіо) ѵ. 37 сотт. «ІіМога РЬгухі».—Сагт. I, 8 (Еввоёівв ОІуЬгіо) 
▼.17 сотт . «НурегЬогеае сгпзіае» е4 ѵ. 18 Тапаів. — Сагт. I, 9 (Бісііо дпае ЬаЬіІа 
вві іп паіаіі запсіі ас Ъеаііввіті Рарае ЕрірЬапі іп апппт XXX засегйоііі) ѵ. 22— 23 
сотт . «сапііѣпв Ьоггепз Сапсавпв» е( ѵ. 63 «Савріа Іі^гіз».

Сагт. II, 68 (Бе дподат зІуМопе дпі орав еіпз іпрегііпв сагреЬаІ) ▼. 7 сотт .
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•РЬаяіаса ѵоіасгів». —  Сага. П, 98 (Бе еда о дает ассеріі Напівсо) роеіа едапт а<11о- 
даепв ▼. 1— 2  сіісіЬ вот пиігііат евве «аі^епіі ваЪ ахе» еі «рег Тапаів тейшт ресіога 
вісса» Гегепіет.

Сагт. П, 136.

У. 3— 4 роеіа едпов адіодшіог:
Аідісіа дпі Тапаів йоптівіів йогва ргойіпсіі, [Коне], которые покорили холодные 
(^аогот ргаеѵаіійав иодніа саісаі адаав. хребты глубокаго Тананда, и копыто ко-

торыхъ бьѳтъ могучіл воды...

Оровс. 6 (АтЬговіо еі Веаіо) сар. 8, рае. 312 іп сагтіае саі іпвсгірішп еві 
«Гійев* у. 9 соттетогаіаг «бѳіопов дѵі ЪагЪагат Іитѳів.

РКІ5СІАМѴ5. ПРИСЦІАНЪ.

[Грамматякъ, жнвшій во 2>І пол. У и началѣ VI в. по Р. Хр. при инператорѣ Анастасіи. Отъ 
него сохранились: 1) Іпаіііиііопшп вгаттаЦссгшп ІіЬгі XVIII, 2) латннскіВ пересказъ «Земле* 
опис&нія» Діоннсія (ер. т. I, стр. 178) въ 1087 гексаметрахъ н 8) стихотворенія. — Текстъ 
грамм, руководства: Ргівсіаш дгаттаіісі Саевагіепвів Іпвіііоііопат ртаттаііс&гат ІіЬгі ХѴП 
ех гее. Магііпі Н егікіі, 2 т. (Ілрв. 1866—69), составляющее 2-й в 8-й томы изданія: Огатта- 
іісі Ьаііпі ех гее. Непгісі К еіііі.—Тексгь дм  Регіевевів: ОеодгарЪі Огаесі тіпогев ей. С. Мйі-

Іег, ѵ. 2 (Рагів 1882), р. 190 вд.].

тЗПТѴПОНѴМ ОКАММАТІСАКѴМ
ЫВКВ VI.

ѴПІ, 44 (р. 234 Негіг),.. ргоргіе 'Ні- 
Ьегев’ віші доов аЪ НіЬегів ргоГесІа, доі 
иііга Агаепіаш Ьаѣііапі, яаогпт віоваіагів 
потіпаиѵив *Ьіс НіЪег Ьаіаз НіЬегів’ Гасіі, 
е( араД Отаесов "Ірцр ірчро?. пат аііегшп 
'іРпро? 'Іріірои Йісипі.

ГРАММАТИЧЕСКАГО РУКОВОДСТВА 
КНИГА 6>Я.

...Собственно «ШЪегев» называется 
племя, выселявшееся отъ Иверовъ, кото
рые жнвутъ за АрменіеВ н отъ названія 
которыхъ имен, падежъ единств, числа 
нмѣегь форму НіЬег (род. НіЬегів) и у 
Грековъ 'Іріяр, род. *1{іторо(; ибо другнхъ 
они нагываюгь 'ір-іорос, род. 'іръроѵ.

ЫВЕВ ѴП. КНИГА 7-Я.

ПІ, 12... йісііиг Іатеп ѳі 'НіЬег НіЬегі’ „.Говорится, однако, и НіЬег, род. Ш- 
рго 'Нівраппв' е( 'НіЬег НіЬегів’, яаапсіо Ьегі, въ значенін «Иепанецъ», я НіЬег,
де Ша вепіе Іодпітпг, даае еві інхіа Ат- род. ШЪегів, когда мы говорим* о томъ
тспіов, еі *НіЪегав НіЬегі’ Яиѵіав... *). племени, которое живетъ вблизи Арменій-

цевъ; а НіЬегпв, род. НіЪегі —  рѣка...

1) 01. Соовепііі Агв <1е йоаЬов рагІіЬов огаііооів потшееі ѵегЬо, ар. К еіі., бгатт. ЬаІ.Ѵ 
р. 841, 16.
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РЕЕІЕОЕ8І8. ЗЕМЛЕОП 0 С АНІЕ.

Извлечевія и перѳводъ И. П. Цвѣткова.

Уѵ. 20— 23 *).

Зе<1 Іеггав ацііііо чоа ОДоге (І&тпаі іпідоо, 
Еогореа Авіае Талаів «Іівішідіі аЪ огів, 
ваоготаіав Ішдпѳов ЗсуіЬіат чоі впгдііе

ѵавіо
рѳгвігш^іі ргаесервдие гаіі Маеоіійа ров-

сене.

А таю , гдѣ Аквнлонъ наназывает» 
земли страшннмъ холодом», Европу отъ 
предѣловъ А8Ів отдѣляетъ Таванд», кото
рый, оставввъ землю Савроматовъ, течет» 
шнроквмъ потовомъ чрез» Сквѳію и стре
мительно нвввергается въ Мэотійское озеро.

Ут, 40— 44 *).

Аі Ьогеае дпа допз іегтепв Агітазра виЪ
агтіз

Дісіішг Ше Рідег пес поп 8аіпгшпв, ійет 
Могіппв еві аііів, тіп іто чао<1 Іптіпе воіів 
рег&шішг: Іагсіе габіов пат впврісіі огіпв 
паЪіЬаз еі сгаввів ргетііаг пітЪівдпе дга-

ѵаіпг.

На сѣверѣ, гдѣ живет» воввствевное 
племя Аримасповъ, Океанъ называется Не- 
двнжнмнмъ, также Сатурвовнм», а у дру
гих» смлвет подь имемемь Мерхваго, по
тому что 8дѣеь очень мало солнечнаго 
свѣта: восток» поздно впдитъ лучн солнца, 
закрывается густыми тучами и отягощается 
дождями.

Ѵѵ. 66— 59 *).

Нос шіпог ев(, геіідоів таіог, дпет Савріа
Іеііпв

зпвсіріі Іпігапіет тазіів адоііопів аЪ ппдів, 
потіпе Заіпгпі дао<1 ТеіЬув роввійеі аеяаог: 
Савріпв ізіе зіппв вітоі Нугсашодпе ѵосаіпг.

Меньше этого (самаго большого валнва), 
но больше остальннхъ тотъ, который вхо
дить въ Еаспійскую землю ивъ широких» 
сіверннхъ водъ того моря, которымъ вла- 
дѣетъ Тиеія подъ вменемъ Сатурвова; 
этотъ валнвъ называется Еаспібскнмъ или 
Ирканскимъ.

Ут. 138— 158 4).

Рапйіішг ѣіпс Ропіі реіа^пз Тііапіз ай огіпз, 
дпосі реШ оЫідоо Ъогеат воіѳпміае теаіа. 
Ьіпс аЦае Ьіпо тесііо ргосштппі аедпоге

соііев:
аппз, дпі ѵепіепв Авіае <іе рагіе СагашЬів 
сіісііаг аодігаіів; вед. сопіга впіЬпз аііег 
рготіпеі Епгорае, Ьппс Сгіи діхеге твіороп. 
ег^о сопѵепіипі адтегві, ртгдііе Іапіо 
«іівіапіев, дпапіпт іегпів ігапвіге <ИеЪш 
етаіеаі патів. В ітагет зіс аедпоге Ропіпт 
аярісіав, в ітііет согпп дпо ЯесШпг агсав

Отсюда [т. е. отъ Снмплегвдъ] прости
рается къ Титанову восходу Понтійское 
море, которое косвенннмъ теченіемъ на
правляется къ сѣверу и къ востоку. Съ 
той и другой сторовн на серединѣ моря 
выдаются мысы: одвнъ южный, который 
выдается со стороны Азін и называется 
Еарамвндою, а напротввъ его выдается 
отъ европейскаго берега другой; этотъ 
названъ Кріуметопонъ. Они сближаются 
друг» против» друга, отстоя на такое про-

1) СТ. Біопувіі Рвгіед. (т. I, р. 178 вд.) тт. 14 вдд.; Аѵіепі (аорга, р. 864 вдч.) тт. 28—38. 
2) СГ. Біоп. 27—36, Ат. 64—64. 3) СС Біоп. 47—60. 4) СГ. Біоп. 142—168, Ат. 214—264.
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пѳгѵо сигѵаіов дівіепіо. Бехіега пегѵит 
аввітііаі: гесіо ігаЬііог пат Ііпеа диски, 
ѳхіга даат, Ъогеат диод всапдіі, воіа Са>

гатЬів;
вед іогтаіп согпи ветіпаіів ЯехіЬпв едіі 
Шив, диод Ропіит сіпвіі виѣ рагіе віпівіга. 
іп диат Маеоіів репеігапв адиііопів а<1 ахев, 
диат ВсуіЬіаѳ ^еоіев сігсотдапі оодідое

гірів,
еі таігет Ропіі регЬіЪепІ Маеоіідів опдат: 
всііісеі Ьіпс Ропіі ѵів ехіі ртг^ііѳ тпНо 
Сіготегіат Іоггепз рег Воврогпт, Ьіс аЪі

Таагат
Сіттегіі ^еііііів ЬаЪіІааІ виЪ ЙпіЬав іт а т .

странство, какое можетъ пройти корабль 
въ 3 дня. Такъ Понтъ представляется 
какъ бы состоящимъ нзъ 2 морей и похо- 
жнмъ на 'отрожье, которнмъ нэгибается 
лукъ съ ненатянутою тетнвою: правая 
сторона похожа на тетиву, такъ какъ бе
реговая линія ея пдетъ по прямому на
правлена, н внѣ ея только Карамбида 
выдается къ сѣверу; а тотъ береге, кото
рый окаймляетъ Понтъ съ лівой стороны, 
нмѣетъ ввдъ рога съ двумя изгибами. Съ 
этой стороны соединяется съ Понтомъ 
Мэотнда, которая проникаѳтъ съ другой 
стороны до осей Аквилона н но берегамъ 
которой отовсюду жнвутъ Скиѳскіе на
роды, очитающіе Мэотнду матерью Понта, 
потому что отсюда внходитъ громадная 
масса воды Понта, стремясь черезъ Кнм- 
мерійскій Воспоръ тамъ, гдѣ жнвутъ Кнм- 
мерійцы у подошвы Тавра въ холодной 
странѣ.

Ут. 288— 312 *).

Нипс ргоре сопвигдіі іопв Ізігі, вотіпе Іоп^о 
диі ровоепв огіав Епхіпі регѵѳпіі подав, 
іггівиат Репсеп атріехпв вигвііе доіпо. 
Спіпв ад агсіоаз еві рагіез ЪагЪага іеііов 
іппатегав вепіев ^гетіо сотріеха гедосіо, 
спі воет Гасіапі Маеоіідів овііа ѵавіае. 
Ьіпс аппі Оегтапідпе ігосез еі Вагтаіа

Ьеііах,
аідое Оеіае, пес поп Вазіагпае зетіпа вепіів 
Басогитдие таппе е( тагііа ресіога Аіапі, 
аЦие І)готоп Тапгі геііоеоіев Гогіів АсЬіІІі 
аодивіит е( 1ощ$пт, Маеоіідів озііа іахіа. 
Ьов едиііев впрга сеіегев Аіпдипіиг А^аиі, 
аідае МеІапсЫаеппт ророіпв теіоеодов

іп агсп;
розі Нірретоіві вопШіррородевдае роіепіев 
аЦне беіопов сот Иеопа рісіідие АдаіЪугві: 
Ьіс оЪі девсепіШ роггесіа ВогувіЬеоів опда 
Еохіпатдае воЪіі Сгіп ргоре Ігасіа теіороп. 
е гедоопе іасеі Іосов Ьіс Зутріевадоа агіае. 
Ыс вооі Агдізсі даодие Рапіісарідие йоепіа: 
дітідоі согпші ВірЬаеіз топІіЬпз атЬо. 
іттізсепі доа зе Ропіі вІасіаІіЬов ипдів, 
пазсііог еіесігит ргаейіідепв Іосе пііепй, 
тепзе воіеі ргіто доаііз аріеодевсеге Іопа.

Вблнэи его (Рейна) возннкаетъ нстокъ 
Истра, который, длинной рѣкой направля
ясь къ востоку, доходить до водъ Евксина, 
обнимая пятью устьями орошаемую имъ 
Певку. Еъ сѣверу отъ него находится вар
варская земля, заключающая безчисленнне 
народы въ свонхъ отдаленныхъ нѣдрахъ, 
которнмъ нолагаютъ предѣлъ устья широ
кой Мэотиды. Отсюда (т. е. отъ Истра) 
жнвутъ свирѣпые Германцы, вопнственные 
Сарматы, Гетн, потомство нлемени Ба- 
старновъ, полчища Даковъ, воинственные 
Аланы, а также Тавры, аанимающіе узкій 
н длинный Бѣгъ доблестнаго Ахилла, 
вблизи устья Мэотнды. Выше нхъ разсн- 
наются быстрые ваѣэдники Агавы н страш
ный луками народъ Меланхлэновъ; ва 
ними Иппемолги и могущественные Ииио- 
поды, Гелоны съ Неврами н разрисован
ные Агаѳнрсы, тамъ, гдѣ спускается къ 
морю длинное теченіе Борисеена и впа- 
даетъ въ Евксинъ близъ Еріуметопа; это 
мѣсто находится иасупротнвъ узкой Сим- 
плегады. Здѣсь находятся потока Ардиска 
я Пантпкапа; обѣ ѳти рѣки сбѣгаютъ

1) СГ. Біоп. 298—820, А т. 4 3 5 -4 6 1 .
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Ьов шіятапіа Іевопі іахіа Гогіев А^аіЬугеі. раздѣльно съ Рифейскихъ горъ. Тамъ, гдѣ 
Ш дігітіі веп(ев адпііопів рагМЬнв Івіег. овѣ смѣшяваются съ ледяными водамм

Понта, родвтся янтарь, бдестящій ровнымъ 
блескомъ, вавъ обыкновенно свѣтвтъ луна 
въ началѣ мѣсяца; вблпзк нхѣ храбрые 
Агаѳнрсы собнраютъ алмазы. Столько пле- 
менъ отдѣляетъ Истръ странамъ аквилона.

Ѵѵ. 557— 566»).

Еві еііат Іаеѵів Еохіпі рагІіЬав ппа, 
диат Ьепсеп регЫЬеп(, айѵегва ВогузіЬе-

оіа апші
равсіі аѵев даопіат таЦаа сапіоге піѵаіі. 
Ьіс апітав регЬіЬеоі Ьегоот Іапсіѳ ро(еп(ев 
дебете весогав, ѵігіиііа типеге рпІсЬго. 
Сіттегіит гесіа вей ві даів Воврогоп іЬіі, 
сепгііаг Ьоіс дех(га ѵав(ае Маео(і<1І8 шиіа 
іпвпіа тоіе вгаті в(апв Аіоресеа Іаіа. 
ров( яиаш РЬаепа^огеп Негтопавватдае

пероіев
ертевіаѳ даопДат соіиегипі доШв Іопат.

Есть одинъ островь и на лѣвой сто- 
ронѣ Евкспва протнвъ рѣкв Борисѳена, 
называемый Левкою, потому что онъ вор* 
митъ множество бѣлоснѣжвыхъ птнцъ. 
Здѣсь, говорятъ, безмятежно живутъ слав- 
ныя души героевъ, получивишхь эту пре- 
врасную награду за доблесть. А еслн вто 
поѣдетъ прямо черезъ Виммерійсвій Вос- 
поръ, тому вредставвтся ва правой сто- 
ронѣ обширной Мэотвды стоящій тяжкою 
громадою островъ, шаровая Алопекія; за 
ннмъ нѣкогда населили Фэнагору в Ермо- 
нассу потомки славнаго племени Іонянъ.

Ѵѵ. 644— 721 *).

Маеоіае ргіті іапртпі МаеоіШів опйав 
Запготаіаедие (глеев, ртпв аврега Магііа

іп агтіз,
запвиів Атагопісіат Гогііз доов рго(а1і( оііт, 
Зааготаііз тіх(ае доае ТЬегто<1оп(е геіісіо 
шдеп(ев деппеге ѵігов Ьеііодпѳ ро(еп(ев: 
іппшпегаз ЬаЬі(ап( даі вііѵав, ртгдЦе тав(о 
іп(ег доав Тапаів Маео(і<1І8 іпііта риіваі, 
Епгореп йитіо йігітепв Авіапщие гейехо, 
Еагореп герЬугів, Авіат зоЬ рагІіЬив ог(из, 
Сапсавііз ехі( спіпв Гопе топ(іЬив а1(ів, 
тагтоге сот тавіо 8су(Ьіае рег ріапа ге-

Газав.
Ьапс (атеп іттепзо (оггеп(ега Яитіпе ѵег(і( 
!п діасіет Ьогеав Ьоггешіо Яатіпѳ ваеѵов. 
Ъеи тіаегов Ьотіпѳв, ЬаЬі(ап( даі йпіЬав

ІПІ8,

аеге <1апта(і (гів(і пітіодие гі^оге, 
дао регеапі ресайев рагііег ророіідпѳ ѵі-

гогат,
пі ргореге Ііпдааігі впаТшга Гогеп(іЬав ѳигіз.

Мвоты первые васаются водъ Мэотвды; 
затѣмъ свврѣпые Савроматы, племя суро
вое въ оружін Марса, происшедшее нѣ- 
вогда отъ вровн храбрыхъ Амазоновъ, ко
торый, повинувъ Ѳермодонтъ, соединились 
съ Савроматамн и произвели роелнхъ н 
вовнетвенныхъ мужей; онн живутъ въ не- 
обозрнмыхъ лѣсахъ, среди которыхъ ши- 
ровнмъ потовомъ стремится въ отдален- 
нѣйшую часть Мэотвды Танаидъ, раздѣ- 
ляющій своимъ нзвнлнетымъ русломъ Ев
ропу и Азію, такъ что Европа приходится 
въ западу, Азія — въ востову. Его истовъ 
выходитъ съ внеоквхъ Кавказскихъ горъ, 
съ страши ымъ шумомъ разливаясь по рав- 
нвнамъ Свиѳіи. Однако п эту рѣку, несу
щую огромную массу воды, свнрѣпый Борей 
своимъ страшнымъ дуновеніемъ превраща- 
етъ въ ледъ. О, вавъ весчастны людв, ко
торые живутъ въ тѣхъ странахъ, осужден
ные переносить суровый климатъ и чрез-

1) СГ. Біоп. 641—668, Ат. 720—788. 2) СГ. Біоп. 662—710 еі 718—782, Ат. 862—891
е( 898—922.
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Ьі Тапаіп Ьаѣііапі Яоѵіот ргоре баагота-
іагош.

соі 8Ш»1 тісіпі 8іпді дподпѳ Сіттегіідое, 
рові Ьов СегсеШ, іохіа доов Ахепав аііів 
йосіааі аедиогіЬав, пес поп Огеіаедое іе-

ГОСѲ8
еі чоі Тгоіапаѳ ро8І ргоеііа зепіів АсЬаеі, 
АвсаІарЬі ге і̂в ѵісігісіа бідпа веяаепіев, 
дівраіві ѵепіів івіав ѵепеге ваЪ огав.
Рові Ьов НеніосЬі, вепніі ячов Огаесіа Іеііив, 
еі 2у&іі іохіа ѵіѵппі гедіопѳ 8иЪ опа. 
Іпііта вед Ропіі, розі боев Тупдагідагот, 
Аевуріо ШІ88І СоІсЬі Іепаеге соіопі 
Сапсавіі топіів ргоре соііет еі Савріа ропіі 
Іііога, яаа сеіегев дезсепгіипі РЬавідов ип<іае 
Сігсаеовдое весапі сатров аЦае аедаога

Ропіі,
павсііог Агтепіі воѵіов диі ѵегіісе топіів. 
ад сиіив рагіев Ьогеав е( 80Іів ад огіив, 
Еахіпат дігітепв еі Савріа Іііога, Іаіе 
дШивоя враіішп рег Іопртт рапдііог іяіЬтов, 
дает іихіа іеггав ЬаЪіІапЬ огіепіів ІЬегев, 
РуггЬепев диопдат сеіво диі топіе геІісЮ 
Ьис адѵепепті Нугсапів Ьѳііа Гегѳпіев.
Ьіс Сатагііагат ^ѳав еві, сагіваіта ВассЬо. 
РІосІіЪив Ьапс ргоріег регеаеѵіі Савріия

аевіав,
апдідае дает Іегеіі сопсіадіі тагділе Іеііов. 
вед таге поп ѵаіеаі ІгіЬаа іііид теовіЬов

иііа,
всііісеі іттепвиш, паѵів Ігапвіге ргойшдо. 
Ьос Іатеп ѳхасиіі рагв ипа виЪ ахіЪив аедиог, 
диа Ігасіот геГи а̂е тівсѳіаг ТеіЬуов аидае. 
тиііа дшдет депегаі тіѵів тігасоіа гегит, 
вед іатеп е&гевіо сгувіаііі ропдеге в етт а т  
аЦие, таіов Іетогѳв даод рѳіііі топов,

іавріп,
посіагаі тапѳв {авііапі диат тетЬга Іиеп-

Іет.
Ьос івііог реіартв яиае допіев опдідое сіп-

вопк,
іпсіріепв потегет ргітів адиііопіз аЪ огів, 
диае ѵегдипі герЬуго, даав Савріа Іііога

сіаадопі.
ргіті 8опІ 8суіЬае рориіі, Йаіогвіа іохіа 
аедоога ѵіѵепіев Нугсапідое овііа ровіі. 
доов ворга вгурЪез діііввіта гага втага^до, 
доаіет поп аііов Іеггагит роввідеі огЫв, 
аЦое аогот віЬітеЬ деГепдопі ропдеге рого; 
отпіа вед дігі ворегапв аодасіа Іосгі 
адѵегвов ѵоіисгев Ьео соттоѵеі агта ѵі-

гогат:
ргоеііапат іасіипі Агітаврі згурЬіЪов Ьовіев. 
Ьіс еі сгувІаИі реііосеі тахіта тоіев.

мѣрннй хоюдъ, отъ вотораго одинаково гиб
нуть н жввотння, и цѣлые народи мужей, 
если не посиѣшатъ овн оставить свои жи- 
лвща на волю ненстовнхъ Евровъ. Итожь, 
овн живутъ вблн8н савроматокой рѣкп Та- 
наида; съ ннмъ сосѣдатъ также Свндн и 
Биммерійцы; • ва ними —  Ееркетін, возлѣ 
воторнхъ волнуются глубовіа воды Аксена; 
также дивіе Оретн и Ахейцы, которые 
нослѣ войны съ Троанскнмъ народомъ, 
слѣдуа ва нобѣдоносными знаменами царя 
Аскалафа, были разбросаны вѣтрамн н 
прибыли на вти побережья. За ннмн 
Иніохн, которыхъ родила греческая земля, 
и рядомъ еъ ними въ одной землѣ живутъ 
Зигійцы. Самую отдаленную страну около 
Понта, ва предѣлами Тивдарндовъ, заняли 
иереселввшіеса нзъ Эгпвта Колхи, живу- 
щіе около горъ Кавказскаго хребта п бе- 
реговъ Касиійскаго моря, гдѣ текутъ 
быстрый воды Фасада, нрорѣвывающія 
БвркеВскія ноля н ызливающіяся въ воды 
Понта; а нашло эта рѣка берете съ вер
шины Армейской горы. Къ сѣверу и вос
току отъ него, раздѣляя Евксинъ н Вас- 
пійскіе берега, разстилается перешеекъ, 
широко растянутый на болыпомъ про- 
страиствѣ. Восточную часть его насѳля- 
ютъ Иверы, которые нѣкогда, покинувъ 
высокую гору Пврренн, прибыли сюда, 
принося войны Ирканцамъ. Здѣсь есть 
племя Камаритовъ, очевь любимое Вак- 
хомъ. Вблизи его бушуютъ волны Кас- 
війскаго моря, которое отовсюду окружа
ете земля округленными берегами. Это не- 
ввмѣримое море нн одинъ корабль не 
моте бы переплыть въ трв мѣсяца. Одвако 
одна часть заостряете это море (т. е. об
разуете заливъ) на сѣверѣ, гдѣ оно со
единяется съ отдаленными волнами Тиеіи. 
Это море даете людямъ много чудесныхъ 
нроизведеній, но особенно тяжелый по вѣсу 
драгоцѣвный кристалл и ясннсъ, даръ, ко
торый прогоняете злыхъ лемуровъ и отъ ко- 
тораго, охраняющего тѣло, бѣгутъ ночные 
маны. Теперь перечислю тѣ племена, кото
рыя окружаюте это (Касвійское) море, на
чиная съ сѣверныхъ странъ, который скло
няются къ западу и которыя завлючаютъ 
въ себѣ берега Баопійскаго моря; во-иер- 
выхъ—Сквѳскія племена, жнвущія около 
Сатурнова моря и устья Ирканскаго понта; 
выше ихъ находятся владівія грвфовъ, 
изобнлующія изумрудами, какихъ нѣте въ

Оідііііесі Ьу
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Ьіпс ТЬупов ведиііиг. Ро8І Гогіів Савріа
ргоіев.

Ьіпс вопі АІЬапі Ъеііасѳв Магіе Гегосі, 
апдв сапов паіі ворегапі депов отпе Гегагат; 
подпав Аіехапдег тівват віЪі ѵійегаі іпде 
тісіогет Ъаггідое сапет гарідідие Іеопів. 
рові Ьов Садпві, дигіввіта гага соіепіев, 
еі ргорѳ вопі Мапіі бедтіпгдпе Нугсапіа

рІеЬев.
Ьіпс Аругі,рег даов Магдаз детоітііаг атпів: 
БегсеЬіпв ЪіЬіі Ьапс ргаеіег Васігивдае

Яаепіет,
рег даов Нугсапат саггепв сіевсепйіі іп

аедаог.
Зесі Васігі тесіііз ЪаЪііапІ Іеііпгів іп агтів 
Рагаеввпт Іаіе ргоро топіет гага Іепепіев, 
БегсеЪіі тего ваЪ Савріа Іііога ѵегдипі. 
Рові Ьов Маввазеіае рові вотеп Агахів ад

огіот,
ЬоврШЬав ваеті соосііз ЪеІІОфіе Сегосев: 
поп ВассЬі допит, Сегегів пес тапега по-

гопі
вед Іас соттіх іот роіапі сот вапртіпе

едоіпо.

другой части свѣта; онв стерегутъ себѣ 
чистое золото; но все превозмогающее 
дерзкое стреміеніе въ суровой важввѣ, 
увы, дввгаетъ оружіе людей противъ птвцъ: 
враги Аримаспы ведутъ борьбу съ грифамв. 
Здѣсь также блеститъ громадная масса 
вристалла. Затѣмъ слѣдуютъ Ѳивы, а за 
вимн — храброе племя Каспіевъ; вотомъ 
воинственные сыны свврѣпаго Марса Ал
банцы. Родящіяся въ ихъ странѣ собаки 
одолѣваютъ всяваго звѣря. Велввій Але- 
всавдръ ввдѣлъ присланвую ему оттуда со
баку, побѣднвшую в слова, в быстраго 
льва. За ввмв—Кадусы, васѳляющіе весьма 
суровую страву; вблвзв вхъ Мардн, а 8а- 
тѣмъ слѣдуетъ Ирвавсвій вародъ. Далѣе 
Апнрн, во землѣ воторыхъ катится рѣка 
Мардъ; воду этой рѣки вьютъ тавже Дер- 
вевій в Бактръ, по владѣніямъ воторыхъ 
ова течет* въ Ирвавское море. Но Бавтры 
жнвутъ на средвввыхъ поляхъ страны, ши
роко владѣя землямв блнэъ горы Парвесса, 
а Дервевін склоняются къ Басвійсввмъ 
берегамъ. За нвмв въ востоку, за рѣкою 
Араксомъ, живупп Массагеты, жестокіе 
ко всѣмъ вришельцамъ в свврѣвые ва 
во&вѣ; овв не знаюгь нн дара Вавха, вв 
даявій Цереры, а вьютъ молоко, смішав- 
ное съ вовсвою кровью.

Ѵт. 731— 749 »).

Аві аііа ЗсуіЬіае депв еві ехігета рег агга, 
Яоов ргоре випі ігівіев тепіів еі Ггі̂ оге Іеггае: 
папщое піѵев ветрег роівапі Ьав дгаосіте

тіхіае.
Савріов Ыв ророіів Іовігаіог ропіов е( огів. 
Аврісе рові СоІсЬов попе еі рові РЬавідів

ппдав
оссазот тегвов ророіов іп Іііоге Ропіі 
Еохіпі (1еп808 овдое а<і СЬаІседопів агѵа 
Воврогов апртвіаі всороіів яиае ТЬгасіов

игдепв.
Вугегез ргіті, доов іахіа Іегга ВесЬугот. 
Масгопев рові Ьов рагіівг РЬіІугевдое ве-

доопіог
Моввутцое, дотов ргаеѣепі яиів Іідоеа Іесіа, 
ІоггіЬив агЬогеів ЬаЫіапІѳв, опде ѵосапіог. 
Ьіпс ресогот дітев п ітіот $епв еві ТіЬа-

гепот.

А другое Скнѳсвое влемя жвветъ въ 
самнхъ отдалеввыхъ раввввахъ, въ кото
рым* блвэкн земли, вечальвыя отъ вѣтровъ 
в холода, вбо ихъ вѣчво бьютъ свѣга, 
смѣшаввые оъ градомъ. Баспійсвое море 
заходится ва ввду у этвхъ вародовъ в 
стравъ. Теперь, вослѣ Еолховъ в вослѣ 
волвъ Фаспда, восмотрв ва густые вародн 
ва берегу Повта въ эападу до волей Хал- 
впдова, которая сужвваетъ Ѳравійсвій 
Воспоръ, тѣсвя утесами. Первые—Визиры, 
а вблвзв вхъ —  земля Вехвровъ. За впмн 
слѣдуютъ вараввѣ Мавров н, Филвры и 
Мосснны, которымъ доставляютъ жилища 
бревевчатыя вровлв в воторые обвтаютъ 
въ деревяввыхъ бавівяхъ, отвуда и полу
чили ваввавіе. Затѣмъ племя Твварниовъ, 
очень богатое скотомъ. Вблизи его —  Ха-

1) ОС. Біоп. 761— 774, Ат. 942—962.
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Ьапс ргорѳ випі СЬаІуЪев, йагіввіша гага
соіеоіѳв,

двое ІаЬог ехегсеі застое Геггідие шеіаііа. 
тісіпов І8ІІ8 сатроз Іеггатдае раіепіѳт 
Аввугіі сотріепі рораП, яаа зигвііе тавіо 
іпіег АтагопЫав ТЬѳгтойоп, Магііав атпів 
Агтѳпіот Ііпдаеив топіет девсешііі іп

аедаог.

ливв, жнвущіе на очень твердой почвѣ, 
которые занимаются суровнмъ ірудомъ въ 
желѣаннхъ рудннкахъ. Асснрійсюе народы 
наполняютъ сосѣднія еъ нвми равнины и 
открытую землю, гдѣ Марсова рѣва Ѳер- 
модонтъ, покидая армейскую гору, широ- 
кимъ нотокомъ среди Амазонидъ спус
кается въ море.

ІѴЫѴ5 НОІЧОКІѴ5. ЮЛІЙ ГОНОРІЙ.

[Съ именемъ Юлія Гонорія сохранилось въ 2-хъ реценэіяхъ землеописаніе, составленное ве 
поздвѣе V в. по Р. Хр.—Тексты ОеоргарЫ Іаі. тіпогеа ед. А1. Еіеве, рр. 24—66].

С08М06ВАРНІА.

А, 2. Ег§о осеаппв огіепіаіів Ьаес та- 
гіа ЬаЪеі: таге Савріат | таге Регвісит...

А, 4. Мопіев осеапі огіепіаіів доі випЬ 
Сапсавов топе... Агтепіиз топе...

А, 6. Оррійа ■ осеапі огіепіаіів доае 
вопі:... (7) Соіісе оррідит,.... (19) ЗсуіЬае 
ТЬіші оррИит,...

А, 7. Иитшит оііав еі евевііо осеапі 
огіепіаіів.

ТЬегіогіев воѵіиз паесііиг ех сатріз 
Зсуікісіз1). ІгіЬив Іосів паіав опив еШсі- 
Іпг. едегіі ін таге Савріот. спггіі рег т і-  
Иа БСССХЬІІ.

ОПИСАНІЕ МІРА.

Итавъ, восточный овеанъ нмѣетъ слѣ- 
дующія моря: море Еаспійское, море Пер* 
сидское...

Горы восточааго океааа суть: гора 
Кавказъ,... гора Арменская...

Города восточваго океана суть:... го- 
родъ Колика,... городъ Скнѳы Ѳунн...

Истокъ и впаденіѳ рѣкъ восточнаго 
океана.

Рѣва Ѳеріодъ беретъ начало изъ Окиѳ- 
скихъ равпинъ; получивъ начало въ трехъ 
мѣстахъ, дѣлается единою; изливается въ 
Каспійское море; течетъ на протяженін 
842 миль.

А, 13. <3аае еепЬев віпі іп ргоѵшсіів 
ооеапі огіепЬа1І8: (1) ЗсуіЬае АпіЬгоро- 
рЬа̂ ім. (4) 8суіЬае ТЬипі... (20) Сеіопі 
(21) Маввавеіае •••

Какія племена живутъ въ областяхъ 
восточнаго океана: Скиен Людоѣды,... 
Скиеы Ѳуны,... Гелоиы, Массагеты...

А, 24. Ріатіпв Бапатіав павсііаг ех 
АІріЪш. ргоседепв детіпаіаг, Ьос еві, еМ- 
сіипіаг дао, даі іпіга ве іпсіайапі Раппо- 
піагот сіѵіШев. гейеппі а<1 апат даі Гае- 
гапі Гасіі дао, еі рег поп рагѵа воіав рго- 
саггепв еШсіІпг іп оЫоп^ат гиІапсШаІет,

Рѣка Данувій беретъ начало изъ Альпъ. 
Въ своемъ течеиіи она раздваивается, т. е. 
образуются двѣ рѣки, которыя заключа
т ь  между собою общвпы Панноній. За- 
тѣмь возвращаются воедино бывшія двѣ 
рѣки, и эта единая дока, протекая не ма-

1) ВсуІНісіа іпвегиіі Еіеве.
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дпае ги(пп<1і(а8 оррИат Рейсе іпсіисііі. ѳх 
ірво Яатіпаіі сігсоіо веріет сгшев йшпі- 
ппт ргосейипі іпСипсІепІеб іп Ропіот. Ех  
В  аёйепйит: сиггіі тіііа БССССХХХІІІ.

А, 25. Пиѵіпа Заѵив... іап^іі ее Иапи- 
ѵіо йатіпі. еі отпев зітиі рег сгіпев варга 
ёісіоз іпігапі Ропіит. еі ѵосаіог Нівіег.

А, 26. бепіев оссігіепіаіів осеапі... 
(6) Аіапі вепв... (11) ІпіЬпові 8еав... 
(18) Загтаіае ѳ̂пв | Вавіетае $епв | Сагрі 
вепв | СгоІЬі вепз...

лое пространство, образует» продолгова
тую округлость, которая заключает» въ 
себгь город» Певку. Иаъ этой рѣчноі 
округлости внходят» семь рукавов», ввзг 
дающіе в» Понт»... Течет» он» 933 мвля.

Рѣка Сав*... соединяется с» рѣкою 
Давувіем»; и всѣ вмѣстѣ впадают» в» 
Понгь вышесвазанныив рукавамв; н она 
называется Истром».

Племена западнаго океана:... племя 
Алана,... племя Юѳунгн,... плеія Сарматы, 
племя Бастерны, нлемя Карпы, племя 
Готѳы...

[Бевсгірііо осеапі веріепігіопаіів].
А, 28. (̂ иае гаагіа ЪаЪеаІ. шаге Маео- 

(із | таге ВоврЪогпт | таге Сіттегіат | 
тагеРопіот | таге ВоврЬогов ТЪгасіив|.... 
таге Савріат...

А, 30. Мопіез дпов ЬаЪеаі осеаппв 
БѳріепІгіопа1і8. НурегЬогеі *) Віраеі топе | 
Нурапів8) топе | Саосавпв ех аііа рагіе 
топз | .... і(ет Сапсазиэ а) топз...

А, 32. (̂ иае оррійа іп ргоѵіпсііз заіз 
ЬаЪеаі осеапав веріепігіопаіів... (15) Зіпсіі *) 
Тапгіса оррідит...

А, 33. Осеапі веріепігіопаіів Йитішип 
огіпв еі едевііо.

Пиѵіаз Тапаіз павсйиг До шопіе Ну- 
регЬогеі Кіраеі. іпйиіі іп шаге Маеоііз. 
(Ех 1І адйепйит) сштіі шіііа БСШІІ.

Ріпѵіпв ВогувіЬепев павсііиг <іе шопіе 
НурегЪогеі Кіраеі. іпйоіі іп Ропіісиш таге. 
сшгН тіііа ССХ.

Еіпѵіпв Маеоіае#) павсііог <1е топіе 
Нурапів. івйаіі іп таге Маеоіів. сиггіі т і-  
Ііа ССІІІІ.

А, 34.» Паѵіив ТЬетівов пазсііаг <іе 
топіе Саасазо. іпГпп(Ш ее іп Ропіит. саг- 
гіі тіііа ССХ.

Ріптіоз РЬавів павсііаг іп сатро зиЬ 
топіе Саисазо •). едогіі іо таге Ропіісот. 
еаггіі тіііа БСССѴ.

[Оппсаніе сѣвернаго океана].
Еакія моря нмѣетъ онъ: море Мэотида, 

море Босфор», море Кпнмерійское, море 
Понт», море Босфор» Ѳракійскій,... море 
Баспійское...

Какія горы нміетъ сѣвервыВ океан»: 
гора Иперборея Ряпея, гора Ипаннд», с» 
другой стороны гора Кавказъ.... тоже гора 
Кавказ»..-

Еакіе города нміётъ въ своих» обла
стях» сѣверный океанъ... город» Сввда 
Таврическая».

Исток» и впаденіе рѣк» сѣвереаго 
океана.

Рѣка Таиаид» берет» начало из» горн 
Иперборея Рвпея; впадает» в» море Мзо- 
тійское; течет» 654 мили.

Рѣка Борисееи» берет» начало из» 
горы Иперборея Рнпел; впадает» в» Пов- 
тійское море; течет» 210 миль.

Рѣка Мэоты берет» начало изъ горы 
Ипаннда; впадает» в» МзотіВское море; 
течет» 204 м или .

Рѣка Ѳемис» берет» начало с» горн 
Кавказа; изливается в» Понт»; течет» 
210 миль.

Рѣка Фасид» берет» начало в» рав- 
нинѣ под» горою Кавказом»; изливается 
в» Поитійское море; течет» 805 миль.

1) «ЬірегЬогеі гіреі. едо асгІЬелАит риіо НурегЬогеі топа. Еіраеі топа.» В. || 2) *депв, 
/йтив, раиіо рові гедіо рго топііЬив ропипіиг». В. || 3) аСаиамит ІтИеыт К. || 4) «Внніі:
8іп<1а Ріоі. V, 9,8». В. || 5) Меоіев В. « »еЛ ЦиѵН потеп еві Нурапів, Маеоіае депіів.» В. || 6) «заЬ 
топіе Саасазо» В. а<Ш<1іІ ех В.
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А, 38. Оепіев осеапі веріеоігіооаіів 
доае віпі. ЗсуіЪаѳ депв | ВогувіЬепев *) 
дет  | Котадев вепз | Запготаіае даш I 
Сегсеіае допв | НепіосЬі 8впв1 СоІсЬі допв) 
РЪавів 9) &еп8 | ЪагЪагі ') аііі ідпоЪіІев 
8впв | .... Моввупоесі да»  | Ьеосовуп 
вепв | Агітаврі *) вепв | Гиііоі *) 8еп8 | 
БаЬае депв | ЗсуіЬае АпіЬгорорЬаді 6) 
вепв...

Какіа суть пленена сѣвернаго океана: 
плена Скнѳы, (оленя) Борисѳенъ, пленя 
Номады, плема Савронаты, племя Беркетн, 
плена Иніохв, плена Колхн, плена Фасндъ, 
плена другнхъ нензвѣстныхъ варваровъ,.» 
плена Моссннвкн, плена Левкосіры, плена 
Арвиасин, племя Футгуи, плена Дагн, плена 
Сквѳы Людоѣды.

[ОАКЕ5 РНКѴСІѴ5]. IДАРИТЬ ФРИПЙСНЙ].

[Появившаяся въ У в. по Р. Хр. «нсторія разрушенія Трои» выдается ва л&тинскій переводъ 
мнимаго сочиненія «ригійца Дарита, участника Троянской войны. Авторъ латинской обработки 
(лежалъ ли въ основѣ ея греческій орвгиналъ, веиавѣстно) вааываетъ себя Корнеліемъ Непо- 
томъ и посвящаете свой трудъ Саллустію Криспу. См. ТеоН е1-8сЬѵаЬе, ОевсЬ. д. гОш. 
ЬіИег. II4, стр. 1209 сл. — Текстъ: Багеіів РЬгурі де ехсіііо Тгоіае Ыаіогіа. Кее. Рег д. М еі-

віег. Ьірв. ТеиЬп. 1873].

БЕ ЕХСШІО ТКОІАЕ НІ8ТОКІА.

I. Рѳііав гех [іп Реіороппево] Аевопет 
Ггаігет ЬаЬоіі. Аеаопів Шіив егаі Іавоп 
ѵігіпіе ргаевіаов, еі дпі впЬ ге^по еіпв 
егапі, отпев Ьоврііев ЪаѣеЪаі еі аЬ еів ѵа- 
ІШввіте атаЬаіпг. Реііав гех пі ѵідіі Іа- 
вопет Іат ассеріот евве отпі Ьотіпі, те* 
гііов еві, пе віЬі іпіигі&в Гасегеі еі ее герто 
еісегеі. дісіі Іавопі СоІсЬів реііет іпапга- 
Іат агіеіів евве дідпат еіпв ѵігіоіе: пі еат 
іпде апГеггеІ, отпіа ве еі даіпгпт роііісе- 
іог. Іавоп пЪі апдіѵіі, иі егаі апіті Гогіів- 
віті еі дпі Іоса отпіа повзе ѵоІеЬаІ ек 
диод сіагіогет ве ехівІітаЬаІ ййогот, ві 
реііет іпаогаіат СоІсЬів аЪвіоІіввеі, дісіі 
Реііае ге^і ве ео ѵеііе іге, ві ѵігев воевав 
поп дееввепЬ. Реііав гех Агдот агсЪіІесІот 
ѵосагі іоввіі еі еі ітрегаѵіі, пі патіт аеді- 
бсагеі яоат роІсЬеггітат ад ѵоіопіаіет 
Іавопів. рег Іоіат- Огаесіат готог спспггіі 
патіт аедібсагі, іп диа СоІсЬов еаі Іавоп 
реііет апгеат реіііит. атісі еі Ьоврііев 
ад Іавопет ѵепегппі еі роНісепІпг ее ппа 
йогов.... детопвігаге еов дпі сот Іавопе 
ргоіесіі воп( поп ѵідеіог повігот евве: вед

РАЗСКАЗЪ О РАЗРУШЕНШ ТРОИ.

I. Царь ПеліВ [въ Пелопоннасѣ] пмѣлъ 
брата Эсопа. У Эсона былъ сынъ Іасонъ, 
отличный доблестью; всѣхъ, кто былъ въ 
его царствѣ, онъ внѣлъ кунакамн в былъ 
чрезвычайно любвнъ внв. Царь Пелій, 
ввда, что Іасонъ такъ мвлъ всакому чело* 
вѣку, сталъ боатьса, чтобы онъ пе првчи* 
нвлъ ену обиды и не свергнулъ съ пре
стола. Онъ говорвтъ Іасону, что у Кол- 
ховъ есть позолоченная баранья шкура, до- 
стойнаа его доблеств, н обѣщаѳтъ дать 
ену все, чтобы онъ унесъ ее оттуда. Услн- 
шавъ это, Іасонъ, отличавшійся необнкно- 
веннынъ нужествонъ, желавшій знать всѣ 
нѣстноств н надѣавшійса сдѣлаться слав- 
нѣе, если унесетъ у Колховъ волоченую 
шкуру, говорптъ царю Пелію, что онъ го- 
товъ туда ндтв, если не будетъ недостатка 
въ снлахъ в союзввкахъ. Царь Пелій прп- 
казалъ призвать водчаго Арга н повелѣлъ 
ену построить какъ ножно лучше корабль 
согласно желаніянъ Іасона. По всей Тре
щи разнеслась молва, что строится ко
рабль, па которонъ Іасонъ поѣдетъ къ

1) « гоЪогівіЬепѳв, от. допв (ВогувіЬешіае Иошайев МиейепКо#р. 46). В. || 2) аіавів Щиѵіѵв 
еві)». В  || 8) «ЪагЬагі аІЬі (аііі всгірв*) допв «по, ідаоЪіІев е̂пв аііего ѵегви». В  || 4) стагіаврі, 
еоггехі ех Рііпіо V I50». В. || б) «Шіі іаЬ. Реиііпдегіапа, Ойіхюі ЗігаЬо X I 508». В  || 6) рго 
8суіЬае АпіЬгорорЬа і̂] ЗсуіЬае ТЬипі В.
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Яиі тоіипі ео8 содповсеге, Агкопаиіаз Іе- 
выЛ

II. Іазоп иЬі ад РЬгувіат ѵепіі, паѵіт 
адтоѵіі ад рогіит Зітоепіа: деіпде отпев 
де паѵі ехіегипі іп іеггат. Ьаотедопіі 
ге і̂ пипМаІит еві тігапдаш паѵіга іп рог- 
Іит Зітоепіа іпігазве еі іп еа таНов іа- 
ѵепез де Сгаесіа ѵепівзе. аЬі аадіѵіі Ьао- 
тедоо гех, соттоіиз езі: сопзідегаѵіі сот* 
типе регіеиіит евве, ві сопвиезсегеиі 
Ѳгаесі ад виа Іііога адѵепіаге паѵіЬив. 
тіШі ад рогіит, доі дісапі, иі Огаесі де 
бпіЬиз ехседапі, ві поп дісіо оЬаидіввепІ, 
веве агтів еов де бпіЪив еіесіигит. Іазоп 
еі диі сит ео ѵепегапі вгаѵііег Іиіегипі 
сгидеіііаіет Ьаотедопіів віс ве аѣ ео Ігас- 
іагі, сит пиііа аЬ еів іпіигіа іасіа езвеі. 
зітиі ІітеЬап4 тиііііидіпет ЬагЬагогит, 
ві сопіга ітрегіит сопагепіиг регтапеге, 
пе оЬргітегепІиг, сит ірві поп еззепі ра- 
гаіі ад ргоеііапдит: паѵіт сопвсепдегипі 

а Іегга гесеввегипі, СоІсЬоз рго^есіі 
випі, реііет аЬвІиІегипі, дотит геѵегзі 
вип(.

Колхамъ за золотымъ руномъ. Друвья н 
кунаки пришли въ Іасоиу и обіщали от
правиться вмѣстѣ съ нимъ.... Указывать 
тѣхъ, которые отправились съ Іасономъ, 
не наше дтъло: кто желаетъ ихъ угнать, 
пусть прочитаетъ «Аргопавтовъ*.

II. Придя къ Фригіи, Іасонъ направнлъ 
корабль въ гавань Синоентъ; затѣмъ всѣ 
сошли съ корабля на землю. Царю Лаоме- 
донту было доложено, что въ гавань Си- 
моентъ вошелъ дивный корабль и на немъ 
прибыли многіе витязи изъ Греціи. Услы- 
шавъ это, царь Лаомедонтъ смутился: овъ 
счелъ опасвымъ для своего государства, 
если Греки привыкнуть приходить на ко- 
рабляхъ къ его берегамъ; поэтому онъ 
посылаетъ въ гавань людей съ привазомъ, 
чтобы Греки вышли нзъ его предѣловъ, а 
если они не послушаются слова, то онъ 
оружіемъ выгонптъ нхъ нзъ страны. Іа- 
сонъ н его спутники былн поражены же
стокостью Лаомедоита, т. е. тѣмъ, что 
онъ такъ обращается съ ними, когда онн 
не причинили ему никакой обиды; но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ они боялись многочисленно
сти варваровъ, если попытаются остаться 
вопреки повелѣнію, чтобы не быть пода
вленными, такъ какъ сами онн не былн 
готовы къ бою. Поэтому они сѣлн на ко
рабль и уѣхалн изъ этой страны, затгъмъ 
отправились въ Колхиду, унесли руно н 
возвратились домой.

АСЕІЧІѴ5 ѴК8ІСѴ5. АГЕНІЙ УРБИКЪ.

[Подъ этинъ именемъ дошли до насъ сочяневія: 1) Бе сопігоѵегоіш адгогиш, 2) Соттепіит де 
а^гогат ди&ШяІе. Оба сочиненія сохранились въ жалвомъ видѣ, съ сокращеніями и пробѣлами. 
Время жизни автора съ точностью неизвѣстно; по нѣкоторынъ давнымъ полаг&ютъ, что со
хранившаяся обработка ихъ принадлежишь христіанину.—Тексты Эіе ЗсЬгіЛеп <іег гбтівсЬев 
Реідтемег Ьегаовдед. и. егі&иіегітоп Р. В іоте, Е. ЬасЬтапп ипд А. К и йог Г. Вегііп 1848,

▼оі I].

ВЕ СОИТКОУЕВЗПЗ АвВОВІШ. СПОРЫ ИЗЪ-ЗА ПОЛЕЙ.

Р. 62. Азіаш аЪ Еигора Тапаіз діѵідіЬ Ааію отъ Европы отдѣляетъ Танавдъ.
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8СКІРТА АШ ІШ ІА. БЕЗЫМЕННЫЯ СОЧИНЕШЯ.
ІЫСЕкТІ ОЕ 5 0 0 0 М А . НЕИЗВШНАГО АВТОРА СТИХОТВО- 

РЕНІЕ О СОДОМЪ.

[Стихотвореніе это, въ 166 гексажетровъ, сохранялось въ рукописяхъ съ именами Тертулліана 
и Кипріава, но относится къ болѣе ранней эпохѣ. Содержаніемъ произведенія служить раз* 
сказъ (по книгѣ Бытія, гл. 19, 1—29) о разрушѳнін Содома и накаэаніи жены Лота. Ср. Мапі- 
ѣіпв, ОевсЬісЫе йег сѣгівШсЬ-ІаІеішасЬеп Роевіе Ъіа гаг Міііе дев 8. УаЬгЬапйегІв (біаОДагС 
1891), стр. 61—64.—Текстъ: Сургіаві, ОаШ роеіае, НерШеасЬав. Ассейапі іпсегіогшп йе 8одота 

еіс. Весепвоіі Кий. Реірег. ѴіпйоЬ. 1891=Согрив всгірі. ессіеа., т. ХХІП].

Извлечете и переводъ А. I. Малеииа. 

Ѵѵ. 14— 18.

Е&ега Іихагіев Шіс, іпішіса райогів, 
іпзіаг Іедів егаі, ГидегеЦиат ргаевсіав Ьоврев, 
апіе ѵеі ай ЗсуіЬісав ѵеі арий Вавігійів агав 
ехоріапв рег васга песет саевіавдае сгаоге 
йхпйеге....

Разнузданное распутство, враждебное 
цѣюмудрію, било тамъ (т. в. въ Содомѣ) 
на подобіе закона; если бн чужестранец* 
напередъ зналъ иро него, то бѣжалъ бн, 
предпочитая пролить свою кровь при жер- 
твоприношенін или въ кулачной борьбѣ 
илн у Скиѳскихъ алтарей или у алтарей 
Бусирида....

ЫВЕК СЕМЕКАТІОІЧІ5. КНИГА ПРОИСХОЖДЕНИЕ

[Лативскій переводъ не сохранившейся греческой хроники епископа Ипполита Портскаго, жив
шего въ 1-й половинѣ III в. по Р. Хр. См. подробное изелѣдованіѳ Т. Моммзена, Мопшп. 
Оегтапіае Ьіві., аасі. ап^оіів. ѵ. IX, р. 78 вд. — Текстъ: (ІеовгарЬі Ьаі. шіпогев ей. А. Кіеве, 

рр. 160—170. СГ. Мопшпепіа Оегаапіае Ъіві. 1. с.].

4. Гіііі ІаГеіЬ: бате г...
Еі Шіі Оатег: Авсапаг, йе дао Загта- 

Іае; Вііап, йе дао Зааготаіае; То^огта, 
йе дао Агтепіі.

6. Еі Ьае ртпіев ІаіеіЬ а Мейіа авдае
уеврегат ооеапі йіййвае вапі айіенйепіев
авдае ай Ъоггат: [Ьіі йШ1) ШеіЬ] Мейі, 
АІЪапі, I  Сгаг̂ ааі *), Аггеі8) Агтепіі, Ата- 
гопев, СЬоІі, Соггеіпі4), |  Вепа^іпае б), Сар- 
райосев, Райа^опев, МагіапЙупі, ТіЪагепвев,

Сыновья Іафета: Гамеръ...
И сыновья Гамера; Асканавъ, отъ ко* 

тораго пошли Сарматы; Рвфанъ, отъ ко- 
тораго Савроматы; Тогорма, отъ котораго 
Армяне.

И сіи племена Іафета распространились 
отъ Мидіи до запада океана, нростираясь 
до сѣвера: Мидяне, Албанцы, Гарганы, 
Арріи, Армяне, Амазонки, Холы, Корзенны, 
Бенагнны, Каппадокійцы, Пафлагонцы, Ма- 
ріавднны, Тнваренцы, Халнвы, Моссиннки,

Р  ев* сойех Рагівшав 10910 в&ес. VII—ѴШ Гоі. — Е х =  ехсегріа ЬагЬагі.
1) тосев апсІ8 іпсіпвав йеіетіі Кіеве. || 2) «̂ &г̂ &пі РЕх\ Іеде Нугсапі». К. || 8) «Еггеі Ех\ 

Іедв Агіі». В. || 4) «Соіі Сопіпі Ех-, Іеде СЬоггепі ». В. || б) Вепадопае] Бегша&і Ех.
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СЬаІуЬев, Моввувоесі, СоІсЬі; МеІапсЫаепі, Коли; Мелавхлввы, Сарматы, Савроматы,
Загтаіае, Зааготаіае, Меоіев, 8суіЪае, Меотн, Сиен, Тавры, Ѳракі&цы, Бастарвы...
Таигі, ТЬгасев, Вавіагпае...

9. Теггае аиіеш еогпш Ьаѳ випі: Медіа, 
АІЪапіа, Атагопіа, Агтѳпіа тівог, Агте- 
піа таіог, Саррадосіа, Равадоша, Оаіаііа, 
СоІсЬів; Зіпдісе *).... Вовіогіпа, Меоііа, Бег- 
Ьів, Загтаііа, Таагіапа, ЗсуіЪіа, Вавіегпіа...

А вемлн нхъ суть слѣдующія: Мндія, 
Албанія, Амавонія, Армевія махая, Арме* 
нія большая, Каппадовія, Пафіагонія, Га- 
латія, Еолхвда, Си в дика... Босфорвва, Ме- 
отія, Дербвда, Сарматія, Тавріава, Сквеів, 
Бастервія...

13. Ех Ьів [вс. ех бііів СЬат] аиіет Отъ ннхъ [т. е. сыновей Хама] родв- 
павсипіог [гевее ѵеі] вепіев:.... (14) Мовву- лвсь [цари влв] племена:.... Моссввввв,.... 
поесі,... (22) Моввупі.м Моссвны,...

19. Гіііі З ет :— (3) еі Агіахаі... (б) еі 
Агат». Еі Шіі Агат:». (3) Мозос, ап(1ѳ 
Моввупі.

Еі Аг&хаі вепаіі Заіат; Заіат депаіі 
НеЬег, ипде НеЬгаеі; еі НеЬег пай вові 
дао Ши Гаіес... еі Іесіап. Іесіап ааіет 
веваіі.... (8) еі ОеЬаІ де чао ЗсуіЬі ргіогев, 
еі АЬітеІесЬ де дао Нугсаві...

Сывовья Свма:... в Арфаксатъ... в 
Арамъ... И сывовья Арама: ...Мосокъ, от
куда Моссввы.

И Арфаксатъ родвлъ Салака; Саламъ 
родвлъ Евера, откуда Еврев; у Евера ро- 
двлвсь два снва: Фалевъ... в Ектавъ. 
Ектавъ родвлъ... в Гевала, отъ которато 
первые Свиѳн, в Авнмелеха, отъ которато 
Иркавцы...

21. Наес вппі ааіет <іпае вапі Гасіае Отъ вихъ произошли слѣдующія вле-
ех Ьів кепіев:... (15) ЗсуіЬаѳ~  мева:~ Сввеы...

25. Оепіев апіеш, даае Ііпдаав ваав 
ЬаЪевІ, Ьаес яипі:... (11) Затсепі, Ма і̂, 
Савріі, АІЬапі,... (35) Агтепіі, НіЪегіі, + Ы- 
Ъгапі, ЗсуІЬае, СоІсЬі, Завпі, Вов&мгапі,... 
(52) Вове!, Багдапі, Загтаіае, Оегтапі...

А племена, которыя имѣютъ свов языки, 
суть слѣдующія:... Сарравивы, Маги, Кас- 
піВцы, Албанцы,.. Армяне, ИверіВцы, Лнб- 
раны (?), Сввеы, Еолхв, Саввы, Босфора- 
вѳ,... Бессы, Дардавы, Сарматы, Германцы-.

34. Вагтаіапт  *) аиіет депіев еі 
іпѣаЬіІаІіопев: АтахоЬіі, бгаесоваттаіае.

35.. АІЬапі сопіга руіав Савріав... Соп- 
Іга Саррадосев а рагіе дехіега Агтепі, 
НіЬегі,... Віггапі, ЗсуіЬае, СоІсЬі, ВовГо-

А Сарматовъ племена в вселенія: Ам&- 
всовів, Гревосарматы.

...Албанцы окивутъ вротввъ Васпій- 
свихъ воротъ... Противъ Каппадовійцевъ, 
съ правой сторовы Армяне, Иверы,.. Внр-

1) «соіііа іпдісе Р Соісѣвв Іпдіа АсЬаіа Воврогіаа Меоііа Ех Медіа Р». К.
2) фі&Мвог ргіогев тоеев ошіаваа іп Р  ех Ел аддШі К.
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гапі, Завпі фіі арреШшіиг Заппісеа ') (вдае 
Ропішп ехіепдепіев, иЪі еві ассеввпв АЪза- 
гое ві ЗеЬав(оро1І8 еі Нувдаіітѳп *) (дпод 
еві рогіпз) еі РЬавів вотеп. Шдиѳ Тгаре- 
20ПІ0 ехіепдшіаг Ьаес депіев...

36. Мопіев апіет вппі потшаіі ХП:... 
Саосавпа 3)...

37. Пптіпа апіет випі тадпа е( по- 
тіпаіа ХІЛ:~. (7) Тапаіа, Мепоігіив...4) 
ВогувіЪепев... Івіег ІНугіпв дпі еі БаппЬіия...

раня, Смен, Колхи, Босфорянѳ, Санин, 
Боторне называются Сан нн канн ■ прости
раются до Понта, гдѣ есть проходъ Абсаръ 
и Севастополь и Иссулимвнъ (это гавань) 
и рѣка Фаендъ. Эти племена простираются 
до Трапезунта...

А горъ названо 12: Бавказъ...

А рѣкн болыпія названы въ чисмъ 41:.- 
Танаидъ, МенорріВ (?),... Борисѳенъ,... 
Истръ Иллирійскій, онъ же Данубій»

ІМОМІМА РКОѴІМСІАКѴМ ОМЫІѴМ. ИМЕНА ВСЬХЪ ПРОВИНЦІЙ.
[Этогь списокъ інѣется въ одномъ Веронскомъ кодексѣ VI—ѴП в.; списокъ относится 
къ 297 г. ■ представляетъ собою цѣнный исторнческій источникъ, какъ это показали изслѣдо- 
ванія Моммзена въ АЬЬ. д. Ввгі. Акад. 1862. Ср. также \Ѵ. ОЬпевог^е, Біе гФш. Ргот. 

Ілаіе, I. БиіаЪ. 1889. — Тексты ОеодорЫ Ьаііпі тіп. ей. А. Кеіве, рр. 127—129].

4. Біоесѳвів ТЬгасіае ЬаЪеі ргоѵіпсіаз Ѳракійская дібцеза нмѣетъ чнсломъ 6
пошего VI: Еогора | ВЬодоре | ТЬгаеіа | провинцій: Европа, Родопа, Ѳравія, Эмн- 
Наешітопіоз | ЗсуіЬіа | Моезіа іпГегіог “). монтъ, Сквѳія, Нижняя Мезід.

13. О епіез ЬагЬагае дпае рнііиіаѵе- 
гнпі зоЬ ітрегаІогіЪив.

.—(19) ІоіЬапві,... (25) Ѵандаіі | Заг- 
гааіаѳ | Зсігі | Сагрі | ЭсуіЬае | ОоіЬі | 
|  Іпдіі | Агтепіі... •).

Варварокія племена, воторня рас
пространились при импѳраторахъ.

...Юеунгн,... Вандалы, Сарматы, Скирн, 
Варив, Скиѳы, Готѳы, Индійцы (?), Армяне...

Е Х Р 05ІТ І0 ТОТІѴ5 МѴМОІ .ОЛИСАНІЕ ВСЕГО МІРА И
ЕТ СЕГЧТІѴМ. НАРОДОВЪ.

[«Біпе кеортарЬівсЪе ЗсЬгіЙ (еіпев {гівсЬізеѣев МсЪі-СЬгівіеп) аоз дет Огіепі (от дм 3. 350 п. 
СЬг. ѵепаааі), ѵеІсЬе догсЬ І’(111е дев ЗіоЯа опд РгіасЬе дев Топа Ьегѵогга#1, іві ипа егЪаІІеп 
догсЬ еіпе ІаіеіпівсЬе ГГеЬегвеІхипд ѵоЫ аиа дет 5. «ГаЬгЬ. іп ЬагЬагівсЬет Ьаіеіп, тгогіп дав 
ОгіесЫвсЬе посЬ дигсЬзсЬіттегі, п. Л. Т. ехровШо (овив тиаді еі вепігат». ТепМе1-8сЬігаЪв 
ОевсЬ. д. гбш. ЬіОег. IIБ, стр. 1163.—Тексгь: ОеортарЬі Ьаі. шіп. ед. А. Кіѳаѳ, рр. 104—126]’

§ 20. Ногат аиіет [вс. Регвагат] ргоре Вблизи нхъ [т. е. Персовъ] жнветъ 
Заггасепогат дем де&Н, гаріпа вретапііпт племя Сарракеновъ, надѣющихся провести

1) Ваппідоіі Ех. || 2) увііііше Р, Саааоіітіп Ех, соггехіі В. || 8) Саасавав іп ЗсуіЬіа Ех. ||
4) «Меп.] Івштіпв Ех-, іп дио ЕвутпапіЬив Аіупв Аввораа ТЬепподив Егавітоа Кіив вциипіиг,
йеіпсіе ВогуаіЬепив». К.

5) Зсгіріига потіпит отоіит арид Віеаіот етеп<іаІа 1е#ііаг. Содд. ЬаЬепІ: Кодоре, Тгасіа,
Ешоваапив (ипде Зееск, N01. дірі. р. 248, Етоатопв іешріатіі), 8сіііа, Мівіа іпіегіогі.

6) Содд. ЬаЬепі: Іоіип і̂... Зсііае... Аппепі. аіпдіі: 8іп(1і ѵеі Ѵіпі<3і МисНег. Іадаеі рціоп. 
Кіеве. ѴіпиН гевШиіІ МпеІІепЬоПив арид 8ееск, Ш іі. діртіі. р. 252.
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вааш ѵііат (гапвдееге: ѳі тпііегев аішгі іп 
еов гертаге.

§ 57... Наес Раппопіа геро. (̂ иае адіа- 
сеі ігапв Яитеп Бапатіат, допв ЬагЬаго- 
гат Загтаіпт езі.

всю свою жязнь въ грабехѣ; а говорятъ, 
что надъ нння царствуютъ женщнны.

...Такова обдасть Паннонія. Въ приле
жащей къ ней странгъ за рѣкою Данувіемъ 
жнветъ варварское плена Сарматовъ.

ОІѴІ5ІО ОКВІ5 ТЕККАКѴМ. РАЗДЪЛЕНІЕ ЗЕМНАГО ШАРА.

[Перечевь геограоическиіъ названій съ краткннъ указаніеиъ границъ и величины земель, со
ставленный ве поаднѣе конца IV в. по Р. Хр. на основаніи трудовъ Агриппы. Си. ТеиГГеI- 
8сЬтгаЪе, ОевсЬ. й. гОт. Ьіиег. П 8, стр. 472. — Текстъ: СеодгарЪі Ьаі. тіпогев ед. А. Віеае.

Рр. 16—20].

11. вегтапіа отпів е( Басіа. Гіпшпіиг Вся Германія н Дакіл. Ограничиваются
аЪ огіепіе Яатіпе ѴівИа... съ востока рѣкой Вистлой»

14. Басіа. Гіпііиг аЪ огіепіе йеэегіо 
Загтаііае, аЬ оссійепіе Оашіпе Ѵівііа, а 
веріепігіопе осеапо, а тегідіе ватіпе Нів- 
Іго; раіепв іп Іопвііпдіпе |Х|СС т іііа *), 
Іаііішіо япа сортовсііаг т. р. СССЬХХХѴІ.

15. Загтаііа, ЗсуіЬіа, Тангіса. Нае 6- 
піппіпг аЬ огіепіе іпдов топіів Сапсаві...9), 
аЪ оссідепіе бшпіпе ВогувІЬепе, а веріеп- 
Іхіопе осеапо, а тегідіе рготіпсіа Ропііса. 
Ьопвіішіо тШа раввш БССССЬХХХ, 1а- 
Іііпдо БССХѴ.

Дакія. Ограничивается съ востока пу
стынею Сарнатіи, съ запада рѣкой Вястлой, 
съ сѣвера океанохъ, съ юга рѣкой Истромъ; 
простирается въ длину на 1200 тыс., ши
рина, поскольку извѣстна, —  886 т. ш.

Сарматія, Скноія, Таврика. Онѣ огра
ничиваются съ востока хребтами горн 
Кавказа.», съ запада рѣкою Борисѳеномъ, 
съ сѣвера океанонъ, съ юга Понтійской 
провинціей. Длина 980 тыс. шаговъ, ши
рина 715.

18. Аппепіа еі таге Сазріпт дааедае 
сігса депіев зппі ад осеапнт. Еіпіппіпг 
аЪ огіепіе осеапо Зегісо, аЪ оссідепіе іа&ів 
топіів Сапсаві....3), а веріепігіопе осеапо, 
а тегійіе топіе Таого. Іп Іопвііпдіпе шіііа 
раввпв СССС 4); Іаііішіо ССЬХХХ.

Арненія, Васнійское море и окружаю- 
щія племена до океана. Ограничиваются 
съ востока Серическнмъ океаномъ, съ эа- 
пада хребтами горн Кавказа...., съ сѣвера 
океаномъ, съ юга горою Тавромъ. По длинѣ 
400 тысячъ шаговъ, ширина 280.

1) «ХСС, от. шіііа Р, йесіез сепішп тіііа 2).» Віеве. || 2) оСаисаві: еі тагі Сазріо аЛй. В л
В. || 3) «Сапсаві: еі тагі Сазріо аАй. I).—осеапо вс. БсуіЫео». В  || 4) СССС;] ССССЬХХХ; 2).» В.
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МОТІТІА ОЮМТАТУМ. ПЕРЕЧИСЛЕНА ПОЧЕТНЫХЪ 
ДОЛЖНОСТЕЙ.

[Оффиціальный еоисокъ прндворвыхъ, граждаискихъ и военныхъ чиновъ Римской ииперіи, 
составленный около 410 г., важный источникъ для статистики позднѣйшаго времени Римской 
державы. — Текстъ: Йоііііа «НвпіШат. Ассейапі поііііа игЬів Сопзіааііпороіііапае еі Іаіегсаіі 

рготіпсіагит. ЕсіШі Оііо Зееск. Вегоііпі МОСССЬХХѴІ].

Извлечения н переводъ А. I. Мале и на.

И оііііа й івп ііа іат  о т п іа т ,  Іа т  сі- 
а і і іа т  даат т і і і іа г іа т ,  іп рагІіЪав 

Огіепіів.

ХШ. 8оЬ (Ивровіііопе нігі іііивігів со- 
тііів васгагит Іагдіііоппт:

Сотйев Іаг^іііопат рег отпев (Ііосевев. 
Сотііев соттегсіогат: 

рег Огіепіет еі Аееуріат. 
рег Моевіат, ЗсуіЬіат е* Ропіит. 
рег Шугісат.

Перечнсленіе всѣхъ почетныхъ дол
жностей, вакъ гражданскихъ, тавъ н 

военныхъ, въ странахъ Востова.

Въ распоряжепін нресвітлаго мужа 
вомита священныхъ денежннхъ милостей.

Комнты денежныхъ милостей по всѣмъ 
областямъ.

Комиты торговыхъ сношеній: 
на Востовѣ и въ Эгнптѣ, 
въ Мизін, Свнѳін н Понтѣ, 
въ Иллнривѣ.

XXVI. 8оЪ (іівровіМопѳ нігі вресІаЪіІів 
аісагіі (Ііосевеов ТЬгасіагпт ргооіпсіае іп- 
ігавсгіріае:

Бпгора
ТЬгасіа
Наетітопіпв
ВЬодора
Моевіа весапсіа
ЗсуіЬіа.

Въ распоряжевіп пмевятаго мужа, на- 
мѣстннва области Ѳранійсвой, находятся 
нижеперечисленная провинціи:

Европа
Ѳракія
Эмнмонтъ
Родопа
Мнзія вторая
Свиѳіл.

XXXIX. 8иЬ (Іівровіііопе иігі вресіа- 
Ъііів (Іасів ЗсуіЬіае:

Сапенв еяаііат всаіагіогат, Засідааа. 
Сипеав еяаіШт Зоіепвіат, Сарісіааа. 
Сапеоз едаііат ЗіаЫевіапогат, Сіі. 
Сапеав едаііат ЗіаЫевіапогат, Вігео. 
Сапеав едаііпт саІаГгасІагіогат, АгаЪіо. 
Сппепв едаііат агтівегогат, Аедіввов. 
Сапеав едаііат Агсадат, Таіатопіо.

АохіНагев:
Мііііев паисіагіі, Пааіапа.
МіШез варегаепіогев, Ахіароіі.

Въ распоряженіи именитаго мужа вождя 
Свнеіи:

Блннъ всадвиковъ щнтоносцевъ, Саквдава. 
Влинъ Соленсквхъ всадвивовъ, Капидава. 
Блинъ конюшнхъ всадниновъ, въ Кін. 
Клинъ вонюшихъ всадннвовъ, въ Ввреѣ. 
Кливъ пандырныхъ всадннковъ, въ Арувіи. 
Клннъ тѣлохраннтелей всадннвовъ, Эгвссъ. 
КлннъАркадскихъвсаднивовъ,0»Таламонін.

Вспомогательные:
Корабельные воины, Флавіана. 
Легковооруженные моряки, въ Аксіуполѣ.

XXXIX, т. 3: «Засміаиа ІЫп. ТаЬ. РіЫ.» Зееск. — V. 6: «Вігое ІНп. ВерЛ) ТНеорН. 8ітп. 
П, 16. Вегео ТаЬ. Віг&Гоп, Вігеоп Паи. Зееск.—V. 16: «ФіпідаМіа Іііп. Діѵоуетеіа Ріоі. Біпо&евзіа 
Дам.» Зееск,—V. 16: «всгіЪ. Яоиіосішіо». Зееск.
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МіШѳв ЗсуіЬісі, Сагбо.
Мііііез весипді Сопзіапііпі, Тгозтіэ. 
Мііііев ЗсукЪісі, БігіроіЬіа.
Мііііев ргіті Сопвіапііапі, Ноаіодиго, 
Мііііез даіпіі Сопвіапііапі, Заізоаіа. 
Мііііез ргіті бгаііапепвѳз, Сгаііапа.

Скиоскіе воины, въ Еарсѣ.
Вторые Константиновы вовны, Тросмида. 
Свнѳскіе воивы, Дврнгоѳія. 
ПервыеКонстантнновы воины,въНовіодурѣ. 
Пятые Константиновы воины, Сальсовія. 
Первые Гратіановы воивы, Гратіана.

МАККАТЮГМІ5 ОКОО ОЕ РКАѴІ- РАЗСКАЗЪ О ЗАБЛУЖДЕНІЯХЪ ДІОС- 
Т А Т Е  ОЮ5СОКІ АІ.ЕХАМОКІІМІ. КОРА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

[Событія, изложенный въ разсказѣ, относятся ко 2-й пол. V в. по Р. Хр. — Текстъ: Согрпе 
всгіріогит ессіеаіазі. Іаііпогнт. Ѵоі. XXXV, 1—2. Еріаіиіае ітрегаіогит ропіійсит аііогот 
іпйе аЪ а. СССЬХУІІ падае а(1 а. БЫІІ «Іаіае. Аѵеііапа диае йісііиг соііесііо. Вес. Оііо Онеп» 

іЪег. УіпйоЬ. 1895—98. Рага 2, рр. 791—795].

1. Ровіеадпат Біовсогав Аіехапсігіпив 
ерівсораз [диі] рго Гасіі зпі дааіііаіс, ід 
езі диіа сопвепзегаі ЕаіусЪеІі Ьаегеіісо еі 
датпаѵіі Паѵіагтт ерізсорот саіЬоІісит 
СопзЬапітороШашіт, арпд Саіседопат 
<1ат> а ргіпсіре запсіае тетогіае Магсі- 
апо 1) даат аЬ апіісіз роІевШіЬпв ѵеі 
сапсіа вуподо <1атпа1и8 езі, Ргоіегіпв са- 
іЬоІісав 61 васег(І08. (2) інпс ТішоіЬеов 
ргезѣуіег, сиі со$оотеп егаі ЕНигоз, еі 
Реігиз (Ііасопав весіаіогез Біовсогі аЪ Аіе- 
хапдгіпа ве ессіеэіа верагагапі. даов сат  
Ргоіегіав ерізсораз ад тіпівіегіит ргоргіат 
геѵосаге поп роззеі, пігптдие датпаѵіі. 
тогіао ргіпсіре Магсіапо соііесіів іпгЪів 
Ьаегеіісогат ТітоіЬеп8 еі Реігпз ѵепіппі 
Аіехапдгіат ек огйіпаіиг аЬ Ьаегеіісіз Ті- 
шоіЬеиз ѳрізсориз. дао ідііиг арид Аіехап- 
дгіат ерізсорі соерегппі евве. (3) апіе ігі- 
диит равсЬае, дао сепа дотіпі сеІеЬгаІог, 
сопдпсіів аЬ Ьів регдііів оссідііпг іп ессіе- 
віа вапсіае тетогіае Ргоіегіав, ад диат 
ее Итоге сопіаіегаі, іЪідаѳ варга дісіо діе 
іп Ьаріівіегіо оссідііиг Іапіаіпг еісііаг е( 
іаппв іпсепдііаг сіпегездае ірзіав враг^ап- 
Іаг іп ѵепіоз. (4) іпіегеа Ьео а) зитіі іт - 
регіпт. ад диет Іапіі іасіпогів саіЬоІісо- 
гига диегеііа регѵепіі: сопіга диов Ьаеге- 
іісі 8арр1ісагап( реіепіев, пі Саіседопепвів 
вуподив аЬоІегеІпг, е сопіга іііі ѵіпдісіат

Послѣ того вавъ Алевсандрі&свіА епн- 
скопъ Діосворъ соотвѣтственпо качеству 
своего поступка, т. е. за то, что онъ сталъ 
ва сторону еретика Евтихнта н осудилъ 
Флавіана, православнаго епископа Кон- 
ставтинопольскаго, былъ осужденъ въХал- 
кидовѣ какъ святой памяти государемъ 
Марвіаномъ, такъ в придворными властями 
в всѣмъ соборомъ, дѣлается православннмъ 
святителемъ Протерій. (2) Тогда пресви- 
теръ Твмоѳей, по прозванію Эллуръ, н 
діаконъ Петръ, послѣдователи Діоскора, 
отдѣлились отъ Алексавдрі&ской церкви. 
Такъ какъ епнскопъ Протерій не могъ 
отозвать ихъ обратно къ нхъ служенію, 
то обоихъ осудилъ. По смерти государя 
Маркіана Тимоѳей н Петръ, собравъ толпы 
еретиковъ, являются въ Александрію, и 
Тнмоѳей ставится еретиками во епископа. 
Такннъ образонъ у Александрійцевъ стало 
два епископа. (3) За три дня до пасхи, 
когда празднуется вечеря Господня, на
нятыми ими негодяями святой памяти 
Протерій убивается въ церкви, въ которую 
онъ прибѣгвулъ въ страхѣ; тамъ въ кре- 
щальвѣ въ вышесказавный день онъ уби
вается, растерзывается, выбрасывается, 
трупъ ею сохвгается н пепелъ развѣввается 
по вѣтру. (4). Между тѣмъ Левъ встунаетъ 
на престолъ. До него доходить жалоба

1) А. 450-457.
2) Ьео I, 457—474.
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православныхъ ва такое злодѣяніе; про- 
тивъ вихъ еретика обратилась съ прось
бою, чтобы были отмѣиены постановлены 
Халкидоиснаго собора, и съ своей стороны 
требовали возмездія за вреступленіе. (5). 
Имвераторъ, прпзвавая слишкоиъ тяже- 
лымъ, чтобы таквмъ путемъ мучились свя
щенники, которнмъ иди возрастъ, или  сла
бость сгілъ, пли  бѣдность препятствовал! 
принимать на себя этотъ трудъ, напра- 
вляетъ во всему Востоку чиновников*, а 
тайже и евископъ Апатоліб направляегь 
своего діавова Аскливіада для того, чтобы 
чрезъ нихъ всѣ тѣ епископы, которые 
были собраиы въ Халкодовѣ, узвалв, чтб 
произошло въ Алексавдрів. (6). Онн отпи- 
сываютъ, что Халкидонскій соборъ дол- 
женъ быть защиіцаемъ даже до пролитія 
крови, такъ какъ онъ держался той самой 
вѣры, которую установвлъ соборъ Никей- 
скій; а Тимоѳей ве только-де ве числится 
среди епископовъ, во даже лишается имени 
хрнстіанина. Поэтому другой Тпмоѳей ста
вятся епископомъ въ Алексавдрію. Вскорѣ 
тотъ Тимоѳей изгоняется п посылается въ 
ссылку въ Херсонъ; еретикъ Петръ также 
обращается въ бѣгство. (7) Пока былъ 
жввъ пмператоръ Левъ, епископъ Тимоѳей 
спокойно жилъ въ Алексавдрів; но когда 
престолъ занялъ Василпскъ, онъ началъ 
осуждать Халкидонскій соборъ и изгонять 
православвыхъ. Тогда тотъ осуждевпый 
Тнмоѳей, получи въ свободу, пріѣхалъ въ 
Константинополь и возвратилъ на мѣста 
осужден иыхъ еретнковъ...

МАККАТЮ ОЕ ІМРЕКАТОКІВѴ5 РАЗСКАЗЪ ОБЬ ИМПЕРАТОРА» 
ООМѴ5 ѴАІ-ЕМТІМІАМАЕ ЕТ ВАЛЕНТИНІАНОВА И ѲЕОДОСІЕВА 

ТН Е0005ІАМ АЕ. ДОМА.

(Небольшой разсказъ нензвѣстнаго автора, современника и почитателя императора Ѳеодосія П. 
іздалъ впервые ТЬ. Мошшаеп, Моппга. Оегш. ѣіві. Аисіогит ап^иіавіт. у. IX, рад. 629—630.

Вегоі. 1892].

2. Ѵаіепв... сит айѵетаив ОоіЬоз, диі Валентъ..., предпрпнявъ несчастный по- 
ТЬгасіаз рорпІаЪапІиг, іпіеіісііег тоѵівяеі ходъ противъ Готѳовъ, опустошавшихъ

1) С?, вевіа іе потіне Асасі (Сотр. всгірі. ессіев. т. XXXV, 1, р. 440 ад.), 16: ѵіх Тіто- 
іЬепа іІІе йереііііиг, Реігиа, шіиііиг іп ехіііит СЬегвопеоае ТітоіЬеав, даі Іоспв іп Ропіо 
ев( аЬйііав. — АЫаііо ех девИ» Асеаеіі (іЪісІ. р. 2, рад. 795 ад.), 12: ТітоіЬеш Ьегеіісов тіиііиг 
іп ехіііит Сегаопат, даі Іоспв еа( іа Ропіо.

всеіегів ровіаіапіев. (5) сопяЫегапв ітре- 
гаіог пітів «886 вгаѵе ѵехагі іаоіо Шпеге 
ваоепіоіев, даогот ааі аеіав апі іпбгтііаз 
апі раирегіав Ьппс ІаЬогет впЬіге ргоЬі- 
ЪеЪаі, дігідіі рег Іоіпт Огіепіет та^івігі- 
апо8, йігізіі е( Апаіоішв ерізсорпв Авсіе- 
ріайега сііасоппт впит, рег дпов отпев іііі 
ерівсорі, диі СаІсеАопат ійегапі сопрте- 
дай, диій Аіеіапсігіае дезіит в И, адповсѳ- 
гепі. (6) дпі гевсгіЬипі СаІсЬесіопепзет ву- 
пойит ивдие а<1 вапвшпет йеіепсіепйат 
евве, диіа поп аііегат бйет іепеге диат 
вупойпв Яісаепа сопвіііиіі; ТітоіЬеит ѵего 
поп воіит іпіег ерівсоров поп ЬаЪегі, вей 
еііат СЬгівІіапа арреііаііопе ргіѵагі. дао 
Гасіо йі аііег ТітоіЪеив ерівсорив Аіехап- 
Йгіае. ѵіх іііе ТітоіЬеив сІереІШиг еі тіі- 
іііиг іп ехіііат Сегвоп *); Гидіі еі Реігав 
Ьаегеіісиз. (7) диатйіи ѵіхіі ітрегаіог 
Ьео, ТітоіЬеив ерівсориэ Аіехапйгіае ѵіхіі 
диіеіе. вей сит Вавііібсив оссираввеі ітре- 
гіит, датпаге соеріі Саісейопепвет вупо- 
йцт еі Іидаге саіЬо1ісо8. Іипс іііе Тіто- 
ІЪеив Йатиаіив ассеріа ІіЬегШе Сопвіап- 
ііпороііт ѵепіі е( йатпаіов Ьаегеіісоз Іосів 
виіз геййійіі...
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ехегсііит, роепав йеЬіІав васгііевіо, атіэво Ѳравів, потеря» вое вовсво, самь быль
отпі ехегсііп, аЪ ЬовІіЪиз сопсгетаіав ех- сожхевъ вевріятелямн и такнмъ обраэомь
репііі. вовесъ должвое вавазавіе за свое свято

татство.

ІгдСЕКТАКѴМ ТКАСОЕОІАКѴМ ОТРЫВКИ ИЗЪ НЕИЗВЪСТНЫХЪ
РКАСМЕЫТА. ТРАГЕДІЙ.

[Зсаепісае Вот. роевів Гга^тепіа іегіііз согів гес. О. ВіЪЪеск. Уоі. I: Тг&зісогат Гг&ртіепіа].

Р. 301, Гг. ХСІѴ [Іавоп].
Коп соттетого диой «Ігасопів ваеѵі воріѵі Л ве увомвваю ни о томьу что усы-

ітреіпт, пвіъ вападевіе свврѣваго дравова, ви о
Коп диод сіотиі ѵіт Іаигогат еі ведеіів томъ, что одолѣлъ силу быковъ в рувв 

аппаіаѳ тализ. вооружевваго восѣва.
(СЬагівіиз р. 262 Р.) «Мейеае ввпі ѵеі Еппіапае ѵеі Ассіапае, а<1 ЕогірМів

ѵ. 476 вдд. ехетріпт». КіЬЬеск.

Р. 303, Гг. ХСѴІІІ.
Ахепа Ропіі рег Ггеіа СоІсЬов йеодие <іе- Навовецъ а по негостепрінмвымъ во-

Іаіов асІЬаеві. дамъ Понта былъ принесевъ въ Колхамъ 
и останова лея тамъ.

(Сотр. #1038. Ьаііп. VI, р. 614). «...Медо Распѵіі ігіЬаіі Ѵеіскегив». КіЬЬеск.

САКМЕЫ СООІСІ5 Ѵ АТІСА М  
СѴІѴ50АМ.

СТИХОТВОРЕНІЕ ИЗЪ ОДНОЙ ВАТИ
КАНСКОЙ РУКОПИСИ.

[Текстъ: АпіЬоІодіа Ьі&ііпа віѵе роевіа Ьаііпае зпрріетепіат. Вес. А1. ВГезе. Раге ргіог, Газе. II
(Ьірз. 1870), р. 289, № 854].

ТКАІАИѴ8.

Саевагеов (оіо геГегепв Ьіс огЬе ІгівтрЬоз 
N0(08 егаі типёо диопЛат ріеіаіе ветепіі. 
Іпйііив ехігетов репеігаѵіі ѵісіог ад Іп<1о8, 
ВеШкеговдие АгаЬав е( СоІсЬов впЪ іадо

тізіі,
Агтепіа еі РагіЬов рероііі ВаЬуІопе зиЬасІа 
Еі <1е<1і1 АІЬапів ге^ет, дпоз ѵісегаі агтів.

ТРАЯНЪ.

Этотъ император*, получввшій цезар- 
свіе тріуифы со всего свѣта, былъ взвѣ- 
стенъ нѣвогда міру прославлеввнмъ бда- 
гочестіемъ. Славвымъ вобѣдвтелемъ про- 
ввкъ онъ до живущнхъ ва враю свѣта 
Ивдійцевъ, послалъ подъ иго вовнствев- 
выхъ Арабовъ н Колховъ, врогвалъ изъ 
Арневів Пареявъ, воворввъ Вавиловъ, в 
далъ даря Албавцамъ, воторыхъ вобѣдвлъ 
оружіемъ.

Конѳцъ второго тома.
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