
Еще два нѳизданныхъ произвѳдѳнія Кон
стантина Манасси· 

Въ послѣднее время византологи могли знакомиться и съ мелкими 
прозаическими текстами Константина Манасси, значеніе котораго для 
византійской литературы до сихъ поръ опредѣляли лишь на основаніи 
его стихотвореній, обширной хроники и отрывковъ любовнаго романа. 
Скоро послѣ того, какъ нами были опубликованы монодія Манасси на 
кончину Ѳеодоры КонтостеФанины и утЬшительное слово къ мужу 
умершей Ѳеодоры1), К. Ноша издалъ монодію Манасси на смерть 
щегленка и прощальное слово къ императору2) и L. Sternbach напе-
чаталъ рядъ другихъ, подобныхъ же текстовъ Манасси, а именно: 
описаніе придворнаго карлика3), описаніе ловли зябликовъ и чижиковъ 
и отрывокъ монодіи на какого-то родственника царствующаго домаé), 
далѣе, описание стѣнной мозаики, представляющей Землю въ видѣ жен
щины, окруженной разными плодами и животными, и другое описаніе 
рельефа съ изображеніемъ Одиссея, подающаго Киклопу вино5). Къ 
этимъ изданіямъ мы прибавляемъ теперь на слѣдующихъ страницахъ 
еще два новыхъ риторическихъ сочиненія Манасси: описаніе соколи
ной охоты и рѣчь, обращенную къ императору Мануилу. 

1) Μονωδία επί τη σεβαστή κυρ$ Θεοδώρα и Παραμυθητικον εις τον σεβαστον κυρον 
Ίωάννην τον Κοντοστε'φανον, Визант. Временникъ 1900, VII, 621—645. 

2) Μονωδία επί άστρογληνω αύτου τεθνηκοτι и Ένοδιον προς <τον βασιλε'α), Einige 
unedierte Stücke des Manasses und Italikos, Wien 1902, S. 3—9 и 12. 

Β) Έχφρασις ανθρώπου μικρού, Symbolae philolog. Polon. Ludovico Ćwikliński, Leo-
poli 1901, p. 11—20. 

4) Έκφρασις αλώσεως σπίνων χα\ άχανθίδων и Μονωδία έπι τω χυρω Άλεξίω, Eos 
1902, VII 180—194. 

5) Έκφρασις εικονισμάτων εν μαρμάρω κυκλοτερε?, κατά μέσον μεν τυπούντων την 
γη ν εν μοραζ γυναικός κτλ и Έκφρασις εικονισμάτων εν μαρμάρω κυκλοτερε?, κατά μέσον 
μέν εχόντων τον Κύκλωπα κτλ., Jahreshefte des Österr. Archäolog. Instituts 1902, V 
Beiblatt S. 74—94; первое описаніе было уже издано НегсЬег'омъ въ 1865 г. 
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Въ первомъ пропзведеніи ("Εχφρασις κυνηγεσίου γερανών), походя-
щемъ по сюжету и нѣкоторымъ подробностямъ изложенія1) на выше
упомянутое описаніе ловли зябликовъ и чижиковъ (=Fring.), Манасси 
описываетъ снаряженную императоромъ Мануиломъ охоту, при кото
рой удалось автору присутствовать въ качествѣ очевидца. Онъ по
дробно изображаетъ сбрую охотниковъ, выступающихъ верхомъ съ 
соколами на рукахъ и сопровождаемыхъ стаею собакъ; онъ искусно и 
оживленно излагаетъ разные интересные моменты измѣнчивой борьбы 
соколовъ съ журавлями, которые превосходятъ первыхъ сравнительною 
громадностью тѣла, но все же, наконецъ, падаютъ подъ ударами ост-
рыхъ соколиныхъ когтей; онъ обстоятельно описываетъ видъ и перья 
не только принесенныхъ охотниками соколовъ, но и журавлей, уби-
тыхъ во время охоты. При этомъ авторъ, конечно, не забываетъ 
вплетать въ описаніе и лестные отзывы объ отличающемся всѣми те
лесными и душевными преимуществами императорѣ. 

Второй текстъ (Προς τον βασιλέα κυρόν Μανουήλ τον Κομνηνόν) 
не менѣе интересенъ, a, кромѣ того, имѣетъ еще особое значеніе въ 
виду затронутыхъ въ немъ историческихъ событій. Къ сожалѣнію, 
разъясненіе этихъ событій и пріуроченіе ихъ къ опредѣленному вре
мени и къ извѣстнымъ историческимъ лицамъ встрѣчаютъ не мало 
затруднения, благодаря обычаю тогдашнихъ витій, котораго придер
живается и Манасси: онъ уклоняется отъ всякаго обозначенія хроно-
логіи въ разбираемыхъ имъ данныхъ и отъ названія по имени дѣйству-
ющихъ лицъ, ограничиваясь общими выраженіями и неопределенными 
намеками, которые современникамъ, находящимся подъ свѣжимъ впе-
чатлѣніемъ событій, положимъ, были вполнѣ понятны, но для насъ 
нерѣдко остаются темными или загадочными. 

Исходною точкою для хронологическаго опредѣленія занимающаго 
насъ текста можетъ служить 327-ая строчка, гдѣ упоминается о 
Египтѣ. Тутъ значится: «Придутъ вельможи изъ Египта, гласитъ 
псалмописецъ; да дѣйствительно, они пришли и принесли уже дань». 

1) Напр., строка 45=Fring. 43: και άλλοτρίαν φυλλάδα περιεβέβληντο; 5Î=Frmg. 78: 
κατά $6$?ου τινός ηκοντίζετο; 59=¥τ, 30: τί γαρ κωλύει και (καν?) τη γραφή κατατρυφήσαί 
με του θεάματος; 76=Fr. 27: ειπόμην ài και αυτός το τέλος της τηλικαύτης σπουδής έπο-
ψο'μενος; 9ö=Fr. 53: ουκ οίδα τούτων το όνομα; 109=Fr. 30: εσχε (leg. είχε) δε ώδε τα 
κατ αύτο; 190 = Fr. 23: πολλών ιξευτών ολυμπιάδων μεστός μυρίοις τε τοιούτοις άγώσιν 
ένηθληκώς, cf. Chroń. 6669; £26=Fr. 108: παθών μάλλον η δράσας; £38=Fr. 110: θροΰς; 
τον αέρα έγέμισεν (Leg. έγέμιζεν); 297=Fr. 190: άσπαστον έδόκει τά χρήμα ταύτης τής 
άγρας και έπιτερπες όμου και ουκ έ'γκοπον (cod. U falso τής άγρας ταύτης επιτερπες) 
308=Fr. 61: περιέχασκον τον αέρα και τάς νεφέλας περιεσκοπουν. 
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Эти слова ясно намекаютъ наэкснедицію, предпринятую ишіераторомъ 
Ыануиломъ вімѣстѣ съ королемъ іерусалимскимъ Амальрихомъ. Зна
чительный византійскій ФЛОТЪ, подъ начальствомъ Андроника Конто-
ci еФана, отправился 8-го іюля 1169 г. въ Египетъ, гдѣ ромеи цѣлые 
мѣсяцы держали въ осадѣ городъ Дамьетту, но рѣшительнаго успѣха 
не имѣли, отчасти вслѣдствіе медлительности и подозрительнаго пове-
денія палестинскаго союзника; Андроникъ 4-го декабря снялъ осаду 
и вернулся домой. Несмотря на это, въ началѣ 1170 г., чтобы пре
дупредить новый походъ Мануила, явились въ Константинополь послы 
египтянъ и изъявили готовность платить Византіи ежегодную дань; 
Мапуилъ же, раздосадованный неудачей византійскаго Флота, не со
гласился на мирныя ихъ предложенія (Сінпат, ρ, 280,7: Αιγυπτίων 
2έ ό δήμος... πρέσβεις ες βασιλέα στει'λαντες τακτόν τι χρυσίον ανά παν 
εκείθεν κομισεσθαι έτος ΊΡωμαιοις ώμολόγουν; ср. и Nicet. Chon. 
p. 219,13). Итакъ самымъ раннимъ временемъ для составленія рѣчи 
Манасси представляется весна 1170-го года. 

Перейдемъ теперь къ разъясненію описанныхъ въ рѣчи угро-ви-
зантійскихъ отношеній, которыя Манасси самъ обозначаете главнымъ 
предметомъ своего похвальнаго слова (строка 120). По его изображе
н а , эти отношенія, благодаря политическимъуспѣхамъ императора Ма
нуила, въ то время приняли совсѣмъ другой, почти невѣроятный видъ: 
«Кто изъ прежнихъ царей ромеевъ покорилъ непобѣдимыхъ панноновъ 
(=угровъ), народъ многолюдный, смѣлый, опытный въ войнѣ, гордый, 
любящій свободу и страшный всѣмъ врагамъ? Нынѣ же все измѣни-
лось: смѣлые панноны теперь малодушны и покорны и, принося по
дарки, тебя, о царь, признаютъ своимъ властелиномъ» (строк. 123, 
147 и 296). При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе и на другой на-
мекъ; въ 37-ой строкѣ читаемъ: «Еще витіи и не заговорили о при
нуждении Египта къ уплатѣ дани, а ты, о царь, между тѣмъ уже по-
летѣлъ къ трибалламъ и геиидамъ, и изъ земли панноновъ ты принесъ 
своимъ «птенцамъ неслыханную доселѣ добычу». Изъ этого явствуетъ, 
что упомянутая ораторомъ перемѣна въ угорскихъ дѣлахъ приходится 
въ послѣдовавшее за египетской экспедиціей время, то-есть, она про
изошла не раньше весны 1170-го года. 

Мануилъ многократно воевалъ съ уграми, но послѣ полнаго ихъ 
пораженія въ 1167 г. дальнѣйшихъ непріятельскихъ столкновеній съ 
ними не было, и для Угріи наступило, по крайней мѣрѣ до смерти 
Мануила, мирное время. Такому положенію дѣлъ виолнѣ соотвѣт-
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ствуетъ изложеніе Манасси, не говорящаго о войнѣ и кровавыхъ бит-
вахъ, a наоборотъ, не разъ онъ указываетъ на то, что Мануилъ безъ 
всякаго кровопролитія достигъ покоренія Угріи. Въ 153-ой строкѣ, 
напр., говорится: «О солнце, какія дѣла ты увидѣло! безъ кровопро
лития народъ отважный и воинственный отъ одного рева ромейскаго 
льва вздрогнулъ и добровольно взялъ на себя иго рабства» (ср. и 
строку 274). Подходящее къ этимъ словамъ Манасси положеніе въ 
исторіи Угріи послѣ 1170-го года можно найти лишь въ 1173 г., 
когда послѣ внезапной смерти короля СтеФана Гейзича (н-4-го марта)^ 
престолъ угорскій мирно перешелъ ко второму сыну Гейзы, бывшему 
наслѣднику византійскаго престола, кесарю Алексѣю, царствовавшему 
подъ именемъ Бѣлы Ш-го. Какое значеніе упомянутая перемѣна въ 
Угріи имѣла для византійской имперіи, лучше всего выяснятъ слѣдую-
щія соображения К. Я. Грота1): «Императоръ Мануилъ могъ чув
ствовать себя удовлетвореннымъ. Совершилось въ концѣ концовъ безъ 
новой траты силъ и кровопролитія то, чтовътеченіеслишкомъ20 лѣтъ 
составляло постоянный предметъ его помысловъ, было главнѣйшею 
цѣлью его угорской политики, и это счастливое событіе, рядомъ съ 
тѣмъ, что уже было достигнуто продолжительными войнами, то-есть 
рядомъ съ отторженіемъ отъ Угріи двухъ важныхъ областей (Далма-
ціи и Срѣма), являлось огромнымъ политическимъ успѣхомъ. На пре
столъ угорскій вступилъ не только византійскій кандидатъ и близкій 
родственникъ императора, но лицо, связанное съ Византіей еще болѣе 
прочными и глубокими узами, — лицо, проведшее тамъ, въ средоточіи 
византійской культуры и православія,10 лѣтъ своей юности, получив
шее греческое воспитаніе и образование,—наконецъ лицо съ благород-
нымъ характеромъ, на преданность котораго можно было расчитывать. 
Отнынѣ Мануилъ дѣйствительно могъ считать свое государство обез-
печеннымъ на сѣверѣ, какъ оно до его смерти на дѣлѣ и было». Изъ 
всего явствуетъ, что восшествіе на престолъ угорскій Бѣлы Ш-го 
дѣйствительно оказалось торжествомъ политики императора Мануила, 
и восторженные отзывы Манасси объ этомъ неслыханномъ и безпо-
добномъ успѣхѣ (см. строк. 40, 123, 166 и 274) отнюдь не лишены 

1) Конст. Я. Гротъ, Изъ исторіи Угріи и славянства въХІІ вѣкѣ (1141—1173), 
Варшава 1889, стр. 409. Этотъ основательный трудъ представляетъ собою важное по-
собіе византологамъ при изученіи названной эпохи и заслуживалъ бы почетнаго от
зыва на стр. 1076 библіограФическаго обзора, прибавленнаго К. Крумбахеромъ ко-
2-му изданію «Исторіи византійской литературы». 
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основанія. Подобный взглядъ на важность этого событія для Византіи 
встрѣчается и въ другихъ современныхъ памятникахъ визаитійской 
литературы, напр., въ одной рѣчи знаменитаго Евстаѳія Солунскагох), 
изданной сперва ТаФелемъ (De Thessalonica ejusque agro p. 401 — 
432), a затѣмъ въ болѣе исправномъ видѣ В. Э. Регелемъ (Fontes 
rerum byzant. I, 24 — 57). Восшествіе Бѣлы Ш-го на престолъ предста
вляется и Евстаѳію въ томъ свѣтѣ, будто бы одинъ Мануилъ возвелъ 
его на престолъ и утвердилъ его правителемъ Угріи, см. стр. 40,12 
ел.: θαύμα...επί θαύματι εσται, οτι ου μόνον ρήξ εκείνος εκ νότου πεφοί-
τηκεν εις ήμας2), αλλά και έξ ημών έναγχος έτερος τοις βορείοις των 
Παιόνων μέρεσιν εσταλται ουδέν έλάττονος γης άρχων, ει μη και μάλλον 
άπείρονος, ίνα και βασιλείς έφ' ήμας στέλλοιντο τόν επί πάντων όψόμενοι 
αυτοκράτορα και το κράτος αυτοϊς έπισφραγισόμενοι, και βασιλείς αύθις 
αφ' ημών θεραπεύειν έπιταττόμενοι, ώς είναι τους μεν άλλους αρχηγούς 
άρχοντας έπί τους υπ' αυτοΐς, τον δε -η^ίτιρον αυτοκράτορα βασιλέων βα
σιλέα και παμβασιλέα έπ* εκείνους. Въ томъ же смыслѣ высказывается 
и Киннамъ (стр. 287,6 ел.): ρήγα τοι'νυν αυτόν (seil, τόν Βελαν) άνει-
πών επί Ουννικής συν τη γυναικί επεμψεν... ό δε βασιλεύς επειδή Βελαν 
έπί της αρχής κατεστησατο κτλ., что вполнѣ соотвѣтствуетъ словамъ 
Манасси: «Какъ Іисусъ Навинъ, ты, о царь, раздѣлилъ твоимъ под-
даннымъ землю панноновъ и (по выраженію божественнаго псалмо-
писца) поставилъ князей надъ ними, а мы теперь празднуемъ и про-
славляемъ нежданые подвиги великаго царя» (строка 310). Итакъ 
лѣто 1173-го'года составляетъ крайній предѣлъ, дальше котораго не 
заходятъ извѣстія нашего автора. 

Впрочемъ, въ изложеніи Манасси о происшедшемъ въ Угріи 
переворотѣ есть одна черта, съ которою не встрѣчаемся больше въ 
прочихъ сообщеніяхъ объ этомъ Фактѣ. Манасси разсказываетъ, что 

1) По мнѣнію издателей, руководящихся той частью рѣчи, въ которой Евстаѳій 
распространяется о св. мѵрѣ (стр. 45,4 ел.), эта рѣчь произнесена 6-го декабря, въ 
день памяти св. Николая Мѵрликійскаго, но упоминаніе мѵра очевидно объясняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Евстаѳій въ то время былъ опредѣленъ епископомъ 
мѵрликійскимъ. Съ другой же стороны, неоднократное упоминаніе Іордана несо-
мнѣнно указываетъ на день Богоявленія (6-го января), въ который день по византій-
скому церемоніалу XII вѣка ежегодно главному ОФФиціадьному ритору (μαιστωρ των 
ρητόρων) приходилось произносить рѣчь передъ императоромъ (см. замѣтку В. Василь-
евскаго въ Журналѣ Мин. Нар. Проев. 1872, т. 164, стр. 314). Итакъ рѣчь Евстаѳія 
произнесена 6-го января 1174 или 1175 г. 

2) т. е. герцогъ саксонскій и баварскій Генрихъ Левъ, отправившійся весною 
1173 г. въ Святую Землю и посѣтившій тогда и Византію (см. К. Гротъ. стр. 397, 
прим. 2). 
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будто бы угры приносятъ ромеямъ подарки (строка 148: οωροοορουσι) 
и доставляютъ имъ золото (строка 160: γεωργεΐ ήαΐν χρυσόν, см. и 
строку 125: ci; . . . ήργυρολόγησε;). Такъ какъ нѣтъ основанія счи
тать это простою выдумкою и риторическою прикрасою автора, то 
означенныя выраженія заставляютъ предполагать, что угорское по
сольство, на которое было возложено порученіе призвать Бѣлу-Але-
ксѣя изъ Византіи на отцовскій престолъ (Cinnam. p. 286,22), яви
лось къ византійскому императору не съ пустыми руками. 

Остается еще разъясненіе сербскихъ дѣлъ, которыя въ похвальномъ щ 

словѣ Манасси составляютъ обстоятельно и особенно живо описанный 
эпизодъ. Хотя, какъ уже сказано, Манасси пренебрегаетъ точнымъ 
обозначеніемъ упомянутыхъ имъ историческихъ лидъ, но все же нельзя 
сомнѣваться въ томъ, что тутъ рѣчь идетъ о сербскомъ архижупанѣ1) 
Дѣжѣ (Δεσέ) или СтеФанѣ Неманѣ (Στέφανο; Νεεμάν). Объ отношеніяхъ 
этого Дѣжи-Немави къ императору Мануилу Киннамъ разсказы-
ваетъ слѣдующее. Въ 1159 г. Дѣжа былъ призванъ императоромъ 
Мануиломъ на сербскій престолъ съ условіемъ уступить Византіи 
область Дендру и оставаться покорнымъ ея вассаломъ. Но Дѣжа 
скоро сталъ помышлять объ измѣнѣ. Онъ входилъ въ сношенія съ 
нѣмдами (Фридрихомъ I) и съ другими врагами Византіи, а когда 
Мануилъ въ 1163 г. вызвалъ его участвовать въ войнѣ съ Угріей, 
онъ уклонялся отъ своихъ вассальныхъ обязанностей. Только послѣ 
того, какъ Мануилъ прибылъ съ войскомъ въ Нишу, откуда дорога 
шла и въ Угрію и въ Сербію, Дѣжа, сообразившій грозившую ему тогда 
опасность, поспѣшилъ явиться въ ромейскій лагерь, гдѣ онъ благо
склонно былъ принятъ императоромъ. Но эта милость Мануила побу
дила Дѣжу къ новымъ политическимъ затѣямъ противъ ромеевъ, и 
вслѣдствіе неосторожныхъ словъ, вымолвленныхъ имъ въ разговорѣ 
съ угорскими послами и донесенныхъ затѣмъ императору, онъ былъ 
содержанъ подъ арестомъ въ палаткѣ, окопанной валомъ, и впослѣд-
ствіи отосланъ въ Константинополь, гдѣ его посадили во дворцѣ подъ 
стражу (Cinnam. p. 212,18—214,4; К. Гротъ, стр. 286 — 288). О 
новой попыткѣ возстанія со стороны сербскаго архижупана въ концѣ 
1168-го года сообщаетъ западный писатель Вильгельмъ Тирскій 

1) Тождество обоихъ именъ послѣ основательнаго разъясненія этого вопроса 
В. Васильевскимъ (Къ исторіи Византіи въ XII вѣкѣ. Союзъ двухъ имперій, стр. 
277 ел.) не подлежитъ сомнѣнію; К. Гротъ (стр. 194, прим. 3) тоже одобряетъ предпо
ложеше Васильевскаго. 
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(Historia rerum transmar. lib. XX cap. 4), но движеніе въ самомъ на-
чалѣ было подавленох), и великій жупанъ былъ взять въ плѣнъ (ргае-
cipuo eorum principe mancipato). Наконецъ, Киннамъ(стр. 287,12— 
288,3) разсказываетъ, что Мануилъ въ 1173 г. былъ принужденъ 
опять усмирять возставшаго было въ надеждѣ на неурядицы въ Угріи 
великаго жунана сербовъ. При приближении Мануила великій жупанъ 
отступилъ съ своимъвойскомъ, азатѣмъ, одумавшись, черезъ пословъ 
просилъ прощенія и, наконецъ, самъ явился къ императору съ обна
женною головою, босоногій и съ петлею на шеѣ. Мануилъ и на этотъ 
разъ простилъ сдавшемуся на волю императора измѣннику и вернулся въ 
Константинополь2), сопровождаемый архижупаномъ (έξγ)ει της Σερβικής, 
έπόμενον αυτφ και τόν άρχιζουπάνον έχων, Cinnam. p. 288,3). 

Обратимся теперь къ разсказу Манасси о сербскихъ дѣлахъ, 
вкратцѣ сообщая главное содержание его изложенія, но пропуская 
всѣ неизбѣжныя у византійскихъ витій лишнія Фразы и риториче-
скія прикрасы. Манасси разсказываетъ (строка 45 ел.): «Вооружался 
тотъ двуличный варваръ и измѣнникъ (т. е. Дѣжа-СтеФанъ Неманя), 
подстрекалъ вождя тевтоновъ (т. е. нѣмцевъ) напасть на ромеевъ, то 
опять ободрялъ этого другого, еще болѣе дикаго человѣка и надмен-
наго хвастуна (т. е. угорскаго короля), и на словахъ преклонялся ге-
пидъ (т. е. сербъ) передъ ромеями, а на умѣ у него былъ плаиъ при
соединиться къ тевтонамъ, и онъ только и мечталъ о вооружении и 
военныхъ отрядахъ. Во время твоего присутствия, о царь, онъ съ 
поникшею головою признавалъ тебя.своимъ властителемъ, но какъ 
только ты удалился, онъ, вдругъ перемѣнившись, покорялся твоимъ 
противникамъ. Ты хорошо замѣтилъ коварство, но, удержавшись отъ 
наказанія, ожидалъ, что онъ одумается. Затѣмъ ты прилетѣлъ, какъ 

1) У Киннама (стр. 249, 19 ел., послѣ разсказа о побѣдахъ Мануила въ Далмаціи 
въ 1165 г.) находимъ краткую отмѣтку о возстаніи сербовъ, которое, по мнѣнію 
К. Грота (стр. 381), относится къ 1168-му году. Къ тому же году (1168) В. Васильев-
скій относитъ сообщеніе Никиты Хонскаго (стр. 178, 7 ел.) о возмущеніи сербскаго 
архижупана, помѣщенное послѣ разсказа о взятіи Землина Мануиломъ въ 1165 г. 
К. Гротъ (стр. 381, прим. 1)признаетъ мнѣніе Васильевскаго вѣроятнымъ, оговарива
ясь, впрочемъ, что разсказъ Никиты подходилъ бы икъсобытіямъ 1163 г. Мы пред
почли бы болѣе раннее время. 

2) Къ тому же году (1173) В. Васильевскій и К. Гротъ вполнѣ правдоподобно 
относятъ то, что Никита Хонскій на стр. 206 (послѣ событій 1167 г.) разсказываетъ 
о мѣрахъ Мануила противъ снова отпавшаго Сте Фан а Немани. Извѣстно, что сочи-
неніе Никиты вообще обнаруживаетъ большую запутанность по отношенію къ хро-
нологіи. 
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быстрый орелъ (въ 1163 г.). О какая дерзость! Вотъ онъ уже опять 
пускается на хитрости и только и думаетъ объ отпаденіи, но такъ 
какъ онъ самъ не чувствовалъ себя равнымъ въ борьбѣ съ ромеями, 
то онъ побуждалъ противъ насъ другого болѣе опаснаго, по его мнѣ-
нію, подвижника (т. е. угорскаго короля СтеФана Гейзича?). Когда 
ты, о царь, увидѣлъ, что вся твоя снисходительность и милость на
прасна, ты, какъ мудрый врачъ, рѣшился принять болѣе дѣйстви-
тельныя мѣры. Ты уводишь его изъ дому и отечества. О какимъ прі-
ятнымъ зрѣлищемъ было для жителей столицы, когда этотъ статный 
и осанистый мужъ присутствовалъ въ качествѣ плѣнника при торже-
ственномъ твоемъ въѣздѣ въ столицу и былъ принять народомъ съ 
укоризною и насмѣшками (въ 1173 г.). Этотъ твой подвигъ, о царь, 
этотъ твой трофей хотѣлъ я прославить, но меня увлекаетъ другое 
великое дѣло, которое могло бы казаться почти неимовѣрнымъ» (т. е. 
переворотъ въ угорскихъ дѣлахъ въ 1173 г.). 

Повидимому, изложеніе Манасси въглавныхъ чертахъ совпадаетъ 
съ выше приведеннымъ разсказомъ Киннама. Оба писателя говорятъ 
о ненадежности сербскаго жупана, о не разъ повторенныхъ попыт-
кахъ его къ возстанію, о тайныхъ сношеніяхъ его съ недругами Ви
зантии и о неоднократно оказанной милости Мануила. При этомъ слѣ-
дуетъ не упускать изъ виду, что византійскій витія былъ неоспоримо 
правъ, если считалъ излишнимъ дать неумаленный обзоръ всѣхъ от-
дѣльныхъ событій въ хронологическомъ порядкѣ,—онъ имѣлъ полное 
право подбирать тѣ именно черты, который особенно приходились ему 
кстати и впору для изображаемой имъ картины. Онъ въ данномъ слу-
чаѣ могъ даже до извѣстной степени преувеличить и разукрасить 
описываемое имъ положеніе дѣлъ. Напр., выраженіе оратора въ 
строкѣ 89: έν γαλεάγρα τον θήρα συνέλαβες, въ буквальномъ смыслѣ 
значитъ, что императоръ Мануилъ заключилъ архижупана въ клѣтку; 
но, безъ сомнѣнія, это выраженіе представляетъ собою лишь ритори
ческое преувеличеше того Факта, что архижупанъ нѣкоторое время 
содержался подъ стражею. Подобнымъ образомъ выраженіе Манасси 
(строка 101): δεσμώτης ό άνήρ έθριάμβευσεν, можно бы понять въ 
томъ смыслѣ, будто СтеФанъ Неманя въ оковахъ шелъ за тріумФаль-
ною колесницею императора; но такъ-какъ у Киннама и Никиты Хон-
скаго не встрѣчаемъ даже и намека о подобномъ строгомъ обращеніи 
Мануила съ сербскимъ архижупаномъ, то мы вправѣ нѣсколько осла
бить смыслъ этой риторической Фразы, Впрочемъ, наше мнѣніе под-
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тверждается и замѣткою, которая встречается въ вышеупомянутой 
рѣчи Евстаѳія. Въ ней Евстаѳій (стр. 43 ел.) о пребываніи Немани 
въ Константинополѣ въ 1173 г. упоминаетъ слѣдующимъ образомъ: 
«Я лично видѣлъ Неманю, который прежде мужался и сопротивлялся 
императору, но, вскорѣ вразумленный, отчасти угрозами, отчасти по-
раженіями, нынѣ и съ своей стороны принимаетъ участіе въ тріумФѣ 
(και αυτός εις θρίαμβον συντελών). Неманя прежде былъ бѣглымъ pa-
бомъ и скрывался отъ своего господина, теперь же онъ готовъ все 
скорѣе переносить, только бы не лишиться возможности лицезрѣть 
императора, который принимаетъ его благосклонно. Тотъ, которому 
прежде невозможно было безопасно ходить по родной странѣ, нынѣ 
приходить въ Константинополь, радуясь, что исполнилось его желаніе 
глядѣть на царя, и такимъ образомъ онъ лично свидѣтельствуетъ о 
своемъ рабствѣ»1). Эти и слѣдующія за ними выраженія Евстаѳія рѣ-
шительно противорѣчатъ тому представленію, будто Неманя въ то 
время находился въ Константинополѣ въ видѣ скованнаго плѣнника. Съ 
другой же стороны, изъ разсказа Манасси можно извлечь тотъ новый 
Фактъ, что Мануилъ, успѣшно устроивъ угорскія и сербскія дѣла, 
въ 1173 г. въ тріумФальномъ шествіи вступилъ въ столицу, о чемъ у 
византійскихъ историковъ того времени не упоминается. 

О прочихъ частяхъ похвальнаго слова Манасси мы далѣе рас
пространяться не будемъ. Замѣтимъ только, что Манасси здѣсь, какъ 
и въ другихъ своихъ произведеніяхъ, обнаруживаетъ обширную на
читанность и полное владѣніе пріемами византійскаго краснорѣчія: то 
онъ ссылается на изреченія св. Писанія, то онъ заимствуешь цѣлые 
стихи или отдѣльныя Фразы изъ древнихъ классиковъ (Гомера, Еври-
нида, Оппіана; Геродота, Діонисія Галикарнасскаго), то онъ украшаетъ 
разсказъ пословицами и учеными намеками, то онъ приводить длинный 
рядъ примѣровъ изъ египетской, персидской, греческой и римской 
исторіи, для доказательства, что всѣ подвиги какихъ бы то ни было 
вождей прежнихъ временъ должны уступить неслыханному успѣху 
Мануила. При этомъ онъ упоминаетъ и о нѣсколькихъ историческихъ 
событіяхъ, которыхъ въ томъ видѣ, въ которомъ они разсказываются 
у него, не найти у другихъ писателей. 

1) Интересно, что оба писателя съ изумленіемъ говорятъ о превосходящемъ обык
новенную мѣру ростѣ Немани, см. Евстаѳ. стр. 43, 3: άνήρ ου τών πήχεων, ας ή φύσις 
τοΤς άνΒράσι μετρεΤ, αλλ' εξηρμένος εις μέγα και την θεαν περίβλεπτος, и Манасси 
строк. 101: ύπερωμιας τις οίνορωτζος και ώγύγιος άτεχνως. 
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Въ заключеніе, укажемъ еще на то, что изъ обоихъ здѣсь впер
вые изданныхъ текстовъ опять можно собрать значительное число 
новыхъ для слога Манасси столь характерныхъ словъ, не встрѣчаю-
щихся въ Thesaurus graecae linguae СтеФана, а именно: άγελίτης 
I 230, -άνίππευτος II 249, άπαγριαίνομαι II 94, άπορρητορεύω II 35, 
άποτωθευω II 103, άρουρΐτις Ι 38 (II 136 άρουρίτης), αύταρχουμαι II 
130; βραχύσωμος Ι 29, βρυχηματιας II 61 (Chroń. 4445 и 4682 
βρυχητιας); γερανολέτειρα Ι 276, γερανοφόνια, τά Ι 191.267, γερανο-
φόντης Ι 96.294, γιγαντοσκελής Ι 214, γοργόπτερος Ι 128; δαφνοστοι-
βαστος Ι 44; έπικάρδιος 125, έπίπλαστον (=εμπλαστρον) Ι 22, έπιπτε-
ρύσσομαι Ι 269, έπίστοιχος (=έπίστιχος) Ι 140; ζψοφόντης Ι 155.248; 
θριαμβεύω ( = θριαμβευομαι, о побѣжденномъ) II 101; κατάρραξις, ή 
Ι 310; λειμώνιος βοτάνη II 141, cf. Fring. 67 (II137 λειμώνια πόα изъ 
Діонисія Галикарн.), λευκοπτέρωτος I 153; μακρόδειρος I 255, μαστό-
τροφέω Ι 63, μεγαλοβουλια, ή Ι 73, μειλινοφόρος II 237; όργυόω Ι 288 
(Chroń. 6291 όργυιόω), όρνεοφονι'α, ή Ι 128, όφεώτροπος (όφεότροπος?) 
II 80; παλαιόπεφος Ι 205, περιδρυψις, ή Ι 280, περσολέτειρα II 110, 
πετάζομαι Ι 266, ποντοβάμων Ι 291, προζωγράφημα 1312, προθεσπι-
φδέω II 301, προσεπικεράννυμι II 87, προστέρνιος Ι 142, πρωτόαθλος Ι 
197.250, πρωτοδιδακτος Ι 193; σιδηροκνημις II 51, σκυθοκτόνος II 
110, τετανοσκελής Ι 30.255; φυτηκόμημα, το II 27; χοραυλημα, τό II 
270, cf. Monod. Theod. 11. 

Оба нижеслѣдующіе текста заимствованы нами изъ cod. Baroce. 
№ 131 (XIV вѣка). Въ критическомъ аппаратѣ подъ текстомъ мы не 
обращали вниманія на нѣкоторыя неважный орѳографическія особен
ности средневѣковаго переписчика, какъ напр., ά\, τωμέν — τωδέ или 
ταμεν — ταδέ, μη δε, κατατείνων, τον περιψυ^ης, άλλάττα, γλώτταν, 
άλωπεκήν, όπλίται, κϋνας, χήνας, κερδάναι, συμμίξαι, έσταναι и т. д. 
Относительно ударенія энклитикъ мы придерживались обычая рукопи
си, за исключеніемъ нѣкоторыхъ внесенныхъ нами въ критически аппа-
ратъ случаевъ. Изъ нерѣдко встрѣчающихся примѣровъ, гдѣ перепис-
чикъ, описавшись, самъ поправилъ ошибку, мы привели лишь болѣе 
замѣчательные. 
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I. 

Του Μανα,σση κυροΟ Κωνσταντίνου 'έκφρασις κυνηγεσίου 
γερανών. 

Ίππηλάσια δε άρα και κυνηγέσια και δσα άλλα τοιαύτα τοις άνθρώποις 
έπινενόηται, ου ~ράς γυμνάσια μόνον και προς έπίρρωσιν σωμάτων συμ
βάλλεται, αλλά και ταΤς καρδίαις τέρψιν ένστάζει και ταις αίσθήσεσι γάρ-
γαλον* καλά μεν γαρ και δτι τους ανθρώπους άνοσους ποιουσι, παν τό 
νοσηματικον άποκρι'νοντα και προς τό εμβιον συναιρόμενα' καλά δε 5 

fol. 181. χαί δτι προς τα πολέμια προεθίζουσιν, | ίππεύειν και έπελαυνειν διδά
σκοντα και τάξιν τηρεΐν και μη της φάλαγγος προπηδαν και την 
έπευθυ προπαιδεύοντα δίωξιν και την εις τά έπαριστερα και ένδέξια, 
πή μεν ένδιδόναι τοις ί'πποις και άνέτοις §υτήρσι σφας επί δρόμον προ-
τρέπεσθαι, πη δε πιέζειν και άγχειν περιστομίοις δεσμοΐς, οδς σίδηρος 10 
εργάζεται πυριμάλακτος* και ειεν αν ταύτα μετρίων ώς αν είποι τις 
άσκησις προς την των μειζόνων υπόμνησιν ταύτα μάχη ουκ άνδρολέτειρα, 
ταύτα 'Άρης άσίζγ\οοζ και μη λυθρόφυρτον έχων την δεξιάν μηδέ τό δόρυ 
φονοσταγές. καλά μεν ουν ταύτα και τα τοιαύτα και μόνοις έκείνοις άχα-
ρίτωτα και αθέλητα, όπόσοι ανέραστοι του κάλου* χαρίεντα δε ούχ ήττον, 15 
δτι και ψυχής άχθος δυσάγκαλον έλαφρύνουσι και τό δακέθυμον απο
κρούονται και τό λυπούν άπελαύνουσι' και τό γε παρά Πυθαγορειοις λεγό-
μενον, ώς μέλςς ύπηχήσασα κίθαρις και δόναξ υπολύριος εμπνευσθείς και 
ει' τι άλλο των εμπνευστών οργάνων και έντατών, και προς θυμόν καρδίαν 
έκμαίνει και τίνα εις γην καχλάζοντα λέβητα δείκνυσι και αυ τ\μιροΧ και 20 
θηλύνει και καταστέλλει τό άνοιδοϋν και τό φλεγμαΐνον μαλάσσει καθάπερ 
έπίπλαστον άκεσώδυνον, τούτο καν τοΐς κυνηγεσίοι; κατίδοι τις άν οπλο
φορίας τέ γαρ και άνδροκτασίας ύπομιμνήσκει και ασπίδων ζουπου και 
'Άρεος φιλαιμάτου και νέφος άθυμίας άπορραπίζει και ακτίνας ηδονής έπαφ-
ίησι* και ούχ ούτω δριμεΤαν όδύνην εχοι τις αν έπικάρδιον, ώς μη ταύτην 25 
άκέσασθαι λαγίναν ίδών ^ειλοκάρδιον άνισταμένην, διωκομένην, κύνας 
δρομικούς άλυσκάζουσαν. 

Codex Baroccianus 131 fol. 180υ—184υ. 

3. γάργαλον согг. ex γάργαρο ν 10. περιστ. ΖεσμοΧς, cf. Ορρ. Hal. 3,603 11. εΐποι 
con. ex εΓπη 12. άσκησιν άνδρολέτηρα. 17. cf. Plut. mor. 384а; 441ѳ 18. δόναξ ύπολ. 
Ar. ran. 232 20. και τα ε!ς γην 21. φλεγμένον (μένον per compend. ser.) 

24. Άρ. φιλαιμ., cf. Anacr. epigr. 15,3 
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Έγωγέ τοι θήρα γερανών παρατυχών και της τούτων θέας εμφορηθείς 
καί ίδών, όπως όρνιθες ούτω βραχύσωμοι τα πτίλα έπιρροιζουσι και μέχρις 

30 αιθέρος έλαφριζομενοι τους τετανοσκελεΤς εκείνους εις γην καταφέρουσιν, 
ηδονής τέ άπλετου την ψυχή ν έγεμίσθην και τήν μακαρίαν φύσιν καν 
τοΤς άλλοις άποθειάζων, και τούτο το μίρος έθαύμασα, δτι των ζώων τα 
ταπεινοσωμα κραταιοτέρως έφώπλισε και του μεγέθους άφελομένη τη 
ισχυϊ προστέθεικεν. ειδον μεν γαρ και ελαφον ελαυνομένην φυζακινήν και 

35 ύπό της φυγής άνακοπτομένην το άσθμα και καρχαλέαν τω διψει και τήν 
γλώτταν προβαλλόμενης τής του αέρος ψυχρίας μεθέξουσαν και υπό 
ανδρών άμα και κυνων καρχάρων έπειγομένην και υπερπηδώσαν τας λόχ-
μας και τής δενδρίτιδος υπεραλλομένην και κατασκιρτώσαν τής άρουρι'τι-
δος, ένιοτε δε και λιμναις πιστεύουσαν έαυτήν, ώς δήθεν τήν άγραν άλύξη, 

40 και κυβιστώσαν κατά τής άλμης ώσπερ τα θαλασσοβια, τους γε μήν 
κυνας καταταχουντας και άνδρας φαρετροφόρους επικειμένους και ^ευρο-
σπαδέσιν άτράκτοις τήν δειλαίαν ποιούμενους έκκόλυμβον. ύΰον δέ και 
άκανθυλλίδας άλισκομένας και σπίνους και άστρογλήνους και δσοις δλοις 
μικρά τά πτερύγια καί οις δαφνόστοίβαστοι ράβδοι τόν δόλον άρτύνουσι, 

45 φυλλάδας αλλότριας προβεβλημέναι καί προϊσχόμεναι λύγους άληλιμμέ-
νους ίξω. έτερψε με ποτέ και μελάμπτερος ψάρ καί λάλος άκανθυλλίς καί 
ό στωμυλώτατος σπίνος και αλλ' άττα στρουθάρια, δόναξιν ίξω κεκαλυμ-
μένοις σχεθέντα καί θέλοντα μεν φυγγάνειν καί πτερυγίζοντα, ειργόμενα 
δέ τοις ένύγροις έκείνοις δεσμοΐς καί πυκνά πυκνά τά στέρνα πατάσσοντα, οια 

50 τρέχοντα τον περί ψυχής, άλισκόμενά τε και μαχαιρίδι κεντούμενα και κατά 
βόθρου άκοντιζόμενα, ενια δέ ζωγρούμενα καί τηρούμενα, όπόσοις δηλαδή 
δαψιλεστέρου κάλλους ή κομμώτρια φύσις μετέδωκεν. άλλα μοι το χρήμα 
τής των γερανών άγρας τοσούτον εκείνων έπιτερπέστερον, δσον άκανθυλ-
λίδων καί σπίνων αί μακραύχενες υπερέχουσι γερανοί καί λύγων ιξοφό-

55 ρων ίέρακες δραστικώτεροι καί δσον γυμνασίων άνδρικωτέρων παιδαριώδη 
αθύρματα λείπεται* καί δ γε θήραν ταύτης ύπερτιθείς ταύτόν τι νομισθή-
σεται δραν, ώς ει' τις των άργυρέων προκρίνοι τά καττιτέρινα καί των 
χρυσέων τά χολοβάφινα. 

Δοτίον τοίνυν τά όραθέντα γραφή' τι γαρ κωλύει καν τη γραφή τω 
60 πράγματι έντρυφήσαι με, εί'γε ιθακήσιων ανθρώπων κυνηγεσίου καί 'Όμηρος 

μέμνηται; έξήει ποτέ προς θήραν ό καλλίνικος βασιλεύς, δν πορφύρα μεν 

28. θήρα corr. ex θήρα 33. έφώπλισε corr. ex εφώπλισεν 39. λίμνας 41. κατα-
χοΰντας 42. νευροσπ. άτρ., cf. Soph. Phil. 290 47. Ίξων 50. περί ψυχής, cf. 
Chroń. 2969; Apostol. 13,15х 55, όσων 59. καν 60. εντρυφησαιμεν ε'ί, cf. ecphr. 
fring. 30 'Όμηρος, Horn. Od. 19,429 
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έμαιεύσατο, άλουργίς δέ τεχθέντα προσεΐπε, σοφία δε καί ανδρεία καίσυνε-
σις καί ό των χαρίτων κατάλογος ένηγκαλίσαντο καί έμαστοτρόφησαν καί 
γάλα μυρίων προτερημάτων έπότισαν ου χείρες γίγαντος χείρες, ου καρ
δία φρονήσεως θάλαμος, ου ψυχή παλάμαις δορυφορεϊται θεού* ω νους 65 
υψηλός κάί αιθέριος, μικρού καί προς τους έν σώματι νόας άνθαμιλλώμε-
νος* ой κυνηγέσιον και γυμνάσιον τό μεν δοκειν εις τέρψιν δρα καί διά/υσιν, 
το δ' αληθές εις νίκας καί τρόπαια καί μεγάλων διαθέσεις πραγμάτων καί 
της 'Ρωμαίων ηγεμονίας συντήρησιν τελευτα' ώς γαρ Χίοντος σκύμνος 
καί καθευδων τοις της ψυχής έγρήγορεν όφθαλμοΐς καί βλέπει καί προου- 70 
λάττεται καί εφάπτεται* φυλάττεται μεν πεΐραν εχθρών έπιόντων, έφάλλεται 
δε βλεφάροις άγριοθυμοις μηδέ προϊδουσι την εφοδον καί ώς αετός της βαθυ-
γνωμοσυνης τα πτίλα κινήσας καί τό πτέρωμα της μεγαλοβουλίας περιρροι-
ζήσας δλας άγέλας πολεμίων φοβεΓ καί ποτέ προς άγραν ζώων δόξας σταλη-
ναι, ό δε άλλα σατράπας, άλλα χωράρχας θηράσας έπαλινόστησεν. έξήέι 75 
τοίνυν θηράσων, είπόμην δέ καί αυτός, τό της θήρας τερπνόν έποψόμενος' 
ην δέ ό καιρός επί φθίνουσαν τήν όπώραν, ήνίκα αί κραύγασοι γερανοί τήν 
δυσχείμερόν τε καί χιονόβλητον Θράκην έκλείπουσαι έπί Λιβυην καί Αί'γυ-
πτον καί τους εκείνων ήλιους καθάπερ ές άποικίαν άπαίρουσι* τα δέ κατά 
θήραν ώδε πη τετάχατο. 80 

Παρ' έκάτερα μέν πλήθος παρήει καί έφ' ίκανόν κεχυμένον 
κάί έπί μακρόν της πεδιάδος παρατεινόμενον εΓχετο δέ ΐτιροζ ίτίρου 
και άλλος άλλφ έπεστοιβάζετο καί ούτω τό σμήνος πεπυκνωτο, 
καθάπερ πάλαι τους Πέρσας τοος σαγηνεύοντας πόλεις ή ιστορία 
φησίν έν μέ'σοις δέ ό βασιλεύς έπορεύετο βάδην πως καί σχολαίως 85 
καί ου θαμά κεντρίζων τόν ί'ππον ουδέ κατατείνων εις δράμημα. έστέλ-

οΐ. 181* λοντο oi μέν | κατά τους ευζώνους των οπλιτών καί περιέκειντο τόξα 
καί γωρυτούς, τοις δέ ξίφη μόνα τό περί τήν ζώνην μέρος έπέσφιγγε* καί 
οί μέν σκυλάκια τήν όσφρησιν αγαθά προσεπήγοντο, τα μέν έποχα τοϊς 
όπισθίοις των ίππων, τά δέ της άπό της πορείας ταλαιπωρίας πειρώμενα* 90 
οι δέ κυνας άελλόποδας έφείλκοντο καί πτηνόποδας' έτεροι δέ γαμψώνυχαζ 
καί άγκυλοχείλας ίέρακας, τους μέν επετείους καί ου πρό πολλού του κε
λύφους άπορραγέντας, τους δέ καί πολλάκις άποδυθέντας τό πτέρωμα καί 
περιβαλομένους καινότερον της τε του χρόνου παλαιότητος άπολαυσαντας 
κάντεϋθεν έν τοΐς περισπουδάστοις καί λόγου άξίοις άριθμουμένους' καί 95 
οί μέν γερανοφόντας καί νησσοφόνους όρνιθας Ιπιηίροντο* ουκ οιδα τά των 

66. an τους ασωμάτους νόας, i· e. angeloa? 69. Χίονχος, cf. Byz. Z. 3, 33, 18 79. εις 
(superscr. ε) 83. άλω 85. φησι, cf. Her. 6,31 βάδην πώς 86. έστέλοντο 

90. πορίας 91. έφείλκοτο 92. Ιεράς τους 94. περιβαλλόμενους 95. άξιους 
Визаптіасвій ВременннЕъ. л 



82 ОТДѢЛЪ ι. 

ζώων ονόματα, ότι μηδέ έλλήνια* έτεροι <δέ> τοΐς θηρευταΤς έπαρήξοντες 
είποντο, οι δε αυτό τούτο θεαταί της άγρας έσόμενοί' ήεσαν δε πάντες εν 
κόσμω και σιωπή και ώς Μενεσθέα προδιέγραψεν ''Ομηρος εν τοις πολέ-

100 μοις τους ''Ελληνας κατατάττοντα* ει δε τίνα μικρόν προπηδησαι της φά-
λαγγος ή φρενών νεωτερισμός παρηρέθισεν ή θράσος ίππου και γοργότης 
ήνάγκασεν, ενταύθα δε αλλά τις των βασιλέων δραστικών δορυφόρων 
άπειλητηρσι χρώμενος λόγοις την ρύμην ανέκοπτε και άνέστελλεν, ένιαχου 
και ράβδφ προσχρώμενος, ένθα μηδέν τόύς λόγους άνύοντας Ιβλεπεν oi 

105 δε ου συν πόνφ και αύθις εις τάξιν καθίσταντο τον τε της τάξεως φροντι-
στήν δεδιότες και άμα μη και την τελετήν της άγρας ταράττοιεν υφορώ-
μενοι* άριπρεπεΐς δέ τίνες άνδρες ήσαν περί τόν βασιλέα και μεγαλογενών 
αιμάτων ουκ άμαυρά δεικνύντες τά σύμβολα. 

Ό δέ βασιλεύς ιέρακα και αυτός έπικάρπιον εφερεν είχε δέ ώδε πως 
110 τά κατ* αυτόν επιδερμίδα ζώου λαβόντες οι περί ταϋτα δεινοί χειρίδας 

τεκταίνονται, δακτύλους τέ δερμάτινους δημιουργουντες και περίβλημα 
έπικάρπιον, και περιαμπισχουσι τους δάκτυλους και τους καρπούς και 
όλιγατουπηχεος, άμα την τε του κρύους πυράγραν και τάς έκ τών γαμψ-
ωνυχων άμυχάς έκτρεπόμενοι* δειναι γαρ σάρκας δακεΐν αϊ τών ονύχων 

115 τούτων άκμαί. άμφω τοίνυν τώ χεΤρε του βασιλέως τοιαύτας χειρίδας 
περιεδέδυντο* και ή αριστερά έπικαθίζοντα είχεν ιέρακα, ου τών κοινών 
τούτων και εύπορίστων, αλλά παλαιόχρονόν τίνα και γεννάδα και οίον και 
κατά τών μεγαλόσωμων ζώων άνδριζεσθαι, του τε μεγέθους άμα και του 
κάλλους άπόβλεπτον, τούτου γε μην ένεκα δντα εύδαιμονέστατον, οτι χειρι 

120 βασιλέως και τηλικούτου βασιλέως έφέρετο. ην δέ ό μεγάθυμος εκείνος 
ιέραξ ιβηρικός, οποίων πολλών 'Ιβηρία μήτηρ και θρέπτειρα' ου την άγ-
χουρον λέγω Γαδείρων, την παρωκεανι'την, την τών 'Άφρων άντίπορθμον, 
ην οι κατά Αυσιτανιαν νέμονται 'Ισπανοί, άλλα την έώαν, την προς άνί-
σχοντα ήλιον, ήν Φάσις ό πολύς περιρρεΐ καί Κόλχοι τό παλαιόν έκαρπί-

125 ζοντο. την γε μην περί την θήραν πεΤραν ουκ αφ' εστίας έχοντες ήκουσιν, 
αλλ' αμαθείς ιόντας και άδιδάκτους ο βασιλεύς πανδεξίους καταρτίζει πα
ραλαβών ου γάρ ανθρώπους μόνον άναπαιδεύειν έπίσταται και φρενουν, 
αλλά και γοργοπτέρους όρνις αεροπόρους ες όρνεοφονίας γυμνάζει και τούτο 
τό μέρος έμπειρομάχους καθίστησιν. 

130 Ό ίέραξ ούτε παντελώς κεχιόνωτο ούτε ακριβώς μεμελάνωτο* άγκύλον 

99. cf. Нот. Л. 2,554; Philostr. Her. 2,16 101. παρηρέθισε 102. ήνάγχασε βα
σιλέων (—λε'ων per compend. ser.), an βασιλείων? 103. άνεστελλε 105. συμπονώ 
119. άποβλεπττον(?) 121. θρέπτρειρα 123. την προσανίσχοντα 125. αφ' εστίας, cf. 
Ps.-Zenob. 1,40 127. έπίσταται corr. ex εφιστάται 
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τα ράμφος, τομόν το ράμφος υπέρ τάς μαχαιρίδας* τοιαύτα γαρ τα ράμφη 
τοΤς σαρκοφάγος ή φύσις έφιλοτιμήσατο* ή κεφαλή ούτε λελεύκαντο ούτε 
μεμέλαντο, ί}αψίνη δε τις ην την χροιάν και ύπόκαπνος* γλαυκον τό δμμα 
γοργόν τό όμμα και την της καρδίας γ^ωρίζον άρρενωπότητα* ό περί τάς 
βλεφαρίδας κύκλος υπόκιρρος* αύχήν ου τέτανος ουδέ επιμήκης, δτι μηδέ 135 
τά σκέλη μακρά' τα πρανή του πτερώματος έπί τό καπνηροτερον και τό 
δή λεγόμενον άμφίβολον μέλαν έχρώζετο, τα δέ ύπτια τό μέν πλέον λε
λεύκαντο (τοιαύτα γαρ εν τοις πτηνοΐς τά πρεσβυγενέστερα), ένιαχου γε 
μην και μελανιάς σταλάγματα έφερεν, ουκ ανώμαλα ουδέ άτακτα ούδ* 
οποί και ετυχεν, άλλα κατά γραμμάς έπιστοίχους μορφαζέμενα καί χρω- 140 
ζόμενα καί οίον ζώστροις TZOWOÏÇ περισφίγγοντα τά τε περί γαστέρα κα 
δσον προστέρνιον. έκάτερον σκέλος υπόκφρον, ου τετανόν, ου σαρκώδες, 
άλλα παχυμερές, αλλ' όστώδες και οίον αν τοιοϋδε σώματος άχθος άνέχοι* 
πέζα πλατεία και τοιούτοις κατάλληλος σκέλεσι' δάκτυλοι περί μέν τά 
πρόσθια τρεις, όξεΐς τινάς καί έπάκμους όνυχας προβαλλόμενοι, περί <δέ> 145 
τά ουραία και τά οπίσθια έτερος, τοσαύτην άποπληρών τω σώματι χρείαν, 
οποσην άντίχειρ εν ανθρωπινή χειρί* και υπέρ μαχαιρίδας έστόμωτο και 
υπέρ βέλη ήκόνητο* καί τοσαύτη τις ην ισχύς άμα καί όξύτης τοΤς δνυξιν, 
ώς μη μόνον νήτταν ίσχύειν σπαράττειν καί γέρανον καί άλλα δσα περι-
δέδυται πτέρωμα, αλλά καί ταύρων καί κάπρων καί βουβαλίδων έπιδερμί- 150 
δας άμύσσειν καί διαπεροναν καί δσοις στερεμνιώτερον ό του σώματος πε-
πύκνο)ται φλους ή δαψιλή τη λάχνη τό δέρμα πεπύκασται, τοιαύτη μέν ην 
ή παλαιγενής καί τω πλείονι λευκοπτέρωτος ίέραξ εκείνη, ην ό βασιλεύς 
έπικάρπιον έφερε. 

Συχνοί γε μην καί άλλοι ζφοφόντας δρνις έπήγοντο, τους μέν περδι- 155 
κων έρυθροράμφων καταταχεϊν, τους δέ καί προς τάς υγροβίους νήττας 
άντιπαλαμασθαι ισχύοντας, ένιους δέ καί ταΤς λαγίναις άνωθεν αφ' ύψους 
έποφθαλμίζοντας, καν υπό θαμνισκους κοιτάζοιντο, καν των πεδιάδων κα-
ταχορεύοιεν, καί γινόμενους προσγειοτέρους μαστίζοντας τε ταρσοΤς των 
ταλαίπωρων εκείνων τα προμετώπια καί τοΐς δνυξι ρηγνύντας τό δέρμα 160 
καί διασπώντας τό ράκος του σώματος* αλλ' ουκ οιδε γλώσσα έλλήνιος 
τά τών μαχίμων τούτων ζώων ονόματα, ήσαν δέ οι μέν άκράτφ τη με
λάνια κατάβαπτοι τά τε περί τήν κεφαλήν καί τό έπινώτιον πτέρωμα, οι 
δέ ποικιλόπτεροί τίνες καί κατάστικτοι, οις ένιαχου μέν τό πτερόν υπεπύρ-
ριζε, πή δέ καί μελανιάς έφερε χαλαζώματα' πάντες δέ δμως άλκιμοι καί 165 
μεγάθυμοι καί πνέοντες φόνου καί ό θυμός τοΐς όφθαλμοΤς ώρατο έπι-

155. επηγοντο corr. ex έπείγοντο 156. νηττχς (corr. ex νήττχι?) 153 κοιτάζοιτο 
161 έλλήνειο;. 
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καθήμενο;* και τά ράμφη οξύτερα ήσαν και επακμα* είπεν αν τι: νεα-
χοντρ:ο^ς μαχαιρίδας όραν. θαμά τα βλέφαρα τήδε κάκει περιέφερον και 
ώδινον πετασμούς και ώργων πολέμησείειν και έφαντάζοντο | όρνιθας οίς fol. 182. 

170 συμπλακήσονται και περιέχασκον τόν αέρα και τους δεσμούς έδυσχέραινον 
και τον όνυχα θηκτόν ώς σίδηρον προεβάλλοντο, καθάπερ όπλΐται γεν-
νάδαι τινές βοής πολεμιστή ρ (ας άκούοντες. 

'Ήδη δε και το κυνηγετικον τύμπανον έδουπήθη και πάταγον άσημόν 
τίνα και άγριον ήχησεν, ώς ές μόθον προκαλούμενον τάς γερανούς και 

175 τας σφών καρδίας προκατασείοντα* κέλαδον αν είπε τις ένυάλιον, δν άν
δρες σιδηροθώρακες άλαλάζουσιν, ήνίκα μή κλέπτειν την νικην μηδέ άκη-
ρυκτει τοις έχθροΐς έπέρχεσθαι βούλοιντο. ώς δέ και γερανών κλαγγαζου-
σών έγένετο αισθησις και αί γερανοί άναπτασαι εις τάξιν καθίσταντο και 
άλλήλας ές συνασπισμόν παρεκάλουν και έπύκνουν την φάλαγγα, τότε δη 

180 τότε νόμους κυνηγετικούς και ειδον και άπεθαύμασα και έτέρφθην ώς οι 
γευόμενοι του λωτού και γάνος μοι το πράγμα ένέσταζε τη ψυχή. είχε δέ 
ώδέ μοι το θέαμα* τέτραχα τους άμφ' αυτόν ό βασιλεύς διανειμας, ώς από 
τετραγώνου τάς γερανούς κυκλώσοντάς τε και ύπαντιάσοντας, την μέν 
παλαιγενή έκείνην ίέρακα ήρεμείν τέως άφήκε και έξο) μάχης έστάναι και 

185 είναι άπόλεμον, άλλον δέ όρνιν, γένους μέν όντα ίτίρου άξιόμαχον δέ προς 
γερανούς, αυτός τέ λαβών και τοις άλλοις ταύτόν ποιεΐν έπιτρέψας και 
έπικαιρότατον τόπον καταλαβών, ώς οι τά έρυμνά προκαταλαμβάνοντες 
εν ταΤς μάχαις, την των γερανών πτήσιν έκαραδόκει. ην δ' ό τη βασιλειφ 
χειρί προσφερόμενος όρνις και την ρώμην πολύς και φλόγεος τον θυμόν 

190 γεραρός τέ τφ χρόνφ και φόνοις μυρίοις ένηθληκώς και πολλών τοιούτων 
ολυμπιάδων μεστός, πρεσβυτικός (αν είπε τις) Νέστωρ, ές τά γερανοφόνια 
τους ομοφύλους παιδοτριβών. ο? γε μην παρ' έκείνοις τοΤς άλλοις νεαροί 
μέν ήσαν και πρωτοδίδακτοι και ολίγοις αίμασι πολεμίων ζώων χρανθέντες* 
έσφάδαζον δέ δμως και έπτερύγιζον και έθύμαινον και προιπτασθαι ήθελεν 

195 έκαστος και ώς πολεμησείων γοργότερον ίστη τό όμμα και έσοβεΐτο και 
τόν συγγενή θυμόν άνελάμβανεν έπείχοντο δέτέως και άκοντες και περιέ-
μενον προπηδήσαι τόν πρωτόαθλον δρνιν εκείνον καθάπερ άριστέα πρωτό-
μαχον. 

"Ηισθοντο της μάχης οι γερανοί και καταστάντες ειςτάξιν και φαλαγ-
200 γηδόν άρτύναντες εαυτούς έφευγον μέν, καθάπερ ει' τίνες άνδρες άντοφθαλ-

169. πολεμησήειν 171. θίκτον 175 είπε τίς 176. κλέπτειν την νύκτα, scd cf. II 
257; dictum Alex. Magni, cf. Plut. v. Alex. с. 31,7 177. έχθοΤς 179. άλληλοις (-οις 
per compend. ser.) 186. αυτός δε 188. ην δ' εν τη 196 ανελάμβανε 199. αί 

200. καθαπερ'ι τίνες 
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μειν ου τολμωεν τοΤς εναντίους ουο' αντιμέτωποι ίστασθαι" τείναντές γε 
μην τό πτερόν, ώγύγιόν τι χρήμα και άντικρυς σάκος ευρύ, και τους τρα
χήλους σφών όρθιάσαντες καθάπερ τινά μακροκόντια καί τους έπιποδιους 
όνυχας έτοιμάσαντες obi τε ήσαν ένδεξόμενοι τε τους έπιόντας και άμυ-
Ίουίλίνοι καί ράμφεσι καί ονυξι καί πτεροΐς. ώς δε καί ό παλαιόπειρος όρνις 205 
εκείνος άφείθη καί το πτερόν έλαφρίσας εις βάθος αέρος κατετάχησε των 
γερανών καί ήδη κατέλαβε φεύγοντας, τότε δη τέρψις τέ άμα καί δέος 
κατείχε τους θεατας καί τό φοβουμενον έχαιρε καί υπεστέλλετο τό τερπό-
μενον τοιαύτη τις ηδονή τε άμα καί αγωνία περί έκεινφ τω όρνιθι* ό μεν 
γαρ της δλης αγέλης κατατολμήσας καί εις μέσους θυμω έμβαλών καί 210 
ε να άποτεμόμενος, Μέμνονα φασίν ή Τιθόντην ό Τελαμώνιος, άπρίξ τέ 
εί'χετο του γερανού καί έμάστιζε τά πλευρά καί έδρυπτε το προστέρνιον καί 
τοις του τραχήλου τό ράμφος επήγε καί τοΐς δνυξιν ήμυσσε καί παντοΤος 
ην κατάξων εις γήν τόν γιγαντοσκελή καί δολιχόδειρον γέρανον. αλλά τό 
πλήθος οι γερανοί μή έν παρέργφ τά κατά τόν κινδυνεύοντα θέμενοι πε- 215 
ριίσταντό τε τόν πολέμιον δρνιν καί άμφεκύκλουν καί οίοι τε ήσαν άνδρι-
σασθαι καί άλεξησαι τφ κάμνοντι, καθάπερ όπλϊται τινές αγαθοί πονοϋντι 
στρατιώτη έπικουρουντες καί του συμφύλου προκινδυνεύοντες* ούτως ή 
φύσις ου μόνον γένη ανθρώπων αλλά καί τα άεροπόρα καί πτερωτά φιλάλ
ληλα εθετο, μάλλον δε άνθρώποις δια των ζωών προσονειδίζει τό άφιλάλ- 220 
ληλον. γ\μυνοντο ουν τόν öpvtv οι γερανοί καί έσόβουν καί άπεκρούοντο 
(σχέτλιον γάρ τοσούτων ίνα. κατακαυχήσασθαι ωοντο) καί ό πόλεμος εις 
πλέον άνήπτετο' καί ενταύθα ην τά δεινά καί αι καρδιαι τοΤς θεωμένοις 
έπάλλοντο, δτι'μή εξ αντιπάλου της μοίρας ήν ό άγων έν μέσοις γάρ 
έκείνοις ό όρνις άπολειφθείς, μικρού και άπαλλάξαι κακώς έκινδύνευεν, εις 225 
φυγήν τρέψας τό πτέρωμα και ου τόσον δράσας όσον παθών υπό γάρ μυ
ρίων ένύσσετο καί έβάλλετο' καί ήσαν τοις γεράνοις oi τράχηλοι ώς άνε-
μοτρεφή και μειλινα δόρατα, τά ράμφη προβεβλημένα ώσπερ αίχμάς καί 
κατευστοχουντα του όρνιθος. 

Άλλα φθάνει καί τό δέος λυθέν καί τό τών γερανών σμήνος τόν άγε- 280 
λίτην εκείνον τόν συστρατιώτην άποβαλόν. άνήρ γάρ τις ίπογ^ος ιππω 
(κατάλευκος δε ήν <ό> ίππος εκείνος) επί μικρόν εις κύκλον περιδινήσας τόν, 
ίππον καί τοΰτο σύνθημα δοος τοΐς έπαγομένοις τους όρνιθας συμμάχους, 
υπερμάχους άφεθήναι τφ κινδυνεύοντι διεπράξατο. άμα τέ ουν άφείθησαν 
oi πριν όργώντες εις πετασμούς καί ό πρόμαχος εκείνος όρνις έθάρσησε, 235 

203. τίνα 209. τις 211. nomen Τιθόντης a Manasse per errorem fictum esse 
videtur e verbis Jo. Malalae p. 127,9: ο Τιθών τις. 213. και τα του τρακ. 

217. άλεξίσαι 233. an <τούς > συμμάχους? 234. κινδυνεύοντο 
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στρατόν έπίκουρον κατιοών και ην ό πόλεμος ενεργός και τα ζώα μάχην 
άερίαν στησάμενα κλαγγη και ροιζήμασιν άλλήλοις συνέπεσον και ενδηλα 
ήσαν ουκ επί μετριοις τον πόλεμον παύσοντα' θρους δε καί βόμβος τον 
αέρα έγέμιζε καί κατεκτύπουν τάς άκοάς τα των πτερών παταγήματα και 

240 θούριος Άρης παρ' άμφοΐν τοΤν στρατοΤν έπεμαίνετο* ot μεν βιάζεσθαι 
ήθελον, οι δε την βίαν έκκρούεσθαι* οι μεν την άγέλην ήπείγοντο ζημιουν, 
οί δε άμύνεσθαι εσπευδον* οί μεν παρασπαν καί άφέλκειν έθύμαινον, ot δε 
και σωζειν ώργων τό σύμφυλον καί μη την νίκην καταπροίεσθαι* ενυσσόν 
τε πυκνά καί ένύσσοντο' καί ot μεν συμμαχεΐν τω κάμνοντι ήθελον, ot δε 

245 τοΐς συμμάχοις αντεστατουν καί άντι^ίροντο' ούτω μέγας ην άμφοΤν τοϊν 
στρατεύματος άγων καί οοτω μέγας θυμός έκάτερα ώπλιζε. τέλος ot 
γερανοί έκλιναν εις φυγήν καί τοις πολεμίοίς λιπόντες τον σύμμαχον 
φγοντο* oi γάρ ζωοφόνται όρνις έμάχοντο κραταιότερον καί τάς γερανούς 
έπίεζον οί μεν ουν έφοβήθησάν τε καί έδραπέτευον δπη αν Εκαστον έφερε 

250 τό πτερόν, ό δε πρωτόαθλος όρνις, έπεί της μακραύχενος γερανού εκείνης 
έλάβετο, ουκέτι μεθίεσθαι ήθελεν αλλ' επικλινή την τετανήν έποίει δειρήν 
έπέσφιγγέ τε καί εκαμπτεν όποΤα τόξον κερατοξόος θυμομαχήσαντά τε καί 
ήδη άπαγορεύσαντα εις γήν έαυτω συγκατήνεγκεν, όλιγηπελέοντα καί 
ασθμαίνοντα* καί ην ιδεΐν τερψίθυμόν τι καί θελξικάρδιον θέαμα, γέρανον 

255 τετανοσκελη καί μακρόδειρον υφ' οοτω μικρού καταφερόμενον όρνιθος καί 
ώς απ' ουρανού τανταλουμενον καί ώς από νεφών δισκευομενον ώς άρα ου 
μέγας σώματος όγκος δύναται σωζειν, αλλά καρδία περίθερμος καί άροζνω-
πότης ψυχής ώς εν τοΐς τοιούτοις τό Υ,ράτος αυχοϋσιν, όποΐα βαφαί στο-
μουσαι τά ζώα καί εις άνδρείαν έπαίρουσαι. 

260 Ώς δε ό γερανός ην εν χερσί καί οί | προυμμάτων ό θάνατος καί ό fol. 182* 
κίνδυνος ουκέτι έφαίνετο φύξιμος, ενταύθα δε αλλ' ούχ άπλοϋς ό ολίγος 
ην ουδέ οίος έπάγειν έτοίμην την τελευτήν, μυρία δε οσα δεινά περιειστήκε: 
τον τάλανα* τάς τε γάρ τών ονύχων άκμάς μαχαιρίσιν άποτεμόντες καί 
τό ράμφος άμβλύτερον θέμενοι, ώς μηκέτι τους της μάχης κατάρ/οντάς 

265 εχοι άπείργειν, οία την σύμφυτον όπλοφορίαν άποβαλών, τόν μεν άφηκαν 
έλευθέρφ πετάζεσθαι τω πτερω, συχνούς δε άλλους όρνις προσεπαφήκαν 
γερανοφονιων έτι άγεύστους, λυπήσοντάς τε καί νύζοντας ράμφεσι καί 
γευσομένους αίματος καί σαρκών καί σκυλακευθησομένους ες όμοια, καί οί 
όρνιθες πυκνά τφ ταλαιπωρώ έπεπτερύσσοντο και έκέντουν και έδακνον 

270 καί τοΰτο τών μελλόντων ειχεν έχέγγυον, ότι τοιούτον άποίσονται μίσθωμα 

239. πατταγηματα. 249. έφίβηθέν τε και 255. καφερόμενον 256. δυσκευίμενον 
257. άρρενοπότης 258. οποΐτ,ι 264. άμβύτερον 270. an scrib, εΊχον? 
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κατά γερανών μαχίμων ποτέ άνορισάμενοι* δ δε τάλας εκείνο; ό γερανός 
εις άθυρμα πασι και χλεύην προέκειτο καθάπερ τις στρατιώτης τάς χείρας 
περιαγκωνισθείς και τά δπλα αποδυθείς και βρεφυλλίοις προβεβλημένος εις 
παίγνιον* και ήλγει μεν και εις άμυναν εσφυζεν, έφερε δε δμως και άκων 
τους σπαραγμούς* παρήρητο γάρ τοι τά άμυντήρια* και ην τό γινόμενον 275 
παίγνιόντε άμα σεμνόν και εθισμός των ορνίθων εις μάχην γερανολέτειραν. 
ώς δε ίκανώς εχειν έδόκει των αθυρμάτων και δ ταλάντατος ου πλευρόν 
μόνον ώς δ Προμηθεύς και πτερυγιον, άλλα και δλον το σώμα διατετόρητο, 
μόλις αύτω και θάνατον ήνεγκαν τον παυσίπονον, πολλω των σπαραγμών 
εκείνων και περιδρύψεων κερδαλεώτερον οντά και ευκταιότερον. 280 

Μέγας ην και υπέρ τους χήνας ό γερανός* δξυ τό ράμφος, δτι και 
σπερμοφάγον αλλ' ου σαρκοβόρον τό ζωον δ αυχήν τέτανος, μηκεδανός 
ο αυχήν, δτι και το σκέλος μακρόν και έ<ρ υψηλού τδ σώμα ερείδεται* δ 
φάρυγξ ευρυχανής' του πτερώματος τό μεν πλέον κατά<τδ> τών υακινθίνων 
άμφίβολον, μάλλον γε μην εις τό υπόκαπνον κέχρωστο, ολίγα δε τών 285 
πτερών και άκράτφ βέβαπτο μελανί' ευρεία πτέρυξ, ούραΐον μακρόν, μέλαν 
τό σκέλος, πηχυαΐον τό σκέλος* δ πους ίθυτενής τις και όρθιος και έπ* 
μακρόν έξετέτατο και κατά τόν αυχένα ώργύωτο' πέζα εύρυτενής, όνυχες 
ευ έχοντες της ακμής* έρίσοι δ' αν γερανός εις οψος ήλικιώσεως ολιγό
χρονα) παιδί* ει δε που τον τράχηλον εις γην καθεϊναι δεήσοι, όρμιάν τις 290 
δόξει βλέπειν λινόστροφον ιχθύας έκ βάθους άνέλκουσαν ποντοβάμονας. τά 
μεν ουν πολλά νικώνται oi γερανοί και έπι κακφ τφ οίκείφ μανθάνουσι, 
τοΐς γενναιοις έκείνοις αντιμαχόμενοι όρνισιν ενίοτε <δέ> και τά τών γερα
νών γίνονται καθυπέρτερα και δ γερανοφόντης όρνις ουπω προσπτάμενος 
εφθη, και δνυξι προκαταταχήσαντος γερανού πελάσας άυρόον την ψυχήν 295 
έξεφύσησεν εύπάλαμοι γάρ τίνες καί μεγαλοδυναμοι και αι γερανοί. 

Τοιούτον τό χρήμα ταύτης της θήρας, έπιτερπές δμοϋ και ουκ έγκοπον 
δορκάδων μεν γάρ καί λαγωών κυνηγέσιον πολύν παρέχει τόν κάματον κα*, 
ούχ έτοιμη σφών ή άγρα ούδ' άταλαίπωρος, αλλά και ίππος διώκων ασθμαί
νει και κάμνει και τών αυτού πνευμόνων άλγος άνθάπτεται και άνήρ έπε- 300 
λαύνει και εις δρόμον εαυτόν κατατείνει καί ώμους καί χεφας και ίξύν βα
ρύνεται και γλουτούς, ενίοτε δε καί, της άγραίας Δίκης νεμεσησάσης, б 
τε ίππος αυτός καταφέρεται και δ ίτζογουμ,ΐΊος επί βρεχμόν τε καί ώμους 
ρίπτεται κύμβαχος καί εις μέγα του^ο κακόν τό κυνηγέσιον άποτελευτα, 

272. καθάπε'ρ τις 280. κερδαλαιότερον 284. φάρυξ 287. ό πους Ιθυτενίς 
288. έςεπέτατο an ώργυίωτο?, cf. Chroń. 6291 290. καθήναι 292. cf. Plat, sympos. 

222b: παθόντα γνώναι 294. όρνις ούτω 296. έξεφύσησε 297. θύρας 299. ουκ 
έτοιμη 301. εαυτόν coir, ex έαυτώ 
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ЗОб γερανών δε άγρα, μη και περιττον εί'η λέγειν, ώς ευχείρωτός τις και ευ-
μαρής καί τό δη λεγόμενον ύποκόλπιος' οί μεν γαρ όρνιθες οί θηρευτικοί 
και έφίπτανται και συμπλέκονται και αυτών έξήπται τό παν, οί δε άνδρες 
έστήκασιν αέρα περιχάσκοντες και νεφέλας και μηδέν δτι καί συμπονήσαι 
τοις ορνισιν εις τον έναέριον δυνάμενοι πόλεμον, μόνην δέ την άο' ϋψους 

310 των πολεμουμένων καραδοκουντες κατάρραξιν. γέγραπται δη μοι τα όρα-
θέντα, έμοί μέν εις ζώπυρον του πράγματος καί άνάμνησιν, άλλοις δέ 
ίσως άνθρώποις εις εναργές προζωγράφημα ου μη τεθέανται. 

II. 

Του αύτοΰ. 

Προς τον βασιλέα κυρόν Μανουήλ τον Κομνηνόν. 

?Ω βασιλευ των πώποτε βασιλέων καρτερικώτατε καί στρατηγικώτατε, 
ήδη και τους άταπεινώτους λόγους και πτεροΐς έλευθέροις κουφιζομένους 
έξήλεγςας μηκέτι θαρρουντας έπεντρανίζειν ταΤς των σων τροπαίων μαρ-
μαρυγαΐς* καί βαρβάρων υπερφρόνων οφρυν καί θράσος καταβαλών, ήδη 

5 και ρητόρων γλώσσας έπέδησας καί δεξιάς άπηγκώνισας. ήττηνταί σου 
περιφανώς της δεξιάς της ανίκητου της βριαρας* καί νυν πρώτως αυτοΐς 
επήλθε μαθεΐν, ώς εργοις ούτως ύπερφυέσιν άντιφερίζειν ου σθένουσι* ναι 
γάρ τοι καί λίαν άμήχανον, γλώσσαν σοφιστικήν άετω συνίπτασθαι τω 
ταχυπετεΐ καί ήλίφ συμπεριφέρεσθαι* καίτοι γε ήλιος μέν ούτος ό γίγας ό 

10 μέγας ό φεραυγής καί φαϋσιν οιδε και δύσιν εγνω, συ δέ ^ωσ^όρος γίνη 
δρομικώτερος έτερος, μυριας έπί μυρίαις άριστευμάτων σελασφορίας έκβλυ-
ζων, άνυστακτος οφθαλμός, χειρ κραταιά, βραχίων σιδήρεος, φύσις υπέρ 
τον αδάμαντα στερεμνία, παγιωτέρα χαλκού, φύσις ανένδοτος άνάλωτος 
άταπείνωτος. ειδον οί λόγοι σε, βασιλευ, τάς φρένας βαθύν, τάς χείρας 

15 πολύν, τους πόδας όξύν, καί κατάκρας μέν έρωτιώσι του κάλλους καί προσ-
πτερύξασθαι γλίχονταΐ' αλλ' ήττηνταί σου του ύψους, αλλά νενίκηνταί. 
σου του δρόμου καί το πτερόν αύτοΐς ούκέτι μετάρσιον. καί πάλαι μέν χεί
ρες και παλάμαι δραστήριοι κομψείας σοφιστικής καί μουσών χαρίτων 
ειχον τα δεύτερα, νυν δ* αλλ' εις τουναντίον (είποι τις αν) τό πράγμα μετ-

20 έστραπται καί τα έργα θεία τινά και αληθώς υπερνέφελα, κάτω δέ οί 

305. εύχύρωτσς 307. έφίπταται — έξηπτε 310—312. γε'γραπται — τεθέανται,. 
cf. ecpbr. pumil. 89. 3. μαργαρυγαΤς 9. γίγας, cf. Ps. 18,6; Man. Chron. 108. 

10. δ σιν γνω, Ps. 103,19 13. άδάματα 18. παλάμοι δρ. 
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λόγοι κυπτάζουσι και προς ούτως άκρατον αιγλην άθλων ήλιωδών έπιμύ-
ουσιν. 

"Αλλος μεν ούν άλλο τι των σων θαυμαζέτω καλών, ώ και τάς 
φρένας αιθέριε και τάς χείρας έμπυριε, καί ώς από λειμώνος ευπόρου, 
βαθεΐαν πλουτουντος την άνθην, χρυσίζοντα δώρα δρεψάμενοςστεφανηπλό- 25 
κος γινέσθω καί συντιθέτω τον υμνητήριον ή ώς από γλυκείας θαλάσσης 
οχετηγείτω καί κηπευέτω του λόγου τό φυτηκόμημα* ό μεν λεγέτω την 
ευανδρίαν, ό δε κροτείτω την ευβουλίαν, τω μεν τα της Άσιας υμνεισθω, 

fol. 183. τφ οέ τά της Ευρώπης λαλεισθω, του μεν την γλώτταν | θηγέτω τό 
άνεξικακον, του δε κινείτω την χείρα τό μεγαλόδωρον και φιλόδωρον εγώ 30 
δε Σκύθας μεν καί Πέρσας καί Κιλικας καί χωρών άνδραποδισμους καί 
όλων εθνών μετοικισμοΟς ου περιεργάσομαι ουδ' οίον κρατήρα κεράσομαι 
πάμφυρτον, άλλα τό μέγα τούτο καί πάσαις γλώσσαις άνέφικτον, ώς έφικ-
τόν τφ λόγω, θαυμάσομαι. τι γάρ καί δράσει τις; ποΐ καί πτερύξεται; ουπω 
τα τών Ίσαύρων καί Κιλικων ό ρητορεύων άπερρητόρευσε, καί ό βαθυδίνης 35 
Ίστρος σε έβλεψε την Ρωμαίων ήγεμονίαν άφθόνοις καταντλουντα τοις 
άριστεύμασιν. ουπω τα τών ρητόρων ήνοιγησαν στόματα εφ5 οις καί 
Νείλος επτά σε στόμασιν υμνησεν, εις φόρων άπαγωγήν καταστρεψάμενον 
Αίγυπτον, καί πάλιν εις Τριβαλλους έπετάσθης και Γήπαιδας καί Παννό-
νων γην έπιρροιζήσας σου τοις πτεροΐς, μέγα τι καί οίον ουποτε ήλιος 40 
έβλεψε τοΐς σοΤς νεοσσοΧζ έκόμισας θήραμα. 

'Έφαναν αϊ άστραπαί σου τη οικουμένη καί κατά τον νυμφίον τούτον 
τον μέγαν, τον στίλβοντα την κόρην την φεραυγη, την καλήν την πανόπ-
τριαν, εως εσχάτου της γης αί τών σών τροπαίων ακτίνες έχέθησαν. συν-
εσκευάζετο μεν ό σκορπιώδης εκείνος καί σκοτεινός την γνώμην ο άποστά- 45 
της ο βάρβαρος καί τόν άρχηγόν Τευτόνων λόγοις έθέρμαινε καί προς 
<τήν> καθ' ημών έπέλευσιν διανιστα* καί υπερρώννυεν άλλον πάλιν εκείνον 
άγριωτέρου κόμματος άνθρωπον, άτίθασον αλαζόνα, θρασυφρονα, είρωνα, 
υβριν άντικρυς καί περιφρόνησιν πνέοντα, καί γλώσση μεν ό Γήπαις *Ρω-
μαι'οις υπέκυπτε, γνώμη δε τοΐς Τεύτοσι προσετίθετο καί κατά νουν τα 50 
όπλα έχάλκευε καί φαρετροφόρους χαλκάσπιδας καί θωρακοφόρους σιδηρο-
κνήμιδας έπηγγέλλετο καί ώς τά κακεντρεχή καί γόγγυσα θεραπόντια 
παρόντα μέν σε τόν δεσπότην υπέπτησσεν, έκστάντος δε μετεβάλλετο καί 
τον έχθράν περιέχασκε καί δλως ην υπόσπονδος τοις άντιφροσιν. ουκ 

23. άλλο τι 26. γενέσθω 27. λόγου coir, ex λόγω 35. άπερητόρευσε 38. κατα-
γωγήν (superscr. άπα), cf. Her. 1,6 40. μέγα те 42. νυμφίον, cf. Рз. 18,6 

43. τήν καλή 47. ύπερώννυεν 50. τετόσι 53. υπέπεσε (alterum σ supra 
Imeam) 
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55 έλαθε ταύτα, ώ αύτοκράτορ, σε καί το σον αεγαλεπήβολον και ευσύν-
ετον, αλλά συνηκας, αλλ' εγνως, άλλα συνεβάλου το κακουργούμενον 
και το μεν της δε'κης Щос έπανετε ενετό και φόνον ήπεελεε καί ολεΰρον, 
έπει'χετο δε καί ήμβλύνετο καί την έπιστροφήν περίέαενεν. έπέπτης, έπέ-
οραμες ώσε/ τις αίθεροδρομος καϊ ταχυκίνητος αίετός συντονωτέραις τόν αέρα 

60 μαστίζων κινήσεσί, κατά της εαυτού καλιάς ίδών έρπύζοντα δράκοντα, ή 
λέων βρυχηματιας καί βαρυηχής έτερον θήρα κατανοήσας τοις σκύμνοις 
έπιτιθέμενον. 

Άλλα τοϋ θράσους, ώδινεν εκείνος πάλιν έπιβουλάς, έτέκταινε μηχα-
νάς, ήρτυε δόλους ό άλάστωρ ό δύστροπος, ό αποστάτης ό τρίδουλος' καί 

65 που τό λεγόμενον εκείνος ώνεφωττε «γέρων πίθηκος ουχ άλισκεται πάγη», 
ήγνόει δε άρα ό δείλαιος το έπαγόμενον «άλισκεται μέν, συν χρονφ δ' 
άλισκεται». έτι της αποστασίας άντειχετο, έτι κατά νουν έπέγραφε τό 
σκαιώρημα* ού μη έφικνεΐτο <ή> λεοντή, και την άλωπεκην προσεπέρραπ-
τεν ου γαρ αξιόμαχος εσεσθαι θαρρών αυτός μαχητής, άντίμαχον ήμΐν 

70 έπηγεν ώς φετο βαρύτερον έτερον* καί μη την Τωμαιων αρχήν πυριφλεγή 
ποιήσειν οίος τε ων, τό γουν πυρ αυτός άνεφύσα καί άνερριπιζε και καμί-
νους δλας έριβρόμους υπέτρεφε, καν σε πυρ ούράνιον δραστικώτερον έβλεψε 
κατά της αυτού κεφαλής άποδισκευόμενον. έπεί δε κατά τους των Άσκλη-
πιαδών σοφωτέρους τό πράγμα φλεγμαΤνον έώρας καί φαρμάκοις μέν ήπιω-

75 τέροις άνακτήσασθαι τόν κάμνοντα ήθελες, δ δ' ουχ υπήκουε, και συ ό άκέ-
στωρ ουδέν έπιθεΐναι δραστικόν ουδέ δριμύ διενοοϋ, ό δέ δυσανασχετεΐν έώκει 
και περιφρονεϊν σου τό μάλαγμα, τά δέ πληγής τ\Κγ.ουντο και τα πλησίον 
προσεπενέμοντο κάντευθεν ολαι πηγαί προσεδοκώντο κακίας ίχωρώδους 
άπορραγήσεσθαι,—ενταύθα και τήν τομήν ενεργείς και τόν καυτήρα έπά-

80 γεις και δηκτικωτέραις έπιφοραΐς κολάζεις τόν όφεώτροπον ζηλοϊς κάν 
τούτφ τόν Μωϋσέα τόν νομογράφον τον θεόπτην τόν θεοδίδακτον ώς γαρ 
εκείνος τζοΧΚοΐς πρότερον μεαριωτέροις φοβήτροις τόν Φαραώ σωφρονίσας, 
τόν σκληραυχενα τόν υπέραυχον, είτα καί βαρυσυμφορωτέροις έτέροις κα-
κοΐς έμωλώπισεν (άκαμπτον γάρ τόν εκείνου τραχύν και σιδήρεον τράχη-

85 λον έβλεπεν), ούτω και σύ παντοδαπήν κερασάμενος κύλικα καί παν γλυ-
κάζον έκχέας και ήμερον, ώς ουδέν βελτιούμενον έγνως τόν πίνοντα, τηνι-
καυτα και τό άψινθιάζον προσεπεκέρασας* έξήρας αυτόν έκ γης καί οίκου 

59. ώς εί 65. γέρων—πάγη, cf. Ps. Zenob. 2,90 66. άλισκεται κτλ, cf. Diog. 
Łaert. 5,93 68. ου μή—αλωπεκή ν, dictum Lysandri, cf. Ps.-Zenob. 1,93; Manass. 
Chron. 4076. 5506 71. άνεφυσσα 72. ύπε'στρεφε, cf. Chron. 2120 κάν 79. ενταύθα 
coir, ex εντεύθεν κρατήρα επάγεις ; 80. an όφεότροπον? 86. ώς εις δεν βελτ. 

87. έξήρας—γης, cf. Deuteron. 29,27 
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και ττατριας και κατωκισας ου Βαβυλώνος έπέκεινα ώς ή κατά του 'Ισραήλ 
απειλή, άλλ' εν γαλεάγρα τον θήρα συνέλαβες, άλλα τον έριβρύχην Υ,άποον 
τον /αυλιόδοντα Υήπίοις άθυρμα δέδωκας, εκείνα πρότερον έπειπών. ά και 90 
θεός ό σε βασιλευσας σνετλιάζει κατά του παλαιού λαοϋ, ώς συ μεν 3ο-
τρυοφόρον γενέσθαι τόν αμπελώνα σου έμεινας, ό δε άκανθας άνέοωκε. 
διό και άφεΐλες αυτού τόν φραγμόν και εις διαρπαγήν έχρημάτισε, ναι γαρ 
δη και εις άκανθας άπηγριαίνετο και εις τριβόλους άπετραχυνετο καί βό-
τρυν έδίδου γλεύκος ουκ άποστάζοντα, αλλ' αποστασίας χολήν, αλλά 95 
πικρίαν επιβουλής, αλλά το θυμοβάρβαρον άκρατον, ει καί βότρυν αυτός 
πικρίας έσύστερον έν τοΐς εαυτού σπλάγχνοις έληνοβάτησεν. εθου τά ό/υ-
ρώματα αυτού δειλίαν, έγένετο έξάπινα εις έρήμωσιν και ό μυριάδας κατ-
αριθμών και σαχεσαόρονς και άγχεμά/ους και πελταστάς φανταζόμενος 
ελαθεν απογυμνωθείς και το βαρυβρομον έκεΐνο και σοβαρόν άποσυληθείς. 100 

Ώ ς ήδιστος ήμΤν, ώ βασιλευ, δεσμώτης ό άνήρ έθριάμβευσεν, ϋπερω-
μίας τις άνθρωπος και ώγυγιος άτεχνώς' καί που τις των προπετεστέρων 
και άπετώθευσεν εις αυτόν, «είτα συ, ώ κάκιστε, τόν χριστόν κυρίου τόν 
έκλεκτόν τόν μεγαλόνικον τόν καλλίνικον λαθεΐν ένενόησας καί τόν αυτού 
ζυγόν άποσειόμενος τον έλαφρον τόν χρηστόν, δεσπότην έτερον μετεπέμπου 105 
και τόν χαλινόν άποπτυσας τής Φωμαίων ηγεμονίας, 'Αλαμανών και Τευ-
τόνων στομίοις έπέχαινες; ουκ ήδεις, ώς ό έμός αυτοκράτωρ και πυρφόρος και 
πτερωτός και ταχύς, καν δραπέτευσης ληφθήστ), καν πετασθής, ου φυγής 
αυτού τό πτερόν, καν έν σκότει κρυβής, τω πυρί καί λήψεται και φλογίσει 
σε; ούκεγνως τήν χείρα τήν βριαράν, τήν σκυθοκτόνον την περσολέτεφαν, 110 
τήν άμαχον δεξιάν, τήν έξ αδάμαντος τήν άνίκητον; τάς δέ προπομπούς 
ήγνόησας και ριψεπάλξιδας μηχανάς, υφ' ων λίθοι βαρείς άμαξοπληθεΐς 
έξακοντιζόμενοι τον αέρα περισυρίζουσι και φόνον δεινόν έρευγόμενοι πό
λεις δλας εις γήν καταστρέφουσι;» vat μήν προσέθηκε και, ώς καθείλεν 
εκείνον ό ύψιστος και από του Ριζώματος και τής ιδίας γης μετανάστευσε* ιΐδ 
προσεπιτουτοις κάκεΤνο χαριέντως άπέσκωψε «μέγας δέ πλευρά βους υπό 
σμικρας όμως μάστιγος ορθός εις οδόν πορεύεται.» 

Τούτον σου τον άθλον, ώ βασιλευ, ταύτην τήν άριστείαν, τούτο το 
τρόπαιον υμνεΐν μέν ή σοφιστική προτεθυμηται και κεκίνηται, αλλ' έπ' 

88. Baß. έπέκεινα, cf. Act. 7,43 (=Amos5,27) 89. συνέλαβες согг. ex—βαλες 
92 βοτρυοφορο ν—άκανθας, cf. Jes. 5,2; Jerem. 2,21 93 άφεΤλες (cod. άφήλες) — 

διαρπαγήν, cf. Jes. 5,6 95. χολήν, πικρίαν, cf. Deuteron. 32,32. 96. αυτήν 
97. εθου — δειλίαν, Ps. 88,41 98. έγένετο — έρήμωσιν, Ps, 72,19 100. βαρύβρωμον 
102. τις 105. ζυγόν—χρηστόν, cf. Matth. 11,30. δεσμότην 107. ηδείς coir, ex 

οώας 108. πεντασθης 112. ήγνώησας 114. καθεΤλεν— μετανάστευσε, cf. Ps. 51,7 
116. Soph. Aj. 1253 
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120 εκείνο τα μέγα πάλιν έπτόηται καέ προς εκείνο στρέφει την ρύμην και υπ* 
αύτοϋ περιέλκεται. άλλα τι "ζουτο; τα/ ' αν τις καί ρητορευειν απίθανα λο-
γισθήσεται και μάτην λογολεσ/εΐν και γλώσσα /αρίζεσθαι· το γαρ υπερ
βάλλον του πράγματος την των λεγομένων πίστιν έκκρουεται. και τις γάρ 
ποτέ την αρχήν 'Ρωμαίων άναζωσάμενος τους άκαταγωνίστους Πάννονας 

125 έχειρώσατο και ήργυρολόγησεν, έθνος ευιππον ευοπλον, σιδηροφόρον κα-
τάφρακτον, Άρει κάτοχον, μυριοπληθές μυριάνθρωπον, έθνος υπέρ τήν 
ψάμμον εις πλήθος, υπέρ τους Τριβαλλους και Δάκας καί Γήπαιδας τα 
θυμοειδές και έμπειροπόλεμον, τήν τόλμαν άνίκητον, το θράσος άκάθεκτον, 
τον θυμόν άνυπόστατον, έθνος αυτονομον, άδούλωτον, υψαυχενουν, φιλε-

130 λευθερον, αύταρχουμενον. | ιδρυται μέν τό έθνος υπέρ τον "Ιστρον τούτον fol. 188̂  
τον βαθυδίνην τον πολυχεύμονα, τον το ρεΐθρον στόμασι πλειοσιν επί τόν 
Ευξεινον έρευγόμενον άφέστηκε δέ της καθ' ήμας ταύτης αρχής άπείροις 
δτι και ουκ άριθμητοΐς διαστήμασιν, ακοή μόνη σχεδόν γινωσκόμενον ή 
γαρ φύσις ανέκαθεν τάς αρχάς άμφω ταΐς 'Ίστρου ροαΐς άπετείχισε και 

135 τζυργον υγρόν και κινούμενον αύταΐς έσχεδίασε. καρπίζεται δέ πολλήν τήν 
άρουρίτην και σιτοφόρον, πολλήν δέ τήν ιπποφορβόν τε καί βουκολίδα* ου 
γαρ άχλοος αύτοΤς ουδέ άχαρις ή γη ιτροβατεύεται* ή γε μήν λειμώνια 
πόα και έλειος, λιπαρά τις ούσα και δαψιλής, και των οργάδων ή δροσερά 
καί κατάρρυτος—άπειρος. φιλεΤ δέ υπ' ούδενός των άπανταχή κρατούντων 

140 φορολογεΐσθαι, άνετον δέ καί αυθέκαστον εκ του παντός αιώνος διήρκεσε* 
τό τε γάρ πλήθος αύτοΐς υπέρ τάς λειμωνίους βοτάνας, αί χείρες άγαθαί 
τα πολέμια, δορατοφόροι όπλιτοπάλαι πάντες καί χαλκοθώρακες* αίγλη δ* 
ούρανόν ίκάνει κορύθων άπα λαμπομενάων καί ή ίππος θυμική καί γεν
ναία* καί πολύ τό περί τήν μάχην άνδρικον καί όξύρροπον. αλλ' ην δτε το 

145 φυλον τοΰτο τό μυριάριθμον και φρικαλέον ην άκουσθήναι καί εις όμαιχ-
μίαν έλθεΐν φοβερώτερον. 

Ένήλλακται δέ τό πράγμα νυν και μεταπεποίηται καί ταπεινοί μέν οΐ 
Πάννονες οι θρασεΐς εκείνοι καί κατεπτήχασι καί δωροφορουσι καί ύποπίπ-
τουσι καί σέ τόν ήμέτερον αυτοκράτορα δεσπότην έαυτοΐς επιγράφονται, αί 

150 φάλαγγες ^Ρωμαίων άπρόσμαχοι καί τό όπλιτικόν καί άσπιδηφόρον άκλό-
νητον καί ό κρατών ύπερίσχυρος, Βριάρεως τήν ισχύν, άκαταγώνιστος τήν 
όρμήν καί βουλευτής δραστικώτατος καί μαχητής αντίμαχος άμαχος, ώ 
οίον έβλεψας, ήλιε; άνευ σφαγής καί βελών άνδροκτασιών τε καί αίματος 

134. έπετείχισε, cf. ecphr. Tellur. 80,209 135. έσχεδίασε corr. ex — δίασεν 
136. Ιπποφορβί ν—άπειρος petita e Dionys. Haue, antiq. rom. 1,37 142. όπλιτοπάλ-

λαι — χακοθώρακες 143. ©ύρανον ίκάνει, cf. Нош. Od. 19,108 %op. από λαμπ. 
II. 13,341 144. οξύροπον 
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έθνος οιλόμαχον άλκιμον άμοίπολον "Aptoţ μόνφ βρυχήματι έτρεσε καί 
εις έθελοδουλίαν μετέπεσε* καί γαρ <λέων> ήρεύςατο, πολύς την άκμήν, 155 
δεινός την άλκήν, σφοδρός την όρμήν, καί τις ου πεφόβηται; τι μοι προς 
ταύτα την μάχην έκείνην την Αγησιλάου την άδακρυν ιστοριογράφοι σεμ-
νηγορουσι και ρήτορες; ουδέν μοι προς ταύτα Κικέρωνος άεθλεύματα καί 
Σκηπίωνος' νυν επί τας χρυσας έννας τά Τωμαίων όντως παλινδρομεί, 
όποτε και γη Παννόνων δουλεύει και χρυσόν ήμΐν γεωργεΤ, πράγμα πριν ΐ60 
γενέσθαι μη πιστευόμενον. πολλών δη σατραπών βασιλέων, ηγεμόνων αυ
τοκρατόρων, Μακεδόνων Τωμαιων, των εξ Αιγύπτου των έκ Περσίδος, 
των μεν μυριόστολον στόλον ακάτους τέ καί λέμβους καί τριήρεις τεκτη-
ναμένων και μυριογλώσσους παρασυράντων φυλάς, των δε κατά γην άρ-
μασιν εύι'πποις στραταρχησάντων και γης πολέμιας καταδραμόντων καί 165 
άνδραποδισάντων έκ προσβολής μυριόχειρος, ουκ αν τις εύροι ραδίως έργα 
τούτφ εφάμιλλα, δτι μη μόλις ενός ή και δευτέρου τις άπομνημονεύσοι, 
καν ii μυρία κάμοι λογολεσχών και βίβλους έλίττων και άναποδίζο)ν εις 
τα προγενέστερα, ότι δε μη χαριτογλωσσεΐ μοι το στόμα μηδέ κολακικόν 
μηδέν έπισύρεται, σαφώς ελέγξει τά επαγόμενα. 170 

Σέσωστρις ό Αιγύπτιος (τούτον γαρ Αιγυπτίων άναγράφουσι βίβλοι 
λόγου και αρετής έργάσασθαι άξια)—Σέσωστρις τοίνυν ούτος πό)άους μεν 
τών Άσιανών καταδορατισας, τζοΚΚους δε και αυτός τών ίδιων ζημιωθείς, 
πάσης 'Ασίας περιεγένετο καί την Άσσυρίων γήν εις έπαθλον συμμαχίας 
Πάρθοις ένείματο' αλλ' ουπω τοΐν τζο^οΊν έφθη τον έτερον έφ' ίππου με- 175 
τεωρίσας, και συστραφέντες οί χειρωθέντες και άναπνεύσαντες και φραξά-
μενοι, φυγή ^οΌτον την σωτηρίαν έπεισαν πραγματεύσασθαι. καίτοι γε 
Σέσωστρις εύαριθμήτοις ένέτυχεν άνδρώδεσιν έθνεσιν, ώς εκείνος έκαστα/ή 
ταΐς τών στηλών γραφαΐς ύπεσήμαινεν α μεν γαρ αμαχητί και αυτόμολα 
καί πριν σαλπίσαι τό ένυάλιον έξ επιδρομής έχειροϋτο περικτυπών, τούτοις 180 
κορίσκης θαλαμευομένης και απαλής ένεχάραττε γνώρισμα, τό θηλυπρε-
πές αυτών αίνιττόμενοζ και περί την ταλασίαν μάλλον καί τους ιστούς ή 
την δπλιτικήν ευφυές· τους γε μην άντιταξαμένους καί προς μάχην άνδρι-
σαμένους καί στέρνα δείξαντας ου στρέψαντας νώτα τοΤς όπλιτοπάλαις ένέ-
γραφε και σημείοις έτίμα πολεμιστών. Βόκχορις (σατραπάρχης και ουτοζ 185 
Αιγύπτου καί μέχρι Λιβύης της ανύδρου γενόμενος) έπεί και προς Αίθίο-

155. λέων—πεφόβηται, cf. Amos 3,8 157. hane victoriam non Agesil. reportavit, 
sed Archidamas, filius ejus, cf. Plut. vit. Ages. 33,3 

158. Κικε'ρωνος, cf. Plut. vit. Cic. c. 36 159. χρ. εννα;, cf. Nicet. Chon. 79,1 Bonn. 
164. μυριοχλώσσους 165. εύιππτοις 167. τις 168. άνδραποδίζων 
169. inter χαρ" et τογλωσσεΤ rasura 175. Πάρθοις ένείματο, cf. Chron. 574 
179. ύπεσήμαινεν, cf. Her. 2,102 182. θαλασσίαν μάλλον 184. όπλιτοπάλλαις 
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πας εβλεψε καί τοΤς εκείνων καλοΤς βάσκανον έπέβαλεν όφθαλμόν, έπι-
στρατευσαμένου Σαβάκωνος, και ζών έάλω καί της σαρκός την επιδερμίδα 
έξελεπισθη καί κατά λιπαρας καμίνου καθάπερ κορμός πευκης ακοντισθείς 

190 έφεψαλώθη και άπηνθράκωτο. 
Ά γ ε δη μετάβηθι, λόγε, και άλλον κόσμον άεισον, εξ Αιγυπτίων επί 

τους Πέρσας μετενεγκών την φοράν και τον άργυροδίνην ΝεΤλον καί τάς 
αυτού προχοας τάς γλυκείας υπερνηξάμενος επί Χοάσπην καί τάς εκείνου 
ροάς εύθυπλοησον. Κυρον τόν μέγαν τον Πέρσην, τόν Αστυάγους θυγα-

195 τριδουν, πρώτον φασίν έλόντα δόλψ τους Σεμιράμιδος πύργους καί τά 
τείχη τά βαβυλώνια καί Μήδους της άρχης παραλύσαντα (Μηδοι δε άγ-
χοροι Πέρσαις καί υδάτων πίνοντες των αυτών), Μασσαγετών έθελήσα^ 
καί Ίσσοδόνων καταδραμεΤν, πεσεΤν γε μην έπ' αυταΐς ετι της μάχης ταΤς 
συμβολαΐς καταβελή γεγονότα καί εξαιμον, ου μόνον ου κατακτησάμενον 

200 Μασσαγέτας άλλα καί εαυτόν προσαποβαλόντα· ον άνευροϋσα νεκρόν ή 
των τόπ<ον εκείνων καί τών εθνών κατάρχουσα Τόμυρις καί την κεφαλήν 
πελέκει δρυοκοπήσασα καί εις άσκόν καθεΐσα γέμοντα λύθρου, αίματος 
άνδρομέου θαλάσσαις κατήντλησε καί κατέλουσεν έτυχε καί γάρ έκείνφ 
προαπειλήσασα ώς «έγώ καί πολλά σε διψώντα μεθύσω τοΐς αί'μασι». 

205 Καμβύσης ό τοΐς Κύρου θρόνοις μετά Κυρον έγκαθιδρύσας ατε 
δη καί Κύρου πρωτόγονος, όρμητίας καί άκρόχολος άνθρωπος καί του 
θυμού το θηρίον βοσκών άνθρωπίναις κρεανομίαις καί ταχύτερον μάλ
λον ή σοφώτερον βουλευόμενος, πρώτος Περσών ές άπαγωγήν φόρου 
καταστρεψάμενος Αιγυπτον καί τών μακρόβιων άποπειρασάμενος Αίθιό-

210 πων καί τόξον εκείθεν δεξάμενος, ού μη την νευράν μετακινησαι οίος 
τε ην, αισχρός αίσχρώς ύπενόστησεν (δτε καί σαρκών ανθρωπίνων ένε· 
φορήθησαν άνθρωποι) καί ψάμμου καταχεθείσης βαθείας αυτός όλίγην 
άπόμοιραν του στρατού διασφζόμενος ωχετο. Δαρείφ τω *Υστάσπου κινου-
μένφ κατά Σκυθών όποΤα δώρα παρ' εκείνων άφίκετο καί όπως εκείθεν ου-

215 τος άπήλλαχεν, οι καί προς βραχύ γευσάμενοι της Ηροδότου μούσης ουκ 
ήγνοήκασιν. Άτόσση δε τη γαμέτη θεραπαίνας Λακαίνας έπιθυμοοντι χα-
ριζεσθαι καί συμπαιστρίας Αργείας έσθητας τέ κορινθιουργεΐς καί τάς εκ 
της 'Αττικής, ουκ εις αγαθόν έξέβη τό πρόθυμον στρατού δε πλήθος ούκ 

- 189. cf. Jo. Antioch. fr. 24. 191. ά'γε—άεισον, cf. Нот. Od. 8,492; Ael. n. а. 11,11 
193. προχοάζ και τάς γλ. χοάσπιν 197. πίνοντες, cf. Man. Chron. 5886; 

Cinnam. hist. 93,4 198. της μάχοις 200. προσαποβαλλοντα 201. τώμυρις 
204. προσαπειλησασα, cf. Her. 1,212—214 207. θυρίον 210. τόξον έκ., cf. Her. 

3,21; Man. Chron. 859 211. σαρκών άνθρ., cf. Her. 3,25 215. άπήλαχεν 
216. ήγνωηκασιν, cf. Her. 4,131 sqq. θεραπαίνας, cf. Her. 3,134 219 έν ψηφώ 

λογού θ. Ευναιμ' αν 218—222. στρατού δε — φόβον, cf. Eur. Rhes. 309—313; Phoen. 
1147; Rhes. 308 
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αν εν ψήφου λόγω θέσθαι δύναι' αν, ώς άπλατον ην ίδειν, πολλοί μεν ιπ
πείς, πολλά πελταστών τέλη ποΧΚοί τ' ατράκτων τοζόται πολύς τ όχλος 220 
αυτώ προσεΤρπε περσικήν στολήν έχων, γυμνητες, ιππείς αρμάτων τ έπι-

toî. 184. στάται πολλοΤσιν έν κώδωσιν | έκτυπουν φόβον. ταϋτα των 'Αθηναίων αι 
λό/μαι και της στρατοπεδείας ο τόπος ό Μαραθώ ν στομάτων πάντων 
βοώσι τρανότερον. 

Τίς δ' ούτως έξω στηλών ηράκλειων ή τις ούτως υπέρ τόν Καύκασον, 225 
ώς Εέρξου καί της εκείνου τερθρειας μένειν άνψ,οος, δς την Ελλάδα πα-
σαν άφαρπάσαι φιλονεικήσας ώς νοσσιάν έπήει βρυχων θυμώ και καχλά-
ζων φυσήματι, ώς ε? τις ποταμός παρέσυρε γέφυρας, κατάχαλκον άπαν 
πεδίον ποιών, πολλοίς μεν ί'πποις μυρίοις δ' δπλοις βρέμων εκείνος και 
πέλαγος άπεγαίωσε και τό έλλησπόντιον υοωρ έπέζευσε, καινοτέραν έτέραν 230 
καινοτομήσας όδόν, και ορός έξεπελάγωσε τάς χορυ^άς εις νεφέλας άνισχον 
καί υπερύψηλον καί άπόκρημνον, έστενοχώρει την θάλασσαν σκάφεσιν, υπερ-
ενικα τά κύματα λαιφεσιν OLÌ τριήρεις υπέρ την ψάμμον, τό ναυτικόν υπέρ 
τήν υγράν οΐ γε μην στολάρχαι καί ναύαρχοι καί αριθμόν υπερέβαινον, 
ίπποι προεπόμπευον άργυροχάλινοι και χρυσεοφάλαροι, αί πανοπλίαι χρυ- 235 
σόπαστοι, νεολαία γ^ρνσοηόρος καί καταβόστρυχος, άνδρες χρυσεοπήληκες 
καί μειλινοφόροι καί άργυράσπιδες, πάντα πολυτελή τέ και πολυδάπανα 
καί πολύ τό νπίρηρον καί πομπικόν καί γαυρον έπιδεικνύμενα. αλλ' ούτος 
ό Ξέρξης ό θυμοβάρβαρος, δ σοβαρός, ο υπέραυχος, ό και τών ακτινών κα-
τατοξάζεσθαι τών ηλιακών φρυαττόμενος καί σκότος έν ημέρα μέση σχε- 240 
διάζειν φιλονεικών, ολίγοις άνδράσι περιτυχών καί τούτοις φυγάσι και 
άναστάτοις καί λειποπάτρισι, καί τήν όφρυν άμα καί τήν στρατιάν παρε-
λύετο καί φοινίσσης νεώς έπιβάς φυγάς άναπόμπιμος έκομίζετο. 

Τί έτι; Ουεσπασιανόν καί Τιτον τους αυτοκράτορας μεγάλους έγνώρι-
σεν 'Ιερουσαλήμ και ό στασιώδης καί νεωτεριστής 'Ιουδαίων λαός. καί τί 245 
τούτο μέγα 'Ρωμαίους άνδρας μιας γενέσθαι πόλεως εγκρατείς μετά το
σούτους ήλιους καί τηλικαύτην διατριβήν καί τοσαύτας σφαγάς καί φόνους 
καί αίματα, υφ% ών περιλιμνασθείς ό πας χώρος εκείνος καί κορμηδόν 
έπισεσωρευμένοις τοϊς τών πιπτόντων άποστενωθείς έρειπίοις άνίππευτος 
μικρού καί άναμάξευτος γέγονε; τότε δή τότε κενωθεΤσαν τήν πόλιν αν- 250 
δρών ή μάλλον ειπείν γενέσθαι κινδυνευσασαν πολυάνδριον (οι μεν γάρ λι-

223. λόχαι κ. της στρατόπεδα; (—δα; per compend. scr.) 225. ήρα | ηρακλείων 
226. άκήκοος 228. φυσσηματι an ώσεί τι; π. παρασύρων γεφ. ? 229. κατά

χαλκον—βρέμων, cf. Eur. Phoen. 110.113. 236. νεωλαία—κατά βρ ο'στρ υ χο ς 238. verba 
καί πολύ bis ser., şed priore loco inducta τό ύπίρφορον. 242. λειποπάτρισιν 

243. άναπόμπιο;, cf. Chron. 3931 244. έγνώρησεν 246. ρωμαία; 249. άνίπ
πευτος—άναμάςευτο;, cf. Her. 2,108 251. κινδυνεύσασα 
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μου τραυματία', γεγόνασι, τους б εξ ανθρώπων άπήνεγκε πόλεμος) ομολο
γία μάλλον ή πολιορκηταΐς έλεπόλεσιν ελαβον. Άντωνϊνος μέγα τι και νε-
ανικόν και υπέρ πάντας τους άλλους μετά γε τόν Μακεδόνα κατώρθωσεν, 

255 ΆντωνΤνος, δν έγείνατο Δόμνα Σεβήρω τφ βασιλεΐ, τοκάς άριστοπόσεια 
(ειπεν αν ό Κίλιξ έποποιός). ην δ' αν μέγα το τροπαιούχημα και μη ρα~ 
δίως συμβήναι δυνάμενον, εί μη την νίκην κλέψας πεφώρατο και νυκτι-
λόχου μάλλον ή βασιλέως κακοτροπίαν έπιδειξάμενος- Παρθικός γάρ εκεί
νος έπικληθήναι θελήσας κατά τόν Άσιατικόν και τον Χ,φρικανόν τους 

260 'Ρωμαίων Σκηπίωνας και τό πράγμα πολύ τι και δυσάνυστον είναι κατά-
μαθών φανερά τη μάχΥ) Πάρθους ύπερβαλέσθαι, έθνος έκηβόλον άπρόσ-
μαχον ευιππον, φιλόμαχον φιλοπόλεμον, φαρετροφόρον όϊστοβόλον, δλον 
κατάφρακτον, δόλφ κερδαναι τό σπουδαζόμενον δέον ένόμισε και έπί γα-
μικοΐς συμβολαίοις και δημοθοινίαις και πανηγύρεσι και τελεταΐς δείπνο -

265 γαμιων και χάρισι και κόρης μνηστεία του σατραπάρχου Πάρθων συμμΤ-
ξαι Πάρθοις έπαγγειλάμενος και μόλις μεν πείσας δ' ούν και καταλαβών 
εκείνους ήδη τά γαμοδαίσια θύοντας και τάς μεν πανοπλίας αποθεμένους 
τρυφερωτέρας δε ώς επί τοιούτοις τοΤς τελουμένοις άμπεχομένους στολάς, 
είς φόνους τους πότους μετέβαλε και τάς σπονδάς εις σφαγάς, τους έπιγα· 

270 μίους κρατήρας λύθρων έγεμισε και τά έπινυμ φίδια χοραυλήματα προς 
κοπετόν μετεσκεύασε* και σωμάτων μεν τάς πεδιάδας έπλήρωσε, ξίφος δε 
παν έμέθυσεν αί'ματι και φόνοις άδίκοις τους άμφ' αυτόν κατέχρανε και 
κατέλουσεν, εί' γε και την δίκην αυτός μετ' ου πολύ βαρυσυμφορωτέραν 
άπέτισεν. άλλα συ γε, ώ βασιλεϋ, την άναίμακτον ταύτην μάχην και τό 

275 καινόν και άνήκουστον ειρηνικόν έστρατήγησας, ούδ' δλως συλήσας τήν 
νίκην, ουκ έπιθέμενος λάθρα, ου κρύβδην έπιδραμών. ειδον σου τήν πυρι-
μάρμαρον αι'γλην οι Πάννονες και ώς από πυρός φωτίζοντος και φλογίζον-
τος υπεστάλησαν και τους αυχένας υπέκλιναν* από προσώπου γάρ πυρός 
τις ύποστήσεται; 

280 Προς τρεις έγώ των πώποτε κρατησάντων, ώ αυτοκράτορ, θηρώμαι 
σοι τήν έμφέρειαν, Άλέξανδρον τόν Φιλίππου, Δαυίδ τόν προφήτην και 
bto^mopoi^ και τόν Σεβαστόν τόν Καίσαρος άδελφόπαιδα, τω μεν αντιπα
ραβάλλουν σε κατά τά προ της ηγεμονίας τεράστια τοο μέλλοντος προμη
νύματα, τφ Δαυίδ κατά τήν εις βασιλειαν ανάβασιν, τφ δε Μακεδόνι κατά 

285 τους μεγάλους εκείνους άγοανας και τάς γενναίας μάχας και νικάς καί των 

253. μεγά τι 255. δεμνα — άριστοπίσια, cf. Ορρ. Cyneg. 1,4.7 
258. sqq. cf. Herodian. 4,10.11 261. ύπερβαλλεσθαι 264. δημοθεινίοίς 
267. τους γαμοδαισια 273. κατελουσε et δε και 278. cf. Sirac. 43,3; Nah. 1,6 
283. τα προς της ήγεμονικάς — προμηνύματα. 284. βασι̂ ' 
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άκαταγωνίστων εθνών την καταπολέμησαν. Καίσαρος γαρ άρτι προσδοκώ
μενου των της γαστρός ένύγρων θαλάμων έξολισθαινειν, των της ώδινού-
σης λαγόνων άνισχειν έδοξεν ήλιος εις σύμβολον της λαμπρότητος Καί
σαρος· σου τέ τον διάκοσμον τούτον ήδη προσειπόντος μετά σον τοκετόν, 
θεία τις όψις έπιφανεΐσα τφ βασιλεϊ καί πατρι τήν αί'γλην τρανώς έγνώ- 290 
ρισε της άνακτορίας σου. Ισχατος ην ό Δαυίδ εν τοις άδελφοΐς, αλλ' έξό-
πισθεν των λοχευομένων αναληφθείς, εις βασιλέα κατέστη τφ 'Ισραήλ* 
καί σε θεός έκλεξάμενος ο<\>ίγονον όντα των ομογενών καί νεώτερον, τα 
σκήπτρα Τωμαίων σοι καί τον έκλεκτόν λαον ένεχείρισεν. Ίσαύρους καί 
Κίλικας, Ινδούς καί Πέρσας 'Αλέξανδρος έτροπώσατο* καί σε, καταπολεμή- 295 
σαντα Δάκας καί Πέρσας καί Κίλικας, ήδη δεσπότην καί Πάννονες επιγρά
φονται, ούτως εγώ καί ώς έπί τοιουτοις έπέχρωσά σοι της έμφερείας τον 
πίνακα* ει δ' αληθή τα περί του Μακεδόνος τοΤς ιστοροϋσι περιλαλουμενα 
καί περιθρυλλούμενα, μόνας έγώ τάς νικάς άπανθισάμενος, ταλλα δέ αλλά 
διαγράφω του άριθμοο τόν Άλέξανδρον. 300 

fol. Ι84ν Έγκαινίζεσθαι μεν νήσους Ησαΐας προεθεσπιφδησεν, ό δέ ψαλτφδος 
άγαλλιασθαι ταΐς νήσοις παρακελευεται* ναι μέντοι καί ήγαλλιάσαντο καί 
εις καινισμόν μεταβέβληνται νήσοι Παννόνων ποταμοΤς βαρυδουποις άμ-
φιστεφέες, πόδας ωραίους αυτοκρατορικούς, πόδας είρήνην ευαγγελιζομέ-
νους έπελευσεσθαι προσδοκήσασαι. τοΰτο τό Ιθνος, τοΟτον τόν χώρον, 305 
ταυτην τήν γήν και νυν καταδουλουμένην έσκέπασας καί πριν άντιταττο-
μένην έμάστιξας' δτε σοι καί θεός μονονουχί τα το$ Αβραάμ καί παρεκε-
λεύσατο καί προεπηγγείλατο' αάνάβλεψον τοΤς οφθαλμοΐς σου καί ί$ε ταυ
την τήν γήν 'καί διόδευσον αυτήν εις τό μήκος αυτής καί εις τό πλάτος 
αυτής, δτι σοι δώσω αυτήν καί τω σπέρματί σου», ναι δή σοι καί τά της 310 
επαγγελίας εις έργον έκβέβηκε καί ώς Ίησους δ δημαγωγός 'Ισραήλ τοΤς 
υπό χείρα τήν γήν Παννόνων έμέρισας καί κατέστησας άρχοντας έπ' αύ-
τοΤς (τό του θείου φάναι Δαυίδ), καί νΟν ήμεΐς κροτουμεν ανέλπιστα και 
πανηγυρίζομεν απροσδόκητα, μεγάλου βασιλέως μεγάλαις έπί μεγάλοις 
τοΐς άριστευμασι ταΐς τελεταΐς έγχορευοντες, εξ ob μοι γλυκές δρμος άνα- 315 
κτορίης πεπέτασται. 

Περί τήν Ίωνιαν (φησιν) ήγαλματουργητο πέτρινος άνθρωπος καί κατ
είχε μεν αίχμήν εν τή δεξιά, προετείνετο δέ τόξον έν τή αριστερά καί 

287. γαστρος — θαλάμων, cf. Consol. 214; Chroń. 1840 sqq. 289. που τε τον δ.—· 
προσειπόντα 290. ο'ψις, cf. Eustath. opuse. 198,40 Tafel 292. βασλ' 

293. όμονενών 299. άπανθησάμενος τάλλα γε άλλα 301 Jes. 41,1; Ps. 96,1 
304. πόδας είρ. εύαγγ. Jes. 52,7 307. Genes. 13,14—17 311. cf. Josua 13,7; 

Man. Chroń. 1083 313. Ps. 44,17 315. εξ ου — πεπέτασται, cf. Ορρ. Hal. 2,684 
317. cf. Her. 2,106 
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φαρετρεονα προσήρτητο* έγγεγλύφατο δε και γράμματα τω άγάλματι έκ 
320 του δεξιού μέχρι και ες τον άριστερόν ώμον δια των στηθέων διήκοντα* 

δια τούτων δε των γραμμάτων ηβοί/λειο λέγειν 6 άνθρωπος ώς «εγώ τού
τοις τοις ώμοις την χώραν ταύτην κατεκτησάμην». άλλα τοσουτφ σε δι-
καιότερον εν μέση γη Παννόνων έστήξεσθαι χρυσεον και το μέγα σου 
τροπαιούχημα τούτο διατρανοΰντα τοΤς γράμμασιν, δσφ του την Ίωνίαν 

325 χειρώσασθαι τό δυσκαταμαχήτου Παννόνων έθνους περιγενέσθαι πολλφ 
περιφανέστερον και σεμνότερον. 

«?/Ηξουσι πρέσβεις εξ Αιγύπτου.» vai μέντοι και ήκασι και δασμούς 
ένηνόχασιν ήδη. «και Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής* βασιλείς Θαρσίς 
και νήσοι δώρα προσοίσουσιν». ούτως έγώ περί των μελλόντων δυσερωτιώ 

330 και φαντάζομαι* και εΓης, ώ βασιλεο, πολλαΤς εν δεκάδεσσιν άπειρεσίων 
λυκαβάντων τρόπαια τροπαίοις έπισωρευων και νίκας νικαις έπιτιθείς και 
τάς αυλαίας πηγνυς Γαδειρων άγχου και παρ' αυταΐς ταΤς δχθαις Ωκεα
νού, 6 εν βασιλεϋσιν ασύγκριτος, 6 εν αύτοκράτορσιν απαράμιλλος. 

Э. Курцъ. 
Рига, 20 мая 1904 года. 

322. κατεστησάμην 323. έστήσεσθαι 327—329. Ps. 67,32; 71,10 328. θαρ-
σεΤς 330. πολλαΤς—λυκαβάντων, cf. Ορρ. Hal. 2,686. 


