
Житіѳ Симеона Дивногорца въ его первич
ной рѳдакціи. 

Въ Ѵ-омъ томѣ Acta Sanctorum за май мѣсяцъ (1866 г.), 
стр. 310 — 398, было издано житіе Симеона Дивногорца, написан
ное магистромъ Антіохіи НикиФоромъ Ураномъ. Издателю Яннингу 
осталось не безызвѣстнымъ другое житіе того же святого, принадле
жавшее архіепископу Кипра Аркадію и цитуемое еще Дамаскинымъ 
(см. Comm. praevius pg. 307—-309), но онъ ограничивается замѣча-
ніемъ, что по содержанію оба житія сходны и что НикиФОръ заим-
ствовалъ у Аркадія, придавая его разсказу риторическую отдѣлку. 
Но мы знаемъ, какъ часто такая риторическая обработка сопро
вождалась исключеніемъ важныхъ для историка или археолога по
дробностей и въ особенности какъ разрушительно отражалась она на 
стилѣ первоначальнаго произведенія. Въ томъ и другомъ отношеніи 
сравненіе произведенія Аркадія съ произведеніемъ НикиФора лишній 
разъ подтверждаетъ общее наблюденіе въ исторіи агіограФическихъ 
текстовъ. 

Еще въ 1894-омъ году г. Пападопуло-Керамевсъ (Виз. Врем. I, 
141 —150) , въ своей статьѣ: «Симеонъ Дивногорецъ какъ гимно-
граФЪ и пѣснопѣвецъ», могъ указать хорошій примѣръ произвольнаго 
сокращенія НикиФоромъ существенныхъ данныхъ своего источника. 
Г. П.-К. извлекъ свой текстъ Аркадія изъ іерусалимской рукописи 
(ηβ 108 собранія св. Саввы). Но то же житіе мы имѣемъ въ Мюн
хенской рукописи А» 366, при чемъ въ первомъ тропарѣ св. Симеона 
(см. П.-К., стр. 147 и стр. 149) мы читаемъ здѣсь и слова (нослѣ οίκτεί-
ρας άπεδέξω): και ήμας παιδευομένους τη τριημέρφ σου άναστάσεί (Monac. 
fol. 149), неправильно приписываемый г. П.-К. позднѣйшему распро-
страненію. 
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Въ послѣднее время К. Но 11 обратилъ вниманіе въ числѣ дру-
гихъ житій и на житіе св. Симеона Дивногорца и матери его 
св. Марѳы (въ Acta SS. напечатанное вслѣдъ за житіемъ св. Си
меона) по отношенію къ вопросу о сохранности въ разныхъ обла-
стяхъ передней Азіи мѣстныхъ языковъ (Hermes 43 Bd. [1908], 
S. 240—254). Уже въ текстѣ НикиФора находимъ такое мѣсто, какъ 
pg. 356 С Boll. Άγγουλαν την προσηγορίαν, ο τη των Σύρων γλώττη 
φασί τον οκνηρον όνομάζεσθαι. Въ житіи Аркадія, гл. 143, Monac. 
fol. 170, святой, вложивъ въ уши глухой пальцы, возглашаетъ: «έφ-
φαθά», о εστί, поясняетъ авторъ житія, διανοίχθητι. У Іоанна Ма-
лалы находимъ слово, возбуждавшее сомнѣніе издателей, — βούρβων, 
pg. 178,16 Bonn. Чильмидъ указывалъ для него на 2 Царствъ 5,17 
перевода: obsecro concede mihi, ut tollam onus duorum burdonum, гдѣ 
въ оригиналѣ 70-ти читаемъ: δοθήτω τω δούλω σου γόμος ζεύγους 
ήμιόνων. У Аркадія, Monac. fol. 179 (κεφ. ρξδ'), читаемъ: ...άνθρωπος 
Ιχων μεθ' εαυτού τους δύο βούρδωνας βαστάζοντας τον κάρβωνα, αποθεμέ
νου δε αυτού τους γόμους έθαυμάσαμεν πάντες έωρακότες και τάς ίδέας 
των άλογων и проч., гдѣ передъ этимъ животныя названы ήμίονοι. 

Изъ подробностей текста Аркадія, опущенныхъ НикиФоромъ, на
ходимъ немало относящихся къ топограФІи Антіохги. 

1. Въ видѣніи св. Симеона и его исполненіи pg. 331 С—332 Boll, 
cf. Monac. fol. 134v—135 (κεφ. νθ')1): Kai πάλιν ήλθεν έν έκστάσει τό 
πνεύμα προς τον άγιον κατέχον ζωοποιόν σταυρόν* καί όρα δύο αγγέλους 
φορουντας καδδιά καί τόξα έν ταΐς χερσίν αυτών τεταμένα και βέλη συ-

. στρεφόμενα, καί έπηρώτησεν ό του θεού θεράπων τ( ταυτά έστιν; καίεφη-
σεν ό σταυρός ή σωτηρία καί ασφάλεια κατά παντός εχθρού' τα δε βέλη 
είς πασαν καρδίαν τών έγ/εφούντων έν φόνω μαχαίρας έλθεΐν έπί σε του 
άποστραφηναι καί μη ίσχύειν κατά σου τη δυνάμει Κυρίου καί απόστειλαν -
τος ήμας φυλάττειν σε. 

Ταύτης της θείας οπτασίας αΰτω φανείσης πάλιν έθεώρει πολιορκου-
μένην την πόλιν καί δια κλιμάκων παραληφθεΐσαν καί τους βαρβάρους 
ένδον γενομένους καί οτι è θρήνος καί αλαλαγμός ήχησεν καί φυγή με
γάλη έκ του άστεος έγεγόνει πολλών εκ του τείχους εαυτών ριπτόν
των, είτα δτι καί αί δύο πύλαι της πόλεως ať κατά θάλασσαν καί 
μεσημβρίαν ήνεώχθησαν, τη τών αγίων βοη φεισαμένου του θεού μη 

1) Нижесдѣдующій текстъ напечатанъ въ извлечены, по Baroce. 240, съ разно-
чтеніями нашей Мюнхенской ркп., Paris, gr. 1459 и cod. Sabbait. 108, van den 
Уео'омъ, въ Byz. Zeitschr. XII Bd. (1903), S. 159 f. 
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εις τέλος πάντας δίαφθαρήναι. έώρα δε καέ δυο τών συν αύτφ μοναχών 
λειποτακτήσαντας αναχώρησαν καί του μέν ενός άποτέμνεσθαι την κεφα
λήν, τον δε έτερον αίχμάλωτον ληφθήναί. τα μεν ουν της θείας οπτασίας 
εν τούτοις ήν, έπηκολούθησε δε αυτή καέ το έργον ουκ εις μακράν, συνέβη 
γάρ την πόλίν πολίορκηθήναί υπό των Άσυρίων (такъ: Άσυρί'ων и Ли-
баній, Orat. XI pg. 155,17 Forster) και παραληφθηναί και έμπρησθή-
ναι μεν άπα πύλης είς πύλην, ου πασαν δε κατακαηναι, και οί μεν ερριπ-
τον εαυτούς άπό του τείχους, άλλοι δέ τών δυο πυλών άνεωχθεισών 
της κατά νότον καί μεσημβρίαν εφυγον. άπέστησαν δέ καέ oť δυο μο
ναχοί δείλΐάσαντες' καί ό μεν (fol. 135) είς άπεκεφαλίσθη Οπό τών βαρ
βάρων, ο δέ έτερος ελήφθη αιχμάλωτος* τών δέ συμμεινάντων αύτφ επί 
του δρους ού παρέπεσεν ουδέ είς, οτι πύργος ισχύος άπό προσώπου εχθρού 
έγένετο αύτοίς ή ευχή του αγίου. 

Въ обоихъ мѣстахъ, выдѣленныхъ разрядкою, въ текстѣ Ники-
Фора, вмѣсто κατά θάλασσαν въ первомъ и κατά νότον во второмъ мѣстѣ, 
читается κατά (и κατά τε) άρκτον, очевидно, произвольная замѣна перво
начальная обозначенія страны свѣта, можетъ быть, подъ вліяніемъ 
словъ: έμπρησθηνα« μέν άπό πύλης εις πύλην, при чемъ казалось есте-
ственнымъ отмѣтить краййіе пункты въ одномъ направленіи. Въ жи-
тіи Аркадія опредѣленіе κατά νότον вполнѣ согласно съ другимъ, κατά 
θάλασσαν, по положенію Антіохіи со стороны блишайшаго пункта 
морского побережья (Селевкія)1). 

2. Съ приведеннымъ мѣстомъ житія можно сопоставить другое, 
гдѣ житіе Аркадія опять опредѣляетъ значительно поляѣе мѣстности 
Антіохіи, при чемъ въ названіяхъ находимъ рядъ совпаденій съ 
мѣстностями, названными въ нашемъ главномъ источникѣ по топо-
граФІи «Божьяго Града»—хронограФІи Іоанна Малалы. Это—другое 
видѣніе св. Симеона и его исполненіе, pg. 359—360 Boll. cf.Moiiac. 
fol. 161т—162 (κεφ. ρκα'—ρκβ'). Приводимъ текстъ въ имѣющемсяу 
насъ извлеченіи, гдѣ отмѣчено все, относящееся къ данному предмету: 
Κεφ. ρκα'. Μετά δέ ταύτα ήγγικεν ό καιρός τών πεφασμών, ους-έξητή-
σατο ο διάβολος παρά του Κυρίου καί έλαβεν ώστε πατάξαί πρώτον τά 
παιδία καί τους καλούς τών ανθρώπων καί παλαΐσαί τοϊς άδελφοΐς μετά 
του Ьоикои του θεού. 

Въ первую стражу нощи діаволъ свергается съ высоты внизъ и 

1) Въэтомъ пунктѣ cooöpaHtemaFörster'a, Antiochia am Orontes (Jahrbuch d. d. 
arch. last. 12 Bd. 1897), S. 115 Anm. 56, основанныя на текстѣ Болдандистовъ, 
должны быть измѣнены. 
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является въ Антіохію έν δυσί πτέρυξιν έκτείνας (fol. 162) εαυτόν έπί 
βορραν καί άνατολήν. Св. Марѳа проситъ сына заступиться за родину. 
Святой зритъ себя въ видѣніи несомымъ съ ангелами по воздуху и 
опускающимся у однихъ (восточныхъ) воротъ города, έν αύτη δε ώρα 
της νυκτός ήρθη έκ του τόπου εκείνου κοπετός καί π(χρτ[λοεν ό όλοθρευων 
έπί την πυλην την κατά μεσημβρίαν, ήτις εκφέρει έπί Δάφνην, καί 
έγένετο άπό του λεγομένου Χερουβίμ καί μέχρι της 'Ροδίωνος έν 
ολη τη γειτνια τη καλούμενη τοϋ Κερατέων κραυγή μεγάλη, ορ9\-
νος καί κοπετός σφοδρός. Πρωίας δέ γενομένης άπήγγειλε ταύτα Συμεών 
ό του θεού θεράπων ήμΐν τε καί τη μακαρία Μάρθα, και ιδού πλήθος αν
θρώπων έκ της πόλεως ανήρχετο καί άπήγγελλον τφ μακαρίω τόν πολύν 
εκείνον δλεθρον καί τόν συνέχοντα τήν πόλιν όδυρμόν. 

Κεφ. ρκβ'. Ύφ δέ έρχομένω σαββάτφ στενάζουσα πικρώς ή μακαρία 
Μάρθα μετά δακρύων παρεκάλει αυτόν δεηθήναι τοϋ Κυρίου άρθήναι τήν 
πληγήν έκείνην έκ των συμπολιτών καί έπιφωσκουσης της αγίας κυρια-
κης ήρπάγη πάλιν ό άγιος έν τη δυνάμει του αγίου πνεύματος καί όρα 
εαυτόν ίστάμενον έπί τήν πύλην τήν προς νότον τήν συμφέρουσαν έπί 
Σελευκειαν κτέ. Слѣдуетъ борьба св. Симеона съ дьяволомъ изъ-за мо
настыря: έκράτησε δέ ό όλοθρευων τό εν πλευρόν της μονής καί Συμεών 
τό 'έτερον έξελέσθαι αυτήν της οργής σπεύδων καί ειπεν ό όλοθρευων 
προς τόν άγιον τό κατωφερές της πλευράς της Κασσοιωτής1) έπετρά-
πην έπισκέψασθαι. έστω ουν σοι τα σά κτέ., άφηγήσατο δέ,ό του θεού 
Ζοΰλος πάντα ταύτα πρωίας γενομένης τη μακαρία Μάρθα, καί ίδου πλή
θος ανθρώπων έκ της λεγομένης Κασσοιωτής ανήρχετο καί ibíovzo του 
αγίου τόν μέγαν Ьрт^ѵоѵ καί τόν κοπετόν άπαγγέλλοντες καί τήν φθάσα-
σαν έπ' αύτοΐς πολυάνθρωπον φθοράν. 

Разрядкою выдѣлены тѣ топограФическія подробности Аркадія, 
которыя опущены НикиФоромъ. Ближайшее описаніе Χερουβίμ, во
ротъ старой, т. е., до-ѳеодосіевой, стѣны (της αρχαίας τειχοποιίας срв. 
Euagr. Hist. eccl. lib. I cap. 20, pg. 29,2 Bidez and Parmentier μέχρι 
γαρ ημών τό παλαιόν ίχνηλατεΐται τείχος των λειψάνων ξεναγούντων τάς 
όψεις2), гдѣ были поставлены Веспасіаномъ статуи херувимовъ, уве-
зенныя Титомъ изъ іерусалимскаго храма, находимъ въ текстѣ, на 
этотъ разъ сохраненномъ и НикиФоромъ pg. 313 С (у Аркадія, 
fol 115ѵ, послѣ словъ της αρχαίας τειχοποιίας читается еще της λεγο-

1) У Либанія, Orat. XI (Άντιοχικος), vol. I, p. 454,2 Förster κασιώτις, var. 11. κασιώτη 
κασσιώτη. 

2) Это мѣсто Евагрія дополняетъ соображенія Förs ter , О. laud. pg. 123 Anm.90. 
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μένης Χερουβίμ), съ чѣмъ можно сопоставить у Малалы pg. 261 и 
р. 281,4 (надпись Антонина Пія на каменной плитѣ, вставленной έν τη 
•πύλη τη λεγομένη των Χερουβίμ). Судя по тому, что статуи быковъ, 
поставленныя на воротахъ, по Малалѣ, pg. 261,7, обращены были 
на югъ (Іерусалимъ), ворота были оріентированы въ этомънаправле-
ніи. Родіонъ упоминается Малалою въ описаніи того распространенія 
линіи городскихъ стѣнъ Антіохіи, которое одни (какъ Малала, 1. cit.) 
приписывали Ѳеодосію Вел., другіе Ѳеодосію Младшему (Euagr. 
Hist. Eccl. lib. I cap. 20). Mai. pg. 346,12 και έγένετο τείχοςάπό της 
πόρτης του λεγομένου ΦιλοναυτουΧ) έ'ως του λεγομένου Φοδίωνος. Для 
околотка или квартала τών Κερατέων мы также имѣемъ указаніе у 
Малалы pg. 207,11 έν τφ λεγομένω Κερατέω. Другіе кварталы 
Антіохіи, намъ извѣстные: Mal. pg. 222,20 ή γειτονία Άγριππιτών, 
pg. 272,6 ή λεγομένη Σκεπινή γειτονία, Euagr. lib. II cap. 12 ή 
Όστρακίνη λεγομένη γειτονία, Mal. pg. 417,14 говорить о διάφοροι 
γειτονίαι. У Либанія другой терминъ объ этихъ кварталахъ города— 
φυλαί, Άντιοχικός pg. 524,1 Forster, Πρεσβευτικός προς Ίουλίανόν 
[orat. XV]* vol. II pg. 150,17 Förster. 

3. Въ разсказѣ о чудѣ, явленномъ надъ схоластикомъ Анастас 
сіемъ, pg. 388 В — С Boll. cf. Monac. (κεφ. σζ'), fol. 199, у Аркадія 
апокрисіарій святого εύρε τον σχολαστικον λουσάμενον καί καθήμενον £ν 
τινι τών επισήμων τόπων της πόλεως, έν τφ λεγομένω διφώτώ πλη
σίον του χειμερινού δημοσίου, και συν αύτφ δυο ιΧλουστρίους Άστέριον 
καί Θωμαν τον έπιλεγόμενον Βερεδαρίωνα (этихъ свидѣтелей свиданія 
НикиФоръ не называетъ). Апокрисіарій обращается къ схоластику 
послѣ привѣтствія всѣмъ: κέλευσον, κυρι ό σχολαστικός, άπόκρισίν σοι 
θέλω ειπείν άπό του ΰουλου του θεού. Тотчасъ овладѣваетъ схоласти
комъ демонъ и онъ начинаетъ кричать και ούτως είς τόν δημό
σιον ΙμβοΧον άπέδωκεν αυτίκα τά πνεύμα. 

Что касается ό λεγόμενος δίφωτος, едва ли это не та ή μεγάλη βα
σιλική διάφωτος, которая, по Малалѣ, р. 360,7, была воздвигнута въ 
Антіохіи, «насупротивъ такъ называемыхъ 'ΐΑθλα»2), иждивеніемъ Ѳео-
досія Младшаго. Къ χειμερινόν δημόσιον срв. Либанія (Άντιοχικός) 
orat. XI pg. 513,10 Forster άλλα τα λουτρά τά μεν αρμόδια χει-

1) Для этого чтенія у Малалы F ö r s t e r указадъ параллель въ надписяхъ Орхо-
мена, S. 128, Anm. 111. 

2) Срв. Либаній. orat. XI pg. 513,6 Förster έτερα θεάτρων είδη τα μεν άθληταΤ; ένα-
γωνίσασθαι πεποιημένα. 
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μώνι, τα δέ συμβαίνοντα θέρεί, Euagr. Η. Eccl. lib. IV cap. 8 τών δη
μοσίων βαλανείων έκάτερον προς τάς ώρας δι^ρημένον. 

Астерій упоминается Малалой рядомъ съ патриціемъ Фокой и ко-
митомъ Кариномъ, какъ лицо, посланное въ Антіохію императоромъ 
Юстиномъ І-ымъ для реставраціи и обстройки города, pg. 422,3, 
срв. о немъ также Евагрій Hist. Eccl. lib. VI cap. 7 et 8. 

Другія отдѣльныя подробности у Аркадія, опущенныя НИКИФО-

ромъ: ворота, внутри коихъ находился домъ родителей св. Симеона 
pg. 312 A Boll., у Аркадія Monac. fol. 114 названье Δανδαλική 
πύλη *) (κεφ. δ'), и храмъ св. Предтечи и Крестителя Іоанна располо
женный передъ воротами: τω σεβασμίω οίκω του άγ. ενδόξου Προδρόμου 
καί ΒαπτιστοΟ 'Ιωάννου τω προ τών πυλών της θεουπολιτών (κεφ. β' 
fol. 113, у Болландистовъ : προ της Άντιόχου); книги астрологовъ и 
другихъ невѣрующихъ сожжены въ Антіохіи Амантіемъ έν μέσω τοο 
σταδίου Monac. fol. 174 (κεφ. ρνδ' cf. pg. 317 Β Boll.). Главы, посвя-
щенныя дѣятельности Амантія въ Антіохіи, представляютъ интересъ 
по отличіямъ ихъ у Аркадія отъ пересказа НикиФора: 

Κεφ. ρνδ. Ταύτα πάντα προειπόντος του αγίου εί'σω τετραμηνιαίου 
χρόνου παραγενόμενος ό άρχων έκεΤνος Άμάντιος όνομα αυτφ δς καί 
πρό του είσελθεϊν αυτόν εις την Αντιόχου πόλιν τζοΧλους τών αδίκων κατά 
τάς άδους εϋρηκώς άπώλεσεν, ώστε φρίξαι τους ανθρώπους άπά προσώπου 
αυτού, πανταχη ,γαρ πασαν κακοπραγίαν από λόγου καί εως έργου αν
έστειλε παιδεύων [fol. 174] άχρι θανάτου τους παραπίπτοντας, ώς εν
τεύθεν καί τους έν άμέμπτω πολιτεία δεδιέναι την παρουσίαν αΰτου* πε-
ριεΐλε γαρ ώς δυνατόν ην έν ολη τη ανατολή πασαν μάχην καί άδικίαν 
μάχαφάν τε καί πασαν αίσχροπραγίαν. Τούτων δέ ούτως γενομένων προσ-
έθηκεν ό θεός του δεΐξαι τφ θεράποντι αΰτου καί άλλην θεωρίαν, ήν 
έξαγγείλας έφη προς ήμας* έςηλθεν άπόφασις άπό του θεού κατά τών ελ
λήνων καί έτεροδόξων του έξευρεΐν τον άρχοντα τούτον την τών άθεων 
περί την είδωλολατρείαν πλάνην καί έπισυναγαγεϊν αυτών πάσας τάς βί
βλους καί πυρί καυσαί. ταΟτα δέ αυτού προεωρακότος καί άπαγγείλαντος 
προσετέθη τφ άρχοντι ζήλος θεού καί έξερευνήσας εύρε τους πλείους τών 
πρώτων της πόλεως καί πó}λobζ τών κατοικουντων αυτήν έλληνισμφ καί 
μανιχαΐσμψ καί άστρολογίαις καί αυτοματισμφ καί άλλοις δυσωνυμοις 
αίρέσεσι κατεχόμενους, ους συλλαβόμενος κατέκλεισεν έν δεσμωτηρίοις καί 

1) Новое названіе воротъ. Уже извѣстны: 'Ρωμανησία πόρτα, Ταυρκχνή πύλη 
Förs te r , S. 115 — 116 Aum. 56, S. 126 Anm. 102 (на западной сторонѣ, около Херу
вима). 
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συναγαγών πάσας αυτών τάς βίβλους πολλάς ούσας σφόδρα κατέκαυσεν 
εν μέσω του σταδίου καί τα εί'δωλα αυτών συν τοΐς μιαροΐς σκευεσιν προε-
νέγκας έκρέμασε κατά πάσης πλατείας της πόλεως1), και ό τζΤ^οΰτος αυ
τών έν πολλαΐς ζημίαις κατηναλώθη τότε. και το πρόσωπον εκείνο, περί 
ου προεΐπεν ό άγιος, συλληφθείς εστη κατά πρόσωπον τοο δικαστού προς 
έξέτασιν, καί μέλλοντος αυτού άπολογεΐσθαι μοναχός τις έπιλαβόμενος της 
χειρός αΰτου έξήγαγεν αυτόν ενώπιον πάντων του δικαστού .άγαθυνθέντος 
καί μηδέν προστεθεικότος ειπείν προς αυτόν. 

Слѣдуетъ исцѣленіе параличнаго пылью отъ святого на площади 
Антіохіи. 

Κεφ. ρνς (fol. 175). Осуществляется новое видѣніе св. Симеона 
относительно του άρχοντος: καί ταύτα αυτού είπόντος προς ήμας τη έξης 
προκαθίσας ό δικαστής επί του βήματος τους μεν αυτών μερικαΐς τιμω-
ρίαις ϋπέβαλεν πολλά τε καί δεινά όμολογήσαντας έπί ταΐς εαυτών άσε-
βείαις πεπράχθαι, τινάς δέ αυτών έν τοΐς ξενώσιν υπηρετεΐν προσέταξεν 
καί άλλους κληρικούς δήθεν εαυτούς ονομάζοντας έν μοναστηρίοιςκατηχη-
θήναι παραδέδώκεν, ετέρους δέ έξορίαις παρέπεμψεν, τινάς δέ καί προς θά
νατον κατεδίκασεν, τους δέ πλείονας αυτών άγνοιαν προβαλλόμενους καί 
μετανοεΐν έπαγγελλομένους άνεξετάστως έκ βασιλικής διατάξεως απέλυσε 
καί ούτως έγένετο πάντας αυτούς παιδευθέντας διασκεδασθήναι καί μη-
δένα αυτών άπομεΐναι κατάκλειστον, κεφ. ρνζ'* πλην ενός στάσεις πεποιη-
κότος πολλάς έν ταΐς δημοτικαΐς ταραχαΐς, δι' δν καί άξιον ευκαίρως έπι-
μνησθήναι τών του θεού κριμάτων καί τήν άφατον αύτοο προς ήμας άν-
υμνήσαι φιλανθρωπίαν. 

Въ видѣніи св. Симеона, предвѣщающемъ прибытіе Амантія, 
κεφ. ρνγ', fol. 173, читаемъ: καί ιδού άνήρ τις δυνάστης ίστατο, ф έδί-
^οτο εξουσία δια του πνεύματος της αρχής της έωας μεγάλη καί δυνατή 
υπέρ τους έμπροσθεν αΰτ^υ άρξαντας, είπόντος προς αυτόν συ κέκλησαι 
δέρις. 

Въ житіи вообще многочисленны указанія на окрестности Антіо-
хіи, мѣстечки и селенія. Извѣстно, что въ пору расцвѣта антіохій-
ской торговли край былъ густо заселенъ и население благоденство
вало. Отмѣчаемъ здѣсь всѣ такія указанія, часто восполняемый тек-
стомъ Аркадія: κεφ. iß' fol. 116 (cf. Boll. pg. 314 A), κατά τήν Τιβε-
ριανήν χώραν τήν υπό τήν γείτονα Σόλευκειαν τελούσαν, έν τόπω τινί, έν 
Φ ή ν Χω?ι°ν λεγόμενον Πίλα (έν ф χωρίον Πίλα συνήθει γλώττα καλου-

1) Подробности о магіи и астрологіи (въ Беритѣ) находимъ въ близкомъ по вре
мени житіи Севера, патріарха Антіох. (Patro]. Orient, vol. II [1907]). 
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μενον Boll.). Не стояло ли названіе мѣстности въ связи съ водопро-
воднымъ сооруженіемъ подобнымъ тому, о которомъ говорить Ma-
лала pg. 273: ποιήσας πίλας και οίκοδομήσας στέρεας, καί πολυδάπανη-
τους προς το νικήσαι'τάς ορμάς των υδάτων (шлюзы?), срв, Liban, orat. 
XI pg. 523 объ обиліи воды и водопроводахъ Антіохіи. Относительно 
το λεγόμενον Τιβερίνου χωρίον άπά σημείων τριών του αγίου ένδοξου Προ
δρόμου και Βαπτιστου 'Ιωάννου (передъ антіохійскими воротами, по 
Аркадію, ή Δανδαλίκή πύλη) см. въ Житіи св. Марѳы pg. 408 А 
Boll. Въ чудѣ исцѣленія слуги патріарха Ефраимія Вигилія κεφ. ^η', 
fol. 147 (cf. Boll. pg. 345 В) упоминается το λεγόμενον Τιβερινον λου-
τρόν (Boll, βαλανεΐον). Сюда излѣчившійся параличный, по своемъ 
излѣченіи, нѣсколько разъ спускается съ горы, гдѣ обиталъ святой, 
при чемъ разстояніе показано μήλια τρία Monac. περί που δυο καί 
είκοσι σταδίους Boll. 

Κεφ. ξη', fol. 138. Монахъ Анастасій, съ благословенія св. Си
меона, уводитъ съ Дивной горы льва: κατηλ&εν εν τφ Μέλαντι λεγο-
μένω ποταμψ και ώσπερ πρόβατον ήγεν αυτόν ό άγων έπί τά δρη της 
Μάνου (Άμανοϋ Boll.) οΰδένα καταβλάπτοντα. Текстъ Аркадія точнѣе 
опредѣляетъ пвслѣдовательность геограФическихъ пунктовъ, срв. 
Boll. pg. 335 С. Рѣка упоминается еще разъ въ чудѣ исцѣленія ан-
тіохійца Ѳеодора бѣсноватаго, κεφ. ρξη', fol. 180 cf. Boll. pg. 377— 
378. У Малалы названіе это носятъ двѣ антіохійскія рѣки и гора 
Аманъ pg. 141, pg. 142,2. Κεφ. πη', fol. 145 έν τη λεγομένη Σινή-
ρων, Boll. pg. 342 Α Σευήρα. Въ главѣ pi', fol. 153T упоминается 
'Επιφάνειας τις ό του Χαρανδαμα οϋτως ονομαζόμενου χωρίου (Boll, 
pg. 357 Β Χαρανδαμηνφ την κώμην). Мѣстность упоминается и въ 
житіи св. Марѳы, съ церковью или даже особымъ χωρίον Ясона1) по 
близости отъ нея, pg. 405 A, pg. 409 С (въ послѣднемъ мѣстѣ Фигу-
рируетъ и ЕпиФаній). Первая часть названія срв. Χαράν въ Месопо-
таміи (Chilm. annot. ad Malal. pg. 593). Κεφ. ρια'. Πρεσβύτερος τις του 
λεγομένου Παραδείσου Θωμάς καλούμενος, срв. Παράδεισος въ Антіохіи 
Malàl. pg. 263,9 το λεγόμενον Παράδεισος, въ προάστ&ιον города2). 
Κεφ. ριβ', fol. 154 о родителяхъ, отправляющихся на Дивную гору 

1) Подобно λουτρόν το λεγόμενον της Μήδειας названіе мѣстечка могло быть свя
зано съпреданіями объ Аргонавтахъ въ Антіохіи, срв. Маіаі. pg. 263,12 (и объ Арго-
навтахъ pg. 77). 

2) Παράδεισος, впрочеиъ, назывался и городъ Сиріи, у Птоломея въ Лаодикійской 
области, см. adnotat. ad cap. XVI pg. 355 Boll. 

Внкавтівеків Врѳменяявъ. g 
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съ безглазымъ ребенкомъ изъ «нагорной области» (της ορεινής): περά-
σαντες δε καράβω τον Όρέντην ποταμόν άνέβαινον δια του λεγομένου 
Βαλανιδίου επί τό Óíyiov ορός. Κεφ. ριγ γυνή τις εν Φόσω πόλει της 
Κιλικίας, объ этомъ городѣ срв. у Малалы pg. 201. Κεφ. ριβ', fol. 155. 
Άλλη δε τις γυνή χωρίου λεγομένου Μυλιτών (Boll. pg. 354 Β εκ τίνος 
κώμης Μυλιτών λεγομένης). Названіе стоить, можетъ быть, въ связи 
съ семитическимъ корнемъ mälat «спасать» (Lewy, Die Semitischen 
Fremdwörter im Griechischen, pg. 209). Названіе о-вка Мила (Μήλος) 
ставили въ связь съ семитическимъ Βήλος (Βήλος ή και Μήλος Steph. 
Byz.). Названіе знаменитой іонической колоніи Милета Леви также 
ставить въ связь съ корнемъ mälat (срв. и Assmann, Philol. LXVII 
[1908] S. 188). Κεφ. ριε', γέρων τις του λεγομένου χωρίου Μαγείας 
(Boll. іт. τίνος κώμης, Μαγεία δέ κέκλητο). Κεφ. ρλδ', fol. 168 της δια
κείμενης 'Αντιόχεια γειτονίας της λεγομένης απάτης. Здѣсь, повидимому, 
разумѣется околотокъ или кварталъ самой Антіохіи(о γειτονίαι-Антіо-
хіи см. выше). Святой обращается въ данной главѣ къ больному съ 
повелѣніемъ άναθεματίσαι τήν Άφροδίτην καί πάντα τα είδωλα, воз
можно, не безъ отношенія къ древнему храму, находившемуся въ 
кварталѣ. У Малалы такой находимъ въ сосѣдствѣ съ баней Медеи^ 
извѣстной въ сагѣ колдуньи. Не въ связи ли съ этимъ названіе око
лотка околоткомъ Чародѣйства? О сохраненіи въ Антіохіи язычества 
и суевѣрій см. свидѣтельство о дѣятельности въ Антіохіи Амантія, 
приведенное выше, а также κεφ. ος', fol. 141 — 142 cf. Boll, 
pg. 338 В sqq. Для 'Απάτη срв. κεφ. ροζ, fol. 184v πλησίον της πό
λεως Αντιοχείας εις τήν λεγομένην Άπάτην (Boll. pg. 380 С) ήν έργα-
στήριον Ίσαυρων λατομούντων και οίγ.οο^ο^.ουντων τφ τείχει (объ иса-
врахъ-строите л яхъ срв. въ житіи еще κεφ. Lß', fol. 144 έκίνησεν ό 
θεός τους ανθρώπους της τών Ίσαυρων χώρας — слова опущены у 
НикиФора — καί άλλων δέ τόπων πλήθη πολλά καί ίηργ^οντο προς τον 
άγιον и проч. Объ искусствѣ исавровъ-каменотесовъ Procop. de b. 
Goth. I 2 εις δέ τις νεώτερος έξ αυτών άπήλθεν άραι ξύλα εκ του 
άλσώδους διαφέροντος έλληνίζοντος χωρίου καλουμένου Πουλλίωνος 
(у НикиФора это послѣднее наименованіе опущено), κεφ. ρνη', fol. 
176 (Boll. pg. 372 С) εκ του λεγομένου Σαμβου γέρων τις. Κεφ. 
ρπβ', fol. 187 εκ του χωρίου του λεγομένου Εϋθαλίου γειτνιώντος 
τη πόλέι 'Αντιόχεια άνθρωπος τις Βαβυλας τουνομα στ ρ ο υθ ο ς υπάρχων 
μή Εχων μηδεμίαν τρίχα (срв. Boll. pg. 383 В, 384 А—В, της κώ
μης Εϋθαλίου λεγομένης). Κεφ. ρ^η', fol. 194 έκ του Κασίου ορούς αν-
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θρωπός τις ευχής χάριν ερχόμενος (срв. о горѣ этой Malal. pg. 199). 
Κεφ. ρ4^· Άλλος τις Κυριάκος λεγόμενος άπό γωρίου Βητάγων ανερ
χόμενος προς τον άγιον δια της λεγομένης μονής Σωτηρίχου (объ этомъ, 
«нижнемъ», монастырѣ Дивной горы см. κεφ. ρξζ', fol. 179v). Κεφ. σα', 
fol. 195 ήν τις άνήρ έκ της 'Ερωτών κώμης. Κεφ. σβ'. έν ΣουροΧς τω 
κάστρω δπερ εστί πόλις μικρά παρακείμενη τφ Ευφράτη ποταμφ (ср. 
Boll. pg. 385 В) — городъ на ЕвФратѣ, извѣстный въ исторіи войнъ 
византійцевъ съ персами, приблизительно на широтѣ Антіохіи. 
Κεφ. σγ', fol. 197 Θεόδωρος τις σκρινιάριος της Αντιοχέων μεγαλοπό-
λεως έχων λέπραν κτέ. Святой посылаетъ его: άπελθε λουσαι εις το 
λουτράν τφ έν τφ Ίβ-ηρίνου χωρίφ. Однако у НикиФора, pg. 386 A, 
здѣсь читается: παρά τό Τιβερίνου βαλανείον (см. выше), можетъ быть, 
болѣе правильное чтеніе. Другое разногласіе между двумя традиціями 
находимъ въ гл. σιβ' (cf. Boll. pg. 389 С) fol. 202 της γειτνιώσης χώ
ρας έκ του χωρίου του λεγομένου Καλυμνίας νεώτερος τις δ'νομα Γεώργιος 
и проч., у НикиФора Καλλινέα. Κεφ. σκ', fol. 208 восемь армянскихъ 
рабочихъ явились къ святому; они сообщаютъ ему: και έν τφ ερχε-
σθαι ήμας την διάβασιν του Όρέντουι) ποταμού διά του άνταχωρίου (leg. 
'Άντα χωρίου?) έναυάγησε το τοξίκιον, έν φ εί'χομεν το λογάριον· 
Κεφ. σκα', fol. 209: έκ του χωρίου του λεγομένου Διδα λύκος ήρπασε 
παιδίον. Κεφ. σκβ'. Πρεσβύτερος τις του λεγομένου Κασσά χωρίου. Слѣ-
дуетъ ли отождествлять эту мѣстность съ Κασσυωτίς, Κασσοιωτή и 
ставить въ связь съ названіемъ горы Кассійской близъ Антіохіи, 
или это названіе особаго происхожденія, сказать трудно (у Boll, 
pg. 394 С). 

Очевидно, во всемъ этомъ обиліи топограФическихъ названій мы 
имѣемъ дѣло съ ближайшимъ райономъ Дивной горы и Антіохіи (срв. 
Либаній, Orat. XI pg. 517 Forster κώμαι μεγάλαι καί πολυάνθρωποι). 
Рѣже выступаютъ на сцену паціенты святого изъ болѣе отдаленныхъ 
мѣстъ, какъ береговъ Евфрата, изъ Киликіи, изъ Арменіи. Изъ бо-
лѣе извѣстныхъ городовъ мы встрѣчаемъ еще имена: ЕпиФаніи Си-
рійской κεφ. σε' (fol*. 198) cf. Boll. pg. 387 A, Апамеи Сирійской 
κεφ. σς', cf. Boll. pg. 387 В, Лаодикіи (κεφ. pH', fol. 177 έγένετό τις 
έγκλειστος μοναχός κατά την Ααοδικηνών χώραν; точнѣе у НикиФора 
Λαοδίκεια της Συρίας pg. 374 Α), Кесаріи Каппадокійской (κεφ. ρνθ', 

1) О такой постоянной Формѣ названія рѣки и у Мадалы см. För s t e r , 0. laud., 
pg. 112, Bury, Byz. Zeitschr. VI 220 f. 

8* 
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fol. 176v Boll. pg. 373 В)1); Каппадокія названа еще въ гл. 179-ой 
(Boll. pg. 382 А), область Лаодикіи упоминается и въ чудѣ со львомъ, 
какъ мѣстность, откуда является звѣрь. Нѣсколько разъ, въ особен
ности какъ городъ на пути съ моря, названа, конечно, и Селевкія, 
портъ Антіохіи. Въ гл. 214-ой является пресвитеръ του Βασιλείας 
ονομαζόμενου χωρίου (cf. Boll. pg. 390 С). Въ Житіи св. Марѳы къ 
названнымъ присоединяются χωρίον Ясона и ή κώμη των Γανδιγορών 
pg. 410 С. ДаФна названа въ шитіи св. Симеона въ главѣ κεφ. νε', 
fol. 133 νεανίας τις επάνω της Δάφνης προσίσχζ τω ήλίω άνατέλλοντι 
(cf. Boll. pg. 330) и κεφ. ρπα, fol. 187 άνθρωπος τις ορμώμενος άπό 
Δάφνης (Boll. pg. 382 В). Но это уже топографическое опредѣле-
ніе общеизвѣстное. Много разъ говорится о ея растительности, зда-
ніяхъ въ разныхъ нашихъ источникахъ, въ томъ числѣ и у Малалы, и 
въ Житіи св. Марѳы. 

Изъ антіохійскихъ храмовъ, кромѣ загородныхъ св. Іоанна Пред
течи и св. Іова (послѣдній см. κεφ. οα', въ разсказѣ о патріархѣ Дом
етну, fol. 139v cf. Boll. pg. 357 A) и монастырей («нижній» св. Со-
териха) Дивной горы, упоминаются соборный антіохійскій храмъ 
κεφ. ση', fol. 200 cf. Boll. pg. 388 A, св. Дѣвы Маріи Euagr. lib. V * 
cap. 21 [Юстиніана], VI 8, и храмъ св. СтеФана κεφ. θ', fol. 115, 
срв. Malal. pg. 417 Β (τό μαρτυριον του αγίου Στεφάνου); Вел. Цер
ковь Mal. pg. 318. 

Въ описаніи постройки водопровода на Дивной горѣ текстъ Арка-
дія въ подробностяхъ разнится отъ текста НикиФора, pg. 345 А. 
Κεφ. ^ς', fol. 145т: Οίκοδομηθείσης δε της μάνδρας καί λατομηθέντος 
του τόπου του στύλου καί δεθέντος του κογχαρίου του έκ δεξιών του κίο-
νος κατά ανατολάς έποίησε διατείνουσαν στένωσιν του ϋδατος ' καί οπίσω 
του αυτού κογχαρίου είς την πέτραν φρέαρ, καί πληρωθέντος αΰτου υδά
των έχορηγουντο έξ αυτού οΓ τε λατομουντες καί οι αδελφοί, οί δε μοναχοί 
στήσαντες έκεϊ (fol. 146) θύραν εβαλον εις αυτήν κλείδωνα, ί'να μη οί 
ανερχόμενοι όχλοι παρενοχλώσιν έκεΐ. 

Къ составу и распредѣленію матеріала въ обоихъ житіяхъ отмѣ-
чаемъ слѣдующее: 

33-ья глава Аркадія, о видѣніи монахамъ трехъ κόγχαι, трехъ 

1) Въ текстѣ Аркадія здѣсь существенная подробность объ исцѣляемоадъ 
(fol. 177): А о γ γίνου του γενομένου πατρικίου συγγενής. О патриціи Лонгинѣ мы 
имѣемъ теперь и эпиграФическія данныя, см. Byz. Zeitschr. XIV Bd., S. 56 fg. (Inscr. 
no 88,89). 
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троновъ и трехъ жезловъ, срв. pg. 324 A Boll., переставлена у Ни-
киФора съ ея мѣста у Аркадія (послѣ 32-ой главы, о подражаніи 
св. Симеона 40 мученикамъ срв. Boll. pg. 323 А—В) послѣ 35-ой 
(схожденіе на св. Симеона Св. Духа). 

Въ числѣ различныхъ сценъ борьбы св. Симеона съ діаволомъ 
pg. 326 Boll, у НикиФора опущена такая, κεφ. μ', fol. 128: άλλοτε 
κατά το μεσονυκτιον ψάλλοντος αυτού έπελάβετο του ποδός αυτού καθά-
περ χειρ άχ&ρώπου ρηξαι οίλοντοζ της στάσεως, ό δε της σφύρας δραξά-
μενος τη του σωττιρος μνήμη καί ονομασία έδοκίμασε τύψαι εκείνον καί 
δέδωκεν εις τα σιδηρά του καγκέλλου. άκουων δέ ό διάβολος το τοΰ σωτη-
ρος όνομα άλαλάζων αφανής έγένετο. Можетъ быть, своею реальностью 
сцена не показалась НикиФору достойною святого. 

Рѣчь святому ангеловъ pg. 327 Boll, значительно сокращена 
сравнительно съ ея подлинникомъ у Аркадія κεφ. μγ ' , fol. 129. 

Выпущена 50-ая глава Аркадія (fol. 131) — исцѣленіе бѣснова-
той, см. pg. 329 A Boll, (между апоѳеозомъ святого, гл. 49, и осво-
божденіемъ старика отъ зловредныхъ чаръ его врага, гл. 51). 

Послѣ главы 80-ой, объ исцѣленіи хромого на обѣ ноги, pg. 340 
В Boll., у НикиФора читаемъ главу оЮліанѣ и ея дочери pg. 340 В— 
341 В, что составляете у Аркадія 97-ую главу (fol. 146-—147). 

Опущена глава 83-ья, о силѣ призыванія имени святого, съ по
дробностями, не лишенными интереса, относительно церковнаго обы
чая: καί λοιπόν τους πιστούς μνείας και προσφοράς έπιτελεΐν επί τφ ονό
ματι του αγίου δούλου του θεού Συμεών. Эта глава стоитъ у Аркадія 
между главою (82-ой) объ исцѣленіи дѣвицы, одержимой бѣсомъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ косноязычной, и главой (84-ой) объ исцѣленіи раз-
битаго параличемъ и бѣсноватаго (pg. 341 С Boll.). 

Вслѣдствіе упомянутой уже перестановки главы о Юліанѣ и ея 
дочери, pg. 345 Boll., за главою 96-ой Аркадія (о предоставлены 
святымъ доступа народа къ водоему, устроенному на Дивной горѣ 
монахами) у НикиФора прямо слѣдуетъ его 98-ая глава (исцѣленіе 
Вигилія). 

Двѣ отдѣльныя главы Аркадія, гл. 139-ая, объ исцѣленіи дѣ-
вицы нѣмой отъ рожденія, и гл. 143-ья, объ исцѣленіи глухой дѣ-
вицы, привезенной изъ Лаодикіи (это опредѣленіе мѣста опущено у 
НикиФора такъ же, какъ и сирійское слово, произносимое святымъ; 
см. въ началѣ этой статьи), у НикиФора соединены вмѣстѣ и такимъ 
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образомъ, что 143-ья глава непосредственно присоединена къ 139-ой, 
pg. 368 В cf. Monac. fol. 169v—170. 

Глава 144-ая житія Аркадія, сообщающая объ исцѣленіи сына 
патриція силентіарія Константина въ Константинополѣ отъ демон
ской силы, не допускавшей его πλησιάσαι τη γυναικί, опущена Ники-
Форомъ. 

Двѣ слѣдующія главы, 145 и 146-ая, объ аналогичныхъ исцѣ-
леніяхъ гнившей ноги, объединены у НикиФора въ одинъ актъ 
pg. 369 А. 

Слѣдующему затѣмъ у Болландистовъ исцѣленію слѣпого, коимъ 
у нихъ заканчивается глава ХХІ-ая житія, у Аркадія предшествуютъ 
еще двѣ главы, тоже выпущенныя НикиФоромъ, гл. 147-ая (исцѣленіе 
больной груди' у женщины, срв. Euagr. lib. VI cap. 23, pg. 239 Bi-
dez) и гл. І48-ая (исцѣленіе нѣмого старика, см. Monac. fol. 171). 

Значительнымъ сокращеніямъ подверглась у НикиФора глава 
150-ая Аркадія: 

Κατά τον καιρόν εκείνον τίνες ασεβείς άνδρες της πόλεως Αντιοχείας 
..ουδέν άλλο ηύκαίρουν ή διαχλευάζειν τι και λέγειν και άκούειν καινότερον, 
μη θέλοντες όμολογεΐν μήτε σαρκικήν άμαρτίαν μήτε κρίσιν καί ανάστα-* 
σιν τούτων τών σωμάτων, τινές γαρ αυτών έν τη αστρολογία έπλανώντο 
καί την τών άστρων κίνησιν αίτιαν έδόξαζον γίνεσθαι τών συμβαινόντων 
σεισμών. Ινιοι δε μοιχείας καί άνδροφονίας καί λοιμικάς φθοράς εκ της 
τούτων θέσεως ματαίως υπελάμβανον. καί άλλοι άπρονόητα νομίζοντες εί
ναι τα πάντα αυτοματισμόν έφαντάζοντο. καί ίτιροι μανιχαϊκόν φρό
νημα Εχοντες καί ήπατημένοι τη ματαιότητι του νοος αυτών 
μετεμψύχωσιν εφασκον είναι, ειμαρμένη τινί την γέννησιν καί τύχη έπι-
γοάφοντες. 

Нѣкоторые изъ такихъ, читаемъ далѣе, являлись къ св. Симеону 
καί συνέβαλον αυτω λόγους, но не могли его побѣдить въ словопреніи. 

- Они старались подорвать вѣру, но святой отвѣчалъ имъ: 
«Πλανασθε νομίζοντες (fol. 172) οτι κατά γάρ τους κύκλους 

τών καιρών καί την εκάστου γένεσιν τα φοβερά γίνονται ' ίδου 
γάρ εκ τών συγγραμμάτων έστι νοησαι τον βαπτιστήν Ίωάννην 
μηδέν ήμαρτηκότα κεφαλικήν υποστηναί τιμωρίαν». 

Καί πολλά έτερα τούτοις παραπλήσια ληρωδουντες έβλασφήμουν τη 
βακχεία της σατανικής πλάνης έν ματαίοτητι του νοός αυτών συναπαγό-
μενοι. 

Глава 151-ая сообщаетъ, какъ одинъ исцѣлеяный святымъ жи-
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тель Антіохіи поставилъ надъ дверьми его икону. Невѣрующіе дѣ-
лаютъ попытку сбросить образъ, но посылаемые съ этою ігЬлью 
воины всякій разъ падаютъ съ лѣстницы внизъ, срв. 370 A Boll, (у 
Аркадія объ иконѣ: ούτως μετά φώτων και βήλων δοξαζομένην, другія 
в ыраженія у НикиФора)1). 

Опущена у НикиФора глава 152-ая Аркадія о томъ, какъ одна 
еѣрующая πόρνη, подобно Раабъ, ополчается съ рѣчью противъ невѣ-
рующихъ. 

Наиболѣе значительную перестановку сравнительно съ порядкомъ 
текста житія у Аркадія находимъ у НикиФора pg. 375 (съ конца 
ХХШ-ей главы житія у Болландистовъ). 

У Аркадія за главою 166-ой, о прозорливости святого въ про
ступки монаха, посланнаго ύς, άλατος διακονίαν, срв. pg. 375 A. Boll., 
идетъ глава, НикиФоромъ выпущенная, 167-ая, о медвѣдѣ, проник-
шемъ въ монастырскій садъ, и о кабанѣ и львѣ. Глава 168-ая посвя
щена исцѣленію бѣсноватаго антіохійца Ѳеодора, см. Boll. pg. 377 
С — 37 A A. Глава 169-ая, о нападеніи на монаховъ леопарда см. 
Boll. pg. 378 В. Глава 170-ая (fol. 181): γυνή τις χηρεύουσα προσελ-
$οΰ(τα τω άγίφ μετά κηρων καιομένων έβόα λέγουσα и проч. (она тре-
буетъ уплаты долга ея должникомъ, который, какъ узнаетъ, по своей 
прозорливости, св. Симеонъ, предварительно овладѣлъ ея тѣломъ) 
опущена у НикиФора. Глава 171-ая: 'Άνθρωπος τις τών εν ταΐς о'ыо-
υομ,άΧς της πόλεως λιθοουντων έσυλήθη τον αυτού κάματον χρυσίνους 
δώδεκα и проч. см. Boll. pg. 378 С —379 A. Глава 172-ая: Άλλη 
τις γυνή της Άντιοχέων πόλεως έσυλήθη χρήματα αυτής. . . . (fol. 182) 
τήν παρά του" άγιου ευλογίαν θεμένη έν τφ σκευωρίφ αυτής κτέ. см. 
Boll. pg. 379 A — В. Глава 173 έν τη κάτω μονή ύς έκ του ΰρυμοΰ 
παρενοχλων κατέβλαπτε τήν των καρπών γεωργίαν и проч. см. pg. 379 
В — С. Глава 174-ая (fol. 183), о львѣ, разодравшемъ овецъ исцѣ-
ленныхъ святымъ язычниковъ, являющихся къ святому съ словами 
покаянія, и глава 175-ая о львѣ, напавшемъ на теленка (μοσγάριον), 
опущены НикиФоромъ. Глава 176-ая fol. 183-го—184 см. Boll. pg. 
377 В—С. Въ виду историческаго интереса этой главы, посвященной 
Аламундару (Мундгиръ III) и Ареѳѣ (Harith - ibn Gabala см. Diehl, 
Justinien et la civilisation byz. au Vl-me siècle, pg. 387 suiv.) при-
водимъ ее, въ главной части, по Мюнхенской рукописи: 

1) Срв. къ этому мѣсту житія К. Holi, Der Antheil d. Styliten am Aufkommen 
der Bilderverehrung (въ Philotesia für P. Kleinert, Berlin 1907), Byz. Ztschr. XVII, 261. 
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Шѵ τις φύλαρχος τών Σαρακηνών τών υποκειμένων τη τών Περσών 
βασιλεία τουνομα Άλαμουνδαρος* outpç ελλην την θρησκείαν υπάρχων 
και άνήρ αιμάτων και ώμότητος πάντας ϋπερβάλλεσθαι σιτεύδων μυρίοις 
κακοΐς καθυπέβαλε τους αίχμαλωτιζομένους υπ' αίηοΰ χριστιανούς αίσχ-
ρώς ένυβρίζων καί δεσμοΐς καί λιμφ και αλλαις πολλαΤς πρικίλαις διαφθεί-
ρων αΰτους τιμωρίαις τε και κακώσεσιν, κατηνάγκαζε δε αυτούς πρότερον 
κρεοφαγίαις άκαθάρτοις μιαίνεσθαι και λατρείαις δαιμόνων κοινωνεΐν. 
ταύτα δ' έποίει έπί χρόνους (fol. 184) πολλούς οϋδενος άντιστρατευομένου 
αΰτω. συνέβη -δε τω τηνικαΟτα πρεσβευτάς 'Ρωμαίων κατελθεΐν πρόςΧοσ-
ρόην βασιλέα Περσών και έρωτησαι τα εις είρήνην. και έστη ό Άλαμούν-
δαρος άνήρ γιγαντιαίος υπάρχων ενώπιον του βασιλέως και τών πρεσβυ
τέρων βλάσφημων και όνειδίζων το δνομα Κυρίου καί έπιδείξας τό σώμα 
αυτοο κατεκαυχατο* ίδου ιοσούτους χρόνους Ιχω καταναλίσκων τό γένος 
τών χριστιανών και ουκ ένεπήγη έν έμοί βέλος* άναβήσομαι ουν πάλιν και 
ούκ εσται του λοιπού κατοικία ανθρώπων έν πάσαις ταΐς πόλεσιν αυτών 
και ταΐς χώραις* πάντα γαρ παραλήψομαι καί κατασφάζομαι έμπροσθεν 
μου μικρόν και μέγαν. ολίγου δη τοίνυν διαδραμόντος χρόνου στρατοπε-
δεύσας άνήλθεν εις τά δρη τών 'Ρωμαίων έν μεγάλη δυνάμει καί τυραν-
νίδι μεγαλορρημονών, χαί πάντες oř την άνατολήν οίκοϋντες έταράχθησαν, 
σφόδρα. 

Τότε Συμεών ό του θεοΟ* ΰοϋλος γέγονεν έν έκστάσει και ίδών θεο^ρίαν 
έξηγήσατο ήμΐν λέγων* ί^εωρουν σήμερον ότι ήρπάγη<ν> έν τω πνεύματα 
και γέγονα έπί βουνού τίνος μικρού πλησίον τών ορίων τών Σαρακηνών, 
Περσών τε καί 'Ρωμαίων καί έστη<ν> έν μέσω παρεμβολής στρατιωτών 
και Σαρακηνών, ένθα Άρέθας ό φυλαρχος 'Ρωμαίων έστρατοπέδευεν* καί 
είδον, καί ίδοϋ έξ έναντιασμου δχλοι πολλών αναβατών r\o'j>ovzo μετά 
Άλαμουνδάρου του τυράννου ώς τά άστρα του ουρανού και ώς ή άμμος 
της θαλάσσης, καί φόβος έπέπεσεν έπί πάντας τους περί Αρέθαν καί διε-
λύθη τά νεύρα τών βραχιόνων αυτού* καί ειδον καί ίδου τό συμβλημα γέ-
γονε καί αί παρεμβολαί προς άλλήλας συνέκρουσαν καί έν τω κατίσχυσα·. 
Άλαμούνδαρον τόν τύραννον του άπολέσαι πάντας έστη ενώπιον μου 
πνεύμα δυνάμεος κατέχον σφαΐραν πυρός καί έμαυ παρακαλέσαντος ερρι-
ψεν αυτήν έπί της κεφαλής άΰτου καί κατέβαλεν αυτόν.. . έσημειωσάμεθα 
ημείς παρ' έαυτοΤς την ήμέραν καί τήν ώραν, εντός δε μιας εβδομάδος 
ήλθον τη μεγάλη πόλει Αντιόχεια έπινίκια σημαίνοντα ώς έν εκείνη τή 
ήμερα καί τή ώρα, έν ή ήμΐν έξηγήσατο ό άγιος, κατεβλήθη ό άσεβης 
Αλαμουνδαρος κτέ. Конецъ: καί ή ανατολή πάσα ειρήνης τυχούσα έν γα
λήνη πολλή γέγονεν. 
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Κεφ. ροζ'—ροη', 184ν—186 см. cap. XXV pg. 380 F.—381 С 
Boll. 

Κεφ. ροθ' — объ исцѣленіи нѣсколькихъ лицъ, ирибывшихъ изъ 
Каппадокіи, между прочимъ нѣмого, см. pg. 382 A Boll. 

Κεφ. ρπ' — исцѣленіе нѣсколькихъ человѣкъ трудниковъ родомъ 
изъ Селевкіи и глухонѣмой дѣвицы, Boll. ibid. 

Κεφ. ρπα'. 'Ανθρωπος τις ορμώμενος άπο Δάφνης κτέ срв. pg. 382 
В—383 Α. 

Κεφ. ρπβ'. Έκ του χορίου του λεγομένου Ευθαλίου, γειτνιώντος τη 
πόλει 'Αντιόχεια, άνθρωπος τις Βαβυλας τουνομα, στρουθος υπάρχων μη 
έχων μηδεμίαν τρίχα (cf. pg. 384 A — Β) κτέ. κεφ. ρπγ', ρπδ' см. pg. 
383 В—384 Β, cap. XXVI Boll. 

Κεφ. ρπε', fol. 189: исцѣленіе параличнаго, при чемъ близкіе 
ήψαν κανδήλαν υπέρ αύτου έπί τω ονόματι του αγίου, κεφ. ρπς'* исцѣ-
леніе больного έχοντος τους δίδυμους αυτού ώς κεράμιον, κεφ. ρπζ'* исцѣ-
леніе дѣвицы, больной отъ дѣйствія злого духа, отсутствуютъ у Боллан-
дистовъ. 

Κεφ. ρπη'' Έν μια των ήμερων άνελθόντων τινών της Ίσμαηλίτιδος 
χώρχς προσκυνήσαι τον ^oìikov του θεού (убѣжавшій отъ нихъ мулъ 
возвращенъ имъ по указанію святого) см. pg. 375 В (конедъ главы 
XXIII у Болл.). 

Κεφ. ρπθ'* 'Ιωάννης τις σχολαστικός κτέ см. cap. XXIV pg. 375 
С—376 Α. 

Κεφ. ρ1-]'. 'Ολίγου δε χρόνου διαδραμόντος ειπεν ήμΐν ό του θεού δού
λος* «ευξώμεθα, αδελφοί, υπέρ ' της εκκλησίας του θεού 'Αντιοχείας' είδον 
γαρ έν όράσει, ότι δ άρχιερεΰς ΑομΜνος άναβάς έθηκεν <έαυτόν> επί τα 
θυσιαστή pio ν, καί έρεγχεν και καταβάς ίστατο επί τα δεξιά μέρη του θυ-
σιαστηρίου»*κτέ. см pg. 377 Α (послѣ замѣтки о смѣнѣ престолонаслѣ-
дія, см. pg. 376 A). 

Κεφ. ρ^α'. Χρόνου δε τίνος παρωχηκότος—έξεβλήθη του αποστολικού 
θρόνου Ευτύχιος ό άγιώτατος πατριάρχης см. pg. 376 D (его смѣняетъ 
Іоаннъ Схоластикъ). 

Κεφ. ρ^β', fol. 191: τελευτήσαντος δέ 'Ιουστινιανού μετέστη το της 
βασιλείας κράτος εις Ίουστΐνον κτέ. срв. pg. 386 Á Boll. 

Κεφ. ρ'ηγ', 'Υπήρχε δέ τφ αύτω Ίουστίνω θυγα'τριον υπό δαίμονος 
δεινώς βασανιζόμενον. Царь пишетъ святому и тотъ исцѣляетъ ее, см. 
pg. 376 В Boll. 

Κεφ. ρ'ηδ'. Άναγκαΐον δέ γνωρίσαι τοΐς φιλοχρίστοις υμΐν καί τα μετά 
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ταύτα περί του αυτού βασιλέως άποκαλυφθέντα τφ άγίφ και τα συμβάντα 
χαλεπά διά άπείθειαν έκείνω* άσθενεία γαρ αύτου. περιπεσόντος έπικιν-
δύνφ τα περί ταύτης γεγράφηκεν τω του θεού δούλφ Ιωάννης ό άγιώτα-
τος πατριάρχης της βασιλίδος πόλεως, και παρεκάλεσεν αυτόν δεηθήναι 
•του θεού περί της ίάσεως του βασιλέως· άντέγραψεν ουν αυτφ ό του θεού 
θεράπων παρεγγυών μέν μηδέν των άπαρεσκόντων τω θεφ προσενεχθήνα* 
τφ βασιλεΐ χάριν της τοιαύτης νόσου, έπαγγελλόμενος δέ αυτφ ταχεΐαν 
δωρήσεσθαι παρά θεού Γασιν μηδενός των άπηγορευμένων αυτφ προσφερο
μένων, άλλα ταύτης ου τετυχηκεν ό βασιλεύς καταφρονήσας των παρά 
;τοΟ αγίου δηλωθέντων, έκδεδωκώς δέ εαυτόν άν^οάσι ψυχοφθόροις καί τοΐς 
το0 θεού μερίδος άλλοτρίοις* άγαγόντες γαρ ούτοι Τιμ.όθεόν τίνα της των 
Εβραίων μέν θρησκείας υπάρχοντα, ίατρικήν δέ έπαγγελλόμενον τέχνην, 
το δέ άληθέστερον ειπείν έχθρον τοο υίου τοΰ θεού οντά — ην γαρ ούτος 
καί δαιμόνων θεραπευτής γοητείαις ενασχολούμενος άεί—τούτον ως δόκι-
μον Σοφία έμήνυσαν τη βασιλίδι, ήτις τά περί της νόσου του βασιλέως 
αναθεμένη τφ κακοδαίμονι έκείνω πολλφ πλέον ήπατήθη* διεβεβαιοΟτο 
γάρ αύτη ό τρισκατάρατος εκείνος καί τοο θεοϋ αλλότριος συντόμως της 
νόσου άπαλλάττειν τόν βασιλέα. τοΌτο γνοϋς 'Ιωάννης ό άγιώτατος πα
τριάρχης παρενεγγύησεν αύτοΐς μηδέν τοιούτον δίαπράξασθαι, μηδέ κατα-
φρονησαι τών εντολών του δούλου του θεού Συμεών, οί δέ ούκέπείσθησαν, 
άλλα τόν Τιμόθεον είσήγαγον εις έπίσκεψιν τοο βασιλέως, εκείνος δέ σκευ-
άσας τό νομισθέν αυτφ φάρμακαν προσήγαγε τφ βασιλεΐ. 

Τούτων γενομένων όρα εαυτόν ό άγιος δούλος τοο θεού έν ώρα με
σημβρινή τί) δυνάμει του πνεύματος γεγονότα κατά τήν βασιλίδα πόλιν 
καί έν τφ παλατίφ είσεληλυθότα καί τά παρά του 'Ιουδαίου θεασάμενον 
καί άγανακτουντά κατ' αυτών έπί τοΐς παρ' αυτών τολμηθεΐσιν. καί ταύ-
την τήν θεωρίαν δήλην έποίησεν ΊωάννΥ) τφ άγιωτάτφ πατριάρχη, γρά-
ψας φανερώς καί άπερικαλύπτως διαμαρτύρασθαι ώς άπ' αύτου τον βασι
λέα παύσασθαι της τοιαύτης πονηρας πράξεως, τόν θεόν λίαν παραργιζού-
σης· [fol. 192] επιμένοντος γάρ αύτου τοΐς αύτοΐς θείαν άπόφασιν ερχε-
σθαι κατ' αύτου" «έώρακα γάρ τφ πνεύματι πεπλανημένην αύτοο τυγχά-
νειν τήν ψυχήν». Ταοτα ό άγιώτατος πατριάρχης τφ τε βασιλεΐ καί τη 
αύγούστη είρηκεν' οί δέ καταφρονήσαντες ούκ έπείσθησαν τοΐς παρά του 
^ερά-ποντος του θεού δηλωθεΐσιν, άλλα μάλλον τήν πλάνην τοΟ 'Ιουδαίου 
σωτηρίαν ήγήσαντο. καί ού μόνον τούτο, άλλα καί γυναικά τίνα έ'γγα-
στρίμυθον είσήγαγον προς τόν βασιλέα, έφ' φ διά της άπατης του ενερ
γούντος έν αύτη δαίμονος τά περί της νόσου γνωσθήναι αύτοΐς. τούτων 
τελουμένων γέγονεν έν έκστάσει ό του θεού δούλος καί ειδεν εαυτόν πάλιν 
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έν τφ παλατίω δντα καί τον βασιλέα εν φ είώθεί τόπω τους προσιόντας 
δεχόμενον, τους δε ουρανούς άνεωχθέντας καί θείαν δύναμιν κατελθουσαν 
καί έκδύσασαν τον βασιλέα έσθητα καί άραμένην έκ της κεφαλής αυτού 
τό βασιλικόν διάδημα καί είπουσαν προς αυτόν* «εσο (на полѣ пояснено: 
ύπαρχε) τέως ώδε διήγημα παντί άνθρώπω, άνθ' ων ουκ ήλπισας επί 
την του θεού βοήθειαν, άλλ' έξέδωκας εαυτόν τη τών δαιμόνων πλάνη». 
ταύτην ουν την θείαν» άποκάλυψιν έν λύπη πολλή καί χύσει δακρύων είπεν 
προς ήμας τους ταπεινούς ο του θεού θεράπων' άλλα καί 'Ιωάννη τω άγιω-
τάτω πατριάρχη δια γραμμάτων έδήλωσε παρεγγυήσας μηκέτι αύτφ παρ-
ενοχλησαι τοΰ βασιλέως Ινεκα. 

'Ολίγων δέ ήμερων διαδραμουσών έν παντί τόπω έγνώσθη, δτι έκ-
φρων γέγονεν ό βασιλεύς καί πειρώνται οι περί αυτόν κρυπτειν αυτόν έν 
τφ παλατίω. 

Ήμεΐς δέ ταοτα γνόντες φόβω πολλφ κατεσχέθημεν δοξάσαντες τον 
θεόν τόν πάντα κατά καιρόν άποκαλύπτοντα τφ άγίφ αΰτοο δούλφ. 

Χρόνου δέ διαδραμόντος μέλλων ό αυτός Ίουστΐνος τελευταν έστεψε 
βασιλέα Τιβέριον (въ текстѣ Болландистовъ разсказъ заканчивается 
замѣткой о скоро затѣмъ послѣдовавшей смерти Юстина. О Тиверіи 
не упомянуто). 

Κεφ. pL-js'. Исцѣленіе больной ноги мальчика и поученіе его отцу 
(мать при этомъ: ταξαμένη άντίλυτρον της ψυχής αυτού όρνιν άπολύειν 
έν τφ μοναστηρίω)—нѣтъ въ текстѣ Болланда. 

Κεφ. pLjç'. Исцѣленіе слѣпой и ея больной дочери, см. pg. 384 
В—С, cap. XXVI Boll. 

Κεφ. ρ·ηζ\ О наказаніи злоязычному сосѣду исцѣленныхъ, см. pg. 
384 С—384 В Boll. 

Κεφ. ρ^η'. Έ * του Κασίου όρους άν&ρωπός τις ευχής χάριν ερχόμε
νος κτέ. Святой узнаетъ, что онъ поѣлъ просфоры. Нѣтъ у Болл. 

Нѣтъ также у НикиФора дальнѣйшихъ трехъ главъ подлинника: 
ρ'ηθ'. Άλλος τις Κυριάκος λεγόμενος άπό χωρίου Βητάγων ανερχόμενος 
προς τόν άγιον δια της λεγομένης μονής Σωτηρίχου κερατίων. . . . λαβών 
και φαγών κτέ. Случай проявленія дара провидѣнія подобный преды
дущему, σ (fol. 195). Είς μαρτύριον της ύγιαινούσης αυτφ διδασκαλίας 
έτυχε γενέσθαι άβροχίαν μεγάλην έν τοΐς καιροΐς έκείνοις καί οι ποταμοί 
ήλαττονήθησαν καί έν ταΐς πηγαΐς ουδαμώς ηΰρίσκετο ϋδωρ. καί εποίουν 
προς αλλήλους μάχας οι άνθρωποι κατά χώραν στενοχωρούμενοι έκ του 
ύΰατος κτέ. σα'. Ήντις άνήρ έκ της 'Ερωτών κώμης £χων μητέρα χηρεύ-
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ουσαν κτέ. Сынъ узнаетъ, что мать вылечилась дѣйствительно въ часъ 
откровенія ему объ этомъ святаго. 

Κεφ. σβ'. Έν Σουροΐς τφ κάστρω, όπερ εστί πόλις μικρά παρακείμενη 
τφ Ευφράτη ποταμφ, νεώτερος τίς ευκαλλος υπήρχε κτλ., см. pg. 385 
В—С. cap/ XXVI Boll. 

Κεφ. σγ\ Θεόδωρος σκρινιάριος της Άντιοχέων μεγαλοπόλεως έχων 
λέπραν κτλ., см. pg. 386 A—Β cap. XXVII Bolk 

Κεφ. σδ'. Άνήρ τις των επισήμων της είρημένης Άντιοχέων πόλεως 
ήλθεν προς τον' θεράποντα του θεού επιτελούμενης της άγιας συνάξεως 
κτλ. см. pg. 386 В—387 A cap. XXVII Boll. 

Κεφ. σε'. νΑνθρωπός τις 'Επιφανείας της Συρίας κτλ. см. pg. 387 Α. 
Κεφ. σς'. Ιωάννης τις πρεσβύτερος καί οικονόμος της άγιωτάτης 

εκκλησίας Άπαμείας της Συρίας κτλ., см. pg. 387 В—387 С. 
Главы: 207 о схоластикѣ антіохійскомъ Анастасіѣ и 208 о діа-

конѣ Іоаннѣ у НикиФора переставлены одна на мѣсто другой, см. pg. 
388 cap. XXVII Boll. 

Κεφ. σθ'. Βηκέντιος Γότθος άκακος ων άκουσας και ίδών συν τοις αυ
τού εταίροις τα μεγαλεία του θεού τα δια του αγίου αυτού δούλου γινό
μενα έπίστευσεν. καί τις τών άρειομανιτών αίρέσεως τυγχάνων κατηχη
θείς ϋπ' αύτου γέγονεν ορθόδοξος καί κοινωνικός της άγιωτάτης εκκλησίας 
κτλ., пѣтъ у Болландистовъ. 

Κεφ. σι'. Έκ των Ίσαύρων Κόνων τις τουνομα см. pg. 389 Β cap. 
XXVIII Boll. 

Κεφ. σια'. "Εστί δέ καί άλλο θαυμαστόν [fol. 202] διηγήσασθαι 
παρά πόδα τούτου γενόμενον. О нѣкоемъ исаврѣ Ѳеодорѣ, наружность 
коего измѣнилась въ безобразную, лишь онъ съѣлъ три виноградины 
въ нижнемъ саду монастыря; то же постигаетъ усумнившагося въ 
чудѣ. Святой исцѣлятъ обоихъ. 

Κεφ. σιβ'. Της γειτνιώσης χώρας έκ του χωρίου του" λεγομένου Κα-
λυμνίας νεώτερος τις τουνομα Γεώργιος κτλ. см. pg. 389 С Boll. 

Κεφ. σιγ'. Άνθρωπος τις ονόματι Βαβυλας έτυφλώθη τους δυο οφθαλ
μούς, ους όνομάζουσιν μυοκεφάλους κτλ. см. pg. 390 В—С Boll. 

Κεφ. σιδ'. Άλλων δέ μεγάλων μυστηρίων γεγονότων επί τινι πρεσ
βυτέρα) του Βασιλείας ονομαζόμενου χωρίου άξιον μνημονευσαι κτέ. см. pg. 
390 С—392 A cap. XXVIII Bolí. 

Κεφ. σιε'. Διά τινας ψυχωφελείς χρείας εστειλεν ό του θεού δούλος 
κατά την βασιλίδα τών πόλεων Θωμαν τόν θεοφιλέστατον πρεσβύτερον 
καί άποκρισιάριον αυτού καί έτερους δύο μοναχούς. Θιό^ω^ος δέ ό ένδοξο-
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τατος Επαρχος των πραιτωρίων ό έπίκλην Πικρίδιος βλέπων πεπαρρησιασ-
μένους έν τφ παλατίφ τους ειρημένους άνδρας έπυνθάνετο πόθεν ύπήρχον 
κτέ. см. pg. 392 В—393 A cap. XXIX Boll. 

Κεφ. σιη'. Αωρόοιος πρεσβύτερος και μοναχός—έκόπασεν ή θάλασσα 
εκ του σάλου αυτής. 

Κεφ. σιθ' (продолженіе предыдущей). Θαμβηθείς δε ό ναύκληρος 
επί τφ γεγονότι κτλ. Исцѣленіе его сына см. обѣ эти главы pg. 393 
С—394 В cap. XXIX Boll. 

Κεφ. σκ'. Έργάται οκτώ της 'Αρμενίων χώρας ορμώμενοι τφ καιρώ 
της αγίας παρεισβάσεως των άγιων νηστειών ήλθον προς τον του θεού 
δουλον κτέ. Они сообщаютъ: «και έν τφ ερχεσθαι ήμας την διάβασιν 
του ^Ορίντου ποταμού δια του Άντά χωρίου έναυάγησε το τοξίκιον, έν 
ψ είχομεν τά λογάριον». По совѣту святаго работникъ отправляется 
на мѣсто крушенія του τοξικίου и, ставъ по поясъ (εως ζώσεως), άνή-
γαγεν τά κομ,βίον τοο λογαρίου δπερ έξείασεν κτλ. (fol. 209). 

Κεφ. σκα\ Έκ του χωρίου του λεγομένου Διδά λύκος ήρπασε παιδίον 
άρρενικάν ώσεί ετών εξ κτλ. 

Обѣ послѣднія главы у НикиФора опущены. 
Κεφ. σκβ'. Πρεσβύτερος τις του λεγομένου Κάσσα χωρίου κτλ. см. 

pg. 394 С—395 Β cap. XXX Boll. 
Κεφ. σκγ'. fol. 210: Έν μια των ήμερων παρισταμένων τφ άγίφ 

Αντωνίου και Γρηγορίου μοναχών έλυπεΐτο ό του θεού δούλος φάσκων* 
«ποία ψροντίς γενήσεται τφ τόπφ τούτφ μετά την έμήν προς τάν θεόν 
αφιξιν». τούτων λαλουμένων ανήλθε προς τάν αγιον κατά συγκυρίαν Άγ-
γουλας εις ών του μοναστηρίου. Αντώνιος δε ελεγεν πράς τάν αγιον. 
«μη λυπου, πάτερ* πλειόνως προί'στασαι τφ τόπφ απερχόμενος προς τάν 
θεόν. εδοξεν ουν καί Άγγουλας τά παραπλήσια λέγειν», άκουσας δε τάν 
λόγον αύτου ό τοϋ θεού θεράπων ταραχθείς τφ πνεύματι ειπεν* «άκούετε, 
τι ούτος λέγει; πιστεύσατέ μοι λέγοντι δτι έμου πράς τάν θεάν έκδημοον-. 
τος ούτος γενήσεται тіроЬот^ καί 'Ιούδας του τόπου τούτου' και τοιαύτα 
γενήσονται ενταύθα δι' αύτου, ίνα σχεδόν έν παντί τόπφ λαληθώσιν αί 
βλασφημίαι αύτου. ούαί δέ ττ\ ψυχή αύτου, πόσων ψυχών γενήσεται αιτία 
σκανδάλου», ταύτα άκούσαντες κατεπλάγησαν και σκυθρωπάσαντες άπέ-
στησαν τήν ώραν έκείνην της αγίας αύτοΟ στάσεως, άποσημειωσάμενοι 
τα λεχθέντα δια την τούτων άπόβασιν, ήτις γέγονεν ού μετά πολύν της 
κοιμήσεως του άγιου γ^ρόνον. 

Κεφ. σκδ. Άνθρωπος τις του Άμανοο έχων τρεις δαίμονας χαλεπούς 
λίαν γέγονε προς τάν αγιον δουλον του θεού κτλ. 
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Обѣ главы у НикиФора опущены. 
Κεφ. σκε'. Άνθρωπος τις ονόματι 'Ιωάννης κυλλούς Ιγων τους πόδας 

κτέ. Видѣніе ему святаго послѣ молитвы ему. См. pg. 395 В—С Boll. 
Κεφ. σκς'. Κόρη τις παρθένος Θεοσέβεια καλούμενη ώχλεΐτο Οπό δαί

μονος αγρίου κτλ. см. pg. 395 С—396 A cap. XXX Boll. 
Слѣдующія пять главъ опущены НикиФоромъ (срв. его оговорку 

въ началѣ главы ХХХІ-ой): κεφ. σκζ' исцѣленіе нѣмой, одержимой 
бѣсомъ, κεφ. σκη' исцѣлееіе больного животомъ, κεφ. σκθ' подобное 
другое, κεφ. σλ' исцѣленіе сухорукаго, κεφ. σλα' исцѣленіе больного 
параличемъ руки. 

Κεφ. σλβ' исцѣленіе человѣка съ параличемъ ноги (ακίνητος πους) 
см. pg. 396 Α—Β cap. XXX Boll. 

Дальнѣйшій рядъ главъ снова опущенъ НикиФоромъ: κεφ. σλγ', 
fol. 212 исцѣленіе слѣпого, κεφ. *σλδ' исцѣленіе другого слѣпого, 
νεανίσκου, κεφ. σλε' исцѣленіе параличной, κεφ. σλς' исцѣленіе прока-
женныхъ иберійцевъ, κεφ. σλζ' исцѣленіе и многихъ другихъ, женъ 
и мужчинъ, κεφ. σλη' (продолженіе предшествующей) γυναίκες τε τους 
μασθούς διάτρητους άπό συριγγών έχουσαι της ουσωδίας μετά τών άλγη-
δόνων άπηλλάσσοντο κτλ. 

Κεφ. σλθ'. Τούτων εκ πολλών έπιμνησθέντες, αδελφοί, την εΐ'δησιν 
αυτών έδηλώσαμεν τοΐς φιλοχρίστοις Ομΐν προς ώφέλειαν υμών και τών 
κατά καιρόν έντυγχανόντων* ού'γάρ πειρώμεθα έξαριθμεΐν τάς άμετρους 
ιάσεις τάς δια του άγιου Συμεών γεγενημένας, ασθενείς οντες και μη ίκα-
νουντες αύτάς έξαγγέλλειν τζοΚΚοί μεν γαρ τω λόγω αύτου, οί δέ τη κλήσει 
αυιοϋ μόνη, έτεροι δια της επιθέσεως της αγίας αυτού ράβδου, άλλοι δια 
οραμάτων τών έσπουδασμένων έτύγχανον δοξά'ζοντες τον θεάν τόν δωρη-
σάμενον τω άγίω τοιαύτην χάριν ίαμάτων δι' ήμας τους ταπεινούς καί 
ασθενείς, αυτός ούν ό σωτήρ και κύριος της δόξης Ίησους Χριστός ό αλη
θινός θεός ημών και ζωοποιός δύναμις ήγάθυνεν τόν άγιον αύτου θεράποντα 
τα ένδοξα αύτου μυστήρια άποκαλύψαι ήμΐν τοΐς άναξίοις, см. Boll. pg. 
396 В—С cap. XXXI. 

Καί εν τω μέλλειν αυτόν τών γήινων μεθίστασθαι και την έν σαρκί 
καταλύειν ζωήν έκδημεΐν τε προς τόν θεόν τών πάντων δεσπότην καλέσας 
ήμας τους αναξίους αύτου δούλους ειπεν* «δεϋτε, αδελφοί, τα έν έμοί του 
θεοϋ μυστήρια [fol. 213] αποκαλύψω ύμΐν, ίνα έχητε άδιάλειπτον ελπίδα 
πράς τόν υίόν του θεού" έτι γαρ νηπίου άγοντος μου την ήλικίαν τών 
εδωδίμων του βίου κατεφρόνησα, συγκάμψει γονάτων καί χύσει δακρύων 
πολλών έδυσώπησα αυτόν τόν άληθινόν θεόν ημών, είρηκώς' «εύδόκησον 
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δη, ο θεός, επί τω σω δούλφ και άπάλλαξόν με της μεταλήψεως των 
βρωμάτων του αιώνος τούτου τρόπφ καί σχήματι ф αυτός εύδοκών θελή
σεις», αυτός ουν ό αποκαλύπτω ν μυστήρια, ό των κρυπτών γνώστης, α
πανταχού" παρών καί τοις πασι παριστάμενος τοίς έπικαλουμένοις αυτόν έν 
αλήθεια ευθέως οφθαλμοφονώς υπέδειξε τη έμή ταπεινώσει άνδρα λευχει-
μονουντα ιεροπρεπές περιβεβλημένον σχήμα, όρασίν τε έξαστράπτουσαν 
έχοντα* καί τούτον έωρακώς έξέστην έπί τη ένδόξφ αύτου θέα* ούτος, ουν 
άγιον σκεύος έν ταΐς χερσίν αύτου έπεφέρετο καί δια του αέρος γέγονε 
προς με. και ειδον, καί ιδού έν αύτφ τω άγίω σκεύει ώς είδος όρύζης (на 
полѣ: είδος όσπριου) λευκότατον οίον ουο^ί-κοτε έθεασάμην ού8έ καταλα-
βέσθαι ισχύω' καί τρίτον έξ αύτου έπέβαλεν ώς δια κοχλιαρίου τω τα-
πεινώ μου στόματι. έξ εκείνου τε του γ^ρόνου καί μέχρι νυν κατά άγίαν 
άναστάσιμον ήμέραν της αγίας κυριακής μετά την άγίαν λειτουργίαν 
έώρων αυτόν τόν τιοαίερον καί θεοειδη άνδρα συν τω άγίψ σκεύει έρχόμε-
νον προς με καί της τοιαύτης άξιουντά με μεταλήψεως, ήτις διήρκει εύ-
φραίνουσα την έμήν ταπείνωσιν μέχρι της έπιούσης άγια; κυριακής». 

Ταύτα προς ήμας εις ώφέλειαν ειπών προς τό εις αυτόν τον θεόν ημών 
θέσθαι ήμας τελείαν άγάπην καί ελπίδα, «προσέχετε ουν, αγαπητοί μου» 
£φή, «καί-τάς εμάς [fol. 213Τ] έντολάς φυλάξατε είρήνην διώκοντες καί 
τόν άγιασμόν ου χάριν (χωρίς cod.) οψετε τόν Κύριον. καί επί πασιν την 
προς αλλήλους άγάπην διασώσατε μνημονεύοντες δια παντός του Κυρίου 
"Kí-γοντος προς τους έαυτου μαθητάς* «έν τούτω γνώσονται πάντες 'ότι 
έμοί μαθηταί έστε, έάν αγαπάτε αλλήλους»" εγώ γαρ κατά τό άποστολι-. 
κόν λόγιον ήδη σπεύδομαι (cod. σπένδομαι, in marg. θύομαι) καί· ό και
ρός της έμής αναλύσεως έφέστηκεν ό γαρ Κύριος παρέστη μοι καί την 
έμήν έγνώρισέν μοι μετάστασιν. 

Ήμερων ούν δέκα διαδραμουσών μετά τήν έσπερινήν ψαλμφδίαν 
άπολύσας πάντας ήμας κατά τό είωθός αύτφ καί τάς ευχαριστίας άναπέμ- . 
ψας άπέδωκεν έν ειρήνη πολλή έν χερσί του Κυρίου τό άγιον αύτου 
πνεύμα, μηνί μαίω εΐκάδι τετάρτη, ημέρα έκτη, της δε νυκτός ώρα πρώτη, 
έν ίνδικτίώνι δεκάτη. См. pg. 396 С—397 cap. XXX Boll. 

Κεφ. σμ'. Ή τοίνυν αρχή της αγίας αυτοΰ στάσεως γέγονεν ini βά
σεως πλησίον του άββα Ιωάννου, καί εστη έν αύτη έτη εξ. έπειτα έστη
σαν στυλον ποδών τεσσαράκοντα, καί έστη έν αύτω έτη οκτώ, καί μετά 
τούτο έστη έν τφ άγίφ θαυμαστφ δρει, έν βασιδίω άπό ξηρολίθου, έ'τη 
δέκα. ύστερον ωκοδομήθη ό μέγας στύλος, έν ω άνήλθεν άπό θείας άπο-
καλύψεως, καί εστη έν αύτω έτη τεσσαράκοντα πέντε, ην δε χρόνων εξ,, 
ήνίκα εστη έν τη βάσει πλησίον του άββα 'Ιωάννου, ώς είναι πάντα τόν 
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χρόνον της ένσάρκου ζωής του άγιου ετη έβδομήκοντά πέντε (cf. pg. 
396 С Boll.), ος μεταστάς προς τον Κύριον ζών ώσπερ αέναος πηγή 
βρύει τά ίάματα διά του τιμίου αυτού λειψάνου παρέχων τοΐς πιστώς 
προσερχομένοις άφθόνως τα ίάματα. См. pg. 397 С Boll. 

Τη ουν ένδόξω και άξιομνημονεύτω του άγιου μνήμη πιστώς τζοοσ-
τρέχοντες καί της θείας ταύτης και [fol. 214] επωφελούς αναγνώσεως 
άκροαταί γενόμενοι δόξαν άναπέμψωμεν τω Κυρίω της δόξης, τφ τοσαϋτα 
καί τηλικαυτα δωρουμένω τοΐς έλπίζουσιν εις αυτόν, δυσωπουντες την 
αυτού αγαθότητα ρυσθήναι ήμας τών ποικίλων του διαβόλου μηχανημά
των καί πάσης θλίψεως, οργής τε καί ανάγκης καί άξιους γενέσθαι της 
έκ δεξιών στάσεως του Χρίστου του αληθινού Θεού ημών., ίδεΤν τε εν τη 
αύτη φρικτή παραστάσει τον άγιον τούτον, πατέρα ημών δυσωπουντα 
υπέρ της συγχωρήσεως τών αμαρτημάτων ημών, όπως ταΐς εύχαΐς 
αύτου ταΐς άγίαις καί πρεσβείαις συγκαταριθμηθώμεν τοΐς εύαρεστήσασι 
τω Κυρίω της δόξης Ίησου" Χριστφ τφ άληθινφ Θεφ ημών, ф ή δόξα 
καί τό κράτος συν τφ εύλογημένω αύτου πατρί και τφ παναγίω καί ζω-
οποιφ αύτου πνεύματι vöv και άεί καί εις τους αίώνας τών αιώνων. Αμήν. 

Житіе ожидаетъ еще своего издателя по тѣмъ рукописямъ, кото
рый отмѣчены въ статьѣ van den Ven'a, въ XII-омъ т. Byz. Ztschr., 
S. 159 fg. Наша статья имѣетъ цѣлью опредѣлить отношеніе ре-
дакціи НикиФора къ первоначальному житію и указать, сверхъ того, 
на тѣ данныя, которыя сохранены послѣднимъ и представляютъ инте-
ресъ для археологіи и топограФІи Антіохіи. Въ своихъ главахъ, имѣю-
щихъ интересъ для историка Византіи, житіе является особенно цѣн-
нымъ и заслуживающимъ изданія. Для исторіи языка текстъ житія 
Аркадія не менѣе важенъ, такъ какъ НикиФоръ подвергъ его полной 
и намѣренной переработка и удалилъ многое оригинальное и въ об
ласти морФологіи, и въ области лексики. Намѣреніе редактора ясно 
видно, когда въ разныхъ мѣстахъ своего труда онъ одинаково замѣ-
щаетъ выраженія подлинника своими новыми. Такъ, въ гл. 118-ой, 
fol. 157, въ главѣ 120, fol. 161 и въ гл. 140, fol. 169v, y Аркадія 
встрѣчаемъ слово έμβριμησάμενος и въ двухъ случаяхъ НикиФоръ за-
мѣняетъ его выраженіемъ έπιτιμήσας σφοδρότερον pg. 357 A, pg. 
369 A (въ гл. 120, при сокращеніи всего текста, слово выпущено). 
Въ словарѣ Аркадія можно отмѣтить нѣкоторыя сходства съ сооте-
чественникомъ его и близкимъ по времени—Малалой. Мы уже ука
зали слово ^ούρ^ων=Ύΐΐί.ίο\ος. Глаголъ πραιδεύω см. гл. 126, fol. 164r 

гл. 173, fol. 182. Гл. 177, fol. 184ѵ—185 ποιήσαντες κραβαταρείαν 
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срв. Mal. pg. 436,u έπόμπευσεν εις κραβαταρέαν, pg. 397,8 λαβόντες 
εις κραβαταρέαν το λείψανον αυτού. Гл. 28 у Аркадія святой обвиваетъ 
свои чресла μασσίνφ σχοινίψ, у НикиФора прилагательное опущено 
pg. 319 С срв. Mal. pg. 186,19 περιζώσας αυτόν σχοΐνον μάσσινον. 
κάγκελλον1) гл. 40, fol. 128 δέδωκεν εις τα σιδηρά τοϋ καγκέλλου, 
гл. 108 fol. 153 έπεδίδου εαυτόν αυτοΐς έκ του καγκέλλου, гл. 129 ένδον 
έζελ&όντα του εξωτέρου καγκέλλου, Mal. p. 255,19. το κομβίον του 
λογαρίου (и выше το λογάριον деньги) гл. 220, fol. 208ν, срв. глаг. 
κομβουν у Малалы pg. 395. Гл. 108 fol. 153 καζ ηρεν ini τό στη&ος 
αυτού τα άγια μεγαλεία (срв., въиномъ смыслѣ, гл. 43; 22; 209) срв. 
Mal. pg. 495,13 Ευτυχίου του πατριάρχου κατέχοντος τό άγιον μεγα-
λεΐον (впроч. въ концѣ ОКСФ. Малалы, можетъ быть, уже не принад-
лежащемъ лѣтописцу), pg. 475,12 ό βασιλεύς. . . . βαστάζων το άγιον 
μεγαλεΐον. πυλεών гл. 108 ένετείλατο τοις άδελφοΐς φρουρησαι τους πυλε-
ώναςτης μονής, Mal. pg. 252,20 ιδικός гл. 218, fol. 208 διάτινα ίδικήν 
αυτοΰ γ^ρείχν срв. Mal. 427,19 μετά ιδικής βοηθείας. Гл, 202 fol. 196 
μήτε εν τοΐς σήγνοις είσερχέσθω, άλλα πεμπέσ&ωσαν αυτφ αί άννόναι και 
το οίνόκρεον (Mal. pg. 322) αυτού καΐ προς ήμας μη ευρισκέσθω, латинское 
σίγνον очень часто у Малалы. Нашъ авторъ далеко не ограничивается 
употреблзніемь латинскихъ словъ въ такихъ спеціальныхъ мѣстахъ 
(въ цитов. мѣстѣ рѣчь идетъ о воинѣ и передаются его слова, потому 
обычные термины): для угля, рядомъ съ (τα) λαμπρά гл. 117, fol. 157 
τότε κελεύει ό του θεού δούλος κομισθηναι λαμπρά (НикиФоръ, конечно, 
замѣняетъ вульгарное слово словомъ άνθρακες), онъ пользуется латид-
скимъ словомъ κάρβωνες гл. 197, fol. 193, гл. 164, fol. 179. Кромѣ 
другихъ уже отмѣченныхъ словъ, какъ καμάρα гл. 31,κανδήλα гл. 69, 
гл. 185 (общее тоже съ Maлaлoй=κηpóς у НикиФорар£. 330 С λυχνία 
336 Α), κάγκελλον, βήλον и пр., укажемъ еще оригинальное соче-
таніе греческаго слова съ латинскимъ гл. 64, fol. 136 ήν δε πεπεδη-
μένος ό σχολάριος σιδηροκόπλοις, варварское слово, по обычаю Ники-
Форомъ замѣняемое: υπό σιδηραΐς πέδαις, гл. 19 Εχων Ενδυμα μο-
ЫоКоѵ γεγλυμμένον άπό ξύλου срв. Du Gange, Lex. med. et inf. 
latin, s. ν. modiolum, Meurs. Gloss, s. v. μοΰίολο;' «vestis species», τό 
эрюѵ «житница» (НикиФоръ: σιτών) гл. 108, гл. 117, foil. 153, 157. 

Вь заключеніе приводииъ въ алФавитномъ порядкѣ слова и вы-
раженія, характеризующая языкъ житія, съ обозначеніемъ главъ, 

1) Въ гл. 204 Аркадія: έκράτησε τα σιδηρά κάγκελλα τη; άγιας αύτοο στάσεως пу-
ристъ НикиФоръ замѣняетъ слово словомъ φραγμός pg. 386 С Boll. 

ВязаптііісЕІи Врѳиеннввъ. q 
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гдѣ они встрѣчаются: τό άναβάσιον (του ορούς) 13; άναλυω «возвра
щаюсь вспять» 61, 68, 132; άναπαηναι «отдохнуть» 112; (τό)άνώγεων 
(οίκημα) 183; τό άνωφερές, τό Ьіщороѵ (τοϋ ορούς) 96, 161; βωβών 
(=βουβών) 69, 196; τα διαφέροντα «имущество» 125, το άλσώδες δια-
φέρον «помѣстье» 177, оі διαφέροντες «родственники« 208; (έχαλάσθη) 
τα διδυά=ϋπεσπάσθη τα ένδον Niceph., 158; έλαττονώ (-έω), ήλαττονή-
θησαν 200; ένεός γενόμενος, ίστατο ένεός 165, 171; εσχεν ένθυμιον 90; 
ευκαφώ, ουδέν άλλο ηΰκαίρουν ή διαχλευάζειν τι 150; τα ζηνίχια τοΐ> 
στύλου, όθεν έ'μελλον άναφέρειν τα ζ. τ. στ. έλογίζοντο oř αδελφοί πόθεν 
ευρεϊν μηχανάς = μέλλουσι τοις άδελφοΐς έπιτιθέναι τε καί συναρμόττειν 
άλλήλοις τά των λίθων μεγέθη, δι' ών ό στύλος εις υψος έγείρεσθαι εμελ-
λεν Niceph. pg. 350 Α; έν ήλέκτρω φωτός 119; θαυμαστώσω τό όνομα 
σου 65; καδδιά και τόξα 59; ή καμίσινή μηλωτή 25, 39, 40, 63; τά 
κατώφορον, τό κατωφερές 98, 122; ή πέτρα του κλιβανίου, τό κλιβάνιον 
67, 91; κοινόω, δτι βρώσις και πόσις ου κοινοί τόν άνθρωπον, ουδένα 
κοινοί τό φαγεΐν 19; κόγχη, κογχάριον 32, 96; κοιλοστόμαχον έχων 47; 
κοπάζω, έκόπασεν ή θάλασσα εκ τοΟ σάλου αυτής 218; τά μανουβρια 
211; (о слѣпыхъ на оба глаза) ους όνομάζουσιν μυοκεφάλους 213; τό 
νυχθήμερον 40; οίκοδομήσουσι.... πιστούς («наставягъ на путь вѣры») 
99; όπισθοφανως δεσμεΐ41; όραματίζω, ώραματίσθησαν «имѣли видѣніе» 
32; όφθαλμοφανώς 3; πασχικός «болѣзненный» 45; ή ση πατροσυνη 
(въ обращеніи) 38; πεποίθησις 41 ; πρωτοτυπως «заранѣе» 4; σάβανον 
(σινδών Niceph.) 105; σινιάζω «просѣваю» 119; σινόω, σεσινωμένος 
(съ ностояннымъ объясненіемъ въ замѣткахъ на полѣ Мюнх. ркп. = 
βεβλαμμένος 106, 146, 232, έπισινής, на полѣ=επιβλαβής) 171,202; 
στρουθός 182; μη συνδυάσης τφ άδελφφ (съ объясненіемъ на полѣ= 
μη συμβουλευσης, и второю рукою = μη συμμιγης) 30; βλέψαι τηλαυ-
γώς 43; τό τοξικιον 220; χριστιανοπρεπώς 204; χρυσινος (золотая мо
нета) 157, 171; ψαρός (на ^ΜΓΒ=λευκός) 164; ψόακος (Niceph. παρει-
μένος τό ίσχίον) 22, 79 ; έψώμισαν αυτόν &ρτον 121. 

Изъ особенностей въ области этимологіи отмѣчаемъ; а) въ скло-
неніи: род. над. του χοός и του πλοός (отъ ό χους, ό πλοΟς) 122, 218, 
του -γονάτου 145; οί πενθερεΐς 178; b) въ спряженіи: οίκτερήσας 92, 
γεγράφηκεν 194, οπτάμενος «увидавъ» 63, άναπαηναι 112, λιθοούντων 
(род. над. мн. ч. прич.). Срв. степ, τάχιον 204; въ области синтаксиса: 
δέδωκε («ударилъ») εις τα σιδηρά του καγκέλλου 40, δέδωκεν αυτήν 
(вин. пад. вм. дат.) δέ έν ту (дат. съ предл. вм. простого дат.) βαίνη 
f ά3δω, С. Шестаковъ. 


