
В и з а н т и й с к и й в р е м е н н и к , т о м XVIII 

3 . Г. САМОДУРОВА 

ХРОНИКА ПЕТРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО1 

В отделе редкой книги научной библиотеки им. М. Горького Москов
ского государственного университета хранится греческая рукопись X в., 
в состав которой входит неизданная хроника Петра Александрийского 2: 
Πέτρου χριστιανού και ορθοδόξου Άλεξανδρέως έκθεσις χρόνων έν συντόμω από Άδα;ι 
εω: νυν. 

Первоначально рукопись принадлежала лавре св. Афанасия на Афоне. 
На это, по мнению Монфокона, указывает запись, сделанная в XI I I в. 
на первом листе кодекса 3. Впоследствии манускрипт поступил в библио
теку герцога Куаленя и был впервые описан Монфоконом в «Bibliotheca 
Coisliniana ohm Segueriana» 4. В XVIII в. рукопись была передана Сен-
Жерменскому аббатству, а в начале XIX в. была привезена из Франции 
в Россию и подарена библиотеке Московского университета 5. До конца 
XIX в. кодекс считался потерянным и был вновь введен в научный обо
рот Эд. Тремером, приват-доцентом Страсбургского университета, при
ехавшим в Россию с целью отыскать библиотеку Ивана Грозного. Среди 
греческих рукописей московских собраний Тремер нашел в библиотеке 
императорского Московского университета замечательный манускрипт 
X в., содержащий «Беседы Василия Великого» и некоторые другие статьи, 
в том числе одну византийскую летопись в. Последнюю он собирался 
издать. Сообщение об этом кодексе было напечатано в «Beilage der Münche
ner Allgemeinen Zeitung»7. На основании этого сообщения К. Крумбахер 8, 
С. Ламброс 9, А. Вирт 10 в своих работах высказали пожелание об опубли
ковании этой неизданной хроники П. А. и охарактеризовали ее как цен
ный источник, в котором использованы интересные ранние памятники, 
до нас не дошедшие п . Однако хроника Эд. Тремером не была издана. 

1 При работе над хроникой Петра Александрийского большую помощь ока
зали мне Е. Э. Гранстрем и И. С. Дуйчев, которым приношу глубокую благодарность. 2 Ниже автор хроники обозначается сокращенно П. А. 3 В . de M o n t f a u c o n . Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana. Parisiis, 
1715, p. 292. 4 Ibid., p. 292. 5 «Московские Ученые Ведомости», 1805, № 9, стр. 71. 6 С. А. Б е л о к у р о в . О библиотеке московских государей в XVI столетии. 
М., 1899, стр. 187—188. 7 «Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung», 1892, № 2, 4, 5. 8 К. K r u m b a c h e r . Geschichte der Byzantinischen Litteratur, 2. Aufl. Mün
chen, 1897, S. 398—399. 

9 S. L a m b г о s. Byzantinische Desiderate. — BZ, Bd. I, 1892, S. 187—188. 10 A. W i г . Aus orientalischen Chroniken. Frankfurt, 1894, S. XXVIII, 257. 11 К. К г u m b a с h e г. Op. cit., S. 398. 
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Рис. 1. Лист 195 об. рукописи «Беседы Василия Великого», 
содержащей хронику Петра Александрийского (Библиотека 

МГУ. Отдел редкой книги). 
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Pne. 2. ЛИСТ 205 рукописи «Беседы Василия Великого». Фрагмент Апокалипсиса 
(Библиотека МГУ. Отдел редкой книги). 
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В XX в. эта рукопись привлекала внимание русских византинистов. 
Уже в 1916 г. проф. М. Н. Крашенинников заявил, что издание текста 
этой интересной хроники по московской и, обнаруженной еще Тремером 
(см. ниже) дрезденской, рукописям, подготовлено им и проф. Г. Ф. Це
ретели 12. В «Журнале Министерства народного просвещения» за декабрь 
месяц 1916 г. было опубликовано сообщение об императоре Анастасии 
взятое из этой хроники 13. Все материалы, необходимые для издания текста, 
находились у М. Н. Крашенинникова «для наведения последнего лоска», 
а позднее были утеряны и . 

В 1934 г. член-корреспондент Академии наук СССР В. Н. Бенешевич 
начал работать над хроникой П. Α., намереваясь ее опубликовать. Он 
подготовил копию текста и сличил географические названия с некото
рыми другими источниками. Но и Бенешевич не закончил свою работу. 
В его архиве сохранились две копии хроники, одна из которых не полна. 

В процессе подготовки к изданию московской рукописи Эд. Тремер 
обнаружил в дрезденской библиотеке второй список хроники, первона
чально входивший в состав греческой рукописи Московской Синодаль
ной библиотеки № 314 (№ 325 по каталогу Владимира)15 , а позднее по
хищенный и проданный в Дрезден X. Ф. Маттеи, хранителем рукописей 
Синодальной библиотеки. Хроника в Дрезденском списке, описание 
которого было дано Гебхардтом16, носит несколько иное название: 
Πέτρου ορθοδόξου χρονογραφία έν συντόμω άπό '-ifôàtx εως της βασιλείας 
Κωνσταντίνου του πενθερου Ειρήνης. Этот список XI I I в., написанный 
на бомбицине, погиб во время второй мировой войны, о чем сообщил нам 
доктор Кремер, хранитель отдела рукописей Дрезденской библиотеки17. 

В состав московского кодекса входят следующие статьи: 
лл. 1—83 об. Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου εις την πρώτην ήμέραν τη: 
Εξαημέρου. Cp. PG, 29, col. 3—208. лл. 83 об. —153 об. Τω άδελφώ τφ 
δούλφ του θεού Πέτρω επισκοπώ Γρηγόριος επίσκοπος Νύσης. Cp. PG, 44, 
col. 124—256. лл. 154—187 об. Γρηγορι'ου επισκόπου Νύσης προς Πέτρον άδελ-
φόν αυτού" εις την Έξαήμερον. Cp. PG, 44, col. 61—124. лл. 188—203 об. 
Πέτρου χριστιανού και ορθοδόξου Άλεξανδρέως εκθεσις χρόνων έν συντόμω άπό 'Αδάμ 
εως νυν. лл. 203*—209 об. Фрагмент Апокалипсиса1 8 (XVI20—XXII21). 

Таким образом, общее количество листов равно 209. По описанию же 
Монфокона рукопись состояла из 210 листов. Последний лист, написан
ный унциалом VIII в., содержащий отрывок из жития Григория Аграгант-
ского (PG, 98, col. 704D — 708А), ныне хранится в Государственной 
Публичной библиотеке им. Μ. Ε. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под 
шифром греч. № 30 19. Общее количество листов кодекса, подаренного 

12 М.Н. К р а ш е н и н н и к о в . Ѵагіа. LIV—LXV. — ЖМНП, 1916, дек., стр. 455. 13 ЖМНП, 1916, дек., стр. 455—456. 14 См. письмо Г. Ф. Церетели. Архив Академии наук СССР, архив В. Н. Бене-
шевича (фонд 192), опись 1, № 23, л. 140. 15 Арх. В л а д и м и р . Систематическое описание рукописей Московской Сино
дальной (патриаршей) библиотеки, ч. I, рукописи греческие. М. 1894, стр. 471—473. 16 О. ѵ. G e b h а г d t. Christian Friedrich Matthaei und seine Sammlung griechi
scher Handschriften. — «Centralblatt für Bibliothekswesen», Jg. XV, 1898, H. 12, S. 554. 

17 Пользуюсь случаем выразить признательность доктору Кремеру и доктору Ирм-
шеру, любезно откликнувшимся на наш запрос. 18 См. С. R. G r e g o r у. Textkritik des Neuen Testaments, 1, 3. Leipzig, 1900—1909, 
S. 319, 1190. По мнению Грегори, это рукопись итальянского происхождения. 19 См. Е. Э. Г ρ а н с т ρ e м. Каталог греческих рукописей Ленинграда. Вып. 1,— 
ВВ, XVI, стр. 228, № 46. 
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библиотеке Московского университета в начале XIX в., равнялось 209 20. 
Следовательно, последний лист был потерян еще до поступления в универ
ситетскую библиотеку. Манускрипт написан разными писцами: лл. 1 — 
203 — в X в., а лл. 203 *—209 — в XII в. Основная часть рукописи 
(лл. 1—203) написана чистым минускулом в один столбец. В самом тексте 
унциальные формы не встречаются. Только заглавия написаны унциалом. 
Буквы стоят на линейках. Листы 203 *—209 написаны смешанным ми
нускулом XII в., встречаются следующие унциальные формы: К, Ε, Η, Λ 
и др., буквы подвешены к линейкам. Текст этой части расположен в две 
колонки. Рукопись написана на пергамене цвета слоновой кости, раз
мер листов 26,0χ18,0 (18,5χ11,0). На странице 29—30 линий, которые 
нанесены острым инструментом со стороны более грубо обработанной 
поверхности листа. Счет листов ведется по тетрадям. Кодекс состоял из 
28 тетрадей, причем 26 и 27 тетради в настоящее время утрачены. Боль
шая часть тетрадей — кватернионы, т. е. они состоят из четырех перегну
тых пополам листов пергамена. Только 23 и 28 тетради имеют 7 листов. 
Сигнатуры проставлены внизу первого и последнего листа каждой 
тетради рукой XIII в. Кроме счета по тетрадям, дана нумерация листов 
в верхнем правом углу листа позднейшей рукой. Чернила коричневого 
цвета, золотистого оттенка. Знаки придыхания того же коричневого 
цвета, форма их прямоугольная. Часто встречаются итацизмы. Под
писная йота отсутствует. Есть маргиналии на листах: лл. 2 об., 5 об., 
И, 13 об., 14, 22 об., 34, 37 об., 40 об., 42, 48, 54, 64, 77 об., 80 об., 102 об., 
106, 145, 160 об., 168 об., 169, 175, 177 об., 179 об., 187 об. и другие более 
мелкие, которые прочитать не удалось. На листе обложки рукой XIX в. 
написано отожествление начала и конца фрагмента Апокалипсиса. 
Рукопись хорошо сохранилась. Переплет сафьяновый. При переплете 
частично обрезали листы. Орнамент, рисованный киноварью и черни
лами, в простой рамке позволяет предположить, что рукопись, не кон
стантинопольского, а провинциального происхождения 21. 

Как уже указано выше, основная часть рукописи написана в X в. 
Это подтверждается сравнением почерка нашего манускрипта с табли
цами Гардтхаузена, помещенными в конце его книги 22. Форма написания 
букв и лигатур рассматриваемого кодекса наиболее близка к написанию 
букв и лигатур, стоящих в графе под 950 г. Буквы соседних граф (914 г. 
и 953 г.), хотя и имеют много общего, но несколько отличны по начерта
нию. Все это заставляет думать, что наша рукопись написана в первой 
половине X в. Датировка подтверждается существованием рукописей, 
написанных в первой половине X в. почерком очень похожим на почерк 
нашего кодекса. Это — флорентийская рукопись Cod. S. Маг. 687 (943 г.)2 3 , 
патмосская Cod. 33 (941 г.) 24. 

Исследуемая хроника П. Α., расположенная на лл. 188—203 об., 
начинается с 230-го года жизни Адама и доведена до начала X в. Про
павший дрезденский список, видимо, был доведен до Константина V 
Копронима, названного в заглавии свекром (πενθερός) Ирины. Правда, 
о содержании этого списка можно судить только по названию, приведен-

20 «Московские Ученые Ведомости», 1805, № 9, стр. 71. 
21 К. W e i t ζ m a η п. Die byzantinische Buchmalerei d. IX. und X. Jahrhun

derts. Berlin, 1935, S. 65—68, Taf. 429. 
22 V. G a r d t h a u s e n . Griechische Palaeographie. Bd. II. Leipzig, 1913, 

Taf. 5 - 6 . 
23 К. and S. L a k e . Dated greek minuscule manuscripts to the year 1200, vol. X. 

Boston, 1939, pi. 678. 
24 K. and S. L a k e. Op. cit., vol. I. Boston. 1934, pi. 30. 
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ному у Крумбахера 25. В московской рукописи сведения о Констан
тине Копрониме помещены на л. 203, а дальше текст продолжен до на
чала царствования Льва и Александра, сыновей Василия Македонянина. 
Список обрывается на середине фразы, и, таким образом, полный состав 
хроники остается неизвестным. 

Автор разделил свое сочинение на параграфы, заглавия которых 
написаны унциалом. Однако последовательности в распределении ма
териала по параграфам и в названиях параграфов не наблюдается. В на
чале, где излагается ветхозаветная история (по книгам Бытия и Исхода) 
и сообщаются географические сведения, параграфы делятся по геогра
фическому признаку, например: наследие Хама, Сима, названия остро
вов и др.; общего названия эта часть хроники не имеет. В дальнейшем 
заглавиями отдельных параграфов служат названия книг библии; однако 
содержание разделов хроники большей частью не соответствует содержа
нию книг, названных в заголовке. Так, например, в разделе хроники, 
названном по одной из книг Моисея «Левит» (в которой рассказывается 
о заповедях и законах, полученных Моисеем на горе Синае) излагаются 
сведения, взятые из сочинения иудейского историка II в. до. н. э. Евпо-
лема, рассказывается об изобретении письменности Моисеем и о распро
странении грамоты среди различных народов. В библейской книге Левит 
ничего этого нет. Содержание параграфа «Третья книга царств» также не 
вполне соответствует содержанию этой библейский книги, в ней сооб
щается о царях Иудеи и Израиля от Соломона до Иосафата; а в соответ
ствующем разделе нашей хроники кратко охарактеризовано тодько цар
ствование Соломона на основе «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. 

Параграфы остальной части хроники носят следующие названия: 
цари Египта (Βασιλείς Αιγύπτου), римские цари (Τωμαίων βασιλείς), цари 
нового Рима, т. е. Константинополя (Της νέας Τώμης οι βασιλείς ήτοι 
Κωνσταντινουπόλεως). Автор хроники нередко указывает источники, на 
основании которых им изложены те или иные события; эти указа
ния обычно помещены в конце параграфа, а иногда в начале или 
в середине параграфа (л. 195 об., 196 об., 197 и др.). Так, например, 
заканчивая главу о римских царях, П. А. сообщает, что история 
римских цезарей написана им на основании сочинений Африкана, 
Евсевия Памфила и других точных хронографов (κατά τον Άφρικανόν 
χαι Εύσέβειον του Παμφύλου και ετέρους ακριβείς χρονογράφους) и что весь 
период от 41-го года царствования Августа до Диоклетиана продол
жался 298 лет (σαг/) (л. 201). 

Иногда в рукописи выделен унциалом счет лет (ποσότης ετών); видимо, 
таким образом подчеркивалась важность этих хронологических выкла
док, имеющихся почти в каждом параграфе (в начале или в конце его)26. 
Подсчета лет нет в разделах, где идет речь о царях Персии и Египта. От
сутствие подобной заключительной части в главе «Цари нового Рима, 
т. е. Константинополя» следует объяснить неполнотой нашего списка. 

В рассматриваемой хронике содержится немало кратких географиче
ских сведений в виде списков гор, рек, островов, морей, заливов, стран 
света; перечисляется также климаты земли, народы и страны, вошедшие 
в «наследие» (κλήρος)27 потомков трех сыновей Ноя: Сима, Хама 

25 К. К г u m b а с h e г. Op. cit., S. 398. ~~~ 26 Иногда эти выкладки помещены на полях (л. 201—203). 27 Слово χλήρος переводим и употребляем далее всюду как «наследие», поскольку 
такой перевод этого слова зарегистрирован в древнерусских текстах, см. В. М. И с т-
р и н. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, т. III, Л., 1930, 
стр. 109. 
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и Иафета. Например, на л. 193 помещен список гор: 'Όρη δέ koze 
μεγάλα δώδεκα. Τα ονόματα Α φανός, Καύκασος, Ταορος, Πάρναος, Κίθαιρον, 
Αΐλικων, Παρθένιον, Λυσέας, Αυκαβιτός, Πήλιον, Όλυμπος, "Ατλας. 

Хроника П. А. излагает историю иудеев до вавилонского пленения, 
историю персидских и египетских царей, римских цезарей и историю 
Византии до царствования Льва и Александра, сыновей Василия I Ма
кедонянина. 

Рассказывая о довизантийском периоде, автор ограничивается про
стым перечислением отдельных царей, с подсчетом общего числа лет 
царствования каждого из них; для римских цезарей добавлены указания 
на консульства, сообщения об обстоятельствах гибели того или иного 
императора и упоминания о судьбе Иерусалима при римском влады
честве. 

Несколько подробней изложены события византийской истории. 
П. А. не только перечисляет императоров Нового Рима, т. е. Констан
тинополя, но рассказывает также о некоторых событиях, достойных по 
его мнению, упоминания, например, о семи вселенских соборах. HSL 
л. 203 имеется сообщение об императрице Прокопии, супруге Михаила 
Рангаве, отравившей своего брата императора Ставракия, сына Ники-
фора; как сообщил нам проф. И. С. Дуйчев, этот факт из других источ
ников неизвестен. Одной из первых среди византийских хроник, иссле
дуемая хроника рассказывает об убийстве Василием Македонянином 
императора Михаила, короновавшего Василия. 

Наиболее подробно в хронике изложены главы Библии, где речь идет 
о Моисее. Здесь автор, кроме Пятикнижия, использует еще и дополни
тельные источники по истории еврейского народа. 

Характерной особенностью хроники П. Α., в отличие от других хроник 
(Иоанна Малалы, Георгия Амартола, Георгия Синкелла, Георгия Кедрина, 
Льва Грамматика, Иоанна Зонары, Пасхальной хронике, патриарха Ники-
фора), является стремление автора свести воедино рассказы и упоминания 
об одних и тех же событиях, разбросанные по разным книгам Библии. 
Описывая царствование Соломона, П. А. называет все библейские книги, 
где говорится о правлении Соломона: Третья книга царств, Притчи,. 
Екклезиаст, Песнь Песней и Паралипоменон (Βασίλειων καΐ Παροι-
μιαι και 'Εκκλησιαστής, "Ασμα 'Ασμάτων και Παραλειπόμενα). Говоря о царе 
Давиде П. А. ссылается на Вторую книгу царств и Псалтирь 
(Βασιλειών ψ και το Ψαλτήρι ov). 

Обратимся теперь к рассмотрению источников, использованных П. А. 
для составления своей хроники. Число этих источников довольно велико, 
но выяснить все не удалось. Часть источников названа в тексте, но есть 
и другие, о которых говорится глухо: άλλοι χρονογράφοι, έτεροι ακριβείς 
χρονογράφοι, άλλοι, έτεροι χρονογράφοι, χρονογράφος. В хронике ис
пользованы библейские книги, апокрифы, а также иудейские историки, 
ранние хронисты и церковные историки. Из Библии привлечены следую
щие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книга Иисуса 
Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, Псалтирь, Притчи, Еккле
зиаст, Песнь Песней, книги Паралипоменон, книги 16 пророков, Ездры, 
Эсфири, три книги Маккавеев, книги Иисуса сына Сирахова, Иова, еван
гелие от Луки, послания апостола Павла, Апостольские .Деяния. Из 
числа апокрифов использованы четвертая книга Маккавеев (она названа 
в хронике) и, как удалось установить, книга Юбилеев или Малая книга 
Бытия. Из сочинений иудейских историков III—II вв. до н. э. и I в. н. э. — 
труды Артапана, Аристовула, Димитрия, Евполема, Иосифа Флавияг 
первого христианского хрониста Африкана. Из церковных историков — 
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сочинения Евсевия Кесарийского, Сократа и Евагрия, а также богослов
ские труды Исидора Пелусиота и Феодорита Кирского. 

В основу библейской части хроники П. А. положен канонический 
текст Библии. Однако автор критически использовал его: дополнил 
и несколько по-иному изложил материал. Сравнивая эту часть исследуе
мой хроники с подобными разделами других хроник, можно прийти к вы
воду, что П. А. привлек значительно большее число источников, чем 
другие византийские хронисты. Большинство хроник (хроника Иоанна 
Малалы, Георгия Амартола, Георгия Синкелла, Георгия Кедрина, пат
риарха Никйфора, Льва Грамматика, Иоанна Зонары, Пасхальная хро
ника) и Иудейские древности Иосифа Флавия следуют в изложении мате
риала за 5-й и 11-й главами книги Бытия, ограничиваются перечислением 
ветхозаветных патриархов с указанием времени рождения сыновей у них 
и подсчетом общего количества лет их жизни. П. А. также придерживается 
этого правила. Однако в его сочинении есть некоторые дополнения и от
личия. Так, например, ни в одной из указанных выше хроник нет сообще
ния о годах смерти Адама и его потомков, а просто указано общее коли
чество лет их жизни. Только Евсевий в своих выписках из 70 толковни
ков, а в некоторых случаях и патриарх Никифор и Георгий Синкелл 
указывают годы смерти патриархов. 

Εύσεβίοϋ προς λέξιν περί Хроника Νικηφόρου Χρονογραφικον 
των έβδομ,ήκοντα Петра Александрийского σύντομ,ον 

Μαλελεήλ γενόμενος ετών Μαλελεήλ συν Δivă θυγατρί Βα- Μαλελεήλ γενόμενος ετών 
ρξε' γέννα τον Ίάρεδ, χαι ραχιήλ πατραδέλφου αύτου γενόμε- ρξε' γέννα τον Ίάρεδ, χ,αι 
έπέζησεν ετη ψλ' μέχρις μη' voi ετών ρξε' έγέννησαν Ίάρεδ. έπέζησεν ετη ψλ' μέχρι μη' 
έτους Νώε 28. Έ ν τω ρλε' ετει Μαλελεήλ ó Αδάμ έτους Νώε' όμοΰ ζήσας ετη 

^ζωρ^σας πέμπτην γενεάν άπέθανεν ωαε' 30. 
ζήσας τα πάντα ετη χλ' 29. 

Как видно из приведенных отрывков, примечания о смерти патриар
хов в хронике П. А. располагаются в ином порядке, чем у Евсевия и пат
риарха Никйфора. 

Отличительной особенностью нашей хроники является также сообще
ние о том, какое по счету поколение увидел каждый из предков. 

Можно предположить, что П. А. или использовал для этой части 
какой-то промежуточный источник, остающийся неизвестным, или само
стоятельно обработал данные, извлеченные из Библии и Евсевия, и до
полнил их сведениями, взятыми из других источников. 

Дополнительным источником для этой части хроники служит Книга 
Юбилеев или Малое Бытие 31. Из этого сочинения наш автор взял только 
имена жен патриархов, не указанных в Пятикнижии Моисея и 

28 G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia. Bonnae, 1829, p. 153. 
29 Π έ τ ρ ο υ χριστιανού τ,αι ορθοδόξου Άλεξανδρέως εχθεσις χρόνων έν συντόμω από 'Αδάμ 

Iwę νυν, л . 188. 30 Ν i с e ρ h^o г i Opuscula histórica, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1880, p. 82. 31 Книга Юбилеев или Малое Бытие — апокриф, греческий текст которого не 
сохранился; известен только в эфиопском переводе. Это довольно свободный пересказ 
канонических книг Библии — Бытия и отчасти Исхода. Вообще это произведение было 
очень популярно и часто использовалось византийскими авторами: Епифанием Кипр
ским, Георгием Синкеллом, Георгием Кедрином, Иоанном Зонарой, Михаилом Гликой и 
другими. Книга Юбилеев, по мнению исследователей, появилась в I в. до н. э. — 
I в. н.э. (Е. К au z s с h. Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, 
Bd. 2. Tübingen, 1900, S. 33; А. С м и р н о в . Книга Юбилеев или Малое Бытие. 
Казань, 1895, стр. 38—39). 
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в вышеперечисленных хрониках, использующих канонический текст 
Библии, а также сведения о том, чьи это были дочери. 

Хроника 
Петра Александрийского 

Αάμεχ γενόμενος ετών ρπη' 
συν Βε&ενώς τη γυναιχι αυτού 
θυγατρί Βαραχιήλ πατραδέλφου 
αυτού έγέννησε τον Νώε. Έν 
τώ λγ' ετει του Λάμεγ ό Καϊ-
νάν υίος του Ένώς θεασάμενος 
στ' γενεάν απέθανε ζήσας ετη 
*ι' 32. 

Книга Юбилеев 
или Малое Бытие гл. 4 

(пер. А. Смирнова) 

И в 15-й юбилей 
в третью седмину взял 
себе Ламех жену, по 
имени Битанос, дочь 
Баракела, дочь сестры 
его отца, себе в жены; 
и в эту седмину она 
родила ему сына, и он 
назвал его* Ноем33 . 

Das Buch der Jubiläum 
(пер. E. Kautzsch) 

Und im 15. Jubiläum in 
der 3. Jahrwoche nahm sich 
Lamech eine Weib mit Na
men Betenos, die Tochter 
Barakiels Tochter der Schwe
ster seines Vaters, und in 
dieser Jahrwoche gebar sie 
ihm einen Sohn, und er 
nannte seinen Namen 
Noah 34. 

Следует подчеркнуть, что форма имен у П. А. в некоторых случаях 
несколько отличается от формы тех же имен, употребляемых в русском 
и в немецком переводах Книги Юбилеев; а иногда в хронике П. А. появ
ляется совершенно другое имя, чем в эфиопском тексте. 

Хроника 
Петра Александрийского 

Книга Юбилеев 
или Малое Бытие гл. 

(пер. А. Смирнова) 

Ίάρεδ γενόμενος ετών И в одиннадцатый юби-
ρξβ' συν Βαραχά τη αυτού лей Иаред взял себе жену, 
γυναιχι θογατρί Ьк 'Ασουήλ по имени Бараку (Baraka), 
πατραδέλφου αύτου ¿γέννησε 
πόν Ένώχ 35. 

дочь Разузаила, дочь 
сестры его отца, в четвер
тую седмину сего юбилея. 
И она родила ему сына 
в пятую седмину, в чет
вертый год юбилея, и он 
нарек ему имя Енох3 6 . 

Das Buch der Jubiläum 
(пер. E. Kautzsch) 

Und im 11. Jubiläum 
nahm sich Jared ein Weib 
mit Namen Baraka, die 
Tochter Rasuj als, Tochter 
der Schwester seines Vaters, 
in der 4. Jahrwoche dieses 
Jubiläums, und sie gebar 
ihm einen Sohn in der 5. 
Jahrwoche im 4. Jahre des 
Jubiläums, und er nannte 
seinen Namen Henoch37. 

Это обстоятельство заставляет думать, что П. А. использовал ука
занный источник в несколько иной редакции и пользовался им непосред
ственно, так как приводимые им имена жен патриархов и их отцов не 
встречаются почти ни у кого из византийских хронистов, за исключением 
Георгия Синкелла, Льва Грамматика и Георгия Кедрина, да и те назы
вают имена жен только двух патриархов. 

Рассказ о генеалогии потомков Сифа прерывается географическими 
заметками — описанием «наследий» (κλήρος) сыновей Ноя: Сима, Хама 
и Иафета. П. А. дает характеристику каждого наследия отдельно; указав 
границу наследия, П. А. перечисляет потомков сыновей Ноя, народы, 
которые происходят от них, место их поселения. После этого П. А. по
вторяет вновь, какие народы живут в каждом наследии, и отмечает на
роды, знающие грамоту. Далее рассказывается о странах, входящих 
во владение каждого из сыновей Ноя, об островах, реках, ближайших 
соседях, горах, климатах, странах света, морях и заливах. Источники 
этой части исследуемой хроники до конца выяснить не удалось. Многие 

32 Π έ τ ρ ο υ. . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 188 об. 
33 Α. С м и р н о в . Ук. соч., стр. 69. 
34 E. К a u z s с h. Op. cit., Bd. 2, S. 47. 
35 Π έ τ ρ ο υ. . . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 188. 
36 Α. С м и р н о в . Ук. соч., стр. 67—68. 
37 E. К a u z s с h. Op. cit., Bd. 2, S. 47. 
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византийские хронисты в своих сочинениях в той или иной степени уде
ляют внимание географии. Одни из них, такие, как Иоанн Малала, Геор
гий Амартол, Лев Грамматик, перечисляют только страны, входящие 
в наследия сыновей Ноя, другие, как Иоанн Зонара, только родоначаль
ников и народы, происходящие от них, и лишь немногие (автор Пасхаль
ной хроники и Георгий Синкелл) пишут о распределении земель между 
сыновьями Ноя и о народах, происходящих от их потомков. 

Первую обработку знаменитой генеалогической таблицы народов, поме
щенной в книге «Бытия» в главах X—XI и повторяющейся затем в Пара-
липоменоне, глава I, с небольшими опущениями дал Иосиф Флавий в своем 
сочинении «Иудейские древности» 38. Позднее этот труд Флавия служил 
источником для последующих хронистов. Однако не удалось установить, 
пользовался ли П. А. Иосифом Флавием непосредственно или нет. В боль
шинстве случаев генеалогическая таблица исследуемой хроники совпадает 
с соответствующим текстом Флавия. Но список народов у П. А. более 
полон, чем у иудейского историка, у которого нет целого ряда названий 
народов, а также имен их родоначальников. Например, t β' Αουτιείμ, 
δθεν Αύδοι, t γ' Ένεμετιειμ Πάμφυλοί, t δ' Λωβιειμ Λίβυες (л. 190 об.) 
и др. Эти названия находятся в Пасхальной хронике и в хронике Георгия 
Синкелла. В целом сходство данной части сочинения П. А. с этими хро
никами незначительно: совпадают только несколько первых названий. 
(См. табл. 1). В остальных случаях список народоѣ сильно отличается во 
всех названных выше хрониках. Причем наибольшее отличие замечается 
между генеалогической таблицей П. А. и Пасхальной хроникой. (См. 
табл. 2) 

В тех случаях, где ни у Иосифа Флавия, ни у Иоанна Зонары 39 нет 
названий народов, текст хроники П. А. совпадает с Пасхальной хроникой, 
а иногда с хроникой Георгия Синкелла. (См. табл. 3). 

Следовательно, ни один из вышеперечисленных хронистов не был 
источником для П. А. Сходство, наблюдаемое в указанных хрониках, 
вероятно, можно объяснить или общим источником, или тем, что П. А. 
положил в основу генеалогическую таблицу „Иосифа Флавия, взяв от
туда только имена родоначальников и названия народов и оставив в сто
роне другие подробности; П. А. дополнил список народов иудейского 
историка сведениями, извлеченными из других памятников; таких, как 
Пасхальная хроника и хроника Георгия Синкелла. 

Кроме списка народов, происходящих от потомков сыновей Ноя, 
П. А. перечисляет земли наследий Сима, Хама и Иафета. Описание 
их владений мы находим и в других византийских всемирных хрони
ках, а именно: в Пасхальной хрониде, в хроника^ Иоанна Малалы, 
Георгия Синкелла, Георгия Амартола, Льва Грамматика. В этих 
разделах наблюдается большей частью совпадение названных хроник 
с исследуемым текстом. (См., например, табл. 4). Однако бывают и 
некоторые расхождения, у П. А. в списке земель владений сыновей 
Ноя не указаны следующие страны: 1) в наследии Сима: Αραβία ή 
αρχαία, Έλυμαίς, 'Ινδική; 2) в наследии Хама: Φρυγία, Καμαλία, Λυκία, 
Μυσσία άλλη; 3) јв наследии Иафета: Βόσπορος, Масбшс, имеющиеся у всех 
вышеназванных хронистов. Νουμιδία, Μασσυρίς, Μαυριτανία ή κατέναντι 
Γαδείρων, перечисленные в хрониках Иоанна Малалы, Георгия Амартола, 

38 И о с и ф Ф л а в и й . Иудейские древности, перев. Г. Г. Генкеля, т. I. 
СПб., 1900, стр. 21, прим. 1. 89 Иоанн Зонара следует за Иосифом Флавием, повторяя с некоторыми небольшими 
изменениями генеалогическую таблицу иудейского историка в первой книге своих 
Анналов. 
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Георгия Синкелла, Льва Грамматика, объединены, вероятно, 
П. Α., как и автором Пасхальной хроники, под одним названием 
Л и в и и — Λιβύη άπό βλεπτέως παρεκταίνουσα μέχρι των Ήρακλιωτικών στηλών 
κατέναντ: Γαδείρων40. Описывая наследие Иафета, а именно его владе
ния в Европе, П. А. приводит названия ряда стран, отсутствующих 
у Малалы, Льва Грамматика, Георгия Амартола. Это следующие 
области Е^вропы: Γαλλία, Λυσιτανία, 'Ιταλία, θυσκήνη, Βαστανία, Κελτοκαλία, 
'Ιβηρία, Σπανία ή Μεγάλη (л. 190). В хрониках Георгия Синкелла, Геор
гия Кедрина и в Пасхальной хронике также имеется список евро
пейских стран наследия Иафета. По всей вероятности, эти авторы 
использовали какой-то общий источник. 

Наибольшее сходство в изложении географического материала за
мечается между текстом П. А. и Пасхальной хроники. В обоих источниках 
владения сыновей Ноя перечислены отдельно для каждого сына; оба па
мятника сперва рассматривают наследие Иафета, затем Хама и наконец — 
Сима. После описания наследий сыновей Ноя оба автора перечисляют 
все народы, живущие на земле, ближайших соседей и переселенцев 
(άποικοι) различных народов и приводят список гор и рек. При этом 
текст нашей хроники местами приближается к изложению Пасхальной 
хроники настолько, что может быть рассмотрен как парафраза или из
влечение из последней. Например: 

Хроника Chronicon Paschale 
Петра Александрийского 

'Ачауъалоч ήγησάμην χαι τάς άποιχίας των ΆναγχαΤον χαι τάς άποιχίας των εθνών %α\ 
εθνών χαι τάς προσηγορίας αυτών άποδεΐξαι. τας προσηγορίας αυτών δηλώσαι χαι τα κλίματα 
'Άρξομαι δέ άπό ανατολής4ι. άγνωστων εθνών πώς οίχουσι χαι τις πλεΐον 

τίνος. "Αρξομαι δέ διαγράφε tv άπό της ανατολής 
χαί μέχρι δύσεως, πώς οίχουσι χατά τάξιν 42. 

Περσών χαι Μήδων άποιχοι Πάρθοι χαι τα Περσών χαι Μήδων άποιχοι γεγόνασι Πάρθοι 
πέριξ έθνη της Ειρήνης Τυρηνής εως Κοίλης χα! τα πέριξ έθνη τής Ειρήνης εως της Κοίλης 
Συρίας4!. Συρίας 42. 

Αράβων άποιχοι "Αραβες Εύδαίμονεςΐ 'Αράβων άποιχοι γεγόνασιν ''Αραβες οΐ Ευδαί-
τούτω γαρ ονόματι προσαγορεύονται εύδαί- μονές* τούτω γαρ τω ονόματι προσαγορεύεται 
αονες. 'Αραβία Ευδαίμων. 

XaλЪa'ш ^ άποιχοι Μεσοποταμΐται. 'X.aλЪaíωч άποιχοι γεγόνασι οι ΜεσοποταμΤται. 
Μήδων άποιχοι Τρογλοδυται χαι Ίχθυοφά- Μαδιηναίων άποιχοι γεγόνασιν ο\ Κιναιδοχολπΐ-

γοι. ται χαι οι Τρωγλοδυται χαι οι 'Ιχθυοφάγοι. 
Ελλήνων έθνη χαι προσηγορίαι πέντε: Ελλήνων έθνη χαΙ προσηγορία» ε'· α' 'Ίωνες, 

"Αρχαδες, "Ιωνες, Βιωτοί, ΑίωλεΤς χαι Αά- β' "Αρχαδες, γ ' Βιωτοί, b' Αιολείς, ε' Αάχω-
χωνες 43. νες 44. 

Но П. А. дает и целый ряд названий (списки островов, морей и заливов), 
отсутствующих в Пасхальной хронике. 

Поразительное сходство обоих памятников, вероятно, следует объяс
нить общностью источников. 

Для написания разделов хроники, описывающих события из жизни 
Моисея, П. А. были использованы сообщения иудейских историков: 
Димитрия, Евполема и Артапана, сочинения которых часто сильно 
отклоняются от Библии 45. Действительно, наша хроника приводит ряд 

40 Π έ τ ρ ο υ . . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 191. В пасхальной хронике вместо Βλέπτεω; 
написано Αέπτεως. — P G , t . 92, col. 128 А — В . 

41 Π έ τ ρ ο υ . . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 192 об. 
42 Chronicon Pasphaie. — PG, t. 92, col. 136 Α. 
43 Π έ τ ρ ο υ . . . εχθεσις χοόνων. . ., л . 192 об. 
44 Chronicon Paschale. — PG, t. 92, col. 136 В. 
45 A. W i г h. Aus orientalischen Chronicon, S. IX. 
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подробностей, совершенно отсутствующих в библейских книгах Исход 
и Левит. От произведений названных выше авторов сохранились лишь 
фрагменты в трудах Евсевия Praeparationis Evangelicae IX и Климента 
Александрийского Stromatum I, извлеченные ими из Книги о иудеях 
(Περί Ιουδαίων) Александра Полигистора, сочинения которого до нас 
не дошли 46. 

Необходимо выяснить, откуда взял П. А. отрывки из сочинений ука
занных иудейских писателей. Рассмотрим этот вопрос для каждого исто
рика отдельно. 

На основании сведений, взятых у Димитрия 47, П. А. перечисляет 
поколения от Авраама до Сепфоры, жены Моисея. О потомках Авраама 
от Хеттуры, кроме сочинения Евсевия, рассказывается также в хрониках 
Георгия Кедрина, Льва Грамматика и в Пасхальной хронике. Ниже срав
ниваются сообщения всех пяти авторов. (См. табл. 5). Мы видим, что 
текст П. А. в основном совпадает с соответствующими местами текста 
других авторов, что заставляет предполагать общий источник для всех 
хронистов. Георгий Кедрин и Лев Грамматик ссылаются на Евсевия как 
на источник. Так как отрывок из Димитрия у П. А. тождествен с со
ответствующими фрагментами хроник Георгия Кедрина и Льва Грам
матика, то вполне возможно, что П. А. извлек сведения о потомках Авра
ама от Хеттуры из сочинения Евсевия. Правда последний дает более 
подробный и несколько отличный от текста нашей хроники рассказ. 
Поэтому надо предполагать у П. А. какой-то другой источник, может быть, 
не сохранившееся переложение истории Димитрия. 

Фрагмент истории Евполема 48, содержащий рассказ об изобретении 
азбуки Моисеем, был известен П. А. не по сочинениям Климента Александ
рийского и Евсевия, извлечения из которого послужили источником для 
автора Пасхальной хроники и Георгия Кедрина, В исследуемой хронике 
очень подробно излагается история изобретения Моисеем азбуки и рас
пространения ее среди других народов (указывается количество букв 
в азбуке, даются названия алфавитов: τα χβ' ιερατικά, τα χζ' γράμματα 
'OßsXtxa, перечисляется гораздо большее число народов, усвоивших 
азбуку). Климент Александрийский, Евсевий и упомянутые выше визан
тийские хронисты, повторяющие рассказ Евсевия, называют только 
финикийцев и эллинов, перенявших грамоту от иудеев. (См. табл. № 6). 

Из сочинения Артапана 49 Περί 'Ιουδαίων П. А. взял рассказ о рожде
нии Моисея; о его усыновлении Мерриной, дочерью египетского фараона; 
создании им Гермополя, походе против эфиопов; об убийстве им одного 
из египтян; о бегстве в Аравию (так как муж Меррины, которая умерла 
к этому времени и была похоронена в верхнем Египте/хотел убить Мои
сея), о женитьбе его на Сепфоре, дочери архонта Аравии; о рождении· 
у Моисея сына Гирсама. Отрывок из Артапана, который содержится в со
чинении Евсевия, несколько отличен от текста, приведенного П. Α., где 

46 W. von C h r i s t . Geschichte der griechischen Litteratur, 6. Aufl. Bd. 2. Mün 
chen, 1920, S. 400-401, 588-590. 

47 Дмитрий жил в III в. до н. э. при Птолемее IV Филопаторе, написал 
историю О иудейских царях Περί τών έν τη 'Ιουδαία βασιλέων. (W. ѴОП C h r i s t . 
Op. cit., S. 588; RE, Bd. I V n , S. 2813-2814). 

48 Евполем — иудейский историк II в. до н. э., жил в Палестине, написал сочине
ние, которое у Климента Александрийского названо Περί των έν τη 'Ιουδαία βασιλέων, 
а у Евсевия Περί Ιουδαίων. (RE, Bd. V I p S. 1227—1229. W. von C h r i s t . Op. cit., 
S. 589). 

49 Артапан — иудейский историк (II в. до н. э.) жил в Александрии, написал иудей
скую историю (ΠεοΙ Ιουδαίων). (RE. Bd. II, I j S. 1306; W. von C h r i s t . Op. cit.. 
S. 590). 

11 Византийский временник, т. XVIII 
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фараон, муж Меррйны, назван четырехименным (Χενοφρι του και 
Πετοσονσίου Ααμωϋση φαραώ ούτω λεγομένου τετραωνύμου ανδρός δε υπάρχοντος 
Μερρίνης). Этого нет у Евсевия. Рассказ последнего об этих событиях 
более подробен, не ограничивается бегством Моисея к Иотору, но сооб
щает и о «казнях», постигших египтян. Климент Александрийский 
приводит другой отрывок, а автор Пасхальной хроники пересказывает 
Евсевия. Следовательно, П. А. использовал какой-то другой источник, 
также содержащий отрывки из Артапана, но какой именно — пока не 
удалось выяснить. 

Итак, все перечисленные выше иудейские историки эллинистической 
эпохи были известны П. А. не по Praeparationis evangelicae IX Евсевия и не 
по Stromatum I Климента Александрийского. Вряд ли можно предполо
жить, что П. А. были доступны подлинные сочинения этих авторов, так 
как уже во времена Евсевия они были известны только в извлечениях 
Александра Полигистора 50. Однако пока не удалось установить, откуда 
извлекал П. А. фрагменты этих сочинений. 

Исторический труд «Иудейские древности» Иосифа Флавия, а также 
сведения из других его работ и сочинения Аристовула были использованы 
П. А. для характеристики царствования Соломона и египетских Птоле
меев, начиная с Птолемея Фискона до римского завоевания. Выписки 
П. А. из произведений Иосифа Флавия очень лаконичны. Поэтому трудно 
судить, использовал ли П. А. работы иудейского историка непосредственно 
или через какого-либо другого писателя. Скорее всего можно предполо
жить, что П. А. знал подлинное сочинение Иосифа Флавия и делал вы
писки из него, так как только в «Иудейских древностях» и в исследуемой 
хронике продолжительность царствования Соломона определяется в 80 лет. 
Другие византийские хронисты, следуя за Библией, отводят ему всего 
40 лет. 

Хроника Φλαουίου Ίωσήπου 'Ιουδαϊκή 'Αρχαιολογία, 
Петра Александрийского βίβλος ογδόη 

Σολομών, καθώς Ίώσιππος ó παρ' Έβραίοις αποθνήσκει δέ ό Σολομών ήδη γηραιός ων, βα-
σόφος έν τη «Αρχαιολογία» εγραψεν, ετη π', σιλεύσας μέν όγδοήκοντα ετη, ζήσας δ' ένενή-
έξ ων θεαρέστως έβασίλευσεν ετη μ'} τα λοιπά κοντά τέσσαρα, θάπτεται δέ έν Ίεροσολύμοις, 
έν παραβάσει, ώς έν τή τρίτη 3ίβλω των Βα- απαντάς υπερβαλών ευδαιμονία τε και πλούτω 
σιλειών άποδέδεικται 51, χαι φρονήσει τους βασιλεύσαντας, ει μη δσα γε 

προς το γήρας υπό των γυναικών απατηθείς 
παρενόμησε 52. 

Однако различия между текстами нашей хроники и сочинения Ио
сифа Флавия заставляют думать о том, что П. А. использовал какой-то 
дополнительный неизвестный нам источник. 

Историческое сочинение первого христианского хрониста Юлия, 
Секста Африкана наиболее часто используется П. Α. (κατά τον Άφρικανόν 
κάί έτερους χρονογράφους, л. 197 об. —198; εκ τε των γεγραμμένων Άφρικανψ 
έν τω Χρονικω συγγράμματα και έτερους χρονογράφοις, л. 198 и др.). Дан
ные «Хронографии» Африкана приведены П. А. для подтверждения 
сведений, взятых им из книг Судей, Руфь, первой книги Царств; 
римская история изложена по «Хронографии» Африкана и по про
изведениям Евсевия. 

Всемирная история Секста Юлия Африкана, охватывавшая период 
от сотворения мира до третьего года царствования Гелиогабала, (т. е. до 

60 W. von G h г i s t. Op. cit., S. 400—401. 
51 Π έ τ ρ ο υ . . . έκθεσις χρονών, . ., Л. 198. 
52 F 1 a ν i i J o s e p h i . Opera omnia, v. II, p . 213. 
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221 г.), сохранилась только в многочисленных извлечениях в сочинениях 
Евсевия, в хронике Георгия Синкелла и других. Поэтому трудно сказать, 
как П. А. использовал это произведение. Однако сравнение отрывков 
из «Хронографии» Африкана, сохранившихся у других писателей, с тек
стом исследуемой хроники заставляет предположить, что П. А. доверял 
Африкану и в затруднительных случаях предпочитал его «Хронографию» 
другим источникам. 

Хроника Петра Александрийского Chronographie Georgii Syncelli 

Βίβλος χριτών ετών υστ'. 01 μετά τον Τα μεν Ιησού του Καυή χαι των μετ ' αυτόν 
Ίησουν πρεσβύτεροι %<ζτά τον άρχαιότατον πρεσβυτέρων ή γραφή παρεσιώπησεν. ή οέ άγρα-
Άφριτ,ανον ετη λ'33. φος συνήθεια του μέν Ίησου %ζ', των δε πρεσβυ

τέρων ιη' παρέδωχε χαί ούτω σχεδόν πάντες 
όμοφωνουσιν. Εύσέβιος δε μόνος ό Καισαρεύς τα 
των πρεσβυτέρου ου παρέλαβεν, ό δέ Άφριχανός 
ετη λ' αυτοίς απένειμε ν 54< 

Как уже было отмечено выше, для написания истории Рима П. Α., 
наряду с «Хронографией» Африкана, использовал сочинения Евсевия 
прежде всего его «Хронику». Простое перечисление царствований рим
ских императоров, содержащееся в этом произведении, соответствовало 
целям, поставленным перед собой нашим а в т о р а : кратко перечислить· 
правления римских цезарей. Греческий оригинал «Хроники» Евсевия 
Кесарийского, состоявшей из двух частей, не сохранился. Текст первой 
части, где содержится сравнительное исследование хронологических 
систем античности, древнего Востока и библейской системы, сохранился 
только в армянском переводе. Вторая часть, излагающая всемирную исто
рию с сотворения мира до 325 г., сохранилась в армянском, сирийском 
и латинском переводах 55. 

Сравнивая нашу хронику с хроникой Евсевия видим, что текст обоих 
сочинений в основном совпадает (см., например, табл. 7). 

В ряде случаев наблюдается совпадение текста исследуемой хроники 
лишь с отдельными книгами произведения Евсевия, как это видно иа 
табл. 8. 

Иногда общее количество лет царствования некоторых императоров 
у П. А. и у Евсевия значительно различается, (см., например, табл. 9). 

Отличие текстов рассматриваемой хроники и хроники Евсевия можно, 
вероятно, объяснить использованием другого источника. Может быть,, 
это была «Хронография» Африкана, а может быть, сочинение какого-то 
другого хрониста, оставшегося неизвестным. П. А. .ссылается на него 
следующим образом: κατά τόν Άφρικανον και Εύσέβειον του ΤΓαμφύλοο 
και έτερους ακριβείς χρονογράφους (л. 201). Это предположение подтвер
ждается также тем, что П. А. взял из «Хроники» Евсевия только 
сведения о годах царствования цезарей, а указания на консульства, 
отсутствующие у Евсевия, и замечания об обстоятельствах смерти 
императоров извлечены им из другого источника. 

В заглавии последнего раздела хроники «Цари нового Рима, т. е. 
Константинопо\ля» П. А. называет своими источниками сочинения 
двух церковных историков — Сократа и Евагрия. Της νέας 'Ρώμης oí 
βασιλείς ήτοι Κωνσταντινουπόλεως κατά Σωκράτην και Εύάγριον τον του Έπιφάνεως 

53 Π έ τ ρ ο υ. . . . εκθεσις γρόνων. . . ., л . 197 об. 64 G e o r g i i S y n c e l l i Chronographie. Bonnae. 1829, p. 328. 55 А. Д. Л ю б л и н с к а я. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955, 
стр. 24—25. 
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Σχολαστικού (л. 201). Само название этого параграфа показывает, 
что П. А. мог извлечь из церковных историй Сократа и Евагрия 
только сведения о годах царствования византийских императоров. Од 
нако при сличении текста исследуемой хроники с текстом произведений 
указанных писателей можно заметить не только стилистическое разли
чие между ними, но и фактические расхождения. Общая сумма лет прав
ления отдельных императоров совпадает у П. А. и Сократа, так же как 
и у П. А. и Евагрия, всего два раза: а именно годы царствования Кон
станция, сына Константина Великого, и Феодосия Великого, Юстиниана 
и Юстина. 

Хроника Петра Александрийского 

Κωνστάντιος υίός αυτόν ινδιχτον θ' έβασί-
λευσεν έτη χε', ύπατείας ια' 

Θεοδόσιος ó Μέγας ó Σπάνος ετη ιστ' υπα
τ ί α ς θ' 56. 

Historia ecclesiastica Socratis 

"Εζησε δέ Κωνστάντιος ετη τεσααράχοντα 
πέντε, βασιλεύσας ετη τριάχοντα οχτώ. Συμβασι-
λεύσας μέν τω πατρι ετη δεχατρία μετά δέ την 
τελευτήν αυτού έτη ειχοσιπέντε57 

"Εζησε δέ βασιλεύς Θεοδόσιος έτη ίζ-ηχοντα 
έβασίλευσε δέ έτη ιστ' 58. 

Хроника 
Петра Александрийского 

'Ιουστινιανός έτη λη', μήνας η', ημέρας ιγ', 
υπατε'ιας θ'. 

Ίουστΐνος ό Νέος έτη ιβ', μήνας δέχα, ημέ
ρας χ;, ύπατείας δώδεχα59. 

Historiae ecclesiasticae 
Evagrii Scholastici 

Ό γαρ 'Ιουστινιανός τήν Αναστασίου χαΐ των 
άμφ' αυτόν Ιερέων τήν έξορίαν οπα^ορεύω^^ αορά-
τως τρωθείς τόν τήδε χατέστρεψε βίον, βασιλεύ-
σας τά πάντα οχτώ χαι τριάχοντα έτη, προς μη-
σιν οχτώ 60. 

ώς βεβασίλευχεν ΊουστΤνος ó Νέος, χαθ' εαυ
τόν μέν έτη δυοχαίδεχα προς μησί δέχα χαι 
ήμισυ* σύν Τιβερίω δέ έτη τρία, μήνας ένδεχα. 
Τα δέ πάντα έτη εξ χαΐ δέχα προς μησίν εννέα 
ήμισυ 61. 

В остальном замечается иногда значительное расхождение, которое нельзя 
объяснить только опиской, так как упоминаемая П. А. общая сумма лет 
правления отдельных византийских императоров встречается и в неко
торых других византийских хрониках. Например: 

Historia 
ecclesiastica Socratis 

"Εζησε δέ ό βασιλεύς Κων
σταντίνος έτη έξήχοντα πέντε. 
"Έβασίλευσε δέ έτη τριάχοντα 
£V 62. 

Хроника 
Петра Александрийского 

Κωνσταντίνος ό Μέγας χαι 
πίστος βασιλεύς χριστιανών 
έβασίλευσεν έτη λβ', ύπα
τείας έδωχεν ιη' 63. 

Chronographia 
Ioannis Malalae 

Μετά δέ τήν βασιλείαν Μαξί
μου Αιχιννίου έβασίλευσεν 
ό θειότατος χαι πιστότατος, 
ό υιός Κωνσταντίου του Χλω
ρού, Κωνσταντίνος ό μέγας . . . 
χαΐ έμεινε βασιλεύων έτη λβ'6*. 

56 Π έ τ ρ ο υ. . . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 201. 
67 S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 365A. 
58 Ibid., col. 653D—656 A. 

59 II έ τ ρ ο υ. . . έχ&εσις χρόνων. . ., л . 202. 
60 Ε ν a g r i i S c h o l a s t i c i Historiae ecclesiasticae. — PG, 

col. 2785A, В. 
61 Ibid., col. 2837B. 
62 S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 180 В—С. 

6 3 Π έ τ ρ ο υ . . . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 201. 
64 J o a n n i s M a l a l a e Chronographia. Bonnae, 1831, p. 316. 

t. 86, pars II, 
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Historia 
ecclesiastica Socratis 

Περί τής τελευτής Ίοβιανοΰ 
του βασιλέως. Έν γαρ τω προρ-
ρηθέντι χωρίω. . . έτελεύτησεν, 
. . . βασιλεύσας μήνας έπτα, ζή-
σας ετη τριάχοντα τρία 65. 

Хроника 
Петра Александрийского 

Ίουβιανος ορθόδοξος μήνας 
η' ημέρας ιθ' ύπατε ίαν 
μίαν 65a. 

Chronicon 
Georgii Hamartoli 

PqB'. Βασιλεία Ίοβιανου. 
Μετά δέ τούτον ¿βασίλευσε 
Ίοβιανος μήνας η' 66. 

Historia 
ecclesiastica Socratis 

Хроника 
Петра Александрий

ского 
Chronicon 

Georgii Hamartoli 
Historiamm compendium 

Georgii Cedreni 

[Γρατιανός] τε- Γρατιανός ανεψιός PqT'. Βασιλεία Γρατιανος ό υιός Ούαλεν-
λευτα ουν έν ύπατεία αύτοΰ ετη γ' ημέρας Γρατιανου χαι Ούα- τινιανοΰ αιρετικός, έβασίλευ-
Μεροβαύδου χαι Σα- γ' οπατείας ε' 68. λεντινιανου των υιών 
τορνίνου βασιλεύσας του Μεγάλου Ούαλεν-
ετη δεχαπέντε ζήσας τινιανοΰ. "Οστις έβα-
έτη είχοσιτέσσαρα 67. σίλευσεν ετη γ' χαι 

μετά Θεοδοσίου ετη 
γ'69. 

σεν μο^ος ετη γ χαι μετά 
Θεοδοσίου έτερα ?0. 

Historiae ecclesiasti- Хроника 
cae Evagrii Schola- Петра Александрий-

stici ского 
Chronicon 

Georgii Hamartoli 
Chronographia 

Ioannis Malalae 

"Ετι δέ βασιλεύον- ΣΖ' Βασιλεία Map- Μετά δέ την βασιλείαν 
τας 'Ρωμαίων Σεβή- χιανου. του αυτόν ѲгоЬоаіоѵ έβασί-
ρου, Μαρχιανός την Μαρχιανος ετη στ' μή- Μετά δέ Θεοδόσιον λευσεν από τής συγχλήτου 
βασιλείαν έναλλάττει, νας πέντε ύπατείαν έβασίλευσε Μαρχιανος, στεφθείς ό θειότατος Μαρ-
προς την χρείττονα μίαν 72. ό γαμβρός αυτού, ετη χιανός* έβασίλευσε δέ ετη 
μεταχωρήσας λήξιν, στ'73. στ' χαι μήνας ε'74. 
έπτα μέν μόνοις έτεσι 
την βασιλείαν διαχυ-
βερνήσας, μνημεΤον δέ 
όντως βασιλιχον Ύ,ατα-
λελοιπώς παρά πασι 
άνθρώποις 71. 

Historiae ecclesiasti- Хроника 
cae Evagrii Señóla- Петра Александрий-

stici ского 
Chronographia Theophanis 

Έβασίλευσε δέ χαι Τιβέριος ετη γ' μή- Α. Μ. 6074. . . xq! ύποστρέψας Τιβέριος έν τη 
Τιβέριος χαθ' εαυτόν νας ι' ημέρας η' ύπα- ιδία χλίνη τέθνηχεν, βασιλεύσας ετη γ', μήνας ι' χαι 
γε έτη τέσσαρα 75. τείας β'76. ημέρας η ' 7 7 . 

Кроме того, П. А. к сведениям о годах правления византийских импе
раторов добавил сведения об императорских консульствах, отсутствую
щие в церковных историях Сократа и Евагрия. 

Р· 

col 

col 

65 S o c r a t i s His tor ia eccles ias t ica , PG, t . 67, col . 4S6B, 457В. 
65a Πέτρου . . . έχθεσις χρόνων . . ., л . 201. 
6 6 G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG, t. HO, col. 676 Α. 
6 7 S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 596 В. 
68 Π έ τ ρ ο υ . . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 201. 
69 G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. PG, t. 110, col. 688 D—689 Α. 
70 G e о r g i u s C e d r e n u s J o a n n i s S c y l t z a e , v. I. Bonnae, 1838, 

550. 
7i E v a g r i i 

, 2520 A. 
72 Π έ τ ρ ο υ . 
7 3 G e o r g i i 
7 4 J o a n n i s 
75 E v a g r i i 

. 2837 В . 
7 6 Π έ τ ρ ο υ. . . . έχθεσις χρόνων. . ., Л. 202. 
7 7 T h e o p h a n i s Chronographia, v. I. Bonnae, 1839, p. 

S c h o l a s t i c i Historiae ecclesiasticae. — PG, t. 86, pars I I , 

εχθεσις χρόνων. . . 
H a m a r t o l i 

. л . 201 об. 
Chronicon. PG, t. HO, col. 748 Α. 

M a l a l a e Chronographia. Bonnae, 1831, p. 367. 
S c h o l a s t i c i Historiae ecclesiasticae. — PG, t. 86, pars IL· 

388. 
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В хронике П. А. в списке византийских императоров приведено имя 
Юстиниана, сына Тиверия, правившего три месяца, чего нет у Евагрия 
и в других византийских хрониках, рассмотренных мной (хрониках Фео
фана, Георгия Амартола, Георгия Кедрина, патриарха Никифора, в Пас
хальной хронике). Что касается сведений о вселенских соборах, то со
общения церковных историков Сократа и Евагрия использованы огра
ниченно. Все догматические споры с еретиками, которым много внимания 
уделено у Сократа и Евагрия, опущены. П. А, указывает только, против 
каких именно ересей был направлен каждый собор. Все вышеперечислен
ные различия заставляют предполагать, что П. А. использовал сочинения 
Сократа и Евагрия через какой-то промежуточный источник, который 
пока не удалось установить. 

Относительно источников, использованных П. А. для написания исто
рии Византии в VII—IX вв., ничего определенного сказать нельзя, так 
как хроника обрывается на середине фразы, не имеет конца и в ней от
сутствует указание на привлеченные источники. Поэтому следует рассмо
треть соотношение хроники П. А. с некоторыми другими византийскими 
хрониками для выяснения вопроса, не могли ли эти сочинения быть ис
пользованы П. А. в качестве источников. Были рассмотрены следующие 
хроники: хроника Иоанна Малалы, Пасхальная хроника, «Хронография» 
Феофана, хроники Георгия Кедрина, Георгия Амартола, патриарха 
Никифора. Ни одна из вышеперечисленных хроник не была источником 
для П. А. Совпадения можно найти лишь в указаниях на сумму лет прав
ления того или иного императора, да и то не всегда. Причем надо отме
тить, что и краткие замечания, сопровождающие известия о времени цар
ствования императоров, у П. А. отличны от таковых у перечисленных 
хронистов. Например: 

: Хроника 
Петра Александрий

ского 
Chronograpbia 

Theopnanis 

Κωνσταντίνος ό Δυ- Α. Μ. 6133.. . άνε-
τιχός συν τοις τετ,- β'ιβασαν Κώνσταν υίον 
votç αυτού Τιβερίω Κωνσταντίνου, εγγό
να t Ήραχλωνά ετη νον Ήραχλείου επί 
χζ', ύπατείας δώδεχα, της άρχης·χαι έχρά-
άνηρέθη εν Σιχελία78# τησεν ετη χζ ' 7 9 . 

Α. Μ. 6160. Τούτω 
τω ετει кЪоХоуочуЬу 
ο βασιλεύς Κώνστας 
εις Σιχελίαν έν Συ-
ραχούση έν βάλανείω, 
ω όνομα Δάφνη 80. 

Historiarum 
compendium 

Georgii Cedreni 

Κόσμου ετοςστρλδ', 
της θείας σαρχώσεως 
έτος χμ'. 'Ρωμαίων 
βασιλεύς Κώνστας 
ό υιός Κωνσταντίνου 
υίου Ήραχλείου, αί-
ρετιχός, ετη χζ' 81. 
Τω χζ' ετει вЬоХо-
φονήθη ό βασιλεύς, 
Κώνστας έν Συρα-
χούση της Σιχελίας, 
έν τω βαλανείω δ λέ
γεται Δάφνη 82. 

Chronicon 
Georgii Hamartoli 

ΣΑΔ'. Βασιλεία Κώνστα 
έγγόνου 'Ηραχλείου. Μετά 
be Ήραχλωνδν έβασίλευσε 
Κώνστας ετη χζ' 83. Ποιήσας 
ουν Σιχελία ετη στ', αναιρεί
ται έν Συραχούση λουόμενος, 
χατά χεφαλής λαβών μετά 
χάδου χοαρίως πληγήν ύπό 
τίνος των παρισταμένων "' 84. 

В описании вселенских соборов наблюдаем много общего у всех ука
занных хронистов (см. табл. 10). По всей вероятности, авторы всех рас
смотренных хроник пользовались одним и тем же источником. 

Из византийских всемирных хроник наибольшее сходство в изложе
нии истории Рима и Византии, как в расположении материала по годам 
правления императоров, так и в самом содержании, замечается между 

78 Π έ τ ρ ο υ . . . εχθεσις χρόνων. . ., Л. 202 об. 79 T h e o p h a n i s Chronographia, p. 523 80 Ibid. p. 537. 81 G e о г g i u s C e d r e n u s J o a n n i s S c y l i t z a e , v. I, p. 754. 82 Ibid., p. 763. 83 G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG, t. 110, col. 861A. 84 Ibid, col. 861 A, 864 B. 
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нашей хроникой и Χρονογραφικόν σύντομον патриарха Никифора. В не
которых случаях встречается дословное совпадение текстов обоих сочине
ний. Особенно это относится к части, посвященной римской истории. 
Например: 

Хроника Петра АлександрИЙСКОГО Νικηφόρου Χρονογραφικόν σύντομ,ον 

Τώ γ ' έτει Κλεοπάτρος πρώτος έμονάρχησε 
"Ρωμαίων Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ άφ' ου χαί-
σαρες οι έξης βασιλείς προσηγορεύθησαν χα! 
από τούτου έβασίλευσεν Αύγουστος 85. 

Ε ' Νέρων έτη ιγ' ύπατείας δ' χα! φυγών 
έγωσεν εαυτόν ζώντα. 

Ζ' Ούεσπασιανος ετη ι' υπατείας θ', εν 
έτει α' τής βασιλείας αυτοΰ γέγονεν ή άλωσις 
Ιεροσαλήμ υπό του οίου αυτού Τίτου μετά 

ματ' ετη τής Χρίστου αναλήψεως86. 

Τώ τρίτω έτει ταύτης πρώτος έμονάρχησε 
'Ρωμαίων Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ* αφ' ου καίσαρες 
οι έξης βασιλείς προσηγορεύθησαν. ούτος έβασί
λευσεν ετη б' μήνας ζ'. 

Ά π ο τούτου έβασίλευσε 87 . 
Νέρων έβασίλευσεν ετη ιγ' μήνας t', χα ι φυγών 

εαυτόν έχωσε ζώντα. 
Ούεσπασιανος έτη ι' [άπεγένετο εν χήποις 

Σαλουστιανοΐς]... 
Έ ν έτει δευτέρω τής τούτου βασιλείας γέγονεν 

ή αλωσις Ίεροσαλήμ υπό του υΐοΰ αύτου Τίτου 
μετά λστ' έτη τής αναλήψεως του χυρίου ημών 
•Ιησού Χρίστου 88. 

Τίτος ό υιός αύτου έτη β'»μήνας β' χα! έσφάγη 
έν τω ιζαλατίω. 

Αδριανός έτη χα' . [Άπεγένετο έν Βαίαις ύδρω-
πιάσας]. Και ούτος χατελών τα Ιεροσόλυμα Αί-
λίαν την πόλιν ώνόμασε. χα! ούτος ύδρωπιάσας 
άπεχτάνθη 90. 

Что касается собственно византийской истории, то текст обеих 
хроник совпадает только в двух случаях: в описании царствования 
Юлиана и Ираклия. 

Η' Τίτος έτη β' υπατείας η', έσφάγη έν, 
παλατίω. 

IB' 'Αδριανός έτη χα' ύπατείας δέδωχε γ' 
χα! ό 'Αδριανός πάλιν χαθεΐλεν τα Ιεροσό
λυμα, Έλίαν δε την πόλιν ώνόμασεν χα! 
ύδροπιάσας άπέθανεν 89. 

Хроника 
Петра Александрийского 

'Ιουλιανός έτη β' ύπατειαν μίαν άνηρέθη 
έν Περσίδι 91. 

Ήράχλειος έτη λα' ύπατείας ε'. Εις τό η 
έτος τής βασιλείας αυτού έξήλθον ο! Σαραχει-
νο! άπο χτίσεως χόσμου έτους yÇp%C' ινδιχ-
τιόνος ζ'. "Ετους δε τρίτου τής βασιλείας αυ
τού ό Πέρσης τό πλείστον μέρος τής Τωμαίων 
παρέλαβε πόλεως χα! τα 'Ιεροσόλυμα χα! 
τους σεβάσμιους τόπους ένεπύρισεν χα! τα 
τίμια ξύλα έν Περσίδι άπήγαγεν. "Ετει δέ 
αύτου δωδεχάτω ό Χοσρόης άνηρέθη χα! 
η αί'/μαλωαία χα! ό σταυρός άνεχλήθη 93. 

Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Χρονογραφικόν συντομον 

'Ιουλιανός έβασίλευσεν έτη β' μήνας στ'"άνηρέθη 
έν Περσίδι 92. 

Ήράχλειος μετά του υιού έτη λα'. "Ετους γ ' 
τής βασιλείας αυτού ό Πέρσης [Χοσρόης] πλείστον 
μέρος τής 'Ρωμαίων παρέλαβε πολιτείας χα! τα 
'Ιεροσόλυμα χα! τους σεβάσμιους τόπους ένέπρησε 
πλήθη τε λαών ήχμαλώτευσε σύν τω πατρ»άρχη 
Ζαχαρία χα! τοΐς τιμίοις ξύλοις είς Περσίδι απή
γαγεν* έτει δέ αυτού ιβ' Χοσρόης [ό Πέρσης] 
άνηρέθη χα! αιχμαλωσία άνεχλήθη, χα! ό ζωοποιός 
σταυρός τοΐς ιδίοις τόποις άπεχατέστη [άνεγερ-
θεϊσιν]. 

Οι δέ Σαραχηνο! ήρξαντο τής του παντός έρη-
μώσεως τω ,στρχστ' έτει ινδ. ζ '9 4 . 

При характеристике правления других императоров оба сочине
ния сильно отличаются друг от друга. Патриарх Никифор только 
перечисляет византийских императоров, П. А. не ограничивается этим 
и добавляет некоторые подробности о их царствовании. 

85 Π έ τ ρ ο υ . . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 199. 
8 6 Ib id . , 200» об. 87 N i c e p h o r i Opuscula histórica, p. 91. 
88 Ibid., p. 92—93. 

89 Π έ τ ρ ο υ . . 
80 N i с e ρ h 
91 Π έ τ ρ ο υ . . 
Q? Ν i С e ρ h 
93 Π έ τ ρ ο υ . . . 
8 4 Ν i c e ρ h. , p 

έχθεσις χρόνων. 
ρ. 92—93. 
έχθεσις χρόνων. 
p. 9Ü. 
έχθεσις ΐρο\ων. 
.99. 

л. 200 об. 

л. 201. 

л. 202 об. 
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Хроника Петра Александрийского Χρονογραφικον σύντομον Νιχηφ ρου 

Λέων ó Μέγας έτη ιστ' ύπατείας πέντε Και Λέων ó μέγας έβασίλευσεν ετη ιστ' 9 4 
μην t Νοεμβρίω δωδε-χ,άτη σχοτήμερον έγένετο 
άπο διαφαύματος εως ώρας ε', глХ εβρεξεν 
ό θεός τέφραν τ,αι Λέων ό βασιλεύς εστεψεν 
Λέοντα τον ïffovov αυτού τον olov Ζήνω
νος 96. 

Κωνσταντίνος ό υίός αυτού έτος α' μήναν α', Κωνσταντίνος υΙός αυτού έτη λα' μήνας β' 
ό Καβαλΐνος λεγόμενος χαΐ εξελθόντος αυτού ημέρας χε' 98. 
άπο Κωνσταντινουπόλεως τυραννιχώς Άρτά-
βασδος ό γαμβρός abzob έβασίλευσεν έτη β', 
χάί πάλιν Κωνσταντίνος το δεύτερον έβασί
λευσεν έτη λβ' μήνας β' ημέρας χστ' συνε-
βασίλευσε τω πατρι έτη χγ' ύπατε ίας δύο, 
τοοτοο το σώμα έχαυσε Μιχαήλ ό ορθόδοξος 
βασιλεύς, υίός Θεοφίλου, μετά έτη οζ' εις τα 
Μαγιστριανοΰ εν τή πόλει 97. 

Таким образом, только для характеристики царствований некоторых 
римских императоров, а также Юлиана и Ираклия П. А. использовал 
тот же источник, что и патриарх Никифор. 

Как и во многих сочинениях других византийских авторов, в иссле
дуемой хронике есть цитаты из посланий апостола Павла, из книг про
роков Даниила и Захария и из Деяний апостольских. П. А. поместил эти 
выдержки там, где они требуются по содержанию и поясняют текст. 

Итак, для составления своей хроники П. А. привлек значительное 
число произведений различных по плану, содержанию и идее. Одни 
источники, такие как Книга Юбилеев, Иосиф Флавий, использованы не
посредственно, другие, такие как церковные истории Сократа и Евагрия,— 
через вторые руки. Об использовании произведений большинства назван
ных П. А. авторов: Димитрия, Евполема, Артапана, Аристовула, Афри-
кана, Евсевия — трудно сказать что-либо определенное, так как от них 
сохранились лишь фрагменты в трудах позднейших хронистов. 

Сравнение нашей хроники с указанными сочинениями приводит к вы
воду, что П. А. критически относился к своим источникам, подбирал и 
сочетал произведения, освещающие одни и те же события, выбирая из 
них, по его мнению, самое главное и дополнял данные одних источников 
подробностями, взятыми из других. Кроме того, П. А. самостоятельно 
обрабатывал и по-своему располагал материал, извлеченный из различ
ных сочинений, кратко пересказывал эти данные, а иногда делал обшир
ные выписки из источников. Лаконичность П. А. при изложении событий 
всемирной истории отвечала цели, поставленной им при составлении хро
ники — вкратце осветить историю от Адама до своих дней (т. е. до конца 
IX в.), как это видно из самого названия хроники Πέτρου χριστιανοδ 
και ορθοδόξου Άλεξανδρέως έκθεσις χρόνων έν συντόμψ άπο Άδαμ εως νδν. 

Всемирная история передана не синхронно, а по отдельным царствам, 
соблюдается единая хронологическая линия. Подобно Африкану, П. А. на
чинает свою хронику с Адама, опуская сотворение мира, а в расположе
нии материала руководствуется в первую очередь Библией. 

Труд П. А. был мало распространен и сохранился только в двух спис
ках, один из которых (Дрезденский), как уже сказано, погиб во время 
Второй мировой войны. Язык хроники простой, подобно языку боль
шинства всемирных хроник. 

95 Niceph. , p. 98. 
96 Π έ τ ρ ο υ . . . . ετ,θεσις -χρόνων. · · , л . 201 об. 
9 7 Ibid., л. 203. 
9 8 N i c e p h . , p. 100. 



ΚΛΉΡΟς ςΗΜ 
Таблица 1 

Хроника Петра 
Александрийского 

Г io ι Σημ. α' Έλάμ άφ' ου 
Αιλυμαΐοι, * 

β' Άσούρ Άσσο pio ι, 

γ' Άρφαξάδ Χαλδαϊοι 1. 

Φλαουίου Μωσήπου 'Ιουδαϊκή 'Αρχαιολογία, 
βίβλος πρώτη 

"Ελαμος μέν γαρ Έλαμαίους, Περσών 
δντας άρχηγέτας, τ,ατέλιπεν* 

Άσσούρας δέ Νίνον οίχίζει πόλιν, χαι 
τους ύπηχόους Άσσυρίους 'επωνόμασεν. 

Άρφαξάδης δε τους νυν ΧαΚοαίονς 
τ.σλουμένους Άρφαξαδαίους ώνόμασεν 
αρξας αυτών2. 

Ghronlcon Paschale 

Αίλάμ, 'εξ ου ol 
Έλαμΐται. 

Άσσούρ, εξ ου οι 
Άσσο ρ ιο ι. 

Άρφαξάδ, εξ ου ot 
Χαλδαϊοι4. 

Annalium Joannls Zonarae Lib. I 

Έλάμ μέν ούν Έλυμαίους 
Περσών δντας άρχηγέτας χατελι-
πεν. 

Άσούρ δε Νΐνον οιχίζει πόλιν, 
%α\ τους υπ' αυτόν Άσσυρίους 
ώνόμασε* 

. . . %α\ Άρφαξάδ Χαλδαίων προ-
πάτωρ ην 6. 

Chronographia 
Georgii Syncelli 

β' Άλάμ, άφ' ου 
Έλουμαϊοι. 

γ' Άσούρ, άφ' ου 
Άσύριοι. 

α' Άρφαξάδ, αφ' ου 
Χαλδαϊοι 7. 

Γ toi Χαμ. α' Χους δθεν ο t 
Αιθίωπες, 

Χοΰσον μέν ουδέν έβλαψεν ó χρόνος' 
Αιθίοπες γαρ, ων ήρξεν, ετι %α\ νυν ύφ' 
εαυτών τε %α\ τών εν τη 'Ασία πάντων 
Χουσαϊοι χαλουνται. 

ΚΑΗΡΟΣ ΧΑΜ 
Γιο! Χαμ του δευ

τέρου υιού Νώε φυλαι 
λα'. Χους, εξ ου Αι
θίοπες. 

. . . προήλθοσαν έ% μέν Χους 
Χουσαίοι, Αιθίοπες ούτοι είσί. 

Γιοι Χαμ δευτέρου 
υίου Νώε, α' Χους, 
εξ ου Αιθίοπες. 

И 
Ο 
W 
Η 
Я 
ί> 
а и 
»d 

и я 

»d 

Ω й 
О 

О 

Μεστρα·μ εξ ου Αιγύπτιοι ι. έτηρήθη δέ %αι Μεστραίοις ή χατά 
την προσηγορίαν μνήμη* την γαρ Αίγυπτον 
Μέστρην χα ι Μεστραίους τους Αιγυπτίους 
ατζαΊτες οί ταύτη οίχουντες χαλούμεν 3. 

1 Πέτρου Ιχθεσις χρόνων л . 191 об., Л. 190 Об. 
« F l a v i l 3 э s e p h i Opera omnia. Lipsiae, 1888, v. I, p. 29—30. 
3 Ib id . , p . 27. 
* Ghronlcon Paschale. — PG, t. 92, col. 129. В. 
5 Ibid., col. 124. Α. 
« J o a n n l s Z o n a r a e Annales. PG, t. 134, col. 65. Α. — 65. С. 
7 G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia, Bonnae, 1829, p. 85. 
8 Ibid., p. 87. 

Μεσραείμ, ες" ου 
Αιγύπτιοι5. 

Μεσρέμ δέ, Μεσραίων προπάτωρ 
έγένετο. Ούτω δέ καλούνται Αιγύ
πτιοι, τ,αι ή της Αιγύπτου χώρα 
Μεσρήν ονομάζεται6. 

β' Μεστραΐμ, εξ ου 
Αιγύπτιοι 8. 



ΚΛΉΡΟς ςΗΜ 
Т а б л и ц а 2 ^ 

ο 

Хроника Петра Александрийского 

υιοί Άρφαξάδ V Καϊνάν Σν.λάβοι 
οί χα\ "Αβαρες 

υιός Καϊνάν ια' Σάλα Πέρσαι 

ύ! Ίεχτάν 'Ινδοί ο. 

Φλαουίου Ίωσήποο 'Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, 
βίβλος πρώτη 

нет 

Άρφαξάδου δέ παις γίνεται Σάλας, του 
δέ "Εβερος, άφ' ου τους 'Ιουδαίους 
Εβραίους άρχήθεν 'εχάλουν П. 

нет 

Chronicon Paschale 

Καϊνάν, εξ ου οί Σαρμά-
ται' 

Σαλά, εξ ου Σαλαθιαΐοι* 

Ίετ,τάν, έξ ου Αιθίοπες ι3. 

Annalium 
Jpannis Zona-
rae lib. I1 5 

нет 

нет 

нет 

Chronographia 
Georgii Syncelli 

Γιοι Άρφαξάδ ϊ' Καΐνδν, 
άφ' ου Γασφηνοί' 

ια' Σασαν, αφ' ου Κοσαϊοι' 

ιε' Ίετ,τάν, άφ' ου Μαδι-
\aioi Ι6. 

υ loi Χους ε' Σαβά ' Ά φ pot 

στ' Εύϊλάτ Αίτολοί 

ζ' Σαλάτα Άστάβαροι Ю. 

ΚΑΗΡΟΣ 
. . . γίνονται δέ παίδες εξ αυτών, Χού-

σου μεν εξ, ών Σάβας μέν Σαβαίους, 

Εύίλας δέ Εύιλαίους ετ,τισεν, οι νυν 
Γαιτουλοι λέγονται, 

Σαβάθας δέ Σαβαθηνούς ονομάζοντα δέ 
Άστάβαροι παρ' "Ελλησιν 12. 

ΧΑΜ 
Σαβά, εξ ου Ίταβηνοί' 

Εύειλάτ, εξ ου 'Ιχθυοφά
γοι' 

, εξ ου Έλλα-
νοί1*. 

нет 

нет 

нет 

ε' Σαβάτ, εξ ου Σαβάτ' 

στ'Εοιλάτ, έξ ου Γαγγινοί· 

ς' Σεβατα, έξ ου Σαβί
νοι Ι7. 

9 ΙΙέτρου. . . Ιχθεσις χρόνων . . . л. І9І Об. 
10 Ibid., л. 190 Об. 
11 F 1 a ν i i J о 8 e ρ h i op. cit., v. I p. 30. 
» Ibid., p. 28. 
13 Chronicon Paschale. — PG t. 92, col. 129. С—132. Α. 
l i Ibid., col. 124. В. 
Ιδ J o a n n i e Z o n a r a e Annales. — PG, t. 134, col. 65. 
ie G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia, p. 85—86. 
» Ibid., p. 87. 
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КЛНР02 ΙΑΦΕΘ 

Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Хроника Петра 
Александрийского 

Тф γαρ Ίάφεθ* α' Γάμε ρ 
εξ ου Γαλάται, 

στ' θωβέλ εξ ου "Ιβηρες. 

υ ίο t Γαμέρ* θ' Άσχαναθ 
Ίγηνες 18. 

Φλαουίου Ίωσήπου Ιουδαϊκή 
'Αρχαιολογία, βίβλος πρώτη 

τους μεν γάρ νυν ύφ' Ελ
λήνων Γαλατάς χαλοομίνονς, Γο 
μαρεΐς δε λεγόμενους, Γομάρης 
έχτισε. 

χατοιχίζει δε xal Θόβηλος 
θοβήλους, οΐ'τινες εν τοΐς νυν 
'Ίβηρες χαλουνται. 

Γαμάρου δε τριών υιών γενομένων 
»Ασχάναζος μεν Άσχανάζους ωχι-
σεν, ol vSv 'Ρηγϊνες υπό των 
Ελλήνων χαλουνταιlð. 

ChronJcon Paschale 

Γιο! Ίάφεθ τρίτου υίου 
Νώε φυλά ι ομοο ιδ'. Γάμε ρ, 
'εξ ου Κελταϊοί. 

θοβέλ, εξ ου Μαχουαχοί. 

Άσχανάθ, εξ ου Μά&-
χες 20. 

Annalium Ioannis Zonarae 
lib. I 

Γομαρε7ς μεν άπό Γόμερ, 
οι νυν Γαλάται λεγόμενοι' 

θοβέλ, θο^-ηλους τους εξ 
αυτού έπωνόμασεν ούτοι δ' 
είσίν Ίβηρές. 

Έ χ δε τών έχγόνων 
Ίάφεθ Άσχανάξαι μεν οι 
χληθέντες Τηγήνες, εξ 
Άσχανάξ προήχθησαν 21. 

Chronographia Georgii 
Syncelli 

Τ loi Ίάφεθ του τρίτου 
υίοΰ Νώε έθνη δεχαπέντε 
ούτως, α' Γάμερ, εξ ουΚαπ-
πάδοχες. 

ε' Θωβέλ, εξ ου θετταλοί. 

Οι u loi Γάμερ του υ5 ου 
Ίάφεθ. θ' Άσχανάζ, έξ ου 
Φί,γϊνες22. 

ТЗ 
о 
Щ 

¡> 
а и 

и 
Ω 
ί> 
И 
TJ 

¡* Ω 
О 
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18 Πέτρου . . . Ικθεσις χρόνων . . . л . 189 Об. 
19 F 1 a ѵ 1 i J о s e ρ h 1 op. cit., v. I, p. 26. 
20 Chronicon Paschale. — PG, t. 92, col. 117. A—120. A. 
2 1 J o a n n i s Z o n a r a c Annales, col. 64. С 
" G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia, p. 91. 



ΚΛΉΡΟς ХАМ 
Т а б л и ц а 3 ^ 

Хроника Петра Александрийского 

oloi Μεστραίμ· tß' Λουτιείμ 
δθεν Λύδοι, 

ιγ' Ένεμετιείμ Παμφυλοι, 

ιδ' Λωβιειμ Λίβυες, 

χα' 'Λμορραίος *Λμορραϊοι, 

χβ' Ίεβοϋσαιος Ίεβουσαϊοι, 

χγ' ΓεργεσαΤος Γεργεσαΐοι, 

χδ' Εύαϊος Εύαΐοι23. 

Φλαουίου Ίωσήπου 'Ιουδαϊκή 
'Αρχαιολογία, βίβλος πρώτη. 

одно имя родоначальника 
Λουδιείμου. 

одно имя родоначальника 
Ένεμετιείμου. 

одно имя родоначальника 
Λαβιείμου 2*. 

одно имя родоначальника 
'Λμορραίου. 

одно имя родоначальника 
Ίεβουσαίου. 

одно имя родоначальника 
Γεργεσαίου. 

одно имя родоначальника 
Εύαίου 25. 

Chronicon Paschale. 

Λουδιείμ, έξ ου Λυδοί. 

Λίνεμετιείμ, εξ ου Πάμφυλοι. 

Λαβιείμ, εξ ου Λίβυες. 

*Λμορραΐον, εξ ου Γερμανοί. 

Ίεβουσαΐον, εξ ου Ίεβουσαϊοι. 

Γεργεσαΐον, εξ ου Σαρμάται. 

Εύαΐον, εξ ου ΙΙαννώνιοι26. 

Annalium 
Ioannis Zona-

rae lib. I*7. 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Chronographia Georgii Syncelli. 

ιδ' Νεμεστιειμ, εξ ων 

χδ' 'Λμορραΐος, εξ ου Άμορραϊοι. 

χγ' ΊεβουσαΤος, εξ ου Ίεβου
σαΤοι. 

χε' Γεργεσαΐος, έξ ου Γεργεσαΐοι. 

χστ' Εύαΐος, έξ ου ΕυαΤοι28. 

Ω 
• 
Ο 

ο 
ω > 

23 Πέτρου Ικθεσις χρόνων л . 190 об. 
24 F 1 a ν i i J o s e p h ! op. cit., v. I, p. 28. 
28 Ibid., p. 29. 
26 Chronicon Paschale. — PG, t. 92, col. 125. B. 
17 J o a n n i e Z o n a r a e Annales, col. 65. 
« G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia, p. $8» 



ΚΛΉΡΟς ХАМ 
Т а б л и ц а 4 

Хроника Петра 
Александрийского Chronicon Paschale Ioannis Malalae 

Chronograph ia 
Georgii Hamartoli 

Chronicon 
Leonls Grammatici 

Chronographia 
Chronograph!a Georgii 

Syncelli 

Τω δε Χάμ τώ δευ
τέρα) άπό 'Ρινοχουρούρων, 
εως Γαδείρων τά προς 
νότον, έχει δε ποταμοί 
χαλούμενον Γειών ó χα! 
Νείλος χαί Χρυσορόας 
λεγόμενος 29. 

Τά δε ονόματα τών 
χωρών εισΐ χαΖτα 

Αίγυπτος, 

Αίθιωπία ^ΧεποΌαα 
χατά 'Ινδούς, 

έτερα ΑιΘιωπία δθεν 
έχπορεύεται ο τών Αίθιώ-
πων ποταμός εις την 
Ερυθράν ΜλααΰαΊ χατά 
ανατολάς, 

Θήβαι, 
Αυβύη παρεχτείνουσα 

μέχρι Κυρίνης 30. 

Χάμ δε τω δευτέρω 
υίώ του Νώε άπό 'Ρινο-
χορούρων εως Γαδαρηνών 
Αίγυπτος χα! πάντα τά 
προς νότον υπέπεσαν, πά
νυ δοχοΰντα χαυματινά 
ύπάρχειν 31. 

Τά δε ονόματα τών 
χωρών του Χάμ έστι 
ταΰτα* 

Αίγυπτος συν τοις 
περί αυτήν πασιν, 

Αιθιοπία ή ^λεπουαα 
χατά 'Ινδούς, 

χαί ετέρα Αιθιοπία, 
δθεν έχπορεύεται ό τών 
Αιθιόπων ποταμός ό χα 
λοόμενος Νείλος, ό χαι 
Γήων, 

Θηβαΐς, 
Αιβύη ή παρεχτείνου

σα μέχρι Κυρήνης 32. 

Τω δε Χάμ άπό 
'Ρινοχουρούτων εως 
Γαδείρων τά προς 
νότον 33. 

τω δε Χάμ* 

Αίγυπτος, 

Αιθιοπία ή βλέπου
σα χατ' 'Ινδούς, 

έτερα Αιθιοπία, 
δθεν έχπορεύεται ό 
ποταμός τών Αιθιό
πων, 'Ερυθρά βλέπο
υσα χατ' ανατολάς, 

Θηβαΐς, 
Αιβύη ή παρεχτεί

νουσα μέχρι Κυρή 
νης" ' 34 

29 Πέτρου . . . Ιχθεσις χρόνων . . . л . 190 об. 
30 I b id . , Л. 191. 
31 Chronicon Paschale. — PG t. 92, col. 124. Α. 
" Ibid., p. 128. Α. 
8 3 J o a n n i s M a l a l a e Chronographia. — PG t. 97, col. 77, С 
84 Ibid., col. 80. Α. 

Τώ δε Χάμ άπό 
'Ρινοχουρούρων εως 
Γαδείρων τά προς 
νώτον. 

Τώ δε Χάμ 

Αίγυπτος, 

Αιθιοπία ή βλέπο
υσα χατ ' 'Ινδούς, 

έτερα Αιθιοπία, 
δθεν έχπορεύεται ό 
ποταμός τών Αιθι
όπων, 'Ερυθρά βλέ
πουσα χατά ανατολάς, 

Θηβαΐς, 
Αιβύη ή παρεχτε

ίνουσα μέχρι Κυρή
νης "" • 3 5 . 

τώ δε Χάμ τω 
δευτέρω υΐω του Νώε 
άπό 'Ρινοχορούρων 
εως Γαδείρων τά προς 
νότον 36. 

Τω δε Χάμ τω δευ
τέρω υίω του Νώε 
IXayov χώραι χατ' 
όνομα αϊ δε, 

Αίγυπτος, 

Αιθιοπία ή βλέπου
σα χατά 'Ινδούς, 

ετέρα Αιθιοπία, 
δθεν έχπορεύεται ό 
τών Αιθιόπων ποτά 
ρ,ός, 'Ερυθρά βλέπου
σα χατά ανατολάς, 

Θηβαΐς, 
Αιβύη ή παρεχτεί

νουσα μέχρι Κυρή
νης 37. 

Χάμ δε τω δευτέρω αοτοο υίώ 
άγοντι έτος υχζ' έδοχε τά προς 
νότον χαι λίβα χαι μέρος της δύσεως 
άπό 'Ρινοχουρούρων της Αιγύπτου 
Αιθιοπία ν, χαι Αίγυπτο ν χα! Αι-
βύην, Άφριχήν χα! Μαυριτανίαν εως 
Ήραχλείων στηλών, ήτοι εως του 
δυτιχοΰ χα! Λιβυχου'Ωχεανου, ποτά 
μόν διορίζοντα τον Νεϊλον, δς χα! 
Γειών χα! Χρυσορρόας λέγεται 38. 

αϊ δε χώραι αυτών 

Αίγυπτος, 

Αιθιοπία ή βλέπουσα χατά 'Ινδούς 
προς εύρόνοτον, 

άλλη Αιθιοπία προς νότον, δθεν 
έχπορεύεται ό Νείλος ποταμός, ερυ
θρά ή ^λίπουαα χατά ανατολάς, 

Θηβαΐς, 
Αιβύη ή παρεχτείνουσα 

Коρχυρίνης 39. Ѵ-Ч?1 

« G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG t. 110, col. 97. B-C. 
88 L e о n i s G r a m m a t i c i Chroûographia. Bonnae, 1842 p. 14. 
37 Ibid., p. 16 
» « G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia. Bonnae, 1829 p. 82—83. 
89 Ibid., p. 89-90. 
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Хроника Петра Але
ксандрийского 

Eusebii Gaesariensis Praeparattonis 
evangelicae Chronicon Paschale Georgii Cedreni Historiarum 

compendium 
Leonis Grammatici 

Chronographia 

Κατάγεται δε ή γενεά της 
Σεπφόρας γυναικός Μωοσέιος 
από Αβραάμ ούτως εξ Α β 
ραάμ χα! Χεττούρας γεννά
ται Ίεξάν, έχ δέ Ίεξάν 
γεννάται Δάδαν, έχ де Δά
δαν Ταγουήλ, Ίωθώρ χα! 
Ίωβάβ, έχ δέ Ίωθώρ Σεπφό
ρα, ήν εγημεν Μωυσής. Μω
υσής άπό 'Αβραάμ έβδομος, 
ή δε Σεπφόρα εχτη γενεαλο-
γεΐται, χαθώς Ιστορεί Δημή
τριος 40. 

Δημήτριος δέ περί της αναιρέσεως 
του Αιγυπτίου, χα! της διαφοράς της 
προς τόν μηνύσαντα τον τελευτήσαντα, 
ομοίως τω την Ιεράν βίβλον γράψαντι 
Ιστόρησε. Φυγείν μέντοι γε τον 
Μωυσήν εις Μαδιάν, χαί συνοιχήσαι 
έχει τη Ίοθορ θυγατρ! Σεπφώρα, 
ην είναι, δσα στοχάζεσθαι άπό των 
ονομάτων, των γενομένων έχ Χεττού
ρας, του 'Αβραάμ γένους, έχ του Ί ε 
ξάν του γενομένου Αβραάμ έχ Χετ
τούρας' έχ δέ του Ίεξάν γενέσθαι Δα-
δάν' έχ δε Δαδάν Ταγουήλ* έχ δέ Τ α -
γουήλ Ίοθόρ χαί Άβάβ' έχ δέ του 
Ίοθόρ Σεπφώραν, ήν γήμαι Μωσήν. 
Και τάς γενεάς δέ συμφωνεΐν. Τον 
γαρ Μωσήν είναι από 'Αβραάμ εβδο-
μον, την δέ Σεπφώραν εχτην4*. 

Έ χ του 'Αβραάμ χαί 
Χεττούρας γεννάται Ίεζάν, 
έχ του Ίεζάν γεννάται Δα
δάν, έχ του Δαδάν γεννάται 
Ταγουήλ, έχ Ταγουήλ γεν
νάται Ίοθώρ χαί Ίαχώβ, έχ 
του Ίοθώρ γεννάται Σεπ-
φώρα, ήν εγημε Μωυσής. 
Ά π ό ουν 'Αβραάμ Μωυσής 
έβδομος, ή δέ Σεπφώρα έχτη 
γενεαλογεΐται 4 . 

'0τι έχ του 'Αβραάμ χαί 
τής Χεττούρας γεννάται 
Ίεξάν, έχ τούτοι} Δαδάμ, έχ 
τούτου Ταγουήλ χα! Ίοθόρ 
ο χα! Ίοβάβ, έχ δέ Ίοθόρ 
Σεπφόρα, ήν εγημε Μωυσής, 
χαθώς ιστορεί Δημήτριος, 
ώς φάσχει χαι Εύσέβιος έν 
τω Χρονιχω. Και Μο^υσής 
μέν άπό 'Αβραάμ έβδομος, 
ή δέ Σεπφόρα εχτη 4 3 . 

Έ χ του 'Αβραάμ χα! τής 
Χεττούρας γεννάται Ίεξάν, 
έχ δέ του Ίεξάν Δαδάμ, 
έχ δέ του Δαδάμ Ταγουήλ 
χα! Ίοθόρ ό χα! Ίωβάβ, 
έχ δέ του Ίοθόρ Σεπφώρα, 
ήν εγημε Μωυσής, χαθώς 
ιστορεί Δημήτριος, ώς φάσχει 
Εύσέβιος έν τω Χρονιχω. 
Μωυσής μέν άπό 'Αβραάμ 
έβδομος, ή δε Σεπφώρα 
εχτη 4 4 . 

η 
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40 Πέτροο . . . εχθεσις χρόνων . . . Л. 196 Об. 
41 E u s e b i i C a e s a r i e n s i s Praeparationis evangelicae PG, t. 21, col. 737. P—740. A. 
42 Chronicon Paschale. — PG t. 92, col. 201. B. 
< 3 G e o r g i u s C e d r e n u s , v . l . Bonnae. 1838, ρ. 76. 
4 e o o i s G r a m m a t i c i Chronographia. Bonnae, 1842, p. 24. 
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Хроника Петра Александрийского Eusebli Caesariensls Prac-
parationis evangel icae 

Clementis Alexandrini 
Stromatum Chronicon Paschale Georgii Cedreni Historiarum 

compendium 

Και μετά ετη γ' Μωϋ3ής πρώτος 
πάντων γράμματα παρέδωχεν τοΤς 
Έβραίοις τα χβ' ίερατιχά. Έξ ου 
παραλαβών ó ϊρισμέγιστος εδίδαξε 
Θ-φαίονς τα χζ' γράμματα Όβελιχα 
ο λερμενος Έρμης. "Ος χαι έδί-
δαξε ϊαγγΰονίαν, θώνα, τόν Βηρύ-
τιον, τούτον δέ izapabooą Φοίνιχας, 
τους δε Φρύγας έχ Φοινίχων, 
ω μετέσχε Προμηθεύς, χαι έχ τού
των πζραλαβειν Έπιθέαν τόν άδελ-
φόν aòzou χαι διδάξαι τους "Ρ'λλη" 
νας, χαι έχ τούτων παραλαβείν 
'Ρωμαίοις, ων προϋπήρχε Βιργίλι
ος, χαθώ; Εύπόλεμος Ιστορεί45. 

Εύπολέμοϋ, περί Μωσέως. 
Και περί Μωσέως δε ό αυτός 
πλείστα παρατίθεται, ών χαι 
αυτών έπαχουσαι άξιον. 
,,Εύπόλεμος δέ φησι τόν. 
Μωσήν πρώτον σοφόν γενέσ
θαι, χαι γράμματα παρα
δουναι τοΐς Ίουδαίοις πρώ
τον, παρά δέ 'Ιουδαίων Φοί
νιχας παραλαβείν, "Ελληνας 
δε παρά Фоіѵіхсоѵ νόμους 
τε πρώτον γράψαι Μωυσήν 
τοΐ; Ίουδαίοις»46. 

Εύπόλεμος δέ έν «τώ πε
ρί τών έν τή 'Ιουδαία βασι
λέων», «τόν Μωυσή, φησί, 
πρώτον σοφόν γενέσθαι, χαί 
γραμματιχήν πρώτον τοις 
Ίουδαίοις παραδουναι* χα! 
παρά Ιουδαίων Φοίνιχας 
παραλαβείν, "Ελληνας δέ 
παρά Φοινίχων» *7. 

Εύπόλεμος δέ φησι Μω
υσήν πρώτον σοφόν γενέσθαι 
χαι γράμματα παραδουναι 
το ς̂ Ίουδαίοις πρώτον, Φοί
νιχας δέ παρά Ιουδαίων 
παραλαβείν, "Ελληνας δέ 
τζα^α Φοινίχων, νόμους δέ 
πρώτον Μωυσέα γράψαι τοΐς 
Ίουδαίοις 48. 

"Οτι Εύπόλεμός φησι τον 
Μωυσέα πρώτον σοφόν γενέ
σθαι, χαι γράμματα παραδο
υναι Ίουδαίοις πρώτον, παρά 
δέ Ιουδαίων Φοίνιχας πα
ραλαβείν, "Ελληνας δέ παρά 
Φοινίχων' νόμους δέ πρώτον 
Μωυσής γράφει τοΐς Ίου
δαίοις 49. 
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48 Πέτρου . . . . Ικθεσις χρόνων . . . . л. 197. 
« E u s e b i i C a e s a r i e n s l s Praeparationıs evangelicae. — PG, t. 2İ, col. 728. С 
« C l e m e n t i s A l e x a n d r i n i Stromatum — PG, t. 8, col. 900. A—B. 
48 Chronicon Pascha\e. PG.t . 92, p. 201. A. 
*9 G e о r g i u s С e d г e n u s, ν. Γ, ρ. 87 
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Хроника Петра Александрийского Eusebii CaesariensieChronicorum Üb. primus Eusebii Gaecariensis Chronicorum 
Hb. secundus 

Eusebii Caesariensis Chronicorum Über 
secundus S. Hieronymo interprete et 

ampliatorc. Canon Chronicus 

II' Τίτος ετη β' ύπατειας η', 
έσράγη εν παλατίω. 

Ι' Ν"ερβάς έτος α' οπατε,ίαν α'. 

ΙΑ' Τραϊανός ετη ιθ' νπατείας στ'. 

IB' Αδριανός ετη ·χ,α' οιζατζίας 
δέδωχε γ'. 

Κ' Μαχρίνος έτος α' Ыахгіаѵа', 
χαι ούτος εσφάγη. 

ΚΑ' Άντωνϊνος Ήλιογάβαλλος 
ετη δ' οπατείαν μίαν, εσφάγη έ\ 
'Ρώμη. 

KB' Αλέξανδρος Μαμαίας παις 
ετη ιγ' οτζατείας γ', εσφάγη 50. 

'Ρωμαίων η' έβασίλευσεν Τίτος, υΙός 
αοτου, ετη β' 

'Ρωμαίων t' έβασίλευσεν Νερουας 
έτος α'. 

'Ρωμαίων ta' έβασίλευσεν Τραϊανός 
ετη ιθ' 51. 

'Ρωμαίων ιβ' έβασίλευσεν Αιλιος 'Αδρια
νός ετη %α' 52. 

'Ρωμαίων %' έβασίλευσεν Μαχρΐνος 
έτος a'. Μαχρΐνος έσφάγη έν Άρχελαιδι. 

'Ρωμαίων oca' έβασίλευσεν Άντωνΐνος 
Ήλιογάβαλος έτη δ ' . . . . έσφάγη Άντωνϊ-
νος 'Ηλιογάβαλος Αδγουστος εν 'Ρώμη 
υπό ιδίου αυτοο συγγενούς 53. 

'Ρωμαίων ·χ.β' έβασίλευσεν Άχέξανδρος 
Μαμμαίας ετη ιγ' έσφάγη υπό του 
στρατού Αλέξανδρος Αύγουστος 54. 

80 Πέτρου . . . . εκθεσις χρόνων . . . Л. 200 об. 
81 Eusebii Caesariensis Chronicorum... — PG, t. 19, col. 296. В, С, D. 
63 Ibid., col. 297. В. 
63 Itid., col. 304. С. 
Ьі Ibid., col. 304. D —305. Α. 
Μ Ibid., col. 345. D, 347. С. 
M Ibid., col. 348. A, С. 
*7 ibid., col. 547—548. 
68 Ibid., col. 551-552. 
59 Ibid., col. 555—556. 
60 Ibid., col. 569-570. 
e' Ibid., col. 571—572. 

Τίτος Ουεσπασιανου ετη β'. 
Titus obi i t in palatio. 

Νεροΰας έτος α'. 

Τραϊανός ετη '. 

'Αδριανός ετη %α'55. 

Μαχρϊνος έτος α'. Macrinus 
occisus est in arce Laida. 

Άντωνϊνος Αυρήλιος ετη δ'. 
Antoninus Heliogabalus inter
fectas est Romae. 

'Αλέξανδρος ό Μαμμαίας υιός έτη 
ιγ'. Alexander occisus est Μο-
gunt iac i б 6 . 

V i l i Titus annis II, mensibus II. 
Titus morbo périt in ea vi l la, qua 
pater e jus 5 7 . 

X Nerva anno I, mensibus IV. 

XI Trajanus annis X I X , men
sibus VI 58. 

XII Adrianus annis X X I 59. 

X I X Macrinus anno I. Macri
nus occiditur in Archelaide. 

X X . Antoninus alter, id est 
M. Aur. Antoninus, qui et Aure-
lianus annis IV. Antoninus Ro
mae occiditur tumultu mil itari 
cum matri Symiasera (Soema 
Syra) 

X X I . Alexander Mammaiae fi
lms an.XIIieo.Alexander occiditur 
Moguntiaci tumultu mi l i tar i 0 1 . 
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~ Хроника Петра Александрийского 
to Eusebii Caesariensis Chronlcorum lib. primus Eusebii Caesariensis Chronlcorum 

lib. secundus 
Eusebii Caesariensis Chronicorum liber 
secundus S. Hieronymo interprete et 

ampliatore. Canon Chronicus 
и s 
со 
я В' Τιβέριος ετη χβ' οπατζίας θ'. 

о 
§ Γ' Γάϊος ετη δ' ύπατε ίας b', 
№ έσράγη δε έν παλατίω. 
w 
Ό 
Φ 
δ 
S 
я Δ' Κλαύδιος ετη ιδ' ύπατείας ε' 62. 

^ Ζ' Ούεσπασιανός έτη t' ύπα-
X τ * ίας θ'. 

Μ 0' Δομετιανος ετη ιε' ύπα
τείας ζ'. 

ΙΕ' Κωμωδός έτη ιγ' ύπα
τείας ζ'63. 

ΚΘ' Αύρηλιανος ετη ε7 ύπα
τε ίας γ', έσφάγη 6*. 

'Ρωμαίων γ' έμονάρχησεν Τιβέριος 
Καίσαρ ετη χβ'65. 

'Ρωμαίων б' έβασίλευσεν Γάϊος Γάλλος 
Καίσαρ ετη б ' . . . . Γάϊος Γάλλος έσφάγη 
έν τω παλατίω 'Ρώμης ύπο των ίδίων 
σπαθαρίων χουβιχουλαριών ευνούχων66. 

'Ρωμαίων ε' έβασίλευσεν Κλαύδιος ετη 

'Ρωμαίων ζ' έβασίλευσεν Ούεσπασιανος 
έτη θ', μήνας ια', ημέρας χβ'. 

'Ρωμαίων θ' έβασίλευσεν Δομετιανος 
έτη ιστ'67. 

'Ρωμαίων ιε' έβασίλευσεν Κόμοδος 
έτη tß' 68. 

'Ρωμαίων λ' έβασίλευσεν Αύρηλίανος 
έτη στ'6». 

Τιβέριος ετη χβ;. 

ΓάϊοςΚαλλιγούλας έτη γ', μήνας i'. 
Gaius Caligula interfectus est 
in palatio. 

Κλαύδιος ετη ιγ'. 

Ούεσπασιανός έτη i'. 

Δομετιανός έτη ιε'70. 

Κόμοδος ετη ιγ \ 

Αύρη λιανός έτη στ'. Aurelianus 
occisus esl^ a pud Coenophru-
r i u m 7 1 . 

III . Tiberius imperator annis 
X X I I I 72. 

IV. Caius annis III mensi bus
que X 7 3 . Caius a protectoribus 
suius occiditur in palatio. 

V. Claudius annis XIV, mensi-
bus VII, diebus X X V I I I 7 * . 

VII. Vespasianus annis IX, men-
sibus X I , diebus X X I I 75. 

I X . Domitianus, Titi frater 
junior, annis XV, mensibus V 76. 

XV Commodus annis X I I I 7 7 . 

X X I X Aureli anus annis V, 
mensibus VI 78· 
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ea Πέτρου. . . . εχθεσις χρόνων . . . . л . 200—200 Об. 
w Ib id . , Л. 200 об. 
e i Ib id . , лді. 200 O6. -201. 
85 Eusebii Caesariensis Chron., col. 292. В. 
ee Ibid., col. 292. D-293. A. 
6«a Ibid., col. 293. A. 
e7 Ibid., col. 296 Α.. Β. 
** ïbid.7 col·. -30h Α. 
69 Ibid., col. 308. С. 

70 Eusebii Caesariensis Chron., col. 345. C, D; 347. С 
71 Ibid., col. 348. A, B; 349. A. 
»8 Ibid., col. 533-534. 
73 Ibid., col. 537—538 . 
74 Ibid., col. 539-540. 
7« Ibid., col. 545-546. 
w Ibid., col. 549-550. 
"Ibid. , col. .563-564. 
» Ibid., col. 577-578. 
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Хроника Петра Александрийского Eusebii Caesariensis Ghronicorum Hb. primus Eusebli Gaesariensls Gbronlcorum lib. 
secundus 

Eusebii Gaesariensls Ghronicorum liber 
secundus S. H 1er ony m o interprete 
et ampliatore. Ganon Chronicus 

I Γ' Άντωνΐνος ό Ευσεβής ετη 
хе' ύπατείας б'. 

IZ' Σεβήρος ετη ιζ' ύπατειας ε'. 

Ιθ' Άντωνϊνος ό Καράχαλος 
ετη ιε' οπατζίας ε', έσφάγη. 

Κ Ε' Γορδιανός ετη -χ,ε' ύπατε ίας 
Υ* ήϊ£εν εαυτόν έν Άφριχη. 

ΚΣΤ' Φίλιππος ετη ε' ύπατε ία ς 
γ', έσφάγη έν χήπω 79. 

Τωμαίων ιγ' έβασίλευσεν Αϊλιος 
τωνίνος ό Ευσεβής ετη %γ'80. 

Άν-

Τωμαίων ιη' έβασίλευσεν Αούταος 
Σεπτίμιος Σεβήρος, άπό της συγκλήτου 
'Ρώμης ψηφισθείς ετη ιθ'81. 

'Ρωμαίων ιθ' έβασίλευσεν Άντωνΐνος 
Καρά%αλλος, υιός Σεβήρου, ετη ζ'. 
. . . . Άντωνϊνος Καράχαλλος %ατά Περσών 
άπελθών %α\ άναλαβών τήν Όσροηνήν, 
συμβάλω ν εις τον πόλεμον έσφάγη, μέσον 
Εδέσσης χαι Καρρών82. 

'Ρωμαίων %б' έβασίλευσεν Γορδιανος 
σενιώρ ετη στ;. 

Τωμαίων %ť έβασίλευσεν Φίλιππος ό 
ίουνίωρ, αμα Φιλίππω τω υιφ αύτου, 
ετη στ' 83. 

Άντωνΐνος ό έπιχληθείς Ευσεβής 
σύν τοις παιδί Αύρηλίω χα Ι Αου-
χίω έτη χγ'. 

Σεβήρος έτη ιη'. 

Άντωνϊνος ό έπιχληθείς Καρά-
χαϊλος έτη ζ'. Antoninus Bassi a-

inter Garras et Edessara 
(interfectus est). 

Γορδιανος ετη στ'. 

Φίλιππος ετη ζ' 84. 

XIII. Titus Antoninus cogno
mento Pius cum liberis suis Aure
lio et Lucio annis XXIII, mensi-
bus III 85. 

XVII. Severus annis XIX 86. 

XVIII. Antoninus cognomento 
Caracalla, Severi filius, annis VII. 
Antoninus interficitur inter Edes-
sam et Garras Syriae Mesopotamiae 
civitates, anno aetatis quadrage
simo secundo 87. 

XXIII Gordianos annis VI. 

XXIV Philippus annis VII 88. 

о 
Ví 

о 
и 

79 Πέτρου . . . . Ιχθεσις χρόνων л. 200 об. 
80 Ε u s e b 1 i Caesariensis Chron., col. 297. D. 
81 Jbld., col. 301. C—D. 
8a ibid., col. 304. B—C. 
83 ibid., col. 305. B—G. 
M Ibid., col. 348. A. 
88 Ibid., col. 559-560. 
86 Ibid., col. 567-568. 
8' Ibid., col. 569-570. 
• Ibid., col. 571-572. 
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Хроника Петра 
Александрийского 

Ioannis Malalae 
Chronographta Chronlcon Paschale Theophanis 

Chronographia 
Historiarum compen
dium Georgii Cedreni 

Chronicon Georgii 
Hamartoli 

Χρονογραφιχόν σύντομ.ον 
Νικηφόρου 

Θεοδόσιος ό υιός* 
αύτου συν Βαλεντι-
νιανφ έξαδέλφω αυτού 
ετη λδ' μήνας ια', 
συμβασίλευσε δε τω 
πατρί αυτού ετη ζ' 
μήνας γ' υπατζ'ιας 
χγ'. ΈπΙ τούτου 
QOvoboç γ' έν Έφέσω 
ύπό πατέρων διαχο-
σίων χατά Νεστο-
ρίου 89. 

. . . ήναγχάσθη ó 
αυτός Θεοδόσιος προ-
σχαλέσασθαι τήν σύνο-
δον των σμ' έπισχόπων 
έν Έφέσω χατά του 
αυτοΰ Νεστορίου χα» 
χαθελεΐν αυτόν άπο 
τής έπισχοπής 90. 

Έν ετει υα' εις 
ουρανούς αναλήψεως 
του χυρίου χαι τής 
Θεοδοσίου νέου Αύγο
υστου βασιλείας έτους 
χγ' χαι των προκει
μένων ύπατων έγέ-
νετο ή τρίτη σύνοδος 
έν Έφέσω των σ' 
αγίων χα Ι μαχαρίων 
πατέρων χατά Νεστο-
ρίου του δυσσεβους 91. 

A.M. 5925. Τού
τω τω ετει ή έν 
Έφέσω άγια χαι οί-
χουμενιχή ao^oboç 
των διακοσίων πατέ
ρων συνηθροισθη 92. 

τω χε' τοίνυν ένι-
αυτω τής Θεοδοσίου 
βασιλείας ή έν Έφέσω 
αγία χαι οίχοομενιχή 
τρίτη σύνοδος των σλ' 
πατέρων συνηθροίσθη, 
χρόνον άγουσα από 
μεν τής δευτέρας μα', 
από δε χτίσεως χόσμου 
'ε5ίΐε', ης ήρχον 
Κύριλλος 'Αλεξαν
δρείας, δς Κελεστίνου 
πάπα 'Ρώμης τόν 
τόπον διεΐπε, χαι 
Ίουβενάλιος, λέγοντος 
του χαταράτου ίίεστο-
ρίου\μή εΐναι θεοτό-
χον τήν §εοτόχο\ 
άλλα Χριστοτόχον 93. 

ΣΕ'. Περί τής γ' 
Συνόδου. Kal ή γ' 
γέγονε ООУОЬОІ των 
έν Έφέσω σ' πατέρων, 
συνελθουσα τό πρότε-
ρον έν ετει ιγ' τής 
Θεοδοσίου του Μιχροΰ 
βασιλείας, υ ίου Άρχα-
δίου. Ή ς τ\^οΰ^το 
Κύριλλος 'Αλεξα
νδρείας, διέπων χαι 
τόν τόπον Κελεστίνου 
του 'Ρώμης, Ίουβενά-
λιος 'Ιεροσολύμων 
('Ιωάννης Αντιο
χείας), χατά Νεστο-
ρίου έπισχόπου KII 94. 

Θεοδόσιος υιός Ά ρ -
χαδίου ετη μβ' μήνας 
β'. Έφ' ου ή έν Έφέσω 
τρίτη oo^oboç γέγονε 
των σ' αγίων πατέρων 
χαι ή δευτέρα ή λησ-
τριχή (ής έξήρχεν ό 
δυσσεβής Διόσχο-
ρος) 95. 
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89 Πέτρου Ιχθβσις χρόνων . . . л. 201 об. 
90 J o a n n i s M a l a l a e Chronographia, p. 365. 
91 Chronicon Paschale. Bonnae, 1832, p. 581. 
и T h e o p h a n i s Chronographia, v. I Bonnae, 1839, p. 138. 
9 3 G e o r g i u 8 C e d r e n u s , I t p . 594. 
94 G с о r g i t H a m a r t o l i Chronicon.—PG, t. 110, col. 740. D—741. A. 
96 N i с e ρ h о г i Op usc ula histórica, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1880, p. 97. 
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Сказать что-либо определенное о П. А. трудно, так как в его сочине
нии нет никаких данных о нем. Из имени автора следует, что он алек
сандрийского происхождения. По всей вероятности, это было духовное 
лицо, о чем можно судить на основании содержания его хроники, а также 
на основании того, что в его имени подчеркнута его принадлежность к пра
вославной церкви Πέτρος χριστιανός και ορθόδοξος. По мнению Монфо-
кона, вся эта рукопись была написана уже при Льве Мудром и Алек
сандре, сыновьях Василия Македонянина " . Следовательно, хроника 
кончалась правлением этих двух византийских императоров. А. Вирт 
в своем исследовании «Aus orientalischen Chroniken» утверждает, что пер
воначально хроника заканчивалась царствованием Анастасия, а позднее 
была кем-то обработана и доведена до 912 г.100. Однако, нет никаких раз
личий по языку и стилю между той частью хроники, которая излагает 
события до царствования Юстина, и последующей. П. А. употребляет одни 
и те же стереотипные выражения. Язык нашей хроники наиболее близок 
к языку Χρονογραφικον σύντομον патриарха Никифора и хроники 
Георгия Амартола. Все это заставляет предполагать, что рассматривае
мая хроника была написана в конце IX—начале X Bt% т. е. около того 
времени, где она обрывается. Вполне возможно, что при составлении хро
ники П. А. использовал источник, кончавшийся царствованием Анаста
сия, но оставшийся нам неизвестным. 

Хроника является интересным литературным памятником, который 
знакомит нас с методами работы византийских хронистов над своими ис
точниками. Кроме того, нам становится известным еще одно имя в визан
тийской историографии, вводится в научный оборот еще одна византий
ская хроника, в которой сохранились сведения об исторических сочине
ниях некоторых авторов, не сохранившихся целиком и малоизвестных. 

ПЕТРОГ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΓ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ2Σ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΕΝ ΣΓΝΤΟΜΩ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΩΣ ΝΓΝ 

ί 188 Α Άδαμ και Εΰα ή γυνή αύτοδ γενόμενοι ετών σλ' έγεννησαν τον 
Σήθ. 

• в Σ ή ^ κ α ι Άζουρα ή αδελφή αύτοδ ή και γυνή αύτοδ γενόμενοι ετών 
σε' έγεννησαν τόν Ένώς. 

τ, Ένώς συν Ώα τη αδελφή αύτοδ τη και γυναικί αύτοδ γενόμενοι ετών 
ρστ' έγεννησαν τον Καϊνάν. 

Af Καϊνάν συν Μαωλέθ τη αδελφή και γυναικι αύτοδ γενόμενοι ετών 
po' έγεννησαν τον Μαλελεήλ. 

Ε Μαλελεήλ συν Δινα θυγατρι Βαραχιήλ πατραδέλφου αύτοδ γενόμενοι 
ετών ρξε' έγεννησαν τον Ίάρεδ. 'Εν τώ ρλε' ετει τοδ Μαλελεήλ ó 'Αδάμ 
θεωρήσας πέμπτην γενεαν άπέθανεν ζήσας τα πάντα ετη πλ\ 

siy Ίάρεδ γενόμενος ετών ρξβ' συν Βαραχα τη αύτοδ γυναικι θυγατρι δε 
Άσουήλ πατραδέλφου αύτοδ έγέννησε τον Ένώχ. 

Ζ> Ένώχ συν Νεάνη τη γυναικι αύτοδ θυγατρι δε Δανιήλ πατραδέλφου 
αύτοδ γενόμενοι ετών ρξε' γέννα τον Μαθουσάλα. Έν τφ κ' ετει τοδ 
Ένώχ Σήθ ó υίος τοδ 'Αδάμ θ^ασάμενος εκτην γενεαν απέθανε ζήσας 
τα πάντα ετη я ι β'. 

Η Μαθουσάλα γενόμενος ετών ρξζ' συν "Εδνη τη γυναικι αύτοδ θυγατρι 
Έξριήλ πατραδέλφου αύτοδ έγέννησε τον Λάμεχ. Έν τώ νγ' ετει τοδ 

90 Β. de Μ ο n f a u с о п. Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana, p. 292. 
100 A. W i г h. Aus orientalischen Chroniken, S. XXVIII. 
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Μαθουσάλα Ένώς ό υιός Σ ή θ θεασάμενος στ' γενεάν απέθανε ζήσας ετη 
πε'. 

f. 188 ν . ѳ Λ ά μ ε χ γενόμενος ετών ρπη' συν Βεθενώς τη γυναικί αύτοο | θυγατρί 
Β α ρ α χ ι ή λ πατραδέλφου αύτοο έγέννησε τον Νώε. Έ ν τφ λγ' ετει τοδ 
Λ ά μ ε χ ó Καιναν υιός τοδ Ένώς θεασάμενος στ' γενεάν .απέθανε ζήσας 5 
ετη sec'. 

ν Νώε γενόμενος ετών φ' συν Έμζαρα τη γόνα t xl αύτοδ θυγατρί 
Βαραχιήλ πατραδέλφου αύτοδ γέννα τον Σ η μ . Έ ν τω μη ' ετει τοδ Νώε 
Μαλελεήλ υιός Καιναν θεασάμενος στ' γενεάν απέθανε ζήσας τα πάντα 
ετη πξβ'. İ0 

ΙΑ ^W ° υ'ι°ζ ^ ώ ε γενόμενος ετών ρ' συν Αεμβόρα τη . γυναικί αύτοδ 
θυγατρι Έστριήλ υίοδ Μαθουσάλα έγέννησε· τον Άρφαξάδ . Έ ν τω 
χρόνω της γεννήσεως τοο Άρφαξάδ έγένετο ó κατακλυσμός. Και μετά 
ι β' ετη απέθανε Μαθουσάλα υιός Έ ν ώ χ θεασάμενος δ'· γε-νεάν ζήσας τα 
πάντα ετη τεξθ'. Έ ν τω φλ' ετει τοδ Νώε Λ ά μ ε χ ó πατήρ αύτοδ ΐ5 
υιός Μαθουσάλα μίαν γενεάν θεασάμενος απέθανε ν προ ,ξε' ετών τοδ 
γενέσθαι τον κατακλυσμόν ζήσας τα πάντα ετη ψκγ'. 

Γίνονται ουν από 'Αδάμ εως τοδ κατακλυσμοδ τα πάντα όμοδ ετη 

Μετά δε τον κατακλυσμον Άρφαξάδ γενόμενος ετών ρλε' συν Έ μ -
ζάρα τη θυγατρί Ί ά φ ε θ πατραδέλφου αύτοδ έγέννησε τον Καϊνάν. 

Καϊνάν γενόμενος ετών ρλθ' συν Μελχα θυγατρί Μαδαί υίοδ Ίάφεθ 
έγέννησε τον Σαλά. 

Σαλά γενόμενος ετών ρλ' συν Μόσχα θαγατρί Δεχεσδέδ πατραδέλφου 
αύτοδ έγέννησε τον <;Εβερ. 25 

"Εβερ γενόμενος ετών ρλδ' συν Ά ζ ο υ ρ α γυναικί αύτοδ θυγατρί Ν ε β -
ρώθ υίοδ Χοδς υίοδ Χ α μ έγέννησε τον Φαλέγ. Έ ν ετει ρα' τοδ Φαλέγ 

ί. 189. σ^ε' το^ Γ/Εβερ | ετει Σήμ υιός Νώε απέθανε ζήσας τα πάντα ετη χ' . 
Συνάγονται ουν από τοδ κατακλυσμοδ εως τοδ ρλδ' έτους τοδ ?Έβερ 

δτε έγέννησε τον Φαλέγ όμοδ ετη φλη', άπό δε 'Αδάμ τα πάντα ετη зо 

*Έως γαρ τοδ "Εβερ διάλεκτος μ ί α γέγονεν ή Ε β ρ α ϊ κ ή . Τ ω γαρ 
καιρώ της γενέσεως Φαλέγ , καθάπερ ερμηνεύεται τη Έβραίδι διαλέκτω 
σύγχυσις, πυργον έπενοήθησαν οι άνθρωποι εως τοδ ούρανοδ οίκοδομ-
ήσαι. Ώ ν το έργον ατελές γεγονός κατερρίφη μήτε άνάβασιν επιχείρησα- 35 
ντων. Ού γαρ τοιαύτη άνάβασις εις τον ούρανόν Σκευάζεται. Μόνος δε 
ο "Εβερ ού συνέθετο τούτων τη ματαία εργασία. Νεβρώθ δε ό τούτου 
πενθερός έπείκτης υπήρχε της ματαίας εργασίας. Δια τοδτο και θεοποι-
ήσαντες αυτόν 'Ασσύριοι Βήλ μετωνόμασαν χρησάμενοι αυτόν εις βασι
λέα άνδρα κυνηγόν. Δ ια δε το παμμεγεθές τοδ σώματος αύτοδ "Ελληνες 40 
Κρώνον τοδτον μετωνόμασαν. Ίδών δέ θεός την ματαιότητα τών αν
θρώπων καταβάς συνέχεεν αυτών τήν γλώσσαν και τοδ έργου άτελοδς 
μείναντος έκ της έτεροφωνίας. Ό ύψιστος τήν άρχαίαν φωνήν τήν Έ β -
ραϊκήν ούκ έστέρησεν άλλα δια τών γ' υιών Νώε εις οβ' γλώσσας τον 
κόσμον διεμέρισεν. Τω γαρ Νώε γ ' υ ίο! γεννώνται Σ ή μ , Χ α μ , Τάφεθ, 45 
έξ ών παν γένος ανθρώπων πεπλήρωται και πάσα χώρα πεπολίσται. 
Ή γαρ γ η πάσα τοδ κόσμου διεμερίσθη έν τρισίν. 

Τ ω γαρ Ί ά φ ε θ τω γ' άδελφω άπό Μηδίας εως Γαδείρων τα προς 
ί. 189 ν . βορράν, έχει δέ ποταμόν κα|λούμενον Τίγριν τον διορίζοντα Μηδίαν και 

Βαβυλώνα, ω γίνονται φυλαΐ έξ υιών ιε'? α'ίτινες αρκτον ωκησαν α' Γ α - $ο 
μερ έξ ου Γαλάται , β' Μαγώγ έξ ου Σκύθαι, γ' Μαδαί έξ ου Μήδοι, 

38 В тексте έπήχτης, исправлено на έπεί-χ,της Β. Η. Бенешевичем. 
39 in cod. Άσόριοι. 
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б' Ίωυαν εξ ου ^Ελληνες, ε' Έλισσα εξ ου Χαώλεις, στ' θωβέλ έξ ου 
"Ιβηρες, ζ' Μοσώχ έξ ου Καππάδοκες, η' θήρας έξ ου θράκες, υ ίο t 
Γαμέρ· θ' Άσχαναθ Τιγήνες, t' Τιφαθ Παφλαγόνες, ια' θοργαμα 
Φρύγες, υιοί Ίωυάν ιβ' Έλισσα Κύπριοι, t γ' θαρσεΐς Κίλικες, ι δ' 
Κίττιοι Τωμαΐοι, ιε' Τόδιοι, Ουνοι. 5 

Έκ τούτων άφωρίσθησαν νήσοι τών εθνών. Εύρίσκομεν δε τους έν 
βορρά δντας ομοφύλους τών έκ του Ίάφεθ. Τα δε της Ελλάδος έθνη 
είσιν έξ αυτών έκτος τών μετοικησάντων ύστερον έκεΐ. Οί'τινες πόλιν 
'Αθηνών <κατφκησαν> και τών Θηβαίων. Σιδωνίων είσιν άποικοι Τυρ-
ηνοί οι Κάδμου του Άγήνορος. Τυριών δε είσιν άποικοι Καλχιδώνιοε ю 
και τίνες άλλοι ομοίως εις Ελλάδα μετωκησαν. Μανθάνομεν δε την άκ-
ρίβειαν έκ του Νόμου και τών προφητών. 

Του δε Ίάφεθ έθνη είσι τάδε· α' Μηδοι, β' 'Αλβανοί, γ' Γαρδα-
νοί, δ' Κάσπιοι, ε' Άρραιοί, στ' Ζηκχοί, ζ' 'Αμαζόνες, Χαωλεις, Κόρζη-
Xot, 'Αρμένιοι, Δεναγοί, Βασάντες, Κυρτανοί, Κέλτοι, Σαρμαται, Τ ω - 15 
(γ)μαται, Θεσσαλοί, Ζελφαται, Ίλαύριοι, Αυσιτανοί, Μαριανδηνοί, Koóvtot, 
Oùxaîot, Τ ι βάρη vot, Βρεττανοί, Μασινοί. 

Οι δε επισταμένοι αυτών γράμματα είσιν "Ιβηρες, Τωμαΐοι, ^Ελ
ληνες, Μηδοι, 'Αρμένιοι οι και Τιγήνες, Φρύγες, Κύπριοι, Καππάδο
κες. f 20 

i 190. νΕστι δε τα δρια αυτών από Μηδίας τα προς | βορραν εως Γαδείρων, 
το εύρος δε από Ποταμιάδος ποταμού εως Ίνδουσίας της καθ' ήλιον. Αι 
δε χώραι αυτών είσιν αιδε* Μηδία, 'Αλβανία, 'Αρμενία Μικρά και 
Μεγάλη, Καππαδοκία, Παφλαγονία, Γαλατία, Κολχις ή λεγομένη Ζηκ-
χία, έν η οίκουσιν έθνη διάφορα Κολχοι οι και Ζήγχοι, Μελάγχενοι, 25 
Σαρμαται, Τωγμαται, Σκύθαι και οι λεγόμενοι Βούλγερες, Ταύροι οι 
λεγόμενοι Χάζαρες, Θράκες^ Βάστρανοι, 'Αύριοι, Μακεδώνες, ^Ελληνες, 
Λίβυες, Ίστρο t, Τελληνοί, Aauvot, οι δε άποικοι Καλαβροί, Ιππικοί, 
Λατίνοι οι και Τωμαΐοι, Τυρρηνοί, Τελληνοί οι και Κελτοί, 'Αμαζό
νες, Αιβεστινοι, Κελτίβηρες, Γάλλοι, Ίλλυριανοί, Σάκτοι, Τετίμοι. Αϊ 30 
δε χώραι αυτών είσιν αιδε· αίδέσιμος Πορίνη, Δέρρις, Σαρμάτις, Τύρα, 
Βασγαρνήθ, Σκυθία, Μακεδωνία, Βοιωτία, 'Αχαία, Πελώνη ή και Πελο
πόννησος, Θράκη, Δαλματία, Μώλαλις, Θεσσαλία, Λουκρις, Αίτολίς, 
'Αττική, 'Αρκαδία, "Επειρος, "Ιλλυρις, Αυχνίτις, Άδριάκην Φίστων 
πέλαγος Άδριακόν, Γαλλία, Αυσιτανία, 'Ιταλία, Θυσκήνη, Βαστανία, 35 
Κελτοκαλία, 'Ιβηρία, Σπανία ή Μεγάλη. 'Ενταύθα κατάγονται at χώραι 
του Ίάφεθ εως Βρετανικών νήσων τα προς βορραν βλέποντα. 

Είσί δε αύτοΐς και νήσοι Βρετανία, Σικελία, Εύβοια, Τόδος, Χίος, 
Αέσβος, Κύθειρα, Κούρα, Ζάκυνθος, Κεφαληνία και αϊ Κυκλάδες και 
μέρος της 'Ασίας τό καλούμενον 'Ιωνία. Ποταμός δε αύτοΐς Τίγρις ό διο- 40 

f. İ90 ν. ρίζων μεταξύ Μηδίαν και Βαβυλώνα. Ταυτά έστι τα του Ίάφεθ | όρία. 

ΚΛΗΡΟΣ Χ Α Μ 

Τφ δε Χαμ τω δευτέρω από Τινοκουρούρων εως Γαδείρων τα προς 
νότον, έχει δε ποταμόν καλούμενον Γειών ό και Νείλος καΐ Χρυσορόας 
λεγόμενος. ÇŞ γίνονται φυλαί έξ υιών λα7, αιτινες μεσημβρίαν και μέρος 4δ 
δόσεως ωκησαν. Γιοι Χάμ· α' Χους όθεν οι Αίθίωπες, β' Μεστραίμ έξ 
ου Αιγύπτιοι, Φουδ Τρογλοδύται, δ' Xavaàv όθεν Χαναναΐοι, υ ίο i 
Χο5ς· ε' Σαβα "Αφροί, στ' Εύιλατ Αίτολοί, ζ' Σαβατα Άστάβαροι, η' 
Τάγμα Ταγμόνες, θ' Σεβεκαθα Σεβεχθηνοί, υιοί Ταγμά· t' Σαβα όθεν 

10 in cod. Κάοό^μου. 
4 5 in cod. οεσιμβρίαν. 
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'AXavtxot, ta' Ίουδαδάν Ίδουμαίοι, υ tot Μεστραίμ· ιβ7 Λουτιείμ δθεν 
Aóöot, t γ' Ένεμετιείμ Πάμφυλοι, ι δ' ΛωβιεΙμ Λίβυες, te' Νεφθαλιείμ 
δθεν εξήλθε Φυλιστιείμ ο Ι λεγόμενοι ol νΙσαυροι καΐ αλλόφυλοι, ιστ7 

Όνιείμ Κρητες, t ζ' Χασλωνιείμ Λύχιοι, ιη7 Καστόρι ει μ Κάροι, υιοί 
Χαναάν ιθ7 Σιδωνία Σιδώνιοι, χ7 Χεττιείμ Χετταιοι, χα' Άμορραιος 5 
Άμορραΐοπ, χβ' Ίεβουσαΐος Ίεβοοσαϊοι, κατ' Γεργεσαΐος Γεργεσαΐοι, κδ7 

Εύαίος Εύαΐοι, κε7 Άρουκαΐος Τριπολΐται, κστ7 'Ασιναιος 'Ασιανοί, κζ' 
'Αράδιος 'Ορθοσιάται, κη7 ΦερεζαΓος ΦερεζαΤοι, κθ7 Σαμαραίος Σαμα-
ρεΐται ot νυν Παλαιστίνοι, λ' 'Αβαθή. Αβαθουσαΐοι, οΐ'τινες ύπό Μα-
κεδώνων λέγεται 'Επιφάνια, , λα' Μασαβα Μωσεπίδιοι. Είσι δε τα opta до 
τοδ Χαμ από Τινοχουρούρων εως Γαδείρων τα προς νότον. 

Τα δε έκ τοότων γενάμενα έθνη είσΐν ούτοι* Αίθίωπες, Τρογλοδύται, 
Άγαρηνοί, Σαγαπηνοί, Σαβηνοί, 'Ιχθυοφάγοι, Άλανοι, Αιγύπτιοι, Φοί-

ί. 191. νίκες, Λίβυες, Μαρμαρίδαι, | Kapot, Ψυχίται, Μυσαι, Μώσαι, Νοδκαι, 
Μάσωνες, Βιθυνοί, Νομάδες, Λύκιοι, Μαριανδηνοί, Πάμφυλοι, Μοσεσί- 15 
διοι, Πισιδηνοί, Άγηλαΐοι, Μαυρούσιοι, Κρητες, Μαγαρτηνοί, Νουμή-
διοι, Μάκρωνες, Ναμάσωνες, ούτοι διακατέχουσιν Αίγυπτον εως 'Ωκεανού. 

Εισί δε αύτοΐς νήσοι έπίκοινοι* Κορσύλα, Λαμπαδοδσα, Γαδδος, Με
λέτη, Κερκίνα, Μηνις, Σαρδωνία, Γαλατία, Κορσική, Κρήτη, Τέδη, 
Κύθειρα, Κάρπαθος, Άστυπαλία, Τένεδος, "Ιμβρος, 'Τάσος, Σάμος, 
Κώος, Κνίδος, Μεγίστη Κόπρος. 

ΟΙ δε επισταμένοι αυτών γράμματα ούτοι Φοίνικες, Αιγύπτιοι, 
Πάμφυλοι, Όρθοσιάται. 

'Έστιν δε τα δρια αυτών από Φινοκουρούρων της όριζούσης Συρατικης 25 
και Αιγύπτου εως Γαδείρων ή διάμηκος. Τα δε ονόματα των χωρών 
είσι ταύτα· Αίγυπτος, Αίθιωπία βλέπουσα κατά 'Ινδούς, ετέρα Αίθιω-
πία, δθεν έκπορεύ*ται ó τών Αίθιώπων ποταμός εις την Έρυθραν θάλασ
σαν κατά ανατολάς, Θηβαι, Λιβύη παρεκτείνουσα μέχρι Κυρίνης, Μαρ-
μαρική, Κυρίνη έχουσα έθνη· 'Ασάμωνας, Μάκας, Ταυταμαιους, Αιβύη зо 
από Λέπτεως παρεκτείνουσα μέχρι τών Ήρακλιωτικών στηλών κατέναντι 
Γαδείρων, έχει δε τους κατά βορραν προς θάλασσαν Κιλικίαν, Παμφυ-
λίαν, Πισιδίαν, Μυσίαν, Λυκαονίαν, Καρίαν, Αυδίαν άλλην, Τρωάδα. 
Έθλιβαν, Βιθυνίαν, την άρχαίαν Φρυγίαν. 

'Έχει δε νήσους· Σαρδωνίαν, Κρήτην, Κύπρον και ποταμόν Γεών ζζ 
f. 191 ν. τ ο ν καλούμενον Νεΐλον τον διορίζονται μεταξύ Χαμ και Ίάφεθ j τό στόμα 

της εσπερινής θαλάσσης. Αυτή ή μέση του Χαμ γενεαλογία τυγχάνει. 

ΚΑΗΡΟΣ ΣΗΜ 

Τω δε Σήμ τψ πρωτοτόκω από 'Ινδικής εως είς Τινοκουρούραν τό 
μήκος, τό δε πλάτος άπό Περσίδος xal Βάκτρων, έχει δε ποταμόν καλού- 40 
μενον Εύφράτην. γίνεται φυλαΐ εξ υιών εικοσιπέντε, αιτινες άνατολήν 
φκησαν. Γιοι Σήμ· α7 'Ελαμ αφ ου Αίλυμαιοι, β7 Άσουρ Άσσύριοι, γ7 

Άρφαξαδ Χαλδαΐοι, δ7 Έλουδ ΛαζονεΤς, ε7 Άραμ Συροι οι λεγόμενοι 
Βετταΐοι, ους εκοψεν 'Αβραάμ, ο ιοί Άραμ· στ7 42ς ό και Αούδ άφ ου 
οί Αύδιοι, ζ7 Καμουήλ Σύροι οι λεγόμενοι Καμηλνοί, η7 Καθέρ Γασ- 45 
φηνοί, θ7 Μοσώχ Μασινοί, υιοί 'Αρφαξάδ* ι7 Καϊναν Σκλάβοι οί και 
'7Αβαρες, υιός Καινάν ta7 Σάλα Πέρσας υιοί Σάλα· ιβ7 '7Εβερ Εβρα
ίοι, υιοί ?7Εβερ· ιγ7 Φαλέγ Βαβυλώνιοι, ιδ7 Ίεκταν 'Ινδοί, υιοί Ίεκτάν 

1? in cod. Τλωγλοδύτ^. 
31 i a cod. Βλεπτέιυ,. 
3 ð İQ cod. 'Ρηνοκουροΰραν. 
42 in cod. 'Ασύριοι. 
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ιε' Έλμοδάδ Μαδιανοί, ιστ' Σαλέφ Βακτριανοί, ιζ' Άρσαμώβ "Αχαρες, 
ιη ' Ίδουράν Μάγοι, ι θ ' Όδορράν Μάρδοι, κ' Έζήλ 'Αρειανοί, κα' Δε-
κλάν Κριδόσιοι, κβ' Άβ ιμεήλ Τρκανοί, κγ ; Σαβάτ νΑραβες πρώτοι, κδ' 
Ούφήρ Ώαρνέοι, Εύιλάτ Εύιλής, κε' Ίωβάβ Γυμνοσοφισται οί λεγόμενοι 
Μάκαρες. Ούτοι πάντες εκ των ορίων του Νώε φυλαΐ οβ'. Πάντων δε & 
των υιών Σήμ ή κατοικία γέγονεν από Ινδικής εως •Ρινοκουροόρων της 
όριζούσης Συρίαν και Αιγυπτον και Έρυθράν θάλασσαν από στόματος 
του Άρσενοήτου της 'Ινδικής το μήκος και το πλάτος δε από Περσίδος 
και Βάκτρων. 

ί. 192. χ α gg ¿ξ αυτών γενόμενα έθνη ούτοι Ιουδαίοι, Μάπαρδοι, | Πάρθοι, 10 
Γερμανοί, Κοσσαΐοι, Κριδόσιοι, νΑραβες οί αρχαίοι. Παρεκτείνει δε 
αυτών ή κατοικία από 'Ινδικής εως Τινοκουρούρων και της Κιλικίας. 

Οι δε επισταμένοι αυτών γράμματα είσι ν οΤδε ο! Πέρσαι, β' Χαλ-
δαΐοι, γ ' Άσσοριοι, δ' "Αραβες, ε' 'Ινδοί, στ7 'Ιουδαίοι, ζ' Αύδοι, η7 

Γυμνοσοφισταί, θ ' Σύροι, ι' Έλυμαΐοι, ια' Βακτριανοί, tß' Μάγοι. Πάν- 15 
τες δε οί επισταμένοι γράμματα έκ τών υιών του Νώε ε toi φυλαί κδ'. 

Τα δε ονόματα τών χωρών του κλήρου του Σήμ είσι τάδε* Περσίς 
συν τοις έπικειμένοις εθνεσιν, Βακτριανή, Ύρκανία, Βαβυλών, Κορδυλέα, 
Άσσυρία, Μεσοποταμία, 'Αραβία ή Ευδαίμων, Κοίλη Συρία, κώμης 
μαγική ή και φυσική ηπερ έστι τών υιών Σήμ. 

Τάδε έθνη τα κατά τάς ιδίας υπάρχοντα είσι ταύτα* Εβραίοι, 'Ιου
δαίοι, Χαλδαιοι, Άσσοριοι, Πέρσαι, Μήδοι, "Αραβες, Μαδιανοί, Ά δ ι -
αβηνοί, Τελληνοί, Άλλαμοσσύνοικοι, Σαρακεινοί, Μάγοι, Κάσποι οί λε
γόμενοι Τούρκοι, 'Αλβανοί, 'Ινδοί, Αί#ίωπες, Αιγύπτιοι, Αίβυες, Τρογ- 25 
λοδυται, Χαναναΐοι, Χετταΐοι, ФгрьСайн, Εύαιοι, Άμορραίοι, Σοεΐται, Φοί
νικες, Σύροι, Κίλικες, Θαρσεΐς, Καππάδοκες, 'Αρειανοί, "Ιβηρει, Σκυθαι, 
Κύπριοι, Σάννοι, Βοσποριανοί, 'Ασιανοί, "Ισαυροι, Παφλαγόνες, Φρύγες, 
Γ,Ελληνες οί και 'Αχαιοί, Θεσσαλοί, Μακέδωνες, Θράκες, Μυσοι, Βέσ-
σοι, Δαρδάνιοι, "Αβαρες, Γερμανοί, Σαώνιοι και Παίωνες, Νωρικοί, зо 
Δαλμαται, Τωμαιοι οί και Κιτταίοι, Αήγυρες, Γάλλοι και Κέλτοι, 
Άκβυτανοί, Σπάνοι οί και Τυρηνοί, Γέττουλοι, νΑφροί, Μαζικές, Τα-

ί. 192 ν. ράμαντες, οί εως | της Αίθιωπίας έκτείνουσιν. 
Άναγκαΐον ήγησάμην και τάς αποικίας τών εθνών καΐ τας προσηγορίας 

αυτών άποδεΐςαι. "Αρξομαι δε άπό ανατολής. 35 
Περσών και Μήδων άποικοι Πάρθοι και τα πέριξ έθνη της Ειρήνης 

Τυρηνής εως Κοίλης Συρίας. 
'Αράβων άποικοι "Αραβες Εύδαίμονες, τούτω γαρ τψ ονόματι προσα-

γορεύονται εύδαίμονες. 
Χαλδαίων άποικοι Μεσοποταμΐται. 40 
Μήδων άποικοι Τρογλοδδται και 'Ιχθυοφάγοι. 
Ελλήνων έθνη και προσηγορίαι πέντε "Αρκαδες, νΙωνες, Βοιωτοί, 

Αίωλεις και Αάκωνες, τούτων δε άποικήται γεγόνασι Ποντικοί, Βιθυνοί, 
Τρώες, 'Ασιανοί, Κάρες, Αύκυοι, Πάμφυλοι, Κυρινοί. 

Και νήσοι πλείστα ι Κυκλάδες ι α', αί το ΜυρταΤον πέλαγος περί ε- 45 
χουσαι, είσι δε αύται* "Ανδρος, Τίνος, Πΐος, Ναξός, Κωος, Δήλος, 
"Αδηλος, Φίνος, Αέσβος, Σαμοθράκη. 

Είσι δε άποικοι τών Βοιωτών Εύβοια, ώσπερ τών 'Ιώνων Ίωνίδες 
μεν πόλεις ιστ;, είσι δε αύται* Μιτυλίνη, Φωκέα, Πρίνη, 'Ερυθρά, Σά
μος, Ταΐον, Κολοφών, Χίος, 'Έφεσος, Σμύρνα, Πέρινθος, Κωνσταντίνου- 50 
πολις, Καλχιδών, Πόντος, Άμησός, 'Ελευθέρα. 

25 i α cod. Τρογλωδύται. 
*8 Jn cod· 'Ιώνων. 
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Τωμαίων των Κιτταίων έθνη καί άποικήται' Μηλίσιοι, Ίππικηνοί, 
Κουπανοί. "Αφρων έθνη και άποικήται* Νεβδηλοί, Τιθυνοί, Νασσαμώνες. 

Και νήσοι αϊ πόλεις εχουσιν Σαρδωνία, Κορσικία, Βιβραΐς, Βενίστα, 
Κερκία, Γαλλία. 

Μαύρων έθνη καί άποικήται Μουσουλλανοί, Τηκανοί, Σαρίωνες. 5 
ί. 193. Σπανών των και Τυρηνών καλουμένων έθνη καί άποικήται | Αουττα-

νοί, Βεττικοί οι καί Ύριπίνοι, Βόσκωνες, Καλίκιοι, Σάτυρες. 
Γάλων των καί Ναρμουσίων έθνη καί άποικήται Άμαξόβιοι, Γραι

κοί, Σαρμαται. 
Καί τούτο άναγκαΐον εδοξέ μοι φαναι καί φανερώσαι τα κλίματα των 10 

άγνωστων εθνών καί τα ονόματα, όρη καί τους έπισίμους ποταμούς, όπως 
μήδε τούτων άπειρος υπάρχεις ό άναγινώσκων. 

'7Αρξομαι δε λέγειν περί των εθνών από ανατολής. Άβυδεινοί καί 
Τελληνοί πέραν τών Αράβων. Σαρακεινοί πέραν τών Τεμενητών. 'Αλβα
νοί πέραν τών Κασπιακών πυλών. Μαδηνιανοί οι αρχαίοι, οι πολεμη- ^ 
θέντες οπό Μωϋοέως εντός τής Μεσοποταμίας καί Ερυθράς θαλάσσης 
πλησίον Αιγύπτου, όπου έβασίλευσε Φαγουήλ ο πενθερός Μωυσέως. 

Καί πέραν τών Καππαδόκων εις τα δεξιά 'Αρμένιοι, "Ιβηρες, Βιβ-
ρανοί, Σάννοι οι λεγόμενοι Νάσσοι οι εως Πόντου έκτείνοντες, όπου εσ
τίν παρεμβολή Άψώς καί Σεβάστεια πόλις, εξ ου λιμήν Κεφασισπόλεως 
εως Τραπεζοόντων. 'Εκεί πέπαυται τα έθνη. 

νΟρη δε έστι μεγάλα δώδεκα, τα ονόματα* Αίβανος, Καύκασος, Ταύ
ρος, '7Ατλας, Πάρναος, Κίθαιρον, Αιλίκων, Παρθένιον, Αυσέας, Αυκα-
βιτός, Πήλιον, "Ολυμπος. 

Ποταμοί δε ονομαστοί μ7· α' 'Ινδός ó καί Φεισών, β' Νείλος ό καί' 25 
Γειών, γ7 Τίγρις, δ' Ευφράτης, с/ 'Ιορδάνης, στ' Κηφισός, ζ7 Τάναις, η' 
Μηβειός, θ' '7Αχλυς, ι7 '7Ασσοπος, ια7 Θερμώδων, ιβ7 'Ερατεινός, ιγ7 

ί. 193 ν. ΓΡόος, ιδ7 Βορυσθένης, ιε7 Πομφειός, | ιστ7 Ταύρος, ιζ7 Εύροτάς, ιη7 Μαί
ανδρος, ιθ7 Έρμος, κ7 Αύξειός, κα7 Πύραμος, κβ' Βειός, κγ7 '7Εβρος, κδ7 

Σαγαρειός, κε7 Άχελφος, κστ7 Πηβειός, κζ7 Εύηνος, κη7 Περχειός, κθ7 3 0 

Οίστρος, λ7 Σιμώης, λα7 Σκάμανδρος, λβ7 Τύρμων, λγ7 Παρθενειός, λδ7 

'7Ιστρος, λε7 Ταινειός, λστ7Βετής, λζ7 Τοδάνης, λη7 Ηριδανός, λθ7 Σύβ-
ρης, μ7 Δανούβης. 

Περί νήσων. Αι δε μέγιστοι νήσοι tìcl δέκα α7 ή Ταπροβανή, β7 

ή Βρετανική ή Άλλουΐωνος, γ7 ή χρυσή Χερσόνησος, δ7 Βρετανία Ήουερ- 35 
νία, ε7 Πελοπόννησος, στ' Σικελία, ζ7 Σαρδική, η7 Κυρνος, θ7 Κρήτη, ι7 

Κύπρος. Αι μεν ουν δέκα νήσοι αύται ε'ισί κλίματος μεσημβρίας. 

ΚΑΙΜΑΤΟΣ А Р К Т О Г 

Πρώτη νήσος Άθουλίας λεγομένη, εις ην καί πλησιάζει ό παράδει
σος τοδ θεού, έν η κατώκησεν 'Αδάμ, καθώς γέγραπται, απέναντι το 40 
παραδείσου ότε έξεβλήθη δια τήν παράβασιν. Καί αϊ μεθ' αυτόν γενεαί 
δέκα τουτ' εστίν εως του Νώε, του γαρ 'Αδάμ τελειωθέντος έν τή αυτή 
Άθου^λιάδι νήσω ετάφη κηδευθείς υπό αγγέλων έν τω μεσωτάτω τόπω 
τής γής τω παρ' Εβραίοι ς μεν λεγομένφ Γολγοθά, παρά δε *7Ελλησι 

2 ІП COd. Ά φ ' ων. 
Ю in cod. χλήματα. 
11 in Cod, δπος. 
23 in cod. "Αγλας. 
37 in cod. χλήματος. 
87 in cod, μεσιμβρίας. 
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Κρανίον. 'E ν ω Κρανι'ω πάγεις Ίησους ó Χριστός τον σταυρόν αύτου 
έφύτευσεν έν τη κεφαλή του 'Αδάμ δόσας αυτόν ήμΐν εις σημεΤον αγα
θόν. Άνελθών δε εν αύτφ ώς παντεπόπτης έπέβλεψεν δια σταυρού δλην 
την κτίσιν. Και προσεκύνησεν αύτφ πάσα ή γη ώς δημιουργώ κλονη-

t. 194. θεισα συν τω 'Αδάμ έρμηνευομένη ούτως· δια μεν του α ή άνα|τολή, 
δια δε του δ ή δύσις και δια του α ή άρκτος, δια δε του μ ή μεσημ
βρία, διό και έγνωσαν τα τέσσαρα χ\ί\ιατα της γης. 'Ότι 'Ιησούς 
Χριστός υιός του θεού υπάρχει και νέος 'Αδάμ ó έν τω τετραστοίχω 
σταυρω παγήναι εύδοκήσας, Ota γαρ της κεφαλής του ζωοποιού σταυ
ρού εστίν α, δια του υποποδίου τό δ και δια της καταμέσου τών χειρών 
δεξιάς και ευωνύμου κερεας τό άλφα και τό μ υποδείγματος δε χάριν 
εστίν ούτως. 

ΟΙ

ΩΝ ΑΝ 
ΙΣ 

ΟΑ-

Η 
ΟΥΣ 

ÎŒ 

-ΜΣ 

ΤΟ? Sr 
α Δ 

Ε 

Ν 

Έν δε τοις χρόνοις Νώ& ήμαρτεν ή άνθρωπότης τω θεφ, και κατά 
κελεύσιν αύτου έποίησε Νώε την κιβωτόν έν αύτη τη Άθουλίαδι νήσω. 
Και έγένετο ó κατακλυσμός επί πασαν την γη ν, και έξηλείφθη πάσα 15 
πνοή ζωής απ' άνθρωπου εως κτήνους καΙ πετεινών και ερπετών 
καΐ τετραπόδων. Και τοσούτον ύψώθη ή κιβωτός ώστε άρθήναι 
αυτήν επάνω παντός δρους υψηλοτάτου έπί πήχεις δεκαπέντε και μετε-
τέθη απ' Άθουλιάδος εις 'Αραράτ όρη τα όντα άναμέσον 'Αραβίας και 
Παρθικής χώρης κατά τήν Άβιδηναίων γήν. Και έν τ<ρ έξελθειν τόν 
Νώε μετά τών συνουσών αύτφ ψυχών, κατωκησεν Άραβίαν. Kal έκ τών 
του Νώ' υιών γέγονεν ό περιεκτικός κόσμος, καθώς ανωτέρω περί τών 

f. 194 ν. οβ' φυλών έξεθέμεθα. Και από Νώε άοίκητος γέγονε με|ρικώς ή "Αθου-
λις νήσος. 

ΠΕΡΙ ТОГ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α Ν Α Τ ΟΑ ΗΣ 25 

Έν τή ανατολή εστίν ó παράδεισος του θεού ó έν Εδέμ, έξ ου 
εκπορεύεται ό Φεισών ποταμός, νήσος δε έν τή ανατολή Ταπροβανή λε
γομένη, ορίζει δε μεσημβρινόν μέρος της εγνωσμένης γής ό γραφόμενος 
δια τής τών Σ ινών μητροπόλεως, τό δε δυτικόν πέρας, γραφόμενος δια 
τών Μακάρων νήσων τών Γυμνοσοφιστών ήτοι βραχμανών, ώστε 3ο 
συνάγεσθαι τής εγνωσμένης αύτοις νήσου μήκος σταδίων ένακισμυρίων. 

Έτερα δε αύτοις νήσος λεγομένη Σωήνη, ώς γίνεσθαι τό πλάτος τής 
οικουμένης έν αυτή όκτακισμυρίων τρίτον τριακοστού. Ό δε κλήρος τών 
υιών Νώε . ό κατά τήν γήν εις τρεις μεγίστους ηπείρους κεκλήρωται, 
ομοίως δε ωσαύτως και ή θάλασσα. Περί μεν ουν τής γής, ф δε έχει, 35 
τω μεν Ίάφεθ ή Εύρόπη, τψ δε Χαμ ή Λιβύη και τώ Σήμ ή 'Ασία. 

6 in cod. μεσιμβρία. 
25 in cod. ъЩцаха. 
3 1 in cod. έχγνωσμένης. 
30 in cod. βρογμανών. 
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Όμοίως δε και των έχομένων έμπεριέχεσθαι τη γη θαλασσών μεγίστων 
εστίν ó κλήρος ούτος. 

ΚΛΗΡΟΣ ΙΑΦΕΘ θάλασσα Ύρκανιας και Κασπίας. ΚΛΗΡΟΣ 
ΧΑΜ θάλασσα 'Ερυθράς Αιγύπτου. ΚΛΗΡΟΣ ΣΗΜ θάλασσα 'Ινδικού 
πελάγους. 5 

'Έτι μήν καί των άξιολογωτέρων κόλπων πρώτος μεν εστίν ό Γαγα-
τικός, β7 δ Περσικός, γ7 ό Μέγας, δ7 ο 'Αραβικός, ε' ό Αίθιωπικός,στ7 

ó Πόντος, ζ7 ο του Αιγαίου πελάγους, η' ό της Μαϊότιδος λίμνης, θ' ό 
Άδρίας, ι7 ο της Προποντίδος. 

/. 195. Των ου ν τρι|ών υιών του Νώε τριχή τον κόσμο ν διελουμένων και δε- 10 

δειγμένων τών εθνών εκ τίνος τις γεγέννηται, άναγκαΤον έστιν ήμας 
άναδραμείν περί τάς γενεαλογίας. 

Άρξώμεθα λέγειν πάλιν άπό του Φαλέγ. Φαλέγ υιός "Εβερ γενά-
μενος ετών ρλ' συν Δαμνα θυγατρι Σενναάρ έγέννησε τόν Ταγαυ. Έν 
τω θ' ετει του Ταγαυ, ρλθ7 δε ετει Φαλέγ του πατρός αύτου Άρφα- 15 
ξάδ έτελειώθη ζήσας τα πάντα ετη χοζ7. Και μετά ετη κζ7 ήγουν τω 
λ7 ετει του Ταγαυ Καϊνάν έτελεύτησε ζήσας τα πάντα ετη φξθ7. 

Ταγαυ γενόμενος ετών ρλβ7 συν ~Ωθα θυγατρι Ουρ Χετθάμ έγέννησε 
τόν Σερούχ. Έν τω ζ7 ετει του Σερούχ Σάλα έτελειώθη ζήσας τα πάντα 
ετη φλε7. Καί μετά έτερα ξη7 ετη του Σερουχ Φαλέγ άπέθανεν ζήσας 2 0 

ετη τλθ7. 
Σερουχ γενόμενος ετών ρλ7 συν Μελχα θυγατρι Χαβέρ πατραδέλφου 

αύτου έγέννησε τόν Ναχώρ. 'Έτους λη7 του Ναχώρ ό 'Έβερ απέθανε 
ζήσας τα πάντα ετη φξζ7. Και μετά έτερα ετη хе' του Ναχώρ ο Τ α 
γαυ απέθανε ζήσας έτη τμβ7. 25 

Ναχώρ γενόμενος ετών οθ' συν Ίευθα θυγατρι Νευθέτου Χαλδαίου 
έγέννησε τόν Θαρρά. 

θαρρά γενόμενος ετών ο7 συν Μελχα θυγατρι Άρραν υιού Μελχου, 
δς εσχεν πάππον ονόματι Ίεσχαρά, έγέννησε τόν 'Αβραάμ. Ούτος Θαρρά 
ό και πατήρ 'Αβραάμ εσχεν και ετέρας γυναίκας Μελχαν άδελφήν 3 0 

ί. 195 ν. Λώτ καί της Σάρρας καί Ίεσχάν άδελφήν αυτών έτερου Άρραν | θυγα
τέρας. 

Συνάγονται ουν άπό της γεννήσεως Φαλέγ ήτοι του διαμερισμού τών 
γλωσσών εως γενέσεως του Αβραάμ ετη φμα7. Ά π ό δε του κατακλυσ
μού εως γενέσεως 'Αβραάμ γενεαί κ', γίνεται ουν όμου ετη ,γτκβ7. 35 

Έν δε τω μα' ετει του Αβραάμ Σερούχ άπέθανεν ζήσας τα πάντα 
ετη τλ7. Έν δε τώ μθ7 ετει του 'Αβραάμ Ναχώρ τελευτα ζήσας τα 
πάντα ετη ραθ7. 

Αβραάμ γενόμενος ετών ρ' συν Σάρρα τη γυναικί αύτου θυγατρι δε 
Αρρίν έγέννησε τόν 'Ισαάκ. Έν τω λε' ετει του *Ισαάκ Θάρρα άπέθανεν 40 

ζήσας τα πάντα ετη σε7. 
'Ισαάκ γενόμενος ετών ξ7 συν Τεβέκκα τη γυναικί αύτου θυγατρι 

Βαθουήλ έγέννησε τόν Ήσαυ και τόν 'Ιακώβ. 'Έτους ιε7 Ήσαυ καί 'Ια
κώβ 'Αβραάμ τελευτα ζήσας τα πάντα ετη ροε7. Ήσαυ γενόμενος ετών 
μ7 έγέννησε τόν Ταγουήλ. 45 

Και Ταγουήλ έγέννησε τόν Ζαράκ. 
Καί Ζαράκ έγέννησε τόν Ίωβάβ τόν λεγόμενον Ίώβ. 
Και ην Ίώβ ε7 άπό 'Αβραάμ καί έποίησεν έν τη πληγή ετη γ7, 

ό δε Πηλουσιώτης λέγει ετη λε7, [ό δε Θεοδώρητος ετη ζ7, άλλοι δε λέ-
γουσιν ετη λη7]. 50 

12 in cod. γεναλογας. 
27 in cod. βαρά. 
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Και Ιακώβ μετά άλλα λζ7 ετη κατέρχεται προς Λαβαν τόν Σόρον έν 
Μεσοποταμία. ΚαΙ μετά άλλα ι δ7 ετη 'Ιακώβ έγέννησεν Ιωσήφ έκ της 
Ταχήλ. 'Ιωσήφ γενόμενος ετών tC7 έπράθη. Και μετά άλλα ιβ7 ετη του 
'Ιωσήφ 'Ισαάκ έτελεύτησεν ζήσας ετη ρπ7. Και μετά έτος εν 'Ιωσήφ 
ηγείται βασιλεύς Αιγύπτου τω πρώτω ετει της Εύθηνίας. 5 

Και μετά έτερα ετη η7 τοο 'Ιωσήφ Λευΐ έγέννησεν τον Καάθ ών 
ί. 196 ετών με7. Καί μετά ІЧьра ι η7 τοο 'Ιωσήφ ετη 'Ιακώβ έτελεύτησεν | ζήσας 

ετη ρμζ7. Και μετά έτερα μζ7 ετη του 'Ιωσήφ Καάθ έγέννησε τόν '7Αμ-
βραμ ών ετών ξε7. Και μετά έτερα ζ7 ετη 'Ιωσήφ τελευτα ζήσας 
ετη ρι7. 1(* 

ΠΟΣΟΤΗΣ Ε Τ 2 Ν 

Περιέχουσιν αϊ βίβλοι της Γενέσεως και Ίώβ όμου ετη /γχπβ7. 
Βίβλοι δε δ7 'Εξόδου, ΑευΊ'τικοϋ, 'Αριθμών, Δευτερονομίου περιέχουσι 
ετη ρπδ7. 

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΗ ΡΜΔ7
 15Ρ 

Μετά δε τήν του 'Ιωσήφ τελευτήν υ ίου 'Ιακώβ γίνεται ή τών 'Ιου
δαίων δουλεία. 'Εν ή δουλεία '7Αμβραμ μετά ξδ7 ετη της 'Ιωσήφ τελε-
υτής γέννα τον Μωϋσέα υπάρχων ετών οα7. Τω τ' ετει της επαγγελίας 
Μωϋσής δε γενόμενος μηνών γ7 έρρίφη παρά το ύδωρ. '7Ον Μερρίνα 
θυγάτηρ Άμενόφθου του καί Παλμανόθου λεγομένου φαραώ βασιλέως 2& 
Αιγύπτου άνειλαμένη αυτόν έκ του ποταμού έτεκνοποιήσατο στείρας αυτής 
ύπαρχούσης. 

Μωϋσής μετά έτερα κζ7 κτίζει τήν Έρμουπόλιν κατά φίλτρον Έρμου 
του Τρισμεγίστου, της δε Μερρίνης τελευτησάσης καί τάφε ίσης εις τους 
υπέρ Αιγύπτου τόπους έκτοτε κληθήναι τήν πόλιν έκεινην Μερρόην. 25> 

Μωϋσής δε έπι έτερα ετη λ7 έπολέμηοε τους Αιθίωπας, όθεν και 
δια φθόνο ν του Χενοφρί του και Πετοσονσίου Λαμωϋσή φαραώ ούτω λε
γομένου τετραωνύμου ανδρός δε υπάρχοντος Μερρίνης ήτοι πάτρωνα Μω-
ϋσέως έπιβουλευσαι αυτόν τω Μωϋσή τω ίδίω τεκνοποιητψ. Γνόντα δέ 
Μωϋσήν τήν τούτου έπιβουλήν φονευσαι Χανεθωθήν, τόν μέλλοντα αυτόν 3& 

ί. 196 ν. άναιρεΐν και ούτως φυγόντα αυτόν εις τήν Άραβίαν προς Ίωθώρ τόν | του 
*Ραγουήλ υ ιόν άρχοντα τών τόπων καί λαβείν αύτου τήν θυγατέρα προς 
γάμον ονόματι Σεπφόραν, εξ ης έσχεν υίόν Γηρσάμ λέγων, ότι πάροι
κος έγώ είμι έν γη αλλότρια, ταύτα Ιστορεί Άρτάπανος. 

Κατάγεται δέ ή γενεά της Σεπφόρας γυναικός Μωϋσέως από 'Αβραάμ 3δ 

ούτως* έξ 'Αβραάμ καί Χεττούρας γεννάται Ίεξάν, έκ δέ Ίεξάν γεννάται 
Δάδαν, έκ δέ Δάδαν Ταγουήλ, Ίωθώρ και Ίωβάβ, έκ δέ Ίωθώρ Σεπ
φόρα, ην εγημεν Μωϋσής. Μωϋσής από 'Αβραάμ έβδομος, ή δέ Σεπφόρα 
έκτη γενεαλογεΐται, καθώς ίστορεΤ Δημήτριος. 

Υπάρχοντος Μωϋσέως ετών ξ7, έν τω υι7 ετει της επαγγελίας και 4 0 

μετά έτερα κ7 ετη του Μωϋσέως ή δεκάπληγος γέγονεν έν ΑΊγύπτω. Έν 
ω χρόνω διωχθείς ό 'Ισραήλ πολεμικώς υπό Ααμωϋσή του φαραώ πάτ-
ρωνος δέ Μωϋσέως βυθω καταποντίζεται έν Έρυθρα θαλασσή μετά χ7 

αρμάτων επίλεκτων έν χιλιάσιν Αιγυπτίων τω υλ7 ετει της επαγγελίας. 

ΠΟΣΟΤΗΣ ETQN 45 
Γίνονται ουν από 'Αδάμ εως του κατακλυσμού ετη ,βσμβ7. Kai άπό 

του κατακλυσμού εως του διαμερισμού τών γλωσσών ετη φλη7. Kal άπό 
2 5 in cod. κλιθηναι. 
29 in cod. γνώντα. 
4 2 i n . cod. Λαβομωυσή. 
*6 in cod. ,βμβ' описка, т. к. на лл. 188 об, 200 дано ,βσμβ'. 
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του διαμερισμού τών γλωσσών εως της γενέσεως Αβραάμ ετη φμβ'. Και 
από της γενέσεως Αβραάμ εως οε' έτους αύτοο κατάγοντος, έν ω κα! 
θείου χρησμού καταξιουται της προς αυτόν γενομένης επαγγελίας ετη οε'. 
'Από δε οε' έτους 'Αβραάμ εως Μωϋσέως και της έξ Αιγύπτου πορείας 
του Εβραίων έθνους εισι γενεά! ' ετη υλ'. 

ι 197 "Ως φησι Μωϋσης έν τη της εξόδου βιβλω γέγραφεν | „Ή δε κατο- 5 
ίκησις των υιών 'Ισραήλ^ ή ν %ατψκησαν έν Αίγύπτω κα! έν τη γη 
Χαναάν, αύτο! και οι πατέρες αυτών ετη υλ'." 

Και ό θεσπέσιος δε Παύλος μέμνηται λέγων ούτως- „διαθήκην προ-
κεκυρωμένην υπό θεού ό μετά υλ' ετη γεγονώς νόμος ουκ άκυροΤ εις τό 
κατάργησα ι την έπαγγελίαν". 10 

Γίνονται ουν από Άδαμ εως του υλ' έτους της επαγγελίας ήτοι της 
εξόδου των υιών 'Ισραήλ έξ Αιγύπτου, π' δε έτους Μωϋσέως όμοδ ετη 
,γωκστ'. 

ΒΙΒΑΟΙ Α Ε Π Τ Ι Κ Ο Γ , ΑΡΙΘΜΩΝ, ΔΕΓΤΕΡΟΝΟΜΙΟΓ ΕΤΩΝ Μ' 
ΑΕΓΙΤΙΚΟΝ 15 

Τω όγδοηκοστφ πρώτω ετει Μωϋσέως, υλα' της παροικίας, ¡ δε 
ωκζ' ετει του κόσμου τω α' έν Αιγύπτω έτελεύθη Πάσχα. Μετά ετη στ7 

ό 'Ααρών κατέστη άρχιρευς ό αδελφός Μωϋσ^ως έκ φυλής Αευΐ. 
Κα! μετά ετη Μωϋσής πρώτος πάντων γράμματα παρέδωκεν τοις 

Εβραίο t ς τα κβ' ιερατικά. Έξ ου παραλαβών ό Τρισμέγιστος έδίδαξε 2 0 

Θηβαίους τα κζ' γράμματα Όβελικά ό λεγόμενος Ερμής. *Ός κα! έδί
δαξε Σαγχθονίαν, Θώνα, τόν Βηρύτιον, τούτον δε παραδους Φοίνικας, 
τους δε Φρύγας έκ Φοινίκων, ω μετέσχε Προμηθεύς, και έκ τούτων πα-
ραλαβ*/ιν Έπιθέαν τόν άδελφόν αύτου κα! διδάξαι τους Γ/Ελληνας, κα! 
έκ τούτων παραλαβεΤν Τωμαίους, ων προϋπήρχε Βιργήλιος, καθώς Ευ-
πόλεμος ιστορεί. 

25 

ΑΡΙΘΜΟΝ 

Και μετά δέκα ετη δια προστάγματος θεοδ έκληροδότησε Μωϋσής 
τω 'Ισραήλ την γήν των Άμορραίων κα! των Χαναναίων κατά τας ι β 
φυλάς. 30 

ΔΕΓΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 

Κα! μετά ετη ιστ' Μωϋσής ηγείται του 'Ιουδαίων έθνους κα! νομοθ 
f. 197 ν. τ £ΐ · Ι Κα! μετά ετη δ' έτελειώθη Μωϋσής ζήσας τα πάντα ετη ρκ'. 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΕΤΩΝ 

Περιέχει ή Πεντάτευχος ετη τα πάντα, ,γωξστ'. 35 

ΒΙΒΑΟΣ ΙΗΣΟΓ ΓΙΟΓ ΝΑΓΙ ΕΤΩΝ ΚΖ' 

Κα! τω στ' ετει του Ίησοδ Εβραίων την άρχιερωσύνην διεδέξατο 
'Ελεάζαρ. Κα! μετά έτερα ετη 'Ιησούς Μωϋσέως διάδοχος τήν Παλα
ιστίνων γήν τω 'Ιουδαίων εθνει διανέμει προς κλήρον. 

21 in cod. Έρμήρ. 
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ΒΙΒΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΣΤ' 

Oí μετά τόν Ίησοδν πρεσβύτεροι κατά τόν άρχαιότατον Άφρικανόν 
ετη λ'. 

Χουσαρσαθέμ βασιλεύς Συρίας ετη η'. 
Γοθονιήλ κριτής εκ φυλής 'Ιούδα ετη μ'. & 
Αίγλώμ βασιλεύς Μωαβιτων ετη ι η'. 
Ά ώ θ έκ φυλής Έφραιμ και Σεμέγερ κριταΐ ετη έτερα ξβ'? ω γίνε

ται ετη π7. 
Ίαβίς βασιλεύς Χανααν ετη κ'. 
Δεβόρρα έκ φυλής ΈφραΙμ και Βαραακ έκ φυλής Νεφθαλειμ έτερα ίο 

ετη κ'. 
Μαδιηνων έθνος ετη ζ'. 
Γεδεών κριτής έκ φυλής Μανασσή, δς εσχεν υιούς οα'? ετη έτερα λγ'. 
Άβιμέλεχ υιός Γεδεών έκ παλλακίδος, ó άνελών τους ο' γνησίους 

του πατρός αύτοδ υιούς, και τυραννίδι εαυτόν βασιλέα καταστήσας, καΐ *& 
τόν λαόν εις τόν καταλλήλων πόλεμο ν διεγείρας, ετη γ'. 

Θωλά κριτής ετη κβ'. 
Ίαείρ κριτής έκ φυλής Μαναοσή ετη κβ'. 
Άμανιτων έθνος ετη ιη'. 
Ίεφθάε κριτής έκ φυλής Μανασσή ετη μβ'. 2 0 

Άβισάν κριτής ό και Έσεβών έκ φυλής 'Ιούδα ετη ζ'. 
Έλώμ κριτής ετη στ'. 
Άβδών κριτής έκ φυλής Ζαβουλων ετη η'. 
'Αλλόφυλοι ετη μ' 
Οΐς συνάπτονται τα του Σαμψών ετη κ' τοδ έκ φυλής Δάν. * 

f. 198 Και τα άλλα κ' ετη έκ τής αναρχίας κατά τόν Άφρικανόν και έτε
ρους | χρονογράφους. 

ΒΙΒΛΟΣ РОГѲ ETON Ν' 

'Αναρχίας τής προγεγραμμένης, καθ' ην και ή Τουθ έγνωρίζετο, 
έτερα ετη κ'. Ειρήνης τής προς τους αλλοφύλους των υιών 'Ισραήλ 3 0 

κατά Άφρικανόν και άλλους χρονογράφους ετη λ'. 
Περιέχει ή Όκτάτευχος τα πάντα ετη ,δτμθ'. 

ΒΙΒΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΩΝ Π' ΜΗΝΩΝ Ζ' 

'Ιλει 6 ιερεύς ετη κ'. 
Ή κιβωτός έν γη των αλλοφύλων μήνας C'. Ή κιβωτός έν οίκω 35 

Άμιναδαβ και Σαμουήλ δικάζων έν νεότητι τόν λαόν έν ειρήνη διάγοντα 
ετη κ'. Και μετά ταδτα των αλλοφύλων έπαναστάντων τω λαω Σαμουήλ 
έκπολεμήσας αύτους, ώς εστί γνωναι έκ τε των γεγραμμένων Άφρικανω 
έν τω Χρονικφ συγγράμματι και έτέροες χρονογράφοις και έκ των είρη-
μένων τω θεσπεσίω Παόλω έν τη προς Εβραίους διδασκαλία και ava- 4(> 

γεγραμμένων έν τη ίερα βίβλω των πράξεων. 
Γηράσαντος δε τοδ Σαμουήλ και τοδ λαοδ αιτήσαντος βασιλέα, χρίε

ται κατά fttíov πρόσταγμα έπι τόν 'Ισραήλ και Ίούδαν Σαούλ υιός 
ΚεΤς έκ φυλής Βενιαμειν και έβασίλευσεν ετη μ' κατά τήν πράξεων βίβ-
λον, έξ ων θεαρέστως έβασίλευσεν ετη β' κατά τήν πρώτην των Baot- 45 
λείων. 

ι? in cod. Θαλά. 
36 in cod. διάγοντος. 
42 in cod. έτήσαντος. 
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Β Α Σ Ι Λ Ε Μ Ν Β' ΚΑΙ Ψ Α Λ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 

Δαυίδ υιός ΊεσσαΙ εκ φυλής 'Ιούδα έβασίλευσεν ετη μ' μήνας στ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΗΣ 
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

Σολομών, καθώς Ίώσηππος ό παρ' Έβραίοις σοφός έν τη 'Αρχαιολο
γία εγραψεν, ετη π', έξ ων θεαρέστως έβασίλευσεν ετη μ', τα λοιπά έν 
παραβάσει, ώς έν τή τρίτη βίβλω των Βασίλειων άποδέδεικται. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' ΤΩΝ ΙΣΤ' ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΕΧΟΓΣΙΝ ΕΤΗ ΓΞΔ' 

i9g yt I Φοβωαμ έβασίλευσεν ετη ι ζ'. 
Ά β ι α έβασίλευσεν ετη . 1(> 

Α Ά σ α ι έβασίλευσεν ετη μα'. Α ' έπι τούτου προεφήτευσεν Ίωήλ; 
в Ίωσαφατ ετη κε'. Δεύτερος έπι τούτου προεφήτευσεν Ά β δ ι ο δ . 

Ίωραμ ετη η' . 
г Ό χ ο ζ ί α ς έτος α'. Τρίτος έπι τούτου προεφήτευσεν 'Αμώς . 

Γοθολία μήτηρ ετη ζ'. 15 
Ίωας ετη μ'. Δ' έπι τούτου προεφήτευσεν Ναούμ. 

Ε Ά μ ε σ ί α ς ετη κη'. Πέμπτος έπι τούτου προεφήτευσεν Ώ σ ί ε . 
S T Ό σ ι α ς καΐ ' Α ζ α ρ ί α ς ε τ η ν β \ "Εκτος προεφήτευσεν Ί ω ν α ς . 

ζ Ίωνάθαν ετη ιστ'. ^Έβδομος προεφήτ&υσεν Μιχα ίας . 
" Α χ α ζ ετη ιστ'. 20 

Η Έζεκίας βασιλεύς ι θ'. Η' προεφήτευεν Ησαΐας. 
Μανασσής ετη νε;, έπι Μανασσή κτίζεται τό Βυζάντιον. 
Άμών ετη β'. 

Θ Ίωσίας έτη λα'. Θ' προεφήτευσε Σοφονίας. 
"Αχαζ μήνας γ'. 2& 
ΈλιακεΙμ ο και 'Ιωακείμ καΐ Ίεχονίας λεγόμενος ετη ιβ'. Υ προεφ

ήτευσεν 'Ιεζεκιήλ. 
Σεδεκίας έπι του Ναβουχοδονόσωρ τήν Ιερουσαλήμ αιχμαλωτεύσαντος. 

IA Και Δανιήλ έν Βαβυλωνι ενδέκατος προεφήτευσεν. 
I B ' Ιερεμίας δωδέκατος προεφήτευσεν περί της α ι χ μ α λ ω σ ί α ς της 'Ιουδαίας 30 

προειπεν εσεσθαι ετη o', 
i r Τρισκα ι δέκατος προεφήτευσεν Ά μ β α κ ο υ μ έν τή 'Ιουδαία. 
1 ΙΔ' Άγγαιος. 

I E Ι Ε ' Ζαχαρίας. 
IST Έκκαιδέκατος Μ α λ α χ ι α ς . # 35 

' Α π ό δευτέρου έτους Δαρείου του Ύστάσπου βασιλέως Περσών τφ ο' 
ετει της αιχμαλωσίας παρατεΐναι φησί γαρ Ζαχαρίας* „Κύριε παντοκ 
ράτορ, εως τίνος ου μ ή έλεήσης τήν Ιερουσαλήμ και τας πόλεις της 
'Ιουδαίας ύπερεΐδες". Τουτ' εστίν τό ο' έτος. 

Συνάγουσιν οδν αί λδ' βίβλοι τής Παλαιάς Διαθήκης αϊ και έκκλη- 4α 
!99. σιαζό|μεναι άπό 'Αδάμ εως τής μετοικεσίας Βαβυλώνος ετη 

,ειδ' χαΐ μήνας δ'. 

5 in cod. Ίώσιππος. 
8 in cod. τό ιστ' προφητον. 

28 in cod. αίχμαλώτεοσεν. 
30 in cod. προεφύτεοσεν. 
30 in cod. Τατάτου. 
*i in cod. ,φιδ'. 
42 in cod. μήνες. 
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ΒΙΒΛΟΣ Ε Σ Ρ Α ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ ETQN ПН' ΚΑΙ Μ Η № Ν Δ' 

Δαρείος Ύστάσπου λοιπά ετη κστ'. 
Ξέρξης ό υιός αύτοδ ετη κ'. 
Άντάπανος μήνας ζ'. 
'Αρταξέρξης ό Μακρόχειρ ο γάμης τήν Έσθήρ και κτίσας τον Ίερο- 5 

χτίσις ναοΰ β , σολύμων vaòv ετη μα'. 
Ξέρξης άλλος μήνας β'. 
Σογδιανός μήνας ζ'. 

ΒΙΒΛΟΙ Δ' MAKKABAIQN ETON ΣΠΘ' ΜΗΝΑΣ Η' 

Δαρείος 6 Νό&ος ετη ιη'. 
Αρταξέρξης ό Μνήμων Ιτη μ'. 
"Οχος κα'. 
Άρσης "Οχου β'. 
Δαρείος Άρσάμου, δν καθείλεν 'Αλέξανδρος, ετη γ'. 
'Αλέξανδρος μετά το πατάξαι Δαρεΐον τον Πέρσην έβασιλευσεν ετη στ'. *5 

Τα δε πάντα έβασιλευσεν ετη ι β' δια τε Μακεδονίας καί Περσίδος, ων 
τα εξ μετά Δαρεΐον εις ψήφον του χρονογράφου αριθμεί. 

ΒΑΣΙΑΕΙΣ АІГГПТОГ 

Πτολεμαίος ό Λαγοδ μ'. 
Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος λη'. „0 
Πτολεμαίος ο Ευεργέτης ετη κστ'. 
Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ κδ'. 
Πτολεμαίος 6 Φιλομήτωρ ό 'Επιφανής κδ'. 
Πτολεμαίος έτερος ό καί Ευεργέτης λε'. 
Πτολεμαίος ό δεύτερος Ευεργέτης ετη ι θ'. 25 

ΒΙΒΛΟΣ ΙΗΣΟΓ П О Г Σ Ι Ρ Α Χ 
ΑΡΙΣΤΟΒΟΓΛΟΓ ΚΑΙ Κ Σ Η Π Π Ο Γ 

Πτολεμαίος ό Φούσκων ετη β' μήνας στ'. 
Πτολεμαίος ό και 'Αλέξανδρος i'. 
Πτολεμαίος ό καί Άλεξας é και Έξωσθείς ετη η'. 30 
Πτολεμαίος δεύτερος Σωτήρ ζ' μήνας β'. 
Πτολεμαίος ό και Διόνυσος κθ'. 
Κλεοπάτρα θυγάτηρ Πτολεμαίου Διονύσου κβ'. Τ φ γ' ετει Κλεοπάτ

ρας πρώτος έμονάρχησε Τωμαίων Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ, αφ' ου καίσα
ρες οι έξης βασιλείς προσηγορεύθησαν. 35 

Καί από τούτου έβασιλευσεν Αύγουστος. Καί έπί τούτου Κυρίνος | 
f. 199 ν. ύπατος τής συγκλήτου βουλής αποσταλείς εις τήν Ίουδαίαν γήν άπογρα-

φας έποιησε των ουσιών καί των οίκητόρων, έν η άπεγράφη καί ό Χρισ
τός έγγάστριος συν τή μητρί. 

2 in cod. Ύστατου. 
16 in cod. Μακαιδωνίας. 
7 in cod. Ίωοίπποο. 

31 in cod. δεύτερης. 
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PQMAIQN Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ 

Αύγουστος. Μετά το άνελειν Κλεοπάτραν βασιλεύσαντος αύτου ετη λ ;. 
γεννάται κατά σάρκα έκ της ?αγίας θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας ό 
-κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός. Ό γαρ Αύγουστος τω δωδεκάτω αυ
τού ετει ανεΐλε την Κλεοπάτραν και μετά ι β' ετη εως της του ήλιου 5 
της δικαιοσύνης γεννήσεως βασιλεύει ετη λ'? ώ γίνονται ετη μβ'. 

Έγεννήθη ό κύριος ημών 'Ιησούς ó Χριστός έν Βηθλεέμ της 
''Ιουδαίας τή κε' του κατά Φωμαίους Δεκεμβρίου μηνός ώρα ζ' της ημέ
ρας. "Οντινα Χριστόν ήγούμενον ή του Δανιήλ προφητεία προηγόρευσεν 
τω μβ' ετει της βασιλείας Αυγούστου βασιλέως Τωμαιων. λβ' ετει ίο 
Ήρώδου του 'Ιουδαίων βασιλέως και λζ' ετει Ήβρότου και Φραάρτου βα
σιλέως Περσών. "Οστις Φραάρτης γνους παρά τών μάγων τήν του σωτή-
ρος γέννησιν χρυσόν και λίβανον και σμύρναν δους τω Κελθισάαρ και 
τω Μελχίω τοΤς μάγοις συν αύτοΐς και Γάσπαρ τον υ ιόν αύτου εις 
προσκύνησιν του παντεπόπτου θεού αποστέλλει έν Βηθλεέμ τή παρ' 15 
'Έλλησιν ονομαζόμενη 'Ήρα, καθώς ιστορεί Ευστάθιος ό περιπατητικός 
φιλόσοφος ό Άντιοχευς έκ τών παρά Άβαλζαφραμάνου του Πέρσου πονη-
θέντων, δν και ύστατος Άφροντιανός Περσαρμένης πυθαγορικός φυλόσο-
φος έπι της 'Αρκαδίου βασιλείας άγαθάς έπεκύρωσεν, βασιλεύοντος Περσών 
Άρινάτου και Παρσαργάρου του υ ίου αύτου. 20 

ί. 200. Συν|άγεται ουν ό πας χρόνος άπό 'Αδάμ εως κατακλυσμού γενεαι ι' 
ετη ,βσμβ', και άπό του κατακλυσμού εως οε' έτους του 'Αβραάμ γενεαι 
t' ετη ,αρνδ', και άπό οε' έτους 'Αβραάμ εως της έξ Αιγύπτου πορείας 
γενεαι ζ' ετη υλ'5 και άπό της εξόδου τών υιών 'Ισραήλ εως Δαυίδ 
γενεαι ! ετη χμδ' και μήν είς, και άπό του Δαυίδ εως της αίχμαλω- 25 

σίας τών υιών Ισραήλ έν Βαβυλώνι γενεαι ιδ' ετη φμδ' μήνας γ ; . και 
άπό τής μετοικησίας Βαβυλώνος εως του Χρίστου γενεαι ι δ' ετη υπε' 
μήνας η ' . Όμου γίνονται άπό 'Αδάμ εως τής ένσάρκου παρουσίας ' Ιη
σού Χρίστου του κυρίου ημών έτη 7εφ' γενεαι ξβ'. [ νΕχει ή γενεά 
ετη οβ' και ή Ολυμπιάς ετη δ'] 30 

Τα ουν άπό μβ' έτους τής βασιλείας Αυγούστου Καίσαρος ήγουν λα' 
ετει τής αύτου κρατήσεως έν Αίγύπτω ετη είσιν ούτως. 

Α ' Αύγουστος έβασίλευσεν έτη λοιπά ιδ'5 τα δέ πάντα έτη νε' έδω-
κεν ύπατε ίας ι γ'. 

Β ' Τιβέριος ετη κβ' ύπατε ίας θ'. 35 
Τω ουν ι ε' ετει τής Τιβερίου Καίσαρος κρατήσεως έβαπτίσθη ό 

Χριστός ύπό 'Ιωάννου του Προδρόμου έν τω 'Ιορδάνη ποταμώ ώρα ι' 
τής νυκτός αρχόμενος ώσει ετών λ' ; καθώς ιστορεί Αουκας ό ευαγγελισ
τής. Τα δέ άλλα ετη έκήρυξεν τό εύαγγέλιον τής βασιλείας τών ου
ρανών, κατώς ό ακριβής παρίστησι λόγος. Και ούτως έπι τόν εκούσιο ν 40 
και ζωοποιόν ανήλθε σταυρόν έν τω α! μην ι του έτους τής βασι
λείας Τιβερίου Καίσαρος έν τή του Πάσχα εορτή. Εΐτα άναστάς τή 
τρίτη ημέρα και όφθεις τοίς άγίοις μαθηταις και άποστόλοις άνελήφθη 
έν δόξη τή μ; ημέρα κατά τήν τών ιερών λόγων διδασκαλίαν. 

18 in cod. ποιθαγορικός. 
26 i n Cod. μήνες 
2 7 in cod. μετοικεσίας. 
2 7 in cod. οπε'. 
3 4 in cod. υπατίας. 

13 Византийский временник, т. XVIII 
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Г ' Γάϊος έτη б' ύπατείας б', έσφάγη δε έν παλατίω. 
f. 200 ν. Α' Κλαύδιος ετη ι δ' | ύπατε ίας ε7. 

Ε ' Νέρων ετη ιγ ' ύπατείας δ' και φυγών έχωσεν εαυτόν ζώντα. 
ΣΤ ' Γαλύας και "Ωθων και Βιτέλλιος έτος εν έσφάγησαν έν Τ ώ μ η . 
Ζ' Ούεσπασιανός έτη ι' ύπατείας θ' , εν έτει α' της βασιλείας αύτου ^ 

γέγονεν ή άλωσις Ιερουσαλήμ ύπό του υ ίου αύτου Τίτου μετά μστ' 
έτη της Χρίστου αναλήψεως. 

Η ' Τίτος έτη β' ύπατείας η ' , έσφάγη έν παλατίω. 
Θ' Δομετιανός ετη с ε' ύπατείας στ'. 
Γ Νερβας έτος α' ύπατείαν α'. ίο 
Ι Α ' Τραϊανός έτη ι θ ' ύπατείας στ'. 
I B ' 'Αδριανός έτη κα' ύπατείας δέδωκε γ' . Και ó 'Αδριανός πάλιν 

καθείλεν τα Ιεροσόλυμα, Έλίαν δε την πόλιν ώνόμασεν καί όδροπιάσας 
άπέθανεν. 

Ι Γ ' Άντωνΐνος ó Ευσεβής έτη κε' ύπατείας δ', · 
ΙΔ ' Μάρκος δ καί Άντωνινος έτη ιστ' ύπατείας ζ'. 
Ι Ε ' Κωμωδός έτη ι γ ' ύπατείας C'. 
ΙΣΤ 7 Περτέναξ καί Δείδιος οι δυο ίδικως έτος α', έσφάγησαν. 
ΙΖ ' Σεβήρος έτη с ζ' ύπατείας ε'. 
I H ' Γίττας έτος α' ύπατείας γ'. 20» 
Ι Θ' Άντωνΐνος ó Καράκαλος έτη ι ε' ύπατείας ε', έσφάγη. 
Κ' Μακρινός έτος α' ύπατείαν α', και ούτος έσφάγη. 
Κ Α ' 'ΑντωνΤνος Ήλιογάβαλλος έτη δ' ύπατείαν μίαν, έσφάγη έν 

'Ρώμη. 
K B ' 'Αλέξανδρος Μαμαίας παις έτη ¿γ' ύπατείας γ ' , έσφάγη. 25-
Κ Γ ' Μάξιμος έτη ύπατείας β', έσφάγη. 
ΚΔ' Βαλβιανός και Πουπλιανός και Γόρδιος έτος α'. 
Κ Ε ' Γορο4ανός έτη κε' ύπατείας γ', ήγξεν εαυτόν έν 'Αφρική. 
Κ Σ Τ ' Φίλιππος ετη ε7 ύπατείας γ7, έσφάγη έν κήπψ. Δέκιος έτος α' 

ύπατείαν α', έσφάγη έν Φόρω. зо 
KZ ' Γάϊος Γάλλος και Βουλουσιανός έτη γ ' ύπατείας ζ' και έσφάγη

σαν αμα. 
Κ Η ' Κλαύδιος έτος α' ύπατείαν α'. 

ί. 201. Κ Θ ' Αύρηλιανός | έτη ε' ύπατείας γ', έσφάγη. 
Α ' Κύϊντος και Τάκιτος και Φλοριανός έτος α' ύπατείαν μίαν, έσ-

φάγησαν έν Πόντω. 
Λ Α ' Πρόβος έτη στ' ύπατείας ε', έσφάγη., 
A B ' Κάρος καί υιοί αύτου Καρΐνος καί Νουμεριανός έτη β' ύπατείας 

στ', καί έσφάγησαν. 
Λ Γ ' Διοκλητιανός, και Μαξιμιανός ό καί Έρκούλιος, καί Κώνστας 40 

ó πατήρ του Μεγάλου Κωνσταντίνου, καί Μαξιαμιανός ó Ίόβης και 
Ούαλλερία ή γυνή, όμου οι πάντες έβασίλευσαν έτη κ' ύπατείας &'. 

[Όμου ol βασιλείς Τωμαίων μστ']. 
Διεκράτησεν ούν ή των Τωμαίων βασιλεία μετά τήν παρουσίαν του 

κυρίου ήμων Ίησου Χρίστου, τουτ' έστιν από μα' έτους της βασι- 45-
λείας Αυγούστου Καίσαρος έως της βασιλείας Διοκλητιανου καί των συν 
αύτψ κατά τον Άφρικανόν καί Εύσέβειον του Παμφύλου καί έτερους 
ακριβείς χρονογράφους όμου έτη σαη'. 

15 in cod. 'Αντώνιος. 
34 in cod. Αόριλιοτνός. 
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Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Ρ 2 Μ Η Σ ΟΙ Β Α Σ Ι Α Ε Ι Σ Η Τ Ο Ι Κ 2 Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν 0 Γ Π 0 Λ Ε 2 Σ 
Κ Α Τ Α Σ 9 Κ Ρ Α Τ Η Ν Κ Α Ι Ε Γ Α Γ Ρ Ι Ο Ν Τ Ο Ν Т О Г Ε Π Ι Φ Α Ν Ε 9 Σ 

Т О Г Σ Χ Ο Λ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ι 

Κωνσταντίνος ό Μέγας και πιστός βασιλεύς χριστιανών έβασίλευσεν 
ετη λβ7 ύπατε ι'ας εδωκεν ι η7. Εις το ι θ ' έτος της βασιλείας αύτοο εκ- δ 

σύνοδος α , ροτήθη ή πρώτη σύνοδος έν Νίκαια ύπό πατέρων τιη7 κατά Αρείου. 
Κωνστάντιος υιός αύτοο εις ϊνδικτον θ ' έβασίλευσεν έτη κε7 ύπα-

τείας ι α'. 
'Ιουλιανός ετη β' ύπατείαν μίαν, άνηρέθη έν Περσίδι. 
Ίοβιανός ορθόδοξος μήνας η7 ημέρας ι θ ' ύπατε ίαν μίαν. 10 
Ούαλεντινιανός ετη t β' ημέρας θ7 ύπατε ίας ι β7. 
Ούάλης ετη ι δ' ημέρας στ' ύπατε ίας στ'. 
Γρατιανός ανεψιός αύτοο ετη γ7 ημέρας γ7 ύπατείας ε7. 

1. 20J ν. Θεοδόσιος ό Μέγας ό Σπάνος ετη ι στ7 ύπατείας θ7. | Επί τούτου σύ
νοδος β7 έν Κωνσταντινουπόλει ύπό πατέρων ρν7 κατά Μακεδών ίου. *5 

[Σύνοδος β7 απέχει από της α7 συνόδου ετη ξ7]. 
Άρκάδιος ό υιός αύτοο ετη ιβ7 μήνας γ7 ημέρας ι δ7 ύπατείας ζ7. 
Θεοδόσιος ό υιός αύτοο συν Βαλεντινιανω έξαδέλφω αύτοδ ετη λδ7 

μήνας ια7, συνεβασίλευσε δε τω πατρι αύτοο ετη ζ7 μήνας γ7 ύπατείας 
κγ7. 'Επί τούτου σύνοδος γ7 έν Έφέσω ύπό πατέρων διακοσίων κατά 20 
Νέστωρ ίου. [Σύνοδος γ7 απέχει άπό της β7 ετη ν7]. 

Μαρκιανός έτη στ7 μήνας πέντε ύπατε ίαν μίαν. Έ π Ι τούτου σύνοδος 
τετάρτη έν Χαλκηδόνι ύπό πατέρων χλ7 κατά Ευτυχίου,και Διοσκόρου 
των ματαίων. [Σύνοδος δ7 απέχει άπό της τρίτης ετη t7] 

Αέων ό Μέγας ετη ιστ7 ύπατείας πέντε. Και μηνι Νοεμβρίω δωδε- 25 
κάτη σκοτήμερον έγένετο άπό διαφαύματος εως ώρας ε7, και εβρεξεν ό 
θεός τέφραν. Και Λέων ό βασιλεύς έστεψε Λέοντα τον εγγονον αυτοί) 
τόν υ ιόν Ζήνωνος. 

Λέων ό Μικρός ό υιός Ζήνωνος μήνας δέκα ύπατε ίαν εδωκεν μίαν, 
έν η έστεψε Ζήνωνα τόν ібюѵ πατέρα και έτελεύτησεν. 30 

Ζήνων ετη β7 και έξήλθεν άπό Κωνσταντινουπόλεως. Και τυραννικώς 
ό Βασιλίσκος έβασίλευσεν ετη β7 κα'ι έποίησε καίσαρα τόν υ ιόν αύτοο 
Μάρκο ν ύπατε ίαν α7, έκλεισε δε τάς εκκλησίας τών ορθοδόξων, τας μεν 
και κατέστρεψεν, ή ν δε ό Βασιλίσκος γαμβρός Ζήνωνος. Ζήνωνος δε άνελ-
θόντος άπό 'Ισαυρίας άπολεμήτως ως όρθόδοξον βασιλέα έδέξατο αυτόν 35 
ή πόλις παρευθύ. Και έβασίλευσε Ζήνων τό δεύτερον ετη ιγ7 μήνας ε7 

ύπατείας ε7. 
'Αναστάσιος εις ϊνδικτον α7 έβασίλευσεν. Τω δε πεντεκαιδεκάτω ετει 

της αύτοΰ βασιλείας ό στ7 αιών πληρούται, ·και γίνονται άπό 'Αδάμ 
ι. 202. ε|ως ιε7 έτους της βασιλείας Αναστασίου τα πάντα ετη ;στ . 40 

'Έστιν ου ν έν άνθρωποι ς όρθρος ο Άδαμ και εσπέρα 'Αναστάσιος, 
παντός γαρ ανθρώπου θάνατος εσπέρα, αίώνιον έπάγουσα πασιν υπνον. 
Έάν τις ύπνωση τούτοι τόν υπνον, δνπερ και Λάζαρος κεκοιμητο, τότε 
γίνεται κατ' εκείνον υιός αναστάσεως Χρίστου, ήστινος και τό όνομα 
κέκληται ό νυν ενταύθα βασιλεύς φερονύμως αναδειχθείς 'Αναστάσιος. 45« 
Φη?Ί γαρ Μωϋσής έν τη Γενέσει' „και έγένετο εσπέρα και έγένετο 
πρωί ημέρα έκτη, και συνετελέσθησαν ό ουρανός και ή γη και πας ό 

3 in cod. της Σχολαστικής. 
18 in Cod. Βαλεντιανώ. 
23 in COd. Χαλκιδώνι. 

15** 



19В 3 . Г. САМОДУРОВА 

κόσμος αυτών τη ημέρα τη ζ', [και εύλόγησεν ό Β-εός την ήμέραν την 
έβδόμην]5 ότι έν αύτη κατέπαυσεν άπό πάντίυν των έργων αύτου5 ων 
έποίησεν". Άπολυέσθ-ω λοιπόν πάσα έ^νών έπανάστασις, άγωνιζέσ&ω 
πάσα εθνών δυναστεία, ύπομεινάτω πάσα χριστιανών έλπίς. Λέγει γαρ 
ю κύριος* „έμέ δεΤ έργάζεσθ-αι, εως ημέρα εστίν". Της <εκτης> ουν 5 
•του κόσμου ημέρας πληρωθείσης, εύκαίρως και ή της ζ' άρξεται γίνεσ· 

. 

Ζ' Α Ι 2 Ν 0 Σ Η Α Ρ Χ Η 

'Αναστάσιος λοιπόν έβασίλευσεν ετη ιβ' μήνας τρεΐς ημέρας γ' ύπα
τείας γ ' . Ούτος εκαυσεν τα βιβλία του χρυσού και αργύρου περί την 10 
άνωτέραν στ' ινδικτον. 

Ίουστΐνος ó παλαιός ετη η ' μήνας η ' ημέρας κβ' ύπατείας β'. 
'Ιουστινιανός ετη λη' μήνας η ' ημέρας ι γ7 ύπατείας θ'. Έ π ι τούτου 

σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει ε' υπό πατέρων ρξε' κατά Σευήρου και 
'Οριγένους. [Σύνοδος ε' απέχει άπό της W ετη p']. 

'Ιουστΐνος ό Νέος ετη ιβ' μήνας δέκα ημέρας κ' ύπατείας δώδεκα. 15 
Τιβέριος ετη μήνας ι' ημέρας η ' ύπατείας β'. 
'Ιουστινιανός ό υιός Τιβερίου μήνας τρεΐς. 
Μαυρίκιος | συν Θεοδοσίω υιω ετη η ' μήνας ημέρας b' ύπα

τείας δ;. 
Φωκάς ετη ζ' μήνας ι' ημέρας δώδεκα ύπατείας στ'. 
Ηράκλειος ετη λα' ύπατείας ε'. Εις τό η ' έτος τής βασιλείας 

αύτοΰ έξήλ&ον οι Σαρακηνοί, άπό κτίσεως κόσμου έτους ;στρκζ' ίνδικτιό-
νος C'. 

νΕτους δε τρίτου τής βασιλείας αύτου ό Πέρσης τό πλείστον μέρος 
τής Τωμαίων παρέλαβε πόλεως, και τα Ιεροσόλυμα και τους σεβάσμιους 25 
τόπους ένεπύρισεν, και τα τίμια ξύλα έν Περσίδι απήγαγεν. νΕτει δε 
αύτου δωδεκάτω ό ^Коарбг^ άνηρέθη, και ή αιχμαλωσία και ό σταυ
ρός αν εκλήθη. 

Κωνσταντίνος και Μαρτινα έτος α! ύπατείαν α'. зо 
'Ηρακλής ό Νέος έβασίλευσεν ετη στ'. 
Κωνσταντίνος ό Δυτικός συν τοΤς τέκνοις αύτου Τιβερίω και Ήρακ-

λωνα ετη κζ' ύπατείας δώδεκα, άνηρέθη έν Σικελία. 
Κωνσταντίνος ό πατήρ Ιουστινιανού ετη ιζ7. Έ π ι τοότοο σόνουοζ 

έκτη έν Κωνσταντινουπόλει ύπό πατέρων po' κατά Σεογίον και Πύρρου 35 
τών μονοθελητών. [Σόνοοος στ' απέχει άπό τής ε' ετη ρλ'] 

'Ιουστινιανός ό υιός αύτου ετη δέκα. 
Λέων ετη γ ' . 
Τιβέριος ό και Άψίμαρος ετη C' ύπατείας γ ' . 
'Ιουστινιανός έκβληθείς πιότερον ύπό Αεο^τος έπέστρεψεν άπό Χερ- 40 

σώνος και έβασίλευσεν ετη στ' ύπατείας πέντε. 
Βαρδάνιος ό και Φιλιππικός ετη β' ύπατείαν μίαν. 

1 - 2 Эта фраза в Московской рукописи пропущена; нами взята из 
Дрезденской. См. М. Н. Крашенинников. Varia. LIV—LXV. ЖМНП, 
1916, дек. стр. 456. 

5. В Московской рукописи нет, вставлено М. Н. Крашенинниковым. 
См. ЖМНП, 1916, дек. стр. 456. 

б 7. Конец фразы не совсем ясен, М. Н. Крашенинников вместо 
αρζεται γίνεσ&ζι предлагает читать ару η γίνετε. См. ЖМНП, 1916, дек. 
стр. 456. 

15 in cod. Όρειγένου;. 
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Αρτέμιος ό και 'Αναστάσιος έτος α/ και έξεβλήθη. 
Θεοδόσιος ó Καλλιγράφος ετη ζ' μήνας η ' και έξεβλήθη. Γίνονται 

ούν από 'Αδάμ εως Θεοδοσίου ετη, στσκδ'. 
Αέων ó "Ισαυρος ó ματαιόφρων αιρετικός νέος ετη κε7. 

ί. 203. Ι Κωνσταντίνος ό υιός αύτου έτος α7 μήναν α' ό ΚαβαλΤνος λεγό- & 
μένος, και εξελθόντος αύτου από Κωνσταντινουπόλεως, τυραννικως Άρτά-
βασδος ό γαμβρός αύτου έβασίλευσεν ετη β7. Και πάλιν Κωνσταντίνος 
το δεύτερον έβασίλευσεν ετη λβ7 μήνας β' ημέρας κστ7, συνεβασίλευσε τω 
πατρι ετη κγ7 ύπατείας δύο. Τούτου τό σώμα εκαυσε Μιχαήλ ό ορθό
δοξος βασιλεύς υιός θεοψίλου μετά ετη οζ7 εις τα Μα<γι>στριανου έν τη 10 
πόλε ι. 

Αέων ό υιός αύτου ετη ε', συνεβασίλευσε τω πατρι ετη κγ7. 
Κωνσταντίνος υιός Λέοντος, εγγονός Κωνσταντίνου, δισέγγονος Λέον

τος συν τη μητρί αύτου Ειρήνη ετη ι7. Ό αυτός Κωνσταντίνος άνευ 
της μητρός αύτου ετη ζ7, έτυφλώθη ύπό της ιδίας μητρός. 15 

'Έτ ι Ειρήνη ή μητήρ αύτου μόνη ή και άνορθωσαμένη τας αγίας 
κα ι σεπτας εικόνος ετη ε7 ύπατείας α7. 'Επί ταύτης σύνοδος ζ7 υπό πα
τέρων τν7 έν Νικαία κατά είκονομάχων και κεντουκλάδων και κριθήνων. 
Έξεβλήθη ύπό Νικηφόρου. [Σύνοδος ζ7 απέχει άπό της στ' ετη ρκβ7]. 

Νικηφόρος ετη θ7 έσφάγη εις Βουλγαρίαν. 20 
Σταυράκιος ό υιός αύτου μήνας β7 έπ^βουλεύθη φόνω ύπό Προκο-

πίας αδελφής αύτου ύΐυό φαρμάκου πληγείς. 
Μιχαήλ ό γαμβρός αύτου συν Θεοφύλακτο) οι φ ό και γεγονώς άβ-

βας έτη β' και έξεβλήθη ύπό Λέοντος 'Αρμενίου. 
Λέων 'Αρμένιος συν Κωνσταντίνο) υίω του Σαββατίου ετη ζ7 μήνας 25 

στ' έσφάγη έν παλατίω. 
Μιχαήλ συν Θεοφίλω υίω ετη ια7 ύπατείας τρεΐς. 
Θεόφιλος καταμόνας έτη δώδεκα ύπατείας β7. 

1. 203 ν. | Θεοδώρα ή ορθόδοξος συν Μιχαήλ τω υίω αυτής και συν ταΐς 
θυγατράσιν ετη ιβ' ύπατείας β7. 30 

Μιχαήλ καταμόνας ετη ι β', έποίησε δε καίσαρα Βάρδαν τον θείον 
αύτου, και πάλιν εσφαξεν αυτόν έν κήποις ,καί έστεψε Βασίλειον, και 
έσφάγη υπ' αύτου Βασιλείου έν παλατίω τω Πέραν. 

Βασίλειος μετά Μιχαήλ του στέψαντος αυτόν έτος α7 μήνας δ' και 
καταμόνας συν Κωνσταντίνο) και Λέοντι τοΤς τέκνοις αύτου ετη ι θ7 όπα- 35 
τείας δ7. 

Λέοίν υιός Βασιλείου συν Άλεξάνδρω τω ίδίω άδελφω μετά θάνα
τον του πατρός αυτών Βασιλείου. 

10 in cod. Μαστριανοΰ, конъектура Β. Η. Бенешевича. 
24 in cod. Άρμένης. 
2 5 in cod. τω Σαββατίω. 


