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ЖреЬпслоЯи

При выборѣ отдѣльныхъ гимновъ, молитвъ, 
пѣснопѣній, а равно и отрывковъ изъ нихъ не имѣ
лись въ виду преимущественныя достоинства или 
разныя степени ихъ совершенствъ но содержанію, 
но вниманіе обращалось на риторическое постро
еніе извлеченій, на лексическій матеріалъ, на сла
вянскій переводъ, на общеизвѣстность этого пере
вода и под., чтобы при подробномъ объясненіи 
этихъ, по моему мнѣнію, выразительныхъ примѣ
ровъ удобно было-бы дѣлать болѣе или менѣе 
общія замѣчанія о нѣкоторыхъ особенностяхъ 
церковно-греческаго языка и славянскаго перевода. 
Оцѣнивать богослужебныя книги па содержанію 
и на этомъ основаніи одно въ нихъ рекомендовать 
какъ особенно поучительное, а другое обходить 
въ нѣкоторомъ родѣ поучительнымъ молчаніемъ 
“ Л ™  мнѣ мои незавидныя богословскія



и ерминевтически ι) правильному изъясненію тво
реній мужей церкви. Впрочемъ на случайныхъ 
отрывкахъ, имѣющихъ своею главною цѣлію въ 
данномъ случаѣ риторико-стилистическія задачи, 
ед ва-л и  и богословски компетентныя лица со
чтутъ дѣломъ подходящимъ уяснять содержа
тельное величіе нашихъ богослужебныхъ книгъ, 
возстановлять изъ этихъ тетЪ га  сіі^есіа образъ 
вѣчнаго совершенствованія, входить въ православ
но-точныя опредѣленія того, что во всѣхъ писа
ніяхъ должно составлять единое на потребу всякаго 
человѣка, независимо отъ его индивидуальности, 
національности, мѣстопребыванія и под. При томъ 
же сюда не вносились, за исключеніемъ не мно
гихъ повседневныхъ молитвъ, и такіе общеиз
вѣстные гимны, которые, хотя и заслуживали бы 
ио нѣкоторымъ выраженіямъ греческаго текста 
подробнаго разбора, но славянскій переводъ кото
рыхъ совершенно ясенъ и даже во всѣхъ частныхъ 
развѣтленіяхъ основной мысли для всякаго вразу
мителенъ. Не включались сюда и такія пѣснопѣнія, 
синтаксически тревожные обороты' которыхъ, по- 
видимому, нарочито заимствованы изъ какого ни- 
будь каноническаго ветхозавѣтнаго писанія * 2): изъ

*) Въ противорѣчіе съ рейхлиновскимъ и обыч
нымъ церковнымъ произношеніемъ у насъ даже въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ извѣстная наука называется 
г е р м е н е в т и к о й  или даже г е рм и н е вт н ко й, 
хотя не читается: Г е р ы о л а й, Г е р м і й, Г и и и о л и т ъ 
и под.

2) Наир., въ выраженіи: и о й т е Г о с и о д е в и 
в ся  з е м л я  (ασατε τω Κυρίω πασα ή γη), слѣдовало 
бы и по правиламъ греческаго синтаксиса оговорить
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.боязни поставить свое объясненіе въ неожиданное 
противорѣчіе съ очень возможнымъ вліяніемъ ев
рейскаго языка на конструкцію этихъ, такъ ска
зать, сакральныхъ выраженій я оставлялъ въ сто
ронѣ и подобныя пѣснопѣнія.

Не выдѣляя главныхъ мыслей отрывка, если 
пнѣ по моему мнѣнію, не обусловливаютъ особен
ность конструкціи, не сопоставляя параллельныхъ 
мѣстъ, коль скоро сравненія эти не подкрѣп
ляютъ синонимическаго или риторическаго замѣ
чанія, я прилагалъ главнымъ образомъ свои усилія 
къ тому, чтобы покрайней мѣрѣ со стороны грамма
тики въ общеизвѣстныхъ богослужебныхъ книгахъ 

рпгае зіпі ріаіеае, пііііі и! теіШапШшз оЬвіеі;.
Нѣсколько связныхъ извлеченій изъ житій 

Святыхъ, не представляющихъ для чтенія затруд
неній ни по формѣ изложенія ни по содержанію, 
показались пригодными для этой книги въ томъ 
отношеніи, что доставляютъ удобную возможность 
объяснять преимущественно тѣ слова (вокабулы), 
знакомство съ которыми, какъ своего рода техни
ческими выраженіями, необходимо при чтеніи въ 
греческомъ оригиналѣ житій, напр., столпника, 
исповѣдника, святителя и др., а равно сообразо
ванныхъ съ ними по содержанію кондаковъ, тро-

множеств. ч. сказуемаго при единственномъ числѣ подлеж., 
но въ "Εορτοδρόμ-ΐον Νιζ-οΒήμου του Αγιορείτου (иногд.
'А.уюрЬои=Святогорца и преимущ. Аѳонск.) при этомъ 
мѣстѣ сдѣланы точныя ссылки на Псалмы, Пророк. 
Исаію и под. для утвержденія полной неприкосновен
ности и многозначительности именно такого выраженія.
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парей и под. Нерѣдко разъясненіе греческихъ 
словъ требовалось даже болѣе въ видахъ славян
скаго, чѣмъ греческаго текста; напр., значеніе 
слова ревнообразникъ правильно понимается только 
изъ сопоставленія съ греч. ζηλότυπος (=аети1и8, 
аетпіаіог; не могущій изъ любви къ кому н. пе
реносить соперниковъ, диі гіѵаіез раѣі педиіі, реа- 
нитель— г̂ікытГіС или руск. ревнивецъ и под.), при
чемъ иногда и контекстъ рѣчи не легко обнару
живаетъ точное значеніе рѣдко употребительныхъ 
славянскихъ словъ, поставленныхъ рядомъ съ 
единично употребленными въ переводѣ (άπαξ είρη- 
,μένα) словообразованіями.

Уже изъ сказаннаго можно заключить, что 
комментаріи и примѣчанія мои должны во мно
гомъ отличаться отъ тѣхъ объясненій, которыя 
мы привыкли встрѣчать въ подстрочныхъ при
мѣчаніяхъ къ греческому или латинскому тексту 
классическихъ писателей. Дѣйствительно, тамъ 
предполагаются и текстъ и переводъ равно неиз
вѣстными, всегда имѣется въ виду, что по мѣрѣ 
точности и полноты толкованій текста читатель 
приведется и къ соотвѣтственно точному переводу; 
для меня же дѣло было почти въ обратномъ видѣ: 
греческій текстъ тоже неизвѣстенъ, но переводъ 
этого текста не только извѣстенъ въ своемъ об
щемъ содержаніи, но усвоенъ наизусть съ изыс
канно буквальною акрибіею, такъ что въ боль
шинствѣ случаевъ вождѣленнымъ кондемъ для меня 
было то, что у другихъ толкователей совершенно 
естественно почитается точкою отправленія. Рѣшая 
такія задачи, рѣшеніе и искомое которыхъ уже
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хорошо извѣстны, я принужденъ былъ во многихъ 
случаяхъ, по требованію того или другого отрывка, 
отступать даже отъ своего собственнаго плана; 
иногда только по окончаніи объясненія къ гре
ческому тексту и по сравненіи его съ славянскимъ 
переводомъ я могъ видѣть, что одно не содѣй
ствуетъ другому, а потому, раздравъ рукописаніе 
(σχίσας το χειρ όγρ α φ ον), долженъ былъ ОПЯТЬ прини
маться за тоже дѣло, но уже съ противополож
наго конца. Внимательный читатель замѣтитъ эти 
мѣста, но по всей вѣроятности замѣтитъ онъ 
также и то, что книжонка эта не составляетъ, 
такъ сказать, косвенной рѣчи чьихъ нибудь пря
мыхъ трудовъ и знанія: по крайней мѣрѣ въ на
шей ученой и учебной литературѣ мнѣ не извѣстна 
ни одна книга приблизительно такого же содер
жанія. Въ западно-европейской литературѣ сущес
твуетъ порядочное количество изданій, сборниковъ 
и извлеченій даже изъ твореній тѣхъ писателей, 
которые преимущественно у насъ должны были бы 
являться со всяческими учебными приспособленіями. 
Однакожъ предлагаемый мною трудъ имѣетъ, быть 
можетъ съ величайшимъ для себя рискомъ, очень 
мало общаго съ изданіемъ, напр., Зіигг’а (ай 
айоіебсепіеб, Вазіііі Ма&пі огайіо йе тойо е Ііі- 
іегіз &гаесІ8 иШйаІет регсіріепйі), ЬоіЫюІг’а. 
(эта же рѣчь съ нѣмецкимъ анализомъ и примѣ
чаніями), или, напр., Каузег’а (іпизит зсЬоІагит 
Ароіо^еіісиш А. ТегЫІіапі) или—Ьоиіб Ваийе* 
(съ франц. примѣч.); не походитъ даже на очень 
родственную по содержанію кн.: ТЬе §геек Іііиг- 
£Іев, сЬіеЙу ігош огі^іпаі аиіѣогШез Ъу С. 8ѵаіп-
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доп, Мазіег οί СЬгізі; Соііе^е, явившуюся только, 
въ ’прошедш. 1885 г. въ числѣ многихъ другихъ 
изданій о£ ѣііе СатЪгісІее ІІпіѵегзіІу ргезз £ог 
8сЬооІ8 апсі соііеде.8 и под. Читателю придется, 
можетъ быть, извинить меня и за нѣкоторыя 
подробности; конечно, ссылки на учебныя книги 
значительно сократили бы примѣчанія, но соста
вители и передѣлыватели нѣмецкихъ руководствъ 
для русскихъ гимназій тщательно устраняли всѣ 
тѣ замѣчанія, которыя хотя кратко въ нѣмецкомъ 
оригиналѣ касаются новозавѣтнаго греческаго 
языка, причемъ такая секуляризація проведена 
даже и въ руководствахъ для духовно-учебныхъ 
заведеній. Не излишне было бы сопоставить въ 
этомъ отношеніи наши греческіе учебники, напр. 
съ 8с1ш1§гатшаШі Вашпіеіп’а, съ краткими англій
скими (кларенд. издан.), зесі—шапиш сіе Шшіа... 
пусть объ этомъ предметѣ поговорятъ когда ни- 
будь другія, дѣйствительно удобообрагцателъныя 
уста (ευοίνητον στόμα)!

Нѣкоторыя возраженія на пріемы моихъ 
объясненій, на попутныя дополненія къ нимъ и 
под. я предугадываю, но входить въ разъясненіе 
этихъ гаданій считаю теперь неумѣстнымъ; во вся
комъ случаѣ будутъ мало поучгітельны для меня тѣ 
замѣчанія, которыя укоризненно станутъ отмѣчать 
только излишества въ комментаріяхъ: я не имѣлъ 
цѣлію разнаго рода ссылками въ пустое простран
ство возбуждать въ читателѣ сѣтованія на бѣд
ность нашей литературы необходимѣйшими учеб
ными пособіями. У меня, напр., занесено и при 
мало подходящихъ случаяхъ до сотни такихъ
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греческихъ словъ, которыя не помѣщены даже 
въ большемъ словарѣ Папе, но если бы былъ 
подъ рукою извѣстный словарь Еранмера, пос
лѣдній ̂ выпускъ котораго, кажется, уже вышелъ 
въ новомъ изданіи, то я включилъ-бы въ ком
ментаріи еще болѣе такихъ словъ, которыя преи
мущественно свойственны языку этихъ извлеченій.

Перифразъ реченій текста многими подобо- 
значными греческими и латинскими словами, часто 
даже безъ синонимическихъ различеній, дѣлалъ я 
съ тою цѣлію, чтобы помѣщенные отрывки могли, 
служить задачами для перевода на латинскій 
языкъ, причемъ одно и тоже можно видоизмѣнять 
въ переводѣ^ т. е. или переводить возможно бук- 
вальнѣй, или съ соблюденіемъ латинской топики, 
или наконецъ можно переводить такъ, чтобы ла
тинскія фразы, при правильной передачѣ содер
жанія,- хорошо соотвѣтствовали бы общеприня
тому у насъ напѣву, безъ искаженія латинской 
просодіи и съ сохраненіемъ даже мѣста тѣхъ 
выраженій, которыя и по славянски оттѣняются 
ритмомъ указаннаго гласа (ήχος). И сами слага
тели каноновъ, тропарей и под. были, какъ видно,, 
строгими блюстителями установленныхъ напѣвовъ; 
напр., Св. Еосьма Маюмскій, прибывъ въ Антіо
хію и услышавъ въ Церкви свой канонъ на Воз
движеніе (ΰψωσις) Креста Господня, исполняемый 
не по тому напѣву, который означенъ, счелъ 
своею обязанностію указать антіохійскимъ Хрис
тіанамъ на ихъ ошибку. Но такъ какъ замѣчанія 
Святителя не были уважены и ему не вѣрили, что 
онъ самъ есть составитель этого канона, то Св*



_ΥΙΙΙ_

Косьма составилъ другую 9-ю пѣснь на послѣднія 
4 буквы хорошо извѣстнаго ему акростиха (ό δια 
βρώσεως του ξύλου... снѣдію древа..), такимъ обра
зомъ, говоря его же словами, вопреки написавъ 
непобѣдимое оружіе (по греч. впроч. επ’ εύρους...).

ГГриход/ггся думать, что и составъ примѣчаній, 
и наборъ примѣровъ, и общія правила стихосло
женія и даже самое заглавіе этой книги (почему 
и прошу—ея (іаз \Ѵезеп аиз (іеш Нашеп пісѣі 
Іевеп) потребуютъ исправленій и дополненій; съ 
своей стороны я только желаю, чтобы трудъ мой 
оказался пригоднымъ къ поправкамъ. Но каковы 
бы ни были недостатки предлагаемой книги, они 
и зловѣщей своей массой не могутъ домрачить 
истиннаго пониманія нашихъ учебныхъ потреб
ностей Его Превосходительствомъ Г. Попечите
лемъ Кіевскаго Учебнаго Округа С. П. Голубцо
вымъ, довѣрчивому порученію и радушной по
мощи котораго книга эта и обязана своимъ вы
ходомъ на свѣтъ Божій.

КІЕВЪ.
1886 г. 30 Янв.

Н. Фокковъ.



Έξεγειρό[χενος 1) του υπνου, άναχώ- 
ρησον 2) της κλίνης 3) καί είπε*

Δι1 ευχών 4) των αγίων Πατέρων ήρ,ών, 
Κύριε Ίησου Χριστέ, ό Θεός ή[χών, έλέ- 
ησον 5) ή[χάς. Ά[χήν.

"Άγιος δ Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος 
αθάνατος έλέησον ή[χάς.

Δόξα 6) Ιΐατρί καί 'Υιω καί Άγίω 
11νεύρ.ατι καί νυν καί αεί καί εις τούς 
αιώνας των αιώνων 7). Ά[χήν.

Παναγία Τριάς έλέησον ή[χάς, Κύριε 
ίλάσδητι 8") ταΐς ά[χαρτίαις ήρ,ών, Δέσποτα 
συγχώρήσον 9) ταΐς άνοράαις ή[λών, Άγιε 
έπίσκεψαι10) καί ’ίασαι41) τάς άσδενείας 
ήρ,ών έ'νεκεν 12) του όνό[χατός σου.

ι
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1) ’Εξεγείρομαι (ра88.) ехреі‘£І8СОѴ, еХ8Ш*о-о, сіе- 
8Ш*§о; аорист.: έξηγέρθην=έξηγρόμην преимущественно 
употребл. о просыпающемся безъ постороннихъ 
побужденій ^и і пои ехсііаЬив, веб виа вропіе ехрег- 
^івсііиг): π̂νου вошішв (8ор-ііив=сонъ=сыіатн)
поставл. ^епеііѵив зеуипсііопіз или зераіаііѵиз (см. 
прим. 1).—2)=άποχα>ρέω, απέρχομαι, άπειμι, отправля
юсь, ухожу (съ опредѣленною цѣлію), οιχεσΟαι удалять
ся, исчезать (даже о неодушевленныхъ предметахъ: 
вѣтрахъ, стрѣлахъ; объ умершихъ—преставиться и 
т. д.; έρρειν пои ев( вішріісііег іге, веб асЦипсіа поііопе 
іаебіі еі; шоіевііае: άφίσταμαι, аЬео, бівсебо, геітосебо, 
ге£>тебіог; άναχωρεΤν έπ эГхои (іошіші ве гесіреге= 
убраться домой—геѵегіі, ве сопіеіте. Обыкновенно 
ГЛ. άναχωρέω сочиняется ИЛИ съ иредл. εις, προς 
(куда?), или с’ь από, εξ и ^епеііѵ. вещнсгіошв безъ 
предлога (откуда?); άναχωρητής 6 отшельникъ, пус
тынножитель, (ςιιΐ іп весевви, іп воіікібіпе ѵіѵіі).— 
3)=λέκτρον, κοίτη (койка), κλισμός, κλιντήρ, ευνή Іесіив 
іи і̂ ио гесіінагі, бесишЬеге роввишив, сиЬіІе, Іогив; 
κλινική—иЪі шесіісі іп 1ес£и1ів бесишбепіев ае&тоіов 
іпѵівипі еі синий (Οεραπεόουσι).— 4) διά съ род. мо
жетъ переводиться русск. творит. или тоже родит. 
съ предл. изъ-за; εύχή=οέησις, просьба (въ опредѣ
ленной нуждѣ) προοευχή: άρά, заклинаніе, умоленіе, 
εύχωλή, όέημα огаііо, вирріісагіо. ре£Шо, берге- 
саѣіо, ѵоЪиш, ргесев—иногда и греч. ріигаі. ευχαί; 
ευχάς διά χειρος λαβείν подойти подъ блаюсловеніе=■ 
Ъепебісііопепі рег шапив (ішровШопеш) ассіреге. 
Въ нѣкоторыхъ греческихъ выраженіяхъ διά съ 
родит. совершенно однозначно русск. черезъ съ 
род. διά τετρακοσίων ετών черезъ, т. е. спустя 400



3

лѣтъ (ІЯОСіО;— σιά Βέκα επάλξεων πύργο* черезъ 10 
амбразуръ были башни: т. е. между каждой баш
ней было 10 амбразуръ (Нук.); λέγοντες Вія άγγελο;ѵ 
передавая черезъ гондевъ(Герод.). Такія выраженія 
особенно часты у церковн. писателей.—5 )=οίκτείρω 
сожалѣю, οικτίζω побуждаю къ жалости, έλεειν не толь
ко сожалѣть сердечно, но и на дѣлѣ обнаруживать 
свою сострадательность, шізегеог, ше гаівегеі; σπλαγ- 
χνίζομαι тівегісоггііа ех іпіітів ѵіясегіЬив (σπλάχνα νίδ- 
сега утроба—иі сог, .іесиг рн1то,=в-н-утренности) 
ргоіесіа соштоѵеог; εύσπλαγχνία благоутробіе, апіші 
ргаевіапііа, апітіш а<1 пшегапгішп ргопив.—6) Обы
кновенно при όόξα (собстп. мнѣніе, сужденіе, взглядъ 
зеиіепііа, оріпіо, ^ініісіит) бываетъ прилагательное 
указывающее, какая именно слава разумѣется (ап 
іп Ьопаш, ап іп т а іа т  рагіет ассіріаіиг). Но и 
у классич. писателей нерѣдко δόξα ровнозначно 
αγαθή ИЛИ έσθ'λή όόξα, εύόοξία, κλέος, εύκλεια, έπαινος и 
т. и. (См. прим. 3).—7)=іп аеіегпшп, іп регре- 
Іішш, іп ваееиішп, аеѵипі=аіі*>ѵ, αίεί или а£і--ае1ег- 
пиз БИ. ае(ѵі)1егіш8, аеіав (изъ аеѵііаз); άϊόιότης 
напр. ψυχής—ή αθανασία αυτής Родительный падежъ 
однозначущаго и однокореннаго имени показы
ваетъ. что имена эти должно принимать въ пол
номъ смыслѣ слова, со всѣмъ количествомъ тѣхъ 
признаковъ, которые возможно представить въ 
общемъ объемѣ или родѣ понятія: άναξ άνάκτων или 
βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προ
σέρχεται царь царей (=царь надъ царями=царь 
изъ царей) и господъ господствующихъ прихо
дитъ■; εορτών εορτή και πανήγυρις έστι πανηγύρεων
праздниковъ праздникъ и торжество есть торжествъ.
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Подобное удвоеніе (αναδιπλωσις) составляетъ какъ 
бы превосходную степень въ понятіи имени су
ществительнаго, при чемъ такимъ-же оборотомъ 
усиливается иногда и превосходная степень при
лагательныхъ: μακάρων μακάρτατε.  ̂Сравн. русск.
день-деньской.—8) Ітрегаііѵ. аог. ιλάσΒητι (иногда 
ίλαθι И даже у ПОЭТ. ΐληθι) ргорІНі18 8І8 8. Йа8=а6у- 
γνωθί μοι)— 9) Здѣсь сопсейе, і§по8се, ѵепіаш <1а; но 
можетъ означать также іпсіиі&ео, 8іпо, регшіПо.— 
10)=έφοράω,—откуда έφορος іп-вресіог, ша§І8Ігаиі8 
(ЬасеЙаетОПІОгит.), επιβλέπω, Οεάομαι, ένΟυμέομαι іп- 
УІ80, ѴІ8ІІО, іпзрІСІО, Іиеог, ѵісіео; επίσκοπος іпзре- 
СІог, Іиіог =  επόπτης; у Гомера, нанр. о богахъ: 

.μάρτυροι (здѣсь φύλακες) έσσονται και επίσκοποι αρμό
ν ιάων (II. XXII, 255); о высшихъ распорядителяхъ, 
Напр. у ІІлут. (РегІСІ. С. 13): πάντα διεΐπέ και πάν
των επίσκοπος ην Φειδίας ошпіа асІтіиінІгаЬаі еі 
отпііш сиг і̂ог егаі; у Гомера, II. XXIV, 729): 
ή γάρ όλωλας επίσκοπος регіІ8Іі (ίιι, Ііесіог) сизІ08 
(игЬІ8 Тічуапае)! затѣмъ έπίσκοποι=έπιστάται=έπόπ- 
ται του ποιμνίου, т. е. οί τών ψυχών ποιιμένες; προεστώ- 
τες (апіібНІез), диі сеіегьз ігаігіЪиз іп еоеілі (сои- 
сіііо) ргаеегапі. У Персовъ έπίσκοποι=οί βασιλέως 
οφθαλμοί. Но επίσκοπος ОТЪ έπι и σκοπός=τέρμα, τέ- 
λος=асι 8Соршп, Ііпеш, Іегтіпшп Іешіепз—εύστο
χες удачный, прямой, іеііх іп ΠιημοηιΙο зсоро, іа- 
сіііаікіі регііиб, (1ігес1іі8.— 1 1)=0εραπεύω, άκέομαι іпе- 
Йеог, 8апо, сиго.— 12) ένεκα=είνεκα=ένεκεν саіШ 
8. §гаііа сиш £епе1., ουνεκα сего ради, τοΰνεκα= 
τουτου ένεκα=διά τοΰτο=όιό=τθΓθ ради или тѣмъ.

Примѣчаніе 1-е. При глаголахъ, означ. отдѣ
леніе, удаленіе, устраненіе и под., чаще всего въ
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сложеніи съ предлогами, греческій родит. соотвѣт
ствуетъ латинскому аЫаі. зезипсііопгз 8. зерага- 
ііѵиз. Но предъ этими родительными, какъ и предъ 
латипск. аЫаІ., могутъ также быть и соотвѣтствен
ные иредлоги: έκ, από— аЪ, бе и др. Сравн. русск. 
выраженіи: лишиться чести, чуждаться сообщества, 
отрицаться СЛТДНЫ (άποτάσσεσθαι τι]ί σατανά ѵеШІПІІаге, 
а 8е 8шшиоѵеге), избѣгать городовъ, и нод.

Примѣч. 2-е, То τρισάγιον тристое=£ег вапсіліа 
сапЬиу, такъ какъ въ этой краткой, повседневной 
(циі саііНі8 соШіе ошпіЪив СІігіуНапіз сіесапіапбиз 
евО молитвѣ троекратно повторяется άγιος.

Έπί του έν άγίοις (иЖС Но) ΓΙρόκλου (РаП’ІагсІіа 
Οοηδ(αΐΐΗΐΐθρο1ί(αηΐΐδ) σεισμοί κινήσεις τής γής, Іеггае 
ШОНіу) γεγόνασι μεγάλοι έν τή Ιίονσταντινουπόλει επί 
τέσσαρας μήνας, ώστε φοβηΟέντες (реіѢеггШ, Ншегбев) 
οι Βυζάντιοι έφυγον έξω τής πόλεως καί ήσαν προσκαρτε- 
ρσόντες (ιιΐ а88І(1ие, ша§па с и т  ІоІегапНа регзеѵе- 
гагеій) μετά του επισκόπου έν ταΐς λιταΐς ("ІИ ргесІЪиз, 
Ιϋίππΐδ), κλαίοντες (ѵосііегагбеу, ехсіашапіез) προς 
τον Θεόν. Έν μια ουν (циабаш ΘΓβ'Ο СІІе) κυμαινόμενης 
(Йисбиаібе) τής γης καί παντός του λαού κράζοντος 
(сіашаіие, ѵосііегапіе) το Κύ ρ ι ε  έ λ έ η σ ο ν  έκτενώς 
^έμμενώς, сошіапіег, ІПІеіШІиз), περί ώραν τρίτην ά<ρνω 
(άδοκήτως, εξαπίνης, δΙίΜΙο, ГврепЬѳ) πάντων όρώντων, 
συνέβη (сопЫ^’ІІ, ассІ(ІІѢ) ύπο Οεί :ς ουνάμεως άρΘήναι 
(ІОІ1І, аиІСГГІ) τινά νεανίσκον εις τον αέρα καί άκοϋσαι 
θείας Φωνής παραινούσης (ехііоіѣапіет , тоііеіііеш ) 
αυτόν άναγγειλαι (έπικηρΰττειν) τω λαω λιτανεύειν ούτως 
(ιιί уирріісагепі;, бергесагеігіиг, Шапіаз іасегепі; 
8Іс): 'Αγιος о Θεός, άγιος ισχυρός κτλ., μηδέν έτερον 
προστιΟέντας (арроііеіііеу). 4) δ’ έν άγίοις Πρόκλος ταυ-
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την δεξάμενος την άτκφασιν (Дісйопет, ІШЗЗШП, зепіеп- 
ііаш) επετρεψε (ргаесерй) τω λαω ψαλλειν ουτω, καί 
ευθεως (з£а£іт, зиЬііо) άπεστη ο σεισμός.

Примѣч. 3. Это такъ называемыя (ѵосаѣиіа 
или) ѵосез шесііае; напр. у Цид. ѵаіеідісіо безъ 
всякихъ опредѣленій (аЛѵегза, іпйгта, §гаѵіз, іп- 
сотшогіа) иногда означаетъ нездоровье (ціюсі аиіеш 
ін со11е§'іо позЪго под айініззез, ѵаіеішіщеш гез- 
ропсіео саизаш.. ініззе. И въ русск.: его здоровье мѣ
шаетъ ему бывать часто въ собраніи,— слѣдуетъ 
подъ словомъ здоровье безъ всякихъ даже опре
дѣленій понимать іп таіаш  раіѣеш— нездоровье.

§ 2.

Ευχή Κυριακή, ога+іо с іо т іп іс а .

Πάτερ ήρ.ών о εν τοις ούρανοΐς. 
Άγιασθήτω 2) τό όνο(χά σου, έλθέτω 3) ή 
βασιλεία σου, γενηθήτω 4) τό 9έλη[χά 5) σου 
ώς έν όύρανω καί επί τής γης 6). Τον 
άρτον ή[χών τον έπιουσιον 7) όός ήμΐν σή
μερον, καί άφες 8) ή[χΐν τά  οφειλή[χατα 
ή[λών ώς καί ή[χεις άφίε[χεν τοις οφείλε- 
ταις η[χών. Κ αι [χη είσενέγκφς ήιχάς εις 
πειρασμόν 10), αλλά ρΰσαι 11) ή|χάς από 
του πονηρού. "Οτι σου εστιν ή βασιλεία
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χ,αί ή δύναρκς καί ή δόξα [του Πατρός
καί του "Γιου καί του 'Αγίου Πνεύματος, 
νυν καί αεί καί] εις τούς αιώνας των 
αιώνων. Άρ,ήν.

См. нрим. 4— 2) αγιάζω — άγιόω вапеіиш 
ѵесЫо, вапсШісо, сопвесго, вераго или весегпо аіі- 
диісі а сопшшпі еі ргоГапо иви; гесіріо аіщиет іп 
питегиш Беі сІі1ір:епІІ88Ітопші οιι1ίοϊ,ιιπ ι= ή γ ,.ασ- 
μένοι СЬгівііапі ѵосапіиг и! рориіив І)ео васег 
(αγνός); άγιασΟήτω =  οοξασθήτω 8апсШІсеІД1Г, ^ІОГІЙСѲ- 
іиг. Св. Іоаннъ Зл.: ούχ αγιασμού προσθήκην (пОП 
аіщиосі а(ІсН1ашепЦіт 8. іпсгетепіиш вапсіііаііб 8. 
яап сІІШ О П Іае) χαριζόμεθα τω Θεφ έν τφ λέγειν* άγιασ
Οήτω το δνομά σου, άλλ’ ώσπερ οι βασιλευσι τάς ευφημίας 
(1аис1іЪи8 сеІеЪгапіев в. ргаеЛісапІев) προσφέροντες 
καί βασιλέας (царями) καλουντες ουχ δ μή εχουσι χαρι- 
ζοντες (поп ісі цио(1 ηοη ЬаЪеапі 1аг§іипіш\ арро- 
Ш Ш І), άλλ1 δπερ έχουσιν ευφημουσιν (8иштІ8 ѵегѢІВ 
ехІоИипІ)* ουτω και ήμε'ις' ου την ουκ ούσαν άγιασυνην 
προσφέρομεν τψ Θεψ, λέγοντες* άγιασθήτω το δνομά σου, 
αλλά την ουσαν δοξάζομεν. Это толкованіе ТОЧНО И 
полно выражается славянск. возврати, зал.—да свя
тится.—3) Это и нослѣдующія ітрегаііѵі собств. 
рге аігѵі; впрочемъ (по Присц.): ітрегайѵив е8І 
дио ітрегатив а1іІ8, иі ІасіапІ аіщиісі ѵеі раіі- 
апіиг (пусть соизволятъ); воіешив епіт поп 80Іит 
ітрегапіез, вей еііат огапіез ваерІ88Іше ео (т. е. 
ітрегаііѵо) иіі.— 4) Аор. έγενήθην форма позднѣй- 
ΙΠΗΗ=έγενόμην.— 5) βούλησις, Οέλησις, σκοπός ѵоІІШІаз, 
іпіепііо, ргоро8І(дш.—6) Послѣ нарѣчій или прила-
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нательныхъ, означающихъ сходство, подобіе, 
наковость или равенство, ставится при второмъ 
сопоставленномъ т. е. уподобляющемъ имени или 
членѣ сравненія соедин. союзъ.καί, подобно, слѣд., 
латинскому аісріе или ас (вм. и£, сріат) послѣ 
рагііег, (ііѵегзиз, ае^иив, аеііие и др. Напр. οί 
άλλοι ποιηταί ούχ ομοίως πεποιήκασι (зсгірвегипі) και 
"Ομηρος. Παραπλήσια (вІШІІІа) έπεπόνΟεσαν (ра88І 811ΠΪ) 
οί Αθηναίοι έν Συρακούσαις και έδρασαν (ίβΟΘΓΠΙΐΐ) αυτοί 
εν Πύλω (τ. β. οίάπερ έδρασαν...). СраВН. Лат. Еа ΓΘ8 
аедие (рапЧег) НЬі поіа езі ас шіЫ.— 7) επιούσιος 
αρτος=δ επί την ουσίαν καί τροφήν επαρκών рапІ8 ІСІО- 
пеиз, аріиз зивіепіапсііз поЬІ8.— 8) όφείλημα (сІеЪіНші) 
άφιέναι (ι*βΗ1 ΐΐ;ίβΓβ)=οιαλύειν, 80Іиеге, άποδιδόναι.— 9 ) =  
επιφέρω, εισάγω, εισβάλλω іпПотіио, ііщего, іпіго<Іисо.— 
10)=πείρασις іепІаНо, Іепѣапіепіит.— 1ΐ)=έλευθερόω, 
άπαλλάττω, έκσώζω; ρύομαι=ρύσκομαι Піеог, си8ІО(1Іо, 
ех регісиіо сопвегѵо, ІіЪего.

Прим. 4. Въ аттич. языкѣ членъ ί аіѣісиіив) 
только при нѣкоторыхъ словосочетаніяхъ ясно 
показываетъ свое первоначальное значеніе указа
тельнаго мѣстоименія: δ μέν —  δ Ък— этотъ или 
одинъ— а тотъ или другой', καί τόν—и (а) онъ (при 
асс. си т  іпйп.); προ του=^ο того, раньше и нѣк. 
др. Въ славянскомъ переводѣ греч. членъ почти 
всегда выражается указ. иже, <ъже, еже въ соот
вѣтственныхъ падежахъ, особенно когда по гре
чески онъ находится непосредственно предъ пре
длогами. Напр. δ έν παντί καιρφ ИЖе НД ИСЖКОе 
врелм... Συ τον έκ Σου γεννηθέντα Ты ИЖе ΟΤΆ Тесе 
рождшдгоеж... Αί περί Μαριάμ АЖе О (О К О Л О , Ш К р е С Т /ι
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съ) Даріи... Καί τψ παρά Σου φωτι οδηγούμενοι И еже 
0Τ7» Т.СИС СвѢтОМЛ млстлвлделли... Το απ’ αίώνος άπό- 
κρυφον еже 0Τ7» вѣка утаенное... 'Ο περί πάντας αγα
θός иже о всѣ^т» влагій... Переводится членъ также 
и славянск. сущій въ требуемомъ падежѣ, при 
чемъ время этого причастія обозначается по-рус
ски временемъ сказуемаго, такъ что сущій иногда 
— находящійся, а иногда находившійся, бывшій: 
φωτίζων τούς έν σκότει ПрОСвѢцкѴЬ С̂ ЦІІЖ (находя
щихся) во тьмѣ... (здѣсь φωτίζων прич. настоящ.); 
διά Σου, Θεοτόκε, τοΐς έπί γης πεφανέρωται Ί.0Β0Ι0
(см. § I. 4), Богородице, сущими (бывшимъ) на 
зелдлѣ ЖВИСгЬ (сказуем. рег£есНіш). Καί τοΐς έν τοΐς 
μνήμασι ζωήν χαρισάμενος И СуЦІИМЙ (находившимся, 
бывшимъ) во гровѣ^т» ж ивотй  даровавъ (прич. 
аорист.). 'Υπόμνησιν λαμβάνων τής έν σοι ανυπόκριτου 
πίστεως воспоминаніе пріемля о сущей въ тебѣ 
нелицемѣрной вѣрѣ и нод.

ІІрим. 5. Далѣе,— членъ среди, р., бывающій 
иногда предъ отдѣльными реченіями, часто взя
тыми внѣ общей связи съ прежнею рѣчью и 
сообщающій этимъ извлеченнымъ словамъ значе
ніе имени существ. (напр. το ύμεΐς όταν εΐπω— την 
πόλιν λέγω— сказавъ вы, я разумѣю городъ; το εί βού- 
λει ^ѲЕѵ=ѵегѣиш зі ѵіз циит ргопипсіаідіш еззеі...) 
также переводится иногда по славянски. Напр. 
со ангеломъ еже радйсж Богородицѣ гіриличнѣ
НОЗОПІИМЙ == συν τω άγγέλω το χαΐρε τή Θεοτόκω προσ-
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φόρως (аріе еі ассошшойаіе, сопѵепіеігіег, соп
ите) άναβοήσωμεν.

Прили 6. Вслѣдствіе нѣкоторыхъ звукосо
четаній гортанные и губные звуки обращаются 
среди словъ въ σ, причемъ группа σσ переходитъ 
преимущественно у ноздн. аттиковъ въ ττ: θά- 
λαττα, πράττω (іясіо, а§0. працую), γλώττα и нроч. 
Иногда впрочемъ неизмѣнно удер?киваются а-т. 
κορύτσω §*а1еа (κόρυθΟ сариі агто, Ье&о; πτήτσο) Іег- 
гео, σάρισσα шасесіопіса Ьазйа и нѣк. Въ началѣ 
же словъ только въ исключительно рѣдкихъ слу
чаяхъ σ можетъ чередоваться съ τ: σ6-—дорич. τύ 
Іи; ϊύρβη=αττ. τύρβη Ьиі’Ъа. ΐΙΠΗΙΐ1ίΐ13~ 0όρυβο;; σή- 
τες=βττ. τήτες асіѵегѣ. Іюс аппо (сего года, лѣта 
=εΓος νβίΐΐδ, ветхій); σήμερον —τήμερον сегодші= 
επί της παρούσης ήμέρας. (Сравн. тѣнь~сѣнь). Какъ 
въ латинскомъ, такъ и русск. встрѣчается анкли- 
тичес. (Іетопзігаиѵиш се—сь (сравн. мѣст. сей): 
Ьіуийсе, Ііібсе, Шис, ізѣіс, £ ипс ѣил і ,  зіс изъ 
8Ісе=сні|б: днесь --Ь.о(с)сІіе сего дня се(гоѴ. вчерась, 
здѣсь=слав. еде и др. Сравн. греческое ιώτα (Іе- 
июизігайѵиш, присоединяем. къ нѣкоторымъ ука- 
зательн. нарѣчіямъ и мѣстоименіямъ: ουτοσί—Ысе= 
фр. сеіиі-сі; ~ооі ώδί, ѵіт—циис—нын-че и др.

Μηνί ітеп8С) 2επτε[χ[3ρίω, έν τη πρώττ) 
(τ. ο. ή[χέρα)5 Μνή|χη του οσίου ]) πατρός 
У)[хыѵ ^υρ,,εοιν του Στυλίτου )̂.
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Ό  άγιος Συμεών έγένετο άπό Α ντι
όχειας, νέος δε ών προσετάγη 3) παρά των 
γόνέων αυτού βόσκειν 4) πρόβατα5). Αργή- 
σας 6) δε ποτέ διά τον χειμώνα του μη 
βόσκειν τά πρόβατα, άπηλδεν εις την εκκλη
σίαν του Θεού προς τό εύςασθαι. Κ α ι 
κατά συγκυρίαν 7) ήκουσε του αγίου Ευαγ
γελίου αναγιγνωσκόμενου* μακάριοι οι πτω 
χοί 8) τω πνεύματι, οτι αυτών έστιν ή βα
σιλεία των ουρανών. Καί άφηκε εΐασε 
χαίρειν, ѵаіе сііхіі, ι̂ΐδδΐΐ ѵаіеге) γονείς καί 
πάντα καί άπηλθεν εις την Λαύραν ]5), την 
λεγομενην μανοραν ) και εγενετο μονα
χός 17) επί της βασιλείας Λέοντος τού Με
γάλου. Τ)που καί τό πρώτον (иЪі ргітит) 
άγωνισάμενος9) καί πάντας τούς μονα
χούς εν πάσαις άρεταις νικήσας (— υπερ- 
βαλών, ύπερσχών) καί τό σώμα δι1 εγ
κράτειας і0) καταξηράνας 1Γ)· καί γάρ ένή- 
στευεν 12) ημέρας τεσσαράκοντα τάς μεν 
εϊκοσιν ίστάμενος, τάς δε είκοσι καθεζό- 
μένος, διά τον κόπον13). "Υστερον άνηλθεν 
επί στύλον καί μ,υρία Θαύμ,ατα ποιήσας
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καί [Λέγας γενόρ,ενος εις π α ν τ α ς  ανθρώ 
πους >саі πολλούς τιυν απκττιον β α π τ ίυ α ς  
(тиііоздие шйсіеііит ЪарІі/азвеѢ^ %αι τευο"αρα— 
κ0ντ α  επ τά  ετη τόν Θ εόν θερα π εύσα ς, εν 
είρήντ) ετελειώθη 14).

1)=^δίκαιος, ευσεβής, Ιερός, άγιος запсіпіз, ^иаіиз, 
ІШЮСѲП8. Въ слав. преподобный, иногда исповѣд
никъ (Οοηίθ88θΓ=όμολογητής).—2) (Зиі іи соіцпта 
(колонна) ѵНаш ехІ£'Н, о έπι κίονος ιστάμενος (κίων, 
στήλη, στύλος, соіипта, СІррив, столбъ). Πρώτος Συ
μεών την επί κίονος στάσιν (біаііопеш—ЗІаіІСІІ асіпт) 
έπετήοευε (έσπουδαζε, ароиОи^агТ^с^реграІгаЪаІі, ехег- 
сеѣаі).— 3) ,) 1188118 е8І.— 4) =τρέφω, νομεύω, ποιμαίνω, 
σιτέω, βουκολέω, νέμω раясо, аІО, ППІГІО, сигат §*Θ1Ό. 
5)=οΤς, δϊς, μήλον 0ѴІ6, рвСІІЗ—ОГІ8. Πρόβατον отъ 
προ И βαίνω, слѣд., можно разумѣть иногда всякій 
мелкій скотъ, какъ совершающій β ά σ ε ι ς = аііив, 
шествіе, при выгонѣ на пастбище, впереди (πρό) 
прочихъ крупныхъ животныхъ (сравя. лат. ресога 
е£ агтепіа). И къ сущ. э!с или πρόβατον прилагается 
подобно тому, какъ, напр. у Соф. Эд. Ц. 1100 
КЪ Παν— , эпитетъ δρεσ(σ)ιβάτης (диі ре Г ΙΠΟΙίΐθδ 
^тасПіиг, шопіев 8. заііив регепчП, δρεσίνομος (диі 
іп шопІіЬив равсііиг), ορεσίβιος (іп шопШзив ѵі- 
ѵеіі8)“ ГО()охнфное окуд оѵія шопіея реіещ я. сар- 
1ап8 (сравн. у Горац., ігі^ия саріаге), хытнтіі вос
хищаться, стремиться: сар-І-аго—цап-ать, о-хап- 
ка, куп-ить, ас-сір-ііег хищ-ітикъ. ястребъ; κώπ-η 
ручка, за что хватаются—сар-ніия λαβή.—0) Т. е.
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ά и έργέω=σχολάζω, σχολήν άγω или έχω, ραστωνεύω 
οίίοΐ', о ііо за т  ѵ і іа т  а§о, піЫІ а&о е і се880, £егіог. 
Съ §епе1. з е р а г а і ,  какъ и здѣсь, напр., у Плат.: 
αργήσει συν γεωργός τής αύτοΰ δημιουργίας;— άργίσας δέ 
ποτέ... пасіиз ѵего аіщиапсіо ѵ аси и т  о і іи т . .— 7 ) =  
περίστασις (об-стоятелъство), πταίσμα, πτώσις, σύμπτω
μα, συγτυχία, τύχη, συγκύρημα, диосі ІОіѢе еѵепіі, Са- 
8118, еѵепіиа; πατά συγκυρίαν=άπδ τύχης, са8И, ίοΐ'ίβ, 
ассісііі. —  8) См. прим. 7. —  9)=άμιλλάομαι, άθλέω, 
παλαίω, φιλονεικε'ω сегіо, (И тісо, сопіешіо, 80І1ІСІІѲ 
8Іш Іео=подвизаю сь; άγων се іѣ атеп , иногда т и т і з ,  
оШ сіит, ц іш і аіісиі ііц и п с іи т , ( Іе т а ш іа іи т  ееѣ:
τον αγώνα τον καλόν ήγώνισμαι ПОДВИΓΟΛΑΖ ДОБрыЛМ 
ПОДКИЗД̂ СА— 10)=άπόσχεσις, αποχή, σωφροσύνη СОПІІ- 
пепііа, иЪзііпепііа, іпѣіЬШ о.— 11) агісішп согри8 
еііесіі, агеіесіі =  измождилъ =  καταμαράίνω, αύαίνω, 
τερσαίνω, έξικμάζω (изсушаю), σκέλλω (скелетъ), СІе- 
8Іссо, шагсісіиш Γβάάο, аѣвіег^о, аіѣепио.—  1 2 ) =  
άσιτέω (σίτος хлѣбъ, пищ а =  жито) іеіипиз т а п ео , 
Іеіипо, сіЪо аЪзІіпео; νηστεία постъ, неястіе.— 13) ех 
ІаЪогіз зіисііо* ргоріег Іаѣ. 8 Іи ііи т ; κόπος=κάματος, 
μόχθος, ταλαιπωρία, ' τρύσις, πόνος, δτλος ІаЪог (л въ 
ρ— работа, сравн. крю къ = кл ю ка , к р и ч ать = к л и - 

. к ать = с 1 ат аге ), а еги тп а , то іе з ііа , т із е г іа , Іавзі- 
Іисіо, аМісІІо, Іаіідаііо .— 14)=τελέω , τελευτάω, πε
ραίνω, απεργάζομαι, τελεσφορέω, άνύω, τολυπεύω, διαπράτ- 

■ τω сопйсіо, регйсіо, ііпіо, с о іщ т т о ,  Іегшіпо, такж е 
τελειόω=0ΟΠ8β0Γ0; СІеіІІсагІ (о ѵхрамѣ); . τελειώσεις= 
αγιάσεις (п)освященіе. См. прим. 12. "—̂ 15) См. 
прйм. 8.— 16) См. прим.; 9.— 17)' См. прим. 1 Г. - 

Прим. 7. Вдажен Н Ы= μακαρισμοί, . ευδαιμονισμοί, 
έπαινοι. ЪеаШигІіпез. Ь еаіііа ііз  £е1ісіШ,іап іір. г>гя.р.Н’і-
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еаііоиеа, «апсЮпіш *.) Іаисіеч, исчисленіе блаженствъ 
праведниковъ по 4 гл. Кв. Мате.

ІІрим. 8. Лавра—λαύρα еобств. άγυιά, 1<ш®а 
ѵіа віпе ііехи еі апітасіи, σ·.=νωκό.- и1)і есиіі 8. ѵі- 
еив соагсйшіш· (отъ στενός аіщичіич узкій и ώψ 
ѴІ8И8/=  проспектъ, εΰρύπορος όοός, πλατεία СТОГНЫ 
(сравн. до-етиг-нути. сте?д,' стеж-ка, а8сепвіі8, ве- 
шііа =  στείχ-ω, σ τιχά -όμ α ι], ѴІС118 (кесі» =  село), оі 
αυτή- уар о\ λαοί ρεουσι (ІГ-ГШШІ), откуда ОѴДТО-ОЫ 
и назв. λαύρα. У  поздн. означ. ѵ іс іів  сопвіапв ріи- 
гіЬик аебібсііѣ, шопа8£егін сиш пшШв сеііів (сеііа 
==κα λ ιά  —кдить): -нѣкоторые же лат. Γθ 11ίΐ=κ ελ λ ίον  
ИЛИ /.ελλά ироизв. отъ ГЛ. οβΐΗ Γθ=χα λύτ:τεΐ'ν , κρύ- 
πτειν,— сіошипсиіае іи соепоЪіік (χοινος и  βίος обще
житіе) ςιιοίΐίΐΐυ оічііне іпіег че соніщиае (соідип- 
СІае), μοναχικά οικήματα εκ οιαστήματος (ІнІегѵаІІО 
Іійег 80 (1іѵіва,ѵ (1І8)игіСІа), ώς καί μή διαγνωρίζεσΟαι 
πόρροθεν ύ<ρ* ετέρου (не ргосиі роввіпі: (ІЩПОВСІ аЬ 
аШто), μηοέ όράσΟαι ' τα χ έω ς, μηοέ φωνής επακουειν...

*ι одѣсь, уеъеііѵ. иі^есііѵиь, т. е. хвалять, славятъ 
праведниковъ (винпт.), а не праведники (нмен. виЬ.іеіЪ.) 
хвалятъ. ІЗообще и въ русса., особенно при зависимости 
отъ существ. на—ніе и отглаголыі.. нужно внимательно 
разливать родіггелыі. дополненіи. Напр.: мы слышали 
чтеніе пророковъ, т. е , если читали пророки (виЪдесЬ-), 
то-§еп. зиЬ)есііѵіій; если же другіе читали (еобств. изъ) про
роковъ,—то-допеі;. сі^есііѵ. Названіе авторовъ вмѣсто ихъ 
сочиненіи, нанр. читалъ Гоголи, изучалъ Гомера и под., 
есть тропъ м ет о и и м і и. Примѣр. роднт. и.: о'.киданіе 
родителей, устрашеніе слабыхъ; -или: Дпостом (Надо) 
Утеніе (то ανάγνωσμα —  Іосіѣ», пм.-і£аііо), еобств. изъ 
(έξ) о т ъ ...



15

Сравн. ГЛ. 6, ст. Г), Ев. Мато.: συ δ г, όταν προσευχή., 
ты же. егда мОлишися, «ниди въ клѣть твою...

Прим. О. Μάνδρα ^1а(Ьи'1нш=стойло, оѵііе 
овчарня, вообщ. *οροΒ=σηκός—за-сѣка, Ц у.ос. φρα
γμός сіашйгшп. за-клточ-еніе, на,-боръ, о-град-а. У 
поздн. ιερά αγία μάνδρα свяіц., честная ограда: 
иногда μανορίτης Ь іщ ш  ех хоііаІіЫів, зоеііз іпйа- 
ѣііаііііит Іюс Іесѣиш (кровъ—крою—Іе"о\ отсюда 
же и αρχιμανδρίτης диі ргаоев! (άρχει) іп соепоЪІО 
ѵіѵепШшз-— у лат. аЪЪав. род.— аііз=дкко отуе.

Іірнм. 10. Монахъ μοναχό; (μόνος =  εις. μονιό;, 
а также έρημος или έρημίτης ^иі запсШаІет ^иаη- 
сіаіи іп ѵііа воШагіа ропіі), коіик. шіиз, δίημιι- 
Іагіз, ипіеив (напр. Арист. όσα μοναχά=:ηη3^ ипіса 
=единственны ВЪ своемъ родѣ, οίον ήλιος ή σελήνη 
луна—Ішіа ивъ 1и(с)па, ср. Іие-еге свѣтить. 1и(с)теп 
и др.), Ьото зоШагіиз, воіііінііпев реіепз. монахъ= 
ин-окъ—(іш ішв, нѣм. ёін и еіп-ват). Другіе произ
водятъ слов. монахъ и другимъ способомъ, оши
бочно усматривая здѣсь сложеніе (сотрозШо ѵег- 
Ъотт): μόνος и ευχή, или μόνος и άχος (сіоіог, 
шоегог).

Прим. 11. Обитель μονή тапзіо, (фр. шаІ80п)= 
διατριβή, σταθμός, κατάλυμα, πανόοκειον =  ГОСТИННИЦа, 
(1іѵег80гішп риЫісшп ѵіаіогшп; μοναί μοναχών — μο- 
νκστήριον Іосия, иЬі Іютіпез 80Іі1агіі еі ѵЫиі (χήροι 
сирые) ιΐβμ'ίπιί, ^ш іп Іоса 80Іа, т. е. аоіііисішез. 
ргосиі а геіщиогит Ьотіпит сопвиеІіиНпе ве соп- 
іёгеѣапі, зесесІеЪапІ:., иі сиКш сііѵіпо ѵасаге. 8Іи- 
(Іеге, оЫетрегаге шеііиз роззепі. ΓΙαρα-μονάριος ηιιί 
зетрег, сопвіапіег ари(1 (παρά) аіщиет ѵіѵіі, аззі-
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(іие іп Ъаѣііаііопе шапеі; отсюда, вслѣдствіе из
вѣстной перестановки при плавныхъ звукахъ 
(μεταΦεσις), образовалось рѵсск. пономарь, вм. па- 
рамонарь.

ІІрйм. о  блова: τελειόω посвящаю, поставляю 
во., (сопзесго, іпіііо), τελείωσις іюсвящеше=ауіаоц 
и др. происходятъ отъ кореип. τέλος (Іегшіішб), 
которое и у классич. писателей не имѣетъ сво
имъ основнымъ значеніемъ конецъ, какъ насту
пившее ничто вслѣдъ за чѣмъ-нибудь, какъ пре
кращеніе или исчезновеніе какой-нибудь налич
ности, какъ наступленіе пустоты въ замѣнъ преж
де существовавшаго бытія или предмета; но очень 
часто выражаетъ понятіе объ осуществляющем
ся въ своей дѣли, о приходящемъ наконецъ 
къ зрѣлости или совершенству =  лат. ейесіиз. 
Напр. ήβης τέλος зрѣлая, разцвѣтшая юность (но 
не конецъ юности); Ζευς πάντων έφορα τέλος., до 
чего доходитъ все въ своемъ конечномъ развитіи, 
въ своемъ опредѣленномъ стремленіи; τέλος άκρον 
вѣнчающая, все покрывающая вершина; τελεσφόρος 
ενιαυτός доводящій до зрѣлости, до надлежащей 
полноты =  плодоносный годъ, у-рож-айпый =  асі 
йпет регсіисеиз, орроіѣипе іти^ез ргобисепз, ігис- 
Іиз іетрезііѵоз еі таіигоз і’егенз. Сравп. бдисс. 
(IX, 5), гдѣ τέλος =  плодъ, услада, завершеніе. 
Отсюда развилось значеніе и о силѣ, завершаю
щей что н., снабжающей нравомъ и властію ис
полнять должнымъ образомъ что иибудь =  Ζευς 
τέλειος; τά τέλη=ιηΛ£Ϊ8ΐΓα1;ΐ18; οι έν τέλει пачалі>СТВО,
руководители; τελετή обрядъ посвященія, πίιικ циі
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зегѵаіиг сігса іпШаІіопеш; іпШаІіо. сошесгаЪіо, 
засегсіоіішп іпіге и под.

§ 4 .

Τα τροπάρια 1).

Έξεγερθέντες του υπνου προσπίπτο
υ ν  2) σοι, Αγαθέ, καί των αγγέλων τόν 
ύμνον βοώμέν 3) σοι Δυνατέ* άγιος, άγιος, 
άγιος εί ο Θεός, διά της Θεοτόκου 4) ελέη
σαν ημάς.

Δόξα.

Της κλίνης καί ^ου υπνου έξέγειράς 
με, Κύριε, τόν νουν »υυου φώτισον 5) καί 
την καροίαν, καί τά χείλη 6) μου άνοιξον 
εις τό υμνεΐν 7) σε, 'Αγία Τριάς* άγιος, 
άγιος, άγιος εΐ δ Θεός, διά της Θεοτόκου 
έλέησον ημάς.

1

Καί νυν.

Άθρόον 8) ό κριτής έπελεύσεται καί 
έκάστου αί πράξεις γυμνωθήσονται* αλλά 
φόβω 9) κράξωμεν 10) έν τω μέσω της
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νύκτός* άγιος εί ο Θεός, όιοο Θ εοτό
κου έλέησον ή(Λ<κς.

1) Особое названіе для нѣкоторыхъ церков
ныхъ краткихъ пѣснопѣній: ѵох цепегіса (родо
вое) е£ сарйсіз іп Ессіезіа Оіѣйойоха гесеріів 8. 
изііаііз с^гатитв. Сравн. тропы— общее названіе 
ораторскихъ оборотовъ (τρέπω) рѣчи. Латинск. 
неревод. иногда τροπάριον—тойиішь — 2) ассійеге 
ай цепиа. зирріех йеті =  ίκετεύειν (собств. ходить 
къ кому н. (съ просьбами), оббивать пороги у 
лицъ властительныхъ и высшихъ: λιπαρεΤν неот
ступно , назойливо умаливать, надоѣдать прось
бами; άντιβολεΐν униженно просить, пресмыкаться 
у НОГЪ; λίσσεσΟαι (у аті'ИЧ. обыкн. εΰχεσΟαι) отк. 
λιτή вирріісаііо, оЪзесГаІЛО, ріГСО.ч: λιτανεία (ИНОГД. 
λιτανία), λιταίνω и Др. λιτή ИЗВ. церковн. процессіи 
или выходы=\нті<ъ; арші цгаесоч λιταί іЩег аш- 
Ъиіапйиш еі ргосейешіиш ήιιιιί . шкіе λιτή και 
περίπατος (ашЪиЫіо) яаере еипйеш чепзиш оМіпепѣ 
3)=άνακράζω, έπιφωνέω, ανακαλεί.) сіашо. ѴОСЙ’егог, 
сіатапз к. сит сіашоге Іоциог: το πράγμα βοά гез 
с іатаі (кличетъ—кричитъ), дѣло само за себя го
воритъ—το πράγμα φανερόν έστιν* αυτό γάρ βοα.— 4) 
См. примѣч. 18).— 5)— ελλάμπω, λαμπρύνω, освѣщаю 
(вообще о тѣлахъ, издающихъ свѣтъ или искря
щихся); αύγάζειν сверкать (нанр. глаза), блистать 
(хотя бы другіе предметы отъ ото ιό и по освѣ
щались); φέγγεσΟαι блистать (преим. метафорически, 
напр., о герояхъ, о п.іеаюіщп п, успѣхахъ, подви
гахъ): στίλβειν= почти λάμπειν; σελατ одпокор лат.
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зеге-ииз блескъ, мельканіе; φωτίζειν озарять (про
гоняя тьму), освѣщать ■;ниспосылая жизнь и ве
селіе) сравн., ианр. φωτίζου. φωτίζου ή νέα Ιερουσα
λήμ... χόρευε νυν καί αγάλλου Σιων .. τερπνού Θεοτόκε...

вѣιисл, скѣтисщ новый Іерлиж... ліііЛи (ехиііа, 
сІюго8 ехегсе, іи Іюпогеш Оеі ваКа; χήρευεіѵ= 
σκιρτάν, όρχεΐσΟαι) НЫІ-ГІі Й Ік'ССЛИСД ОіШНС... КрД- 

Лйсд Н іи ... И 11р.; αυγάζω, φωταγοΓρέω Іискіиш тІСІО, 
іііишіпо, іііикйч). іп Іисепі ргоіего (εις φως ά γ ω )=  
гііѵиіо'о. Также среды.: Іпсео; φωτίζειν^πΗΟίνι. βα- 
πτίζειν, іііишіпаге Ьарішшо. Злат. і’овор.: о\ αίρε-
Т І У . С ρά-τισμα о..__εχουσιν, ου φο̂ τισμα, και ρουττίςοντα ι μ,εν
σώματι, ψυχή όέ ού φωτίζονται.— 6) χείλος, =ος— στόμα, 
μάοταξ, τροστόμιον ІаЬгиш, ІаЬішн, огів ехігешііаіей, 
губа, уста; іюсловид. (ргоѵегЬішп): άνήρ άλίσκεται 
(сарШліг) χείλεσιν ιοίου στόματος.—7) См. ирим. 14.— 
8) ’АѢрэоѵ аіІѵегЫаІіІеѵ вм. άΟρόως=άφνω, αίφνιοίως, 
έξαίφνης, έςαπίνης. εν άκαρεΐ (χρόνω) йішиі, герепіе. 
зиЬіІо, песоріпаи), какъ бы άνευ Ορόου («іпе Іишиі- 
1ио80 сіашоге. καί ψόφου (Щгерііи). Въ изд. Кіево- 
Печерской Лавры перев.: напрасно судія пріи
детъ...—!)) См. нрим. 15.—10) Сослагательн. 1-го 

.лица множеств. употребляется какъ шосіиь асПюг- 
Пиіѵшк т. е. выражаетъ ободреніе, приглашеніе. 
при чемъ и приглашающій включаетъ себя въ 
число исполнителей; въ переводѣ русск. съ при
бавленіемъ къ таковому же лицу глагола и числу 
онклитич.—ше: ί'ωμεν еаШИЗ идемъ-те; μαχώμεθα καί 
άποϋνήσκωμεν Οπερ τής τχτρίόος^ριι&ηβηΐΐΐδ еі ШОГІ- 
ашиг рго раѣгіа; иногда впереди ставится 
άγε, φέρε =  нѵ! Соіуипсііѵ. аогізіі обознач. одно-



кратность дѣйствія. Въ славянск. эти соітрісііѵі 
ехЬогЫіѵі переводятся безъ прибавленія части
цы—ше] напр. стднслія доврѣ, стднсллх со стрл-
Ѵ0.Мй, ВОНЖЛІЙ И пр. == στώμεν καλώς, στώμεν μετά 
φόβου, πρόσχωμεν... 8ІеіШ18 ΙΐΟΠβδίθ, δίβΠΠΙδ С11Ш £ІШО-
ге, аНепйатіш и пр..

ТТрим. 13. Боюродица Θεοτόκος (τίκ-τω рагіо, 
τέκνον чадо) Беірага, Беі Оепіичх. Въ сложныхъ 
имен. на—ος, если 1-й членъ (корень) сложенія 
есть имя, а 2-ой глагольный корень съ корот
кимъ гласнымъ звукомъ, то удареніе ставится на 
предпослѣднемъ слогѣ (παροξυτ.) и въ такомъ слу
чаѣ сложное слово удерживаетъ переходное зна
ченіе глагола: λιΟο-βόλος бросающій камни (винит. 
п.), Іарніеа .іасиіапз; μητρο-κτόνος матереубійца т а -  
Ігісійа, с[ш таігеш  оссісііѣ; Χριστόφορος СЬгізіит 
іегепв, ρασοφόρος раппит (=πήνος=ποΗβΒΗ, плащъ) 
ѵііет е£ аврепіт іп Ьптегія Гегепв, іпсіиілія, циае 
ея£ ѵевНя саргіпа Іана ІехВі. (Выть мож. ράσον— 
ράκος рвань, рубитце, τρίβων; иногда вѣдь монахи 
называются укоризненно (ρακενδυται). — ІІри стра- 
дат. же значеніи глагольнаго корня удареніе бы
ваетъ возможно далѣе отъ послѣдняго слога: λι- 
θόβολος ІарісІіЬиз регсияяш, μητρόκτονος а гааіге 
тйегіесйиз, Χριστώνυμος а С ѣтію  потеп яогШия, 
названный, нареченный, отъ... αύτόγραφος самимъ на
писанный, ясгірідія ргоргіа пш ш , Оεότοκος а Вео 
паіив богорожденный. Θεόδοτος и пр.

Пргш. 14. Греческ. інйнШѵіщ по своему 
употребленію и общему значенію, болѣе согла
суется съ русск. яз., чѣмъ съ латинскимъ. Такъ,
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дегшиііит; герундивные обороты, супины , ηηί 
съ сослаг. при намѣреніяхъ въ дѣйствіяхъ и 
под*, въ греческ. и русск. могутъ передаваться 
однимъ неопредѣленнымъ н., при чемъ даже греч. 
членъ то, находящійся нерѣдко предъ іпйпіГ, по 
славянски переводится, напр., среднимъ же ро
домъ мѣст. еже: το είδέναι τά δόγματα еже вѣдѣти 
ученія; το άναστήναι еже (изъ мертвыхъ) воскрес- 
нути и под. Такимъ образомъ греч. іпйпіѣ, столь 
разнообразно переводимые латынью, соотвѣтству
ютъ большею частію тоже русскимъ неопредѣ
леннымъ накл. Άπειλοΰσι (тіп ііапіиг) о! πολέμιο' έμ- 
βαλεΐν εις την Αττικήν (не ІПѴазіІГОЗ β88β =  втор
гнуться, напасть (но не нападать, иначе былъ 
бы іпйп. ргаезепііз). Τίς σε κωλώσει (ішресііеі) δεΰρο 
βαδίζειν (ηιιοιπίπιΐδ Ьис ѵепіаз =  приходить сюда)? 
гО βασιλεύς εδωκε (ѣгасіісііѣ) βρέφος (ри егііт—ребенка) 
βουκόλοις (разІОГІЪиб—νομεΰσι) έκθεΐναι (ехропеіКІит= 
выбросить). Оі "Ελληνες έβόων άλλήλοις μη ΟεΤν δρό- 
μω (пе сіитегепі), άλλ’ εν τάξει έπεσθαι (8β(1 а£ХПІпе 
иі зериегепіиг =г слѣдовать). 'О άρχειν αίρεθείς (асі 
ітрегапсіит — начальствовать). Χαλεπόν ευρειν (άίί- 
ЙСІІе Іпѵепіи — найти). Άξιός έστι πληγάς λαβεΤν 
((ріі ріа^аз, 8. ісіиз регіегаі). Έχομεν όσον άποζήν 
(риаійшп заііз асі ѵііаш зизішгіапДат — сколько 
проживать) и пр. Греч. іпйпіі. съ членомъ есть 
субстантивированное имя суіцеств.: το καλώς ζην 
прекрасно житъ=прекрасное ж итіе=еж е красно 
жити; δ του άνθρώπου ;ους τρέφεται (аШиг) τω μανθά- 
νειν (сІІ8сепсіо) — учась = : ученіемъ. Членъ предъ 
греч. неопредѣленнымъ ставится коль скоро оно 
зависитъ или посредственно управляется предлр-
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гомъ: εις το υμνεΐν σε ВО СЖС пѣти ΤΑ) ταχύς εις το 
ακόυσαι СКОр'Л ВО СЖС уСЛЫШЛТИ) περί- του μη κοινω- 
νεΐν о еже не соовфЛтисА. ГІри дат. съ предл. 
гѵ — ѲГДа, внегда: έν τψ συννεφεΐν με νεφελας СІДД 
ОЕЛЛЧИТИ λαα онлдки; (собств. об - влакѳ =  влеку—  
έλκω); έν τφ παίζειν ίπί,θΓ Ііиіепііиш, Ιικίθΐκίο, 1ιι~ 
сіепіеа —  μεταξύ του τταίζειν Про съ інйп. соотвѣт
ствуетъ πριν съ іийп. = прежде неже; σιά το съ вин. 
іпйп. переводится з'ане, потому что: Κύρος διά το 
φιλομαθής είναι... такъ какъ былъ любознателенъ... 
οί άνθρωποι άπώλλυντσ υπο τών θηρίων, διά το ασθενέστε
ρους αυτών είναι .. μ,ΛΙΚ Н.ѴѴА ВЫТИ слабѣйшими тѣхъ
звѣрей.

Прим 1~). Греческ. датеіьн. саішае (при
чины, основаній), шосіі способа дѣйствованія), а 
равно и тѣхъ обстоятельствъ, которыя сопро
вождаютъ или вынудили дѣйствіе, болѣе всего 
соотвѣтствуетъ лат. и русск аЫаНѵіш съ пред
логами или безъ нихъ: πολλάκις άγνοια (йдногапНа, 
рѵоріег І£І10ГапНаШ, ішрпкіепіеп άμαρτάνομεν, φθο
νώ (осііо, осііо іпсепаив δ. іпсі1:аѣіін), φόβω (шсѣи 
реіѣеѵгіиів, Ншоге, ргорідт или оЬ Ншогеш, Тііиіііив. 
Ігері(1и8); (ѴІ. рег ѴІШ), τοΰτω τψ τρόπω и др. 
Нѣкоторыя выраженія такого рода ы въ русскомъ 
ставятся въ творнт. безъ предлога—греч. дательн.: 
своею н< осмотрительностію, тайкомъ, стали ла- 
іеремі, двинулись толпой, ѣхали ооо.юмъ. Иногда 
греч. дательн. позволительно бываетъ понимать и 
какъ дательн. еаішае и какъ шоііі: και πάντες 
ήρξαντο φΟέγγεσΟαι (еіоциі, сіісеге со('регііиі) ξένοις
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(ηονίδ, реге&тіпЬ. ехіеѵпі .̂ іпашІШа) ρήμασι, ξένο'.с 
δόγμασι (зеіІІепШн, СІОСІГІ11І8)... и пси начата гла- 
голати странными глаголы, странными ученіи, 
странными покелѣніи...

§ δ.

Μηνί τω  αύτω , έν τη τετάρτν]. Μνή
μη του αγίου καί Θ εό π το υ 1) Μωϋσέως 
του Προφήτου και ΊΝομοθέτου.

Μ ωσης2) ό Ιΐροφήτης καί ΝομοΘέτης 
γέγονεν υιός ενός 3) των Ε βρα ίω ν, γεννη
θείς έν Αίγύπτω. Έ πεί δέ πρόσταγμα ήν 
του Φ αραώ βασιλέως Αίγυπτου* . τα  μ-εν 
θηλυκά 4) των Ε βρα ίω ν βρεφών 5) περί- 
ποιεΐσθαι 6), τα  δέ άρσενικά 7) φονεύεσθαι, 
ένέβαλεν εις συρτάριον 17) ή μήτηρ τον 
Μίοϋσήν καί έρριψεν εις ποταμόν. Κατέβη 
δέ ή θυγάτηρ του Φ αραώ  λούσασθαι 8) εις 
τόν ποταμόν καί ίδουσα τό συρτάριον 
ζ.αί τό παιοίον έν αύτω κλαΐ'ον 9), άνελά- 
ρετο Λ) αυτό εις υιόν και εοιοαςεν α υ - 
τ & И) πάσαν σοφίαν Αιγυπτίων. Αύξηθεντι



δέ αύτώ έ̂ )ανυ] ο ®εόζ και προσεταςεν 
έζαγαγεΐν τον λαόν των Εβραίων εκ της 
Αίγυπτου. ^ΈΕ,αγαγων ουν τον λαον̂  και 
πολλά, σημεία καί τέρατα 1 * * * * * * * * * * 12) ποιήσας, καί 
Θάλασσαν τερ-ών καί διά ξηράς 13) περά- 
σας,; καί πέτραν τή ραβδίο κρούσας 14), 
καί ύδωρ έξ αυτής άναβλύσαι 15) ποιή-' 
σας, καί τεσσαράκοντα έτη στρατηγήσας, 
προ ετών χιλίων τεσσαρακοστών όγδοη- 
κοντα πέντε της Χρίστου άναστάσεως έτε- 
λεύτησε καί έτάφη εν δρει τινί τής έρη
μου 16) παρά Μιχαήλ του μεγάλου Αρ/ι- 
στρατηγοΰ του Θεοϋ.

1) См. о сложи, сл. § 6.—-2) Это имя въ греч.
пишется и съ и, и безъ υ. —  3) Въ греч. языкѣ
собственно только одинъ —  опреЬьляютіи  членъ:
неопредѣляющій же— фр. нп: нѣм. еіи. понимается
изъ отсутствія члена предъ даннымъ именемъ:
όρώ τον άνορα ]‘е νοίδ Гію тніе, ісіі зоііе сіеп Мапп:
όρώ άνορα . іш Ііошше. еіпеп М аіт. Впрочемъ не
рѣдко въ смыслѣ неопргдѣляющпго ставится рѵо-
поіпеп інсІейніС τις, τι. а иногда даже и у клас-
сичес. писателей— числительное εις (ишш) и обы
кновенно съ послѣдующимъ μ,νποΐίν. раіѣіііѵ. Эсхип.
ώστ’ άνήρ εις των πολιτών... έγκατωκοοόμηοεν την θυγα-
τέρα.. цВ. ае(1іѣсіо ііііаіи інгіикегів Хеноріі.: όταν
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γε χορός (сЬогиз) εις έκ τήσδε πόλεως γίγνηται... ούδεΐς 
άλλοθεν τούτω εφάμιλλος (аешиіиз, аетиіаіог) γίγνεται. 
Плут. Μάρκος εις συνάρχων του Κάτωνος и др.—4 )=  
θήλυς іешіпеиа, суиі езі еехиз (φύσεως, γένους) і'еті- 
пеі, іешіпіпиз, іетіпеі зехиз ргоргіиз βΐ; ресиііа- 
ГІ8.— 5) —  παιοίον, τέκνον, παϊς, βρέφος =  ІПІ’аП8 (θΤ- 
рокъ, сложен. отъ =  «с и _̂ βπ-7/==ίη==ηοη и іагі, 
Іоциог), риеііиз и риеііа гесепз па£а— το άρτι γε
γονός При παις преимущественно имѣется въ виду 
самый возрастъ, хотя и не опредѣляемый точ
нымъ числомъ лѣтъ; παιοίον преимущественно от
тѣняетъ безпомощность, наивность въ словѣ дитя; 
τέκνον (τέκος) чадо, чаще всего указываетъ на про
исхожденіе, родъ, потому, напр., у Гомера въ обра
щеніяхъ родителей КЪ дѣтямъ; παιδίσκος (ή παιδί
σκη) названіе для лицъ, уже почти вступающихъ 
въ возрастъ полнаго юношескаго развитія. ΓΙάΐς 
часто =  франц. §агдоп =  человѣкъ =  слуга, моло
децъ. — 5) =  διαφυλάσσω, τηρέω, φρουρέω, σώζω Піеог, 
ЗвГѴО, сизІОСІІО, £и£ог; περιποιέομαι =  κτάομαι, εχω 
асциіго, сотраго, аПгіЪио тіііі, роззійео.—6) или 
άρρενικός шазсиііпиз =  άρρην или άρσην та8, тазси- 
Іиз самецъ (преимущ. о животн. у насъ) а по 
греч. и О растеніяхъ (сіе ріапйз): των δένδρων άρρενα 
καλοΰσι τα καρποφόρα (іегШІ8, Гги§іГег).—7)=τάλαρος, 
κάνεον сашвИ’ШП (κάνιστρον) ЙЗСвІІа Й8СІпа, ЙЗС118, 
коробъ, корзина.—8)—νίψασθαι εκ ποταμού ПОМЫТЬСЯ, 
покупаться (іпйп. аог .)= ^ραίνομαι, κολυμβάω ациаз 
зиЬео Іоіиз, Іаѵог.—9)=καταδακρύω проливаю слезы, 
Іасгішог (сравн.—Іасгіта И δάκρυ, ’Οδυσσεύς и Шіхез, 
иногд. δ =  λ) ріого κωκύω рыдаю, задыхаюсь ОТЪ 
слезъ, скрежещу; στενάζειν, στένειν στεϊαχίζεσθαι (στό-
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νός =  стонъ); όλολύζειν ныть, визжитъ (о женщи
нахъ при извѣсти, церемоніяхъ); όδύρεσθαι пла
каться, жалобными словами причитать; γοάν =  
κλαίειν вопить, орать; οιμώζειν кричать отъ боли и 
ПОд.—Ю)== άναδέχομαι, αναιρέομαι гесіріо, ίοΐΐο, ще- 
сиш аззито, асІорЬо — εΐσποιέω, παΐδα τ{θττ(μ>. —І і)=  
παιδεύω, μαθητεύω. Обыкнов. конструкція διδάσκειν 
τινά ті =  (1осеге аіщиеш аіщикі, но рѣдко съ дат. 
лица: οι τους νόμους τοΐς αγνοούσα οιοασκοντες. Или: 
έδίόαξεν Έλλη σι πρώτος (Кадмъ) φοινίκεια γράμματα.— 
12) =  υπόδειγμα, τεκμήριον, θαύμα, μ&γαλούργημα 8Щ- 
пиш, шігасиіиш, (ІосишегНиш, пюіЫгит, ийто- 
ПІМо.— 13)--χέρσος (обыкн. ή γη), άβροχος, αυχμηρός, 
αύος, άνυορος агМш, 8Іс.сш>, δΐκ1ιΐ8, 1оіті<Іи8. ѣещіп. 
ξηρά — (сопШіепв) Ъеіта =  суша. Наир. Глубины 
открыли есть дно и сушею скод влечети βυθού 
(ргоішкіі,—ІЫІ8, цигціНй пучины морской) άνεκά- 
λυψε πυθμένα (Ішкішп, ітаін раіѣет, дно; откуд. 
без-дна) και διά ζηράς (по сушѣ) οικείους свол =  сво
ихъ =  επιτηδείους, συνήθεις, συγγενείς, рѵорІШіи08, Іа- 
тШагев. песе88агіо8, (Іоше.чілсой έλκει (Ітайіі Н'а- 
(іисіі).— 14) — τύπτω, κροτέω, παίω, εντείνω πληγήν, 
πλήσσοη κόπτω реі'СІіѢІо, риІ80, ѢеіІО, СОІІкІО, 8СІІКІ0, 
йшіо, ишсіо, ѵегЬего. саесіо.— Ι5)=βρύω, άναβλύω= 
из-бле-в-ать чсаіипо, еЪиІІіо, тіипсіо, чсаіео, 8ш> 
8ііш егишро.— 16) --κ ενός, χήρος (Іечегішк іиЬаЪі- 
Ъаіич, іпсиИіій—άγευήογητος; обыкн. съ опущеніемъ γή 
ИЛИ χώρα) ή έρημος — (ІечеіЗа — огиш γή απάνθρωπος.

1’ ρ ο π α ρ ι ο ν τού  11 ρ ο ψ η τ ο υ.

Του Προφήτου !) Μουσεως τήν ρ ή -
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ρ/ήν, Κύριε, έόρτάζοντες 2), οι1 αύτου Σε 
δυσωπούμεν 3)* σώσον τάς ψυχας ήρχον.

1) Προ-φήτης отъ Фгг р .'= і“агі. Ыш1а=ба-сня; 
нро-рокъ отъ реку (сраіш. вѳзъ и возу=ѵе1іо).— 
2) г- άγω «. ποιώ έορ-ήν іевішш сеіеѣго; (у Герод. 
6ρτή) — εορτή, έορτάοιμος ήμερα 8. χρόνος '.ερ'ος κατά νό
μου;, -ανήγυρ-.ς, τελετή Іезіи т , сеІеЪгйав, ίθδίΐΐδ 8. 
зоіетпів сііея. Нѣкоторые воіеиніів или 80ІеппІ8 
производили ОТЪ 80І118 одинъ только и аппііз годъ
==слѣд., разъ въ ѵод,у=юс)овоѵ (праздн.).— 3) δυσ- 
ωπέω (ωψ ѵиЦив. осиіі) ιηθΐιιο=υπο-τεόω, сити 8И8рі- 
сіопе еіс. сарйе (іетІ880 іпіиеог; затѣмъ: уни
женно, смиренно, со страхомъ прошу, ехого, ого 
аЦие оѣвесго, ішріого аЦие ого=сле,шо умоляю; 
(такъ какъ но лат. иногда нарѣчіе при глаголѣ 
замѣщается другимъ синонимическимъ глаголомъ).

§ 6.

Въ церковно - богослужебныхъ кни
гахъ встрѣчается много сложныхъ словъ 
(ѵегЪа сотро8іІа). или какъ ері(ѣе*а огпапііа, 
или какъ собственныя (христіанскія) имена, 
или какъ посильныя для человѣческой рѣчи 
выраженія сложныхъ, таинственно глу
бокихъ и очень часто совершенно необыч
ныхъ для нашего повседневнаго умона
чертанія понятій. Поэтому при объясне-
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ніи нѣкоторыхъ стилистическихъ особен
ностей въ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ 
(ύμνοι) слѣдуетъ обращать вниманіе на 
разныя подраздѣленія въ значеніи слож
ныхъ реченій *).

*) Что касается перевода г ли, точнѣе говоря, 
славнаго возсозданія греческихъ пѣснопѣніи на велича
вомъ славянскомъ языкѣ, то въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ онъ уже значительно затемняется синтаксисомъ и 
даже лексикологіей современной книжной русской рѣчи: 
для точной передачи самыхъ выспреннихъ мыслей бого
духновеннаго писанія церковно-славянскій языкъ всегда 
старался находить въ себѣ самомъ и достаточную со
кровищницу словъ и соотвѣтственныя красоты постро
еній,—нынѣшній же русскій языкъ иногда даже и для 
скудиыхъ но содержанію понятій суетливо ищетъ ино
странныхъ, готовыхъ выраженій, придавая нерѣдко еще 
большую странность этимъ и н о р о д и ы м ъ т ѣ л а м ъ 
тѣмъ, что заимствованіе производитъ посредственно-— 
чрезъ нѣсколько попутныхъ языковъ, изъ которыхъ 
каждый быть можетъ уже успѣлъ такъ или иначе оста
вить на этомъ выраженіи слѣды своего особаго пони
манія или даже недомыслія. Такимъ образомъ, поступая 
въ противность нашимъ стариннымъ, а н т и ч н ы м ъ  
писателямъ, мы все болѣе іі болѣе помрачаемъ въ себѣ 
воспріимчивость даже иногда къ самымъ богатымъ но 
развѣтвленію корнямъ словъ. Конечно, духъ и ростъ 
языка должны постепенно крѣпнуть и развиваться, мы 
обязаны, совершенствуя свое наслѣдіе, отъ себя же и 
изъ себя видоизмѣнять его, не отрѣшаясь однако отъ 
самого источника своего происхожденія. Если въ рус
скомъ языкѣ, нанр., приляг, б е з б ѣ д н ы й ,  образуя 
такъ называемую грамм. фи г. Іііоіев, означаетъ и с и у ж- 
д а ю Щ і и с я или и о ч т и д о е т а т о ч и ы іі, то все таки 
нѣть безсмыслицы π въ славянскомъ переводѣ отимъ-же 
словомъ греч. ακίνδυνος (м о  подкидное отрядомъ)— такъ
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Хотя и встрѣчаются сложныя имена изъ 
3-хъ и даже болѣе частей или корней (ύπ-εξ- 
аѵ-ίσταμαι при-в-стаю — ιιί. іі Ііопогіз саиза аіі- 
сиі а88Ш'£Шгі; λαω πεζοποντοποροΰντί ЛЮДСЛѴЛ Г іѢ ш О - 
море](ОДАфил\й=рори1о іѣег рейезіге 8. Іеггезіге 
рег шаге і’асіепіі; вос-иро-из-веденіе и пр.), но 
обыкновенно разсматриваются слова двусложныя— 
двойныя* *). Два слова или понятія, сливаясь въ 
одно объединяющимъ ихъ удареніемъ, вступаютъ 
между собою въ какое - нибудь синтаксическое 
отношеніе, при чемъ членъ (слово) опредѣляю
щій является въ чистой основѣ—безъ флектив
ныхъ окончаній и измѣненій, такъ что надёж
ность и часть рѣчи его усматривается изъ смысла 
сложенія и иногда только въ контекстѣ рѣчи. 
Отпошенія эти въ большинствѣ случаевъ бы
ваютъ подобны зависимости объекта, т. е. кос
венныхъ падежей безъ предлога или съ предло
гами. Наприм., первый (опредѣляющій) членъ 
имѣетъ значеніе прямого объекта (вин. падежа): 
καρποφόρος =  φέρων τους καρπούς =  ή’ΐΐ^ΐ-ίβΓ =  ПЛОДО
НОСНЫЙ. Μωϋσής ό Θεόπτης бого-ВИДвЦЪ диі Бешп

какъ состоитъ изъ ά н е  и κίνδυνος, которое и иорусскп 
означаетъ настолько-же о п а с н о с т ь ,  насколько—б ѣд а .

*) Хотя греческ. языкъ вообще обладалъ чрезвы
чайною способностію пліі свободою соединять въ одно 
слово такое множество корней, которое по духу, напр., 
нашего языка совершенно невозможно. Конечно, такія 
сложенія изрѣдка встрѣчаются только у диѳирамбичес
кихъ и комическихъ писателей. Напр. (см. АіЪепаеид, 
XXIV) Филоксенъ Еврейскій составилъ прилагательное 
въ 25 слоговъ, а Аристофанъ даже изъ 77 слоговѣ 
(Екклес. 1168), '
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ѵМе£ или ѵігШ; въ νομοθέτης опредѣлятощ. членъ 
равенъ родительн. дополненія: закона— датель, 
1е£І8Іа£ог (несобств. сложеніе); μητροπά-ωρ матери 
отецъ, гааігіз раіег. аѵпз таіегпив. Русск. вино
градъ (о-городъ). Дательн. падежу— θεοείκελος, θεο
ειδής богоподобный, І)ео зітіііз. Или равенъ греч. 
дательному іпзПтпепН, а русск. и лат. твори
тельному: αχειροποίητος н'рукотворвнный. ου χεροί 
ποιητός диі тапи ІаЪгісаИіз поп ез£, ^ш тапіЪиз 
поп Ѣ1. Или равенъ падежу съ предлогомъ; всѵмѵл 
Зе.1ИН0р0ДНЫЙ=аігас γηγενής.— на землѣ рожденный, 
— (οι άνθρωποι νοούνται γηγενείς, καθο την ύπόστασιν επί 
γης εχουοι); но въ древн. миѳологическомъ смыслѣ 
это же слово можетъ означать и землею — ^егга 
паіиз 8. оіѣиз, сиі е іе г га  #епиз еаі, наир. Ги
ганты, Аргусъ и др.

I. Τήν Θείαν ταυ την ( с і е )  καί πάντι- 
[лоѵ τελοΰντες ]) εορτήν οι Θεόφρονες 2) τής 
Θεορ,ήτορος 3)...

1) СеІеЪгапіез, регареп^ез ео шойо, ^иο гі- 
Ніз засег ргаезШиР. —  2) коголдудріи^ш  сііѵіпа 
(вин.) заріипр Ѳ=Та т. е. гез (Ііѵіиаз φρονοΰντες. сіе- 
зпЗегапІез.— 3) род. донолн. къ εορτήν, Ноголллтерс, 
первая основа бого— θεο понимается родит.

II. Έπί τής Θείας φυλακής Α) ο θεηγό- 
ρος 2) Άββακού[χ στήτο) [χεθ1 ή[χών καί 
όεικνύτω φαεσφόρονΗ) Άγγελον...
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іѴстрлжи, си^осііа. оЬнепЫіо, ехсиѣаііо, 
ѵі«і1іа.— 2) вогоі’Лі\голіжііій=(1іѵша ѣщиенв άγορεύ- 
ων, ііщпа І)ео ргаесіісапн. —- 3) свѣтоносна Іисеш 
айегепіеш — φωτοφόρον =φωσφάρον =. - Ιΐΐοΐίοπίΐϋ^φωτ'ος 
παρεκτικόν гііет 8. Іисеш (тропъ синекдоха), наіи- 
Іет ІіЬеігіег 8ііррсчіи.аи(ет . ргаеЪепІет; соііи- 
яігаійет.

111. ϋύ(/.φωνον *) έΟρόησεν οργάνων ρ,ελος 
Σέβειν 2) τό χ^ρυσότευκτον 3) άψυ

χον (όρέτας 4).

1) Здѣсь стоіюсложеніе ямбическое, состоя
щее изъ короткаго и долгаго съ Іс1и8: — ^  __
И Ир. Σύμφωνος =  ομόφωνος, συνωδός, σύμφρων ѵосе 
сопзеиііеи». сопвоішв, еа(1еш ѵосе 8. сіашогс ιιίβηδ; 
СОІІСОГ8, СОіШіШІІв. См. нрим. Іо .—2) σέβω обыкн. 
(Іерои. σέβομαι =  άζομαι, άγάζομαι, γεραίρω, διά τιμής 
άγω, θεραπεύω, προσκυνέομαι ѵепвГОГ, асІОГО, СОІО;—  
ЗДД'ГОСОТВОрснный ех аиго іаЪгісаІиз, εκ χρυσού κα- 
τασκευασθείς. —  4) — 1 άγαλμα, άνδριάς, ειδωλον, είκασμα 
аішиіасгиш, кіаіиа, іша^о, еШ§іе8 герѵазепѣапв пи- 
шеп а1і̂ иο<ι Іюпоге еі сиііи геѵега тсіщпиш.

IV. Τούς σους ύρ,νολόγους 4), Θεοτό
κε, ή ζώσα καί άφθονος 2) πηγή, θίασον 3) 
συγκροτήσαντας 4) πνευρ,ατικώς στερέ- 
ωσον 5).,.
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1) Н утпогиш  бесаігіаію гев— пѣснословцы 
славящ іе ьѣснъми (но не винит., δμνος саппеп, 
веі реси ііаіѣег іп Ьопогеш Б.еі сопсепШ ш, щш 
В е і Іаисіев сіісішиз.— 2) άναριΟμος, εύπορος αμφιλα- 
φής υπέραντλος, άφνειός іпѵі(1іае ехреіВ , ііиІП І11Ѵ1- 
сіедв; соріовив, 1аг§ив, пшІШв, а і п и н і а п в 3)==σύλ- 
λογος, σύνοδος, όμήγυρις соеіив, сопѵепіив, соііесіа 
ти Ш іш іо; сіюгив е хви ііа п ііи т  ас ііір и сііап ііи т  
(СКачуЩИХЪ И пляш ущ ихъ), το αΟροιζόμενον πλήθος 
έπι τελετή (εορτή) καί τιμή Ѳгоо==ЛИКЪ (ЧИСЛО, личба, 
сравн. „причтенъ къ л и к у ...14, толикь (таковъ 
ЧИСЛОМЪ), коликъ И Іір.— 4) ==  συνάγω, συγκαθιστημι, 
συμπλαταγέω, συσκευάζω С0ідрІ0(І0, СОІІКІО (шаші8 СОЩ-
ріойедв 8. соИісІепв, апплодирую); сошрііщо, со- 
а&тпед£о; также сопйо спаиваю (шоге іаЬтогшд 
іеітагіогит—кузнецовъ) =  сошіепво; συγκροτεΐν χα- 
ρόν=προς αρμονίαν άγειν ІПВІІІиеге еі а<1 еІЙСІешІШИ 
содседіиш (концертъ) сошропеѵе.— 5) воМ и т, бг- 
ти т  гесісіо, сіиго иі Йесѣі, тоіііѵі нециеаі, сог- 
гоЪого.

Пришѣч. 16. Риторическій оборотъ πρόληψις 
(аійісіраііо, предвареніе),— при которомъ п р и л а га 
тельное опредѣленіе къ имен. существительному 
понимается не какъ присущее или пребывающее 
въ немъ (ідйаегепв) качество, ыо какъ слѣдствіе, 
результатъ дѣйствій сказуемаго (глаг.); таковое 
прилагательное всегда возможно разрѣшить въ 
придаточное предложеніе иъ ώστε сопвеснііѵит 
(такъ что...) и неопредѣленнымъ наклон. Напр. 
Συ καί δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς (аЪнІГаЫв, 
аѵеііів) —  ώστε αδίκους είναι, такъ ЧТО ИЗЪ правыхъ
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мыслей (δικαίων) онѣ становятся въ концѣ концевъ 
неправыми (αδίκους). ІІорусск. пролептическое имя 
чаще всего переводится творительнымъ надеж. 
Μέγας εκ μικρού Φίλιππος ηυξήθη— ИЗЪ малого выросъ 
такъ. ЧТО вышелъ... ώστε μέγαν γενέσΟαι. Ή ειρή
νη τον δήμον υψηλόν ήρε— миръ ПОДНЯЛЪ народъ, ТЯКЪ 
что опъ сталъ «шчшш?,==многодумающимъ о себѣ. 
Сравн. русск. смиренпо опустилъ поникшую главу. 
Σύμφωνον έθρόησεν μέλος, пѣснь вопль) органовъ за
гудѣла. всеобще/), повальноп\ μέλος не всегда— 
μελωδία, αρμονία ИЛИ εύρυθμία, но, напр., Соф.: δοκώ 
Τεύκρου κλύειν (ακούε ιν) βοώντος μέλος τήσδε άτης 
(аегишпае. сіаііів).

Иримяъч. 17. Предл. παρά, находясь въ сло
женіи, можетъ между прочимъ означать мимо, 
выражая какъ - бы нѣкоторое отрицаніе; напр. 
παράνομος сопіга Іе^ев іасіепв или іасіив =  άνομος, 
άδικος; παράδοξος цці еві рга%ег (помимо), соп£га 
оріпіопет отпішп; іпоріпаѣив, іпсгес1іЬі1ів=неж
данный — негаданный. Впрочемъ въ церковныхъ 
пѣснопѣніяхъ предлогъ παρά передается не рѣдко 
въ сложеніи префиксомъ пре: παράδοξος преелдвный. 
Напр. Таинство странное вижу и иреелдвное =
μυστήριον ξένον ορώ καί παράδοξον. Или: ПрССЛДВНОе
твоего гласа неудовопріжтелвно дуіии ллоей ж влдетсА,
το παράδοξόν σου τής φωνής όυσπαράόεκτόν μου τή ψυχή 
φαίνεται. Сравн. русск. пре-зираю (какъ бы не же
лаю взирать, вожу взоръ ΜΗΜθ=παροράω, παραβλέ- 
πω=ύπεροράω“ ίΐ08ρΐοίο, сопіетпо, аврегпог; Іітіз, 
оМісрт (косыми) осиііз азріееге, пе^Н^еге; и .

а
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оучнЛй еси презирати оуво плоть, преходитъ во—
πράττωѵ έδίδασκες ύπεροράν μεν σαρκος παρέρχεται γαρ... 
Или— παρακούειν, аиііепв 8Іс ігапвтіШ), циазі ηοη 
аікііегіш; ашііге, оЪоейіге поіо, ослушаюсь. Напр. 
лще же не послушаете н р ,  иовѣждь церкви
(εάν δέ παράκουση αυτών, είπε τή εκκλησία), Λψ€ ЖС И 
церковь Преслушаете, Буди... (έάν δέ και τής έκκλη
σής παρακούση, έστω...

Примѣч. 18. Глаголы сложные съ предл. 
συν, обозначая общность дѣйствованія или состо
янія, единеніе или согласіе, требуютъ при себѣ 
дательнаго падежа, который обыкновенно удержи
вается и въ славянск. переводѣ, между тѣмъ 
какъ порусски при такихъ глаголахъ повторяется 
предл. съ въ соединеніи съ творит. надеженъ. 
Напр. Пчера спогреворА  Тевѣ, Хрі'сте, совостаю 
днесь воскресшу Тевѣ, сраспина^сл Тевѣ вчера...
Χθες συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ , συνεγείρομαι σήμερον 
(С0П811Г§0 йойіе ипа, сит..) άναστάντι σοι, συνεσταυρου- 
μήν σοι χθες (раіо, сгисі іеси т  аШхиз, сгисіаПіз 
егат)... Или: совезначальное Слово Отцу и Д у р в и .. .
συνάναρχον (8ІПШІ ргІПСІрІО сагеш) Λόγον Πατρι καί 
Πνευματι... Или: СрадуЙТССА іИнѢ, АКО ОБрѢтССА

ПОГИВШаА драрда... συγχάρητέ μοι (соп^аийеіе, ипа 
Іаеіашіпі т е с и т ), δτι εύρέθη ή άπολλυμένη δραχμή...

Примѣч. 19. При двойномъ винительномъ 
или именительномъ, одинъ (безчленный) обыкно
венно соотвѣтствуетъ русскому творительному.



Напр. ви ж у., нево - вертепа (г. с. небомъ вертепъ): 
престола Х ер^віж кі'й— дѣ ву (престоломъ— дѣву); 
гасли— вмѣстилище, ва н и р ж е  возл еж е... 6ρώ.. οϊ)ρα-
νον το σπήλαιον, θρόνον Χερουβικον την Παρθένον, την 
φάτνην— χωρίον έν ώ άνεκλίθη.. Или: грова (гробомъ, 
какъ гробъ) ллнѣ кита БЫСТЬ =  τάφη μοι το \ Λκητ,ος 
(іпіеііщііліг Ъеііиа ^иае1іЪе1 ііщепв, апіш аі т а г і -  
п и т  іпизНаЬае е і і т т а п і з  та£пі1и<1іпІ8) έγενετο... 
Рѣшительное очиірені'е грѣ^ова огнеду^ноаснную  
пріилдите Д у \л  р о с у = т .  е. разрѣш ительнымъ, иску
пительнымъ очищ еніемъ грѣховъ  (отъ грѣховъ, 
зепеііѵ. оѣ^есі. =  λυτήριον, κάθαρσιν αμπλάκημάτων, 
рессаішш, йеіісіиш , отъ άναπλέκεσθαι запуты ваться, 
^иοс1 рессаіині Ьошіпі іаіщ иаш  ίΐιηίδ сігсиш песіа- 
Іиг) δέξασΟε... δρόσον... Или: ЖСЗЛа СИЛЫ СТАЖаВІШИ 
Креста ВьіНЛ ΤΒΟ€ΓΟ=ράβδον δυνάμεως κεντημένοι τον 
σταυρόν τοΰ..ΎιοΟ σου;.. Иногда и въ греческомъ 
предъ тйішми надежами стоятъ ώς, εις =  русск. 
какъ, в ъ  кач ествѣ = сл ав ян . га ко: жезла во оврлза  
ТДЙНЫ πρΪ€Λ\Λετ^=ράβδος εις -τύπον του. μυστηρίου арх- 
ραλαμβάνεται... Или: ЖКО ГІЛОТОНОССЦа ЖВИСА НД ЗСЛѴлѢ 
= σαρκοφόρος δ)ς ώφθη (έφάνη) έπι γης и НОД.

§■7 .·

Βασιλεύ ουράνιε, -Π αράκλητε 1.)̂ ·· ; τδ 
.Πν6,υ^ιοί,ι..χ9|ς;' ,αληΟείας?;,. δ̂  πανί^Χ °? '2)'
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ρών καί τά πάντα πληρών, ο Θησαυρός 3) 
των αγαθών 4) και ζωής χορηγός 5), έλθε 
κΛί σκήνωσον 6) εν ή[Μν. καί καθάρισαν 7) 
ή|Λας από πάσης κηλίδος 8) καί σώσον, 
Αγαθέ, τας ψυχάς ήρκον.

1) Παρά и καλ-έω (кличу) аеіѵосо, агсеззо; 
παρά-κλη-τος еѵосаіиз, агсеззНиз, го^аіиз и£ іаѵеаі 
аіісиі (іи ^исіісіо); сопзоіаіог, ίιιίегсе»»оі·, предста
тель, ходатай: εάν τις άμάρτη, παράκλητον έχομεν προς 
τον· Πατέρα 5ίησοΰν Χριστόν... Και άλλον παράκλητον 
(сопзоіаіогеш) δώσει ύμΤν. “Όταν δέ ελθη δ παράκλη
τος, δν εγώ πέμψω υμ?ν Η ιιρ.— 2) См. црим. 20.— 
3)=πανταχη, πα\ταχοϋ τής γης иЬкріе Іеітагиш, ςιιο- 
^иονе^8и8; членъ и предъ нарѣчіями изрѣдка пе
реводится.—4) Αγαθά (среди, мн.) означ. ѵііѣійез, 
боіез, ехешріа; такъ Ізосг. τοίς γάρ άγαθοΤς οις (аіѣгасС 
винит. пад.) έχομεν έν τή ψυχή, <}иае іпзипі апітіз 
П08ІГІ8. Или Лис. παιδευθέντες μεν έν τοΐς των προγό
νων άγαθοΐς, ^ιιі іп риегіііа ітйіІиеЪанІш· е^ге^ііз 
та^огиш ехешрііз 8. ргаесерілз. Сравн. πόντος= 
θάλασσα (пуч - ина) άγαθών. Θησαυρός геровІІОГІШЦ 
(θήκη), сопсШогіиш, Іосиз, іп цио сопд'езіае орез 
горопиікиг, гесерСасиІиш, с-кладъ, клад-езь.—и)=  
сіих сііогі, сдиі сііого ргаеіі, ηιιΐ зишрШз (издержки, 
иждивенія) ргаеѣеі; ргаеЬНог, 8ирр<чШа*ог, Ь έκδοός 
τι των ίδιων, δ δοτήρ.—6, =  ѵеш аОріе а(І8Із: σκηνοΰν 
(сравн. скинія) ІіаЪеге зииіи (епіогіиш, (аЪегна- 
сиіиш, ЬаЬНаге.—7) καθαρός=ΐ4ΐ8-1ιΐ8= чистый; κα
θαρίζω, άγνεύω, καθαιρώ рцгиш т к іо , ехріо, ІизПо;
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съ родит. — 8) =  όνειδος, брань, ругань;
μέμψις, μομφή укоризна; ψόγος порицаніе, безчестіе; 
έλεγχος уличеніе, изобличеніе, μιασμός, μώμος издѣ
вательство, σπίλος, πίνας, ρύπος грязь; вмѣсто σπίλος 
у аттич: обыкновенно κηλίς пятно, помарка; λύμα 
нечисть; піасиіа, ргоЪгиш, ІаЪез, зогсіев, ігщиіпа- 
шепіиш. Πας всякій обыкя безъ члена.

Примѣч. 20. Звательный падежъ по своему 
значенію и употребленію мало отличается отъ 
именительнаго, а потому только изрѣдка онъ не 
сходенъ своимъ окончаніемъ (въ общемъ обы- 
кновенно=чистой основѣ) съ именительн. и при 
томъ только въ единственномъ числѣ. Оба они 
именуютъ предметъ, но пошіпаііѵиз, какъ падежъ 
подлежащаго или имени, прилагаемаго къ подле
жащему, непоі рѵстш нно опредѣляетъ конструкцію 
сказуемаго, а по<реОапеенно— и прочихъ частей 
предложенія; звательный же только парентети- 
чети (т. е. вводно) вставляется въ предложеніе, 
ни сколько не опредѣляя словосочетаній предло
женія. Даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ для зватель
наго существуетъ особая форма, часто употреб
ляется именительный; наир., при ούτος: δ Φαλη- 
ρεύς ούτος Απολλόδωρος, ού περψ.ενεις (Плат.); ώ ούτος 
Αίας и др. Опредѣленіе (аШіІшІиш) и приложеніе 
(арровіііо) къ звательному бываютъ въ имени
тельномъ: Ώ άνδρες, οί παρόντες. Καί συ δέ, δ αρχών 
των επί τοίς καμήλοις άνδρών (Ксеноф.). Особенно 
же часто въ новозавѣтномъ греческомъ имени
тельн. съ членомъ ставится вМ. звательнаго. Но 
въ церковно-славянскомъ мереводѣ мы находимъ 
неонустительное употребленіе ѵосаііѵі, который
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не. только, соотвѣчаетъ таковымъ падежамъ въ 
-греческомъ, но и тамъ образуется, гдѣ только 
возможно по славянскимъ флексіямъ особая фор
ма-звательнаго, хотя-бы греческій текстъ имѣлъ 
въ. качествѣ звательнаго, особенно какъ прило-

-оюеців, форму именительнаго и особенно отъ именъ, 
выражающихъ отвлеченныя понятія. Напр. О 

ѵэдудросте И Слове Божій И сило! ώ σοφία και Λόγε 
του Θεοΰ και δύναμις Б ы С О Т О ,  Н С у Д О Б О В О С ^ О Д И Л ^ Л Ж  
Ч б Л О п Ѣ ч с С К И Л ІИ  П О Л Ш С Л Ы .  'Ύψος δυσανάβατον άνΟρωπί-
νοις λογισμούς. Ты ЛКІІС уТГІСрДИ Κ7> ЛЮБВИ ТПОСЙ,
ЖбЛДНІЙ К р а ю !  Χύ με στερεωσον έν τη άγαπη τη ση 
των εφετών ί асЦесѣіѵ. ѵеі’ЬаІ. отъ έφίεμαι влекусь, 
арреіо, сіевісіего) ή άκρότης (ы т ш а , ехігешііаз, 
край-ній, найвысшій предѣлъ =  іа^і^іш п, арех). 
Р й Д у Й С Ж -  Г Л у Б И И о !  Χαΐρε, βάθος., χοίρε, σιγής δεόμε
νων πίστίς— Л Л О Л Ч Д Н іл  ( і р О С Ж Ц Ж у 'Л  І і Ѣ р о !  Ос1ЛѴЛ /ѵ\Ж 
С П р О Ш В И ,  < ) г ! Д С е ,  НО ц а р с т в і и  ТК О С ЛѴ Л! Αυτός με 
'άυνδόξασον, Χωτήρ (а собетв. зват. Σώτερ) εν τη βα
σιλεία σου О Т С В Ѣ ,  Г р а д с  І ІО Ж І 'й !  Περί σου, ή ~όλις 
του Θεού (зват. ώ πόλι). ДсрМВІІ ІІСІІОКОЛСШІЛМДЙ
СІОЛІІс! Τής εκκλησίας δ ασάλευτος ( і і т ш і Ы > і 1 І 8 ,  І П С О П -  

’Сианиз) πύργος (зват. πύργε) *) и ироч.

Даже и иопоревсдениое ірсч. πύργος встрѣ
чается въ зват. падежѣ: Напр.: церкке нвдвнжішж и 
Шкесткнжж штргоке (іиггіз, і>гаі ?8і<1і іпп-Внп?). Такъ 
тго, ямѣ»· въ виду ліужеек. родъ руссъ, существ. Н с- 

Р ' УР* ь, можно, и помимо ігіім. Пигц·, сопоставлять 
т  пазваиіп съ греч. ΙΙϊτράπυργος (8(. іуігі ргдояШит), 
іи ре съ Πετρόπολις (πόλις, ή).



л Іірим. 21. Буквально переводятся и тѣ гре
ческіе родительные падеж., которые употребительны 
при восклицаніяхъ, обусловленныхъ разными ду
шевными настроеніями, какъ-то: изумленіемъ, него
дованіемъ и нод. Нанр, классич. обор.: Οΐμοι,Γτωύ 
κακών =  Охъ, бѣдствія мои! Τής τύχης.. Вотъ - такъ 
случай!.. О паче ул\а рождества твоего ч удеЫ
Ώ των υπέρ νουν του τόκου σου θαυμάτων. О Б О Ж б С Т В ^ И -
наго, о лювезнаго, о сладчайшаго твоего гдаса!
?Ω θείας, ώ γλυκύτατης σου φωνής. О ДДрОВй ІіаЧС ΠΟ- 
СТИЖСНІЯ. Ώ των δωρεών των υπέρ κατάληψιν (==νόήσιν 
сошргеѣепзіопеіп, регсерііопет, со^пШопеш). ·' 1

Иритьч. 22. ?ане =  греч. διά τό съ ігіѣшБ, 
διότι (изъ διά οτι, διά τούτο δτι =  циатоЪгет, цша* 
ео циосі, ргоріег еа циосі),—не заключаетъ отри^ 
данія: здѣсь звукъ н вставной между предлогомш 
за и мѣстим. е или еже. Сравн. русск. за^н-гіімъ^ 
гдѣ звукъ, этотъ, при тѣхъ-же словосочетаніяхъ 
можетъ быть и выпущенъ, коль скоро мѣстоиме
ніе получаетъ притяжательное значеніе: за. нею 
и за его брата; въ нею и въ по домъ и проч. 
зане родила еси Бога, едина Благословенная—
διότι έ'τεκες τον Θεόν, μόνη ευλογημένη'. · ΛιαπΟνόύμ'Ινρί 
διά το διδάσκειν αύτους τον .λαόν— ж а л я ір е  СН ЗЛ еже 
оучити ш ъ  люди. Отрицаніе же и при зане вы
ражается особыми частицами этого значенія: 
злне не оправдится ота дѣла закона всяка п л о т ь =
δ.ιότΐ;' θύ διχαιωΟφέται, έξ ·έργων νομού πάσα <τάμξ. Πο- 
добное( же н бываемъ и въ сложныхъ сущ еству 
тельныхъ: снѣдй=с ѣда=ррй^а брашно, а‘ равно



и въ другихъ мѣстоименныхъ сложеніяхъ: понв—  
κδν еізі, еііашві, хотябъ, по крайней мѣрѣ ужъ: 
Х(Ь εν τφ γήρει (или дательн. γήρα іп зепесіиіе) μή 
με άπαρρίψης εις αοου κενόν (μάταιος, άμοιρος, іпапІ8, 
ѵасиив. циі пііііі весит £еіѣ. сирія ѵігез зипі 
ехЬаизіяе) —  поне на старосте не отрини мене во
адъ ТфД, Καν έν τψ τελεί σώσόν με ПОНС ІІД КОНСЦЪ 
спаси м д .  Д о н д е ж е = д о - н - е ж е = г р е ч .  έως, έως ου, 
циоасі, ςΐΙΗ ΐβηΐΙΒ, (Іопес: εμέ υπομένουσι Βίκαιοι εως ου 
άνταποδφς μ ο ι— МеНС ЖДУТХ ІІрДКеДІІИЦЫ, ДОІІДеже 
ВОЗАДСИ Л^нѢ. Ψαλώ τι]) Θεψ μου εως υπάρχω— ІЮЮ 
Ногу м о е м у , домдеже еСЛМі. "Εω ς άν ένούσησθε, έ'φης, 
καθίσατε έν Ιερουσαλήμ ДОІІДСЖе ОЯЛецеТССЖ, рСКЛ’Л
еси, сѣдите во Іер'лим ѣ. Кнегда=особенно часто 
греч. έν τφ съ неоиредѣл., при чемъ греческій 
вштительный лица переводится слав. дательн.: 
έν τ]> κεκραγέναι με τυρός σε, εισάκσυσόν μου ВНеГДД
возпати ми ш  тевѣ, усдыши м а .,.  Внесла исче- 
зати отй мене нуждно дѵ \ у  м о е л \у = іѵ  τιυ έκλεί- 
πειν έξ εμού βιαίως (ѵіоіепіеі*. ѴІ == βία, ανάγκη βίαια) 
τ_6 τ.νευμά μου. ΡΙ д р . ОтнЮДужС—  έθεν ήξει ή β ο ή θ εια =
придетг помоірь.

§ 8 .

Πιστεύω1) εις ένα Θεόν ΙΙατέρα παν
τοκράτορα 2), ποιητήν ό ) ουρανού καί γης.



ορατών τε πάντων καί αοράτων 4). Καί 
εις ένα Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, τόν υιόν 
τού Θεού τόν μονογενή, τόν έκ τού ΓΙα- 
τρός γεννηθέντα °) προ πάντων των αιώ
ν со ν. Φως εκ φίοτός, Θεόν αληθινόν έκ 
Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, 
όμοούσιον β) τω ΓΙατρί, δΓ ού τα πάντα 
έγένετο. Ύόν δτ ημάς τούς ανθρώπους 
καί διά την ήμετέραν σωτηρίαν κατελ- 
θόντα έκ των ουρανών καί σαρκωθέντα 7) 
έκ ίΐνεύματος Άγιου καί Μαρίας της Παρ
θένου καί ένανθρωπήσαντα8). Σταυρω- 
θέντα9) τε υπέρ ημών έπί Ποντίου Πιλά
του καί παθόντα 10) καί ταφέντα. Καί 
άναστάντα τή τρίττ) ήμερα 11Ν) κατά τάς 
γραφάς і2). Καί άνελθόντα εις τούς ουρα
νούς καί καθεζόμενον έκ δεξιών 13) τού 
ΓΙατρός. Καί πάλιν -έρ^όμενον 14) μετά 
δόξης κρΐναι ζ(όντας καί νεκρούς* ου τής 
βασιλείας ούκ έσται τέλος. Καί εις τό 
Πνεύμα το Άγιον, τό Κύριον, τό ζωο
ποιόν, το έκ τού ΓΙατρός έκπορευόμε- 
νον 15), τό σύν Πατρί καί Ύιω συμπροσ-
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χ^νιούμενογ- και сгиν δοζα ζδρ*ενον, το ,λ̂ λη·** 
а&д *®) διά. των προφητών ι7). - Εις μΛαν, 
ά,γίοον,; καθολικήν 18) και άποστολικήν Ε κ 
κλησίαν , Ό|Λολονγω εν βαπτισρ^α εις ά,φε—. 
(7ΐν χα ρ τ ιώ ν. Προσδοκώ άνάστασιν νε-τ 
κρών  ̂ Και ζωήν του μέλλοντος αίώνος. 
Άρ4ν.

Το σύμβολων τής πίστεως, СѴЛЛН0Л7., σύνθημα, 
δείγμα проба, та часй цѣлаго, по которой предостав
ляется судить о цѣломъ: 3εΐξις публичная, обще
ственная выставка, нерѣдко сама вещь (но не 
часть" ея) особеннымъ образомъ подготовленная; 
-μήνύίπς указаніе, обнаруженіе прежде неизвѣстнаго 
ллд сокрытаго; σημεΤον знакъ. указывающій на что 
н., лапр., на волю или .желаніе кого н., τεκμή- 
рюѵ,—тсіісішп, зщііинк поіа, соішпіззига, соііаііо. 
Одни толкователи производятъ назв. символъ отъ 
συμβάλλει сопіеіте, со11і°еге, і]иіа соііаѣа іи ипига 
іоіа ѵега йсіез зутЪоІі ЬгеѵіШе сопілпсі.иг. Иные 
же, имѣя въ виду преимущественно переносное 
значеніе (символическое, иносказательное, аепі- 
&'ша£ісиз) итого слова: воинскій пароль — σύνθημα, 
полагаютъ, что зутЬоІшн (пронѣоіісит) аЪ Ьас 
зщпійсаѣіопе арреІІаѣшп іиіззе, ιιί, ѵеіиѣі Іеззега 
(значкомъ, жетономъ) ай іійеѵпозсешіоз ѵегоз 
СЬгізІі тіШез еззе роззеі.— 1 )=ύ~ολαμβάνο), νομίζω 
полагаю; πιστεύω я убѣжденъ, непреложнымъ счи
таю; πείθομαι (πίσ-τις изъ πιθ-τις) слѣдую чему Н., ру-
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ковожусь; ήγέομαί по своему сужденію склоняюсь 
къ чему н.. принимаю за очень вѣроятное; δοξάζω 
предполагаю, судя но мнѣ извѣстнымъ (внѣш
нимъ) признакамъ; у позднѣйш. и особенно у 
церковн. писателей δοξάξειν означ. славить, славо
словить;—Ыеш ІіаЬео, сгебо, сопМо, сепвео, 8рсго, 
іѴеіліз я и т = θαρρώ, Сочиняется πιστεύω и съ дат. 
(также предл. επί), и съ винит. (при предл. εις). 
Άλλο δέ πιστεύειν τινί καί άλλο το πιστεύειν εις τινα* δ 
μέν γάρ πιστέυων τινί ούναται νοηθήναι (Іпіеііе '̂іу ο τι 
πιστεύει αύτω αληθή λέγοντι, ο δέ πιστεύων εις τινα, ώς 
εις Θεόν πάντως (оиіПІПО, ргоі‘8118) πιστεύει.., το μεν 
γάρ έστι παντός πράγματος, το δέ Θεότητας (с1еІѢаѢІ8, (ІІ- 
ѵініЫлз).—  2) 8 о1ііі8 Т)еі еріНіеіои =  πάντων κρα
τών.— ; ѣ )  По Платону: ποιητής— ούόενος ετέρου προσδεό- 
μενος (іпзирег реѣепв)* έκ τής εαυτού δυνάμεως και 
εξουσίας (ροίβδΠΐίο, аііСІОГІІаІо) ποιεί! το ποιούμενον.—  
И въ греч. иногда одно и тоже существ. имѣетъ 
при себѣ дополненіе или въ родит., или въ да
тельномъ падежѣ: σωτηρία τής πόλεο)ς 8. του Κοινού—- 
8а1іі8 геіриЫісае; и ли: σήμερον σωτηρία τω κόσμω γέ-'- 
γονεν днесь спасеніе лѴірѵ кыстн. Въ латинск. тоже 
встрѣчается подобная , замѣна :Ье11о, ІаЬогі йпеіп 
іасеге положить конецъ войнѣ..=ЬеПі, ІаЪогіз йп. 
іас. пол. конецъ войны.—5)=τίκτω, ^і '̂по, §епего, 
рагіо, ргосгео.— 0) όμοούσιος ез'изсіеш еззенНае. Τής 
αιρέσεως αυτών (Масесіопіапогипі) προστάται ((1іісе8, 
ргаерозІП > φασίν ου λέγομεν όμοουσιον, άλλ’ όμοιούσίον 
(8ІтІ1еш е88епПат).. Πολλούς έθορύβήσεν (έτάραξέ, 
регІигЬаѵіи, το όμοούσιον και το όμόιούσιον εν τρις' πα- 
ρελθουσι (ρη ь̂еѣегіѢІδ) χρόνοις. —  7) σαρκόω сагпеит 
веббо, сагпе ішіиог —  8) Και προσλαβόμενος σάρκά
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(σώμα) ένηνΟρώχησεν іпіег Ьотшпеа, «иЪ нгіе^итепіо 
βί реГ8011 а Ьошіпів ѵегваіліа ея£. ·Π Ряіо (палкѣ) 
8, сѵисі аі¥щ'о, сгисіо. Σταύρος раіиз Іщпеия асиіив 
еі егесПіе, ріепш^ие сипі Іі&по іп кирегіоге раіѣе 
Ъгапвѵегво, ех ^иο таіеѣсі яиярешІеЪапіиі — έστ,ολοπί- 
ζ07-&— 20) τ;άσχω=ύπομ.ενω, ανέχομαι ττονεω С'і'раДЯЮ 
ОТЪ УСИЛІЙ, 2>абогГЫ, καρτερεω, κάμνω изнываю, ТО- 
рлю силы,— раііог. жіѵѳгва иіог іоііипа, ііі]шіІ8, 
сопіишеіш айсіог.— 11) ІМіѵив Іешроѵів (безъ 
предлога) пря точйо оіірй-тЬдяекохъ временп (день.
И Ъ С Л Ц Ъ . ГОДЪ И Мр 1 И СОЛИ п'Ь 'Гм К О  ΥΠ Ь'МенИ 
присосдн н. еигг мѣсто имен іе и л ѵ; числится ни.: 
.что'П* дятсѵтюъ пг'.рі-'яодйт» н СиШТНл>зеі_!.ні; съ иіюдл. 
пь ИЛИ на: ~г. жЬтг. ήμερα собеж  <1Ь*: ~г, υστεραίαί ѵ'іА-сарОЯІ ГКІ 10, і1і<‘ . ^ ( { Π Γ Ι Γ ι Γ >. рпчТ ііТи .  М ;і ярЫСО

*τει и пр. Если же обозначеніе времени нс имѣетъ 
опредѣленія или означаетъ собственно продолжи
тельность, въ теченіе кг тора го... то ставится дя
телъ н. съ εν; εν -ή νυκτί. Нтотъ же предлогъ ста
вится и при именахъ собственно не выражаю
щихъ ПОНЯТІЯ 0 времени; έν πολεμώ, εν τούτω и 
под.— 12 )  асгірПіга, ріеіига, гіевсгірНо. Въ Нов. 
Зав. преимуществ. о Свящ. Писаніи.— 13) οεξιά 
т. е. Х£'р=(іехП,а=десница: εν. οεςια;, έπι или έν 
ог;іа=а гіехіга. <1ехПог8и8. асі <1ех!гат (шаиит).— 
■14) См. примѣч. 22.— 15^=έξάγω ебисо; те(І. е°те- 
ЛІОГ, εξέρχομαι, ехео. 8рігІНіз Вапсідів εκπορεύεται 
παρα τοΰ Πατρός, ргойсізсііііг, )>Г0СевІі а ЕнП'е: εκπό- 
ρ̂ευσίίΤ τού Πνεύματος=ρ]*θ(ΐ<ι88ΐΐ8 8рІГ. 8ашѣі а Раіте 
—похожденіе Ов. Духа.— 1Γ>)=αύοάω, отчетливо, 
ясными звуками заявляю (коз)<пыцаю< открыто 
івьщказъгвагссь: φθέγγομαι владѣю словомъ, говорю.
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издаю членораздѣльные звуки; φωνέω звучу, по
даю голосъ, прерываю молчаніе; αγορεύω оратор
ствую. публично говорю, высказываюсь; φράζω сло
весно заявляю, объясняюсь: λέγω полагаю, думаю, 
высказываю свои соображенія на счетъ; λαλέω 
(οι «λέγομαι) веду бесѣду, вступаю въ разговоръ.—  
17)=μ«ντις, χρησμωοός, θεοπρόπος, ύποφήτης, про-рокъ. 
— 18) ипіѵегяаіів. "епегаіів; καθολική εκκλησία κα
λείται οιά το κατά πάσης είναι τής οικουμένης (ОгЪІ5 
Іеітагит, еа Іоіііш шишіі рагв диае ііаЪіІаіиг, 

»л<1— вселеннаяі «πο τεράτων γης έως πε-
(йи.еь. т.епиіні ι.
11/пім. Н н стоя пи·’·1* ι: ΐ'*ιοτώ:. рѵав̂ нОгО

время. пыраж.ч н только гог.срііьч имііосс.н дѣйствіе, 
имѣющее до скоего завершенія смѣнить послѣдо
вательно еще нѣсколько пріемовъ или частей въ 
исполненіи, можетъ быть разсматриваемо и какъ 
уже отчасти прошедшее и какъ еще только буду
щее (Ь μέλλων, Іиіиѵшп): такимъ образомъ насто
ящее иногда ставится и вмѣсто будущаго, когда 
при особой живости, пт ладности изложенія или 
при полной увѣренности въ неминуемости буду
щаго, это предстоящее дѣйствіе изображается 
(рисуется) какъ бы уже наступившимъ и разви
вающимся предъ нами, хотя бы только въ на
чальныхъ своихъ проявленіяхъ. Въ греч. обыкно
венно εΐμι=ίΡο, рѵойсіксаг, ѵеніаш; πορεύομαι иног- 
^Η=πορεύσομαι ргойсізсаг, ехре<Шіопега зивсіріат; 
έρχομαι въ будущ. ειμι, такъ какъ С-Обств. будущ. 
έλεύσομαι въ аттич. .прозѣ почти неупотребительно 
и пр. Напр. Ксеноф.: ή Πάραλος (паѵіз арші АШе- 
піепзез, ^и ат  а(1 сегіоз Іап іит  ивиз апЫЪеЪапі)



Μ * * *  εις τ*ς·'Α(φ#, ά^γγέλλουσα (= άπαγγελ<Λσ«
шшішсіаіига, геіаіига) -А і^ о т а . Ьв. Іоанн. Ѵ111, 

ѵ ,.р— Лтл иду и взыщете21: Εγώ υπάγω και ι,ητησε ε̂ με  ̂α) γ ^
МСНС. Или: μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μι- 
κρον! καί ,δψεσθέ με-КЛШ Ѣ И НСВНДИТС МСНе, И ГІЛКИ 

влшѣ и узрите ліа и проч.

§ 9.

Ή  αετάστασις ]) του Αγίου Ίωάννου τοϋ 
Θεολόγου καί Ευαγγελιττοΰ

(26-го Сент.).
Ό  [λέγας 'Απόστολος καί Ευαγγελισ

τής : Ιωάννης ρ,ετά την άνάληψιν2) του 
Κϋ'ρίου καί τήν κοίριησιν 3) τής Θεοτόκου 
ήλθεν εις Έφεσον, εύαγγελιζό^ενος τον 
Χριστόν. Καί διαβληθείς 4) Δορ.ετιανω τω 
'Ρωμαίων βασιλεΐ έξωρίσθη 5) εις ΙΙάηχον 
τήν νήσον, ένθα καί τό άγιον έγραψεν Ηύαγ- 
γέλιον. Μετά δε τελευτήν Δορ-ετιανου, 
άνακληθείς πάλιν, ήλθεν εις 'Έφεσον καί 
ρ*ετα τό πολλούς διδάζαι καί διά του 
βαπτίσρ,ατος προσαγαγεΐν τώ Χριστώ, 
προέγνω τήν μ,ετάστασιν αύτοΰ. Καί κυ-
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;ριακής ημέρας έλΟουσης, διδάξας τούς 
αδελφούς τά [χεγαλεΐα 6) τού Θεού άαί 
παραγγείλας αύτοΐς φυλάττειν πάντα τά 
διδαχθέντα υπ’ αυτού, προσέταξε’'τω ρ*α- 
θητή παραλαβεΐν άνδρας κατέχοντας τάς 
προς όρυγμα χρείας 7) και άκολουθεΤν. Και 
έλθών επί τον τόπον, έπέτρεψεν. όρυξαι 
ό'ρυγρ,α βαθύ σταυροειδές. Καί προσευξά- 
ρ,ενος καί είπών ειρήνη υριΐν αδελφοί, 
άνεκλίθη εν τω όρυγρ,ατι. Τότε ,καλυψαν- 
τες αυτόν οί ρ,αθηταί, άνεχώρησαν. Καί 
ρ,ετά τούτο έλθόντες ίδειν αυτόν ούχ εύρον.

ΐ)=άλλοίωσις, έτεροίωσις, μεταλλαγής -πάρατροπή, 
μεταβολή ішіЫ;ІО, ЗШШПОІІО, ЬгапзІІЛІЗ =?= μετάβασις, 
ші§та1іо, зиЪЫіо <іе тесііо, престдвлемі'е : (έκ τοΰ βίου) 
или εξ ανθρώπων.— 2)=άνάκτησις,. αποδοχή гезитрІІО, 
гесирегайо, гесерііо: азеепзіо (άνελθε̂ Α,*: άνιέναι -εις 
ουρανόν). — з) йоппШо; оЪіІиз, тосз; κεΐ-σθαι==(μι1- 
езсеге=по-чи-вати, по-ко Й—κοί-μηαις у-пр-ко-еніе, 
успеніе.— 4)=βλασ<ρημέω, συκοφ.αντέω, διασύρω, λοιδορέώ 
саішппіог, оЫгесіо, іпзішиіо,, іпѵійіаш сопйо; δια- 
βληθήναι τινί или προς (εις) τινα: Йе£еггі асі а1іс[иеш.— 
5)=έξελαύνω, εκδιώκω, εξορίζω ехіегтіпо, ехіііо тиІи 
СІО, (ІерОГІО, геіе^о.—6)=σεμνός, άριδείκετος,, περίση̂ · 
μος В’гашііз, та^пійсиз. ѵепегапйиз; το μεγαλεΐον 
та^пійсепііа, ппуезіаз, ша^па Беіюрега.-т-7) С}иае
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асі ІМіешІиш, асі іоѵеаш 8. зсгоЪет І’асіегпіат 
(ορύσσειν) ори8 е88еп1.

То ν ρ ο π & ρ ι ο ν  τ ο ΰ  ' Α γ ι ο ν .

Απόστολε Χριστώ τω Θεω ήγαπημ,έ- 
νε 8), έπιτάχυνον 9) ρΰσαι λαόν αναπολό
γητο ν ’10)* δέχεται σε προσπίπτοντα 23) ό 
έπιπεσόντα Η) τω στηθεί καταοεςάμ,ενος. 
ΤΟν ικέτευε, Θεολόγε, καί επίγονον 12) νέ
φος εθνών οιασκεοάσαι, αίτούμ,ενος ήμίν 
ειρήνην καί το (χέγα έλεος.

8)=στέργ(ι> благоволю, питаю добрыя чувства; 
έράω (επιθυμεω.' сердечно стремлюсь, увлекаюсь; 

-φιλέω вожу дружбу, люблю; αγαπάω уважаю, цѣню; 
Ιμείρω и др. <Ші§о, ашо. ехреіо. (Іезніего: ήγαπημ.— 
προσφιλής, ερωμένος сіііесіиз, «таіиз, ассеріиз, аші- 
СІІ8.— 9)=*ατασπεύοω, ώκύνω. επείγομαι, ψαίρω шаіиго, 
ассеіего, иіа£ео.— 10) Сіуив άχολογία=(1οί(-4ΐδΐο іпѵе- 
пігі пе9иі1, 9иі сіеіеікіі 8. ехсизаѵі пои роіезі. 
ΐιΐ(1β1βηδΐΐδ=άνεπικούρ3'τος.— 10 ) Собств. ассіііо: такж е 
ассісіо асі ^епиа, вирріісеш ше υ1ϊοΐ4>=λι-αρώ, ικε
τεύω. Здѣсь προσπίπτοντα поставлено зепзи цгаедпапіі. 
т. е. количество словъ меньшее, чѣмъ требуется пол
нымъ выраженіемъ мысли. нужио. слѣди в.. оп» себя 
восполнять сказанное: и тебя припадающаго и 
.(при этомъ) умоляющаго за насъ... Грави. Тішео.



ηπί йіш Ъеііо 8ІІ іиіигиз. τ. е. іішео еі сит Іі- 
тоге со^ііо и под.— 11) Вирегг.ісіо, ігпіо; возлежу: 
ІПСитЬо: επίπεδων δέ εκείνος (Ιωάννης) Ьгі το στήθος 
του ’Ιησού, (μχιιιη іпсиЪішзеІ (мдпддъ ж і )  іп ресіиз 8. 
ресІОГІ ІеЗИ. (Іоанн. Ев. XIII, 25).-—12)= αμετακί
νητος, χτυαραχώρητος, αυθάδης реі‘СІІігаі18. СОПЗІаіІІег 
регшапепз, реіѣіпах, Іенах.

§  10.

Въ богослужебныхъ книгахъ часто встрѣ
чаются и сложенія атшрыпутт'ныл, т. е. слож
ное слово составляетъ имя прилагательное, хотя 
бы основное или конечное въ немъ слово и не 
имѣло такого суффикса, который отличаетъ соб
ственно имена прилагательныя: черноокій (прилаг. 
очной), быстроногій (прил. ножной), бѣловолосый— 
λευκόΟριξ (прил. волосатый \ τρίχινος) и Др. Такимъ 
образомъ члены сложенія, взаимно опредѣляясь и 
находясь между собою въ какомъ-нибудь синта
ксическомъ отношеніи, составляютъ сообща одно 
опредѣленіе (аШлЬиШт) для имени, находяща
гося внѣ ихъ сложенія. Но значенію эти ерііііеіа 
равны прилагательнымъ на— εις, т. е. афесЪіѵіз 
геі роззеззае, которыя очень удобно переводятся 
съ прибавленіемъ словъ: одаренный, имѣющій и 
под. Первымъ членомъ въ этихъ сложеніяхъ чаще 
бываетъ основа примпаптльшш, чѣмъ имени су
ществительнаго. Папр. μεγαλόψυχος великодушный, 
ша^пашншз, т. е. ша^по еі ехееізо апіто ргаесіі-
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ілі8*. Іоанцъ Златоусщыц (прилаг; устный), Χροσο- 
στομος,. аигеиш ІіаЬепб 08 , аигео оге Ιοςυβηδ, аигеа 
лгегЬа оге іиініепз; Іоаннъ Дамаскинъ .улатото- 
чивцй, Златоструй',. Χρυσορρόας, аиго Йиенб, оѵ 
χρυσορρόαν εκάλουν διά την еѵиπάρχουσαν αυτφ σοφίαν.

(Ямбическ. стихосл.).

I. Θείω καλυφθείς ]) ό βραδύγλωσσος 2) 
γνόφω 3).

Έρρητόρευσε 4) τον θεόγραφον νόρ.ον.

1)=κεύθω (сравн. о-кут-ываю), σκεπάζω, κρύπ
τω, έρέφω, ΐβ§*ο, орегіо, ѵеіо.— 2) Си]‘и8 Ііп^иа ІаіЯа 
е8І, Іаічіі^ішв =  μογίλαλος. τραυλός. —  Я )  =  оѵофос 
(сравн. νέφος— пеЪ-и1а=неб-о, облака), κνέφας, σκότος, 
άχλός, έρεβος, ІепеЪгае (темень), саіі^о (καλύπτω).— 4) 
огаіогіа агіе иіог, ргопипсіо гЬеІогісо тоге; витій
ствую (витія=ѵаІ-е8=вѣщ-ій). Антитеза заклю
чается ВЪ βραδύγλωσσος и έρρητόρευσε: Μθ8θ3 циаш- 
ѵі8 ЬаІЬиз (меддемнол̂ ыуиый) ас ЪаІЪа сіе паге 1о- 
фіепв (гугнивый =  δύσηχος) ІиегіІ, огопіа іатеп сіі- 
ѵіпа и пр.

[I. Υπερένδοξε *), αειπάρθενε 2), εύλογη- 
ρ,ένη Θεοτόκε, προσήγαγε3) τήν ήριετέραν 
προσευχήν το) Ιιω σου καί (Μ)εώ ή[χών 
χ̂ αί αίτησα ц ίνα σώση δια 2 ου 4) τας 
ψυχας ήρ,ών.
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Την πασαν ελπίδα [λου είς Σε άνατί- 
θημι, Μήτηρ του Θεού* φύλαξόν ριε υπό 
την σκεπήν 5) Σου.

1) Ύπερ-έν-οοξος вирга (]шші (ііеі розвіі &ІО- 
ГІ08118 =  επιφανέστατος, πολύκλειτσς, άγαν σεμνός, ευδό
κιμος и ир.— 2) Это прилагательн. въ отношеніи 
къ весталкамъ принято писать съ удареніемъ на 
предпослѣдн. слогѣ: αί ίεραί, αί άειπαρΟέναί, засгае, 
зешрег ѵіг^іпев ѵезіаіев. Подобныя (несобственн.) 
сложенія, какъ άείξενος, άείπαις и др. МОЖНО пи
сать и раздѣльно (сііѵівіш).— 3) См. прим. 24.— 
5) ■= καλυπτήρ, κάλυμμα, σκέπας, σκέπασμα, στέγη и 
στέγος ѣе^шпепіиш, ΐβμηιβη, іесѣиш, ішіитепіиш, 
орегіпіепіит; ргоіесііо.

Нримѣч. 24. Наклоненія и причастіе аориста 
(исключ. ііпіісаііѵ.) не имѣютъ цѣлію всегда и 
непремѣнно обозначать только прошедшія дѣй
ствія; онѣ указываютъ главнымъ образомъ на то. 
что дѣйствіе или состояніе происходитъ, или 
было, или будетъ безъ многократной повторяе
мости, въ одинъ болѣе или менѣе полный пріемъ 
своего осуществленія; мы должны представлять 
дѣйствіе не какъ тянущуюся линію, а какъ бы 
точку, беря во вниманіе или,ея начальный исходъ 
(аористъ іп§ге88іѵи8: запѣлъ), или же заверши
тельный моментъ, которымъ собственно закончи
лось проведеніе линій , (аор. ейесНѵив или еха- 
сПіз), но въ томъ и другомъ случаѣ понимается 
дѣйствіе или состояніе безъ; отношеній къегоі 
большей или меньшей продолжаемости или ш  
длительной постепенности, что уже обозначаете’
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наклоненіями ргаевепМв, т. е. наклоненіями вида 
длительнаго КІигаііѵив), который хорошо выра
жается также греческимъ терминомъ παρατατικός, 
ехргішепя ѵіш ехіеікіеіісіі, ρΐΌίβικΙοιι<Π=έ*τ-αμενος, 
(Іезіцпапя ςιιοιΙΦιιη С трогіе яраѣіит в. ргогіисію- 
пвт==тЬ έμμόνιον του έ'ογου, іетрив ехіепвшп іп ѵе, 

а£І1иг, аеіа егаі, а^еіиг.
ІІримѣч. 26. Различіе между выраженіями:

δπό του (ИЛИ τινός), Ъ. του, διά του и οιά τι слѣдую
щимъ образомъ опредѣлялъ Филонъ Тудей (ттиеат. 
1-го вѣка Хрнстіанск. исчисленія» ::ѣ

Поо: ѵг;і τι-.-ς; ѵ г /" '.ѵ  “ о л л а  οξλ '·υ\·£λθ£ΐν іг о іі-ι · * * ж  ̂ -· , *
уешге. опа к л ііК'Г  
о: ό. Και іггτι τ: μεν υ·

ѵа- ου. το :ς ου. το τι ου, τι 
-υ το αίτιον Іс;іИ>-а · —;ι II*·ί01’ ϊ .

ές ου δέ-—ή ’ΰλη ( шаГ-епаД. τυ δ=—-εργαλείου (т^Гги- 
шепішіі), сГ Ь δέ- ή αιτία Цгіііог Ίίε (обыкя. аттич. 
ιδέ аврісе) τόνδε τον κόσμον* ευρήσεις γάρ „ αίτιον “ μεν 
αυτοΰ τον Θεόν ΰφ7 ο Ο γέγονεν. ύλην δέ τά τέσσαρα στοι
χεία (сіиаииог, или но другимъ, (ріііиріе еіешеп- 
Іа) εξ ων συνεκράθη (еоштіхіия Ѳ8І). Ηργανον δέ Λό
γον Θεού, δι1 οό συνεσκευάσΟη, της δέ κατασκευής „αιτί
αν" την αγαθότητα του Δημιουργοί (СгеаІОГІв).

8 11.

’Άξιον 1) Ιστιν ώς άλτ,ήώς 2) ρ,αχ,α,ρί-

*) Этотъ историко-біографическій, риторическій и 
аллегорическій толкователь разныхъ отдѣловъ бибіей- 
скоГі исторіи, преимущественно старался подражать Пла- 
тону, воззрѣнія ь’отораго и даже способъ изложенія онъ 
до того усвоилъ себѣ, что о немъ говорили: -έτερον Φί
λων πλατωνίζει, ή ΙΓλάτων φιλωνί^ει;



ζειν σε την Θεοτόκον, την άειμακάριστον 3) 
καί παναμώμητον 4 ) καί Μητέρα του Θεού 
ημών την τιμιωτέραν των Χερουβίμ καί 
ενδοςοτέραν άσυγκρίτως 5) των Ιεραφίμ, 
την άδιαφθόρως ь>) Θεόν Λόγον τεκοΰσαν, 
την όντως 7) Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν 8).

τιμητές,—■среди. род. нридагятелъ- 
Ні»г<:« ярь подлежащемъ неопродѣленя.: μακαρΓ'ε'.ν 
(μάκχρ, і а ^ п / . - к у ф г · : ) . ρλβίςε'.ν кикіагг. )*«‘а-
ИШ!. рІЪ'-ЧІІіДПч п-’інІ>Г;мч-\ И
Ь’.іЯі;»·. μάκ-.ν.ρες ИреЫЯу ЩОО’В, Г к н ч .  - -О I — (і)УГ.ІР

κά: έστίν. άρμόζ = '.. ϊτ:ινφΐ'.Ζ'/ га-·:/ ц(" р;іг. це-
еэі, и Г со тѵ п іг .- ; >) άεί=όια παντός <д. е. χρό

νου ), πάντοτε, εκάστοτε, όιηνεκώς; славя НСК. ирпсно 
отъ кора, ес (ес-ть, έσ-τι, е.ч-І).— 4) Παν-α (не)— 
μώμος=ψόγος, όνε'.οος, λοιοορία ѵШірегІиш, ргоЬгиш, 
таси1а=аЪ ошпі іюха охетріа, НЬегаіа; пиііо 
ѵШо еопіашіпаіа. — 5) Изъ ά-συν-κρίνω сп по, ^исіі- 
СО, сотраѵо.— 6) Изъ ά-οιά— φθείρω==λυμαίνομαι, σφάλ
λω, е о т т ір о , ѵіоіо, іпіеѵіто, ѵаві;о, оЫдесію. На
рѣчія, особенно пространства и времени, пред
шествуемыя членомъ, понимаются существитель
ными соотвѣтственнаго значенія; если же нарѣ
чіе это находится непосредственно предъ суще
ствительнымъ, то уже принимается за имя при
лагательное: οί νΰν современники, οί νυν άνθρωποι 
нынѣшніе, современные намъ люди; το μεταξύ про
межутокъ; ή άγαν ελευθερία чрезмѣрная, излишняя 
свобода; Ь πέλας, πλησίον ближній и пр.— 7)= άλη -
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οινώς .''άτεχνως-,.·τω-οντι, νημερτες, ετεον·, νβιβ, геѵега, 
тоШ о сегіо. — 8) ргаейісо, щахішів ІаийіЪив, 
ѵегЪк ехіоііо. , При неразличимыхъ по формѣ 
гречеок. ітреіѣесѣ и аогівѣ слѣдуетъ обращать 
вниманіе на врномогат. глаголъ нрц славянск. 
причастіи: ότι εμεγάλυνε Κύριος το ελεος αυτού μετ
αυτής ι Έλισάβητ)— ΑΚΟ НОЗІКДИЧИДЙ С̂ТЬ (аоріІСТ., а
не преход.) Господь милость свою...

Иримѣч. 26. АсЦесНѵа ѵегЬаІіа на— τος (μα
καριστός άμώμητος и под.)5 кромѣ своего прямого 
значенія=латинск. причастій на— 1и8 (русск.—тъ: 
шитъ, мытъ, битъ) могутъ еще выражать возмож
ность  или пригодность къ исполненію обозначае
маго имъ дѣйствія, уподобляясь такимъ образомъ 
латинск. прилагательнымъ на— Ъііів и русск. при
частіямъ на—мый, а въ сложеніи съ отрицатель
ными частицами и русск. причастіямъ па--ный: 
ορατός видимый, т. е. котораго видятъ и котораго 
можно  видѣть =  ѵівіЬіІіь; άμιόμητος безупречный. 
іітерге1іеп8ІЬі1І8 и іггергеііепйив; αήττητος непобѣ
димый, іпѵісідьч; μακαριστός блаженный=1аи(1аЪі1і8 
и 1аис1а1іі8; άνεπισκευαστος. непоправимый, іггерага- 
ЬІІІВ: άνεκβώνητος, άρρητος неизрѣченный, ІнеЙаЬІІІБ 
и под.,—вѣдь то, что дѣлается или уже сдѣлано, 
можетъ  быть дѣлаемо. Но нѣкоторыя изъ такихъ 
прилагательныхъ отглаг. слѣдуетъ переводить 
съ приоавленіемъ: '  остойнъгй\  θαυμαστός асішіга- 
Ьііів, ζηλωτος аешиІаНопе (Іір’ішч, ηιιοιπ аешиіагі 
збшіешщь ехреіешіи^ и под.

Примѣч. 27 . Нарѣчія на—ως производятся, 
кромѣ прилагательныхъ, еще и отъ причастій,
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напр., дѣйствіи:. а.: διαφερόντως ехсеііепіег, е§ге§іе; 
πρεπόντως сіесепіюг, соиѵепісиіе ι*=άξί&)ς и др., также 
и страдат. з.: πεφυλαγμένως ргоѵісіе, саиіе,. άνειμέ- 
νως Іаіщикіе, щпаѵе, гешіязо πηίπιο=άργώς; άπρά- 
κτως и пр. Отъ глагольныхъ прилагат.: κρυπτός 
ОССІіШіЗ =  καλυπτός =  наир. κρυπτώς. сіаш === κρυφά; 
ευκτός оріапсіиз, на.рѣч. ευκτώς орѢаЪІІІІеі" εξαίρετος 
зеіесіиз, е^гедіиз, — нар. έςαιρέτως, напр., εξμιρε'τως 
τής παναγίας, άχραντου (ітроііиіае, ІПСОіЙашІнаІае, 
іпіасйае), υπερευλογημένης (айтоЛшп, зирег онтез 
Ьегіесіісіае) ένδοξέ^*Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.. ИзрАДНО 
(внѣ ряда, помимо общаго порядка, особегшо= 
едітіе, ргаесірие, ргаезеіѣіш) о (υπέρ, рго) лрс- 
сватѢй , ’ирсч истѣй, прешгослоисннѣй, славнѣй 
Владычицѣ и пр. Славянскіе предложные падежи 
здѣсь соотвѣтствуютъ греч. родит. СЪ υπέρ, кото
рый находится въ началѣ молитвы, читаемой 
іереемъ тайно 'μυστικώς, про себя, зиттіззе, зе- 
СГеІ-θ):.. υπέρ των έν πίστει άναπαυσαμένων (гіОЧИВШІС 
(ріі ^иіезсипО προπατόρων -(рі-о^епііогез, таіогез), 
πατέρων, πατριάρχων и пр. Въ · греческомъ .текстѣ, 
де повторяющемъ предл. υπέρ послѣ έξαιρέτως 
(изрядно), МОЖНО родительные: της παναγίας, άχράν- 
του и пр., разсматривать какъ родительные до
полненія къ послѣдующимъ (заключительнымъ) 
словамъ: δν ταΐς ίκεσίαις (ςιιοπιιη ргесіЪиз, аирріі- 
СаІІОПе) έπίσκεψαι (азрісе, ргоіе^е.) ήμας 0 -Θεός,—  
лвдаедои вслѣдъ за возгласомъ: . изрядно о* .пре
святѣй... ,Βθ3ΐ\ζτκοκ=:έκφώνησις ехсіаіпаѣіо, _ргопип і̂- 
аШ- аііа ѵосе. Λ ■ · ' · ·



Μηνι Όκτωβρίω, έν τ? τρίτν;. 'Άθλη- 
σις ί) του άγιου Ιερομάρτυρας 2) Διονυσίου 
του Άροπαγίτου, Επισκόπου Αθηνών.

'Ο μέγας Διονύσιος υπήρχε μέν Άθή- 
νησί, έν τή πόλει μεγάλη, είς των ενδό
ξων καί πλουσίων καί σοφών πολιτών 
έκρινε δέ έν τω λεγομένω Άρείου πάγω 3) 
τάς δίκας. Άπελθόντος δέ τού άγιου Αποσ
τόλου Παύλου είς Αθήνας καί κηρύττον
τας τόν Χριστόν τα/υς ών τήν σύνεσιν4), 
έπέγνω τήν αλήθειαν καί επίστευσεν 
είς Χριστόν. Καί βαπτισθείς δ) χειροτο
νείται6) Επίσκοπος Αθηνών, διδάσκων 
πολλούς τών Έλλη ν со ν καί προς Θεόν 
έπιστρέφων καί βαπτίζων. Έμαθε οέ καί 
τα απόρρητα μυστήρια τού Θεού υπό 
τού αγίου 'Ιεροθέου τού Επισκόπου. Καί 
συνεγράψατο βιβλία πολλά περί τών έπου- 
ρανίων. Διαβληθείς δέ τω τών 4θηνών 
Άρχοντι παρά τών είοωλολατρών ‘), έκρα- 
τήθη 8) μετά δύο μαθητών αυτού και πολλά
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τι;χορηθέντες 9), πρώτος [χέν αυτός άπε- 
κεφαλίσΘη ι0). Και δεςά[χενος τήν κεφαλήν 
αύτοϋ ταΐς οίκείαις у ερσί περιεπάτησε η ) 
[χίλια ,2) δύο, και ού προ'τερον εθηκεν 
αυτήν, εως συνήντησε 13) γυναικί χριςτιανή 
καί επέδωκεν αυτή. Έ πειτα άπεκεφαλίσ- 
θησαν καί οι δύο [χαθηταί αύτου.

1) =  αγών, άμιλλα, сеіѣатеп. сегШіо, сііті- 
саііо, ^евіа сит шиШв огаѵіітвсіпе ІаЪогіЪив, ά'Ολησις 
(παθημάτων Іогшепіит, сгисіаіив, вирріісіит.— 
2) 'Ιερομάρτυρες диі ерівсораіі ѵеі васеічіо<іаіі (1і§пі- 
Іаіе (арісе)) (Іосоіаіі шаіѣугіиш виЪіегипІ, рег- 
ревві 8ип1. :> =  πέτρα, λόφος со11І8, а&^ег, Іитиіив; 
сравн. пого-стъ—рар-ив.—4) ІЛ егаі асгі іпрепіо; 
см. прпмѣч. 28.—5) шегдо, ітшег&о, оЬгио аіща, 
іпііп^о, аЪІио, Іаѵо. —6)=εκλέγω, προκρίνω, ргоіепва 
тапи еіі^о, рег виЙі-а і̂а сгео, <1е8І§по, огЛіпо.— 
7)— циі сиііит ніоіогит ехІііЬеІ, ος είοώλω λα
τρεύει—«егѵіі, васгійсаі.—8) — συλλαμβάνω, περιέχω, 
κατέχω соітіріо, сотргеііеікіо.—<))=ζημιόω, κολάζω 
рипіо, савіі^о, сгисіо, тиіііо.—10 ) =  κεφαλοτομέω, 
καρατομέω, όειροτομέω СІѲСОІІО, сариі аЬвсІШІО, .Щ- 
§и1о.— 11) =  βα£νειν шагать (βαδίζειν), ступать (отк. 
άμβων дм нонъ, при-ступка; (εστι γάρ άνάβων, εφ’ ω 
άναβήναι χρή); χωρεΤν удаляться, ОТ(у)стунать; πορεύ- 
εσθαι ходить (часто даже въ опредѣленныхъ пре
дѣлахъ; сравн. поры =  πόροι, проходы); ερχεσΟαι 
близиться; ιέναι =  і-ге, ит-ти; στείχειν и пр., §га- 
(ііог, ео, іпсейо, ѵаЛо. ашЬиІо.—12) το μίλιον теп-
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чш-а уіае зраііит сопііпепз' зеріёіп зЫіа, Аь. 3έ
έκατον δργυιαι (тепзига,, <1аае ехРап8а8 таіШ8
έοηώβίαΓ =  сажень, с м -ф и ,; т. е. хватить кон
цами распростертыхъ -.рукъ, отъ ορεγω ТЯ
НУСЬ  ̂ стремлю^ ^ποιοΰσι στάοισν εν, τα όε επτά και 
ήμισυ (йІіШСІІит) στάδια ποιουσι μίλιον εν. 13) ^υγ- 
τύγχάνω (άπ)— άντάω, άντιμολέω оЬѵІИЗ ЙО, оЪѵІат ео,
оссигго.

Примѣч. 28. Причастіе (μετοχή, рагисірішп) 
или можетъ согласоваться, какъ опредѣленіе, съ 
какимъ-нибудь словомъ главнаго предложенія въ 
родѣ, числѣ и надежѣ (раіѣісір. гвІаПуиш з. соп- 
ІипсПші 8. сопвНисНіт), или же, имѣя свое под
лежащее, ставится независимо— аЪаоІиІия §епШ- 
ѵиз иногда асси8а1іѵи8=латинск. аЫаІіѵиз аЪзоІи- 
1ц8=церк.-слав. дательный незав.

Въ томъ и другомъ случаѣ причастія разрѣ
шаются въ полныя придаточныя предложенія съ 
начальными союзами: или времени, или причины, 
или условія, или уступленія, при чемъ въ боль
шинствѣ случаевъ возможно одно и тоже при
частіе обратитъ въ личный глаголъ съ двумя или 
даже съ тремя изъ упомянутыхъ союзовъ, безъ 
нарушенія основного смысла предложенія. Напр. 
άδικων δυναμιν έκτήσατο, поступая несправедливо, 
снискалъ себѣ власть (раіѣіс. соіуипсі.); такъ какъ 
поступалъ несправедливо, то снискалъ... (союзъ 
причины); когда поступалъ несправедливо, то и... 
(союзъ врем.), если поступалъ несправедливо, то 
и снискалъ... (условія). Или: και εΐδώς ουδέν άπεκρί- 
νατο и зная, ничего не отвѣтилъ; когда и зналъ,
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ничего...; если и зналъ, ничего.,.; хоть и зналъ, 
ничего... Или въ родит. независ.: Θεοΰ διδόντος,
νιχήσομεν когда Богъ дастъ, если Б. дастъ, такъ 
какъ Богъ дастъ, мы и побѣдимъ. Хотя въ цер
ковно-славянскомъ изрѣдка и встрѣчаются роди
тельные независимые, какъ точный переводъ та
ковыхъ же оборотовъ греческаго подлинника, но 
вообще славянскому языку не чуждъ дательный 
самостоятельный: του δε ’ίησοΰ γεννηθέντος ,έν Βη
θλεέμ.. Іисусу же рождшусА во Виѳлеемѣ... ѢЫо 
аийші .Тезп ВеШ іІестае... Или: ή θάλασσα, άνεμου 
μεγάλου πνέοντος, οιηγείρετο. ЛІОрС, вѣтру ВСЛИКу ДЫ- 
шдціу, встлше=шаге, ѵеігіо ша£ио йапіе, іпзиг- 
&'еЪаі. Или:

\Ρητορευόντων τα Θεία, (Μεγαλεία .· των 
Αποστόλων, του Πνεύματος ή ενέργεια 
ενομίζετο ' ρ,έθη τοΐς άπιστοΰσι...

Бѣтующилѵл (когда извѣствовали, витійствен- 
но изъясняли) вожествсиндж веденіж Лпостодс|Д\а 
(т. е. Апостолы), Ду\'Д дѣйство (ртаезепз 8. Зрігі- 
Ыів, воздѣйствіе =  ѵіз еШсах Запей 8р.) непіревд- 
шесж (ложно истолковывалось)*) пі’жнстйо (т. е.

*) ένόμίζετό— ішрег£ес1;ігт 4'е сопаіи, ; т, ?е; о ·Дѣй
ствіи, которое только діытаішсь ; (•сопаЪапіиг},
Сравн. латішск. сегіатеп егаі, иізі βηιιΐίβδ зирегѵеішзепі.

, Ил и:.,ή ..του. Αγίς,ος μήτηρ... .^τέτραυ,ε ,το μειράκιον, стара- 
ι. >лась;.'ускокоивр,ть мальчика,} урдокфивалач^г ц і м гл* пожг



пьянствомъ, какъ опьяненіе) ненѣрсткуюціили 
(отъ невѣрующихъ, невѣрующими, у невѣрую- 
щихъ).

..<ρησί γάρ· συνηγμένων των μαθητών 
του Χρίστου, έγένετο ή/,ος, κ&Ο&περ <ρε— 
ρο[Λένης βιαίας πνοής, κ,άι έπλήρωσε τόν 
οίκον, ού ήσαν καθήρ,ενοι...

...глдголетк ііо: совранными Хчениколѵл Хр'і'с- 
товылѵа (когда были собраны или собрались Уче
ники Христовы =  сои^гецаіі» СЬгікІі (Іішриіій), 
БЫСТІі Шу.ѴѴЛ (ήχος— δοΰπος. κτύπος, ψόφος, πάταγος, «ο-
іШ8, йоііііий, Ігешііив, іѴа^ог, вігерііив), лкоже посиллу 
дыулнію Бурну (какъ-бы, на подобіе того, какъ  когда, 
какъ если бы буйный вѣтеръ..) и исполни долѵл, идѣже 
ВА\у сѣдАфе (οί ішріеѵй. (Іошшн, іи циа соиуі- 
(іеЬані)...

Рагіісір. сопуипсі.: Ηεός ων ειρήνης,
ΙΙατήρ οίκτιρ;χών, τής μεγάλης βουλής 
σου τόν Άγγελον... άπέστειλας...

Ьог/і сын л\ирд (Ты, будучи Боговъ мира; 
Гы, когда еси Богъ мира: Ты, такъ какъ
Ьог’л мира), Отсцл іцедрот/. (ші*егаБо, соиппівегаііо), 
великдго совѣта твоего Дітела *)... послали ссн...

окончаніи*’’ ‘і'е'іесК0ЛІ'1' текстѣ, имѣющемъ падежныя 
окончанія различныя для роднг. и нишіт., здѣсь неясно
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Примѣч. 20, Словомъ непщевати перево
дится, кромѣ νομίζεσθαι, еще также греч. глав, 
προφασίζεσθαι =  προφάσεις λεγειν, ποιεΐν, выставлять 
яко-бы причины, саи8ае Іосо аЙегге, сочинять 
основанія, предлоги, какія-то извиненія =  йп^еге 
сащдз, ргаеіехеге, схпнаге и под. Наир. Μή 
έκκλίνης (пе : іпай іпсііпагі, Лейесіеге) την κάρο (αν 
μου ε?ς λόγους πονηριάς (пециІПае, іпаіШае) του προ
φασίζεσθαι προφάσεις έν άμαρτίαις (ІаЬа, 8; еСІ08а ргае- 
Іехіа сошропеге, ргоіепсіеге). Нс уклони сердце 
ллое вй словеса лукавствѣ (лук-авый, извилистый, 
сравн. из-луч-ипа, лука самарская) непціеиати 
вины о (собств. вй) г р ѣ с ѣ р .

§ 13.

Ε υ χ ή  τ  о δ α γ ί ο υ  Έ φ ρ α ί μ 1).

Κύριε κ,αί Δέσποτα της ζωής |χου,
представляется риторическій оборотъ, который въ сла
вянскомъ переводѣ легко усматривается. Оборотъ этотъ, 
называемый 1іура11а&е а^есііѵі, состоитъ въ томъ, что 
опредѣленіе (прилагательное) можетъ согласоваться и 
съ тѣ асъ существительнымъ, которое стоитъ въ родитель
номъ и., и съ тѣмъ, отъ котораго зависитъ этотъ роди
тельный. Наир.: б ѣ ш е н о е  п о р о ж д е н і е  з л о б ы  
и б ѣ ш е н о й п о р о ж д е н і е  з л о б ы.  СоЫЪеге шоіиз 
апіті регіигЬаіоз =  сдерживать взволнованныя движенія 
души, вм. движенія взволнованной души. И ітіа £Іогіае 
сирійііаа и пітіае §1огіае сирііійаз и под. Такъ: в е л и к а г о  
с о в ѣ т а  Т в о е г о  А н г е л а ,  при подмѣнѣ прилага
тельнаго (1іура11а& ) къ сущ. с о в ѣ т ъ ,  пли А н г е л а ,  
нѣсколько измѣняется смыслъ предложенія.
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πνεύμα, αργίας 2), περιεργίας, φιλαρχιας και 
άργολογίας 3 * *) μή μ01 δός. Πνεύμα δε σω
φροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής ) καί 
αγαπης χάρισαί μοι τω σω δούλω. Ν α ι6), 
Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι δραν τα έμά 
πταίσματα7) καί μή κατακρίνειν τον 
αδελφόν [лои* ότι ευλογητός ει εις τους 
αιώνας των αιώνων. Λρ/ην.

АппоШіо. Λέγε ταύτην την εύ^ήν ποιων 
[Λετανοίας8) ρεγάλας [λέν γ', [λίκρας οέ 
ιβ'? καί λέγων καθ’ εκάστην τό* ό Θεός 
ίλάσθητί [λοι τω άρ,αρταλω.

1) Греческія слова могутъ оканчиваться
только на гласные, а изъ согласныхъ—на ς (съ 
сложи, ξ. ψ), ѵ и р (искл. ουκ, έκ). Если же встрѣ
чается слово съ другими конечными звуками, то,
очевидно, оно заимствованное и вообще нескло
няемое: Χερουβίμ, Ισραήλ и Іір. Έφραίμ, Έφραΐοι ОДНОЗН. 
съ’Ефрв>ѵ іігЪв «Іисіаеае.— 2)=άμέλεια, βλακεία, вялость 
(βλάξ άνθρωπος επί παντι λόγω έπτοήσθαι φιλεΐ, рег1б>- 
гегі аоіеѣ, Ьаегеге аійопііо апіто), άπονία, βραουτής, 
άπραγμοσύνη, όκνος (изъ ЭПИЧ. ά-εργίη) ОІІНШ, 0<:І08І-
Іаз, (іезійіа, ве^піѣіѳя, іпегііа, рі$гШа: αργία έστίν
о ύπνος τής ψυχής (АриСТ.). Αργία въ церковномъ
канонич. унотребл. означаетъ еще и: запрещеніе,



отрѣшеніе отъ священнослужительскихъ обязан
ностей (зизрепзІО абіѵіпіз (оШсІІв): αργία τής Ιερουρ
γίας е<р’ ήμέρας напр., μ' *). Περιεργία (πολυπραγμοσύνη) 
зирегѵасапеа сига, орегозііаз, таіа зейиШаз, иЪі 
пішіа сіііщеі ііа еі іпапіз ѵегЬс.гит сига сопзрісиа 
е8і,=суетливость. Предлоги (собственные) въ сло
женіи имѣютъ преимущественно значеніе мѣст
ности, пространственнаго опредѣленія: περιτίθημι 
еігсишропо, сігсишсіо, о-кружаю; περι-στήναι об-сту- 
пать; но иногда служатъ также и къ образному, 
метафорическому усиленію значенія основного 
корня: περιλαμπής айтосіиін зріепйісіиз, ргае-
-сіагиз , пре-славный , περιγέλαστος, реггісіісиіиз , 
пре-смѣшнощ περιβόητος рег-ѵи1§аіиз, регзрісииз, 
пре-словутый (іаш іп т а іа т , ςπκπι, диі гагіог 
изиз езі, іп Ъопат рагіеш); περιεργάζεσθαι сигіозе, 
п іт іи т  еі іпапііег сопіепйеге, 1аѣогаге=суетить- 
ся, мыкаться, ходить вокругъ да около.—3) Бегшо 
оііозиз еі іпиііііз, болтовня. Быть можетъ, русск. 
балясы (точить) образовалось изъ старинной ла
тинской поговорки: заііз Ъаіазіі, означ. „довольно 
вздору“1— 4)=πραότης (тапзиеіисіо), κατήφεια апіті 
(іетіззіо еі Іттііііаз; ταπεινος=χαμαιπετής, χθαμαλός, 
πρόσγειος =  Ьитіііз, поп шиііиш а іегга (Ьито) 
авзиг^епз.—5)=.άνάσχεσις, καρτερία, τλήσις, іо1егапІІа\ 
раііепііа, аззісіиит зішішт.—6) Ναι — лат, пае,

*) Въ мѣсяцесловахъ обыкновенно встрѣчаются 
выраженія: κατάλυσις (сііавоіиііо, рёгтіваіо, разрѣшеніе) 
οίνου και ελαίου, και αργία (кі’нд н елед, н праздникъ); 
также: άργία τριήμερος (трндневнын) *αί*άτάλΰσις .εις 
πάντα (н разрѣшеніе нд всд) и дод.; 4 ! ' ‘
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айѵегЬіиш аШггаапІ.8 е і сопсеЛеіШв (сравн. русск. 
ни— ВОТьО— Ь™  ταυτα’ εστω’ і1а» 1ΪΙ1ΰ· 1асТ0 ВСТр-Ьч. 
съ послѣдующи» а винит. Δ ία -να . или щ  Л« ей, 
Зевсу! ей. ей!— 7)— σοάλμα, άμαρτημα, πλαν/}, τ̂ωμα, 
λώβη, 1ар8іі8, сиіра, еггог, ііуигіа, (Іеііесиз 
8) См. иримѣч. МО.

Примѣч. 30. Μετάνοια— μεταμέλεια, μετάγνωσις, 
δχοστροφή роепІІеііНа, гезІрІЗССПІІа μετά το πραχθεν 
πολλάχις μέλει=ρθ8ί іасідип ваере сшае езѣ зепіенііа 
шиіаіиг. Покоѵ μενανοιας μεγαλας. . І В -^Ά Ли'ІЛНІА... 
Въ этомъ значеніи μετάνοια =  поклонъ, смиренное 
приклоненіе тѣла, или главы (προοκύνημα, προοχό- 
νησις), іисііпаііо, Ьопогеш, (ріет іпсітаію согроге 
аіісиі аЛІіЛ етиа, при паденіе къ землѣ обдумыва
ющаго (μετανοονντος) и сознающаго свои прегрѣ
шенія (εξομολογούμενου τάς αμαρτίας, гезірізсоіііів) 
человѣка называется μετάνοια. Здѣсь несобственное 
выраженіе, тропъ, изображающій внутреннее, ду
шевное состояніе, чувствованіе, внѣшними его 
проявленіями.

Ιώσον, Κύριε, τον λαόν σου καί εύλό- 
γησον την κληρονομιάν,ч) σου, νίκας τω 
Ευσεβεΐ 9 10) Αύτοκράτορι ημών Άλεξάνορω 
τω Αλεξάνδρου κατά αντιπάλων 11) δω-
ρούμενος και τό σόν φυλάττων διά τό 
σταυρού σου πολίτευμα І2Ѵ

9) ΗΗΘΓβ(ϋί-Η8=*Λληρος> зогк, удѣл'ь, ДОЛЯ, ^иοιι
(̂ иі8 зоіШив евѣ. (̂ ио(1 зоіѣе оЬѵе Н, что судьбой
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д гт<іло'‘і) =  λάχος наслѣдіе. Аристот. говор.: τάς 
κληρονομιάς μη /.ατά οόσιν (рег (ІО..аПопет) είναι,' άλλα 
κοίτα γένος...— 10) — Θεοσεβής, рііі8, диі БеиПй ріе, 
запсіе соііі, (μιί гесіе <1е геіі&іопе зепЩ.-—11) 

Обыкновенно въ греческихъ молитвенникахъ и 
часословахъ («υχολόγιον, ώρολόγιο'ν) ' пишется: ‘ κατά 
βαρβάρων. Въ соотвѣтствіе съ славяйск. перево
домъ мы поставили αντίπαλος, оЫисІаІог, аетріа- 
Іог, асіѵегзагшз, со-прот-ивный, су-по-статѣ/ Ьов- 
1ίδ=πολέμιος. — 12)=πολιτεία асІШІПІЗІгаПСІкё' СІѴІ-
ШІ8 «ещі8. сіѵіЫшті ге і̂шеп 8. ^иѣегнНсиІнш; 
асНопез ѵііае.

Чіршіѣч. НІ. ІІа основаніи Дѣян. Апост. I, 
25: λαβεΐν τον '/.λήρον' τής "διακονίας 'ταύτης'1'καί αποστολής
(пріжти жревій, с л у ж и  іж сего и лідостол^сдяд) 
латинск. толковая;, подъ слои, /.λήρος (клнръЗ ^тали 
понимать Іосин еоѵиш, циІ ^*■ асйв"іішсііоійѣив ѵа- 
сйШГаиІ (ІезПштіиг. И у ФЪті'я: ■ το ‘<г&йраѵ ιών 
διακόνων καί πρεσβυτέρων — /.λήρος. Отсюда 
9 ИІ сепзеіиу, пишегаіліг іп сІеѵо: цкиз іатеі^ оЙі- 
пилѣ'Ліі; сіёгісі пбійеЙ нпйійітЬиз' 8гай1Ш£ в£сгі 
іцііизіегіі ІгіЬиегеІііг. ' " · ■ · . * ■■·-

§ 1 4 .
Ή: άνά[λνησις А) της φαν^ρώσεως τ^ν 

αγίων επτά παίδων των έν Έφεσίο.'
(Окт.' 2 ό, или*■ у насъ

Ούτοι άγιοι παΐαες υπήρχογ επί Δ ε- 
, ί̂ου., ταυ, 11ασι^έω$ ■ έν,,£φ ·.. .  .· т  і жУ



Χρκίΐόν κρατηθέντες προσή/>σαν 3) τω 
βασ'λεϊ. Καί καιρόν αιτησάρ-ενοιτοϋ σκέ- 
Λασθαι4), «τυχόν τούτου.  ̂ Ειτα φυγόντες 
άνηλθον έν δρει τινί καί είσοδον εις ото)— 
λοαον5) καί έν αύτω εκοιρ-ήβιςσαν ). Είχα 
άνεφράγη 7) τοΰ σπηλαίου ή είσοδος. Καί 
τριακοσίων οβ ετών παρελθόντων , επι 
της βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ Μικρού, δό- 
γ[̂ α έκινήθη 8) παρα των . αιρετικών λε— 
γόντων ρ,ή είναι άνάστασιν. Και τοΰ βα- 
σιλέως περί τούτων φροντίζοντος, θέλων 
ο Θεός πληροφορήσαι 9) πάντας, οτι εστιν 
άνάστασις, εύδόκησεν άνοιγήναι і0) το σπή- 
λαιον καί άναστήναι ζώντας. Έξ ών 1Γ) 
Ιάμβλιχος, λαβών νόρασρ,α 12) έκ των επί 
τοΰ Δεκίου καί κατελθών έν τη πόλει 
άγοράσαι τροφήν ώς χθες κοιμηθείς13), 
έπεγνώθη καί άχθείς προς τον επίσκοπον 
άνεδίδαξε πάσαν την αλήθειαν. Έγένοντο 
ουν μάρτυρες 14) τής άναστάσεως καί πά
λιν άποθανόντες έτέθησαν έν τω σπηλαία).

1)=διαμνημόνευσις, διήγησις сошшешогаііо, ге- 
согсіаііо, щетогіа. — 2)=εχ<ρανσις, διασάφησις шапі-
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Гезіаііо (церк. лати:'ск. аррагепііа).— 3)=κατάγω, 
επάγω, айсіисо. — 4) сиш Іеіприз асі йеІіЬегапсІит 
ρβίϋδδβηΐ... =  σκοπέω, λογίζομαι, ένθυμέομαι, (іеІІЬего, 
зресиІОГ, СОПзМего. — 5) — άντρον, κοίλωμα, φωλεός 
зреіипса, зресиз (σπέος), ІаНЪиІит, апігит. (в-ну-трь), 
саѵегпа.— 6) іЪі^ие οΜοπηίβπιιι1;=8αρθάνω, καβεύδω, 
υπνόω, ευνάομαι сіогтіо, зотпит саріо, зоріо.—7)== 
περιβάλλω, Οριγκόω, зеріо, тиіііо. оЪзІпнІо; аорист. 
разз. у КЛаСС. έφράχθην.— 8)=Βόκημα, γνώμη αρεστόν, 
оріпіо, ріасііит (ученіе=^л0ю=(Іосео); сиш Ьае- 
геіісі (1о§’ша шоѵіззепП сравн. Нога!;. Ііізіогіаз шо- 
ѵеге. Тас. с1і$паш Ігасіаіи диаезііопет шоѵеге и 
др, — 9) ййет ріепаш айего, сопйгшо, сегііогеш 
гесійо йе ѵега Ме...; иѣ іп ошпіит апітіз (πάν- 
τας) гезиггесНопіз сеіѣаш ййет 8. іісіисіат сопйг- 
тагеі..,— 10) =  άναμοχλεύω, όιοίγω арегіо, гезего, 
рап(1о.— ! 1) Изъ каковыхъ, ех диіЪиз; одинъ, по 
имени...—12) άργύριον, κέρμα, пишшиз, пиштиіиз— 
13)=иѣ диі Ьезіегаа (Ііе сіогтііззеі,...— 14) μάρτυρ 
или— υς, υρος, Іезіж свидѣтель. Но у Христіанъ μάρ
τυρες (мученики) особенно называются тѣ, которые 
не только огІ8 сопіеззіопе, зеЛ еНат зио задайте 
СЪгізН йосігіпаш уапхіѵегипП Или, какъ Св. 
Іоаннъ Зл.: διά τούτο λέγονται μάρτυρες, ότι κελευόμε- - 
νοι έξομόσασθαι (τ. е. άπαγορεύειν, άρνεΐσθαι, аідигаге, 
аЬ(1Ісаге), πάντα υπομένουσιν, ΐνα την αλήθειαν εΐπωσίν.

Τ ρ ο π ά ρ ι ο ν.

Ό  αάρτυς σου, Κύριε,' τοϋ δεινός 9 ,  
εν τη άθλήσει αυτού το στεφος2) έκορ,ί-
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σατο 3) της αφθαρσίας *) έκ σου, του θεού  
ήμ,ων· έ'χων γάρ την ίσχύν σου τους τυ
ράννους ®) καθεϊλον, έ'θραυσε β) καί οαψ.ό- 
νων τα ανίσχυρα θράση7). Αύτοϋ ταΐς 
ίκεσίαίς, Χρίστε ό Θεός, σώσον τάς ψυ- 
χας 'ϊ)ρ.ών.

. 1 )  ѴосаЪиІшп іпйніішн (ргопошеп), цую Ше 
ѵеі іІІі ібів’пШсапШі·, ιμιοπιηι пошіпа ргоргіа іе£і- 
Іседідіг. Вѣроятно произведено отъ мѣстоименнаго 
корня- δε (С-δε, τοσός-δε, или въ началѣ сложенія: 
δεύτε, $εΰρο сюда. См. прим. 3:ί). Во слав. του 
δφΐνρς=τΗΜΛ рекъ. ■— 2)= το  στέμμα. Ь στέφανος сОГОІіа, 
^еіѣрш (зеіѣа).·—:·{)=*τάομαι. άπάγω, βασταζω. άμφέπω 
(αμφιέπω) аийего, гереіо, асс-ріо. асееріиш аіщиісі 
щюіѣо, а88ериог.— 4) а и φθείρω— соггирСонІ8 іт -  
трпііаз, іттогЫ іія«=о^иоѵ^ регтаіі8Іо.—5) Собств. 
ге;х, ргіпсерв; яесі арисі гесепііоге^ ріегипщие іп 
дп^іапі раіѣеш Іюс ѵосаЬиІит ассіріиіг, рго ге§‘е 
8. ргіпсіре інщио, сгисІе1і=лютый. жестокій пра
витель. —̂ 6)=συντριβω, θλάω і‘гап£0, (ІеЪІШо.— 7) 
или Οάρσος, τόλμη, φρόνημα, аисіасіа (риае іп лчВо 
ропііиг), іетегі<;а8, агго^анВа, ргаевптрііо.

ТІримѣч. Н2. Грамматическій терминъ: уда
реніе, не передавая точно ни греч. τόνος (іепВо, 
т1еп£іо т. е. ѵосІ8= напьяжвШ'· голоса, цсіисніе=  
ѵІ8, пеі ѵиз огаііопіб), ни лат. ассепіліз (прн-пѣвъ, 
ассто—προσάδω, προσωδία)—очень мало обозначаетъ 
также и тѣ явленія въ языкѣ, которыя долженъ



былъ бы выражать. Въ «старопечатныхъ книгахъ 
и среди нашихъ на чсш чшонъ употребителенъ тер
минъ: * ала (читаетъ по силамъ), каковой пере
водъ греческаго τόνος во многихъ отношеніяхъ 
п ре д и о ч т ите л ьнѣ е.

Примѣч. 33. Δεύτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσω- 
μεν, в с е гд а  и е р е в о д .:  пріидите поклонилась и при-
ПЛДСЛѴЛ... У Гомер.: άλλ’ άγε δεύρο θεούς εταοώμεθα= 
но вотъ мы присовокупимъ - же сюда и боговъ... 
Различнымъ образомъ объясняли происхожденіе 
этихъ нарѣчій: одни въ οευρο усматривали δευρσο,-т. е. 
δε (сравн. οομόν-οε— домой=с1ошиш) и ішрегаНѵ. 
ороо (стремись, сравп. лат. огіог), а δεύτε состаіілен. 
изъ δευρ и Γτε идите). Или, изъ δε и ερρω (лат. 
ѵегго устраняю, сметаю). Или: изъ указательн. 
Ве=тъ (сравн. л. і-йет) и суфф. сравнительной 
ст. ра, и превосходи, τα.

§ 15.

Τ ρ ο π ά ρ ι α .

Μνήσθητι, Κύριε, ώς αγαθός των δού
λων σου καί δσα έν βίω ημαρτον συγγώ— 
ρήσον* ούδείς γαρ αναμάρτητος 2), εί μη 3) 
Σύ ό δυνάμενος καί τοΐς μεταστάσι 4) δού
ναι την άνάπαυσίν 5).
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<0 βάθει 6) σοφίας φιλανθρωπως πάντα 
οικονορ.ων ») ααί τό συμφέρον πάσιν άπο- 
νέαων 8), [Λνε Ащиоируе  ̂ ). Αναπαυσον, 
Κύριε, τάς ψύχος των όουλων σου· εν 
Σοί γάρ τήν ελπίδα άνέΟεντο ), τω ποι
ητή και πλάσττ) ι1) καί Θεω ή[^ών.

Μετά των αγίων *2) αναπαυσον, Χριστέ, 
τάς ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ 
έστι πόνος, ού λύπη, ου στεναγμός, αλλα 
ζωή ατελεύτητος.

1) Коликій, еликій =  и̂аη(:и8. — 2) α или 
предъ гласи, άν ргіѵаНѵиш =  лат. і или іп: άγνωσ
τος =  і§пОІШ>; άν-επέστη μόνως =  іт-регііе; άν-ισχυρος 
іп-ѵаіііііш; άν-ισότης—іп-аесріаіііак: άν-αμάρτητος, іт- 
-рессаЬі1І8. с{ііі поп рессаі- ѵеі рессаѵе пе^иіі. См. 
прим. 26. —  6) Е? μή если не, ы пои, піаі: εί μή 
καθέξεις γλώσσαν, εσται σσι ατυχία, 8І Ііприаш ПОИ 
сотреасеа, гІотаМз,—йепі Ніи шаіа. Но послѣ отри
цательныхъ предложеній εί μή. какъ и στ-, μή со
отвѣтствуетъ но значенію: πλήν, χωρίς, рѵаіѣег,
кромѣ, исключая*— 4) μεθίστημ:.---μεταφέρω, άπαλλάτ- 
τω, йіаіио аііисі рго аііо, . х ипо Іосо ін аііиш 

' іганвіего, ІГаЛисо, геѵосо; μεθεστώτε; (т. о. τσΟ βίου) 
^иі ші^гаѵепші ех ѵі£а. (ІеітшсН, преставив
шіеся.— 5) =  αναψυχή геіпрѵгаНо. гесѵеаііо, α̂υσις 
(пауза), άνεσις, ανάπαυλα, ενοοσις, ησυχία, п.чпіккіо, 1*β- 
Іахаііо, гедціев, іпіегші&чіо а ІаЪоге.—и)—βένθος,
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βυσσός, πυθμήν, ргоІиінШаз. Метафорическое значе
ніе слова βάθος особенно употребительно у церков. 
писателей: рег βάθος (Іепоіапіиг гез аЪзігизае еі 
гесолсШае ас ргоіпсіе а саріи (пониманія) Ьоші- 
пит гепіоіае; порусск. часто можно передавать 
прилагательнымъ: неизмѣримый, несчетный, іш-
шепзиз, ішштегаЫІіз, ставя и зависимый род. 
въ одномъ падежѣ съ такимъ прилаг.: εις κακών 
βάθος έμπίπτειν. Или къ Корине. I, 2, 10: το γάρ 
πνεύμα πάντα έρευνα (зспКаІШ*, ехдиІГІІ:), καί (еііат) 
τά βάθη του θεού— Дур ВО ВСА ИСПЫТуСТ'А, И ГЛу- 

вины Бжіа (т. е. ргоішнііввішае е£ поЪіз оссиі- 
Іае (ІізрозШопез еі (Ііврепааііопев Беі). Βάθος δογ
μάτων =  βαθέα δόγματα, а со§'ПІІіопе позіга гешо- 
£І88Іша (Іо^таіа. —  7) =  κατασκευάζω, ©ίκίζω, ιδρύω 
аесІШсо, δίπιο, іаЪгісо, типіо.— 8)=άποδίδωμι, διαι- 
ρέω, сІізМЬио, (іізрегііо, ехЫЪео. —  9) =  κτιστής, 
ποιητής, сгеаіог, орііех (риЫісиз), агШех *).— 1 0 ) =  
επιβάλλω, επιτρέπω, έπαίρω, άναβιβάζω, εγκαθιδρύω іт -  
ропо, зигзипі ροπο, ίοΐΐο, сопзесго; аіісиіиз геі си- 
гаш, опиз (роіѣашішн) ітропо, щ)ші§о. Ανάθημα 
йопагіит Ьео іп йешріо, зизрепзиш, огпатепідіт 
(κόσμησές), с̂ иоіі (Іісаіііг—благоговѣйно приносится— 
сопзесгаЬиѵ; оЪЫіо (δώρον). Наир. Лук. X X I, 5: 
περί του ιερού, οτι λίθοις καλοΐς και άναθήμασι κεκόσμη-

*) Κτίτωρ (дорич. форм, къ κτιτηρ или κτίστωρ) 
сошіііог, стеаіюг; іп8ІаигаІог=соаддтель или осаователь,
наир. Ζήνων (Зенонъ) Ь τής στοάς κτίστωρ, т. е. стоичес- 
ческой филос..
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хя1 ψ Ц£рКЦИ, Л>КО клжніс/ууа доврылуд н. сосуды
уКОДШСНД... Но ανάθεμα λέγεται ·̂το άφωρισμένον (вера- 
гаіиш ехсіивиш) Θεω, απηλλοτριωμενον (аЪаІіегіа- 
Іит, ’іп<ІІ£Пиш) Θεού διά κακίαν, — отсюда глаг. 
αναθεματίζω апаНіета (дна^емд) еазе (іесіаго, ехве- 
сгог, Йеіевіог; ανάθεμα=έπάρατος, ακοινώνητος, ехе- 
сгаЬіІів, сошшипіопе (общенія) сиш аіііз Ьошіпі- 
Ьив ііміі^пив; δ άπω Θεού χωρισμός. Напр. къ Римл. 
IX, 3: ηΰχάμην γάρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι άπο του
Χρίστου υπέρ των αδελφών μου, МОДИЛБЫ̂ 'СА ВО СЛДЛХ
дз* и/лучена выти (б Хрта по врдті'и лдоей.
Также κατανάθεμα, напр. Апок. XXII, 3: καί παν 
κατανάθεμα ουκ έ'σται ε'τι, И ИСАКА АНДФСЛМ НС Ву-
дета ктол\у (пес ашрііив, поп .іаш). Встрѣч этого 
сложенія и глаголъ; напр. Матѳ. XXVI, 74: τότε 
ηρξατο καταναθεματίζειν (яеірйині (Іеѵоѵеге, ехесгагі, 
сіеіевіагі) καί όμνύνειν, тогда ндчлта рОТИТИСА И 
КДАГИСА.., гдѣ κατά приним. какъ бы καθ’ έαυτου —  
14)=κτίστης, сошШог, йсіог.— 12) Предл. συν въ 
аттич, прозѣ (исключ. Ксенофонта и обычн. фра- 
зкг: συν τοΤς θεοΐς) почти не употребляется, а обы
кновенно ставится μετά съ родит. (Сравн. межь, 
#ежа =  тейіиз, μέσος). Въ этомъ мѣстѣ, напр., 
дадсе возможно съ предлог. συν (= с ііщ = с ъ ) нѣ· 
которое двумысліе, именно: молимъ I. Христа, 
чтобы Онъ упокоилъ усопшаго межъ, средь свя
тыхъ, а не о томъ, чтобы Онъ и святые (= со  
святыми) упокояли бы душу.
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ΗΓ[^νος*) του άγιου μάρτυρας Άθηνογένους *).

Φ ω ς2) ιλαρόν άγιας δόξης αθανάτου 
Γί&τρός, ούρανίου, άγιου, [Λακ,αρος, Ίησοΰ 
Χριστέ, έλθόντες επί την ήλιου δύσιν 3), 
ίδόντες 4) φως εσπερινόν ύ^νοϋ[χεν ΙΙατέ- 
ρα, Υιόν χ,αί "Αγιον ΙΙνεϋρ,α Θεόν. "Αξι
όν 5) σε έν πάσι κ,αιροΐς ύ[Λνεΐσθαι φιοναΐς 
αισίαις 6), Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς* διό 
ό κ,όσ^ος σε δοξάζει.

1) ...ούχ ώς φασί τινες.... Σωφρονίου Πατρι- 
άρχου 'Ιεροσολύμων., и какъ обозначается между 
прочимъ и въ нѣкоторыхъ славянскихъ изда
ніяхъ, напр., Кіево-Печерской Лавры... Έδοξε

*) Основное зн. ύμνος вообще понимали изъ Одисс. 
(8, 429): καί άοιδής ύμνον άκούων 'и  слушая текстъ, нить 
пѣсни); но чему и производили отъ ύφοίίνειν (πλέκειν, Ігхете, 
вігиеге, плести). Производству этому соотвѣтствуетъ и цер
ковно славянск. переводъ; напр. ύμνους ύφαίνειν пѣсни 
ткатн. Но (Бругманъ) преднолаг. здѣсь корень віи=  
зиеге, цінтн, такъ что ύμνος однозн. съ ραψωδία (отъ ράπ-τω 
сопвио, сотропо, сшиваю, рублю; сравн. рубецъ); суфф. 
— μνο-ς, не нарушая тематическ. гласи., совершенно 
аналогиченъ въ такомъ случаѣ съ построеніемъ многихъ 
другихъ словъ, напр. στά-μνος урна (игпа) амфора, но 
славянск. безъ перевода—стяну, жщлъ и нр.
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Ыасиіі ѵізиш· еЙ) ««  ήμών Й σιωπή
ГЬаиааиаоиаш сиш аііепііо) Ф  УМ' «и »«Р<ѵеи 
і Э і е і і ,  а ѵ  εΰβΰς φανέντσσ ^е<1 іпох иі арра- 
гиад 4 ψ · ^  (а^еге в п і іа в ) .-*  )=?«-=? преимуц 
п ч л и п ѣ  а φέγγος—о. свѣтѣ и блескѣ (σέλας, αυγή) 
лѵны, а также и въ переносномъ смыслѣ; напр. 
δικαιοσύνης, ομμάτων φέγγος; λιπειν φέγγος умереть, 
τοιταιον ήδη φέγγος— 3-Й уже день и IIρ. Ιλαρός Ьі- 
Іагіз, Іаеідіз, щсишіиз, зиаѵіз; 'λαρον , βλεπειν при
вѣтливо ВЗИрать, — прОТИВОП. ενάντιον βλεπειν 
3) Или δυσμαί=περί ήλιου δυσμάς.— 4) .завидя. Λο- 
рист. іи^гезаіѵі часто приходится переводить русск. 
глаг. въ сложен. съ т  и особенно при ооозначе- 
ніи начала или перехода въ новое состояніе: 
ί'σχυσα забралъ силу, δακρυσας заплакавъ, ταρβήσας 
задрожавъ, έπλούτησα забогатѣлъ, ήσα запѣлъ и 
ПОД. —■ 5), Дополн. έστί или άξιος еТ, потому ЧТО 
άξιος, какъ ράδιος, χαλεπός, δεινός и др., мо
жетъ сочиняться съ неонредѣл. наклон. безъ 
члена какъ въ муж. такъ и женск. родѣ, 
т. е- при ясно выраженномъ существ.. съ кото
рымъ ОНО согласовано: έστι 3έ αξία ή χώρα υπο 
πάντων ανθρώπων επαινεΐσθαι·, άξιος εί τιμάσΟαι и ПОД..
такъ что подлежащее къ прилагательному слу
житъ въ тоже время и подлежаіц. къ іпйий.— 
6)=εΰσημος, ευτυχής, δεξιός, δίκαιος, своевременный, 
въ пору подошедшій, Гаивіив. По слав. перевед. 
какъ оы прилагательное όσιος, преподо0ный=]іі§іи$. 
ευσεβής. ріи8.
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§ 16.

Μηνί Νοεμβρίω έν τν] πρώτ/). Ή κοί~ 
αησις των αγίων άναργύρων 1) Κ οσμά2) 
καί Δαμιανού.

Κοσμάς καί Δαμιανός, οι άγιοι άνάρ- 
γύροι, ήσαν (τώ άγίω.. ή'στην) υιοί (υίώ) 
γυναικός τίνος Χριστιανός, όνόματι Θεο
δότης, διδαχδέντες (-ντε) μέν παρ’ αυτής 
τήν ορδήν πίστιν καί τα ιερά γράμματα, 
παρά δέ του αγίου Πνεύματος τήν ιατρι
κήν τέχνην. Καί ίάτρευον (-υέτην) ου μόνον 
ανθρώπους, αλλά καί κτήνη 3), μισθόν παρά 
τίνος μή λαμβάνοντες. Έθεράπευσαν (-σά - 
την) δέ καί γυναίκα τινά όνόματι Παλ- 
λαδίαν, ήτις κρυφά προσδραμούσα τω άγίω 
Δαμιανω προσέφερεν ώά τρία. Καί τούτο 
άκούσας ό άγιος Κοσμάς παρήγγειλε μή 
τεθήναι 5) τό λείψανον Δαμιανού έν τ?) 
τελευτγ) μεδ’ αυτού. Έκοιμήδη δέ πρότε- 
ρον ό άγιος Κοσμάς, καί τελευτήσαντος 
μετά ταϋτα Δαμιανού διελογίζετο 6) δ 
λαός, πού βάψει αυτόν* Καί εξαίφνης.7)
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αάρ,λος8) ή κλ < χ σ θ ^ 9) ^ έ ν  ύπο του 
διαβόλου, ίαθεΐσα δε υπο των α,ιων (-ιοιν), 
προατδραρ-οϋσα έλάλτ,σεν ανθρώπινη φωνττ 
τΙθίναι τό λείψανον Δαμιανού ρ-ετα  ̂ του 
άγιου Κοσρ-α, ότι ούκ εις μισθόν ελαβε 
τ_1 ώ.α, άλλ’ διά τό.ν όρκον 10). Και ου- 
τ^ς έτέθησαν αργότεροι (-ρω).

1) У Плат. (Ье-8·. 679. 13) άνάργυρος постав
лено съ άχρυσος=ΗΓ§’βη1ο, аиго, ресипііз (Іезіііиіиз 
§. сагепз. Эпитетъ преимущ. прилагается къ нѣкот. 
Сц, мужамъ, которые свое медицинское искусство 
=την θεραπείαν (іпіпізіегіит, сигаііопеш, запаііо- 
пеш) παρεΐχον τοΐς δεομένοις άμισθον (ЗІпе шегсе(ІІ8 
репзаііопе, цтаііз, безмездно; μισθό; =  мьедд). Та
ковы были τά ζεύγη =  рагез =  сопряженія, пары: 
Кроема и Даміанъ, Киръ и Іоаннъ, а также Па- 
ВСИКакъ (ΙΊαυσίκακος); ЭТОТЪ ιατρός ών την τέχνην πε- 
ριήρχετο (сІгсишіЬаІ, рега^таЬа!) τάς πόλεις καί τάς 
χώρας, θεραπεύθ)ν πάντας τούς νοσούντας άναργύρως (зіне 
иііа іиегеегіе).—2) Нѣкоторыя собственныя имена 
Ігго скл. удерживаютъ нримѣту основы а (не 
Продолжая въ η), независимо отъ предшествую
щихъ ^ей звуковъ, — ото ‘'оричіениі окончанія: 
Α;ν5ρομέοα, Διοτίμα, Ευρώτας, или чужезѲМН. Αννίβας, 
Σύλλας И под.—3) =  βοτόν, ζώον, μιιπβιιΐιιιιι, респз: 
κτήνος απο κτήσεως, т. е. а роззі(Іеп(1о, обозначавш. 
преимущественно .шжшпочность, сиі ижчніг (у-τή- 
ματα), степень богатства; сравн. респпіа отъ ре-



с т — 4) сіата. оссиііо ігіа оѵа (ώά) оЦиШ; προσε- 
φερεν (слѣдов. προσήνεγκε)=προσκομίζω, παρέχω, рог- 
гі^о, оЙѳго; προσφορά (іонита еі таииив, (^иаѳ йсіеіев 
ііГаІІагі ойегипі, при чемъ слѣдуетъ разумѣть ιά 
^иο(і ойеіѣиг, пои ірааіп оЙегешіі асііопет; оЫа- 
ііо, ириноіиепіе, даръ (веіцеств.).— 5) ...пе Б а т і-  
апі ѵеіщиіаз ргоре (дихіа) 8е ροδί то іѣ ет  соііо- 
сагепі, іпкишагепі: λείψανον и λείψανα (ріиг.) геіі- 
^иіае, останки: ресиііагііег пошіпашив геіі^иіаз 
согрогиш еогита ѣошіпиш, диі іп напсіогит пй- 
тегіз ЬаЬепіиг=.иог^м=Ро^^гіаі (ріиг.), по-мощь, 
вспо-мощ-ествованіе, какъ присоединеніе, увели
ченіе силъ или средствъ=аихі1іа отъ аи^еге уве
личивать, пріумножать.— 6) сІеІіЪегаѵіі, сіівсерѣа- 
ѵіі рориіиа, иЪіпаш 8ере1іеікіи8 е88еі.. θάπτώ=  
τυμβεύω, κηδεύω, κατακρύπτω' γη, ІпЬитО, вёреІІО; 
отсюд. επιτάφιον, επιτάφια, вериісѵаіів, ІипеЪгіб 0га- 
ІІО, ІПВСГІрІІО. —  7) =  παραχρήμα, άδοκήτ6>ς, εξαπίνης 
герепіе, зиЪііо.— 8) κάμηλος, сашеіиз, верблюдъ,— 
чаще это существ. (ерісоепиш) уиотребл. въ женск. 
р.— Камилавка—ν.α.μτ,λαΰχιΟΊ и καμηλαόκιον ('Ρώμαίων 
ή λέξις). По мнѣнію однихъ назв. происходивъ 
отъ ελαύνειν (прогонять, отражать) и καύμα, зной, 
жаръ (сравн. καυ-μα, καυστρα, καυστικός и КОС-теръ); 
по другимъ — отъ καμηλού (верблюжій,— люда) И 
αυχήν (шея — соііиіп), слѣд. шапка е сашеіогиш 
ріііб (шерсти; сопіесѣа, соорегіегиііб 8. іе§*еп(1І8 
сегѵісіЪив в. саріНЪи8 (іезііпаіа. —  9) κλάω=ρήγ- 
νυμι, θλάω, ігаи^о, гишро; κλάσθαι (іе шешЬго (іі— 
сііиг, ^иο(і гейесіііиг аиі гесигѵаіиг.— 10)=δρκωμα 
и ορκίον, зидигашіит. < -
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8. 8Шгйе іпв^гитШ ит, , ,
 ̂ - «ОсЙпггтѵ кіс την βασιλείαν του Θεού εισ<Λθειν

(оудовѣе есть всливуду сквоЗ'Ь И Щ’·)» нѣкото
рые толкователи разум. подъ κάμγμος не живот
ное, НО παχύ* σχοινίον (сга88И.8 ΓΙΙ β̂ΠΒ У. ІШ1ІЗ, КЯ- 
натъ), ω χρώνται οΐ ναυται προς το ρίπτειν τάς άγκυρας 
(ςιιο паігіае иіипіліг ай )асіепйа8 апсогаз). Однакоже 
согласно Свиды и Схоліасту на Аристоф. κάμηλος 
(чрезъ η)— το αχθοφόρον ζώον (диогі 8агсіііа8=тюки е( 
опега ІегО, κάμιλος 5έ (т. е. чрезъ 0— το παχύ σχοινίον. 
Такимъ образомъ ни греч. текстъ Еванг., ни латин. 
вульгата, ни славянск. вельбудъ (верблюдъ) не до
пускаютъ вышеизложеннаго толкованія. Арабы, го
воря о какой - нибудь чрезвычайной трудности, 
употребляютъ, по свидѣт. нѣкоторыхъ путеше
ственниковъ, еще и теперь почти дословно тропъ 
Евангелія о верблюдѣ.

Примѣч. 35. Въ двойственномъ числѣ (αριθ
μός 5 δυίκός, сіііаііз) слѣдуетъ ставить преиму
щественно тѣ имена, которыя обозначаютъ пред
меты всегда являющіеся связно-парными, объ
ективно двойственными', οσσε, очи . очеса: ώμω 
рамена, плечи; πόδε, χεΐρε, рудѣ, нозѣ, βλεφάρω 
вѣжда и под. Могутъ быть также въ двойств. 
числѣ и субъективно парные предметы, т. е. 
двоицы при извѣстныхъ случаяхъ, но требованію 
тъхъ или другихъ обстоятельствъ: Ατρείδα (Ага-
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мемнонъ и Менелай). τώ υποζυγίω упражняя пара 
и пр. Однакожъ вмѣсто двойственнаго даже наз
ванія по природѣ парньиъ предметовъ ставятся 
и у классич. писателей очень часто въ множеств., 
не говоря уже о названіяхъ случайно или на
рочито парныхъ, о сказуемыхъ и опредѣленіяхъ 
къ нимъ. Эта замѣна тѣмъ чаще встрѣчается, 
чѣмъ ближе къ нашему времени греч. писатель, 
такъ что со временъ Александра Великаго (Іиаіів 
почти соверпіевно вышелъ инъ употребленія въ 
общ'-ъречмчюмъ (ή κοινή διάλεκτος) языкѣ. Въ Но
вомъ Зав., напр., и въ ново - греческ. діалектѣ 
уже нѣтъ и слѣдовъ двойственнаго числа. Между 
тѣмъ въ церковно-славянскомъ переводѣ свяіц.- 
богослужебныхъ книгъ двойственное число ста
рательно удерживается и потому встрѣчается 
даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ греческій текстъ 
имѣетъ множественное число. Напр., въ Ев. Лук. 
ΧΧΙΥ, 13 и дал.: два ота н и р  яѣстд идуцід 
δύο έξ αυτών η σαν πορευόμενοι.. И ТД БССѢдОКДСТЛ
м \ αυτοί ώμίλουν... ОЧИ же €Ю ДСрЖДСтѢсА, ДД СГО 
НС ПОЗНДСТД оі δέ οφθαλμοί αυτών έκρατούντο... рсЧС 
Же Кй НИ МД είπε δε προς αυτούς... Ш НИ̂ ЖС СТАЗДС-г - — .ѵ ■ ■ Д ’1' ѵ,»ииѵ
ТЙСА Ку, С€бѢ И Д у ц іе  И ССТЛ дрА^ЛД... 0йс -άντ'.βάλλετε 
προς άλληλους.. καί έστε σκυθρωποί... Матѳ. XX 21 ‘ 
ДЛ СА Детд СА ОВД СЫНА Μ Ο Α ...  7να καθίσωσιν ούτοι οι 56ο 
υιοί μου... НС вѢстД, ЧССШ ІЮОСИТА, ЛДОЖСТД ЛИ., 
ουκ ο’ίδατε τί αίτεισθε, δύνασθε.. Дѣян. Апост. I 26:.. 
И^даш АМБІА ИЛ\Л και ©ωκαν κλήρους αυτών.. Щ

уп же Петра и Ішдннг носуожддстд... έχί' хь



сто 3έ Πέτρος καί Ιωάννης άνέβαινον.. ІУ, ι,ί>; 
ΑΚΟ человѣка НСКНИЖНД ССТЛ И Проста... Зті άνθρωποι 
«γρα'μματοί εισι м \ ίδ'.ώται,. 16: ЧТО СОТВОрИЛДХ ЧСЛО- 
ВшОЛІА СИМ., τι ποφομεν τόΐς άνΟρώποις τουτοις; и пр.

, Или: Пророка Яввакулгл улшыли очилда про- 
Вйдѣ, Господи, пришествіе Твое—с Προφήτης ’Αββα- 
κουμ τόΐς νοεοοϊς δφθαλμοΐς προειδε, Κύριε, την παρουσίαν 
σόυ '(ргасзепііа, агіѵеііІи$, αφιξις, επιφάνεια).

’Εν ρ,εσω *) δύο ληστών 2) ζυγός3) 
δικαιοσύνης αίρέθη ο σταυρός σου τού 
μέν 4) Καταγόμενου εις "Άιδην τω βάρει 5) 
τ^ς βλασφημίας 6), τού δε κουφιζομένδυ 
πταισμάτων πρός γνώσιν θεολογίας7), 
Χριστέ ό Θεός, δόζα σοι.

- 1) Треб. родит. =  средь. — 2)= λη ισ τή ρ , σίνις,
-ιδος, Іаіго, ргаейо, ргаесіаіог; иослав. родительн. 
ДВОЙСТВѲН. ДВОЮ рДЗБОЙНИку. ■— 8) ζυγός Ь =  ζυγόν 
(йГ%»Іи8ит)=трита'^=<;гийпа, ІіЬга, коромысло у 
вѣсрвъ.—4) для одного =  аііегіиу,— 5) =  βαρύτης, 
έμβρίϋεια, δγκος (особенн. въ Нов. 8).— (>)=βλασφη- 
μημα, λοιδορία, προπηλακισμος, σκορακισμός, υβρις, πονη- 
ρολογια, στυφελισμός, оЫгесШіо, сопіитеііа, саііштіа. 
сопѵісіит, шаіесіісііо.— 1) сіосігіпа бе Т)(‘о. аепио 
8. (ІібзѳіТаІіо сіе Бео ас гѳЬи8 гііѵіпів.

Иримѣч. 30. Κοντάκιον или κονδάκιον (отъ 
κοντος δ. κονδός, имя прилагательн. ново-греческое,



означ. сшѣив ѵратнш, Ьгеѵів, рагѵив) =  сокра
щенный гимнъ, содержащій только основныя 
черты изъ подвиговъ или житія (β£οι) ирославляе- 
маго Святаго, или же самыя главныя отличія 
празднуемаго церковію событія. Нѣкоторые впро
чемъ. въ этомъ названіи усматриваютъ значитель
но измѣненное греческимъ выговоромъ латинское 
слово: СапНсши (отъ сапо) пѣніе, пѣснь. Подоб
ная , же замѣна твердаго звука τ среднимъ 3 очень 
вѣроятна и въ греческ. μανδύας изъ лат. шап- 
іеііиш (будто бы отъ шапи Іоііеге т. е. при 
ходьбѣ). Мантія —  верхняя монашеская одежда, 
накидная, ниспадающая въ широкихъ складкахъ 
съ плечъ до самыхъ тіятъ и даже далѣе; окуты
вающая все тѣло и только спереди имѣющая 
продольный разрѣзъ (е і а рагіе воіа апіегіоге 
ареіѣа).

§ 17.

Нѣкоторыя (сравнительно немногія) молитвы 
при общественныхъ богослуженіяхъ называются 
этгеніяма (^НТеНЬЬ, έκτένεια в. έκτενία. в. εκτενή), 
про-тяж-еніе, ргоіепва вирріісаііо,. Іаг&а еі рго- 
Ііха сіесіагаііо 8- ёхріісайо: προσεύχή εκτενής § συ
ναπτή, бертесаНо согіпеха, сопсайеііаіа, огаііо авзі- 
сіи̂ ц щ£із); сцѣиденіа-, дірощеній, . модьбы, о раз
ныхъ лицахъ и/предметахъ, послѣдовательнымъ 
рядом'ь излбжёййыя иѵ ЙО пунктамъ гройко іфѵ6-



ол

„зюеимня діаконовъ (сіага ек аВа -ѵосе іп то- 
а _пттяшятая) пі)й чемъ ликъ или

^  γορόζ οΓψαλται) на каждый пунктъ МО-
Й І Й о .— і” . ” · 4 ? ” 1  " " » *  »»:
ГшаАипомшуй (Кбр.с Ш г^,) или. гюдои Іос- 
тди («φώχοο Κύριε), или: Тебѣ 1 осподи — Σοι
Κόριε (при заключительномъ возглашеніи). Ектеніи 
бываютъ:
м' 1 а) Великая (μεγάλη) ИЛИ ειρηνική, расШса, 

расіз зіднііоза, преимущественно молящая о мирѣ 
(йе расе) и что въ мирѣ (іп расе) должно совер
шаться и не только въ мирѣ взаимномъ, по отно
шенію одинъ къ другому, когда мьт не мыслимъ 
другъ другу никакого зла (όταν προς άλλήλους μή 
μνησικακώμεν), но и въ мирѣ самого съ собою; ибо 
совершенно невозможно (παντελώς αδύνατον) обра
щаться къ Богу, коль скоро умъ нашъ волнуется 
или мятется (θορυβούμενου νού, реіѣиі'Ъайі тепіе). 
Слѣдующими щтиеніями о мирѣ начинается ве
ликая эктенія:

Έ ν  εφήνγ) του  Κ υ ρ ίου  δεΥΐ9ώ[Λεν2). 
Ό  χορός· Κ ύριε έλέησον.— Υ π έ ρ  τή ς  ά ν ω 
θεν ειρήνης κ α ι τή ς  σ ω τ η ρ ία ς  τ ω ν  ψ υ -  

χ,ων ημώ ν, τοΰ  Κ υρ ίου  δεη θώ μ εν . Ό  χο ρ . 
Κύριε έλέησον.— Υ π έ ρ  τή ς  ειρήνης τοΰ  
σύμ παντος κόσμου, ε ύ σ τα θ ε ία ς  4) τ ω ν  ά γ ιω ν  
τοΰ Ο εοϋ έκκλησιώ ν κ α ί  τή ς  τ ω ν  π ά ν τ ω ν  
ενωσεως ) του  Κ υρ ίου  δεη θ ώ μ εν  и пр.



б) Малая (μικρά) эктеяія:

Έ τ ι καί ετι 6) του Κυρίου έν είρήντ) 
δεηθώρ,εν. Τ) χορ. Κύριε έλ.— Άντιλαβοΰ 7), 
σώσον, έλέησον καί διαφύλαξον ήρ,άς ό 
Θεός τ?) στί χάριτι. Ό  χ. Κυρ. έλ.— Της 
παναγίας, άχράντου8), υπερευλογηρ-ένης, 
ένδοξου Δεσποίνης ήρ,ών, Θεοτόκου καί 
αειπάρθενου Μαρίας ριετά πάντων των 
αγίων ρ,νηρ-ονεύσαντες, εαυτούς καί άλ- 
λήλους καί πάσαν την ζωήν ήρ^ών Χριστώ 
τω Θεω παραθώρ,εθα9). "Ο χορός· Σοί 
Κύριε.

в) Сугубая (τριπλασία, ітіріех) эктенія. Начи
ная съ третьяго возглашенія діакона или свя
щенника, ликъ поетъ трижды: Господи помилуй:

Εϊπωρ,εν πάντες έξ όλης τής ψυχής 
καί έξ όλης της διάνοίας, ειπωρ,εν. Ό  χορ. 
Κύρ. έλ.— Κύριε( παντοκράτωρ (-ορ) δ 
Θεός των πατέρων· ήρ,ών, δεόρ-εθά σου, 
έπάκουσον καί έλέησον. Ό  χορ. Κύρ. έλ.—  
Έλέησόν ήρ-άς ό Θεός κατά τό ρ-έγα 
έλεος 10) σου, δεόρ,εθά σου, έπάκουσον καί 
έλέησον. Ό  χορ. Κύριε· έλέησον (τρις) иир/



г) Просительная (συναπτή 8. εκτενια αιτησεως) 
огаііо 8. 8еі*іе8 рояІиЫіопиш:

Πληρώσωμεν11) τήν δέησιν ημών τω 
Κυρίω. Κυρ. έλ.— Υπέρ των προτιθέντων 
τψ,ίων δώρων, του Κυρίου δεηθώρ,εν. Κυρ.
I " _εΥπερ του άγιου οίκου τούτου καί
των μετά πίστεως, εύλαβείας12) καί φό
βου Θεού 14) είσιόντων έν αύτω і3), του 
Κυρίου δεηθώμεν. Κυρ. έλ..·— 'Υπέρ του 
ρυσήήναι ημάς από πάσης Θλίψεως 15), ορ
γής, κινδύνου καί ανάγκης 16), του Κυρίου 
δεηθώμεν. Κύρ. έλ.— Άντιλαβου, σώσον, 
έλέησον καί διαφύλαξον ημάς ο (*)εός τή 
σν) χάριτι. Κύρ. έλ.—Τήν ήξεραν πάσαν 
τελείαν, άγίαν, ειρηνικήν καί άναμάρτητον 
παρά τού Κυρίου αίτησώμεθα. 43 χορός. 
Παράσχου Κύριε (сопсейе Ботіпе!)—Άγγε
λον ειρήνης πιστόν οδηγόν, φύλακα των 
ψυχών καί των σωμάτων ημών παρά 
τού Κυρίου αίτησώμεθα. 43 χορ. Παράσ
χου Κύριε.— Συγγνώμην καί άφεσιν των 
άμαρτιών καί των πλημμελημάτων17) 
ημών παρά τού Κυρίου αίτησώμεθα. Ό
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χορ. Παράσχου Κύριε. — Τά καλά καί 
συμφέροντα ταις ψυχαΐς ημών καί ειρή
νην τω κοσμώ ’18) ',ταρά του Κυρίου αίτη- 
σώμεθα. Τ) χορός. Παράσχ ου Κύριε и πρ.

1) С-гово-ръ, согласіе (отъ εΐρω говорю), ти
шина, ήσυχία, ομόνοια, διαλλαγή, рах, гесопсіііаііо; 
=ν εΐρήνη=έπ’ ειρήνης при мирѣ, (съ) МИромъ=Іп 
расе.—2) δεΐσθαι=άπορειν τίνος, е§еге, іп<іі£еге аіі- 
циа ге, ШІЬІ ориу 08ί; δεϊσθαι (παρά) τίνος просить 
(у) КОГО, ρΐ4ί<*ΗΠ=αίτεΐν, λίσσεσθαι, γουνάζεσθαι, άντι- 
βολεΐν, огаге, ргесез кирріісііег асішоѵеге, зирріі- 
саге.— 3)='ύπϊρθεν, καθύπερθεν, (Іезирег, ех зирегіоге 
Іосо, соеіііиз; послѣ члена нарѣч. равн. прилага
тельному. =  зирепіиз, аиЫішіз, соеіевѣіа. — 4) или 
ευσταΟία =  βεβαιότης. ευεξία, зІаЪІШаз, ЙГШІІаВ, СОП- 
8іап1іа, Ьопа ЬаЫішІо. —  5; =  σύζευξις, ένότης (εις) 
ипііаз, соасіітаііо, сопзенаиз, ипапііпііаз.—  6) έ'τι 
(еще, еііаш) асіііис; повторенн. рег апа<ІірІ08Іп 
равн. προσέτι, іп8ирег, ргае£егеа, ашрііиз; паки 
(πάλιν) и паки =  еііаш аЦие еѣіаш, еііаш аЦие 
ІІегиш.— 7) =  άναδέχομαι εγχειρίζομαι, 8іі8СІрІО, са- 
ре880, зиссигго, орііиіог, шапиш афиігісет рог- 
ѵі§0.— 8) или άχρανής (ά и χραίνω мажу, закраши
ваю, сравн. χρώμα), пиііо сопіа і̂о іпіесіив, ішроі- 
Іиііш =  άμόλυντος, іІІіЬаѢие, іпіетегаіив =  καΟαρός= 
савіиз. —  9) =  παραδίδωμι, επαγγέλλω, εγγυαλίζω, πα
ρέχω, арропо, соштешіо, сотшіио, зегѵашіит е£ 
си8ІО(ИепсІиш ІгасІО.— 10)=οίκτος, οίκτιρμος, ελεημο
σύνη, тівегісогйіа, соштізегаііо. —  11)=άποπληρόω,
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πληΟυνω, πίμπλημι, сотріео, геріео, тиШрІісо, 
аи^ео.— 12)=εννοια, ευσέβεια, προφυλακή, саиііо, сіг- 
сишзресііо, геѵегепііа, ѵегесишііа, сопзісіегаііо.— 
13) См. примѣч. 37. —  14) Θεού, род. оЪ]ес1іѵ. — 
1 5 )== μόγος, κακοπάθεια, άλγη μα, апхіеіав, ѵехаііо, 
аГйісІіо, аеги тп а— 16) См. примѣч. 38.— 17)= έ 'λ- 
λειμα, πταίσμα, σφάλμα, беіесіиз, (ІеІІСІит, еггаішп, 
преткновеніе.— 18) См. примѣч. 39.

Примѣч. Н7. Иногда въ греч. языкѣ при 
глаголахъ, выражающихъ направленіе, куда ни- 
будь, ставятся предлоги съ дательнымъ надеж., 
т. е. собственно обозначающіе пребываніе или 
нахожденія предмета гдѣ-нибудь. И на оборотъ, 
ставятся въ иныхъ случаяхъ предлоги съ винительн. 
пад., между тѣмъ какъ нодразумѣвается назсож- 
дтіе предмета на какомъ н. мѣстѣ. Такое слит
ное представленіе двухъ моментовъ дѣйствія по
казываетъ, что говорящій одновременно имѣетъ 
въ виду и движеніе предмета куда нибудь и ре
зультатъ этого движенія, т. е. достиженіе и пре
бываніе на этомъ мѣстѣ, что и называется зепзиз 
ргае&папз ргаеровШопік. Наггр. лат.: іп аідіеіііа 
гесеріиз =  принимаемый въ дружбу и въ дружбѣ 
уже оказавшійся. Νπνβδ іп ІіМоге е)ес1ае егапѣ 
корабли (выбрасываемые и уже) лежащіе выбро
шенными на берегу. Υπέρ., των είσιόντων (εις τούτον 
τον οίκον και νυν παρόντων) έν αύτω. ’Κν τοιούτω χωρίω 
έμπεπτωκότες (έμβαλόντες). Сравн. русск.: положилъ 
книгу на столѣ (на столъ) и пр.

Примѣч. е>н. Сложное понятіе нерѣдко вы
ражается своими двумя составными частями, такъ



какъ говорящій представляетъ себѣ оба понятія 
одинаково важными и существенными въ этомъ 
случаѣ, иначе какая нибудъ часть служила бы 
только опредѣленіемъ или признакомъ другой. 
Оборотъ этотъ назыв. Ііепсііасіуя ('έν δια оюіѵ=одно 
посредствомъ двухъ). Нанр. паіііга еі, ііі§епіиш, 
природа и дарованіе =  природное дарованіе; ше- 
шоѵіа еі §гаНа, память и признательность= 
признательное вспоминаніе. Или: ανάγκη озн. пе- 
севвіѣай, песеззіикіо —- χρεία, περίστασις, безразлично 
всякій (пріятн. или непріятный) долгъ; напр. у 
Платона: τον οέ νου και επιστήμης εραστήν ανάγκη τάς
τής εμφρονος φύσεως αιτίας πρώτας μεταδιώκειν (кто 
признаетъ себя цѣнителемъ, любителемъ, ревни
телемъ ума и мудрости, тому слѣдуетъ уяснять 
себѣ основныя, первыя причины разумной при
роды); άπο κινδύνου καί ανάγκης.. ОТЪ опасной, бѣд
ственной крайности — £аЫі, ѵіоіепіа песе&8І1;аІ;е= 
βίαιου (βιαίας) ανάγκης. Или:

йъ законѣ, сѣни и писаніи овразъ видимъ
вѢрнІИ.. ’Еѵ νόμω, σκιά καί γράμμ.ατι τύπον κατίδωμεν 
οί πιστοί, т. е. σκιά, іи иіпЪга, оѣ8сигі1;а1;е=іп асіит- 
Ъгаіа ІіИега. Ср. этоже выраженіе безъ ЬешПасІун: 
СѢННОПИСЛННЫЙ ЛЛраКЛ гаданій разоривъ, о σκιόγρα- 
φον άχλυν αινιγμάτων σκεδάσας, саН§Іпет оЬзсигат, 
іепеЬго8ат, циае іпегаі; >іп) сіісѣіе б^игаНв, (рег- 
ріехіб, айитЬгаНв) сІІ88Ірап8 (йІ880ІУеп8, (1І8рег- 
§еп8). Или:

..Пріидите возвеличимъ Хрі’ста съ ваіалди и 
вѣтвьми зовуще., δεύτε μεγαλύνωμεν Χρίστον μετά
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βαΐων και κλάδων ύμνοις κραυγάζοντες... Βαίς или βαίον 
ѵіг^а раітеа  (слово негреч.), гати з р а ітае  агЪо- 
Γί8=κλάδος <роі'ѵ^=вѣтвь (финиковой) пальмы. 
Слѣд.: съ ваіами и в ѣ тв ьм и = съ  пальмовыми 
вѣтвями.

ТІримѣч. 39. Въ церковно-славянскомъ пере
водѣ нельзя не замѣчать нѣкотораго стремленія къ 
παλιλλογία (къ повторенію=іІегаІіо, однокоренныхъ 
или созвучныхъ словъ), которое встрѣчается тамъ, 
гдѣ въ греческомъ текстѣ нѣтъ этой словесной 
фигуры. Напр. ЛШрД ΛΑΗρθΒΗ==εϊρήνην τω κόσμω (расепі 
тишіо), ДОБрОТ^} д о к р о д ѣ тш й —  κάλλος των αρετών; рд- 
Д^ЙСА СВѣціНИЧе СвѢтЛ— χαιρε λυχνία φωτός; ЙЗ ,̂Ѵ\ѢвлеТЙ 

ЖС оулѵл ВСАК'А— Γλιγγια δέ (ѵегіідіпе =  головокру
женіемъ,— ІаЬогаі) νους άπας; НЛС'А КО рДДИ рОДИСА 
отроча ЛАЛДДО, Гіревѣчный ГіОГА=В^ ήμας γάρ έγεν- 
νήθη παιδίον νε'ον, ο προ αιώνων Θεός и Пр.

§ 18.

Μηνί τω αύτω? τγΐ η' ήρ,έρα. Σύναξις1) 
των Αρχαγγέλων.

Βουλωθείς δ πανάγαθος και ό φιλάν
θρωπος (Η)εος τούτον τον κόσρ-ον 8η|χιουρ- 
γ^σαι, πρότερον ένενόησε τάς ουρανίους 
(или -ίας) δυνάμεις καί τούς αγίους άγγέ-
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λους* καί τό έννόημα2) γέγονεν ?ργον. 
Είς δέ των ταξιαρχών 3), δ τότε μέν 
Ιαβαήλ καλούμενος μετά δέ εκπτωσιν 4) 
δνομασθείς Διάβολος, ύπερηφανευσάμενος 5) 
καί εαυτόν νομίσας Θεόν, έξέπεσε της 
αξίας6) αύτοΰ, ριφείς') εκ των ουρανών 
μετά του ύπ’ αυτόν τάγματος8). Υπάρ
χων 9) δέ έτέρα,ς αγγελικής τάξεως Αρχισ
τράτηγος ο ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ καί ίδών 
ητεσόντα τόν αποστάτην 10) συνήγαγε τούς 
τών Αγγέλων χορούς. Καί είπών προσέ- 
χωμεν η ),— ύμνησε μετά φωνής τόν των 
όλων 12) Θεόν, ώσανεί 13) λέγων, δτι προ- 
σέχωμεν ημείς οί κτιστοί 14) γεγονότες καί 
τω μεγάλω καί μόνω Θεω παριστάμε- 
νοι 15),— τί πεπόνθασιν οί μεθ’ ημών μέχρι 
του νυν φως όντες καί άρτι γενόμενοι σκό~ 
τος.— Η τοιαυτη ο.υν συγκροτησις 10 ωνο- 
μάσΟη σύναξις, τουτέστι προσοχή ІТ), ομό
νοια κμί ενωρίς.

1)=σύνοδ.ος, σύλλογος, σύμβασις, πανηγυρις, άθροι
σες, συναγωγή, еоПеЫдо, соп§ге£аІіо, сопѵепіиъ, сеіе- 
Ъгаііо* Соаств. σύναξις — со-боръ о т  тоже что/и
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συναγωγή, зесі ргіші СЬгізііапі ѵосів поѵаш Гогта- 
іьіопепі ішіграѵептС иі сіізсгііпеп ропегепі іЩег 
сЬгізііапаз зунахез еі ішіаісаз 8упа§о°а8; будучи 
произведено отъ неупотреб. іпѣ аориста άξαι, это 
слово у древн. авторовъ вообще не встрѣчается, 
а ставится обыкновенно συναγωγή. — 2)=σύλληψις, 
διανόημα, сопсеріиз, со@іШит, ютшепШло, теп- 
Іів сопсеріиз; здѣсь: со^ііаіит іп £ас£ит ргойііѣ— 
3) ταξιάρχης ИЛИ ταξίαρχος огсііпиш гіисбог—ήγεμών; 
τάξις, ЧИНЪ, рядъ.--4) εκ и πίπτω=(1βΐΒρ8ΪΟ (сверженіе), 
ргоіарзіо, < Χί1ίΐ1Ηΐ=έκβολή. — 5 )=μεγαλοφρονέω, βρεν- 
Ούομαι, γαυριάω, σεμνύνομαι, αλαζονεύομαι, вирегЪе ІгасІО, 
(Іезрісіо, зирегЪіо, іпвоіевсо.—6) сіщааііо, сіі^пііі н, 
аезілтагіо, &гас1и8 (іщшіаііз 8. }ιοηοΐΊ8=άξίωσις, τιμή, 
γέρας, άγη.— 7) ΑθΓ. ра88. И έρρίφθην; річуісіо, а̂СІО 
ргаесірііеш (стремглавъ), ргаесіріѣо, рго8Іегпо= 
κατακρημνίζω, καταρρέπω, καταπρηνίζω, επί πρόσωπον 
ρίπτω. — 8) шіШиш ееіѣив нишегив, соііогз, 1е§іо, 
ОГСІО— λόγος, ουλαμός, σπείρα (шапіриіив).—9) άρχειν 
ИЛИ ύπαρχειν τίνος быть въ чемъ н. нервымъ= 
іпііішп άο геі, ргіпіив іасіо; аисіог, сіих зит, 
сіисіо =  ήγέομαι.—- 10)  (^иі аЪзсеіШ. аЪ ео, диет 
Іиепсіит >іі8сері1; Ігапзііща, (Іеіесіог, сіе8еіѣог= 
αύτόμολος, λειποτάκτης. Апостатомъ (богоотступни
комъ) нреимущ. называется Импер. Юліанъ.— 
11) См. примѣч. 40. —  12) ошпіііш гегиш Беиш, 
зсііісеі Сгеаіогеш, АейШсаІ-огеш. — 13) или ωσάν 
ѵеіиі, іаіщиаиі, циазі, 1еге=ώς άν е»=©ісѵ, οια δή, 
σχεδόν, ώς ολίγου δεΐν.— 14) ОТЪ κτίζω,—егеаіиз, СОП- 
сіііив: ^ш (поз) е піЫІо есіисіі, сгеаіі 8иша8.— 
15) παρίσταμαι, агізіо, а88І8Іо, і’ихі.а 8. ргоре 8І0==. 
παραστατέω, παρασπιζω.·— 16)-:=συνωμοσία, σύστασις, СОИ"



^игайо, соа§тспіипі, сопврігайо, вивЪеігіайо.— 
17)=κατανόησις, πρόσεξις, επιμέλεια, φιληκοία, аЙепЙО, 
ассигаіа (Ші§епйа.

ІІрилтч. 40. При нѣкоторыхъ особенно 
важныхъ моментахъ священнодѣйствій діаконъ 
(διάκονος =  άμφίπολος, διάκτο̂ ρ, υπηρέτης, шіпІВЙ’аІОГ, 
Іашиіив) возглашаетъ: вонмемъ =  πρόσχωμεν (προ- 
σέχωμεν) айепсіашив, приглашая предстоящихъ къ 
особенно внимательному и благоговѣйному со
средоточенію молитвеннаго настроенія;... κελεύει 
πάντας μή ραΟυμως καί άμελώς (поп 80С0ГСІІѢег е і 
пе^іщепіег), άλλα τοΐς τελουμένοις (еів, диае Йипі) 
καί αδομένοις προσέχειν τον νουν. Глаг. προσέχω (и безъ 
вин. νούν) означ. апішасіѵеіѣеге, айепсіеге, а(Ші- 
Ъеге апішиш в. шепѣеш (την διάνοιαν, γνώμην), =  
άκούειν ακριβώς, πείθεσΟαι, άκροάσΟαι, ώταχουστεΐν,. оЪвег- 
ѵаге айепіе, аивсиійіге аЦие оМешрегаге. Моля
щіеся также призываются къ особенному внима
нію и возглашеніемъ: премудрость, прости =  Σοφία, 
ορθοί. ’\ναμιμνήσκει (іп шеіііеш теѵосаі) σοφίαν, μεΟ’ 
ής δει τοΐς μυστηρίοις (а(І васгаліепЫ προσέχειν. Ό ρ- 
Ѳоі=гесй, егесй еі аггесйв аигіЪив (ορθαί άκοαί)—  
στώμεν καλώς καί δρθώς (вЙшіив Ъепе еі гесіе); пря
мота тѣла, чинное стояніе есть πρώτον σημεΐον τής 
σπουδής καί τής εύλαβείας ημών.

Τ ρ ο π ά ρ ι ο  ν

Των Ουρανίων στρατιών Αρχιστράτη
γοί,, δυσωποΰρ^ν. ύρΆς ήρ-εϊς οί άνάξιρι,



ινα τα,ϊς ύριών δεήσεσι τειχίσητε 1Μ) ημάς, 
σχ,επτι των πτερύγων іа) της άύλου20') 
υμών δόξης, φρουροΰντες 21) ημάς προσ- 
πίπτοντας, έκτενώς 22) καί βοώντας- έκ 
των κινδύνων, λυτρώσασδε23) ημάς, ώς 
Τ&ξίάρχαι των άνω Δυνάμεο>ν.

18) типіо, шигиш ехвігио 8. аесШісо, рго- 
ри^пасиіиш еЛисо. «еріо, сіпро гаи го =  οχυρόω, 
ασφαλίζω, κρατύνω, φράγνυμι 8. φράσσω, έρυμνόω.— 1 9 )=  
χτε’ρον, πτέρωμα (сравн. пти-ца), έ'παλξιο, аіа, ріппа, 
ргоіесііо, ргоѵнІепМа. — 20) а не и ύλη матерія, 
вещество, лѣсъ=а таіегіа «ешоііщ іисогрогеиз,— 
άσώματος, 1ЮП Ь'ііѵояив.—  21) =  ο'.αφυλάττω, έρύω 8. 
έρύομαι, ρύομαι, τηρέω, Ι,ιιίΟΓ, си«1Ю(1І0. (ІеІеіНІО, ргае- 
«кіііз типіо. — 22) ίοίο апіто, 1о1і« ѵігіЪи?, рго- 
Ііхе, ргоіизе, ѵеііешепіег =  οαψιλώς, άφδόνως, έπιμό- 
νως, άποταδην. — 23) гесііто, «οίνο — εξαγοράζω, έξω- 
νέομαι, άποινάω.

Ирымѣч. 41. Большая часть общественныхъ 
богослуженій имѣетъ общее названіе άκολουθία= 
послѣдованіе илы τάξις =  чинъ, (Ііврозіііо. Ακολουθία 
(ά сори1а1іѵит=съ и κέλευΟος путь, дорога) нреи- 
мущественно обозначаетъ иенрерывность слѣдо
ванія, совмѣстную единовременность исполненія, 
не расторгаемую пространствомъ или временемъ, 
при чемъ слѣдованіе имѣетъ видимую связь и 
порядокъ, руководители или предстоятели нахо
дятся налицо, а не исполняется слѣдованіе въ
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ихъ отсутствіе, хотя бы и по точному ихъ ука
занію; слѣдуютъ съ кѣмъ н., а не за кѣмъ нибудъ, 
спустя нѣкоторое время, =  аззесіаііо, Ипеа. соті- 
іаідів.. ог(іо зегіепщие г ііи и т  ессІезіазНсогит, дио- 
ги т  раіѣев Ъене (ііврозіѣо еі огсНпаіо пехи іпіег 
8в СоЬаегепІ; Звфіеіа. Напр. ακολουθία μεσονυκτικου 
(полуноцтнцд), ^иο(і ех рзаітіб, ЬутпІ8, аіііздие 
ргесіЪиз тей іа  посіе регйсііиг; ακολουθία τοΰ δρθρου 
(сравн. лат. огіив; русск. перестановк. согл.) оШ- 
сіиш зиЪ асіѵепіи Іисіз регвоіѵеікіит, 1аи<1ез, 8. рге- 
се8 таіи ііпае, апіеіисапае, зіти іас іііисезсіі. ή &ρα της 
νυκτος καθ’ ήν άλεκτρυόνες (Пѣтелъ, пѣтухъ) αδουσιν и Іір. 
Лтпуріія=ьеяо[)рчі<х (отъ λαός=^κοι,Β, <ііе Ьеиіе и 
εργον =  ΛΥ егк) тіпізіегіиш  риЫісиш (изъ рориіі- 
сит), іишшз, дио ^иІ8 іигі^ііиг іп Ессіезіа, реси- 
Ііагіѣег аи іет  васгійсіит вапсііззітит, дио<і асіі- 
опез, раз8Іопе8 «Г. Сѣгізіі 8иЪ сегетопіагит зіти- 
Іасгіз, СЬгізІит іряиш 8иЪ апіііуріз рапіз еі ѵіпі 
ѵеіаі еі агсапо шо(Іо асі Еиіл а£П08сешІит <іе- 
(іисіѣ.

§ 19.

Ііримѣч. 42. По свидѣтельству нѣкоторыхъ, 
пѣснь: Единородный Еыне... составлена Іосифомъ 
и Никодимомъ при ^погребеніи ими Христа Спа
сителя; по болѣе же' распространённому мнѣпію, 
Императоръ Юстиніанъ άνεκαίνισεν έκ θεμελίων (ге- 
поѵаѵіі, ехсііаѵіі ех іипйашепіів) την μεγάλην του 
Θεοϋ Εκκλησίαν εις κάλλος καί‘μέγεθος υπέρ το 'τρότε-



ρον, παραδο'υς καί τροπάριου αυτή παρ’ αυτου μελισΟέν (а 
8β СОтровІНіш) ψάλλεσθαι* δ μονογενής... και τ. λ.

Ό  μονογενής'1) υιός και λόγος του 
Θεού αθάνατος ύπαρχων 2) και καταοε- 
ξά[λενος3) διά την ή[λετέραν σωτηρίαν 
σαρκωθηναι έκ της αγίας Θεοτόκου και 
αειπάρθενου Μαρίας, άτρέπτως 4) εναν- 
θοωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ό Θεός, 
θανάτω θάνατον πατήσας 5), εις ών της 
άγιας Τριάδος, συνδοξαζόμενος 6) τω Ιΐατρί 
καί τω άγίω ΙΊνεύρ,ατι, σώσον ήρ,άς.

V) Ші^епа (иш&етіив), ипісив. — 2) ехІ8- 
ІѲП8. —  3)=καταξιόω, εγκρίνω, υπομένω, аЙПпНо, ра- 
ііог, (іі^пог. — 4) ігашоЪШіег, гі^ійе, гесіе, соп- 
8Іап1ег, όρθώς, άοτεμφέως, βεβαίως, άσείστως (ІПСОП- 
С11886). άτινάκτως.— 5)=κατατρίβω, στείβω, προπηλακίζω, 
саісо, сопсиісо, ргоіего, рговіегпо. 6) См. прим. 18.

Примѣч. 4Н. ЯнТИфОН'А, άντίφωνος (-ον), собств. 
сопігагіаш ѵосеш етіЦеіі8, сопігагіиш 80ішт ейепз, 
сопѣгагіа ѵосе гевропсіепв; церковный гимнъ по
очередный, поперемѣнный (сапіив аііепіив), испол
няемый обыкновенно двумя хорами съ припѣвомъ 
избраннаго стиха изъ псалма (гевроп8Іо). Пер
вымъ слагателемъ антифоновъ, по преданію (Фо
тій), былъ Игнатій Богоносецъ (ό ΘεοΦόρος), αγγέ
λους το Οεΐον υμνοϋντας τούτον τον τρόπον (Й0С ШОСІо) 
έκμιμησάμενος (Ііпііаіив).
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Ό  χ ε ρ ο υ β ι κ ο ς  ύ μν ο ς *

Οί τα Χερουβίμ ρ,υστικώς είκονίζον-* 
τες 6) καί τή ζωοποιώ 7) Τριάδι τον τρι- 
σάγιον ύρ,νον προσάδοντες, πασαν -την 
βιοτικήν 8) άποθώρ,εθα [λέρωναν 9), ώς τόν 
βασιλέα των όλων ύποδεξόρ,ενοι 10), ταις 
άγγελικαις άοράτως δορυφορούρ,ενονи) 
τάζεσιν. Αλληλούια.

Η) Іша&іпеш гергаеьепіо, авзішііо, еійіщо; 
шаіегіаш іогпіае ехреіѣеш іпіогто, =  άπεικάζω, 
έκτυπόω, άπομιμέομοιι, διατυπώ την ΰλην (υποκείμενον, 
ЗиЪзІгаІШіі) ύλης άμοιρον καί άμέτοχον.— 7)=ζωογόνος, 
ζώσιμος, ζωτικός, ζωαρκής, ѵіѵійсиз, ѴІШІ8.— 8) тіеп- 
Іиз асі ѵііаш вибіепіапсіаш, аі(1ісШ8 ѣиіс ѵйае 
весиіагі, тиі.іапиз, ргоіапиа, κοσμικός, κοσμόβιος, 
ανίερος. —  9)=έπιμέλεια, επιστροφή, μελέτη, προμήθεια, 
φροντίς, κήδος, ώρα, μελέδημα, сига, 80І1ІСІІДНІ0, 8Іи- 
Ііи т , со§іІа1іо, апхіеіаа, веііиійаз.— 10) иі диі 
аивсеріигі, 9иірре диі ассірегепі, ІоІІегепІ; Іап- 
^иаш низсеріигі; ύποδέχεσθαι также ехсіреге аіі- 
^иеш іюзрШо, ассіреге ериііз. Причаст. будущ., 
иногда съ прибавленіемъ ώς, служитъ сокраще
ніемъ предложенія цѣли, намѣреній: мы какъ 
такіе, которые воспримутъ..., въ качествѣ имѣю
щихъ воспринять...—  11) δορυφορέω сошііог иі 8а- 
Іеііее (составляю свиту), йіірог, аязесіог, Іиеог; 
дорнноснма г  го) рѣдкій примѣръ полуперевода



(δόρυ=λόγχη, εγχος, δπλον, сивріб, Ьайіа, копье, дро
тикъ И φορέω —  φέρω ношу) =■■ φύλακες τού σώματος,
почетная стража, слѣдующая и сопровождающая 
верховныхъ правителей преимущественно при 
ихъ торкест войны хъ появленіяхъ. Таковой же 
полупереводъ сложныхъ словъ въ: иконописецъ 
(εΓ/ονογράφος, іта^ іш ш  рісіог), псалмотьвець (ψα- 
λρωΒος 'или $άλώ3ος),' слипомалші'е (ελα'.οχρ ιστία) 
мироі очивый (μυροβλύτης) 8апсЫі8, с и] ив геіщиіае 
(λείψανον) оДогІегиш ип^иеціши шігасиіойе ехи- 
Іанѣ, иѣ Δημήτρίος,’ ’̂ иі арреІГаІиг еііаш Μυρορρόής 
(мироточецъ, 26 октябр., точйти^ис-точать,"йй- 
-точникъ)...

8 20.
гО κ α ν ώ ν 1; Λ ε τ о υ р γ ί а с.

..λέγει ό διάκονος έκφώνως (аііа ѵосе): 
στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, πρόσ- 
χωμεν την αγίαν αναφοράν 2) έν ειρήνη 
προσφέρειν. Ό ( "/ορός' ’Έλεον 3) ειρήνης, 
Θυσίαν 4) αίνέσεως.— Ό  ίερεύς* Ή χάρις 
τ.?.ΰ Κυ ρίου ήμων Ιησού Χρίστου καί ή 
αγάπη του Θεού καί I.Ιατρός καί ή κοι
νωνία5) του Αγίου Πνεύματος εϊη μετά 
τςαντων. υμών. 4) / . Καί μετά του πνεύ
ματός σου.— Ό  ιερούς* Άνω 6) ^/ωμεν
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τάς καρδίας. Ό  χορ. Έχομεν προς τον 
Κύριον. —  Ό  ίερεύς* Εύχαριστήσωμεν τω 
Κυρίω. 4.) χ. ’Άξιον και δίκαιον έστί προσ- 
κυνεΐν Πατέρα, Υιόν καί "Αγιον Ιΐνεύμα, 
Τριάδα ομοούοιον καί άχώριστον 7).— Ό  
ίερεύς* Τον επινίκιον *) ύμνον άδοντα, βοών- 
τα, κεκραγο'τα καί λέγοντα. Ό  χ. Άγιος, 
άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό 
ουρανός καί ή γη τής δόξης σου, ώσαν- 
να 9) εν τοΐς ύψίστοις* ευλογημένος ό ερχό
μενος έν όνόματι Κυρίου, ώσαννά εν τοΐς 
ύψίστοις. —  Ο ίερεύς* Λάβετε, φάγετε, 
τούτο μου έστί τό σώμα, τό υπέρ ύμων 
κλώμενον10) εις άφεσιν αμαρτιών. Ό  χ. 
Αμήν.— Ό  ίερεύς* ΙΙίετε έΗ, αυτού г1) πάν- 
τες, τούτο έστι τό αίμα μου τής και
νής 12) διαθήκης13) τό υπέρ ύμων καί 
πολλών έκχεόμενον εις άφεσιν αμαρ
τιών. Ό χ. Αμήν.— Ό  ίερεύς* Τά σά έκ 
των σων Ιο ί προσφέρομεν κατά πάντα 
καί διά πάντα. Ό  χορός* Σέ ύμνούμεν, 
Σέ εύλογοΰμεν, Σοί εύχαριστούμεν, Κύριε, 
καί δεόμεθά Σου, ό Θεός ήμ<ον.
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1) Ке^иіа, погта, етепсіаіог (διορθωτής, γνώ- 
μων); засгогит ИЬгогиш погта 8. саЫо&ш, цио- 
гит аисіюгііаз іпѵіоІаЪіІів езі;, асі цио8, ѵеіиіі а(1 
сеіѣіззітат ге^иіат, ехі§еп(іа зип( (должны быть 
приводимы и сообразуемы) ошпІ8 Сіпізііапае ге- 
1І£ІОПІ8 (ІО '̂таІа (κανονικά βιβλία); κανών λειτουργίας 8. 
ιερουργίας у нѣкотор. богослов. „сеіѣа Ъепесіісііо- 
пІ8 Соепае Музійсае ібгпшіа (тайныя вечери по
слѣдованіе).— Κανών ασματικός СОСТОИТЪ ИЗЪ 9-ти 
отдѣловъ, называемыхъ пѣснями (ωδή), изъ кото
рыхъ каждая въ свою очередь подраздѣляется на 
ирмосы (ειρμός или обыкн. ειρμός отъ глаг. εϊρω 
сплетаю, сцѣпляю, песі.о, συνάπτω, συμπλέκω =  σειρά 
вервь, цѣпь=зеіѣа вѣнокъ, гирлянда=8егіез рядъ); 
ειρμός т. е. μελουργία (саііШепа· είρόμενος— йушішз, 
а цио геііциогиш сапіісогит, <іиае іи еа осіе са- 
пипіжг, сопзециепііа е( авгіев гіисііиг, ςιιΐ ісіео 
ге^иіа езі; зиЪзециеігііз шосіиіаііопіз; είρμος λέγεται 
ώς ακολουθίαν τινά καί τάξιν μέλους καί άρμονίας διδους 
(ргаеЬепз) τοις μετ’ αυτου τροπαρίοις· προς γάρ το μέ
λος (къ мелодіи, напѣву) του είρμοΰ ρυθμίζονται (то- 
<іШсап£иг, сопсіпиііаіеш ассіріипі, подчиняю тся  
составомъ И размѣромъ) καί προς εκείνον αρμόζονται 
(асіаріапіиг, приспособляются) τροπάρια, какъ бы 
всегда обращающіеся въ своемъ размѣрѣ и на
пѣвѣ къ ирмосу: τροπάρια отъ τρέπομαι (обраща
юсь) *).—2) зиЫаіло, сотроіѣа(іо, оЫіо зигзишѵег-

*) Канонархъ κανονάρχης, ο προλέγων ιοΐς ψάλ- 
λουσιν ύμνους, салопиш сіих ιΊ іпсеріог. саіПит іпсіріепз, 
8и£вегеп8, ргоіегкіепз, υποβ άλλων, προτείνων, одинъ изъ
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8іі8; ѵігіиш аіП апіші гесоііесііо =  αναγωγή, άνακο- 
[Λίδή. — 3) ελεος— έου, или —  ους, или даже ελεον 
ου=έλεημοσύνη шізегісогсПа, которая всегда добро
дѣтель и похвальна, между тѣмъ какъ οίκτος или 
οιντιστδς тібегаНо, жалостливость, иногда бываетъ

числа нѣвцевъ, звучнымъ голосомъ (аііа ѵосе, (ціае а ге- 
Іщиіа сапіогіЪиа соттойе аийігеіиг) читающій но пун
ктамъ пли запятымъ (шетѣгаііт рег соіа, καθ’ έκαστον 
κώλον μερικώς) каноны, тропари и другіе гимны, о χορος 
8. оі ψάλται поютъ только что возглашенное предложе
ніе или часть его. Изъ одной книги вообще неудобно 
цѣлому хору пѣть, поэтому и установлено (сопзиНшп 
риіаѵетипі), чтобы одинъ изъ книги п р е д п о с ы л а я  ъ-б ы 
остальнымъ нѣсколько словъ для нѣнія, при чемъ этотъ 
канонархъ можетъ и направлять самое пѣніе ѵагііа йех- 
Іга.‘. аиае сіі^ііогитцие тойЪиз. Нѣкоторые ошибочно до
нимали йодъ канонархомъ циі топасіюа ай сапепйоэ са- 
попев іп ѵі і̂Ніа ехсіШ; у иныхъ толковат. ргае£есШа а. 
ргаеэеа сапопит. Во всякомъ случаѣ должность эта не 
изъ тѣхъ, которыя ргіпсіраіипі іп шопазіегііа ςιιβιηςιιαιη 
§етпі. Иногда, напр. канонархъ возжигаетъ клнднло 
(Іатраа ѵіігеа, іп сціа ас^есіо оіео Іишеп іоѵеіиг, отъ лат. 
сапйеіа, а не отъ греч. καίειν и 8г)Ха=ассепйеге сіаге); 
впрочемъ послѣднюю обязанность исполнялъ спеціально 
κανδηΧάπτης, ассепаог Іаіпрайиш еі сегеогит (κηρίον 
собств. воскъ, а затѣмъ секція, или κηρίων); сравн. 
δικήριον, τρικήριον, д'ікнрі'н, трм кнрін. сегеив.ЪівиІсив (раз
двоенный), иігипщае шапіЪиа еріэсорив ^езШ еі иігацие 
тапи вішиі сит ііііа сапйеііа рориіо Ъепейісіі, что у грек. 
назыв. δικηρίω, τρικηρίω σφαγίζειν, шасіаге, какъ бы воз
жигать ир’еДігосимую жертву.
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И предосудительна.—4)=δώρημα, θύμα, εισφορά, ιερο- 
ποιία, засгШсіит, засгійсаііо, ѵісііша, ѣозііа; собств. 
вос-куреніе. зиШіо ех агошаНЪив еі осіогіѣиз; 
θύμον ѳиміамъ=дымъ=пшш8: έκ της θυμιάσεως θυ
σίας έκάλουν. —  5) =  άνακοίνωσις, μετάδοσις, μέθεξις, 
μετουσία, соттипіо, сопвогНиш, зосіеіаз; оШсіит са- 
гі1а(;І8, соттипісаііо; общеніе съ кѣмъ или ч. н. 
=πρός СЪ вин. (ή προς ταΰτα κοινωνία соттипіо, 
диае сит ЬІ8 іпѣегсесііѣ) или съ послѣдующ. ро- 
дительн. — 6) 8иг8шп. зирга (Іаш іп Іосо, циаш 
ай Іосит); 6 άνω вирегиз, 8ирегпи8, горній, лоб- 
НЫЙ=храѵюѵ (напр. ή κτίσις κατιδοΰσα έν τω κρανίω 
κρεμάμενον, ТВДрЬ ВИДѢВШИ ΗΛ АОБНѢш ВИСИМл); 
горѣ άνω, προς τά άνω или τη άνω; ή άνω καθέδρα, 
80Ііит 8ирегіи8, горнее мѣсто въ алтарѣ=а6ѵѲро- 
ѵоѵ—7) іп8ерагаЬі1І8, іпйіѵкішіз, іпсііѵіеив, 9111 зе- 
сегпі ПОП ροΐβδΐ—άδιαίρετος, άδιάσχιστος, άδαστος.— 
8) ИЛИ έπίνικος=νικητηριος, καλλίνικος, ѵісІОГІаІІЗ, асі 
ѵісіогіат регііпепз, 1гіитрЬа1І8. Средн. род. при
частій въ имен. падежѣ по согласованію съ пред
шествующими словами молитвы священника... 
Σοί παρεστήκασι χιλιάδες (ѢІЪІ аСІ8ѣапѣ тІИІа) άρχα^ε- 
λων και μυριάδες αγγέλων, τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ 
έξαπτέρυγα (зех аіаз ЬаЪепІез)... При άδοντα подра- 
зумѣвается δ αετός (а9иі1а), при βοώντα (ιμπ геѣо- 
апі, ти^іипі;)—δ βοΰς; при κεκραγότα сіашапі
а8регіи8, ѵосііегапіиг) δ λέων, при λέγοντα— δ άνθρωπος 
(λογικός).— 9) τ. е. зегѵа пипс, заіѵа <іиае8шті8= 
σώσον δή,.· &στε το ώσαννά δόξαν καί ειρήνην σημαίνει.—  
10) κλάω, ρήγνυμι, θραύω, иослѣдн. собств. крОПіу= 
СОПІего, ІегІО, —  11) εξ αυτού т. е. εκ τού ποτηριού; 
ποτήριον или ποτήρ (росиіиш, саііх) нотнръ отъ гл.
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πί-νω, пію, ЪіЪо (вм. ріро); регіесі. πέ-πω-κα, питье, 
на-по-еніе=π ό -τ ο ς ~ ρ ο 4 ιΐδ ;  ποτα-μός йиѵіиз И пр.— 
12) раннія или первыя ступени развитія орга
низма выражаются прщ . νέος =  поѵиз; καινός же, 
подобно πρόσφατος, опредѣляетъ предметы, достав
ляющіе свѣжее (гесі-пв), новое впечатлѣніе, неза
висимо отъ возраста или времени самого существо
ванія предмета.— 13) іезіапіепііші, ίοοίΐιΐδ, расішп, 
συνθεσία, с'.αλλαγή, ομολογία, άρθμός.

§ 21 .

Μηνί τω αύτω, τή ή[Λερα κδλ ’Άθλη- 
σις της άγιας ρ,εγαλο^άρτυρος Αίκατε- 
ρίνης *).

Ή  [λάρτυς Αίκατερίνα έγενετό άπό 
Αλεξανδρείας, θυγάτηρ βασιλίσκου τινός 
(ге§и1і) πλουσίου καί ενδόξου* εύμορφός τε 
πανυ καί ευφυής *) ύπάρχουσα εμαθεν ελ
ληνικά γράμματα καί έγένετο σοφή, λ α -  
βοΰσα 2) καί γλώσσας πάντων των εθνών 3). 
Ίίπετελεΐτο δε εορτή τοΐς είδώλοις παρά

*) По греческ. минологіямъ (шепо10£Іит, мѣсяце 
словъ) намять Св. Екатерины совершается 25-го Ноября.
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των 'Ελλήνων καί θεοιροΰσα (οι сіш ѵісіе- 
геі Аесаіегіпа) τά ζο)α σφαζόρ.ενα έλυ- 
πήθη1 * * 4) καί άπήλθεν ε ις5) τον βασιλέα 
Μαξιρκνον καί έφιλονείκησεν 6) αυτόν είποΰ- 
σα? δια τί έγκατέλιπες Θεόν ζωντα καί 
προσκυνέΐς είδώλοις άψύ^οις; Εκείνος δέ 
έκράτησεν αυτήν καί έτΐ[λωρήσατο ίσχυ- 
ρως. Καί [χετά τούτο έφερεν 7) ό βασι
λεύς πεντήκοντα ρήτορας καί είπεν αύτοΐς* 
οτι 6) διαλέχθητε προς την Α,ίκατε ρίναν
καί πείσατε αυτήν Έαν γάρ ρ,ή νικήσητε 
(пІ8І епіт іііаш сопѵісдтіѣіу), πάντας ύ'χας 
κατακαύσω πυρί. Εκείνοι δέ ίοόντες, οτι 
ένικήθησαν («о 8ирега(о«), έβαπτίσΟησαν καί 
ούτως εκάησαν, άπεκεφαλίσθη δέ καί αυτή.

1) Рогша οί іп^епіо ргаеаіапііакіша: εύμορφος 
(нрилагат. сложныя пери. 2 скл. обыкнов. въ положи
тельной степ. только 2-хъ оконъ) ііъіірпъ і'огша, і'ог-
Ш08П8. (Іесогиу, е^ге^іиа ί'η.<'Π'=ευπρόοωπο, (ευειδής—  
Йе Ιοίο СОГроге), περικαλλής, ωραίος, ευοχήμων. Ευφυής,
(]иі па (ига аиа (φύσει) ЬаЬіІЬ. πρίπ* οκί а(1 аінрші.
Ьепе паіив асі г е т  аіщиаш. іп^еніоміа (καλώς πε-
φυκεναι) =  σπουδαίος, ευμήχανος, επιεικής. —  2) Π Η'Κ
латииск. ассіреге нерѣдко овпач. .мать са Іеге 
(гго преданію): 8сіге— теоретически, по собствеіш.



размышленію.— 3)=Χαός, δήμος. αυλόν, πλήθος, &вП8, 
паііо. Сіз. Писаніе обыкновенно του Ισραήλ χωρίς 
(ргаеіеѵ; исключая4», τους άλλους (геіщиов) ανθρώπους 
έθνη προσαγορεύει. Напр. КдЛГЛ КО ГЛАГОЛЮ ЛЗЫКОМ7. ^ 
υμιν γάρ λέγω τοΐς εθνεσιν. Или: ІІД ГІ̂ ТЬ <9чЗЬІΚ7» НС ИДИТС.. 
εις όοον εθνών μή άπήλθετε. ’Έθνη, ЯЗЫЧНИКИ =  
^епіез. £>епШе8, рар:апі. — 4) Въ аттическ. λυπέω 
о всякомъ родѣ страданій и души и тѣла; αχθο- 
μαι, оскорбляюсь чѣмъ н., волнуюсь, досадую: 
κήδομαι озабочиваюсь, тревожусь; άχνυσθαι, πενθεΐν 
принимать на себя внѣшніе знаки печали или 
скорби,— сіоіиге аШсіо. сопИчвІо; шеогео, сіоіео, 
1и§ео.— 5) Предъ имен. лица обыкновенно предл. 
ώς, но и въ аттич. ставится εις, коль скоро из
вѣстное лице служитъ непосредственною цѣлію, 
главнымъ предметомъ, на который устремляется 
дѣйствіе или рѣчь. — 6) ...еі сиш іііо сІібвегиіП 
φίλονει*έω. піѣог, ошпіЬиз пегѵів сопіешіо; иногд. 
гіхагі, аешиіагі. — 7>—собралъ, созвалъ=агсе88ІП 
0θην00Ηνΐί=μετεπεμψεν ИЛИ μετεπέμψατο; εφερεν собств. 
приказалъ собрать, но, по пословицѣ: циосі циів 
рег аііоб і'есй;, ірзе іесіззе (1ісіНіг.— 9) И въ аттич. 
οτι ставится иногда плеонастически; напр. Ισως αν 
είποιεν (т. е. οί νόμοι, Плат. Крит. 50, С), δτι ώ Σώκ- 
ρατες, μή θαύμαζε τα λεγάμενα. Или, К,Сен. Ан. I, 6: 
Ь δε άπεκρίνατο, ότι, ούό1 εί γενοίμην (т. е. σοι φίλος), 
ω Κϋρε, σοί γ1 άν ποτέ έτι δόξαιμι. Или, Кироп. 3, 1: 
εϊπε δ\ δτι εις καιρόν (кстати) ήκεις, έφη и ПрОЧ.—  
9) Сослаг. наклон. аориста (здѣсь съ εάν... μή) 
должно и въ русск. соотвѣчать настоящ. времени 
однократно-совершеннаго вида, которое въ русск. 
стало, будущимъ совершенн. вида.
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Τροχάριον της Αγίας, ήχος (дО ^

Ή  ά ρ ά ς 1 2) σου 4ησοΰ κράζει [Λεγάλϊ] 
τη φωντί* σέ Νυμφίε 3) [Λου ποθώ 4) και σε 
ζητούσα άθλώ και συσταυροΰρ,αι καί συν- 
Θάπτομαι τω βαπτισ(αω σου 5 *). Καί πάσχω 
διά σε, ώς βασιλεύσω εν σοί, καί θνήσκω 
υπέρ σου, ίνα καί ζήσιο συν σοί. Α̂λλ’ 
ώς θυσίαν ариор-оѵ 7) προσδέχόυ την ρ,ετά 
πόθου τυθεΐσάν σοι 8)‘ αυτής πρεσβείαις, 
ώς έλεή[^ο)ν, σωσον τάς ψυχάς ή[^ων.

1) Глдсъ—ήχος (ДТТ. ήχώ или ήχή) тонъ, на
пѣвъ (τόνος εν μουσική ο νυν λεγόμενος ήχος), φωνή
членораздѣльный зчукъ\ ψόφος, шумъ, шелестъ; κλαγ
γή, звонъ, гулъ; βοά крикъ; γόος вопль; зопиз, зо-
піѣіів, ііппіШз, вѣгеріѣие, сіатог, ѵох (герегсизза),
сіаіщог. См. примѣч. 44.—2) ИЛИ άμνίς, άμνή а^па
==ЛГННІ|Я, τα μικρά προβάτια; нѣкоторые проиЗВОД. 
отъ ά не и μένος гнѣвъ (іга, агсіог апіші) — какъ 
бы незлобивый, безпомощный, сиі пиііит μένος
іпезѣ, гоЬогіз еі ѵігіиш ехрегз. — о)—μνηστήρ, фиі 
аіщиат іп ихогет реѣіі, ргосиз, зронзиз; обруч- 
никъ, женихъ. (Сравн. лат. пиЬеге, пиріа, собств. 
покрытая, ипсіе еі пирііае, γάμος, νυμφετά сіісѣае 
зипі; а сарШз ореіѣіопе). — 4) собств. тоскую по 
ком. н. =  сіезібего, ехреіо; люблю έράω, но έράν 
έστι των έν δψει (тѣхъ, которые у насъ предъ гла-
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зами\ χοθεΐν δέ τους άχόντας.— 5) ИЛИ βάχτισμα, λουτρόν 
собств. шегзіо, аЫиІіо, ірзе тег^епбі (погруженія), 
Іаѵаікіі (λούειν асіиз. Сравн. н. Ва(1, баня. О св. 
крещеніи ИНОГД. λουτρον το θεΐον της χαλιγγενεσίας, 
Баню Бжественную пакисыті'А..., Іаѵасгит, цио апіі- 
циа позіга огщ'о (Іепио іпзіаигаіиг.—6) Въ аттич. 
обыкновенно къ этому глаг. аор. έβίωσα; дд н =  
ϊνα съ сослагат ; но ϊνα τί съ изъявит. озн. циа 
бе саша, циашоЪгет. циаіѵ =  вскую. Напр. έθνη 
ϊνα τί έφρυάξατε (εταράχθη при среди, родѣ МНОЖ. Ч., 
έκινήθη(τε), іпзоіезсііе, Ггетиізііз, Іегосіепіез ееіІ8= 
азы ЦЫ вскую ШатаегеСА; Или: Ϊνα τί με άχώσω 
(2 ЛИЦ. шеб. СЪ приращ. άχεώσω, (ІІШОѴІЗІІ πιοίιι 
ѵіоіепіо, ρΓθρπ1ίδίί=άχοκρούειν, άχοσοβεΐν) άχο τοδ хро- 
σώχου σου;— ИСКуЮ Λ\Α ОТрИНуЛ'А ССИ ОТ'Л ЛИЦа ТВОСГО;—  
7) Отъ ά И μώμος тоже ЧТО άναμώμητος^ΓβρΓβΗβΠ- 
зіопе поп оЪпохіиз, іпітасиіаіиз, іггергеѣепзиз, 
безукоризненный; отъ нсалм. 118. начинающагося: 
μακάριοι с! άμωμοι, БЛЛЖСННЬ! НСПОрОЧНІИ.., нѣкотор. 
нѣснопѣн. получили общее названіе непороуны 
(άμωμοι).— 8) Отъ θύω (сравн. іп-піиз, ды-мъ), засга 
рега^о, засгійсо, закалаю, жертвую; θυσία засгій- 
сіит, жертва, εισφορά, δώρημα, ϊερεύς=θυτήρ=^ρβΙΓΒ; 
ίερουργέω, ερδω ИЛИ ρέζω, θυητελέω, τελεσιάζο); ж р ѣ -тн =  
βι-βρώ-σκω, βορ-а^ѵог-ах, (іе-ѵог-о, ж ер-до=гор-до.

Примѣч. 44. Церковныя пѣснопѣнія рас
предѣляются по 8 главамъ (τόνος, ήχος, откуд. 
οκτώηχος ,̂ отличающихся между собою характе
ромъ напѣва и ритмомъ. У грековъ первые 4 
гласа называются основными или прямыми (ορθοί.
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зітріісев), а послѣдующіе 4— косвенными (πλάγιοι, 
оЫщиі, іп Ыдіз ѵегзі) боковые·— какъ прямо 
вытекающіе или обусловливаемые въ своемъ 
темпѣ основными или прямыми, чревъ переходъ 
въ ближайшій ихъ полутонъ. Первые 4 обозна
чаются: ήχος α ,  β', у . а пятый, т. е. соотвѣт
ствующій въ своемъ полутонѣ первому прямому, 
называется первымъ косвеннымъ =  а πλάγιος или 
ήχος πλαγίου πρώτου; шестой =  ήχος πλαγίου δευτέρου; 
седьмой=^ход βαρύς, ίοηιΐ8 ёгаѵік,— ргоріет шогапі 
(медленности) еі ѵосіз §гаѵіЫ ;ет іпіег ііішп са- 
непйиш; ΒΟΟΒΜθΰ=ήχος πλαγίου τετάρτου. По какому 
пибудь изъ вышеупомянутыхъ 8 голосовъ испол
няются церковн. пѣснопѣнія, при чемъ даже 
каждая недѣля (седміні|д=£Зоорл;) имѣетъ по по
рядку свой ήχος.

^иаг1υ).

άνάπαυσον, φυλάττων αυτήν εις ό) τήν
υ,ακ,αριαν
Ορωπε.

Εις τήν κατάπαυτίν 5) 
όπου πάντες οι άγιοί του

του, Κύριε,, 
αναπαύονται,



άνάπαυσον καί τήν ψυχήν του δούλου σου, 
ότι ρ,όνος υπάρχεις φιλάνθρωπος.

Λ ό ς α.

1υ ει Ηεος ο καταρας ) εις αοην 
καί τάς όδύνας()) έλύσας των πεπεδηρ,έ- 
νων ψ, αυτός καί τήν ψυχήν του δούλου 
σου άνάπαυσον.

Καί νυν. Θεοτόκιον. Ή  [χόνη αγνή 
καί άχραντος παρθένος ή Θεόν άσπόρως8) 
κυήσασα9), πρέσβευε ]0) σίοθήναι τήν ψυ
χήν αυτού. 4) ίερεύς. Έλέησον ήρ,άς ό 
Θεός κατά τό ρ,έγα ελεός σου* δεόμυεθά 
σου έπάκουσον καί έλέησον..

Έ τ ι οεόρ,εθα υπέρ άναπαύσεως τής 
ψυχής τού κεκόιρ.ηρ,ένου δούλου τού Θεού 
καί υπέρ τού συγχωρηθήναι αύτω παν 
πλημ,μ,έληρ,α εκούσιόν τε καί ακούσιον11). 
Όπως κύριος ό Θεός τάξγ) τήν ψυχήν 
αυτού ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται. Τα 
έλέη τού Θεού,' τήν βασιλείαν τών ουρα
νών καί άφεσιν των εαυτού άμ,αρτιών
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παρά,12) Χριστώ τώ άθανάτω βασιλεΐ καί 
Θεω ήρ,ών αίτησώρ,εθα.

Οί ά[χω;χοι.. ‘Μακάριοι οί ά[χω|χοι έν 
δδώ, οί πορευό[χενοι13) έν νό[χω Κυρίου. 
Αλληλούια.— Μακάριοι, οί έξερευνώντες τά 
[χαρτύρια αύτου, έν ολτ] καρδία έκζητή- 
σουσιν αυτόν... καί τά έξης 14).

Κ α ι  ε υ θ ύ ς (н ЯБІб).

Ευλογητός εί Κύριε, δίδαξόν ρ,ε τά 
δικαιώ[χατά σου 15).

Των άγιων δ χορός εύρε πηγήν τής 
ζωής καί Θύραν παραδείσου* ευρώ16) καγώ 
την οδόν διά τής [χετανοίας— τό απολω
λός πρόβατον έγώ είρχ, άνακάλεσόν ρ,ε 
Σωτήρ καί σώσόν [χε...

Ό  πάλαι17) [χέν έκ [χή ό'ντων πλά- 
σας18) [χε καί είκόνι σου Θεία τιρ,ήσας, 
παραβάσει19) έντολής δε πάλιν [χε έπιστρέ- 
ψας εις γην, έξ ής έλήφΟην* εις τό ό[χοίω- 
σιν 20) έπανάγαγε, τό αρχαίον κάλλος 
άναρ,ορφώσασθαι21)... Καί τά λοιπά.



109^

Ή χ ο ς  τ λ. β' (шестын).

Θρηνώ 22) καί οδύρομαι, όταν εννοήσω 
τον θάνατον και ίδω έν τοις τάφοις κει- 
ρ,ένην την κατ1 2 εικόνα Θεού πλασθεισαν 
ήρίν 23) ώραιότητα24) ά[Λθρφον, άδοζον 2δ), 
ρ,ή εχουσαν εΐδος,— του Θαύματος 26), 
τί τό περί ή[Λας τούτο γέγονε μυστήριον, 
πώς παρεδόθηρ,εν τη φθορά καί συνεζεύχ- 
θη[Λεν 27) τω θανάτω; Όντως Θ εου προστά
ζει, ώς γέγραπται, του παρέχοντος τω 
[Λεταστάντι28) την άνάπαυσιν.

Έ ν τη βασιλεία σου ρ,νήσθητι ήρι,ών, 
Κύριε.

1) Έξοδιαστιχόν, ου, ех8ециіае, похороны, Ιξο- 
δος (т. е. του βίου, τής ζωής), εκβασις, исходъ, ехііив, 
е§ге88Іо, шог8, также рошра ІипеЪгіз, тиІШиАо 
Ііошіпит риЪІісе Іопда зегіе ргоАеипІіит. Сравн. 2 
Петр. 1, 15: μετά τήν έμήν έξοδον την τούτων μνήμην 
ποιεΐσθαι.. ПО Л\ОСМгА ИСХОДѢ ПЛМАТЬ О СИТВОрИТИ.—
2) іпіег.., ипа сиш... τετελειωμένων, соизиттаІІБ, 
Аеіипсііз (ѵііа, ІегарогіЪив виіз).—3) Въ позднѣйш. 
греч. яз. είς ставится даже на вопр. гдѣ? слѣд. 
ВМ. έν:' /.αί έβαπτίσθη ύπο Ίωάννου είς τον Ίορδάνην..
и крестисд οτζ Іш нна во Іорданѣ (Марк. 1); είς



οΤκόν έστιν.. въ ДОМЪ.. Или ниже: εις την κατάπαυσιν σου.., 
ВЪ ПОКОИфИ ТвоеЛІ'й, Господи..., гдѣ κατάπαυσή 

собств, і^іііез, НО иногда— τόπος τής καταπαύσεων, 
Іосив гв4иіеѣІ8, ςιιο (ндкке) вапсіі сипсіі гезігіеьѣ 
иЪі ,)Ц8Іі ѵігі 8. зрігііив і^шеѵегипі аЪ орегіЪиз 
8. шоІезШз 8ЦІ8.—4) См. нрим. 4.—5) Здѣсь членъ 
предъ причастіемъ обозначаетъ опредѣленно-еди
ничное существо, нри извѣстномъ, опредѣл. слу
чаѣ, соотвѣтств. такимъ образомъ имени существ., 
напр. о λέγων, огаіог; Ο σώζων =  σωτήρ; однакоЖ'Ь 
(Учлененныя причастія прошедш. или будущаго 
времени, находясь въ этомъ значеніи, не могутъ 
удобно переводиться существительными; напр. с 
σώζων τον κόσμον спасатель (спаситель) міра; но с 
τον κόσμον σώσας ИЛИ Ь σώσων τον κόσμον,—должны 
быть разрѣшаемы обыкновенно въ русск. при- 
даточн. относительныя иредлож. — (>)=άχθος. λύπη 
,βαρυνο.υσα ( (ΙοΙόγ ргеіпепз, ^гаѵіз), λύπη επίπονος 
(ае^гіикіо ІаЪогіоза, сгисіаіиз) Сранп. έο-ω, έό-εσμα, 
ѣда, есі-ах, шогсіах. По ІІлат. όούνη από τής ένδυ- 
τεως (ігщгензиз, ІПІГОІІиз, κατάδυσις) τής λύπης κεκλη- 
μένη έοικεν.— 7) регіез ѵіпсіо, сошре(ііЪиз азігііщо, 
δεσμούς πέριβάλλειν, ѵіпсиіа ІШІеге, δέω, λυγίζω.—  
8)=аЪьцие «ешіпе. поп зетіпаѣа.— !)) κυείν іп 
иіего (утробѣ) дезіо, сопсіріо, εμβρυον (зародышъ) 
εντός εχειν=τίκτειν, γεννάν.—  1θ)=άπεύ/ομαι, παραιτεο- 
μαι, παρίεμαι. ргесез Όθο οίϊβΓΟ, ѵеІііН Іе^аііопе з. 
ройіиІаНопе І'шщепз еі іпілтргеіепі (объяснителъ, 
ходатай, μεσίτης, икчііаіог, посредникъ) адепз, сіе- 
ргесог рго аІІО. ■—  11) ακούσιος изъ ά и εκούσιος 
(έκών) =  αβούλητος, іпѵііиз е ѵоіипіаіе поп ргоіі- 
сіепн.— 12) у, отъ=<мі6, съ тѣмь различіемъ, что



παρά въ классич. съ род. надеж. указываетъ на 
свободную, добровольную дѣятельность лица(стоящ. 
іъ род., а у поздн. съ дат.), отъ котораго что 
Ейбудь исходитъ: λαμβάνειν παρά τίνος, — такъ что 
онъ и самъ предлагаетъ, но από τίνος, — быть мо
жетъ и противъ его воли; ήκειν παρά τίνος, когда 
ОНЪ и самъ посылалъ, όιόόναι παρ’ εαυτού —  ИЗЪ 
своихъ средствъ добровольно и пр. — 13) Здѣсь 
членъ (собств. член-икъ, аіѣі-сиіив) предъ нричаст. 
обобщающій =  « т  тіъ, которые... Въ греч. и 
ррсск, несравненно чаще, чѣмъ въ латинск., встрѣ
чаются сокращенн. относительн. предлож.; напр. 
λεγόμενός, η, ον= ^ и і, циосі потіпаіиг, ςηβπι,
ςιπιπι, ς ио(1 сіісипі, называемыя, ая. Извѣсти, ла- 
тинск. обороты: $ипі, іпѵешипіиг иш.. погречес. 
могутъ переводиться такими обобщенными при- 
част. съ членомъ: зипі ςιιί риіеп!.. είσίν οι οίόμενοι; 
поп егіі ииі аисіеаі... ούκ εστιν о τολμήσων...-—14) 
(іеіпсеру, роіто, вегіе регреіиа (непосредственно, 
вслѣдъ »κ..)=μετά οέ, ειτα, καθεξής, το από τούτου, 
εντεύθεν.— 15) δικαίωμα по Арист.. καλείται το έπανόρ- 
θωμα (соггесііо) αδικήματος; τά δίκαιώματα=νόμοι, έν- 
τολαί, іиаіШсаІіопез, ^исіісіа, шапсіаіа іп 1е§е ргае-. 
80ΠρΐΉ=έπίταγμα, πρόσταγμα.— 16) Подобнымъ СОП- 
,μιηοΐίνίδ (ІезМегаІіѵіз обыкнов. предпосылается 
είθε, εί γάρ=ο 8І, иііпат; въ этомъ же смыслѣ 
могутъ быть и оріаііѵі (преимущ. аор. и безъ 
аѵ); но, И буд. λάμψοι και ήμΐν τοίς άμαρτάλοΐςτ ό φως σου·
το αίδιον... ДЛ ВОЗСІАСГА И ΗШЪ ГрѢіННЫЖА СвѢтй 
Т вой присногі?ціный...— 17) Въ иныхъ/ изданГ. чи
тается δ παλάμη εκ μή οντων... вмѣсто πάλαι.— 18)=_ 
μορφόω, τυπόω, σχηματίζω, ίόππο, Йп§0; сравн. плас-
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тическііі,—гегит зітіІШкІіпей зоііеіѣег ехргігаепз, 
зіаіиагіиз, ваятель.— 19) См. прим. 17. — 20) το 
καθ’ ομοίωσιν; сравн. Іак. III, 9: τους καθ’ όμοίωσιν 
Θεού γεγονότας.. человѣки БЫВШІЕ ПО ПОДОБІЮ Божію..; 
όμοίωσις рег зітіШднІіпеш геі гергаевепШіо, <1е- 
топзігаііо тіпиз поіае геі рег аіішіііисііпет еща, 
диае та£І8 поіа езі.-—21) ...иі апіщииз (іесог іг 
т е  геіогтеіиг..—22) Іатепіог, заливаюсь слезами· 
два глагола можно разумѣть гснгііодгічсски (см 
прим. 45) слезно плачу (или плачу-сь), οακρυρροέω, 
ІидиЬгіІег сіато, Іасгітог, оЪоіѣів Іасгішів ѵосііе- 
гог.. — 24) (іаііѵ. еІЬісиа. — 24) ώρα правилыі. а 
естественн. порядкомъ надлежащее время (для 
посѣвовъ, напр , для судоходства и под.), тогда 
какъ καφός благопріятный, удобный моментъ, хо
рошій случай (по субъективн. сужденію); ώραιότ̂ ς 
своевременность; зрѣлость, полный разцвѣтъ, та- 
Іигііаз еі риІсЬгіІиііо. — 25) Двойн. винит без
членные =  русск. творит. См. примѣч. 19. — 26) 
См. примѣч. 21.— 27) συζεύγνυμι, соіушщо. СОриІО, 
со-пряг-аю; ζυγόν=ΗΓο=]ΐιο;ιΐϊϊΐ; дношосіо шогіі сот- 
риіаіі 8Ш1Ш8? —  28) μ.εταστήναι (βίου, πατρίοος), ті§- 
гаге е ѵііа, е раігіа; μεταστάς, μεθ£στώς==<·ΙβίιιηοΙιΐΒ, 
пре-став-ившійся, перешедшій. и(е)реставленный 
въ иныя селенія, ех ипо Іосо іи аііит Ігшіисідіз, 
шщгаге соасіик.

§ 23.

Μηνί Δεκε[χβρ(ω εν τη τετάρττ). ’Άθλη- 
σις τ%ς αγίας Μεγαλορ.άρτυρος Βαρβάρας.



Ή άγια Μάρτυς Βαρβάρα έγένετο 
από της Ανατολής, θυγάτηρ Διόσκουρου 
τίνος ελληνος !), επί Μαζιαμινοΰ του πα
ρανόμου 2) βασιλέως. сО δέ πατήρ αυτής, 
διά τό είναι αυτήν 3) εύμορφον, ίνα μή 
άρπάστ] τις αυτήν, εποίησε πύργον υψηλόν 
και άπέκλεισεν 4) αυτήν εν αύτώ καί έ'δωκεν

'  ι

αυτί) καί είδωλα, ίνα προσκυνή 5). Εκείνη δέ 
τα είδωλα συντρίψασα 6), τόν Χριστόν έπόθει 
καί έσέβετο. Έ ξ  ού 7) καί λουτρόν κτί- 
ζοντος του πατρός καί διαταξαμένου8) 
τοίς τεχνίταις μίαν θυρίδα 9) ποιήσαι* ύπο- 
χωρήσαντος δέ αυτού, έκείνη από τού 
πύργου παρακύψασα10) τρεις θυρίδας διε- 
τάςατο γενέσθαι εις τό όνομα τού Πατρός 
καί τού 'Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. 
Διαγνωσθεΐσα ούν παρά τού πατρός ως 
Χριστιανή ουσα, παρεδωθη τω ’Άρχοντι 
καί έτιμωρήθη. Ε ίτα φυγέύσα άνήλθεν εις 
τό όρος, καί καταδραμών ό πατήρ καί 
αυτήν ευρών οικείαις χερσίν απεκεφαλισεν. 
Κατερχόμενος δέ εκ τού όρους κατεκάη 
υπό πυρός έκ τού ουρανού κατελθόντος.
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1) У христ. писат. часто озн. яшчникъ, ра- 
дапиз, £βηΙί1Ϊ8=εθνικός, а ге1І£Іопѳ СЬгівйапа аііепиз: 
&τω σοι йтісер о έΟνιχός, ВуДИ ТСвѢ АКСЖС А?,І,ІЧМИК'Л..—  
2) См. примѣч. 17.- 3) См. примѣч. 22.·—4) ото- 
κλείω (атт. άποκλήω), іпіеісіікіо, агсео, іпсішіо, рго- 
р ΐί)βθ=καΟείογνυμί.—  5)=προσεύχομαι, σέβομαι, а-'ОГО, 
ѵепегог, соіо; προσκυνέω, кромѣ винит., сочиняется 
И СЪ Дат. Напр. εύρον το παιδίον μετά Μαρίας... και
πεσόντες προσεκύνησαν αυτφ, пидѣиід отроча съ іИд- 
ріею... и иадше ііоклонишлса еллу.. И ли: καί ήλθο-
μεν προσκυνήσαι αύτω.. И ПрІИДО^ОМЙ І10КЛ0НИТИСА СМу..’ 
аор. у аттич. ПОЭТОВЪ ИН. προσέκυσα. —  β)=συνθράω, 
κατακλάω, καταρήγνυμι, ά'γνυμι, сопіеі‘0, ітап£0.— 
7 )= δ θ εν , όπόΟεν, οΟεν δή, нереводим. иногда ©онв- 
д«Ж€ =  ипсіе; напр. δθεν συν «σωμάτων καί μαρτύροιν 
χορείαις αδεις τη τρισαγίω καί φρικτή *) μελωδία...
©онѴ?дѴ?же со кезилотііылли и мученики поеши 
тр и свд ты ш  и стрлшнылѵА сладко ііѣніелѵА; а иногда
0Ѳгѵ=т*Мже: δθεν καί ήμεϊς ως οι παΤδες, τά τής νίκης 
σύμβολα φέροντες, σοί τω νικητή τού θανάτου βοώμεν..

*) Собств. φοβητέος, φοβερός, Іюггеініиз, Ноггогеш 
іпсиііепй, καταπληκτικός, приводящій β ί , трепетъ; но у 
церковн. шісат. φρικτός о предметахъ, наводящихъ сво
имъ неиаречеииымъ величіемъ и таинственностію бея- 
м о л в и о е и т р е и е т н о е  б л а г о г о в ѣ и і е; панр. 
φρικτά μυστήρια, Оотіпіса Соепл—ήοιστόν τε άμα και 
φρικτον θέαμα (но Григор. Наніапя.): φρικώδης τράπεζα 
И НОД.



115

т Ь ш  и л\ы ако отроцы понѣды (родит. ДОПОЛИ, 
къ посл.) знлмсіпа носАіре, Тепѣ повѣдителю 
сллсрти воп'іелѵл..— 8) сшп шаікіаззеі, .рівзізвеі...—  
9) Ουρίς==όπγ) μικρά, ίο га шеи, Іепезіга; также Ου- 
ρίδιον, озііоіиш, дверцы. У церк. писат. τα άγια 
06ρια=Βρυ®αντα, κιγκλίοες, засгае ІОГез.— Ю)=ргоіШ8 
«ши, тсигѵог, шсіінаіо сарііе еі ргорепзо соііо 
ргозрісіо.

Τροπάριον τής αγίας, ήχος δ\

Βαρβάραν την αγίαν τιμήσω^εν εχθρού 
γάρ τάς παγίδας ]) συνέτριψε καί ■ ώς 
στρουθίον 2) έρρύσθη εξ αυτών, βοήθεια 
καί δπλω του σταυρου ή πάνσε[Λνος.

1)=3ίκτυον, άρπεδόνη, άρκυς, са88І8, 1αςΐΐθΙ18 ай 
саріепсіаз іегаз, (іесіриіа аѵіиш, геіе, западня, 
тенета, капканъ. — 2) собств. раззег, раззегсиіив, 
врзв'ін; здѣсь же вообще птички, аисеііа или аи- 
сіііа; въ такомъ же родовомъ значеніи и у Мато. 
X; оЪу\ δύο στρουθιά άσ.σαρίου πωλείται.. НС ДВѢ ЛИ 
ПТИЦЫ цѢнАТСА едиными лссарі'еми. ’Α.σσάριον= 
аззіз =  λεπτόν, λβιιτζι: здѣсь разум. мѣдный ассъ 
ЗТШ’О періода; по Гесихію, άσσάριον και λεπτόν εν 
είσιν.., а лепта составляла седмую часть τοΰ οβο
λού, оболъ же приблизительно 4 коп.
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Κοντάκιον της αγίας, ήχος δ'.

Τ ώ  εν Τ ρ ιά δ ι εύσεβώς υ^νου^ένω  
άκολούθήσασα, σεμνή άθληφόρε 1), τ ά  των 
ειδώλων ή μ β λ υ να ς2) σ εβ ά σ μ α τα  3), μέσον 
δέ τόΰ σ κ ά μ μ α το ς 4) έναθλοϋσα, Β αρβάρα, 
τυράννων ού κ α τ έ π τ η ξ α ς 5) ά π ε ιλ ά ς , άν- 
δρειόφρον, μεγαλοφ ώ νω ς κρά ζουσ α  σεμνή. 
Τ ρ ιά δα  σέβω τήν [Λ,ίαν Θ εό τη τα  6).

1)или άθλοφόρος— αγωνιστής, νικηφόρος, ргаетіиш 
сегіатіпіз ίβτβηδ, герогѣапз, ѵісіог іп сеіѣашіпе; 
страстотерпецъ; — по прежнимъ толкованіямъ про- 
извод. αθλον отъ αεί и τλήναι, Іоіегаге, регреіі.— 
2) оМшиіо, ЬеЪеІо, при-туп-ляю. — 3) ѵепега!;іо= 
σέβας, но у ПОЗДН. рІИГ. τά σεβάσματα ѵосапіиг ОШ- 
пез гез, ςππ8 зирегзіШозі ѵепегаігіиг е£ айогапі, 
снщзтосіі зипі: з£а£иае, зітиіасга, топишеп£а.— 
4) σκάμμα =  τα έσκαμμένα, ίθ83Π, 311ІС118 И самое 
мѣсто состязаній, называем. отъ σκάπτω (Міо), 
ргоріегеа поштаіиш, ^иο(1 іозза (рвомъ) сіп§і 
ЗОІегеІ.—  5)=δειμαίνω, όρρωδέω (Ьоггео), φοβέομαι.·— 
6) употребительнѣе форм, возвр. σέβομαι. —  6) О 
прилоэюеніи см. примѣч. 46.

Примѣч. 45. Въ классич. яз. членъ при 
притяжательныхъ родительн. личи, μου, σου, ήμών, 
αυτών, αυτής (въ смыслѣ лат. е]из, еогиш) и др. 
ооыкновенно ставится преОиминшно, т е. эти ро-
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дительные не находятся между членомъ и его 
именемъ, но или послѣ существ. безъ повторен
наго члена, или же предъ членомъ: είδον τον πα
τέρα σου., или: σου τον πατέρα εΤδον=νί(1ί Іииш раі- 
геш. Въ церковномъ же языкѣ правило это не 
всегда соблюдается: την κοινήν άνάστασιν προ του σου 
πάθους πιστούμενος... ОВЦКС ВОСКрССеНІе Прежде ТВОСА 
страсти у в ѣ р А А ...  (πιστόομαι съ вин. подтверждаю 
фактами, доказательствами требую своимъ словамъ 
вѣры, сопйгто, аіісиі (греч. винит.) М е т  сопсіііо.

Примѣч. 46. Прилоэюеніе (аррозШо), выс
тавляя на видъ одинъ изъ признаковъ въ общемъ 
понятіи даннаго имени, должно находиться по 
возможности рядомъ съ объясняемымъ именемъ, 
въ иротивномъ же случаѣ, особенно когда тече
ніе рѣчи еще прерывается парентетически (ввод- 
но) звательнымъ падежемъ, можетъ происходить 
обоюдность пониманія. Напр. Утвержденіе на Т а  
надѣюіри^СА, утверди, Господи, церковь, юже ста-
жалй еСИ... То στερέωμα των επί σσί πεποιθότων, στε
ρεώσου, Κύριε, τήν εκκλησίαν, ήν έκτήσω... Здѣсь при
ложеніе (утвержденіе на Тя надѣющихся і грам
матически можетъ считаться объясненіемъ какъ 
понятія церковь, такъ равно и Господи.

Примѣч. 47. Приложеніе, выражающее слу
чайное или всегдашнее подобіе, сходетвенносшь 
одного понятія на другое, сопровождается обы
кновенно частиц. ώς, ώσπερ, ώσεί, καθάπερ, и£, Іап- 
циаш, циаві и под.=славянск. ако, акожс, аки.
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Напр. ώκο οτζ чертога отл звѣрд изыд*.,. 
ώς έκ θαλάμου του θηρ'ος (£епе1. аерагаііѵ.) άνέ̂ ορε 
( = αναπηδάω, έξάλλομαι, ανασκιρτάω ехвІІІО, іп аШіш
8. зигвиш Яетог). Воду прошедх жко суииу...
δγραν οιοδεύσας (сиш ІгапвІІЬЯеѢ) ώσεί ςηράν... ЙЖС
аки коти у илмлш души тверду же и извѣстну..
ή'ν ώς άγκυραν (русск. якорь ИЗЪ Греч. άγκυρα, такъ 
какъ п съ носовымъ звук..=юсъ; сравн. ем-дюи 
А - тн) εχομεν τής ψυχής ασφαλή τε καί βεβαίαν (εμπε-
3ος. στίρεά:, йггаив, 8ІаЪІ1І8, СОІІВІапв)... Ді’ЛВОЛЙ, 
АКИ ЛСВЙ рЫКДА, ^ОДИТ'Л... διάβολος, ώς λέων ωρυόμε
νος, περιπατεΐ... Да о нелѵл же клевеіругл васк лки 
злодѣев'л... Ъа έν ω καταλαλοΰσιν υμών ώς κακοποιών 
(здѣсь сущ. ο κακοποιός іпаіейсив. въ ^епеііѵ. егі- 
тіпІ8, а не прич. отъ гл κακοποιέω таіеіасіо).

§ 24 .

I. Έπί σο\ χαίρει ]), κεχαριτω[λένη, 
πασα ή κτίσις* αγγέλων το σύστημα2) 
т і  ανθρώπων το γένος 3), ηγιασμένε ναέ 4) 
καί 7ΐ:αράδεισε 5) λογικέ, παρθενικόν καύ- 
χηρ,α °), ές ής Θεός έσαρκώθη και παιοίον 
γέγονεν ό πρό αιώνων ύπαρχων Θεός ή[λών. 
Γην γάρ σήν [κήτραν 7) θρόνον έποίησε καί
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την σήν γαστέρα πλατυτέραν 8) ουρανών 
άπεφγάσατο. Έπί σοι χαίρει, κεχαριτω - 
[/.ένη, πασα ή κτίσις, δόςα σοι.

1) Іи (сіе) Іе ІаеШліг ошпів сгеаСига; окомъ, 
чему н. радоваться ставит. или одинъ дат. или 
съ предл. έπί, =ήοομαι услаждаюсь (чувствами), 
τέρπομαι, ευφραίνομαι (мысленно, ВЪ душѣ), γηθέω= 
§'аініео. Въ Нов. Зав. будуіц. χαρήσομαι.— 2) со
ставъ, соІІесНо, соп§те&'аІіо, асегѵиз— аѲро^о?, σύλ- 
λεξις; см. прим. 48— 3) Послѣди, слова поставлены 
эпексегетичесіт-, т. е. на частностяхъ или на под
раздѣленіяхъ общаго разъясняютъ суммарное вы
раженіе πασα ή κτίσις, т. е. и ангелы (небожители) 
и люди (представители земного). — 4 )= атт . νεώς= 
ίερόν, Сешріиш, аесіев.— 5) Такъ древн. Персы на
зывали свои сады (увеселительные) и звѣринцы; 
происхожденіе и составъ слова неизвѣстенъ, какъ 
и русск. рай , хотя въ послѣди, и усматриваютъ 
μετάθεσις при плавныхъ звукахъ, подобно, напр., 
лат. агса и слав. рака (θήκη, κίστη), агпшв и рамо 
(ώμος, отк. ώμόφορος Ъитегаіе огпатепіит ерізсо- 
рогит, а соІІо рег т е іі іи т  ресідів Іопде іпіга &*е- 
пиа (іевсепсіепз, сгисіЪиз іпіехіа, также ώμοφόριον); 
άκμων=κκΜβΗΒ, наковальня; такъ что изъ аріи 
(родоначальн. почти всѣхъ европ. народовъ)=  
раій .— *6)=σεμνολογία, αυχημά, κλέος, £І0ГІаСІ0, ]'ас- 
Іаііо.— 7 ), μήτρα=οελφυς . (ОТК.- α-οελφύς СО-утробныЙ, 
соЧіІегіпщ, братъ), иіегиз утроба ( =  ουθαρ); изъ 
двухъ винит. одинъ— русск. творит. =  іишп еп іт
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иіегит віЪі еіГесі! Нігоішт, зоііиіп).— 8)=ευρ6ς, ευρύ
χωρος, Ы из, яраНозиз, атріиз.

ГГрѵмѣч. 48. Звательный падежъ можетъ 
стоять или въ самомъ началѣ рѣчи (съ междо- 
имет. ώ или безъ него), если воззваніе, призывъ 
получаетъ особенную выразительность и значеніе,— 
или же вносится въ предложеніе; стилистически 
слѣдуетъ помѣщать зват. пад. или подлѣ мѣстоим. 
2-го лица, или при глагольной формѣ съ оконча
ніемъ 2-ГО лица Напр. δρα δη, Πρόταρχε, τίνα λό
γον .. Συ δή, Νικία, λέγε ήμίν πάλιν... ΙΤόΟεν, έφη, Εΰ- 
θηρε, φαίνη. (— νει)... Ή γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ήμών. .
рождество Твое, Хрі'сте Коже гшия... Сравн. лат. 
(іиоиядие Іашіеш аЬиіеге (— гія), СаШіпа, ра- 
НепНа позіга?... Уіпсеге 8сІ8, НаппіЬаІ, ѵісіюгіа 
иН певсіз... При случайной или изъ-за метра 
(шеігі саива) постановкѣ звательнаго падежа мо
жетъ иногда происходить для слушателя нѣко
торое двумысліе. Здѣсь, нагір., блаюдатная (κε- 
χαριτωμένη) можетъ удобно согласоваться и съ 
существ, имен. падежа всякая тварь, при чемъ 
непосредственно слѣдующія слова (ангельскій со
боръ) не могутъ, по своему значенію, сейчасъ-же 
исправить для слуха ошибочность согласованія 
(соп£гиепі,іае).

II. Νυν αί δυνάμεις των ουρανών συν 
ή[ΛΪν άοράτως λατρεύουσιν ’Α)· ιδού 2) γάρ 
εισπορεύεται ό βασιλεύς της δόξης. Ιδού
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Ουσία [λυστικώς τετελειω ρ,ένη δορυφ ορα- 
ται, π ίστει κ α ί φόβω προσέλθω μεν, Γνα 
μ έτο χο ι3) ζω ής α ιω νίου γενώρ,εθα.

1)=ύπηρετέω, ύπουργέω, θεραπεύω, зегѵІО, Іати- 
Іог; οί λατρεύοντες=οιι11οΓ68 (служители) БеІ, Сіігі- 
8ІІЯПІ; Еврелм, X. 2: διά το μηδεμίαν έχειν έτι συ- 
νείδησιν αμαρτιών τους λατρεύοντας.. НИ СДИН0.'Ѵ\у КТО-Му
(ргоріегеа, поп іаш ) илдуф и.т совѣсти о гр ѣ сѣ р  
СЛужафИЛѴА... Или: ούκ έλάτρευσ αν τή κτίσει παρά
(ПОМИМО) τον κτίσαντα... НС ІІОСЛужИШД ТВарИ... ІІДЧС
создавшаго...— 2)=?δέ, ιδού, ιδού ітрегаііѵ; собств.= 
ѵі(Іе, виждь, зри.; франц. ѵоі1а=изь ѵоу-1а=ессе, 
СС7 ВОТХ... Ιδού о νυμφίος έρχεται εν τφ με'σω της 
νυκτός.. СС ЖСНИр ГрЖДСТХ ИX ГІОЛунОфИ... Ίδε δ 
άνθρωπος, ессе Ііошо! И у аттич. повелит. можетъ 
быть ’ίδε и ίοέ; άκουσον, θύγατερ, καί ΐδε... СЛЫШИ, ДфИ,
и ВИЖДЬ...----3) =  рагМ-серз, у-част-никъ ,συμμε-
ριστής, κοινωνός, έ'γκληρος. Причащеніе=рагіісіра1л0= 
μετάληψις, или κοινωνία κέκληται ή των θείων μυστηρίων 
μετάληψις (т. е. της ευχαριστίας); пρичаСΊΉИΚЪ=κοινω-
νός: вечери Твоеж тайныж днесь, Сыне Божіи,
причастника (^причастникомъ) мд пріими.. τού 
δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Ύιέ Θεού, κοινωνόν με 
παράλαβε...

III. Της εύσπλαγχνίας τήν πύλην *) 
&νοιξον ήμΐν, ευλογημένη Θεοτόκε· έλπί-
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ζοντες εις σε [λή άστοχήσω^εν 2), ρυσ- 
Θείηαεν3) διά, σοϋ των περιστάσεων σύ 
γάρ εΐ σωτήρια του γένους των Χρισ
τιανών.

1) рогіа, ίθΓΘ8, врата; и въ греч. часто 
множеств. ч. Образно говорится о Богородицѣ θεία 
πύλη, πύλη άδιόοευτος, άστειπτος. άβατος, ітрегѵіа, іпѵіа, 
дверь НСіІрО̂ ОДИЛЛЛА... у  деркОВН. пис. πύλαι βα- 
σιλικαί, царскія врата; πύλαι ώραΐαι (іетревііѵае. 
оррогѣипае, таіигае)=врата главныя. диіЬив іп Іет- 
ріит (ναόν) іп^гезвив ра1е!=красныя врата; сравн.: 
красны ноги очніра^... ωραίους (ассопшіосіаіоз, 
рготріоз ехрозііоздие ргаеѣеЬапі) πόδας έξαπενί- 
ζοντο (άπεκαθαίροντο, аЫиеЪапі, союірагаЬапІ). —
2) ...пе іи 1е врегапіез аЬеггетиз а ргорозіііів, пе 
ргаѵе ай всорит Іешіашив.. μη άποσφαλώμεν, άπο- 
τύχωμεν... Сравн. I Тимоѳ.. в , 21: ήν τινες εξαγ
γελλόμενοι περί την πίστιν ήστόχησαν... Ш нѣлдж
нѣцыи ^вамнрес/ь, ш вѣрѣ погрѣшиша...—
3) См. прим. 49.

VI. Τ ϊ) υπέρ [λάχω А) στρατηγω τά νι
κητήρια. 2) ώς λυτρωθέντες 3) των δεινών 
ευχαριστήρια αναγράφ ουν 4) σοι οί δοΰλοί
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σου*), Θεοτόκε* άλλ1 ώς εχουσα τό κρά
τος απροσμάχητου5) έκ παντοίων ημάς 
κίνδυνων ελευθερώσου, ίνα κράζωμέν σον 
χαΐρε, Νύμφη ανύμφευτε6).

1) υπέρμαχος ргори^паІГІХ =  πρόμαχος (наир. 
πρόμαχε Άθηνά) Ъе11і§ега а°‘шіішш (Іисігіх.—2) по
бѣдный, тріумфальный (άθλα νικητήρια, ѵісѣогіае 
ргаешіа), ѵісѣогіовиз; τά νικητήρια =  раіпіа Ьаііпів 
^епегаіе иошеп. — 3)=εξαγοράζω, άποινάω, гейіто, 
ІіЪего; δεινών §еп. 8ерагаі;іѵ=ѵе1іеіпепз, (іігиз, і'ог- 
ШІСІ0І08118, ЬоіТІЪІІІВ, φαβερος, δυσχερής, βίαιος, άκήλ^ 
τος (ітрІасаЬіІів). — 4) іпзсгіЬо, Шегів тапбо, рег- 
всгіѣо (узаконяю, предписываю); сравн. ευεργέτην 
άναγράφειν, асІзсгіЪеге аіщиет ЬепеіясѣогіЪиб, ге- 
Іегѵе іи Ъепеі'асѣогиш питегиш; άνάγραμμα перес
тановка буквъ въ словѣ, такъ что получается 
иное значеніе: 'Ήρα и αήρ ίτ. е. богиня голубого 
неба И воздухъ), χόλος и οχθος, μοθος и θυμός и 
пр,—5) или άπρόσμαχος, іпорри^паЪіІіз, іпѵісѣиз іп

*) Въ греческихъ молитвенникахъ пѣснь ута обра
щена къ Матери Божіей отъ лица города (ή πόλις σου., 
градъ твой... αναγράφω, восппсую и пр.). И въ нашихъ 
изд., имѣющихъ при греч. текстѣ славянскій или русск. 
переводъ, почему-тогреческій текстъ не приведенъ въ 
соотвѣтствіе съ славянск. переводомъ, или обратно, пе
реводъ не согласованъ съ греческ. текстомъ. Мы позво
лили себѣ сдѣлать требуемыя согласованія въ греческ. 
текстѣ.
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сегіатпіпе, ри^па ПОП вирегаЬІІІЗ =  αήττητος, ανίκη
τος.— 6) ІП-гіиЬа, Іппиріа, άφθορος ώς χούρη, ІПѴІО- 
1аЪІ1І8. У ЕврИПИД. Гекуб. 612: νύμφην άνυμφον 
названа Поликсена, ώς μνηστευθεΐσαν (обрученной, 
сговоренной, зропзаш) τω Άχιλλεΐ, άλλα τής μνησ
τείας μή τελεσβείης.

ІІгтмѣч. 49. По славянск... но да изва- 
ви ж а  Т обою. . . ,  слѣд., вмѣсто греческ. άσύνδετον 
асіуегзаНѵипі (противит. безсоюзія) въ переводѣ 
поставл. союзъ но. Часто только изъ расположенія 
словъ должно восполнять отсутствующій союзъ. 
Напр. Цицер. сіісеге іогіаяве, диае зепгіаз, поп 1і- 
сеі, Іасеге ріапе Іісеі (по молчать, конечно, поз
волительно..). Или у Пупік... поколѣнья, по тай
ной волѣ провидѣнья, восходятъ, зрѣютъ и па
дутъ, другія имъ во слѣдъ идутъ (вм. а другія, 
другія же..). Иногда слѣдуетъ и сориіагіѵиш χαί 
(=гб) понимать асіѵегзаііѵе. Напр. ορατέ με, δσπερ 
ήν περίβλεπτος (сошрІСШІН, ІПизІГІя) βροτοΐς, χαί μ’ 
άφείλεΟ1 ή τύχη ήμερα μια... и (но) въ ОДИНЪ день 
случай лишилъ меня... Или: отлично знаетъ, и 
(но) не говоритъ!.. Враги не могли выдержать 
нашей стремительности, и 'но) побѣжали .. Осо
бенно часто въ церковн. греческ. встрѣчается 
такое несобственное значеніе соедин. союза. Напр. 
/И ироносицы ... йдкѴѵ7 н с к а ^  ігл ж рткьуул Без
смертнаго, и (н о) радость вллгокѣі|існ'і'д отл Я н г ш  
пріемш ыА, Я постоломл н озвѣ ір ауу іако коскрссе
ХрнСТОСЛ БоГ'Л... Лі μυροφόροι... τον δεσπότην έζήτουν 
εν νεκροΤς τον αθάνατον, και χαράς (^аікііиш, τέρψις.
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ήδονή, χαρμα) ευαγγελία εκ του αγγέλου οεξάμεναι5 τοΤς 
Άποστόλοις έκήρυττον, οτι άνέστη ο Κύριος.,.

§ 25.

Μηνί Δεκεμβρίω, έν τυ] έκτί). Μμήμη 
τού εν άγίοις (иж во...) πατρός ημών Νι
κολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας 
του Θαυματουργού Χ).

Έπί της βασιλείας 2) τού μεγάλου 
Κωνσταντίνου έγενετό ουτος ό μέγας Άρχιε- 
ρεύς3) καί Θαυματουργός Επίσκοπος εις 
τα Μύρα Λυκίας, πρότερον γενόμενος μο
ναχός καί πολλά άγωνισάμενος εις αρε
τήν. Έπεί δέ Επίσκοπος προεχειρίσθη4), 
πολλά Θαύματα έποίησεν ήλευθέρωσε δέ 
καί τρεις άνδρας εκ τού Θανάτο#, έλοι- 
δωρήθησαν γάρ ουτοι καί έδεθησαν καί 
ε'μελλον άποκεφαλίζεσΘαι. Άλλα αυτός 
έδραμε καί έκράτησε τό σπαΘίον 5) καί 
έπ^ρεν αυτό έκ τ&ν χειρών τού δημίου 6) 
καί άπέλυσεν αυτούς. Καί άλλοτε πάλιν



1 Ζ 0

έλοιδωρήίησαν άλλοι τρεις εις τον βασιλέα 
Κωνσταντίνον (τ. е. соіі)ига1лош8 іп Сопвйиь 
ΐίιηπιι Ітрегаіогет /аіво твітиіаіі..) υπό του 
έπαρχου 7) Άβλαβίου, ώς επίβουλοι καί 
άπεκλείσθησαν εις τό πραιτώριον. Καί δτε 
φελλόν άποκεφαλισθηναι παρεκάλεσαν τόν 
άγιον Νικόλαον, καί ήλθεν εν Κω ν στ αντί- 
νουπόλει εν όνείρω καί παρήγγειλε τω 
βασιλεΐ καί τω έπάρχω καί απέλυσαν 
αύτούς. Καί άλλα πολλά θαύματα ποιή- 
σας εν είρήνν) έτελειώΟη.

1) ( Ι̂ΐί тігаси іа  есііі, θαυματοποιός.—  2) IV  
дительн. на вопр. коіди? обозначаетъ какой ни- 
будь обилій отдѣлъ времени (сравн. 1885-го года): 
θέρους, лѣтомъ, χειμώνος, νυκτός и ІІОД.. можетъ быть 
членъ или опредѣленіе, чего русек. языкъ при 
такихъ род. не допускаетъ. По знач. эти род. не 
отличаются отъ дательи. и. съ предл. έν: εν θέρει,
έν νυκτί (сравн. и русск. ВЫр.) И ПОД. Но ИрСЛѴЬ ОНО 
==τω καιρω έκείνω, обыкн. аттич. έν έκείνω τω 'χρόνω, 
іп Шо Іетр оге; означ. время и оепеііѵ. аѣвоіи- 
1ий=однозы- съ предлогомъ επί или безъ него: 
(επί) άρχοντος Άλεξίοѵ==цри  архонтѣ Алексѣѣ.. Ц 
ήμών=ΒΤι наше врем я=при насъ, позіга аоіаіе..-^ 
'ό) вообще— 8ШШ1Ш8 хасегЛов, РопШех Махішиз.-^ 
4) προχειρίζομαι; (Іеіщо, (Іенрщо, зишо а(1 аіщикі 
Іасіеш іит; иногда: держѵ на, готовѣ, ЬаЬео іп
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рготріи,.. иа виду всѣхъ —  άναφαίνω, ргоіегѳ еі 
01Ш1ІШП ОСИІІЯ ехропо.— 5)— έγχειρίδιον, μάχαιρα, ξί
φος, всаіреііив, дішііоіпв. ди ет  ѵеіегіиагіі еі сЫ- 
гиг^і рго сиііго ивиграпі; έπαίρω собств. подни
маю,— отнимаю.- О)=άνδραγχος (6 τους άνδρας αγχών 
=аП£епз, Сравн. аіідивіп8 = узКІЙ), δημόκοινος, υπη
ρέτης, іогіог, Іютіпиш вігап^иіаіог, сагпііех, па
лачъ.— 7)—ήγεμών (игемонъ), αρχηγέτης. бих, ргае- 
8Ѳ8, ргаеіесіив ргаеіогіі; ргоѵіпсіа 8. ргаеіесіига 
Γθο1θδ^8ΐκ^=έπαρχία, οιοίκησις (асітіпівігаііо): сііое- 
севев ѵосапі диавбат (μπίδΐ тіпогев ргоѵіпсіаз, 
^иа8 ипив (1е ропііѣсиш, диі еІ8 ргаеіесіиз езі, 
асітіиівігаі, ргосигаі еі іп диіЪив ,ίιΐδ бісіі. Сравп. 
Цид. (Еріві): е ргоѵіпсіа шеа Сііісіепві, сиі 8СІ8 
іге8 сііоесеаез авіаіісаз аіігіЪиіав ίιιίδδβ; παρόχιον 
ИЛИ παροχή (приходъ), ІаГ^ІІІО, впрресіііаііо, δωρή
ματα καί χαρίσματα =  ргаеЬепсІа; лат. рагосѣіа, из
вративъ значеніе греч. παροικία (ЬаЪііаііо ѵісіпа- 
гіа, ѵісіпііаз; ассоіае е^избеш васгі іапі сопзогіез) 
повліяло на образованіе русск. приходъ съ зна
ченіемъ греч. παρόχιον или παροχή.

Τ ρ ο π ά ρ ι ο  ѵ, - ήχ ο ς  δ7.

Κ ανόνα1) πίστεως και εικόνα πραό- 
τητος, έγκρατείας διδάσκαλον άνέδειξέ 2) 
σε ту) ποίριντ)3) σου ή των πραγμάτων 
αλήθεια4)* διά τούτο έκτήσω τη ταπει
νώσει 5) τα υψηλά, τν) πτωχεία— τα πλου-
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σια.6), Πάτερ Ίεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε 
Χριστώ τω Θεω σωΟηναι τας ψυχ,ά,ς 
ήρ,ών

1) Изъ двойныхъ винит. безчленные перево
дятся русск. творительнымъ: правиломъ или мѣ
риломъ... живымъ изображеніемъ... учителемъ или 
назидателемъ (сравн. церк. латинск. ае(ІШсаі,іо 
назиданіе).— 2) άναφαίνω, έπιδείκνυμι, αναγορεύω, 08- 
Іепсіо, (ІешопзПо. ·— 3)= ά γελη , &ТѲХ; ποίμνη, πώυ 
(сравн. ресиз, разсо, паства) нреимущ. стадо овецъ, 
какъ αϊπόλιον стадо козъ (цтех саргаѵшп). Мато. 26:
διασκορπισθήσεται τα πρόβατα τής ποίμνης.. И ^ Л З Ы Д у т С А  

(іІізрег^епШг) О В Ц Ы  стада. —  4) ή των πραγμάτων 
αλήθεια встрѣч. и у Плат. (Софист. 234 р. С.): 
νέους και ετι πόρρω των πραγμάτων τής αλήθειας άφεσ- 
τώτας... ιιΐ асіоіезсеігіея е£ еоз ομιί Іопцие асіііис а 
гегиш ѵегііаіе у. а ѵегіЫіз со§піНопе аЪзіпѣ... 
Подлежаіц. ή των πραγμ. άλήθεια, ноставленн. И ПО 
славянски въ концѣ расиростран. нредлож., нѣс
колько затрудняетъ начальное пониманіе. Также, 
напр.: Богатство видѣвк докродѣіелей Іѵивли^ъ, 
украсти кознствоваше и р ав едн ы р  в р \гл ... -Ьѵπλού
τον θεωρήοας των αρετών του ’Ιώβ συλήσαι (άφελεΐν, άποο- 
τερήσαι, зрОІІаге, егіреге) έμηχανάτο (έπενόει, шоііе- 
Ъаіиг, апіто а&ііаЬаі— ішреіТ. (Іе сонами, см. 
стран. 59) ό των δικαίων εχθρός См. нримѣч. 51 .—  
5)—ταπεινοφροσύνη, σμικροπρέπεια, κατήφεια (..астѣнчи
вость), сіетіззіо, іттіІШ із, сіор 
Лук. I: ότι έπέβλεψεν επί την ταπε

гезуіо апіші. Сравн. 
ίνωσιν τής δούλης αύτοϋ
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(апсіПае зиае)... а н о  гіризрѣ нл смиреніе рлвы с н о с а .
Χ θαμ αλός, χ α μ α ίζ η λ ο ς  НИЗКІЙ (т. е. не ПОДНЯВШІЙСЯ 
высоко отъ земли, на землѣ (Ьшні=Ьиті1і8) на- 
ходяіційся; τα π εινός приниженный духомъ, смирен
ный.— 6) См. примѣч. 50.

Примѣч. 50. Граммат. фигур. οξύ μωρόν, т. е. 
непосредственное сопоставленіе противоположныхъ 
и даже исключающихъ себя взаимно понятій, 
напр.: та§паз іпіег орез іпорз, зи тт ііш  )из :щ іт- 
ша іпщѵіа, сити іасепі— сіаілапі, и под.) встрѣчается 
м у церковн. пѣснопѣніяхъ часто. Напр. іѵ σοι 
γάρ αχώρητος (риі сарі поп роіезі, іттепзиз, щиііо 
Іосо іпсінзиз) Χοιστος ο θεός ήμών χωρηθήναι ηύδόκησεν...
ш Та  во ш ш Ѣстиащій Христрса <Борй нлша
ВМѣсТИТИСА БЛАГОВОЛИ... Μητέρα Θεού την έν'^ρόνω 
τον άχρονον (ηιιί апіе опте іетриз ' езі пеіу иІІо 
Іетроге еззе соеріі, το μή άρξάμενον έπι χρόνου, ехрегз 
Іетрогіз) άφράστως (гпеЙаЪШіег^арріг^а) κθήσασαν...
Лілтерь Божію ва лѣто Безлѣснаго йейзреченно
рОЖДШуЮ... Παρθενεύει (φυλάττει την όντως . παρθενίαν, 
чаще παρθενεόεται, шапеі ѵіі‘£0, іп ѵіг^ішіаѣе (Іе^іІ) 
γάρ τόκος (отъ τίκτω) και ζωήν προμ^ηστεύεται (рго- 
сцгаі з. сопсіііаі; зіЪі пирііаз, ■ ашісаш сошрагаі) 
θάνατος* ή μετά τόκον ■ παρθένος йаі μέτά θάνατον ζώσα...

^ ѣ в с т ^ ет д  во ^ р о ж д е д е  ;1и жродаѴіір^доБручдетй 
*сжрть* по рождествѣ дѣва и по смерти жива... 
'/(здѣсь эпеі&егет. άσυνδετως !ѵд а ^ 1 .= т ^ ъ  какъ ,уы 
’ро р&жд. .і). Д а!. ^ελώνου (ѣгіѣи^одит, ;лхесіщаііиш
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етріог, ОТЪ τέλος и <І>ѵёс^аі=риЫІсапи8) *) μάδω- 
μεν το ταπεινόν εν στεναγμοις (іп 8П8рІГІО,
и лѵытдревѣ нлучиллсд вы сотѣ глагола смирен-

•  ф

Ііримѣч. 51. Нерѣдко главныя и иодчинен- 
ныя части греческаго періода (и славянск. пере
вода) расположены почти въ противоположномъ 
русскому словосочиненію порядкѣ. Напр. Полною  
люрскою скры вш аго древлс гонитсла л \учителд
(κύματι θαλάσσης τον κρυψαντα πάλαι διώκτην τύραννον.)
ПОД'Л землею скрыша сиасенныр отроцы (ύπο γην 
έκρυψαν των σεσωσμένων οι παΐδες). Τ. е. отроки (под- 
лежащ.,=дѣти, порожденіе, γενεά, ргор,епіе8) спа
сенныхъ (изъ рабства) скрыли подъ землею скрыв
шаго (того, который скрылъ) древле гонителя 
мучителя (ихъ отцевъ **), морскими волнами...

*) Впрочемъ въ Еванг. обыкновенно разумѣются 
надсмотрщики надъ ввозимымъ и вывозимымъ товаромъ 
у мыта (перевозовъ) =  мытари, собиравшіе мелкія пош
лины, при чемъ το του τελώνου δνομαι οιεβέβλητο 
(шіашіае поіаш айѣгеЪаЪ, ойіозиш еі ойѣпзиш егаі).

**) Слова: гонителя мучителя — ни раздѣляются 
запятой, ни соединяются союз. и, какъ ирил. или арроз. 
при своемъ существит. Иногда при обозначеніи еди
ничнаго случая, если только іімъ вполнѣ характери
зуются наклонности, существенныя свойства лида, если 
и одинъ фактъ сталъ общеизвѣстнымъ историческимъ 
событіемъ, полагается при лидѣ имя сущесгв. (ерііѣеіоп 
огпапв), долженствующее собственно выражать посто
янныя занятія, привычки или обязанности лида: ѵепа-
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Гл. κρύπτεіѵ, крыть, поставл. здѣсь отчасти зевгма·; 
шич'дки, т. е. по отнош. къ землѣ означ. зары
вать, погребать, а но отн. къ морск. волнѣ— по
топлять. Сравн.: аііі паиіга&іо, аііі а зегѵіз іпіег- 
іесИнп Ма^опет <іісѣіѣаЪапѣ. Или у Вирг. осиіов 
сіехігашцие ргесапіет ргоіешіепз... (простирая 
умоляющую десницу и обращая глаза). У Эсх. 
ούτε φωνήν, ούτε του μορφήν βροτών οψει.. ни узриІПЬ.. 
ни услышишь...

Κο ν τ άκ ι ο  ѵ, ή χ ο ς γ'.

Έν τοΐς Μύροις 1)? "Άγιε, ιερουργός2) 
άνέδείχθης· του Χρίστου γάρ, δσιε, τό 
εύαγγέλιον πληρώσας έ'θηκας 3) τήν ψυ
χήν σου υπέρ λαού σου, εσωσας τούς 
αθώους4) Ы  τού θανάτου. Διά τούτο 
ήγιάσθης, ώς [χέγας μύστης5) Θεού τής 
χάριτος.

1) Мѵры =  τά Μύρα, одинъ изъ значитель
нѣйшихъ городовъ Ликіи, находившійся; недалеко

ΙοΓ=τ6ηρευ-τής, ηβ£θΐΐ-αΐθΓ==χρηματισ-τής и др. Однакожъ: 
Копшіив сошіііог (κτίστης) игЬів; Сісего геіриЫісае сопвег- 
ѵаіог (σωτήρ), т. е. изобличеніемъ Катилиыы составившій 
себѣ историческое имя и под. Так. образ. διώκτης τύραννος 
—отличившійсясвоей и з в ѣ с т н о й  ногоней мучитель= 
Φαραώ о διώκτης.



132

отъ моря (20 стад.), на скалѣ; сюда приходилъ 
на кораблѣ, возвращаясь изъ Кипра, Апостолъ 
Павелъ (Дѣян. 27): κατήλθομεν εις Μύρα της Λυδίας... 
пріидоуолдъ въ іИѵры Л икійскіа. . . —  2) именит.
безчленн.=ТВОрит.— 3) ЗдѢ сь=глаѲігргио>, επιβωμίζω, 
засгійсо, сопзесго рго заіігіе... 4) или άΟψος= 
ανεύθυνος, αναίτιος, καθαρός τής πονηριάς 8. κακίας, іппо- 
сепз, ІП80П8; сравн. θωή вредъ, сіаюпиш, сіеігіщеп- 
£и т=потеря.— 5) засга сіізсепз, іиузіегіогшп ре- 
ГІІиз, ό των μαστερίων μεταλαβών (раіѣісерз); μύω, 
соппіѵео, осіііоб сіаисіо =  μ.υωπάζω осиіоз арегіге 
поп роззит, слѣпотствую, ижу (сравн. μυωπία бли
зорукость); 2 Петр. 1,9:  ω γάρ μη πάρεστι ταυτα, 
τυφλός έστι, μυωπάζων, λήθην λαβών του καθαρισμού.,, 
емуже во нѣсть си^ъ (сиі аігіет Ьаес поп асізилі 
или йезипѣ) слѣпъ есть лджай (соппіѵепз, саеси- 
1іеп8, хлопаетъ глазами), здвиеше пріемъ очифен/А...

§ 26.

I. Έ κ νεο'τητός*) [χου πολλά πολε[χεΐ 
[хе πάθη 2), άλλ’ αυτός άντιλαβου καί 
σώσον, Σωτήρ [χου. Οί [χισοΰντες Σιών 
άίσχυνθητε 3) από του Κυρίου, ώς χορ- 
τος 4) γάρ πυρί έσεσθε άπεξηρα[χενοι. Άγίω 
πνευρ,ατι πάσα ψυ^ή ζωουται5) καί κα-
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θάρσει υψουται, λαμπρύνεται 6) τ?ί τρια
δική μονάδι ιεροκρυφίως 7).

1) Грамматически возможно понимать и греч. 
текстъ и славянск. пер. двояко: страсти нобо- 
раютъ меня вслѣдствіе, по причинѣ «^διά) моей 
ЮНОСТИ (сравн. τά γενόμενα έξ ανθρώπων, іасѣа аЪ 
ѢОШ ІПІІШ 8; έκ νόσου, рѵоріет шогѣиш; έκ της άμαρ- 
τίας=διά την αμαρτίαν и пр.), ИЛИ: начиная СЪ са
мой юности і сравн. έκ ριζών, гасНсіИш, съ корня, 
έξ ου, έξ ότου, съ каковыхъ поръ и пр.). См. ниже: 
іюсрАліитесд от'а Г оспода. — 2)=πάθημα, все удру
чающее, но преимущественно то, что, происходя 
внутри насъ, не отвнѣ извращаетъ душевныя 
настроенія и уничтожаетъ спокойствіе.— 3) αίσχύ- 
νεσθαι стыдиться при собственномъ сознаніи, αίδεΤσ- 
θαι стыдиться, предполагая или видя знаніе на
шихъ недостатковъ другими, или по сравне
нію себя съ другими. Горѣть со стыда.—ι-4)=χάρ- 
<ρος, σαρμάς, іоепііш (сѣно), ^иο(і іиіпепііз Йаіиг; 
вообще пища =  παν βρώμα, сіЪиз, кормъ, δούλιος 
χόρτος, ω χορτάζονται ο\ δούλοι =  харчи. У церковя. 
писат. пграва, злакъ; Марк. IV, 28: ή γη καρπο
φορεί πρώτον χόρτον, ειτα στάχυν.. -земля ПЛОДИТЪ 

прежде траву (слѣд. зеленую, ЬегЪаш ѵігепіет, 
пои агкіат, иі Іоепшп), п о т о м ъ  класы. Или: 1 
Петр. 1, 24: διότι πάσα σαρξ ώς χόρτος.και πάσα δόξα 
ανθρώπου ώς άνθος χόρτου... , ОСАКА ПЛОТЬ ΑΚΟ
ΤρΑΒΑ И ОСАКА СЛЛОА ЧСЛОоѢКА АКОіщѢт ТрАКНЫЙ.. .—  
5) апітаге, νΐνΐίιοο=έμψυχόω, ζώοποιεω.— 6)-?с1а^е&'і 
со, іііизігог, поЪШіюг.— 7)' вапсію е і ’бесгеіо..
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II. Ούκ έτι 8) φλόγινη 9) ρομφαία φυλαχ
τεί την πύλην της Έδέρ/ αυτή γάρ επέστη 
παράδοξος δέσις і0), τό ξύλον του σταυρού, 
θανάτου τό κέντρον Аі) καί αδου τό νΐ- 
κος ,2) ευήλατο. Επέστης δέ Σώτήρ ρ*ου 
βοών τοΐς έν άδη* είσάγεσθε πάλιν εις
і  * і і . ·

τον παράδεισον.

8) Ούκ ιτι— сихіті поп агарііня, пои ,]аш. слав. 
не ктодоу, т. е. уже не, при чемъ отридан. ста
вится въ русск. язык. при сказуемомъ. Сравн. 
не ктому держдкд оиертндл иозлюжета.. аисіюгііай 
шоіѣіз (]ат поп ѵаІеЬіІ... — 3) или φλογερός Йат- 
теиз =  плам-енный, атсіепз, 1Ѵгѵі(іин =  α’ίθων, αιΟοψ 
(отк. Αίθίοψ эѳіопъ, т. е. какъ бы съ обоженнымъ 
ЛИЦемъ, негръ), διάπυρος, πυρίκ-ιυστος. 'Ρομφαία, еП8І«, 
Ъеіиш (сравн. тулъ) Іѣгасіае паііопів, ςίφος, μά- 
χαιρα, собств. Θρακίου άμυντήριον. Св. Михаилъ Арханг. 
иногда называется φλογίνη ρομφαία, а въ Еванг. о 
словѣ или ученіи Божіемъ. Апок I, 16: ρομφαία 
δίστομος όξεΐα εκπορευόμενη έκ του στόματος... И ИЗ’А
уста его жчь овоюду остра (изоіррена) исуодАЙ..
И др. —  10 )= 6  δεσμός, άμμα (άπτω), ртсіига, СОри- 
]а£іо, ηο(1ιΐδ =  соѵ?ъ сравн уз-кій, у?ы =  сопіресіев, 
ѵіпсиіиш. Сравн. Δημοσθένης επέστη κατήγορος., и ниже:, 
επεστης δέ Σωτήρ... Соф.: τύχη τοιάδε επέστη, т е. έπήλθε, 
нашелъ, напалъ..— 11) асиіеив, зіішиіиз, σκόλοψ, ήλος, 
рипсішп іп тесііо сігси1і=сеп1тит.— Г2) νΤκος=νίκη.
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Въ Новозав. выраж. εις νΐκος =  εις μακρότητα ήμερων 
(нй долготу дній), іц аеіепшт, іп регреѣиит. 
Напр. I Корине. ХУ, 54: κατεπόθη Ь θάνατος εις 
νΐκος.. ІІОЖСрТЛ БІІІСТЬ смерть побѣдою =  ШОГ8 іп 
регреіишп зиЪЫа езі; букв.=асІ ѵісіогіаш.

Ш. Ό  απερίγραπτος 13) λόγος του 
Ιΐατρός εκ σου, Θεοτόκε, περιεγράφη σαρ- 
κούρ,ενος καί την ρυποθεΐσαν Ι4) εικόνα εις 
τό άρχαΐον 15) άναρ^ορφώσας 16) τω θείω 
κάλλει συγκατέρκξεν· άλλ1 όρ-ολογοΰντες 
την σωτηρίαν εργω καί λόγω ταύτην άνισ- 
τοροΰρ,εν.

13)=άπεριόριστος; ακατάληπτος, поп СІГСишзрес- 
£ιΐ8, іпеЯаЪіІів (см. прим. 26), часто о Богѣ: άπε- 
ρίγραπτον (неописуемое, неописанное) μόνον έστϊ το 
θειον; περιγράφω сігсишвсгіЪо =  (іейпіо, ргнезіійіо, 
(Іеііпео іша^іпет, όρι'ζω, άποφαίνω, ΰποτυπόω.— 14) 
сопіатіпо, 80і*(ііс1о̂  зоічііЬиз ііщиіпо =  σπιλόω, πι- 
νόω; ин. яогсіео.—15)=παλαιός, апіщииз, ргізііпіів; 
εις το άρχαΐον іп ргівііпит віаіит, іп апіщиаш £ог- 
т а т  (гевіііиеге) аЪ8̂ ие шаШіа (κακώ^εως χωρίς), іп 
апіщиат (античную) шогит зішріісііаіет, ^иае 
£иега! έξ αρχής.— 16)=άναπλάττα), μεθαρμόζω, геІОГПЮ, 
(іепио йп§о. Слав. ко-овргцнвъ въ букв. знач., а 
не озн. іта&іпог ариа те, ^иае поп 8ип1, апішо 
ассіріо или сопсіріо ^иае еззе поп роззипі и под.



•И ниже: .άν-.ιστοροΰμεν =  έξεταζομεν, άνακρινομεν, еха- 
шіпашиз, зілнПове гедиігішиз. Иногд. άναμορφοΰν 
по слав. возоврдзити: человѣческое естество во- 
зоврлзи во стѣй твоей утровѣ...

IV. Τί σε καλέσωρ,ων 17)? ώ κεχαρι- 
τωρ,ένη; Ουρανόν; ότι άνέτειλας 1Η) τον 
ήλιον της δικαιοσύνης. Παράδεισον 19); ότι 
έβλάστησας τό άνθος της αφθαρσίας. Παρ
θένον; ότι ερ,εινας άφθορος. ' Αγνήν Μητέ
ρα; ότι £σχες σαις άγίαις άγκάλαις20) 
Υιόν, τον πάντων Θεόν* αυτόν ικέτευε σω- 
θήναι τάς ψυχάς ήρ,ών.

17) Перечисленіе мыслей, связь доказа
тельствъ и изложеніе убѣжденій значительно 
оживляется фигур. сомнѣнія (сІиЪіІайо, απορία), 
сообщающей рѣчи драматическій діалотзмъ: вы
зывая на отвѣты дѣйствительнаго или представ
ляемаго ходомъ мыслей совопросника, мы какъ 
бы ввѣряемъ ему самому продолженіе нашихъ до
казательствъ, убѣжденные, что онъ непремѣнно 
не будетъ тутъ же возражать или даже отвѣчать, 
хотя бы-то и согласіемъ, иначе фигура эта по
лучаетъ·, комическій исходъ; особенно умѣстна 
она въ началѣ рѣчи, такъ какъ ейесіі, иі гез 
ріиз іпѣеііеёаішг, диаш (Іісеѣ огаіог. Вопросы эти 
назыв. άνακοινωνήσεις (соішшшісаілопез) и при нихъ
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всегда подразумѣвается ехЪоіѣайо: самъ подумай" 
и отвѣчай—и подтвердишь мною подразѵмѣваемый 
отвѣтъ; такъ: που σου, θάνατε, το κέντρον; που σου, αδη, 
το νΐκος; ГДѢ ТИ, Ш СрТе, ШЛО] ГДѢ ТИ, аДС, ПОВѣдл; 

двойн. винительн. τί... ουρανόν... и пр. =  русск. 
ТВОриТ.— 18)=άναφυω, άναφαίνω, άναδίδωμι, річХІІІСО, 
ехиг§'о, огігі ίποίο; сравн Матѳ. У: δτι τον ήλιον 
αυτοΰ ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς.. <ΐ*ΚΟ С0ЛНЦС
свое сіѴьетв на злы<ъ и бллг'іл. ..— Сравн. ирм.
μυστικός еі, Θεοτόκε, παράδεισος, άγεοργήτως (іпсиііе, 
πανπάπασιν ουσα αργός. ИЗЪ α И έργον) - βλαστήσασα Χρισ
τόν.. (ХОТЯ παράδεισος муж. рОД., НО ЗДѢСЬ СОГЛаСОВ. 
а<Ѣ вепІепМаш, κατά σύνεσιν).. Таин/> (не род. МНОЖ., 
а усѣченная или предикативная форма прилаг. 
тайный) еси Кце рай, невоздѣланно возрастившій 
(по греч. — Іііая) Хрта...— 20.) или εν άγκάλαις=  
οί βραχίονες (ЬгасЬіа) иіпае, § т е т іи т  (лопо), руки; 
сравн. лат. иисиз, асіипс-из, пригнутый, загнутый— 
на рукахъ пригнутыхъ къ груди.

I. Ή  γέννησές х) σου, Χριστέ δ Θεός 
ηρ.ών, άνέτειλε τω* κ,όσρ̂ ω τό φώ'ς τό της 
γνώσεως·2)· έν αύττ, γάρ οί τοΐς άστροις 3)
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λατρεύοντες υπό άστρός έδιδάσκοντο σέ
\ <·/·». 143 ^ / 'προσκυνεΐν τον ήλιον της όικαιοσυνης και 

σε γινώσκειν 4) εξ ύψους ανατολήν, Κύριε, 
δόξα σοι.

1 1 γέννησις, ^епегаНо, ргосгеаіш, —  γένεσις, 
огіиз, огі^о и послѣднее преимущественно о на
чалѣ и происхожденіи веществъ или міра: ή γέ- 
νεσις τοΰΒε του κόσμου, ουρανοΰ, άνεμων и ПОД. Стоики 
замысловато производили отъ νεύσις έπι γην ουσα, 
шіПі8 іп іе іта т , кивокъ, опущеніе, м <ніе на 
землю. Сравн. Цицер: іп іе гга т  іептіш г оншіа 
зиоріе пи£и еі ропсіеге. См. примѣч. 48. —  2 ) =  
ειδησις, κατάληψις, κατανόησις, συνεσις, СО&ПІІІО, 8СІ- 
епііа, СІОсПчпа, варіепііа; γνώσις και с της παγο
ποιίας (ИЬегогит ргосгеаііо) καιρός προς της γραφής 
(Τ. е. Св. Писаніи) ειρηται ■— 3) άστρον=άστήρ 8ІСІІІЗ, 
И ά'στροις=άστράσι. Сравн. ά-στήρ=8ΐ«1-]ίΐ (τ .  е. безъ 
начальн. гласи.)=нѣм . 8Іегп, подобно тому какъ 
ό-δόντος =  άβηί-ΐδ =  (д)зуб-ъ; с-φρύς =  бров-ь, нѣм. 
Вгаие; ό-νομα=ηθΗ]βη; ό-μίχλη=ΜΚΓΛ&; ώ-ρόο-μαι= 
рев-у =  гшпог (молва); έ-ρυθρός =  гиЪ-ег =  руд-ый, 
ги£из и под.— 4) Особенно часто у позднѣйшихъ 
прозаиковъ со врем. Аристотеля вм. γιγνώσκειν— 
со-£по8сеге =  знати, вѣдати; сравн. кѣдѣтн и ви
дѣть, т. е. знаніе изъ очевидности.

Κ ο ν τ ά κ ι ο · / ,  ή χ ο ς  γ

И. Ή  παρθένος σήμερον τον υπερού
σιον τίκτει 5) καί ή γη το σπήλαιον τω
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άπροσίτω προσάγει. 'Άγγελοι μετά ποιμέ
νων δοξολογουσι, μάγοι6) δέ μετά άστρός 
όδοιποροΰσι* οι’ ημάς γάρ έγεννήδη παι- 
δίον νέον, ό προ αΙώνων Θεός.

5) Иногда дѣйствіями продолжающагося вида 
или настоящаго времени (‘читаются такія, кото
рыя, хотя и принадлежатъ но своему процессу 
прошедшему времени, но по результатамъ и пос
лѣдствіямъ могутъ разсматриваться какъ всѣмъ 
извѣстныя и постоянныя состоянія того дѣйствія; 
ргаевепв часто употребляется при живости раз
сказа о всѣмъ извѣстныхъ событіяхъ; напр. Еврп.: 
Λιόνυσος, ον τίκτει ποθ1 ή Κάδμου κόρη (срав. Π. С0гка= 
дочь); ό καλούμενος, такъ называемый (хотя иногд. 
^назы вавш ійся) и под. Рождаетъ, хотя рожде
ніе ВЪ обычномъ значеніи υπέρ πάσαν ουσίαν, 8 1 φ “Γ 
ошпет еззеиНаш отпетцие паѣигаіет саріит 
(пониманія) сгеаіигае ехсеЛіѣ; праносичіъ и л и  дос
тавляетъ убѣжище (вертепъ) тому, кто въ пол
номъ СМЫСЛѢ слова απροσπέλαστος, ω ούκ άν τις προσ
πελάσεων, ілассе88и8, циі пиііів асІігі ѵіІ8 ροίβδί, 
άβατος, ай ςιιβαη піЬіІ ішщиат ассейй аиі ассейеі. 
При риторическомъ сопоставленіи (άντίθεσις) рѣ
шительно противоположныхъ, взаимно исключаю
щихъ себя понятій, обыкновенно предполагается 
ослабленіе буквальности въ значеніи одного изъ 
понятій какъ-бы для усиленія этимъ значенія въ 
противополагаемомъ ему, Однакожъ при изложе
ніи догматовъ христіанскаго богословія эти рито-
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рическіе уставы не обязательны, такъ какъ часто 
естественныя условія человѣческой рѣчи оказы
ваются недостаточными при образномъ изложеніи 
истинъ, побѣждающихъ τής φύσεως τους ορούς. Сраіш.
. ήλθες, έφάνης το φως απρόσιτον... приіЖЛЙ ССИ И
авилса еси свѣта неприступный...-  6) Цицер. (йе 
йіѵіпаі. I, 23 и д.) говоритъ:., ша^оз йіхіззе, 
диой §епи8 заріепіипі еі Йосіогиш ЬаЪеЪаІдіг іи 
Регзів... Или: йіѵіпаілоішт гаііо пе а ЪагЪагіз 
^иійет §еп£іЪиз пе^іесіа езѣ Зщиійет еі; іп Оаіііа 
бгшйез зипі, диі паШгае гаНоііет, ^иаш рЬу- 
зіо1о§іат Огаесі арреііаш, поіат еззе гіЪі ргой- 
іепйіг, еі рагИт аіі£игіІ8, раіѣіт соіуесіига, ^иае 
διιηί ілйиѵа, йісип£; е£ іп РегзІ8 аіщиптШг βΐ 
Йіѵіпапі; ша§і (μάγοι , ςιιι сощ>те&апШі· іп £апо. 
Этимъ именемъ назывались и индійскіе γυμνοσο- 
φισταί. и ассирійскіе ΧαλΒαΤοι, и λεκανομάντεις (эти 
вливали въ тазъ съ виномъ нѣсколько деревян
наго масла и, по разнымъ видамъ отстоя, пред
сказывали будущее); здѣсь же μάγοι преимущест
венно ПОДразум. а.СТрологи=оі τοΐς άστροις λατρεύοντες,
ЗвѢзддлѵа слУждцне.

Ш. Προς τήν φωνήν του βοώντος έν 
ττ) έρήμω* ετοιμάσατε ι) τήν οδόν του
Κυρίου, ήλθες, Κύριε 2), μορφήν δούλου3)
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Μ0ς— кса έβόησε λέγων* π ώ ς  φ ω τίσει δ 
λύχνος7) τό φως; π ώ ς  χεφ οθετήσει 8) ό 
δούλος τον δεσπότην; άγίασον έ^έ κ α ι τ α  
υδατα Σ ω τήρ , ό αϊρω ν του κόσμου την 

αμαρτίαν.

1)=εύτρεπίζω, κατασκευάζω, άρτύνω, τεύχω, раі*0,
іасіо ιιί іп рготріи еі асі тапиш зіі, Ягто. 2) о 
постановкѣ зват. надежа, смотр. пр. 48. Сравн. 
ευλογητός ει, Χριστέ δ Θε'ος ήμών, δ πανσόφους τους άλι-
εΐς άναδείξας... БлаГОСЛОВСНТ» ССИ, ХрІСТе Б о ж е  НЛШЙ, 

иже премудры (—дрыми; πάσσοφος, оіпііі заріепііа 
ргаесІІШз) ловцы  (άλιεύς=ιχθυβόλος, άσπαλιευτής, рІЗ- 
саіог, рыболовъ, рыбарь) А  влей (άναφαίνω, άνατίΟημι, 
озіепсіо, сіетопзіто). — 3) или въ другомъ мѣстѣ: 
δουλικόν βάπτισμα λαβέΐν σπεύδεις.. зегѵііе Ъаріізта
гесіреге 8. аззитеге сопіеікііз... рлвское креціеніе 
прідти тціишисд, Блаже... и здѣсь зват. послѣ 
глаг. во 2-мъ лицѣ).—4) Причастіе разрѣш. здѣсь 
преимущественно уступительн.: хотя, не смотря на 
то, что..—5) вм. множест. числа: εϊόοσαν.. (=об. εΐδον), 
έφοβήΟησαν, при средп. р. υδατα, слѣдов. бы вДИНСТВ. 
число. Ειδοσαν.. και., какъ только завидѣли Тебя, 
такъ и... зітиіас, иі ргіти т  Іе азрехегипѣ.; здѣсь 
καί въ началѣ предложенія, обозначающаго ре
зультатъ, быстрое слѣдованіе одного дѣйствія за 
другимъ, съ доявденіемъ одного сейчасъ же вос
послѣдовало и другое; Гомер. ώς άρ’ Ιφη καί άναίξας... 
и тутъ же (ргоііпиз зигзит гиіі)=вспрыгнулъ...-г-



Илиі ятуелітсаі: δυνάμεις επί το μνήμα σου, και ο; 
φυλάσσοντες απενεκρωθησαν (ехвНпсН ыіііѣ, 8І<аНш апі*
шаід етівегшіі;).. йггльскі'д силы нл гровѣ тво-

' и стрег^цли ишертнѣшл... Такимъ образомъ, 
сказуемое омертвѣша не можетъ относиться и къ 
подлежащему предшествующаго предлож. ангель
скія силы, хотя предложеніе это и эллиптическое 
(безъ сказуемаго ясно выраженнаго). Такое καί 
часто соотвѣтствуетъ русск. какъ вдругъ, какъ, и 
вотъ... Напр. Ѳукид. (1, 50): ήδη ήν οψέ και οί Κο- 
ρίνθιοι εξαπίνης πρυμναν έκρούοντο... рирріт ]аш реі- 
ІеЪапЪ, іп риррі ^аш паѵі§аЪапІ, паѵіш ге£го іп- 
ЬіЪеѣапІ; рирріш реііешіо... начали кормой, съ 
кормы подаваться... — β)=χεριδεής, τρομώδης, ΐτβ- 
шеп8, йгерісіив.—7) Сравн. Іих, 1и(с'шеп, лучь.— 
8) тапиз ίιπροηο=χεφας έχιτίΟημι, сиш іпапииш 
ітрозіНопе, 8. рег тапиит ішрокіііопеш ігайеге 
аіісиі шипи» васеічіоіаіе: о 5Ах. Παύλος χειροτεθήσας
τω Διονυσία) την Αθηναίων άρχιερωσυνην (81ітіШіШ 8а-
сепІоНиш, роиййсаіив).

IV. Σήμερον των ύοάτων αγιάζεται 
ή.φύσις και ρήγνυται-1) ο Ιορδάνης καί 
των ιδίων ναμάτων 2) έπέ/ει το ρεΰ[Λα? 
Δεσπότην ορών νιπτοριενον 3).

1) По сляжянск. перев. ргадміетсд, такъ какъ 
ранломъ или насильственный ра.нЬъ./п,, особенно 
чего· н. непрерывнаго, понимается прежде всего



на двѣ (начальныя или главныя) части: ρήγνυται 
φλέψ, аіѣегіа 8. ѵепа (ІіѵнІіПіг, раздвояется; ,.ρα- 
γηναι τής γης., ^иит іегга гіізсеззіззеі: (т. е. въ 
разныя двѣ. стороны) и под. Особенно часто это 
значеніе удеі живается при τέμνω, σχίζω, напр. 
κεφαλήν άπο Ψειρής, (Іігігпеге СаріП, а СОІІо; τομή=  
διατσμή; άτομος, недѣлимое (даже и на двѣ части), 
τμήσις 8Ііпр1ісІ8 ѵегЪі гіізвесйо, ІПІегсІ8І0. Или: τμη- 
θεις τμάται πόντος ερυθρός, κυματότρόφος οέ ξηραίνεται 
βυθός* 6 αυτός όμου άόπλσις γεγονώς βατός και πανοπλί- 
ταις τάφος... т. е. сѣченный (πόντος бывъ НадсѢ- 
ченъ, ударенъ, аор. ' однокр. видъ;=иІ ргітит 
регсшзин, іпіегсівив езі) раздвояется или разсѣ
кается (на двое =  τμάται, (Пѵісііідіг, ЪірагШиг, (іі- 
(ІисІѢиі*, οιαιρεΤται, οιχάζεται; ргаев. ЬІзІог.); а глу
бина (βυθός), хотя она И κυματοτρόφος (аи̂ ѲПЗ 8. 
аіеш шкіаз регреіиав; разводящая морскія волны, 
родникъ волнъ) становится сушей (ξηραίνεται, аге- 
йі, 8іссе8сіѣ): и тотъ же самый понтъ въ одно 
время (όμου, купио) дѣлается для безоружныхъ 
(άόπλοις) проходимымъ (βατός, регѵіив), а для все
возможно вооруженныхъ (πανοπλίταις. оінпі ех ратѣе 
апнаНз, ^иο^ит согрога ѵагіів агшів іесіа еі ши- 
пііа егапі) оказывается погибелью,—гробомъ (τά
φος). Сравн. другія выраженія объ этомъ же событіи: 
ЛАОрА волну ОЗ^ЛШЪИВ'Л дрбВЛ€... θαλάσσης κΰμα 
χερσώσας πάλαι, тагІ8 ипсіаш ех8Іссап8 оііт (ή 
χέρσος=ήπεφος, сопііпепз Іегга, континентъ, мате- 
рикъ; χερσόνησος на половину χέρσος'; а на половину 
'^<^===нолуостровъ);.. сѣ^шу лвіе (Тиль шествуетъ) 
АВЛЬШуЮСА... ήπειρον αύθις... δεόειγμένον, ІеггаЮ 8Іа-
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Шй" о&епіаш, гесійііат... ано стѣна во огустѣ  
оваполы вода., ώσεί τείχος γάρ έπάγη εκατέρωθεν βδωρ.. 
іаіщиат типі8 8. рагіез, тигі δ. рагіеііз іп8Іаг 
сотрасіа, сопсгеіа еві, ііа сопзІНдіІа асріа, и! 
пиііо то(іо Ле бі'аіи §ио йітоѵегі розвеД аѣ иіга- 
^ие раіДе 8. ігігшщие, съ обо(ихъ) поло(винъ),— 
2) == ρείθρον, ρεύμα, ρους (сравн. русло), ЙиепІДШ, 
ѵоіѣех; ипйа, Іщиог.— 3) Іаѵо; обыкн. въ возвр.
ЗаЛ.=^о6с^аі.

§ 28.

I. Еі καί *) εν 3) τάφω κατήλθες, αθά
νατε 2), άλλα του αδου καθεΐλες 4) την 
δύνα[Λΐν* καί άνέστης ώς νικητής Χριστέ 
δ Θεάς, γυναιξί ρωροφόροις.5) φθεγξάριε- 
νος, χαίρετε, καί τοΐς Ά,ποστόλοις ειρήνην 
δωρούμ,ενος, δ τοΐς πεσοϋσι6) παρέχων 
ανάστάσιν.

1) При уступит. εάν καί... ει καί ^иапщ іш п), 
καί εΐ (еііатзі, даже если и., д ц іе  н ) ,  послѣдующее 
дредлож. (άπόδοσις), обозначающее слѣдствіе про
тивоположное намѣреніямъ въ обусловливаемомъ 
предложеніи, часто имѣетъ при себѣ союзы про- 
тивопол. όμως (оБяѵе) и рѣже αλλά.— 2. О зізательн. 
см. примѣч. 48.— 3) См, примѣч. 37.— 4)=καταθ-
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λίβω, καταλύω, καταπιέζω, άμαυρόω, сотргІШО, СІезігио, 
сіеіео. —  5) По Іоанн. Злат.: αί μαυροφόροι ευαγγελισ- 
τριαι (еиап§е1іит, δ. Ііеіжп ашшпсіаѣіопет аЙе- 
гепіез, ргошиі^апіеб) και κήρυκες της εγέρσεως (ехсі- 
Іаііопів. Γθδΐιιτθοΐΐοιιΐδ (’і іт і і ) .— 6) сасіо, ІаЪог, 
соггио; прйч. а'орист. πεσών у церковн. писателей 
часто=регсППі,ч, еѵегяііз, ргоЙІ£аіи8. διαφθάρείς, πα- 
νώλης, ^ш ρ ΐΌ Γ δίΐδ  регііі.

ΤΙ. Χριστός άνέστη εκ νεκρών, Ѳос— 
νάτω Θάνατον πατήσας *), και τοΐς εν 
τοΐς μνήμασι ζο>ήν χαρισάμενος 2).

1) Часто встрѣчаюіц. выраженіе, смотр. 
нанр , § 19, 5, однозначно съ θανάτω θάνατον ώλε~ 
σεν.. сжрті'ю СЛЛСрТІі рлзруши. Или: θανατώσας τον 
θάνατον.. ѴЖртвИВЫЙ СЖрТЬ.. или: δ Κύριος έπάτησε 
τω θανάτω τον θάνατον* πρωτότοκος των νεκρών έγένετο...
Ідь попра' сжрті’ю сжрть, первенецъ жртвы^й 
высть... Πρωτότοκος, ргішо раіѣи есііідіз, ргіто^е- 
пі1и8=  перворожденъ; напр. Колосс. I, 18: πρωτό-̂  
τοκος έκ νεκρών... перВОрОЖДеНЪ ИЗЪ ЖрТВЫ^Ъ... 
Смерть все-только уничтожала, была началомъ 
полнаго истребленія, но съ воскресеніемъ изъ 
мертвыхъ .Іис. Христа она разрѣшилась, оживле
ніемъ начала всеоживлнющаго: πρώτος γάρ Χρίστος 
τάς ώδΤνας (πόνους, άλγηδόνας, (Іоіогеа рагіигіепііцщ.. 
Болѣзни ШерТИЫА.. Дѣян. 2, 24) έλυσε τοί} θανάτου
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και πάσίν εδωκε της άναβια>σεως την γλυκεΐαν ελπίδα...—  
2  ̂ χαρίζομαι преим. о такихъ дареніяхъ, которыя, 
обогащая или увеличивая благополучіе получа
теля, не уменьшаютъ средствъ или имуществъ 
дарителя (χαριδώτης, £таІіае (Іаіог) пропорціонально 
его даренію. *Н κεχαριτωμένη =  бадгоддтнда (прич. 
отъ χαριτόω, сопсіопо, §га<;іа аМсіо) обыкн. эпитетъ 
Богородицы. Св. Григорій Богословъ: κεχαριτωμένη ή 
Μήτηρ Θεού, επειδή μετ’ αυτής δλος δ θησαυρός τής /ά 
ρκτος έπανέκειτο (герояііие, нцітсі;и8=включенъ).

Ш. Ιΐρολαβούσαι [) τον όρθρον αί 
περί2) Μαρίας καί εύρούσαι τον λίθον 
άποκυλισθέντα 3) του [Λνήρ,ατος, ήκουον 4:) 
έκ του αγγέλου τον έν φωτί άϊοίω υπάρ
χοντα* ρ,ετά νεκρών τί ζητείτε ώς άνθρω
πον; βλέπετε τα εντάφια σπάργανα5), 
δράσετε καί · τω κόσρ,ω κηρύξατε, ώς 
ήγέρθη ό Κύριος, θανατώσας6) τον θάνα
τον* δτι υπάρχει Θεού Υιός τού σώζον
τας τό γένος των άνθρούπων.

Г  апгісіро (предупреждаю), ргаеѵіріо, φθάνω, 
προφΟάνω, προκαταλαμβάνω; ή οψις προλαμβάνει την 
ακοήν— γί«ιΐ8 аисШиі апІеѵеіѣіБ аигііЦіш ргаѵепіі.— 
2) οι περί τινα обоэнач. или тѣхъ, которые соби
раются вокругъ кого и., обступаютъ, толпятся 
около него въ качествѣ единомышлепппковъ, уче-
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никовъ, сотііе» (сиш и е о ),, аяяесіае, весіаіогев, 
яогіаіе» агаісі,— или же аегѵі. шіпізігі (въ про- 
тивоп. пшдівігі, первое отъ тіпик і-іег, втор. 
ша§ів -Нет). Нанр. οί περί «. άμφί Σωκράτηѵ, послѣдо
ватели, ученики Сократа; οί περί τον Παύλον (Дѣли. 
XIII, 13) Наведу» и Лі|Гіи съ нилѵл... Раиіив еі 
Пиі сиш ео еѵапі и под.— 3) άποκυλίνδω (иногд. 
-έω) (іеѵоіѵо, ѵоіѵеікіо ашоѵео— άποκινέω, εξαιρέομαι, 
διακρουω.— 4) ακούω, слышу ОТЪ... (παρά, έκ, από) 
ставится часто и съ родит. лида безъ предлоговъ 
(άκούσεσθέ μου..), каковая конструкція удержи
вается иногда и въ славянск. перев., нанр.: 
закона естеству, кромѣ (зерагаііш, яеогвіш а 1е§і- 
Ьиз паіигае, сопіга Іедев) странное (аііепиш, іпво- 
Іііиш) слмшашссл учениковъ (т. е. отъ учени
ковъ)... νόμ.ου τών φύσεων δίχα (=έκτός, χωρίς) ξένον 
ήκοόετο τών μαθητών..; предметъ слышанія ставится 
(объективн. нредлож.) съ ότι, ώς, косвенн. вопросъ 
или ассиваі. сиіп раіѣісіріо (сказуем.): τον έν φωτί.. 
υπάρχοντα =  ότι (ώς) έν φωτί άϊδίω υπάρχει.. ЧТО Онъ 
во свѣтѣ присносущномъ уже находится. Можно 
также это сокращ. придат. предлож. ставить въ 
зависимость и отъ послѣдующа τί ζητείτε... что ищете 
дно человѣка... ко свѣтѣ присносуцін. суірдго; 
т. е. того, кто уже находится во свѣтѣ... Объектъ 
слышанія въ винит. падежѣ удерживается и въ 
славянск. переводѣ: оуслыша пророка пришествіе 
Твое, ГОСПОДИ... άκήκοεν δ ποοφήτης την έ'λευσίν σου 
(άφιξις, επιφάνεια, παρουσία). Κύριε... — 5) σπάργανον, 
Іавсіа, раппиз, іп диіЪиз іпІаіДев іпѵоіѵипіиг;



ш
сравн. έξ ετι σπαργάνων =  аЪ ІІ1СШіаЪи1І8 —  уже СЪ 
пеленокъ (отъ колыбели.) — 6) Θανατόω, шоіѣеш 
ίηίβτο, тоіѣе аШсіо, шоіѣі афисіісо. Въ Новозавѣтн. 
чаСто=ШОг£ІЙсаѵе: ει δε πνεύματι τάς πράξεις του σώ
ματος Οανατοΰτε.. йфС Же ду^ОЛЮ дѢа НІА ІІЛОТСКЛА 
ОуЛДерірВЛАете (мертвите).. Или: έθανατώθητε τω νόμω 
διά του σώματος του Χρίστου... оумросте (тогІІЙсаІІ Θδίίδ)
законѣ тѣломъ Хрістовымх...

IV. Ό  ευσχήμων Α) Ιωσήφ από του 
ξύλου καθελών τό άχραντόν σου σώμα, 
σινδόνι 2) καθαρα ειλήσας 3) κ α ι ά ρ ώ μ α - 
σ ιν 4) έν μνήματ ι κα ινω  κηδ εύσας5) ά π έ -  
9ετό.

1) йесепз, вресЫэіІіа (сановиты й), Ъопого- 
ІІ18 —  διαπρεπής, κόσμιος, επίσημος. М арк. Х У , 43: 
ήλθεν Ιωσήφ с άπο Άριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής..
прі'иде Іи;сифх иже отх Дрима^еа, влагоовразенх 
совѣтникъ (ЬопогаШз зеп аіог)... Или, Д ѣян. X I I I ,
50: οί δέ Ιουδαίοι παρώτρυναν τάς σεβομένας γυναίκας καί 
εύσχήμονας... καί έπήγειραν διωγμόν επί τον Παύλον καί 
τον Βαρνάβαν... ІуДбИ ЖС НЛуСТИШЛ ЧССТИВЫЖ Ж6НЫ

и влагоовразныл (геіі^іозаз е і йопогаіаз)... и ИОЗ- 
двигоша гоненіе на Павла и Варнаву... Матѳ. 27,
57: άνθρωπος πλούσιος άπο ’Α,ριμαθαίας τοΰνομα (именемъ) 
Ιωσήφ. У"церковп. писат. σχήμα— ѵох сІе8Іи;ііап8 ІИ“ 
Іегйши то п азіісае  ѵ ііае ^ѵайиз, каковы я степени 
Отличаются И одѣяніями: μικρόσχημος δ. μ'.κροσχή-
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μων, рягУІ ЬаЬІ1іі8=то5 πρώτου σχήματος=ό μέλλων 
λαμβάνεΐν μανδύαν (см. примѣч. Я61: μεγαλόσχημος= 
μανδυκου σχήματος =  μεγάλου και αγγελικού σχήματος, 
ша̂ пі еі аіщеіісі ЬаЪіІиз, ^иі еі заеѵегіогет ѵііае 
гаііопеш ішегіші з. зиЬіегипІ.—2) σινδών, Ііпіеит 
(ленті'н) Іепие, агаіоіиз ех Ііпо (льна); по мнѣнію 
нѣкотор. названъ и̂ο<і іп 8і<Іопе игЪе Йегі соере- 
гіі; славянск. плдцшіні|д=^а^:=нѣм. р1аи=лат. 
(р)іаіиз широкій, плоскій.— 3) или είλέω, іпѵоіѵо, 
сопсіибо,— 4) ойогашепіиш, зиаѵііаз οάοπιπι=θυ- 
μίατα, εύωδίαμα. Слав ВОНА (οσμή, 0(!ог), 0б(в)0НЯНІе; 
сравн. ободъ вм. обводъ, — 5)=φροντίζω, θεραπεύω, 
θάπτω, сиго, піпего, іпЬишо.



Ф т ш о ш ж е м іе .

§ 29.

Стопа (πούς, рез) состоитъ изъ двухъ частей, 
при чтеніи или етндованіи одной изъ нихъ го
лосъ усиливается (θεσις) или дѣлаетъ іскіз, другая 
же произносится съ замѣтнымъ ослабленіемъ или 
разрѣженіемъ (άρσις) голоса. Сообразно той про
порціи краткостей (χρόνος πρώτος, βραχεία μονόσημος, 
шога), которая устанавливается между усиливае
мой частью стопы и ослабляемой, опредѣляется и 
самый родъ стопы. Такъ, въ дактилической стопѣ 
поднимаемая или усиливаемая голосомъ часть 
равняется двумъ краткостямъ и обозначается зна
комъ долготы (— ), а ослабляемая имѣетъ тоже 
двѣ краткости, но раздѣльными ( _  _/); причемъ 
краткости могутъ нерѣдко сливаться въ одну дол
готу, каковая стопа называется спондеемъ (σπον
δείος). Дактиль есть равная стопа (γένος Ισον), такъ 
какъ въ немъ θέσις ]
сложности) сколько
μεν, (ΐηρίον и под. Строки, составленныя изъ нѣс
колькихъ ритмически правильныхъ стонъ, назы-
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ваются стихами (στίχος, ѵегяш, откуда вирши); 
такимъ образомъ усиленіе и ослабленіе голоса 
чередуются симметрическими промежутками вре
мени, при чемъ нашимъ слухомъ воспринимаются 
и тѣ почти неуловимыя для исчисленія перехваты, 
которые произносящій по необходимости дѣлаетъ 
между каждымъ словомъ, входящимъ въ составъ 
стиха. Но безпрерывное слѣдованіе все однихъ и 
тѣхъ же стопъ производило-бы въ общемъ впе
чатлѣніе монотонности, для устраненія которой 
дѣлаются въ стихѣ или задержки, т. е. сліяніе 
сосѣднихъ краткостей въ долготу (спондей, напр.), 
или темпъ ускоряется разложеніемъ долготы на 
краткости (въ гекзаметрѣ очень рѣдко), или дѣ
лается опущеніе въ удобномъ мѣстѣ одной или 
двухъ мора и под. Выпущенія эти, составляя 
болѣе или менѣе продолжительную передышку, 
суть какъ-бы звуковые знаки препинанія—паузы 
(χρόνος κενός, іетриз іпапе); и должны имѣть тоже 
опредѣленную продолжительность особеннымъ об
разомъ отмѣчаемую (напр., въ церковныхъ гим
нахъ византійскаго періода), — иначе при пѣніи 
хоромъ или при декламаціи, сопровождаемой ки 
ѳарой, лирой и под., могъ бы нарушаться ритми
ческій строй.

Въ самомъ концѣ стиха на количественность 
послѣдняго слога не обращается вниманія (συλ
λαβή αδιάφορος, зуІІаЪа апсера 8. сотпшпіз). Въ сре
динѣ стиха, особенно имѣющаго значительную 
длину, тоже дается такой пунктъ, гдѣ голосъ мо
жетъ получать нѣкоторое отдохновеніе; пунктъ 
этотъ, обыкновенно совпадающій съ раздѣломъ



между словами (саезига; іпсізіо, Βιαίρεσις, τομή), на
ходится, напр., въ гексамётрѣ не прямо предъ 
началомъ новой половины (χώλον) стиха, а врѣ
зается нѣсколько въ послѣднюю стопу предшест
вующаго отдѣла, такъ называем. праваго (δεξιόν 
χωλόν) или начальнаго колона.

Нрѵмѣч. 62. При отбиваніи такта (іасіиз, 
Іап§еге, касаться) усиливаемая голосомъ часть 
стопы совпадала съ опущеніемъ (θέσις, розіНо) ко
нечной части (стопы) ноги (рез) или же управ
ляющей руки, а ослабляемая или лишенная 
ісіив *)"'съ соотвѣтственнымъ поднятіемъ (άρσις, зиЬ- 
Іаѣіо, еіеѵаііо). Но позднѣйшіе латинскіе писа
тели, вслѣдствіе нѣкоторой неосмотрительности, 
дали вышеуказаннымъ терминамъ значеніе совер
шенно обратное тому, которое они должны имѣть 
по смыслу классическихъ писателей, т. е. άρσις 
сталъ обозначать усиливаемую часть стопы, а 
θέσις— ослабляемую. Наіпи учебники, грамматич., 
лросодическ. и под., уже давно ввели у себя эту 
послѣднюю (новолатинск.і терминологію, такъ что 
въ настоящее время, послѣ ученыхъ изслѣдо
ваній, возстановившихъ должное значеніе метри
ческихъ терминовъ, часто приходится въ однихъ 
учебныхъ книгахъ разумѣть подъ арсисомъ то, 
что въ другой книгѣ называется тесисомъ и на 
оборотъ.

Употребительнѣйшимъ и древнѣйшимъ раз
мѣромъ былъ геіааметръ, т. е. стихъ, состоящій

*) Впрочемъ далеко певеегда носитъ на себѣ ісіиз 
та часть стонът, которая называется теспсомъ.



изъ 6 дактилическихъ стопъ, при чемъ πούς сов
падаетъ здѣсь значеніемъ съ μέτρον, хотя вообще 
метромъ называю тся πόδες μετρικοί, или системы, 
сложенныя изъ нѣсколькихъ одинаковыхъ (μέτρον 
καθαρόν, μονοειδές), или даже изъ разныхъ (μέτρον 
έπισύνθετον) стопъ. Стихъ этотъ, называемый также 
έξάμετρον ήρώον (отъ героическихъ поэмъ преиму
щественно Гомера), ѵегзиз 1оп§из и др., имѣетъ 
по своей срединѣ цезуру; употребительнѣйшія изъ 
изъ НИХЪ а) τομή πενθημιμερής, 8ешщиІПаГІа, Т. е. 
послѣ долготы въ 3-ей стопѣ, или на пятой дол
готѣ, если считать отъ начала стиха и обращать 
всѣ краткости въ долгіе слоги.

Напр. ώς φάτο δακρυχέων || του δ’ εκλυε Φοίβος
Απόλλων ··

т. е. Т акъ  говорилъ онъ въ  слезр<хъ=ему 
же внималъ Аполлонъ Фебъ..

Сравн. А г т а  ѵ іт п щ и е  сапо || Тгоіае диі ргі-
т и в  аЬ ргів...

б) вторая употреб. цезура: κατά τρίτον τροχάΐόν, т. е. 
послѣ третьяго трохея отъ начала стиха, считая 
по одному долгому съ однимъ только короткимъ

Н апр. Αλλ’ άκέουαα κάθησο || έμω δ’ βταπείΟεο μυ,Οω..
. Но, замолчавъ, ты присядь-ко || и .рѣчи моей

ты послушай.».
Въ латинск- эта цезура*) рѣже; однакожъ 

у Вирг. напр.: О равзі §гаѵіога, сІаЪіѣ сіеив Ыз 
диодие йпеш...

*) Иногда называютъ ,ее і(ж,е н с к о и: .не прерырая 
рѣзко. .сдаку’ ('ексаметца,, де». Д О бдоа^  стя$у'( ̂ аку^-то
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Св. Григорій Богословъ написалъ гексамет
ромъ нѣсколько поэмъ. Изъ перваго стихотв. 
(Саггаеп сіе геЬиз ниій) ст. 145 и далѣе:

δμ,ώεσσιν А) άνασσέ[Λεν? 
οΐον ολέθρου 2)

I. Πρώτον [λέν

Δίκτυον3), οι πικρούς [Λεν αεί στυ

1) зегѵиз, І'ашиіив, противонолаг. άναξ, гл. 
άνάσσειν (эпич. ίηήϊΐ. άνασσέμεν) ге^паге, (І0Шаге= 
δομάζειν или δαμεΐν, ішрегіо 8иЪ)ісеге; сравн. сущ. 
δμως, дат. эпич. δμώεεσιν. —  2) репіісіея (сравн. 
πβχ=νεκρός), іпіегііиз.—Я) геіе, Ьі^иеив.—Ѣ) осію

плавность н мягкость. У Ов. Григорія Назіанзпиа, Нон
на съ его послѣдователями и др. ;>та цезура (трохойская) 
особенно часто встрѣчается; они какъ бы поставили ее 
на мѣсто столь обычной въ древнемъ эпосѣ и е и т а м и- 
м е р н о й ,  рѣдко называемой м у ж с к о й  цезурой.
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ρ̂ 08е^иο ,̂ геібгшМо; назван. адской миоолог. рѣки 
ιτύξ=1ιοπΌΓ.—5) ииогд. тіѣІ8, ріасісіаз, богобояз
ненный. —  6 )=  αναίσχυντος, πονηρός, ІшріНІепа, Іпѵе- 
гесипсіив; среди, род. айѵегЬіаІіІег.—7 ) = πράος, μει
λίχιος, πρόφρων, см. также прим. о, выше.— 8) оЪбе- 

и̂еηδ, ςιιί іасііе регбиабегі роіекі.-9 ;  т. е. іп 
иί1Όδ̂ ие іигоге аічкпіев.

Или, ст. 876 и далѣе:
Π. Καί που Σαμαρέων τις έπήλυθεν, ός

σφ’ α) έλέηρε 2)
Καί μιν 3) άγων κατέδησε4), καί ελ- 

κεσι5) φάρμακα ελειπε,
Και μισθόν κομέοντι 6), τέρας ') μέγα*

Πώς Σαμαρείτης
Τόνδ’ έσιδών έλέηρεν, 6ν ούκ έλέηραν

αρ.ιστοι;
Ού γαρ έγώ σάφα8) ο!δα, τί κεύθε-

ται είκόνι τ?ίδε,
Οΐα Θεού σοφίη μυστήρια άμφικα~

λυπτει 9);
Καί τα μεν ίλήκοιι0), τοιοΐς δ1 έγώ

άντεβόλησα ]1)
Πήμασι καί μ’ έδάϊξεν Ι2) όμώς ψυ-

χνίσι μεγαίρων 13)
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Λν)ϊστής ]4) β'ότου κεδνης і5) καταβάν-
τα πόληος і6),

Καί Χρίστου μ’ άπέδυσε 17) χ,άριν καί
γυμνόν εθηκεν

Ώσπερ Άδάμ τό πρόσθε χόος Ι8) καί
πτώσιος άρχ//)ν Ι9),

*Ον γεΰσις 20) καθέηκεν επί γθόνα—
ης γένος ή εν 21).

Άλλα μ’ άναξ έλέαιρε καί εκ Οανά-
τοιο σάωσον 22)

"Ον λεΐψαν 23) ίερηες24), έπεί μογέοντ’ 2δ)
ένόησαν...

1) Здѣсь единств. ч. =  αυτόν. —  2) οικτείρω, 
οίκτίζω, щівегеоі*.—  3) μιν ИЛИ νιν внклит. =  αυτόν, 
αυτήν.— 4)=δεσμεύω, δέω, ѴІПСІО, оЫщо.—5)= и 1сиз, 
νΐΐΐηΐΐδ, τραύμα, вередъ, лава.— 6) κομέω=έπιμελ(έ)ο- 
μαι, κήδομαι, сигаш £его; причаст.=0 νοσοκόμος, 4111 
ае§Т0І08 сигаѣ —  7)=0αυμα, σημείο ν, τέκμαρ, іпіга- 
еиіиш, Ойііепіит.— 8)=φανερώς, έναργώς αληθώς, сіаге, 
регзрісие. —  9) сіѵсишіе^о, περιστέλλω, στεγάζω.—■ 
10) У Гомера встрѣч. сш циш.ѣ.; ίλήκοι— ρΓορίίιιΐδ 
8І1, пе Іпе саіиі — ίλεως ειη, εν εύμενεία έστω. Здѣсь: 
και τά μέν ίλήκοι.. еі іи Ыз 4иі(1еш шіііі Ι)βΐΐδ μΐΌ- 
ріііиб δϋ!.. о Оеиа, расе Іиа (Ііхстіш!--11) оЬѵе- 
11ІО, 00<3111ΊΌ=συντυγχάνω, άντιάω.—  І2) οαίζω, <ІІ\'І(І0,
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СІІЗСегрО, οιαιρέω, διαστάω, сІізІГІЪио.— 13) φθανέω, ζη- 
λόω, іпѵійео.— 14)=*λωπευς, χλώψ, Іаіго, ргаейаіог, 
ІШ — φώρ —  15)=άγνος, σεμνός, σώφρων, αγαθός, іп 
ргеііо ЪаЪепсІиз, ѵепегапсіиз, ргисіепз, ргоЬііз; το 
χεδνον ргоЬиш, Іюпезіит. — 16) аЬ игЪе ѵепіепіі; 
ЭПИЧ. πόληος=πόλεως.— 17) βχΐΐυ, άποσυλάω, άποστε- 
ρέω, άφαιρέω.— 18) или слитно χους Іегга, Ьшшіз; 
ριι1νΐ8=*ονιορτος, πηλός; иногда вообще δ άνθρωπος 
(Йсііліг χους езі епіш е Іегга сгеаіиз еііп еапсіеш 
гезоіѵііиг, ѵііа Йеіипсіиз.— 10) или τήν άρχήν=  
άρχήθεν, εξ αρχής, аЪ ІнШо, апіідиііиз, ОІІШ.—20) 
§из1а1из, ^изіиз, вкушеніе.—21)=ήν, егаі.—22)=  
σώσον.—  23)=ελειψαν, вм. обыкнов. 2-го аорист. 
ελιπον.— 2 4 ) = ;.ερεϊς.— 25) ІаЬого, сиш ^ешііи ІаЪо- 
геш βίβοϊο=πονέω, κάμνω, μοχθέω, изнываю.

III. Изъ ύποθήγ,αι παρθέναις, т. е. ргаесеріа, 
айтошііопез асі ѵіг&іпез, ст. 31 и далѣе:

Μή δε σε [λώ[Λος βπισθε βάλοι καί
γλώσσα κάκιστη

Ίον ]) έχιδναΐον πέρ,πουσ’ επί 2) τοΐσι
καλο'Γσι.

Λοιαί3) γαρ [^ερόπεσσιν4) οδοί, καί
δισσόν δνειδος.

Ή  [леѵ γάρ τε κακή καί ές τέλος
ίσον 5) άγουσα,
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Ή  δ’ άγαθτπ, καί τν]σδε φίλον τέλος,
ώς έπέοικε.

Μώ[λος §’ ά[^φοτέργ]σιν, έπεί γλώσσης
τί κεν6) ηεν

Φέρτερον, ει [Λούνοισιν 7) έπέχραεй)
τοΐσι κακίστοις...

1) Ѵепепшп, ѵігиз, ядъ.— 2) за, ио причинѣ, 
ргорѣег Шав ѵігШ-ез, Іашіев..— 3) δοιός =  διπλάσιος, 
δισσός Лиріех, £етіпи8. — 4) μέροψ аіѣіси1а£аш ѵо- 
сет  етіиепв 8. ЬаЪеп8=аѵѲр«хо;, βροτοί, (словесный, 
въ против. безсловесный, напр. о животн.); про
изводится обыкнов. отъ μέρος часть, удѣлъ и δψ, 
ѵох, слово; но быть мож. здѣсь корень μερ==απτ. 
тог-іог. — 5) иногда ί здѣсь считается долгой;= 
Ηβςιηΐδ, 8ІШІ1І8, ρπΓ=ομοιος, έναλίγκιος у ноэт. 6) 
κέ или κέν =  άν. Сравн. латинск. ^иі-сиη-^ие и 
греч. 5ς κεν, кто бы ни=всякій; τί κεν.. что было 
бы, Т. е., ЧТО можетъ быть <ρέρτερον=κρεΐσσον, άμει- 
νον =  ^иі(3 епіш Ііпзиа ргаевіапілив еввеѣ.., т. е. 
ничего не... Ішреіѣесі съ άν (κεν) обознач. усло
віе, желаніе и под. противоположности дѣйствитель
ности (апіігеаііз у грамм.).— 7) μοΰνος=ιμόνος, сравн. 
οΰνομα и Βνομα и Др.— 8)=έφορμάω, έπιπίπτω, Інсе(І0, 
іггио, иг^ео, орргішо; сравн. и латинск. ішрегіесі. 
сохшіе!, при апйгеаі.: 8І ІапЬиш ішріов, ѵіііовов 
орргітегеі 8. р е і^и еге і;и г вио шоѵви ргоіегѵо...
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§ 31.

Но чистый гексаметръ, столь употребитель
ный въ классической поэзіи (эпической, дидакти
ческой, въ разныхъ смѣшеніяхъ метрическихъ), 
у церковныхъ писателей (греческихъ) встрѣчается 
рѣдко. Гораздо чаще духовные витіи выражали и 
свои душевныя настроепія и главнѣйшіе христіан
скіе догматы въ размѣрѣ элегическомъ или пента
метрѣ (πεντάμετρον ελεγειακόν, έλεγειον), въ КОТОрОМЪ за 
каждой строкой полнаго гексаметра слѣдуетъ дру
гой стихъ, состоящій изъ двухъ такихъ схемъ 
(σχήμα), которыя составляютъ начальный (δεξιόν) 
колонъ гексаметра съ цезурой -ενθημιμερής, та
кимъ образомъ:

Слѣдовательно и въ правой (первой) части стиха 
находится 2Ѵа стопы дактиля и въ лѣвой, всего 
5=πεντάμετρον, при чемъ та и другая части суть 
саіаіесіае іп вуІІаЪат, т. е. оканчиваются на одинъ 
слогъ, вмѣсто полн. 3. Соединеніе этихъ двухъ 
стиховъ (гексам. и пентаметра) въ одну строфу 
называется обыкновенно δίστιχεν. Это тотъ, какъ 
бы прихрамывающій на одну ногу размѣръ, ко
торымъ, по преданію, слагалъ свои элегіи древ
ній хромоногій поэтъ или школьный учитель 
Тиртей, воодушевляя Спартанцевъ въ борьбѣ ихъ 
съ Месеенцами. Въ первой части пентаметра мо
гутъ встрѣчаться и спондеи, но во второй и іеідіз 
въ большинствѣ случаевъ совпадаетъ съ ударе
ніемъ слова, и очень рѣдко происходитъ сліяніе



краткостей, и каждый стихъ обыкновенно пред
ставляетъ нѣкоторую законченность мысли или 
изреченія.

Іоаннъ Дамаскинъ, напр., нѣкоторые акрос
тихи къ своимъ канонамъ слагалъ дистихомъ или 
элегическ. иентам. Такъ, къ канону на Св, Цяти- 
десятницу:

Θειογενές Λόγε, 1 !νευ̂ Λ.οο Παράκλητον
πάλιν άλλον

Έκ Γενετόΰ κόλπων | ηκας επι^δονίοις...
Τ. е. Богорожденное Слово! иного Утѣшителя Ты

Духа изъ отчіихъ нѣдръ || вновь земнород
нымъ послалъ...

Или, къ канону на Рожд. Христово: ч
О

Εύεπίης μ,ελέεσσιν,§φύ;[λνια ταΰτα λιγαΐ^ει

Ύια Θεού μ,ερόπων | εί'νεκα τικτόρυενον,

Τ. е. Чинными нѣсяьми витійства въ хваленіяхъ
сихъ прославляемъ

Божія Сына для насъ |! смертныхъ родившагося..
Или, у Св. Григорія Богослова въ его стихотво
реніи: περί των του βίου διαφορών και κατά ψευδιρέων, 
читаемъ, ст. 1 и далѣе:

Ζωγράφος εστίν άριστος, ός εν πιν.ά-
κεσσι ]) ^αράσσει2)
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Μορφάς άτρεκέας 3), έ'[χπνοα4) δερ-
κο[χένας.

Ού/ δς /ρώ(χατα πολλά και εύ/ροα
[χάψ5) επΐ(χίξας

Λειμώνα ϋ) γραπτόν δείκνυσιν έκ πι
νάκων.

Νηα δέ ποντοπο'ρειαν 7) έπηνεσα ού
παρασή[χοις

Κάλλεσιν, о и πρύμνης 8) άνθεσι λα[Λ-
πο>χένην,

Άλλ’ ην ναυπηγού 9) χεΐρες γό[χφοι-
σιν 10) άριστα

Δώκαν 11) πηςά[χεναι κύ(χασι θαρ-
σαλέην -12),..

1)=5έλτος, πλάς, ІаЬиІа всгіріогіа, д(о)ска, 
картина; въ Св. Писаніи πλάκες скрижали: εδωκε 
ΜωυσεΊ τάς обэ πλάκας... λι№νας" (ех ІарІСІе) γεγραμ- 
μένας τω δακτύλω (с1І£І1о) του- *θεοϋ, отсюда αί πλάκες 
τής διαθήκης, Іаѣиіае Тевіаішіііі δ. 1Ъ (̂іегЬ·^скри
жали Завѣта. 2 Корино. III , 3: ουκ εν πλαξ: λιθί- 
ναις, άλλ’ έν πλαξί καρΒίας σαρχίναις.. ПС па СКрНжа- 
лѣхъ каменныхъ, но на с&ріикалѣхъ сердца пло- 
ТЯНЫХЪ...— 2)==τυπόω, γλυφά»,: έγκόπτω, ВСиІро, ІИСІ(І0; 
отъ /αράστω, черчу, ировсх>у,аралѵг,р, поіа Іщргевча,

б
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іпвсгіріа, іпясиіріа, примѣта, знакъ, черта, сравн. 
черты лица, нравственные черты и под. — 3)= 
άκρ.βήί, αληθής, δήλος, ѵепі8, СѲіЧііВ. — 4)==εμψυχο- 

-ζώος; ѴІѴ118, зрігапв; οερκομαι == реіX. οεοορκα Зрщ 
рагііс. аорист. δρακών; сущ. δ δράκων =  драконъ, 
названіе тѣхъ миѳическихъ существъ, которыхъ 
прямою обязанностью было охранять, наблюдать 
даже и въ потьмахъ за чѣмъ н.=зрѣ-ти, над-зир~ 
ать. Здѣсь δέρκομαι съ винит. а(1νο1*Ъіа1.=^иі ех- 
ргітН іп ІаЪиІіа (ρίοίίδ) іогшав (греч. μορφή не- 
рестан. согласи, φ и μ) ѵіѵав ѵіѵшіщие іиеЩез. 
сравн. Вирг. Іогѵа Іиегі=свирѣпо въпллдѣтъ.— 
5)=μαψιδίως, μάτην, άλλως, Ігивіга, іпсазвит, δίιιΐίθ, 
понусту, зря.. — 6) ргаіиш; ανθηρός τόπος, лугъ.— 
7) ποντοπόρεіа рег шаге ^га(1іеіі8, шагіа регѵасіеш, 
моредодАЦіш. —  8) πρύμνη или πρύμνα, риррів, часть 
корабля нротивоноложная его носу, πρώρα.·— 9) циі 
паѵез сот-ріпдіі, паѵіиш іаЬгісаіог. — ΐθ)=ήλος, 
δεσμός, сіаѵиз, сипеи8, болтъ, клинъ. — 11) вм. 
εδωκαν, (1есІегип£=бъшг/сиш.ш.,— 12) или θαρραλέος— 
ανδρείος, τολμηρός, аисіах. Меі18.

Много церковныхъ гимновъ, ирмосовъ. 
Молитвъ написано ямбомъ; но славянски 
стихотворенія яти переданы прозаическою 
.(неразмѣренною) рѣчью съ точнымъ со- 
блюденіемъ не только расположенія пред-



163

доженій и реченій. но даже и начальнаго 
мѣста тѣхъ словъ, которыя поставлены 
впереди каждаго стиха для образованія 
акростиха. т. с. такого ряда стиховъ, въ 
которыхъ самые крайніе (οίκροι) звуки или 
буквы, слагаясь съ таковыми же на
чальными въ послѣдующихъ стихахъ, об
разуютъ требуемое изреченіе или сентен
цію''. Буквы эти въ греческой и очень 
часто въ славянской печати окрашены ки
новарнымъ (краснымъ) цвѣтомъ. Акрос
тихъ по славян. перев. крлегранесіс (нанр., 
канона. . еш же крдегрднесі’е си ц е к о ..) . Или: 
крлестрочі’е.

Ямбъ состоитъ изъ 3-хъ χρόνοι πρώτοι: одного 
начальнаго (краткаго) и двухъ послѣдующихъ 
въ слитности, т. е. одного долгаго, — ). Послѣ 
дактилическаго гексаметра самымъ распространен
нымъ размѣромъ и въ древности былъ ямбическій 
триметръ. Ямбическая двуслоговая (и только при 
сравнит. рѣдкомъ разложеніи долготы на двѣ крат
кости—^трехслоговая) стопа, по своей краткости, 
не всегда удобна для составленія того подраздѣ
ленія въ стихѣ, которое называется обыкновенно 
рітроѵ и заключаетъ въ себѣ нѣчто болѣе или ме
нѣе цѣлостное по смыслу въ предложеніи,— по
этому длд μετρον соединяются двѣ ямбическія 
стопы, что и. называется также диподіей. Три
метръ, слѣдов., заключаетъ въ себѣ 6 стопъ:



Этотъ размѣръ хорошо приспособляется къ изло
женію въ стихахъ всякаго содержанія даже и 
обыденно разговорнаго, почему и употребляется, 
напр., въ комедіяхъ, трагедіяхъ, басняхъ и под. 
Впрочемъ въ вышеприложенной схемѣ онъ да
леко не всегда встрѣчается въ греческой поэзіи, 
а обыкновенно короткіе могутъ замѣняться дол
гими слогами (а иногда и долгіе разлагаются 
на два краткіе). Замѣна краткихъ долгими въ 
ямбическомъ триметрѣ позволительна только въ 
нечетныхъ стонахъ (т. е. въ 1, 3 и 5-ой). Ямби
ческую же строку безъ всякихъ замѣнъ краткаго 
долгими принято называть ямбической ісксиподіеи, 
—это и есть вышеуказанная схема, составляющая 
латинск. йенагіиз ѵегзиз. Напр. у Горац.

ВеаБіз іііе, диі ргосиі ие§оШз

т. е. Блаженъ тотъ, кто вдали отъ суетныхъ
заботъ...

Въ греческомъ, какъ сказано выше, такія гекса- 
подіи довольно рѣдки, а употребителенъ ямбичес
кій триметръ. Напр., акростихъ Св. Косьмы Ма- 
юмскаго къ его канону на Богоявленіе Господне:

Вάπτρτ[Λ<χ ρύψις γηγενών άρ.αρτάδος.

Τ. е. Крещенье— омовенье отъ грѣха людей. 
Здѣсь въ 1-ой и 3-й, какъ стонахъ нечетныхъ, 
допущены долгіе слоги (но положенію) вмѣсто 
краткихъ: βχτττ и ψΐ7-|-γγ|.
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Примѣч. 53. Въ вышеприведенномъ акрос
тихѣ заключается 29 буквъ и, слѣдов., въ этомъ 
канонѣ всего 29 отдѣленій (съ начальными крас
ными буквами): 8 ирмосовъ и 21 тропарь, рас
положенныхъ въ такомъ порядкѣ, что 1-й ирмосъ 
начинается СЪ β (βι>θο5 άνεκάλυψε... ГЛукННЫ ОТБЫЛИ 
КТЬ..), 1-й тропарь этой же пѣсни— съ а (?Аоа;л 
τον οΟαρέντα... ЙДДЛМ ІІСТлѢвШДГО..), слѣдующій Тро- 
ііарь СЪ буквы π (πυρί τής θεότητος.. ОГНСЛѴА ІіОЖССТИЛ..) 
и проч., что и составитъ первый слогъ акростиха 
βαπ. Разумѣется, въ славянскихъ 29 отдѣленіяхъ 
того же канона начальныя буквы только тогда 
соотвѣтствуютъ греч. акростиху, когда тропарь 
или ирмосъ начинается собственнымъ именемъ 
(натір. 1-й троп. „Адама41, ирмосъ 5-й: ΊησοΟς о 
ζωής αρχηγός., ІИСуС'Л ЖИВОТЛ НАЧАЛЬНИКИ.., 1-й ТрОД.
9-й пѣсн. Ααβίδ.. Длвиде). Выполненіе акростиха 
на начальныхъ буквахъ ирмосовъ и тропарей ка
нона не могло не произвести нѣкоторой искус
ственности въ построеніи или расположеніи пред
ложеній и отдѣльныхъ реченій греческаго текста, 
что въ свою очередь замѣтно отражается на бук
вальномъ славянскомъ переводѣ, какъ бы оттискѣ 
или снимкѣ съ греческаго текста, представляю
щемъ поэтому преимущественно въ канонахъ не' 
совсѣмъ обычныя славянскому языку конструкціи 
и словосочетанія. Настоятель и даже каждый вни
мательно молящійся мірянинъ можетъ, зная акрос
тихъ къ канону, слѣдить и безъ книги за пол
нымъ вычитываніемъ канона, но, конечно, это 
примѣчаніе относится только къ службамъ, со-
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вершающимся на греческомъ оригиналѣ. Намъ 
же знаніе греческаго акростиха и притомъ не въ 
переводѣ можетъ только указывать на общее 
число ирмосовъ и тропарей. Напр. на Св. Пяти
десятницу акрост.: πεντηκοστήν έορτάζωμεν (пятиде- 
сятницу да празднуемъ!) содержитъ 21 букву, т. е. 
8 ирмосовъ и 13 трои., а буквы перевода совпа
даютъ ТОЛЬКО ВЪ ОДНОМЪ 1-МЪ Іірм. (πόντω έκ«λυψ=...
понтсьих покры...).

Въ греческой (византійской) литера
турѣ установилось, особенно со временъ 
Ов. Григорія Назіанзина. стихосложеніе 
не придерживающееся количественности 
слоговъ, но руководящееся преимущест
венно числомъ слоговъ (силлабизмъ) и уда
реніями въ словахъ (акцентивные стихи). 
Въ иепрлидичесюіхъ гимнахъ Св. Григо
рія мы видимъ первѣйшіе памятники то
нической греческой поэзіи. Такимъ обра
зомъ Христіанская церковь сдѣлала рѣ
шительный шагъ, прекративъ совершенно 
уже ослабѣвшую связь с/ь квантитив- 
нымъ принципомъ стихосложенія, господ
ствовавшимъ въ греческомъ языкѣ съ са
мыхъ древнихъ поръ его оішкп, лиризма 
н пр. Однакожъ риомованныхъ стиховъ 
мы еще не встрѣчаемъ нокраішен мѣрѣ
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въ числѣ тѣхъ пѣснопѣній, которыя вошли 
въ составъ церковнаго православнаго бо
гослуженія. тогда какъ въ римско-като
лическихъ бревіаріяхъ, кантіоналахъ. (кан- 
тычкахъ) и под., риѳмованная тоническая 
поэзія нашла многообразное распростра
неніе. Напр.

ІЗіез ігае, (Ііез іііа 
Я οίνοι ваесішп іп іаѵіііа.

Т. е. День отмщенья, день реченпый *)
Рушитъ міръ во прахъ сожженный... 
Лисіех еіт>‘о с и т  зейеЪіІ,
(іиісічиісі Іаіеі асІрагеЬЯ...

Т. е. Сѵдія когда возсядетъ
Всяка тайна вьявь предстанетъ...

Въ отой трохеической диподіи {трохей —  стопа 
обратная ямбу, т. е. —  ударенія совпадаютъ 
большею частію съ слоговою количественпостію, 
хотя и метрическій ісідіб не всегда приходится 
на долгій слогъ. Одни изъ подобныхъ стихотво
реній во всѣхъ своихъ строкахъ оканчиваются 
парокситонически, наир.

<ЗиісІ 8іші шібег Іиш (Нсіигиз,
Ои.ш раігопиш го^аіигиз,
Сиш ѵіх 8І1 зесигиз...

а другіе имѣютъ, обыкновенію послѣ двухъ срио-

*) Здѣсь (Ііез (аіоиск.· рода) въ смыслѣ сііез соп8і> 
Тиіа, деііь назпаченныіі, срокъ; - ·, ·.,
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мованннхъ строкъ, третій, какъ бы припѣвъ 
(геіѵаіп), оканчивающійся окситопомъ, папр.

Ьашіа 8іоп 8а1ѵа1огет 
Ъаисіа сіисет еі разіогет 

Іи Ііутпіз еі сапМсіэ.
Уиапіит роіез, Іапіит аисіе,
(^иіа та]ог отпі Іашіе,

Νβο Іаисіаге виШсіз и пр.
Но и ударенія въ этихъ стихотвореніяхъ пе всег
да просидически вѣрны, особенно въ произведе
ніяхъ позднѣйшаго времени. Такъ:

Уіг іпсіуіе Віапізіае,
Ѵііа 8І§пІ8, равзіопе,
РІеЬеш Іиаш, разіог Ьопе,
Роѵе ЪепеЛісІіопе,
(тиЬегпа ргоіесііопе,
8а1ѵа вапсіа іпіегсеззіопе!

Иногда стихосложеніе имѣетъ въ виду двоякую 
цѣль: и указаніе ритма при чтепіи (гесііаііо) 
гймна, и обозначеніе остановокъ нѣсколько от
ступающихъ оть ритма при пѣніи хоромъ этого 
же стихотворенія:

ІІі циеапі Іахія 
і&зопаге Й1згі8 
Міга ^езіогшп 
і^шниіі Іиопіт,
8оІѵе роііиіі
ЬаЫі (1аЬ]і) геаіиш и ир.

Какъ извѣстно, гимнъ этотъ, составленный Пав
ломъ Діакономъ въ восхваленіе Св. Іоанна К.рес-



тителя (Варіізіа), послужилъ начальными своими 
слогами къ названію нотъ: иі, ге, т і  и нр. Но и 
въ числѣ латинскихъ гимновъ есть много периѳ- 
мованпыхъ съ классическими размѣрами. Напр* у 
Св. Амвросія Медіоланскаго сапфическій ѣепсіеса- 
8у11аЪи8, имѣющій въ четвертой строкѣ и ѵегзиз 
Айопіиз:

СІігііѣе, сипсіюгит сіошіпаіог аіше, 
Раігі» аеіегпі цепІіЪиз аЬ оге 
Зирріісит ѵоіа рагііеі* ас Ііутпит 

Сегпе Ъепіцииз! и ироч.
Сравн. оду Горація, панр., ,Таш заііз Іеггіз...

Или (но образцу, панр., СаНісш. II, 21,— 
ямбическая диподія у.а-α στίχον,= и о  8 слоговъ въ 
строкѣ: Ѵегзиіа Ігаиз еі саііісіа.. Пруденція):

Изъ Вгеѵіагіиш Кошапиш:
Вегит сгеаіог орііте,
Весіощие позіег, аззрісе,
Νοδ а циіеіе похіа 
Мег808 зороге ІіЬега!
Те, Запсіе Сіігізіе, розсішиз,
Ідпозсе сиіріз отпіЪиз!
Асі сопіИешІит зиг&ітиз 
Могазцие посііз гитрітиз и нр.

Встрѣчающіяся въ ямбическихъ стихотвореніяхъ 
Св. Амвросія риѳмы подобны тѣмъ случайнымъ, 
а быть можетъ; и намѣреннымъ созвучіямъ, кото
рыя попадаются, напр., даже въ асклепіадическихъ 
одахъ Горація при цезурѣ: еѵйаіа гоііз Ц раішацие
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поЬіііз. Теггагиш (Іошіпоз || еѵеіііі асі ііеоз... 81га- 
Шз пипс алі адиае [| Іепе саріК засѵае... и нр. *).

Но гіогпн Св. Амвросія, написанные по схе
мамъ Горація, Катулла и др., не вошли въ со
ставъ нашихъ богослужебныхъ книгъ; нижеслѣ
дующій жо употребителенъ и въ православной 
церкви:

Те Гейш Іаисіаітшз, Те Ботіпшп попй- 
іетііг. Те аеіепіит Ра(тст огппіз Іегга ѵепс- 
гаПіг. ТіЬі опшез апдеіі. ТіЪі соеіі1) е1 ипі- 
ѵегзае роісзіаіез 2), ТіЪі СЬегиЬіт сі Зегаріііт 
інсеззаЬіІі3) ѵосе ргосІатапР 8аііс1ия, 8ансѣиз, 
Йапсйіз Ботіииз Г)еиз ЗпЪаоПі! ріопі зтК соеіі 
сі іегга таіезіаііз £Іогіас Тиае. Те £Іогіозиз 
арозіоіогит сііоѵия, Те ргорІіеЫчіт ІаисІаЪіІіз 
питсгиз. Те та гіу ги т  сашІісЫия4) Іаисіаі 
схсіѵГиз. Те рег огііет Іе ітап іт  яапсѣа соп- 
йШ.иг ессіезіа—Р а іге т  іттеп зае таіезШ із, 
ѵепегапсіптг>) Ншт ѵсп іт сі ипіетп Р іііи т 
8алс1ит ^чο^^1с рагасіііит 8рігкшн. Ти, гех 
§1огіас, СІігізѣе, Ти Раігіз зеіпрііеітшз сз Рі- 
Ііиз, Ти а (Я ІіЬегапсІит зизсеріигиз °) Ію тіи ет 
пои Іюітиізіі Ѵіг§іп:я и ίο г и гл. Ти, сіеѵіеѣо нюг- 
ііз асиіео, арітиізіі сшІепІіЪиз ге£па соеіо- 
ги т. Ти асі сісхіегат Όοΐ вссіез іи ціогіа РаР 
пз, Тийех сгесГтіз еззе7) νοιιίιιπι-}. Те сі^о

*) Такія же ό[/3'.οτέλε·ϋτα 
пентаметрѣ. напр. Мимнермъ: '  
τ α ϋ τ α  р ЛІГі п и  ГГр р ц

в с т р ѣ ч а ю т с я  и н о г д а  и  в ъ  
ίθνα-τ,ν, Зті || [λψΛ~\ 

с т ) ) О К П  1 п  Г),
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ςααο&ιιηηΐ8, іиіз Іатиііз зиЪѵспі, С]иоз ргасііозо 
зан&иіпе геііетізіі. Аеіегпа Гас си т запсіІ8 
Іиіз іи §1огіа т іт с г а г і  8). Ваіѵит іас рориіит 
іииш, І)отіпе, еі Ъепесііс Іюгссіііаіі іиао. Е і 
ге§е еоз оі ехіоііс іііоз υ$ςπο іи аеіспиип! 
Рег віп&иіоз сііез ЬспеЛісіпшз Т о 9) еі Іаисіа- 
иіи8 потеи іии т іп заесгііит еі іи заесніиш 
заесиіі. Оі§паге, Вошіпе, сііе ізіо віпо россаіо 
1Ш8 сизіобігі. Мізегсгс позігі, Вошіпс, піізе- 
гегс позігі! Кіаі тізсгісогсііа іи а, ІУотіпс, ки- 
рег ІЮ8. диетасітосіит зрегатиз іпТс. Іп Те, 
Ьотіпе, зрегаѵіп ), иоп сопіишіаг іп асіег- 
пит. Атеп.

1) Соеіит во множ, не употребит.; только 
у Лукрец. (II, 1090) встрѣч. соеіі. каковую форму 
удерживаютъ и христіанскіе писатели въ смыслѣ 
псбоэюитсли—соеіііез. — 2) силы— греч. δυνάμεις у 
христ. латинск. очень часто перевод. слов. ѵігіи- 
іеё.— 3) въ слошшск. переводѣ множеств. >число= 
άπαυστ&·., άν,άματοι, ішіезіпепіез. іпІаіі&аЪіІез, Іаззііи- 
(1іпІ8 ехрегісз. Иногда множеств. число у насъ 
перевод. единств. и па- оборотъ: Ъозіез ісгда  уег- 
Іегіш!.. обратили тылъ.— 4) ЗД ѣсъ = έπ ιεικής, ευγνώ
μων. ριιπίδ. іпіе<2,еі·.— 5)=ѵепегаііоне еі геѵегепііа 
сІІ£іш8=с=(Іа:гг0;, αίοέ̂ ιμος— С)=іп зс гесеріигиз, иі 
іиит арпозсепе іасіит з. сіеѣііиш, άναδεςόμενος.—  
7) иопппаііѵ. сит тппіііѵо=вѣрятъ, что Ты пріи
дешь судіей.. — 8) по славяпски царствованіи—  
ге^иаѵе. Сравн, выраженіе тропаря: МО да цдр- 
СТіЛіО Вй ІеьК... ώς βχπΛεύια) εν σοί...— 9) у ЦерКОПЕГ.
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писател. ΒβηβίΗοο=ευλ:γέω, εϋφημέω, сочиняется и 
съ випительп.;— 10) Но славяпск. переп.=8репі- 
ШП8 или врегаѵіпшз, и ниже пои сопГшнІетиг 
или— пе сопйпніатиг.

Самый употребительный метръ въ ка
нонахъ (Іоанна Дамаскина), въ молитвахъ, 
акростихахъ и под. есть ямбическій три
метръ (см. предъидуіц. §). Наггр., въ по
слѣдованіи Св. Причащенія (ακολουθία 
της αγίας ρ,εταλήψεως):

1. Μέλλων φαγεΐν άνθρωπε, σώρ.α
Δεσπότου

Φόβω 1 2) πρόσελθε, [λή φλεγτίς 3), πυρ
τυγχάνει.

Θειον δε πίνων αιρ.α προς ρ.ετουσίαν 4)
ΙΙρώτον καταλλάγηθι5) τοΐ'ς σε λυ-

ποΰσιν,
Επειτα θαρρών 6) μυστικήν βρώσιν

φάγε.

1)0днократн. аор.=вкусить, сошесіего; сравн. 
лат. 1а-ще8. 2) См. прим. 15.— ,‘>)=у.зао), ζω-υρεω,



№

сошЬ-ш'о; сравп. ?λός, Йац-і'аге, Й ат-та , вмѣсто. 
ік£ -та , пла-мень.—·4)=*/.οινωνί<κ, соттипіо, соп- 
зоіѣіит. — 5) гесопсіііог, іп «таііат гесіео; здѣсь 
съ дат., но можетъ сочин. съ προς и ішнит.— 0) 
сравя. θύρσος или 0ра7ос=дерзкъ—нѣм. (Ігеізѣ

ІТргімѣч. 54.— а) Обычная цезура въ ямби
ческомъ триметрѣ находится послѣ двухъ стопъ 
съ половиною (называем. репіЬетішегез):

τίνας ποθ1 έδρας '| τάσδε αοι θοάζετε^ 

τ. е. что з:і собранье | у меня составили? 
Или: Χαίροις Άνασσα, [μητροπαρθένον κλέος.

Рлд&іса Плрнцс, литсрод'Ьиажнилл сллко! 
Или ΓΙυρσω καθαρθείς [μυστικές θεωρίας

Шгнедѵ/, очнірсл тайнаго зрѣні’л...
б) Другая цезура, послѣ трехъ съ полови

ною стопъ и называемая ІіерЫ Ііетітегез (έφΟημι- 
μερής), въ классическихъ драмахъ встрѣчается при
близительно въ четыре раза рѣже первой, но у 
церковн. писателей она почти столько же упот
ребительна, какъ и первая. Напр.

Ή  γλωσσοπυрσό[μορ<роς |І' Πνεύματος
χάρις

Лзыкоогисижрдзнлл Д^а влагодать..
Или: Ίλύν γαρ έκτινάξας δμματος νοοΰ...
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ТмЛ7 ко отрлс» очесе оуллпдго (т. о. отъ 
или изъ очесъ ума)..

в) Сравнительно рѣдко и въ церковныхъ 
пѣснопѣніяхъ попадается цезура послѣ первой 
стопы съ половиною. Напр. у Софокл.

τό ποιον; 

Или: Λέγουσιν*

ΐ εν γάρ πόλλ1 άν έςεύροι
μαθεΐν.

εις αιώνας ευλογητός ει.
Глдголюфіілѵл: но вѣки кллгослогкнл еси.

г) Наконецъ, встрѣчается цезура и послѣ 
четырехъ съ половиною стопъ, ото такъ пазываем. 
йпаііз агарМшасег (конечный обоюдудолгій (— 
^  или йпаііз ’егеііси?. Напр.

Νάουσι ρείθροις έκπλυθεΐσα, πταισ
μάτων

Των - πριν πέφευγε...
Тск̂ ірилАИ стр^лмі ш\ыкшііиь, прегрінііс- 

иій 'п р ш ш у л  оукѣже...
Или: Ώ ς γάρ σέσωσται πυρφοροΰσα, ΙΙάρ-

9 ενός.
Л и т  НО СПЛиСгЪ ОГНЬ ІІОСАІ|ІІІ, Дид...

Слѣдовательно, цезуру послѣ первой стопы съ 
половиною, можно называть іпіііаіів ашр1ііЬгасЬу8, 
т. е. начальною обоюдократкою ! _
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ІІрим. 55. Слѣдующій стихъ изъ Софокла можетъ 
представить для памяти всѣ цезурныя дѣлепія въ 
триметрическомъ ямбѣ акапкистпипескомъ (въ ко
торомъ каждая пара стопъ произносится съ метри- 
чеек. ісѣіьч, по Горац. ребе £ег регсиччо).

(В) (а)  ̂ (6)  ̂  ̂ (г)
2<Λ>τηρί.: βαίη λαμπρός ■ ώσπερ | ό|Λρ,ατι.

11. Ιίρο του υ.ετασ/εΐν 7) της φρικ,ώ-
οους Ν) Θυσίας

Του ζο)οποιοΰ σώ[χατος. του Δεσπότου 
Τωδε πρόσευξαι τω τρόπω [/,ετά τρό

μου 9).
7) раіѣіеерз нищ, μεταλαμβάνω. Глагольт подобн. 

(раіѣШѵ. н. &епегІ5) значенія порусски обыкнов. 
требуютъ послѣ себя предлога съ падеж.; впро
чемъ и οιψην жаждать, нШге. έ-'.θυμεΐν и др. пе- 
ровод. иорусск. безъ предлога. Ііаир. ..δ’ψώοάν μου
ггѵ ευτεβείαςψυχήν
ΛΛΟΙΟ ШГОЧССТМі ПАПОЙ

ѵ νάματα... г»іДЖЛуі|іуЮ Душу 
КОДЛЛМІ... здѣсь род. ευοε- 

βεία; ^ріеіаЫз, геіщіозйаііз, δο-ότητος) риторически 
поставлю въ срединѣ иредлож. въ замѣнъ анафо
ры, ^=; душу мою, жаждущую (благочестія) —
благочестія напой водами; второй род., служа до
полненіемъ къ сѵщ. водами, принимается мета
форически, а первый къ, гл. δ-.ψάω—въ буквальн. 
смыслѣ. .Сравн. Илат. (ЕекриЫ. 8): -όλις ο-.ψήσασα 
ελευθερίας.; Въ Еващ\ однакожъ διΐφάω ...-въ перен. 
смыслѣ сочйн. И съ .винит.: μακάριο'. & πεινών-ες
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χαί διψώντες τήν δικαιοσύνην...—  8) Смотр. стр. 114, 
подстр. прим.—9)==?4(Ьс, ^ος, τάρβος, (гешог, трясъ, 
трепетъ.

Ш. Στίχοι του Μεταφραστοΰ:
Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινοονίαν,
Πλαστουργέ 10), ρ,ή φλέξτρς ρ.ε τ?ί μ.β-

τουσία*
Πυρ γαρ υπάρξεις τους αναξίους

φλέγων,

1Αλλ’ ουν καθαρόν и ) έκ πάσης ρ,ε
κηλίδος.

ΙΟ)—-πλάστης, йсіог, сгеаіог, соікіііог. — 11) 
καθαιρώ сочи π. и съ род. безъ предл. έκ, ά-ό. Въ 
каноп. иа Воголвл. перевед. ше(1іо—раяніѵ. форма 
дѣйствительн. залогомъ: ...καθαρσίων οε ως Θε:ς
μή δεόμενος, τω πεσόντι (для падшаго, ИЗЪ-за пад
шаго. (Іаі. сотто(іі) καΟκίρεται (очищается) εν τω 
Ιορδάνη... ЩЧНІ|ШГЖ Ж Л\И0 ГіОГА НС трепул (не
нуждаясь, пои е^епз), плдшлго шчнцідсгл ко Іордлпѣ..
Словомъ падшій ((іеіарвиб, рі\ зігаіиз, аЬеітап8= 
καταπεσών, κχτσλισΟείς, κατενεχΟείς, съ «епеі. аерага-
Мѵ.) перевод. іі аор. ρεόσας: ііадшіа же ота жизни
ІіЙ ССН ІІАІірлКІІ.. ρεύσαντα ζοιης ίθυνε προς ταότην 
Ξ···ι гдѣ ζωΓ,=θεοφροσόνη, δσιότης, εύλαβεια ττρος το 

Οε».ον, τ. е. ѵох шесііа, см. нрим. 3.



ІТримѣч. 56. Особый видъ брахилогіи нреи- 
муіц. при отвлеченныхъ понятіяхъ взаимно себя 
не исключающихъ, но понимаемыхъ относительно, 
заключается въ томъ, что гез ропіиіг рго (Іеіес'и 
геі (когда ея собственно пѣтъ): и-’ ανάγκης σιγώ, 
γιγνώσκων ήμετερ ιν ούναμιν.. но необходимости молчу, 
зная нашу силу (т. е. безсиліе). Νοίο ехізіігнез, 
т е  аф'иіогет Ьиіс ѵепіззе, зесі аисіііогеш (т. е. 
послѣ зес!=ѵо1о ехіз-ітсз) и ир.

§ 34.
Изъ канона на Рождество Христово, 

ирмосъ 6:

Ναίων [) Ίωνας έν ρ,υχοΐς1 2) Οαλαττίοις 
Έλθεΐν έδεΐτο και ζάλην 3) ά,παρκέσαι4)· 
Νυγεις 5) έγώ δέ του τυραννουντος βελει(>), 
Χριστώ προσαυδώ7)) τώ κακών άναι-

9*4 *)
Θαττον μολεΐν 9) σε της έυ.ης ^αδιψ-ία,ς10).

1 )=κατσικέω, Βιατρίβω, ІіаЬІІО, ѴІѴО.— 2;='.ευΟ-
μών, І0С118 оссиНиз' 8. аМііиз, гесеззіш, σκοτεіѵЬ;
тάικς,. почему И ПРОИЗВОДИЛИ отъ νυκτός (νύς) ѵеі-
Іепсіо инаін Шегат ѵ іп μ; производили и отъ
μυσς ο!κος=трущоба, ПОДіЮЛье.— 3)=ταραχή, άελλα,
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ргосеііа. ЛіиЬо=вихрь, кипячепіе, бурленіе, отъ 
£έω, іег.ѵео, ЬиНіо; отк.. ζηλωτής, ЗИДОТ'/ί, аетиіаіог, 
8С сШ ог= ^0·^ ;, μιμητής, ітііаіог. Сраіш.. Дѣян. 
22 ‘ϊ:-ζηλωτής ύπαρχων. του Θεοΰ, зесіаіог Веі, ζβίο 
І)еі ассеіізиз, репмнтель сыіі КГкій..— 4) Только въ 
эТомъ мѣстѣ у I. Дамаскина а^ару-еса· (собств. 
зііШсіі, загі» езС достаточествуетъ) поставл. вм. 
обыкновеннаго έ-αρκεται ргорпізаге, (Іеіеініеге аЪ... 
Сравн. άρκεω и лат. атсоо, агх~ замокгь=защ ита, 
отраженіе; прійти ашашссл, т. е. чтобы при
шелъ; подобную же конструкц. съ неопредѣлен
нымъ паклоненіемъ при глаголахъ, требующихъ 
союза чтобы, что (еопзеспЛѵ.), см., папр., въ 
Литург. Улат.: и«ке тдііо лм'р'л «о-ѵмоііил'л еси, лко 
и Сына Тио<гго единороднаго ддтп, дл нсліі7. пѣр^й...
ος тЬѵ ν.ό-μζΊ ооу сит(о; ήγά~ητα; ((Ιίίοχίδϋ), ω?τε τον 
μονογενή иои ѵ'.Ьѵ осуѵх» (ιιΐ іііішіі Іии т ітщенйлпп 
сіагез... до того, что-даже Сына...) Ъг τ,ν,ζ Ь τ.\ζ-Αѵ- 
ων... ^-.ό) аор. страд. ОТЪ ννοοω =  κεντέω, с/.ατορέω, 
колю, риіщо, δίίιηιιΐο, ѵиіпего; οτρύνω, іік іѣо, іп- 
зіІ£о. —  β)=ά*/.όντ·.ον, οϊστό;, Ьеіиш, іасиіиш, дро
тикъ^—стрѣла.—-7) айккіиог, обращался, умоляю, 
т. е. зеіізи ргаедпапіл съ иослѣдующ. ассиз. сиш 
ІПЙПІѢ ~  8) — ?ονευς, καΟκφετης. іпіегіесѣог, Іпіе- 
гетріог, еѵегзог.— 0) аор. 2 εμολον (βλώοκω): рго- 
рего, ассес1о=77:£уо'о>, τηοοοίρ/ομαι.— іо) оЪ шеаш 
зосогсііаш, зе^пШ ет,—при (έ-ί) моемъ легкомыс
ліи, безпечности; μολεΐν какъ-бы=Ьг«аѵ встрѣтить 
^-ροτ-ελαζεοΟκ^ подойти къ моей...
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И р м о г ъ 7:

Τώ παντάναζτος п ) έξεφαύλισαν і2)
ποθώ із)

Άπλητα14) θυρ,αίνοντος ήγζιστρ ωρ.ένοι15) 
ΓΙαΐδες τυράννου δύσθεον 1β) γλωσσαλ

γίαν 17)*
Οίς εΐζαθε 18) πυρ άσπετον19) τω

Δεσπότ/)
Λέγουσιν εις αιώνας -ευλογητός εΐ.

11) Всеі|Арж, отпіит гех.—12) έκοαυλίζω=οαυ- 
λίζω, рго піііііо ЬаЪео 8. (Іисо, врегпо, пи во что 
ставлю.—13) сердечное влеченіе, увлечепіе; тоска 
по ч. н.=сІе8Іі1егшт и съ- §епе1. оІуесі.=русск. 
съ предл. но, къ. ІІлат. (Крат.): πόθος αυ καλείται 
(5 ίμερος), σημαίνων ой παρόντος εΤνα·., - άλλα του άλλοθι
που οντο; καί ά-όντος., поп а(1 ргаевепв (]иі(1 геГег- 
Іиг, 8в(І а(1 і(1, ηιιοιΐ іп аііо циоріат Іосо ѵегвеііи* 
аЦие аЬвіІ. И по этой этимол. какъ-бы отъ нар. 
ποθί==που, ·гдѣ-то.— 14) іішпепзит, ненасытно, не
измѣримо.—15) собств. подцѣпляю крючкомъ удоч
ки, подхватываю; въ страд. з. ііа (Іеііпеоі·, пі 
е1аЬі, ейп&еге пои роззіт, ѵеіиіі рівсів Ііаіпо (άγ- 
./ίοτρω) саріпз.—: 10) ішріи8, безбожный; равнозп. 
^υ-σεβής, ІІО славянск. ЗЛОЧестивый: τότε ’Ыоа; с 
'̂ υσσεβής, φιλαργυρίαν νόσησα;.; 'ЮГДЛ І̂ ДЛ З'ОЧССТНВЫЙ
£рекролювіслѵл ікдугоішк...—  іт) наглость, реіи-
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Іапііа 1іп£иае. Іоциах таІеЛісепііа. —  18)=υπο*/ω- 
ρέιο, υπακούω, оЬоеіІіо (оЪ-аисІіо), себо, раѵео.—19)== 
άφθονος, άπειρόσιος, іттепниз, іттапіз, лнейаЪШз. 
Констр.: παΐοες, ήγζ'.στρωμένοι (охваченные, ехаевіи- 
апіев) ποθώ (къ) παντάτακτος, έφαύλισαν ούσΟεον γλωσ
σαλγίαν (оіІіозаш І)ео ЫазрЬетІат) τυράννου (можно 
ούσθ-ος согласои. съ τύραννο; для избѣж. въ пере
водѣ Ьураііа^е аф'есііѵі (см. стр. (50, подстр. нрим.); 
сі; (каковымъ, имъ-то) εικαΟε (севзіі) πυρ άσπετον. 
λέγουσιν (сапеиШшз, (іиш сапіаЬапі) τω Δεσπότη...

Ир мо с ъ  0:

Στέργειν ι) μέν ημάς ώς άχίνδυνον2) φόβω 
Ραον σιωπήν 3)’ το; πόθω 4) 8έ, ΙΙαρθένε, 
'Ύμνους ύφαίνειν συντόνως 5) τεθειμένους
Εργώδες6) έστιν άλλα *και 7)? Μήτερ,

σθένος
Όση πέφυκεν 8) ή προαίρεσις9)? δίδου.

1) Ирп подлежаіц. неокопчат. паклон. (στέρ- 
ѵггѵгггіуагсаѵ, (Іііідеге, атаге) греческ. винителън. 
лица соотвѣтствуетъ славяпск. дателытомѵ (іілмъ= 
ημάς). Нанр. βασιλευειν βασιλέα εΐναι— ге^паге ге§ет 
екзе—царствовать царю. Впрочемъ н въ греч. 
встрѣч. дат.: ώρα ήμΐν (ήμάς) προσερχεσ&αι.— 2) ακίν
δυνος =  άοεης, έν ασφαλεία ών, ασφαλής, ακηδής, регі- 
сиіі ехрегз, іисоіишів, іиΙιιε; такъ какъ прилага
тельныя, сложныя съ ά ргіѵаііѵ., требуютъ при
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собѣ родительнаго падежа (сравн. у Демосо. έν 
άκινδύνω “παντός αισχρού γενεσΟαι), то ПОСЛѣд. φόβω при 
переводѣ нельзя ставить въ зависимости отъ этого 
прилаг. (безопасный отъ страха, ехеіпріи» Іітогі, 
ѵасиив т е іи  и под.); здѣ>сь дат. ©όβω нараллел. 
послѣд. "όΟω; быть можетъ вмѣсто дательн., не 
парушал стиха, слѣдуетъ читать φόβου.— 3) Во 
ВСѢХЪ ПОЧТИ Переводахъ ВИН. σιωπήν (=σιγήν, 8І-
Іепііит) принимается за прямое дополн. къ гл. 
στΙργειν, любить, предпочитать молчаніе, ашаге 8І- 
Іепііиш, іасіііиз еві Іасеге и проч. Въ нѣкотор. 
изданіяхъ читается σιωπή, сіаііѵ. шосіі =  нарѣч. 
молчкомъ, въ молчапіи, ѣасіѣе, зііепііо, подобн. 
άν.ήν, άκέων. Въ слав. иер. оудовѣс молчаніе; быть 
можетъ этотъ винит. σιωπήν есть тоже асІѵегЪіаІів, 
подобн. αρχήν =  ргінсіріо, іпіііо (вмѣсто котораго 
ВЪ Нов. Зав. обыкновенно απ' αρχής, έξ αρχής), δί
κην, шоге, іп шосіиш, подобіемъ, Нообычаю; κύκλον, 
іп огЬет и пр. — 4) См. выше, ирм. 7, 13.— 5) 
спротлшшо, вш ита сиш сопіепііопе, ііа иі піЬіІ 
гешіиаз сіе сопіепііопе, съ постояннымъ, неослаб- 
НЫМЪ усердіемъ (ίβηθΐ*β)=έντόνωςν—  6)=·:πιμόχθως, 
καματώδες, (ІіШсиІІет, оретове, тоіезіе.— 7) Союзъ 
καί можно бы, не нарушая метра, замѣнить осо
бенно при зват. падежѣ междоим. ώ, чѣмъ и изъ 
славянск. устранился бы искуеств. омонимъ — н, 
Мдтіі, съ послѣдующ. винит. снд» (σθένος). Вообще 
чрезвычайно точная передача по славянски даже 
мѣстъ въ предложеніи греческ. частицъ про
изводитъ для слуха нерѣдко двумысліе; такъ, 
не ІІО АЖ€ . ІірІАТ» ΙΙΑΛΗΤΖ ЮНЫ А ... ου γάρ, οΰς έδέ-
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вЯтЭ (т. е. 7.л;/-ѵоς, ііеціь) φλέγει νέους (игіі, сбіпіж- 
ΐ'ίί ^іѵенез 8. нйоісзсеіііоя)... однакожъ въ русск. 
и славянск. непосредственно за отрицаніемъ т  
союзъ безъ сліянія не ставится.— 8) -εφυ/лѵ, іпві- 

а шіНіга, паѣигае ѵі сошрагаШз, оіѣиз. арБ- 
иісііпе паііѵа. — 9)=γνώμη, θέλημα, ргоровіНит, ѵо- 
Іипіав, аЯРесііо, Йеіесіиз— ~рЬ ετέρων αίρεΐσΟαι, πρζν.ρί- 
νειν, ех рІигіЪив геЪиз ипат цнашіат розі сІеІіЪе- 
гаБонет еіі&'еге, ас ееіегіз ргаеГегге. Констр. ир
моса: и (хотя, съ одной стороны=|/.гѵ=диі(1ет) 
любить намъ отъ страха (ргае 1;ітоге) удобнѣе 
молчаніе (или въ молчаніи, безмолвно)·—такъ вѣдь 
безопасно (Санциаш, ιιί пои регіеиіозиш), но (а съ 
другой сторопы) вслѣдствіе благоговѣйнаго уми
ленія или любви къ тебѣ, о Дѣво, со-чинять гим- 
пьг, хотя бы сложенныя и съ величайшимъ усер
діемъ, тяжело. Но, о Мати, подай же (намъ) и 
силу (соотвѣтственную, ѵігез биае яіпѣ рагез) за
родившемуся изволенію. Слов. ή ττροχίρεσις можно 
ионимать и относительно Матери Божіей (како
вымъ будетъ для насъ Твое избраніе, предпочтеніе) 
и относительно пѣснопѣвцевъ (каково опо по на
шей природѣ, іініоіе, ін^епіо).

Έπάν !) δέ τύ/τις της καλής μετουσίας 

Των ζωοποιών μυστικών δ со ρημάτων 2)) 
Ύμνησον ευθύς, εύχαρίστησον μέγα 

Και τάδε θερμώς 3) εκ ψυχής (*)εω λέγε*
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Δόςα σοι 6 Θεός, οόςα σοι ό Θεός
δό£α σοι о Θεόα.

1) изъ έ-г! и ά'ν=έ-ήν, έ-ειοάν (какъ изъ ε· 
и ό ί ν — ε ά ν )  розЦшші. ςπηιη, (ΐιιαίΐ(1θ=ές ου, а?’ ου, 
ές ών (ех ί[1ΐ0). έ-εί τάχ-.ττα и цр.=СГДа ЖС..—  
2)=οώρον, δόσις, χάρ-.ς, οοτίνη, γέρα;, (Іошші, ШШШ8, 
Ьопог. Въ пѣкот. стар. издан. Литургіи чит. δω- 
ρεεερευμενεν.. (вм. δορυ^ορουμενεν. см. стр.. 95, Ир. 
11)=іп (Іонія, я. (іп) ІюзНіз ^асгіз оЫа£ит=даро- 
посиагаго; гл. δωρεοερέω съ производи. часто встрѣч. 
у церкови. иисат. ІІапр. Григор. Нисскій: δωρο- 
βορία; επαγγελία, розІиІаНо, ашшпсіаіло шшіегит з. 
ІіозНао оЫаііопіз (приглаш., звонъ). Или: μετά μά
γων δωρεοερησεν ((Іопа οίΐ'ΐτ 3. ргаеЪе) χρυεεν */.яі λί- 
βανεν (нроизводили ОТЪ λίβω ИЛИ λείβω=Λΐ>ΐθ, каплю 
=ττάζω, щші Ліиз=ладанъ £иШз іпіпогіЬиз сісе- 
гіз ніа£шіж1іпе (ІезШІаі). — Л) въ иерен. смысл. 
саііііо апіто. апіепіег, аегііхч— Ьтоѵсо;. теплѣ.

Или: Ό  δούς τροφήν *) р-οι σάρκα σήν
έκουσάυς

Γ0  πυρ 2) υπάρχων καί φλέγων ανα
ξίους

Μή. δή καταφλέξης με, μή 3)— Πλασ
τουργέ- μου,
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Μάλλον δίελθε προς μελών μου συν
δέσεις 1 * 3),

Εις πάντας άρτους4), εις νεφρούς 5 *),
εις καρδίας,

Φλέςον δ’ άκάνθας των όλων μου
πταισμάτων,

Ψυχήν καθαρόν, άγίασον τάς φρέ-
νας β),

Τάς ήνίας7) στήριξαν όστε'οις ά[/.α,
Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα.
Όλον με τω σω συγκαθήλωσον8)

φόβω И пр.

1) Вип. τροφήν при дрѵг. шш. σάρζα персвод.
творит. π.—2) ττυρ среди, здѣсь предикативно къ
существ. муж. рода, что быв. даже и при преди
катива. прилат.: ουκ άγαθον -ολυζοιρανίη (пшііопіш
Ішрегіиш)... ИЛИ: оіу:г{ έν άνθρώττοι: ττώς ου ζάλον.—
видъ фигур. умолчанія (άττοσ'.ώ-ησ'.ς, геіісеиііа) гла
гола при μή: μή συ γε (τ. Ο. ταυτα είτ;ης)=Ηβ Тебѣ
бы... μή ταυτα (τ. ο. ποίηση;) ТОЛЬКО бы не УТО! 
μήτ-. γε (т. е. ύ-ολαβης или νομίσης) ОТНЮДЬ пѣтъ! 
Сравн.. извѣсти. Всргил.: ^иοн ομ,ο..! ужо л васъ..! 
— 3) или συνΟεσία, сот-ров-Шо.—4) сошра^ов, аріив 
οτιΙο=συναρμογή, αλληλουχία, соІиіегепНа шиіиа, вегіев 
гепии ііНеѵ не сотіехаѵшп—су-ставъ.—5) гепен,



почки, 
піл, си} 
5-, άνοια,
съ— φρων.— 7 ) собстп. χαλινός, ІіаЬепа, ІѴоепит, 1о- 
1*11111 (у зд а , ВОЗЖИ, УПрлжъ —  ρυτήρ).—  8) συγ-καΟ-

Нѣкоторътя молитвы изложены по гре
чески трохеическимъ размѣромъ, хотя 
пославянски онѣ переведены прозой и 
даже безъ означенія дѣленій на строки. 
Такъ, молитва предъ Св. Причащеніемъ, 
приписываемая обыкновенно Симеону Но
вому Богослову (Συμεών Ь Νέος Θεόλογος, 
Іипіог 11іео1о"из) составлена анакреошттс- 
к !мъ стихомъ, изъ 4 трохеическихъ ди
подій, при чемъ въ позднѣйшихъ сти
хотвореніяхъ вездѣ полный трохей, тогда 
какъ у Анакреонта 8-ая  диподія саіа- 
Іесіа іп зуІІаЪат. Напр. стих. 25 (по Бергку):

ΓΙώλε Ѳрт)/лу]? τί δή με ( λοξόν ό'μ-
μα,σιν βλέπουσα, и ироч,



Примѣч. 57. Изъ числа ανακρεόντεια (въ апа- 
креонтич. родѣ пѣсни) развѣ только очень пе 
многія могутъ принадлежать самому Анакреонту; 
большая же часть, а вѣроятнѣе— всѣ, суть про
дукты позднѣйшихъ подражателей Анакреонта, 
принадлежавшихъ разнымъ націямъ, при чемъ 
та или другая пѣсня быть можетъ и точно со
ставлена по образцу какого-нибудь подлиппаго 
стихотворенія. Ассекзіѣ (Іеііщие, говор. Бергкъ, 
ВугапМпогиш Ьошіпиш зеЛиШав, аиі ѵегйииш це- 
пеге іі8І сапШепаз іперПіа ріегипщие еі ветіЬаг- 
Ъагаз аіісіігіегипі:, хотя въ утихъ ανακρεόντεια и 
повторяются очень часто Іосі сошишпез, такъ 
опредѣлено характеризующіе поэзію Анакреонта: 
неугомонно - веселая старость, сила и коварство 
любви, увлеченіе виномъ и под. Нѣкоторыя изъ 
этихъ стихотвореній воспроизведены у пасъ, напр., 
Державинымъ.

Въ латинск. гимнахъ итого размѣра 
риѳмованныхъ или безъ риѳмъ саіаіесіия 
находится послѣ (5-ой диподіи. Напр.

ЗіаЪаі шакч* (Іоіогома 
Лихіа сгисет Іасгітоаа 

І)и т  решіеІпП Шіив,
Сіуіі8 апішаш цешеіПеш 
СопО'іяШаш еі: (ІоІеіЧот 

Реіѣгаіі8ІѵН цѣкііи*.
О. пиши ІгівНу іЧ айііЧа 
НиЙ іііа ЬежчііЧа

Ма£ег І'шцепПі! и ни.
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Или, вездѣ полный трохей:

...ІлЬег 8СгірИі8 ргоіегеіиг,
Іи (μιο ίοΐιιιη сопітеіиг,
Ііжіе шшиіиз іисііесѣиг и ир.

Въ греческ. молитвѣ (непросодической и съ до
пущеніемъ Ьіаіив'і вездѣ, какъ сказано, удержанъ 
трохей асаЫесіиз и въ большинствѣ случаевъ 
печатается въ строкѣ по два диметра:

Отъ устенъ моихъ нечистыхъ 
Отъ затіятпанпаго сердца...

Сравн. Св. Лмврос. нериомовпнн.

СЬгівІе, фіі Іих еу еі сііеу 
ΝοοΙίδ іепеЬган ііеіе&’ій....

’λπο А) ρυπαρών χειλέων .
Άπό βδελυράς2) καρδίας 
Άπό·3) ακαθάρτου γλώσσης 
Έκ ψυχής ρερυπωρ.ένης 
Δέςαι δέησιν, Χριστέ [Λου,
Και [Λή παρωσά[λενός4) ρ.ου 

. Μή τούς λόγους^, р/ή. τούς τρόπους5), 
Μή δε ' τήν αναισχυντίαν 6).
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Δός [ъоі παρρησία 7) λέγειν, 
βΑ βεβούλευ^αι, Χριστέ [κου.
Μάλλον· δέ και δίδαξόν [Λε 
Τί [λε δει ποιεΐν καί λέγειν и пр.

1) Ударенія въ предлогахъ, и въ нѣко
торыхъ частицахъ неиросодическая византійская 
поэзія перемѣщала сообразно требованіямъ своего 
ритма, такъ что, напр., двусложные предлоги, на
ходясь даже въ пачалѣ предложеній, читались 
какъ бы СЪ αναστροφή. Прилат. ρυπαρές =  πιναρός, 
έρρυπωμ,ένος ИЛИ даже ПОЗДН. форм, ρερυπωμένος (см. 
4 строк.), 80Г(1І(Іиз, Іигріз. — 2 ) = μ ,.αρος, ασελγής; 
άκόλασ-ος, ЙадШозиз, сопіашіпаіиз. — 3) Бъ этомъ 
стихослож. и апострофы очень рѣдки.—4)= ά πο- 
βάλλω, κατασρονεω, άπωθέω (или—ομαι,— ОТЪ себя), 
ге^сіо, авврегпог, (Іезрісіо. — 5) сі τρόπο:, гпогез... 
пес гсреііе или пе ге^есегіз ше ргоріег тогез 
(■по слав. =  ниже ширдзоик..). Здѣсь, конечно, 
существит. эти ѵосез тесііае (см. ирим. 3) и безъ 
ясно выраженныхъ опредѣленій принимаются іп 
піаіаш рагіет:

Ни за праздны мои рѣчи,
Ни за правъ строптивый мой...

6)=άναί$ε'.а, ішриііепі;іа=кс?ствді'е. — 7) 
άνεσ-.ς εξουσία, огаНо ІІЬега, ІісепНа з. 
^иепсіі, θάρρος, йсіисіа, Бъ дат. (шо<!і)

=■- ελευθερία,
ІіЬеіѣаз Іо- 
асі ѵеіЪіаІі-
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іег =  ареіѣе, раіаш; ноелавянск. дерзновенно 
μετά παρρησίας, наир. καί καταςίωσον ημάς (е£ (1І£ПОЗ
Іасіаз, 8. І'ас ιιΟδ) Λεαπάτα, μετά παρρησίας, άκατακρίτως 
(8Іпе іітергеЪепзіопе. іікіеншаіе) τολμάν (аисІеге) 
έπ-καλεΐοθαί σε... II СНОДОСИ ІІЛС'А, РіДДДЫКО, СО ДСр- 

зноясшелѵл (Мепісг, сиш ініисіа) нсосуждснно слѴЬтн
призы идти Іевс... Въ Еванг. обыкнов. переводится
этотъ сіаілѵ. шо(Іі дѣепричастіемъ: нс ОвинуАСЛ, 
напр. (Мар. 8): καί παρρησία τον λόγον έλάλε»... Или, 
Іоанн.: τότε συν εΤπεν αυτοΐς ό ’ίησοΰς παρρησία' Λάζα
ρος άπεΟανε... ТОГДЛ рСЧС ИЛѴЛ ІІІСѴСЙ НС ОШіуЛОѴ
Лдздріі оулдре...

... Iоε την ταπείνωσίν μου 
’ΐόε μου τον κόπον όσον ι),—  
Και τάς αμαρτίας πάσας—  
’Άφες μοί, Θεέ των όλων 2), 
ΡΊνα καθαρα καρδία 
ΓΙεριτρόμω 3) διανοία 
Και ψυ/г, συντετριμμένη 4)
Των ά/ράντων σου μετάσχω 
Καί πανάγνων 5) Μυστηρίων, 
Οίς θεοϋται 6) καί ζωουται 
11άς ό τρώγων 7) σε καί πίνων



Έξ ειλικρινούς8) καρδίας.
Συ γάρ εΐπας, Δέσποτά ;χου*
Πας δ τρώγων [χου τήν σάρκα 
Πίνων δέ [χου καί τδ αί(χα 
Έν έ;χοί [χέν ουτος [χένει,
Έν αύτω δ’ έγώ τυγ/άνω. 
Αληθής ό λόγος πάντως 
Του Δεσπότου καί Θεοΰ [χου. 
Των γάρ Θείων ο [χετέ/ων 
Καί Θεοπο ιών9) χαρίτων 
Ού [χέν ούν ούκ έστι [χόνος,
Άλλα [χετά σου, Χριστέ [χου,—
1 ου φωτός του τρισηλίου 1 ),
Του φωτίζοντος τον κόσμον.
Ινα γουνΓ1) [χή [χόνος (χένω 

Δί/α і2) σου του ζο^οδότου 13) — 
Τής πνοής 14) (χου, τής ζωής ιχου 
Του άγαλλιά'χατός |5) [χου,
Τής του κόσμου σωτηρίας.
Διά τοϋτό σοι προσήλΘον,



ιιη

Ώ ς όρας μετά δακρύων 
Και ψυχής συντετριμμένης.
Λύτρον16) των έμών πταισρ.άτων 
Ικετεύω 17) τού λαβεΐ'ν ρ,ε,
Και των σών ζωοπαρόχων 13)
Και ар-грлггсоѵ 18) Μυστηρίων 
Μετασ/εΐν άκατακρίτως,
Ίνα ρ.ένης, καθώςί9) ε!πας?
Μετ1 έμου τού τρισαθλίου20)...

1) аззрісе, диат шиШ 8. тоіезіі кіпі ІаЬо- 
гез,.. диоі аегишпііз аЙ'есЦіз зіт... Нерѣдко οσος, 
особенно при глагол. душевнаго волненія (ѵегЪа 
аіУесІишп) став. вм. сѵ. τοσοΰτος.. диіа іп ѣаіі пе- 
сеззкаіе ѴѲГ80Г..—2)Сравн. ώς τον βασιλέα των όλων... 
ακο да цдрд всѣ^й... — з) Значеніе дредл. περί 
тоже, что и въ синонимич. περιδεής, букв. шкіідие 
ітете!асиі8, сігситПетепз—4)=συνθραυω, συνθλίβω, 
•/.αταρήγνυμι, сопіего, крушу, со-крушаю.—5)=πανα- 
γής, са8ІІ88Іши8, ригіззітиз.—6) θεόω собств. сіеит 
Гасіо, о-бого-творяю. У Григ. Богослова: έμ* ΟεοΤ 
διά του βαπΐίσματος. т е  сіеиш іасіі азрег і̂пе Ъарііз- 
шаііз..; ех Ііитапа наіита іи (ііѵіпага аЬіге, Οεοΰσ- 
Оаі, асі ша о̂гѳш §1огіаш -еѵеЬі, 8. ейеггі, ргоргіа 

ѣатеп паНПлі. под ітшиіаіа (посл. здѣсь прич.



1 У 2

У \
или І^хг=ддде, сдипствснн . быть можетъ, гла
гольная форма въ славяиск. съ удвоеніемъ (гейи- 
ріісаііо), иодобп. тѣмъ аористамъ съ удвоеніемъ, 
которыхъ въ треческ. насчитывается 41 (άγαγεΤν, 
ενεγ/εΐν отъ КОрн. ѵеу,—нес-у И др.).—8)=κα0αρός, 
άματος, «κφόηλος, ішрепніхіив, яіисегиу (котор. 
производятъ иногда отъ ьіпе безъ и сега намазка, 
притирапье=поіі ііісаіиь), ѵегия, а регіи», ніашіея- 
1и».— {)) Зепви асііѵо озпач. который боговъ (йео- 
гшп іша&іиез) выдѣлываетъ=Оεο-λάοτης, также бо
готворящій; 8еп8іі рс.88Іѵо—<1еійси8, Богу посвя
щенный^.·^;, обоготворенный. — 10) (ціі Ітіріі- 
с-еш ІіаЪеІ йоіош; сравн. έπί του τριοηλίου τήΊ "9 αγία;
ТріаВг; φωτός. — 11)славинск. оуш, по крайней 
мѣрѣ, навѣрно-таки; частнц. (γ’ ούν) показываетъ, 
что говорящій представляетъ извѣсти, предметъ 
только какъ свое личное соображеніе или какъ 
очень вѣроятное предположеніе =  рго£есіо, при 
чемъ нерѣдко подразумевается, что предположеніе 
считается желательнымъ.·— 12)=χωρίς, керагаііт.— 
13)=ζωοοοτήρ. ѵііае Іаг&ііог—с ζωήν тЛ-ζκ ο£οΰ;=  
ζωέοωρ^ς, φερέτβιος=~ζϋ)ο;:άροχος — 14)=или ττνοιή, ίΐνεύ- 
μα, άυτμή, Йаііій, Яатсп. урігіііій.— Іо ) καύχημα, 
χαρ3Ζ3(ημα, όό;α~μα, ІаеІІБа, ехиІЫ ІО. —- 16) =  
αντάλλαγμα, τίμημα, тІетрІОГІиш, ргеІІШП гесіешріі. 
Ср. МаТѲ. XX, 28: καί όούναι την ψυχήν αυτού λύτρον 
αντί τ.ολλών.. II ДДТИ ДіІіѴ» СПОЮ НЩиШСШе (-мъ)
3Λ лиюпід’й..—17) Съ иеоиредѣл. тікл. см., наир., 
Софокл. '.κετεύω ζι ΤΕ'.οΟήναί τί μο·.; У  Ксен. ίκετευον
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τταόοασΟαι οργιζόμενον и др. —-  18)=ά[λεμ.φής, -άμωμος, 
άκακος, άψογος, іисиіраіиз, іппосепз.— 19) какъ, послѣ 
тою какь... —  (іК\ въ новозавѣти. часто =  д и и т  
(Дѣян. Υ ΙΙ, 17): καθώς δ’ грп ^Е ѵ .^д іш іп  а и іе т  
арргорііщиагеі;... и глкожс ііриБЛИгКЛшесд... Иногда 
ѵеіиіі, зісиіі. —  20) Іег шізег, т ізе іт іш и з. См. 
примѣ ч. 58.

Во многихъ м ѣстахъ ѳтого стихотворенія 
встрѣчается и риѳма при полномъ трохеѣ каж~ 
дой строки; примѣрно, въ  русскомъ переводѣ:

Ταυ τα τολμηρόν ποιεί με,
Ταϋτά με πτεροΐ -1), Χριστέ μου.,

τ. е. Это бодрость мнѣ внушаетъ,
Это духъ мой окрыляетъ...
Και θαρρών ταΐς σαις πλουσίαις 
Πρδς ημάς εύεργεσίαις,
Χαίρουν τε και τρέμουν άμα·
Του πυρός μετά, λαμβάνω.
Χόρτος· ών καί—■ ξένον θαύμα·2)—  
Δροσιζόμενος 3) άφράστω.ς4)
Ώσπερ . ουν ή βατός5) πάλαι 
Ή  άφλέκτως. καιομένη,
Τοίνυν 6) ευχαριστώ γνώμτ)- ".
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Ευχαριστώ δε · καρδία,
Εύχαρίστοις [λέλεσί7) [λου ■
Τής ψυχής καί της σαρκός ^ου 
Προσκυνώ καί 4αεγαλύνω 
Καί δοξάζω σε, Θ εέ8) μ.ου,
Ώ ς εύλογη^ένον δντα 
Νυν τε καί εις τούς αιώνας.

1) аІНет іасіо, аіаз ассош тобо, аііз іп а ііи т  
еѵеЬо, аМоІІо; пославянск. сі'д вперлютк ліа... 
очевидно, глаголъ нроизвед. отъ перо  (рѳппа), 
сравн. πέτ-ομαι, πτερόν, плтицд.— 2) ге-8 т іг а , т іга- 
сиіиш; собств. явленіе зрѣнію, созерцанію, сравн. 
Оіатрсѵ, вресіасиіиш.— о) гоге Іштес(х>, іггого; δρό- 
5ος, і‘08=роса; δροσοβόλος κάμινος рОСОДЛТСЛІіНЛА ПСЦІЬ, 
гогеш ()асіеп8, гогет зраг&епз, гоксісіив, гогііегиз; 
прилагательн. оксиморн. служитъ опредѣл. своего 
существ.— 4) Въ иныхъ издан. чит. άκαύστως=
άφλεκτο)ς, іпизіе, іпсгеша£е, необожженно, іісоплдьнѣ, 
Поп і§пі сопзитрЬе— 5) собств. терновникъ— кустъ, 
8епѣІ8, гиЪиз, купина. —  Г>) і.ц'іиіг, ρΐΌίη<1θ=τοιγα- 
ροΰν, ουν, θήτα. —  7) γυΐον, κώλον, ИНОГД. ολον το
3ώμα, тетЬ гиш , агіиз. —  8) Ввательн. падеж. у 
йозднѣйш. писат.=атт. Θεός.

С в. Г р и г о р. Б о г о с л о в а  

'Ύμνος προς Χριστόν.

Σέ τον αφθιτον 1) μονάρχην



Δός άνύρ,νειν 2), δός άείδειν,
Τόν άνακτα, τον Δεσπότην*
Δι’ ον αγγέλων χορεία 3),
Δι’ δν αιώνες άπαυστοι4),
Δι’ δν ήλιος προλάρ/πει,
Δι1 δν δ δρο'ρ,ος5) σελήνης,
Δι’ δν άστρων ρ,έγα κάλλος,
Δι1 δν άνθρωπος δ σεμνός 
'Έλαχε 6) ποιειν το θειον,
Λογικόν ζώον ύπαρχων.
Συ γάρ έκτισας τά  πάντα,
Παρέχων τάξιν έκάστω 
Συνεχών τε τ?) προνοία 7),
Λόγον εΐπας, πέλεν 9) έργον и пр.

1)=άθανατος, άνώλεΟρος, άγήρατος, ^иі П О П  СОГ- 
гитріиіг ѵеі тиіаіиг, іттоіѣаііб, регеппіз, зепес- 
ийіз ехрегз 8. пезсіиз; часто встрѣч. оба прила
гательныя вмѣстѣ: δια τούτο άφθαρτα και άγήρω μέ- 
νειν αυτά (т. е. τά θεία).— 2) сіа ргаейісаго.. поэтич. 
άείδειν почти тоже что у оратор, λέγειν; вообще у 
црозаик.=ао(і).—3)=χόρευμα, χορός όρχηστός, ορχημα, 
заШІло, Ігірисііиш, а также σύστημα, соп£ге§а1ло, 
С01іѵепйі8.—4)=άκάματος, άπειρέσιος, Іін1е8ІпеП8, ІПЙ- 
пііиз, іпѣаѣі^аЪіІіз, іінМеззиз, зешрНегпиз.:— 5) =  
φυγή, Βρασμός, сигзиз, іѣег, Іосиз сигзиі арідіз. Λρό-
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μος και επί του τρέχοντος (и о бѣгущемъ) καί επί του 
προκειμένου τόπου τω βουλομένω τρέχειν...— 6) λα-γ-χ-
άνω, κορ. λαχ, сравн. Λγγ-нтн обыкпов. въ слож. 
по-лучить; очень часто этотъ глаг. можно пере
вести сл. улучить—добываю, получаю въ ѵдѣлъ= 
κληροΰμαί} напр. ει τινες ε!εν ή φύσεως λαχόντες, ή 
αγωγής... біѵе Ъопат іпйоіет вогШі, еоіѣе сііѵіпа 
СОПбесиІІ, асіеріі.. — 7)=προμήθεια, επιμέλεια, επίνοια, 
ргисіеігііа (изъ рго-ѵі-сіеіЯіа какъ іипіог изъ щ- 
ѵепіог и др.). сига, со§іЫло, ргаесо^пШо, ргоѵійіо, 
особ. θεία яр0ѵсіа=(ііѵта рі“оѵіс1еп£іа=божествен- 
ный промыслъ, часто и безъ опредѣл. Іоанн.'Дамаск.: 
πρόνοια έστιν ή εν, Θεού εις τα οντα γινόμενη επιμέλεια, 
У византійск. писат. озпач. также ргоѵіеіо, репвіо 
аппиа, жалованье — 9) πέλω чащ. πέλομαι =  είμί, 
υπάρχω, γίγνομαι, еѵасІО, Йо.

У Св. Григорія Богослова изрѣдка 
встрѣчаются строфы, составленныя изъ 
одного пентаметра и трехъ строкъ ямби
ческаго триметра. Нанрим. стихотвор. 
ε?ς την έαυτοΰ ψυ/̂ ήν (асі виапі авітат):

Έργον ε^εις ψυ^ή, τοΤσδεα) κάθαφε
βίον*

Θεόν νόει ρ,οι καί Θεού μυστήρια,
Τί ήν προ πάντος, καί τί σοι τό

παν 2) τόοε,
1)θεν προήλθε καί οποί προβλσεται3)...
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1) Сими, нижеслѣдующими, очіщай—т ш і^, 
риг^а, Іизіга и нод. — 2) диій ііЪі ѣіс типйиз 
зіі... το παν субстантивно=зищта гегит, ипіѵег- 
зит, нпіѵегзііаз гегиш, іоіііш еі отпіа, тигкіиз; 
сравн. λέγει προς αυτους о τόδε το παν γεννήσας... Тит 
асі еоз із Бенз, 9иі отпіа ‘̂епиіі, Іаіиг Ьаес (такъ 
переведено Циц.). Стоики (вслѣдъ за Платономъ 
И Арист.), старались οιασέρειν το παν και το δλον 
παν μεν γάρ είναι το συν κενω άπειρον, (безпредѣль
ность съ ея ненаполненпыми и кенаполнимыми пус
тотами), δλον οέ χωρίς του κενού τον κόσμον (схоластич. 
Ьоггог тасиі въ мірѣ вещей); δλον (по Арист.) то, 
изъ котораго не отсутствуетъ ни одна та часть, 
которая существенно опредѣляется имъ и входитъ 
(τά περιεχόμενα) въ Η0ΓΟ, какъ ВЪ цѣлое; ЛОГИЧ. 
подраздѣленія ίοΐιιηι рег зе, ίοΠιιη рег ассійепз, 
іо£шп іпіе^гаінт, раіѣез шіе^гапіез и проч. пре- 
имуществ. относятся къ δλον. Разныя синоними
ческія толкованія το πάν и το δλον послужили пред
метомъ обильныхъ споровъ но поводу разночтен. 
въ херувимск.. пѣснѣ: лко да цлрд всѣ^к.. (των 
πάντων или των όλων).— 3)=εκβαίνω, προέρχομαι, προ- 
χωρέω, ргосейо, зиссейо, сейо.

§ 36.

Но есть и такіе гимны византійска
го періода, ритмъ которыхъ не можетъ 
быть приведенъ въ согласованіе съ какоір
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нибѵдь опредѣленною классически-метри- 
ческою системою; вѣроятно, при состав
леніи этихъ стихотвореній, имѣлись между 
прочимъ въ виду и употребительнѣйшіе 
напѣвы того времени, ноты которыхъ 
однакожъ въ настоящее время мало из
вѣстны.

Такъ, одишь изъ лучшихъ, но содержанію, 
ѵ и Аню бъ Св. Григорія Назіапзина (εσπερινός, ѵез- 
рсгіінііз), обыкновенно причисляемый въ старыхъ 
изданіяхъ къ такъ называем. полуямбамъ (ίμ'.άμβ), 
не можетъ однакожъ во всѣхъ своихъ частяхъ 
совпадать съ общеизвѣстными требованіями этого 
рода стихосложеній. Состоитъ этотъ гимнъ изъ 7 
и 8—слоговыхъ строкъ, безъ точно опредѣлен
наго чередованія между ними; ісінз пе всегда 
приходится на слогъ, находящійся подъ ударе
ніемъ; такъ какъ седьыислоговая строка прини
мается за κατάληξις (сіанзиіа ѵегзиз) 8-слоговой, 
то предпослѣдній слогъ (раепиіііта) укороченной 
строки предлагается читать съ протяженіемъ, 
какъ-бы напоминающимъ въ нѣкоторой степени 
λείμμα квантитативн. стихосложепія. т. е. Οε-ε-ου 
(вм. Οεοΰ), είς μι-ί-αν (вм. εις μίαν) и ПОД.; при 
этомъ и тѣ стихи (9, 13, 24), которые состоятъ 
изъ девяти слоговъ, тоже произносятся съ тако
вымъ .же перехватомъ предпослѣдняго слога. 
Слѣдов., уже и Св. Григорій началъ составлять 
для пѣнія въ христіанскихъ собраніяхъ непросо- 
дичсскіе гимны своеобразныхъ размѣровъ, полу-



чившихъ затѣмъ въ Средніе Вѣка очень разно
образное примѣненіе пе только въ греческой, по 
и въ латинской религіозной поэзіи.

1. Σε καί νυν εύλογοΰρ,εν 
Χρίστε7 μυου? λόγε Θεού, 
Φως εκ φωτός άναρχουα) 
Καί πνεύματος ταρκα 2), 
Τριττοΰ 3) φωτός εις ρ.ία,ν 

(3. Δόξαν άθροιζορ,ένου.

Ό ς ελυσσ-ς τό σκότος,
Ό ς ύπέστησας 4) τό φώς,
Ίν’ εν φωτί κτίσης τά  πάντα, 
Καί την άστατον 5) . ύλην 
Στησιρς ρ,ορφων εις κόσμ,ον 

12. Καί την νυν εύκοσρ,ίαν 6).

'Ος νουν Ιφώτισας ανθρώπου 
Λόγω τε καί σοφία 
.Λαμπρότατος της άνω 
Καί κάτω Θείς : εικόνα,
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■*Ινα φωτί7) βλέπ*8) τό φως 
18. Καί γένηταί φως δλον.

2ύ φωστΐΐρσιν9) ουρανόν 
Κατήυγασας ΐϊοικίλοις,
2ύ νύκτα και ημέραν 
Άλλήλαϊς είκειν 10) ήπίως 11) 
Έταξας νόρ.ον12) τψ.ών 

24. Αδελφότητος καί φιλίας...
45. Νους δέ καί13) σώρ-ατος δίχα 13)

Σοί, Θεέ, προσλαΛείτω 14),
Τω Πατρί καί τω Υίω 
Καί τω 'Αγίω Πνεύρ.ατι,
¥Ω τιρ], δόξα, κράτος 

50. Εις τούς αιώνας. Ά^ήν.

1)=ό μή εχων αρχήν, диой сіе Бео δοΐο (іісі- 
Іиг; аеіепіиз; о Θεός άναρχος αρχή των δλων. —  2) 
Въ нѣкот. ЙЗДан. ЧИТ. ταμεία. Ταμίας, распоряди
тель, блюститель, сіізрепзаѣог, ргосигаіоѵ, аіѣііег, 
рГОПШ8=£<ророс, οικονόμος. У ІІлат., напр., πνεύμονες 
(легкія) назван. των πνευμάτων τω σώματι ταμίαι, 
какъ бы расходчики, распредѣлители воздуха или 
дыханія по всему тѣлу=циі (Ііурепзапі іи согроге
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8рІГІ1ит. —  3) ИЛИ τρισσός, Ігіріех. Сравн. τριστάται 
(трістдты) ргіпсірез едиііит реіШипщие, гаа§І8Іга- 
Іиз иігіизфіе іиіІШас, гс^іі заІеІШез (свитскіе) 
Ігіа Ііазііііа шаші ІСІіепІез, ©ί παρά χεΐρα του βασι- 
λέως, εχοντες λόγχας (Ііазіаз) άνά τρεις (по три). 
Иногда нереводят. Іегпі біаіогез, какъ-бы трой
ственные ординарцы; быть можетъ=усерднѣйшіе, 
исполнительнѣйшіе слуги, подручники, см. примѣч. 
58—4)=υποτίΟημι, υποβάλλω, зирропо, внЪдісіо. Сравн. 
ІІИНД. χρυσέας ύποστάσαντες... κίονας... аигеІ8 СОІитпІЗ 
ЗНІІиІІО (Τ. С. Іпігоііи, πρόΟυρον); ИЛИ, υπέστησε την 
έαυτου ναυν... кШіі (установилъ) зиат паѵет, зиѣ- 
зіШІ стп 8иа паѵі; ύπόστασις гез паіига еі геѵега 
зиЪзізІепз, зиЬбізІепііа, зиЪзІапІіа; о Богѣ— ένας 
(μονάς) τρισυπόστατος =  τριπρώσοπος; засгозапсіа епІШ 
сопсіііа зіаіиепші, ииат іп ТгіпНаІе еззе ουσίαν 
(часто перевод. еззепііа) еі ігев υποστάσεις; ύποστα- 
σις озн. также Итсіашепіит, ргіпсіріит Ігасіаііо- 
1П8, сюжетъ— 5)=άβέβαιος, ασταθής, іпзІаЬіІІЗ, ІПС011- 
зіапз, іпіігшиз, против. στάσιμος (устойчивый), άστεμ- 
οής; нѣкоторые изъ сектантовъ— послѣдователи 
Серг. Манихея назывались также άστατοι; юно
шеское легкомысліе=“Ь τής νεότητος άστατον; ΰλη з. 
таіегіа.— β)=ευταξία, συμμετρία, κοσμιότης, сіесепііа, 
пшіезііа, сопсіппііаз (ευρυΟμία), огсііпіз сопзегѵаііо. 
—7) или εν φυιτί, сравн. έν τφ φωτί σου οψόμεθα φως.—  
9) зріеіпіог, Іитіпаге; сравн. ГГосл. къ Филипп. 
έν οϊς φαίνετε ώς φωστήρες εν κοσμώ.. Нй ІІИ̂ ЖС
гавллстесд гакож свѣтила вй лирѣ.. (2, 15).— 8) 
читается еще βλέψητε, или βλέπηται φως,— 10) иногд. 
читается ήκειν.— п) иногд. πράως, ріцсісіе, Іепііег, 
ЪепІ£пе, шііе, учтиво, радушно (ргртріо з. рго
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ρβΠδΟ апІШо)=επιεικές, πρεφράνως. — 12) винителыі. 
съ послѣдующ. родит. ] іарѣ чест ве н н ы п= и о уставу, 
ио рЯду=ѵ0р<.) καί εδει (ІІлат), κατά νόμον, іпоте, 
сопбиеіийіпе. — 13) καί щ(егі8Іѵ.=даже и., врозь 
отъ.., безъ содѣйствія.— И) аІИиот, со11осіиоі= 
προσδιαλέγομαι, προσαυδάω, ττροσ̂ ωνεω; въ ИН. издай, 
προσομιλείτω.

ТІримѣч: 68. Часто количеств. три пони
мается въ смыслѣ усиленія (гиперболически, для 
обозначенія совершенной полноты извѣстнаго ка
чества; панр., τρισμάκαρ, τρισμακάριος, τρισμακάριστος, 
іег Ьеаѣіі8, ісг ргаесПсаисІиз у. Ьеапсіиз; τρισκατά
ραχος, іег (.Іеіезіапсіив, ехестЬіІІУУІшиу; τρισδύστηνος, 
іиі*е1ісІ58Іши8 и ироч. Сравн. Ксен. ЛнаЪау. τρις- 
άσμ,ενος ταυ-’ έποίει (ІІЬепІЛУУІтіш).. ΓθΜ. τρις μ,άκαρες 
Λαναοί... Внрг. о Іещие (.]иа1еі^ие Ьеаіі... Ели: 
Ώ τρισμακάριστον ξύλον, έν ω έτάθη Χριστές δ βασιλεύ; 
και κύριος, δι’ ού οτεπτωκε δ ξύλω άτοατήσας .. (посред
ствомъ, чрезъ которое древо палъ, сгибъ древомъ же 
обольстившій)... Ш  тре пламенное дреио, на иемже 
рДСЛДСЛ (былъ растянутъ—τείνο)) АрІСТОС'Л Ирь II 
Ід іі, н м е  па де древодѵл прельсш ш н... Глаг. 
παρα-τεινω перевед. въ одномъ мѣстѣ но слав. 
προΐίΛΒΛΛίο, какъ-бы лат. ргоіепсіо, іп Іои^иш (Іисо 
у. ргоігаЬо; сравн. русск. съ среди, зп. пробав
ляться (геіногагі, сішсіагі, διαμέλλειν, βραδύνει'/, 
άναβάλλεσΟαι); пе при-бавллл, не у-бавляя, тянуть 
прежнее, продолжать: παράτεινον το έ'λεός σου τοις 
γινώσκουσί σε.. ПрОІІЛПИ ЛШОСТЬ ТНСІО нѢдуі|ІИЛѴЛ Т ^ . .  
Предл. (ріаейх) про не обозначаетъ здѣсь и совер-



шейнаго вида, подобно латинск., напр. рсг\ про чи
тать =  рег - 1е§еге, про - дѣлать=рег - йсеге, нро- 
вертѣть=рег-й)гаге и нод., а скорѣе указываетъ 
направленіе дѣйствія въ будущее: про-видѣть= 
рго-ѵі(1еі*е=*рэсраѵ; здѣсь какъ бы про (пре) быть 
рег-шапеге, въмпогокр. вндѣ=пребывать и впредь 
съ милостію ко всѣмъ тѣмъ, которые... (членъ 
при причаст. См. стр. ПО, δ).
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§ 37.

а) Εις την Χρίστου γέννησιν (ІИ паІІѵШіІепі).

Ουρανός ή φάτνη *) καί ούρανοΰ άπλε
το 2) [λείζων*

Ουρανός έργασίη 3) τοΰδεπέλει βρέφεος.
1 )=κάπη (сравн. сар8а, капшукъ) обыкн. множ.= 
ясли, ргаезере; φάτνη отъ πατέομαι съ придыхан.= 
пит-ати.— 2) рег зупсор. изъ έπέλετο=βΓαΙ; ргаез. 
πέλει (πέλεται), е8І, ѵегваіш·.— 3)=επιμέλεια, σπουδή, 
орега, віисііиш.

б) Εις τους ποιμένας και τους αγγέλους.

Εις χορός, εν [λέλος άνθρώποισι και
άγγελιώταις,

Ουνεκεν άνθρωπος καί Θεός εν γέ-
γονε 4).
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4) Сраіш. Саѵт. VIII Григор. Назіанз.: ήλθε Θεός, 
θνητός τε, φύσεις δύο εις εν άγείρας (τ. е. συναγαγών, 
συγκομίσας).

β) Εις τους μάγους.

Ούκέτι οώρ’ άνάγουσι (χάγοι πυρί ήε-
λίω 5) τε.

ι '

Ήέλιον γαρ ετευξε 6) τόδε βρέφος, ώς
πυρός αύγάς 7).

5) =ήλιος. —  6)— παρασκευάζιο, ποιέω, τεκταίνω, раі’О, 
ІаЬгІСОГ.— 7)=φώς, φέγγος, σέλας.

γ) Εις Παύλον τον Απόστολον.

Παύλος έπεί θειον σέλας ούρανου έδρα-
κεν 8) αντην 9)

Φωτός άπειρεσίου10) γαΐαν έ'πλησεν
ολην.

8)=προσβλέπω, κατόπτομαι, είσοράω, тІврІСІО̂  СОПІеш- 
ріог— 9) ех айѵегво, согат. р а іат  (сравн. άντάω 
встрѣчаю), έπ* ευθείας, іп гесіиш. Сравн.: σταυρόν 
χαράξας Μοΰσης έπ ευθείας ράβδω... НрТй НЛЧСрТЛВХ 
ЛІіиѵсей впржлдш жезлолдх... Слов, ή ράβδος произ
водили отъ ραον βαοίζειν, Іасіііив іпсесіеге в. атЪи- 
Іаге, но этимолог. этого корн. съ ραπίς, прутъ; 
сравн. кръБл, ѵіг§а и ѵегЪег; не слѣд. смѣшив. съ 
ριπίς— ίδος, (гіпндл, ѵепіП^Мопів іпв^гшпепіит, опа
хало, ЙаЪеІІит, дио ехиапіиг сагЬопев (η το Юір
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, ν 4оЬміт ГАаге дуть) тчвсагшт и под. 10)

* ·»
д) Εις τ ο ν ’Αδάμ.

Ού σοφίης άπάνέυθεν и) Ά,δοψ. τό πριν1 * * * * * * * * * * 12 * *)
εκαλείτο,

τέσσαρα γράμ.ρ-ατ’ е/ων εις τέσσαρα
κλίματα κόσμου ]3)*

Άλφα γάρ άντολίηςΚ) ελα/,εν, δύσεως
δε τό Δέλτα,

Άλφα πάλιν δ’ άρκτοιο 15), ρ.εσϊψ.βρίης
οέ τό λοιπόν.

1 1)=χωρίς, зіпе (предл.), аіэдие; τ. е. здѣсь 1і-
ίοΐβ8 (λιτότης); сравн. прожилъ не безъ (поп 8Іпе)
славы; поп і^пого; Ііашкіі^иаш 8регпеік1и8 аис-
ίΟΓ..— 12) оііт, апѣщиііиз.—-13) собств. іпсІіпаНо
(соеіі), Ігасіиз оіѣіз Іеітапіт, климатъ.— 14) вм.
ανατολή, ΟΓΪ118 80ІІ8. ОГІенЗ. какъ ούοις ИЛИ ουομή,
оссазиз зоііз, оссіііепз; въ повозавѣтн. ютеръ: ελα-
Х£Ѵ==оЫіпиіі) — 15) ή άρκτος собств. медвѣди ц а =
Щ’8а (ιΐΓ^6θ=εφγω, ); рагз огЬІ8 зеріеиітіо-
паііз. Производили отъ άρκεΤ, зиШсіі;, ιμιο(1 Іііеше
иі*8и8 8ІЬі 8иШсіа4 зіпо сон^езѣ) сіЬо; другіе—отъ
έραν и κοίτην, т. с. любить ложе; или отъ άρι
(очень) и κότος злость =  заоѵа οί, пнчііз аиЫа
Ьеііиа.
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с) Είσ τον ναόν τής παναγίας Θεοτόκου εις τον
τρ&δλλον 1β).

Έκ γης άνελθών πατρικόν σου προς
Ο ρόνον,

Τον [μητρικόν σου, σώτεο, οίκον δεικ
νύεις 17)

ΙΙηγήν νοητήν κρειττονων χαρισμάτων 18).

16) τρουλλα или τροΰλλο; у визант. Ііетізрііаегіа 
іи шесііо аесіішп засгагит. ні ігиііиз (диет по8 
сироіат ѵосатш) Лесіів ЗорЫапае еі 8. Реігі 
Кошае. Въ Іерусалимѣ: о ναός του αγίου τάοου εχει 
τρούλλας δύο,.. Собств. полукруглая скорлупа, щитъ 
черепахи (Іезіисіо огЪісиІаіа). О залѣ Великаго 
Дворца говорится часто τρούλλος, гдѣ, напр , со
бирался извѣсти, соборъ (σύνοδος ή еѵ τρούλλω (=  
ИЖС К/і Троллѣ).— -17)—δείκνυμι.— 18) сі опціи, тц- 
1Ш8, §га!Іа, §гаІІ8 (Іаіа. Καλείται χάρισμα ω τα επί 
τοις άμαρτήμασιν επιτίμια ά/έιται. Έπιτίμιον, роепа, 
іпиШі, (на) за-четъ (обыкнов. эпитимія опредѣл. 
какими нибудъ числовыми указаніями). Сравн. 
τί-ω, уилачиваю; =  по-чи-таю, с-чи-таю, цѣ-на 
(коренн. і въ с-лавянск. часто иереход. въ ѣ: 
ди-тя=дѣ-ти; ви-ти=вѣ-нокъ; змій ?мѣн; ви-сѣть 
=вѣшатг> и под.), цѣ-нити=ті-^аѵ, ѵь-гт«=счи- 
таю (άριΟμέω) И почитаю, τι-μή='4Η-Η ΐ и под.

ж) Είς τήν Θεοτόκον βαστάζουσαν ("езіаліеш ) τον
Χριστόν.

Αύτη. τεκούσα παρθένος πάλιν μένει·
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Καί ρ-ή θρόνος 19),' εστι γάρ τό παιδίον 
Θεός, θελήσας προσλαβέσθαι σαρκίον 20).

19^ Οροέω=̂ ~0σρυβεω, εκτ̂ λησσομοсі, ІніипИпапсіо сіаіно, 
Ігетейо; сопІигЬог. Сравн. Матѳ. 24, 6: ορατέ, μή 
ΟροεΤσΟε... Зрите, нс уждслитесл..;.. пе С0ПІ;игЪегІ8 
пітіига, аисШо іа т  зіирепсіо шігасиіо... ^иит 
Беиз δϊί іпГапз асі Іютіпез ііезсешіеііз... Вмѣсто 
μή Οροηθής предлагается читать: και μητρσήθης, ѵіг§о 
ςπίάβιπ, 5ес1 шаіегпо. (материнск.) апішо ргаейііа; 
однакожъ предшествующій глаг. μένει мало согла
суется съ такой эмендаціей: остается, какъ была 
и до рожденія, Дѣвой, а не μητροήΟης.— 20)=σώμα, 
σαρξ.

з) Εις τήν μεταμόρφωσιν (Ігапйй^итаііопепі). 

Αά(λψας ό Χριστός έν Θα,βώρ φω
τός 2Ι) πλέον,

2κιάν πέπαυκε του παλαιτάτου νόίλου.

21) Въ твореніяхъ Св. Отцевъ часто Ветхій за
вѣтъ. называется σκιά, а Новый— φως;., Іисе ша^із..

и) ?Е ѵ ταΤς άψΐσι 22) των Βλαχερνών 23).

Θειος 24) Ιουστίνος, Σοφίης πόσις 25), ώ
πόρε 26) Χριστός

ΙΙαντα οιορθοΰσθαι27) καί κλέος εν πο-
λέρ,οις,
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Μητρός άπεφογά[χοιο 28) δόμον σκά-
ζοντα 28) νοήσας,

Σαθρόν29) άποσκεδάσας5 τεΰξέ μιν άσ-
φαλέο^ς.

22) Собств. скрѣпы, связь, соппехіо; арка (агсиз), 
Іогпіх, сводъ; у церковн. писат. часто о небѣ 
(циіа соеіит Іогпісаіит сЬ агсиаіішп): ουρανίας 
άψΐδος οροφουργε Κύριε... НС ЯСНАГО Кр̂ ГЛ КСр̂ ОТСОрЧС

Господи... Иногда άψΐδα называется 8е(1ез Ерівсо- 
рогит=у латин. аЪ8І(1а (безъ начальн. Ь),—23) 
Влахерны — предмѣстье Константинополя, гдѣ и 
наход. знаменитый храмъ Влахернской Божіей 
Матери.—24) θείος часто объ усопшихъ Импера
тора хъ=<1іѵти8, йіѵиз—блаженной памяти. Здѣсь 
разумѣется Іустинъ II, наслѣдникъ Юстініана. 
У Зонар. СКазан. τάς αψίδας άμφω τω ναω τω έν 
Βλαχέρναις προσέθετα εκ καινής (сіе ІПІе§ТО, (іепіЮ, сіе 
ПОѴО), ώς είναι τοδτον σταυροειδή (спіСІ8 Іогшаш еі 
Іуриш £егеі18, ИНОГД. σταυρότυπος, КрССТОПНДНЫІІ). 
25)=άνήρ, γαμέτης, шагііиз (друг. суіц. πόσις питье, 
рОИо, ροίΐΐδ), «κοίτης; πόσις супругъ, Мужъ (вм. 
πότ-ις), οτκ. δεσ-πότης, δέσ-ποινα; прежде производ. 
отъ δέος страхъ и όπάζω внушаю (теішп соті- 
Іет йо); πότ-νια; панъ (вм. пат-нъ).—26) πόρε, вм. 
επορε, ргаеЪиіІ, йейіі; раг(І)з =  раіѣіог; роіѣіо.— 
27)=διευθυνω, οιατάττω, άνορθοω, ешепЙО, С0ГГІ"0, 
сопзіііио, έπανορθόω, гевіііио, сазіі^о.—28)=άομής, 
άνανδρος, саеІеЪз, іппиріа — неискѴсОБрачнйА.—
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σχάζω, хромаю, наклоняюсь, ѵасіііо, 
λαίνω, άσκωλιάζω, χωλεύω.^~29)=σαπρσς,
ρός, риіег, сІеЪіІіе.

с1аи(1ісо=х<«ь
ασθενής, <ρλυα-

і) Εις τους άγιους Αναργύρους 30).

ΤοΤς σοις Θεράπουσιν ή θεράπαινα31)
προσφέρω,

Σοφία, τό δωρον. Χριστέ, προσοέχου
τα σά

Και τώ βασιλεΐ μου μισθόν Ίουστίνω
<> /■ >ο ιο ου

Νίκας επί νίκαις κατα νόσων καί βαρ
βάρου ν.

30) Свв. Косьмѣ и Даміану императрица Софія, 
супруга Іустина II, построила храмъ въ улицѣ 
τά Βασιλίσκου, въ Константинополѣ. — 31) θεράπων— 
παινα отъ Οέρω (у ноздн.) Іоѵео; шечіеог, ваію, сиго.

к) Εις εικόνα του Αρχαγγέλου.

' '£2ς Θρασύ Зі) μορφώσαι τον άσώμα-
τον άλλα και είκών 

Ές νοερήν 32) ανάγει μνήστιν 33) έπου-
ρ αν ίων.

31) =(]иаш аисіах!— 32)—νοητός, шеніаііу. іпіеііе- 
СІиаІІЗ. У  ДІОИ, А р е о г і .  νοεραί φύσεις και ουνάμεις ,



Ιίΐΐ

^иае тіеНе^і йтіиіп оі: теп іе  еопсірі 
пес 8иЪ 8еп8и8 сіиішіі, а также: ουρανία» 
ούσίαι, α: περί θεόν ουοα».— 3 3 ) = μνήμη, μνημ 
согсіаііо, тепИо. тето ѵ іа .

Р088\ШІ 
και νοερά: 
οούνη, і*е-

§ 38.
л) Ε:ς την υπαντήν (іп Оссишип) 34).

Πρεσβύτα 35)? παΐδα δέ/^οτο7 Άδά(χ προ
γενέστερον όντα,

Τ)ς σε βίου λύσει τε και ές βίον ά<ρ-
0ιτον α£ει.

34) Иногда υπαπαντή =  ΰπάντησις, ίθδίΐΐηΐ ОссиГ81і8 
(срѣтенѴд) Ботіпі. —  3 5 ) =  γέρων, γερούσιος, вепех, 
апіщиие. Άοάμ, τ. ο. τού Άοαμ, родит.=аіищшогет 
Аііато.

μ) Εις τά Βαία (раішагиш Гезіиш)3β).
Χαΐρε, Σιών37) θυγατερ, καί δέρκεο·38)

Χριστόν άνακτα
' Γίώλω 39) έ<ρεζό[λενον καί εις πάθος αιψα

* ' 40'κιοντα
36) См. прнм. 38, стр. 87 и 89.—37) родит. пад. 
=Снті*. — 38) слитн. οερκου, отъ οέρκομα». — 39)=. 
νεοσσό;, μόσχος, σκύμνος, ρΐΐΐΐΐΐ»; НреИМущ. О ЛОПТЯД. 
=ж(іевд, также риііив азтіпиз 8. опа^тогит, какъ 
σκύμνος (саіиіиз,. котенокъ) міреимущ. ?= львенокъ 
(αϊνιιιιΐ4=σλύλακες).— 4 0 ) = ιόντα.
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η ) Εις τον Μάρκον.

Ού κατ’ επωνυρΛην 4Ι) Αιγύπτιον 42) έ'λ-
λάχε43) λαόν

Όρφνη44), έπει φωνής Μάρκου45) εδεκ-
το φάος.

41)=έπίκλησις5 со^потепіо =  έπίκλην, или κατ’ έπο- 
νυμίαν, или έπωνυμ£αν=ιιο имени...— 42) Ае£ур1и8 іп 
ЬеЬгаеа Іііщиа іепеЬгаз ѵеі ІгіЪиЫіопез (удруче- 
НІе, θλίψις, μόχθος στυγερός) 8І£’ПІйса1: αυτή τοίνυν δ
σκοτασμός προς της γραφής καλούμενη, Νείλος... εκαλείτο 
το πρότερον μέλας (пі^ег)· — 43) ЬаЪиІІ, оЫіпиіІ.—· 
44)=άχλυς, ζόφος ИЛИ Βνόφος, σκοτία, νύξ μελαινα, 1е- 
пеЬгае, оЪзсигіІаз, саіщо.—45) Еванг. Маркъ про- 
повѣдывалъ ученіе I. Христа въ Александріи.

о) Εις τον Ματθαίον.

Γράψε Θεοΰ σαρκώσιος 47) εςοχα 48)
θαύματα πάντα

Ματθαίος σελίδεσσιν 49)? έπεί λίπε 50) δώ-
ρ.α 51) τελώνου 52).

46)=εγραψε, обыкн. συνέγραψε. -— 47) родит. п.— 
σαρκώσεως, сагпіз £епега1іо; у христ. пис. іпсаг- 
паііо, воплощеніе.—48) или κατ’ εξοχήν, реѵ ехсеі- 
Іепііащ, ргае οβίβπ8=εξόχως, ехсеііепіег, ехішіе.—* 
49) или уменьніі σελίδιον, σχεΒάριον или σχιδάριον 
(сііагіае ѵіііогез, (іиіЪиз егисІШ иІеЬапІиг ()иап<іо
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ргішшп а1щиі(1 сотропеѣапі, ιιί ориз етегкіаіит 
іи сііаіѣат теііогет іпсіе Ігапзіеггепі Бисап^); 
тѣже хартіи, на которыхъ помѣщалось исправ
ленное и уже готовое к ъ  выходу въ свѣтъ сочи
неніе назьгв. часто τετράς (диаіегпа £о1іа зітиі 
^псіа), τετράο-.ον.. У Васил. Велик. о лѣнивомъ 
читателѣ:., αριθμεί τά φύλλα (ІОІІа) και τετράοας επι- 
ψηιρζει (еі (Іесгеіа ѣасіѣ, зийта^аіиг). Сравн. σελί- 
δεσσιν ίστορ ικαΐς... на скрижаляхъ исторіи...—50)=  
ελιπε, а у ПОЗДНѢЙШИХЪ И ελειψε.— 51) ПОЭТИЧ. 
ИНОГД. И οώ=δόμος, οίκος, οροφή (крОВЪ, ІеСІІШі), 
(ІОІШ18.— 52) См. стр. 130, подстр. прим.

π) Εις ’ίωάννην τον Απόστολον.

. Άρχιερεύς Έφέσοιο θεηγόρος 53) εκ Θεού
εΐπεν

Πρώτος Ιωάννης, ώς Θεός ην (вѣ) δ
λόγος.

53) См. стр. 30, II. Эпитетъ част. о Св. Отц. и 
Апост. Напр. ώς φησιν ό Οεηγ. Γρηγόριος...; κατά τούς 
θεηγόρους Πατέρας... и ПОД.

ρ) Εις το κιβούριον 54) τής αγίας Σοφίας 55).

ΰΑς οί πλάνοι 56) καθεΐλον ένθάδ* εικόνας 
’Άνακτες έστήλωσαν57) ευσεβείς πάλιν.

54) Или κιβώριον ηοιι езі ійші ѵазсиіит (сосудецъ), 
ςιιόιΐ іп ессІезііз саИюІісіз сіЬогійт (Ііеіѣгіі% не<1
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ае<1іеи1а аііагі вирегітровііа, ІаЬегпасиІига, іе«і- 
шрп (шатеръ). Сравп. ν-ίβο=, еарва, Іосиіагаепіиш, 

всгіпішп, агсиіа (кіотъ).-56) Извѣсти, 
храмъ Св. Софіи въ Копстантин.— 50) или Ь тйі- 
гк  («ѵ0?6)ікс), Ьоию ѵа§ив, еітопеиз, ипровіог (άπα
τα ς); ѵайаішшіиз, Ігаисіиіепіив, ішріив. Сравіг. 2 
КорИНѲ. С. 8: ώς πλάνοι καί αληθείς.. ЛКО ЛССТЦЫ И 

(*«ί—κ«ίπε?, хотя МЫ И...) ИСТННІШ... —  57) егі§0 , 
віаіио, ропо, к'сЫі-.щ'., і -αίρω. ίΒρόω.

с) Ε’ς τον άγιον Διονύσιον.

Оораѵісоѵ θιάσου 58) ίεραρχικά τάγματα
■ [λέλψας59),

Μορφοφανών60) τε τύπω ν6Γ) κρύφιον 
νόον 62) εις φάος έλκων,

Ζ6)οσόφων 63) λογίων θεοτερπέα 641 πυρ-
π ο ί  ΌΟ) αναπτεις.

58) Οίαυο; (см. стр. 3*2, 3) ликъ, производила отъ 
ОзЬ ασαι, (Ііѵіпа сапіаге; соотвѣтств. нашему сл. 
братство; этимъ именемъ въ древн. Греціи на
зывались нѣкоторыя религіозныя компаніи, кор
пораціи (=£?т/сі). — 59) саігіи сеІеЬѵо, сапо=р^- 
τίάζω, ύμνέω, άοω.—НО) μορ.σοσανής ϊοππα соп.чрісіш?, 
І113І&'11Г_— περιφανής.—  61)= οχήμα , εΐοος, εί/.ών, ίοέα,
і̂ огша, поппа, ехетріаг, ехетріиш. Сравн. Дѣян.
23 γραψας και επιστολήν περιεχουσαν τον τύπον
οουτον... НДГІИСД Ж  II , Π ОСАДИ (С НЛШ|ІСС ШКрЛЗ'Л ССЙ
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(сіцив Ьос е8І ехешріаг, іп Ііапс Іогташ). Или, 
Ѳесс. 1, 7: ώστε γενεσΟαι υμάς τύπους πασι τοΐς πισ-
теізусіѵ .. ακο  выти вш а  ширдз'л вс'Кллл и ѣ р ^ ю і |іи ж ..  
Или, 1 ІІетр . 5, 4: τύποι γενόμενοι του ποιμνίου... 
іЙіірДЗИ вывдйте СТЛД^... И ли ,., τότε μέν τυπούμενος, 
νυν δε ένεργούμενος... ТОГДА ОѴКШ ШБрДЗ&ЛЮС, ПЫнѢ 
ж  дѣ йст писало с . . В ообщ е τόπος у церковн . ііис . 

прсдовразг,, указан іе  д л я  будущ аго исполнен ія , 
тогда к акъ  σύμβολου очень часто означ. обращ и къ  
исполненія дан п ы х ъ  въ  древности знам еній . Н апр. 
Ιωνάς σου γάρ τον τύπον οέρων, του παΟόντος... 
ІШНЛ, ΤΒΟΐί 110 ШБрДЗ'Л НОСА, СТрЛДАБШАГШ... 
Или,., ό λαός δέ Θεού ο άγιος την των συμ.βόλων 
ε/βασιν ορώντες... ЛІОДІС ?Г.С ΙιΟίΚΪΙΙ СТІИ ШБрЛЗОНК 
сиьпіе (еѵеіііив, ееде^и у , συνάντημα, σύμπτωσις, το 
άποβεβηκός) ЗрАЦІС. . И ли , ...ή δροσοβόλος έςεικόνισε 
κάμινος τύπον.. рОСОДЛТСЛЫІДА НЗШПрДЗИ ІГС1|ІІі ШБрДЗй... 
62) сокровенный· смыслъ, агсапиш  вешшш.— 63) 8а- 
ріеп8 іп ѵНа; λόγιον, оѵасиіиш, ге а р о п зи т— χρησμός, 
μαντείου.—  04) І)ео &та£из, І)еиш  (Іеіесіаиз. —  65) 
Іах, ф акелъ = о о ^ , λαμπάς, <ράνος.

т) Εις την άνάστασιν.

Χ ρ ι σ τ ό ς  έ ώ ν  Θ ε ό ς  ε ιλ έ  ν έ κ υ ς  66)  έ ξ  α δ ο υ

• π ά ν τ α ς *

Ί \ ίό υ ν ο ν  β ρ ο τ ο λ ο ιγ ό ν  67) ά χ ,ή ρ ίο ν  68)

ε λ λ ιπ ε ν  α ο η ν*
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66) Въ аттич. винит. множ, очень часто сливался 
изъ— υας ВЪ υς: ίχΟύας=ιχθΰς.— .07)=άνδροφόνος αν- 
Βροκτίνρς, μιαφόνος, Ъотісісіа.—68) ехапітів (κήρ ги
бель), άψυχος, также Іігаісіиз, і§паѵиа, ітЪесіІІив.

у) Εις το Πάσχα.
Άρ,νόν έ'παυσε69) νόμου καί άμβροτον

ώπασε 70) θϋμα 7І)
Χριστός έών ίερεύς, αυτός έών Θυσίη.

69) а&пит 1е£Із аЬоІеѵіі, εληξε, ήσάνισε.— 70) ргае- 
ЬиІІ, έχαρίσατο, εδωαε. παρείχε.—  71)=0υσία, ίερόν?
ѵісііта.

§ 39 .

Έκ των έπιγραρμάτων του "Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου.

1) Εις τον μέγαν Βασίλειον 
у.оігоѵ τής

τον Καισαρείας Έτοίσ- 
έν Καππαοο/,ία.

Ήνίκα Βασιλε'οιο θεόφρονοςα) ήρπασε
πνεύμα

І Λ

ή Τριάς άσπασίως £ν6εν επειγομένου, 
πασα μεν ούρανίη στρατιή γήθησεν ίόντι, 

πασοζ, δέ Κ α πτ^ο κ ώ ν  έστον άχησε
πόλις.
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ούκ οίον2)· κόσμος δέ ρ.έγ’ ΐαχεν3)·
,,Ώλετο κήρυξ,

ώλετο ειρήνης δεσμός άριπρεπέοςα 4).

Греческіе стихи, особенно при издан. клас- 
сическ. авторовъ, обыкновенно начинаются строч
ными буквами.— 1) См. стр. 30, I, 2; άσπασίως или 
άσπχστώς=άσμένως, ήοέως, εύφρόνως, ІІЬепІег, апІЮО 
рготріо, аіасгііег; ша£ію сит заисііо Ьіпс Гевіі- 
папіІБ, ргорегапНз. — 2) У поэт. часто вм. μόνος, 
εις, μόν.ος, боіиз; сТоѵ, асіѵегілаі. боііші, Іапіиштосіо. 
Напр. у Гсзіод. Ѳеог. 26: γαστέρες сТоѵ.. только 
ОДНИ желудки, т. е. τροφής μόνης επιμελούμενοι., μόνα 
τα τής γαστρος φρονουντες; въ такой же формѣ укоризну 
сдѣлалъ и Ап. Павелъ Критянамъ, повторивъ, 
среди прозаической рѣчи, цѣликомъ стихъ (гек
саметра) извѣстнаго Епименида: Κρήτες'άεί ψευσταί, 
κ-αχα θηρία, γαστέρες άργαι . ІіриТАНС ІірИСЖИ ЛЖИВИ, 
злі'и звѣр’іе, оутршвы ПрЛЗДНЫА... (Тит. 1, 12), 
ѵеігігез ѵеІиН, или по Саллюст.: ѵеІиН ресога, 
ѵепігі оЬоесІіепііа...— 3)=βοάω, θρηνεω, сіашо, ѵосі- 
Іегог; μέγ1 ’ίαχεν, іп§еп1і ѵосе (ех) сіагааѵіі.— 4) 
ѵаісіе сіесогиз, Шизігіз, βχίιηίιΐ8=άριδείκετος. Вмѣсто 
δεσμός (расів ѵіпсиіит ехітіае) у ин. чит. θεσμός, 
іпзШиІит, Іех.

2) Εις τον αυτόν.

' Τυτθόν 5) έ'τι πνείέσκ’ές іиі χθονί, πάντα
δέ Χριστώ



δώκας άγων — ψυ//'ν7 λογον,
παλάαας 6),

Βασίλιε, Χριστοιο ρ,εγα κλέος, ερμ’
ίερήων,

έρρ,α 7) πολυσχίστου νυν πλέον άτρε-
κίης.

5)=βραχύ, σμικρόν, ολίγον οσον, а у Ѳеокр. τυτδον 
οσσον.' малый промежутокъ (шіегѵаіішп) =  раѵиш; 
раиіиіит айЬис вріглЬая іп іеіта; πν£!εσ·λΞς=πνείω 
или πνέω, ітпреіѣесі. й^иепіаі;. Сравн. Гом. τυτθον 
Іх і  ζώοντα...— 6)= χείρ , таішв, раіта тапие.—7)= 
έρεισμα, στήριγμα, іиісгит, вІаЫІітепІит, соіишеп, 
сопМепІіа,... ты вполнѣ— утвержденіе іереевъ 
(пока жилъ), а теперь же (ροδί Іат  агІтігаЬіІет 
ѵііат) еще болѣе (πλέον) опора истины (άτρε/.ίης= 
αλήθειας) πολυσχίστου (пшіітп (ІІѴІЗае, ѵехаіае, οιασ- 
κεδάσ-ου, Й88ае, διαρρώγος).

■3) Εις τον αυτόν.

Καισαρέουν [/,έγ* άεισ(Λα? φαάντατε ώ
Βασίλειε,

βροντή σεΐο λο'γος, άστεροπή δε βίος·
.■.άλλα και ώς έορνιν ιερήν λίπες* ή6ελεν

ουτω
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Χριστός, δπως (λίξτ) σ' ώς τάχος
ούρανίοις.

Никита Пафлагоиедъ слѣд. образомъ пере
фразируетъ эту эпиграмму: ώ φαεινότατε καί λαμ
πρότατε Βασίλειε, μέγα κλέος καί κυόος (=ά'εισμα) Και- 
σαρέων, ο σος λόγος (σεϊο родит.=оои) ο!α (τ. β. ώσ
περ, ώσεί) βροντή ταΐς άκοαις των ανθρώπων ένηχεΐ (іп- 
80Паге =  έπιπλήττειν, περιψοφεΐν, κατηχε?ν), ο βίος όέ 
ώς αστραπή (στεροπή, σέλας) τάς όψεις καταλάμπει' άλλα
καί όμως τήν ίεράν κατέλιπες καΟεοραν (=έ·3ραν, зеііаш) 
πάντως ο'ύτως ήΟέλησε Χριστός, οπο>ς σε τάχιστα (ώς τά
χος, τάχα, см. примѣч.), τοΐς ούρανίοις συνόμιλον (со- 
бесѣдиикомъ, соиІаЪиЫогеги, соіщеітопеін, λεσχη- 
νόριον) ποίηση (=ράξη) νόοις.— Κατηχεΐν ОГЛапіать, за
тѣмъ— ѵіѵа ѵосе сіосеге 8. етсііге =  διόάσκειν, προτ- 
ρέπειν, Сравн. Дѣли. 18, 25: ^ ήν κατηχημένος τήν 
сВоѵ του Κυρίου.. ГіѢ ШГДЛІШІЙ ІІ̂ ТИ ІДНІО... ейосНій 
ѵіаш Боіпіпі. Или, Лук. 1,-4: Ьл έπιγνως περί ων 
κατηχήΟης λόγων τήν ασφάλειαν... ДД рДЗ̂ ЛѵЬсіІІИ Ш

и м ^ ж  н а уч и л сд  сси с л о в с с ѣ р  о у т в ер к д ен іе ...;  
по иреимущ. κατηχούμαι озн. учусь первымъ на
чаткамъ христіанской вѣры, отк. κατήχησις іпзіі- 
М-іо, ̂ и а  ргіша гшНшепІа Пасіипиіг.

ІІримѣч. 59. Совершенно особое значеніе 
получило у поздн. Грековъ нар. τάχα; поставлен
ное предъ именами, обозначающими какое нибудь 
званіе или санъ, оно представляетъ „сІешівБІ апі- 
ші ас ІштіШаМз аг&ишепПіт “, по всей вѣрият-
" лпфн тітлпажярлтпр. ѵ ияет. тгепенптги. ттпюяттотп;..
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ным-и: смиренный, недостойный (αναξιος) и под. 
Напр. Γρηγόριος τάχα μονάχος ταυτα εγραψεν .. Или,., 
νειρι αμαρτωλού γραφέως (списателя) Νείλου,  ̂ ταχα 
ίερομονάχου..: иногда и съ прилаг.: ..τάχα δε καί 
αναξίου Επισκόπου του βεοδούλου... И пр.

4) Εις Μακρίναν την αδελφήν του μεγάλου Βασιλείου.

Παρθένον αίγλήεσσαν έχω κόνις, εΐ τιν1
ακούεις

Μακρίναν, Έμμελίου 2) πρωτότοκον 3)
ρ,εγάλης·

η πάντων άνδρών λάθεν4) όρ^ατα, νυν
δ1 ένί πάντων

γλώσστ) καί πάντων φέρτερον εύχος
έχει.

Ι)= λα μ π ρός, αγλαός, περιφανής, φαεινός, зрІешШиз, 
поЪіІіз, іііизігіз;.. риіѵіз е^ш(іеш, зі сріат аисііз- 
Іі...—2) Мать Василія Вел. и Григорія Нисскаго.— 
3) См. стр. 1 45 , 1 .— 4) вм. ελαβεν=1α1ιιί1 ошпіиш 
ѵігогиш осиіоз; и по гр. съ винит. надеж.

5 ) Κατά τυμβωρύχων 5).

Στηλαι καί τύμβοι, ρ,έγα χαίρετε σή
ματα νεκρών

ούκέτι κηρύξω6) (Λνήρ,ασι τους φθι-
ριένους,
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ήνίκα τόν περίφαντον έμ,όν τάφον ώ λε-
σε γείτων.

Γάΐα φίλη, σύ δέ [λοι δέχνυσο 7) τούς
φΟψ,ενους 8).

5) δ τύμβους των νεκρών ορύττων, λωποδύτης νεκρών,
зроііаіог тогіиогиш, вериісгі ѵіоіаіог, циі Ъизіа 
егиіі, разрыватель могилъ; ό τύμβος=ίπιιη-ιι1ιΐ5.—
6) ...пои ]‘а т  риЫісаЬо 8. раіаш-іасіаш топи теп - 
1І8 гаогіиов, циопіат еопзрісииш т е и т  зериі- 
сгит...— 7) ...Іи у его т іЬ і (сіаі. еіѣіс.) гесіре...— 
8) или φθ'.τός— νεκρός тогіииз, аѣзитріиз.

ІТримѣч. 60. Могилы вообще назывались 
τάφοι, μνήματα, σήματα, θήκαι и др.; нѣкоторыя ИЗЪ 
нихъ были только земляныя насыпи или курганы 
(χώματα, Іеггае а§'§е8Іае шоіез, τύμβοι, κολώναι) безъ 
Ьсякихъ στήλαι, κίονες, СІррІ, ήρωα, мавзолеевъ И 
под.; сравн. τύμβον χεΰαι. Могли быть и пенот.чфіи 
(κενός ѵасииз и τάφος), т. е. пустые надгробные 
холмы, насыпанные въ воспоминаніе какого ни- 
будь примѣтнаго (περίφαντος, περιφανής, επίσημος и 
НОД.) лица, ϊνα άσβεστον κλέος είη (по Гом.), хотя 
бы тѣло его было погребено въ другомъ мѣстѣ 
или даже вовсе не розыскано; кенотафіи эти были 
тоже предметомъ религіознаго уваженія (сііѵіпі 
рігіз) до указовъ Имнер. Антонина и Вера. Со- 
жиганіе труповъ съ распространеніемъ Христіан
ства постепенно выходило изъ употребленія и къ 
4 столѣтію совершенно исчезло. Дѣлались гроб
ницы и изъ особеннаго камня ассійскаго (въ



222

Троадѣ), быть можетъ азіатскаго, въ которомъ 
погребенное тѣло, по общему убѣжденію, совер
шенно разрушалось, за исключеніемъ только зу
бовъ, къ 40 дню послѣ смерти, почему первона
чально только изъ этого камня гробн. назывались 
саркофагами (сагпіѵогиз, сагпіз сошеяог). Судя по. 
многимъ эпиграммамъ Св. Григорія, направлен
нымъ противъ мотлоразрьгватслсй (зериісгогищ 
регГо&вогез). слѣдуетъ думать, что преступленія 
эти какъ но отношенію къ христіанскимъ па
мятникамъ, такъ и къ остаткамъ языческихъ мо
нументовъ, были особенно часты во времена прис
нопамятнаго Святителя.

б) Εις τους αυτούς.

'Ως βραδύπους *) συ, Δίκη, και Τάρ- 
ταρος 2) ούκέτι δεινός* 

ού γάρ αν ούτος άνήρ τόνο’ άνέω-
ξε 3) τάφον.

1) іагсіо еі Іеійо ребе рѵо^гебіепв, Іаіч1і§тасІи8, 
1βηΙιΐ8==νω0ής5 а въ Нов.-завѣтн. часто νωθρός, 8е§- 
іЦ8, ρίββι, вялый, неповоротливый.— 2) ІІо Фритче 
(сіе гесіирі. £гаеса, стр. 295) отъ удвоены, корня 
τερ, τρες (τρεω, Іегг-ео) сравіг.; тряс-усь, тре-нещу, 
происход. и τάρ-ταρ-ος. —  3) ,<110п ещ Ш ]10ШО
арепшзеі...

7) Ε!ς τους

Λήθη καί
αυτούς (іп еозсіеш). 

σιγή— νεκύων γέρας 1)* 
άλ άπας εν
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ουτος έ[λόν πολλοΐς θηζεν άεισ^α τά
φον.

1) Іюпогагіит, т и т іу , р г а е т іи т  =  τιμή, Βώρον, τί- 
μιον; λήθη=άμνημοσυνη, αμνηστία, εκλησις, оЫІУІО, т е -  
тогіа аЪоШа; въ подземп. царствѣ древнихъ о 
της λήθης ποταμός, Лета, рѣка забвенія. — 2 )= π ο ρ - 
Οεω, διαρζάζω, αναλίσκω, <1 Ігіріо, ѵабіо, еѵасію. Но И 
о богахъ, отнимающихъ или лишающихъ кого н., 
употребителенъ ГЛ. άλαπάζω; у Гом. άλλα Ζευς άλά- 
παξε Ιίρονίων... но Богъ лишилъ меня... И въ 
древне-греческ. иногда ставится θεός какъ-бы въ 
смыслѣ христіанскаго монотеизма, т. е. безъ точ
наго обозначенія того бога, который преимущест
венно вѣдалъ тѣ или иныя событія человѣческой 
жизни. Напр. Элегикъ Мимнермъ: ούτως άργαλέον 
γήρας εθηκε θεός (безъ члена)... вотъ сколь тягост
ною присудилъ Богъ быть старости! Или Гомеръ: 
ρεΐα θεός κ1 έθέλων και τηλόθεν άνόρα σαώσαι... Или 
Ксенофонть: ήν θεός θέλη... Иинд. θεοΰ συν παλ'άμά... 
съ божіею помощью и под. Такимъ образомъ уже 
писатели классической древности по какому-то 
инстинкту, какъ-бы предупреждая должные вы
воды своей философіи, иногд'а выражались такъ, 
что позволяли покрайней мѣрѣ чувствовать необ
ходимость обобщенія всѣхъ ихъ божествъ въ 
одномъ Верховномъ Существѣ. Впрочемъ коммен
таторы подобныхъ мѣстъ обыкновенно совѣ
туютъ переводить θεός словомъ, божество (сііе Оо£- 
Ніеіі, напр. Ашсіз къ-..Одисс:), такъ какъ „по 
эпическимъ требованіямъ Богъ въ монотеисти-
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тесконъ. смыслѣ долженъ былъ-бы имѣть какой 
нибудь пластическій образъ .

8) Εις τούς αυτούς.

Πλούσιός είρ-ι πένης· τύρ.βω πολύς1),
ένδον αχρυσος.

νΙσ9ι καθυβρίζων νεκρόν άσυλότατον 2).
1) ,.8ери1сго ша§пиз, іпіиз—-аиго сагепз.— 2)=άβλα- 
βής ασύλητος, αλώβητος, ПОП зроііаіиз; ПОП ѴІОІапсІиз.

9) Εις τούς αυτούς.

Ούχ άλις χ) ην βροτοΐσι βροτούς έπί
χεΐρας Ιάλλειν 2),

άλλα καί έκ νεκυων σπεύδετε χρυ
σόν εχειν.

1) =  ίκανώς, αρκούντως, άοην, за і, заііз, аізиікіе.—■
2) рег Іте з іп — έπάλλω или даже έβιάλλω, іпшіМо— 
εντείνω, επιβάλλω, ΐημι, έπιτίθημι, арреІО, рі’ОиепсІО 
(особ. о р у к а х ъ )= т а п и з  ехіепсіеге асі саріепсіит 
аінріісі, здѣсь— ЬотіпіЬ из т а п и з  іпрсеге... было 
не достаточно, было не достаточнымъ дѣломъ, за- 
нятіемъ=кря-'{іАх; и въ церковн.-славянск. перево
дѣ πράγμα удерживаетъ свое разнообразное -значе
ніе, неревод. иногда, напр., вещь при обозначеніи 
совершенно невегцествснныхъ понятій:.. έπιμελεΐσ- 
θαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου... ІірилѢжЛТИ ЖС Ю
А^шн, веціи везсмсртнѣй...



Въ числѣ произведеній классической 
древности находятся такія стихотворенія, 
которыя, по мнѣнію позднѣйшихъ уче
ныхъ изслѣдователей, не могутъ принад
лежать тѣмъ авторамъ, которымъ онѣ съ 
давнихъ поръ приписываются. Конечно, 
поэмы эти или, точнѣе говоря, сборники 
нравственно обязательныхъ и вѣчно не
преложныхъ изрѣченій, составлены уже 
въ христіанскія времена и только для 
приданія стародавней авторитетности, 
включены онѣ въ творенія какого-нибудь 
прославленнаго уже глубокою древностію 
мужа, напр., Пиѳагора.

Заглавія этихъ дидактическихъ поэмъ имѣ
ютъ очевидною цѣлію тоже возвысить значейіе и 
интересъ къ нимъ: саітпеп аигеипі,
ιεροί λόγοι, ποίημά νοι^ετικόν ц ЛОД. Быть МОЖетЪ,



226

основа или значительная часть этихъ произведе
ній дѣйствительно составлены тѣми авторами, 
именами которыхъ онѣ надписаны, а впослѣдствіи, 
особенно же въ первые вѣка Христіанства, онѣ 
только расширены и дополнены тѣми сентенціями, 
которыя соотвѣтствуютъ болѣе христіанскому умо
начертанію, чѣмъ языческой нравственности, но 
во всякомъ случаѣ какихъ нибудь порицаній язы
честву мы не находимъ въ нихъ. Разумѣется, и 
при внимательномъ подборѣ и составленіи „зла
тыхъ цѣпей" не всегда старинное звено хорошо 
подходило къ своимъ новымъ привѣскамъ, а по
тому нѣкоторыя „ ргаесеріа “ занимаютъ, кажется, 
не совсѣмъ удобное мѣсто; встрѣчаются и разныя 
повторенія (поппипциаш ѵеі сопііпио ѵеі еііаш 
<1іѵег8І8 1осІ8 еасіеш ѵагіаііз іап іи т  ѵегЪІ8 ііегап- 
£иг). Въ старину было почти обязательнымъ обы
чаемъ заучивать наизусть и изъ обширныхъ со
чиненій языческихъ писателей разныя назида
тельныя изрѣченія, выраженныя въ хорошей 
афористической формѣ; признавая только извле
ченныя сентенціи дѣйствительно питательнымъ 
зерномъ, а все прочее считая терніемъ> и волчцами, 
составители такихъ асішопііогіа =  νουθгѵмі посо
дѣйствовали тому, что многія превосходнѣйшія 
произведенія древнихъ авторовъ (напр. Менандра) 
для насъ затерялись, а извѣстны только нѣко
торые отрывки и разные Іосі тетогіа іез , такъ 
какъ они служили очень рекомендованнымъ чте
ніемъ для юношества, почему и въ твореніяхъ 
церковныхъ писателей встрѣчаются или букваль
ныя повторенія или назидательныя разъясненія
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нѣкоторыхъ изъ этихъ изрѣченій. Такіе-то апо
крифы *) и при томъ не только съ точки зрѣнія 
христіанской, но и классической древности, со
ставляли почти съ самой эпохи Возрожденія су
щественный элементъ въ учебно-восиитательной 
литературѣ Западной Европы; помимо общихъ 
антологій, существуетъ много отдѣльныхъ изданій 
пиѳагоровскихъ золотыхъ стиховъ, фокилидовской 
наставительной поэмы и под., со всякими при-, 
способленіями и толкованіями: си т  апаіузі сгШса 
е{, еЙііса, си т  ітііаѣіопіЪиу "гаесо—1аѣіпІ8, сит 
зеіесілз аДпоЫлопіІтз (Іосѣогит ѵігогит, си т  іііиз- 
^га^іопіЬив е зсгіріигіз (Нѵіпіз и нроч. Для образца 
прилагается здѣсь ВЪ извлеченіи ποίημα νουθετικόν, 
обыкновенно приписываемая Фокилиду (рзешіо- 
рЬосуІісІеит) и τά χρυσά επη, прииисыв. Пиоагору. 
Для краткости, вмѣсто подробныхъ объясненій, 
приложимъ только въ подходящихъ мѣстахъ ла
тинскій буквальный переводъ.

Π ο ί η μ α  ѵ с υ θ ε τ ι κ ό ν 
или

γ ν ώ μ α ι.
Πρώτα Θεόν τί[£α? ρ,ετέπειτα, δε σεΐο 1)

γονηας.
*) Ирплаг. απόκρυφος собств. оссчІШз, аЪзсоіиІіІиз, 

3θθΓβΙιΐ8,='Λρύφιος, λαθραίος, у т а е н н ы й ,  сокровенный, 
иногда отре ' че нны и. Нѣкоторыя литературныя про
изведенія назыв. апокрифами или потому, что авторы 
ихъ неизвѣстны, или потому, что самое содержаніе ихъ 
нс удобно для чтенія каждаго желающаго (по Виісегиз: 
ςιιοά.. поа раіаш ошпіЬиз ргороиегеіНиг пес іи Детріів 
иіі І11І8 Іісегеі).
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ΠσΕ,σι δίκαια. νέ{χειν* 2), ρΐδέ κρίαιν ές χά -
ριν 3) ελκειν,

„ή ^ίψης4) πενίην, αδίκως [χή κρϊνε5)
πρόσωπον,

ην σύ κακώς δίκασες, σέ Θεός [χετέπειτα
οικάσσει.

[Λαρτυρίην ψευδή φευγειν 6)5 τα οίχ.αι αγο-
ρεύειν.

ΐ. е. σου γονέας. —  2) у ИП. читает. νεμων— 
ошпіЪиз ίιΐδΐα ^гіЪиепз; пеопредѣленн. наклон. νέ- 
μειν, а равно и послѣдующія: ελκειν... φευγειν...
άγορεύειν и проч. имѣютъ значеніе повелительна 
подобно русск., напр.. молчать, смирно сидѣть и 
под. Какъ повелительное и притомъ особенно 
энергическое въ русск. унотреб. одно прошедш.: 
пошелъ! Сравн. нѣм. ѵог^евеЬп! Каковымъ пове
лительнымъ дѣйствительно приличеств. названіе 
кучерскихъ повелит. (Риіігшаппвітрегаі. по Г. А. 
ЛѴоіГу).— 3) ..поіі іисіісіит асі ^гаілат ІгаЬеге...,
педие іисіісшт іпсііпаѵегіз (іеіісгі дгаііаш Іасіепз
и под.—4) пе оЪдісіаз 8. соіКептаз раиреіѣаіеш.—
5) Сравн. Второзак. (Δευτερονόμιο^) 1, 17: ουχ επίγ
νωση πρόσωπον έν χρίσει, — здѣсь: ίημίδίο пе дисіісез 
регзопаш. Бергкъ нредл. вмѣсто ρίψης или θλίψης 
(пе аШіхегіб...) читать: μή ρέψης πενίαν— пе ргореп- 
8И8 8І8, поіі іпсііпаге зеіКеіКіаш у. апітшп ідшш 
асі раирегет...; „рое£а ѵеі шізегісоічііаш раирегіз 
Ьотіпів ітргоЪаі, 8І а Іе̂ іьз гаѣіопо ркПсіу апітшп
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παρθενίην τηρείν 7), αγάπην δ1 * έν πάσι
φυλάσσειν.

ρ,έτρα νέρ,ειν τά  δίκαια, καλόν δ’ έπί
μετρ ον άπασιν 8).

σταθμόν μή κρούειν °) έτερόζυγον, άλλ1
ίσον ελκειν.

μηδ’ επίορκη στρς —  μήτ1 άγνώς 10), μήτε
έκοντί.

ψεύδορκον στυγέει Θεός άμβροτος όστις
ομόσσιμ

σπε'ρματα 1Α) μή κλέπτειν, έπαράσιμος ©σ
τις έληται.

μισθόν μο/^θήσαντι δίδου· μή θλίβε πένητα.
γλώσση νουν έχέμεν 12) κρυπτόν λόγον δ1

έν φρεσίν ίσχειν.

аѵосеіЛ Сравн. Исх. 23, 3: καί πένητα ούκ ελεήσεις 
έν χρίσει... Левит. 19, 15:.. ού λήψη πρόσωπον πτω
χού.—  6) φεύγω съ вип., СМ. ігримѣч. 61; ΒΜ. άγο- 
ρεύειν у ин. чит. βραβεύειν =  гпосіегаге, сіізрепза; 
βοαβεύς мировой (или міровой?) посредника», судья. 
— 7) ѵіг£Іпі1а1ет сизіойі... по чит. и συνΟεσίαν= 
расіиш, сошрозіііопет.— 8) тепзигаз ІгіЪие ^изіаз, 
тойиз епіт іп отпіЪив Ъопиз езі.— 9) Іапсеш з. 
репзаііопет пе ітреііаз іп аііегат ІіЬгае рагіет, 
зесі аециаіет ІгаЬе. — 10) ...педие іпзсіиз, пеццѳ
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μ,ήτ’ άδικεϊν έ9έλοις, μ.ήτ’ ουν άδικοϋντας
έάσγς 13).

πτωχω δ’ ευθύ δίδου, ρ δ ’ αΟριον έΐΟέ-
[Λεν εϊπτρς.

ΓΙληρώσας σέο и ) χειρ1 έ'λεον χρνιζοντι π α -
ράσχου.

άστεγον15) εις οίκον δέξαι και τυφλόν όδήγει.

ναυηγούς 16) οικτειρον5 έπεί πλόος εστίν
άδηλος.

χεΐρα πεσόντι δίόου* σώσον ό1 απερίστα—
τον17) άνδρα —

κοινά πάθη πάντων δ βίος τροχός 18), άσ-
τατοο όλβοι:.

Зроігіе...— 11) У ІШ. τέρματα μή κινεΐν... Сравн. 
Второй. 10, 14: си μετακινήσεις (сІітоѵеЪіз) όρια του 
πλησίον, ά έστησαν ο\ πρότεροί σου...-—12) 1іп§иае теп- 
Іеш асІЬіЬе, оссиНит δ. сіапсіезііпиш ѵегЬищ іп 
ресіоге сопііпе...— 13) ..ліецие ііе т  іпіизіе а^еп- 
Іет зіпаз.— 14) ішріеіа шапи Іиа (σοΰ) тізегісог- 
сііат, 8. ргаезісііиш оретцие е^епо роітіце, ехЬі- 
Ье.— 15) Іесіо сагепіет, ехиіет іп сіотит ехсіре.. 
όοηγεω (іих іііпегін 8иш, с1ігі§0; οδηγήτρια, путево
дительная; оішт. Богородицы, сиі сотріигез аесіез 
аасгае Ііас пошепсіаіига (іісаіае зипі, папр. Смо
ленскія Вож. Матери.— 1(і) паиіѴацогиш шІ8е-



■πλούτον е/ω ν  σήν χεΐρα πενητεύουσιν ό'ρεξον,
ών σοι εοωκ.ε Θ εός19), τούτων χ,ρήζουσι

παράσχου.

Ή  φιλοχρηρ-οσύνη ρ-ήτηρ κακότητος ά π ά -
σης—

χρυσός αεί δόλος έστί καί άργυρος άνθρώ-
ποισιν.

χρυσέ, κακών αρχηγέ20), βιοφθόρε, πάντα
χαλέπτων,

είθε σε ρ,ή θνητοΐσι γενέσθαι πηρ-α21) πο
θεινόν.

σου γάρ εκητι22) ρ-άχαι τε λεηλασίαι τε
φόνοι τε,

έχθρά οέ τέκνα γονεΰσιν, άδελφετοί τε
συναίρ-οις.

геге.. — 17) ..вегѵа ѵігига, сиі пето аввівііі .8. аЬ 
отпіЪив (Іевіііиіит. — 18) ѵііа повіга іаіщиат 
гоіа — колесо, іпвіаЪіІів Іеіісііав; Іогіипа іисегіа 
іпзіаЫІізцие (Тацитъ)—-19) сіе Ыв, циае ІіЪі <Іе<1іі 
Беив, .е&епШшв ргаеЬё.— 20) ...таіогиш (іих, ѵііае 
соѵгиріеіа, отпіа еѵегіепв, ІаЬеІасІапв.— 21) у и и . 
ВМ. πήμα ЧИТ. χρήμα ИЛИ Даже κτήμα: и ііп а щ  ПОП
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Μή φθονεοις αγαθών έτέροις, [Λή [Λώ[Λον
άναψες 23),

άφθονοι Ούρανίδαι καί εν άλλήλοις τελε-
θουσιν

ου φθονέει [λήνη πολύ κρείσσοσιν ήλιου
αύγαις,

ού χθών ούρανίοις ύψώρ,ασι νέρθεν έοΰσα,
ού ποταμοί πελάγεσσιν* αεί δ’ ομόνοιαν

έ'χουσιν.
εί γάρ ερις24) μακάρεσσιν εην— ούδ1 άν

πόλος εστη.

Λαώ μή πίστευε —  πολύτροπός έστιν 25)
όμιλος*

еззез тогШіЬиз йатпит з. ехШит сІезійегаЬіІе!— 
22) ...іиа епіт саиза... ргаесіаііопез... Мепзі 1і- 
Ьегі рагепііЪиз ігаігездие сопзапоіііпеіз..—23) пе 
іпѵМеаз Ьопа, з. іп Ъопіз Іиіз зосііз, пе гергеііеп- 
зіопет аШ§аз.. зіпе іпиісііа еііат сііі іпіег зе сіе- 
^ипі: поп іпѵісіеі Іипа (μήνη=σελήνη, отк. νουμηνία 
изъ νεο-μηνία ново-луніе, διχομηνία, ріепііипішп, 
полнолуніе)... пес Іеіта, 1ісе£ ірза зі£ іпіі’а...—24) 
пат зі (іізсогДіа іпіег (Іеоз еззеі (сі μάκαρες, см. 
стр. 53), поп сопзізіегеі; роіиз; о\ πόλοι, ѵеііісез 
типйі, отъ πέλομαι, враіцаюсъ=ѵегіісе8, полюсы.— 
•25) ...тиЫэіІіз іп$епіо езб ІигЪа, или: ѵагіит еі
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λ&όζ τοι, και ύδωρ, και πυρ ακατασ—
χετα26) πάντα.

Πλούτου [χή φείδου* [χέ[χνης’ οτι θνητός
υπάρχεις,

ούκ ενι27) δ’ εις αδην όλβον και χρή^ατ1
άγεσθαι,

πάντες ϊσοι νέκυες, ψυχών δε Θεός βα
σιλεύει*

'κοινά [χέλαθρα δόμων 28) αιώνια και πατ-
ρις αόης,

ξυνός χώρος άπασι— πένησί τε καί βα
σιλεύ σιν.

ού πολύν άνθρωποι ζώ[χεν χρόνον, άλλ’
επί καιρόν29),

ψυχή δ1 αθάνατος καί άγήρως ζν) διά
παντός.

тиіаЫІе зетрег ІіігЪа (ѵиі^из).— 26) ..соегсегі, со- 
ЬіЬегі і^иеипі.— 27) поп Іісеі... — 28) соттипіа 
сіототш іесіа аеіегпа...— 29) ...зесі асі іетриз.—  
ρ̂ ά παντός часто ію славянски переводцт, нар.вынв.



234

Φωρών ρ,ή δέξϊ)30) κλοπήν άνδρών πα-
ραθήκην*

άρ̂ φοτεροι κλώπες— και ο οεςαρ̂ ενος και
ό κλέψας.

ψάρρ-ακα, ρ-ή τεύχειν 31), ρ,αγικών βίβλων
άπέχεσθαι.

νηπιάχων απαλών32) ;χή άψη χ,ειρί βιαία.

φεύγε διχοστασίας καί εριν, πολέμου προ-
σιοντος.

[Λή κακόν ευ έ'ρςτ)ς 33)— σπείρειν ίσον εστ1
ενί πόντω.

4

Έργάζευ, ρ,οχΟών 34) ώς εξ ιδίων βιοτευιρς·

πας γάρ άεργος άνήρ ζώει κλοπίρ,ων από
χειρών.

30) іигасіиш Ьоішпит пе асеерсгіа І'игііѵиш (Іеро- 
8І(діт... иЬгщис Іигев 8ΐιη£...—31) ѵепепа у. ѵепе- 
Іісіа пе рагаѵегів...—32) іпГапііЪіі8 1епе11І8 пеіще- 
сегіз шапиш ѵіоіепіат.—33) пе таіо (Ьошіпі) Ьепе 
іесегіз; ісіет езі ас зешіпаге іп ропіо.— 34) 1аЬогап8



ρ,ηδ1 άλλου παρά δαϊτός εδοις σκυβάλισ-
ρ-α3*) τραπέζης,

άλλ’ από των ιδίων βίοτον διάγοις άνυβ-
ριστος 36)*

εί δέ τις ού δεδάηκε37) τέχνην— σκαπ
τό ιχο δικέλλτ],

έ'στι βίω παν εργον, έπάν ρ.οχθειν εθε-
λησθα.

ναυτίλος38) εί πλώειν έθέλεις— εύρεΐα θά
λασσα,

εί δέ γεηπονίην ρ-ε9έπειν 39) —  ρ-ακραί τοι
άρουραι...

(сіесіііа орега) иі сіе ргоргііз ѵіѵав.— 35) педие сіе 
аііегіиз соепа ѵевсагів ге^есІатепМв тепвае, в. іів 
ѵеЬиз, диаз герсеге воіепі... сравн. и пси адлтй
®  Крупицу» ПЛДЛІОфИр ®  ТрДГІСЗЫ.. τά κυνάρια έσθί‘ 1 
άπο των ψιχίων των і̂тгсоѵноѵ άπο της τραπέζης...} ψ'-
У.іэѵ, крошка, шіса, тіпіШввітит Ігивіиіиш; про
изводили и лат. іогтіса (ііртіѴи, -μύρμηξ) отъіего 
вощу и шісав крошки.— 36) ..ехрегв сопіитеііае... 
—37) ςιιοΛ 8І ςιιΐΒ поп сіісіісіі агіет—-іосііаі 1і- 
£опе 8. Ъісіепіе (мотыкой).—,-38) паиіа ві паѵі^аге 
ѵеііз...— 39) ві ѵего а^гісиИигаш весіагі...
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ІІримѣч. 01. Глаг. φεύγω , по грет. съ внн. 
_-дат £ц^іо, обыкновенно въ славлнск. иере-

водѣ ставится съ родит. п. Напр. вѣжи несытыл 
д^ШН... φεύγε άκόρεστον ψυχήν... Или: ПДГаВЫ оВЪ-
ЖДВШИ СЖ ОБОЖИТИСА Прелестію... λύμην φυγοΰσα του 
θεούσΟαι τή ττλάνν]... (изоѣжавъ позора быть 00- 
готворимою вслѣдствіе умопомраченія.)... Или: 
и егѵпетсклго зла ИЗВѣжлВУІ... καί ф  αϊγαπτίαν μο/- 
Οηρίαν διαφυγών и проч. Но Другіе того-же отдѣле
нія глаголы и въ славянск. перев. удерживаютъ 
греческаго синтаксиса падежъ: μιμέομα· (=лат.
ігаііог)— пророка ІшЪ; (Іонѣ) подражай вопію., τον 
τ^φήτην Ίωναν ε κ μ '.μου μ ενός βοώ... Или τολμάω (сравн.
аисіео. напр. Іасіпиз,.. ехігета): О учителю (Паѣ. 
іпсоттосіі) тлковаА (на таковое) Дерзи і̂шіі’д... 
Διδασκάλω τοίαύτα τολμήσασαν... Или οδύρομαι СЛъ родит. 
или вип. по греч.: Іашпь рыдлиіе (объ) Ішсифовд
ЛНШСПІА... δ Ιακώβ ώούρετο τού Ιωσήφ την στέρησιν... 
Не рыдай Л\еііе, ЛѴѴГН... μή έποδύρου μου, μήτερ... 
(сравн. лат. сіеріого, Іатепіог, напр., т а іг е т  тог- 
Іііаш, ѵііат) и проч.

§ 41.
Χ ρ υ σ ά  ε π η.

Αθανάτους ρ.έν πρώτα θεούς, νόαω ώς
οιάκειται 1 2)7

1) ..ιιί 1е£е сопвШиІиш 8. оічііпаіит езі.—
2) ...сіеіпсіе ѣегоаз ргаесіагоя з. поЪіІея. — 3) зиЪ-
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τίμ,ακαι σέβου δρκον, επειθ’ ή'ρωας άγαυούς2).

τούς τε καταχθονίους 3) σέβε δαίμονας, έν
νοια' ρέζων.

τούς τε γονείς τίμα, τούς τ’ άγχιστ’ έκγε-
γαώτας 4).

των δ’ άλλων άρετνί ποιευ φίλον ος τις
αριστος.

πραέσι ο’ είκε λόγοις έ'ργοισί τ’ έποιφελί-
[λ ο ισ ι.

[***)§’ εχθαιρε φίλον σόν άρ,αρτάδος είνεκα
ρκκρης?

Іеѵгапеоз, іпіегоз сіаетопаз ѵепегаге, 1е§Шта еіз 
(засга) Гасіепй. Δαίμων въ Св. Писаніи всегда о ду
хахъ нечистыхъ, враждебныхъ христіанско-благо
честивой жизни и подвижничеству (Де врігШЪиз 
ПОХІІ8 е£ ітригіб, ςιιί еі (ПаЬо1і=вѣсы).. Напр... 
сокруши И ДСЛШЖШВа НелЮЦІПМА дерзости... εθραυ- 
σε καί δαιμόνων τά άνίσχυρα θράση .. (прилаг. ανίσχυρος 
здѣсь пролептичесмц см. стр. 32, прим. 16: ώστε 
πάντα τά θράση αυτών γενέσθαι. άσθενή, αδύνατα)... Они 
же называются безчисленнымъ скопищемъ разбой
никовъ, напр., тл\ы о креста нлплдлюцж^а нл ллд 
рлзвойника невидилшр, ΗψϋψΗχζ д^ш^ лдою ис-
ТОрГН^ТИ.. μυριάδας των κύκλω συνεπιτιθεμένων εμοί λησ-



238

Όφρα δύνγ)* δύναμας γάρ ανάγκης έγγύθι
ναίει 5)

τών αφανών, ζητούντων την ψυχήν μου αρπασαι... По Вы
раженію Монаха Іоанна (Черноножнаго, του Μαυ- 
ρόποδος; μαύρος у Визапт. =  μελας, ορφνώδης, аі.еі\ 
піоег): лица (όψεις) ихъ стелила и сл\рлдндл и 

ЛірДЧІІДЛ (αίσχραί καί δυσειδείς και ζοφώδεις .. СЖС НС 
видѣти ллерзсКДЛ ЛІІЦД деЛАШНСКДЛ... ώ; μή ίδεΐν 
ου̂ ειοή πρόσωπα τών οαιμονων... Вѣроятно ВЪ нѣкот, 
греческ. издан. читается δυσώδεις (вм. δυσειδείς) 
όψεις, ѵиііиб Іоеіісіі, т а іе  оіепіев =  δύσοσμοι, πνεύμα 
άτοπον καί δυσώδες άφιεισαι ( Ііа І іО іт  Іе іги ш  е і £і*а- 
ѵе о іе п іе т  етіиеп1е8=сл\рлднлл). Αιάβολο; с а ін т п і- 
аіог, оЬігесіаІог, клеветникъ, хулитель, іііе  ρΐιΐδ- 
η^αιη сар ііа1І8 Ьиш апі ^епегія ЬозІ:І8; по Іоанп. 
Злат. άπό του διαβάλλειν εΐρηται* διέβαλε γάρ τον άν
θρωπον προς τον Θεόν, διέβαλε πάλιν τον Θεόν προς άν
θρωπον.. Унотребит. это названіе также и о вѣро
ломномъ, предательски-коварномъ человѣкѣ; Іис. 
Христ. назвалъ Іуду Искаріота (Ίσκαριώτης) *): καί εξ 
υμών εις διάβολός έστιν.. И СДІІІГА $  ІЖ'/» д'ІДВОД'А ССТН...

*) О значеніи эпитета о Ιίροδότης, предатель, хота 
Іуда не имѣлъ евонмъ обычнымъ занятіемъ п р е д а 
т е л ь с т в ъ ,  а только однажды проявилъ это качество, 
смотр. стр. 130, 2-ое иодстр. нримѣч. Онъ же: о δυσσεβής 
ллочестнвыи, о οουλος και δόλιος рабъ и льстецъ, χρημά- 
των εραστής имѣній рачитель; лукавый ревнообразннкъ-- 
πονηρός ζηλότυπος а др.
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τα,ΰτα ріѵ ούτως ΐσθι, κρατεΐν δ’ ε ι Μ ζ ε ο 6)
τώνδε

γαστρός (λεν πρώτιστα καί υπνου λαγ—

απασι.

См. примѣч. 62—4) ..е£ ςιιί ^епеге йЪі ргохіші 
аипі.—5) ..роіепііа епіт ргоре песе88І£аіеш Ьа- 
Ьііаі.—6) ..ЬІ8 аирегіог е88е, 8. (Іотіпагі, ішрега- 
ге азбиезсе, ѵепіге диійет ргішиш... 1іЪі(Ііпе... 
(λαγνεία часто 8а1асіІа8, похотливость).-—7) ...пші- 
^иат Іасіез ѣигре... Въ отридат. нредлож, церѣдко 
и въ славлнск. иерев. сохраняется утвердительное 
значеніе энклитикъ, безъ сліянія ихъ съ пред
шествующимъ отрицаніемъ. Напр. дара Тесѣ Прі
ютна не Принесор когда... δώρα саі δεκτά οί> тгрссу·- 
ςά -οτε,.— 8) при нарѣчідхъ (здѣсь άλογίστως) гл,
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Ή ν  ά,ν μοίραν ελτρς10), ταύτην φέρε, ρ,ηδ’
αγανακτεί·

ίασθαι δέ πρέπει, καθόσον δυντγ ώδε δέ
φράζευ,

ού πάνυ τοΐς άγαΟοΐς τούτων πολύ [Λοΐ̂ α
δίδω σι.

πολλοί δ1 άνθρώποισι11) λόγοι δειλοί Ίε
καί έσθλοί

προσπίπτουσ’, ών ρ.ήτ’ έκπλήσσεο, ρ4τ’

εϊργεσθαι σαυτόν....
αρ’ βάσης

έχω равенъ вспом. гл. еіѵа».=іпсоп8Іі1ега<;ііт еззе.— 
9) ..щиосі отпіЪиз Іаіо сіезііпаіиш езі то гі.— 10) 
9иатсиіщие рогііопет ЬаЪез ассеріат..— 11) ..іпіег 
Ъотіпез І а т  т а іі  ди ат  Ьопі зегтопез іпсісіипі... 
диіЬиз пе ехіеггеагіз пеѵе зіпаз 1е ііітоѵегі.

Примѣч. 62. Гесіодъ въ своихъ „ ’Έργα καί 
ήμέραι“ ст. 121 и дал. говоритъ о демонахъ слѣ
дующее:

αύτάρ έπεί και τούτο γένος κατά γαια κάλυψεν, 
τοί μεν 'δαίμονες είσι Διος μεγάλου διά βουλάς 
έσθλοί έπιχΟόνιοι φύλακες θνητών άνθρωπον/ 
οί ρα φυλάσσουσίν τε δίκας καί σχέτλια έργα, 
ήέρα έσσάμενοι πάντη φοιτώντες επ’ αίαν, 
πλουτοδόται....



241

Т. е. Но вслѣдъ затѣмъ какъ земля поглотила и
эту породу,

Демонами они стали, но мысли великаго Зевса,
Добрыми стражами смертныхъ людей; надъ

землею витая,
Зорко блюдутъ они правды людскія и тяж

кія кривды,
Въ воздухъ одѣтые всюду по нашей землѣ

они ходятъ—
Многихъ сокровищъ податели...

Такимъ образомъ если чтеніе έπιχθόνιοι пра
вильно (а оно подтверждается и послѣдующ.: 
χάντγ) φοιτώντες επ’ αίαν, переведеннымъ у насъ: надъ 
землею витая или летая, сравн. Лермонт.: пе
чальный демонъ., леталъ надъ грѣшною землей), 
то мысль этого классическаго мѣста та, что не
видимые духи или души людей золотого поко
лѣнья, жившаго когда-то на землѣ богоподобно- 
безпечальною жизнью, безъ горя и труда, среди 
пріятныхъ и обильныхъ пирушекъ, такъ какъ земля 
безъ всякихъ СЪ ихъ стороны Г ЛОПОТЪ— αυτόματη—  
доставляла имъ все въ изобиліи, а умирали опи 
безъ старости, какъ - бы объятые сладостнымъ 
СНОМЪ (ώς υπνω δομημένοι),— получили, ПО СВОвМЪ 
исчезновеніи, царственную обязанность (βάσιλήιον 
γέρας) наблюдать надъ всѣми дѣйствіями и стрем
леніями людей, въ качествѣ какихъ-то ангеловъ 
хранителей (φύλακες). Въ соотвѣстіе съ такимъ 
толкованіемъ вышеуказаннаго мѣста и принято 
причислять гесіодовскихъ δαίμονες къ благодѣ
тельнымъ геніямъ, знающимъ (еще по Платону:
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δβίμβνες—οτι φρόνιμοι καί οαήμονες, т. е. ёпаѵі, ре- 
гііі) и участливо интересующимся судьбами лю
дей, при чемъ Гетлингъ (ОбШіл£) полагаетъ, что 
такое представленіе о добрыхъ духахъ заимство
вано Греками съ востока, а другіе комментаторы 
усматриваютъ здѣсь врожденное всѣмъ вообще 
людямъ сознаніе необходимости существъ, посред
ствующихъ между Богомъ и людьми. Конечно, съ 
распространеніемъ Христіанства, демоны эти, какъ 
порожденіе язычески - смутныхъ вѣрованій, но 
укоренившемуся убѣжденію повсюдные и усерд
ные покровители языческой нравственности и 
быта, должны были обратиться въ существа 
враждебныя новымъ религіознымъ началамъ, а по
тому языческій демонъ сталъ для христіанина 
нечистымъ супостатомъ (супротивъ - поставлен
нымъ), злымъ и лживымъ духомъ; рѣшительную 
непримиримость прежняго вѣрованія съ новымъ 
христіанскимъ энергически выражаетъ, напр., Ап. 
Павелъ (1 Коринѳ. X, 20, 21): не χοψ^ же ка« 
соокірникокх (ассик. с и т  іпйпіі.) пыти кйсимѵл...
ои θέλω δέ
не люжете

υμάς κοινωνους των
члиЛ1 Гдню нити

δαιμόνιων γίνεσαι. И:
и чліп^ ііѣ совскйо...

ου δύνασθε ”οτήριον Κυρίου ττίνειν καί. ττοτήριον δαιμόνιων...
не л\ожстс трапезѣ ГдіТен прнчдцілтпсл и трапезѣ
вѢсОПСТІіЙ... ου ούναοδε тра“ έζης Κυρίου μετέχειν... И 

проч. Однакожъ и у классическихъ писателей пе 
всегда δαίμων означаетъ только благодѣтельнаго 
духа генія (ευ— δαίμων), но встрѣчается δαίμων и 
съ опредѣлеп. κακός, στυγερός, что уже соотвѣт
ствуетъ нашимъ; нечистая сила и цод., особенно
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при восклицаніяхъ неожиданности, нетерпѣнія и 
иод. Такъ, Одисс. 10, 04;

τ:ώς ήλθες,
Какъ, Одиссей,

υ, τίς το*. κακός εχραε 3α{μ.ο>ν;
ты явился, какой же злой 

духъ тебя нудилъ?
Или даже при глаголѣ ήγαγε, подобно, слѣд., нашему: 
нечистая сила водила, носила... (пѣм. Кикик)...

\ Т  * ·  'Ч  \  ί  1Και τότε ΰη ρ 
И въ тотъ

Όουτήα κακός ποΟεν ήγαγε δαίμων..
моментъ нринеслажъ Одиссея 

печи стая сила...

2 *
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Άβατος 122, 139 
αβούλητος ПО. 
άβροχος 20. 
άγάζομαι 31. 
αγαθά 36. 
άγαλμα 31. 
αγέλη 128. 
άγεώργητος 26, V 
άγη 90.
άγίασις 13, 16. 
αγιάζω 7. 
άγνεύω 36. 
άγνυμι 114. 
άγνωστος 70. 
άγω (διά τιμής) 31 
άγων 13, 57. 
άγωνιστής 116. 
άδαστος Ю0.

Слаба
объясн. и примЕч. до 150 стран.).
Цифры указыв. сгран.

άδελφός 119. 
άδιαίρετος 100. 
άδιάσχιστος 100. 
άδιόδευτος 122. 
άδοκήτως 77. 
άειπάρθενος 51. 
άει-αρΟένος 51. 
αςομαι 31. 
αήττητος 54, 124. 
άΟλέω 13. 
άθλησις 57. 
άθλον 11 (λ 
άθλο φόρος 11(ί. 
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άΟροισμός Ц9. 
άθρόον 19. 
άΟρόως 19. 
άΟωος 132.
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άϊδιότης 3. 
αίθίοψ 134. 
α ϊ Ο ο ψ  134. 
αιθων 134.
αιπόλιον 128.
α ισχύνομαι 133. 
αιτέω 85. 
αιονιδίως 19. 
άκατάλη πτος 135. 
άκέομαι 4 . 
άκήλητος 123. 
ακμών 119. 
ακοινώνητος 72. 
ακολουθία 92. 
ακούσιος 110. 
άκροάομαι 91. 
άλγηοών 145. 
άλγημα 80. 
άληθινώς 54. 
αλιεύς 141. 
άλλοίωοις 47 . 
άμαυρόω 145. 
άμβων 57. 
αμέλεια 62. 
αμετακίνητος 49. 
άμιλλα 57. 
άμιλλάομαι 13. 
άμμα 134. 
άμνή (—ίς) 104. 
άμόλυντος 85. 
άμφέπω 68. 
άμφιλαφής 32.

άμφίπολος 91. 
άμώμητος 54 . 
άμωμοι 105 . 
αναβιβάζω 71. 
άναβλύω 26. 

і αναγνωσμα 14. 
αναγορεύω 128. 
άνάγραμμα 123. 
αναγωγή 99. 
άνανέχομαι 26, 85 . 
άναδίδωμι 137. 
ανάθεμα 72. 
αναθεματίζω 72. 
άναιρέομαι 26. 
αναίτιος 132. 
άνακαλέω 18. 
ανακομιδή 99. 
άνακοίνωσις 100. 
ανακράζω 18. 
άνάκτησις 47. 
αναμάρτητος 70. 
άναμοχλεύω 6 7 .. 
άναμώμητος 105. 
ανάπαυλα 70. 
άναπαυσάμενος 55. ·
αναπηδάω 11.8. 
άναπλάττω 135. 
άνάργυρος 76. 
άνάριθμος 32. 
ανασκιρτάω 1,18..
 άνάσχεσις 63.
άναφαίνω 128, 137
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αναδύω 137.
άναχωρέω 2. 
άναχωρητής 2. 
αναψυχή 70. 
άνδραγχος 127. 
άνδρίάς 31 
άνειμένως 55. 
άνεκφώνητος 54. 
άνεπικούρητος 48. 
άνεπισκεύαστος 54. 
άνεσις 70. 
ανεύθυνος 132. 
ανέχομαι 44. 
ανίερος 95. 
ανίκητος 124. 
άνισότης 70. 
άντιβολέω 18, 85. 
άντιμολειν 58. 
αντίπαλος 65. 
αντίφωνος 94. 
άντρον 67. 
άνυδρος 26. 
άνύω 13. 
άοπλος 143. 
άπαλλάττω 70, 8. 
άπαραχοηοητος 49. 
άπεικάζω 95. 
απερίγραπτος 135. 
απεριόριστος 135. 
απεύχομαι 110. 
άποδίόωμ·. 8, 71. 
αποδοχή 47.

άποινάω 92, 123. 
άποκινέω 147. 
αποκλείω 114. 
άποκληρόω 85. 
αποκρούω 105. 
άποκυλίνδω 147. 
απολογία 48. 
άπομιμέομαι 95. 
άπονία 62. 
άπορέω 85. 
άποσοβέο) 105. 
άπόσχεσις 13. 
άποτάδην 92. 
άποτάσσεσΟαι 5. 
άποφαίνω 135. 
αποχή 13. 
άποχωρέω 2. 
άπραγμοσύνη 02. 
άπράκτως 55. 
άπρόσμαχος 123. 
απροσπέλαστος 139. 
άρά 2. 
άργέο) 13. 
άργώς 55. 
αρεστόν 67. 
άρθμός 101. 
άριδείκετος 47. 
άρκυς 115. 
άρπεδόνη 115. 
άρρενικώς 25. 
άρρητος 54. 
άρρην 25.
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άρτόνο) 141. 
^ η γέτη ς  127. 
άρχιερωσύνη 142. 
αρχιμανδρίτης 15. 
άσείστως 94. 
άσιτέο) 13. 
άσπαλιευτής 141. 
άσσάριον Ц 5. 
άστειπτος 122. 
άστεμφέως 94. 
άστρο ν 138. 
ασφαλίζω 92. 
άτεχνώς 54. 
άτ'.νάκτως 94. 
άτομος 143. 
αύαίνο) 13. 
αύδάω 44. 
αυγάζω 18, 19. 
αυθάδης 49. 
αύος 26.. 
αύτόγραφος 20. 
αύτόμολος 90. 
αυχημα 119. 
αί)χμηρός 26. 
άφθόνως 92. 
άφιένα». 8. 
ά'φιξις 147. 
άφίσταμ.α’. 2. 
άφνειός 32. 
ά'φνω 19. 
άφράστως 129·. 
αχειροποίητος 30.

άχθος ПО. 
άχλύς 50. 
άχνυμαι 103. 
άχος 15. 
άχρανής 85. 
αχώρητος 129.

Βαίς а. βαΐον 88. 
βάπτισμα 105. 
βαστάζω 68. 
βεβαίως 94. 
βένθος 70. 
βιβρώσκω 105. 
βλακεία 62. 
βλασφήμημα 80. 
βλασφημέω 47. 
βοή 104. 
βορά 105. 
βοτόν 76. 
βουκολέω 12. 
βραδύγλωσσος 50. 
βραδυτής 62. 
βραχέων 137. 
βρέφος 25. 
βρενθύομαι 90. 
βρύω 26.1 
βυθός 143. 
βυσσός 71. -

Γαυριάω 90. 
γενεά 130* 
γέννησις 138,
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γεραίρω 31. > · ν·
γηγενής 30. 
γηθεω 119. 
γνώσις 138. 
γνωμων У ο.
γόος 104. 
γουνάζομαι 85. 
γυμνό σοφισταί 140.

Δάκρυ ρροέω 112. 
δαψιλώς 92. 
δέημα 2. 
οέησις 2. 
δείγμα 42. 
δειμαίνω 116. 
δεΐνος (του) 68. 
δειροτομέω 57. 
δελφύς 119. 
δεξιά 44, — ιός 74. 
δεσμός 134. 
δεύρο 69. 
δεύτε. 69. 
δημόκοι νος 127. 
διάκονος 91. 
διάκτωρ 91. 
όιακρουω 147. 
διαλέγομαι 45. 
διαλλαγή 85, 101. 
διαμνημόνευσις 66. 
διαμονή 68. 
διανόημα 90. 
διαπρεπής 148.

διάπυρος 134.'' 
διασάφησις 66. 
διασύρω 47. 
διατομή 143. 
διατριβή 15. 
διαφερόντως 55. 
διαφθαρείς 145. 
διαφυλάσσω 25, 92. 
διήγησις 66. 
διηνεκώς 53. 
δικαίωμα 111. 
δικήριον 99. 
οίκτυον 115. 
διό 4.
διοίγω (— γνυμι) 67. 
διοίκησις 127. 
διορθωτής 98. 
δίχα 147. 
διώκτης 131. 
δνόφος 50. 
δόκημα 67. 
δοξάζω 43. 
δορυφορέω 95. 
δύσηχος 50. 
δυσμαί 74. 
δυσχερής 123. 
δυσωπέω 27. 
δώρημα 100.

Έβδομάς 106. 
έγγυαλίζω 85. 
εγκαθιδρύω 71,
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εγκληρος 121.
'έγκρίνω 94. 
εγχειρίζω 85. 
εγχος 96. 
έθνος 103. 
εθνικός 114. 
εΐδησις 138. 
ε’ίδωλον 31. 
εικασμα 31. 
είλέω 149. 
ειρηνική 82. 
ειρμός 98.
£Ϊρω 85, 98. 
εις 109. 
είσποιέω 26. 
εισφορά 100. 
έκάστοτε 53. 
έκβασις 109. 
εκβολή 90. 
εκδιώκω 47. 
έκπόρευσίς- 44. 
έκσο')ζω 8· 
έκτένεια, —ία'81. 
εκτός 147. 
έκτυπόω 95. 
έκφανσις 66. 
έκφώνησις 55. 
έλαιοχριστία 98. 
έλεέω 3." ' -
ελεημοσύνη 85, 99. ;
έλεος —ον, 99. ; ■
ελλάμπω 18.

έλλεψ,α 86. 
έμβρίθεια 80. 
έμπεδος 118. 
έμψυχόω 133. 
ενδοσις 70., 
ένθυμέομαι 4, 67. 
έννοια 86. 
ένότης 85. 
εντολή 111. 
εξαγοράζω 92, 123. 
έξαιρέομαι 147. 
εξαίρετος (—ως) 55. 
έξαίφνης 19. 
έξάλλομαι 118. 
έξεγείρομαι 2. 
έξελαόνω 47. 
έξικμάζω 13. 
έξοδος 109. 
έξοδιαστικόν 109. 
έξοικίζω 47. 
έξωνέομαι 92. 
έορτάσιμος 27. 
εορτή 27. ■ 
έπαγγέλλω 85. 
έπαίρω 71, 127. 
επάρατος 72.' 
επαρχία 127. 
επείγομαι 48. 
επιβάλλω 71.. . 
έπιβωμίζω 132. 
επιμέλεια 95, 91. 
έπιμδνως 92.
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έπίνικος 100. 
επίσημος 148. 
επίσκοπος 4. 
επιστροφή 95. 
έπίταγμα 111 
επιτάφιον 77. 
επιτήδειος 26. 
επιτρέπω 71. 
επιφάνεια 147. 
έπιφωνέω 18. 
επόπτης 4. 
έράω 48, 104. 
έρδω 105. 
έρεβος 50. 
έρέφω 50. 
ερημίτης 15. 
έρημος 15, 26. 
έρρω 2, 69. 
ερυθρός 138. 
έρυμνόω 92. 
έρόω 92. 
έτεόν 54. 
έτεροίωσις 47. 
ευδαιμονισμός 13. 
ευειδής 102. 
ευεξία 85. 
εύκλεια 3. 
εύκτός (— ώς) 55. 
ευμήχανος 102. 
εύμορφος 102. 
εύνάομαι 67. 
ευνή 2.

εύπορος 32. 
ευπρόσωπος 102. 
εύρυθμία 33. 
ευρύχωρος 120. 
ευσέβεια 86. 
ευσεβής 74, 12. 
εύσημος 74. 
εύσπλαγχνία 3. 
εύσταΟία (— εια) 85. 
ευσχήμων 102. 
εύτρεπίζω 141. 
ευφραίνομαι 119. 
ευφυής 102. 
ευχολογίου 65. 
ευχωλή 2. 
εύωδίαμα 149. 
έφοράω 4. 
έφορος 4.

Ζηλωτός 54. 
ζυγόν 80, 1 1 2 . ' 
ζωαρκής 95. 
ζωογόνος 95. 
ζωοποιέω 133. 
ζώσιμος 95. 
ζωτικός 95.

Ήγεμών 90, 127. 
ήγε'ομαι 43, 90. 
ήόομαι 119. 
ήλος 134. 
ήπειρος 143.
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Ήρα 123.
ήχος (ήχή) 60, 104. 
ηχώ 104.

Θανατόω 148. 
θάπτω 149, 77. 
θαρρώ 43. 
θάρσος 68. 
θαύμα 26. 
θαυματοποιός 126. 
θεάομαι 4. 
θέλησις 7.
Θεόδοτος 20. 
θεοειδής 30. 
θεοείκελος 30. 
Οεοπρόπος 45.
Θεόπτης 29. 
θεοσεβής 65.
Θεοτόκος 20. 
θερακεύω 4, 31. 
θήκη 36, 119. 
θηρευτής 131. 
θησαυρός 36. 
θλάω 68, 77. 
θόρυβος. 10. 
θριγκόω 67. 
θύμα 100. 
θυρίόιον 115. 
θυρίς 115. 
θυσία 105. 
θυτήρ 105.

Ίδε, ίδοΰ, 121. 
ιδρύω 71. 
ιερομάρτυρες 57, 
ίεροποία 100. 
ίερουργεω 105. 
Ικετεύω 48. 

ι ίλάσθητι 4. 
ίμείρω 48.
'ίνα 105. 
ιχθυβόλος 141.

Καθάπερ 117. 
καθαρίζω 36. 
καθαρός 36.

- κάθαρσις 35. 
καθείργνυμι 114. 
καθεύδω 67. 
καθιερεύω 132. 
καθολική 45. 
καινός 101. 
καιρός 102. 
κακοπάθεια 80. 
κακοπο ιέω 118. 
καλιά 14. 
καλλίνικος 100. 
κάλυμμα 51. 
καλυπτήρ 51. 
κάματος 13. 
κάμηλος 77. 
καμηλαύχιον 77. 
κάμιλος 78. 
κάμνω 44.-
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κάνιστρον 25. 
κανονάρχης 98. 
κανονικά (βιβλία) 98. 
κανών (ασματικός) 98. 
καρατομέω 57. 
καρποφόρος 29. 
καρτερέω 44. 
καρτερία 63. 
κάρφος 133. 
κατάγω 67. 
καταδακρύω 25. 
καταθλίβω 145. 
κατακρημνίζω 90. 
κατακρύπτω 77. 
κατάλυσις 63. 
κατάλυμα 15. 
κατάληψις 138. 
καταλύω 145. 
καταμαραίνω 13. 
κατανάθεμα 72. 
κατανόησίς 91 , 138. 
καταςιόω 94. 
κατάπαυσις 110 . 
καταπιέζω 145. 
καταπληκτικός 114. 
χαταρρήγνυμι 114. 
καταρρέπω 90 . 
κατασκευάζω 71 , 141. 
κατασπεύδω 48 . 
κατατρίβω 94. 
κατέχίο 57.

κατήφεια 63, 128. 
καύμα 77."· 
κείμαι 47 . 
κελευζος 92 . 
κενός 26/ 
κέρμα 67. 
κεφαλοτομέω 57 . 
κευθω 50/ 
κεχαριτωμένη 146 . 
κηδεύω 77 . 
κήδομαι 103. 
κήόος 95 . 
κηλίς 37. 
κηρίων 99 . 
κήτος 3ο. 
κιγκλίδες 115 . 
κίστη 119 . 
κίων 12. 
κλαγγή 104 . 
κλάδος 88 . 
κλαίω 26 . 
κλά(ο 77. 
κληρικός 65. 
κλήρος 64 . 65 . 
κλινική 2. 
κλιντήρ 2. 
κλισμός 2. 
κνέφας 50 . 
κοίλωμα 67 . 
κοίμησις 47. 
κοινωνός 121 . 
κοίτη 2.
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κοντάκιον 80. λέκτρον 2.
κοντός 80. λεπτόν Π  5.
κόπος 13. λευκόΟριξ 49.
κόρη 139. λιπαρέω 18, 48.
κόσμησις 71. λίσσομαι 85, 18.
κοσμικός 95. λιτανεία 18.
κόσμιος 148. λιτή 18.
κοσμόβιος 95. λόγχη 96.
κρανίον 100. λοιδορό(ο 47.
κρατύνω 92. λοιδορία 80.
κρότεω 26. λουτρόν 105.
κρύπτω 50, 131. λυγίζο) 110.
κρύσα 55. λύμα 37.
κτάομαι 25, 68. λυμαίνομαι 53.
κτήνος 76. λυπεω 103.
κτίστης 131, (κτιστής) 71. λυτήριον 35.
κτίτωρ 71. λώβη 64.
κτύπος 60. —
κυέω 110. Μάγος 140.
κίοκύω 25. μαθητεύω 26.
κώπη 12. μακαρισμός 13.

-— ■ μακαριστός 54.
Λαβή 12. μάνδρα 15.
λαλέι») 45. μανδύας 81.
λαμπρύνω 18. μάρτυρ (—-υς) 67»
λατρεύοντες 121. μεγαλείου' 47.
λαύρα 14. μεγαλόσχημος 149.
λάχος 65. μεγάλούργημα 26.
λειποτάκτης 90. μεγαλόψυχος 49.
λειτουργία 93. μεΟαρμόζω 135.
λείψανου 77.'“ '" < μεθεξις 100.
λεκανόμαντις 140. μεθίστημι 70, 112.
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μ.ελεθημ.α 9ο. 
μελέτη 95. 
μέλος 33. 
μελωδία 33. 
μέμψις 37. 
μένος І 04. 
μεσίτης 110. 
μετά 72. 
μετάβασις 47. 
μεταβολή 47. 
μετάγνωσις 64. 
μετάόοσις 100, 
μετάληψις 121. 
μεταλλαγή 47. 
μεταμέλεια 64. 
μετάνοια 64. 
μεταφέρω 70. 
μετουσία 100. 
μήλον 12 (и лблОКО). 
μήνυσις 42. 
μήτρα 119. 
μητροκτόνος 20. 
μητροχάτωρ 30. 
μιασμός 37. 
μίκρόσχημος 148. 
μίλι ον 57. 
μνηστήρ 104. 
μογιλάλος 50. 
μόγος 86. 
μομφή 37. 
μοναστήριον 15. 
μοναχός 15.

μονή 15. 
μορφόω 10. 
μόχθος 13. 
μυροβλύτης 96. 
μυρορρδης 96. 
μυστικώς 55. 
μύω 132. 
μώμος 37.

Ναί 63. 
νεύσις 138. 
νέφος 50. 
νημηρτές 54. 
νηστεία 13. 
νικητήριος 100. 123. 
νικηφόρος 116. 
νΐκος 134. 
νομεύω 12. 
νομοΟέτης 30.

ξηρά ή 26.

’Όγκος 80. 
οδύνη Ц0. 
οδύρομαι 2(5. 
δθεν 114. 
οίκτείρω 3. 
οίκτίζω 3. 
οικουμένη 45. 
οικτιρμός 85. 
οΐκτιστος 99. 
οίκτος 85, 99.
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οίμο')ζω 20. 
οκνος 02. 
οκτώηχος 105.
δλβίζω” 53.
ολολύζω 20. 
όμήγυρις 32. 
ομίχλη 138. 
όμοίωσις 112. 
ομολογητής 12. 
ομολογία 101. 
ομόνοια 85. 
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