П. БУШКОВИЧ

Максим Грек — поэт-«гипербореец»
Более сорока лет назад русский историк-эмигрант И. Денисов установил,
что известный в России богослов Максим Грек (в миру Михаил Триволис)
жил и работал в греческих землях и в Италии, среди видных деятелей
итальянского Ренессанса. Денисов также открыл, что Максим был поэтом,
автором пяти кратких стихотворений-эпиграмм, посвященных разным со
временникам, и пробовал свои силы также в литургической поэзии. В
1984 г. я случайно обнаружил еще один комплекс стихотворений Максима:
два больших стихотворения на греческом языке, которые оказались оригина
лами двух Слов, до сих пор известных только в древнерусских прозаических
переводах.
Эти два древнерусских Слова — «Слово о покаянии» и «Слово обличитель
но на еллинскую прелесть» представляют собой довольно точные переводы
греческих стихов на л. 8—15 об. рукописи Австрийской национальной
библиотеки (в Вене), Phil, gr., № 202. Рукопись составлена из двух частей,
переплетенных вместе в начале XIX в. Первая часть посвящена классической
риторике и содержит Введение Сопатра к сочинениям Аристида, а другая —
стихотворения Максима. Обе части были написаны в XVI в., разными почер
ками, и нет причин предполагать, что они имели какое-нибудь отношение
друг к другу до времени переплета. Стихи Максима на л. 8—15 об. написаны
четким почерком XVI в. на бумаге размером 200x145/148 мм. X. Хунгер
считает, что водяные знаки (оба — голова быка) похожи на Б ρ и к е, № 14735
(Прага, 1532—1535) и 15380 (Бергамо, Италия, 1525—1526).1 Труд иссле
дователя рукописи облегчается тем фактом, что она входит в состав собрания
Иоаннеса Самбука, одного из старейших и наиболее изученных в венской
коллекции греческих рукописей. Принадлежность к собранию Самбука до
казывается латинским текстом, написанным его характерным почерком на
л. 8: «Maximi Koiestoris ex Moseha ad amicum de penetentia docta punetaque».
На правой стороне в верху л. 14 об. теми же чернилами нарисован квадрат,
над которым написано по-гречески слово «δελτοι» (книги). Это, кажется,
сделано рукой Самбука — по крайней мере квадрат не нарисован пере
писчиком стихов. Думается, здесь было оставлено место для иллюстрации.
Кто был Иоаннес Самбук? Иоаннес Самбук (Joannes Sambucus) был
венгерским гуманистом Яношем Шамбоки (Janoš Zsamboky), который
H u n g e r Η. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek.
Wien, 1961. Bd 1, Teil 1. S. 313—314.
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родился в Трнаве (Trnava, венг. Nagyszombat), в современной Словакии,
в 1531 г. Он учился в Вене, Виттенберге, Ингольштадте и Париже (1542—
1549), провел несколько лет в Италии (1553—1564), потом стал импера
торским историографом в Вене, где жил и умер в 1584 г. В 1579 г. он
продал свою личную библиотеку Императорской библиотеке, которая стала
впоследствии Австрийской национальной библиотекой. В XVI в. Самбук
был фигурой европейской известности, он переписывался со многими со
временными ему гуманистами в Италии (Фульвио Орсини, Пьетро Ветторе
и др.), Германии, Венгрии и других странах. Он приобрел свое превосходное
собрание греческих рукописей главным образом в Италии в 1553—1.564 гг.,
но после возвращения в Вену продолжал дополнять его, пока денежные
затруднения не заставили его продать книги императору.2
История библиотеки Самбука позволяет нам датировать Phil, gr., № 202.
Крайняя верхняя дата — 1584 г. (год смерти Самбука), но более вероятно —
1579 г. (год продажи библиотеки). Приписка Максима в конце рукописи
(см. далее) дает дату 1552/53 г. как время составления прототипа этой
рукописи в Москве. Следовательно, Самбук приобрел ее в 1553—1579 гг.
Но где? Большинство его греческих рукописей было приобретено в Италии,
но водяные знаки (один — итальянский, а другой — чешский) указывают
на две возможности — Италия или Вена. Еще один примечательный факт —
Самбук не знал, кто такой Максим: ведь он написал на первой странице
(л. 8), что стихи являются творениями «Максима Квестора». Такого писа
теля в истории не было. Самбук перепутал Максима Грека с Матвеем
Квестором, малоизвестным византийским церковным полемистом XIV в.
Вряд ли он приобрел рукопись у знакомых Максима на Западе (если
таковые еще жили) или даже у Герберштейна.3 Отсутствие у Самбука
сведений о Максиме — тем более примечательный факт, что он владел еще
одной рукописью (Hist, gr., № 122), содержащей три кратких стихотворения
Максима (под именем Максима Триволиса).4 Очевидно, Самбук купил или
заказал Phil, gr., № 202 только как интересные стихи на духовную тему,
причем на классическом греческом языке. Об авторе он не знал ровно
ничего.
Итак, еще одна рукопись сочинений Максима Грека находилась на
Западе уже во второй половине XVI в. Однако самым интересным моментом
для биографии Максима является приписка на л. 15 об., после окончания
стихов. Приписка — маленький прозаический текст, сопровождающий стихи:
«К Макробию многооглашенному любителю всей святой мудрости самый
маленький (лат. минимус. — 77. Б.) более чем самый большой (лат.
максимус. — П. Б.); тот, кто был элладцем и сегодня стал гиперборейцем,
приветствие во Господе. Когда этот маленький труд любви будет получен,
пусть будет поправлен во всем, что кажется недостающим. Когда он будет
поправлен, пусть не предается, как достойно, глубинам забвения, но пусть
станет известным другим любителям истины. И если не всех, то по крайней
мере некоторых, вытянет от них из чрезмерного бешенства любви, чем
G e r s t i n g e r H., Van tuch A. Die Briefe des Johannes Sambucus (Zsamboky) 1554—1584.
Wien, 1968. S. 11—20 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische
Klasse. Sitzungsberichte, № 225); Va η tue h A. Jan Sambucus: Život a dielo renesančného učenca.
Bratislava, 1975. S. 76—155, 216—223.
Сигизмунд Герберштейн (1486—1566), известный посол в России (1517 и 1526), был
также на дипломатической работе в Польше и, в принципе, мог сохранить какой-то контакт
с Россией. Самбук писал похвальную речь о Герберштейне после смерти последнего: J o a n n e s
S a m b u c u s . Epištola et Epitaphia de obitu Magnifici Herois ac Baronis Sigismundi de Herbersten.
Augusta Vindelicorum, 1566.
4 H u n g e r H. Katalog... S. 124—125.
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болеют они бессильно от тогдашней болтовни. Прощай, любимый товарищ
и брат во Господе.
7060 г. Из царствующего города Москвы всей верхней России».
Личность адресата Максима остается довольно загадочной. Среди изве
стных знакомых Максима нет ни одного с именем или прозвищем Макробий.
Маловероятно, что он из русских, учившихся греческому языку. Может
быть, Макробий был греком из Афона или Константинополя, но это редкое
имя, скорее литературный псевдоним. К тому же мы почти ничего не знаем
ни о круге общения Максима на Афоне, ни о его возможных знакомых в
Константинополе, и поэтому в этой области могут быть только догадки.
Возможно, что это был какой-то нам пока не известный западный гуманист.
Сначала мне казалось, что «Макробий» мог быть еще одним псевдонимом
друга молодости Максима Шипионе Картеромаха (Фортегерри), смерть
которого в 1515 г., наверное, осталась Максиму неизвестной.5 Но такое
решение проблемы сейчас мне кажется маловероятным. Дело в том, что
не существует абсолютно никаких данных, указывающих на использование
Картеромахом такого псевдонима. Судя по содержанию стихотворений,
особенно второго (о «еллинской прелести»), они действительно направлены
одному из гуманистов на Западе (может быть, греку, жившему на Западе,
или, что менее вероятно, православному монаху или ученому греку в
Константинополе). «Слово о еллинской прелести» предостерегает читателя
от увлечения античной философией как нехристианской, и трудно пред
полагать, что такое увлечение угрожало душе афонского монаха или рус
ского человека того времени. Ученые греки в Константинополе (например,
Максим Ритор) тоже были в основном духовными писателями. Скорее,
Макробий был западным человеком. Разыскать настоящее имя Макробия —
задача будущих исследователей.
Филологи безусловно найдут богатый материал в греческом языке и
стиле этих двух стихотворений — наиболее значительных греческих текстах,
вышедших из-под пера Максима. Некоторые наблюдения может сделать
даже нефилолог: во-первых, произведения написаны элегическим дистихом,
одним из самых распространенных классических метров, дожившим до
конца византийской культуры и еще использовавшимся в гуманистической
поэзии. Во-вторых, язык стихов — обычный классический греческий язык,
но со многими гомеризмами. Например, в «Слове на еллинскую прелесть»
(56) ήλιβάτω πετρη — выражение из «Одиссеи» (IX, 243), которое означает
там «высокий камень», перед пещерой Полифема. Еще примеры — родитель
ный падеж м.р. на — оіо (65, «Слово о покаянии») и другие грамматические
особенности. Такой язык является типичным для ученого византийца, тем
более для гуманиста, и еще раз подчеркивает образованность Максима, его
филологическую эрудицию.6
Обнаружение венских текстов Максима во многом дополняет наши
знания о нем. На основе греческих стихов вырисовывается ясная картина
его зависимости и от византийской культурной традиции, и от западного
Ренессанса, а также односторонность его восприятия Ренессанса. Еще более
B u s h k o v i t c h P. Two Unknown Greek Texts of Maxim the Greek / / Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas. 1984. Bd 32, Η. 4. S. 559—561.
Являются ли другие сочинения Максима стихами? Некоторые из его более кратких
слов очень похожи на стихи, например, «Сказание, кая словеса рекл бы Петр, отвергься
Христа и плакася горко» и «Похвальные словеса» о Иоанне, Фомаиде и Потамии (см.:
Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860. Ч. 2. С. 445—450). Первое из этих
сочинений — «Сказание...» напоминает аналогичное сочинение патриарха Геннадия Схолария.
См.: G e n n a d e S c h o l a r i o s . Oeuvres complètes / Ed. par L. Petit, X. A. Siderides, M. Jugie.
Paris, 1928. T. 1. P. 187—196.
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примечательно то, о чем до сих пор ничего не было известно: продолжение
связей с Западом во время его нахождения в России. Связи эти существовали
почти до конца жизни Максима. Ведь «Макробий» должен быть или за
падным человеком, или греком с западным образованием — иначе содер
жание текста для него совершенно бесполезно. В России Максим не был
изолирован от всего мира; надеемся, что в других хранилищах России или
Европы существуют другие документы, свидетельствующие о его внешних
контактах.

" Ε π η ήρωελεγιακά προτρεπτικά είς μετάνοιαν
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8r. Μη άμελώς ψυχή διακείμεθα μηδ' άμερίμνως
μηδ' Κ τ' άπειρα φρενών νήπια παιζόμεθα·
άρκοΰντες φυλακήν τελεθειν δοκέοντες εαυτών
τον δ' Ηβατον χώρον ποσϊν ερασιγάμων
ουδέ yap Αιγυπτον φαραώτε φυγοΰσι το πριν
δύνεσιν Χ υψίστου Μωσει θ' ήγεμόνι
ηρκεσ' εις ευσεβίην το αοικήτω ενι χώρψ
οικησαι δεκάδας τετταρας είς ετεων
πίστιν εκεί θώ ουκ ευγνώμονα τώ άνιηρών
τήρησαν κείνους ρυσαμένω μυρίων
ουχί τόπον ψυχή ο Ηναξ θεραπείετ' άμοιβαΐς
ούτε μετ' άμφιάσει ευτελέων ρακιών
ων το μεν ήσυχίης μηστεύεται εΥνεκα πολλής
ευτελίης δε το δ' ά\ι ουνεκεν εκλέγεται·
ει áé τις εν τοις δ' ων περιπείρεται αυθι θορύβοις,
αυτό κυων ώφθη ου εμετοιος ερών
πένθους γαρ ψυχή νεκρού τε βίου υπόδειγμα
τοΰξωθεν τελεθει τούτο ράκος το μέλαν
ειδεναι οντάς άει νεκρούς άναπείθον εαυτούς
Щ δ' èv εκοντι βίω τοΰτ' επιλεξαμενους·
η'τοι ολοψύχως στυγεειν άει ήδυπάθειαν
παντοίαν σαρκός και βιότον θορύβουςάκτεάνως δ' όσίως τε βιοΰν σφετέροις καμάτοισι·
Ησπετον οιομενους την πενίην αώενον
Ει και πάλιν κτεάνοις δόξη τε μέθη τε γέλωσιν
οισι συνεζενηται πας άθεμετος έρως
σφας αυτούς άφρόνως περιπείρομεν, ούτοι άπεικος
ειπεμεν ώς διπλών τευξόμεθα βασάνων
ώς εθελοντι και εν γνώσει ξυνθηκας εαυτών
*ν.
ψευσαμενοι Χριστώ oti τι χερειότερον
Κρεΐσον γαρ φησί μη ευξάμενον άποτίσαι
ηπερ ψεύσασθαι τω θεψ ευζάμενον
Τους το ψευδός απαντάς ολοθρεύσεις λαλεοντας
ωσαύτως κράξει θείος ο τοϋδε πατήρ·
ουχί τόπων τοίνυν οΰθ' ιματίων μεταμείψει
ώς προεφην χαίρει Χριστός ο παμμεδέων
άλλα βίου σεμνού αρετής θ' άπάσης άναλήψει
πίστει επ' ειλικρινεΐ εμπεδ' ενιδρυμένων ·
sc. δύνασιν.
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θεί' έπε; ουν χάριτι ξυνεργηθεΐσα πέφευγας
τάς της αισθητής αρκυας ήμαθ'ιης,
σπεϋσον ολη δυνάμει και τον ταύτης κρατέοντα
καί σοι άει μανικώς σφόδρ' έπιτιθέμενον
έκφυγέμεν πίστει ευγνώμονι τη προς α\ακτα
τφ θείφ τε φόβω ευ καταφραττομένη·'
μη δ' άπόκαμνε διδράσκουσ' αυτόν, μέχρι κραταιψ
τη του υψίστου δεξιά εν βαράθρω
αυτόν Υδοις φλογερώ ποντούμενον οις Ημα πδσί
α'ρμασι και κρατεροΐς άγχεμάχοις θ' δπλίταιςσαυτήν γνφς νεφέλη και καλυπτομένην Παρακλήτου
τον κατά σου σφοδρώς πάντοτ' έγειρόμενον
καύσων' αΐστώση σφετέρων έχθρων υπ' άσαρκων
έννοίαις φλογεραΐς αισχρότατων ιμέρων
και στύλω ου πυρός, άϊδιώς αλλ' αυγάζοντος
φωτός ιθυνομένην γην προς έπαγγελίης
ουχ' ην Αυραμίδαισιν δ Ναυη διάτατ' Ίησοΰς
αλλ' ην δ κτίσιος πρωτότοκος άπάσης
κάλει δ ωραίος μερόπων υΥας παραπάντας
έκτεχθεις δ κόρης παρθενικής αγίαςάψευδης θεός αμμιν ύπέσχετο Χριστός Ίησοϋς
ην είσηλθ' αυτός πρώτος ελκών θάνατον
νηφ' άρ' άει ψυχή δ διώκων γάρ σε νοητός
ου λήγη κακά σοι βυσοδομών φαραώ·
μη δ' έλπιζε φίλη άνακωχην των παρ' εκείνου
9г.
σου κατά τευχομένων παντοδαπών ενεδρών
Βάσκανός εστί φύσει γάρ ίδ' ιταμός ουδέ κότοιο
λήγη 3 πριν ρίψησ' εις φλογέρας βασάνους
μη δ' άναδυομένω πίστευε, το τηνίκα γάρ σοι
μάλλον ενεδρεύει σφόδρα κακηντρεχέως·*
Τί} τοι ηδ' ενεδρεύει σφόδρα πεΐσαισ' δ άλάστωρ
ένδόΰναι πολλής σης ιεράς φυλακής
Τόφρα σ' άνώϊστως πλήξη 5 ραθυμεΰσειν έφευρών
ων πολλών ένί τφ ψυχολέθρων βελέων
η τό της όλοης οιήσιος ά'μματι ε'ιρξει
τας έπι τάς κρείττους των αρετών προκοπής·
νους γαρ έών σφόδρ' ευφυής κακά ες τό τυρεύειν,
οιδεν ονειαρ οσεν νήφομεν ευτ' ακριβώς
ων ήμΐν επάγει εκ πειρασμών δρεπόμεσθα
τη θεί' εξ ύψους ρωνύμενοι χάριτι·
ει γάρ νήφομεν ή τών πειρασμών επαγωγή
πρόξενος εσθ' ήμΐν λαμπρότατων στεφάνων
ώς και άεθλεύοντι καλώς τό προς άντιπαλαιστάς
άντι καθίστασθαι ειδότας ευ άθλέειν
ει ουν ξυμμαχίη του σου ψυχή σωτηρος
τω χειρ' έκφύγης του όλοοΰ φαραώ

«с. λήγει.
вс. λήγει.
- κακοτεχνιύς8С. πλήξει.
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τούτ' έρυθρόν βυθόν φλογερών οίστρων διάβασα
ξηράς οόδ' ιγρας ως το θεοπρόπιον
μυεί ξυμβολικώς αμμ' ευτελέος τε διαίτης 6
πεζή τ' ουχί θρασεΐ πολωη έφεζομένη
ήτοι άει φαύλην και μηδενός ουσαν έαυτην
άξίαν οιομένη εν φρεσϊν ου στόματι,
σκηνώσης παρά πρώνα ορούς Σιναιν εν έρήμω,
ήτοι ένορμισθης τω ιερψ λιμίνι
της πολυμνήτοώ και μυριπινόου άπαθείης
ης τα μάλιστα ερα Πνεύμα το πανάγιον
φράζεο μη επίσης λαψ τφ άγνώμονι κείνω
και συ τάλαινα κόρω και μέθη ουλομένη
όρχηθμοΐς έκδάίς έκβακχευθεΐσα σεαυτην
9ν.
μη συ τα τιμαλφή σεμνά τε πάντα τα σα
γαστρϊ ση εγχωνεύσεις ίσα θεψ τε λατρεύσεις
τηδε και ώς κείνοι μοσχαρίω το πάλαιμη συ τε των μετ' έπειτ' αγαθών θειων άποτύχης
ώς κ' άκεΐνοι γης της ένεπαγγελίαις
ες βασάνους τε ριφης αίκιζούσους άπεράντως
ων προ νόμου πάντων χείρονα δυσσεβέων
αλλ' ει άληθείη Χριστόν φιλεεις σον Κνακτα
τον δια σ' εν σταυρω γευσάμενον θανάτου
σπεΰσον ολη δυνάμει τον εκείνου θείου έρωτα
εγκρύφαι τη ση ενδυκεως κραδίηΤου δ' έτέρως σε τυχεΐν γε άμήχανον ην μη άπάσα
στυγήσης τέλεον σαρκός έης έφεσης·6
τάς δ' αυτέ μισησαι άμήχανον ην μη έρείσης
τον θείον ταΐς σαΐς εν πραπίδεσσι φόβον
τόνδε ει αυ ου κτήση ην μη ξύμπαντ' άφ εαυτού
ρίψης δισταγμόν και το δοκεΐν φρονέειν
ώς άπλοϋν και βρέφος του σου κατόπιν βασιληος
βαίνεις τοις αδτοΰ νεύμασι πειθομένη·
ώς αγάπη πλήρωμα νόμου πέφυκε ξύμπαντος,
τώς πίστις κρηπις ων αρετών άπασών
πίστις τάρβος έτικτε, τό δ' έργασίην αυ έφετμών
ης δι' ένούται νους τη θεικη αγάπηης έπιβασα ταπεινά φρόνει, κόνιν Ί'σθι σεαυτην
ώς μεν άει τ'ερπη τοις θεικοΐς όάροις.
(«Слово обличительно на еллинскую прелесть»)

5

Αδτάρ έπεϊ θείη ήλέγξαμεν ηδη άρωγη
την κατά του Χρίστου λύσσαν ιουδαικήν,
δώρο προς ελλήνων λοιπόν τρεφομεν εαυτούς
θυμέ κακοφροσΰνην καϊ άθυροστομίην •
οΰχ ήττον κείνων γαρ έπεσβολίαις τό καθ' ημάς
τοξεύουσι σέβας Χριστιανούς τό μέγα;
ους τεΰ ε'κητι τό πάνσεπτον σέβας ει' τις εροιτο
τώς εχθαίρετ' άγαν και διαπαίζετ' άει
Напротив этой строчки на поле глосса· й.
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Юг. τους έμπτισμούς τους οικισμούς την κατά κόρρης
υνριν * τον σταυρόν τον τ' εδκλεφ θάνατον
ίίμμιν όνειδίζουσ' έπαίροντες Κτε πλείστην
δεικνϋντ' άδρανίην ήμητέροιο θεοϋ·
δείλαιοι τφ οντι και ά'φρονες·οδ γαρ Ίσασιν
οις ου το κλέος παμμεδέον τε κράτος
σπεύδουσι κρύψαι, τούτοις μάλλον και Ηκοντες
δείκνυνται τούτον παμμεδέοντα θεόν
παναλκη φρικτόν και πάνσοφον εΐπερ υποστάς
τοΐ' αΐσχιστα πάθη και άκλεα θάνατον
των ώς αυτοί φασϊ θέων σφετέρων μεγαδόζων
την όφρϋν τα θράση την τ' άναγαΐαν ολην
λατρείην χρηστήριά τ' ες τέλος Ί'σχυσ' όλέσαι
ου πλήθει στρατιάς άγχεμάχοις θ' όπλίταις
μήτ' άπατηλοΐς φάσμασι δείμησί τ' έκστατικοΐσι
μήτε κεραυνοβόλοις ούρανόθεν βέλεσιν
άλλ' άγανοΐς έπέεσσι και άπλανέσι διδαχαΐσι
και φρικτών τεράτων έργασίαις μυρίων
πάντας άποξοάνων ζοφερός άπατης μητατιθεις
φως έπι της σφετέρας απλανές ευσεβίης
μη δόξαν έπι γης μήτε τρυφής άπόλαυσιν
μήτε γε των τερπνών τοϋ δ' ετερόν τι βίου
τόΐσιν υφιστάμενος, το εναντίον αυτόν &ν ευροις
θλίψιν και δεινών παντοδαπων νιφάδαςτόΐσι προ άγγέλοντα, γέρας δ' έπι τοις και άμοιβην
την τοϋ υψίστου θεΐαν άνακτορίαν
ης ένεκα πλήθη πανάπειρ' άνά γαΐαν αΊιασαν
ζητών εύρήσεις παντοδαπων μερόπων
πάντων έκστάντας ώ"ν κέκτηντ' η εν έρήμοις
τοϋδε βίου όσίως το στάδιον τελέσαιην υπέρ εύσεβίης αικισθέντας πολυειδώς
παντοδαπαΐς βασάνοις τοϋτο λιπεΐν το φάος·
τίς δ' άπό τοϋ αιώνος υμών θεός ήε κραταιός
κοίρανος ή ρήτωρ θεσμοθέτης τε σοφός
ΙΟν. τόΐα κατορθώσαι κ' άν ξυμφυλέταις παρ' έοΐσιν
ισχυσαι και πασαι τοΰσδε καταφρονέειν
πάντων των τερπνών θανάτου τ' αυτοϋ κατά τολμην
τέρπεσθαι τ' όδόναις ταΐς υπέρ ευσεβίηςουδένα πολλά καμών ευροις · πάντη άνέφιητα
και βροτέη σοφίη ταϋτα και ήνορέη·
τφδε σταυρωθέντι, θοώς ανδρών δια πούρων
και αδαών άνά γην ταϋτ' 'τελέσθη ολην
και το μεγίστου θάμβους άξιον οττι διώκταις
πάντοθεν ώμοτάτοις αιγά 2 διωκόμενη
αίρέσων θ' ωσαύτως τρικιμίαις μυρίαισι
κλυδονιζομένη ήδ' ένεδρευομένη
πίστις ή ημετέρα μίγμα ασάλευτος επίσης
ήλιβάτω πέτρη και άκινήτω ορει·
των ταύτην Ηχθιστα διωξάντων θεομισών
έξολοθρευθέντων τοϋδε κάκιστα βίουει δη άτρεκίη σοφίης ιεράς ει εραστής
\ -ΰβριν.
значение?
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και πέπνυσαι στερρφ νηφαλέφ τε νωί,
Κα\ μηδέν σ' έτερον πείθη ρήμα θεόπνευστον
εκστην ης νοσέεις δυσσεβέος έριδος
κά'ν εκ της ηττης και άπειλείης πανολέθρου
των πάρα σοι μεγάλων ψευδόμενων άθεων
τ^ς τ' αθρόας εξ ειδόλων μητακλίσιος εθνών
της κατά Ίησόν τον Χριστόν φως επι ευσεβίης
την του σταυρωθέντος άήττητον έπίγνωθι
ισχυν και κατάθου ά'φρονα πασαν εριν
σόφρονα νουν δ' άναδεξάμενος μη ψου όνειδος
Χρίστου ιδ' αισχύνην τ' α'τιμα κείνα πάθη·
πάνσοφον άλλα. θεόϋ τοΰ πανάγαθου έπίνοιαν
πάνθ' υπεριπταμένην νουν μερόπων και 'έπος·
προς τοις δε ξυνέτως κάκεΐνο σοφώς τε λογίζου
ώς ει τώς αισχροΐς οις κατεδέξασθ' εκών
πότμψ και πάθεσι τοΤ άξιάγαστ' άνά πασαν
γαΐαν ετεξεν3 αφαρ θαύματ' άριπρέπεον
11г. δήλος αρ' ώς δυνατός και οΐω νεύματι θείω
ταΰτα κατορθώσαι ραστ' άνά γαΐαν ολην
Ει γαρ επι σταυρού πάσχων χθόν' ολην εσάλευσε
φως τε τοΰ ήελίου ηματι εν μεσάτω
ές σκότος έτρεψε βαθύ και πήτρας ερρηξε
και ήγειρε νεκρούς εκ πάλαι εντάφιους
πολλώ μάλλον αν Ίσχυσε ώς θεός ων παναλκης
τφ θεικψ αυτόυ νεύματι την δνοφεραν
άχλην 4 άθείης ξόανων όλοών μετατρεψαι
παμφαες εόσεβίης ές φαός άπλανεος·
και ψυχας μερόπων νενεκρωμένας ιώ άδευκεΐ
αρχεκάκου όλοου τοϋ σκόλιου οφεος·
Πνευματι τω σφετερω ζωώσαι ώς άπό τύμβου
ταύτας άναστήσας δυσσεβίης ξοάνων
εξ ων ουν αν ολην ει έπράξατο γην δια πούρων
και αδαών ανδρών σφόδρα θειοπρεπεως
άψευδη γνόντες και παναλκη θεόν αυτόν
μη σκηπτόΐς μαλεροΐς μη θ' οπλιτών δυνάμει
μήτ' άπατηλοΐς φάσμασι δείμασί τ' εκστατικοΐσιν
έκπλήττοντα βροτούς μήτε βιαζόμενον,
άλλ' ιερφ πραότητι και ιλαρότητι ΰπαντας
κικλήσκοντα εής προς φάος εόσεβίης·
ευπαθώς άκάκως τε πάθη σωτήρια τ' αυτοΰ
δέξασθ' ώς νοσέων φάρμακ' άκεστορίηςδς κ&ν φαϋλα δοκέη ταϋτ' ου σκοπέει περιέττως
μήτ' αυ απωθείται ρώσιν έήν ποθέων
δείξωτε δη και αυτά προς θεόν ευπείθειαν
ώς κάκεΐνος οσην προς φθιτόν ιατόρα
και το θ' όσον γνωσεσθε πελει σταυρού το ονειαρ
ώς τέρπει σφοδρώς και αγιάζει α'μα
ψυχας των πιστευόντων και δείκνυσιν αυτούς
τοϋ πανηγεμόνος ηας άριπρεπέας·
δόξη άριζήλψ καταλαμπομένους δια παντός
3
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г
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των τ' άεί έπΑώτων 5 πιμπλαμένους άγαϋών
Ων. ισχύς εν αυτφ γαρ και θεία χάρις ετέθησαν
τη μεν Υν' ενραίνη και αγιάζει αίμα
ευσεβέων ψυχάς, τηδ' αυ προς δηριν άπαυστον
θαρσαλέας τελίη δυσμενέων αφανώνψ καθοπλισάμενοι δήμοι οσίων φιλερήμων
και παναπειρήριθμα στίφεα μαρτυρικά
οις μεν σαρκός όμόϋ σκιρτήματα και κακότεχνους
τελχίκων 6 ενέδρας ραστα διεξέφυγον
οι νϋν συνδιάγουσιν έπ' οδρανίησιν εν αυλαΐς
πνώμασιν ων επί γης ήρετίσαντο βίον
οι δε διωκόμενης υπέρ εδσεβίης άθλέοντες
και πυρί και ξίφει και μυρίαις βασάνοις
σαρκαστάς σφετέρας δαπανώμενοι ούτοι εδεισαν
άλλα κατέπτυσαν θυμ' απαντ' άσεβων
αϊ'ματι τψ σφετέρω πείθοντες, απαντάς επίσης
υψιστόν τε θεον και βροτόν αυτοτελή
γνώναι τον σταυρωθέντ' ει και πότμον άεικη
ετλη έπι σταυρού σαρκι βροτοπρεπέως·
ού κ' άρ' άναλκείης τεκμήριον άλλ' άπόδειξις
ισχύος ό σταυρός της θεικης τελέθειώς και άλθαίνειν φαυλαις βοτάναις κακοήθη
Έλκε' υπερφυοΰς τέκμαρ άκεστορίηςεί δ' ου πείθη τοΐςδε μένεις δ' ετι εξ άμητρήτου
αφροσύνης παίζων σεμνά τα ήμήτερα,
ου ξένον • ου δέχεται διδαχην μεγάλην άδαης γαρ
φησϊ και νυν σοφίη ή καθ' υμάς δαναουςμήτε μάθοι αν καρκίνος ποτέ ορθά βαδίζειν
μήτ' αν λευκανθείη σμηχαμένος μελάνωψ·
τώς αν μη δε φρην ειδωλμενοϋς και άθέσμου
πρήξεσι και βδελυροΐς τερπομένου ϊμέροις
ραστά ποτ' ευσεβέσι ξυνθήσεται ήδ' όσίοισι
δόγμασι και θεσμοΐς ένθέου ευσεβίηςΧριστιανον το σέβας τοίνυν έπίγνωτε ω τοι
και τα καθ' υψιστον δόγματα πανάγια
12г. σώφρονι και σεμνή σπεύσατε φρενι διερευναν
μυκτηρ' εκ κραδίης πάντα πάρωσάμενον
ουδέν εν αότοΐς γαρ δύσφημον όλως η Οσεμνον
μήτε γελοίας μεδ άξιον ήέ μύσους·
ούτοι έρωμανέων κ' εις κύκνον ζεύς μηταμειφθεϊς
υψιπέτη τ' άετόν και χλοερόν χρυσίον
τόφρα λαθών φθείρη η άλλοτρι παρακοίτις
άρπάση η έραστόν μείρακα οινοχόον
μήτε κόρην γλαυκώπιν εης κεφαλής άποτίκτων
άμφήκει πληγείς την κεφαλήν πελεκει·
μήτε μητά στεροπών κατιών Σεμέλης τ' άπο τεφρών
και μηρψ ραπτών εν σφετέρψ το βρέφοςμήτε κόρψ συμπαίζων και τον έρώμενον αυτοΰ
δίσκψ άκων κτείνας Φοίβος άκερσεκόμης·
μήτ' αυ έρίζουσαι χρυσού θεαι εΥνεκα μήλου
και μοιχευ'μένη "Αρει 'Αφροδίτη* от πέλοϋ
— τβΑχίνων?
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μήτε Θεοί χάρμην προς σώας αυτούς κροτέοντες
αίχμαΐς τ' αλλήλους αντιδοκευόμενοι,
μή θ' έτερον τι ο'λως τοΐον θεομισές άν ευροις
εν τοις πανάγνοις δόγμασι Χριστιανόΐς·
άλλ' εις μεν θεός όμνεΐται τρισυπόστατος αδτοΐς
μήτε όλως αρχήν μήτε πέρας ποτ' έχων
παντοκράτωρ κύριος συνεχών πάντα προνόων τε
πασών ων κτίσεων φαινομένων τ' αφανών
πάνσοώος οικτίρμωρ πανάχραντος πανάγαθος τε
φως εφεσις ζωή και άκόρεστως έρως·
μισών σφόδρ' ασεβείς άνομους άδικους πλεονέκταςαίσχροβιους πόρνους πάντας υπερφυάλουςους και άει δαπανώντι κατακρίνει σκώληκικαι μη σβεννεμένω πυρί καταχθονίω·
αίνεΐ δ' ευσεβείς αρετής θ' άπάσης φιλεραστάς
τους τ' επικαμπτομένους δάκρυσι των άπορων
ους και αμειβόμενος αρετής χάριν ης μητά πότμον
δείκνοσι σφετέρους ουράνιους γαέτας·
Ι2ν. φωτϊ άει θείω καταλαμπομένους μεγαδόξως
των άφατων αυτοϋ πιπλαμένους αγαθών
ουκ ϊδ' απερ ποτέ όμμα άκήκοε μήτε τοι ουας
μήτ' αυ έφαντάσθη νους μερόπεισι όλως
ενθεος %χι χαρά. και ευφροσύνη και άγήρως
ζωή και σωφίης γνώσις άειθαλέωςτοιάδε ουχ ημείς άνδρες μόνοι, άλλα και αυτοί
οι παρ' υμΐν πρώτοι της καθ' υμάς σοφίης
του τε πανηγεμόνος αυτοϋ περί της τε δικαίας
φρικτής τε κρίσεως των εν Ηδου βασάνων
και φρονέουσιν άγαν και δέλτοις εγκατέταξαν
ει και μή τέλεον των στοχάσαντο περί·
μήτε θεός μεν ϊοι уар άμοιρων των όμοφυών
πνεύματος ήδέ λόγου οισι τα πάντ' έπείη·
ώς μή δ' ήέλιος θέρμης τ' άκτΐνος άμοιρων
και βροτέη ψυχή νου τε λόγου τε Ητερώς γαρ εν' αυτόν δει πιστεύειν τη ουσίη
τώς κηρύττειν χρή τριττόν υποστάσεσιν
ταΐσι μοιρ^όμενον μεν υποστάσεσιν άμερίστως
τηδ' αυ άσυγχύτως ουσί' ένιζόμενον
της τε διαιρέσιος και ενώσιος άμφωτέρων τε
πάνθ' ύπεριπταμένων νουν μερόπων και έπος·
τήν τ' έλπιζομένην ευδαιμονίην μητα πότμον
μήγυμναΐς ψυχαΐς τήνδε χρεών φρονέειν
μήτ' αυ μην υπό γην κατά τ' άσφοδελον λειμώνα
ώς ή μυθολόγος Καλλιόπη θροέεν
άλλ' ώς αυτός ό παμμεδεων διετάξατ' εν αότοΐς
ουρανίοις δαπέδοις τη τ' ερατη Έδέμη
των ψυχών αυθίς γε συναπτομένων παραδόξως
νεύματι θειοτέρω σώμασι τοις σφετέροις·
αύθις άνισταμένοις φαιδροΐς άφθάρτοις ευτ' ά\
ουρανόθεν καταβάς κρίνει άπαντα βροτών
Χριστός ό παμμεδεων τα κατ' άξίαν ωνπερ έκαστος
φαύλων ή αγαθών έδρασε πασι νέμων
13г. προς τοις δ' ίφθίμως πιστεύειν δει κραδίηφι
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αότάρ κηρήττειν χείλεσι θαρσαλέως·
ως ο πανοικτ'ιρμων κύριος καϊ πασιν άνάσσων
ός γε δια σφετέραν αγαθότητα μόνην
εις το έμεν ξύμπαντα παρήγαγεν εκ μη έόντων
σωτήρ ει τ' ιδίη και συνέχει δυνάμει
οικτείρας μερόπων οικτειρόν γένος ου κατακόσμον
όλλύμενον μυρίαις δαιμονικαΐς άπάταις
πρήξεσί τ' έκθέμοις συμφθειρόμενον και άσέμνοις
λαγνείαις κτηνών ως άγέλην άλογων
οιογενή έόν υια θεόν λόγον ίσον έαυτψ
φύτλη τη θεϊκή και άπελέθρω δυνάμει
εις μερόπων ελεεινού Ί'ηλε γένους έπαρωγην
τόφρα αυτούς άπάσης δυσσεβίης εναγούς
ειδόλων όλοών εκστησάμενος δι'ώυνη
γνώσιν επ' άτρεκίης και φόος ευσεβίης·
σφόδρα προσήκον εην γαρ άπολλυμένην έλεεινώς
τελχίνων όλοών παντοδαπαΐς άπάταις,
εικόνα την ην μη παροδεύσαι άλλ' έπαρήξαι
του τ' έργου ϋεικης άγαθότητος ΰκραςει' και γαρ εν τοις ουσιν άγακλεές ήδ' επιβάλλον
εις γεϋσιν τέρψιν κόσμον άκεστορίην
εν χθονϊ εν πελάγει εν λύμναις εν ποταμοΐσιν
ήέλιον μήνην αστέρας ουράνιους
ευκρασίην αέρων και γης δετούς πιότητα
πάντα φιλανθρώπως τεΰξεν ό πανάγαθος
εικόν' έην τιμών ήδ' ευμεθόδως δια πάντων,
των δ' άνάγων αότην γνώσιν εφ' ην και ερον
δηλον &ρ' ένθεν σφόδρ' ώς τίμιον εστί παρ' αυτψ
κτήμα ό εκ ψυχής ξυνθετος ήδέ χοόςτώ και βασκανίη άπαντηθέντα κακοτέχνως
δαίμονος ουλομένου και μυρίαισι πλάναις
ες πυμάτην αυτόν κατολισθήσαντ' άσέβειαν
ουκ εφερ' αυτόν ορών οικτρότατ' όλλύμενον
Ι3ν. σπλάγχνοις δ' οικτιριμών σφετέρων ελέους τ' αμύθητου
καμπτόμενος πατρικώς ω θεϊκής αγάπης
κτίσματος αυτός έπι αφετέρου ωρμησεν ερευναν
μορφην την ήμέων αυτοτελή φορέσαςη έν άμωμήτως ίεροπρεπώς τε βίωσας,
του τ ε κατ' άρχεκήκου δυσμενέος όλοοϋ
τρίτον α'ρας νΐκος τρις πειρασθεις υπ' εκείνου
λευγαλέων πρώτοις τρισι παθών γενέταις
μαργοσύνη γαστρός δόξης και πλούτου ερωτι
οις τα μάλιστα βροτοϊ πάντες άλισκόμεθα
φοιτηταΐς τ' Ιδίοις παραδους μυστήρια σεπτά
ευσεβίης απλανούς καί γε θεηγορίης
τεθμά τε σεβινοτάτου άγιοπρεπέος τε βίοιο
αυτοΐς δεσποτικώς θεσμοθετησάμενος
οις καθοπλιζόμενοι άπονητϊ κατερράξουσι
τον πολεμοϋντ' αυτούς αίέν οφιν σκολίον
γευσάμενος τ' έθελοντι βροτοπρεπέως θανάτοιο
τους τε καθειργνυμένους ευσεβείς εν Κδου
εκ νεκύων αλκή θεϊκή α'μ' έαυτψ έγείρας,
τούσδε μεν εις έρατήν ήγαγε την Έδέμην
15 Труды ОДРЛ, т. 47
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αυτός δ' οδράνιον εισαναβάς αμα σαρκϊ τη αυτοΰ
νικητής θανάτου και προνομευς άίδου
δεξιτεροΐς θώκοισιν εοΰ γενέταο κάθηται
και κριτής κεΐθεν προσδόκιμος τελέθει·
τοΐα μεν ω Άνδρες τα καθ' ημάς καίρια μάλλον
ως ξυνελόντ' ειπείν δόγματα Χριστιανούς
λέξεσι κοινοτόραις μεν ΐδ' ευτελέσι γραφέντα
αυτάρ ετητυμίη λαμπρότερ' ήελίου·
πηγή έών ελέους και εόνοίης δ Κναξ γαρ
και πόντος επίσης εόσυνθέτως έθέλων
άξυνέτους συνετούς κατά νουν καρπούσθαι ονειαρ
τώς ξυγγεγράφθαι ταϋτ' επένευσ' αφελώς
μη τοίνυν το άπλοΰν αυτών χλευάζετε άκη
ώς μη Κεκροπίω ζυγγράφεν ευφρασίη
14г. το στερρόν δ' αυτών σεμνόν τε και άξιάγαστον
τ' άψευδες το σοφόν και το δικαιότατον
εύξυνέτως γνόντες δοξάσατε τον προς ονειαρ
πάντα φιλανθρώπως οικονομόοντα βροτόΐς·
ου το βρυειν γλαφυραΐς και λέξεσιν έμμελέτασι
και προχέειν γλώττας τερπνόν έης κέλαδον
ϊ) το όπαγγελλειν πινυτάς ρήσεις άγακλυτών
'Ωγυγίων ανδρών τούτο σοφώ το τέλος·
ταϋθ' α'μα τφδε βίω γαρ συγκαταλύεται Ημφω
τοις λοιπόΐς τερπνόΐς ώκυμόροις επίσης·
άλλα το τοις δ' α'μα πλουτεΐν και σέβας ες τέλλος ορθόν
σεμνόν τ' ήθος εχειν και βίον ευκλεέα·
ήτοι ευνομίη τε κοσμούμενον σωφροσύνη
και πραότη ιερά και χθαμαλοφροσΰνη
τοϋτ' ευδαιμονίη акра τοΰτο τέλος μακαριστόν
τοϋτο ένοΰν ημάς οιδ' εφετών τψ Ηκρωου άλλως επιβηναι άμήχανον άλλ' η ερωτι
παφλάζοντι άει ένθέου ευσεβίης·
σεμνότατου τε βίου κτήσει άρετης τε άπάσης
πίστει έπ' ειλικρινεΐ εμπεδ' ένιδρυμένων
ταυτην ω ά'νδρες κτήσασθε σπεύσασθ' άπαντα
ρίψαντες τϋφον τον φρεσιν ήμητέραις
προστριβύντ' έκ παιδείης σφετέρης Δαναίδος
ης το τέλος πότμος νερτέριος τ' "Ερεβος·
ει γαρ και δοκέει διοριζόμενη περί πάσης
εύτέχνως άρετης εδρυθμίης τε τρόπων,
άλλ' αυ αισχρέρτοισι 7 θεών σφετέρων άναπείθει
άσπάζεσθ' αν εδην πασαν απλώς κακίην
και γαρ μειρακίοισι και άλοτρίαις γαμεταίσιν
δείκνυσιν ώς προέφην τούσδ' έπιμενομένουςκαι πτολέμοισι μάχαις τε μιαιφονίαις τε δόλοις τε
και οινοφλυγίαις τούσδ' έπιτερπομένους
η ου τοιούτων αισχρανγγελιών άνάμεστοι
οι παρ' ύμΐν Ηνδρες δέλτοι άγακλέες·
Ι4ν. ων ει το γλαφυρόν της λέξιος ήδ' έπαγωγόν
ρίψη τις πόρρω τών δ' άπαλειψάμενος
βόρβορος α'ντικρυς αι άγακλυτοι όφθήσονται
Ошибка писца?
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δέλτοι των παρ' υμΐν μουσοπόλων άνέρων
τοιάδ' έχων κακίης απάσης υποδείγματα πώς τις
σώφρον' ελοιτο ποτ' αν σεμνοπρεπή τε βίον 8
τον γαρ έτάζοντ' αυτόν εφ' οις έβίωσε άσέμνως
ούτοι εολπεν όλως- τ' αυτά γαρ οι μεγάλοι
πράξαντες θεοί αυτοϋ ανυμνούνται πάρα πάντων
των παρ' υμΐν πρώτων μουσοπόλων άνέρων
τΰφον Ηρ' ή καθ' υμάς σοφίη μόνον οιδε περιττόν
εντίκτειν ιψυχαΐς ακροατών σφετέρων
την τ' εξ' άνθροπών κενεην δόξαν άναπείθει
τοϋτο τέλος δοκέειν τοΐσ μακάριστον εμεν
σπεόδειν τ' έφραίνεσθαι πασι τρόποις δια παντόςΧρύσιππος βοά τω σόστ' 9 'Επίκουρος Ημακαι πάντες σχεδόν οι παρ' υμΐν μεγαλώνυμοι άνδρες
ευεπίηφι μόνη τας ιεράς αρετας
υμνήσαντες δείκνυνται σφετέρεσι γραφάΐσιν
αισιν άνέσπαρται παν άθέμιτον άγος·
του μεν α'ρ' αυτοί εμμηνέες γεγαώτες έρασταϊ
ώς ένίους αυτών τοΰτ' επι μεν ομένους
βρωθηναι κυσί, τοΰ δε διηγηται γεγενησθαι
σπεΰσαντες σφετέραις τοΐς μητέπειτα γραφαΐς
δείλεοι τψ οντι και Ηφρονες ουνεκεν ισχυν
της έριθρυλλήτου άμαθίης σφετερης
τοΐς μητέπειτ' ελιπον κακίης απάσης υπόδειγμα
λώιον ην αυτοΐς ει αδαείς τέλεον
τοϋδ' έκδημησαι βίους ηπερ πολλά μαθόντες
15г.
παιδευτάς δόξαι παντοδαποΐο άγους·
τοΐς σφετέροις γαρ άει ζυγγράμασιν εις το βαραθρον
ώθουσι μύριους τών υπό γην βασάννων
καλόν σφόδρα καλόν το επιστήμη σε σοφίσθαι
πάση τε γνώσει της ιεράς σοφίηςάλλα χρεών προς τούτοις πλουτεΐν και σέβας ορθόν
και κατά κοσμεΐσθαι σεμνοπρεπέσι τρόποις
μη μερόπων προς άρεσκειαν μήτε προς επαινον
και κενεήν δόξαν και χρυσίου 'έφεσιν
οι έπιτηδεύοντι τίνες φαύλοι και αργυται 1 0
δούλοι εης γαστρός δοξαριού τε κενοΰάλλα δι' αυτήν την όντως ουσαν άπερατον
δόξαν και κτησιν τών μητέπειτ' αγαθών
τοΰτο τέλος άτρεκώς σοφίης ιεράς τψ εραστή
αυτού ένουθηναι τών εφετών το ακρα>·
ουχί γραωδών και σαπρών διαγνώσιος ϊθλων
και ακαδημαϊκής στωμύλου άφρασίης·
άλλ' άκριβεΐ φυλακή τών του υψίστου έφετμών
ψυχής τ' άκακίη και χθαμαλοφροσύνησωφροσύνη θ' ιερφ και μακαροθύμω πραότητι
και άδόλω πάντας προς μέροπας αγάπη;
οις 6 κατ' είκόνα χειρϊ θεοϋ πλασθείς έπάνεισι
δόξαν έπϊ πρώτην αιψα πάλιν σφετέρων
Строки 315—320 сдвинуты, на освободившемся месте нарисован прямоугольник, над
которым рукой Самбука написано слово *διλτον>.
- βος τώς σόστ'.
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οιςπερ' άμοιβη ούτοι ό εκ μερόπων βραχυτερπης
αλλ' ό ϋφ' υψίστου μη πέρας αίνος έχων
και τέλος αυτοϋ τοϋ θείου κάλλους κατατρυφαν
αυτόΐς εν δαπέδοις τοις υπέρ ουρανίοις·
μη τω της κενής καλλιφρασίης Κεκροπΐδος
κηληθμω λοιπόν θελγόμενοι κενεως
τη της δυσσεβίης άπολειφθώμεν εν ομίχλη
την δ' έν τη δ' αθεον καθομένην άπάτην
εκ ψυχής μισήσαντες έπιμαστεύσωμεν
την ευαγγελικην άπλανέ' άτρεκίην
ης δι' έπιγνόντες εν' άναρχον άεί τε εόντα
Ι5ν.
παναγαθον κύριον παμμεδέοντα θεόν,
πρηνεΐς δεύτε πεσόντες ενώπιον αυτοϋ εις αιαν,
κράξωμεν δούλων φεΐσαι αναξ σφετέρων: —
Μακροβ'ιω τφ πολλυθρυλλήτφ εραστή πάσης σοφίης ιεράς ό μίνιμος μάλλον
η Μάξιμος, ό ποτ' έλλάδιος νυν και υπερβόρειος χαίρειν εν κυρίψ. Το βραχύ
φιλοπόνημα τοΰτο δεξάμενος επιδιώρθωσον αυτό έν οισπερ δόζει έσφάλθαι- και
επιδιωρθωθεν σοι, μη βνθοΐς λήθης αξιώ σε παραδοθητω· άλλα και άλλοις
φιλαρέτοις έπιγνωσθήτω- και ει μη πάντας άλλ' Ίσως τινάς έκσπάσει της
υπερβαλουσης ερωμανίης αυτών ης νοσουσιν άκρατώς περί τα ελληνικά
στωμύλματα· ερρωσο αγαπητέ εταίρε και αδελφέ έν κυρίψ:·
ζξ ψ· εκ πόλεος Μοσχοβίου της βασιλευούσης πάσης της αιωτάτου 'Ρωσίας :.

