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Сінезій Киренський (давньогр. Συνέσειος; роки життя: 370/375 – 413/414) – 

християнський богослов, сучасник Іоанна Златоуста, якого називав "великим свя-
щеником" (ἱερεύς ὁ μεγάς) [Остроумов 1879, 294], і водночас представник Олек-
сандрійської школи неоплатонізму, "перший неоплатонічний поет", якого набагато 
більше цікавила релігія, ніж суто спекулятивне пізнання∗, учень знаменитої Гіпатії 
[Meyer 1886; Аверінцев 1984, 59], до якої звертався: "благодійниця, вчителька, сес-
тра і матір" [Epist. 16, PG, T.66, 1352] і називав "істинною наставницею таємниць 
філософії" [Epist. 136, PG, T.66, 1525]; чистий "дорієць" [Грабарь-Пассек 1968, 104], 
"пристрасний любитель грецької класики" [Тахо-Годі 1988, 51] і ранньовізантійсь-
кий поет-гімнограф [Аверінцев 1997, 334], гімни котрого, реставруючи не лише 
античну метрику, а й лексику дорійського діалекту, являють собою дивну суміш 
язичницьких і християнських образів; "провінційний аристократ" [Курбатов 1991, 
136] і "Philosopher-Bishop"[Bregman 1982, 4], про якого шанобливо згадує "Луг ду-
ховний" [Мосх 1915, 238–241] і якого вважали одним із вірогідних авторів знаме-
нитих "Ареопагітік" [Шлёнов 2003, 195–214]; "прямодушний муж" [Wilamowitz-
Mollendorf 1971, 172] і, взагалі, знакова особистість, яка, як справедливо зауважу-
ють дослідники, стала б знаменитою за будь-яких часів ("a man of mark in any day"). 
Ось як відгукується про Сінезія Ален Четфілд: "Всі визнають, що він був ученою і 
мудрою людиною, мав прекрасну вдачу і бездоганне життя, а його вишуканий ро-
зум і витончені почуття, люб'язна натура, а також завзяття й енергія повинні вража-
ти кожного уважного читача" [Chatfield 1876, 6]. У літературі, що присвячена єпис-
копу міста Птолемаїди Сінезію Киренському, можна знайти десятки інших захоп-
лених характеристик цієї подиву гідної людини, які належать перу як давніх пись-
менників (Євагрій, Іоанн Мосх, Фотій, Свида, імператриця Євдокія, Никифор Кал-
ліст), так і сучасних. Однак найбільш вдалу і повну із них, на наш погляд, залишив 
у своїй праці О. Ф. Лосєв: "Пристрасний прихильник і любитель класичної літера-
тури, суспільно-політичний діяч, вождь й учасник битв зі зброєю в руках, любитель 
                                                 
∗ Він вважав філософію релігією і шукав у ній задоволення релігійної потреби серця. Вона видавалася 
для нього єдиним засобом, який може привести до спілкування з Божеством і вивільнити душу з кай-
данів тіла і матерії (Epist. 39, 40. PG, T.66, 1364–1365). 
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коней і собак, захоплений прибічник самотності і споглядальних почуттів, молито-
вно налаштована людина і поет, Сінезій був посвячений наприкінці, крім того, ще й 
у єпископи, хоча і не міг (до кінця – К. О.) залишити багатьох своїх суто язичниць-
ких поглядів" [Лосев 1992, 24]. У добу непримиренної боротьби між язичництвом і 
християнством Сінезій був persona grata у кожному з таборів. І дійсно, два на пер-
ший погляд непоєднувані культурно-соціологічні типи все-таки перетнулися на йо-
го особистості. За його власними словами, "чорний плащ ченця рівнозначний для 
нього білому плащу мудреця" [Аверинцев 1967, 421]. Не дивуймося: подібний син-
кретизм є властивим не лише для особистості Сінезія, а є характерним відображен-
ням усієї тогочасної епохи [Хвостова 1967, 397-405]. В особистості Сінезія неопла-
тонічна філософія досягла лише крайнього ступеня акомодації і синкретизму. 

Сутність літературних поглядів Сінезія полягає в тому, що він доводить необ-
хідність поєднувати філософію із красномовством і поезією або, іншими словами, 
софістикою. Зокрема, він указує на зручність приховувати важливі і священні тає-
мниці філософії від поглядів непосвячених саме у творах риторики і поезії [Остро-
умов 1879, 221]. Літературна діяльність Сінезія досить розмаїта: звернення до імпе-
ратора Аркадія "Про царську владу" [Синесий 1953, 327-357], міфологічний "ро-
ман" з актуальним політичним змістом "Про провидіння", трактат про сни, промо-
ви, проповіді, риторична вправа "Похвала лисині", нарис із виготовлення та вико-
ристання астролябії∗ і навіть посібник з розведення собак. Однак на особливу увагу 
дослідника заслуговує його епістолярна спадщина (159 листів), яка не лише у Х–
ХIV століттях була "предметом загального захоплення" [Аверинцев 1967, 421] і 
безперечним зразком для візантійської епістолографії, але й сьогодні є предметом 
наукової уваги [Грабарь-Пассек 1964, 169-175], а також 10 гімнів, які відрізняються 
досить високим художнім рівнем, а з філософсько-богословської точки зору прек-
расно відображають картину теоретичних коливань Сінезія. Саме ці гімни є плодом 
проповідуваного філософом поєднання філософії з поезією з метою, як зазначалося, 
зробити неприступними (есотеричними) для непосвячених високі таємниці філосо-
фії. Про наявність такої мети свідчить сам автор у першому зі своїх гімнів: 

 
Зупинись, відважна ліро! 
Замовчи, не розголошуй 
ти священні тайни людям! 
Йди й оспівуй все земне, 
вкрий мовчанкою небесне… 
(76–80 вірші першого гімну) 

 
Таким чином, Сінезій став для неоплатонічної філософії тим, ким був Лукрецій 

для епікурейської. Окрім аналізу релігійно-філософських поглядів птолемаїдського 
єпископа, що містяться в його поетичних творіннях, у запропонованій статті здійс-
нюється також метричний та стилістичний аналіз першого і другого гімнів, а також 
розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. 
                                                 
∗ Кутовимірювальний прилад для визначення положення небесних світил. 
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Отже, гімнографічна спадщина Сінезія складається з десяти гімнів, 7 з котрих, 
якщо зважати на зміст цих творів, написані поетом до посвяти в єпископи, а лише 3 – 
після. Однак докладна хронологія гімнів залишається невідомою. Виконуючи ана-
ліз цих творів, ми будемо дотримуватись однієї із двох запропонованих нижче ну-
мерацій. Як справедливо зазначає один із дослідників, "гімни Сінезія … знайомлять 
нас з його релігійно-філософськими поглядами, дають можливість прослідкувати 
на них його поступове наближення до християнства, подекуди відкривають той 
внутрішній процес переродження поглядів Сінезія, внаслідок котрого у свідомості 
Сінезія утворювалася така амальгама з неоплатонічних і християнських образів, що 
важко і навіть неможливо останні відділити від перших і показати, де починаються 
одні і завершуються інші" [Остроумов 1879, 318]. Одне тільки залишається незапе-
речним: гімнографічний матеріал Сінезія чи не найкраще з усіх його творів ілюст-
рує процес еволюції філософсько-богословських поглядів автора у напрямку від 
неоплатонізму до християнства. У будь-якому випадку, якщо гімни І–ІІ стоять 
ближче за все до неоплатонізму, у гімнах ІІІ–ІV вплив християнської догматики 
помітний швидше з психологічної точки зору, ніж з онтологічної, у гімнах V–VI 
цей вплив явно прогресує, то гімни VII–X не містять жодних розбіжностей з орто-
доксальним християнством. Виконавши доволі непросту працю з перекладу гімнів 
Сінезія українською, ми можемо a posteriori підтвердити слова цитованого автора: 
складна побудова думки породжує іноді відповідний синтаксис, а якщо до цього 
додати вживання Сінезієм архаїчної лексики і зазначити, що написані гімни старо-
винним, подібним до піндарового [Сhrist 1871, XI; Афиногенов 2004, 267] дорійсь-
ким діалектом [Fisk 1844, 242-249], то стане зрозумілим, яке складне завдання сто-
їть перед кожним дослідником і перекладачем гімнографічної спадщини цього фі-
лософа-богослова. Щоправда, послідовне використання Сінезієм особливостей до-
рійського діалекту є актуальним, насамперед, щодо збереження архаїчної α , яка в 
іонійсько-аттічному діалекті перейшла в η [Cлавятинская 2003, 410; Звонська 2007, 
586]. 

Перший (дев'ятий)∗ гімн Сінезія – найбільш ранній за походженням і найбільш 
"неоплатонічний з усіх неоплатонічних" гімнів цього автора. На початку твору поет 
без жодного сумніву зазначає, що має намір оспівати більш важливі речі, ніж ті, які 
оспівували Анакреонт і Сапфо: його ліра (формінга) "залунає дорійським ла-
дом…для божественних мелодій". З перших рядків Сінезій виявляє себе палким 
прихильником олександрійського містицизму, він готовий провадити усамітнене і 
невідоме життя, аби лиш воно було сповнене тієї мудрості, яка здатна благословити 
юність і старість автора, а також допомогти йому "сховатися надійно від сусідів". 

                                                 
∗ Нумерація гімнів подається за виданням Ж.-Р. Міня (Patrologiae cursus completus / Series graeca / Ed. 
J.-P. Migne. T. 66.) і за виданням В. Хріста і M. Паранікаса (Anthologia graeca carminum christianorum. 
– Lipsiae, 1871), які в свою чергу наводять нумерацію, встановлену відомим гуманістом XVII ст. 
Е. Портусом в його виданні 1568 року. В дужках зазначається нумерація за виданням К.Лакомбрада 
(Synesios de Cyrene / Texte etabli et traduit par Chr.Lacombrade. Paris, 1978. T. I. Hymnes), яка спирається 
на видання Н.Терцаги (Synesii Cyrenensis Hymni et opuscula, rec. N. Terzaghi. Romae, 1939–44. Т. 1–2). 
Останній змінив нумерацію на основі старої візантійської традиції. 
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Потім він починає досить сумбурно оспівувати найвищу неоплатонічну Первоісто-
ту – "єдностей священну Єдність і з монад Монаду першу". Ми дізнаємося, що з 
цієї першої Монади походить друга, яка, у свою чергу, "має силу трьохвершинну". 
Найвище джерело, таким чином, є увінчаним красою дітей, які виходять з центру й 
оточують його. Потім з цих трьох породжень-витворів Єдиного Сінезій зупиняєть-
ся на зображенні ролі світової душі – "вічного розуму нашого безсмертного". Вона, 
будучи єдиною, призводить до руху небеса і поділяється на різноманітні частини: 
одна з цих частин одушевляє зірки, інша – хор ангелів, третя, обтяжена важкими 
кайданами матерії, отримала форму землі й одушевляє людей. Поневолена матері-
єю душа – "розум…, відірваний від батька" – пам'ятає про своє походження і пос-
тійно прагне уникнути "злих матерії наскоків". Наприкінці автор закликає читача 
"земне залишити землі і, напившись з доброплинного потоку, жити в Бозі". Таким 
чином, 134 рядки ориґінального тексту першого гімну якщо й згадують про хрис-
тиянські уподобання Сінезія, то лише в наступних віршах (11–12 рядки перекладу): 
"дитя мудрості тієї, що від Бога народилась". Хоча залишається не зовсім зрозумі-
лим, що саме має тут на увазі гімнограф під "плодами пологових мук" або "дитям" 
мудрості? Навряд це завуальована згадка про Христа. Так само і згадка про другу 
монаду, яка поділяється на три частини, жодним чином ще не пов'язана у поетичній 
свідомості Сінезія з християнським вченням про Трійцю – Божественну Тріаду. На-
томість характерною ознакою цього гімну є наявність ориґінальної думки про бо-
жественну тетраду: Сінезій навчає не про три начала, як це було властивим для всіх 
неоплатоніків [Хвостова 1967, 395–408], а про чотири (56–75 рядки). З першої Мо-
нади він виводить другу, яка лише потім являється у потрійному вигляді. Жодних 
згадок про Νοῦς або Божественний Λόγος у гімні немає. 

Основними елементами античного сакрального гімну, незалежно від його змісту 
(ὕμνος κλητικός, γενεαλογικός, μυθικός – гімн-призивання, родовідний, міфіч-
ний тощо), є призивання (invocatio, ἐπίκλησις, епіклеза) і магічна формула-
прохання (carmen) [Рубцова 1981, 178, 215]. У більшості гімнів Сінезія витримана 
саме така форма, в якій іноді окремим елементом можна виділити також вступ. 
У вступі до першого гімну автор, мов гімнограф античної давнини, звертається до 
своєї ліри-формінги і закликає її налаштуватися на урочистий дорійський лад (1–
17 вірші). Решта гімну – смиренна розмова Сінезія із власною душею, яку він за-
кликає "уникати земних пристрастей лукавих". Ця розмова переривається досить 
розлогим оспівуванням Божества (вірші 56-112), після чого поет знову звертається 
до свого alter ego. 

Другий (п'ятий) гімн (94 вірші) яскраво засвідчує, що Сінезій зазнав певного 
впливу християнської догматичної доктрини: та сама неоплатонічна тріада постає 
перед нами за допомогою християнської термінології. Неоплатонічна верховна Пе-
рвоістота-Єдине називається Сінезієм "безоднею Отця" (29 вірш), друге начало – 
"славетним Сином", "надістотним Нащадком" (30, 37 вірші) etc., а третє – Святим 
Духом (34 вірш). Особливо цікавим є найменування другої іпостасі Трійці "вели-
ким Умом" (19 вірш). Однак на цьому християнство Сінезія у другому гімні завер-



Studia Linguistica. Випуск 6/2012 

 

 250

шується: зміст цього гімну являє собою дивну суміш неоплатонічних і гностичних 
поглядів автора, які останній настільки вправно поєдує, що адекватно відтворити це 
у поетичному перекладі іноді є просто неможливим. У гімні Сінезій оспівує Бога, 
"Який дав вогонь для Еос, Який дав зірки для ночі" (6–7 вірші) й утворив "всесвіт-
ній хоровод" (8 вірш). Там, де "прекрасная Селена відділя склепіння неба", ефір 
вкриває поверхню матерії (10–13 вірші). "Понад восьмою поверхнею-сферою" 
(14 вірш) знаходиться Ум, який "вкриває крилом прадавнім царя всесвіту верхівку" 
(21–22 вірші). Далі ж "блаженнеє мовчання покриває…неподілений розподіл" (23–
26 вірші). Саме тут знаходиться, за Сінезієм, єдине Джерело, яке є началом для всіх 
розумних істот, що, утворивши "хор вселенський", оспівують "Отця славу – ейдос 
творчий" (41–44 вірші). Решта гімну – уславлення "Природи природ" (68 вірш) й 
особисте прохання автора "пролити (на нього) благодать щедру безтурботного жит-
тя" (81–82 вірші). Слід зазначити, що наявне у Сінезія в першому гімні вчення про 
тетраду якщо й присутнє у другому, то у невербальній формі: йдеться, принаймні, 
лише про одну монаду (73 вірш). 

По-різному оспівуючи Первоістоту, особливу увагу автор звертає на Її безприс-
трасність. Будучи безпристрасним і позбавленим бажання, божество постійно насо-
лоджується спокоєм і тишею, а разом з ним і все, що знаходиться понад видимим 
світом, видається Сінезію зануреним у таємниче мовчання. Звідси у нього проявля-
ється вчення про так зване Silentium divinum. 

 
Бог, що Сам Собі початок, 
і Отець – Владика сущих, 
нерожденний, Він піднісся 
понад висоту небесну, 
в нескінченній своїй славі 
Бог предвічний возсідає… 
(56-61 вірші першого гімну) 
 
А блаженнеє мовчання 
покриває те, що далі: 
неподілений розподіл, 
мислиме і розумове… 
(23–26 вірші другого гімну) 

 
Проаналізувавши перший і другий гімни, можна також додати, що вони мають 

явні паралелі із другим гімном Вікторина Марія [Фокин 2007, 447–458]. 
Форма гімну класична: після короткого самозаклику прославити божество йде 

основна частина – оспівування (6-76 вірші), яка завершується традиційним благан-
ням автора "бути милостивим до хору гімнів", "світло мудрості відкрити" і "наділи-
ти рясним достатком", щоб "крило (його) розумне до землі біда не гнула" (77–
94 вірші). 

Щодо метричної організації першого і другого гімнів Сінезія, то після проведе-
ного аналізу можна зазначити наступне: гімни написані іоніками a minore (∪∪ ⎯ 
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⎯ /∪∪ ⎯ ⎯) [Snell 1962, 54; Славятинская 2003, 398] у формі диметра. Іноді ви-
східні іоніки переходять в анакластичні (диметр з перестановкою другого довгого і 
третього короткого ∪∪ ⎯ ∪/ ⎯ ∪ ⎯ ⎯ [Snell 1962, 55]), які утворюють малий 
анакреонтів вірш [Звонська 2007, 641]: ∪∪ ⎯ ∪ ⎯ ∪∪ ⎯ ⎯. 

 
Ἄγε μοι, λίγεια φόρμιγξ, 
μετὰ Τηΐαν ἀοιδὰν 
μετὰ Λεσβίαν τε μολπὰν 
γεραρωτέροις ἐφ᾽ ὕμνοις 
κελάδει δώριον ᾠδὰν… 
Гей, дзвінка моя ти ліро, 
після наспівів теоських 
і лесбоських піснеспівів 
залунай дорійським ладом 
ти для урочистих гімнів… 
(1-5 вірші першого гімну) 
 
Πάλι φέγγος, πάλιν ἀώς, 
πάλιν ἁμέρα προλάμπει 
μετὰ νυκτίφοιτον ὄρφναν∙ 
πάλι μοι λίγαινε, θυμὲ, 
θεὸν ὀρθρίοισιν ὕμνοις. 
Знов зоря і знов світанок, 
знову світло денне сяє 
після мороку нічного. 
Знов, душе моя, оспівуй 
Бога гімном ти ранковим. 
(1-5 вірші другого гімну) 

 
Аналізуючи поетичну творчість Сінезія Киренського, хотілося б обов'язково 

звернути окрему увагу на синонімічні теонімо-поетоніми, якими часто послугову-
ється поет, створюючи філософсько-богословський образ Божества. Тут слід посла-
тися на нашу роботу, де докладно пояснюється й обґрунтовується вживання такого 
терміну: синонімічні теонімо-поетоніми [Кожушний 2010, 456–461]. Теонімо-
поетоніми – це найменування божества (або синонімічні до них за значенням пое-
тичні вислови-словосполучення, описові конструкції, а іноді й цілі речення) в кон-
тексті твору будь-якого гімнографічного жанру. Вони є не просто синонімами, які 
покликані урізноманітнити поетичні пасажі, а досить часто являють собою складні 
богословські концепти, які відображають особливості богословського мислення тієї 
чи іншої епохи: тріадологічні, христологічні і пневматологічні сперечання тощо. 
Ось як, наприклад, звертається автор до Божества у першому і другому гімнах. Під 
"Божеством" у цих гімнах слід розуміти іпостасі Пресвятої Трійці або пантеїстичну 
троїчність, властиву неоплатонізму [Шевченко 2004, 245]. Крім загальновідомих 
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лапідарних звернень, – Отче, творче, царю – він використовує наступні поетичні 
найменування: Бог; Творець; батько; мати; чоловік; жінка; голос; мовчання; не-
рожденний; Сам Собі початок; Отець-владика сущих; єдностей священна Єд-
ність; з монад перша Монада; великий Ум; цар всесвіту; джерело одне і корінь; 
славетний Син; витвір (Отцевого) серця; мудрість світотворна; Святий Дух; на-
дістотний Нащадок; творчий ейдос; для всього у світі корінь; природи Природа 
плідна; вічність вічності; корінь світу; осередок сущих; монада безсмертних чи-
сел; монада володарів предвічних; паросток-нащадок. 

Отже, більше 30 простих, складних, складених і подвійних синонімічних теоні-
мо-поетонімів у 225 віршованих рядках нагадують нам, здебільшого, про неоплато-
нічні і гностичні захоплення Сінезія (з монад перша Монада, Сам Собі початок, 
єдностей священна Єдність, творчий ейдос, монада володарів предвічних тощо), а 
також демонструють його обізнаність в античній філософській термінології. Подіб-
ну ситуацію спостерігаємо і в інших дохристиянських гімнах Сінезія, до аналізу 
котрих ми будемо вдаватися у наступних статтях.  

 
В статье рассматриваются первый и второй гимны Синезия Киренского: проводится анализ мет-

рической организации и стилистических особенностей произведений, а также рассматривается упот-
ребление синонимических теонимо-поэтонимов.  

Ключевые слова: литургическая традиция, гимнография, синонимические теонимо-поэтонимы, по-
этический дискурс, метрика. 

 
The article deals with the First and the Second hymns of Synesius of Kyrene. The article analyses the 

metric organization and the stylistic peculiarities of the poems. At the same time the using of synonymic 
theonyms-poetonyms is analysed. 

Key words: liturgical tradition, hymnography, poetic discourse, synonymic theonyms-poetonyms, metre.  
 

Література: 
1. Аверинцев С. С. Византийская литература IV–VII веков / С. С. Аверинцев // История Византии  

/ под ред. С. Д. Сказкина. – М. : Наука, 1967. – Т. 1. – С. 409–434. 
2. Аверинцев С. С. Литература / С. С. Аверинцев // Культура Византии. IV – первая половина VII в.  

– 1984. – С. 272–330. 
3. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. – М. : CODA, 1997. 
4. Аверинцев С. С. Эволюция философской мысли / С. С. Аверинцев // Культура Византии. IV – 

первая половина VII в. – 1984. – С. 42–77. 
5. Афиногенов Д. Е. Литература. Ранневизантийский период (IV – сер. VII в.) / Д. Е. Афиногенов  

// Православная энциклопедия. – М., 2004. – Т. VIII. – С. 253–267. 
6. Грабарь-Пассек М. Е. Синесий / М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники византийской литературы 

IV – IX веков. – М., 1968. – С. 104–119. 
7. Грабарь-Пассек М. Е. Синесий. Письма / М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники позднего антич-

ного ораторского и эпистолярного искусства / отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. – М. : Наука, 1964.  
– С. 169–175. 

8. Звонська Л. Л. Давньогрецька мова / Л. Л. Звонська. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. 
9. Каждан А. П. Книга и писатель в Византии / А. П. Каждан. – М., 1973. 

10. Кожушний О. В., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія III–
VIII століть / прот. О. В. Кожушний. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. 



Кожушний О. 

 

 253

11. Кожушний О. В., прот. Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник художнього мов-
лення / прот. О. В. Кожушний // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ "Київський універси-
тет", 2010. – Вип. 30. – С. 456–461. 

12. Курбатов Г. Л. Ранневизантийские портреты / Г. Л. Курбатов. – Л. : Издательство Ленинградс-
кого университета, 1991. 

13. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития / А. Ф. Лосев. – М. : 
Искусство, 1992, 1994.  

14. Мосх Иоанн. Луг духовный / Иоанн Мосх. – Сергиев Посад, 1915. 
15. Остроумов А. Синесий философ, епископ Птолемаидский / А. Остроумов. – М., 1879. 
16. Рубцова Н. А. Форма обращения как конструирующий принцип гимнического жанра / Н. А. Руб-

цова // Поэтика древнегреческой литературы. – М. : Наука, 1981. – С. 178–223. 
17. Синесий Киренский. О царстве / Синесий Киренский ; пер. М. В. Левченко // Византийский 

временник. – 1953. – Т. 6. – С. 327–357. 
18. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка / М. Н. Славятинская. – М. : Филоматис, 

2003. 
19. Тахо-Годи А. А. Античная гимнография. Жанр и стиль / А. А. Тахо-Годи // Античные гимны.  

– М. : Издательство Московского университета, 1988. – С. 5–55. 
20. Теорія літератури / за ред. О. Галича. – К., 2001. 
21. Фокин А. В. Викторин Марий / А. В. Фокин // Православная энциклопедия. – М., 2004. – Т. VIII. 

– С. 447–458. 
22. Хвостова К. В. Неоплатоническая философия / К. В. Хвостова // История Византии / под ред. 

С. Д. Сказкина. – М. : Наука, 1967. – Т. 1. – С. 395–408. 
23. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К. : Наукова думка, 

2004. 
24. Шлёнов Дионисий, иером. "Ареопагитики" / иером. Дионисий Шлёмов // Православная энцик-

лопедия. – М., 2001. – Т. III. – С. 195–214. 
25. Anthologia graeca carminum christianorum / Adornaverunt W. Christ et M. Paranikas. – Lipsiae, 

1871. 
26. Bregman J. Synesius of Kyrene, philosofer-bishop / J. Bregman. – Leiden, 1982. 
27. Chatfield Allen W. Synesius, bishop of Ptolemais / Allen W. Chatfield // Songs and hymns of the 

Earliest Greek Christian poets, 1876. 
28. Christ W. De poetis christianis graecis / W. Christ // Anthologia graeca carminum christianorum.  

– Lipsiae, 1871. 
29. Fisk B. F. Grammar of Greek language / B. F. Fisk. – Boston, 1844. 
30. Meyer W. A. Hypatia von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der Neuplatonismus / W. A. Meyer. 

– Heidelberg, 1886. 
31. Patrologiae cursus completus // Series graeca / Ed. J.-P. Migne. – T. 66. 
32. Snell B. Griechische Metrik / B. Snell. – 3d ed. – Göttingen : Vandenhoeck and Ruprecht, 1962.  
33. Synesii Cyrenensis Hymni et opuscula / rec. N. Terzaghi. – Romae, 1939–44. – Т. 1–2. 
34. Synesios de Cyrene // Texte etabli et traduit par Chr. Lacombrade. – Paris, 1978. – T. I. Hymnes. 
35. Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography / E. Wellesz. – 2nd ed. – Oxford, 1998. 
36. Wilamowitz-Moellendorf U. von. Kleine Schriften II / U. von Wilamowitz-Moellendorf. – Nachdruck 

der 1. Aufl. – Berlin, 1971.  


