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ВВЕДЕНИ.

1 §. Первобытный эдемвлӓн ӹлӹмӓш.

Первобытный
орда.

Земля вӹлнӹ эдемвлӓн ӹлӹмӓш шукы шӱдӹ 
тӹжем и перви тӹнгӓлӓлтӹн. Первобытный эдем- 
влӓ дикарьвлӓ ылыныт дӓ животныйвлӓлӓ кӹтӧ-

дон ӹленӹт. Нӹнӹ кого группывлӓдон скудный качкышым кӹ- 
чӓл земля мычкы каштыныт, грубый орудивлӓм иквӓреш ӹште- 
нӹт дӓ тӹдӹвлӓм кычылтыныт.

Первобытный эдемвлӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ качкышым моаш манын, 
шукы трудым ямденӹт. Нӹнӹ скотоводствымат, земледелимӓт 
добывайымы продуктым 
качкышыш сӓртӹмӓшӹмӓт 
пӓлӹделыт.

Ышкӹмӹштӹн ӹлӹмӓш 
ти пӹтӓриш периодын эдем- 
влӓ ӹлӹм вӓрвлӓмӓт имейӹ- 
делыт, тӹдӹвлӓм ӹштӓш 
нӹнӹ эче тымень шотелыт.
Седӹндон нӹнӹ шӹргӹштӹ 
ӹленӹт, тӹшкӓвлӓ лошкы 
шӹлӹнӹт, келгӹ пещеры- 
влӓшкӹ пыренӹт. Трудын 
орудивлӓм нӹнӹ кӱ гӹц дӓ 
лу гӹц ӹштенӹт. Тидӹ гру- 
бый орудивлӓ ылыныт, 
нӹнӹ итӹрӓн дӓ шлифуен 
ӹштӹмӹ ылтелыт. Кӱ гӹц
ӹштӹмӹ пӹтӓриш ти орудивлӓм, кыдывлӓ.м ӹштӓш эдемвлӓ тымень 
шоныт, „древнекаменный курымын" (п а л е о л и т ы н) орудивлӓ 
маныт. Тӹдӹвлӓдон эдемвлӓ дикийживотныйвлӓм кыченӹт, охот- 
ничаенӹт, качкаш ярал важвлӓм капаенӹт. Техень проста ору- 
дивдӓдон шукымок ӹштӓш акли ылын. Седӹндонок ти эдемвлӓн 
ӹлӹмӓшлӓн хищный зверьвлӓ дӓ грлод соок лӱдӹктенӹт. Б1лӹ- 
мӓш верц кредӓлмӓштӹ эдемвлӓлӓн кого ордадон цуцан кашташ, 
качкышым иквӓреш кӹчӓлӓш, веремӓэш шагалаш вӓрӹм айыраш 
вӓрештӹн. П е р в о б ы т н ы й  о р д а н  ӹлӹмӓшӹжӹ техень ылын.

Эдемвлӓн ӹлӹмӓш ик вӓрӹштӹ шалгыде. Ли-  ̂
м дон род. человеческий общество пиш олен гӹнят,

■соок анзыкыла кен миэн. Тылым пӹрхӹшӹ вулканвлӓ доны мон

Дрзвнекаменный курымын 
орудивлӓ.

(палеолитын)



Бизоным изображанымаш (палеолитический эпохын пещерный живоиись).

ӓль шӹргӹн пожарвлЯштӹ нӓлӹн, тӹдӹм кычылташ тымень шо- 
мыкышты, эдемвлӓн ӹлӹмӓш йӹлерӓк развиваялташ тӹнгӓлӹн. 
Вараракшы эдемвлӓ ик пу маклакам весӹ тервен ньӹген, ӓль  
тылгӱм шин тылым добываяш ӹшкеок тымень шоныт. Техника 
кӱшкӹлӓ кузен миэн. Яжон шымен дӓ шлифуен, кӱ гӹц кӹзӹ- 
влӓм, толотавлӓм, пикш мычашвлӓм эдемвлӓ ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
Утларак усовершенствуйымы кӱн орудивлӓм „новокаменный ку- 
рымын“ ( н е о л и т ы н )  орудивлӓ маныт. Тӹ веремӓнок эдемвлӓ 
пикш янгежӹм изобретаен лыктыныт, шун гӹц посудавлӓм ӹштӓш 
тӹнгӓлӹнӹт, животныйвлӓн каваштывлӓм ӹштӓш тымень шоныт. 
Трудын орудивлӓ вашталт мимӹ семӹнь эдемвлӓӓт, ӹлӹмӓшлӓн 
средствам добывайымы йӧнжӓт вашталт миэнӹт. Эдемвлӓ ӹнде 
животныйвлӓм кидӹш тымдымашкы, колым ломашкы, первобыт- 
ный скотоводствышкы ванжаш тӹнгӓлӹнӹт. Тӹдӹ сагаок оседлый 
(ик вӓре) ӹлӹмӓшӹш ванжымашат намечаялтеш. Эдемвлӓн коче- 
вой ордавлӓ пасна айырлен определенный землявлӓм занимаяш 
тӹнгӓлӹнӹт. Дӓ тенге, древнекаменный курым пӹтӹшӓшӹнок эче 
племявлӓ лит, вес статянжы—родственный эдем группывлӓн кого 
объединенивлӓ. Ти племявлӓ р о д в л ӓ э ш  пайылалтыныт. Родшы 
икӓнӓ-иктӹ лошты кровный родствыдон пижшӹ эдемвлӓн груп- 
пывлӓ гӹц ылын. Эдемвлӓн родовой организаци ик статян ӹлӹде, 
тӹдӓт тенгеок развиваялтын дӓ вашталт миэн.

Родовой стройышты пӹтӓри ӹдрӓмӓш главный 
ролян ылеш. Тӹдӹ мотигӓдон землям капая, кин- 

дӹм ӱдӓш тӹнгӓлеш, животныйвлӓм кидӹш тым- 
да. Пӱэргӹ качкышым добываяш охоткашкы кемӹкӹ, шагалмы 
вӓреш (стоянкеш) ӹдрӓмӓш кодеш, тетявлӓ дон шонгывлӓ гишӓн,. 
шагалмы вӓрӹштӹш ӹлӹшӹм дӓ порядкым перегӹмӹ ги ш ӓ н за -  
ботя; тӹдӹн трудшы кодшывлӓлӓн ӹлӓш главный источник. ылеш.

Авӓн дӓ ӓтян 
род.



Цилӓ тидӹ ӹдрӓмӓшӹм пӹтӓриш вӓрӹш шагалта, дӓ родышты 
ӹдрӓмӓшӹн техень главенствым м а т р и а р х а т  маныт.

У ашкылым ӹштӹмӹ якте шукы тӹжем и эртен. Первобытный 
эдемвлӓ случайно момы качкышдон, дикий шудывлӓдон дӓ важ- 
влӓдон ӓль животныйвлӓм кычымашты соок удачный агыл охоты- 
дон довольнан ӹлен кердтелыт. Качкышым йӓмдӹлӹмӓштӹ дӓ 
выргемӹм ӹштӹмӓштӹ, ӹлӹшӹм ӹштӹмӓштӹ, орудивлӓм йӓмдӹ- 
лӹмӓштӹ эдемвлӓн запросвлӓ кушкын миӓт. Б1нде нӹнӹ ӹлӹ- 
мӓшлӓн средствам добывайымы главный йӧн ылшы скотовод- 
ствыш дӓ земледелиш ванжат. Животныйвлӓм кидӹш тымдымаш 
гӹц скотоводствышкы (кӹтен каштман^кы) ванжымаш лиӓлтеш. 
Ышкалвлӓм шукыы, кого кӹтӧдон войымаш эдемвлӓлӓн шӹше- 
рӹм, пайым, каваштым дӓ лум пуэн. Проста земледели гӹц эдем- 
влӓ когоракын развиваялтшы земледелиш ванжат. Мотигӓ плуг- 
дон вашталтеш. Плугеш кидӹш тымдымы ӱшкужӹм кӹцкӓт. 
Ӹнде ночвым лучирӓк ровотаяш тӹигӓлӹт, нырвлӓм искусственно 
орошаят, шожым, кукурузым, дыньым, кого охырецӹм дӓ молы 
питательный растенивлӓм ӱдӓт.

Дӓ теве ӹндежӹ, техень хозяйствошты, пӱэргӹн трудын зна- 
ченижӹ когоэмеш. Пӱэргӹвлӓ скотоводствышты дӓ земледелишты 
когоракын керӓл лит. Техень хозяйство пӱэргӹн дела лиэш, 
ӹдрӓмӓшӹн агыл. Хозяйствон махань-шон областьвлӓштӹ пӱэр- 
гӹн трудшы ӹдрӓмӓшӹн тонышы ровотажым кокшы местӓшкӹ 
лыктын. Родын вуйлалтышыжы пӱэргӹ лиэш. Родышты пӱэргӹн 
господствым п а т р и а р х а т  маныт.

Кушкын шошы родовой о б щ и н ы ш т ы  земледелецвлӓ дӓ 
скотоводвлӓ иквӓреш лит, иквӓреш труен хозяйством видӓт. Общи- 
нын цилӓ делам с т а р е й щ и н  а— родыщты старщий ылшы, 
ӹлӹмӓшӹн кого опытым имейӹшӹ пӱэргӹ—управляен. Тӹдӹ 
родын членвлӓ лоштышы цилӓ спорвлӓм решен, эдемвлӓм ровоташ

Новокаменный курымын (неолитын) орудивла.
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Мамонтдон кредӓлмӓш (Васнецовын картин гӹц).

назначен, цилӓн добычым, продовольствим пайылен. Тиверемӓн 
эче частный собственность ылте, классвлӓ ылтелыт, эксплоатаци 
уке ылын. П е р в о б ы т н  о-о б щ и н н ы й  с т р о й  годым те- 
хень ӹлӹмӓш ылын.

2 §. Рабозладельческий государствывлӓ кыце линӹт.
Исторический памятниквлӓ.

Первобытно-общинный стр о й —тидӹ эдемвлӓн раз- 
Классвлӓ лиӓлт- виваялтмы пӹтӓриш ступень ылеш, тидӹ гач 

цилӓ народвлӓ эртенӹт. Кӹзӹтшӹ веремӓн ти 
ступень пиш мӹндӹрӓн шайылан кодын, тӹнӓмшен, шукы тӹжем и 
эртен. Австралишты, Африкышты дӓ Америкышты совсем чӹдӹ 
племявлӓ веле (например индеецвлӓ) кӹзӹт яктеӓт эче дикий, 
первобытный условивлӓштӹ ӹлӓт (дикарьвлӓ). Тӹлец пасна, пас- 
на народвлӓн первишӹ гӹц изиш перегӓлтшӹ остатоквлӓ, пере- 
житкы манмывлӓ (например кӱсӹм вӹрдон пӧрӹктӹмӓш), тагына- 
мок пӹтӹшӹ первобытный эпохым мӓлӓннӓ ӓшӹндӓрӹктӓт.

Первобытно-общинный строй шӓлӓнӹмӓштӹ шукы причинвлӓ 
ылыныт. Техника развиваялтмы семӹнь, бропзовый, а варажы 
кӹртнин орудивлӓ шукем мимӹ1 семӹнь, общинышты богатство дӓ 
пасна эдемвлӓн кидӹштӹ боготствым погымаш кушкын миэн. 
Металлический техникым применяйымаш ремеслом земледели гӹц 
айыраш палшен. А тидӹжӹ ьш ке  церотшыдон родвлӓ лошты лӓ 
даже пасна эдемвлӓ лоштат хӓдӹрвлӓм вашталтылмашын куш- 
машлан палшен. Тенгелӓн торгейӹмӓш, дӓ тӹдӹ сага богатство 
шачын миэн.

Родыштӹш первишӹ равенство уже ямаш тӹнгӓлӹн. Тидӹжӹ 
общий собственность вӓреш ч а с т н ы й  с о б с т в е н н о с т ь  лӓк- 
мӹдон лиӓлтӹн. Ик семьявлӓжӹн кого земля участоквлӓ, вольык,. 
пленниквлӓ шукем миэнӹт, весӹвлӓжӹн— чӹдӹ. б1нде первишӹлӓ



ПервоОытный общинын шагалмы вӓр.



Г осударство
лиӓлтмӓш.

ттленниквлӓм пуштелыт, нӹнӹм рабвлӓшкӹ сӓренӹт дӓ нӹнӹлӓн 
лелӹ пӓшӓвлӓм ӹштӹктенӹт. Тенгелӓн, пасна эдемвлӓн кидӹштӹ 
производствын средствавлӓ шукем миэнӹт: трудын орудивлӓ,
земля дӓ  даже эдемвлӓ—рабвлӓ. Кӱн нимат уке ылын гӹнь, нӹ- 
нӹ паян собственниквлӓн кабалаш попазенӹт. Тенгелӓн, родын 
ик членвлӓжӹ паянвлӓ линӹт, весӹвлӓжӹ—незервлӓ.

Паянвлӓ ӹшлӓнӹштӹ укеӓнвлӓм ровотайыкте- 
нӹт. Тӹлец пасна, паян вождьвлӓ воинский 
отрядвлӓм погенӹт,дӓ вес пле.мявлӓ вӹкӹ на- 

бегвлӓм ӹштенӹт. Добычым дӓ пленниквлӓм нӹнӹ ӹшлӓнӹштӹ 
дӓ ӹшкӹмӹштӹн воинвлӓлӓн коденӹт. Вождьвлӓ дӓ паян эдем- 
влӓ изин-олен пленныйвлӓм велеӓт агыл, ӹшкӹмӹштӹн племяш- 
тӹш незеремшӹ дӓ долгыш пырышывлӓмӓт рабыш сӓрӓш тӹнгӓ- 
лӹнӹт.

Махань-шон виноватым ӹштӹмӹ гишӓн вождьвлӓ пӹтӓри 
ӹшкеок населеним суенӹт дӓ наказываенӹт. Варажы паянвлӓ 
логӹц вождьвлӓн помощниквлӓ лӓктӹнӹ1т: округвлӓм управля- 
йышывлӓ, дружинывлӓн начальниквлӓ, судьявлӓ, общинывлӓштӹ 
старейшинывлӓ дӓ сирӹшӹвлӓ. Управительвлӓ, знать дӓ богат- 
ствым кычышывлӓ г о с п о д с т в у й ы ш ы  к л а с с  л и н ӹ т ,  а код- 
шы населенижы— п о ра б о щ а  й ы м ы в л ӓ н к л а с с .  Тенгелӓн 
классовый г о с у д а р с т в ы в л ӓ ,  пӹтӓри коговлӓ агыл, вара ко- 
гораквлӓок лин миэнӹт. Государство рабовладелецвлӓн кидӹш 
властьым пуэн, тидӹндонжы нӹнӹ рабвлӓдок управляенӹт дӓ 
рабеш ок кодаш нӹнӹм принуждаенӹт.

Мӓлӓннӓ пӓлӹмӹ ылшы первишӹ кого государствывлӓ рекӓн 
долинывлӓштӹ лиӓлтӹнӹт: Африкын северо-восточный частьыш- 
ты —Нил рекӓн долинышты. Передний Азишты—Тигр дои Евфрат 
рекӓвлӓн лап вӓрӹштӹ; Индишты— Иида дон Ганга рекӓвлӓ 
мычкы; Китайышты—Ж елтый рекӓ доны. Ти долинывлӓштӹ мол

А.С. Пушкин лӹмӓн изобразительный искусствын музей (Москва),.
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Государствеиный Эрмитаж (Ленинград).

Исторический
пам ятниквлӓ.

вӓрвлӓштӹш гӹц анзыц землям когон ровотаяш тьшгӓлӹнӹт, бо- 
гатствым копаш дӓ развиваялташ ир тӹнгӓлӹнӹт. Вараракшы 
Греция дон Рим государствывлӓ линӹт.

Пиш шукердшӹ ти государствывлӓ гишӓн наука 
кыце пӓлӓ? Нӹнӹм исторический памятниквлӓ 
гьщ пӓлӓт. Ти памятниквлӓжӹ в е щ е с т в е н -  

ныйвлӓ дӓ п и с ь м е н н ы й в л ӓ  ылыт.
Вешественный памятниквлӓжӹ разный тошты постройкывлӓн 

остатоквлӓ, перегӓлт кодшы домашний хӓдӹрвлӓ, трудын шукерд- 
шӹ орудивлӓ, монетвлӓ ылыт, вес шамакдон келесенжӹ тоштын 
годым эдемвлӓ мам кычылтыныт, цилӓ тӹдӹвлӓ.

Письменный памятниквлӓжь. кӱэш, хра.мвлӓн стенявлӓэш, шун 
табличкывлӓэш сирӹмӹвлӓ, тӹнгеок шукердшӹ писательвлӓн 
разный произведенивлӓ мӓ яктенӓ перегӓлт кодыныт.

Первишӹ шукы памятниквлӓм раскопкым ӹштен мот. Техень 
памятниквлӓм кӹчӓлмӓшдон дӓ изучайымашдон а р х е о л о г и я  
манмы наука занимая.

Махань-шон памятниквлӓ, вещественныйвлӓжӓт, тенгеок пись- 
менныйвлӓжӓт, музейзлӓштӹ дӓ архиввлӓштӹ перегӓлтӹт.

Пиш яжо памятннквлӓм пӧгымы вӓрвлӓ— Москвашты И с т о- 
р и ч е с к и й  м у з е й  дон И з о б р а з и т е л ь н ы й  и с к у с с т -  
в ы н  м у з е й  ылыт, Ленинградышты—Э р м и т а ж, тидӹ мир 
вӹлнӹжӓт сек яжо музейвлӓ лошты иктӹтшӹ ылеш. Каждый 
союзный республикын ӹшкӹмжӹн местный музейжы улы.



Историм тыменьмӓштӹ веремӓм правильно ш от-
П в т О И С Ч И С Л 6 Н И  г  г

лымаш кого значениӓн ылеш. Перви общий лето- 
исчислени ылте; каждый первишӹ народ ӹшкӹмжӹн историн 
махань-гӹнят важный событи гӹц шотлымашым тӹнгӓлӹн. 
Египтянвлӓ кугижӓвлӓн вуйлалтымы гӹц веремӓм шотленӹт^ 
греквлӓ—олимпиада лимӹ гӹц, вес семӹньжӹ Олимпишты нӹнӹ 
эртӓрӹмӹ гимнастический мадышвлӓ лимӹ гӹц шотленӹт; шукерд- 
шӹ римлянвлӓ нӹнӹн главный халам—Римым основайымы и 
гӹц летоисчисленим виденӹт.

Кӹзӹтшӹ веремӓн христианский летоисчисленидон пользываят. 
Христианвлӓ римский император Август 30-шы и царствуйымы 
гӹц веремӓ шотлымашым видӓт. Тӹнӓм, предани се.мӹнь, Иисус 
Христос шачын. Наукыдон доказывайымы, нимахань Христос ылте. 
Но шукыжок тӹдӹлӓн ӹнянӓш тӹнгӓлӹнӹт (христианвлӓ). Варажы 
(VI курымын) Христосын шачмы легендарный ижӹм нӹнӹ ӹшкӹ- 
мӹштӹн летоисчисленин пӹтӓриш иэш принимаенӹт.‘Тӹ и гӹц 
тембӓкӹлӓ, мӓнмӓн веремӓшкӹлӓ и ш о 'лымаш ым „ у э р а “ маныт; 
ти и яктешӹ ымбакы эртӹшӹшкӹлӓ веремӓм мӹнгешлӓ шотлат 
дӓ „у эра яктеш ӹ“ шот маныт.

Исторический наука событивлӓм изучая, кыцелӓ нӹнӹ иктӹ 
весӹм вашталтен, иктӹ паштек весӹвлӓ последовательно кен 
миэнӹт; веремӓдон лин мишӹ событивлӓн техень последователь- 
ностьым х р о н о л о г и ч е с к и й  маныт. Памятниквлӓ мычкы 
тенге изучаен мимӹкӹ, эдемвлӓн историм первобытный строй 
гӹц мӓнмӓн кечӹвлӓнӓ яктеок пӓлен лӓктӓш лиэш.

Обществын и с т 0 р и м изучаен, кыцелӓн тӹдӹ 
Исторня мам весӹ человеческий общество лиӓлтӹн дӓ

изучая. кыце тӹдӹ развиваялтын.седӹм мӓ пӓлен нӓлӹнӓ. 
Исторический наука анжыкта, эдемвлӓ ӹшкӹмӹштӹн развиваялт- 
маштышты ӹшкӹмӹштӹн махань-шон общественный ӹлӹмӓш 
вашт лӓктӹшӹт. Мӓ ужна, эдемвлӓ ӹшкӹмӹштӹн историштын 
тӹнгӓлтӹш годым нервобытно-общинный строй условишты ӹле- 
нӹт. Вара классвлӓ дӓ обществын классовый организацивлӓ, 
эксплоатацидон основанныйвлӓ липӹт: р а б о в л а д е л ь ч е с к и й  
строй, вара к р е п о с т н и ч е с к и й ,  а поздаракынжы к а п и- 
т а л и с т и ч е с к и й  строй.

Обществын истори' угнетенныйвлӓ кыцелӓн ӹшкӹмӹштӹн 
угнетательвлӓ ваштареш кужын кредӓлмӹ паштек эксплоатаци- 
дӹмӹ дӓ угнетенидӹмӹ, помещиквлӓдӹмӹ дӓ капиталиствлӓдӹмӹ 
у стройым воюен нӓлӹнӹт, тӹдӹм анжыкта. Ти у с о ц и а л и- 
с т и ч е с к и й  с т р о й  мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹщтӹ, СССР-шты сӹн- 
ген. Тӹ строй верц вес-сӓндӓлӹкӹштӹш труйышвлӓӓт кредӓлӹт.

Малын социализм цилӓ мир вӹлнӹ сӹнгӹшӓшлык ылеш, ти- 
дӹм ынгылаш мӓлӓннӓ историм пӓлӹмӓш палша.
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Д Р Е В Н И И  в о с т о к

1. ЕГИПЕТ.

3 §. Египетын природа дӓ тӹдӹн населении.

Египетын при- 
рода.

Северный Африка вашт Атлантический океан 
гӹц Красный тангыж якте Сахара пустыньын 
бесплодный ошма киӓ. Востокышты веле плодо- 

родный ӓнгӹсӹр долина киӓлтӓ, тидӹ мычкы Н и л  рекӓ йога. 
Тидӹ мир вӹлнӹ сек кого дӓ шукы вӹдӓн рекӓвлӓ лошты ик 
кого рекӓ ылеш.

Нил кок рекӓ иктӹш вӓш лин йоген лӓкмӹдон лиӓлтеш— 
центральный Африкын йӓрвлӓ гӹц тӹнгӓлӓлтшӹ Б е л ы й  Н и л  
дон Абиссинин кырыквлӓ вӹлец дӓ Тан йӓр гӹц йоген лӓкшӹ 
Г о л у б о й  Н и л  иктӹш лиӓлтмӹдон, Нилын йогымыжым куд 
вӓре порогывлӓ ӓрӓт.

Нильский долинын северный частьшым веле Е г и п е т маныт. 
Долина кырыквлӓдон пӹчкедӹл шӹндӹмӹ, тӹ кырыквлӓжӹ гра- 
нитдон, известнякдон, песчаникдон дӓ стройкалан ярал молы 
кӱБлӓдон паян ылыт. Западышты Ливийский пустынь шывшыл- 
теш. Востокышты Нилын долиным Красный тангыж гӹц Аравий- 
скйй пустынь айыра. Красный тангыж сир тӹр яктеок шӓрлен 
мишӹ восточный пустыньышты шӧртним дӓ вӹргеньӹ рудам 
моныт. Вӹргеньӹм тӹнгеок С и н а й с к и й  полуостровыш тат 
добываенӹт.
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I

Нил рекӓн тӹнгӓлӓлтмӹ ӓнгӹштӹ тростниквлӓ кушкыт.
Нилын дӓ тӹдӹн важиквлӓжӹн сир тӹр мычкы вӹдӹштӹш 

растенивлӓ—лотос дон папирус— кушкыныт. Папирус—пиш по- 
лезный растени. Тидӹ тростник ылеш, тидӹн кӹжгӹ стебельвлӓжӹ 
гӹц куштылгы челноквлӓм ӹштенӹт, вӹцкӹжвлӓ гӹц— корзин- 
влӓм плетенӹт, керемвлӓм пыненӹт; важвлӓжьш олтенӹт, а ана 
укшвлӓжӹ гӹц качкышым ӹштенӹт.

Египтянвлӓ папирус гӹц сирӓш материалым ӹштенӹт, тидӹ- 
жӹм тӹнгеок папирус маныт (11 § анжы).

Египетышты лес уке, пушӓнгӹвлӓ шоэн веле ылыныт, седӹн- 
дон древний Египетышты пушӓнгӹм пиш шергӓкӓнеш шотленӹт.

Пиш когон шукердӹжок, 50 тӹжем и нӓрӹ перви, 
Египетыш ты ка- Нилын долина эдем ӹлӹдӹмӹ вӓр ылын. Тӹдӹн
М 0Н Н Ы п НЛГОЫМа т<*сир тырвлажы куп ганьок ылыныт. Климат здо- 
ровалан ярдымы ылын. Нил гӹц западышкыла, кӹзӹт Сахара 
пустыня кимӹ вӓрӹштӹ, рекӓвлӓн дӓ Нилын притоквлӓжӹн пе- 
ледшӹ долинывлӓ ылыныт. Степьвлӓштӹ антилопвлӓ, буйволвлӓ, 
дикий кабанвлӓ дӓ слонвлӓ ӹленӹт. Тӹштӹ лӱдӹшлӓ хищник- 
влӓӓт ылыныт— леввлӓ дӓ леопардвлӓ. Ти вӓрвлӓшкӹ бродячий 
охотниквлӓ шӹренок микӓленӹт. Нӹнӹн главный орудишты ри- 
цӓк дӓ тылгӱ гӹц ӹштӹмӹ тавар ылын.

Кремневый орудивлӓм яжораквлӓм (совершенныйвлӓм) охотник- 
влӓ ӹштӓш тымень шомешкӹштӹ шукы веремӓ эртен, тымень



шомыкышты веле охота кого добычывлӓм пуаш тӹнгӓлӹн. Ӹнде 
охотннквлӓ ӹшке ӹлӹм вӓрӹштӹм тӹнгелӓн шӹрен вашталты- 
шашлык агылеп ылын дӓ ик вӓрӹшток шукырак ӹлӓш тӹнгӓ- 
лӹнӹт.

Веремӓ эртӹмӹ семӹнь Северный Африкын кли-
Египетын насе- матшы вашталтын. Нилын притоквлӓжӹ кошке- 

лен и .Зем лед ели м  .. .. „
тӹнгӓлмаш. пеледшӹ степьвлӓ изин-олен вӹдтӹмӹ

кукшы пустыньыш сӓрнӓлтӹнӹт. Ӹлӹшӹвлӓ 
поселенилӓн у вӓрвлӓм кӹчӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт; нӹнӹ логӹц часть- 
шы Нилын долинеш дӓ оазисвлӓэш кодын. Тенгелӓн 10 тӹжем 
и перви Египетын населени лин.

Андакшы египтлнвлӓн главный занятишты первишӹлӓок охота 
ылын. Варажы изин-олен земледели тӹнгӓлӓлтӹн.

Египетын шукердшӹ ӹлӹшӹвлӓн оседлый (ик вӓре ӹлӹшӹ) 
поселенивлӓштӹо! остатоквлӓм Нил долинын разный вӓрвлӓштӹ 
ученыйвлӓ капаен лыктыныт.

Кальыдым кӹрпӹц гӹцӓль тростник гӹц ӹштӹмӹ шукы хижи- 
нывлӓжӹ поселок ылыныт. Ти хингинывлӓ окнядымвлӓ ылыныт, 
пырымвӓржӹм ӓшӹкдон кӓренӹт. Левӓшӹжӓт ӓшӹк гӹцӹштӹмӹ 
ылын, а седӹрӓжӹ шунын (глинобитный) ылын. Хижина амалым 
вӓрлӓн веле служен. Цилӓ пӓшӓжӹ сотыгечӹн воляшты ӹш- 
тӓлтӹн.

б1дрӓмӓшвлӓ шунын посудавлӓэш вацакышты качкышым шол- 
тенӹт, кӱ гӹц ӹштӹмӹ зернотеркеш пӹрцӹм янгыштенӹт, мӹ- 
нерӹм коэнӹт, тӹдӹ гӹц выргемӹм ыргенӹт.

Пӱэргӹвлӓ колым лоэнӹт, землям обрабатываенӹт ӓль вольы- 
кым кӹтенӹт: ушкӱжвлӓм, тӓгӓвлӓм, кесӹвлӓм, саснавлӓм. Ни- 
лын сир тӹр мычкы вӹд нӓлмӹ алыквлӓштӹ пиш когон яжо шу- 
ды кушкын. Охотниквлӓ дикий хищниквлӓм нападайымаш гӹц 
кӹтӧвлӓм перегенӹт ӓль кого зверьвлӓм кычаш пустыньыш каш- 
тыныт.

Египет пустыньыштыш оазис гань ылын. Ю рвлӓтӹш тӹ почти 
ак лиэп ганьок. Экватор гӹц северышты, когонжок Абиссинин 
кырыквлӓштӹ, кыштакен Нилын тӹнгӓлтӹшӹжӹ ылеш, юр юрмы 
жеп тӹнгӓлӓлтмӹкӹ, вӹд рекӓ сир тӹр гач кеӓш тӹнгӓлеш. Июль 
тӹлзӹн покшал кы тланНил сирӹшкӹ лӓктӓш  тӹнгӓлеш дӓ изин- 
олен Египетын цилӓ долиным нӓлӹн шӹндӓ. Наводнени годым 
кӱкшӹ вӓрвлӓэш стройымы халавлӓ дӓ солавлӓ островвлӓ гань 
лит. Нинӹ лошты тӹ веремӓн ӓнгӹсӹр насыпь (д а м б а) мычкы 
ӓль пышдон веле кашташ лиэш.

Вӹд почти ноябрь тӹлзӹ яктеок шалга, вара нычаш тӹнгӓ- 
леш. Вӹд пычмы годым нырвлӓ вӹлӓн ил шӹнзен кодеш. Рекӓ 
йоктарен толмы илжы вӹдӹштӹш шӱшӹ растенивлӓн кодшы гӹц 
дӓ минеральный веществовлӓ гӹц лиӓлтеш. Ил почвым яж он  
удобряя дӓ пиш кӧгон плодородныйым ӹштӓ. Нилын полой вӹдшӹ 
нырвлӓм орошаен дӓ удобряен. Тӹ веремӓн эче земледели пиш 
примитивный ылын. Шожын дӓ просын пӹрцӹм обрабатывайы- 
дымы купан почвышкок шӓвенӹт. Почвыжы плодородный гӹнят, 
техень земледели урожайым пиш чӹдӹм пуэн.
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4 §. Земледелин развиваялтмаш. Государство лимӓш.

Египтянвлӓ ӹшкӹмӹштӹн земледелим пиш олен, кого труддон 
лучиэмден миэнӹт. Нырым обрабатываймашты шукы веремӓ 
нӹнӹ мотигӓм кычылтыныт. Египтянвлӓ купвлӓм коштенӹт, земля 
участоквлӓ гӹц купын растенивлӓм итӹрӓенӹт дӓ канававлӓм 
капаенӹт. Землям обрабатывайымы йӧнвлӓ лучиэмӹнӹт дӓ земле- 
дели когӧрак урожайвлӓм пуаш тӹнгӓлӹн.

Земледели изин-олен египтянвлӓн главный заняти лин миэн. 
Седӹндон нӹнӹ имӓт земледельческий пӓшӓвлӓдон кым периодещ 
пайыленӹт: вӹд нӓлмӹ веремӓ (июль—октябрь), ӱдӹмӹ веремӓ 
(ноябрь—февраль) дӓ тредмӹ веремӓ (март— июнь).

Нил рекӓн шужгышы, кымда дӓ шукы веремӓ 
^°'^енивлӓ^^' йлӹшӹ полойвлӓ почвым веле агыл удобря- 

енӹт. Тӹдӹвлӓ египтянвлӓн пӧртвлӓм дӓ вес 
стройкывлӓм нӓлӹн дӓ разрушаен, шукы вредӓм ӹштенӹт. Седӹн- 
дон вӹдӹн силажы разрушайымы гӹц ытараш манын, египтян- 
влӓлӓн осовын сооруженивлӓм ӹштӓш; валвлӓм строяш, кӱкшӹ 
вӓрвлӓм ӹштӓш, аралаш вӓрештӹн. Тӹлец пасна, кукшы игечӹ 
веремӓ годым нырвлӓм дӓ садвлӓм орошаяш запас вӹдӹм погаш 
манын, египтянвлӓ кого йӓрвлӓм капаенӹт. Вӹд нӓлмӹ годым тн 
йӓрвлӓ вӹддон темӹнӹт. Ти цельдон тенгеок естественный водоем- 
влӓмӓт используенӹт. Знаменитый М еридово йӓрӹм 4000 и нӓрӹ 
перви кого куп гӹц ӹштӹмӹ ылын. Ш укердшӹ путешествен- 
никвлӓн рассказвлӓ семӹнь дӓ ти кодшы йӓрӹм анжен гӹнь, 
тӹдӹк окружностьшы кокшӱдӹ километр нӓрӹ ылын (7 § ан- 
жы)^

Йӓр гӹц дӓ Нил гӹц нырвлӓшкӹ дӓ садвлӓшкӹ орошайымы 
каналвлӓм колтымы ылын. Кӱкшӹ нырвлӓшкӹ, кышкы каналвлӓ

Древний Египетыштыш ныр пӓшЗвлӓ. Кӱшнӹ—ӱдӹмйш, ӱлнӹ тредмӓш.
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мычкы вӹд миэн кердте, журавельдон, ӓль кыце кӹзӹт Египе- 
тышты маныт, ш а д у ф в л ӓ д о н  йоктаренӹт. Тидӹжӹ тенге 
ӹштӓлтӹн; каналын кӱкшӹ сир мычкыжы пачелӓ-пачелӓ 2—3 усту- 
пым ӹштӹмӹ ылын. Канал вӹлнӹ, каждый уступышты штол- 
мывлӓ вӹлӓн кужы равым пиштенӹт. Равын ик мычашешӹжӹ 
кавашты гӹц ӹштӹмӹ ведрӓм сӓкенӹт, весешӹжӹ— вес вуйыш- 
тат лелӹ лиӓш кого шун арам ӓль кӱм сӓкенӹт. Ти ведрӓдон 
канал гӹц вӹдӹм кашталыныт дӓ ныр якте шомешкӹ уступ гӹц 
уступыш пуэнӹт. Шокшы веремӓ годым ирок гӹц вады якте 
каждый кечӹнь вӹдӹм каштал лӱктӓш келеш ылын.

Лелӹ пӓшӓвлӓ пиш кого напряженим дӓ рабочийвлӓм шукым 
треваенӹт. Ти пӓшӓвлӓштӹ порабощенный эдемвлӓн трудым при- 
меняенӹт. Тӹлец пасна, военнопленныйвлӓ шукы рабочий силам 
пуэнӹт. Б1ндежӹ, египтянвлӓ пленныйвлӓм нӓлмӹкӹштӹ, молнам- 
шыла нӹнӹм пуштелыт, а рабвлӓш сӓренӹт дӓ сек лелӹ пӓшӓ- 
влӓм ӹштӹктенӹт. Раб каналвлӓм капаен, нырышкы вӹдӹм нама- 
лын дӓ молымат ӹштен. Тӹдӹ ӹшке пӓшӓжӹдон качмыжы гӹц 
шукырак пользым ӹштещдӓ седӹндонтӹдӹм урдаш выгодно ылын.

Тӹнге гӹнят, рабвлӓ чӹдӹ ылыныт, дӓ свободный населени- 
лӓнӓт землям обрабатываяш вӓрештӹн.

Номвлӓ лимӓш Египтянвлӓ пӹтӓри пасна родвлӓдон ӹленӹт, ӹш- 
кӹмӹн когоок агыл земля участокым орошайымы 

каналвлӓм капаяш каждый роддонжы выгодно агыл дӓ лелӹ 
ыльш. Седӹндон пасна родвлӓ общиныш объединяялташ тӹнгӓлӹ- 
нӹт, общиныжы гӹц когорак объединенивлӓ—н о м в л ӓ (.округвлӓ) 
линӹт. Техень номвлӓ Египетышты 40 нӓрӹ ылыныт. Каждый 
номын ӹшкӹмжӹн лӹмжӹ ылын: „Сокол“, „Змеиная гора“, „Ша- 
кал“, „Заяц“, „Черная кровь“ дӓ молат.

Когорак силан дӓ шукы эдемӓн семьявлӓжӹ номвлӓштӹ яжо 
землявлӓжӹм хватенӹт, кого добычым хватенӹт дӓ ӹшкӹлӓ- 
нӹштӹ пленныйвлӓм—рабвлӓм дӓ соплеменниквлӓм— ровотаяш 
заставенӹт. Номвлӓштӹ паян дӓ силан знать тенге лин.

Номыштыш молы ӹлӹшӹвлӓжӹ хресӓньвлӓ ылыныт; нӹнӹ 
общинывлӓдон ӹленӹт, ӹшке нырвлӓштӹштӹ ровотаенӹт дӓ но- 
мын начальниклӓн—н о м а р х л а н  кого податьвлӓм тӱлӹшӓшлык 
ылыныт. Номыштыш цилӓ делавлӓдон номарх управляен. Номблӓ 
ӹшкедурещ изи кугижӓнщӹ ганьвлӓ ылыныт.

Номвлӓ лошты шӹренок войнавлӓ линӹт. Шоэнӓт агыл кого- 
рак силан номвлӓ слабкавлӓм хватен нӓлӹнӹт. У эра якте 
3500 и кытлан кок кугижӓншӹ—Н и ж н и й  Е г и п е т  (Нилын 
дельтышты) д ӓ В е р х н и й  Е г и п е т  (Нилын покшал течени 
мычкы) лин.

Ти кок кугижӓншӹ лощты шукы веремӓ кредӓлмӹ паштек 
Верхний Египетын кугижӓ М е н е с Нижний Египетым воюен нӓлӹн 
(у эра якте 3200 и кытлан). Тӹдӹм „Верхний дӓ Нижний Египе- 
тын кугиж ӓ“ манаш тӹнгӓлӹнӹт. Египет ик государство лин. 
Тӹдӹн столицыжы Нилын ул течеништыш М е м ф и с  лин.
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5 §. Ш укердшӹ египтянвлӓн религи.

Шукердшӹ эдемвлӓн ынгылымы семӹнь, мирышты всесильный 
духвлӓ, ӓль б о ж е с т в о в л ӓ  ӹленӹт. Нинӹ пушӓнгӹвлӓштӹ, жи- 
вотныйвлӓ тервен, рекӓвлӓштӹ, кырыквлӓштӹ ӹлӓт манын ша- 
ненӹт. Шукердшӹ эдемвлӓ колымашын, церӹн явленивлӓм, 
природышты вашталт мимӓшвлӓм ынгылдарен келесен кердтелыт. 
Седӹндон цилӓжок пуры ӓль злой йымывлӓ гӹц лиэш манын 
шотленӹт. Техень йымывлӓлӓн египтянвлӓӓт ӹняненӹт.

Каждый номышты ӹшкӹмӹштӹн йымыштым почитаенӹт. Глав- 
ный йӹмылан—номын покровительлӓн—храмым строенӹт. Изин 
олен осовын эдемвлӓ лӓктӹнӹт, нӹнӹ йымывлӓм почитайы- 
машым анженӹт. Нӹнӹм ж р е ц в л ӓ  маныныт. Ж рецвлӓ хра- 
мышты шалгышы йымы статуйвлӓм ухаживаенӹт, йымывлӓлӓн 
кандымы подаркавлӓм нӹнӹ получаенӹт,дӓ молитвавлӓм лыдыныт. 
Нӹнӹ нимахань податьвлӓм тулӹшӓшкык агылеп ылын дӓ по- 
даркавлӓм кандымы доходвлӓдонок ӹленӹт. Жрецын занятижы 
пиш^ выгодный ылынат, знать тӹдӹм ӹшкӹлӓнжӹ переген.

Йымым ӓль богиня-покровительницам животный статяным изо- 
бражаенӹт. Йымывлӓ гишӓн техень представлени египтянвлӓн 
первобытный веремӓ годшок, нӹнӹн предкывлӓштӹн главный 
занятишты охота ылмы годшок нерегӓлт кодын. Тӹнӓм каждый 
охотничий род ӹшкӹмжӹн покровитель-йымеш определенный жи- 
вотныйым имеен, дӓ йымыжы тӹ животный лӹмдон маналтын.

Египтянвлӓ осовынок А п и с ӱшкӱж дон X а т о р ышкалым 
почитаенӹт.

Шукы вес н<ивотныйвлӓӓт тӹнгеок священныеш шотлалтыныт:
крокодил, лев, кӹшкӹ, вӓрӓш, коти. Ти животныйвлӓм храм-
влӓштӹ урденӹт, колымыкышты пӹнӹм бальзамируенӹт дӓ гроб-
ницывлӓэш таенӹт.

„ „ г. Кечӹ шокшы земледелилӓн пиш кого значениӓнКечы йымы Ра. „ .. „ ^ылынат,египтянвлӓ тидӹмӓт обожествляенӹт.
Кечӹ йымывлӓ пиш шукы ылыныт. Сек шукердшӹ дӓ сек шотеш
пиштӹмӹ кечӹ йымышты Ра ылын. Ра йымы землям, эдемвлӓм, жи-
вотныйвлӓм дӓ растенивлӓм ӹштен манын египтянвлӓ ӹняненӹт.
„Кынам мӹнь сӹнзӓэм пачам,— ик мифышты Ра попа,—земля вӹлнӹ
соты лиэш; кынам мӹнь сӹнзӓэм питӹрем, земля вӹлнӹ йыд лиэш.
Мӹнь эдемвлӓлӓн наводненим колтем дӓ тылым ӹштем“. Еги-
петский вес мифышты келесӹмӹ: Ра йымы ӹштӹмӹ эдемвлӓ су-
лыкым ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. Нӹнӹм наказаш манын, тӹнӓм Ра
земля вӹкӹ ӹшкӹмжӹн ӹдӹржӹм—Хаторым колтен. Тӹдӹ дикий
зверь статян лин дӓ эдемвлӓм пӹтӓрӓш тӹнгӓлӹн. Тӹдӹ цилӓ
эдем родым ямда манын Ра лӱдӹн колтаат, Хаторын кемӹ кор-
неш йукшӹм ӹштӹшӹ напитокым ик йӓрӹм йӧрӓлӓш шудӓ.
Хатор тӹдӹм йуэш дӓ амален кеӓ. Тенгелӓнлӓ'эдемвлӓ полныйок
пӹтӓрӹмӓш гӹц ытарымы линӹт.

Техеньмифвлӓдонжрецвлӓ эдемвлӓн йымы анзылны лудмӓшӹм 
дӓ ӹшкӹмӹн сила уке ылмы чувствым внушаяш цаценӹт. Ӹш- 
кӹмӹштӹм йымывлӓн посланниквлӓэш шотлышы кугижӓвлӓлӓм
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Исида богння. Осирис йымы.

дӓ  знатьлан тидӹ выгодно ылын. Мол йымывлӓ лош ты  египтян- 
влӓ доны Нилат божествоэш шотлалтын, тӹдӹн темӹн мимӓ- 
шӹжӹ гӹц Египетышты цилӓ ӹлӹмӓш зависимый ылын.

Тӹдӹлӓн ыдылыныт дӓ прославляйышы гимнвлӓм мыренӹт:

Египетым ӹлӹжтЭш манын толшы 
Радон ӹштӹмӹ, нмрвлЗм нӧртӹшӹ,
Ц илӓ вольыквлӓм ӹлӹжтӓш манын 
Земля гӹц лЗкшӹ Нил, тӹлӓт слава,
Киндӹм, шукы качкышым кандышы,
Цилӓ цеверӹм ӹштӹшӹ,
Аыбарвлӓм темӹшӹ, сусеквлӓм шӓрӹшӹ,
Незервлӓ гишӓн шытырланышы.

Осирис дон 
Иснда.

Землян дӓ плодородин йымым О с и р и с ы м дӓ 
тӹдӹн вӓтӹжӹм И с и д а м  почитайымаш когон 
шӓрлен ылын. Осирис гишӓн мифым шайышты- 

ныт, вуйта тӹдӹ, тагынам ӓнят, Египетын кугижӓ ылын. Тӹдӹ 
пуры кугижӓ ылын дӓ эдемвлӓлӓн земледелим тымден. Но Осири-

2. Древний мир. 17



сын злой ӹзӓжӹ С е т ылы1?̂  тӹдӹ зависть гишӓн Осирисым 
пуштын. Осирисын эргӹжӹ Сет ваштареш кредӓлӓш шагалын дӓ 
тӹдӹм сӹнген. Йымывлӓ Осирнсым ӹлӹжтенӹт дӓ загробный 
царствын кугижӓэш тӹдӹм ӹштенӹт. Осирисын колымаш дон 
ӹлӹжмӓш гишӓн ти мифышты каждый ин цилӓ растительность 
колымаш дӓ пеледмӓш гишӓн египтянвлӓн представлени кайын.

Египтянвлӓ загробный ӹлӹмӓшлӓн ӹняненӹт. Нӹнӹн предани 
семӹнь, Осирис загробный царствыштыш правосудин залышгы 
шӹнзен. Тӹдӹн анзылны висӓ шалген, эдем ӹльплӓштӹжӹ пра- 
ведный ылын ӓль уке дӓ райышкы попазен кердёш ӓль уке пӓ- 
лӓш манын, ти висӓэш колышын шӱмжӹм висенӹт. Праведный 
эдемжӹ райский нырышкы попазен, тӹштӹ вӹд Земляш тыш  гӹц 
шукы ылын дӓ тӹштӹ шӓдӓнгӹ эдем кӓп гӹц кӱкшӹ кушкын. 
Колышы тӹштӹ йымывлӓ сага курымок ӹлӓш тӹнгӓлеш, земля 
лӹвӓлнӹш Нил мычкы солнечный ладьяшты (кечӹ гань соты 
пышышты) кыдалышташ дӓ йымывлӓн качкышым качкаш тӹн- 
гӓлеш манын египтянвлӓ ӹняненӹт.

Покойниклӓн загробный ӹлӹмӓштӹ вуйта керӓл 
^ ^ ”мйымаш лиэш манын, колышын родньыквлӓжӹ тӹдӹн 

цилӓок лижӹ манын шытырланенӹт. Нӹнӹ тӹ- 
дӹлӓн кого гробницым строенӹт, тӹшкӹ выргемӹм дӓ качкышым 
оптенӹт. Тайымы годым жертвопрпношенивлӓ лиӓлтӹнӹт.

Коропышкы тенгеок папирус вӹдӹлтӹшӹм— „колышывлӓн 
книгӓм" оптенӹт. Тидӹ исповедь ылын, тӹшӓкен колышын ӹлӹ- 
мӓш событивлӓм сиренӹт. Тидӹ Осирисын судышты тӹдӹлӓн 
оправданим получаяш палшышашлык ылын.

Покойникын кӓпшӹ курымок перегӓлтшӹ манын, египтянвлӓ 
тӹдӹм бальзамируенӹт, м у м и ш к ы  сӓртенӹт. Кӧргӹ хирсӹм 
лыктын шумы кӓпӹм санзал раствореш пропитываенӹт, а 
вара тотлы пышан смолавлӓм тӹшкӹ теменӹт. Тидӹн паштек 
мумим полотняный (мӹнер) бинтдон вӹдӹлӹнӹт дӓ коропышкы 
(с а р к 0 ф а г ы ш к ы) пиштенӹт. Тенгелӓнлӓ тӹдӹ пиш шукы 
веремӓ перегӓлтӹн. Шукы муми мӓнмӓн кечӹвлӓнӓ якте перегӓл- 
тӹнӹт.

Незервлӓ ӹшлӓнӹштӹ яжо гробницывлӓм строен кердтелыт.

Египетский саркофаг.
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Египетышты кӹрпӹцӹм ӹштӹмӓш.

Нӹнӹлӓн тенгеок „колышывлӓн книгӓӓт" пиш шергӓкӓн ылын дӓ 
нокойниквлӓм бальзамируйымашыжымат ӹштен кердтелыт.

Покорный ӹлӹмӓшдондӓ тырхымашдон веле райышкы вӓреш- 
тӓш лиэш манын, жрецвлӓ незервлӓм тымденӹт. Нӹнӹ попе- 
нӹт: „Колыштшым йымы ярата, колыштыдымым йымы ужын керд- 
тӹмлӓ ак яраты". Осирисын суд гӹц лӱдӹн, смирнӓн ӹлӹмӹ 
гишӓн колымыкы наградым получаяш ӹнянен, незервлӓ ӹшкӹ- 
мӹштӹн лелӹ ӹлӹмӓшӹштӹм терпенок тырхенӹт.

Египетышты жрецвлӓ кого нриношенивлӓм получаенӹ1Т дӓ кого 
влиянидон пользываенӹт. Варажы нӹнӹн властьышты дӓ богат- 
■ствышты Египетыштыш кугижӓвлӓлӓнӓт вӓк лудӹшлӓ линӹт. 
Ти кугижӓвлӓ логӹц Э х н а т о н лӹмӓн ик кугижӓ, силан дӓ паян 
жрецвлӓн влияним лыштараш цацен. Шукы йымывлӓ вӓреш ик 
йымылан А т 0 н л а н кымалмашым тӹдӹ пыртен, тӹдӹм кечӹ 
гань йӹргешкӹм рисуен анжыктенӹт. Каждый областьышты 
ӹшкӹмӹштӹн йымывлӓлӓн служышы жрецвлӓм тенгелӓнлӓ пӹтӓ- 
рӓш Эхнатон ӹнянен. Храмвлӓн дӓ жрецвлӓн цилӓ богатствым 
тӹ дӹ  ӹшкӹмжӹн кидӹшкӹжӹ нӓлнежӹ ылын. Тӹнге гӹнят, 
ти  реформа шалген тырхыде, дӓ Эхнатон колымы паштек тошты' 
религи восстанавливайымы ылын. Жрецвлӓн богатствышты перви- 
шӹлӓок шукемӓш тӹнгӓлӹн.

6 §. Египетышты государственный строй.

Кугижӓм яфараок* маныныт. „Ф араон“ шӓ- 
макшы „великий тома“ манмым означая, вес 
семӹньжӹ кугижӓн дворецым. Фараоным йымы 
ганьок почитаенӹт. Цилӓ Египет тӹдӹлӓн слу- 
жышашлык ылын. Цилӓ земля тӹдӹн собстнен- 

ностьыштыжы шотлалтын.
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Тошты знатный род гӹц лӓкшы ӹшкӹмжӹн вельмонтавлӓжӹ 
палшымдон фараон Егнпетым управляен. Нӹнӹн логӹц фараон 
номархвлӓм назначен. Государствышты кугижӓ паштек пӹтӓриш 
эдемжӹ в и з и р ь  ылын. Тӹдӹ фараонын главный помощникшы 
ылын. Визирь Египетын цилӓ делавлӓдон управляен дӓ цилӓ 
номвлӓ гӹц налогым получаен. Каналвлӓм дӓ дамбывлӓм соору- 
жайымаш цилӓ пӓшӓвлӓ тӹдӹн кидӹштӹ ылыныт. Египетский 
войскаат тӹнгеок визирьлӓн подчиняялтын.

Номархвлӓ кугижӓн податЪвлӓм погышашлык ылыныт, куги -  
жӓн пӓшӓвлӓлӓн рабвлӓм дӓ хресӓньвлӓм кандышашлык дӓ ку- 
гижӓн приказ семӹнь военный ополченим погышашлык ы лы - 
ныт.

Б1ШКӸМӸШТӸН земля участокыштыш доходышты гӹц пасна,. 
комархвлӓ фараонлан служымышты гишӓн номын населени гӹц 
ӹшкӹмӹштӹн пользеш податьым погаш тенгеок правам имее- 
нӹт.

Нӹнӹ номвлӓштӹ изи кугижӓвлӓ гань ылыныт. Варажы нӹнӹ, 
ӹшкӹмӹштӹн должностьыштым наследство семӹнь ӹш кьш ӹш - 
тьш эргӹвлӓштӹлӓн пуаш тӹнгӓлӹнӹт.

Египетский государство, тӹ1 веремӓншӹ Востокыштыш цилӓ 
мол государствывлӓ ганьок, рабовладельческий ылын.

Фараонлан дӓ египетский знатьлан рабвлӓ дӓ
Рабвлӓ ^дон хре- хресӓньвлӓ розотаенӹт. Рабвлӓм тонышы сакой саньвла. кроБОташты, нырышты, строиымашвлӓштӹ рово -  
тайыктенӹт. Айыртемӹнок рабвлӓн труд египетский х- 1мвлӓн в л а -  
деништы когон применяялтын. Тенге, например, Египетын рас- 
цвет пернод годым, Амон йымыи храмым стройымашты Збтӹжемӓк 
пелӓк нӓрӹ раб ровотаен, Пта йымын храмым стройымашты— 
кым тӹжемӓт утла. Рабвлӓ гӹц пасна фараонлан, знатьлан дӓ  
чиновниквлӓлӓн пиш шукы хресӓнь рововаен. Египетышты хре- 
сӓньвлӓ рабвлӓ гӹц шукы ылыныт.

Хресӓньвлӓ сола общинывлӓдон ӹленӹт. Каждый общиныштьг 
ӹшкӹмӹн староста ылын; тӹдӹ номархлан подчиняялтын дӓ 
тӹдӹн цилӓ распоряженивлӓжӹм полныйок исполняйышашлык 
ылын.

Б1ШКӸМӸШТӸН доходыштын шукыжымок хресӓньвлӓ подать 
семӹнь кугижӓн казнашкы пуш..шлык ылыныт. Нӹнӹ податьым 
номархланат, ӹшкӹмӹштӹн .номын храмланат тулӹшӓшлык 
ылыныт.

Податьым каждый земля лаштык гӹц, землям орошайышы 
каждый пуӓ гӹц дӓ канал гӹц, земля вӹлӓн кушшы каждый 
пушӓнЕӹ гӹц погенӹт. Податьым натурыдон: пӹрцӹдон, тонышы 
кекдон дӓ мол продуктвлӓдон тӱленӹт. Земледелецлӓн ӹшлӓнжӹ 
качкашыжы пиш чӹдӹ кодын. Податьвлӓм тӱлӹмӹ гӹц пасна, 
хресӓньвлӓ фараонын дӓ номархын приказ семӹнь пӓшӓшкӹ лӓк- 
шӓшлык ылыныт. Ш ӹренжок рабвлӓм дӓ хресӓньвлӓм каналвлӓм 
капайымашкы, дамбывлӓм ӹштӹмӓшкӹ, дворецвлӓм, храмвлӓм дӓ. 
гробницывлӓм стройымашкы поктенӹт.
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Егнпетышты статуйым вес вӓре нӓнгемӓш.



Кыням кугижӓ престолышкы шагальш, т ӹ д й р  
Хеопсын пирами- йш ;ӓпжӹ гробницым— п и р а м и д ы м  строяиг. 

да  дон сф инкс. хӹыальш. Колымыкыжы фараон йымы лиэш: 
дӓ загробний кугижӓншӹштӹ курымок ӹлӓ манын шотлалтын. 
Седӹндон кугижӓн кӓпшӹм бальзамируенӹт дӓ пирамидеш 
таенӹт.

Нилын западный сирӹштӹжӹ, тӹдӹн дельта гӹц икманяр 
югыштырак, кӹзӹтӓт эче пирамидывлӓн кӱ кого аравлӓ кайын 
шалгат. Цилӓ пирамидывлӓ лошты (70-ат утла ылыт) ӹшкӹмжӹн 
размержыдон X е о п с фараонын п ^ г р а м и д ы ж ы  пӓлдӹрнен 
шалга. Тӹдӹ 2800 и нӓрӹ перви у эра якте стройымы ылын.

Хеопс ӹшкь1мжӹн пирамидыжылан вӓрӹм Мемфис хала гӹц, 
Египетын шукердшӹ столица гӹц, 20 км ӧрдӹжеш айырен. П ира- 
мидын кӱкшӹцшӹ— 150 м нӹрӹ, основанин каждый велжӹн 
кытшы 240 м нӓрӹ. Цилӓ пирамида йӹр сӓрнӓш манын, ик ки- 
лометр нӓрӹкӹм кеӓш келеш.

Ь1шкӹмжӹн пирамидыжым строяш Хеопс цилӓ Египетыштыш. 
подневольный населеним поктен канден манын, греческий исто- 
рик Г е р о д о т шайыштеш. Ровотаенӹ т отрядвлӓдон, каждый от- 
ряд кым тӹлзӹ ровотаен. Каждый отрядышты 100 тӹжем эдем. 
ылын. П и р а м и д ы м З О и  с т р о е н ӹ т .  Кого кӱ маклакавлӓм 
стройымаш вӓрӹшкӹ шывшташ корнымок 10 и ӹштенӹт. Ти кӱ 
маклакавлӓм, каждыйын лелӹцшӹ 27а т  ылын, лывшвлӓдон. 
поктымы эдемвлӓ ӹшке вӹлӓнӹштӹ шывштенӹт.

Стеклодуввлӓ. ровотдят (Египет).
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Кугижӓвлӓн гробница-пирамидывла.

Ш укердшӹ египтянвлӓн нимахань подъемный кранвлӓ дӓ ма- 
шинӓвлӓ уке ылын.Пиш кого сооруженивлӓ рабвлӓн дӓ хресӓньвлӓн 
лелӹ пӓшӓдон линӹт. Цилӓ пӓшӓвлӓжок киддон ӹштӓлтӹнӹт: 
иктӹвлӓжӹ кӱ маклакавлӓм роэштӹнӹт, весӹвлӓжӹ нӹнӹм начкы 
ошма ярелӓ яклакаэмденӹт, кымшывлӓжӹ насыпь мычкы дӓ пи- 
рамидын ташкалтыш мычкы кӱвлӓм кӱшкӹ лӱлтенӹт, нӹлӹм- 
шӹвлӓжӹ ик кӱ маклакам весь! сага цат оптенӹт.

Пирамидывлӓ лишнӹ, Хеопс паштек царствуйышы ик кугижӓ 
целг ,кала  гӹц роэшт с ф и н к с ы м  ӹштӹктен, тӹдӹ пиш кого 
с т а 1>!'ла кӱкшӹн кайын шалга.

Сфинксшы л .тавлӓж ӹ м  виктен кишӹ эдем вуян левым ан- 
жыкта. Тидь! кугижӓм, тӹдӹн цилӓ властьшын могуществыжым 
олицетворяен анжыкген. Сфинксын кӱкшӹцшӹ—20 м  утла, а 
кы тш ы —55 м.

Пирамидывлӓм стройымы годым кечӹн йылатышы ялвлӓжӹ 
лӹвӓлнӹ сӹнгӓш литӹмӹ пӓшӓ гишӓн эдемвлӓ тӹжемӹн коле- 
нӹт.

Пиш кого богатство дЯ тӹжемдон эдемвлӓн ӹлӹмӓшвлӓ 
знатьын кого агыл цуцалаь дӓ кугижӓлӓн жертваэш кандалты- 
ныт, кыдылан, египтянвлӓ ыигылымаш семӹнь, колымы паш- 
текшӹ яжо, величественкый гробница керӓл ылын. Египетский 
государствьш тӹнгӓлтӹш ти периодын шукы пирамидывлӓ стройы- 
мы ылыныт. Цилӓ ти периодым Д р е в н и й  ц а р с т в о  маныт 
(у эра якте 3200—2400 и). Ти период внутренний раздордон дӓ 
Египетын упадкыдон пӹтӓ.
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7 §. Хресӓньвлӓн дӓ рабвлӓн восстани. 
Гвксосвлӓн толын пырымаш.

Египетын па'о. 1шы историштыжы у хала— Ф и в ы  кушкеш. 
Тӹдӹ йӹле кушкеш, тӹштӹ храмвлӓ строялтыт, дӓ фараоьвлӓ 
тӹштӹ ӹшкӹмӹштӹн резиденциштым ваштат. Фивы Египетын 
столнца лиэш. Ти у периодым С р е д н и й  ц а р с т в о  маныт (у 
эра якте 2400— 1560 и). Египет угӹц кузаш тӹнгӓлеш. Фивы хала 
йӹр цилӓ мол областьвлӓ объединяялтыт. Фараонвлӓ йӓл сӓндӓ- 
лӹквлӓшкӹ икманяр походым ӹштӓт, тӹш ецйиш  шукы пленный- 
влӓм дӓ хватен нӓлмӹ шукы богатствым кандат.

Ти веремӓн тенгеок икманяр сооруженивлӓ ӹштӓлтӹт.
Нилын ӱл йогыштыжы купан район— Ф а ю м с к и - й  оазис 

коштымы ылын. Тиштӹ вӹд запаслан кого бассейн—М е р и д о в о 
йӓр ӹштӹмӹ ылын. Тийӓрӹшкӹ вӹдшӹ капайымы канал мычкы 
Нил гӹц кен. Предани семӹнь, канал мычкы вӹд куд тӹлзӹ йӓ- 
рӹшкӹ йоген дӓ куд тӹлзӹ—мӹнгеш Нилышкы.

Оазисыш пырым ӓнгӹштӹ кого строени—египетский йымы- 
влӓлӓн посвящайымы дворец стройымы ылын. Тӹштӹ пиш шукы 
ходвлӓ ылыныт дӓ, дворецышкы пӧпазымыкы, тӹшӓкен ямаш 
лиэш ылын. Варарак греквлӓ тӹдӹм л а б и р и н т  манын лӹм- 
денӹт.

Цилӓ ти стройкавлӓ рабвлӓн дӓ хресӓньвлӓн труддон ӹш- 
тӓлтӹнӹт.

Ь1шкӹмӹштӹн богатствыштым шукемдӓш манын, Средний 
царствын периодыштыш фараонвлӓ шӧртнидон паян ылшы сӓн- 
дӓлӹкӹшкӹ—Нубишкы походвлӓм ӹштенӹт, тӹдӹм изиш воюен
НӓЛӸНӸТ.

Фараонын, зкатьын, рабовладелецвлӓн богатство 
шукемӹн, а угнетайымы населенин ӹлӹмӓшӹжӹ 
со лелӹрӓк дӓ лелӹрӓк лин миэн. Но египет- 
ский хресӓньвлӓ ; ӓ рабвлӓ ӹшкӹмӹштӹн лелӹ 
ӹлӹмӓшӹштӹм соок агыл юк лыктеок тырхе- 

нӹт; шоэн агыл нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹн угнетательвлӓштӹ вашта- 
реш восстаним тӓрвӓтенӹт. У эра якте 1750 и кытлан хресӓнь- 
влӓн кого восстани лиӓлтӹн. Ти восстани гишӓн мӓлӓннӓ к о к

У эрз якте 1750 и 
кытлан хресӓнь- 
влӓн дӓ рабвлӓн  

восстани.

Наюгым тӱлӹдӹмӹ солаштыш ӹлӧшӹвлӓм ответӹш привлегайы.^ аш.
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Египетский пехота щитвладон, йӹвшвладон дӓ таварвладон.

п а п и р у с шайыштыт (тенгелӓнлӓ египетский письменный доку- 
ментвлӓм маныт). Нӹнӹ логӹц иктӹжӹ Лейденский музейышты— 
Голландишты ылеш, весӹжӹ Ленинградышты—Государственный 
Эрмитажышты перегӓлтеш.

Хресӓньвлӓ сага рабвлӓӓт восстаним тӓрвӓтенӹт. Ти папирус- 
влӓн иктешӹжӹ сирӹмӹ: „Кугижӓн столица ик чӓсӹштӹ хватен 
нӓлмӹ ылын. Кугижӓм незер эдемвлӓ хватенӹт. Придворныйвлӓ 
кугижӓн томавлӓ гӹц поктыл лыкмы ылыныт. Чиновниквлӓ пуш- 
тмы линӹт, нӹнӹн документвлӓштӹ нӓлмӹ ылыныт.

Податьвлӓн цилӓ спискывлӓм восстани тӓрвӓтӹшӹвлӓ кыш- 
кедӹнӹт дӓ шуэн колтенӹт. Налогвлӓм большы иктӓт тӱлӹде. 
Кугижӓн судьявлӓм поктен колтенӹт. Кугижӓн сӱсеквлӓштӹш 
киндӹ хватен нӓлмӹ ылын.

Восстани цчлӓ Египет мычкы шӓрлен кен. Дамбывлӓ пыдыр- 
тымы ылыныт, каналвлӓэш нальы шӹнзӹн. Нырвлӓм орошаяш 
нимат кодте. „Ӓнгӹрвлӓ пуставлӓ, нӹнӹн гач ялын ванжат. Сир- 
влӓ вӹд гӹц шукы линӹт",—манын папирусышты попалтеш.

Паянвлӓ логӹц шукыжок пуштмы, разоряйымы ылыныт. Кы- 
дывлӓжӹ пашкуды сӓндӓлӹквлӓшкӹ шӹлӹн кердӹнӹт.

Незервлӓ кугижӓм карангденӹт дӓ паянвлӓм ноктен колтенӹт. 
Тенге гӹнят, властьым ӹшке кидешӹштӹ кычен коден кердте- 
лыт; Ь1лӹмӓп1ӹм у статян кыце ӹштӹмлӓ, нӹнӹ пӓлӹделыт. Се- 
дӹндон нӹнӹн сӹнгӹмӓшӹштӹ кужы ылте.

Гиксосвлӓ Хресӓньвлӓн восстани паштек шукыштат агыл 
азиатский племя г и к с о с в л ӓ н  полчищевлӓ 

Египетышкы тӓрвӓненӹт. Имниэш кӹцкӹмӹ нӹнӹн боевой куш- 
тылгы колесницывлӓштӹ египтянвлӓ лошкы шыралтыныт, дӓ 
египтянвлӓ кыргыжыныт. Ялын ылшы египетский ополченилӓн 
гиксосвлӓн пиш яжо конница ваштареш шалгаш трудна ылын. 
Тидӹн сага имнивлӓ ӹшкежӓт, тӹ веремӓ якте Египетышты пӓ- 
лӹдӹмвлӓ, египтянвлӓм когон лӱдӹктенӹт.

Гиксосвлӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ Егинетым подчиняенӹт. Нӹнӹн ку- 
гижӓвлӓштӹ египетский кугижӓвлӓ линӹт. Нӹнӹ пиш яжо сто- 
лицым строен шӹнденӹт дӓ ӹшке йӹрӹштӹ у знатьым погенӹт. 
Цилӓ сӓндӓлӹк нӹнӹлӓн кого даньым тулен.

Египетышты гиксосвлӓн господствуйымаш 160 и нӓрӹ шыв- 
шылтын.

25



ГиКСОРВЛӓм пок- 
тен  колты м ат. У 

знать .

8 §. Египетын воюен нӓлмӓшвлӓ.
Гиксосвлӓ севереш, Нилын дел1 теш укрепляял- 
тыныт. Верхний Египетын номархвлӓ ӹшкӹ- 
мӹштӹн владенивлӓштӹм ӹшкеок управляенӹт, 
тӹнге гӹнят, гиксосвлӓлӓн даньым веремӓштӹ 

погышашлык ылыныт. Сек силан номархвлӓжӹ Фивы халан пра- 
вительвлӓ ылыныт.

У эра якте 1580 и кытлан Фивы халан правитель Я х м  о с  
гиксосвлӓ ваштареш войнадон кеен дӓ нӹнӹм Египет гӹц поктен 
колтен. Ти сӹнгӹмӓш паштек тидӹ ӹшкӹмжӹм Верхний дон Ниж-

ний Египетын кугижӓэш увер- 
тӓрен (провозглашаен), а Фивы 
халажы угӹц Египетын столица 
лин. Фиванский йымы А м о н 
цилӓ Египетын йымеш провоз- 
глашайымы ылын. Гиксосвлӓм 
поктен колтымы паштек Еги- 
петын историшты У ц а р с т- 
в ы н период тӹнгӓлӓлтеш.

У фараон Г1шке йӹржӹ 
лӹмлӹ дӓ паян вельможавлӓм 
поген. Тидӹ военачальниквлӓ 
дӓ паян земледелецвлӓ ылы- 
ныт, нӹнӹм военный походвлӓ 
паштек кугижӓ землядон, раб- 
влӓдон дӓ „храбростьын шӧрт- 
нидон- (тенге шӧртни 'ара- 
шӹнгӓ гань орденым маныныт) 
награждаен. Кугижӓн дворыш- 
ты жрецвлӓ кого влияниӓн 
ылыныт. Нӹнӹ кугижӓ гӹц 

Египетский стрелоквлӓ. кого подаркавлӓм получаенӹт
дӓ ӹшке кидешӹштӹ кого богатствым копенӹт. Нӹнӹ логӹц сек 
паянвлӓжӹ фиванский йымы Амонын жрецвлӓ ылыныт. Тенге- 
лӓнлӓ, восстани годым ямшы тошты знать вӓреш у знать лӓктӹн.

Хресӓньвлӓ ӹшке земляштӹ тӓреш кого налогым 
тӱлен миэнӹт. Тидӹ урожайын вӹц пайышты 
ик пайжы нӓрӹ ылын. Кугижӓн налогым нимат 

ӹжӓлӓйӹдеок погенӹт. Ик папирусышты хресӓньӹн положени- 
жым сирӹмӓш перегӓлт кодын: '„Ш укшвлӓ пел урожайым шо- 
лыштыт; гиппопотамвлӓ вес пелжӹм качкыт, нырышты калявлӓ 
шукемӹт, саранча вазалеш... А тиштӹ чиновник сир тӹреш ша- 
галеш; тӹдӹ ӓнгӓ йӹр сӓрнӓ, тӹдӹн свитыжы пандывлӓдон ылеш, 
негрвлӓ— розгывлӓдон. Нӹнӹ попат: „Пӹрцӹм п у “. Уке гӹнь,— 
нӹнӹ хозам шит... Тӹдӹм пидӹн пиштенӹт, тӹдӹм канаваш шуэн 
колтенӹт...тӹдӹн вӓтӹжӹ дӓ тетявлӓжӹ пидӹн шӹндӹмӹ ылыт...“ 

Незеремшӹ дӓ земляде кодшы хресӓньвлӓ кечӹ шотдон ро- 
вотаен ӹлӓш цаценӹт. А ку тенге ӹштен кердте гӹнь, нӹнӹ 
разбойниквлӓн шайкышкы ушненӹт дӓ кравымашдон ӹленӹт.
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Аэийтский пленниквлӓ.

Фараон, жрецвлӓ дӓ знать рабвлӓн дӓ хресӓньрлӓн у восстани 
гӹцлудӹнӹт. Нӹнӹм повиновеништы урдаш манын, фараон нубий- 
ский тӓрлӹмӹ отрядвлӓ гӹц специальный военный стражым ӹштен.

Фараонвлӓ кӹрӹлтӹмӹ войнавлӓм виденӹт, у землявлӓм 
воюен нӓлӹнӹт. Походвлӓэш постоянный, яжон тымдымы войска 
келеш ылын. Тидӹм хресӓньвлӓ гӹц погенӹт, нӹнӹ гӹц пехотн- 
нецвлӓн отрядвлӓм ӹштенӹт. Войскан сек силанчастьш ы колесни- 
цывлӓӓн отряд ылын, нинӹ Египетышкы гиксосвлӓ имнивлӓм кан- 
дымык лӓктӹнӹт. Ти отрядвлӓ паян знать гӹц ылыныт, войнаш- 
тыш добыча шукыжок нӹнӹлӓн вӓрещтӹн. Колесницанвлӓ гехо- 
тинецвлӓн масса вӹкӹ тӹрӹнь анженӹт.

Пехотинец-хресӓньвлӓ лошты недовольство соок кушкын. Се- 
дӹндон хресӓньвлӓ гӹц погымы войска когоракын дӓ когоракын 
ӹнянӓш литӹмӹ лин миэн, дӓ фараонвлӓ военный службашкы 
негритянский, нубийский дӓ ливийский вождьвлӓм нӹнӹн отряд- 
влӓштӹдон тӓрлӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Египетский фараонвлӓ лошты сек крупный за- 
воеватель Т у т .м о с III ылын. Тӹдӹ у эра якте 
1500 и кытлан ӹлен. Тутмос III ӹшкӹмжӹн 

войскавлӓжӹм азиатский племявлӓ ваштареш шукы гӓнӓ нӓнген. 
Кӓндӓкшӹмшӹ поход годым тӹдӹ Е в ф р а т якте шон дӓ Малый 
Азиштыш X е т т с к и й кугинсӓншӹ гӹц подаркавлӓм получаен. 
Тутмос Сирийышты, Палестинышты дӓ Нубийышты кого область- 
влӓм воюен нӓлӹн.

Тутмосын военный добычыжы маняры ылмы гишӓн пӹтӓриш 
поход годым хватен нӓлмӹ богатствын список мычкы попаш 
лиэш. Тӹдӹ 3 тӹжем нӓр рабым, шукы шӧртним дӓ шим, имни-

.28



влӓм, шалдыра дӓ тыгыды вольыкым, пиш шукы киндӹм хватен. 
нӓлӹн. Тидӹн гӹц пасна, покоряйымы сӓндӓлӹквлӓ каждый ин 
тидӹлӓн даньым тӱлӹшӓшлык ылыныт.

Воюен нӓлмӹ сӓкдӓлӹквлӓштӹ кравымы пяш кого богатство ■ 
фараон, жрецвлӓ дӓ военный знать лошты пайылалтын.

Фараон сек пӹтӓриок добычын шукыжым „Амон йымылан",. 
вес семӹньжӹ, тӹ храмын жрецвлӓлӓн пуэн. Например, пӹтӓриш 
поход паштек, Амон йымын храмлан Тутмос тӹжем нӓр рабым, 
пиш шукы вольыкым дӓ кекӹм, шӧртним, шим дӓ шергӓкӓн ку- 
влӓм, Сирийышты кым халам, Египетышты шотат уке нырвлӓм дӓ 
садвлӓм подарен. Техень подаркавлӓмок Амонын храм соок Тут- 
мос 1П-Н преемниквлӓ гӹц получаен. Амонын жрецвлӓ Египе- 
тышты сек паян эдемвлӓ линӹт.

Фараонвлӓн грабительский походвлӓ покоряйымы сӓндӓлӹк- 
влӓштӹ ӹль1шГ .'!ӓм веле агыл, ӹшке Египетыштыш хресӓньвлӓ-- 
мӓт разоряен: войскам урдаш налогвлӓ кушкыныт, пуэргӹвлӓм 
шукыжымок войнашкы нӓлӹнӹт, дӓ нырышты ровотаяшат эдем 
кодте. Но войнавлӓжӹ египетский знатьлан, жрецвлӓлӓн дӓ куги- 
жӓлӓн ӹшлӓнжӹ выгодный ылыныт, кравы.мы добычыжы нӹнӹн 
кидӹшкӹ попазен.

Тутмосын походвлӓ паштек египетский царство 
уп равляй ^ м а^  когӧн кушкын. Цилӓ делавлӓм видӓш ик
Торгейӹмӓш . ’ визирьлӓн трудна ылын, седӹндон кок виздрь 

лӓктӹнӹт: иктӹжӹ югышты управляеи, весӹ- 
жӹ—северышты.

Техеньок г.юго пололсеним казначействын началышк занимаен. 
Покоряйымы землявлӓ гӹц толшы дань, -есӓньвлӓ гӹц погы- 
мы цилӓ налогвлӓ, казначействышкы толыныт.

Египетлӓн торгейӹмӓшӓт кого прибыльым пуэн. Египетышкы 
разный сӓндӓлӹквлӓ гӹц купецвлӓ товардон толын ш алгенӹ т.. 
Шывштен кандымы товарым сек пӹтӓриок кугижӓлӓн выжале- 
нӹт дӓ тӹдӹлӓн выжалыдымы товаржым веле пазарвлӓштӹ выжа- 
лаш лиэш ылын. Торгейӹмӓштӹжӹ Египетышты мол сӓндӓлӹк- 
влӓ гӹц толшы техень товарвлӓ ылыныт: мижӹн ала тканьвлӓ, 
шӧртнин дӓ шин ӓтӹдер, оружи, тотлы пышан маслывлӓ, шимӹ1 
дӓ розвый пушӓнгӹ гӹц ӹштӹмӹ хӓдӹрвлӓ дӓ роскошын мол. 
предметвлӓ.

Египетышкы тенгеок сырьем шывштенӹт: лесым, металлым 
дӓ строительный мол материалвлӓм.

Египетышты торгейӹмӓш фараонын дӓ знатьын кидӹштӹ ылын. 
Торгейӹмӓштӹ тенгеок храмвлӓ кого ролян ылыныт. Варашы 
войнавлӓ Египетым эчеӓт утла паяным ӹштень1т.

9 §. Хеттвлӓ ваштареш кредӓлмӓш. Рамсес II,

У .. Соок Египет воюйымы народвлЗ лошты воинственный хетт-
л е т тв л а .  айырдадтрыныт. Ти племявлӓ Г а л и с рекӓн доли-

нышты, кырык тӹрвлӓштӹ дӓ Малын Азни ущельевлӓштӹ ылыныт. Хеттвлӓн 
государство у эра якте иктӓ 2000 и перви тиштӹ лиӓлтӹн. Хеттвлӓ гншӓн мӓ 
шукердӹ агыл, 30 и перви нӓрӹ ӹштӹмӹ раскопкывлӓ палшымдон пӓленнӓ. 
Раскопкывлӓ годым хеттскнй столицын развалинывлӓм момы ылын. Тӹнӓм ис—
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кусствын шукы произведенивлӓм дӓ шун гӹц ӹштӹмӹ табличкывлӓ вӹлнӹ 
клинообразиый надписьвлӓм (ишкӹвлӓ статян сирӹмӹвлӓм) моныт. Тенгеок 
летописьвлӓн отрыокывлӓм, хеттский кугижӓвлӓн вес кугижӓвлӓдон догэвор- 
влӓштӹм, хеттский законвлӓм дӓ мол документвлӓмӓт момы ылын. Ти памят- 

■никвлӓ вӹлец хеттвлӓя ӹлӹмӓшӹштӹм пӓлӹмӹ.
Хеттвлӓ земледелидон занимайыделыт ганьок, тндӹлӓн нӹнӹн ярял зем- 

дяштӹ чӹдӹ ылын. Зато жӹнӹн скотоводство дӓ садоводство развитой ылын.
Хеттвлӓ пашкудывлӓдон соок войнам виденӹт. Нӹнӹ почти нигнамат ору- 

жим кедӓрӹделыт дӓ походышкы кеӓш хоть кынамат йӓмдӹ ылыныт. Хеттвлӓ
ӹшкӹлӓнӹштӹ шукы племявлӓм подчиняеныт: 
вӹнӹлӓн Малый Азия подвластный ылын. У эра 
якте XV куры пӹтӹшӓшӹн хеттвлӓ северный 
Финикиэш щткыдемӹнӹт дӓ Палестинышкы пы- 
раш тӹнгӓлӹ"ӹт

Финикийыштыш дӓ Палестиныштыш кугижӓ- 
влӓ Египетлӓн. даньым тӱлӓш пырахенӹт дӓ у 
властелинлӓн подчиняялтыиыт. Нӹнӹ хеттский 
кугижӓм ,великий кугижӓэш* лӹмденӹт, а ӹш- 
кӹмӹштӹ.а—,изи кугижӓвлӓэш". Хеттвлӓ егип- 
тянвлӓлӓн серьезный лӱдӹш (угроза) линӹт. Ку- 
жын шывшылтшы войнавлӓэш слабкаэмшӹЕгипет 
ӹшкӹмжӹн владенивлӓжӹм Сирийышты ямден.

Пеликий завоеванивлӓ веремӓн мам нӓлмӹ 
ылын, Египет тепгелӓнлӓ цилӓ изин-олен ямден. 
РамсесН  Хеттвлӓ ^  эра якте 1300 ин египет- 

ваш таоеш  кее- г.рестолышкы Рамсес II 
дӓлмӓш. шагалын.^ Тӹдӹ коюм дӓ 
^  силан воискам погендӓхетт-

влӓ ваштареш решительный кредӓлмӓшӹм ӹш- 
тен. Паян колесничийвлӓ хеттвлӓн землявлӓм во- 
юен нӓлӓш кеиӹт, нӹнӹ гӹц даньым получаяш 
привикненӹт. Египетский войскашты кӹзӹт ӹнде 
тӓрлӹмӹ воинвлӓ—ливиецвлӓ дӓ нубиецвлӓ шу- 
кыи ылыныт.

Арми вуйлалтышеш шагалын, Рамсес II Си- 
рийышкы тӓрвӓнен. Тӹдӹ хеттский кугижӓы ик 
удардонок шин шунелгӹ ылын, но тидӹм ӹштен 
кердте. Хеттский кугижӓ О р о н т е  рекӓ тӹ- 
рӹштӹш К а д е ш  хала лишнӹ Рамсесым вы- 
чен. Кынам египетекий войскавлӓ Кадеш докы 
миэнӹт, хеттвлӓн кого арми египтянвлӓм ӓрен 
нӓлӹн дӓ изиш веле кугижӓм ӹшкӹмжӹмӓт пле- 
нышкы хватен нӓлте. Тӹдӹ пиш когон силан 
ылмыжыдон веле спасаялтын. Рамсес II великан 
ылын, кӱкшӹцшӹ почтн кок метр (тидӹ гишӓн 
мумижы вӹлец попаш лиэш). Египетский воин- 
влӓн мужество гишӓн дӓ фараонын храбрость 
гишӓн египтянвлӓлӓн врагын колца гӹцлӓктӓш 
дӓ отступаяш лин. Тӹнӓм Кадешын стеня доран 

египетский воинвлӓ пищ шукы коленӹт.
Ярал лиӓш цацышы придворный поэт Кадеш донышы бой гишӓн Рамсес бле- 

стящий сӹнгӹмӓшӹм ӹштен манын сирен. Тӹнге гӹнят, ти кредӓлмӓш паштек 
у  войскам погаш дӓ походым угӹц тӹнгӓлӓш вӓрештӹн.

Фараон ӹнде вес семӹкь ӹштӓш решен. Тангыж мычкы Египетдон удобный 
сообщеним имейӓш манын, тӹдӹ пӹтӓри тангыж тӹрӹштӹш халавлӓм цаткы- 
демден миэи. Вара, ӹшке лоштыштыш смутывлӓ гишӓн слабкаэмшӹ хеттвлӓм 
Евфрат рекӓн долина якте шомешкӹ Палестина гӹц дӓ Сирия гӹц таманяр ивлӓ 
кыт мычкы нзин-олен пӹзӹртен лыктын.
Мнппмй ппгпппп II дон хеттский кугижӓ лошты мирный договордон

Р' война пӹтен. Тн договор семӹнь кок кугижӓге ӹшке 
лоштышты курымаш мирым заключаенӹт. Нӹяӹн вӹкӹ иктӓ-махань враг напа- 
давымыкы ӓлв аосстани лимӹкӹ, нӹнӹ икӓнӓ-иктӹштӹлан палш&ш сӧренӹт
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Рамсес П-н войнавлӓжӹ Египетлӓн Палестиным дӓ Сирийын южный частьшым 
мӹигеш канденӹт.

Тӹнге гӹнят, Пелестина дон Сирия египетский властьын кидеш шукеш 
кодтелыт. Рамсес II колымыкы шукыштат агыл, Египетлӓн у лӱдӹш толын 
шагалын. Север гӹц, Средиземный тангыжын островвлӓ гӹц толшы .морской 
народвлӓ* наступаенӹт. Нӹнӹ годымок запац вецӹн Египет вӹкӹ ливпйский 
племявлӓ пырен кенӹ^ЛТи у врагвлӓ ваштареш фараонвлӓ пиш труднан кредӓ- 
лӹнӹт. Сирия дон Палестиным ӹшке кидешӹштӹ кычен коден нӹнӹ кердте- 
лыт. Египетын силажы кӹрӹлтшӹ ылын.

10 §. Египетын самостоятельностьш ы пӹтӹмӓш.
Рамсес II фараон годым Египет ӹшкӹмжӹн могуществыжын у 

подъемыш кы шон. Тӹдӹн годым египтянвлӓ Малый Азишты ӹлӹ- 
шӹ силан народдон—х е т т в л ӓ д о н  вӓш линӹт. Хеттвлӓ силаш- 
тыдон египтянвлӓлӓн ступыделыт, но Рамсес хеттвлӓн цилӓ на- 
паденивлӓштӹм цӓктӓрен. Тӹнге гӹнят, Рамсес паштек вес пле- 
мявлӓ („морской народвлӓ") Египет вӹкӹ пыренӹт, дӓ Египет 
ӹшке владенвилӓжӹм изин-олен ямден миэн.

Азиатский владенивлӓм ямдымыдон военный 
дӓл м ӓ^ ӹ н обо - зристократин дӓ жрецвлӓн доходышты чӹдемӹн.

стряялтмаш!' Седӹндон хресӓньвлӓлӓн налогым эче когоэмде- 
нӹт, а рабвлӓм эчеӓт когоракын эксплоатируенӹт.

Тидӹн результатеш у эра якте иктӓ 1200 ин сӓндӓлӹк кӧргӹ- 
штӹ смутывлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Восстанивлӓ лиӓлтӹнӹт. Ик 
веремӓн властьым Сирия гӹц толшы чужеземец хватен нӓлӹц.

Восстаним тӓрвӓтӹшӹвлӓ ӹшкӹмӹштӹн господавлӓштӹн иму- 
ществым кравенӹт дӓ храмвлӓн богатствым хватен нӓлӹнӹт. 
Сирия гӹц толшы ӹшке тӓнгвлӓжӹм цымырен манын древний 
папирусышты попалтеш. Нӹнӹ храмвлӓшкӹ сакой приношенивлӓм 
кандымашым отмняеенӹт.

Сӓндӓлӹк кӧргӹштӹ восстанивлӓ ваштареш дӓ ӧрдӹж гӹц на- 
паденивлӓ ваштареш кредӓлмӓш Египетский кугижӓншӹм слабкаэм- 
ден. Изин-олен Египет тӹнӓрӹшкӹ слабкаэм шон, тӹдӹ уже внеш- 
ний врагвлӓ ваштарешӓт кредӓл кердте. Ш укыштат игыл, Еги- 
петым северышты л и в и й с к и й  п л е м я в л ӓ ,  а югышты— ну- 
■ б и й с к и й  п л е м я в л ӓ  воюен нӓлӹнӹт.

Египет мировой держава лйӓшцӓрнен. Тидӹ годымок жречес- 
твын власть когоэм миэн. Фивышты жрецвлӓ государственный 
властьым хватен нӓлӹт.
Саисский пепиоп Египетым А с с и р и я—Т и г р рекӓн пок-

шал вӓрӹштӹ ылшы пиш силан военный госу- 
дарство  покоряен. 20 иштӹ ассириецвлӓм Саис халан номарх 
П с а м м е т и  хшоктен лыктын дӓ Египет веремӓэш угӹц самосто- 
ятельный государство лин. Псамметих кугижӓ лин, а С а и с 
халажӹ— столица лин.

Ти веремӓн египтянвлӓ греческий купецвлӓдон торгейӹмӓшӹм 
видӓш тӹнгӓлӹнӹт, нӹнӹжӹ ӹшкӹмӹштӹн товарвлӓштӹм еги- 
петский киндӹдон вашталташ манын шӹренок толыныт. Саисын 
кугижӓвлӓ К р а с н ы й т а н г ы ж  тӹрӹштӹ ылшы мӹндӹр афри- 
канский обастьвлӓдон торгейӹмӓшӹм шӓренӹт. Нилын восток вел 
притокым Красный тангыждон ушаш каналым нӹнӹ капаенӹт.
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Саисский ик фараон Н е х о н  шӱдӹмӹдон ти канал гач югыш- 
кы, Красный тангыжышкы таманяр финикийский корабль кол- 
тымы ылын. Финикийский мореплавательвлӓ Средиземный тангыж 
мычкы Египетышкы кым иштӹ сӓрнен толыныт.

Т е н г е л ӓ н л ӓ  шукердшӹ Африка йӹр пӹтӓришӹ путешестви ӹш- 
тӹмӹ ылын.

Египетский знать дӓ купецвлӓ хресӓньвлӓм дӓ 
ремесленниквлӓм пӹтӹнок разоряенӹт. Внешний 
врагвлӓ ваштареш кредӓлӓш Египетын силажы 
уже ситӹде.

У эра якте 525 ин Нилын долиным П е р с и я— мӹндӹр восто- 
кышты, Персидский заливын сир тӹрӹштӹ лишӹ у государство 
воюен нӓлӹн. Египет Персидский кугижӓншӹн ик областьшы лин^

Египетым перс- 
влӓн^воюен 

нӓлмӓш.

11 §. Египетский культура.

Письменность египтянвлӓ доны у эра якте 3500 
П исьмеиность. ^ перви лӓктӹн. Разный веремӓншӹ египетский 

апирус. пиСьменностьын памятниквлӓ мӓ яктенӓ шукы 
перегӓлт кодыныт. Египтянвлӓ шукыжок папирусеш сиренӹт, 
тидӹ нӹнӹлӓн пумага вӓреш ылын. Тидӹлӓнен папирусын вурды- 
жым ой семӹнь полоскывлӓэш пӹчкеденӹт, ик рядӹн вес рядӹ 
вӹкӹ оптен нӹнӹм клеенӹт. Вара ти полоскывлӓм кытын клее- 
нӹт, кытшым керӓл семӹнь ӹштенӹт. Папирус вӹдӹлтӹшвлӓ 
кынамжы 40 м  кыташ ылыныт. Сирӹмӹ папирусым трубкала вӹ - 
дӹлӹнӹт дӓ шнурокдон ялштенӹт.

Пӹтӓрижок египтянвлӓ рисунок гань ылшы знаквлӓдон сире- 
нӹт. Ти знаквлӓм и е р о г л и ф в л ӓ  маныт. Папирусвлӓэш шукы-

«77.
___

 -------

1соп;£2?:г$1?ш1 :ш; (Тш

Иероглифический надписӓн кӱ: ӱлнӹ—Птоломей дон Клеопатрын лӹмвлӓм. 
анжыктышы иероглифвлӓ.
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ж ок иероглифвлӓдон агыл, а скорописьдон— рисунок гань агыл 
знаквлӓдон сиренӹт.

Египетский сирмӓшвлӓм пӹтӓрижок 1822 ин французский уче- 
ный Ш а м п о л ь о н  лыдын.

Иероглифвлӓ целый шамакым ӓль икманяр оуквавлӓн сочета- 
ним анжыктенӹт. Тилец пасна, 24 иероглиф улы, нинӹ пасна бук- 
вавлӓм обозначаят. Тенгелӓн, египетский сирмӓш ярлалтшы ылын. 
Цилӓжӹ тӹштӹ 700 знак нӓрӹ ылын.

Ынгылыман, египетский сирмӓшӹм тыменяш мӓнмӓн дорцын 
когон лелӹ. Писецвлӓ, школышты учениквлӓ прамой сирӓш тымень-
мешкӹштӹ вӹц-куд и тыменьӹ-
нӹт. Трудна тыменьмӓш годым
ӹрвезӹвлӓм икӓнӓ веле агыл на-
казываенӹт. Египстский папирус
тетрадьвлӓ тӹрӹштӹ техень пос-
Ловицывлӓм мӓ шӹренок ужын
кердӹнӓ: „Б1рвезӹн пӹлӹшвлӓжӹ
тупыштыжы. Тӹдӹм шит гӹнь
веле колыштеш". Но писец лиӓш
пиш выгодно дӓ почет ылын,
седӹндон учениквлӓ цилӓ ти на-
казанивлӓм тырхенӹт. Конечно,
сирӓш дӓ лыдаш когонжок паяп-
влӓн дӓ знатный эдемвлӓн эргӹ-
влӓштӹ тыменьӹнӹт. Египетский
хресӓньвлӓ грамотым пӓлӹделыт.
_ „ Надписьвлӓ дӓ молЛитература. ^документвлӓ гӹц
пасна тенгеок египетский литера- 
турын шукы произведенивлӓ мӓ .  ̂ ч
яктенӓ перегӓлт кодыныт. Фара- Сндӹшӹн (аиеецӹн) статуя (Египет).

онвлӓ дӓ знать рассказчиквлӓм колыштӓш яратенӹт. Фараонвлӓн 
дӓ знатьын яратымы произведенивлӓм сиренӹт дӓ сожок тӹ произ- 
веденивлӓм нӹнӹн гробницывлӓшкӹ муми сага пиштенӹт.

„Кораблекрушеним терпӹшӹ гишӓн“ повесть когон лӹмлӹ 
ылын. Тӹштӓкен Красный тангыж мычкы пудниквлӓшкӹ кораб- 
леш кугижӓдон колтымы воинын приключенивлӓжӹ гишӓн попал- 
теш. Корнышты , когон штурма тӓрвӓнӓ, корабль вӹд пындашкы 
вален кеӓ, а воинжы чудесный островышкы лыктын шумы лин, 
тӹштӹжӹ кӹшкӹ кугижӓ ылын. Тидӹм нӓлӓш Египет гӹц корабль 
толмешкӹ, воин кӹшкӹ доны нӹл тӹлзӹ ӹлеп. Ӹшке хынажы- 
дон прощайымы годым, кӹшкӹ-кугижӓ тӹдӹлӓн фараонлан подар- 
каэш тотлы пышан маслым, пиш шергӓкӓн пушӓнгӹм, слоновый 
лум, обезьяным дӓ шукы мол хӓдӹрвлӓм ^уэн. (Ти ямакым сирӹ- 
мӹ папирус Ленинградышты перегӓ.ттеш).

С и н у х е т ы  н—ик вельможан приключенивлӓ гишӓн расска- 
зымат кугижӓвлӓ дӓ знать когон яратенӹт. Опалыш попазымаш 
гӹц (шӹдӹ лимӓш гӹц) лӱдӹн, Синухетлӓн Египет гӹц СирийиШ-ч 
шӹлӓш вӓрештӹн, тӹштӹ шукы и ӹлен. Пакылажы, фар^ӧн м^ӓн-

(у ОП . .ИОГсХП
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геш толаш разрешайымы якте Синухетын приключенивлӓ махань- 
влӓ лимӹм сирӹмӹ. Фараон разрешайымыкы Синухет Египетыш 
мӹнгеш сӓрнен миэн, дӓ фараон тӹдӹлӓн тӹдӹн богатствыжым 
м ӹнгеш ок пуэн.

Лин кердтӹмӹ чудесавлӓм ӹштӹшӹ жрецвлӓ гишӓн, ӹшкӹ- 
мӹштӹн яратымы фараонвлӓштӹлӓн палшышы йымывлӓ гишӓн 
дӓ молывлӓ гишӓнӓт рассказвлӓ ылыныт.

Народный масса ти литературым пӓлӹде. Но коллоэцвлӓ, кӹ- 
тӧзӹвлӓ, носильщиквлӓ, хресӓньвлӓ ӹшкӹмӹштӹн мырывлӓштӹм 
имеенӹт, Тенгелӓнлӓ, хресӓньвлӓ кӹлте шимӓштӹ, кӹлтештӹш 
пӹрцӹ ташкымашеш пачкалт лӓкшӹ манын, ӱшкӱжвлӓм покты- 
маштышты, мырым мыренӹт:

Кӹлтем шидӓ ӹшкӹлӓндӓ, кӹлтем шидӓ ӹшкӹлӓндӓ,
Тӓ—ӱшкӱжвлӓ, кӹлтем шидӓ ӹшкӹлӓндӓ.
Олымжым качкашта кӹлтем шидӓ ӹшкӹлӓндӓ 
Дӓ пӹрцӹжӹ тӓмдӓн господавлӓлӓн.
Тӓ ӹшкӹмдӓм идӓ кӓндӓрӹ,—
Кӹзӹт вет юалгы...

Архитектура. Египетский дворецвл’ӓ гишӓн дӓ знатьын томавлӓ 
гишӓн шукыжок рисункывлӓ вӹлецӹн келесен 

кердӹнӓ. Ти дворецвлӓм дӓ томавлӓм кальыдымы кӹрпӹцдон дӓ 
пренявлӓдон ӹштенӹт, колонкывлӓжӓт даже пальмын стволвлӓ 
гӹц ылыныт. Ти постройкывлӓм веремӓ сӹмӹрен.

Сӹмӹрлӹшӹ храмвлӓ кӹзӹт яктеӓт кодыныт. Тӹдӹвлӓм „ку- 
рымаш кӱ гӹц“—известняк гӹц, песчаник гӹц, гранит гӹц ӹш- 
тенӹт. Папирусын пучок статян ӓль лотосын пеледӹш статян 
яжо вуян пеле сӹмӹрлӹшӹ колоннывлӓ, сирӹмӓшӓн дӓ рисункан

Бгипетышты Исидын|храм.
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пыдыргымы гӹц кодшы стенявлӓ кӹзӹт яктеӓт ӹшкӹмӹштӹн 
яжош ты дон цудейӹктӓт.

Математика дон астрономи шотышты египтяпвлӓ шукы пӓ- 
лӹмӓшӹм погенӹт, тидӹ ылмыдон календарьым ӹштен кердӹнӹт 
дӓ тӹдӹм сола хозяйствын керӓлеш пользываен кердӹнӹт. Меди- 
циныштат тӹнгеок кого успехвлӓм ӹштенӹт. Колыш кӓпвлӓм 
•бальзамируйымаш египтянвлӓлӓн эдем кӓпӹн строеним пӓлӓш 
палшен.

Египтянвлӓ шукердшӹ пӹтӓришӹ народвлӓ шотышты ылы- 
шыт, нӹнӹн письменность, литература, наука дӓ искусство ылын.

11 ДВУРЕЧЬЕН ПИШ ШУКЕРДШӸ ГОСУДӓРСТВЫВЛӒ.
12 §. Южный Двуречье, тӹдӹн природа дӓ населени.

Тигр дон Евфрат рекӓвлӓн долинышты Египетыштыш ганьок 
иаселени шукердӹ лиӓлтӹн. Ти долиныжым Д в у р е ч ь е  ӓль 
М е с о п о т а м и я  маныт (вес семӹньжӹ рекӓвлӓ лоштыш долина). 
Ш укердш ӹ государствывлӓ П е р с и д с к и й  з а л и в  докы 
мишӹ Двуречьен южный частьышты линӹт.

Южный Месопотамин почва, ЕЛшетыштыш га- 
Месопотамкн ньок, орошайыде урожайым пуэн ак керд. Пел

природа. утла веремӓнжӹ пиш шукы лывыргы, а молы
веремӓнжӹ ниш когон кукшы игечӹвлӓ шалгат. Южный Двуречь- 
еш ты ноябрьын дӓ декабрьын юрвлӓ цӓрнӹдеок юрыт, вӓрӹн- 
вӓрӹнжӹ почва куп лиэш. Юрвлӓ паштек земля кошкенӓт ак 
ш окты, мартын Тигр дон Евфрат разлив тӹнгӓлӓлтеш. Рекӓвлӓ 
■пиш кымдан шӓрлӓт. Вӹдшӹ пиш олен пычеш: августын— сен- 
тябрьын веле рекӓвлӓ ӹшке сир лошкышты пырат.

Наводнени годым дӓ тӹдӹ паштекшӓт ноябрь якте кукшы 
игечӹ шалга. Почва пиш йӹле кошка, кӱ ганьок кошка дӓ ше- 
л ӹ ш т шӹнзеш. А лап вӓрвлӓштӹ вӹд шукы шӹнзӓ, дӓ купвлӓ 
л и т , нинӹ лихорадкым шӓрӓт. Седӹндон, яжо урожайвлӓм получа- 
яш манын, южный Двуречьешты шукы дӓ пыт ровотаяш келеш.

Южный Двуречьек пиш шукердшӹ населени— 
В одны й^сооруж е- щ у м е р в л ӓ—купан вӓрвлӓм кошташ дӓ ин 

кукшы игечӓн веремӓэш вӹдӹм перегӓш слож- 
йый сооруженивлӓм строенӹт.

Шумервлӓ пӹтӓриш водный сооруженивлӓм государствым ӹш- 
тӹмӹ яктеок, родовой общинывлӓдон ӹлӹмӹштӹ годымок эче 
строяш  тӹнгӓлӹнӹт.

Нырвлӓм, кавштавичӹвлӓм дӓ садвлӓм вӹдӹм колтыдымы 
плотинавлӓдон ӓренӹт. Тӹлец насна, нӹнӹ пиш шукы канал- 
влӓм капаенӹт. Разлив годым зданивлӓм вӹд ӹнжӹ нӓл манын, 
шумервлӓ поселенивлӓм, дворецвлӓм дӓ храмвлӓм искусственный 
насыпьвлӓ вӹлӓн строенӹт.

Почвыжы рыхлый (пырга) ылынат, каналвлӓ дӓ плотинавлӓ 
куштылгын урыныт дӓ шундон дӓ илдон леведӓлтӹнӹт. Седӹн- 
дон нӹнӹм соок анжаш келеш ылын.

Шумервлӓ ӹшкӹмӹштӹн ныреш шожым дӓ шӓдӓнгӹм ӱденӹт, 
кавштавичӹвлӓэш охырам, охырецвлӓм дӓ молы овощвлӓм шӹн-
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денӹт; садвлӓштӹ финиковый пальмывлӓ кушкыныт. Ил шӹн- 
зӹн миэнӓт, Двуречьен нырвлӓ пиш плодородныйвлӓ ылыныт. 
Земля Двуречьен главный богатствыжы ылын. Тӹштӹ ни шӹр- 
гӹвлӓ, ни полезный ископаемыйвлӓ ылтелыт.
Д в ечьем иквӓ- Шумервлӓ хала-государствывлӓшкӹ ушнал- 
р^^ӹштӹмӓш." тыныт. Шумервлӓн халавлӓ логӹц когоракын 

пӓлӹмӹвлӓжӹ Н и п п у р ,  Ур,  У р у к ,  Л а г а ш  
дӓ молат ылыныт. Каждый халан-государствын правитель—п а- 
т е с и ылын, тӹдӹ знатьдон иквӓреш управляен.

Населенин массыжы хресӓньвлӓ, ремесленниквлӓ дӓ рабвлӓ 
ылыныт. Халавлӓ лошты соок войнавлӓ линӹт, каждый хала 
ӹшкӹлӓнжӹ яжо землям хватьынежӹ ылын. Шумервлӓ нӹнӹн 
дорцын востокыштыла ылшы Элам государствыдонат воюенӹт. 
У эра якте 2750 нӓр и перви А к к а д  областьын (шумервлӓ гӹц 
северышкыла) С а р г о н  лӹмӓн правитель Двуречьештыш цилӓ 
халавлӓм ик кугижӓншӹш иквӓреш ушен. Саргон ӹшкӹмжӹн 
владенивлӓм, ӹшкӹмжӹн государствым цилӓ вец когоэмденӓт,. 
„светӹштӹш нӹл сӓндӓлӹкӹн кугижӓэш" пӹтӓриок ӹшкӹмжӹм 
лӹмден.

Но иквӓреш ушымы паштекӓт войнавлӓ цӓрнӹделыт. Воинст- 
венный горный племявлӓ восток гӹц соок набегвлӓм ӹштенӹт дӓ 
Двуречьен государствывлӓм икӓнӓ веле агыл воюен нӓлӹнӹт,

13. Вавилонский кугижӓншӹ.

Двуречьен северышты, Тигр дон Евфрат икӓнӓ-
Вавилонский иктӹштӹ докы пиш лишкок мимӹ вӓрӹштӹ

кугижӓншӹ. „  .
Хаммурапи В а в и л о н  хала ылеш. Андакшы ти хала изи

кугижӓ. поселок ылын, но тӹштӹ восток гӹц западыш
караванный корнывлӓ вӓш линӹтӓт, Вавилони

изин-олен торговый центр лин.
Сек когон лӹмлӹ вавилонский кугижӓ Х а м м у р а п и  ылын 

(у эра якте 2067-2025 ивлӓн). Тӹдӹ ӹшке властьышкыжы Д в у -  
речьен цилӓ северым иквӓреш ӹштен дӓ шумерский халавлӓмӓт 
ӹшкӹлӓнжӹ подчиняен. Тенге В а в и л о н с к и й  'кугижӓншӹ 
лин. Хаммурапиӓт тӹнгеок „светӹштӹш нӹл сӓндӓлӹкӹн куги- 
; Г э ш “ ӹшкӹмжӹм лӹмден. Хаммурапи годым Вавилон Двуречь- 
ен сек кого, паян дӓ культурный хала ылын. Вавилонын лӹмдон 
цилӓ южный Двуречьем В а в и л о н и я  маныныт, а тӹдӹн на- 
селенижым— в а в и л о н я н в л ӓ.

Вавилонский кугижӓншӹн областьвлӓм дӓ халавлӓм кугижӓ- 
дон назначымы наместниквлӓ управляенӹт.

Хаммурапи ӹшке государствыжылан законвлӓн 
Хаммурапин кого сводым составляен. Ти законвлӓм шим ку 

закоавлӓ. 1 1

гӹц ӹштӹмӹ, 2 ~ л  кӱкшӹцӓн дӓ 1 у  .« нӓрӹ ок-
ружностян штолмеш сирен шӹндӹмӹ ылын. Кӱн вӹлвӓлжӹ 
законвлӓн статьявлӓдон кымдыкеш сирен шӹндӹмӹ ылын. Штол- 
мы вӹлаӹ царский правосудим покровительствуйышы кечӹ йы- 
мым дӓ тӹдӹ анзылны Хаммурапи кугижӓ шалгымым рельефдон
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украшаен изображайымы ылын. Ти кӱн штолмы Парижышты 
• Л у в р с к и й  к у з е й ы ш т ы  перегӓлтеш.

Хаммурапин законвлӓжӹ хозяйственный дӓ семейный ӹлӹмӓ- 
шӹн установленивлӓн свод ылыныт. Ти законвлӓ рабовладелец- 
злӓн интересым защищаенӹт. „Иктӓжӹ,—законышты келесӹмӹ,— 
ӹшке томаштыжы кугижӓн ӓль проста гражданинын шӹлшӹ 
рабым ш ӹ лтенурда  гӹнь, дӓ чиновник тревайымдон тӹдӹм кы- 
чыктен ак пу гӹнь, то тӹ тома хоза пуштмы лиэш “.

Раб ӹшкӹмжӹн господинын полный властьышты ылын дӓ тӹдӹ- 
лӓн ровотайышашлык ылын. Раб господиным колыште гӹнь, ра- 
бын пӹлӹшӹжӹм пӹчкӹнӹт.
Н аселени То Кугижӓлӓн, вельможалан дӓ жрецвлӓлӓн рабвлӓ

гейӹмӓш.^' пасна тӹнгеок хресӓньвлӓ дӓ батраквлӓ
ровотаенӹт. Владелецвлӓ земляштӹн частьшым 

изи участоквлӓдон пиш когон лелӹ условидон хресӓньвлӓлӓн 
арендыш пуэнӹт. Нырым обрабатываяш нӓлшӹ арендаторжы 
владелецлӓн кым пайышты ик пай гӹц пелӹ якте урожайым ту- 
лӹш ӓш лык ылын, а садым нӓлшӹжӹ урожайын кым пай гӹц 
коктытшым тӱлен.

Землядӹмӹ хресӓньвлӓжӹ пиш когон изи тӓрешок поденный 
пӓшӓш тӓрлӓлтӹнӹт. Нӹнӹ пиш 

•лелӹн ӹленӹт. Пиш шукы ка- 
налвлӓм дӓ пуӓвлӓм порядкышты 
урдымашты дӓ лелӹвлӓм шывш- 
тымашты „кугижӓн лелӹ пӓшӓ- 
влӓм“ хресӓньвлӓ рабвлӓ нӓрок 
ровотайышашлык ылыныт.

Халаштыш ремесленниквлӓ 
свободный ылыныт,но нӹнӹ пӓшӓ 
тӓрӹм закондон устанавливайы- 
мы гӹц шергӹм заказчик гӹц 
лӓлӓш  правам имейӹделыт. Зако> 
нышты анжыктымы ценӓвлӓжӹ 
пиш изивлӓ ылыныт.

Ж рецвлӓм дӓ купецвлӓмзакон- 
влӓ изишӓт пӹзӹртӹделыт. Нӹчӹ 
свободнан торгеенӹт дӓ кого бо- 
гатствым наживаенӹт. Нӹнӹ се- 
дӹндонат эче паенӹт: мелкнй 
хозавлӓлӓн киндӹм дӓ оксам ссу- 
дыдон пуэнӹт. Ссудым нӓлшӹ- 
жӹ тӹдӹн тӓреш 20 гӹц 30 про- 
цент якте тулӹшӓшлык ылын, а 
.долгшым тулӹде гӹнь, тӹдӹ кым 
иэш ссудым П уН 1Ы Н  рабшы лин.
Хаммурапин закон семӹнь,техень 
должниквлӓ мӹпгешок свободный лин кердӹнӹт, 
ӹлӹмӓш гӹц дӓ паянвлӓн лелӹ гнет гӹц ытарен 

-законат ылте.

Хаммурапи кугижӓ дӓ 
йымы.

Шамаш

но укедон 
кердшӹ ик
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Постоянный  
войска. Вавило- 
ным вою ен нӓл- 

мӓш.

Вавилонский плуг.
Ваг!илонский кугижӓншӹштӹ постоянный войск-а 
ылын. Воинвлӓлӓн военный службашты ы л-  
мышты тӓреш кугижӓ когоок агыл земля учас- 
токвлӓм пуэн. Воинжы войнаэш колен гӹнь.

ӓль служба гьщ ӹшке' воляжыдон карангын 
гӹнь, тӹдӹн участокшым вес воинлӓн пуэнӹт. Ӓтяжӹ колымы-- 
кы эргӹжӹ ӓтяжӹ вӓреш воин лин гӹнь, то' тӹдӹ ӓтяжӹн зем- 
лям  получаен.

Походвлӓ годым постоянный войскалан палшаш хресӓньвлӓи 
поген ополченим ӹштенӹт.

Податьвлӓ дӓ кугижӓн пӓшӓвлӓ населенилӓн кого лелӹц ы лы- 
ныт. Незерем кешӹ хресӓньвлӓ дӓ должник-рабвлӓ со шукем миэ- 
нӹт. Разоряялтшы хресӓньвлӓ армин рядӹвлӓм темен кердтелыт. 
Хаммурапи паштекуправляйышы кугижӓвлӓ нападайышы врагвлӓ- 
ваштареш ситӓлык кого войскам шагалтен соок уже кердтелыт. 
Седӹндон у эра якте 1800 и кытлан восточный плоскогорье гӹц 
толшы кочевой племявлӓ—к а с с и т в л ӓ  Вавилоным воюен нӓ- 
лӹнӹт. Касситский кугижӓвлӓ сӓндӓлӹкӹм 600 и нӓрӹ управ-  
ляенӹт. Вараракшы Вавилония Ассирин властьыш вӓрештӹн.

14 §. Ассирин воюен нӓлмӓшвлӓ.
Ассириецвлӓ Двуречьен покшал частьышты, Тигр- А ссирин природа „ .. . ’дӓ населени. рекӓн цокшал варӹштӹ ыленыт. Ассирин шу-
кердшӹ столицыжы—Тигр тӹрӹштӹш А с с у р 

хала ылын. Ассирпецвлӓ вавилонский йӹлмӹ статян йӹлмӹдон 
попенӹт. Нӹнӹн государствышты у эра якте 3 тӹжем и тӹ н- 
гӓлтӹшӹн лин.

Тигр рекӓн долинышты ассириецвлӓ земледели пӓшӓм ӹштен 
ӹленӹт, а кырык тӹрвлӓштӹ шукыжок скотоводствыдон дӓ ох о -  
тыдон занимаенӹт. Тӹлец пасна, востс^чкый Ассирин кырыквлӓ. 
полезный ископаемыйвлӓдон пиш пая1 ы лы ны т .  Тӹштӓкен вӹр- 
геньӹм, свинецым, шим, а шукыжымок кӹртни рудам добываенӹт. 
Ассирие щлӓ кӹртним обрабатываяш дӓ тӹдӹ гӹц сола хозяйст- 
вылан орудивлӓм дӓ оружим ӹштӓш тыменьӹнӹт. Тидӹ нӹнӹлӓн 
кӹртним имейӹдӹмӹ пашкуды сӓндӓлӹквлӓ анзылны кого преи- 
муществым пуэн. Ассирийский кугижӓвлӓ завоевательный. поход- 
влӓм ӹштенӹт дӓ кого территоривлӓм нӓлӹнӹт.
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Трудеш дӓ пиш лӱдӹшӓн охотеш привикньӹмӓш ассириедвлӓм 
вынослиБыйвлӓм дӓ лӱдтӹмӹ воинвлӓм ӹштен. Кырык гӹц Тигр 
рекӓн долиныш вален, тӹштӹ ӹлӹшӹ племявлӓм ӹшлӓнӹштӹ 
подчиняенӹт дӓ ровотайыктенӹт.

Ассириецвлӓ изин-олен со пакыла набегвлӓм
Тиглат-Пала- йштӓш тӹнгӓлӹнӹт дӓ Средиземный тангыж 

сар у  эра якте лгтп(745—727 ивла). шоныт. У эра якте VIII курымын покшал
кытла гӹц уд^чный походвлӓ Ассирим силан 

военный державыш сӓртенӹт.
Сек крупный ассирийский завоеватель-кугижӓжӹ Т и г л  а т- 

П а л а с а р ылын. Тӹдӹн таманяр лу тӹжем эдем постоянный 
вӧйскажы ылын. Тӹдӹм „царский узел“ маныныт. Войскан ря- 
дӹшкӹ цилӓ ассириецвлӓ, сек паянвлӓжӓт дӓ ик лаштык земля- 
дӹмӹ незервлӓӓт пырен кердӹнӹт. Воинвлӓлӓн наградыжы паян 
добыча дӓ воюен нӓлмӹ, воинвлӓлӓн краваш пумы халавлӓ ылыныт.

Кого походвлӓ годым ӹшкӹмжӹн постоянный 
армилӓн палшаш кугижӓ осовын ополченим поген. 

Паян ассириецвлӓ боевой колесннцывлӓэш ӓль имнизлӓэш мык- 
тен лӓктӹнӹт. Хресӓньвлӓ йӹвшвлӓдон, мечвлӓдон, янгеж пичӓл- 
влӓдон дӓ пикшвлӓдон пехотыш кенӹт. Сек незервлӓжӹ кугижӓн 
складвлӓ гӹц вооруженим получаенӹт. Бронзовый щи-^плЛ воин- 
влӓм врагвлӓн пикшвлӓ гӹц дӓ кувлӓ гӹц перегенӹт. Ассирий-
ский щитвлӓ пиш коговлӓ ылыныт, седӹндон щитым намалшы
осовын отрядвлӓ ылыныт, нӹнӹ анзыл рядӹвлӓштӹ кенӹт.

Кугижӓн приказ семӹнь Ь1штӹмӹ яжо корнывлӓ мычкы асси- 
рийский воинвлӓ вӓр гӹц вӓрӹш чӹнь каштыныт. Рекӓ гач ван- 
жаш воинвлӓлӓн трудна агыл ылын. Нӹнӹ шарга мешӓкӹш воз- 
духым ӹфӹленӹт дӓ тӹдӹндон рекӓ гач ин ванженӹт. Тӹ ме- 
шӓквлӓ гӹцок кӹвервлӓм ӹштенӹт. Ялштен шӹндӹмӹ мешӓквлӓм

Войска.

Б1фӹлен шӹндӹмӹ шарга мешӓк вӹлӓнрекӓ гач ванжышы ассирийский воинвлӓ.
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Ассирийский кугижӓ Тиглпт. Иаласар халам осаждая, Кугижӓ анзылны хала 
стеням таран пыдырта. Кӱшнӹ мӓнгӹшкӹ шырал сӓкӓлтӹмӹ пленниквлӓ.

рекӓ гач оптен миэнӹт дӓ сӓвӹм шӓренӹт. Техень кӹвер гач 
лелӹ колесницан отрядвлӓӓт даже ванженӹт.

Ассириецвлӓн тӧр колтымы пикшвлӓ гӹц дӓ колесницывлӓн кого 
силан натиск гӹц спасаялташ открытый бойышты акли ылын. 
Халан кӱкшӹ стенявлӓӓт ассирийский воинвлӓ гӹц тӹнгеок ӹнян 
защита ылтелыт. Осаждайымы халам нӹнӹ ӓрен нӓлӹт дӓ тӹшкӹ 
камнеметалкыдон лелӹ кувлӓм ӓль йылышы смолян ӓтӹвлӓм 
кӹшкенӹт. Крепостьын кӹжгӹ стенявлӓ.м тарандон ч ӱ ч е н ӹ т. 
Тидӹ вӹргеньӹдон ковайымы кого преня ылын, цепь мычкы сӓ- 
кенӹт, тӹдӹм качаяш дӓ стеня тервен шиӓш лиэш ылын. Асси- 
риецвлӓ вара стеня сага кого ташкалтышвлӓм шагалтенӹт дӓ 
тӹдӹн мычкы халаш пыренӹт.

Каждый сӹнгӹмӓш паштек ассирийский кугижӓ- 
влӓ сӹнген шумывлӓлӓн расправым ӹштенӹт. Тӹ- 

порабощайымаш. жемдон военнопленныйвлӓм мӓнгӹ вуйыш шырал 
шӹнденӹт ӓль вуйыштым роалыныт. Военно- 

пленныйвлӓм лу тӹжемдон Ассириш шывштенӹт дӓ тӹштӹ раб-
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влӓэш выжаленӹт. Разоряйымы вӓр гӹц шӱцӹ тӹжемдон вольыкым 
поктен кенӹт, кого ара шӧртним, шим, вӹргеньӹм, слон лум дӓ 
молы шергӓкӓн предметвлӓм шывштенӹт.

Б1ШКӸМЖӸН дисциплинированный, ян<он тымдымы БОйскажыдон 
Тиглат-Паласар III воюен нӓлмӓшвлӓм когом ӹштен. Тӹдӹ Ва-' 
вилоним подчиняен, Сирим воюен нӓлӹн дӓ Палестинышты ев- 
рейский кугижӓЛнӹвлӓ гӹц даньым нӓлӹн. Титлат-Паласар Египет 
якте  шон дӓ тӹдӹн граница лишнӹ египетский фараонын вой- 
екажым шин шӓлӓтен. Северышты тӹдӹ У р а р т у кугижӓншӹ 
якте пырен, тӹдӹжӹ соок ассириецвлӓн враг ылын.

Урартвлӓ воинский племявлӓ ылыныт, Закав- 
казьешты Ван йӓр лишнӹ ӹленӹт. Нӹнӹ когон- 

*  ■ жок скотоводствыдон занимаенӹт. Нӹнӹн сӓн-
дӓлӹкӹштӹ металлдон паян ылын, дӓ бронза гӹц изделивлӓм: 
оружим, посудам, украшенивлӓм ӹштӹмӹштӹдон урартвлӓ лӹмлӹ 
ылыныт. Урартвлӓн паян зем- 
ляшкӹ ассириецвлӓ соок набег- 
влӓм ӹштенӹт, тӹшец кого до- 
бычым канденӹт.

Но у эра якте XI курымын- 
жы урартвлӓн племявлӓ ик 
государствыш ушненӹт дӓ 
Ассириш наступаяш тӹнгӓлӹ- 
нӹт, тӹдӹн северный область- 
влӓштӹм хватен нӓлӹнӹт. Урар- 
ту силан государство лин.
Тӹ веремӓштӹш ик кугижӓ—
М е н у а — ӹшке владенивлӓ- 
жӹм кымдаэмдӓш тӹнгӓлӹн. 
дӓ северышты Закавказьен кы- 
ДЫ-ТИДӸ племявлӓм покоряен. Пуштмы рабвлӓм роал ш у м ы в у й  шот- 

С о в е т с к и й  А р м е н и  ш-  дон шотлышы ассирийгкий воинвлӓ. 
т ы  Е р е в а н  хала лишнӹ
урартвлӓн пыдыргышы крепостьвлӓ кӹзӹт яктеок перегӓлт коды- 
ныт, а скалавлӓштӹ Урарту кугижӓвлӓн, нӹнӹ сӹнгӹмӓш- 
влӓштӹ гишӓн шайыштшы клинописный надписьвлӓм ужаш лиэш. 
У эра якте 'УП1 курымын управляйышы,- сек крупный завоева- 
тель-кугижӓ А р г и ш т и ылын. Тӹ1дӹ Ассирия ваштареш 14 по- 
бедоносный походым ӹштен. Кравымы добычывлӓм сирӹмӹ тӹ- 
дӹн надписьвлӓжӹ пиш шукы.Тӹдь! пиш когон шукы пленныйвлӓм 
дӓ  шалдыра дон тыгыды вольыкым пиш шукым хватен нӓлӹн.

Пиш кого добыча Урартум силан государствым Ь1ш т е н .  Куги- 
жӓншӹн сек кого дӓ сек цевер яжо халажы Ван йӓр лишнӹш 
Т у п  ш а столица ылын. Хала йӹркӱн стенявлӓм Ь1штӹмӹ1 ылын, 
дӓ Ван йӓрӹштӹш. вӹд йӱӓш ярал агылат, хала якте 80 км ӧрдӹж 
гӹц вӹдӹм пушы каналым ӹштӹмӹ ылын. Менуаок эче стройымы 
ти канал кӹзӹт яктеӓт  перегӓлт кодын.

Ассирийский кугижӓ Тиглат-Паласар урартвлӓлӓн кого пора- 
женим ӹштӹмӹкӹ, нӹнӹ Ассирин пределыш пыраш цӓрненӹт дӓ
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Халам ассириецвлан’ нӓлмЭш дӓ пленныйвлӓм нӓнгемӓш.

З а к а в к а з ь е ш  когоракын нападзяш тӹнгӓлӹнӹт. Урартвлӓ 
капайымы каналвлӓ тӹштӹ кӹзӹтӓт улы. „Урарту “лӹмж^"! А р а- 
р а т кырык лӹмеш перегӓлт кодын. Урартвлӓн юг вел область- 
влӓм хватен нӓлмӹкӹ, Ассирия ӹшкӹмжӹн владенивлӓжӹм вес 
вӓрвлӓштӓт когоэмден. Могущественный А с с у р б а н и п а л .
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(VII к.) кугижӓ годым тӹдӹ кого держава лин. Тӹнге гӹнят^ 
разный племявлӓ (халдейвлӓ)тӹшкӹ сӹнген пырымашеш вара- 
ракшы Ассирижӓт пӹтен.

15 §. Ассирийский военный держ ава  дӓ тӹдӹн пӹтӹмӓш ӹжӹ^
Населеыин поло- Ассиришты вельможавлӓ лЭ исрецвлӓ ӹшке паян ылмыш- 

ж ениж ы  '  тыцон когон сплан ылынытат, ӹшкӹмӹштӹм сакой иалогвлӓ 
гӹц дӓ кугяжӓн повинностьвлӓ гӹц освобождаяш кугижӓм 

заставляен кердӹнӹт. Техень льготывлӓмок шукы купецвлӓӓн кыды-тидӹ кого- 
халавлӓӓт получаенӹт.

Хресӓньвлӓ дон ремесленниквлӓ эче когорак налогым тӱлӓш тӹнгӓлӹнӹт- 
Хресӓньвлӓ урожайыштын частьшым дӓ икманяр вольыкымаг пуэнӹг, ремес- 
ленниквлӓ сборвлӓм дӓ пошлинквлӓм шидон тӱленӹт. Тӹлец пасна, хресӓньвлӓм 
дӓ ремесленниквлӓм кугижӓн пӓшӓвлӓштӹ: корным ӹштӹмӓштӹ, дворецвлӓм-. 
крепостьвлӓм стройымашты ровотайыктенӹт.

Налогы.м тӱлӹдӹмвлӓ цилӓ ӹшкӹмӹштӹн имуществыштым ямденӹт. Нӹнӹ 
паянвлӓн кидӹш вӓрештӹнӹт дӓ нӹнӹ раб-должниквлӓ линӹт. Седӹндон Асси- 
риштыш восстанивлӓ пленный рабвлӓн веле агыл, ассирийский хресӓньвлӓн дӓ 
ремесленниквлӓнӓт линӹт.

Походвлӓм соок ӹ1штенӹт, Ассиришты рабзлӓ пиш шукын ылыныт. Нӹнӹ 
лошты кыдыжы кугижӓ гӹц, военпый знать гӹц, храмвлӓ гӹц дӓ паян ку- 
пецвлӓ гӹц когоок агыл земля участоквлӓм получаенӹт. Ти рабвлӓ получай- 
ымы участокыштым обрабатыпаенӹт лӓ урожайы.м шукыжымок владелецвлӓлӓн 
пуэнӹт. Гехень рабвлӓм целый семьяялӓм ззмлядон иквӓреш выжаленӹт. Шу- 
кы рабшы тонышы слугавлӓ ытыныт.

Воюен нӓлмӹ сӓндӓлӹквлӓштӹ ассирийский наместниквлӓ 
Воюен нӓлмӹ ӹшкӹмӹштӹн войскавлӓштӹдон шӹнзекӹт. Нӹнӹ ти об- 
сӓндӓлӹквлӓм ластьвлӓм упрааляенӹт дӓ даньым погенӹт. Даньжы пиш 
управляйымаш кого ылын; ассириецвлӓ ӹшкежӹ тндӹ.м ,лелӹ подать“ 

маныныт.
Покоряйымы сӓндӓлӹквлӓм Ассиридон яжо корнывлӓ ушенӹт ылын. Ти 

корнынлӓм утлажок военный цельдон ӹшгенӹт. Но ти корнывлӓм купецвлӓӓт 
ӹшкӹмӹштӹн торговый караванвлӓштӹдон пользывзенӹт.

Порабошайымы народвлӓ ассирпйский владычество ваштчоеш соок вос-  
станивлӓм ӹштенӹт. Каждый кугижӓ, Тиг.тат-Оаласар гӹц тӹнгӓлӹн.ӹшкӹмжӹн 
надписьвлӓштӹжӹ восстзним ӹштӹшвлӓм жестоко усмиряйымы гишӓк ша- 
йыштын.

Тиглат-Паласарын преемпиквлӓ годым Ассирия кого державт лнн. Тӹдӹ 
ӹшкӹлӓнжЫ шукеодшӹ Востокыштышы почти цилӓ сӓндӓлӹкӹм п дчиняен: Ма- 
лый Азим дӓ ргипетымат вӓк хватен. Ассирин границӓвлӓжӹ Тигр гӹц Сахара 
ошма якте, Арменин кырык гӹц Перспдский залив якте ылын.

дрртгпПянипя Остатка могущественный ассирийекип кугижӓжӹ А с с у р- 
■ б а н н п а л  ылын (у эра якте 668—6^6 ивлӓ). ^Тӹдӹ воин- 

ственный кугижӓ ылын дӓ шукы походвлӓ.м ӹштен. Ассу( банипал ӹшкӹмжӹн 
Н и н е в и столицыжы мычкы нӹл пленный кугижӓм кӹцкӹмӓн колесницыдон 
кыдалыштын; халан олицӓвлӓштӹ лӹмлӹ пленниквлӓм питӹрӹмӓн клеткӓвлӓ.м 
шӹнден кгмӹ ылын.

Ассурбанипал тӹнӓмшӹ веремӓштӹ образованный ылмыжыдон эдем ӹшкӹм- 
жӹн предкывлӓжӹ гӹц отличаеныт. Ниневишты ӹшкӹмжӹн кого дворецӹштӹ 
Ассурбапипал библиотекылан пасна помешенцм айырен. 'I идӹ мир вӹлнӹ первый 
настояший биОлиотека ылын. Цилӓ стенявлӓштӹ кӱшӹц ӱлӹкок шунын клино- 
писиып табличкывлӓӓн иӓшӹквлӓ шалгенӹт, шукы йиш содержаниӓн таблич- 
кывлӓ (мифвлӓ, исторический сказанивлӓ дӓ молат) мӓ яктенӓок перегӓлтӹ- 
нӹт дӓ лыдмы линӹт.

Ассипин пӹтӹ- Ассирийскпй кугнжӓвлӓдон ӹштӹмӹ кого государствын 
м’ӓш '  1̂ ӧргӹжӹ1 цаткыдок ылте. Ассурбанипал колымыкы Асси- 

ришты вален мимӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Покоряйымы сӓндӓлӹк- 
влӓ даньым тӱлӓш цӓрненӹт, тӓрлӓлтшӹвлӓ войска гӹц карангыныт; паян до- 
бычым кандышы сӹнгӹмӓшвлӓ цӓрненӹт. Разоряял|Шы хресӓньвлӓ армишты 
большы служен кердтелыт дӓ гооударствым худан перегӹшӹ ылыныт.
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Ассирия вӹкӹ иранский племявлӓ дӓ Вавилоннэш укрепляялтшы х а л д е й -  
з л ӓ  наладаенӹт. У эра якте 612 ин Ниневия нӓлмӹ лин. Халдейский войскавлӓ 
халашкы пырен кенӹт; нӹнӹн йолгыжшы колесницывлӓ олицӓвлӓ мыч ружге 
кенӹт. Кужы йӹвшвлӓдон дӓ вӹреш якшаргышы щитвлӓдон ӹлӹшӹвлаи пуш- 
тыныт; шим, шортним дӓ шергӓкӓн хӓдӹрвлӓм кравенӹт. Вельможавлӓм цепь- 
влӓдон цеплен коваенӹт, молы жительвлӓжӹм, даже тетявлӓмӓт, пуштыныт, 
халам пыдыртенӹт, кугижӓн дворецым йылатенӹт. Тагынам могущественный 
ылшы государство шин шумы лин дӓ у эра якте 605 ин тӹдӹн властьшы 

.совсемок пӹтен. ^
16. §. Ново-Вавилонский (Халдейский) кугижӓншӹ.

 ̂ „ Ассирим халдейвлӓ покоряйымы паштек Вавилон 
н ав уход он ос„р . могущественный хала лин. Халдей-

ский Вавилонын сек знаменитый кугижӓжӹ Н а в у х о д  о н о с о р  
ылын. Тӹдӹ искусный полководец ылын; тӹдӹ годым Ассирия 
совсемок воюен нӓлмӹ лин дӓ Сирия дон Палестина покоряйымы 
линӹт. Вавилоништы Навуходоносор пиш шукы дворецвлӓм дӓ 
йымывлӓлӓп храмвлӓм строен. Тӹдӹ ти халам кӹжгӹ стенявлӓ- 
,дон ӓрен, тидӹм пырен кердтӹмӹ крепостьышкы сӓртен. Вавило- 
нын раззалинывлӓжӹ мӓнмӓн веремӓ яктеӓт перегӓлт кодыныт.

Вавилон ӹнде цилӓ восточный мирын торговый
О Я В И Л О Н  ХВЛИ» «  _ о ___ __ 'Т' _дӓ культурныи центр лин. Тишкӹ махань-шон 

■сӓндӓлӹквлӓ гӹц купецвлӓ толыныт. Хала паян лин дӓ кушкын, 
тӹдӹн населенижы 100 тӹжемӹш шон.

Лач сир тӹрӹштӹжок дворецӓн, М а р д у к йымын храман дӓ 
молы йымывлӓн храмвлӓӓн кугижӓн хала ылын. Тӹштӓкен тен- 
геок вельможавлӓ дӓ жрецвлӓ ӹлӹмӹ кого квартал ылын. Куги- 
жӓн хала Вавилон халан молы частьвлӓжӹ гӹц каналдон айыры- 
мы ылын.

Канал дон халан стеня лошты ремесленниквлӓ ӹленӹт. Как- 
ляка, кыце-шон ылшы ӓнгӹсӹр олицӓвлӓштӹ дӓ переулоквлӓштӹ 
кальыдымы кӹрйӹцдон ӹштӹмӹ нӹнӹнизи томавлӓштӹ ылыныт.

Вавилонышты торговый плошадьшы капка тӱнӹ, Евфрат дон 
канал лошты ылын. Ти капка гӹц „кугижӓн" манмы каравандон 
каштмы кого корны кеен. Торговый путьлан служышы корны- 
влӓ дӓ каналвлӓ Вавилон гӹц цилӓ сӓндӓлӹк мычкы кенӹт.

Навуходоносор паштек шӱдӹ иштӹ Вавилонышкы греческий 
историк Г е  р о д о т толын кен. Тӹдӹ ти халам тенге  описывая:

„Вавилон кымда тӧремӹштӹ киӓлтӓ, четырзхугольник статян 
ылеш, тидӹн каждый велжӹ 120 стади рядӹ (20 нӓрӹ). Ха- 
лан величинажы техень ылеш. Пиш яжон строен шӹндӹмӹ мӓ- 
лӓннӓ пӓлӹмӹ хала иктӓт техень яжо уке. Вавилон пӹтӓриок 
келгӹ, кымда дӓ вӹдӓн канавадон ӓрӹмӹ. Хала йӹр кӹр- 
пӹцдон оптымы дӓ смольыдон шӹрӹмӹ стеня ылын... Стенян 
кок велӓнӓт туре-дуре ик этажан башнявлӓм шагалтымы ылы- 
ныт; покшалны нӹнӹ лошты нӹл имнилӓн кемӹ йонгы кодын. 
■Стеняштӹ 100 капка, цилӓок вӹргеньӹ гӹц ӹштӹмӹ, вӹргеньӹ 
колцавлӓӓн дӓ пырысвлӓӓн ылы т“.

Кугижӓ ӸН1КӸМЖӸН С е м и р а м и д а  вӓтӹжӹлӓн, тидӹ Ира- 
нышты шачшы дӓ кырыкыштыш шӹргеш привикньӹшӹ ылешӓт, 
„кечӹшӹ садвлӓм" ӹштӓш приказываен манын пакыла Г е р о д о т
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сирӓ. Садвлӓм искусственно ӹштӹмӹ кырык тӹрвлӓэш ӹштӹмӓт^ 
кечӹшӹвлӓ маныныт. Орошаяш тӹшкӹ вӹдӹм колтенӹт. Ку ТИ: 
садым ужын, цилӓн цӱдеенӹт. Греквлӓ тидӹм „светын ик цӱдӓжьГ 
маныныт. Геродотын ти описаништы тӹргач украшайымаш дӓ 
фантази шукы. Но лачокшымат Вавилон хала тӹ веремӓн кого 
дӓ паян ылын. Вовилонын цилӓ богатствывлӓ дӓ роскошьшы раб- 
влӓн, ремесленниквлӓн дӓ хресӓньвл^н труддон ӹштӹмӹ ылыныт.. 
Ти роскошьдонжы кугижӓ, паян куйецвлӓ дӓ жрецвлӓ веле поль- 
зываенӹт. Незервлӓжӹ первишӹлӓок ытлаш литӹмӹ незерӹштӹ 
ӹленӹт.
Вавилонын пӹ- ^  якте 538 ин Вавилон докы персидский куги-

тӹмӓшӹжӹ. жӓ К и р лишемӹн. Тӹлец анзыцок вӓк тӹдӹ 
Сиришты дӓ Палестинышты цилӓ землям Вави- 

лон гӹц воюен нӓлӹн дӓ Среднземный тангыж докы кемӹ вави- 
лонский купецвлӓн корным пӹчкӹн нӓлӹн. Вавилонын торге- 
йӹмӓш чӹдемӓш тӹнгӓлӹн. Персин власть годым нӹнӹ торгейӹ- 
мӓшӹм эчеӓт угӹц шӓрӓт манын вавилонский купецвлӓ ӹняне- 
нӹтӓт, Кирдон вокэяш тӹнгӓлтелыт. Нӹнӹ халан капкам пачы- 
ныт дӓ персидский войскавлӓм пыртенӹт. Тенгелӓн Вавилоным 
бойтеок персвлӓ воюен нӓлӹнӹт.

17 §. Ассиро-вавилонский культура.
Двуречьештыш культурым ӹштӹшӹвлӓжӹ ш у м е р в л ӓ  ылы- 

ныт. Вавилонянвлӓ дӓ ассирнецвлӓ водный сооруженин устрой- 
ствым ньшӹ гӹц пӓленӹт, земледелим, строительный пӓшӓм ты- 
меньӹнӹт, тергеок письменностьым наукым ӹшке докышты 
ваштенӹт.

п Шумервлӓн письменность 5000 и нӓрӹ перви
■ лӓктӹн. Двуречьешты Египетыштышла кӱ дӓ 

папирус уке ылын, седӹндон шумервлӓ шунеш сиренӹт. Шун 
гӹц нӹл оголан табличкывлӓм ӹштенӹт дӓ тӹшӓкен рисунок- 
шамаквлӓм пандыдон рисуенӹт. Ш укердшӹ ти сирмӓш египет- 
ский иероглифвлӓ ганьрак ылеш.

Веремӓэртӹмӹ семӹнь писецвлӓ ӹшкӹмӹштӹн письменность- 
ыштым простаэмденӹт. Б1лӹкшӹ шунеш пандыдон сиренӹтӓт,.
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Вавилонский клинопись развиваялтмаш.
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Мардук йымы чудовищем сӹнгӓ.

рисунок-шамаквлӓ клин группышкы сӓрнӓлтӹнӹт. Клинвлӓжӹ 
каждый группышты шукы статян шӹнзен кенӹт. Знаквлӓн часть- 
шы цела шамаквлӓн значеним имеен, ик-маняр знак буквенный 
значеним получаенӹт, но нӹнӹ шукыжок пасна слогвлӓм ан- 
жыктенӹт.

Сирен шӹндӹмӹ табличкым кален шӹндӓт дӓ тӹдӹ кӱ гань 
пингӹдӹ лиэш. Знаквлӓ 500 утла ылыныт, сирӓш тыменяш пиш 
трудна ылын. Ш умервлӓ клинообразный сирмӓшӹм пашкуды
народвлӓ шукынжок заимствуенӹт.

Вавилонский клинописьым египетский иероглифвлӓ ганьок лы- 
даш трудна ылын. Тӹдӹм шукы ученый таманяр лу и разбираен 
труен шӹнзенӹт. Клинописьым лыдмаш способым Г р о т е ф е н д  
мон. Клинописьым лыдмашым яралынок англинанин Р а у л и н -  
с о н устанавливчен.

Йымы шбтеш вавилонянвлӓ небесный светилы- 
влӓм почитаенӹт; Кечӹм, Тӹлзӹм дӓ вӹц пла-
нетӹн. Вавилон главный хала лимӹкӹ, вави-

лонский жрецвлӓ дӓ кугижӓвлӓ главный йымеш местный йымым 
М а р д у к ы м ӹштенӹт, тӹдӹм цилӓ йымывлӓн кугижӓэш
объявляенӹт.

Шумервлӓ донок эче лӓкшӹ, вавилонянвлӓн миф перегӓлт 
кодын. Тӹдӹ мирын сотворени гишӓн шайыштеш: пӹтӓрижок ни 
земля, ни пӹлгон уке ылын, тангыж веле ылын. Ти тангыжшым 
Т и а м а т  чудсвкпде статяпым представляепӹт. Тӹдӹ ваштареш 
Мардук кугижӓ кредӓлӓш тӹнгӓлӹн. Тӹдӹ Тиаматым пуштын дӓ
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вӹдӹштӹш ти чудовищын кӓпшӹм пӹчкӹн шуэн. Пел кӓпшӹм 
тӹ дӹ  кӱшкӹ лӱлтӓлӹн дӓ тӹдӹ гӹц пӹлгомым ӹштен, вес 
пелжӹ гӹд землям, тангыжым дӓ рекӓвлӓм ӹштен. Варажы земля 
мычкы растени вырлыкым шӓвен, земля гӹц животныйвлӓм дӓ 
эдемвлӓм ӹштен, а вара храмвлӓм строен.

Вавилонский поэт ти мнфым пакыла сирен. Тӹдӹн рассказ се- 
мӹнь мирым ӹштӹмӹ паштек пӹлгомеш храмым дӓ Вавилон 
халам Мардук строен, тидӹвлӓн образецдон Мардукын храман 
хал ам —земля вӹлнӹш Вавилоным вуйта стройымы лин. Тенгелӓн 
жрецвлӓ Вавилон столицыштым дӓ ӹшкӹмӹштӹн Мардук йы- 
мыштым прославляенӹт.

Земледельческий Вавилоништы плодороди йымы Т а м м у з по- 
читаялтын. Таммуз гишӓн миф, Осирис гишӓн египетский миф 
статянрак ылеш. Таммуз колен дӓ подземный царствыш попазен 
манын шайыштыныт. Земля вӹлнӹ ӹлӹмӓш цӓрнен, растенивлӓ 
лӹвӹжген кенӹт. „Ку шӹтӹквлӓм земля вӹлнӹ семӓлӓ, тӹдӹ 
^ольш ы ак ӹлӹ. Земной силан владыка большы ак ӹлӹ“,манын 
И ш  т а р богиня колышы марыжы Таммуз гишӓн ойхырен мӓгӹ- 
рен попен. Тӹдӹ марыжы.паштек земля пындаш царствыш кеен. 
Зем ля  пындаштыш мирын шӹм капка вашт Иштар пиш труднан 
кеен  дӓ земля вӹкӹ Таммузым тӹнгеок труднан канден. Тӹдӹ 
толм ы кы  цилӓ природа ӹлӹж кен.

Ш укердшӹ кугижӓ-богатырь Г и л ь г а м е ш ы н  
Гильгамеш  ги- похождени гишӓн шумерский сказанивлӓ гӹц 

К 0 Г 0 П 0 9 М Ы М  составляйымы ылын.Гильгамеш „кым 
пайышты кок пайжы йымы ылын, кым пайышты ик пайжы—эдем“. 
Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн тӓнгжӹдон махань-шон подвигвлӓм ӹштен каш- 
тын: тӹдӹ левым пуштын дӓ сӓндӓлӹкӹштӹ цилӓ злойым пӹтӓ- 
рен, лудӹшлӓ великаным—дремучий кедровый лесын владыкым 
сӹнген, небесный ушкужӹмӓт сӹнген. Колыдымашын тайным пӓ« 
лӓш манын, Гильгамеш кыцелӓн мӹндӹркӹлӓ странствуяш кеен, 
тӹдӹ гишӓн поэмын пӹтӓртӹшӹштӹ шайыштмы. Но тӹдӹ ко- 
лыдымашым получаен кердте.

Всемирный потоп гишӓн кымдыкеш шӓрлен шо- 
шы преданидон связанный ылшы легенда пиш

Л б Г с Н Д а .  „ т.интересныи ылеш. У т н а п и ш т и м  докы— 
Гильгамешын благочестивый предкы д о к ы —омыныштыжы кыце- 
лӓн икӓнӓк йымы миэн, тӹдӹ гишӓн ти - легендышты шайыштмы. 
Эдемвлӓн ярдымы пӓшӓштӹ (порок) гишӓн наказымы земля вӹ- 
кӹ потопым колтымы лиэш манын тӹдӹ Утнапиштимы-м преду- 
преждаен. Утнапиштим благочестивый ылмыжы гишӓн награда 
тӓреш спасаяш желаен, йымы тӹдӹлӓн кого корабльым (ковче- 
гым ӹштӓш дӓ тӹшкӹ шӹнзӓш шуден. Утнапиштим тӹнгеок и 
ӹштен дӓ ковчегыш ӹшке сагажы семьяжым, тӹнгеок ик-маняр 
животныйвлӓ.м (тонышывлӓм дӓ дикийвлӓм) дӓ шукы йиш рас- 
тенин вырлыкым нӓлӹн.

Ир соты кайылдалын веле, тӹшӓкок шимӹ кого пӹл кузаш 
тӹнгӓльш. Пӹцкемӹш лин колтен. Всемирный потоп тӹнгӓлӓлтӹн. 
Колымаш землям ӓрен нӓлӹн. Цилӓ живой колен. Утнапиштимын
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ковчегшы веле тӹртӹм-мычаштым вӹд вӹлнӹ каштын. Куд кечӹ! 
кого штурма шалген. Шӹмшӹ кечешӹжӹ тангыж тырлен, дӓ 
ковчег кырык доран шагалын.

Вӹд пычаш тӹнгӓлмӹкӹ, Утнапнштим ковчегшы гӹц кеквлӓм 
дӓ животныйвлӓм лыктын колтен. Земляшты ӹлӹмӓш угӹш 
тӹнгӓлӓлтӹн., Ковчегышты Утнапиштим ӹшкетшӹ веле агыл 
спасаялтынат, йымы сек пӹтӓри довольный ылте. Но варажы тӹдӹ 
пуремӹн дӓ Утнапиштимлӓн дӓ тӹдӹн семьяжыланат вӓк колы- 
дымашым пуэн.

Тигр дон Евфрат рекӓвлӓн разлив лиэшӓт, Двуречьешты шӹ- 
ренок наводненивлӓ ылмыдон ти легенда лӓктӹн. Ти легендым 
народлош ты шукы вӓрежок пӓленӹт. Вараракшы тидӹм шукерд-

шӹ еврейвлӓӓт ӹшке лоштышты 
шӓренӹт.
Астрономидӓ Шумерский дӓ вави- 
математика. лонский жрецвлӓ а с- 

т р о н о м и н—небесный 
светилывлӓн движени гишӓн наукын 
тӹнгӓлтӹшӹм ӹштенӹт. Шӹдӹрвлӓн 
расположеним дӓ нӹнӹн движенин 
корнывлӓштӹм нӹнӹ яжон пӓленӹт. 
Наводнени тӹнгӓлмӹм пӓлӓш дӓ тӹ 
веремӓэш цилӓ канававлӓм дӓ пӱӓ- 
влӓм йӓмдӹлен шӹндӓш манын, ти- 
дӹжӹм пӓлӓш келеш ылын. Ж рецвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн наблюденивлӓштӹм 
храмвлӓн башнявлӓштӹ ӹштенӹт. Не- 
бесный светилывлӓн движенидон 
жрецвлӓ вуйта йымын сӧрӹмжӹм пӓ- 
лӓт дӓ анзыкыла лишӓшлыкым келе- 
сӓт ылын.

Вавилонский годышты 12 тӹлзӹ 
ылын, ;а тӹлзӹштӹ— шӹм кечӓн нӹл 
ӓрня. Ӓрнян каждый кечӹжӹлӓн пӹл- 
гомыштыш главный йымывлӓн лӹм- 
влӓм пуэпӹт. Вавилонский календа- 
рьын основывлӓ римлянвлӓ докы ван- 
женӹт, нӹнӹ вараракшы восточный 
сӓндӓлӹквлӓм воюен нӓлӹнӹт, а рим- 
лянвлӓ гӹцшӹ—кӹзӹтшӹ веремӓш- 
тӹш народвлӓ докы ванжен.

Небесный свод 24 часышты сӓрнӓ- 
леш манын вавилонянвлӓ шотленӹт. 
Каждый часышты 60 минут ылын.

Суткам вавилонянвлӓн тенге пайылымаш мӓкмӓн кечӹвлӓ як- 
теок перегӓлт кодын.

Астрономический вычисленивлӓлӓн, строительный пӓшӓвлӓ- 
лӓн  дӓ водный сооруженивлӓм ӹштӓш математикым пӓлӓш

д?ЖИ11111Г11тат111111Ш11]||и11,,,,да

Гильгамеш  сӹнгӹмӹ левдон.
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келеш ылын. Вавилонянвлӓ дӓ ассириецвлӓ г е о м е т р и м  
яжон пӓленӹт.

Астрономим дӓ математикым вавилонянвлӓн цилӓ ти пӓлӹ- 
мӓшвлӓ греквлӓ докы ванженӹт, а греквлӓ гӹц— европейский 
народвлӓ докы.
Апхитектур* дӓ Д®УРечьен населени храмвлӓм дӓ дворецвлӓм

скульвтура. ӹштӓш ир тыменьӹн. Раскопкывлӓ годым сек 
пӹтӓриокХорсабадский дворецым (Ниневи хала 

кытлашты) момы ылын. Дворецвлӓм шукыжок шун гӹц ӹш- 
тӹмӹ кӹрпӹцвлӓ гӹц строенӹт. Айыртемӹнжок ассирийский 
кугижӓвлӓн дворецвлӓ пиш яжовлӓ. Нӹнӹн стенявлӓштӹ воен- 
ный походвлӓн эпизодвлӓм дӓ мирный ӹлӹмӓшӹн сценывлӓм 
анжыитышы барельефвлӓдон цеверемдӹмӹ ылыныт. Дворецыш- 
кы пырымы ӓнгӹштӹ эдем вуян, шылдыран кого ӱшкужвлӓ 
шалгенӹт. Нӹнӹ дворецым дӓ тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓм ассириецвлӓ 
ӹнянӹмӹ злой демонвлӓ гӹц перегӹшӓшлык ылыныт. Храмвлӓ 
башньыла кузышы уступвлӓдон дворецвлӓ гӹц айырлалт стро- 
ялтыныт.

Рабвлӓ тӹжемӹн ти дворецвлӓм дӓ храмвлӓм строенӹт. Раб- 
Блӓм шукыжок ассириецвлӓдон хватен нӓлмӹ пленныйвлӓ гӹц 
погенӹт. Рабвлӓ логӹц шукынжок цепь кидӓнвлӓ ӓль кандалаан 
яланвлӓ труенӹт, весӹвлӓжӹ икӹжӓк-иктӹштӹ сага прӓжӓвлӓн 
колцавлӓ вашт чиктӹмӹ кӹжгӹ кӹртни ваштырдон пижӹктӹмӹ 
ыльтиыт. Рабвлӓ паштек вооружайымы надсмотрщиквлӓ ороле- 
нӹт. Техень сценан шукы изображенивлӓ мӓ яктенӓ перегӓлт 
кодыныт.

III. ФИНИКИЯ, ИУДЕЯ, ПЕРСИЯ.

18. Финикня.

Срсдиземный тангыжын восточный сирӹштӹжӹ Л и в а н с к и й  
к ы р ы к в л ӓ доны Ф и н и к и я ылын. Кырыквлӓ тӹштӹ вӓ- 
рӹн-вӓрӹн такгыж докы лишкок миӓт, вӓрӹн-вӓрӹнжӹ тангыж 
гӹц карангыт, дӓ тӹштӓкенжӹ, бухтывлӓм дӓ заливвлӓм ӹштен, 
сирӹшкӹ тангыж пыра. Финикийышты скотоводствым кымдан 
шӓрен колташ тӧр вӓр ылте. Кырык тӹрвлӓштӹ веле дӓ кыш- 
ты-тиштӹ заливвлӓштӹ маслиным дӓ виноградым куштенӹт. 
Ӹлӹшӹвлӓ тангыж тӹр мычкы, удобный заливвлӓштӹ колым 
кычепӹт. Изин-олен кол кычышывлӓн поселоквлӓ гӹц тишӓк 
халавлӓ кушкыныт. Но финикиецвлӓ когонжок торгейӹмӓшдон 
заннмаенӹт.

Каждый финикийский хала самостоятельный ылын 
дӓ пасна государство ылын. Каждый халашты 
ӹшкӹмжӹн кугижӓ ылын дӓ тӹдӹн сага пиш 

паян купецвлӓ гӹц совет ылын.
Финикийышты шукы раб ылын. Рабвлӓн трудышты сек ко- 

гонжок кораблгвлӓштӹ применяялтын, тӹштӹ нӹнӹ вешлӓдон 
ыдырышвлӓ ылыныт. Вешлӓдон ыдырышвлӓн пӓшӓштӹ сек
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Торгейӹмӓш дӓ  
тангыжышты  

каштиаш. Коло- 
нивлӓ.

л елеш  шотлалтын. Корабльдон кемй годым рабвлӓн бунтуйымаш 
гӹц лӱдӹн, купецвлӓ рабвлӓм корабльын бортвлӓ тервен цеп- 
ленӹт.

Каждый хала ӹшкӹмжӹн покровитель-йымыжым имеен. Йы- 
мывлӓлӓн египетский образец семӹнь пиш яжо храмвлӓм строе- 
нӹт. Халавлӓ логӹц Т и р  дӓ С и д о н  айырлалтыныт.

Финикийын почти цилӓ халаок пӹтӓри египтянвлӓлӓн, вара 
■ассириецвлӓлӓн даньым тӱлӓш принуждайымы ылыныт. Ик Тир 
хала веле постоянный даньым тӱлӹде.

Тидӹ яжон укрепляйымы хала ылын, частьшы тангыж тӹ- 
рӹштӹ, частьшы скалавлӓӓн лишнок ылшы островышты ылын. 
Тирын техень положенижӹ тӹдӹм совсемок пыраш литӹмӹ кре- 
■постьышкы сӓртен; ассириецвлӓӓт вӓк тӹдӹм нӓлӹн кердтелыт. 
Финикийский халавлӓн развиваялтмышты у эра яктешӹ X—VIII 
курымвлӓн ылын. '

Финикийышты торгейӹмӓш ир развиваялтын. 
Финикийский купецвлӓ ӹшкӹмӹштӹн сӓндӓлӹ- 
кӹштӹ гӹц колым, ӓрӓкӓм, оливковый маслым, 
кедровый лесым дӓ ремесленный изделивлӓм: ши 
гӹц дӓ охоницӓ гӹц ӹштӹмӹ ӓтӹдерӹм, ала 

тканьвлӓм шывштенӹт. Финикия айыртемӹн- 
ж ок  ӹшкӹмжӹн пурпуровый крӓскӓдон сла- 
■валтын. Ти яргата дӓ пингӹдӹ крӓскӓм 
тангыжышты Тир лишнӹ ылшы особый ра- 
ковина гӹц ӹштенӹт. Раковинывлӓм рабвлӓ 
лыктыныт, нӹнӹм финикиецвлӓ тангыж пын- 
дашкы валаш заставляенӹт. Финикиецвлӓ, 
шукы войнам ӹштӹшӹ сӓндӓлӹквлӓштӹ тен- 
геок военнопленныйвлӓм нӓлӹн, рабвлӓдон 
торгеенӹт.

Рабвлӓм, рудам, шӧртним, слоновый лум 
д ӓ  молымат финикийский купецвлӓ Средизем- 
ный тангыж мычкы цилӓ вӓре кӹчӓл кашты- 
ныт. Нӹнӹ Г и б р а л т а р с к и й  п р о л и в  
гач эртенӹт дӓ европейский сир тӹр мычкы 
северышкыла Б р и т а н и я  якте кузенӹт.
Нӹнӹ тенгеок Африкын западный сир тӹр 
мычкы каштыныт.

Корны кешӹлӓштӹ финикийский купецвлӓ Алфавитын развитижы: 
вӓш лимӹ корабльвлӓм дӓ сир тӹрӹштӹш ха-
лавлӓн дӓ солавлӓн населеним кравенӹт, мир- покшалны — древне- 
ный ӹлӹшӹвлӓм шолыш тынытдӓ нӹнӹм раб- греческийвла; вургым- 
ствышкы выжалень1Т. лашты — латинскийвла.

Финикиецвлӓ пиш яжо мореплавательвлӓ 
ылыныт. Нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹн корабльвлӓэшӹштӹ Средиземный 
тангыжын сек мӹндӹр вӓрвлӓшкӹ шоныт. Сир тӹреш корабль- 
влӓм крузаш дӓ грузым йӓстӓрӓш пристинвлӓм ӹштенӹт. Ва- 
ражы ти пристинвлӓ финикийский купецвлӓн колонивлӓшкӹ-ха- 
давлӓш кӹ сӓрнӓлтӹнӹт. Тенгелӓнлӓ торговый финикийский коло-
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Н1й л ӓ  линӹт. Нӹнӹ Средиземный тангыжын островвлӓштӹ дӓ та.н- I 
гыж сир тӹр мычкы ылыныт. Маншаш, финикиецвлӓ шукы ко -  
лонивлӓм Испанин юго-восточный сир тӹр . • чкы ӹштенӹт 
(например Малака, Кадикс дӓ молы).

Нӹнӹн сек кого ко/ :ришты К а р ф а г е н  ылын, варажы са- 
мостоятельный государство лин (Африкын северышты).

Махань-шон народвлӓдон вӓш лин, финикиецвлӓ 
Финикийский .рц народвлӓн культурым нӓлӹнӹт дӓ тӹдӹм 

культура. сӓндӓлӹквлӓшкӹ нӓнгенӹт. Финикиецвлӓ
ӹшкӹмӹштӹн литсратурыштым ӹштенӹт, тӹдӹ мӓ яктенӓ изиш 
перегӓлт кодын. У эра якте II тӹжем ин финикиецвлӓ 22 букваан 
алфавитым составляенӹт. Ти сирмӓш египетский иероглифвлӓ гӹц. 
дӓ вавилонский клинопись гӹц простарак дӓ удооиыйрак ылын.. 
Седӹндонок финикийский алфавит кымдан ь. (бн кен. Тӹдӹн ‘
основеш греческий алфавит ӹштӓлтӹн, тӹдӹ гӹцшӹ почти цилӓ ;
мол современный алфавитвлӓ ӹштӹмӹ ылыт. \

19 §. Изрӓильский дон Иудейскип кугижӓншӹвлӓ.

Изряильский дӓ Имдейский ку^ижӓншӹвлӓ П т е с т и н ы - 
Ш Т Ы  лиӓлтӹнӹт. П а . и . : С Т И Н а —Финикия Г ӸЦ  Ю.  и  востокышты 
ылшы земляӓн ӓнгӹсӹр полоса ылеш. Тӹдӹм И о  р д а н  рекӓ 
оро ^ая, гӹдӹ кырыквлӓ лолон хол.мвлӓӓн долина мычкы йога 
дД \ с в ы й т а н г ы .ж ы ш к ы йоген пыра. Ти тангыжыш- 
ты выд пиш когон санзалан ылеш, тӹштӹ живой организмвлӓ 
ӹлеп ак кердеп.

Палестннышты альпӒ.лӓ, нырвлӓ, с.гдвлӓ дӓ виноградниквлӓ 
ылман когоок агыл долинывлӓ ылыт. Суровыи дӓ чӹдӹ плодо- 
родный вӓрвлӓм ӹштӹшӹ кырыквлӓ сӓггдӓлӹк гач шукы вӓре- 
жок эргӓт.

Югышкылажы пустыньышкы сӓрнӓлтшь! лестӹмӹ дикий об- 
ласть шывшылтеш. Юрвлӓ ылмы годым ти областеш ныгыды 
шуды кушкын дӓ вольыклан яжо кӹтӹм вӓрӹшкӹ сӓрнӓлтӹн. 
Кукшы игечӹ годым шуды Лылен, дӓ ӹшкӹмӹштӹк кӹ .ӧвлӓш - 
тӹлӓн качкышым кӹчӓ.г:ӓш манын, скотоводвлӓ кырыквлӓшкӹ 
кузышашлык ылыныт.

II ' 1ӹжем и п о к ш а л  к ы т л а н  П а л е с т и н ы ш к ы  ю ж - 
Еврейский пле- ный д о н  в о с т о ч н ы й  с т е п ь в л ӓ  ;,гӹц дӓ  п у с т ы н ь в л ӓ  

^л^я^^нвл^вавпа-” '  ' е в р е й д к и й  племя.пгӓ— и з р- а и л ь т я н в л  ӓ д ӓ  
реш кредӓлкӓш. н у д  с й в л '^олыныт.  П а л е с т и н ы ш к ы  т о л м е ш -  

к ӹ ш т ӹ  '’И п.темявлӓроАВЛӓдон ӹ л ен ӹ т ;  пу с т ы н ь ы н .  
о а з и с в л ӓ ш т ӹ  с к о т о в о д с т в ы д о н  з а н и м а е н м т .  И з и н - о л е н  р о д в л ӓ  ӹш-  
к ӹ м ӹ ш т ӹ н  во.тьык к ӹ т ӧ м  у р д ы ш ы  п а т р и а р х а л ь н ы й  к о г о  с е м ь я - '  
вл ӓ э ш  ш ӓ л ӓ н е н ӹ т

Палестинышкы пырымышты годым израильтянвлӓ дӓ иуде;1влӓ 
тошты населе1.им икманяржым пуштыныт, икма! яржым по!'Оря- 
еиӹт. Занимайымы обтастьвл'^штӹ каждый племя обшиныдон 
ӹлен дӓ изин-олен земледелишкы ваяжен. Израи.' швлӓ севе- 
рышты ӹлӓш тӹнгӓльшӹт, ТӸ1ШТӸ плодородный долинывлӓ Ы Л Ы - '
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ныт. Иудейвлӓ гӹц югышкыла кырыкан областьым занимаенӹт..
Веремӓ эртӹмӹсемӹнь Средиземный тангы ж тӹ рӹ м  филистим- 

лянвлӓн воинственный племявлӓ хватен нӓлӹнӹт. Нӹнӹ П алес-  
тинын пашкуды областьвлӓшкӹ набегвлӓм ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
Израильтянвлӓ почти шӱдӹ и нӹнӹ ваштареш кредӓлӹнӹт. Ти 
кредӓлмӓш годым утларак отважный вождьвлӓ ӹшкӹмӹштӹм' 
оИзраильын кугижӓвлӓэш" провозглашаенӹт.

Еврейский племявлӓн пӹтӹнок иквӓреш лимӹ ш - 
Давиды н дЯ Со- иудейский племян ик вождьшы Д  а в и д ку- 

гижӓ годым лиӓлтӹн (у эра якте  1000 и кытлан). 
Давид филистимлянвлӓм шин шуэн дӓ нӹнӹм: 

тангыж докы поктен колтен. Вара тӹдӹ столицеш И е р у с а л и- 
м ы \! объяБЛяен. Тенгелӓнлӓ Еврейский кугижӓншӹ лин.

Давидым знать поддерживаен. Знатьшы тошты родовой ста- 
рейширырлӓ гӹц дӓ военный дружина гӹц ылын. Кугижӓ ӹш- 
кӹмжӹн воинвлӓжӹлӓн общинный земля гӹц нырвлӓм, садвлӓм. 
дӓ виноградниквлӓм шукым шӓлӓтен дӓ нӹнӹлӓн рабвлӓм по- 
дарен.

Давид колым паштек престолышкы тӹдӹн эргӹжӹ С о л о м о н 
шӹнзӹн. Тӹдӹ годым Иерусалимышты кого строительство' 
ылын. Главный иудейский йымылан—Я г в ы л а н  паян храмым 
дӓ кугижӓлӓн пиш яжо дворецым стройьшы ылын. Ти пӓшӓ 
кого расходвлӓм дӓ шукы рабочийым треваен. Тӹтеӓт лелӹ 
ылшы налогым Соломон когоэмден.

Покоряйымы населени дӓ общиныдон ӹлӹшӹ хресӓньвлӓ ӹш- 
кӹмӹштӹн пӓшӓштӹ гӹц карангдымы ылыныт дӓ кугижӓн пост- 
ройкывлӓшкӹ поктен нӓнгемӹ линӹт. Тир халан кугижӓ строй- 
калан кедрым дӓ кипарисым колтымжы гишӓн веле израильтян- 
влӓ тӹдӹлӓн пӹрцӹм дӓ оливковый маслым тулӹшӓшлык ылы- 
ныт. Изин-олен населени лошты, айыртемӹнок израильтянвлӓ 
лошты, недовольство когон кушкын.

Соломон колымыкы северный область И у д е я  гӹц каран- 
гын дӓ самостоятельный И з р а и л ь с к и й  кугижӓншӹ лин.

Палестина гач Египетым Двуречьедон ушышы 
^^полокенн торговый корны эртен. Тидӹн ярелӓ халавлӓштӹ 

рыноквлӓ линӹт, тӹшкӹ купецвлӓ ӹшкӹмӹштӹн 
товарвлӓштӹдон толыныт.

Торгейӹмӓшеш паен шӹцшӹ знать хресӓньвлӓн общинный 
землям хватен нӓлӓш тӹнгӓлӹн. Ӹшкӹлӓнӹштӹ ярал садвлӓм дӓ 
виноградниквлӓм шывшын нӓлшӹ кугижӓвлӓ пӹтӓриок при- 
мерым анжыктенӹт. Вельможавлӓ дӓ военный знать хресӓньвлӓн 
землявлӓм долгвлӓ гишӓн шывшын нӓлӹнӹт. Хресӓньвлӓ лошты- 
должник- рабвлӓ пиш ыукы линӹт. Цилӓ тидӹ хресӓньвлӓн. 
кого недовольствым ӹштен.

Кугижӓвлӓ лошты шӹренок ылшы войнавлӓ дӓ Ассириядон) 
ылшы война хресӓньвлӓн хозяйствым пӹтӹнок разоряеныт_ 
Знать  дӓ паянвлӓ ваштареш то тӹштӹ, то тиштӹ народный 
движени тӓрвӓнен.
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Израильс1сий кугижӓ ассирийский кугижЗлЗн кымалеш.

Изранльын д31 Ти веремЗн Израиль вӹкй ассириецвлӓ наступаяш 
Иудейы^и^пӹтӹ- тйнгӓлӹнӹт. б1шке лошты кредӓлмӓш дӓ Иудея- 

дон война Израильский кугнжӓншӹм слабкаэмде- 
нӹт. Тӹдӹ ассириецвлӓлӓн шукы сопротивляялт кердте. У эра 
якте 722 ин ассириецвлӓ Израильский кугижӓншӹм цилӓгеок 
воюен нӓлӹнӹт, а иудейский кугижӓвлӓжӹ ӹшкӹмӹштӹм асси- 
рийский кугижӓн „слугавлӓэш“ признаенӹт дӓ тӹдӹлӓн даньым 
тӱлӓш сӧренӹт.

Иудейский кугижӓншӹ эче иктӓ шӱдӹ и утларак ӹлен. Но у 
эра якте 586 ин Навуходоносорын войскавлӓжӹ И удейымат хва- 
тен нӓлӹнӹт. Кугижӓн дворец пыдыртымы ылын, Соломонын 
пиш цевер храмжы йылатымы лин, а иудейвлӓжӹм вавилонян- 
влӓ пленышкы нӓнгенӹт. Тенгелӓнлӓ Израильский дӓ Иудейский 
кугижӓншӹвлӓ ӹшкӹмӹштӹн независимостьыштым ямденӹт.

Древний Иудейын культурыжым шукы памятниквлӓ ан- 
жыктат. Еврейвлӓн пиш нр ӹшкӹмӹштӹн письменностьышты 
лӓктӹн. Нӹнӹн культурын главный памятникшы Б и б л и я  
ылеш. Ти книгӓштӹ еврейский литературын произведенивлӓ, 
летописьвлӓ, пиш шукы мифвлӓ дӓ мол сказанивлӓӓт ылыт. 
Библия религиозный значениӓн лин, тӹдӹм иудейвлӓ дӓ хрис- 
тианвлӓӓт „священный писани® ылеш манын провозглашаенӹт.

20 §. Персия.

Сӓн ӓлӹк дӓ на- персвлӓ Иранский плоскогорьешты
с ел е н ^  Религн' ӹленӹт. Ти пустыньын кьш пайышты кок пайжы 

пустыньывлӓ дӓ солончаквлӓ ылыныт. Тиштӹ юр 
шоэнлнэш: кӓнгӹжӹм рекӓвлӓ дӓ йӓрвлӓ кошкат. Обрабатываяш 
ярал земля чӹдӹ.

Иранын кырыквлӓ кӹртнидон дӓ вӹргеньӹдон, шукы йиш 
мрамордон, шергӓкӓн кувлӓдон паян ылыт.

Персвлӓ земледелидон занимаенӹт, просым, шожым, шӓдӓн-
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гӹм уденӹт, фруктовый садвлӓм военӹт. Плоскогорьен кымда 
тӧремвлӓштӹ скотовод-кочевниквлӓ каштыныт. Земледелецвлӓ 
дон скотоводвлӓ лошты соок шӹдӹ ылын.

Персвлӓ пуры дон злой дух ылмылан ӹняненӹт. Цилӓ пуры 
духвлӓн кугижӓэш нӹнӹ О р м у з д  йымым шотленӹт. Нӹнӹн 
преданишты семӹнь, тӹдӹн кӓпшӹ пӹлгом соты гӹц ылеш, 
тӹдӹн выргемжӹ шӹдӹрвлӓм сӓкен шӹндӹмӹ ылеш, а ӹшке 
кечӹжӹ—тӹдӹн цилӓ ужшы сӹнзӓжӹ ылеш. Злой духын йымы- ' 
жым А р м а н  маныныт. Тӹдӹ пустыньышты, соок пӹцкемӹш- 
ӹштӹ ӹлӓ дӓ Земля вӹлнӹ цилӓ худам: цервлӓм, несчастьем, 
худа поступкывлӓм ӹштен манын персвлӓ шаненӹт. Ормузд 
дон Ариман вуйта ӹшке лоштышты курым кредӓлӹт, ти кре- 
дӓлмӓш ӹжӹ пуры йымын сӹнгӹмӓшдон пӹтӹшӓшлык. Ормузд 
п аш тек  кокшыжы кечӹ соты йымы М и т р а ылын.

VI куры м  покшалын персидский кугижӓ К и р  (у эра якте 
550—529 мвлӓ) ӹшкӹмжӹн властьшы лӹвӓкӹ Иранский плоско-

горьешты ӹлӹшӹ цилӓ пле" 
мявлӓм иквӓреш ӹштен.

Нӹнӹн шотышты Персия 
гӹц северо-запатышты ылшы 
Мидия кугижаншӹм тӹдӹ во- 
юен нӓлӹн. Кир ӹшкӹмжӹн 
войскажыдон Малый Азишкы 
кеен дӓ  Э г е й с к и й  тангыж 
докы лишкок мгэн шон, тӹ- 
дӹм воюен нӓлӹн. Тӹдӹн пао1- 
тек Финикия дон Палестиным 
покоряен, а у э р а  якге 538 ин 
Вавилон халам нӓлӹн дӓтӹ ш - 
кӹ ӹнде Персин столицым 
ваштен. 525 ин Кирын эргӹ- 
жӹ К а м б и 3 Египетым во- 

' юен нӓлӹн. Тенгелӓнлӓ, древ- 
ний Востокын цилӓ сӓндӓлӹк- 

'1 влӓ персвлӓдон ик кого го- 
 ̂ сударствышкы иквӓрен. ӹш- 
тӹмӹ ылыныт.

Камбиз .олы- 
Дарий дӓ Т Ӹ 1 Ӹ Н  паштек

д реф ормыв.’/ау. 1.5. .. ^« ^  кыды-тилӹ по-
коряйымы народвлӓ Персия 
гӹц айырлен кеӓш цаценӹт. 
Дарий I Гистасп (у эра якте 

I 521—486 ивлӓ) кугижӓ годым 
пӹтӹшӹ кредӓлмӓш тӹнгӓ- 

' лӓлтӹн. Перви воюен нӓлмӹ 
» областьвлӓм Дарий угӹц Пер- 

силӓн подчиняен дӓ государ- 
ствым пингӹдемден.

- V

к . • • . 1 *

Персидский кугижӓ Дарий.
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Персия нигнамат эче техень силан дӓ паян ылте. Тӹдӹн 
границӓвлӓжӹ Инда рекӓ гӹц Сахара пустыня якте шывшылты- 
ныт. Персидский царствын сир тӹрвлӓжӹм Черный, Эгейский, 
Средиземый, Каспийский, Аральский дӓ Красный тангыжвлӓ, 
Персидский залив дӓ Индийский океан мышкыныт.

Ь1шкӹмжӹн государствыжын пнш кого территорим Дарий 
икманяр областьвлӓэш— с а т р а п и в л ӓ э ш  иайылен. Сатра- 
пивлӓм с а т р а п в л ӓ  манмы наместниквлӓ управлягньк.Подать- 
влӓм веремӓштӹ тулӹмӓш гишӓн нӹнӹ шытырланышашлык 
ылыныт. Кугижӓн податьвлӓ гӹц пасна нӹнӹ ӹшкӹлӓнӹштӹ 
пользеш населени гӹц кого налогы.м погенӹт. Сатрапвлӓ кого 
властьым имеенӹт. Нӹнӹ арестуенӹт дӓ нимахань судтеок 
эдемвлӓм казненӹт, хресӓньвлӓм „кугижӓн ровоташ кы “ покте- 
нӹт дӓ молат.

Сатрапвлӓ паштек кугижӓн тайный чиновниквлӓ— кугижӓн 
„сӹнзӓвлӓжӹ дӓ пӹлӹшвлӓжӹ" ороленӹт.

Кугижӓ сӓндӓлӹкӹштӹ полный хоза ылын. Тӹдӹн распоряже- 
нивлӓжӹ юк лыктеок выполняялтыныт. Цилӓ поддаиныйвлӓ тӹ- 
дӹн анзыл11ы цӹтӹренӹт.

Ко н ы в 1 ‘ӓ 'ӓ Персидский кугижӓншӹн цилӓ векӹ корнывлӓм 
• торгейӹ мӓш . ӹштӹ.мӹ ылын. Нӹнӹ столицым цилӓ сатрапи- 

влӓдон ушенӹт. Сек кого корпыжы Персидский 
кугижӓншӹн столица (Сузы хала) гӹц Эгейский тангыж тӹр 
якте 2 5 0 0 /сж кыташ ылын. Ти корным „кугижӓн'* маныныт. 
Тӹдӹн мычкы кугижӓн почта регулярно каштып.

Ик гӹ гӹц весӹ якте 1 —2 «ж расстоянигцты всадниквлӓ ша- 
галтымы ылыныт; нӹнӹ срочный донесенивлӓм эстафетыдон ые- 
ред.с- 'ӹт. Ик всадник ик-кок кило.мегрым пяш чӹкь кыдал 
в р 1 дӓ указым вес всадйиклӓн пуа, тӹдӹ —весӹлӓн дӓ пакыла- 
жат тенгеок. Тенгелӓнлӓ „почта“ хоть  махань сзтрапи гӹц сто- 
лица якте пиш кого расстояним кок-кым кечӹштӹ кеен. Грек- 
влӓ такеш агыл попенӹт, персидский кугижӓ ӹшке столицыш- 
Т1 ы шӹнзенок Эгейский тангыж гӹц кандымы свезӓ колым 
к.: .кеш, маныныт.

Корнынлӓ военный цельлӓн веле агыл, тӹнгеок торговый ка- 
раванвлӓлӓнӓт служенӹт. Купецвлӓ ӹшке товарыштыдои лудте- 
ок кен кердӹнӹт, корнывлӓм стража оролен. Яжон урдымы кор- 
нывлӓ ылмыдон персидский торгейӹмӓш Индидон дӓ Средизем- 
ный тангыжын государствывлӓдон налаживайымы ылын. 
Персидский ку каждый ин ӹшкӹмжӹн с.аграпивлӓ гӹц
гижӓн'богатст- '^иш когон шукы шӧр-^-ним получаен. Шӧртнин

вы влӓж ӹ . кого слитоквлӓ дворецӹн сокровищницышты пе- 
регӓлтӹнӹт. Дарий годым сек пӹтӓри шӧртни 

оксам ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. Оксан ик велӓнжӹ персидский стре- 
лок, вес велӓнжӹ—Дарий кугижӓн вортрет анжыкть мы ылын. 
Ти оксавлӓм „дариквлӓ" маныныт.

Ӹшкӹмжӹн у столица П е р с е п о л ы ш т ы Дарий пиш яж о 
дворен.. ' строен. Цнлӓ сатрапивлӓ гӹц тишкӹ шергӓкӓн мате- 
риалвлӓм кандат ылын. Египетын, Вавилонин, Финикийын дӓ
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мол сӓндӓлӹквлӓн яжо мас- 
тарвлӓ дворецым стройымаш- 
ты ровотаенӹт.1

15 тӹжем нӓр слуга цар- 
ский дворецышток ылын. Ку- 
гижӓн стража тӹжем всадни- 
кандӓ 10 тӹжем пехотинецӓн 
ылын. Кугижӓ нигнам колты- 
мы роскошьдон окружайымЫ' 
ылын; тӹдӹ шӧртнидон ыр- 
гым пурпурный выргемӹм 
чиэн. Кугижӓм ӹшкӹмӹн шу- 
лӹшдон лявӹртӓш ӹнжӹ ли 
манын, тӹдӹн докы иктӓт 
миӓш смейӹде.Сатрапивлӓ гӹд 
погымы доходын шукыжок ку- 
гижӓн дворым урдымашкы 
кеен.

Кугижӓ дӓ знать роскошь- 
ышты дӓ богатствышты ӹлӹ- 
мӹ годым, Персилӓн подчи-

И ндин природа.

няялтшы государствывлӓн ӹлӹшӹвлӓ пиш худан, пеле шужен 
ӹлӹкӓленӹт. Тагынам яжо ылшы халавлӓм кого податьвлӓ ра- 
зоряенӹт.

Персин ӹшке населенижы даньым тӱлӹде, тӹнге гӹнят хре- 
сӓньвлӓ кугижӓлӓн войскым шагалташ дӓ тӹдӹлӓн кого подар- 
кавлӓм ӹштӹшӓшлык ылыныт. Покоряйымы народвлӓм военный 
силадон веле повиновеништы урденӹт. Седӹндонок Персид- 
ский пиш кого кугижӓншӹ шукы ӹлӹде. У эра якте 330 ин 
тӹдӹ греквлӓдон воюен нӓлмӹ ылын дӓ шӓлӓнен пӹтен (Алек- 
сандр Македоыский годым).

IV. ДРЕВНИЙ ИНДИЯ.
21 §. Древний Индия. Сӓндӓлӹк дӓ тӹдӹн населени.

Индия Азин южный частьышты ылеш. Индин 
северный частьшым перви шукердӹ А р и в а р т а  

маныныт, ӓль завоевательвлӓн—а р и в л ӓ н  сӓндӓлӹк. Тӹдӹн 
север велнӹжӹ Г и м а л а й с к и й  кукшӹ к ы р ы к в л ӓ  ш ыв- 
шылтыт, а юг велнӹжӹ пустыня дон В и н д и й с к и й  к ы-  
р ы к в л ӓ .  Ти кырыквлӓдон Ариварта Индин частыны гӹц— 
Д  е к а н гӹц айырлалтеш.

Ариварта кок рекӓн— И н д ы н  дӓ Г а н г ы н  плодородный 
долинывлӓ гӹц ылын. Инд Гималайский кырыквлӓн мычаш гӹц 
тӹнгӓлӓлтеш, тӹштӹ шылышы лымвлӓ чӹнь йогыш ы потоквлӓм  
ӹштӓт. Ти потоквлӓ Индым темен миӓт. Инд вӹц притокан 
ылеш дӓ ӹшкӹмжӹн вӹдшӹм Индийский океанын западный 
частьышкыжы йоктара. Ти рекӓвлӓн плодородный долиныжым 
П я т и р е ч ь е  (Пенджаб) маныт.

Гималайский кырыквлӓ гӹцок Гангат йога, тӹдӹ Индийский
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океанын северо-восточный частьышкыжы вазалеш. Ганг Ари- 
вартышты, утларак  кымда дӓ плодородный кокшы долиным 
ӹштӓ.

Индин природыжы ӹшкӹмжӹм пиш цевержӹдон дӓ улыжы- 
дон цудейӹктӓ. Ш укердок вӓк Индия вӹкӹ цудӓвлӓӓн сӓндӓ- 
лӹклӓ анженӹт. Тӹдӹн эртӓш литӹмӹ бамбук тӹшкер кушкын 
шагалшан пиш кого шӹргӹвлӓштӹжӹ шукы йиш зверьвлӓ дӓ 
ядовитый кӹшкӹвлӓ каштыт.

Тропический хӹдӹртӹшӓн юрвлӓ дӓ.-штурмавлӓ, Индын дӓ 
Гангын вӹд приваялтмашвлӓ Индишты ӹлӹшӹвлӓлӓн колыма- 
шым дӓ разрушеним канденӹт. Цилӓ тидӹ природа анзылны 
нӹнӹн лӱдмӓшӹм шачыктен.

икеА

Индапрасчга Гаӱразаннарах|илавассӱ^*«^, 
Айоди"

.цЭллора

.•^ ^^^Ц ар ссво  М агадх*

ящ ж Гра-ница объепияенного 
иарстяа Инлэ м Ганга

—> ^ С р ан и и ы  царсгва Ашоки

Масштаб 
# 0 0  0  2 0 0  4 0 0  имо. Цейло

Древний Индин карта.
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Аривлӓ. Д арвид- 
влӓм порабо- 

щайымаш.

Ш укердшӹ веремӓнок Индишты д р а в и д- 
Д равидвл . в л ӓ н племявлӓ ӹленӹт. Инд долинын южный 

частьыштыжы ӹштӹмӹ археологический раскопкывлӓ нӹнӹн ку 
гӹц дӓ кӹрпӹц гӹц стройымы шукердшӹ сооруженивлӓм 
(храмвлӓм, ӹлӹм томавлӓм), кодшы водопроводвлӓм, ороситель- 
ный каналвлӓм, олицӓштӹш вӹд йогымы каналвлӓм, ӓтӹдерӹн 
сакой статян хӓдӹрвлӓм, статуэткывлӓм дӓ тенгеок шӧртни гӹц 
дӓ ши гӹц ӹштӹмӹ изделивлӓм анжыктенӹт. Археологический 
памятниквлӓ лошты древнедравидийский сирмӓшӹн образецвлӓ- 
мӓт—куэш, шунеш, слоновый луэш ӹштӹмӹ надписьвлӓм мо- 
мы. Ти надписьвлӓм ученыйвлӓ лыдын кердтелыт эче.

Инд долинышты дравидвлӓ пӹтӓришӹ культурный арод 
ылмым раскопкывлӓ годым ӹштӹмӹ пачмашвлӓ анжыктат. Нӹ- 
нӹн когон развиваялтшы техника дӓ подневольный населенин 
труддон ӹштӹмӹ когр богатство ылын.

У эра якте II тӹжем иштӹ Инд долиным ӹш- 
кӹмӹштӹм „а р и в л ӓ “, вес семӹньжӹ „благо- 
родныйвлӓ", ӓ;.и властительвлӓ маньш лӹмдӹшӹ 
народ воюен нӓлӹн. „Д а с и в л ӓ “, вес семӹньжӹ 

рабвлӓ манын лӹ.\1дӹмӹ покоряйымы народ гӹц айырлалташ нӹ- 
нӹ ӹшкӹмӹштӹм тенге маныныт.

Аривлӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ дравидвлӓм подчиняенӹт дӓ нӹнӹм 
рабвлӓшкӹ сӓртенӹт. У властительвлӓ дравидский культурым 
нӓлӹнӹт. Нӹнӹ Инд долинеш икманяр изи государствывлӓм 
ӹштенӹт. Каждый государствым вуйлалтымашты р а д ж а ман-

мы кугижӓ шалген. Войнавлӓ го- 
дым ти изи государствывлӓ ик 
кого государствышкы иквӓреш 
ушненӹт, дӓ тӹнӓм правителеш 
м а г а р а д ж а  („кого кугиж ӓ“) 
шагалын. Раджавлӓ войнавлӓм 
виденӹт дӓ государствым упра- 
вляенӹт.

Аривлӓ дон дасивлӓ лоштышы 
кредӓлмӓш гишӓн, войнавлӓ ги- 
шӓн, Индин сек ир периодшы 
гишӓн пиш шукердшӹ индий- 
ский сказанивлӓ гӹц мӓ пӓленӓ. 
Ти сказанивлӓн дӓ йымывлӓ ги- 
шӓн мифвлӓн собрани „ В е д ы “ 
манмы лӹмдон пӓлӹ ылеш.

Н асе.енин  Индишты шукы
занятивлӓ. махань-шон пле-

мявлӓ ӹленӹт. 
Вараракшы нӹнӹ цилӓнӓт и н- 
д у с  в л ӓ манмы общий лӹмдон 
пӓлӹ линӹт. Индусвлӓн главный 
занятишты скотоводство  дӓ зем- 
ледели ылын. Ышкалвлӓм вой-

<

И н д р а  йымы кым вуян сл о н  вӹлнӹ.кымиымы
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ымаш пӹтӓриш вӓрӹм нӓлӹн. Ышкал священный вольыкеш ш о т-  
лалтын дӓ кого почетышты ылын. Пасна хозавлӓн паян ылма- 
п'-.,ииты ышкал шотдон висӓлтӹн. Ышкалвлӓ гишӓн ӹштӹмӹ. 
войнавлӓ гишӓнӓт вӓк индийский легендывлӓ шайыштыт.

Земледелим шӓрӓш манын Инддолинеш оросительный канал- 
влӓ ӹштӹмӹ ылыныт. Нырвлӓэш шожым, рисым уденӹт, а в а -  
раракшы хлопокым кушташ тӹнгӓлӹнӹт.

Ш укердшӹ народвлӓ хлопок гишӓн сек пӹтӓрижок индусвлӓ 
гӹц пӓленӹт.

Р елиги  Ш укердшӹ индусвлӓн главный йымышты И н д- 
р а ылын. Индийский сказанивлӓштӹ Индра йы- 

мы хӹдӹртӹ1шӹм ӹштӹшӹ, юрым пушы, Индын вӹдӹм темӹ- 
шӹ ылеш манын шотлалтын. Земля вӹлнӹ цилӓ ӹлӹшӹлӓн 
Индра ӹлӹмӓшӹм пуа манын индусвлӓ шотленӹт. Индра гӹц 
пасна вес йымы—С у ш н а —вуйта ылын, тӹдӹ кукшы игечӹм 
дӓ вӹд ылтымашым анжыктен. Ти кок йымы соок икӹжӓк- 
иктӹ лоштышты шӹдӹн ӹленӹт. Индра дон Сушна гӹц пасна 
тыл йьшы А г н и, пӹлгом йымы В а  р у н а дӓ изирӓкмол йымы- 
влӓ почитаялтыныт.

Индийский сказанивлӓ семӹнь, йымывлӓ Г и м а л а й с к и й  
к ы р ы к в л ӓ мычашты, сек утлажок нӹнӹ логӹц сек кӱкшӹ 
ылшы кырыь мычашты—Г а у р и з а н к а р ы ш т ы  („Лучезар- 
ный к...,.ык‘‘ манмы лиэш) ӹленӹт.

22 §. Браманвлӓн государство. Индишты кастовый строй.

Индишты арпвлӓ Ганг долиным воюен нӓлмӹ 
Воинвлӓ^дӓ^бра- родым силан дӓ паян в о и н в л ӓ н  группа айыр- 

лалтын. Нӹнӹн кидӹштӹ шукы земля, военный 
паян добыча дӓ покоряйымы народвлӓ гӹц пиш шукы рабвлӓ 
ылыныт.

Ганг долиным воюен нӓлмӹ паштек кого государствывлӓ 
лиӓлтӹнӹт дӓ тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ мирный ӹлӹмӓшкӹ ванженӹт. 
Воинвлӓ сага б р а м а н-ж р е ц в л ӓ выдвигаялтыныт. Пӹтӓри 
нӹнӹ йымывлӓн верховный служительвлӓ веле ылыныт. Вара- 
жы, религиозный обрядвлӓ исполняйымашым веле агыл, куги- 
жӓн законвлӓм провойымашымат нӹнӹ анжаш тӹнгӓлӹнӹт. 
М анун законвлӓ. Браманвлӓ „М а н у н законвлӓн сво_дым“ сире- 

нӹт. Браманвлан тн священный книга обществен- 
ный стройын правилывлӓм дӓ браманский йымывлӓм почитайы- 
машын обрядвлӓм сирӓ. Тӹ правилывлӓ  ̂ семӹнь, эдемвлӓ нӹл 
пасна разрядеш, ӓль к а с т е ш пайылалтыт.

„Манун законвлӓштӹ" попалтеш: главный йымы Брама ӹш- 
кӹмжӹн ышмажы гӹц б р а м а н в л ӓ н  кастым ӹштен, ӹшкӹм- 
жӹн кидвлӓжӹ гӹц— в 0 и н в л ӓ н кастым, ӧрдӹж лувлӓжӹ 
гӹц— 3 е м л е д е л е ц в л ӓ н кастым, а ялвлӓжӹ гӹц— р а б- 
в л ӓ н  кастым. Эдемвлӓм кастывлӓэш тенгелӓ пайылымаш 
йымыдон ӹштӹмӓшеш шотлалтын. Седӹндон браманвлӓм пӹтӓ- 
ришӹ дӓ Бысший кастаэш шотлаш келеш ылын.
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Воинвлӓ кокшы каста ылыныт. Нӹнӹ государствым защи- 
щаяш, порядокым перегӓш дЗ войнашты храбрый лиӓш обязан 
ылыныт. Земледелецвлӓ браманвлӓлӓн дӓ воинвлӓлӓн ӹлӓш керӓл 
цилӓ продуктвлӓм ӹштӹшӓшлык ылыныт. Остаткаэшӹжӹ раб- 
влӓ свободный ылшы высший кым кастым обслуживайышаш- 
лык ылыныт. Нӹнӹм когон, нима ӹжӓлӓйӹдеок наказываенӹт, 
дӓ закон семӹнь нӹнӹм пушташат лиэш ылын.

Браманвлӓн господство годым индийский кым йымым айыр- 
темӹнок почитаенӹт: Б р а м а— созиданин йымы, В и ш н у— пе- 
регӹмӓш йымы дӓ Ш и в а—разрушайымаш йымы. „Манун за- 
конвлӓ" йымывлӓлӓн жертвоприкошеним ӹштӓш дӓ пиш шукы 
тыгыды обрядвлӓм соблюдаяш шуденӹт.

Брӓманский строй, браманвлӓм возвышайымаш дӓ йымывлӓм 
почитайымаш покшал дӓ ӱл Гангышты устанавлпваялтын. Ти 
рекӓн ӱл вуйыштыжы кого государство М а г а д х а  ылын. 
Браманвлӓн власть куш.мы семӹнь Магадхан населени силанрак 
пӹзӹртӹмӹ дӓ экспоатируйымы лиӓш тӹнгӓлӹн. Седӹндон Ма- 
гадхашты мол вӓрвлӓштӹш гӹц анзыц браманвлӓ ваштареш вы- 
■ступленивлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Кугижӓвлӓм шӹрен вашталтымаш ти 
государствын ӹлӹмӓштӹ обычный явлени ылын.

23 §. Буддизм. Индмм воюен нӓлмӓш.
Индишты браманский стройым сӹмӹрӹмӓш буд- 

Буддан проис- дийский манмы ученим кымдан шӓрӹмдон свя-
хожденнжы. зан ылеш. Предани семӹнь, ти ученим Б у д д а  

проповедываен.
Буддан пронсхожденнжы гишӓи дӓ тӹдӹн тымдымашыжы 

лӓкмӓш гишӓн легенда мӓлӓннӓ теве мам шайыштеш. Гималаи
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дон  Ганг кырыквлӓ ӓнгӹштӹ ш а  к и й в л ӓ н  племян когоӧк 
агыл государство ылын. Ш укердшӹ преданишты попалтеш, ша- 
кийвлӓн сӓндӓлӹкӹн раджан эргӹжӹ шачын. Тӹдӹ пиш шаны- 
шӹ, серьезный тетя ылын дӓ ӹлӹмӓшӹн сакой вопросвлӓдон 
ир интересуяш тӹнгӓлӹн. Образованим пиш яжом тӹдӹ 
получаен. Кугижӓн 39 иӓш эргӹжӹ дворецыы дӓ ӹшке семья- 
жым коден, мӹндӹр странствованишкы кеен. Ш акья-Муни— 
странствованижӹ годым тӹдӹм тенгелӓнлӓ . маныныт— эдемвлӓм 
кастывлӓэш пайылымаш гишӓн браманвлӓн тымдымашланат дӓ 
браманский йымывлӓлӓнӓт ӹнянӹде. Тӹдӹ пустыньышты ӹлӓш 
тӹнгӓлӹн дӓ эдемвлӓн ӹлӹмӓш гишӓн шанен. Остаткажым, ле- 
генда попымы семӹнь, шукы и шанымы паштек Шакья-Муни 
тӹдӹм мучыйышы вопросвлӓэш цилӓэшок ответым мон. Тӹ ве- 
ремӓ гӹц тӹдӹ Б у д д а э ш, вес семӹньжӹ „Просветленныеш* 
(истиным мошеш) лӹмдӓлтӓш тӹнгӓлӹн.

!^уддан тымдымаш семӹнь, тӹ ӓль вес кастыш- 
Б уддан  тымды- .ру ылмыштым анлсыдеок, цилӓ эдемвлӓ икань 

ылыт. Сакой желани гӹц, сакой деятельность 
гӹц отказымашым Будда сек кого добродетелеш шотлен. Тӹ- 
дӹн ученижӹ семӹнь, высший счастье н и р в а н а, вес семӹнь- 
жӹ вовсеок нимат ӹштӹдӹмӓш дӓ шанымаш (созерцани) ылын.

Буддан проповедьшы браманский насили ваштареш дӓ ӱл 
кастывлӓм угнетайышы кастовый строй ваштареш виктӓрӹмӹ

I

ш
Будда статуяан ннднйсквй трам.
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ылын. Тенге гӹнят, тӹдӹ ӹлӹмӓшӹм яжоэмдӓш открытый кре- 
дӓлмӓшкӹ ӱжте, а анеш, угистенныйвлӓлӓн ти кредӓлм ӓш  гӹц 
отказаш дӓ ӹшкӹмьгштӹн подневольный положеништыдон ми- 
рейӓш засгавляен, вет Будда бездеятельный лиӓш ӱжӹн. Бра- 
манвлӓн насилидон недовольный ылшы народым равенствын 
идея привлекаен. Седӹндон буддизм народ лошты когоншӓрлен.

Айыртемӹнок шукы последовательвлӓм буддизм Магадхаш- 
ты имеен, тӹштӹ населени нӹнӹм угнетайышы браманвлӓ ва- 
штареш когон настроенный ылын. Варажы буддизм Магадхаш- 
ты господствуйышы тымдымаш лин. Кугижӓвлӓ тидӹлӓн пок- 
ровительствуяш тӹнгӓлӹнӹт. Нӹнӹ Буддан кого статуян мо- 
настырьвлӓм дӓ храмвлӓм строенӹт, буддийский тымдымашым 
пальмовый ӹлӹштӓшвлӓэш сирӓш шӱденӹт.

Индин кушмашлан ти периодын иноземный завое- 
ванивлӓ гӹц лӱдӹш лин, пӹтӓри персидский 
кугижӓ Дарий вец, а вараракш ы—македонский 

кугижӓ А л е к с а н д р  вец. Александр Македонский цилӓ Инд 
долиным воюен нӓлӹн, тӹнге гӹнят, Магадхан кугижӓншӹ якте 
тӹдӹ толын шоте. Тӹдӹн янгылышы войскывлӓжӹ токышты 
кеӓп гергенӹт.

‘ Ш укыштат агыл Индишты греквлӓ ваштареш народын кого 
двйжени тӹнгӓлӓлтӹн, тӹдӹм Ч а н д р а г у п т а  лӹмӓн вождь 
вуйлалтен (у эра якте 310—291 ивлӓ).

»

Скалавлӓ гӹц роэшт ӹштӹмӹ древнеиндийский храм.



Чандрагупта греквлӓн кодшы|войскавлӓм ноктен 
андрагупта. колтен дӓ ӹшке властьшы лӹвӓкӹ Индин дӓ 
Гангын цилӓ сӓндӓлӹквлӓм ик кого государствышкы ушен. 

Чандрагуптын силан ылмыжы гишӓн тӹдӹн пиш кого армижы 
дорцын пӓлӓш лиэш, предани семӹнь 600 тӹжем эдемӓн нехо- 
та, 30 тӹжем эдемӓн конница дӓ 9 тӹжем слон ылын. Ь1шкӹм- 
жӹн кугижӓншӹн столицеш тӹдӹ П а т а л и п у т р а  халам ӹш- 
тен, тӹшӓк пиш цевер дворецвлӓм дӓ буддийский храмвлӓм 
строен.

Греческий нутешественниквлӓм ӹшкӹмӹштӹн цевержӹдон 
айыртемӹнок Паталипутрашты ылшы кугижӓн дворец цӱдейӹк- 
теи. Тидӹ пиш кйго здани ылын, тӹдӹн главный пырым вӓр- , 
влӓштӹжӹ шукы колоннывлӓ ылыныт. Колоннывлӓжӹм шӧртни- 
дон чиӓлтӹмӹ виноград арлыквлӓдон дӓ ши гӹц опталмы кек- 
цлӓдон цеверемдӹмы ылын. Кынам кугижӓ торжественный це- 
ремонивлӓ годым дворец гӹц лӓктӹн, тӹдӹн паштек жрецвлӓ, 
свптыжы дӓ музыкантвлӓ веле агыл лӓктӹнӹт, эче когоракын 
пышностьым анжыкташ манын тенгеок тымдымы леввлӓм, тигр- 
злӓм, нантервлӓм дӓ слонвлӓм лыктыныт.

К вестьянство  Войскам дӓ пышный дворым урдаш шукы сред- 
■ ство келеш ылын. Ти средствовлӓм шукыжымок 

Индин земледелидон заниыайышы населени гӹцногенӹт. Хресӓнь- 
влӓ общинывлӓдон ӹленӹт. Нӹнӹ иквӓреш каналвлӓм дӓ плоти- 
навлӓм анженӹт. Каждый хресӓнь пӓсна участокым ровотаен, но 
тӹдӹм выжален ӓль завещаен кердте. Вольыкым общий кӹтӹм 
ВӓрӸ1Ш ТӸ кь1тенӹт.

„ , Магадха кугижӓншӹн расцвет годшы периодаш
А Ш О К ӓ .  . . . .  * уостатка кугижӓжы раджа А ш о к а ылын (у эра 

якте 273— 137 ивлӓ). Тӹдӹн гӹц мӓ яктенӓ скалавлӓэш роэн 
шӹндӹмӹ расноряженивлӓ дӓ записьвлӓ перегӓлт кодыныт. Тьхдӹ 
буддизмын кого носледователь ылын дӓ буддизмым государст- 
венный религиэш объявляен. Тӹдӹн годым буддийский тымды- 
машын свод ярыктенок составляйымы дӓ пальмовый ӹлӹштӓш- 
влӓэш сирӹмь! ылын. Тӹдӹн колымыжы паштек ӹшке лошты 
кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн дӓ Магадха государство кым частеш 
шӓлӓнен. Изин-олен тӹдӹм вес народвлӓ воюен нӓлӹнӹт.
Индин к ул ы ур а  ДР^^иий Индия когон развиваялтшы культурым 

имеен. Тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ а л ф а в и т н ы й  
с и р*м ӓ ш ӹ м д ӓ  г р а м м а т и к ы м  пӓленӹт. Главный про- 
изведенивлӓ литературный йӹлмӹдон сирӹмӹ ылыныт, 
тӹдӹм с а н с к р и т  маныт. Ти йӹлмӹдон „Веды“, ,С в о д  
законов М аьу“ дӓ древний кок великий поэмывлӓ: „М а- 
х а б х а р а т а “ дӓ „ Р а м а я н а “ сирӹмӹ ылыныт. Ти поэмы- 
влӓштӹ когонжок геройвлӓн подвигвлӓ гишӓн, нӹнӹн походвлӓ 
дӓ завоеванивлӓ гишӓн шайыштмы.

Индишты тенгеок архитектура кого развитим получаен. Ти- 
дӹ мӓ яктенӓ перегӓлтшӹ скалавлӓэш роэн ӹштӹмӹ храмвлӓн, 
статуйвлӓн дӓ сакой изображенивлӓн кодшы гӹц каеш. Индиш- 
ты тенгеок наукывлӓӓт развиваялтыныт; высший наукывлӓн ик
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наукешӹжӹ математика шотлалтын. Арабский цифрвлӓм арабвлӓ 
Европышкы Индия гӹц передаенӹт.

Санскритский сирмӓш.

V. ДРЕВНИЙ КИТАЙ,

24 §. Сӓндӓлӹк дӓ тӹдӹн населенн.

К ита • яни- Китаецвлӓ Х у а н х э  д о н Я н ц з ы  кок рекӓп. сир тӹр
оода '  '<ь1чкы кого прострапствым занимаенӹт. Ти кок рекӓ шу-
^ ■ кердшӹ китаецвлӓ ӹлӹмӓштӹ тӹхень значенимок име-

[ енӹт, маханьым Нил Егииетлӓн, Тигр дон Евфрат Месопотамилӓн ӓль Инд
дон Ганг Индилӓн.

Вӹд теммӹ годым (кӓнгӹжӹм дӓ шӹжӹ тӹнгӓлтӹшӹн) Хуанхэ йогымы 
корныжым вашталга дӓ тӹдӹн долинышты ӹлӹшӹ эдемвлӓн ӹлӹмӓшлӓн дӓ 

1 хозяйстваштылан кого лӱдӹш ылын. Китайский хресӓнь рекӓн сир тӹрӹм ук-
ренляйымаш гишӓн соок шытырланышашлык ылын.

.Хуанхэ* шамакым сӓрӹмӹкӹ „Сары рекӓ* лиэш. Ӹшке йогыжыдон доли- 
нышкы шукы дӓ пиш плодородный илым кандаат, тӹдӹм тенге лӹмденӹт. 
Плодородный почвын ланзыжы (лесс) рекӓн цилӓ долиным мӱден, кыды вӓр- 
влӓштӹжӹ когон келгӹнок шӹнзӹн. Китаецвлӓ тӹшӓкен пещерым-ӹлӹшвлӓм 

I йштенӹт, тӹштӹ телӹм шокшы, кӓнгӹжӹм юалгы ылын. Лесс ланзан почвы-
! шты техень ӹлӹшвлӓм даже таманяр ярусанымат ӹштенӹт.
' Весӹ, кужырак кытан Янцзы рекӓӓт -в е с  статянжы эче .Кловой рркӓ*
I  Манмы—тӹнгеок шукы плодородный илым канден. Янцзы рекӓн долинышты
‘ эдемвлӓ Хуан-хэн долинышгыш гӹц поздаракын ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Каналвлӓ Хуанхэ дон Янцзы рекӓвчӓ земледелилӓк веле агыл, судо-
ходствыланат кого значениӓн ылыныт. Нырвлӓм орошаяш. 

китаецвлӓ ӹштӹмӹ каналвлӓм сообщени корныланат шукердок пользываенӹг
Вараракшы пасна каналвлӓм иктӹш ушенӹт, дӓ ӹшкӹмжӹн величинажы- 

дон цӱдейӹктӹшӹ . Великий канал* лин. Китаецвлӓ тӹдӹм у эра якте VI ку-
рымын строяш тӹнгӓлӹнӹт дӓ пиш кужын строенӹт. Варажы ти канал Хуанхэ

дон Янцзым ушен. Кӹзӹтшӹ веремӓн тӹдӹн кытшы тӹжем километр гӹцӓт 
утла ылеш. .Великий канал* щухердшӹ Кигайын исторический достоприме- 
чательностьвлӓ шотышты ылеш.

Н аселени Ж елтый рекӓн покшал течени мычкы ӹлӹшӹ китайский
п лем явлӓ-п и ш  шукердшӹ народ ылыт. Тишкӹ пересе- 

I ляялтшы махань-шон племявлӓдон китаецвлӓлӓн шӹренок воюяш в'ӓрештӹн,
I тидӹ махань-шон преданивлӓ гӹц каеш. Махань-шон китайский племявлӓ шу-
, кы наречивлӓдон попенӹт. Кыды-тидӹ наречивлӓжӹ кӹзӹтшӹ китайский йӹл-
; мӹштӓт перегӓлт кодыныт.

Ш укердшӹ китаецв.1ӓн главный занятишты з е м л е д  е л и ылын. Китаецвлӓ 
! каждый земля лаштык верцок пыт кредӓлӹнӹт. Землям обрабатывайымаш дӓ

тӹдӹм каналвлӓн вӹддон орошайымащ земледелецвлӓн тытыштымы заботыш- 
ты ылын. Китаецвлӓ й ӹ р ӓ н  к у л ь т у р ы м  пӹтӓри применяяш тӹнгӓлшӹ- 
влӓ годымок тӹнгӓлӹнӹт. Тӹдӹ кого пӓшӓм терген, вет самшудывлӓм цилӓ 
саилен миӓш дӓ шӹндӹмӹм ыраш келеш ылын. Но зато вараж ы рисӹщТтлод- 
длӓн  дӓ овощвлӓн урожайышты яжо лиэш ылӹн.
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Китанышты пешеран ӹлӹм варвл2. V
Китайекий земледелецвлӓн ӹлӹмӓштӹштӹ ш е л к о в о д с т в о  кого ролян 

ылын. Пиш шукердок эче Китайышты тутсвый пу шӓнгӹвлӓм шӹнденӹт дӓ парсы- 
ным ӹштӹшӹ шукшвлӓм военӹт. Китаецвлӓ парсыным ӹштӓш ир тыменьӹ- 
нӹт. Нӹнӹн парсын материштӹ качествыдон пиш яжоэш шотлалтын дӓ Китай 
гӹц ӧрдӹштӹ мӹндӹрнӓт тӹдӹм пӓленӹт. Китай шукыжок Индидон торгеен. 
Мопетвлӓ лӓкмешкӹ сӓндӓлӹкӹштӹ окса вӓреш шукыжок металлический кӹ- 
зӹвлӓ ылыныт.

Китайекий ремесло гишӓн мӓ пу гӹц, кӱ гӹц дӓ лу гӹц пиш яжон’пӹчке- 
ден ӹшгӹмӹ предметвлӓм анжен попен кердӹнӓ, дӓ тӹнгеок Оронза гӹц дӓ 
шун гӹц ӹштӹмӹ причудливый украшениӓн посудавлӓм анжен попен кер- 
дӹнӓ. Вараракшы китаецвлӓ фарфоровый дӓ фаянсовый посудавлӓм ӹштӹыӓш- 
дон лӹмлӹ ылыныт. _  !>

Китаецвлӓн шукердшӹ веремӓштӹш хозяйствашты дӓ ӹлӹмӓшӹштӹ гишӓн 
утларакш ок раскопкывлӓ годым мо.лы кодшы посуда гӹц, быт дон культын, 
предметвлӓ гӹц мӓ пӓленӓ. Ти паыятниквлӓ Китайышты ремесло дон хозяйство 
ӱлӓ кого уровеньыш кузымым анжыктат.

Йӹрӓи культура.
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25 §. Китайын^^пиш шукердшӹ историжӹ. Чжоун, Циньӓн дӓ
Ханьын периодвлӓ.

8 1ЧЖОУН п е о и о д ^ т  Китайский‘”государство, предани семӹнь, 5 тӹ- 
(у эра якте 1122'"  ̂ нӓрӹ перви лиӓлтӹн. Китайышты пӹтӓ-
и^гӹц 256|и якте). риш правительвлӓ лошты иктӹжӹ X у а н д и 

ылын, тидӹ „Ж елтый властитель" манмы лиэш 
{Желтый рекӓ мычкы землявлӓм воюен нӓлӹн каштшы). Китай- 
ын пиш шукердшӹ период гишӓн мӓ яктенӓ китайский лето- 
письвлӓштӹш махарь-шон шукы сказанивлӓ дӓ раскопкывлӓ го- 
дым момы шукы археологический памятниквлӓ кодыныт. Т ипа- 
мятниквлӓм изучаен мимӹдон веле китайский историн пиш шу- 
кердшӹ йериодвлӓ изин-олен пӓлӹмӹ лин миӓт (например Инь- 
Шан период). Утларак достоверный дӓ изучаен лӓкмӹ Китайын 
историжӹ Ч ж о у с к и й  п е р и о д  гӹц тӓнгӓлӓлтеш.

Чжоуский период Хуанхэн покшал дӓ ӱл теченишты ылшы 
изи кугижӓншӹн историжӹ ылеш.

Чжоу династин кугижӓвлӓн кого владенивлӓштӹ ылыныт. 
Кугижӓн земляжӹ таманяр шӱдӹ километр окружностян ылын 
дӓ кӹртнидон паян ылын. Предани семӹнь, тӹдӹ кугижӓншӹн 
покшалныжок ылын дӓ йӹрвӓшок князьвлӓн дӓ кугижӓн санов- 
никвлӓн владенивлӓдон ӓрӹмӹ ылын. Техень расположени ылы- 
нат, варажы китайский государствым „Срединный кугижӓншӹ“ 
маныныт. Тӹдӹн столицыжы Л о я н  хала лин.
№ «Кугижӓ дӓ лишӹл эдемвлӓжӹ пиш роскошный ӹлӹмӓшӹм 
ӹленӹт. Нӹнӹ ӹшкӹлӓнӹштӹ пиш яжо дворецвлӓм дӓ храм- 
влӓм строенӹт: придворныйвлӓм, слугавлӓм дӓ рабвлӓм шӱдӹ- 
дон урденӹт. Нӹнӹ веремӓштӹм войнавлӓштӹ, йӱмӓшвлӓштӹ 
дӓ охотничаен каштмашты эртӓренӹт. Кугижӓ ӹшкӹмжӹн дру- 
жиныдон кого колесницывлӓдон шӹренок пашкуды кугижӓншӹ- 
влӓшкь! набегвлӓм ӹштен, тӹнгеок ӹшке хресӓньвлӓжӹмӓт 
кравен.

Тытыш теок лишӹ войнавлӓ, хресӓньвлӓн дӓ покоряйымы 
племявлӓн восстанивлӓ Чжоу кугижӓвлӓн властьым слабкаэмде- 
нӹт. У эра якте 842 ин народын возмущени лимӹдон Л и-в а н 
кугижӓ Чж оу династи гӹц карангден шумы лин.

Центральный власть изин-олен слабкаэмӹн. Знать лошты 
земля верц соок кредӓлмӓш кеен. Ти кредӓлмӓш шукы шыв- 
•шылтын, дӓ Чжоу государствым шӓлӓнӹмӓшкӹ нӓлӹн миэн. У 
эра якте 250 и кытлан ти династин остатка кугижӓжӹ каранг- 
дымы лин. Земля верц, ӹшке власть 'Лӹвӓкӹ Китайым иквӓреш 
ӹштӹмӹ верц князьвлӓн пиш кого кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн.

Ти веремӓн Чжоу гӹц западышты ылшы Ц и н ь  область 
когон анзык лӓктӹн.

Цинь княжествын силангмыдон связанный ылшы 
У периодым Китайын историшты Ц и н ь с к и й  

-хуан ди . маныт (у э р а я к т е 2 5 6 —206 ивлӓ). Ц и н ь
областьын вождьвлӓ знатьын ӹшке лоштыштыш кредӓлмӓшӹм 
•воспользываеяӹт дӓ изин-олен ӹшкӹмӹштӹн властьлан цилЗ
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Древнекитайский кавалери.

князьвлӓм подчиняйӹктӓш тӹнгӓльшӹт. Нӹнӹ пашкуды племя- 
влӓм покоряенӹт, тӹнгеок Янцзы гӹц югыштышы землявлӓм 
хватенӹт дӓ Китайын верховный властьым ӹшке кидӹшкӹштӹ 
йзин-олен нӓлӹн миэнӹт.

Циньский государствын пьыӓриш могущественный кугижӓ- 
жӹ Ц и  н ь-ш и-х у а н д и ылын. Тидӹм императореш п р о в о з - . 
глашаенӹт (у эра якте 221— 210). Тьщӹ кого реформывлӓм ӹш- 
тен манын шотлат. Тӹдӹ пасна правительвлӓн дӓ сановниквлӓн 
самостоятельностьым пӹтӓрен, нӹнӹм ь1шкӹмжӹн властьшылан 
подчиняйӹктен. Кугижӓн власть кидеш иквӓреш ӹштӹмӹ цилӓ 
землям тӹдӹ 36 административный округвлӓэш пайылен. Каждый 
округеш Цинь-ши-хуанди наместниквлӓм шагалтен. Наместник- 
влӓм осовын доверенный эдемвлӓ анженӹт, нӹнӹ цилӓ гишӓнок 
кугижӓлӓн доложенӹт.

Цинь-ши-хуанди военный реформымат ӹштен. Китайский го- 
сударствым север гӹц гуннывлӓ тытыштымы беспокоенӹт, тӹн- 
геок Средний Азия гӹц Китайыш кредӓл пырышы народвлӓ 
беспокоенӹт. Лелӹ колесницывлӓӓн тошты войска кочевниквлӓм 
сӹнген кердте. Цинь-ши-хуанди куштылгы дӓ подвижной кава- 
лерим ӹштен.

Первиок эче строяш тӹнгӓлмӹ „Великий китайский стенялӓ- 
нӓт“ тӹнгеок тьщӹ кого вниманим пиштен. Ти стеням север 
вецӹн кочевниквлӓ гӹц зашишаялташ ӹштенӹт. Предани се- 
мӹнь, тӹдӹм ӹштӓш 400 тӹжем эдемӓт утла керӓл лин. Зем- 
ледельческий населени вӹкӹ лелӹ повинностьым налагаенӹт^
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строительство годым рабвлӓн 
трудым тӹнгеок когон при- 
меняенӹт.

б1шкӹмжӹн верховный 
■■ властьым силангдышашланен, 

Цинь-ши-хуанди тошты зако- 
нан цилӓ книгӓвлӓм йылаташ 
шуден, манын предани попа. 
Земледели гишӓн книгӓвлӓм, 
медицина дон астрономим 
тымдышы книгӓвлӓм веле ко- 
дымы ылын.

Ти периодын крупныйзем- 
леделецвлӓ эче силанрак ли- 
нӹт; земля гӹц лишаялтшы 
рабвлӓн дӓ хресӓньвлӓн шот 
шукемӹн. Земельный угоди- 
влӓ крупный рабовладелец- 
влӓн кидӹштӹ ылыныт, нӹнӹ 
землявлӓм выжален, арендеш 
пуэн ӓль ӹшкӹмӹштӹн ли- 
шӹл эдемвлӓштӹлӓн подарен 
кердӹнӹт.

Цинь-ши-хуанди ӹлӹмӹ годымок эче у порядкывлӓ вашта- 
реш хресӓньвлӓн дӓ рабвлӓн кого движени тӹнгӓлӓлтӹи. Круп- 
ный земледели кушкын мимӹ семӹнь, тӹдӹ хресӓньвлӓн учас- 
токвлӓм хватен миэн, дӓ хресӓньвлӓжӹ со когоракын разоряял- 
тыныт. У эра якте 209—206 ивлӓн восстани лин. Недовольный 
хресӓньвлӓ дӓ рабвлӓ ӹшкӹмӹштӹн Л ю Б а н вождьышты ру- 
ководьымдон иквӓреш цымырненӹт. Лю Бӓн циньский династин 
кугйжӓм карангден дӓ властьым ӹшке кидӹшкӹжӹ хватен. 
Тенгелӓн Циньский кугижӓншӹ пӹтен.

Тидӹ паштек у, древнекитайский историн х а н ь с к и й  
манмы период тӹнгӓлӓлтеш (у эра якте 206 и гӹц у эран 220 и 
якте).

26 §. „Красный бровьвлӓн" дӓ „Желтый тюрбанвлӓн"
восстанивлӓ.

Великий китайский стеня.

. ,  Династим вашталтымаш угнетенныйвлӓн поло-«Коасный бровь- пвлӓ*. женим куштылтыде. , Власть молнамшылаок
крупный землевладелецвлӓн кидеш кодын; хре- 

сӓньвлӓ дӓ рабвлӓ со когоракын незерӹн ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт.
Ханьский династин веремӓн кого завоеванивлӓӓн, император- 

влӓм властьым цаткыдемдӹмӓн, рабовладельческий хозяйство 
дӓ культура пеледмӓш период ылын, но рабвлӓ дон хресӓньвлӓ- 
лӓн сек лелӹ дӓ мрачный период ылын. Разоряялтш ы дӓ шу- 
жен ӹлӹшӹ хресӓньвлӓ ӹшке земляштӹм шуэн коден дӓ килт 
каштын ӹлӹшӓшлык дӓ разбойдон занимайышашлык ылыныт.
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Ик округышты землядӹмӹ дӓ. 
ӹлӓш вЁртӹмӹ бродягывлЁн шот 
400 тӹжем эдем якте шон.

КӱвлЁ ӹшкӹмӹштӹн участок- 
влЗэшӹштӹ кодыныт, нӹнӹлӓ- 
нЁт лучижок ылте: нӹнӹ повин- 
ностьвлЁм прамой ӹштӹделыт 
гӹнь, нӹнӹм земля гӹц лишае- 
нӹт дЁ рабвлЁш сӓртенӹт. Ки- 
тайский историн ик периодыш- 
тат ханьский эпохыштышла Ки- 
тайышты. рабство шӓрлӹде. Ти 
веремЁн осовынок шӹрен раб- 
влЁн дЁ хресЁньвлЁн револю- 
ционный восстанивлЁ тӓрвӓне- 
нӹт.

Кого восстанивлӓ лошты ик- 
тӹжӹ В а н М а н кугиясӓ го- 
дым „Красный бровьвлӓн“ зна- 
менитый восстани ылын. Ти 
восстани у эран 18 ин Лу лӹ- 
мӓн районышты (Шаньдун) тӹн- 
гӓлЁлтӹн. Движеним вуйлалты- 
машты хресӓньвлӓн вождь. Ф а н  
Ч у н  шалген. Тӹдӹ ӹшке сто- 
ронниквлӓжӹм хоть кынамат

пӓлӓш лижӹ манын, восстанип1тыш цилӓ участниквлӓлӓн сӹн- 
зӓхалвлӓштӹм якшар чиӓдон чиӓлтен шӹндӓш шӱден.

Ван Ман „Красный бровьвлӓ” ваштареш ӹшкӹыжӹн кок 
лучший командиржы начальствуйымдон шудӹ тӹжемӓн арми- 
жӹм колтен. Тӹнге гӹнят кок командирге Фан Чунын 10 тӹ- 
жем эдемӓн веле ылшы отряд гӹц пораженим тырхенӹт. „Крас- 
ный бровьвлЁн“ сӹнгӹмӓш всеобщий восстанилӓн сигнал ылын. 
Вӹц и кредӓлмӹ паштек „Красный бровьвлӓ“ Ван Маным ка- 
рангденӹт. У эран 23 ин Ван Маным казненӹт.

Тӹнге гӹнят хресӓньвлЁн положен . . ;ого улучшени ылте. 
„Красный бровьвлӓ“ ӹшкӹмӹштӹн сӹнгӹмӓшӹштӹм используен 
кердтелыт. Хресӓньвлӓ тӹнӓм ылшы строй гӹц пасна вес стат- 
ян стройым ӹшкӹлӓнӹштӹ представляйыделыт, махань у по- 
рядкывлӓм ӹштӓш келеш, тӹдӹм раскыдын представляйыде- 
лыт. Седӹндон нӹнӹ остаткажым пораженим тырхенӹт.

Ж елтый тю  - "Гӹнге гӹнят, угнетенныйвлӓ ӹшке кредЁлмӓ- 
’  банвлӓ*. ** шӹштӹм кодыделыт дӓ вара лин мишӹ восста- 

нивлӓштӓт ӹшкӹмӹн положеним яжоэмдӓш за- 
дачым ӹшлӓнӹштӹ шӹнденӹт.

Кокшы кого восстани „Желтый тюрбанвлӓн“ восстани ылын. 
УчастниквлЁжӹ тӹдӹн сары повязкывлӓм вуешӹштӹ намалыш- 
тыныт, седӹндон тӹдӹм тенге маныныт. Ти восстани у эран 
184 ин тӓрвӓнен. Тӹдӹм Чжанвлӓ кым шӱмбел руководенӹт.
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Кого шӱмбелжӹ мудрец ылын дӓ угнетенныйвлӓлӓн свобода ги- 
шӓн тымдымашым прогюведуен. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн тымдымашы- 
жым „великий освобожденишкы корны“ манын ӹшке лӹмден. 
Тӹдӹн докы шукы последовательвлӓ миӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Тӹлец анзыцшы шаям шӓрӹмӹ ылын: толшаш и народлан 
ытаралтмашым кандышашлык 
дӓ у счастливый веремӓлӓн 
тӹнгӓлтӹшӹм пиштӹшӓшлык 
маныныт. Халан зданивлӓштӹ, 
храмвлӓштӹ, частный тома- 
влӓштӹ „Цзя-Цзы“ шамаквлӓ 
лӓктӹнӹт, тидӹжӹ „у вере- 
мӓ тӹнгӓлӓлтеш" манмым оз- 
начая.

Цилӓ тидӹ кугижӓм когон 
тыргыжландарен, дӓ тӹдӹн 
приказ семӹнь Чжанын сто- 
ронниквлӓм тӹжемӹмӓт ут- 
лам кычымы ылын. Нӹнӹм 
цилӓштӹм казненӹт. Но спа- 
саялтшы Чжан шӱмбелвлӓ 
вуйыштым сӓкӓлтӹделыт.
Предани семӹнь, нӹнӹ кого- 
влӓм дӓ изивлӓм 36 армим, 
цилӓжӹ 100 тӹжемӓт утла 
эдемӓнӹм организуенӹт, дӓ 
цилӓ сӓндӓлӹк мыч восста- 
Бим тӓрвӓтенӹт. Ти восстани 
15 и нӓрӹ шывшылтын. Ти 
восстани годым цилӓ главный 
халавлӓм „Ж елтый тюрбан- 
в л ӓ “ нӓлӹнӹт. Нӹнӹ паян- 
влӓм поктыл колтенӹт дӓ 
нӹнӹн земляштӹм хватенӹт.

Хресӓньвлӓн дӓ рабвлӓн цилӓ ти восстанивлӓ ханьский дина- 
стин кугижӓвлӓн властьым когонок слабкаэмденӹт. Вес зем- 
ляштӹш племявлӓ север гӹц дӓ Средний Азия гӹцӓт ти пери- 
одын государствын властьын слабка ылмыжым воспользуенӹт 
д ӓ  Китайыш пырен кенӹт. Тошты государство шӓлӓнен кен, но 
вара лишӹ у государствывлӓштӹжӓт власть паянвлӓ кидешок 
кодын. Обпхественный стройым ваштдлташ угнетенныйвлӓн си- 
лаш ты  ак ситӹ ылын. Седӹндон нӹнӹ кугижӓвлӓм вашталте- 
нӹт, ӹлӹмӓшӹн стройжы тош ток кодын.

0 а
И М

1 Ж .

1Й1

1̂] ш .
Кнтабский сирмӓшӹн видвлЗ.

27 §, Древний Китайын культура.

Китаецвлӓ природын силавлӓлӓн кымалыныт дӓ 
нӹнӹм духвлӓэш шотленӹт. Главный божест- 

вошты нӹнӹн пӹлгои ылын, тӹдӹм земляштӹш цилӓ благовлӓн
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верховный силаэш дӓ нсточ- 
никеш шотлен почитаенӹт. 
Ж рецвлӓ дӓ чиновниквлӓ ки- 
тайский государствым „Под- 
небесный импери“ маныныт. 
Тӹдӹ, нӹнӹн шанымдон,
П ӹ л г о м  йымын непосред- 
ственный управленишты ыл- 
ын. Ти йымылан купол стат- 
ян левӓшӓн храмвлӓм строе- 
нӹт, левӓшӹжӹм фаянс гӹц 
ӓль фарфор гӹц ӹштӹмӹ, 
пӹлгом гань кловой цӹреӓн 
черепицыдон леведӹнӹт.

Предкывлӓлӓн кымалмаш 
китаецвлӓн пиш когон разви- 
той ылын._ Ш укердшӹ вере- 
мӓн знатнӹй эдемвлӓм тайы- 
мы обряд годым кынамжы Конфуций.

эдемвлӓм жертваш пуэнӹт (живойымок таенӹт). Цинь-ши-хуан- 
ди кугижӓм тайымы годым тӹдӹн тетядӹмӹ цилӓ вӓтӹвлӓжӹм, 
рабвлӓм дӓ слугавлӓм таенӹт. Колышы кугижӓлӓн пиш кого 
дӓ роскошный саркофагым ӹштӹшӹ мастарвлӓм цилӓштӹм мо- 
гилӓшкӹ поктыл пыртенӹт.

Вара веле эдемвлӓм жертваш пумаш гӹц отказенӹт; живот- 
ныйвлӓм веле жертваш пумаш кодын.

П исьменность Китайский письменность пиш шукердшӹ вере- 
мӓнок тӹнгӓлӓлтӹн. Тидӹм пӹтӓри проста, а ва- 

ра со когоракынок сложный китайский иероглифвлӓм чертьӹ- 
мӓш развиваялтмы гӹц ужаш лиэш. Ш укердшӹ китаецвлӓ иерог- 
лифвлӓм чертьӹмӓшӹм изин-олен вашталтен миэнӹт дӓ кӹзӹ- 
тӓт китаецвлӓ кычылтмы сирмӓшӹм разрабатываенӹт. Древне- 
китайский письменностьышты 2000 нӓрӹ знак ылын, кӹзӹтшӹ 
50 тӹжем утла ылэш. Сирӓшӹжӹ китаецвлӓ осовын кистьым 
употребленишкы пыртенӹт, а у эран 105 ишты п у м а г а м 
и з о б р е т а е н ӹ т .

Китайышты письменность шукердшенок ылынат, мӓ яктенӓ 
бронзовый посудавлӓэш сирӹмӹ надписьвлӓ дӓ даже целый 
книгӓвлӓ (летописьвлӓ) шоныт.

Шукердшӹ Китайын мудрецвлӓ логӹц сек известныйжы 
К о н ф у ц и й  ылын (у эра якте VI курымын). Тӹдӹ предкы- 
влӓм почитаяш, ӹшке гӹц коголан колышташ, тошты овуцавлӓ 
дӓ законвлӓ семӹнь ӹштӓш тымден. Тӹдӹ цилӓ вӓре Китайын 
шукердшӹ культурым перегӓш цацен. Варажы тӹдӹн тымды- 
машыжы цилӓ Китай мычкы шӓрлен.

Бараракшы Индия гӹц заимствуйымы буддизмат Китайышты 
шӓрлен.
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_ Памятниквлӓ лошты, кыдывлӓ вӹлец древнеки-
’ скшГстеня^^ '  тайский культура гишӓн попаш лиэш, кӱшнӹ 

келесӹшӹ „Зеликий китайский с те н я “ ӓль „10 
тӹжем ли  кыташ стеня" (2500 км нӓрӹ) кого значениӓн ылеш. 
Ти кого сооруженим у эран XIV курым пӹтӹмӹ яктеок уэм- 
ден дӓ кужемден миэнӹт. Пӹтӓри стеням пингӹдемдӹмӹ шун- 
дон дӓ землядон строенӹт. Варажы вӹлецӹн кӹрпӹцдон дӓ 
кого кӱ плитӓвлӓдОн сӹрӓш тӹнгӓлӹнӹт. Тӹдӹ Хуанхэ теченим 
пӹчкӹн тӧремвлӓ мыч дӓ кырыквлӓ мыч шывшылтеш. Сте- 
нян кӱкшӹцшӹ 10 метрыш шоэш, основани доныш кӹжгӹцшӹ— 
6 м. Цилӓ тӹдӹн кыт мычкыжок иктӹ весӹ гьщ определенный 
растояништы нӹл оголан кого башнявлӓ шалгат, нӹнӹн лӹвӓл- 
нӹжӹ кого проходвлӓ ылыт. Север вец кочевой народвлӓ 
(г у н н ы в л ӓ) нападайымаш гӹц защишаялташ тӹдӹм Ь1штӹмӹ.

Китайышты математика, астрономия дӓ медици- 
на наукывлӓ когон развиваялтыныт. Цилӓ ти 

наукывлӓ логӹщ астро.юмия когоракын керӓлеш шотлалтын. Ки- 
тайский кугижӓвлӓ икӓнӓ веле агыл комиссивлӓм ьхштенӹт, тӹ1 
комиссивлӓлӓн календарьым дӓ затменивлӓн веремпм определя- 
яш пумы лин. Затмени худа лишӓшлыкеш шотлалтын, дӓ аст- 
рономвлӓн комисси тӹдӹ! тӹнгӓлӓлтмӹм анзыцок определяйыде 
гӹ1нь, то кугижӓ кынамжы тӹ комиссин цилӓ членвлӓжӹ1м ка- 
знен.

Магнитын свойствым дӓ магнитный стрелкам китаецвлӓ шу- 
кэрдшенок пӓлень1т, ньшь! сир ть1р мычкы дӓ остров гьщ остро- 
выш веле каштынытат, тангыжышты каш тмаш ты ть1дӹм поль- 
зываяш керӓл ылте. Китаецвлӓ тьшгеок порохым изобретаенӹт, 
тӹдӹм НӸНӸ1 фейерверквлӓлӓн употребляень1т.

Тенгелӓнлӓ, Китай, Египетын дӓ Двуречьен государствывлӓ 
ганьок, пӱлӓ кого культурым имеен. Шукердшь! веремӓшть1ш 
китайский культурын шукы достиженивлӓжок вес сӓндӓлӹш- 
влӓшкӹ: Индишкӹ, Аравишкӹ ванженӹ1т. Варажы Европышкат 
нӹ1нӹ ванжень1Т (например магнитный стрелка, пумага дӓ 
молат).
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Д Р Е В Н Я Я  Г Р Е Ц И Я

1. ГРЕЦИН ПИШ ШУКЕРДШЫ ПЕРИОДШЫ.

Грецин
природа.

28. §. Сӓндӓлӹк дӓ тӹдӹн населени.

Древний Г р е ц и я  Б а л к а н с к и й  п о л у о -  
с т р о в ы н южный частьшым, Э г е й с к и й  
т а н г ы ж ӹ н островвлӓм дӓ Малый Азин сир 

тӹрӹм занимаён. Материковый Грецим кым вецӹн тангыж мыш- 
кеш. Тӹдӹн сир тӹрвлӓжӹ цилӓ вӓре икань агылеп.

Грецин восточный сир тӹржӹ пиш когон пӹчкедӹл шӹндӹ- 
мӹ дӓ земной шар вӹлнӹжӓт заливвлӓдон пиш паян ыл>_ш. 
Тӹштӓкен тангыж тӹр ылеш дӓ безопасный гаваньвлӓ шукы 
улы. Греквлӓ ти сир тӹр гӹц тангыж мычкы мӹндӹр путеше- 
ствивлӓм ир ӹштен кердӹнӹт. Сек пӹтӓри нӹнӹ Эгейский тан- 
гыжын островвлӓшкӹ дӓ Малый Азин сир тӹрӹш шоныт. Вара- 
ракшы Г е л е с п о н т  ( Д а р д а н е л ь с к и й  п р о л и в )  вашт 
П р о п о н д и д ы ш  (Мраморный тангыжыш) пыренӹт, а Б о с- 
ф о р  Ф р а к и й с к и й  гач Черный тангыжын северный сир- 
влӓш вӓк шоныт.

Грецин западный дӓ южный сир тӹрвлӓжӹ чӹдӹ пӹчкедӹл- 
мӹ, скалавлӓӓн дӓ шукы коаш вӓрвлӓӓн ылыт. Гаваньвлӓм ӹш- 
тӓш удобный бухтывлӓ тӹштӹ шоэн веле ылыт.

Материковый Грепия ӹшке природыжыдон кым частеш 
пайылалтеш: С е в е р н ы е ш ,  С р е д н и е ш  дӓ Ю ж н ы е ш .
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С е в е р^н ы й  Г р е ц и я  П и н д о м  кырыкын ӹрдӹдон 
пӹчмӹ статян кок областеш пайылалтеш: западышты Э п и р 
дӓ востокышты Ф е с с а л и я .  Северный Греция гӹц Средний- 
ышкы Ф е р м о п и л ь с к и й  проход вашт корны кеен. Тидӹ 
кукшӹ кырыквлӓдон тангыжын урмашан сир лошты ӓнгӹсӹр 
ялгорны ылын.

С р е д н и й  Г р е ц и я  шукы самостоятельный область- 
влӓэш кырыквлӓдон пайылалтеш. Нӹнӹ логӹц шукердшӹ вере- 
мӓн сек пӓлӹмӹвлӓжӹ Б е о т и я  дӓ А т т и к а  ылыныт. Кы- 
рыкан К о р и н ф с к и й  перешейкыдон Средний Греция Ю ж- 
ныйдон ушналтеш.

Ю ж н ы й  Г р е ц и м  П е л о п о н н е с  маныныт. Ти часть- 
ышты плодородный областьвлӓ ылыныт: М е с с е н и я ,  Л а -  
к о н и я  дӓ А р г о л и д а .

Главный островвлӓжӹ Греция гӹц востокыштыла, Эгейский 
тангыжышты ылыт. Нӹнӹ логӹц когораквлӓжӹ: Э в б е я — 
Средний Греция сир довы, Л е с б о с ,  Х и о с ,  С а м о с ,  Р о -  
д о с — Малый Азин западный сир доны дӓ К р и т — Эгейский 
тангыжын югышты. Изи островвлӓ логӹцшӹ: греквлӓ доны 
священныеш почитаялтшы Д  е л о с остров, дӓ лым гань ощы 
мраморын шукы залежвлӓдон лӹмлӹ ылшы Парос айырлалты- 
ныт.  ̂ ^

Грецин климат— умеренный шокшы, пиш здоровый; тӹдӹн 
природыжы красивый дӓ шукы йиш. Кырыкан вӓрвлӓжӹ шу-

Ш укердш а Троян стенявлӓ.
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кердшӹ веремӓн йӓктӓн, туман, букан дӓ каштанан шӹргӹдон 
леведмӹ ылыныт. Долинывлӓштӹ курымок ыжаргын шалгышы 
кипарисвлӓ, лаврвлӓ дӓ олеандрвлӓ кушкыныт. Кырык тӹрвлӓ 
мычкы виноградниквлӓ дӓ оливковый рошавлӓ кушкыныт. До- 
линын плодородный частьвлӓштӹжӹ киндӹ растенивлӓ логӹц 
утларакшок шожым ӱденӹт.

Грецин почва плодородидон отличаялте дӓ яж он обрабаты- 
вайымашым терген. Седӹндон хозяйствошты скотоводство ко- 
го значениӓн ылын. Утларакшок качкышым айырыдымы воль- 
ыкым урденӹт, саснавлӓм, кесӹвлӓм дӓ шарыквлӓм. 
Ф е с с а л ^ ^ ш т ы  дӓ А р г о л и д ы ш т ы  имним урдымдон за- 
нимаенӹт.

Ш укердшӹ греквлӓ ӹшкӹмӹштӹн сӓндӓлӹкӹш- 
тӹм Э л л а д а маныныт, ӹшкӹмӹштӹм—эллин- 

в л ӓ. Эллинвлӓ шукы йиш племявлӓэш пайылалтыныт. Нӹл 
главный греческий племявлӓ пӓлӹ ылыт: э о л и й с к и й ,  д о -  
р и й с к и й ,  а х е й с к и й  дӓ  и о н и й с к и й .

Греческий племявлӓ вӓр гӹц вӓрӹшкӹ каштмы гишӓн дӓ ик 
племявлӓ весӹвлӓм воюен нӓлмӓш гишӓн греческий преданивлӓ 
шукы шайыштыт. Теве, например, пеласгвлӓ, нинӹ, предани се- 
мӹнь, пӹтӓри Грецишты ӹленӹт, эллинвлӓдон покоряйымы ли- 
нӹт дӓ нӹнӹдон ярленӹт. Кыцелӓн дорянвлӓ Средний Грециш- 
ты Дорид область гӹц Пелопоннесыш тӓрвӓненӹт дӓ тӹдӹм 
лзин-олен воюен нӓлӹнӹт, тӹдӹ гишӓн вес|]предани шайыштеш.

Населени.

29 §. Крито-1»икенский культура.

Раскопкывлӓ годым'зданивлӓ ^кодшывлӓм, ору- 
»^им, хӓдӹрвлӓм дӓ молымат момы памятниквлӓ 
гӹц мӓ кӹзӹт греческий историн пиш шукерд- 

шӹдпериод гишӓн пӓленӓ. Перви пиш 
шукердшӹ период гишӓн ученыйвлӓ 
кок знаменитый поэма гӹц— „Иллиа- 
д а “ дон Одиссея" гӹц—пӓленӹт. Ти 
поэмывлӓ Троянский война гишӓн 
шайыштыт. Ти война Малый Азишты 
(Т р о я лишнӹ) греквлӓ дон троя- 
нецвлӓ лошты кеен. Грецин историн 
ти  мӹндӹр период гйшӓн нимахань 
молы памятниквлӓ ылтелыт. Седӹн- 
дон „Иллиада“дон „Одиссея“ поэмы- 
влӓштӹ сирӹмӹ событивлӓм ученый- 
влӓ тумаен лыкшывлӓэш предпола- 
гаенӹт. Но варажы, шукыжымок, 
мам „Илиадышты" дӓ „Одиссейыш- 
ты “ шайыштмы, раскопкывлӓм ӹш- 
тӹмдоп пӓлӹмӹ.

„Илиадышты* дӓ „Одиссейышты“
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сирӹмӹ событивлӓн вещественный памятниквлӓм сек пӹтӓриок 
кӹчӓлӓш путайышы немецкий ученый Г е н р и х  Ш л и м а н  
ылын. Тӹдӹ изижӹ годшенок ти шоэмывлӓм я р а т е н , дӓ нӹнӹ 
лачокшы ӹлӹмӓшӹм сирӓт манын^тӹдӹ ^ӹнянен, манын шайыш- 
тыт.^;

1870 ин Шлиман Малый Азин побережьеш кен дӓ Г е л л е с- 
п о н т лишнӹ Г и с с а  р л ы к  холмышты раскопкым тӹнгӓлӹн. 
Тӹдӹ шуҥердшӹ Троям моаш шанен, тӹштӹ, предани семӹнь, 
П р и а м кугижӓ виктӓрен. Троя халан кодшывлӓ почвын сек 
ль1вӓл ланзышты ылыт манын Шлиман шанен, дӓ седӹндон рас- 
копкывлӓм ӹштӹмӹ годым уршы тӹ покшал ланзывлӓшкӹ вни- 
маним обрашайыде. Тидӹ ГЦлиманын ошибка ылын, вет тӹ пок- 
шал ланзывлӓ сагаок тӹдӹ кыдым кӹчӓлӹн, как раз ть1 Троян 
памятникым пыдыртен. Поздаракынжы „Илиадышты" сирӹмӹ 
тӹ Троям мошы тӹдӹн ик помощникшы тишкӹ вниманим об- 
ращаен.

Шукы ивлӓ мычкы Троям янгылыдеок капайымаш пӓшӓ паш- 
тек Гйлиман Балканский полуостровын юг векӹ кеен. Тӹштӓкен

тӹдӹ греквлӓн вождьын—• 
А г а м е м н о н ы н  халаш- 
т ы— и к е н ы ш т ы рас- 
копкывлӓм ӹштӓш тӹнгӓ- 
лӹн. Пӹтӓри тӹнгӓлмӓш- 
влӓжок пиш яжо успехым 
пуэнӹт. Тӹдӹ икӓкӓшток 
таманяр могилӓм мон, тӹш- 
тӓкен колышывлӓн роскош- 
ный нарядӹм мон: шӧртнин 
дӓ шин украшенивлӓм, ко- 
лышывлӓн лицӓшкӹ циш- 
тӹмӹ шӧртни маскывлӓм, 
дӓ тӹнгеок яжон ӹштӹмӹ 
оруживлӓм. Вара Шлиман 
акропольын (кремльын) ко- 
го кӱвлӓ гӹц ӹштӹмӹ сте- 
нян кодшывлӓжӹм мон. Кӱ 
гӹц Ӹ1ШТӸМӸ техень кого, 
лелӹ постройкым греквлӓ 
ц и к л о п и ч е с к и й  ма- 
ныныт. Осовынок кӱ гӹц 
ӹштӹмӹ кок лев фигуры-

влӓӓн ворота ӹшке красотажыдон айырлалтын. Тӹнгеок кого 
гробницьш момы ылын, тидӹм Шлиман А т р е й  к у г  и ж ӓ н 
(Агамемнонын ӓтянсӹн) с о к р о в и щ н и ц е ш  лӹмден. Вара- 
ракшы Шлиман Грецин вес вӓрвлӓштӓт раскопкывлӓм ӹштен. 
Тӹдӹ тӹштӓкенӓт микенский гань памятниквлӓм мон. Цилӓ ни- 
нӹвлӓ м и к е н с к и й  к у л ь т у р а  манмы ранний, пиш шукер- 
дшӹ культура гишӓн попат.

Т9
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Кносский дворецын развалинывлӓ.

Эванс. Кнос- 
ский дворец.

Шлиман паштек когон керӓл открытивлӓм Крит 
островышты ӹштӹмӹ, утлажок английский уче- 
ный Э в а н с ӹштен. XX курым тӹнгЯлтӹшӹн, 

Эвансын руководствыдон раскопкывлӓм ӹштӹмӹкӹ, тиштӓкен 
микенский гӹцӓт когон шукердшӹ культурын памятниквлӓм 
момы. Кок дворецым капаен лыкмы—К н о с с ы ш т, ы дӓ ;_Ф е с- 
т ы ш т ы.

Пиш шукы помещениӓн Кносский- дворецын^^^кодшывлӓжӹ 
ӹшкӹмӹштӹн величинаштыдон осовынок цӱдейӹктӓт. Греческий 
предани семӹнь, Эванс тӹдӹм М и н о с  к у г и ж ӓ н  дворецеш 
лӹмден. Кыцелӓн могущественный кугижӓ Крита Минос Кнос- 
сышты кого дворецым ӹштӓш когон мастар ылшы Д  е д а л- 
л а н шӱден, тӹдӹ гишӓн греческий преданишты рассказ улы. 
Тӹштӓкен кого дӓ изи залвлӓ, коридорвлӓ пиш шукы ылыныт, 
дӓ тӹштӹ лӓктӓш корнымат ямдаш лиэш ылын. Ти дворецшым 
л а б и р и н т  маныныт.

■■ Критышты тӹнгеок вес постройкывлӓмӓт момы: мастерской- 
влӓм, кладовӧйвлӓм, роскошный гробницывлӓм, изи дворецвлӓм 
дӓ молымат. Ремесло дон исскуствын памятниквлӓ логӹцшӹ мӓ 
яктенӓ утлажок художественный росписян шунын ӓтӹдервлӓ, 
бронза гӹц ӹштӹмӹ статуэткывлӓ, оруживлӓ дӓ молат шоныт.
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Помещени кӧргӹштӹш стенявлӓ, ӓтӹдервлӓ дӓ томашты кы- 
чылтмы молы хӓдӹрвлӓ народный ӹлӹмӓш гьщ нӓлмӹ разный 
картинвлӓдон украшайымы ылыныт. Б1дрӓмӓшвлӓн куштымаш- 
влӓм, пӱэргӹвлӓн мышкындыдон шиэдӓлмӓшвлӓм, воинвлӓн по- 
ходвлӓм анжыктымы; кынамжы животныйвлӓм рисуенӹт, ӱш- 
кӱжвлӓм охотышты кычымашым, тӹнгеок пеледӹшвлӓм дӓ шу- 
кы статян тӹрлецвлӓм рисуенӹт.

Критышты тӹнгеок сирмӓшвлӓмӓт момы; ученыйвлӓ кӹзӹт 
эче нӹнӹм лыдын ак кердеп. Седӹндон Критыштыш ӹлӹмӓшӹҥ 
шукыжымок мӓ эче ана пӓлӹ.

Мӓлӓннӓ пӓлӹ: Критский кугижӓншӹ силан Востокын кы- 
ды-тидӹ государствывлӓдон (например Египетдон) сношеништӹ 
ылын.

Йымывлӓн дӓ титаивлЗн кредӓлмЗш.

К р и т с к и й  к у л ь т у р а  шукыжыдонок микенский куль- 
турын памятниквлӓдон икстагянрак ылын, тӹдӹжӓт дӓ весӹ- 
жӓт у эра якте III дӓ II тӹжем ивлӓштӹ ылыныт дӓ к р и т о- 
м и к е н с к и й  культура лӹмдон пӓлӹ ылыт. Тенгелӓнлӓ, Еги- 
пет, Вавилонйя дӓ Востокыштыш вес государствывлӓ ылмы 
веремӓнок ти культура кушкын миэн.

30 §. Греческий религи.

Мнп т ӧ н г ӓ л ӓ л т . Эдемвлӓ, природын явленин причинывлӓ 
м ӧ  гишӓн мнф. гишӓн эче пиш чӹдӹ пӓленӹт, но тӹ- 

нӓмок греческий культура кушкын миэн. Тӹ- 
нӓм греквлӓ природыдон кредӓлмӓштӹ силадымы ылыныт. Се- 
дӹндон ти явленивлӓм тамахань божественный силавлӓ ганещ
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ӹшлӓнӹштӹ нӹнӹ объясняенӹт. Тидӹ греческий религиштӓт 
пӓлдӹрнен.

Мирын Н1ачмы дӓ тӹнгӓлтӹш гишӓн ӹшкӹмӹштӹн взгляд- 
влӓштӹм греквлӓ пиш шукы фантастический сказанивлӓштӹ, 
ӓль мифвлӓштӹ келесенӹт. Ти мифвлӓ семӹнь, земля, вӹд дӓ 
пӹлгом пӹтӓри пасна ылтелыт. Цилӓ тидӹ сек пӹтӓри хаосыш- 
ты, ӓль беспорядкышты ылын. Вара ти хаос гӹц богиня Г е я 
(земля) дӓ У р а н йымы (пӹлгом) айырленӹт. Гея дон Уран 
гӹц кого силан титанвлӓ шачыныт. Уранжы, тетявлӓ тӹдӹн 
властьым шывшын нӓлмӓш гӹц лудӹн, титанвлӓм пиш келгӹш- 
кӹ земля пындашкы питӹрен. Тӹнге гӹнят нӹнӹ логӹц иктӹт- 
шӹ, К р 0 н о с, титанвлӓм освобождаен кердӹн. Нинӹ палшым- 
дон Кронос ӓтяжӹ гӹц властьым шывшын нӓлӹн дӓ мир вӹл- 
нӹ ӹшке кугижӓ лин. Когон кредӓлмӹ паштек ти йымы гӹц 
тӹдӹн изи эргӹжӹ 3 е в с властьым шывшын нӓлӹн.

Зевс дӓ тӹдӹн йӹр ылшы йымывлӓ, предани семӹнь, О л и м -  
п а кырыкышты (Фессалишты) ӹленӹт, седӹндон греквлӓ доны 
нӹнӹм о л и м п и е ц в л ӓ .  маныныт.

Греческий Сӹнгӹмӹ паштек Зевс цилӓ вселенныйлан властг 
йымывлӓ. шым ӹшкежӹ дон приверженецвлӓ лошты пайы- 

лен. Ӹшкежӹ тӹдӹ хӹдӹртӹш дон валгынзы- 
шын йымеш шотлалтын. Тӹдӹн вӓтӹжӹ Г е р а  пӹлгомын вла- 
дычица лин. Ӹшкӹмжӹн П о с е й д о н  шӱмбелжӹлӓн Зевс 
тангыждон владеяш пуэн, вес шумбелжӹлӓн—А и д л а н — 
подземный кугижӓншӹм. А п о л л о н  светын дӓ поэзин йымы 
лин; тӹдӹн властьыштыжы искусствын дӓ наукын покровитель- 
ницывлӓ ӹндекш муза ылыныт. Тылын дӓ кузнечный мастерст-

вон йымы"акшак Г е ф е с т  ыл- 
ын, красотан йымы—А ф р о д и- 
та, войнан йымы—А р е с ,  муд- 
ростьын йымы— А ф и н а .

Вообщежӹ эдемӹн каждый 
хозяйственный пӓшӓн ӹшке йы- 
мы-покровительжӹ ылын: земле- 
делим Д  е м е т р а покровит/ель- 
ствуен, виноделим— ӓрӓкӓ йымы 
Д и о н и с ,  ткацкий ремеслом— 
А ф и н а, торгейӹмӓшӹм— Г е р- 
м е с, охотым—А р т е м и д  а.

Общегреческий ти йымывлӓ 
гӹц пасна, Грецин каждый об- 
ластьышты шӹргӹвлӓм, вӹдсӹн- 
зӓвлӓм, алыквлӓм дӓ кырыквлӓм 
населяйышы местный йымывлӓ 
ылыныт. Тенгелӓн шукы йымым 
почитайымашым п о л и т е и з м  
(многобожи) маныт.

Греквлӓ ӹшке йымыштым бес- 
Зевс. смертныеш дӓ цилӓ гӹц силанеш '
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шотленӹт. Тӹнге гӹнят йымывлӓӓт бедстви гӹц свободный 
ылтелыт, нӹнӹдонат, эдемвлӓдон ганьок, ытлаш литӹмӹ пуйы- 
рымаш (судьба) владычествуен. Греквлӓ тӹдӹм Мойра маны- 
ныт. Пуйырымашлан ти ӹнянӹмӓштӹ греквлӓлӓн ынгылаш ли- 
тӹмӹ природын силажы анзылны греквлӓн лӱдмӓш лӓктӹн. 
Пуйырымаш гӹц (Мойра гӹц) иктӓт каранг ак керд,—тӹдӹ 
эдемӹн дӓ йымывлӓн ӹлӹмӓшдон распоряжая манын греквлӓ 
тумаенӹт.

Олимпышты йымывлӓн порядкьшлӓм греквлӓ эдемвлӓ лош- 
тыш ганьымок представляенӹт. Йымывлӓм яжон чишӹвлӓм, 
пиш яжон вооружаялтшывлӓм дӓ властьын зиаканвлӓм изобра- 
жаенӹт. Нӹнӹ народдон господствуйышы аристократвлӓ („луч- 
ший эдемвлӓ“) статянракымок ӓшӹндӓрӹктӓт. Йымывлӓлӓн кы- 
малын, эдемвлӓ паян аристократвлӓмӓт почитаяш тыменьӹнӹт.

Йымывлӓм эдем статяпым анжыктымашым А н т р о п о м о р -  
ф и 3 м маныт.
Эдемвлгп Эдемвлӓн происхождени гишӓн греквлӓн шукы

х ож ' статян сказанивлӓ ылыныт. Ик сказани, ӓль миф
промс1»;й. семӹнь, эдемвлӓм П р о м е т е й  титан шун гӹц 

Г  дӓ вӹд гӹц ӹштен. Вес предани семӹньжӹ,
Прометей эдемвлӓм бессмысленный суш;ествовлӓ гӹц разумный- 
влӓшкӹ дӓ искуспыйвлӓшкӹ сӓртен. Тидӹм Зевс дорцын тылым 
шолышт дӓ здемвлӓлӓн тӹдӹм кычылташ тымден Прометей 
ӹштен.

Прометей вӹкӹ когон шӹдешкӹшӹ Зевс тӹдӹм когон на- 
казен. Мӹндӹрнӹ Кавказеш Зевс Прометейым миӓш литӹмӹ 
скала тервен кӹртни цепьвлӓдон цеплен шӹндӓш шӱден дӓ каж- 
дый кечӹн тӹдӹн докы кучкы- 
ж ы м колтен, тӹдӹжӹ титанын 
мокшыжым чӹнген. Тӹпге гӹ- 
нят, Прометей цилӓ страдани- 
влӓм тырхен дӓ Зевс апзылны 
мирейӹде.

Прометей гишӓн мифышты 
йымывлӓ ваштареш выступаяш 
дӓ ӹшке вӹкӹ кого страдани- 
влӓм принимаяш лӱдтӹмӹ герой- 
влӓн мужество дӓ стойкостьан -  
зылны греквлӓм преклоняялт- 
мыштым анжыктымы.

Эдемвлӓлӓн подарымы тыл 
гишӓн Зевс  Прометейым веле 
агыл, тӹнгеок эдемвлӓмӓт нака- 
зен. Тидӹм тӹдӹ тенгелӓнлӓ 
ӹштен. Цилӓ ойхывлӓм дӓ ясы- 
влӓм тӹдӹ шкатулкышкы питӹ-
рен шӹнден, тӹ шкатулкыжы цевер П а н д о р а кидӹшкӹ вӓ- 
р'ёштӹн. Тидӹ ӹшкӹмжӹн цевержӹдон велеӓт агыл, тӹнгеок 
пиш любопытный ӹдрӓмӓш ылмыжыдон лӹмлӹ ылын; шкатул-
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кым ужмыкынсы, тӹдӹ. пачаш решен. Пандора левӓшӹм пачьш 
веле колта, шкатулка гӹц цилӓ ойхывлӓ дӓ ясывлӓ лӓктӹн кеӓт 
дӓ эдемвлӓ лошкы йӹле шӓрлӓт.

Эдемвлӓн ясывлӓ лӓкмӹ гишӓн вес мифӓт грек- Нӹл курым .. п  .. .. о  'Г н
гиш ӓн  м иф . влан ылын. Пытари, Эевс яктеок эче, кынам.

К р о н о с  царствуен, эдемвлӓ цилӓн счастливый 
ылыныт. Тидӹ з о л о т о й  к у р ы м  ылын. Тӹнге гӹнят, эдем- 
влӓ икӹжӓк-иктӹштӹлӓн завидуяш тӹнгӓлӹнӹт, шоэнӓт агыл 
спорымашвлӓ дӓ юквлӓ лиӓлтӹнӹт. Ш и к у р ы м лин. Ши ку- 
рым паштек вӹргеньӹ курым толын. Эдемвлӓ вӹргеньӹ оружи- 
влӓм ӹштӓш тыменьӹнӹт дӓ пиш когон жестокий войнавлӓш тӹ’ 
икӹжӓк-иктӹштӹм пуштыныт. Остаткаэшӹжӹ, сек худа курым, 
толын—к ӹ р т н и  к у р ы м, кынам земля вӹлнӹ правда доҥ 
справедливость воксеок кодтелыт. Эдемвлӓ икӹлсӓк-иктӹштӹм 
алталенӹт, кравенӹт дӓ пуштыныт.

Т е н г е л ӓ н л ӓ  г р е к в л ӓ  э д ем влӓ н  ӹ л ӹ м ӓ ш т ӹ ш ӹ  л е л ӹ в л ӓ м  дӓ. 
н е с п р а в е д л и в о с т ь ы м  н а и в н о  ы н г ы л д а р а ш  цаценӹ т.

31 §. Геройвлӓ гишӓн мифвлӓ.

„ Шукердшӹ греквлӓн пиш шукы преданивлӓ ло-
^ гӹц айыртемӹнжок пеле-йымывлӓ гишӓнмифвлӓ

айырлалтыт, нӹнӹм греквлӓ г е р о й в л ӓ  маныныт. Геройвлӓ- 
лӓн пиш кого физический силам ӓль айыртемӹн хитрость ыл- 
мым дӓ ышан ылмым греквлӓ приписываеиӹт. Греческий 
преданивлӓ семӹнь, шукы геройвлӓжок ӹшке силаштым дӓ 
способностьыштым эдемвлӓлӓн палшьшашкы пуэнӹт. Нӹнӹ 
эдемвлӓн нормальный дӓ спокойный ӹлӹмӓшӹштӹлӓн мешӓйӹ- 
шӹ чудовищывлӓм, дикий зверьвлӓм, разбойниквлӓм пушты- 
ныт. Геройвлӓ гишӓн ти мифвлӓштӹ дикий природа дон ӹлӹ- 
мӓшӹн лелӹцвлӓ ваштареш первиш веремӓвлӓн кредӓлмӓштӹ 
шукы поколенивлӓн труд дӓ усили анжыкталтеш. Ти лелӹвлӓ 
сӹнгӹмӓшӹм народын фантазижы пасна геройвлӓн подвигвлӓ- 
эш сожок приписываен.

Мол гӹц утла греквлӓ Г е р а к л ы н  обыкновенный агыл 
подвигвлӓжӹ гишӓн шайыштыныт. Греческий мифологиштӹ ти- 
дӹ настояший народный герой, пиш силан труженик дӓ стра- 
далец ылын. Пиш кого подвигвлӓм ӹштен гӹнят, йымывлӓн 
шудӹмӹдон Геракл ничтожный дӓ корыстный кугижӓ доны 
раб шотышты лишӓшлык ылын.

Геракл шукы чудесный подвигвлӓм ӹштен; эдемвлӓм лӱдӹк- 
тӹшӹ дӓ Н е м е я халаштышы (Арголидышты) ӹлӹшӹвлӓн 
вольыкым качшы левым тидӹ пуштын; вес вӓрелӓ эдемвлӓм 
дӓ вольыкым качшы ӹндекш вуян пиш лӱдӹшлӓ гидрым пуш- 
тын. А р к а д и ш т ы  Геракл той кӹчӓн дӓ нерӓн ылшы лӱ- 
дӹшлӓ кеквлӓм сӹнген. Предани тенгеок шайыштеш, тидӹ 
Зевсдон цеплӹмӹ Прометей ясыланымы скала докы каштын^
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Антей дон 
Геракл.

Прометейын мокшыжым качшы 
кучкыжым Геракл пуштын дӓ 
эдемвлӓ верц страдайышым 
освобождаен.

Кавказ гӹц Испания якте 
каштмыжы годым Геракл Среди- 
земный тангыж дон Атланти- 
ческий океан лоштышы прегра- 
дым пыдыртен: кыды кӱвлӓжӹм 
тӹдӹ Испания векӹ, весӹвлӓ- 
жӹм—Африка векӹ кӹшкен.
Тенгелӓнлӓ пиш кого кок скала 
линӹт, нӹнӹм греквлӓ „Герак- 
лын штолмывлӓ" маныныт (кӹ- 
зӹтшӹ Г и б р а л т а р с к и й  
п р о л и в доны).

Испания гӹц Ге- 
р а к л  Л и в и й ш к ы  
( А ф р и к а )  кеен .

Тиштӓкен тӹдӹ лӹмлӹ дӓ сӹн- 
гӓш литӹмӹ герой А н т е й д о н  
вӓш лиаш.

Предани семӹнь, Антей тан- 
гыжвлӓн йымын— Посейдонын
дӓ землян йымын—Геян эргӹ- 
жӹ ылын. Хоть кынамат, кынам 
Антейлӓн противникдон кредӓл- 
мӓштӹ трудна лин, тӹдӹ зем- 
ляэш тӹкнен. Земля-ӓтӓжӹ гӹц 
у силам тӹдӹ получаен, сӹн- 
гӓш литӹмӹ лин дӓ тӹдӹн сӓн- 
дӓлӹкӹшкӹ толшы йӓл эдемӹм 
сӹнген. Но Антейын ик слабка 
вӓржӹ ылын—тидӹ земля гӹп Геракл.

иктӓ статян айырлен каранг кемӓш лӱдӹш ылын. Антейдон вӓш 
лимӹкӹжӹ Геракл лӹмӹнок тидӹм шотышкы нӓлӹн. Ти зна- 
менитый геройдон кредӓлмӹ годым Геракл тӹдӹм земля гӹц 
воздухыш лӱлтӓл шӹнден' дӓ пуктен шуэн.

Шукы подвигвлӓм ӹштӹмӹ паштек Гераклым 
жӹ Зевс пӹлгомышкы нӓлӹн дӓ тӹдӹ йымы лин.

Аттикын главный героеш Т е с е й ,  
жӓн эргӹжӹ, шотлалтын. Тӹдӹн 

шукыжок Гераклын ганьок ылыт, Аттикышты сек жестокий 
разбойникым П р о к р у с т ы м  Тесей пуштын. Прокруст эр- 
тӹшӹ корны кешӹвлӓм ӹшке докыжы приглашаен, нӹнӹм пук- 
шен-йуктен дӓ варажӹ ӹшке краватешӹжӹ кӓнӓлтӓш вазаш шу- 
ден. Хыналан кравать кужы ылын гӹнь, Прокруст тӹдӹн ял- 
жым шывшыл шӹнден; краватьшы мытык ылын гӹнь, ялжым 
роал шуэн. Ти краватьым „прокрустовый лож еш “ лӹмденӹт.
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Геракл дон Антейын кредЗлмӓш.

Тесей Прокрустым пишок кӹтӹк ылшы ь1шкӹмжӹн кровать- 
ышкыжок йӧрӓл пиштен пуштын.

Тесейын сек главный подвигшы— тидӹ ӹшкӹмжӹн сӓндӓ- 
лӹкшӹм критский кугижӓлӓн М и н о с л а н  колтышашльпс 
лелӹ дӓ лудӹшлӓ дань гӹц освобождайымаш ылеш. Кан^дый 
ӹндекш иштӹ Минос докы шӹм ӹдӹрӹм дӓ шӹм млоецӹм- 
колтенӹт, нӹнӹм тӹдӹ М и н о т а в р л а н  качкаш пуэн. Мино- 
тавржы эдем кӓпӓн дӓ ӱшкӱж вуян чудовище ылын, тӹдь! ла- 
биринтышты ӹлен.

Ти подвигын трудностьшы лӱдӹшлӓ чудовищым пущтмащ- 
ты тӹнӓрӹ ылте, кынары вара лабиринт гӹц лӓктӹн щомащты 
ылын. Но Минос кугижӓн ӹдӹржӹ, А р и а д н а ,  Тесейым яра- 
тен колтен дӓ тӹдӹлӓн щӹртӹ мындырам пуэн. Тесей шӹртӹм 
пырым ӓнгеш ялшта, лабиринтышкы пыра, Минотаврым пуш- 
теш дӓ вара шӹртӹ мычкы лабиринт гӹц лӓктӓш корным 
моэш.

Ти подвигышкы кемӹжӹ годым, Тесей ӓтяжӹлӓн келесен 
кода: цилӓ яжонок эртӓ гӹнь, тидӹ кораблеш ош парусвлӓМ' 
лӱлтӓлеш. Несчастье лиэш гӹшь— кораблеш шим парусвлӓ лӱл- 
тӓлмӹ лит. Но, сӹнгӹмӓшеш сусу лин колтышы Тесей, тидӹ 
гишӓп монден дӓ шим парусвлӓдонок толын. Сир тӹрӹштӹ 
соок вычен шалгышы Эгей шим парусвлӓм ужын колтаат, Те- 
сей колен манын решӓ. Кого ойхы пардон тӹдӹ тангыжышкы 
шыралтеш. Предани семӹнь, тӹнӓмшен ти тангыж Эгейский' 
манын лӹмдӓлтеш.

Беотийышты дӓ Аттикышты беотийский кугижӓн 
Л а й я н  эргӹжӹ Эдип гишӓн мифым рассказы- 

ваенӹт. Э д и п  йӓл сӓндӓлӹкеш кушкын, ӹшкӹмжӹн ӓтя-ӓвӓ- 
жӹм пӓлӹде. Икӓнӓ, Беотийын главный халажӹ Фивы докы ке- 
мӹ корнышты, тидӹлӓн корным путыдымы тотядоя тидӹ вӓш 
лиэш. Эдип тӹдӹдон соредӓл шӹндӓ, шиэдӓлмӓштӹ тьотя дон 
тӹдӹн слугавлӓжӹм пуштеш. Ик слуга веле ‘спасаялтын, кы р-
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гыж шӹлӹн. Пуштмы тьотяжы Эдипын ӓтяжӹ ылын, но Эдип 
тидӹм пӓлӹде дӓ ӹшке корныжыдон спокойнан кен.

Ш укыштат агыл тӹдӹ Фивышкы миӓ, тӹштӹ тӹ веремӓн 
хала доны скала вӹлнӹ лӱдӹшлӓ чудовище С ф и н к с ӹлен.
Тидӹ пелжӹ лев, пелжӹ ӹдрӓмӓш ылын. Каждый корны эртӹ- 
шӹлӓн Сфинкс тыштым тыштен, кӱ пӓлен кердте гӹнь, тӹдӹм 
пуштын. Эдип народым чудовише гӹц ытараш решен. Пӓлӹ 
ылын, иктӓжӹ Сфинксын тыштывлӓжӹм пӓлен кердеш гӹнь, 
тӹнӓм Сфинкс кола. Кынам Эдип чудовише докы миӓ, тӹдӹ 
Эдип гӹц ядеш: „Кӱ ирок нӹл яла, сотыгечӹн кок яла, а ва- 
деш кым яла каштеш?" Эдип ти тыштым пӓлӓ, тидӹ эдем ылеш 
манын келесӓ: изижӹ годым тӹдӹ аваляна, кынам кушкын 
ш оэш—ял вӹлнӹ каштеш, а шонгы лимӹкӹжӹ ӓнгӓлтӹш пан- 
дыдон каштеш. Тӹнӓм Сфинкс ӹшкӹмжӹн утесыжы вӹлец 
ӱлӹкӹ шыралтеш дӓ кола.

Благодарный фиванецвлӓ Эдипым Лайя вӓреш кугижӓэш 
ӹштенӹт, Лайяжым разбойниквлӓ пуштыныт манын нӹнӹ ша- 
ненӹт. Эдиплӓн вӓтӹлыкешӹжӹ Лайян вӓтӹжӹм, Иокастым, 
вес семӹньжӹ Эдипын ӓвӓжӹм пуэнӹт.

Таманяр веремӓ эртӹмӹкӹ Фивышты лӱдӹшлӓ цер шӓрлен 
кеӓ, пиш шукы эдемӹм могилӓшкӹ нӓнгеӓ. Предани семӹнь, 
йымывлӓ увертӓренӹт: кӱн кидшӹ Лайян вӹрдон пачкыялтын, 
тӹдӹм фиванецвлӓ поктыл колтымепжӹ ти бедстви ак цӓрнӹ.
Лайя вӹкь! нападайымы годым шӹлшӹ раб Эдипым пӓлен дӓ, 
тӹдӹ Фивы докы кемӹ корнышты Лайям пуштын манын келе- 
сен. Кого ойхы пардон Эдип ӹшкӹмжӹм слӧпӧйӹм ӹштен дӓ 
изгнанишкы кен.

32 §. Аргонавтвлӓ гишӓн миф.
Греческий мифвлӓштӹ тенгеок военный поход-

А ргонавтвлӓн д д  мӹндӹр сӓндӓлӹквлӓшкӹ греквлӓн кашт-поход. Походын ^  ^  ^
цель. машышты анжыкталтын. Тенгелӓнлӓ ик поэма

греческий геройвлӓн „Арго“ кораблеш кашт- 
мыштым анжыкта, тишецӹн геройвлӓн лӹмӹштӓт—а р г о н а в т -  *
в л ӓ  линӹт (греквлӓ семӹнь— „Аргоэш“ каштшывлӓ). Походым [
вуйлалтышыжы фессалийский герой Я с о н  ылын, тӹдӹлӓн Пе- 
лей кугижӓ мӹндӹр Колхидышты (Кавказ) перегӓлтшӹ з о л о- 
т о й  р у н о  мак!,.,.,!... ^волшебный тӓгӓн каваштым) кандаш шӱ- 
ден. Руном кандаш манын, Ясонлан Черный тангыжын восточ- 
ный сир докы мӹндӹр дӓ шукы лӱдӹш ылман корным ӹштӓш 
келеш ылын. |

Финей ӓ пӹтӓриш подвигымок аргонавтвлӓ Ф и н е й |
н уг ж . курлжӓ ӹлӹмӹ полуостровышкы шомыкы ӹште- [

нӹт. Финей икӓнӓ Зевсым шӹдештӓрен, дӓ ти гишӓн Зевс тӹ- 
дӹм слӧпӧйӹм ӹштен дӓ тӹдӹн вӹкӹ хишный кеквлӓм— г а р- 
п и й в л ӓ м  колтен. Гарпийвлӓ кӹртни каваштан дӓ кӹртни 
кӹчӓн ылыныт. Нӹнӹ слӧпӧй Финейлӓн йӓмдӹлен шӹндӹмӹ 
качкышым роалтенӹт дӓчонгеш тен  кенӹт. Финейын слугавлӓ- 
жӹ гарпийвлӓм мечдон роэнӹт, тӹнге гӹнят нӹнӹдон нимат 
ӹштен кердтелыт. Финей кугижӓ шужен колышашлык ылын.
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Но ти веремӓн аргонавтвлӓ толын шоныт. Нӹнӹ гарпийвлӓм 
поктен колтенӹт, слӧпӧй Финейым освобождаенӹт дӓ тӹдӹм 
шужымаш гӹц ытаренӹт.

Пакылажы аргонавтвлӓлӓн эчеӓт икманяр при^- 
^к^гавлӓ люченивлӓм ужаш вӓрештӹн. Тенгелӓнлӓ, нинӹ- 

лӓн пиш кого кок скала логӹц эртен кеӓш ке- 
леш ылын. Ти скалавлӓ тангыж мычкы икӹжӓк-иктӹштӹ дорц 
лишӹл расстояништы йогенӹт дӓ нӹнӹ лошты иктӓ-махань 
предмет лимӹкӹ хоть кынамат вӓш линӹт.

Аргонавтвлӓ хитростьым ӹштенӹт: скалавлӓ докы миэн шо- 
мыкы, нӹнӹ кӓдӹм колталтенӹт, тӹдӹ скалавлӓ логӹц чӹнь 
чонгештен эртен. Скалавлӓ вӓш линӹт, тӹнге гӹнят, кӓдӹн па- 
чыжым веле пӹзӹрӓл шоктенӹт. Скалавлӓ кок монгырышкы ай- 
ырлымыкы, аргонавтвлӓ нӹнӹ логӹц чӹнь эртен кеӓт. Скалавлӓ 
корабльын корма лаштыкым веле кӹрӹн шуэн поспейӓт.

Золотой но Тенгелӓнлӓ щукы приключенивлӓ паштек арго- 
олото) руно. навтвлӓ, остаткаэшӹжӹ, Колхидышкы миэн шот.

Золотой руном достаняш пиш трудна ылын. Тӹдӹ тӹшкерӹш- 
тӹ ылын, пушӓнгӹштӹ кечен. Ти пушӓнгӹм лӱдӹшлӓ дракон 
переген, Но аргонавтвлӓн вуйлалтышы Ясон колхидский кугижӓн 
ӹдӹр гӹц, М е д е я  волшебница гӹц, палшыкым получаен. 
Драконым амалтен колташ тӹдӹ шергиндӹвлӓм йӓмдӹлен дӓ, 
тӹшкерӹш мимӹкӹ, нӹнӹм драконлан пуэн. Тӹдӹ тӧрок шер- 
гиндӹвлӓ вӹкӹ кечӓлтӹн, нӹнӹм качкын колтен дӓ амален кен. 
Ти веремӓн Ясон золотой руном кедӓрен дӓ корабльышкыжы 
мӹнгеш толын. Тидӹн паштек тӹдӹ мӹнгеш ӹшке сӓндӓлӹкӹш- 
кӹжӹ кен. Тӹдӹн сага М едеяат кеен, тӹдӹ Ясоным яратен кол- 
тен. Мӹнгеш кемӹ корныштыжы нӹнӹ у прнключенивлӓмужы- 
ныт.

о * й Тенгелӓнлӓ, мырызы О р ф е й  гишӓн шайыштал-
 ̂ ■ теш, тӹдӹ корабльышты ылын дӓ аргонавт-

влӓм тангыжыштыш чудовищевлӓ гӹц ӹшкӹмжӹн музыкыдон 
ытарен. Орфей тенге яжон шактен дӓ мырен, тӹдӹн мырыжым 
эдемвлӓ веле агыл, зверьвлӓ^т, шӹргӹвлӓӓт дӓ кырыквлӓӓт ко- 
лыштыныт. Дӓ вот, кынам аргонавтвлӓ—тангыжыштыш русал- 
кывлӓ—^тянгыра юкан с и р е н ы в л ӓ  дорц эртенӹт, Орфей 
шакташ тӹнгӓлӹн дӓ ӹшкӹмжӹн шактымыжыдон нӹнӹм мужед 
сӓрен шӹнден. Сиренывлӓ цилӓ монден шуенӹт дӓ аргонавт- 
влӓм колтенӹт.

Ти мифын сказочный событивлӓштӹ металлан, айыртемӹнок 
вӹргеньӹлӓн дӓ шӧртнилӓн каштмы путешествивлӓ гишӓн грек- 
влӓн пиш шукердшӹ ӓшӹндӓрӹмӓшӹштӹ ылеш. Золотой руно 
манмеш Колхидышты пиш шукердӹ добывайымы шӧртни ын- 
гылалтеш.

33 §. Древнегреческий эпос „Илиада".
Сек знаменитый греческий сказанивлӓ „Илиада“ 

Гомерын „Одессея" поэмывлӓштӹ шайышт пумы
поэмывл . ылыт. Предани семӹнь, ти поэмывлӓн авторжы 

Малый Азиштышы слӧпӧй мырызы—Г о м е  р ылын.
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Соредӓлыӓш
олма.

^Гомерын родинеш ӹшкӹмӹштӹм 
шотлымаш честь верц греческий шӹм 
хала ӹшке лоштышты споренӹт, тӹн- 
ге гӹнят, нӹнӹ логӹц лӹмӹнок ик- 
тӹштӓт тӹштӹ Гомер шачын манын 
доказываен кердте. „Илиада" Троян- 
ский войнан остатка, лумшы, иштӹш 
событивлӓм анжыкта. Ти и яктешӹ 
событивлӓжӹ гишӓн, дӓвойнапӹ тӹ м  
гишӓн греческий мол мифвлӓштӹ 
шайышталтеш.

Земля вӹлнӹшӹ ци- 
лӓ кого событивлӓ 
йымывлӓн шӱдӹм се- 

мӹнь лиӓлтӹт манын греквлӓ шане- 
нӹт. Троянский война гишӓнӓт тен- 
геок шайыштыныт, тӹдӹм нӹнӹ ӹш- 
кеок тӓрвӓтенӹт маныныт дӓ нӹнӹ 
ӹшкеӓт ТӸШТӸ1 участвуенӹт, иктӹ- 
влӓжӹ— греквлӓлӓн палшенӹт, весӹ- 

Гомер. влӓжӹ—троянцывлӓлӓн. Война кыце-
лӓ лимӹ гишӓн теве мам шайыштыныт.

Фессалийский кугижӓ П е л е й доны тӹдӹ тангыж богиням 
Ф е т и д а м  нӓлмӹжӹ сӱӓн годым йӱмӓш лиӓлтӹн, тӹшкӹ со- 
редӓлмӓшӹн богиня— Э р и д а  гӹц пасна цилӓ богинявлӓ шӱдӹ- 
мӹ ылыныт. Шӹдешкен колтышы Эрида йӱшӹвлӓм соредӓлӹк- 
тӓш решен дӓ, кынам йымывлӓ дӓ богинявлӓ стӧл лошкы шӹн- 
зӹшӹт, нӹнӹ лошкы техень сирмӓшӓн олмам шуен колтен: „Тӹ- 
дӹлӓн, кӱ сек цевер“.

Тӹшӓкенок богинявлӓ лошты кӱлӓн олма лишӓшлык гишӓн 
спорымаш тӓрвӓнӓ. Айыртемӹнжок кым богиня споренӹт: Гера, 
Зевсын вӓтӹжӹ, Афина, мудростьын богиня, дӓ Афродита, це- 
верӹн богиня. Ь1шкӹмӹштӹн спорыштым решӓш манын нӹнӹ 
Зевс докы обращаялтыныт, но тӹД*ӹжӹ нӹнӹн судьяшты ӹне- 
жӹ яи ылын дӓ нӹнӹм троянский кугижӓ П р и а м ы н эргӹжӹ 
П а р и с докы колтен. Парис докы мимӹкӹ, каждый ^богикя 
тӹдӹм пуремдӓш цацен: тӹлӹм айыра гӹнь, цилӓ мир вӹлӓн 
властелиным ӹштӓш Гера сӧрен, Афина— великий геройым дӓ 
мудрецым ӹштӓш 'сӧрен, а Афродита— свет вӹлнӹ сек цевер 
ӹдрӓмӓшӹм вӓтӹлыкешӹжӹ мон пуаш сӧрен. Парис млоец Аф- 
родитам цевереш шотлен дӓ олмам тӹдӹлӓн суен пуэн. Тӹнӓм- 
шен Афина дон Гера Парисым ужын кердтӹмлӓ яратыделыт, а 
нӹнӹ сага—цилӓ троянский народшымат. Афродитажы, ӹшке 
сӧрӹмӹжӹм ӹштен, спартанский кугижӓ М е н е л а й ы н  вӓтӹ- 
жӹм, цевер Е л е н а м  шолышташ Парислан палшен.
_ „ „ Менелай ӹшлӓнжӹ Еленам мӹнгеш кандаш дӓТроянский воииа -  „ ..   ^  .7

тӹ нгӓлӓлтмӓш . обида гишӓн кӱсӹм порыкташ решен. Тӹдӹн 
векӹ греческий цилӓ кугижӓвлӓ линӹт; нӹнӹ 

троянцывлӓ вӹкӹ войнадон кеӓш решенӹт дӓ цилӓ войскалан
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верховный предводителеш Менелайын ӹзЯжӹ, микенский кугижӓ
А г а м е м н о н  лин. Ти война лу и шывшылтын; тӹштӹ шукы
геройвлӓ воюенӹт— греческийвлӓӓт дӓ троянскийвлӓӓт. Сек лӹм-
лӹ геройвлӓжӹ греквлӓ велнӹ— Пелейын эргӹжӹ А х и л л ылын,
а троянцывлӓ велнӹ—-Приамын эргӹжӹ Г е к  т о р.

Война тӹнгӓлтӹшӹн, кынам Ахилл бойвлӓштӹ
Ахилл дон Ага-^ участвуен, греквлӓ троянцывлӓм цӓктӓренӹт, д ӓ

м ем ноньш споры - .рроянцывлӓ ӹшкӹмӹштӹн хала стеня тӱгь! лӓк-
тӓш смейӹделыт. Но А г а м е м н о н  Ахиллын плен-

ницыжым шывшын нӓлӹн Ахиллым обижӓйӹмӹкӹ, войнашты
пакыла участвуяш тӹдӹ отказен. Троянцывлӓ смела линӹт дӓ
греквлӓм сӹнгӓш тӹнгӓлӹнӹт. Нӹнь! греквлӓн корабльвлӓ докок
толын шоныт дӓ нӹшӹм йылатен колташ угрожаенӹт, а Ахилл-
жы, тӹдӹм сарваленӹт гӹнят, Агамемнон вӹкӹ шӹдӹм урден
дӓ тӹдӹлӓн ӹнежӹ! палшы ылын. Но тӹнӓм греквлӓлӓн палшаш
Ахиллын лишӹл тӓнгжӹ П а т р о к л  толын. Тӹдӹлӓн ӹшкӹм-
жӹн доспехвлӓжӹм пуаш дӓ греквлӓлӓн палшаш разрешаяш
тӹдӹ Ахилльш ӱбеждаен шоктен. Патрокл Ахиллын доспех-
влӓжӹм чиэн шӹнден дӓ £̂1шке паштекшӹ греквлӓм нӓнген.
Троянцывлӓ пӹтӓрижӹ доспехвлӓ гишӓн Патроклым Ахилл ма-
шаненӹт дӓ кыргыжаш тӹнгӓлӹшӹт. Тӹнӓм шукы врагвлӓм
Патрокл пуштын, но Троян ворота донок самый Патрокл ваш-
тареш Гектор лӓктеш дӓ тӹдӹм пуштепг. Патроклын кӓпшӹм
нӓлӹш кердте, но Ахиллын доспехвлӓжӹм тӹдӹ Патрокл вӹлец
кедӓрен дӓ ӹшке вӹлӓнжӹ чиэн.

Патрокл колымы гишӓн увер Ахилл докы шо- Ахилл дон грек-  ̂ «
влӓн мирейӹмӓш. мьшьт, тыды греквлӓдон спорымашыжы гишӓн

когон ойхыра дӓ троянцывлӓ ваштареш угӹц
воюяш манын греквлӓдон мирейӓш решӓ. Ахилл нӹнӹлӓн, айыр-
темӹшжок Гекторлан, ӹшкӹмжӹн тӓнгжӹ колымы гишӓн кӱсӹм
пӧрӹктӹнежта ылын. Тӹнге гӹнят, доспехвлӓжӹ уке ылыныт,
Ахйлл тӧрокок бойышкы пырен кердте. Тиштӹ тьтдӹлӓн тӹдӹн
ӓвӓи<ӹ, Ф е т и д а  богиня, палшен. Тьтдӹ Гефест докы кузнеч-
ный искусствын дӓ тылын йымы докы, кеен дӓ Гефест Фетидын
ядмыжы паштек Ахиллан тӹхень пиш яжо доспехвлӓм ӹштен
пуэн, маханьвлӓ эче ик геройынат ылтелыт.

У доспехвлӓм чиэн шӹндььмӹкӹ, Ахилл тӹшӓ-
Ахиллын дӓ Гек- бойышкы шынгалтеш. Тӹдӹ пиш когон

шиэдӓлӹн. Шукы троянцывлӓм тӹ1дӹ пуштын,
молывлӓжӹ кыргыж шӹлӹнӹт. Гектор ьш кет-

шок веле лӱдӹн ӹнежӹ кыргыж ылын дӓ тӹдӹн докы лишӹ-
лемшӹ Ахиллым вычаш кодын. Халашкы пыраш дӓ Ахиллдон
ит кредӓл манын ӓтяжӹ дон ӓвӓжӹ такеш веле хала стеня вӹ-
лец сарваленӹт: Гектор вӓрешӹжок кодын. Лачок, кынам лӱ-
дӹ1шлӓ Ахилл доспехвлӓжӹдон цолге кайын, тӹдӹн докы лиш-
кок миэн шон, Гектор цӹтӹрӓл колтен, тӹнге гӹнят, ьш кӹм-
жӹн лӱдмӓшӹжӹм сӹшген, Ахиллым вӓшӓ-вӓшӓок вӓш лин.

Гектор Ахиллдон патырын кредӓлӹн, тӹнге гӹнят, ӹшкӹм- 
жӹн йӹвшӹжӹдон Гефест ӹштен пумы доспехвлӓм чӱчен керд-
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те. Кужын шывшылтшы бой паштек Ахилл Гекторым пуштеш. 
Колымжы анзыц Гектор кӓпшӹм тырынок кодаш Ахилл гӹц 
■ядын. Но Ахилл ӹжӓлӓйӹдӹмӹ ылын. Врагым пуштмыкы, тӹ- 
дӹн кӓпшӹм ӹшкӹмжӹн колесницыжы сага ялштен шьшден дӓ 
ӹшке паштекшӹ лагерьышкы шӹдӹртен кен. Гекторын ӓтяжӹ 
дон ӓвӓжӹ дӓ троянцывлӓ хала стеня вӹлец цилӓ тидӹм анжен 
шалгенӹт дӓ, Гекторлан палшен кердтӹмӹвлӓ, кого ойхыдон 
мӓгьфенӹт.
Ахиллын колы Ахиллат шукы ӹлӹде. Гекторын шумбелжӹ

машыжы. '  Парис Ахиллым пуштын, тӹдӹн лач ик йӹмӹж 
вӓрӹшкӹжӹ— ял кавалышкы пикшдон чучын. 

Ахиллым пушташ пиш трудна ылын, кынам тӹдӹ изиок эче 
ылын, ӓвӓжӹ тӹдӹм земля нындаш кугижӓншӹн вӹдеш цӹвӹл- 
тен, ТӸ1 вӹдшӹ, греквлӓн ьшянӹмдон, эдемӹн кӓпӹм йӹмӹжтӹ- 
мӹм ӹштен. Тӹнге гӹнят, Ахиллым цӹвӹлтӹмӹжӹ годым, ӓвӓ- 
жӹ тӹдӹм ял кавал гӹц кычен, дӓ ти вӓржӹ, волшебный вӹд- 
дон мыштымы, йӹмӹжӓн ылын (тишец „ахиллесовый ял кавал“ 
манмы, вес семӹньжӹ „йӹмӹжӓн вӓ р “ манмы выражени).
Т роян  пӹтӹмӓш  Ге^^тор колымы паштек троянцывлӓ йӓрӓ вӓ- 

рӹшть! кредӓлӓш решӓлтелыт дӓ халаэш пи- 
тӹргӓлт шӹнзӹнӹт. Но греквлӓӓт Ахилл гӹц пасна Троям нӓ- 
лӹн кердтелыт. Тӹнӓм силадон агыл, хитростьдон действуяш 
решенӹт. Одиссей шӱдӹмӹдон, пун пиш кого имни стройымы 
ылын, тӹдӹн кӧргӹшкӹ пиш патыр греческий геройвлӓ пырен 
шӹнзӹнӹт. Мол войскажьт, троянцывлӓм алталлш манын, ко- 
рабьвлӓэш шӹнзӹн дӓ лишӹл островыш кен колтен. Греквлӓ 
кен колтымым ужын, халам ӓрен нӓлмӓш пӹтен манын троян- 
цывлӓ решӓт дӓ имним халашкы пыртат. Йыдым, цилӓ Троя 
амален кемӹкӹ, геройвлӓ имни гӹц лӓктӹнӹт дӓ остров гӹц 
мӹнгеш толшы мол греквлӓлӓн капкам пачыныт. Нӹнӹ халам 
цилӓ вец пижӹктенӹт дӓ троянцывлӓм цилӓ ганьок пуштыныт.

Тенгелӓ, остаткаэшӹжӹ, войнан лушы иэшӹжӹ великий 
Троя пӹтен.

34 §. „Одиссея".

Троя гӹц мӹнгеш толмышты годым греческий геройвлӓ шу- 
кы странствуен каштыныт дӓ пиш шукы ясывлӓм дӓ лӱдӹш- 
влӓм ужыныт. Сек шукыжок И т а к и н (Ионический тангыжыш- 
тыш остров) О д и с с е й кугижӓ каштын—лач лу и. Тӹдӹн 
приключенивлӓжӹ гишӓн шайыштмаш „Одиссейын" содержани- 
жы ылеш.

Ти приключенивлӓ гӹц кыды-тидӹжӹм пӓлен нӓлӹнӓ.
Одиссе.й Полифем ^ кӓн ӓ  бурный тангынс Одиссейым дӓ тӹдӹн 

дӧны. снутниквлӓжӹм циклопвлӓн—ик сӹнзӓн вели-
канвлӓн островыш шин канден. Одессей ӹш- 

кӹмжӹн икманяр спутниквлӓжӹдон сек лӱдӹшлӓ циклопын — 
П о л и ф е м ы н  пещерышкыжы пырен.
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Токыжы толмыкы, Полифем нӹнӹм ӹшкӹмжӹн пещ ереш ӹ - 
жы моэш. Тӹдӹ тӹшӓкенок лӓкмӹ вӓрӹм кого кӱдон кӧргӹ 
гӹц питӹрен шӹндӓ дӓ нӹнӹ логӹц коктын колта. Вара ама- 
лен кеӓ. Одиссей тӹдӹм амалымжы годым пуштын кердеш 
ылын, но тӹнӓм Одессейлӓн дӓ тӹдӹн спутниквлӓжӹлӓн лӓк- 
тӓшӹштӹ лӓкмӹ вӓрӹм пачын иктӓт ак керд ылын. Нӹнӹ ӹш- 
кежӹ кого кум тӓрвӓтен кердтёлыт дӓ цилӓштӹлӓн пешереш 
качте колаш вӓрештеш ылын.

Хитрый дӓ ышан Одиссей весӹм шанен лыктын. Вес кечеш 
тӹдӹ циклоплан ӓрӓкӓм йӱктен шӹнден. Кынам йӱкшӹ лишӹ 
Полифем амален кеен, Одиссей йылатым кӹртнидон тӹдӹн ос- 
татка сӹнзӓжӹмӓт йылатен лыктын. Циклоп пиш когон шӹдеш- 
кен дӓ тӹдӹн пешерыжы гӹц иктӓт живой ак лӓк манын клят- 
вам пуэн.

Ирок пешера гӹц ӹшкӹмжӹн тӓгӓвлӓжӹм лыкмы годым,. 
Полифем лӓкмӹ анзылан шагалеш дӓ кӓждый лӓкшӹ тӓгӓм кид- 
шӹдон кычылтеш. Но Одиссей тӹдӹн гӹцӓт хитрый ылын. 
Тӹдӹ цилӓ тӓгӓвлӓм кымытын ялштен шӹнден дӓ покшал тӓгӓ 
мӹшкӹр лӹвӓлӓн ӹшкӹмжӹн спутниквлӓжӹм иктӹн-иктӹн ял- 
штен. Йшкежӹ, кидвлӓжӹм миждон мӱден, ик тӓгӓн мӹшкӹр 
лӹвӓлӓн кечӓлтӹн. Тенгелӓнлӓ лӱдӹшлӓ эдем качшы гӹц нӹнӹ 
шӹлӹнӹт.

Кынам Одиссей мардеж йымы Э о л ы н остро- М ардеж  йымы .. . .  . .
Эол доны. вышкы варештын, тыдӹм пиш яжон вӓш

линӹт. Прошайымы годым Эол Одиссейлӓн ме- 
шӓкӹм пуа, тӹ мешӓкеш цилӓ бурный, неблагоприятный мар- 
дежвлӓм ялштен шӹндӹмӹ ылын. Тангыж вӹлнӹ пиш тыр ыл- 
мы годым Одиссей Эол дорцын лӓктӹн кеӓ. Но, тенге лиӓлтӹн, 
ӹшкӹмжӹн родинышкыжы— Итакышкы—лишӹлеммӹ годым 
Одиссей амален кеӓ, дӓ тӹдӹн спутниквлӓжӹ тӹ мешӓкӹштӹ 
сокровише ылеш манын решен, тӹдӹм шӱтӓт. Ирӹкӹш лӓкшӹ 
мардежвлӓ шишкен веле кодеш тӱгӹ лӓктӹн кеӓт дӓ Одиссей- 
ын судножым мӹнгешок Эолын остров докы шин кандат. Но 
ти гӓнӓкшӹ Одиссейлӓн палшаш Эол отказен дӓ Одиссей па- 
кыла штурмаан тангыж мычкы кешӓшлык ылын.

„ .. Одиссейын вес интересный приключенижы с и-
иренывл . р е н ы в л ӓ д о н  вӓш лимӓшӹжӹ ылеш. Сире- 

нывлӓжӹ пеле ӹдрӓмӓш, пеле кек ылыныт. Нӹнӹн мырымыш- 
ты тӹнӓрӹ яжо ылын, нӹнӹн остров дорцын эртӹшӹ сакой 
эдемок ти остров доран шагалын дӓ тӹшецӹн мӹнгеш кете. 
Сиренывлӓн мырыштым колышт остров доран шагалаш ӹнжӹ 
ли манын, нӹнӹ остров докы лишӹлеммӹ годым Одиссей ӹш- 
кӹмжӹн спутниквлӓжӹн цилӓштӹн пӹлӹшӹм шӹштӹдон клеен 
шӹндӓ. Б1ШКӸМЖӸМ мачта сага ялштен шӹндӓш шӱдӓ. Кынам 
Одиссей сиренывлӓн юкыштым колын колта, сирӹшкӹ лӓктӓш  
кредӓлӓш тӹнгӓлеш, но спутниквлӓжӹ тӹдӹм цаткыдыракын 
веле ялштат. Тенгелӓнлӓ Одиссей сиренывлӓн юкыштымат ко- 
лышт мыштен дӓ ӹшкежӓт перегӓлт кодын.
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Одиссей дӓ сиренывлӓ.

Ик вӓре Одиссейын корныжы лӱдӹшлӓ кок чу> 
У д а Т о ш т ы  довище лошты, С ц и л л а  дон Х а р и б д а

лошты, ылын. Сцилла тӹдӹн дорцын эртӹшӹ 
корабльвлӓ гӹц сек янш мореходвлӓм роалта ылын. Хариб- 
дажы гӹц иктӓт ытлыде; тӹдӹ хоть кынамат цилӓ корабльым 
тӹдӹн цилӓ путниквлӓжӹге нелӹн колта ылын. Ти чудовищевлӓ 
гӹц ытлаш нигыцеӓт аклиӓт, Одиссей кок чудовище ло гӹц 
изирӓкшӹм—Сциллам айыра. Тӹдӹ Одиссейын спутниквлӓ ло- 
гӹц куд эдемӹм качкын колта гӹнят, молывлӓжӹ кодыт. Хариб- 
даж ы цилӓштӹм ямда ылын.

Тагыце ӓнят штурма Одиссейын корабльжым 
Феакиецвлӓ пыдыртен дӓ спутниквлӓжӹм ямден. Шукы при-

ключенивлӓ паштек Одиссей шалым ӹштӓ дӓ 
угӹц кеӓш тӓрвӓнӓ. Но Полифем циклопым слӧпӧйӹм ӹштӹм 
гишӓн Одиссейым преследуйышы Посейдон (Полифем Посей- 
донын эргӹжӹ ылын) Одиссейын шалжым пыдырта. Тангыж 
богинявлӓ логӹц ик богинян палшымжыдон веле Одиссей пӓлӹ- 
дӹмӹ островышкы ин кен шоэш дӓ спасаялтеш. Ти островыш- 
ды сказочный народ ф  е ак и е ц в л ӓ— пиш яжо мореходвлӓ 
ӹленӹт. Ти народын кугижӓжӹ А л к и н о й  Одиссейым ласкон 
принимаен, шукы подаркавлӓм пуэн дӓ тӹдӹлӓн родинышкыжы 
кеӓш судном пуэн.
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Ткацкин станок сага Пенелопа Одиссейыы вычен шӹнзӓ.

Тӹ веремӓн, кынам Одиссей Троя доны воюен 
О диссейы н р одн - д д  странствуен, тӹдӹн вӓтӹжӹ П е н е л о п а  

докы марылыквлӓ (женихвлӓ) сватаяш миэнӹт. 
Одиссей нигнамат ак тол манын нӹнӹ шаненӹт, Пенелопажы 
марыжы толмылан ӹнянен дӓ цилӓ марылыквлӓлӓн отказен, 
кете.

Итаки гӹц Одиссей кемӹ годым изиок эче ылшы эргӹжӹ 
Т е л е м а X силан дӓ цевер ӹрвезӹ кушкын шагалын. Ӓтяжӹн 
томашты йӱшӹ марылыквлӓ вӹкӹ тӹдӹ сылыкын дӓ кого шӹ- 
дӹдон анжен. Тӹнге гӹнят, ӹшкетшӹ шукы ваштареш нимат 
ӹштен кердте. Икӓнӓ тӹдӹ ӓтяжӹм кӹчӓлӓш кеен ылын, но 
нимат пӓлӹдеок, мӹнгеш толын.

Тӹдӹн томаштыжы ма лиӓлтмӹм Одиссей пӓ- 
О диссей  кӹцӹзӹ Седӹндон токыжы ӹшке выргемжӹдон

вы ргем дон. а кӹцӹзӹ странникын выргемдон миӓш
рещен. Тоныжы тӹнӓм марылыквлӓ йӱт ылын. Нӹнӹ кӹцӹзӹ 
выргемӓнедӹм цилӓ статян мыскыленыт. Одиссей толмыкы кок 
кечӹштӹ Аполлонын праздник ылын, дӓ Пенелопа марылыквлӓ- 
лӓн техень испытаним пуэн. Тӹдӹ Одиссейын янгежан пикшӹ- 
жӹм канда дӓкелесӓ: кӱ янгежӹм шывшыл шӹнден кердеш дӓ 12 
колца вашт пикшдон лӱэн кердеш, марыжы тӹдӹ лиэш. Мары- 
лыквлӓ иктӹ паштек весӹ, янгежӹм шывшыл шӹндӓш цаценӹт, 
нӧ нӹнӹ логӹц иктӓт тидӹм ӹштен кердте.
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м ы ык ӓм "Гӹнӓм Одиссей со эче кӹцӹзӹ выргемӓнок, 
пуштмаш. ӹшкӹмжӹн силажим провыяш ядын. Марылык- 

влӓ тидӹлӓн отказенӹт. Но Телемах, Одиссей 
тӹдӹлӓн ӹшкӹмжӹн тайныжым келесен ылын, янгежӓн пикшӹм 
пуа, дӓ Одиссей куштылгынок 12 колца вашт лӱӓ. Тидӹн паштек 
тӹшӓкенок Одиссей Телемах дӓ кок раб палшымдон марылык- 
влӓм пуштын опта. Вара Пенелопалан кӱ ылмыжым келесӓ. Ти 
шонгы кыптырынзыкан кӹцӹзӹ марыжы ылеш манын Пенелопа- 
лан ӹнянӓш трудна ылын. Но варажы Пенелопа тӹдӹм призная. 
Одиссейлӓн покровительствуйышы Афина тӹдӹм первишӹ гань- 
ок ӹрвезӹм ӹштӓ.

Одиссей толмы гишӓн дӓ марылыквлӓн яммаш гишӓн увер 
Итаки мычкы цилӓ вӓре йӹле шӓрлен кеӓ. Пуштмывлӓн род- 
ньыквлӓштӹ Одиссей ваштареш дӓ тӹдӹн сторонниквлӓжӹ ваш- 
вареш бойышкы пыренӹт. Афина палшымдон сӹнгӹшеш Одиссей 
кодын. Афинаок шукыштат агыл тӹдӹм итакиецвлӓдон мирей- 
ӹктӓ дӓ нӹнӹ угӹц тидӹм ӹшкӹмӹштӹн кугижӓэшӹшты приз- 
наенӹт.

одиссея* дон «0д и ссея“ „Илиада“ ганьок 24 мыран ылеш.
И ли адам " т ӓн - Нӹнӹ лошты иканьвлӓ шукы, но существенный

"гӓштӓрӹмӓш. айыртемвлӓӓт улы. „Илиада“ „Одиссея“ гӹц ут- 
ларак обществын древний состоянижым анжык- 

та. „Илиада“ войналан посвящайым дӓ геройвлӓ гишӓн позма 
ылеш, а „Одиссея“ мирный обстановкым анжыкта дӓ тӹштӹ яма- 
кыштыш гань происшествивлӓ шукы. Тӹдӹ утларак цевер дӓ 
разнообразный ылеш. „Илиада" дон „Одиссея“ художественный 
литературын великий произведенивлӓ дӓ исторический пиш 
ценный памятниквлӓ ылыт.

35 §. Родын ям м аш  дӓ госуд арство  лиӓлтмӓш .

Родовой стоой Йымывлӓ гишӓн дӓ геройвлӓ гишӓн греквлӓн 
сказанивлӓ мӓлӓннӓ кого интересым представляят. 

Ти сказанивлӓштӹ хоть фантастический шукы, тӹнге гӹнят, ла- 
чокышты ма лиӓлтмӹмӓт нӹнӹ вӹлец пӓлӓш лиэш. Ти сказани- 
влӓ вӹлец греческий вождьвлӓн власть гишӓн, народын положе- 
ни гишӓн, тӹ веремӓншӹ хозяйство, техника, вооружени дӓ быт 
гишӓн мӓ пӓленӓ. Айыртемӹнок шукы сведеним мӓлӓнна „Или- 
ад а “ дон „Одиссея* пуат.

Гомеровский поэмывлӓн пӹтӓриш частьвлӓжӹ родовой строй 
ылман Грецимок эче анжыктат. Кровный родствыдон ушналт- 
шы дӓ греквлӓн ынгылымаш дон ик предкы гӹц лишӹ эдем- 
влӓн кого группа р о д ы м составляен. Р од  вуйлалтымашты 
старейшина шалген, тӹдӹм г е р о н т  маныныт. Тӹдӹ общий 
родовой имуществым заведываен, родньыквлӓм суен, войнашты. 
вуйлалтен дӓ легендарный родоначальникым почитайымашты ви- 
ктӓрен. Каждый родын членвлӓ икжӓк-иктӹштӹлӓн палшыкым 
дӓ защитым пушашлык ылыныт.

Икманяр род ф р а т р и й ы ш к ы  (братствышкы) ушненӹт.- 
Ти союз родовой гань цаткыды ылте. Тӹнге гӹнят ^фратрийвлӓ
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общий религиозный обрядвлӓм имеенӹт дӓ тенгеок ӹшкӹмӹш- 
тӹн членвлӓштӹм зашищайышашлык ылыныт.

Икманяр родственный фратрийвлӓн пижмӓш ф и л ы м, ӓль 
п л е м я м  составляен. Тенге, например, Аттикын населенижы 4 
филеш пайылалтын, каждый фила 3 фратрий гӹц ылын, а каж- 
дый фратрийышкы 30 род пырен.

Веремӓ эртӹмӹ семӹнь родовой порядкывлӓ 
пӓ**бап1лейвл^н* нарушаялташ тӹнгӓлӹнӹт. Родвлӓ кого семья- 

богатство .”  влӓэш пайылалтыныт. Ти семьявлӓ ӹнде сель- 
ский обшинывлӓшкӹ, д е м а в л ӓ  манмывлӓшкӹ 

цымырналтыныт. Пӹтӓрижӹ обшинын членвлӓ землям цилӓн ик- 
вӓреш пользываенӹт. Изин-олен обшинын землявлӓ гӹц пасна 
эдемвлӓн зеилявлӓ айырлалтыныт. Землявлӓн пӹтӓриш собствен- 
никвлӓ племявлӓм вуйлалтымашты шалгышы князьвлӓ ӓль изи 
кугижӓвлӓ ылыныт. Нӹнӹм б а с и л е й в л ӓ  маныныт. Ти изи 
кугижӓвлӓ обшина гӹц айыртемӹн участоквлӓм получаенӹт. 
Нӹнӹн дружинниквлӓштӓт землян пасна участоквлӓм имеенӹт. 
Тидӹ гӹц пасна, войнавлӓштӹ кого добычывлӓм хватен нӓлӹ- 
нӹт. Проста воинвлӓ веле нимадеок кодыныт. Тенгелӓнлӓ проста 
воин Т е р с и т „И лиадыш ты“ басилейвлӓ гишӓн попа: „Хоть
кынамат тӓмдӓн ышыштыда ӹшкӹлӓндӓ выгода веле, а воинвлӓ 
тӓ верцтӓ кредӓлӹт, ударвлӓм дӓ шушырвлӓм получаят".

Басилей сек кого землевладелец дӓ рабовладелец лин миӓ. 
Тӹдӹн распоряженишты— воинвлӓн дружина дӓ пиш шукы раб. 
Тӹдӹ кого семьям, шукы землям дӓ богатствым имея. Тенге- 
лӓнлӓ, троянский кугижӓн Приамын 50 эргӹ дӓ 12 ӹдӹр ылын. 
Феакиецвлӓн кугижӓ Алкиной, тӹдӹн гишӓн „Одиссейышты" 
попалтеш, вӹргеньӹдон, шидон дӓ шӧртнидон цеверемдӹмӹ 
пиш яжо дворецӹм имеен. Д ворец сага пиш яжо сад дӓ вино- 
градник ылын. Алкинойын дворецӹштӹжӹ киндӓт, ӓрӓкӓӓт, 
кавштавичӹ хӓдӹрвлӓӓт, кӹцкӹвлӓӓт утыдон ылыныт. Рабыня- 
ткачихывлӓ выргемӹм, ковервлӓм дӓ левӓшвлӓм йӓмдӹленӹт. 
Паян ылмыжыдон Одиссеят тӹдӹлӓн ступыде. Тома хозяйст- 
вашты тӹдӹн 50 рабыня ылын, киддон янгыштым вӓкшӹштӹ 
12 рабыня ровотаен.

Тенгелӓнлӓ обшинывлӓ гӹц паян дӓ знатный 
ственность Дӓ^го- а р'и с т о к р а т в л ӓ, ӓль „благородныйвлӓ“ ай- 
сударство  лиӓлт- ьфлалташ тӹнгӓлӹнӹт. Тӹдӹн сага обмен шӓр- 

мӓш. лӓш тӹнгӓлӹн, окса лӓктӹн. Торгейӹмӓш арис-
тократвлӓм пайдарен. Пленыш нӓлмӹвлӓм ӹнде 

рабвлӓшкӹ сӓртенӹт. Тидӹ производствым шӓрӓш лимӓшӹм 
пуэн. Изин-олен аристократвлӓ землям со шукыракым дӓ шукы- 
ракым хватен нӓлӹнӹт. Кодшы народшы—д е м о с—землян изи 
участоквлӓм занимаен. Ти участоквлӓжӹмӓт обрабатываяш 
средствам ситӓлыкым имейыделыт, демос изин-олен ӹшке зем- 
ляжӹм ямден миэн. Рабвлӓш военнопленныйвлӓм веле сӓртӹде- 
лыт. Тыгыды землевладелец иктӓ-мам кусӹн аристократвлӓ гӹц 
нӓлӹн гӹнь, дӓ вара кӱсӹжӹм тӱлен кердте гӹнь, тӹдӹ рабст- 
выш попазен, кынамжы— цилӓ семьяжы хӓлӓ вӓк. Мзин-олен
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общество р а б в л ӓ э ш  д ӓ р а б о в л а д е л е ц в л ӓ ] э ш  пайы- 
лалташ тӹнгӓлӹн.

Беднотадон дӓ рабвлӓдон рабовладелецвлӓ госпӧдствым ут- 
верждаяш манын г о с  у д а р с т в о  лӓктӹш. Военный дружина 
дон суд знатьын дӓ паянвлӓн властьым поддерживаен. Тенгелӓн- 
лӓ Г р е ц и ш т ы  к л а с с ӧ в ы й  г о с у д а р с т в о  л и ӓ л -  
т ӹ н. Лиӓлтшӹ государство анзылны кок задача шалген; 1) раб- 
влӓм повиновеништы урдаш дӓ 2) государствым шӓрӓш дӓ тӹ- 
дӹм внешний врагвлӓ гӹц перегӓш. Но главный задачыжы 
рабвлӓдон управляйымаш дӓ нӹнӹм полныйок подчиненишты 
урдымаш ылын. Седӹндон лиӓлтшӹ государство р а б о в л а- 
д е л ь ч е с к и й  ылын.

Изин-олен рабство Грецишты со когорак дӓ когорак разме- 
рым принимаен. Родовой строй пӹтӹнок разлагаялтын. Грецин 
шукы вӓрвлӓштӹжок ӹнде рабовладельческий государствывлӓ 
лиӓлтьшӹт дӓ кушкыныт.

36 §. Государство-хала (полис).

Греческий государстзывлӓ коговлӓ ылтелыт. Нӹнӹ обычныжы халам, тӹ- 
дӹи сагашы земляге .ззнимаенӹт. Греквлӓ ӹшкӹмӹштӹн халзвлӓштӹм шукы- 
жымок тангыж сир гӹц мӹндӹрӓн агы .1  строенӹт. тӹшӓк судновлӓлӓн шал- 
гаш гаваньвлӓм ӹштенӹт. Обычно гавань сага купецвлӓ дӓ моряквлӓ ӹленӹт. 
Тӹшток тангыж вес вецӹя кандымы хӓдӹнвлӓдон торгеенӹт. Халан поселени 
йӹр укрепленивлӓ.ч ӹштенӹт. Тидӹ а к р о п о л ь ,  ӓль кремль ылын, халам 
зашищаяш ӹштӓлтӹн.

Хала кушкын мимӹ семӹнь укрепленивлӓ йӹр акропольвлӓ тӱӓн поселе- 
нивлӓ линӹт; у поселени ӱ л  х а л а э ш  лӹмдӓлтӹн, а пӹтӓришӹжӹ—к ӱ- 
ш ӹ л X а л а э ш.

Кушкын шагалшы техень хала общинный землявлӓдон иквӓреш (тӹштӹжӹ 
сола поселкывлӓ ылыныт) государство-халам составляен; ӓль греквлӓ семӹнь, 
п о л и с маналтын.

Тенгелӓнлӓ Грецишты пӹтӓришӹ государство-халавлӓ лиӓлтӹнӹг: К о-
р и н ф ,  А р г о с ,  С п . з р т а ,  А ф и н ы д ӓ  молат.

Полис вуйлалтыматты басилей шалген, тӹдӹ военный вождят, высший 
судьяат, верховвый жрецӓт ылын. Тӹдӹн дощ-оинсгвын знякеш жезл, ӓль 
скипетр ылын. Селӹндон басилейвлӓм шӹренок с к и  п е т р о н о с е ц в л ӓ  
маныныт. Войнашты басилей хватен нӓлмӹ добыча гӹц когорак дӓ яж орак 
частьшым получ->ен. Общественный земля гӹцӓт тӹдӹлӓн тӹнгеок сек кого 
наделым айыренӹт. Йӱмӓшвлӓштӹ тӹдӹлӓн почетный вӓрӹм пуэнӹт дӓ кач- 
мы-йӱмӹ ӓдӹр гӹц сек тотлы лаштыкым пукшенӹт.

Цилӓ сек важный делавлӓштӹ басилей знатный семья вуйлалтышывлӓдон 
совещаялтшашлык ылын. Тидӹ старейшинывлӓ ылыныт, нӹнӹ советым, ӓль 
б у л э м соетавляенӹт. Басилейын приказвлӓм ӓль булэн решенивлӓм увертӓ- 
рӓш» Дӓ тӹнгеок государственный пиш важный вопросвлӓм обсуждаяш манын 
кӓпеш шошы пӱэргӹвлӓн народный собранивлӓ погалтыныт. Ти собрани 
а  г 0  р а маналтын. Иктӓ-махань вопросдон ӹшке мненижӹм ти собрани обыч- 
но ,д а “ ӓль внет* манын саслымыдон анжыктен.

Полисышты суд площадьышты лиӓлтӹн. Судьявлӓжӹ старейшинывлӓ ылы- 
ныт. Нӹнӹ обвиняйымым колыштыныт, вара ти делакон ӹшкӹмӹштӹн шаны- 
машыштым пачелӓ-пачелӓ шайыштыпыт. Басилей суддон руковоен.

Басилей йӹр советниквлӓ гӹц, судьявлӓ гӹц, дӓ паян землевладелецвлӓ 
гӹц знать цымырнен. Изин-олен нӹнӹн кидеш кого богатство дӓ кого земель- 
ный наделвлӓ погыненӹт. Проста народ, ӓль демос, ти знать ваштареш ӹшкӹм- 
жӹн прававлӓжӹ верц кредӓлӹн. Аристократи дон демос лоштышы кредӓлмӓш 
цилӓ греческий государсгво-халавлӓштӹ кеен дӓ шӹренок пиш острый фор- 
ман ылыы.
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37 §. Греквлӓн торгейӹмӓш  дӓ колонизаци.

Колонизацин Гомеровскнй поэмывлӓ цилӓ Эгейский тангыж 
причинывлӓ. мычкы ылшы шукы греческий общинывлӓм ан-

жыктат. Нӹнӹ лошты связь иӹтӓри пиш слабка 
ылын. Тӹнге гӹнят, гомеровский период пӹтӹмӓшеш (у эра 
якте VIII к.) общинывлӓ лошты утларак постоянный связь лиӓш 
тӹнгӓлӹн. Тидӹлӓн хала-государствывлӓ лимӓш, нӹнӹ лошты 
торгейӹмӓш тӹнгӓлӓлтмӓш дӓ тенгеок воинвлӓ палшенӹт.

Но рабвлӓн труд  ылмашты дӓ техника низкий ылмашты хо- 
зяйстван кушмаш дӓ богатствын шукеммӓш тӹ веремӓн когон- 
жок территорим шӓрӹмӓш семӹнь лин кердӹнӹт. Тидӹндон 
самой. греческий к о л о н и з а ц и н  тӹнгӓлтӹшӹжӹ ынгылда- 
ралтеш.

Тошты греческий государствывлӓ дӓ островвлӓ дон Эгейский 
тангыжын сир тӹрвлӓ мычкы ылшы кого поселенивлӓ гага у 
колонивлӓ лиӓш тӹнгӓлӹнӹт. Варарак колонивлӓ М чый 
дон Черный тангыжвлӓн сир тӹрвлӓэшӓт линӹт. Греч; . .лй ко- 
лониствлӓ мӹндӹркӹ западышкы, Италич дӓ Сицилин снр тӹр- 
злӓш кӹ кенӹт. Торгейӹмӓш шӓрӹмӓшдон, населени кушмашдон 
дӓ аристократи дон демос лошты кредӓлмӓш обостряялтмаш- 
дон колонизаци со кою ракын дӓ когоракын шӓрлен. Аристок- 
ратвлӓ докы кабалашкы вӓрештӓш ьшжӹ ли манын, земляде 
кодшы общинын членвлӓ ӹшкӹмӹштӹн родиныштым шуэн ко- 
денӹт дӓ йӓл сӓндӓлӹквлӓшкӹ кенӹт.

Колонивлӓ Грецидон связьым когонжок торгейӹмӓш обмен 
семӹнь кыченӹт. Греция колонивлӓштӹ шукыжок сола хозяй- 
•стван продуктвлӓм дӓ сырьем нӓлӹн, колонивлӓжӹ Греция гӹц 
ремеслон продуктвлӓм шывштенӹт.

Эгейский тангыж сир тӹрӹштӹ ылшы пиш шу- 
Греческий коло- кердшӹ греческий поселенивлӓ логӹц М и л е т, 

Э ф е с д ӓ С м и р н а  кого ролян ылыныт. Нӹнӹ 
Малый Азин сир тӹрӹштӹ ылыныт. Тидӹ гӹц иасна, кого тор- 
говый значеним X и о с дон С а м о с островвлӓ имеенӹт. Цилӓ 
ти вӓрвлӓштӹ ионийский племӓн греквлӓ ӹленӹт дӓ нӹнӹн об- 
щий лӹмӹштӹ И 0 н и я ылын.

Тӹштӹ ремеслон продуктвлӓдон (оружидон, шун гӹц ӹш- 
тӹмӹ хӓдӹрвлӓдон) дӓ сола хозяйстван нродуктвлӓдон (ӓрӓкӓ- 
дон, 5Цон) веле агыл кого торгейӹ м ӓш , кеен, но рабвлӓдонат, 
нӹнӹм мӹндӹр сӓндӹлӹквлӓ гӹц шукым канденӹт. Торгейӹмӓш 
когон шӓрлӹмӓш гишӓн пакылашы колонизацишты Иония кого 
участим принимаен.

У эра якте VIII—VII курымвлӓн греческий колонивлӓ фра- 
кийский побережьешты, Мраморный тангыжын сир тӹрӹштӹ, 
'Сицилишты дӓ Южный Италишты лит. Малый Азия гӹц грек- 
влӓм айыртемӹнжок Черный тангыж шывшын, тӹнӓм тӹдӹм 
„Гостеприимный" ( П о н т  Э в к с и н с к и й )  манын лӹмденӹт. 
Тӹр мычкыжы киндӹ дӓ вольык шукы ылын, вӹдвлӓштӹ— кол. 
Тӹшецӹн рабвлӓмӓт ииш шукым шывштенӹт. Черноморский
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Скифвлӓ (вазаэш изображайымы).

колонивлӓ логӹц утларак  лӹмлӹвлӓжӹ П а н т и к а п е й  (кӹзӹт 
Керчь), Х е р с о н е с  (Севастополь доны), Т а н а и с (Донын 
устье доны) дӓ О л ь в и я (Бугын устье доны) ылыныт. Ти коло- 
нивлӓ гач греквлӓн торгейӹ1мӓш культурышты мӹндӹркӹ севе- 
рышкы С к и ф и я  якте пырен (СССР-н европейский частьын 
степной полосажы тӹштӹ ӹлӹшӹ скифвлӓн племя лӹмдон шу- 
кердь! С к и ф и я  маналтын). Греквлӓ (Зкифиядон кого торгейӹ- 
мӓшӹм дӓ культурный связьым кыченӹт. Нӹнӹ мӓлӓннӓ сӓндӓ- 
лӹкӹ н.дӓ  скифвлӓн бытын описаним коденӹт, скифский кур- 
ганвлӓэш греческий бытын памятниквлӓм чӹдӹм агыл момы.

Средиземный тангыжын западный частьыштыжы греквлӓм 
молы гӹц утлажы плодородный С и ц и л и я дӓ Ю ж н ы й 
И т а л и я шывшыныт. У эра якте VIII—VII курымвлӓн Италин 
южный частьыштыжы дӓ Сицилищты шукы греческий колони- 
влӓ линӹт ( Н е а п о л ь ,  Т а р е н т ,  С и р а к у з ы  дӓ молат). 
Ти колонивлӓм В е л и к и й  Г р е ц и я  маныныт.

Колониствлӓн главный занятишты торгейӹмӓш, 
ремесло, кол ломаш дӓ земледели ылын. Когон 
торгейӹмӓш металлический монетывлӓ гань окса 

знаквлӓм лыкмашым керӓлӹм ӹштен. Перви окса вӓреш ваш - 
талтымаш средствыжы ӱшкӱжвлӓ дӓ тӓгӓвлӓ ылыныт. Кӹзӹт,, 
торгейӹмӓш развиваялтынат, ти способ удобный агыл лин. 
Окса шотеш металлын маклакавлӓм (кусоквлӓм) кычылташ тӹн- 
гӓлӹнӹт. У эра VII курым гӹц определенный лелӹцӓн монеты- 
влӓм чеканяш тӹнгӓлӹнӹт.

Техень монетым пыртымаш торгейӹмӓшӹм когон куштылтен. 
Монетым тошты, удобный агыл монетыла каждый гӓнӓ висӓш 
вӓрештте. Тенгелӓнлӓ, тангыж мыч каштмаш, когон торгейӹмӓш 
дӓ колонизаци ылмыдон, греквлӓн хозяйствашты кузен, б о га т -  
ствывлӓштӹ шукемӹнӹт, техникышты силаэмӹн дӓ махань-шон 
областьвлӓштӹ пӓлӹмӓшӹштӹ шӓрлен. Хала-государствывлӓ
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когоракын укрепляялтыныт. Тошты, первобытно-общинный 
стройдон тӓнгӓштӓрӹмӹкӹ лиӓлтшӹ рабовладельческий обще- 
ство анзыкыла ашкыл ылеш.

Д ревнегреческий монетывлӓ (оксавлӓ).

38 §. Военный быт дӓ общ ественный мадмашвлӓ. Оракулвлӓ.

В оенны й быт Греквлӓн общественный ӹлӹмӓшӹшть! перви- 
шенок война кого ролян ылын. Греческий мо- 

лода государствывлӓ пашкудывлӓ нападайымаш гӹц ӹнян защи- 
тыдон нуждаенӹт. Войнадон дӓ кравымашдон тӹнӓм богатствым 
приобретаенӹт, землявлӓм воюен нӓлӹнӹт, собственностьым 
щукемденӹт. Седӹндон государство военный организаци статян- 
рак ылын. Рабвлӓ гӹц пасна цилӓ гражданвлӓ вооруженный 
ылыныт. Госнодавлӓ рабвлӓн выступленивлӓ гӹц лӱдӹнӹтӓт, раб- 
влӓлӓн оружим имейӓш разрешайымы агыл ылын.

Аристократин дӓ проста народын вооружени лошты кого 
айыртем ылын. Аристократ шлемым, онгым дӓ тупым защиша- 
йышы бронзовый латвлӓм, кого, обычно украшайымы, щигым, 
кӧпьем дӓ мечым имеен. Техень шергӓкӓн металлический во- 
оружени паянвлӓлӓн веле доступный ылын. Проста воинвлӓжӹ 
мӹнер гӹц ӹштӹмӹ выргемӹм чиэнӹт дӓ нӹнӹн копьевлӓштӹ 
(йӹвшвлӓштӹ) дон мечвлӓштӹ веле ылыныт; нӹнӹн щитвлӓштӹ 
кавашты гӹц ӹштӹмӹ ылыныт. Слабкан 'защищайымы дӓ худан 
вооружайымы воинвлӓ пиш яжон вооружайымы аристократ- 
влӓлӓн лӱдӹшлӓ ылтелыт.

Удачный походын цилӓ славыжы предводительвлӓлӓн лин, 
военный добычын яжо дӓ шукы частьшымат нӹнок получаенӹт. 
Рядовой воинвлӓжӹ поход якте махань ылыныт, тӹхень незерок 
токышты мӹнгеш миэнӹт. Тидӹ шоэн агыл воинвлӓн шӹдӹм 
тӓрвӓтен. „Илиадышток" эче ик техень рядовой воин—Т е р- 

-с й т —троянский походын вождь Агамемнон ваштареш высту-
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пайымы гишӓн шайыштмы. Терситым тидӹ гишӓн Одиссей шин; 
шӹнден.

Шӹрен лишӹ войнавлӓ силан, ловкий эдемвлӓм 
тергенӹт. Седӹндон общественный мадмашвлӓ 

древний греквлӓн бытышты сек кого значениӓн ылыныт. Ма- 
дышвлӓжӹ шукы статян состязанивлӓ ылыныт дӓ нӹнӹм празд- 
никвлӓ годым Г рецишты шукы вӓре ӹштенӹт: О л и м п и ш т ы ,  
Д е л ь ф ы ш т ы  дӓ К о р и н ф с к и й  перешейкышты. Цилӓ 
мадмашвлӓ лошты сек знаменитыйвлӓжӹ о л и м п и й с к и й -  
в л ӓ ылыныт.
Олимпийский мадмашвлӓ Олимпи лишнӹ, тӧр вӓрӹштӹ, вер- 
ховный йымы—Зевс лӹмеш храм шалгымы священный роша 
лишнӹ эртӓрӓлтӹнӹт. Состязаништы участвуяш желайышывлӓ 
состязани тьшгӓлмеш ик и анзыц осовын списокыш сирӓлтӹ- 
нӹт. Состязаниэш йӓмдӹлӓлтмӓш специальный школывлӓштӹ лин.

Олимпийский мадмашвлӓм торн<ественно пачмашкы грече- 
ский мирын махань-шон вӓрвлӓ гӹц шукы народ погынен. Цилӓ 
греческий государствывлӓ ти мадмашвлӓшкӹ ӹшкӹмӹштӹн по- 
солвлӓштӹм дӓ делегацивлӓштӹм колтенӹт.

Мадмашвлӓ веремӓэш пасна государствывлӓ лоштыш шӹ- 
дешкӹмӓшвлӓ цӓрненӹт дӓ даже войнавлӓӓт кого ш траф  лимӓш 
гӹц цӓрнӹшӓшлык ылыныт. Торжественный мадмашвлӓ эртӓрӓлт- 
мӹ гачеш „священный перемири“ манмы ӹштӓлтӹн. Цилӓ ти- 
дӹ греквлӓлӓн культурно ушнашышты палшен.

Мадмашвлӓжӹ гимнастический упражненивлӓ гӹц ылыныт; 
кы ргыж талмаш , кредӓлмӓш, дискым дӓ копьевлӓм кӹшкӹлтмӓш; 
имнивлӓдон состязанивлӓштӹ тӹргӹмӓш дӓ колесницывлӓэш 
кыдалыштмаш ылыныт; музыкальный состязанивлӓштӹ поэт- 
влӓн, музыкантвлӓн выступленивлӓ ылыныт дӓ молат. Гимнасти- 
ческий состязанивлӓ массылан утларак доступныйвлӓ ылынытат, 
тӹдӹвлӓм осовынок яратенӹт. Силан ӓль ловкий каждый граж- 
данинӧк тӹштӹ участвуен кердӹн. Имнивлӓдон состязанивлӓш—
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тӹ дӓ музыкальный мадмашвлӓштӹ утларакшы аристократин 
паян представительвлӓ, ӹшкӹмӹштӹн имнивлӓм дӓ размый к •• 
зыкальный инструментвлӓм имейӹшӹвлӓ, участвуен кердӹнь.1.

Состязанивлӓштӹ сӹнгӹмӓшвлӓм оливковый укшвлӓ гӹц 
ӹштӹмӹ веноквлӓдон награждаенӹт, нӹнӹн лӹмӹштӹм осовын 
списокыш сиренӹт дӓ цилӓ Греция мычкы прославляенӹт. 
Сӹнгӹшӹвлӓлӓн театрвлӓштӹ пӹтӓриш вӓрвлӓм пуэнӹт, цилӓ 
вӓре почетдон встречаенӹт, а Оли.мпишты сӹнгӹшӹвлӓлӓн нӹ- 
нӹ ӹлӹм годымок эче статуй статян памятниквлӓм ӹштенӹт.

Олимпийский праздниквлӓ лоштыш нӹл иӓш периодвлӓм 
о л и м п и а д ы  в л ӓ  маныныт. Вараракшы веремӓм шотлымашат 
олимпиадывлӓ семӹнь устанавливаялтын. Олимпишты торжест- 
венный мадмашвлӓштӹ пӹтӓриш сӹнгӹшӹвлӓн лӹмвлӓштӹ у 
эра якте 776 ин сирӹмӹ ылыныт. Тӹмӹкӹ греквлӓ ти и гӹц 
ӹшкӹмӹштӹн летоисчислеништым видӓш тӹнгӓлӹнӹт.

„ .. Греквлӓ ӹшке йы.мыштылан тоныш алтарь-
влӓштӹ дӓ храмвлӓштӹ ыдылыныт. Шукы свя- 

тилищывлӓжӹ кышты ылыныт, тӹ вӓрлӓн веле значеним име- 
енӹт. Но кыды святилищывлӓжӹ цилӓГреция мычкок дӓ даже 
тӹдӹ гӹц ӧрдӹжӹштӓт почитаялтыныт. Осовынок кыштакен 
шукы статян советвлӓм пушы дӓ анзыкыла лишӓшӹм келесӹ- 
шӹ о р а к у л в л ӓ  ылман святилищывлӓ лӹмлӹ ылыныт. На- 
пример Эпирышты, Грецишты шу- 
кердшӹвлӓ логӹц иктӹтшӹ, до- 
д о н с к и й  о р а к у л  техень

кырыквлаштыылын. Тӹштӓкен, 
рекӓ доныш шӹре рошашты, ал- 
тарь дӓ кого тум ылын. Ти тумжы 
священныеш шотлалтын дӓ, пре- 
дани семӹнь, тӹдӹн ӹлӹштӓшвлӓ 
шыжгымашты главный йымын—
Зевсын вольыжым колаш лиэш 
ылын. Иктӓ махань советым ӓль 
анзыкыла лишӓшлыкым келесӹмӓ- 
шӹм колаш шанышывлӓ ти тум 
докы миэнӹт. Ж рецвлӓ тӹдӹн 
шыжгымы гӹц йымын указанивлӓм 
вуйта пӓлен кердӹнӹт дӓ эдем- 
влӓлӓн шайыштыныт.

Тӹлецӓт когон лӹмлӹ д е л ь- 
ф и й с к и й  о р а к у л  ылын. Тӹ- 
дӹ Ф 0 к и д ы ш т ы (Средний 
Грециштыш Дельфа халашты^
П а р н а с кырык лапышты ылын.
Предсказанивлӓм п и ф и я манмы 
осовын жрица келесен. Тӹдӹ пе-
щерын шелӹк туре треножник вӹлӓн шӹнзӹн, тӹшецшӹ оро- 
дыш колтышы пыш лӓктӹн. Ти пышдон ородыш кешӹ пифия 
шам гӹц кен дӓ кынтеок шамаквлӓм саслен. Ж рецвлӓ вара ӹш-

103

Дискобол.



кӹлӓнӹштӹ келмӹ статян тӹдӹм толкуенӹт. Шоэн агыл нӹнӹ, 
йымын лӹмдон вуйта, эдемвлӓнӹм дӓ даже целый государст- 
вын действивлӓм ӹшкӹмӹштӹн интересыштылан керӓл семӹнь 
виктӓренӹт.

Лачокыштыжы, конечно, оракулвлӓ анзыкыла лишӓшлыкым 
пӓлӹделыт, седӹндон нӹнӹ кок семӹнь шанаш лимӹ ответым 
пуэнӹт, тӹнгеӓт дӓ тенгеӓт попаш лиэш ылын. Например, икӓ- 
нӓ, персвлӓ ваштареш решающий бой анзыц лидийский кугижӓ 
К р е 3 дельфийский оракул гӹц ядын, Г а л и с рекӓ гач тӹдӹ- 
лӓн ванжаш яра ли, вес семӹньжӹ Персия ваштареш войнам 
тӹнгӓлмӹлӓ ли. Оракул отвечаен: рекӓм ванжымыкы Крез ве- 
ликий кугижӓншӹм разрушая. Тидӹ паштек ӹшкӹмжӹн сӹн- 
гӹмӓшлӓн ӹнянӹшӹ Крез рекӓ гач ванжен, тӹнге гӹнят пора- 
женим тырхен. Предсказаним алтален келесӹмӹ гишӓн Крез 
оракулым обвиняйымыкы, дельфийский жрецвлӓ тӹдӹлӓн ора- 
кул агыл, а ӹшке виноват ылеш манын келесенӹт: вет Крез,
лачокок, кугижӓншӹм разрушаен, только Персидскийым агыл, а 
ӹшкӹмжӹнӹм.

Оракулвлӓ пумы советвлӓ дӓ предсказанивлӓ тӓреш храм- 
влӓлӓн подаркавлӓм намалыныт. Дельфийский храм веремӓ эр- 
тӹмӹ семӹнь пиш когон шукы богатствывлӓӓн, лин. Седӹндон 
Дельфвлӓ цилӓ Греция мычкы кого влияниӓн ылыныт: нӹнӹ
оксам кӱсӹлӓ пуэнӹт, государствывлӓн внутренний делавлӓшкӹ 
вмешиваялтыныт, война годым иктӹлӓн ӓль вес сӓндӓлӹклӓн 
палшенӹт.

П. СПАРТА.

39 §. Спартан общ ественный строй.

Спартан лимӓ- С п а р т а государство Л а к о н и я областьыш- 
шӹжӹ. лин. Лакония Пелепоннессын юго-восточный

частьышты ылын. Тӹдӹ Э в р о т рекӓн доли- 
ным дӓ кырыкан шукы вӓрвлӓм занимаен. Лаконин кырыквлӓ 
мрамордон дӓ кӹртнидон паян ылыныт; тӹдӹн тӹрвлӓ мычкы- 
жы шӹре шӹргӹвлӓ кушкыныт, тӹштӓкен дикий кесӹвлӓ, ка- 
банвлӓ, мӧскӓвлӓ дӓ шукы йиш кеквлӓ ӹленӹт. Эврот рекӓн 
долиныжы сола хозяйствадон занимаяш пиш ярал ылын. Тӹдӹн 
землявлӓжӹ плодородный дӓ почти цилӓ вецӹнок кырыквлӓдон 
защищайымы ылыт.

Областьын покшалныжы, Эвротын сирвлӓ тӹрӹштӹ, С п а р- 
т а хала ылын. Лишнӹ ылшы икманяр общинывлӓм иквӓреш 
пижӹктӹмӹ паштек тӹдӹ Лаконин главный халажы лин. Ти 
халан лӹмжӹ семӹнь госӱдарствыжат С п а р т а н с к  иЗй, ӓль 
простан С п а р т а манын лӹмдӓлтӹн.

Предани семӹнь, ти сӓндӓлӹкӹштӹш населени дорийский 
завоевательвлӓн потомкывлӓ гӹц ылын. Нӹнӹ Эврот долиныш 
толыныт, тӹштӹ шукердшенок ылшы ахейцы племям покоряе- 
нӹт дӓ тӹдӹм порабощаенӹт.
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Порабощайымы народ ӹшкӹмжӹн угнетательвлӓ ваштареш 
соок выступаен. Спарташты цӓрнӹдеок кредӓлмӓш кеен.

Предани семӹнь, сӓндӓлӹк кӧргӹштӹш войналан пӹтӓртӹ- 
шӹм Л и к у р г  ӹштен. Тӹдӹ шукы законвлӓм лыктын, ти за- 
конвлӓ Спартан государственный стройым цаткыдемденӹт. Ли- 
кург первый спартанский законодателеш шотлалтын.

Спартам виктӓрӹмӓштӹ кок кугижӓ шӹнзенӹт.
Иолитический Нӹнӹ война годым веле неограниченный влас- 

■ тьым имеенӹт, мирный веремӓнжӹ цилӓ дела- 
влӓшток г е р у с и я манмы старейшинывлӓн совет гӹц согла- 
сим ядшашлык ылыныт. Герусижы 30 эдем гӹц ылын; кок ку- 
гижӓ гӹц пасна тӹшкӹ курымешок айырымы 28 старец пыре- 
нӹт. Нӹнӹ лошты каждыйланжок 60 и гӹц чӹдӹ агыл лишӓш- 
лык ылын. Весӹ важный учреждени коллегия ылын, тидӹ 5 
э ф 0 р гӹц— осовын айырымы должностной эдемвлӓ гӹц ылын. 
Нӹнӹ ик иэш айыралтыныт. Варажы эфорвлӓ пиш кого влас- 
тьым получаенӹт. Нӹнӹ кугижӓвлӓмӓт даже ответственностьыш- 
кы привлекаен кердӹнӹт.

Кугижӓвлӓ, эфорвлӓ дӓ герусивлӓ гӹц пасна, Спарташты 
эче Н а р о д н ы й  с о б р а н и  ылын, тӹштӹ цилӓн взрослый 
спартанецвлӓ ылыныт. Тӹдӹ тӹлзӹштӹ ик гӓнӓ погынен. Ти 
собраништы кугижӓвлӓ герусин решеним гражданвлӓлӓн объяв- 
ляенӹт, тӹштӹ народ ти решеним обсуждайыде, а только сас- 
лымдон тӹдӹм принимаен ӓль карангден. Тенгелӓнлӓ, главный 
ролянжы Народный собрани агыл, а кугижӓвлӓ, эфорвлӓ дӓ ге- 
руси ылыныт.

К лассзл’ӓ Спартан населени с п а ' р т и а т в л ӓ э ш ,  п е р и -  
э к в л ӓ э ш  дӓ и л о т в л ӓ э ш  пайылалтыныт. 

Спартиатвлӓ господствуйышы класс ылыныт. Спартиатвлӓлӓн 
ӹшкӹмӹштӹн рабвлӓн восстанивлӓм соок пӹзӹртен шалгаш 
вӓрештӹн, седӹндон нӹнӹн силан военный организацишты 
ылын. Нӹнӹ воинвлӓ ганьок лагерьвлӓштӹ ӹленӹт, соок оружи- 
дон выступаяш йӓ“мдӹ ылыныт. Спартиатвлӓ производительный 
труддон занимайыделыт, сола хозяйствам дӓ ремеслом ӹшкӹ- 
мӹм изиэш шотлыктышы занятиэш шотленӹт. Ь1шкӹмӹштӹн 
шукы веремӓштӹмок спартиатвлӓ военный упражненивлӓэш дӓ 
походвлӓэш эртӓренӹт. Цилӓ спартиатвлӓ ӹшке лоштышты 
равныеш шотлалтыныт.

Периэквлӓ дӓ илотвлӓ—населенин покоряйымы слойвлӓ ылы- 
ныт, нӹнӹ угнетенный положеништы ӹленӹт. Свободныеш код- 
шы, но спартиатвлӓлӓн даньым тӱлӹшӹ населенижым п е р и э к -  
влӓ маныныт. Периэквлӓ ремеслодон,'торгейӹмӓшдон дӓ сола 
хозяйствадон занимаенӹт. Шукынжок нӹнӹ Спартан тангыж 
тӹр районвлӓштӹ ӹленӹт.

И л о т в л ӓ сек лелӹ положеништы ылыныт: нӹнӹ ӹшкӹ- 
мӹштӹн труддон снартиатвлӓн классым пукшен урденӹт. Илот- 
влӓ греческий вес государствывлӓн рабвлӓ гӹц почти нимадо- 
нат отличаялттелыт. Но нӹнӹ пасна хозавлӓн кидӹштӹ агыл, а 
спартанский государствын кидӹштӹ ылыныт.
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Илотвлӓ ӹшкӹмӹштӹн поработительвлӓ ваштареш пиш шӹ- 
рен восстанивлӓм ӹштенӹт. Седӹндон спартиатвлӓ нӹнӹ паш- 
тек соок ороленӹт. Веремӓн-веремӓь спартанский правительст- 
во, подозрительный илотвлӓм оролаш дӓ пушташ манын, соча- 
влӓшкӹ молода спартиатвлӓм колтен. Илотвлӓм тенге пушт- 
машым криптия маныныт. Икӓнӓ спартиатвлӓ ,кок тыжем нӓрӹ 
илотым пуштыныт.

Тӹнге гӹнят, техень жестокий мерӓвлӓ ылыныт гӹнят, илот- 
влӓ со угӹц спартиатвлӓ ваштареш восстанивлӓм тӓрвӓтенӹт, 
ӹшлӓнӹштӹ свободым ӹштӹнештӹ ылын.

Мӓ ужына, Спартаат тоже рабовладельческий государство 
ылын. Н о тӹштӹ общинный бытын остатоквлӓжӹ эче силан. 
ылыныт дӓ военный организаии пиш кого ролян ылын.

40 §. Быт дӓ спартанецвлӓн воспитани.
Пелононнесский сою з.

Спартанецвлӓн общинный собственность эче
С партанецвлӓн щукы ӹлен. Спартащты земля иктӧр участок- 
общ инныи быт. ..влӓэш паиылымы ылын. Землявлӓм нӓлаш дӓ

кого  богаствым погаш запрещаялтын. Предани семӹнь, Ликург,
спартанецвлӓм иктӧрӹм ӹштӓш дӓ нӹнӹн роскошь дон богат-
ствышты развиваялтмашым цӓрӓш манын, шӧртни дӓ ши окса-
влӓ вӓреш кӹртнин оксавлӓм лыктын. Кӹртнин оксавлӓм шу-
кым ногаш трудна ылын, тӹ оксавлӓ утлаок коговлӓ дӓ лелӹ-
влӓ ылыныт.

Спартанецвлӓ даже мирный веремӓнӓт иквӓреш качкыныт. 
Пӱэргӹ-воинвлӓн иквӓреш ти качмашвлӓ.м с и с с и т и я в л ӓ  ма- 
ныныт.

с  т ск й Спартанецвлӓ тетям воспитывайымашлан кого 
воспитанн. значеним пуэнӹт. Спартанский семьяшты кынам 

ӓзӓ шачеш, тӹдӹм халаштыш старейшинывлӓ- 
лӓн анжыктенӹт, дӓ нӹнӹ ӓзӓн ӹлӹмӓшӹжӹм решенӹт: слаб-
кам пропастьыш шуэнӹт, цаткыды.м ӓвӓжӹлӓн мӹнгешок пуэ- 
нӹт. Слабка ӓзӓ гӹц яжо воин ак куш манын спартанецвлӓ 
шотленӹт, седӹндон живойым цаткыды дӓ здорова  тетявлӓм 
веле коденӹт.

7 гӹц 18 и якте ӹрвезӹвлӓ осовын школывлӓштӹ— г и м н а- 
с и в л ӓ ш т ӹ  тыменьӹнӹт. Тӹштӹ утлаж ок гимнастикыдон, 
копьевлӓм дӓ дисквлӓм кӹшкӹштмӓшдон дӓ молы военный 
упражненивлӓдон занимаенӹт. ТетяВлӓм каляш дӓ военный 
ӹлӹмӓшӹн лелӹвлӓэш нӹнӹм тымдаш манын, нӹнӹлӓн вӹц- 
кӹж выргемӹм чиктенӹт, худан пукшенӹт, а кынамжы даж е 
шинӹт. Теве, например, годышты икӓнӓ А р т е м и д а  алтарь  
анзылны ӹрвезӹвлӓм лывшымаш лиӓлтӹн, ӹрвезӹвлӓ тӹштӹ 
саслышашлык дӓ ытарымашым ядшашлык агылеп ылын. Тенге 
пандыдон тымден выносливый дӓ тырхышы спартанецвлӓм вос- 
питывайынештӹ ылын. Спарташты тетявлӓн ӹлӹмӓш сусуды-
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Лелӹя вооружаялтшы греческий воин 
(гоплит).

мы ылын, нӹнӹ ни весе- 
лӓйӹмӓшӹм, ни семӓлӹмӓ- 
шӹм пӓлӹделыт.

Спартанский тымдымаш 
вопросвлӓм дӓ ответвлӓм 
пумы формыдон ылын. 
Вопросвлӓжӓт дӓ ответвлӓ- 
жӓт мытыквлӓ лишӓшлык 
ылыныт. Ти м ы ты к ӓ л ь „л а -  
коничность" („Лакония" 
шамак гӹц) шукердок эче 
поговоркыш пырен. Ик 
спартанка, войнашкы эргӹ- 
жӹм колтымы годым, шукы 
шайыштмы вӓреш тӹдӹлӓн 
щитым кычыктен дӓ келе- 
сеч: ,тӹ дӹдон ӓль тӹдӹ 
вӹлӓн‘ . Тидӹжӹ означаен: 
ӓль сӹнгӹмӓшдон тол, 
ӓль герой лин колы.

Техень суровый воспи- 
тани паштек спартанецвлӓ 
храбрый, выносливый воин- 
влӓм куштенӹт. Спартан-

ский войско дисциплиныдон, пиш яжо выправкыдон дӓ воору- 
женидон айырлалт шалген. Пехота лелӹн вооружайымы воин- 
влӓ гӹц ылын, нӹнӹм г о п л и т в л ӓ  маныныт. Цилӓ Греция 
мычкыжат сек яжо пехотеш спартанский шотлалтын.

Земельный богатствым шукемдӓш цацымаш дӓ 
Спартанецвлан государствын военный организаци Спартам соок 
зою ен  налмӓш - в^юен нӓлмӹ корныш шӹкенӹт. Лакониян цилӓ

В Л З» 1 с6 Л О П О Н Н 6С * • • • • • •  у—1 ■« ^ттт
ский союз. областьым налмӹкы, Спарта у эра якте VIII ку-

рымын Мессениядон войнам тӓрвӓтен. Мессе- 
нецвлӓ ӹшкӹмӹштӹн независимостьыштым шукы веремӓ дӓ 
пыт защищаенӹт гӹнят, спартанецвлӓ нӹнӹм сӹнгенӹт дӓ по- 
коряйымы цилӓ населеним илотвлӓшкӹ сӓртенӹт. Рабвлӓ лиӓш 
шаныделытат, икманяр мессенецвлӓжӹ родинышты гӹц каран- 
гӹныт.

Мессения паштек вес областьвлӓӓт воюен нӓлмӹ линӹт. Пе- 
лопоннессыштыш цилӓ молы государствывлӓжӹ, Спартан силам 
цаклен колтенӹтӓт, тӹдӹдон союзым ӹштӓш цацаш тӹнгӓлӹ- 
нӹт. У эра якте VI курымын изин-олен Спарта руковойымы 
Л е л о п о н н е с с к и й  с о ю з  лин. Пелопоннессын почти цилӓ 
сӓндӓлӹкок ти союзыш пырен.

Пелопоннесский союз ӹшкӹмжӹн целешӹжӹ ӹшке союзыш- 
тыш государствывлӓлӓн аристократический стройым защища- 
йымашым дӓ рабвлӓдон кредӓлмӓшӹм шӹнден. Спарта Пело- 
поннесский союзын внешний дӓ внутренний делавлӓдон руково-
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ен. Техень руковойымаш г е г е м о н и я  маналтын. Б1шкӹм- 
жӹн гегемонижыдон Спарта Пелопоннесс ӧрдӹжӹштӓт лӹмлӹ 
ылын.

Спартанский аристократи цилӓ Греция кымдыкеш тошты по- 
рядоквлӓн кычыкшы (оплот) ылын. Демосдон (народдон) кре- 
дӓлмӓштӹ греческий вес государствывлӓн палшыкым тӹдӹ гӹц 
ядыныт.

У эра якте V курымын греческий делавлӓшкӹ Спартан вли- 
янижы чӹдемӓш тӹнгӓлӹн. Ти веремӓн у, А ф и н с к и й  г о-  
с у д а р с т в о  вӹкӹ лӓктӹн. Греческий государствывлӓ лошты 
главный рольжы 'изин-олен тӹдӹн докы ванжен.

III. АФИНСКИЙ ГОСУДАРСТВО ЛИМӒШ.

41 §. Сӓйдӓлӹк дӓ тӹдӹн населени. Пиш шукердшӹ Аттика.

А ттикан  п - и  о а  Ӓ т т и к а  Средний Грецин юго-восточный часть- 
т тикан  п,,ирода. ылын дӓ тангыжыш мӹндӹркӹ лыкын

пырен. Беотия гӹц кырык ӹрдӹдон айырлалтын, Пелопоннесс 
гӹц— Коринфский перешейкыдон, а вес велвлӓжӹ тангы ж  тӹр 
ылыныт. Аттикан сир тӹрвлӓжӹ когон пӹчкедӹл шӹндӹмӹвлӓ 
ылыныт дӓ мореплаванилӓн келгӹ, тыр дӓ удобный гаваньвлӓ 
ылыныт. Нӹнӹ логӹц главныйжы Пирей ылын.

Аттикан недрвлӓжы ископаемыйвлӓдон паян ылыныт. Кырык-
влӓштӹ сек яжо сорт мраморым пиш шукым моаш лиэш ылын.
Лаврион кырыквлӓштӹ ши шукы ылын, дӓ тӹдӹм добываяш
рудниквлӓ ир ӹштӹмӹ ылыныт. Афинский тӧремвлӓштӹш зем-
лявлӓ земледелилӓн, утлажок садоводствылан удобный ылыныт.
Кырыкан вӓрвлӓштӹ населени скотоводствыдон занимаен, тан-
гыж лишнӹлӓжӹ— торгейӹмӓшдон дӓ ремеслодон.

Аттикышты ионянвлӓ ӹленӹт. Нӹнӹн общинывлӓ Афины. НЫнын А .1. «
государственны й лошты ӹшкӹмжӹн значенижыдон Афинскии
устройствыш ты. община ир айырлалтын. Тӹдӹ тангыж гӹц мӹн-

дӹрнок агыл ылын, яжо гаваньым имеен дӓ вес
общинывлӓ гӹц неприступный акропольдон (кремльдон) отли-
чаялтын.

Афинский община силаэм мимӹ семӹнь Аттикын цилӓ вес 
общинывлӓ ӓль тӹдӹлӓн подчиняялтыныт, ӓль дрговор семӹнь 
тӹдӹдон иктӹщ ущненӹт. А ф и н ы н властьыш Аттикым цы- 
мырымашым дӓ государствым образуйымы афинский кугижӓ 
Т е с е й ӹштен манын легенда шотла.

Пӹтӓрижӹ Афинский государствым вуйлалтымашты акро- 
польышты ӹлӹшӹ басилей ылын. Тӹдӹ верховный правитель, 
жрец, судья дӓ афинский войскын начальник ылын. Государст- 
вым управляяш тӹдӹлӓн знать гӹц ӹштӹмӹ совет палшен. Со- 
ветын ааседанивлӓжӹ войнан йымылан—А р е с л ӓ н посвяща- 
йымы скалавлӓӓн холмышты эртӓрӓлтӹнӹт. Тӹшецӹн советын 
лӹмжӓт— а р е о п а  г лиӓлтӹн. Афинский государствын ир пе-
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риодын басилей годымок властьын главный органжы ареопаг 
ылын.

Свободный населени кок основной группеш пайылалтын: 
э в п а т р и д в л а э ш ,  вес семӹньжӹ знатный сослови, аристо- 
кратвлӓ, дӓ д е м о с в л ӓ э ш, вес семӹньжӹ проста народ.

Вараракшы эвпатридвлӓ ӹшке лошты гӹц военачальниквлӓм— 
п о л е м а р х ы  м—айыраш тӹнгӓлӹнӹт. Изин-олен вес дела- 
влӓӓт басилей гӹц архонтвлӓ докы (правительвлӓ докы) ван- 
жаш тӹнгӓлӹнӹт. Басилейлӓн жрецын обязанностьвлӓ веле 
кодыныт. Тӹлец варажы басилейын властьым совсемок ваштал- 
тымы лин, жрецшӹмӓт тӹнгеок айыраш тӹнгӓлӹнӹт. Цилӓ ти 
должностьвлӓм эвпатридвлӓ занимаенӹт.

Народный масса (демос) правадымы положенидонок кодын 
дӓ государствым управляйымашты участвуйыде. Южнам веле 
Народный собрани погынен, тӹштӓкен властьын решенивлӓм 
объявляенӹт.

Аттикышты мелкий землевладелецвлӓ шукын 
Д о л г о в о й  раб- йленӹт. Нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹн самостоятельный 

хозяйстваштым кого агыл земля участоквлӓш- 
тӹ виденӹт. Населени шукем мимӹ семӹнь участоквлӓ со ко- 
горакын тыгыдем дӓ чӹдем миэнӹт; у семля участоквлӓжӹм не- 
-зервлӓ воен кердтелыт, силашты ситӹде.

Грецишты^сола хозяйство пашӓвлӓ.

Техень условивлӓштӹ эвпатридвлӓ гӹц нӹнӹлӓн ӓрӹмеш нӓ- 
лӓш вӓрештӹн. Эвпатридвлӓ хресӓньвлӓлӓн семенам ӓль икма- 
няр оксам охотно пуэнӹт. Но тӹнӓмок нӹнӹ должникын 
земляэш кӱм шагалтенӹт дӓ тӹшӓкен кӱсӹлӓ нӓлмӹ суммым 
дӓ тӹдӹм тӱлӹмӹ срокым сиренӹт. (Ик веремӓн Аттикышты 
хресӓньвлӓн почти цилӓ земляштӹ техень кусӹм анжыктышы 
кӱвлӓ ылыныт.) Кусӹлӓ пумыкы, эвпатридвлӓ кӱсӹ тӓреш дол- 
жниквлӓ гӹц земельный участокдон тӱлӹмӓшӹм треваенӹт. Ти- 
дӹ, анжыктымы срокеш кӱсӹм тӱлӹмӹ ак ли гӹнь, хресӓньӹн 
участок эвпатридын собственностьыш ванжымым анжыктен. 
Хресӓньвлӓжӹ шӹренок кӱсӹштӹм тӱлен кердтелыт, дӓ нӹнӹн 
земляштӹ крупный землевладелецвлӓн кидӹш ванжен.

Кӱсӹжӹ земля-участок стойымы гӹц шергӓкӓн ылын гӹнь,
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тӹнӓм должник кодшы кӱсӹжӹм эвпатрид доны ровотаен тӱлӹ- 
шӓшлык ылын. Тенгелӓнлӓ, тидӹ тӹдӹн докы кабалаш вӓреш- 
тӹн. Кынамжы кусӹм тулӓш манын даже ӧрдӹж земляшкӓт 
хресӓнь ӹшке выжалалтшашлык ылын дӓ тетявлӓжӹмӓт рабст- 
выш выжалышашлык ылын. Тенгелӓн хресӓньвлӓн земляде 
кодмаш дӓ кабалаш пырымаш лиӓлтӹн.

42 §. Революционный кредӓлмӓш. Солон.

Афинский демос ти порядкывлӓдон довольный ылте. До- 
вольна ылтымашыжы изин-олен, народный массывлӓ ӹшкӹмӹш- 
тӹн поработительвлӓштӹ ваштарешӓт шагалмы якте кушкын 
шон. Афинский демос сек пӹтӓриок сирӹмӹ законвлӓм соста- 
вляяш терген.

Тидӹ якте Афинышты сирӹмӹ законвлӓ ылте- Д раксны н закон- ^  £ ч .■
влӓ. устанавлиряялтшы обычай семынь суенӹт.

Эвпатридвлӓ, !влӓн кидӹштӹ суд ылын,
тидӹндон пользываенӹт дӓ соо:^ паянвлӓн пользыш суеиӹт.

Народын давленидон эвпатридвлӓлӓн уступкӹш кеӓш вӓ- 
рештӹн. У эра якте 621 ин нӹнӹ ик архонтлан—Д р а к о н -  
л а н— сирӹмӹ законвлӓм составляяш поручаенӹт.

Драконын устанавливайымы законвлӓ пиш когон строгийвлӓ 
ылыныт. Осовынок собетвенность ваштареш преступлени ги- 
шӓн наказанивлӓ жестокийвлӓ ылыныт, Изиш шолыштмашешӓт 
даже пушташ ӹштӹмӹ ылын. Вараракшы Драконын законвлӓ- 
жӹм жестокостьын образецлӓн примереш нӓлӹнӹт, хотьм ахань 
вес техень строгий законвлӓм „драконовский закон“ маныныт. 
Тенгелӓнлӓ, законвлӓжӹ сирӹмӹ ылыныт гӹнят, нӹнӹ демосын 
положеним куштылтыделыт. Седӹндон волненивлӓ цӓрнӹделыт.

Эвпатридвлӓлӓн у уступкым ӹштӓш вӓрештӹн. Тидӹн ре- 
зультатеш  С’о л о н ы н  з а к о н о д а т е л ь с т в о  лин. 

Д ол говой  каба- ^  Афинышты пӹтӓриш архон-
лам пӹтӓрӹмӓш. теш Солоным айырымы ылын, тӹдӹлӓн народ 

дон знать лошты мирым ӹштӓш поручайымы. 
Мелкий землевладелецвлӓн положеништы тӹ веремӓн утлаок 
лелӹ ылын. Долгым анжыктышы кӱвлӓн шот со шукем миэн. 
Афинский шукы гражданвлӓжок ӹшке родинышты гӹц добро- 
вольно кенӹт ӓль рабеш выжалалтыныт. Техень положенивлӓн 
пӹтӓртӹшӹм пиштӓш манын, Солон революционный характе- 
рӓн кыды-тидӹ мерӓвлӓм провояш решен.

Техень пӹтӓришӹ мероприятижы .долгвлӓм  карангдымаш* 
ылын. Долгым анжыктышы кӱвлӓм нырвлӓ гӹц карангдаш Со- 
лон приказым пуэн, кӱсӹвлӓм тӱлӹмӓшӹм вашталтен дӓ ка- 
балаш пырымашым запрещаен. Кӱсӹвлӓ тӓреш нӓлмӹ земля 
участоквлӓм первиш хозавлӓлӓнок пумы. Йӓлӹн сӓндӓлӹквлӓш 
раб шотеш выжалымы гражданвлӓм икманярыжым государ- 
ствын оксадон сылен мӹнгеш кандымы. Цилӓ ти мерӓвлӓ зем- 
ледельческий знать ваштареш ӹштӹмӹ ылыныт. Хотя знать 
ш укы дон пӹзӹртӓлмӹ ылын гӹнят, но демосын восстани гӹц
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ста-
раз-

лӱдӹн, тӹдӹ уступкывлӓш кешӓшлык ылын. Варарак цилӓ тош- 
ты статян кеӓш тӹнгӓлеш манын эвпатридвлӓ ӹняненӹт.

Гражданвлӓм доход семӹнь разрядвлӓэш у
И мущ ественны й пайылымашым Солон пыртен. Техень
цензым пырты- „    .. ..маш. рядвлӓм нылытым ӹштымы.

'Кувлӓ ӹшке нырышты гӹц 500 медимн гӹц
чӹдӹм агыл (медимн—52^2 литр) шожыж ӓль тӹдӹндон соот-
ветствуйышы количествым ӱм ӓль ӓрӓкӓм получаенӹт, тӹ граж-
данвлӓ п ӹ т ӓ р и ш  р а з р я д ы ш  пыренӹт. Ти высший дӓ
утларак паян разряд эдемвлӓм „ п я т и с о т м е р н и к в л ӓ ”
маныныт.

Кувлӓ ӹшке нырышты гӹц 300 медимн гӹц чӹдӹм агыл 
доходым получаенӹт, цилӓ тӹ гражданвлӓ населенин к о к ш ы 
р а з р я д ы ш  пыренӹт. Нӹнӹ имним урдаш средствым имее- 
нӹт, седӹндон нӹнӹм „всадниквлӓ“ маныныт; нӹнӹ конницыш- 
ты служенӹт.

Кувлӓн доходышты 200 медимн гӹц чӹдӹ агыл, тӹдӹвлӓм 
Солон к ы м ш ы р а 3 р я д ы ш пыртен. Нӹнӹ‘ушкуж упряжым 
нӓлӓш средствым имеенӹт (з е в г о с—упряжка, седӹндон нӹ- 
нӹм „зевгитвлӓ“ маныныт.

Д ӓ остаткажым, кувлӓн доходышты эче чӹдӹ ылын дӓ ку- 
влӓ землям совсемок имейӹделыт, цилӓ нӹнӹвлӓжӹ н ӹ л ӹ м- 
ш ӹ  р а з р я д ы ш т ы  ылыыыт. Нӹнӹ ф е т в л ӓ ылыныт.

Населенин молы кодшы частьшы м е т э к в л ӓ  гӹц, вес 
семӹньжӹ Афинышты торгеен дӓ ремеслодон ӹлӹшӹ иност- 
ранецвлӓ дӓ р а б в л ӓ гӹц ылын.

Гражданвлӓм имуществыдон пайылымы семӹнь 
Гражданвлӓн_ государственный дӓ военный должностьвлӓм

высший государственный 
влӓштӹ. '  должностьвлӓм сек паянлан, пӹтӓриш разрядлӓн 

пуэнӹт. Тӹдӹн состав гӹц архонтвлӓ айырлал-

Гр«ческий всадаиквла.
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тыныт дӓ ареопаг пополняялтын. Кокшы разряд конницышты 
военный службам эртӓрен. Кымшы разряд пехотышты служен, 
полный лелӹ вооруженим имеен (латвлӓм, щитым, поножвлӓм, 
шлемым, мечӹм, копьем).

Солон ч е т ы р е х с о т ы н  С о в е т  манмым ӹштен, тӹдӹн 
членвлӓшкӹжӓт пӹтӓриш кым разряд гӹц айыралтыныт. Солон 
шанымы семӹнь, ареопаг дон Совет четырехсот государствым 
переворотвлӓ гӹц перегӹшӓшлык ылыныт.

Нӹлӹмшӹ разрядлан—фетвлӓлӓн—Народный собраништы дӓ 
присяжныйвлӓн судышты участвуяш веле правам пумы. Лачӧ- 
кыштыжы нӹнӹ нимат приобретайыделыт. Фетвлӓ государствен- 
ный ик должностьышкат айырымы лин кердтелыт. Присяжный- 
влӓн судышты участвуяш йӓрсӹмӹ веремӓ келӹн, незервлӓжӹн 
реоемӓштӹ уке ылын.

Афинышты Солон проводьымы государственный преобра- 
зовакивлӓ техеньвлӓ" ылыныт.

Солон реформывлӓжӹдон эвпатридвлӓн властьым подрываен 
кердӹн, тӹштӓкен тӹдӹн значенижы ылын. Но Солон нӹнӹм 
ваштокок пьгтӓрен кердте. Тӹдӹ средний рабовладелецвлӓн по- 
ложеним веле янсоэмден, незервлӓжӹн положеним тӹдӹ яжо- 
эмдӹде.

Солоп ни эвпатридвлӓм, ни д^м'.^ м обижаяш 
шаныделам манын ӹшкежӹ попен. Седӹпдон 
тӹдӹвлӓжӓт, весӹвлӓжӓт Солондон довольный 
агылеп ылын. Солон торговецвлӓн, ремесленник- 
влӓн дӓ мелк земельный собственниквлӓн зна- 

ченим луктенӓт, эвпатридвлӓ Солондон довольный ылтелыт. 
Афин..кий демосшы земельный собственностьышты дӓ права- 
влӓштӹ иктӧрӹм ӹштӹмӹ агылат, Солондон довольный ылте- 
лыт. Лачокшат: незервлӓн положени тошты долгвлӓм отменяй- 
ымыкат чӹдӹ яжоэмӹп. У гӹц долгывлӓм ӹштӹмӹ гӹц пасна 
нӹнӹлӓн тоштылаок нимат кодте. Седӹндонок Солонын рефор- 
ма паштек народын волнени цӓрнӹде велеӓт агыл, а анешлӓ, 
эче когон кушкын.

Сочонын реф эр-  
мыв.||ӓдон дс- 

вольный ылты- 
маш.

43 §. Афинышты тнраиия. Клисфенын реформа.

П исистрат . Ти народный волненивлӓ годым Солонын род- 
ственикшы П и с и с т р а т  выдвигаялтын. Тӹдӹ 

демосын палшыкым цилӓ "статян получаяш цацен. Писистрат 
эвпатридвлӓ ваштареш кого речьвлӓдон выступаен дӓ тенгелӓнлӓ 
демосын доверим получаен. Тидӹндон воспользывайымыкы, у 
эра якте 560 ин тӹдӹ ӹ.шке кидӹшкӹжӹ властьым хватен дӓ 
ӹшкетшок Афипым гнктӓрӓш тӹнгӓлӹн. Греквлӓ тенге ӹшке- 
тӹн управляйы.машым т и р н и я маныныт, а правительж ым 
ӹшкӹмжӹм т и р а н маныныт.

Хресӓньвлӓн интереслӓн Писистрат земледелим лӱктӓш  ца- 
цен. Утлаок нуждайышы земледелецвлӓлӓн палшаш тӹдӹ госу-
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дарственный кредитым ӹштен, сельский общинывлӓн (демвлӓн) 
праваштым шӓрен дӓ нӹнӹлӓн осовын сельский судьявлӓм наз- 

начен.
Торговецвлӓн дӓ ремесленниквлӓн интереслӓн Писистрат ко- 

рабльвлӓм стройымашым шукемден. Тӹдӹ годым Афинын тан- 
гыжыштышы могуществыжылаи тӹнгӓлтӹщӹм пищтӹмӹ. Пи- 
систрат Эгейский тангыжыштыш шукы государствывлӓдонжок 
торговый связьвлӓм кычаш тӹнгӓлӹн. Нӹнӹдон шӹренок воен- 
ный союзвлӓм ӹштен. Тӹдӹ годым ремесло йӹле развиваялташ 
тӹнгӓлӹн. Шукы мастерскойзлӓм пачыныт, тӹштӹ рабвлӓ ро- 
вотаенӹт.

Афинышты кого строительствым Писистрат пӹтӓри тӹнгӓ- 
лӹн: храмвлӓм строеп, корнывлӓм дӓ водопроводвлӓм ӹштен. 
Тӹдӹ поэтвлӓ дӓ художниквлӓ верц ылын. Тӹдӹн распоряже- 
нижыдон Афинышты „Илиадым" дӓ ,.Одиссейым“ сирен нӓлмӹ 
д ӓ  обрабатывайымы.

Писистратын цилӓ. мероприятивлӓжӹ тошты родовой знать- 
ын властьым когон пыдыртенӹт. Тӹдӹ вӓреш торговецвлӓ, 
ремесленниквлӓ дӓ зажиточный хресӓньвлӓ лӓктӹнӹт.

Гиппий д Писистрат ӹшкӹмжӹн правленижым ӹшке эр- 
Гиппарх. гь1влӓжь1лӓн Г и п п и й дон Г и п п а р х л а н  

пуэн, дӓ у эра якте 527 ин ӹшкежӹ колен. Ти 
тиранвлӓ ӹшкӹмӹштӹм надменно виденӹт, народым колыште- 
лыт дӓ гражданвлӓ.м пӹзӹртенӹт. Тирания жестокий властьыш 
сӓрнӓлтӹн. Цилӓ вӓре произвол дӓ насили тӹнгӓлӓлтӹн. Остат- 
кажым народ возмущаялташ тьшгӓльш. Гиппархым пущтыныт, 
а Гиппийым вараракшы Афины гӹц поктыл колтенӹт. Тирания 
пӹтен.

Тирания ӹшке донышты большы ӹнжӹ! ли манын, афинянвдӓ 
законым лыктыныт, тӹ1 закон келесен: „Тиранлиӓш кӱ шагалеш» 
тӹ '1Дь1 цилӓ родшы хӓлӓ гражцанский права г ь щ  лишайымы ли- 
э ш “. Тӹ'1лец пасна, афинянвлӓ народын прававлӓм шӓрӹшӹ! дӓ 
тираниям соэшок пӹ'1тӓрӹ1шь1 у законвлӓм ӹ1штӓш решенӹ1Т.

Ти у законвлӓм разрабатываяш демократиче- 
^ о р м а 1 у ”эиа" партин вуйлалтышы К л и с ф е н л ӓ н  пу-

якте 509 и). ылын. Клисфен тӹ1шец тӹ1нгӓлӹш: 4 фил вӓ-
реш Аттикышты 10 филым ӹ1штен, дӓ эче р о- 

д о в о й  ц р и з н а к д ӧ н  агыл, а т е р р и т о р и а л ь н ы й -  
д  о н. Т ӹ1д ӹ 1Н якте филвлӓ родовой признакдон пайылалтыныт., 
Седӹшдон родовой знать тӹштӹ1 пиш силан ылын. Цилӓ дол- 
жностьвлӓшкӹ! родовой знатьым веле айырымы. Клисфен знать- 
ын ти тошты пӹЪкӓшӹм шин шӓлӓтен. Б1нде филвлӓ родвлӓ гӹц 
ӹ1штӓлтелыт, а пасна областьвлӓ гӹ1ц. Каждый филыш знатный 
дӓ знатный агыл рабовладелецвлӓ дӓ разный родвлӓ гӹ1Ц мел- 
кий хресӓньвлӓ пыренӹ1т.

Ти реформыдон Клисфен цилӓ граждаивлӓм „ярен шӹ1нден“ 
дӓ цилӓштӹ1лӓн икань прававлӓм пуэн. Знатныйвлӓэш дӓ знат-. 
ный агылвлӓэш пайылалтмашым тенге пӹ1тӓрӹ1мӹ1 ылын.

Ти реформыдон филвлӓ шукемӹ1нӹ1тӓт, Советын членвлӓн
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Остракизм.

ш о т ы м  500 я к т е  ш у к е м д ӹ м ӹ  ( к а ж д ы й  фил г ӹ ц  50 э д е м ;  ӹ н д е  
т ь 1Д ӹ м  П я т и ,с о т Ч ]  н  с 0 в е т  м а н ы н ы т .

Клисфенын весӹ керЯл мерӓжӹ о с т р а к и з- 
м ы м ӓ л ь „суд черепков" манмым пыртымаш 

ылеш. Техень судшым анзыкылаш веремӓэш тирания 
ӹнжӹ ли манын ӹштӹмӹ ылын. Ти суддон каждый граждани- 
ным, кӱ государствын свобода ваштареш шагалеш, тӹдӹмАфи- 
ны гӹц 10 иэш поктыл колтымы лин.

Судшы тенге эртӓрӓлтӹн. Гражданвлӓ логӹц кулӓн гӹнят 
остракизмым применяяш ак кел ли манын, каждый ин шошым 
Народный собрани вопросым решен. Собрани „келеш “ манын 
гьшь, то судлан кокшы гӓнӓ собраьим погымы лин. Каждый 
гражданин шунын черепокеш (остракон), тӹдьш шанымдон, кӱ 
государствылан опасный ылын, тӹдӹн лӹмӹм сирен. Тиштӹ 
конечно, махань-шон эдемвлӓн лӹмӹштӹ ылын. Кун лӹм ӹшке- 
жӹ ваштареш большинство голосым имеен, ть1дӹ суен колты- 
мы лин. 10 и эртӹмӹкӹ тӹдӹ мӹнгешок родинышкыжы миэн 
дӓ колтымы якте махань правам имеен ылын, цилӓ тӹ права- 
влӓм получаен.

Тенгелӓнлӓ у эра якте VI курым кыт мычкы 
проводялтшы Солонын, Писистратын дӓ Клис- 
фенын реформывлӓк результатеш Афинышты ро- 

довой стройын кодшывлӓжӹм пӹтӹнок пӹтӓрӹмӹ, Афинский 
государство аристократический вӓреш д е м о к р а т и ч е с к и й  
лин. Ӹнде каждый гражданинлӓн государствым управляйымаш- 
ты участвуяш правам пумы ылын.

Но т и  д е м о к р а т и  р а б о в л а д е л ь ч е с к и й  ы л -  
ы н. Тӹштӓкен Афиныштыш свободный гражданвлӓ веле поли- 
тический прававлӓдон пользываенӹт. Нӹнӹ лошты шукыжок 
крупный дӓ мелкий рабовладелецвлӓ ылыныт.

Р аб о в л а д ел ьч е с -  
кий  дем окр ати .

Остракизм годым голосуяш черепок (Фемпстоктын пӹмӹц)  ̂ спрӹмӹ)

115



Рабвлӓжӹ, вес семӹньжӹ Аттикын пел населенижӹ, нимахань- 
правам имейӹделыт. Д аже тӹ гражданннӓт, кыдын родительвлӓ- 
жӹ логӹц иктӓнсӹ свободный агыл ылын, гражданский правам 
получайыде. Греквлӓ, Афинеш шачшывлӓ агылеп ылытат, тожы 
правадон пользывайыделыт. Сӓндӓлӹкӹм управляйымашкы ӹд- 
рӓмӓшвлӓмӓт пыртыделыт.

Тенгелӓнлӓ, рабовладельческий демократи годым Афинышты- 
чӹдӹ населенижӹ веле правадон пользываен. ^

IV. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЙ ВОЙНАВЛӒ ДӒ АФИНЫН 
РАСЦВЕТШЫ (ПЕЛЕДМӸЖӸ).

44 §. Война тӹнгӓлӓлтмӓш.

М алоазиатский ^  пӹтӹшӓшӹн Персидский
греквла. кугижӓншӹ когон шӓрлен. Кирок эче покоряи-

ымы Малый Азин халавлӓштӹ тиранвлӓ, ӓль- 
с а т р а п в л ӓ ,  шагалтымы ылыныт, нь1нӹ1 персидский кугижӓ 
лӹмдон управляень1т дӓ народ гӹц ть1дӹлӓн кого даньым по- 
генӹт.

Греческнй халавлӓ персвлӓ гьщ зависимый ылмыштыдон- 
ясын АМенӹт дӓ ӹшке вӹлец персидский игом шуэн колташ 
макын удобный случайым веле выченӹт.

Техень случайжы у эра якте 513 ин персидский кугижӓ 
Д а р и й  Скифишкы кого дӓ удачный агыл походым ӹштӹмь! 
годым лин.

У эра якте 500 ин пӹтӓри М и л е т  шагалын.
1т1г1Л вХ Ы Н  В О С “ 1**т •• •• •• •• •• т"'

стани. Ышке силажыланок ынянӹдеӓт, тӹды Греция
гӹц палшыкым ядын. Тӹдӹн ужмӓшеш Ӓ ф и-

Марафон доны колышы афинский воинвлйм тайымы курган.
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н а  дон Э р е т р и я  веле (Эвбей островышты) юкым пуэнӹт, 
нӹнӹ МилетлИн палшаш 25 корабльым колтенӹт. Малоазиат- 
■ский греквлӓ ӹшке свободышты верц пыт шалгенӹт, но пора- 
женим терп, чӹт. Восстаним тӓрвӓтӹшӹ Милетым приступдон 
нӓлӹнӹт, тӹдГ.м воксеок йылатен колтымы, дӓ населенин часть- 
шым шин пуштмы, частьшым рабствыш выжалымы.

Персвлӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ материковый Грецин паян торговый 
халавлӓм шукердок подчиняйынештӹ ылын. Седӹндон, греквлӓ 
восстаним тӓрвӓтӹшӹ Милетлӓн палшыкым пумышты годым, 
Грецидон войнам тӓрвӓтӓш ти вирь1м Дарий воспользываен. Тӹ- 
дӹ „землял< дӓ вӹдӹм" манмы требованидон Грецин цилӓ сӓн- 
дӓлӹквлӓшкӹ посолвлӓм колтен. Тидӹ покоряялташ тергӹмӹм 
означаен. Шукы государствывлӓжь! персвлӓ гьщ лӱдӹн колте- 
нь1Т дӓ „земля дон вь1дӹ м “ пуэнӹт. Афинянвлӓ дон спартанец- 
влӓ веле ваштареш шагалыныт. Афинянвлӓ посолвлӓм пуштын 
шуэнӹт, а спартанецвлӓжӹ Дарийын 
посолвлӓжӹм кыченӹтӓт коловецӹш 
шуэнӹт; „Тӹштӓкен землям дӓ вӹ- 
дӹм маняры тӓлӓндӓ келеш нӓлдӓ“,— 
манын шуьнӹт.

Тӹнӓм Дарий Греци-
поход. ӹшкӹмжӹн род-

М арафонскиӓ
битва (V эр а  ственникшы М а р-

якте 490 н). д о н и й ы н началь-
ствыдон кого вой-

скам колтен. Тӹнге гӹнят, сухопут- 
ный персидский арми фракийский 
племявлӓ гьщ црраженим тырхен, а 
•флотшым Афонский мыс дояы (Ма- 
кедоништы) кого штурма шин шӓ- 
•лӓтен. Дарий тӹшӓкенок Афинышкы 
у войскам колтен. Тӹдӹ Аттикышты 
Марафон поселени доран, М а р а- 

•ф 0 н с к и й тӧремӹш лӓктӹн.
Афинянвлӓн положеништы пиш

лелӹ ылын. Нӹнӹ силам цымырен 
шоктыделыт дӓ кого агыл армим ве- 
-ле шагалтен кердӹнӹт. Шиэдӓлмӹ 
моментеш Спарта подкрепленим кол-
тен носпейьще. Афинянвлӓлӓн Ь1шке силаштылан веле дӓ П л а- 
т е й халаштышы (Беотийыштышы) изи отрядын палшыклан 
ӹнянӓш кодын.

Армидон командывайымашым афинский талантливый полко- 
водецлӓн М и л ь т и а д л а н  поручайымы ылын. Тӹдӹ ӹшкӹш- 
жӹн кого агыл, но яжон вооружайымы войскажым сомкнутный 
рядӹвлӓдон строен шагалтен. Греческий пехота персидский гӹц, 
утларак дисциплинированнын ылын, дӓ тӹдӹ сагаок эче ӹшкӹм- 
жӹн родиныжын свободым перегӓш желаниӓн ылын. Греквлӓ 
жогон патырын кредӓлӹнӹт. Персидский арми нӹнӹн пырыма-

Фемистокл.
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шышты ваштареш шалген кердте, ӹшке суднавлӓштӹ докы' 
отступаен дӓ Греция г: ц мӹнгеш кеен.

Афнняьвлӓ ынгыленӹт, война пӹтӹде, дӓ у кре-
Ф емистокл. дӓлмӓшеш йӓмдӹлӓлтӓш, тӹнгӓльшӹт. Афиным
Аристид. „ ^  „вуилалтымашты тынӓм политнческии видныҥ

кок деятель шалгенӹт—Ф е м и с т о к л  дон А р и с т и д. Фе-
мистокл „морской“ партим вуйлалтымашты ылын. Афинын ан-
зыкылашыжы тангыжышты ылеш, флот гӹп пасна персвлӓм;
сӹнгӓш акли, манын ть1дь1 понен. Седьшдон Фемистокл корабль-
влӓм строяш келеш манын. Тидӹлӓн Аттикыштыш ши лыкмы
рудниквлӓн доходвлӓм использываяш предлагаен.

Аристидшы, анешлӓ, земледельческий населенин интересвлӓм 
защишаен, тӹ населенилӓн торгейьшӓш дӓ флот тьшень когО‘ 
значеним имейӹде. Тӹ1дӹ Фемистокл ваштареш, гоплптвлӓн 
(лелӹн вооружайымы пехота) войскавлӓм шукемдӹмӓш верц, 
выступаен.

Фемистоклын партижы сьшген, дӓ Аристид остракизмдон 
Афины гӹц поктыл колтымы ылын. Тидӹ! паштек афинский 
флот 100 военный суднодон шукемдӹмь '1 ылын.

„Морской" партим заморскин торгейӹмӓшдон связанный ыл- 
шы кунецвлӓ дӓ ремесленниквлӓ поддерживаенӹтӓт, тӹдӹ сӹн- 
ген. Тангыжышты Афинын владычествыжы дӓ персвлӓм сьшгӹ- 
мӓш нӹнӹлӓн пиш выгодный ылын.

45. § Ксерксын поход.

У эра якте 480 ин шошым персидский кугижӓ
У войнаэш  йӓм- к  с е р к с, колышы Дарийым вашталтышы, Гре-

дылымаш. . . . .  , > ьпия выкы кого армидон дӓ флогдон походышкы
кеен. Персидский армим Малый Азия гӹщ Балканский полуост-
ровышкы вашташ Геллеспонт гач корабльвлӓ гьщ кӹверӹм
ӹштӓш Ксеркс .шӱден. Кӹверӹм штурма пыдыртен. Шӹдешкен
шьщшӹ Ксеркс кӹвер стройышывлӓм казняш, тангыжым на-
гатькадон „наказаш" шӱден манын попат.

Вара кокшы кӹвер стройымы лин. Тӹдӹ пӹтӓриш кӹвер 
гьщ цаткыдырак ылын, дӓ персидский войска Европышкы яд<о- 
нок ванжен.

Персидский полчищывлӓн нападеним сӹнгӓш манын, грек- 
влӓлӓн иквӓреш лиӓш келеш ылын. Тидь1лӓн греческий госу- 
дарствывлӓ лошть1шы обычный шӹдешкьшӓшвлӓ ӓптӹртенӹт. 
Тӹнге гь1нят, 481 ин К о р и н ф  доны (перешейкышты) обще- 
греческий съездышты Фемистокл персвлӓ ваштареш 30 грече- 
ский государство нӓрӹм иквӓреш ӹштен кердӹн. Нӹнӹ шӹ- 
дешкӹмӓшвлӓм пӹтӓрӓш дӓ персвлӓ ваштареш союзым ӹштӓш. 
решенӹт. Греквлӓн цилӓ силам вуйлалтымашты начальствым 
Спарталан пумы ылын.

Фепмопилы Тӹнге гӹнят, союз тидӹ ситӓлыкок цаткыды 
ылте. Персвлӓ Фессалим хватен нӓлмӹкӹ дӓ 

Средний Грецишкы пырен кеӓш угрожаяш тӹнгӓлмӹкӹ, шукын- 
жок вуйыштым сӓкенӹт. Средний Грецишкы войскам колташ.
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ӹнжӹ ли манын, Феомопильский проходышкы войскам колташ 
Фемистокл спартанецвлӓм сӓрен шоктен. Но спартанецвлӓ цилӓ- 
жӓт 300 гоплитым веле спартансйий кугижӓ Л е о н и д ы н  на- 
чальствыдон колтенӹт.

Спартанецвлӓ Фермопилы докы тӓрвӓненӹт. Персвлӓ толмы 
якте н ӹ н ь 71 кырыквлӓ дон тангыж ло проходым занимаень^^т. |
Кынам персвлӓн главный силавлӓштӹ толыи шоныт, неравный !
креаӓлмӓш тӹыгӓлӓлтӹн. Греквлӓ кок кечь! врагвлӓн нападеним |
отражаенӹт, а кымшы кечеш пӓленӹт, тамахань предатель нӹ- 
нӹн тилышкы персвлӓм кырыкыштыш ялгорныдон нӓнгеен.
Леонид цилӓ отрядшы яммешкӹ дӓ ӹшке колымешкӹжӹ му- 
жественно кредӓлӹн. Леонид дӓ тӹдӹн отрядшы яммы вӓреш 
вара техень с .рмӓшӓн иамятник шагалтымы ылын: „Корны ке- 
шӹ, СпартаЛиЛ келесӹ, тиштӹ мӓ, законым честно исполняйыш- I
влӓ, могилӓштӹ киэнӓ". 1
„  ̂ ,  Персвлӓ виш проход вашт Аттикышкы кенӹт,Саламинский бой  . ,  ̂ ^  ..............  „ ’
(у  эра якте480 и). Афиным хватен налыныт дӓ тыдӹм йылатенӹт.

Б1дрӓмӓшвлӓм, тетявлӓм дӓ цилӓ имуществым
афинянвлӓ Э г и н а  дон С а л а м и н  островвлӓшкӹ ваштен
поспеенӹт. С а л а м и н  доны ӓнгӹсӹр проливышты персвлӓм
вӓш лиӓш йӓмдӹ ылшы греческий флот шалген.

Тьг моментын греческий полководецвлӓ лошты согласи ылте.
Спарт дӓ Пелопоннессын мол государствывлӓн флот Коринфский 
перепшйкышкы отступайыжы манын тергенӹт, тӹштӹжӹ грек- 
влӓн сухопутный си.тавлӓ шалгенӹт. Афинянвлӓжӹ Фемистокл 
вуйлалтымдон доказываенӹт, бойым ӓнгӹсӹр С а л а м и н с к и й  
п р о л и в ы ш т ы  пуаш выгоднырак маныныт. Фемистокл Ӹ1Ш - 
кӹ-мжӹн предложенижым принимайымым ӹштен шоктен кердӹн.

Кредӓлмӓш ирокок тьшгӓлӓлтӹн. Утларак куштылгы грече- 
ский корабльвлӓ кого суднавлӓ гӹц ылшы персидский флот 
вӹкӹ нападаенӹт, кӹнӹлӓн проливышты тор ылын. Нӹнӹ коаш 
вӓреш шӹнзӹнӹт, вӹд лӹвӓлнӹш кӱвлӓэш пыдыргень1т, икӹ- 
жӓк-иктӹштӹ вӹк шыралтыныт дӓ валенӹт. Вадешеш кредӓл- 
мӓш пӹтен, греквлӓ полныйок сӹнгенӹт.
Всйна гӹтӹмӓш войскан частьшыдон мӹнгеш Азишкы

кеен, греквлӓдон кредӓлмӓшӹм видӓш ӹшкӹм- 
жӹн полководецшым М а р д о н и й ы .м коден. Толшаш инжӹ,
479 ин, греквлӓ Беотийышты П л а т е я э ш  Мардонийын вой- 
скалан решительный битвым пуэнӹт дӓ персвлӓм йыксыр шин 

- шуэнӹт. Ти веремӓнок афинский флот Малый Азин сирӹшкӹ 
толынат, М и к а л . е  мыс доны пепсидский флотдон вӓш лин.
Тиштӓт греквлӓ сӹнгӹшеш лӓкть. Персидский флот йыла- 
тен колтымы ылын. Преаани се\. '  ̂ Платея донышы дӓ Мика- 
ле донышы битвывлӓ ик кечӹнок лиӓлтӹнӹт.

■-0 греквлӓ персвлӓм окончательныжы 30 и эртӹмЬЖӹ Кипр 
островышты (у эра якте 449 ин) сӹнгенӹт. Цилӓ ти сӹнгӹмӓш- 
влнн результатеш малоазиатский греквлӓ персвлӓн власть гӹц 
освобождаялтыныт. Нӹнӹ угӹц полный самостоятельностьым 
получаенӹт дӓ Афиныдон союзым ӹштенӹт.
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#д ав

Военный гре'^еский корабль.

Греквлӓ пыт кычен (воодушевленидон) воюенӹт, вет нӹнӹ 
ӹшке родиныштым дӓ свободыштым перегенӹт, седӹндонок 
нӹнӹ сӹнгенӹт. Персвлӓжӹ паянвлӓн дӓ знатныйвлӓн интерес 
верц веле завоевательнын войнам виденӹт, дӓ нӹнӹн войска- 
влӓштӹ принуждайыктымдон шиэдӓлӹнӹт.

46 §. Афинский морской держ ава.

А ф и н ы н к у ш м а ш .  войнавлӓ Афинский государ-
ствылан кого значеним имеенӹт. Персвлӓм глав- 

ный сьшгӹмӓшвлӓ тангыжышты ылынытат дӓ греческий союзник- 
влӓ лошты сек силан флотшым Афины имеенӓт, греческий го- 
сударствывлӓ лошты значенижы со когоракын дӓ когоракын 
кушкаш тӹнгӓлӹн. Седӹндон шукы союзниквлӓжок Афиныдон 
дружнан ӹлӹмӓшӹм кӹчӓлӹнӹт дӓ войнадон руковойымашым 
ӹшке кидӹшкӹштӹ нӓлӓш афинянвлӓ гӹц ядыныт. Тангыжыш- 
тыш гегемони Афинышкы ванжымаш тенгелӓнлӓ лиӓлтӹн.

Греко-персидский войнавлӓ паштек Афины кушкын д ӓ4 7 8 и н  
А ф и н с к и й  м о р с к о й  с о ю з  организуялтын.
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„ . Ти союзын идейыжым Аристид выдвигаен. Ти
ински й^м орской  , веремӓэш афинянвлӓ тидӹм изгнани гӹц мӹн- 

сою з. * геш канденӹт. Аристид согражданвлӓн ӹнянӹ- 
мӓшӹштӹм полныйок оправдаен. Родиным тӹ- 

дӹн яратымыжы гишӓн, тӹдӹлӓн преданный служымашыжы ги- 
шӓн дӓ корыстный агыл ылмыжы гишӓн греквлӓ тӹдӹм „Спра- 
ведливыеш" лӹмденӹт.

Аристидын преемникшы, К и м о н ,  Афинский морской сою- 
зын устройствым тенгелӓнлӓ завершаен. Союзышкы пырышы 
государствывлӓ корабльвлӓм общий флотлан стройышашлык 
ылыныт. Нӹнӹ ти корабльвлӓлӓн матросвлӓм тӓрлӹшӓшлык дӓ 
урдышашлык ылыныт, ӹгшкӹмӹштӹн доходышты семӹнь каз- 
нашкы каждый ин маняр гӹнят суммым пушашлык ылыныт. Ти 
казнажы Д е л о с  островышты лишӓшлык ылын. Союзный го- 
сударствывлӓн представительвлӓ тӹшкӹ съездвлӓшкӹ погыне- 
нӹт дӓ обший делавлӓм решенӹт, союздон руковойымаш фак- 
тическижы Афины кидӹштӹ ылын.

Таманяр веремӓштӹ союзниквлӓн взносышты шукемдӹмӹ ли'н 
дӓ шукыжымок оксала погаш тӹнгӓлӹнӹт. Ти оксаэш флотым 
строяш дӓ матросвлӓ дон войскам урдаш Афянылан поручайы- 
мы ылын. Союзный войскавлӓдон командывайымашат тенгеок 
Афинылан ванжеп.

У эра якте 454 ин казна Делос остров гӹц Афинышкы ваш- 
тымы ылын, нӹнӹ союзын окса средствавлӓжӹм ӹшке анжымы 
■семӹиьӹштӹ шӓвенӹт. Кынам Афинын техень властьдон до- 
вольный агыл ылшы кыды-тидӹ союзниквлӓ союз гӹц лӓктӓш 
цаценӹт, афинянвлӓ нӹнӹ ваштареш ӹшкӹмӹштӹн флотыштым 
колтенӹт дӓ нӹнӹм усмиряенӹт.

А ф и н с к и й  м о р с к о й  д е р ж а в а  тенгелӓнлӓ лиӓл- 
тӹш. Тӹшкӹ аристократический государствынлӓ веле пырыде- 
лыт, например Спарта тӹдӹн пелопоннесский союзниквлӓжӹдон.

Техень державым ӹштӹмӓш Афинылан военный веле агыл. 
тенгеок хозяйственный пиш кого значеним имеен. Тангыжыш- 
ты господавлӓ лимӹкӹ, афинянвлӓ Эгейский тангыжышты цилӓ 
торгейӹмӓшӹм ӹшке кидӹшкӹштӹ нӓлӹнь1т. Торгейӹмӓш кор- 
нывлӓ ӹнде афинский гавань П и р е й  гач кенӹт. Грузвлӓн 
частьшы Пиреешок кодын, вес частешӹжӹ пошлинывлӓм шӹн- 
денӹт дӓ нӹнӹ пакыла кенӹт. Цилӓ тидӹ Афинский гӧсудар- 
ствын богатствыжым шукемден. Тӹдӹ цилӓ Грециштӹжӓт сек 
силан дӓ сек паян лин.

Рабовладельческий демократи Афинышты веле агыл, тӹн- 
геок тӹдӹндон союзышты ылшы халавлӓштӓт пеледӹн. Тӹдӹм 
афинянвлӓ ӹшкӹмӹштӹн тангыжыштыш силаштылан ӹнянен 
поддерживаенӹт.

47 §. Р абство .
Торгейӹмӓш  дон  Афинянвлӓ торгейӹмӓшӹм греческий государст- 

рабство. вывлӓдвн дӓ колонивлӓдон велеӓт агыл виденӹт: 
нӹнӹ связьым Востокыштыщ сӓндӓлӹквлӓдонат
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Рыркыш кешӹ хресйнь; тӹдӹи шай- 
ь лны лелӹ намалтышан тӹдӹн 

рабшы.

дӓ мӹндӹр „варварский“ (гре- 
ческий агыл) сӓндӓд .:квлӓдонат 
кыченӹ1т. Напрнмер, афинский 
ремеслон шукы хӓдӹ1рвлӓм скиф- 
ский курганвлӓштӹ (СССР-н 
югышты) мот.

Варварвлӓдон войнавлӓ (тен- 
гелӓнлӓ греквлӓ, а вара римлян- 
влӓӓт вес сӓндӓлӹ1квлӓшть1ш- 
влӓм маныныт, вес семь^ньжь! 
цилӓ грек агылвлӓм дӓ римлян 
агылвлӓм) тенгеок торгейӹ)мӓш 
шӓрлӹи1ӓшлӓн палшенӹ1Т. Шукы 
кравымашвлӓ, пиратский набег- 
влӓ дӓ войнавлӓ купецвлӓн ин- 
тересвлӓ верц веле видӓлтӹ1нӹ1т.
Ти войнавлӓ годым сӹ1нгӹ1мӓш- 

влӓн богатствывлӓ веле агыл, сӹнгӹмӹшлӓ ӹ1шкежӓт хватен нӓл- 
МӸ1 ЛИНӸ1Т, нӹшӹм рабвлӓшкӹ! сӓртенӹ1т. Рынкывлӓштӹ! дӓ яр- 
мы.^^кавлӓштӹ! мол хӓдӹ'фвлӓ лошты рабвлӓмӓт выжаленӹ1т. Пӱ- 
эргӹвлӓм, ӹдрӓмӓшвлӓм дӓ- тетявлӓм рынкышкы канденӹ1т дӓ 
мол хӓдӹр ганьок выжаленӹ‘1т, Нӓлшӹ‘1влӓ нӹ'шӹ1м цилӓ вец ан- 
женГдт, сек здоровавлӓм, цевервлӓм дӓ силанвлӓм айыренӹЦг, эдем- 
влӓ гишӓнӓт вуйта агыл, хӓдӹфвлӓ гишӓн пшя кеен, торгеенӹ1т.

Греческий законвлӓ семӹшь раб эдемеш шотлалте. Тӹ’1дӹ1н 
вӹ1кӹ‘1 хозан кндӹштӹ ылшы „одушёвленный оруди“ вӹ1Кӹ1 ан- 
жымла ани<снӹ1т. Рабвлӓ нимахань прававлӓмӓт имейӹделыт дӓ 
закон НӸНӸ1М защищайыде. Хоза рабвлӓдон кыце шанен тӹ1нге 
обращаен. Тӹ1дӹ1 нӹ1нӹ1м наказываен, шик дӓ пуштынат вӓк кер- 
дӹн.

Рабовладелец-греквлӓ рабвлӓ вӹкӹ1 презренидон анженӹт, 
нӹ1нӹ1м ялахайвлӓэш дӓ ыштымы существовлӓэш шотлень1т. Эче 
Гомерынок ӹшкӹ1мжӹ1н „Одиссейыштыжы" келесӹ1мӹ1:

,Р.лб ӧрканӹшӹ: пашӓм ӹштӓш тӹдӹм господин 
Строго ак шӱдӹ гӹнь, пашашкӹ ӹшкеок охотан ак шагал. 
Эдемлӓн ойхан рабствын лелӹ 1кребим айырен,
Зевс эдемӹн яжо доблестыпым пелжӹмок пӹтӓрен.

Греко-персидский войнавлӓ анзыцок эче Афинышты рабвлӓ 
шукы ылыныт. Нӹ1нӹ1 паштек рабвлӓн шотышты эче утла шу- 
кемӹ1н.

Рабвлӓн трудышты сола хозяйстваштат, тӹ1нге- 
Рем есл о ш ты  раб- ремеслоштат применяялтын. Греко-персид-

влин труд. С1̂ий войнавлӓ паштек рабвлӓ ровотайыман шу- 
кы мастерскойвлӓ пачылтыныт. Ти мастерскойвлӓштӹ1 щитвлӓ, 
йӹ1вщвлӓ дӓ пикщвлӓ Йӓмдӹ1лӓлтӹ1нӹ1т, каващтым ӹщтенӹ1т дӓ 
молымат. Кыды-тидӹ1 халавлӓжӹ! ӹ1шкӹмӹ1штӹ1н ремесленный 
изделиштӹдон цилӓ Греция кымдыкеш лымлӹ; ылыныт. Фивы- 
шты колесницывлӓм ӹ1штенӹ1т, Аргосышты—щйтвлӓм, Милетыш-
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Рудниквлӓштӹ пабвлЗ.

ты — шукы цветӓн 
тканьвлӓм, Афиныш- 
ты—керамический со- 
судвлЗм (вес семӹнь- 
жӹ шун гӹц ӓтӹдер- 
влӓм), Коринфышты— 
бронзовый хӓдӹрвлӓм.
Кого мастерскойвлӓш- 
тӹ 50 гӹц 100 раб 
якте ылын. Л и с и й 
ораторын мастерской- 
ыштыжы щит ӹштӹ- 
мӓштӹ 120 раб вӓк 
ровотаен. Демосфенын 
каждый мастерской- 
ыштыжы кӹзӹвлӓмдӓ 
краватьвлӓм ӹштӹ- 
мӓштӹ 20—30 раб ро-
вотаенӹт. Но техень мастерскойвлӓ шукы ылтелыт. И зим астер-  
скойвлӓ шукы ылыныт, тӹштӹ 5 — 10 раб горный делашты, руд- 
никвлӓштӹ дӓ каменоломньывлӓштӹ использываялтыныт. Кыды- 
тидӹ рудниквлӓштӹжӹ, например, Лаврионышты (Аттикышты) 
шим лыкмашты рабвлӓ тӹжемдон ылыныт.

Производствын техника тӹнӓм к}>шнӹ ылте. Тӹдӹм усовер- 
шенствуйымашты рабовладелец заинтересованный ылте. Раб' 
тӹтеок цилӓ ӹштен мыштышашлык манын шотленӹт. Тӹдг,! ве- 
леӓт агыл, раб кидӹшкӹ иктӓ-махань сложный инструментым 
пуаш акли ылын. Б1шке делаштыжы заинтересованный ылтымьг 
раб трудын орудим переген кычылте, тӹдӹм пыдыртен дӓ пор- 
тен. Седӹндон мӹнер комаш, шӹдӹрӹмӓш, пу хӓдӹрвлӓм Ӹ1ш- 
тӹмӓш, горный ровотавлӓ проста ручной инструментвлӓдон 
ӹштӓлтӹнь1т. Греквлӓ мӹнер комы грубый стан1>1м, коршок 
ӹшгӹмь! крӱгӓм, а горный делаш ты—киркӓм, кольмым яӓ мо- 
лотым пӓлен'ӹт. Металлический ремеслон дӓ строительный де- 
лан техникат кӱкшок ылге.

Рабвлӓн труд сола хӧзяйствашты ремеслошты- 
шы гӹц чӹдӹ применяялтын: рабвлӓ когонжок 
ппигородный хозяйствашты йспользываялтыныт, 
тӹштӹ кавштавичӹ хӓдӹрвлӓм шӹнденьгт дӓ ко- 
го плантацивлӓштӹ, тӹштӹ виноградым, олив- 

кым дӓ фруктвлӓм погенӹт. Мелкий крестьянский хозяйствавлӓ- 
шть. пӹньш нӓлӓнл средства уке ылынат, рабвлӓн труд чӹ- 
дӹ • ^именяялтын.

Частный рабвлӓ гӹц пасна эче государствын службашты об- 
щественный рабвлӓ ылыныт. Нӹнӹ халаштышы пӓшӓвлӓшть! 
ылыныт ӓль мелкий чиновниквлӓн обязанностьым исполняенӹт.

Афины пеледмӹ годым рабство течгелӓнлӓ кушкын шон, 
каждый свободныйлан ик раб гӹц чӹдӹ агыл шон, каждый кӓ- 
пеш шошы пуэргӹлӓнжӹ гӹнь таманяр раб шон.
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Грецин хозяйство развиваялтмашты рабство пиш кого ролян 
ылын дӓ населеним кок противоположный лагереш окончатель- 
но пайылалтмашкы канден: с в о б о д н ы й в л ӓ э ш  дӓ р а б -
в л ӓ э ш.

48 §. Перикл. Рабовладельческий демократин пеледмӓш.

Греко-персидский войнавлӓ паштек аристократический дон 
демократический партивлӓн кредӓлмӓшӹштӹ эче утларак кого 
лин. Аристократвлӓ, Кимон вуйлалтымдон, народын правам кӧ- 
тӹртӓш цаценӹт. Кимон спартанский аристократилӓн даже пал- 
шен. Кынам Спарташты у эра якте 464 ин лӱдӹшлӓ землетрясе- 
ни лимӹ паштек илотвлӓн восстани тӓрвӓнен кеӓ, спартанский 
аристократилӓн палшаш манын Кимон войскадон тӹшкӹ кеен.

ЭФиальт Э ф и а л ь т вуйлалтыман демократический пар- 
 ̂ ти ти случайдон воспользываялтын. Тӹдӹ Ки- 

мон ваштареш ылын дӓ народный прававлӓм шӓрӹмӓш верц 
шалген. Кимон поктен колгымы ылын дӓ аристократи вашта- 
реш кредӓлмӓш когоэмӹн.

Афинышты эче ик аристократический учреждени кодын. Ти- 
дӹ ареопаг ылын, тӹдӹн членвлӓжӹ пожизненный ӹлыныт. 
Ареопаглан уголовный делавлӓ разбирайымашым веле кодымым 
Эфиальт ӹштен шоктен. Мол делавлӓжӹм Народный собрани- 
лӓн, вӹщшӱдӹн Советлӓн дӓ присяжныйвлӓн судлан пумы ылын. 
Тенгелӓнлӓ, народный учрежденивлӓ государствышты первосте- 
пенный ролян лиӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Аристократический парти Эфиальтым тӹдӹн реформывлӓжӹ 
гишӓн ужын кердте. Тӹдӹ пуштшывлӓм колтылын, нӹнӹ кид 
гӹцок Эфиальт ямын.
Перикл яӓ Тйдйн Эфиальтын преемник- 

реф орм ы влӓж й. П е р и к л  ылын.
Тӹдӹ годым афинский 

демократи -бек когон шӓрлен шон. Пе- 
рикл народын кого доверидон поль- 
зываен. Пиш яжо оратор, ышан дӓ 
кого образованиӓн Перикл шукердшӹ 
Грецин замечательный государствен- 
ный деятель лин.

Сек пӹтӓриок Перикл аристокра- 
тический партим шин шӓлӓтен. Тӹ- 
дӹ паштек афинский демократин кон- 
ституци (государственный строй) 
окончательно оформляялтын. Ти кон- 
ституци семӹнь Афинышты тӹлзеш 
кым гӓнӓ (кынамжы шӹрерӓкӹнӓт)
Народный собрани погынен. Тӹштӹ 
Афиныштышы кӓпеш шошы цилӓ | 
пӱэргьшлӓ участвуенӹт, дӓ вопрос- 
влӓ голосвлӓн большинстводон ре- 
шӓлтӹнӹт. Вӹцшудӹвлӓн Совет де-
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лавлӓм виден дӓ народлан представляяш манын цилӓ делавлӓхг - 
йӓмдӹлен.

Судебный делавлӓм шукыжымок г е л и э я  (присяжныйвлӓҥ 
суд) анжен.

Делаштыжы народный учрежденивлӓштӹ участвуйымаш 
правадон цилӓ гражданвлӓок агыл пользываенӹт. Пӓшӓдон за- 
нятый ылшы бедняквлӓ собранивлӓшкӹ дӓ заседанивлӓшкӹ 
кеӓш веремӓм имейӹделыт. Афинский беднотам ӹшке векӹжӹ 
шывшаш манын, судышты участвуйымаш гишӓн присяжныйвлӓ- 
лӓн шукок агыл окса тӱлӹмӓшӹм Перикл ныртен дӓ мол вес 
должностьвлӓмӓт кыды-тидӹжӹм платныйым ӹштен. Тидӹ гӹц, 
пасна, театрышкы кеӓш манын незервлӓлӓн окса пумашым Пе- 
рикл пыртен.

Народлан прававлӓм тенгелӓнлӓ предоставляйымаш дӓ сӓн- 
дӓлӹкдон управляйымашкы тӹдӹм тенгелӓнлӓ шывшмаш д е- 
м о к р а т и э ш  лӹмдӓлтеш. Но демократи тидӹ р а б о в л а- 
д е л ь ч е с к и э ш  кодын. Гражданский цилӓ прававлӓдон пер- 
вишӹлӓок Афинын гражданвлӓ веле пользываенӹт. Рабвлӓ, 
метэквлӓ дӓ' свободнорожденный ӹдрӓмӓшвлӓӓт вӓк политиче- 
ский прававлӓм имейӹделыт.

Демократи тенге шӓрлен шомы годымат, Перикл годым ма- 
ханьышкы шон члыи. афинский государственный строй рабст- 
вым дӓ србственностььш отменяйӹде. Анеш, тӹдӹ нӹнӹм пе- 
реген дӓ цаткыдемден. Перикл годым рабство эче когорак раз- 
витим получаен.

Перикл умственный кого кругозоран дӓ худо- 
. .финский куль- жественпый кого вкусан эдем ылын. Афиныш- 

культура, искусство дӓ наука развиваялт- 
машлан тӹдӹ шукы палшен.

Перикл годым Афинышкы цилӓ Греция гӹцок художниквлӓ, 
писательвлӓ дӓ фнлософвлӓ погынат ылын. Нӹнӹлӓн цилӓ се- 
мӹнь палшенӹг. Периклын тӓнгвлӓжӹ философ А н а к с а г о р  
дӓ скульптор Ф и д и й  ылыныт. С о ф и с т в л ӓ ,  вес семӹнь- 
жӹ странствующий ученыйвлӓ, философим дӓ ораторский ис- 
кусствым, тымдышывлӓ вӹкӓт Перикл вниманим обращаен.

Перикл Афины гӹц, ӹшке попымылажы, „цилӓ Элладын 
щ колым“ ӹщтӹнежӹ ылын.

Перикл годым Афиныщты щукы пищ цевер заданивлӓм 
стройымы ылын. Перикл тидӹн годым кок цельым щӹнден: 
пӹтӓрижок, Афиным цеверемдӓш дӓ прославляящ; кокщещӹжӹ, 
тенгелӓнлӓ тӹдӹн незер населенилӓн пӓшӓм пуэн дӓ тьщӹм 
ӹшке векӹжӹ шывшын.

Периклдон стройымы знаменитый зданивлӓ шотышкы сек 
пӹтӓрижок пиш яжо храм П а р ф е н о н  пыра, тӹдӹм Афины 
богиньылан посвящайымы ылын (акропольышты). Парфенон 
шергӓкӓн, лым гань ош мрамор гӹц стройымы ылын дӓ йӹржьг 
цевер колоннывлӓ рядӹн шалгенӹт. Храм кӧргӹштӹ шӧртни 
гӹц, слоновый лу гӹц, шергӓкӓн кӱвлӓ гӹц ӹштӹмӹ Афина
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богиньын кого статуя шалген. .Периклын заказ семӹнь тӹдӹм 
скульптор Фидий ӹштен.

Афинский акропольышкы пиш цевер пырымы вӓржӹ—П р о- 
п и л е и ылын, тӹдӹм греческий сек яжо художпиквлӓ украшае- 
нӹт.

Строительпый искусствын замечательный памятпикеш теп- 
геок О д е 0 п —музыкальный состязанивлӓм эртӓрӓш кого за- 
лак  здани шотлалтеш.

Перикл годым Пирей гавапь военпый дӓ торговый флотлан 
первоклассный бухтышкы сӓртӹмӹ ылын. Тӹдӹ Афины доп це- 
вер корныдон ушналтын, тӹдӹн тӹр мычкы обороннтельный 
цельдон массивный „К у ж ы с т е н я в л ӓ “ стройымы ылыкыт.

Цилӓ ти стройкывлӓ нигпам ужтымы проста ылмыштыдон, 
цевер ылмыштыдон дӓ тӹдӹн сагаок величавый ылмыштыдон 
айырлалтыныт.

Перикл годшы эпохын Афиным наблюдайышы писатель по- 
па: „Афиным ужтелат гӹнь—тӹнь чурбап ылат; тӹдӹм ужынат 
гӹнь дӓ сусу лителат гӹнь—осел ылат; ӹшке охотаэтдон тӹ- 
шец кенӓт гӹнь—тӹнь верблюд ылат“.

Хала строительствылан дӓ бедняквлӓлӓн пуаш средствавлӓм 
Перикл союзниквлӓн взнос гӹц, торгейӹмӓш гӹц дӓ рабский 
трудын эксплоатаци гӹц нӓлӹн. Ти источниквлӓок Афинын 
военный силам кычен урдаш служенӹт дӓ нӹнӹн культурный 
кушмашлап палшенӹт.

V. ПЕЛОПОННЕССКИЙ ВОЙНА.

; 49 §. Война причинывлӓ дӓ тӹнгӓлӓлтмӓшӹжӹ.

Афинский демократи шӓрлӹмӹ периодын Гре-
; Пелопоннесский цишты кок главный сила ылыныт: Афинский 
'■ войнан причины- „ „ ^  „ п
( влӓжӹ. морскои дерясава дӓ Спарта вуилалтыман Пело-

поннесский союз. Нӹнӹн йнтересвлӓштӹ шукы 
пунктвлӓшток когон айырлалтыныт, дӓ седршдон открытый 
кредӓлмӓш лишӓшлык ылын.

Афииы соок Спарталан угрожает. Нӹнӹ ӹшке кидӹшкӹштӹ 
восток гӹц запад якте ылшы торговый корным хватен нӓлӓш 
цаценӹт. Западышты киндӹдон паян ылшь1 Сицилия ылын, тӹ- 
дӹм Афины ӹшке кидӹшкӹжӹ нӓлнежӹ ыиын. Пелопоннесский 
союзшы Афинылан ӹнежӹ ступы ылын. Западный торгейӹмӓш 
шукердшенок Коринфын кидӹштӹ ылын, тӹдӹжӹ Пелопоннес- 

I ский союзышкы пырен.
• Афинын торгейӹмӓш дон морской могушес^^шыжы кушмаш

цилӓ греческий государствывлӓ вӹкӹ влиянижым когоэмден. 
Спарта тидӹдон миреен кердте. Тӹдӹ ӹшке Греция вӹлнӹ ге- 
гемоним ӹшкӹмжӹн кидӹшкӹжӹ хватен нӓлнежӹ ылын. Кок 
■союзге иктӹ весӹ анзылны превосходствым ӹнештӹ ступеп 
ылын дӓ кредӓлмӓшеш йӓмдӹлӓлтӹнӹт.

Афинский дон Пелопеннесский союз лошты политический
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противоречивлӓӓт ылыныт. Афинский демокративлӓ Спартан 
аристократический стройым дё тӹдӹн союзниквлӓжӹм ужын 
кердтелыт, а пелопоннесский знать Афинский союзын демок- 
ратический стройым ужын кердте. Спарта Афиныштышы арис- 
тократический партиӓн демократи ваштареш кредӓлӓш палшен; 
Афиныжы Пелопоннессын демократвлӓлӓн демократический по- 
рядкывлӓ ваштареш нӹнӹн кредӓлмӓшӹштӹлӓн палшен. Афины 
дон Спарта лошты пиш напряженный отношенивлӓ ылынын. 
Афйны ваштареш открытый войнам тӹнгӓлӓш манын, Спартан 
аристократи удобный случайым вычен.

Войналан случай лиӓлтьш. Грецин западный сир тӹ-
повод. рӹштӹ, греческий когоок агыл Э п и д а м н а  

колоништы дӓ К о р к и р а  островышты арис- 
тократблӓ доц демократвлӓ лошты кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Ти 
кредӓлмӓшкӹ Спарта дон Афины пижӹктӹмӹ линӹт. Кредӓл- 
мӓш со когорак дӓ когорак лин миэн дӓ остаткаэшӹжӹ откры- 
тый войнашкы ван»ен. Войнам пӹтӓри Пелопоннесский союз 
тӹнгӓлӹнӓт, ть1дӹ П е л о п о н н е с с к и й  манмы лӹмӹм полу- 
чаен. Ти война 27 и шывшылтын (у эра якте 431 и гӹц 404 и 
якте),

С п а р т а н е ц в л ӓ  А ф и н ы л а н  т е р г ӹ м ӓ ш ӹ м  ш ӹ н д е -  
Война тӹнгалӓлт- АфинСКИЙ МОрСКОЙ СОЮЗЫШКЫ ПЫрЫ-

шы г о с у д а р с т в ы в л ӓ д о н  г о с п о д с т в у й ы м а ш  г ӹ ц  
о т к а з ы ш т ы  дӓ  н ӹ н ӹ лӓ н  п о л н ы й  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ы м  п у ш т ы  
м аны ны т ,  П е р и к л ы н  попы.мыжы паш те к ,  тп  т е р г ӹ м ӓ ш ӹ м  о б с у ж -  
д а й ы ш ы  Н а р о д н ы й  с о б р а н и  т и д ӹ м  о т к л о н я е н .  Т ӹ н ӓ м  в а р а  Ат -  
т и к ы ш к ы  п ы р е н  к е ш ӹ  с п а р т а н с к и й  в о й с к а в л ӓ  з е м л е д е л е ц в л ӓ н  
н ы р в л ӓ м  дӓ  х о з я й с т в а в л ӓ м  р а з о р я е н ӹ т  д ӓ  А ф и н ы н  стен я  д о к ы  
т о л ы н  ш а г а л ы н ы т .

Аттикын разоряйымы вӓрвлӓ гӹц толшы пиш шукы беглец- 
влӓ Афинышкы погыненӹт, Населени когон чак ылмаш эпиде- 
мивлӓлӓн развиваялташ палшенӹт, Афинышты лӱдӹшлӓ цер—  
ч у м а  лӓктьш, тӹдӹ населенимӓт дӓ войскавлӓмӓт ‘ салымлаок 
нӓнген. Народ лошты недовольство дӓ Перикл ваштареш воз- 
мущени тӹнгӓлӓлтӹн.

Афинылан то гы пеудачывлӓ дӓ несчастьевлӓ гишӓн тӹдӹм 
обвиняяш тӹ1нгӓлӹнӹ1т. Пбриклым государствым руковойымаш 
гӹцӓт карангденӹт,

Тӹнге гӹнят, афинянвлӓн делашты тӧрлӓнӹде. Перикл власть- 
ышкы угӹц кандымы ылын, но шукеш агыл, Когон шӓрлен 
шӹцшӹ чума тӹдӹмӓт нӓнген, У эра якте 429 ин тӹдӹ колен.
„ . .. Перикл колымы паштек Афинышты кок партинВойнан дӓ ыирын ^  Г

партивлӓ. кредӓлмаш тӹнгалалтӹн: ик партижы войнам
пакыла видӹнежӹ ылын, вес партижы врагдон

мирым ӹштӓш терген. Пӹтӓриш парти вуйлалтымашты кожев-
ник К л е о н  шалген. Тӹдӹм простой народ, мелкий ремеслен-
никвлӓ дӓ торговойвлӓ поддерживаенӹт. Нӹнӹ спартанский
аристократический стройым ужын кердтӹмлӓ яратыделыт, соок
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аристократн угрожайымы Спартам нӹнӹ пӹтӹнок сӹнгӹнештӹг 
ылын.

Вес парти вуйлалтымаштыжы паян рабовладелец Н н к и й 
шалген, тӹдӹм аристократический порядкывлӓ верц дӓ Спар- 
тадон мир верц шалгышы землевладелецвлӓ поддерживаенӹт. 
Народын энергичный поддержка ылмыдон Клеонын парти 
,сӹнген.

Пелопоннесский война Грецишты классовый 
Классовый^кре- кредӓлмӓшӹм эче когон обостряен. Цилӓ госу- 

'^ряялтмашыжьг' дарствывлӓштӹ пиш когон враждебный ылшы 
кок парти лин: аристократвлӓн дӓ демократ- 

влӓн Л е с б о  с дон К о р к н р а островвлӓштӹ арнстократвлӓ 
переворотым ӹштӹнештӹ ылын дӓ демократи гӹц властьым 
шывшын нӓлӓш цӓценӹт. Афинянвлӓ тӹшкӹ войскаан флотым 
колтенӹт, мятежым сӹнгенӹт дӓ демократический порядкы- 
влӓм ӹштенӹт. Афинский флот тӹнгеок спартанский гаваньыш 
П и л о с ы ш кеен (Пелопоннессын западный сир тӹрӹшкӹ). 
Тӹштӹ тӹдӹ спартанский судновлӓм шин шӓлӓтен, Пилосым 
хватен нӓлӹн дӓ Спарта ваштареш илотвлӓм кӹньӹлтен.

„  . Тӹнге гӹнят, тидӹн паштек афинянвлӓн неуда-
ки ыя мир. ц ц з д ӓ  тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Спартанский искусный 

полководец Б р а с и д Фракишты наступленишкы ванжен. Афи- 
нянвлӓ тӹшкӹ йӹлерӓк флотым дӓ войскавлӓм колтенӹт, тӹнге 
гӹнят, шин шумы линӹт. Шиэдӓлмӓштӹ Клеонат дӓ Брасидат 
коленӹт. Клеон колымыкы Афинышты властьышкы Никий, круп- 
ный рабовладелецвлӓн дӓ землевладелецвлӓн партин вождьшы, 
толын. Тӹдӹ Спартадон мирейӓш терген. У эра якте 421 ин 
тӹдӹ 50 иэш мирым ааключаен, тӹ мирым Н и к и й ы н мир 
маныт. Ти мир семӹнь тошты положени восстанавливаялтын. 
Тидӹн гӹц пасна, Спарташты рабвлӓн восстани лимӹ случайы- 
шты афинянвлӓ Спарталан поддержкым пуаш сӧренӹт.

Тенгелӓнлӓ, властьышкы Никийын, паянвлӓн вождьын толмы- 
жы Спартадон, тӹдӹн аристократический стройжыдон мирейӹ- 
мӓшкӹ Афиным канден.

50 §. Сицили..ский поход дӓ Афинын поражени.

Никийын миржы пингӹдӹ ылте. Война махань вопросвлӓ 
гишӓн тӹнгӓлӓлтмӹн ик вопросшымат тӹдӹ разреш айы де. Се- 
дӹндон афинянвлӓӓт дӓ спартанецвлӓӓт у войнаэш йӓмдӹлӓлтӹ- 
нӹт. Никийын мир паштек 6 иштӹ война угӹц тӓрвӓнен кеен. 
. „ _ Спартацон пакыла кредӓлмӓшӹм тергӹшӹ парти
л̂ *й” кий*пвход!' вуйлалтымашты А л к и в и а д  шалген. Тӹдӹ 

пиш способный дӓ решительный эдем ылын. 
Тӹдӹн цевер ылмыжы, яжон попен мыштымыжы дӓ щедрый 
ылмыжы народ лошты тӹдӹлӓн популярностьым ӹштенӹт. По- 
литический кредӓлмӓштӹ тӹдӹ пингӹдӹ лнним имейӹде дӓ 
пиш неустойчивый ылын. Тӹдӹн лош ток Алкивиад когоя  
властолюбивый дӓ честолюбивый ылын. Б1шкӹлӓнжӹ керӓл го-
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ды м  тӹдӹ ӹшкӹмжӹн целбвлӓжӹй шӹрен вашталтен| кредӓл- 
мӓштӹ нимахань средствавлӓмӓт ӧрдӹш шӹкӓлте.

Спартам поддерживайышы С и р а к у з  хала ваштареш Си- 
цилишкы походым тӹнгӓлӓш Алкивиад афинянвлӓм ӱжӓш тӹн- 
рӓлӹн. Сицилим хватен нӓлӓш, Северный ^Африкым воюен нӓ- 
лӓш дӓ Спартам шин шӓлӓтӓш аздарышы планым предлагаен. 
Афинский демократи ти планым поддерживаен. Алкивиад вуй- 
лалтыман кого флотым ӹштӹмӹ ылын. У эра якте 415 ин Си- 
цилйм хватен нӓлӓш манын флот походышкы лӓктӹн.

Спартадон мир верц шалгышывлӓ сицилийский поход ваш- 
тареш ылыныт. Ти походым пыжгаен шуаш манын, нӹнӹ те- 
хень случайым использываенӹт. Флот лӓктӹн кемӹ анзыц Афй- 
нышты г е р м ы в л ӓ  пыдыртымы ылыныт. Гермывлӓ—тидӹ 
Гермес йымы вуян (тӹдӹ эче корнывлӓн покровителеш шот- 
лалтын) кӱ гӹц ӹштӹмӹ штолмывлӓ олицӓштӹ шалгенӹт ылын. 
Война ваштӓреш шалгышывлӓ келесенӹт, гермывлӓм Алкивиад 
пыдыртен маныныт дӓ йымылан ӹнянӹдӹмӓшеш тӹдӹм обви- 
няенӹт. Таманяр веремӓ эртӹмӹкӹ Алкивиадлан тӹшӓкенок 
Афинышкы судышкы миӓш приказым кодтымы ылын. Приказ 
флотым Сицилиэш уже поктен шон. Алкивиад шотшылан-подчи- 
няялтын, Афинышкы мӹнгеш кеен, но корнышты Спарташкы 
шӹлӹн, тенгелӓнлӓ родинылан изменым ӹштен.

Тӹ веремӓн СиЦилишты сицилийский главный хала Сирӓкуз 
верц пиш кого кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Сиракузянвлӓлӓн Спар- 
га  дӓ сицилийский халавлӓ палшенӹт. Афинянвлӓ полный пора- 
женим тырхымцон дела пӹтен. Сицилишкы колтымы 40 тӹже- 
мӓн арми гӹц токышты таманяр лу эдем веле толыныт. Мол- 
влӓжӹ бойвлӓштӹ коленӹт ӓль рабствышкы сӓртӹмӹ линӹт.

. .  Афинянвлӓн сицилийский походышты тенгелӓн- ■
А ф И Н Ы Н  ПОЛО- « г-г м 'жени худаэммӓш. пӹтен. Почти ти походдон ик веремӓнок .

Афинылан у несчастье лин. Изменник Алкивиа- 
дын советшыдон, спартанецвлӓ Аттикышкы угӹц наступленим 
тӹнгӓлӹнӹт. Нӹнӹ Аттикын почти центрышты ылшы Д  е к е- 
л е я  крепостьым хватен нӓлӹнӹт. Тӹшӓк укрепляялт, спарта- 
нецвлӓ тӹлец цилӓ сӓндӓлӹк вӹкӹ набегвлӓм ӹштӓш тӹпгӓлӹ!- 
нӹт. Афинянвлӓн нырвлӓ пустаэмӹшӹт, ӹлӹм вӓрвлӓ зораялты- 
ныт. Тӹдӹн вӹлӓн эче Аттика гӹц 20 тӹжем раб шӹлӹнӹт. 
Тидӹн паштек мастерскойвлӓ питӹргӓлтӹнӹт дӓ Лаврионын 
рудниквлӓштӹ пӓшӓ шагалын. Афинский хозяйство полный 
пыжлымашкы шон.

. Афинский державын мол вӓрвлӓштӓт дела лучи ылте. Спар- 
тан палшымдон аристократвлӓ цилӓ вӓре переворртвлӓм ӹш- 
тенӹт, Афины гӹц айырленӹт дӓ спартанецвлӓ докы ванже- 
нӹт.

Изменник Алкивиад палшымдон Спарта Персидон союзым 
ӹштен, Персия спартанецвлӓлӓн оксадон палшаш сӧ"''^ . Афи- 
ным отчаянный положенишкы шагалтымы ылын. Дела реши- 
тельный развязкышкы лишь1лемӓлтӹн.

- Тӹ веремӓн анзылны шалгышы государство ылшӹ Афинский 
республика ваштареш реакцин цилӓ силавлӓ кӹньӹлӹнӹт.
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51 §. Войнан пӹтӹмӓш дӓ „кымлын тирани".

Переворот (у эр а  Афиныштыжат аристократвлӓ тенгеок вуйыштым лӱлте-
якте 411  и). нӹт. 20 тӹжем раб шӹлмӹкӹ, мастерскойвлӓ питӹргенӹт,

/ рабовладелецвлӓк нырвлӓштӹ пӓшӓ шагалын. Хозяйствӧ
атыжлым гишӓн цилӓ вивоватым аристократвлӓ народ вӹкӹ йӧренӹт. Войнаш- 
ты Афинын неудачын причиныжы демократический строй ылеш манын нӹнӹ 
попенӹт дӓ демократим карангдаш йӓмдӹленӹт. У эра якте 411 ин Афиныш- 
тӹ переворот лин, ти переворот властьым народ гӹц шывшын нӓлӹн дӓ тӹ- 
;дӹ ЧӸ1ДӸН ылшы паянБлӓн (ӧ л и г а р х в л ӓ и )  кидӹшкӹ пуэн. Народный 
•собранин дӓ демократический учрежденивлӓн прававлӓ ограничивайымы ылы- 
ныт. Олигархвлӓ народын представительвлӓм преследуенӹт, ӹшкӹмӹштӹн 
'врагвлӓм—демократнлӓм пуштыныт. Нӹнӹ Спартадон мирым заключаяш йӓ- 

■ мдӹленӹт. Спартанекий аристократижӹлӓн техень переворот кид семеш 
.ылын. Афинский о."игар.хвлӓ дӓ спартанский аристократвлӓ общий силадон 
...емократический стройыы сӹмӹрен шуаш силам погенӹт.

Тӹ веремӓн Самос остров доны шалгышы афинский флот, 
Демократим Афиныштышы олигархическии властьым ак признайы дӓ

восстанавлива- демократим восетанавливаяш тергӓ манын объявляен. Флот
йымаш. стратегвлӓн (выборный военачальниквдӓн) перевыборвлӓм

ӹштен дӓ Алкивиадым шӱден. Алкивцадшы тӹ веремӓэш 
'Спартадон соредӓл поспеен дӓ Афинышкы угӹц мӹнгеш толнежӹ ылын.

А.чкивиад флоты.м спартанецвлӓ ваштареш нӓнгеен дӓ икыаняр сӹнгӹмӓш- 
:влӓм ӹштея. Тндӹ афинянвлӓ анзылны тӹдӹн авторитетшым угӹц лӱлтен. 
Ти веремӓэш Афипышты народ силам поген, олигархвлӓн властьым сӹмӹрен 
:шуэн дӓ демократический стройым восстанавливвен. Алкивиадлан мӹнгеш 
толаш разрешайымы ылын. Первишӹ изменым народ простен. Тӹнге гӹнят, 
•ик кредӓлмӓштӹ пораженим тырхымыкы, Алкивиад эчеӓт Афины гӹц кен.

Но Афинын полоясенижы пиш серьезный ылын. Хозяйство пыжлен. Окса 
ылте. Афинын союзниквлӓ айырлепӹт, согоз гӹц лӓктӹнӹт.

Техень условивлӓштӹ афинянвлӓ П а р ф е н о н ы н  храм 
гӹц остатка сокровищым погенӹт дӓ у флотым строенӹт. 406 
ин ти флот А р г и н у с с к и й  островвлӓ доны (Лесбос остров 
:дон Малый Азин сир тӹр лошты) спартанецвлӓн морской силам 
шин шӓлӓтен. Но афинянвлӓ, сӹнгенӹт гӹнят, тӹдӹм закрепля- 
<ен кердтелыт. Седӹндон спартанецвлӓ вара эчеӓт афинянвлӓ гӹц 
■силанрак лин миэнӹт.

. . .  Ти веремӓн спартанецвлӓн энергичный полко-
жени!°*^^' водец Л и с а н д р вӹкӹ лӓктӹн. Тӹдӹ Персидон 

союзым ӹштен, Малый Азиштышы персидский 
наместник К и р  М л а д ш и й  гӹц палшыкым получаендӓ у 
флотым строен. У эра якте 405 ин кок флотке—афинянвлӓнӓт дӓ 
спартанецвлӓнӓт— икӹжӓк-иктӹштӹ гӹц мӹндӹрнӓт агыл Геллес- 
понтышты шалгенӹт. Лисандр удачный моментым айырен, афи- 
нянвлӓ вӹкӹ трӱк нападаен дӓ Э г о с п о т а м в л ӓ  („Козьи ре- 
к и “) доны нӹнӹм шин шӓлӓтен. Афиныжын тырхымы поражени 
паштек ял вӹк шагалаш силажы ылте. У эра якте 404 ин Афи- 
ны ӹшкежӓт, тангыж гӹцӓт дӓ сир гӹцӓт осаждайымывлӓ, спар- 
танский полководец Лисандрлан сдаялтшашлык ылыныт. Тенге- 
лӓнлӓ, кужын шывшылтшы Пелбпоннесский войнан результатеш, 
Спарта афннский могуществылан окончательный ударым ӹштен.

Афинянвлӓ Спартадон диктуйымы мирын уни- 
Мирын услови- зятельный условивлӓм принимайышашлык ылы- 

Афинский морской союз шӓлӓнен кен. Афин- 
ский флотын кодшыжат спартанецвлӓлӓн пумьх
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ылын. «Кужы стенявлӓ* спартанский музык семдон пыдыр- 
тымы ылыныт. Афинский народлан сек лелӹжок Афинышты де- 
мократический стройым уничтожайымаш ылын.

Спартан сӹнгӹмӓшӹжӹ аристократин сӹнгӹмӓш ылын. Влас- 
тьым чӹдӹ ылшы паянвлӓлӓн (олигархвлӓлӓн) пумы лин. Афин- 
ский государствышты цилӓ делавлӓдон 30 олигарх управляяш тӹн- 
гӓлӹнӹт,вуйлалтышыжы К р и т и й  ылын. Врагвлӓдон пыт, нимат 
ӹжӓлӓйӹдеок кредӓлӓш манын нӹнӹ ӹшке властьыштыдон вос- 
пользываенӹт. Демократвлӓм судтеок казненӹт, государство гӹц 
поктен колтенӹт дӓ политический прававлӓ гӹц лишаенӹт. Оли- 
гархвлӓм Афинеш кодымы спартанский гарнизон поддерживаен. 
Ӹшкӹмӹштӹн жестокостьыш ты гишӓн ти 30 олигархын пра- 
влени „к ы м л ы н т и р а н и“ манмы лӹмӹм получаен.

30 тиранын преследовани гӹц шукыжок Фивыш- 
.Кымлын тир«- (Беотия) шӹлмӹдон спасаялтыныт. Тӹшкӹ 

погынышы демократвлӓ олигархим сӹмӹрен 
шуаш случайым веле выченӹт. У эра якте 403 ин 

Фивышты иквӓреш лишӹ афинский шӹлшӹ демократвлӓ Ф р а- 
с и б у л  начальствыдон Афинышкы кенӹт дӓ .кымлын тираним*' 
сӹмӹрен шуэнӹт. Тӹдӹн паштек шукыштат агыл Афинышты 
демократин власть угӹц восстанавливайымы ылын. Тӹнге гӹ- 
нят, демократилӓн Спарта вецӹн соок угроза  ылын.

Тенгелӓнлӓ, Пелопоннесский война аристократический Спар- 
та дон демократический Афины лоштышы кредӓлмӓш ылын. Тн 
внешний зойна годым сӓндӓлӹк кӧргӹштӹ паянвлӓ дон незер- 
влӓ лошты, рабовладелецвлӓ дон рабвлӓ лошты кредӓлмӓш 
кеен.

52 §. Рабвлӓн дӓ беднотан восстанивлӓ.

Паянвлӓ дон незервлӓ лоштыш кредӓлмӓш Грецин цилӓ ис- 
торижы мычкат цӓрнӹде. Греческий философ П л а т о н  попа: 
,К аж ды й халашты, тӹдӹ хоть махань изи лижӹ, соок кок ха- 
ла улы: иктӹ—н е з е р в л ӓ н  х а л а ,  весӹ— п а я н в л ӓ н  х а -  
л а. Кыштакен незер ӹлӹмӓш дӓ паян ӹлӹмӓш улы, тӹштӹ 
соок кок лагерь кредӓлӹт; иктӹтшӹ—незервлӓн, весӹжӹ—паян- 
влӓн“.

Ти кок лагерь лошты нигнамат мирейӹдӹмӹ' ненависть 
ылын. Аристократвлӓ со тенге попенӹт: „Мӹнь демосын куры- 
маш врагшы лиӓм дӓ тӹдӹлӓн маняры кердӓм, тӹнӓрӹ худам 
ӹ ш тем “. Дӓ лачокок, аристократвлӓ, нимат шеклӓнӹдеок, ти 
кредӓлмӓштӹ цилӓ средствавлӓдон пользываенӹт. Теве, икӓнӓ Ми- 
ле^ышты, народын восстани тӓреш кӱсӹм пӧрӹктӓш манын, 
аристократвлӓ цилӓ демократвлӓм велеӓт агыл, но даж е нӹнӹн 
тетявлӓмӓт шин шуэнӹт.

Паянвлӓ дон незервлӓ лоштыш кредӓлмӓш гӹц пасна, эче 
рабовладелецвлӓ дон рабвлӓ лошты когон кредӓлмӓш кеен. А 
паянвлӓжӹ' тӹ рабовладелецвлӓок ылынытат, нӹнӹ ваштареш
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кредӓлмӓштӹ рабвлӓ кынамжы незервлӓдон ушненӹт. Теве, 
эра  якте 427 ин Коркира островышты гражданскйй война тӹн- 
гӓлмӹкӹ, кок лагерьге  свободым пуаш сӧрен рабвлӓм ӹшке 
векӹштӹ ӱжӹнӹт. Но рабвлӓжӹ шукынжок аристократвлӓ докы 
агыл, а народ докы ванженӹт. Тенгелӓок Платея халаш тат 
рабвлӓ народдон ушненӹт.

Рабвлӓ ӹшкедурешӹштӓт выступаенӹт. Техень выступленя- 
влӓ шӹренжок войнавлӓ годым ылыныт. Пӹтӓри нӹнӹн кре- 
дӓлмӓш формышты шӹлмӓш ылын. Пӓлӹмӓн, Спарта дон 
воюйымы годым АттИка гӹц 20 тӹжем раб шӹлӹн кыргыжы- 
ныт. Но рабвлӓм кӹчӓлӹнӹт, канденӹт дӓ когон наказенӹт. Тӹ- 
нӓм нӹнӹ ушнаш дӓ иквӓреш выступаяш тӹнгӓлӹнӹт. Грециш- 
ты рабвлӓ шукыракын ылынытат, тӹштӹ рабвлӓн восстанивлӓ 
шукердшӹ Востокын сӓндӓлӹквлӓштӹш гӹц шӹрен линӹт.

Рабвлӓн восстанивлӓ тӹнгеок Пелопоннессын халавлӓштӹ дӓ 
областьвлӓштӹ линӹт. Греческий рабвлӓн пӹтӓриш кого вос- 
стани у эра якт^ 494 ин А р г о с халашты лин. Ти вере.мӓн 
Аргос дон Спарта лошты война ылын. Спартанецвлӓ аргосец- 
влӓм шин шуэнӹт. Рабвлӓ, тидӹм воспользываен, халам хвате- 
нӹт дӓ рабовладелецвлӓн правительствым карангден шуэнӹт. 
Ш укат лите, тӹлец мӹндӹряӓт агыл ылшы Т и р и н ф халам 
хватенӹт. Шукы веремӓ кредӓлмӹ паштек веле рабвлӓн восста- 
ним аргосецвлӓ сӹнген кердӹнӹт.

У эра якте 464 ин Мессения областьышты илотвлӓшкӹ сӓ- 
рӹмӹ ӹлӹшӹвлӓ восстаним тӓрвӓтенӹт. Нӹнӹ кырыквлӓшкӹ 
кенӹт дӓ тӹштӹ лу иӓт утла кредӓл ӹленӹт. Спартанецвлӓ 
восстаним тӓрвӓтӹшвлӓм пиш кого труддон ӹшлӓнӹштӹ под- 
чиняенӹт.

Илотвлӓн вес восстани Пелопоннесский война годым тӓрвӓ- 
нен. Афинский флот у эра якте 425 ин Пилос хала докы вӹд 
мычкы мимӹкӹ, илотвлӓ тӹшӓкенок восстаним тӓрвӓтенӹт. 
Нӹнӹн хозавлӓштӹ кӹзӹт лелӹ положеништы ылмым понимае- 
нӹтӓт, ти моментым восстанилӓн айыренӹт. Спартам кӧргӹ 
гӹц слабкаэмдӓш афинянвлӓн интересӹшты ылынат, нинӹн дви- 
женим афинянвлӓ поддерживаенӹт.

Рабвлӓн восстанивлӓ греческий вес халавлӓштӓт линӹт, Си- 
цилишты, Эгейский тангыжын островвлӓштӹ дӓ мол вӓреӓт.

Рабовладелецвлӓн гнет ваштареш кредӓлмӓштӹ рабвлӓ дон 
беднота иктӹш ушнаш дӓ рабовладелецвлӓн власть ваштареш 
иквӓреш кредӓлӓш цаценӹт.

Рабвлӓ ваштареш кредӓлмӓш рабовладелецвлӓнӹм шукы си- 
лам нӓлӹн дӓ соок напряженишты нӹнӹм урден. Такеш агыл 
тӹ Платонок попа: „Рабвлӓ—тидӹ техень собственность, тӹ- 
дӹм урдымаш ӹшке панг екшӹ шукы неприятностьвлӓм канда. 
Вет рабвлӓ господавлӓн тӓнгвлӓ нигнамат ак лиэп“.

Ик вецӹнжӹ паянвлӓ дон незервлӓн кредӓлмӓш, вес вецӹн- 
жӹ рабовледелецвлӓ дон рабвлӓн кредӓлмӓш греческий общест- 
вӹн основной противоречи ылын.
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VI. ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЫУРА.

53 §. Театр.
Греция человечествын наследиэш искусство дон литерату -  

рын цилӓ областьвлӓшток исключительный образецвлӓм коден.. 
Греческий эпос („Илиада" дӓ „Одиссея") веле агыл, но дрӓ- 
матический поэзиӓт (трагедивлӓ дӓ комедивлӓ) когон совер- 
шенный ылмыштыдон отличаялтыныт.
Теато  лнӓлтмӓш ^  курымын уже Афинышты теат-

ральный представленивлӓ лӓктӹнӹт. Нӹнӹвлӓ 
-праздниквлӓштӹ хордон мырымаш гӹц, куштымашвлӓ д ӓ д е к л а -  
мацивлӓ гӹц лӓктӹнӹт. Пӹтӓрижӹ театральный представлени- 
Елӓ ӓрӓкӓ дон веселӓ йымын—Дионисын праздниквлӓ годым 
эртарӓлтӹнӹт. Тӹ праздниквлӓ олицӓштӹ ӓль площадьышты,.
кӱкшӹ вӓрвлӓштӹ эртӓрӓлтӹнӹт.

Вараракшы ӓнжышывлӓлӓн помостым ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт,^. 
тӹдӹн йӹр анжышывлӓ шӹнзӹн миэнӹт. Тенгелӓн „театр“ тӹн- 
гӓлӓлтӹн, ,.театр“ шамакшы греческий йӹлмӹ гӹц сӓрӹмӹкӹ 
„анжышывлӓн вӓ р “ ылмым означая. Пӹтӓриш веремӓнжӹ театр 
д ӓ  театральный представленивлӓ почти цилӓжок народный

представленивлӓдон дӓ рели-- 
гиозный церемонивлӓдон ик 
годым ылыныт.

Дионис лӹмеш праздник- 
влӓ ир шошымын, у ӓрӓкӓ 
поспейӹмӹкӹ, виноград тӹш- 
кӓвлӓ ана укшвлӓм лыкмыкы 
дӓ нырвлӓштӹ пеледӹшвлӓ 
лӓкмӹкӹ эртӓрӓлтӹнӹт. Дио- 
нис толмым народ торжест- 
венный шествивлӓдон дӓ хо- 
ровой мырымашвлӓдон отме- 
чаен. Дионис ӹшке сагажы 
шошымым канденӓт дӓ при- 
родым Ӹ1лӹжтенӓт, тӹдӹн л ӧ-  
меш д и ф и р а м б ы в л ӓ м  
(вес семӹньжӹ хвальымы мы- 
рывлӓм) мыренӹт.

Хорым сожок кесӹ каваш- 
тывлӓдон наряжаенӹт. Мыры— 
шывлӓ ӹшлӓнӹштӹ кесӹ шур- 
влӓм пижӹктенӹт, тум ӹлӹш- 
тӓш гӹц ӹшлӓнӹштӹ панда- 
ц1ым ӹштенӹт, а вуйыштым 
плюп’ тӹц ӹштӹмӹ венокдон 
леведӹнӹт. Тенгелӓнлӓ нӹнӹ 
к е с ӹ  ш у р а н  с а т и -  
р ы м—Дионисын спутник- 

Диовис. влӓм изображаенӹт. Б1шкӹм-
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жӹн руководитель паштек хор шукы статян мырывлӓм мырен, 
ти мырывлӓжӹм т р а г е д и в л ӓ ,  вес семӹньжӹ „кесӹвлӓн 
мыры“ маныныт. Кесӹвлӓн шестви иктӓ-махань площадещ ӓль 
кӱкшӹ вӓреш ш агалмыкы, мырышывлӓ логӹц запевала, ӓль 
к о  р и ф е й  лӓктӹн. Тӹдӹ хорым руководен дӓ тӹ веремӓнок 
главный актер ылын. Корифей кукшӹ вӓрӹш кузен дӓ Диони-. 
сын странствижы дӓ приключенивлӓжӹ гишӓн шайыштын. Хор 
тидӹлӓн ответеш дифирамбывлӓм мырен. Тенгелӓнлӓ, яӹтӓри 
ик актер веле выступаен. Вараракшы хор гӹц эче ик актер 
лӓктӹн, корифей тӹдӹдон шайыштын.

Техень предстӓвленивлӓ гӹц греческий драматический пред- 
ставлепи—т р а г е д и я ӹштӓлтӹн.

Шӹжӹм, виноград поспейӹмӹкӹ, Дионис йымы лӹмеш эче 
угӹц праздниквлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Тидӹ веселӓ урожай празд- 
никвлӓ ылыныт, тиштӓкен мырымашвлӓ, куштымашвлӓ, 
линӹт. Эдемвлӓ ваштылыныт, икӓнӓ - иктӹштӹм шутен мыс- 
кылеыӹт дӓ аздаренӹт. Техень веселӓ представленивлӓ , гӹц 
поздаракынжы к о м е д и я  л ӓ к т ӹ н .  Лӹмжӹ тидӹ гречес|сий 
„к 0 м 0 с “ шамак гӹц лӓктӹн, вес 'семӹньжӹ „веселӓ манмы 
лиэш.

Трагеди дӓ комеди изин-олен совершенствуялт 
^^^ствь1жы.^° '  миэнӹт. Пӹтӓрирӓкшӹ Дионисын ӹлӹмӓшйжӹм 

дӓ приключенивлӓжӹм веле анжыктенӹт. Ва- 
ражы герой-пеле йымывлӓн ӹлӹмӓш гӹц событивлӓм анжык- 
таш тӹнгӓлӹнӹт, а поздаракынжы— эдемвлӓн ӹлӹмӓшӹмӓт. 
Актервлӓ шукемӹнӹт. Трагедишты ӹнде главный рольым ти 
актервлӓн действивлӓ мадыт. Действи кемӹдон хор мырывлӓм 
мырен. Представленивлӓ народлан яжоракын ынгылаш лимӓн- 
влӓ, когоракын живойвлӓ дӓ интересныйвлӓ линӹт.

Афинышты дӓ греческий молы халавлӓштӓт таманяр тӹжем 
зритель пырыман театрвлӓм ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. Тенге, Афи- 
нышты Дионис лӹмеш театрым 30 тӹжем нӓрӹ зритель пыры- 
мацым строенӹт. Тӹдӹ акрополь тьфӹштӹ полукругдон ӹш- 
тӹмӹ сооружени ылын. Театр воляшток ылын, левӓшӹжӓт уке. 
Кӱшӹл рӓдӹвлӓштӹ анжышывлӓлӓн шӹнзӓш вӓрӹм скалавлӓ 
гӹцок роэшт ӹштӹмӹ, ӱлнӹжӹ мрамор гӹц дӓ пу гӹц ӹштӹ- 
мӹ. Полукругдон ӹштӹмӹ, улӹкӹлӓ уступвлӓдон валышы ти 
рядвлӓжӹ а м ф и т е а т р  лӹмӹм получаенӹт. Амфитеатр ан- 
зылны кукшӹрӓк тӧр площадка ылын, тӹштӓкен пӹтӓри актер- 
влӓ выступаенӹт дӓ хор шалген. Тидӹ о р х е с т р а  ылын 
(„оркестр“ лӹм тишец лӓктӹн). Орхестр шайылны кукшӹрӓк 
вӓрӹштӹ вес площадк. ын, тӹшӓкен декорацивлӓм сӓкенӹт. 
Тидӹ с ц е н а  ылын ( . ,  шский йӹлмӹдон ,скен е“). В араактер- 
влӓ тишток выступаенӹт, а хор орхестреш кодын.

Греческий представленивлӓштӹ пуэргӹвлӓ веле участвуен 
кердӹнӹт. Седӹндон ӹдрӓмӓш рольым пуэргӹвлӓок исполняе- 
нӹт. Трагедишты актервлӓ пиш яргата цӹреӓн, яжо, кужы выр- 
гемдон лӓктӹнӹт. Обыкновенный эдемвлӓн ӹлӹмӓшӹм анжык- 
тышы комедивлӓштӹ актервлӓ проста выргемдон мадыныт.
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Выступаящ кого, яргатан чиӓлтӹмй, ышмам кымдан кӓрен шӹн-- 
дӹмӓн, раскыдын. пӓлдӹрнӹшӹ лицӓӓн маскывлӓм чиэнӹт. Тидӹ- 
жӹм актерын лйцӓ выраженижым пӓлдӹртӓш манын ӹштӹмӹ. 
Тӹлец пӓсна, актервлӓ, к о т у р н а  манмы кукшӹ кавалан ӓль 
подставкан пашмакым чиэн,—цилӓ зрительвлӓ ужышты манын 
выступаенӹт.

Грецишты театр кого ролян ылын. Тӹдӹ народым культур- 
ный интерес йӹр цымырен дӓ тӹдӹлӓн воспитательный кого 
значеним имеен.

54 §. Греческий литература (трагеди дӓ комедн).

Эсхил Софокл Афинышты греческий театральный искусствын 
' дӓ  Эврнпнд. пелед кушмаш Перикл веремӓн ылшеш шот- 

лалтеш. Сек знаменитый греческий трагиквлӓэш 
Э с X и л, С о ф 0 к л дӓ Э в р и I; и д шотлалтыныт.

Эсхилын трагедивлӓ логӹц утларак яжовлӓйсӹ . П р и к о -

Эсхил.

в а н н ы й  П р  о м е т е й “ дӓ иктӹ ҥаштек весӹ продолжениӓн 
кым трагеди—„Орестея" трилоги. Осовынок Прометейын вели- 
чественный образ анжышывлӓм тыргыжландарен. Ти геройым, 
эдемвлӓн благородный тӓнгӹм, нзрод яратен. Прометей эдем- 
влӓлӓн тылым пуэн вет, нӹнӹм труяш тымден, ышым пуэн дӓ 
тенгелӓнлӓ животныйвлӓ гьщ нӹньШ айырен. Эсхил анжыктен, 
кыцелӓн шӹдешкӹшӹ Зевс тидӹ гишӓн Прометейлӓн местьым
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ӹштӓ дӓ тӹдӹ наказа. Йымывлӓн жестокий вольыжь: Эсхнлын 
геройвлӓжӹм преследуя. Эсхнлын трагедн^лӓштӹдсӹ кусӹм 
вӹрдон пӧрӹктӹмӓш ндея, предкывлӓн сулыквлӓ гишӓн прокля- 
тн, ,сӹнзӓ вӓреш сӹнзӓ, пӱ вӓ- 
реш пу“ манмы тошты закон- 
дон наказымаш кого вӓрӹм нӓ- 
лӹ т. Тӹдӹн трагедивлӓштӹ дей- 
ствуйышы эдемвлӓжӹ величест- 
венныйвлӓ ылыт, но ӹлӹмӓш гӹц 
утлаок  мӹндӹрнӹ ылыт. Тӹдӹн 
геройвлӓжӹ Эсхил ӹлӹмжӹ год- 
шы эдемвлӓ ганьы агыл, а йы- 
мывлӓшкӹ похожыйрак ылыныт.

Эсхнл сценышкы кокшы ак- 
терым пӹтӓрн пыртен.

У эра якте V курым покшал 
кытлан Софокл трагеднм спвер- 
шенствуен, тӹшкӹ кымшы ак- 
терым пыртен. Софоклын сек 
.знаменнтый пронзведеннвлӓжӹ:
,Э  д н п-ц а р ь“, „Э д  н п в К о- 
л 0 н е “ дӓ ,А  н т и г 0 н а “ тра- 
геднвлӓ ылыт. Ти трагеднвлӓш- 
тӹ мнфнческий кугнжӓн Эдн- 
пын, тӹдӹн эргӹжӹн дӓ Антн- 
гона ӹдӹржӹн несчастный судь- 

■баштым сирӹмӹ. Нӹнӹ лучым 
цацат, ннмадонат внноватан агы- 
леп, но кого ойхым кандышы 
обстоятельствывлӓ лнмӓшеш 
ямыт. Тенгелӓнлӓ, Эднп кугнжӓ, 
ӹшке пуштмы путникшӹ ӹш- 
кӹмжӹн туан ӓтяжӹ ылмым пӓ- 
лӹмӹкӹжӹ, власть гӹц каран- 
гын дӓ ӹшке сӹнзӓвлӓжӹм чу- 
чен шуэн. Эднпык несчастьевлӓ 
пакылаат лнн мнӓт. Тӹдӹн кок 
эргӹжӹ власть верц ӹшке лош- 
тышты кредӓлмӓшеш колат. Ть1- 
дӹн когон яратымы Антнгона 
ӹдӹржӹ, мыскылаш шуэн кол- . Софокл.
тымы ӹзӓжӹн колыш кӓпшӹм 
таяш решӹмӓшешок, казньымы лин.

Софокл ӹшкӹмжӹн трагедивлӓштӹжӹ, эдемвлӓ кыцелӓн ан- 
• зыцок определяйымы рокдон (пуйырымашдон) колымым пиш 
мыштен анжыктен. Софокл слӧпӧй пуйырымаш ваш тареш  кре- 
.дӓлшӹ эдемйн ирӹкӓн вольыжыиат апж ыкта. Но тиштӓкен 
-(Софокл статян) соок йымывлӓн вольы ш ты — пуйырымаш сӹргӓ, 
пуйырымашыжылан древннй греквлӓ ӹняненӹт. Софоклын тра-
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гедивлӓштӹ действующий эдемвлӓжӹ Эсхилын геройвлӓ ганб 
агыл, лачокшы эдемвлӓ докы когоракын !шӹл ылыт. 
Греческий кымшы трагик Эврипид ылеш, Тӹдӹн трагеди- 
влӓжӹ: „М едея“, ,И п п ол и т“, «Ифигения в Авлиде“ , „Ифигения 
в Тавриде“— когон известный ылыт.

Эдемвлӓн переживанивлӓм, чувствывлӓм дӓ страстьвлӓм 
Эврипид пиш яжӧн пӓлен. Великий греческий трагиквлӓ лошты 
тӹдӹ тӹнӓмшӹ современностьышкы .когоракын лишӹл ылын. 
Эврипид ӹшкӹмжӹн геройвлӓжӹм греческий мифологивлӓ гӹц 
нӓлеш, но нӹнӹлӓн цилӓ цацымашвлӓм дӓ чувствывлӓм настоя- 
щий эдемвлӓнӹмок пуэн.

Аоистофан Комедивлӓм сирӹшӹ писательвлӓ логӹц сек вы-
' дающийжы афинянин А р и с т о ф а н  ылын. Тӹ-

дӹн литературный деятельностьын тӹнгӓлтӹшӹжӹ Пелопоннес- 
ский война веремӓн ылын. Аристофан гӹц мӓ яктенӓ луатик 
комеди шон: „Бсадник", „Ля,гушки“, ,О б л а к а “, „Женщины в 
Народном собраний* дӓ молат.

Аристофан афинский демократим мыскыла, тӹдӹм ыш гӹц 
кешӹ тьотя статяным анжыкта („Всадники"). Аристофан рели- 
гимӓт мыскылен. •

Главный йымым—Зевсым тӹдӹ шолыэш дӓ алталышеш изо- 
бражаен, Гермесым— обжореш, а Посейдоным— взяточникеш. Ти 
комедивлӓ народым пиш ваштылтенӹт. Произведенивлӓм сцены- 
шты аьжыктымаш впечатленим когоэмден.

Греческий театрышты злободневный пьесывлӓм шӹнденӹт: 
демократи дон аристократи кредӓлмӹ гишӓн, гражданинын пра- 
ва дон обязанность гишӓн, государствын устройствышты ситӹ- 
дӹмӓшвлӓ гишӓн.

Греческий писательвлӓ шукынжок рабовладельческий класс 
гӹц лӓктӹнӹт. Тӹнге гӹнят нӹнӹ ти классын дӓ обществын 
цилӓ ӹлӹмӓшӹн ситӹдӹмӓшвлӓмӓт анжыктен мыштенӹт. Тӹн- 
геок нӹнӹ пасна эдемӹн, гражданинын слабка дӓ силан сторо- 
навлӓжӹм анжыктен мыштенӹт. Тидӹндон нӹнӹ эдемӹн ша- 
нымашым тӓрвӓтенӹт, тумаяш, ӹшкӹмӹштӹн действиштӹ тӧр 
корным айыраш эдемвлӓм заставенӹт.

Тенгелӓнлӓ греческий писательвлӓ ӹшке веремӓштӹштӹ ве- 
ликий эдемвлӓ ылыныт. Б1шкӹмӹштӹн произведенивлӓштӹдон 
нӹнӹ греческий культурылан развиваялташ палшенӹт.

55 §. И скусство.

Литературышты дӓ театральный искусствышты веле агыл, 
цилӓ йиш искусствышток греквлӓ пиш кого мастарвлӓ ылыныт.

Лрхитектуоа Греческий архитектура гишӓн утларакшок грек- 
влӓн храмвлӓм дӓ общественный зданивлӓм ан- 

жен попен кердӹнӓ. Ти зданивлӓм кӱдон ӹштенӹт, шӹренок 
мрамордонат ӹштенӹт, дӓ пиш итӹрӓ дӓ красивый ылмышты- 
дон айырлалтыныт. Зданин пасна частьвлӓжӹм скульптурный 
изображенивлӓдон украшаенӹт дӓ чиӓлтӹлӹнӹт. Сек совершен-
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Еый архитектурный произведенижы П а р ф е н о н—Афина бо- 
гинян храм, афинский акропольын кукшӹ вӓреш стройымы 
ылеш. Тенгеок афинский П р о п и л е й в л  ӓ—акропольыш пиш

Й Ё С Г ' ^ ш т г

Скуьптура.

Дорнческий стилян греческий храм.

цевер пырым вӓржӹ, дӓ легендарный афинсч-ий кугижӓ Э р х етей  
лӹмеш (Э р е X т е й о н) дӓ Гефест лӹмеш (Т е с е й о н) стр ой- 
ымы храмвлӓ пиш яжонлӓ ылыу.

Кым' архитектурный стиль ылын: д о р и ч е с к и  й— пиш 
первишӹ дӓ формыжыдон проста, и о н и ч е с к и й  изящный 
ылмыжыдон дӓ гибкий линивлӓжӹдон айыралтшы дӓ, остат- 
кажым, к о р и н ф с к и й  сложный дӓ вычурный стиль. Кынам- 
жы цилӓ ти стильвлӓ ик зданишток ылыныт. Теве, Парфенон 
дорический дӓ ионический стильвлӓдон стройымы ылеш.

Греквлӓн с к у л ь п т у р а а т  пиш кукшӹ уро- 
веньышты ылын. Тӹдӹ у эра якте V дӓ IV ку- 

рымвлӓн сек когонжок развиваялтын.
Пиш знаменитый греческий скульптор Ф и д и й  ылын. Тӹдӹ 

ӹшкӹмжӹн творчествыштыжы Афинын сек когон пеледмӹ пе- 
риодым раскыдын изображаен. Фидий йымывлӓм веле изобра- 
жаен. Сёк когон известныйвлӓжӹ тӹдӹн кок кого статуя ылыт. 
Иктӹш тӹ—Парфенонышты Афинан статуя (пзваяние). Ти ста- 
туя слонын лу гӹц дӓ шӧртни гӹц ӹштӹмӹ дӓ тӹдӹн кукшӹц- 
шӹ 12 м  ылын. Вес статуя—тронышты шӹнзӹшӹ Зевсын ста- 
туя. Тӹдӹ Олимпишты, Зевсын храмышты ылын. Ти статуя ги- 
шӓн техень кого слава кеен, каждый грек ӹшке курымышты- 
жы тӹдӹм хоть ик гӓнӓ ужаш керӓлеш шотлен.

Греческий скульпторвлӓ П о л и к л е т ,  П р а к с и т е л ь  дӓ
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•Л и[с и п п ӹшкӹмӹштӹн произведенивлӓштӹштӹ здоровый эдем 
кӓпӹн красотам анжыкташ цаценӹт. Тӹдӹн образецвлӓжӹм 
древний Грецишты шӹренок лишӹ гимнастический упражнени- 
влӓштӹ дӓ состязанивлӓштӹ нӹнӹ ужыныт.

Живопись.

Ионичсекий стилян колонна, Коринфский стилян колонна.

Йымывлӓм дӓ эдемвлӓм изображайымы гӹц пасна, бытовой 
скульптурывлӓӓт ылыныт: актервлӓм, папавлӓм, рабвлӓм изоб- 
ражаенӹт, Тидӹвлӓм изображайымашвлӓжӹ мӓ яктенӓ пиш чӹ- 
дӹжӹ веле кодыныт.

Греквлӓн живопись искусство скульптурыдон 
пиш связаный ылын. Когоракын известный жи- 

вописецвлӓжӹ; П о л и г н о т—у эра якте V курымын пӹтӓриш 
пелжӹн ӹлен дӓ А п о л л о д о р —тӹ курымынок кокшы пелӹ- 
жӹн ӹлен. Аполлодорлан светотеньым искользуйымаш искус- 
ствым приписываят. Тӹдӹ кистьым пиш яко н  пользуен мыш- 
тен. Аполлодорын фигурвлӓжӹ выпуклыйвлӓлӓ дӓ живойвлӓлӓ 
чучыныт.

Греквлӓн осовын живопись, сосудвлӓэш росписьвлӓм сирӹ- 
мӓш ылын. Тӹдӹм в а з о в ы й  ж и в о п и с ь  маныт. Вазывлӓэш 
шукыжок греческий мнфологи гӹц сюжетвлӓм изображаенӹт. 
Вазовый живопнсьышты греквлӓ пиш кого мастерствошкы 
шоныт,
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„  Грецишты музыка пӹтӓриш поэзидон пиш свя-
^ заный ылын. Тенге, Гомерын поэт Д е м о д о к

ӹшкӹмжӹн стихвлӓжӹм струнный ййструментдон—к и ф а р д о н  
шактен сопровождая. Греческий поэтвлӓ тӹ веремӓнок музы- 
кантвлӓ ылыныт. Шукы мифвлӓштӹ струнный дӓ духовой ин- 
струментдон шактышы музыкантвлӓ лошты состязанивлӓ ги- 
шӓн шайышталтеш. Струнный музыкдон (лира, кифара) эдемӹн 
цилӓ чувствывлӓм гармоникы дӓ согласишкы ынгараш лимӓ- 
шеш греквлӓ шотленӹт, духовой музыка (флейта, свйрель) эде- 
мӹм ородыш  колтышы „варварский* музыкеш шотлалтын.

Музыка изин-олен самостоятельный искусство лин.
Греквлӓ музыкальный тонвлӓн гаммывлӓм разрабатывайы- 

машдон занимаенӹт. Философ дӓ математик П и ф а г о р  (у эра 
якте VI курымын) дӓ великий математик Э в к л и д  (у эра я к т е  
III курымын) музыка гишӓн специальный срчиненивлӓм сиренӹт.

Греческий искусство Римын культурылан пакыла развива- 
ялташ основа ылын, а варажы цилӓ Европыланат основа ылын..

56 §. Наука лӓкмӓш.

Истоси Греквлӓ тенгеок наукын махань-шон отрасльвлӓ- 
дон (историдон, математикыдон, естествознани- 

дон дӓ философидон) сочиненивлӓ шотышты паян наследим к о -  
денӹт. .Историн ӓтяжеш" лӹмдӹмӹ историк Г е р о д о т  греко- 
персидский войнавлӓ гишӓн у эра якте 479 и якте сирӹмӹ опи- 
санивлӓм коден. Тӹдӹн произведенижы паян дӓ живо сирӹмӹ 
материалан ылеш. Тӹдӹ шукы путешествуен дӓ шукы ужын. 
Геродот Египетыш каштын, Вавилонышты д ӓ 'д а ж е  Скифиштӓт- 
ылын. Цилӓ ужмым дӓ колмым тӹдӹ ӹшкӹмжӹн историшкӹ- 
жӹ сирен. Но конечно, Геродот исторический событивлӓлӓн 
научный объясненивлӓм эче пуэн кердте. Тӹдӹ нӹнӹм йымы- 
влӓн вольыдон объясняя.

Пелопоннесский войнан историм у эра якте  411 и якте сов- 
ременник дӓ ти войнашты участвуйышы историк Ф у к и д и д  
сирен. Фукидид Геродот гӹц келгӹрӓкӹн сирен. Тӹдӹ парти- 
влӓн кредӓлмӓшӹм сирӓ дӓ Афинын пораженижын причиным 
вӹкӹ лыктеш. Геродот шукыжымок йымывлӓн пӓшӓдон о б ъ яс -  
няя гӹнь, то Фукидид эдемвлӓн поступкышты исгорический со- 
бытивлӓн причинывлӓм кӹчӓлеш. Фукидидын научно дӓ тӹнӓ- 
мок раскыдын, художественно сирӓш цацымашыжы каеш.

Тӹлец варарак ӹлӹшӹ историквлӓ, логӹц К с е н о ф о н т ы м .  
отмечаяш келеш. Б1шкӹмжӹн „Греческая история“ сочинениш- 
ты)ьы Ксенофонт Фукидид шагалмы гӹц пакылаш событивлӓм 
сирӓш продолжая.

Тенгелӓнлӓ, знанин ти отрасльыштат шукердшӹ греквлӓ п ӹ - 
тӓриш основывлӓм пиштенӹт.

Греквлӓ природын махань-шон явленивлӓ лимӹ причинывлӓм. 
кӹчӓл пӓлен лӓктӓш цаценӹт. Нӹнӹ естествознанилӓн дӓ фи 
лософилӓн тӹнгӓлтӹшӹм пиштенӹт.
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ф ф . Грецишты особенный развитим философи полу- 
лософи. чаен. Ти науна цилӓ хӓлӓж ок ма техень мир 

ылещ дӓ кышец тӹдӹ лиӓлтӹн объясняяш цацен. Мирын ли- 
5ЛТМӸМ малоазиатский халавлӓштӹш мудрецвлӓ пӹтӓриок объяс- 
няяш цаценӹт. Нинӹ математикыдон, астрономидон дӓ геогра- 
фидон занимайышы пӹтӓриш ученыйвлӓ ылыныт. Цилӓ йымы- 
влӓ ӹштенӹт манын объясняйымашлан нӹнӹ удовлетворяялте- 
лыт, а научный объясненивлӓм кӹчӓлӹнӹт. Тенге, Милетыш- 
тыш пӹтӓриш философ—Ф а л е с  (у эра якте VI курымын) ци- 
лӓ вӹд гӹц лиӓлтӹн манын шотлен. Тӹдӹн шанымдон, в ӹ д  
цилӓ вещвлӓлӓк тӹнгӓлтӹш ылын.

Пиш шукердшӹ гречесхий философвлӓ логӹц замечатель- 
нӹйвлӓжӹ Эфесыштышы Г е р а к л и т  (у эра якте VI курымын) 
дӓ  Абдерыштыш Д  е м о к р и т  (у эра якте V курымын) ылы- 
ныт. Гераклит цилӓн тӹнгӓлтӹшеш т ы  л ы м шотлен. Цилӓ су- 
ществуйышы курыыок движеништы дӓ вашталт мишӹ ылеш, 
мӓнын тӹдӹ тымден. „Цилӓ йога. Ик йогышкок кок пачаш пы- 
раш акли“. Мирын основыштыжы йымы ӓль махань гӹ- 
нят дух ак ыл, а м а т е р и ылеш манын Демокрит шотлен. 
Д ем окрит тымдымы семӹнь матери пиш изи частицывлӓ гӹц 
(атомвлӓ гӹц) ылеш. Ти частицывлӓ постояный движенйшты 
ылыт: то иквӓреш пижӹт то айырлат. Атомвлӓн шукы ста- 
тяк сочетанидон природынцилӓ разнообразный явленивлӓм 
Демокрит объясняен. Техень анжымашдон Демокрит . йымын 
пӓшӓдон цилӓ объясняйышы религилӓн кого ударым ӹштен. 
Седӹндон тӹдӹ пӹтӓришӹ видный м а т е р и а л и с т  дӓ б е з -  
б о ж н и к ылеш.

57 §. Сократ дӓ Платон. Аристотель.

СоЛист ■■ Афинышты Пелопоннесский война 27 и ылмы 
■ лошты общественный ӹлӹмӓшӹштӹ шукы ма- 

хань-шон вашталтмашвлӓ линӹт. Перви греческий ученыйвлӓ 
утларакшок мирын происхождени гишӓн, цилӓ вещвлӓн тӹнгӓл- 
тӹш гишӓн вопросвлӓдон занимаенӹт. Кӹзӹтшӹ, классовой дӓ 
партийный кредӓлмӓш кушкын мимӹ годым, основной вопрос- 
влӓэш общественныйвлӓ линӹт; государство гишӓн, общество 
гишӓн, гражданинын долгшы дӓ обязанностьшы гишӓн.

Ти вопросвлӓдон с о ф и с т в л ӓ  занимаенӹт. Нӹнӹ странст- 
вуйышы мудрецвлӓ ылыныт, риторикеш, вес семӹньжӹ убеж- 
даен дӓ красиво попен мышташ дӓ пиш мыштен спораш окса- 
тымден каштыныт. Ь1шкӹмӹштӹн деятельностьыштыдон софи- 
ствлӓ народым просвещаяш палшенӹт.

Софиствлӓ цилӓ эдемвлӓлӓн ӹлӹмӓшӹн общий правилывлӓ 
мир вӹлнӹ ак существуеп манын утверждаенӹт. Каждый эде- 
мӹн, каждый народын добродетель вӹкӹ ӹшкӹмӹштӹн анжы- 
маш, ӹшкӹмӹштӹн законвлӓ дӓ ӹшкӹмӹштӹн ӹлӹмӓш пра- 
вилывлӓ улы маныныт. „Седӹндон,—софиствлӓ попенӹт,—Афи- 
нышгы ик общественный строй, Спарташты— весӹ, а Персиш- 
ты —кымшы“. Софиствлӓ логӹц айыртемӹн известный П р о т а -  
г о р ылын.
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Сократ.

С к ат Софиствлӓ ваштареш философ С о к р а т  вы-
” Р ■ ступаён. Правильный дӓ цилӓ эдемвлӓлӓн обя-

зательный ылшы знанивлӓм пӓлен шоктымашым тӹдӹ главный 
задачеш шотлен. Б1шкежӹ гишӓн Сократ „тӹдӹм веле пӓлем,

мам нимат ам пӓлӹ ' манын попен. 
Тӹдӹн ӹлӹмӓшӹн правилыжы дель- 
фийский храмыштыш нӓдпись ылын: 
„Б1шкӹмедӹм ӹшке пӓлӹ (прзнайы)“.

Сократ нигнамат йӓмдӹ ответвлӓм 
путе. Б1ШКӸМЖӸН вопросвлӓдон дӓ 
возраженивлӓдон тӹдӹ собеседникым 
ӹшкӹмжӹн правильный решенишкы 
нӓлӹн миӓш цацен. Собеседник ӹш- 
кӹмжӹн положенивлӓжӹ неверный 
ылмылан ӹшкеок убеждаялтшы ма- 
нын Сократ цаиен.

Тенгелӓнлӓ, Сократын цельжы са- 
мой знанижок агыл, а знаним эдем- 
влӓн яратымашым тӓрвӓтӹмӓш ылеш. 
Сократын рассуждайымаш методын 
сутьшы тиштӹ ылын.

Сократым государство  ваштареш 
шагалмашеш обвиняйымы дӓ судыш 
пумы ылын. Суд тӹдӹм казнен пуш- 

таш  суен. Учениквлӓжӹ дӓ родственниквлӓжӹ Сократ докы 
тидӹндон прощаяш тюрмаш миэнӹт. Нӹнӹ тӹдӹлӓн тюрьма 
гӹц кыргыж шӹлӓш ӓль ӹшкӹмжӹн взгляд гӹц отказаш пред- 
лагаенӹт. Но Сократ согласайыде. Тӹдӹ ӹшкежӹ, тӹдӹлӓн 
йӓмдӹлӹмӹ ик стопка ядым йун 
колаш лучиэш шотлен. Сократ 70 
иӓшӹн (у эра якте 399 ин) колен.

Сократын тымды- 
Ш атон  дӓ  тӹ дӹ н машьтмтӹдӹн уче- 

ученикв.чӓжы. знатный
дӓ паян род гӹц лӓкшӹ П л а т  о н 
продолжаен. Платон коклы иӓш 
ӹрвезӹжӹ годым Сократ доны ты- 
меняш тӹнгӓлӹн дӓ .лу и мычкы 
тӹдӹн доны тыменьӹн.

Б1ШКӸМЖӸН учительжы колы- 
мыкы Платон философим ӹшке 
тымдаш тӹнгӓлӹн. Б1мӹлӓн аллеян 
кого садышты, кыштакен гимнас- 
тический упражненивлӓлӓн здани 
(Академия) ылын, П латондокы ты- 
меньшӹвлӓ погыненӹт.

Демокритлӓн ваштареш лин,
Платон— мирын оснӧвыштыжы матери агыл, а йымы, мысль 

• ӓль и д е я  ылеш манын шотлен. Платон сек пӹтӓришӹ кого

Платон.
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ылин. ВоВнан, война паштекшӓ событивлӓм

и д е а л и с т  ылын. Д ем окрит дон тӓнгЗштарӹмӹкӹ, природа 
дон обществым научно объясняяш цацымаш гӹц Платон ик аш- 
кылым шайыкыла ӹштен.

Платонын й р ве зй  курымжы Пелопоннесский война перноддон ик годым 
^  ̂ “ дӓ осовыьок аристократи дон

демокрхти лошты кредӓлмашйм 
тйшлен, Платов ти событивлЭм 
ынгылаш цацен.

.Государство* лӹмӓн ӹшкӹм- 
жӹн ик сочинеништыжы госу- 
дарствын устройствын, тӹдӹ ша- 
вымы семӹнь, сек яжо, .ндеаль- 
ный* проектым пуа. Идеальный 
государствышты цилӓ эдемвлӓ 
кыи сословиэш пайылалтыт: фн- 
лософвлЗ, воинвлӓ дӓ труйыш- 
влӓ. ФилософвлЗ государствым 
управляят, воннвлЗ тӹдӹм пе- 
регЗт, а труйышвлЗ ровотаят.

ФилософвлЗлЗн дЗ воннвлӓлЗн. 
Платон частный собствеяностьым 
вашталта. Нӹнӹ цнлЗдон нквӓ- 
реш пользываят. ТруйышвлЗлЗн- 
жӹ цилЗ тошты статянок кодеш. 
Нӹнӹ ровотайышашлык ылыт дӓ 
философвлӓ дон воинвлЗм содер- 
жайышашлык ылыт. ТруйышвлЗ 
государствым управляйышашлык 
агылеп, нӹнӹ гражданскнй пра- 
вавлЗм ак имееп дӓ рабвлӓн нр- 
ложеништы ылыт. Тенгелӓн иде- 
альный государствым арьстократ 
Платон ӹшкӹлЗнжӹ представ- 
ляен.

ЦилЗ эдемвлЗм Платон сво- 
бодныйвлЭэш, кыдывлЗ шанен 
мыштат, пайылен дЗ рабваЗэш, 
кыдывлЗ господавлӓн шӱдӹмӹ- 
влӓм веле ӹштен кердӹт. Тндӹ 
тнпичный рабовладельческий фи- 
лософи ылын.

I

Аристотель.

Арнстотель. Греческий философ ‘А р и с т о т е л ь  (у эра 
якте 384—322 ивлӓ) шукердшӹ веремӓштӹш сек 

кого ученый ылын. Тӹдӹн шукы произведенижок мӓ яктенӓ 
шон. Тӹдӹн якте цилӓ период мычкы наукын развиваялтмашым 
Аристотель подытаживаен дӓ махань-шон областьвлӓэш айырен 
тӹдӹм сирен. Аристотельын мӓ яктенӓ шошы произведенивлӓ- 
жӹ наукын махань-шон вопросвлӓлӓн посвящайымы ылыт (фи- 
зикылан, зоологилӓн, философилӓн, историлӓн, искусствылан дӓ 
молыланат).

Аристотель шукы ученикым, варажы видный учекыйвлӓ ли- 
шӹвлӓм воспитываен мыштен. Аристотельын ученый трудвлӓ- 
жӹ сек различный наукывлӓлӓн развиваялташ палшенӹт: фило- 
софилӓн, математикылан, механикылан дӓ молыланат. Аристо-
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тельым тӹдӹн пиш кого знанижӹ гишӓн дӓ кого научный труд- 
влӓжӹ гишӓн античный наукын исполин ылеш маныныт. Шукы 
пӓлӹмӓшӹжӹ ылын гӹнят, весӹ шукы философвлӓ ганьок, раб- 
ствым нормальный явлеииэш шотлен. Арисготель попен: цилӓ 
варварвлӓ (вес семӹньжӹ грек агылвлӓ) рабвлӓ лишӓшлык ылыт 
дӓ рабство природын курымаш закон ылеш.

Пиш шукердшӹ ти великий мыслителят вӓк рабовладель- 
ческий класслан свойственный ылшы взгляд гӹц каранг 
кердте.

VII. ГРЕЦИЯ МАКЕДОНИН ВЛАСТЬЫШТЫ.

58 §. У эра якте IV курымын Грецин положени.

„ Афинын могуществым пӹтӓрӹмӹкӹ, спартанец-
гегшиони. пялӓ Греция кымдыкешок гегемоним полу-

чаенӹт. Спартанецвлӓ цилӓ вӓреок демократи- 
ческий стройым сӹмӹрен шуэнӹт, дӓ властьыш олигархвлӓм 
шагалтенӹт, нӹнӹжӹ на,)Одым ж естоко расправляеыӹт.

Греческий государсть)ЛВлӓ Спартан гегемоништы пиш лелӹн 
ӹленӹт дӓ тӹдӹн игом ӹшке вӹлец шуэн колташ лимӓшӹм вы- 
ченӹт.

У эра якте IV курым тӹнгӓлтӹшӹн персвлӓдон воюйышы 
Спартан лелӹ положенижым воспользуен, афинянвлӓ тӹдӹн ге- 
гемони гӹц ытлаш цаценӹт. Т и цельдон шукы мерӓвлӓм про- 
воденӹт. Гражданвлӓн ополчени гӹц ылшы тошты войска шӓ- 
лӓнен кенӓт, афинянвлӓ т ӓ  р л ӹ м ӹ в л ӓ гӹц у, кого армим 
ӹштенӹт. Тӹлец пасна, нӹнӹ афинский укрепленивлӓм восста- 
навливаенӹт дӓ у флотым строенӹт.

Но афинянвлӓ спартанский владычество гӹц (гегемони гӹц) 
ытлен кердтелыт. Спарта ти веремӓн персидский кугижӓ 

А р т а к с е р к с д о н  договариваен дӓ тӹдӹндон мирым 
заключаен (у эра якте 387 и). Ти мир семӹнь Грецишты ма- 
хань гӹнят у союзым ӹштӓш цӓрӹмӹ ылын. Тидӹ Афинын 
планым пыдыртен шуэн, Афиныжы Спартадон кредӓлӓш Спарта 
ваштареш союзым ӹштӓш шанен ылын.
^  Спартан господство гӹц ытлаш кокшы гӓнӓФивын кузы м аш . ^цацымашым Фивыштыш демократвлӓ ӹштенӹт,
спартанецвлӓ тӹштӓт тенгеок олигархический правленим ӹште-
нӹт ылын. Поктен колтымы фиванский демократвлӓ Афинышты
ӹлӓш вӓрӹм моныт. У эра якте 379 ин когоок агыл отряд, нӹ-
нӹн вождьшы П е л 0 п и д вуйлалтымдон, хресӓньвлӓн вырге-
мӹм чишӹвлӓ, Фивыш пырен кенӹт. Тӹштӹ ти отряд  ӹшкӹм-
жӹн сторонниквлӓдон ушнен дӓ олигархвлӓм шин шуэн. Д е -
мократи Пелопидлӓн палшалтен, дӓ спартанский гарнизон хала
гӹц мӹнгеш лӓкшӓшлык ылын. Фивы Грецишты кого ролян
лиӓш тӹнгӓлӹн. Фивы палшымдон шукы греческий халавлӓ
Спарта гӹц зависимый ылмаш гӹц ытлаш шаненӹт ылын. Ти-
дӹ Спарта ваштареш шагалаш случайым вычышы Афины дон
Фивым лишӹлемден. Н о  делажы Спарта ваштареш ти государ-
ствывлӓ лошты союздонок пӹтӹде.
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Афинянвлӓ первишӹ могуществыштым восста- 
Афинск^^кокшы навливаяш цаценӹт. У эра якте 378 ин нӹнӹ 

ӹшкӹмӹштӹн первишы союзниквлӓ логӹцӹн 
шукыжымок ӹшке векӹштӹ сӓренӹт дӓ Афинский союзым вос- 
станавливаенӹт. Тидӹ А ф и н с к и й к о к ш ы  с о ю з  ылын.

Силавлӓм иктӹш ушымыдон Спарталан удар паштек удар 
тӹкнӓш тӹнгӓлӹн. Ти веремӓн осовынок талантливый вождь 
Э п а м и н о н д  выдвигаялтын. Тӹдӹ фиванский армим вуйлал- 
тымашты шалген Дӓ спартанецвлӓлӓн поражени паштек пора- 
женим ӹштен. Цилӓ Беотим спартанецвлӓ гӹц ирӹктен, Эпами- 
нонд Пелопоннессыш кеӓш тӓрвӓнен. Тӹдӹ Спарта лишкок вӓк 
миэн шон. Халан ворота доны враг шалгымаш Спартан исто- 
ришты тидӹ пӹтӓриш случай ылын.

Халам нӓлӹн кердтелыт, фиванский войскавлӓн силавлӓштӹ 
чӹдем кенӹт. Фивын кушкын мимӹм ужын, афинянвлӓ нӹнӹ 
гӹц лӱдӹн колтенӹт дӓ даже нӹнӹлӓн изменым ӹштенӹт. Нӹ- 
нӹ Спарта векӹ шагалыныт. Ти веремӓэш афинский союз шӓ- 
лӓнӓш тӹнгӓлӹн. Спарта ваштареш иквӓреш кредӓлшӓш годым 
союзниквлӓ ӹшке лоштышты соредӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Кужын кредӓлмӹ паштек Фивыат, Афиныат дӓ Спатаат 
тӹшкевек пӹтен шоныт, рзкылажы греческий халавлӓм руково- 
дяш ат способный ылтелыт.

59. § Македония. Филипп Македонский.

Ти периодын главный ролян М а к е д о н и я  
^^родшкы дӓ”'  тӹнгӓлеш. Македония Грецин северышты

населениж ы  ылын. Природыжыдон ти сӓндӓлӹк утларак су- 
ровый характерӓн ылмыжыдон отличаялтын. 

Тӹштӓкен курымаш шӹргӹ, кӱкшӹ тура кырыквлӓ шукы ылы- 
ныт. Цӓрӓ дӓ мрачный скалавлӓ Македонилӓн неприступный 
видӹм пуэнӹт. Кырыквлӓштӹ шӹренок ӱштӹ мардежвлӓ ӹфӹ- 
ленӹт, а телӹм рекӓвлӓштӹ ивлӓ кӹлменӹт. Суровый природа 
македонянвлӓм выносливый лиӓш тымден. Нӹнӹ хоть махань 
худа игечӹвлӓ ваштарешок кредӓл мыштеньҥ.

Македонянвлӓ греквлӓдон ик племяок ылыныт дӓ ӹшкӹ- 
мӹштӹн происхол{деништым греческий йымывлӓ гӹц дӓ герой- 
влӓ гӹц тӹнгӓлӹнӹт манын даж е утверждаенӹт.

Ш укердшӹ веремӓнжӹ македонянвлӓн, цилӓ народвлӓн гань- 
ок, родовой строй ылын. Ти веремӓн род лошты уже неравен- 
ство, паянвлӓэш дӓ незервлӓэш пайылалтмаш, тӹнгӓлӹн. Ик 
община весӹш сӹнген дӓ силан дӓ паян вожьвлӓн власть ки- 
дӹш нӹнӹм цымырымаш лин миэн. Тидӹ годымок, войнашты 
пленныйвлӓм хватьымдон дӓ рабвлӓм нӓлмӹдон, рабство куш; 
кын. Тенгелӓн изин-олен Македонский государство лин.

Македонский могуществын основательжы Ф и- 
"м^влӓжы” ^ кугижӓ ылын (у эра якте 359 гӹц 336 и 

■ якте). Тӹдӹ годым Македония когон кушкаш 
(кузаш) тӹнгӓлӹн. Филипп шукыжым греквлӓ гӹц нӓлӹн дӓ
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Македоништы шукы преобразованивлӓм ӹштен. Тӹдӹ войска- 
влӓм шукемден дП яжоэмден. Македонский войскавлӓм воору- 
жайымаш дӓ организуйымаш шукыжок греческий статян ылын. 
Но Филипп военный делам уэмден: тӹдӹ пехотым когоракын 
дымырен дӓ келгӹ стройым ӹштен (кӧргӹшкӹлӓ 16 рядӹ якте). 
Пехотинецвлӓ кого щитвлӓдон защищаялтшы дӓ 5 л  якте кы- 
тан копьевлӓдон вооруженный ылыныт. Ти строй м а к е д о н- 
с к и й  ф а л а н г а  лӹмӹм получаен. Вара Филипп флотым ӹш» 
тендДӓ монетный делам яжоэмден.

Греквлӓ лошты спорымашвлӓм пользываен, Фи- 
липп ӹшкӹмжӹн целешӹжӹ цилӓ Грецилӓн вла- 
дыка лимӓшӹм шӹнден. Ти цельдон Грецин де- 

лавлӓ лошкы пыраш тӹдӹ шанен дӓ)(1тидӹлӓн вирӹм кӹчӓлӹн.

Филиппын
плэнвлӓжӹ .

Демосфен. Эсхии.

Техень виржӹ «священный война" манмы ылын. Тӹдӹ тенге- 
-лӓн тӹнгӓлӓлтӹн. Грецишты священныещ дӓ тӹкӓлӓш литӹмӹ
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халаэш шотлалтшы Дельфым Фокидышттл ӹлӹшӹвлӓ хватенӹт 
дӓ дельфийский храмын сокровищым кравен лыктыныт. Тидӹ 
гишӓн фиванецвлӓ фессалиецвлӓдон иквӓреш Фокидым наказаш. 
решенӹт. ;

Но фессалийский войскавлӓ пораженим тырхенӹт. Тӹнӓм нӹ- |
нӹ Македония гӹц палшыкым ядыныт. Филипп тидӹм веле и ;
вычен. Тӹдӹ тӹшӓкок Фессалишкы ӹшке войскавлӓжӹм т ӓ р -  I
вӓтен дӓ шукы кредӓлмӹ паштек тӓрлӹмӹ фокидский армим 
шин шӓлӓтен.

Тидӹ паштек Филипп Фермопильский проходым хватяш дӓ 
Средний Грециш пырен кеӓш манын, тӹ проходыш пыраш ш а -  ;
нен. Тӹнге гӹнят Филипп ти гӓнӓкшӹ наступаяш ты рхалш аш - |
лык ылын. Фермопилышкы македонянвлӓн отпорым пуаш йӓмдӹ 
ылшы афинянвлӓн дӓ молы греквлӓн войскавлӓ миӓш тӹнгӓ- 
лӹнӹт. ■ I

Лач Афиныштыжок ти веремӓн македонскиА .
Афинышты кок д д ц  антимакедонский партивлӓ лошты кого кре- 
партин кредӓл- „ „

м‘ӓш. дӓлмӓш кеен.
Македонидон кредӓлӓш тергӹшӹ дем окра-  

тический антимакедонский партим великий греческий оратор 
Д е м о с ф е н  вуйлалтен; Македонин подчиненишкы Грецим. 
шӹкӹшӹ аристократическцй македонский партижым вес ора- !
тор—- Э с х и н  вуйлалтен. .

Демосфен оружейный мастерскойын владелецын эргӹжӹ ^
ылын. Тӹдӹ оратор лиӓш мечтаен, риторикым тыменьӹн (крас- (
норечи гишӓн наукым) дӓ речьвлӓм шайышташ упражняялтын. |
Дӓ лачо’.;о' ӹшкежӹдон пиш пыт ровотаенӓт, Демосфен зна- |
менитый оратор лин. Тӹдӹ Македония ваштареш выступаен. ^
Филипп кугижӓм Демосфен греквлӓн сек лӱдӹшлӓ врагеш шот- 
лен. Тӹдӹ Филипп ваштареш пламенный речьвлӓм шайыштын,. 
кыдывлӓм вара „филиппиквлӓ“ маныныт. Демосфен афинянвлӓм 
вооружаялташ дӓ македонянвлӓлӓн отпорым пуаш ӱжӹн. Тӹ- 
дӹн мёчтажы Афинын демократический .конституцим восстана- 
вливаяш ылын.

Филипп верц паян рабовладелецвлӓ дӓ тошты аристократвлӓ 
шалгенӹт. Нӹнӹ тӹдӹн палшымдон свободный незервлӓн дӓ  
рабвлӓн движеним пӹзӹрен шуаш шаненӹт. Греческий оратор 
Эсхиным Филипп подкупаен ылын. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн речьвлӓш- 
тӹжӹ Македонин. властьым признаяш афинянвлӓм ӱжӹн.

Народный собрани колебаялтын. Тӹдӹ то Демосфеным, то 
Эсхиным колыштын. Тӹ веремӓ лошты Филипп цилӓ Северный 
Грецим ӹшлӓнжӹ подчиняен дӓ, остаткажым, Фокидышкы пы- 
рен кен.

Филиппын успехвлӓжӹ афинянвлӓм лӱдӹктен
битва” (у эраякте Нӹнӹ фиванецвлӓдон союзым ӹште-

^  и). Дӓ Филипп хваштареш тӓрвӓненӹт. Сек пӹ-
тӓри афинянвлӓ икманяр успехым ӹштенӹт,, 

но Х е р ӧ н е й  донышы битвышты, Фокида дон Беотия лош- 
тыш границашты (у эра якте 338 и), союзниквлӓн войскавлӓм
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Филипп шин шуэн. Аттикышкы пырымаш гӹц Филипп тырха- 
лын дӓ Афиныдон мирым ӹштен.

Ти веремӓ гӹц Грецишты гегемони Македонин кидӹш ван- 
жен.

„  ж й Херонейский битва паштек шукыштат агыл
°*съ” зд!^" Филипп Коринфеш общегреческий съездым по-

ген. Тӹштӓкен цилӓ греческий государствывлӓ
лошты мирым провозглашайымы, дӓ Персилӓн войнам объяв-
ляйымы. 'Тӹдӹн паштек греческий рабовладелецвлӓ нӹнӹн соб- 
ственностьышты неприкосновенный лишӓшлык дӓ рабвлӓм ос- 
вобождайымашвлӓ запрещаялтыт манын Коринфский съездыш - 
ты провозглашаенӹт. 'Техень реш енивлӓм дӓ мерӓвлӓм, восста- ' 
нивлӓ ӓль революцивлӓ ӹнжӹштӹ лиэп манын, рабовладелецвлӓ 
принимаенӹт.

Демократин дӓ рабвлӓн восстанивлӓ ваштареш изин-олен 
единоличный военный власть лин миэн. Грецишты тӹдӹ маке- 
донский монархи статян выступаен.

60 §. Ллександр Македонский дӓ тӹдӹн походвлӓжӹ.

А л е к с а н д р -М а к е -  Филипп колымыкы Македонин кугижӓэш тӹдӹн 
■■ - эргӹжӹ А л е к с а н д рдонский кугиж ӓ. лин. Тӹдӹ у эра якте 

356 ин шачын. Филипп ӹшкӹмжӹн эргӹжӹлӓн 
яж о образованим пуэн. Александрын воспитательжы греческий 
философ Аристотель ылын. Александр греческий литературым 
пӓлен дӓ яратен. Поэтический про- 
изведенивлӓ логӹц Александр сек 
когонжок „Илиадым“ ценен. Тӹ- 
дӹн сек яратымы геройжы Ахилл 
ылын, тӹдӹн семӹнь Александр 
цилӓ делашток подражаяш цацен.

Александр военный деладон ко- 
гон увлекаялтын дӓ 16 иӓшӹжӹ 
годшенок ӓтяжӹн походвлӓштӹ 
участвуен.

Александр Македонин кугижӓ- 
жӹ лимӹкӹ (у эра якте 336 и), 
тӹдӹ эче 20 иӓш веле ылын.Глав- 
ный задачешӹжӹ тӹдӹ, Востокыш- 
ты богатствывлӓм хватен нӓлӓш 
манын, Персишкы походдон кемӓ- 
■шӹм шотлен.

Но пӹтӓрижок тӹдӹлӓн кыды- 
тидӹ греческий государствывлӓн 
шосстанивлӓм темден шуаш вӓрештӹн. Греквлӓ Македонин 
власть лӹвӓц карангын ӹшлӓнӹштӹ свободым мӹнгеш нӓлнеш- 
тӹ ылын. Александр Грецишкы кок походым ӹштен дӓ грек- 
■влӓм Македонилӓн подчиняялташ принуждаен. Тидӹн паштек у
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эра якте 334 ин шошым тӹдӹ ӹшке (войскавлӓжӹдон Азишкы. 
тӓрвӓнен кердӹн.

Г р а н и к а ӓнгӹр сага персвлӓм шин шӓлӓтен, Александр 
пакыла югышкы Малый Азия сир тӹр мычкы кеен. Греческий 
халазлӓм иктӹ паштек весӹм ӹшлӓнжӹ подчиняен, персидский 
иго лӹвӓц нӹнӹм полныйок освобождаяш сӧрен.

Малый Азим кидӹшкӹжӹ нӓлӹн, Александр 
Исса доныш 0  4 .. т- « тд гбитва. Сирийшкы кеен. Тиштӓкен, И с с а  доныш бит-

вышты, персидский войскавлӓ эчеӓт пораженим 
терпенӹт. Нӹнӹн кугижӓштӹ Дарий, ӹшкӹмжӹн семьяжым дӓ 
ӹшкӹмжӹн паян обозшым цилӓгеок шуэн коден, кыргылс шӹ- 
лӹн. Дарийын семьяжы дӓ тӹдӹн богатствыжы Александр ки- 
дӹш вӓрештӹн.

Исса доныш битва паштек Александр Финикийын главный 
халам—Т и р  ы м —осаждаен дӓ нӓлӹн.

Ти веремӓн Дарий Александрдон мирный переговорвлӓм 
тӹнгӓлӓш путаен. б1шкӹмжӹн семьяжы тӓреш Дарий Малый 
Азим пуаш, кого сумма оксам тӱлӓш дӓ ӹшкӹмжӹн ик ӹдьф- 
жӹм марлан пуаш предлагаен. Но Александр ти предложенивлӓ 
гӹц отказен, нимахань условивлӓдеок сдайымашым персидский 
кугижӓ гӹц терген. Война продолжаялтын.

Финикия гӹц Палестинышкы, а варажы Египетыш- 
Александр Еги- Александр кеен дӓ нӹнӹм нимахапь труддеок

петы т . кидӹшкӹлсӹ нӓлӹн. Египетым кидӹшкӹжӹ нӓл- 
мӹкӹ, тӹдӹ местный порядкывлӓм нарушайыде дӓ храмвлӓмӓт 
тӹкӓлте. Египетский жрецвлӓ тидӹ гишӓн Александрым кечӹ 
йымын—Амонын—эргеш объявляенӹт.

Египетышты ылмыжы годым Нил рекӓн дельтын западный. 
частешыжы А л е к с а н д р и я  халам ӹштен, ти хала пакыла- 
жы прославлаялтын.

Тенгелӓнлӓ, Персид^кий кугижӓншӹн западный частьшы ци- 
лӓгеок (Малый Азия, Финикия, Палестина, Египет) ӹнде македо- 
нянвлӓ кидӹштӹ ылын. Персидский кугижӓншӹм вовсеок шӓ- 
лӓтӓш манын тӹдӹн восточный частьшым воюен нӓлӓп![ келеш 
ылын.

Востокышкыла тӓрвӓнӹмӹкӹжӹ, Александр ни- 
Гавгамелы доны- махань препятствидеок Евфрат дӓ Тигр рекӓвлӓ

111Ы ОИТВӓ» т тгач ванжен. Н и н е в и я н  развалинывлӓ сага, 
Г а в г а м е л ы  лӹмӓн ассирийский сола доны, тӹдӹ персид- 
ский войскавлӓм пӹтӹнок шин шӓлӓтен (у эра якте 331 и). Да- 
рий шӹлӹн. Ш укыштат агыл тӹдӹм ӹшкӹмжӹн лишӹл эдем- 
влӓжок пуштыныт.

Гавгамелы доныш битва паштек македонский арми, нимаг 
хань сопротивленидеок манаЧи лиэш, Персин главнейший ха- 
лавлӓм занимаен; В а в и л о н ы м ,  Сузым, П е р с е п о л ь ы м .  
дӓ Э к б а т а н ы м.
. „ Варажы Александр пакыла востокышкыла тӓр-Ллександр Сред- „ -г . .  - „ .̂Г

ний Азишты. вӓнен. Тӹнам пӓлӹмӹ ыдшы мирын сек мӹндӹр
границӓвлӓ яктеок тӹдӹ ӹшкӹмжӹн власть-
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шым утверждайынежӹ ылын. Греквлӓ лошты тӹнӓм Индия ги- 
шӓн шукы чудесный рассказвлӓ ыльп^ы'’. Александр тидӹм 
воюен нӓлӓш шанен. К а с п и й с к и й т а н г ы ж ы н южный 
сиржӹ мычкы кеен, македонский арми П а р ф и я ш к ы  миэн 
дӓ тӹшецӹн югышкыла кӹзӹтшӹ А ф г а н и с т а н ы ш к ы  
кеен. Варажы македонянвлӓ А м у-Д а р ь я дон С ы р-Д а р ь я 
рекӓвлӓн долинывлӓшкӹ пыренӹт.

Остаткажым у эра якте 327 ин Александр Ин-И ндиш кы  ПОХОД. К „дишкы пырен кеен. Тиштӓкен македонянвлӓ 
боевой слонвлӓдон пӹтӓри вӓш линӹт, слонвлӓжӹм индусвлӓ 
сраженивлӓштӹ применяенӹт. Но тенге гӹнят, Пятиречьеӓт ма- 
кедонянвлӓдон нӓлмӹ лин.

Тишецӹн Александр Ганг рекӓн долинышкыла кеӓш тумаен 
ылын. Но Г и ф а с и с рекӓ гач ванжымы годым Александрын 
войскавлӓжӹ колышташ отказенӹт. Индин тропический при- 
родыжы, юрвлӓ дӓ шолемвлӓ, цервлӓ, походвлӓэш янгылымаш— 
цилӓ тидӹ недовольствым йӓмдӹлен дӓ войскашты вырсымаш, 
йӓтлӹмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Войскавлӓ Александр гӹц токы кеӓш 
тергенӹт. Кугижӓ тидӹм колыштежӓт кердте дӓ мӹнгеш сӓрнӓ- 
лӓш приказым пуэн. Инд рекӓн притокыштыжы Г и д а с п ы ш -  
т ы флот стройымы ылын, тӹшкӹ армин частьшы шӹнзӹн дӓ 
вӹд корны мычкы токыжы мӹнгеш кеен. Армин вес частьшы 
рекӓн сир тӹр мычкы кеен. Тӹдӹ Инд рекӓ ӓнг якте вален дӓ 
тӹшецӹн сир корныдон, океан тӹр мычкы, западышкыла кеен. 

А е сан ь Александр ӹшкӹмжӹн пиш кого государствы- 
кольшашыжы. столицыжым Вавилоным ӹштен. Тӹдӹ

западышкыла у походвлӓ гишӓн, Северный Аф- 
рикым дӓ Италим воюен нӓлмӓш гишӓн шанен. Но ти поход- 
влӓэш йӓмдӹлӓлтмӓш годым у эра якте 323 ин кӓнгӹжӹм 
Александр маляридон когон хвораен колтен. Утлаок шукы нап- 
ряженим испытывайышы тӹдӹн организмжы церӹм терпен 
кердте. Икманяр кечӹштӹ Александр колен. Тиш тӓкен Восто- 
кын богатствывлӓжӹ верц, восточный рынкывлӓ дӓ землявлӓ 
верц кредӓлмӓш пӹтен.

Александр колымыкы тӹдӹ воюен нӓлмӹ территоривлӓштӹ 
таманяр у государствывлӓ линӹт. Ти государствывлӓ ӹнде Гре- 
цим, ти шотышты Афинымат, шайыл планыш карангдат. Б1ш- 
кӹмжӹн независимостьым ямдышы Греция шукеш агыл исто- 
рический сцена гӹц карангеш. Греческий йӹлмӹ дӓ греческий 
образованность веле кодыныт, тидӹвлӓжӹ Александр Македон- 
скийын походвлӓ годьш Востокышты, кымдан шӓрленӹт ылын.

61 §. Эллинистический государствывлӓ дӓ нӹнӹн культура.

Лиалохвлӓи кое- •^■'■ександр ӹшке колымашешӹжӹ наследникым кодыдеат, 
лӓлмӓш '  преемниквлӓэшӹжӹ полководецвлӓ линӹт, вес ста-

■ тянжы иӹнӹм .диадохвлӓ (преемниквлӓ) манын лӹмденӹт. 
Шукыштат агыл диадохвлӓ икӹжӓк-иктӹштӹ лошты кого государствын зем- 
лявлӓжӹ гишӓн дӓ власть гишӓн кредӓлмӓшӹм тӓрвӓтенӹт. Остаткаэшӹжӹ, у
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Александришты фаросский маяк (реконструкци).

эра якте 301 ин И п с а рекӓ донышы (Малый Азишты) битва паштек, иктӹ- 
лӓнӓт иинӹлӓн ӹшке кидӹштӹжӹ техень кого государствым кычаш аклим 
ужын, полководецвлӓ убеждаялтыныт, Александрын монархижы кым кого са- 
мостоятельный кугижӓншеш дӓ икманяр тыгыдеш шӓлӓнеи.

Пӹтӓриш кого самостоятельный государствыжы Г р е к о-М а к е д о н с  к и й  
к у г и ж ӓ н ш ӹ  ылыи. Тӹшкӹ Макезония лон Греция пыренӹт.

Азиатский владенивлӓн кого частьшок полководец С е л е в к л ӓ н  вӓреш- 
тӹн, тӹдӹ С е л е в к и д в л ӓ н  государствыдон вуйлалташ тӹнгӓлӹн. Тидӹ 
Алсксандрын монархия гӹц айырлышы кокшы кого кугижӓишӹ ылын. Селев- 
кидвлӓ ӹшкӹмӹштӹц кидӹштӹштӹ цнлӓ азиатский владенивлӓмок кычен ур- 
ден кердтелыт. Селевкидвлӓн кугижӓншӹн основеш Сирия дӓ Мессопотамия 
кодыныт.

Кымшы кого государствыжы П т о л о м е й л ӓ н  вӓрештшӹ Е г и п е т- 
с к и й  к у р и ж ӓ н ш ӹ  ылын.

Тӹшец пасна, эче изи государствывлӓ Малый Азишты ылыныт; нанример, 
П е р г а м с к и й ,  П о н т и й с к и й ,  Родос островышты дӓ молывлӓӓт.

Александр Македонскипын завоеванивлӓжӹ гишӓн Восто- 
кыштыш сӓндӓлйквлӓштӹ греческий культура шӓрлен. 

Тӹштӹ тӹдӹ местный, восточный культурдои ярлен. Тн греко-восточный яр- 
лалтшы культурым э л л и н и с т и ч е с к и й  маныт. Тӹдӹн расцвет энохы- 
жым э л л и н и з м  маныт. Александр Македонскийын монархижы шӓлӓнӹмӹ 
паштек лишӹ государствывлӓштӹ греческий йӹлмӹ, греческий лнтература, 
наука дӓ филссофи кого почетышты ылыныт.

Махань-шон государствывлӓн сек мӹндӹрнӹшӹ центрвлӓ лоштыш торго- 
вый связьвлӓӓт тӹ периодын когон тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Греческнй торговецвлӓ 
дӓ мореплавательвлӓ ,чудесный“ Индишкы, „счастливый“ Аравишкы кашташ 
тӹнгӓлӹнӹт; мӹндӹрнӹш вес государствывлӓдон торговой сноншнивлӓ лиӓш 
тӹнгӓлӹнӹт.

Эллинистическип культурын главпый центрвлӓжӹ: А л е к с  а н д р и я
(Египетышты), Антиохия (Сиришты), П е р г а м (Малый Азишты) дӓ кыды-
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Эллинистический искусство. Лаокоон.

тидӹ вес халавлӓ ылыиыт. Когонжок Египетын столнцыжы—Алексанлрия— 
айырлалт шалген. Тн хала—греко-восточный культурын центржы эллинизмын 
эпоха годым техень значенимок имеен, маханВым Перикл ылмы годым гре- 
ческий культурылан Афины хала имеен ылын.

Александрия пнш шукы населепиӓн кого хала ылын. Тиштӹ греквлӓ дӓ 
египтянвлӓ, македонянвлӓ дӓ еврейвлӓ ӹлелӹт. Тишкӹ тӹнӓмшӹ мирын цилӓ 
сӓндӓлӹквлӓ гӹц купецвлӓ толыныт. Тангыж гӹц халашкы пырымашты Ф а- 
р о с островышгы пиш кого .маяк ыаын. Ӹшкӹмжӹн велич.шажы дӓ красо- 
тажы гишӓн тӹлӹ сзетын чудесавлӓ лэшты иктешӹжӹ шотлалтын. Алексаи- 
дришты шукы пиш яжо сооруженивлӓ ылыныт: дворецвлӓ, храмвлӓ, благоуст- 
роенный площядьвлӓ дӓ садвлӓ. Цилӓ сооруженивлӓ лошты Александришты 
паснанок знаменитый музейым („Мусейон“) айыраш келеш. Тидӹ тӹнӓмшӹ 
наукын центр, академия наук .манмы статян ылын. Ти музейышты пиш кого
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библиотека ылын, предани семӹнь, тӹштӹ махянь-шон сочиненивла 70 тӹжем 
нӓрӹ рукописьвлӓ ылыныт. Тӹштӓкенок занимаяш ярал пасна залвлӓ дӓ каби- 
нетвлӓ дӓ научный исследованивлӓм ӹштӓш махань-шон коллекцнвлӓ ылыныт.

„  V н " Александришты уяеныйвлӓ, писательвлӓ, поэтвлӓ дӓ пере-
Ратур ыи писчиквлӓ шукын ӹленӹт. Нӹнӹ логӹц шукыпжок лите- кпитикэ. лӓкмэш ->

« .^ ,1  ш. рзуурный произведеннвлӓм изучаиымашдон занимаенӹт.
Ти периодын пӹтӓри лнтературный крнтика лӓктӹн, вес ссмӹньжӹ нронзведе-
нивлӓм разбирайы.маш дӓ нӹнӹвлӓлӓн оценкым иумаш. Виднын литературный
критикшы Аристарх ылын (у эра якте II курымып).

Ученыйвлӓӓт тенгеок пчсна произведени плӓн текеты.м разбирайымашдон 
занимаенӹт. Правильно дӓ яжон снрӓш дӓ попаш тыменяш мапын, тенгеов 
греческий йӹлмӹн правилывлӓм изучаепӹт. Тенге наука лишӹ г р а м м а т и -  
к а лӓктӹн.

Александрийский музейышкы ровотаяш Грецип лучшнй ученыйвлӓм ӱжӹнӹт.
Н ^ к а  лӓ воен- ^  курым тӹнгӓлӓлтмӹ годым Александришты

ый е а знаменитый матгматик Э в к л н д  ӹлен. Тӹлӹ сек пӹтӓриок 
ны д  л . гео.метридон сведенивлӓн строго научнып изложеним пуэн.

Кӹзӹт яктеӓт геометриа осяовыштыжы Эвклид излагайымы (снрӹмӹ) акси- 
омывлӓ дӓ теоремыалӓок ылыт. Геометрн.м развивайымашты С и р а к у з  ы ш -  
т ы ш  А р х и м е д ӓ т  шукым ӹштен. Архимед (у эра якте III курымын) ма- 
хань-шон военный механизмвлӓм (халавлӓм осаждаяш, кӱвлӓм дӓ пнкшвлӓм 
кӹшкӓш) сооружайымашты матемлтический вычисленивлӓм пӹтӓри исполь- 
зуйымжыдон известный ылын. Архимед м е а п и к ы л а н основым пиштен.

Б1шкӹмжӹп ӹлӹмӓшӹжӹ пӹтӹмӹ анзыц тӹдӹн ротной халажым—Сира- 
кузым осаждайышы римлянвлӓ ваштареш кредӓлӓш , Архимед з'^мечательный 
метательный орудивлӓм изобретаен. Кынам ои.млянвлӓ халам нӓлӹнӹт лӓ тӹдӹн 
томашкыжы кыргыж пыренӹт, тӹдӹ когонжок ӹшкӹмжӹн геометрический 
чертежвлӓжӹ гишӓц лӱдӹн колтен. Шукердшы эде.мвлӓ шайышт.мы семӹнь, 
тоыашкыжы пырышы воиным Архимед шагалтен дӓ келесен: „Мӹньӹн чер-
тежвлӓэм веле ит тӹкӓл“. Но римский воип тӹдӹн докы кыргыж миэп дӓ 
ведикий ученыйым пуштын шуэн (у эра якте 212 и). Архимедлӓн тӹнӓм 75 и 
ылын.

Военный делашты математикым дӓ механикым применяен, греквлӓ шукы 
военный механизмвлӓм ӹштенӹт, шукыжымок тидӹвлӓм осаждайымашты кы- 
чылтыныт. Тилӹ к а т а п у л ь т в л ӓ  дӓ б а л л и с т в л ӓ  (кӱ маклакавлӓм, 
проста дон тыл пижӹктӹшӹ пикшвлӓм дӓ дротнквлӓм колтымы самострелвлӓ) 
ылыныт. Тӹшец пасна, халавлӓн стенявлӓм пыдырташ керӓл махань-шон ме- 
ханизмвлӓм тенгеок усовершенствуйымы ылын: тарчннлӓм, осаждайымы го- 
дым хала стенявлӓ докы кандышташ лимӹ кӱкшӹ башньывлӓм дӓ молымат.

Эллинистический военный техннка. Вургымла велнӹ—метательный оруди;' 
(шалахайышты—вӓр гӹц вӓрӹш кандыштыы осадный башня.
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Эллинистический военный техника. АрававлЭан таран.

д Астрономи областьышты алексакдрийский ученый Э р а-
Астрон ы . т о с ф е н  лӹмлӹ ылын. Мӓмнӓн эра якте кым курым анзыц 

земля шар форман ылмым тӹдӹ научно доказываяш цацен, дӓ землян размер- 
жым лачокышкы лишӹл ылмылаок определяен. Кебесный явленивлӓн инте- 
ресный дӓ точный наблюденивлӓм; А р и с т а р х  С а м о с с к и й  (у эра якте 
III курымын) дӓ Г и п п а р х  (у эра якте II курымын) ӹштенӹт. Кечӹ Земля 
гӹц кого дӓ Земля Кечӹ нӹр, дӓ тенгеок ӹшкӹмжӹн шӹдӹржӹ йӹр сӓрнӓ 
манын Аристарх пӹтӓри эче техень мысльым келесен. Гиппарх Земля дорцын 
Кечӹ докы дӓ Тӹлзӹ (Луна) докы расстояним определяен. Но ти гениальный 
догадкывлӓ шукердшӹ первиш веремӓн пакыла шӓрлен кердтелыт. /

Шукердшӹ веремӓн у эран II курымышты разрабатывайымы П т о л о- 
м е,й ы н астрономический система господствуен. ти  система семӹнь (шар фор- 
ыым имейӹшӹ) Земля зӓрӹштӹжок шалга, а тӹдӹн йӹр Кечӹ, Тӹлзӹ, планет- 
влӓ дӓ шӹдӹрвлӓ сӓрнӓт. Кечӹ Зсмля йӹр агыл, а анеш, Земля Кечӹ йӹр 
сӓрнӓ мааын К о п е р н и к  доказывайымешкӹ, Птоломейын ученижы тӹнӓы 
тӹнӓрӹшкӹ правильныйла чучын, тӹдӹ статян тӹжем вӹцшӱдӹ иӓт большы 
вӓк шаленӹт.

Эллинистический период годшы научный достиженивлӓ человечествын ӹлӹ- 
мӓшӹштӹ кого ролян ылыныт. Тӹдӹвлӓ вара Римлӓн, остаткаэшӹжӹ евро- 
пейский народвлӓлӓн пумы линӹт. Нӹнӹ гӹц пасна наука пакыла развиваялг 
ак керд ылын.

Ти статян рабовладельческий культура эдемвлӓн пӓлӹмӓшӹн махань-шон 
областьвлӓшток мӓлӓннӓ пиш ценный васледим коден.

62 §. Македония дӓ рабовладелецвлӓн власть ваштареш  
кредӓлмӓш. Грецим Римын воюен нӓлмӓш.

Гп и« Макело Александр колымыкы Грецишты македонский владычество 
1 реция т а к е д о -  ваштареш нк гӓнӓ агыл восстанивлӓ тӓрвӓненӹт. Ти кре- 

нин власть лы- дӓдмӓштӹ пӹтӓрижок видный ролян оратор Демосфен 
валны. ылын. Но частичный успехвлӓ ылыныт гӹнят, Греция 

вчеӓт Македонилӓн подчиняялтын. Македония ваштареш кредӓлмӓштӹ ти пе- 
риодын незервлӓ дон паянвлӓ лошты внутренний кредӓлмӓш сӓндӓлӹкӹн сила- 
жым пӹтӓрен миэн, седӹндон греквлӓ освобождаялт кердтелыт.

Греция независимость верц кредӓлмӓштӹ пасна союзвлӓ лиӓлтӹнӹт, но 
нинӹвлӓ кужы курыыан ылтелыт.
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Этолийский лсн  ^  курымып греческнй государствывлЗн кок
Ахейский союз- лӓктӹнӹт, нинӹ Македония ваштареш шагалыныг.

-  '  Ик союзшы Сргдний Грецишгы, Э т о л и я  областьышгы
лин. Варарак Этолийский союз сага вес гречеокий госу- 

дарствывлӓӓт пижӹнӹт. Союзым вуйлалтымашты айырымы стратег ылын.
Ти веремӓн организуялтшы кокшы союзшы А . х е й с к и й  союз ылын. Тӹдӹ 

северный Пелопоннессын халавлӓм иквӓреш ӹштен. Тд союз сага кого хала- 
влӓ, например, С и к и о н д ӓ  К о р и н ф  пижӹнӹт.

Изин-олен Лчейский союз йӹр Пелопоннессын шукы халавлӓ дӓ общинывлӓ 
ушненӹт. У эра якте II курым пӹтӹшӓш годым ти союз когон силан лин. 
Ахейский союздон вуйлалтымаштат тенгеок айырымы стратег ылын. Мтке- 
дония ваштареш независимость верц кредӓлмӓш рабовладелецвлӓн власть 
ваштареш кредӓлмӓшдон ушнен.
Г п я п т я ш т ы  к л я г -  Спарташты ти веремӓн ожесточенный классовый кредӓл- 

совый к о е д ӓ л - '  кеен. Окса богатстзывлӓ пӱлӓ кого кушкыныт. Круп-
Р ’ ный рабовладелецвлӓ дӓ земельный угодивлӓи паян соб- 

ственннквлӓ лӓктЫнӹт. Спартанецвлӓн дӓ периэквлӓн ос- 
новной массыжок землядӹмӹ ылын. Земляде кодымы народ реформым дӓ 
мӹнгешок тошты „Ликургын законвлӓм" пырташ терген.

Тенгелӓн у эра якте 245 ин сӓмӹрӹк кугижӓ А г и с  IV 
Агис IV. вуйлалтымы доны кого движени тӹнгӓлӓлтӹн. Тӹдӹ народ-

Клеомен 111. ный движеним используяш дӓ икманяр реформывлӓм ӹш- 
тӓш тумаен ылын.

Долговой обязательствывлӓм пӹтӓрӓш дӓ цилӓ гражданвлӓ лошгы землям 
у гӹц пайылаш Агис Советлӓн предлагаен. Агисын предложенижым Совет 
■ярыктыде. Шукат лите Агисым ӹшкӹмжӹм пуштыныт.

Но народный ыасса тыргыжланаш дӓ рзформывтӓм тергӓш продолжаен. 
Агнс паштек шӹцшӹ кугижӓ, К л е. о м е н III, Агисын намечайымы реформы- 
влӓм проводяш решен. Тӹдӹ Спарташты переворотым ӹштен: эфорвлӓм пушт- 
мы лин, периэквлӓ гражданский прававлӓ.м получаенӹт. Тидӹн паштек куги- 
ж ӓ  землям угӹц пайылаш, тӹдӹм землядӹмӹвлӓлӓн пайылен пуаш дӓ ,Ли- 
кургын законвлӓм" восстановляяш предписываен. Тидӹ крупный землевладе- 
лецвлӓ ваштареш ӹштӹмы революци ылын.

Тӹнӓм Ахейский союзын руководительжы А р а т ,  ӹшке доныжы революци 
лимӓш гӹц лӱдӹн, македӧнецвлӓ гӹц палшыкым ядын, нӹнӹдонжы тӹшкевек 
соок воюен ылын. Рабовладелецвлӓ рабвлӓн дӓ незервлӓн движени гӹц вес 
сӓндӓлӹкӹштӹшӹ захватчиквлӓ гӹц большы лӱдӹнӹт. Ахеецвлӓ мзкедонян- 
влӓдон ушненӹт; С е л  л а с н  я доныш битва годым (у эра якте 221 ин) Клео- 
мен шин шӓлӓтӹмӹ лин дӓ тӹдӹлӓн Египетӹш шӹлӓш вӓрештӹн. Клеомен 
тӹштӹ палшыкым получаяш шанен ылыя. Но егиитянвлӓ тӹдӹлӓн палшыде- 
лыт, дӓ Клеомек ӹшкӹ.мжӹм ӹшке пуштын колен.

Набис Ахейский со.озын дӓ македонянвлӓн сӹжгӹмӓш лимӹдок
Спарташ олигархи восстанавливайымы лин. Народный мас- 

са македонянвлӓн насилидон дӓ рабовладелецвлӓн властьдон ӹнежӹ! мирейӹ 
ылын. Тӹдӹ тиран м а б и с  годым восстаним тӓрвӓтӓш остатка цацымашым 
ӹштен. Набис хресӓньвлӓн массын движеним вуйлалтен. Ти лвиженишты На- 
бис рабство гӹц освобождаяш сӧрӹмӹ илотвлӓӓт участвуенӹт. Крупны I зе- 
мельиый собственниквлӓ кидӹштӹ ылшы властяя пашкуды сӓндӓлӹкв.лӓ На- 
бис ваштареш цилӓн ушненӹт. Пыт кредӓлӹн гӹнят, Набис пораженим тыр- 
хен дӓ у эра якте 192 ин пуштмы ылын.
Рабвлӓн восстани Дв“ Окрэтический движени ылмы годымок ти жепӹн Гре- 

цишты рабвлӓн восстанивлӓӓт шӹреэмӹт. У эра якте III 
куры.м пӹтӹшӓш голым X и о с островыштыш рабвлӓ рабовладелецвлӓ ваш- 
тареш кӹньӹлӹнӹт. Ӹшкӹмӹштӹн вождь Д р и м а к руководьымдон нӹнӹ 
господавлӓм сӹнгӓт. Рабвлӓӓт, господавлӓӓт подчиняялтшашлык ылмы за- 
конвлӓ восстанавливаялтыт. Рабвлӓн вождьышты рабвлӓ дон господвлӓ лош- 
тыш суйымаш делавлӓм разбираяш даже специальный судым организуен. Но 
Дримак колымыкы цилӓ ти порядкывлӓ пӹтӓрӹмӹ лииӹт. Тидӹ гишӓн рабвлӓ 
у гӹц выступаенӹт, но ти выступленижӓт тенгеок темден шумы лин.

Варарак, у эра якте II курымын, рабвлӓн восстани Аттикышты, Малый 
Азишты дӓ вес вӓрвлӓштӓт тӓрвӓненӹт.
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Ти веремӓэш западышты Р и м'с к и й д е р ж а’в а пӱлӓ 
Грецим Римын силан лиӓш тӹнгӓлӹн. Рим тагынамок уже Грецин дела-

покоряйыыаш влӓ лошкы пыраш тӹнгӓлӹн. Тӹдӹ кыды-тидӹ греческий
(у эра якте 146 и). областьвлӓм даже воюен нӓлӹн кердӹн. У эра якте146 ин, 

демократин движени кушмаш гӹц дӓ рабвлӓн восстанивлӓ 
гӹп лӱдӹн греческий рабовладелецвлӓ ӹшкеок римлянвлӓм палшаш ӱжӹнӹт.

Римский войскавлӓ Грецишкы пырен кенӹт дӓ ти  гӓнӓжӹ сӓндӓлӹкӹм ӹш- 
кӹлӓнӹштӹ цилӓгеок подчивяенӹт.

'] енге, Римын пырымыжыдон, рабвлӓн дӓ незервлӓн движени темден шумы 
лин. Тидӹм ӹштӓш манын греческий рабовладелецвлӓ Грецин независимость- 
шымат я.мдаш линӹт. У эра якте 146 и гӹц Грецин историжӹ древний Римьш 
историшкӹ пыра.



I. РИМЫН ИСТОРИН ИР ПЕРИОД.

63 §. Древний Италин природа дӓ населени.

Греция гӹц западышкыла, тангыжын мӹндӹркӹ 
Италин приро-^ пырышы Аппенинский полуостровышты Италия 

дыжы^д^^^а л - Италия дорцын югышкыла дӓ западыш-
кыла кым кого остров ылыт: С И 'ц  и л и я, С а р- 

д и н и я  дӓ К о р с и к а .  Изи островвлӓ Италия йӹр чӹдӹ. 
Аппенинский полуостровын восточный сир тӹр мычкы тангыж- 
дон кашташ удобный агыл: 'тиштӹ судновлӓлӓн шалгаш бухты- 
влӓ уке ганьок, сирвлӓжӹ ӓль туравлӓ, ӓль коаш вӓрӹштӹ 
ылыт. Западный сир тӹржӹ тишец удобныйрак ылеш: сирвлӓ 
пасерӓквлӓ ылыт дӓ тӹштӹ икманяр яжо бухтывлӓ улы.

Италин почвыжы Грецин гӹц плодородныйрак ылеш. Ита- 
лия тенгеок пулӓ кырыкай сӓндӓлӹк ылеш гӹнят (север гӹц 
югышкыла тӹдӹ гач А п п е н и н с к и й  х р е б е т  эртӓ), но 
кырыквлӓ тӹштӹ пишок тура агылеп дӓ вӓрӹн-вӓрӹн кымда 
плодородный тӧремвлӓшкӹ ванжат (К а м п а н ь я^ Л а ц и у м). 
Седӹндон Италишты земледелилӓн условивлӓ Грециштыш гӹц 
яжорак ылыт. Кӱшнӹ ылшы кырык склонвлӓштӹ дӓ долины* 
влӓштӹ кӹтӹм вӓрвлӓ яжовлӓ ылыт. Италиштӹ климат яжо, 
Грециштыш дорцын влажный дӓ йонгатарак, а рекӓвлӓ— П ӧ  
дон Т и б р шукы вӹдӓн ылыт. Италия— плодородный сӓндӓ.)ӹк, 
шӹргӹдон паян.

Аппенинский полуостровым шукы племявлӓ населяенӹт.
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Северышты, По рекӓн долинышты, г а л л в л ӓ н  махань-шон 
племявлӓ ӹленӹт. Нӹнӹ гӹц югышкырак; полуостровын запад- 
ный частьышты, Э т р у р и я  ылын. Этрусквлӓ халан пасна 
общинывлӓдон ӹлень1т. Нӹнӹ южный Италиштыш дӓ Сидилиш- 
тыш греквлӓдон дӓ Северный Африкыштыш Карфаген халадон 
торгеен ӹленӹт. Тенгеок этрусквлӓ тангыжышты разбойничаен 
дӓ кравен каштыныт.

Этрусквлӓ пулӓ кого культурный уровеньыш шоныт. Ньшӹн 
яжон отделывайымы могильный склепвлӓ, хала стенявлӓн код- 
шывлӓ, художественный изделивлӓ: шии дӓ бронзын сосудвлӓ, 
рисункан вазывлӓ, украшенивлӓ, статуйвлӓ перегӓлт кодыныт.

Этрусквлӓн письменностьыштат ылын, нӹнӹ греческий алфа- 
витдон пользываенӹт. Но этрусквлӓн йӹлмӹм мӓ ана пӓлӹ. Се- 
дӹндон ученыйвлӓ этрусский надписьвлӓм лыдын кердӹт, но 
кӹзӹт эче нӹнӹн смыслым ак ынгылеп. Этрусквлӓ Италиштыш 
пиш шукердшӹ культурный народ ылыныт.

Этру.сквлӓ дорцын востокышкыла Дӓ югышкыла, п и"ӓ Срец- 
ний дӓ икманярым Южный Италим занимаен, и т а л .  л в л ӓ н  
шукы племявлӓ ӹленӹт. Лациумышты, Тибр рекӓн ӱл течениш- 
ты, л а т и н я н в л ӓ  ӹленӹт. Эче пакы югышкыла, Самниумын 
дӓ  Кампаньян сир тьгр областьвлӓштӹ, италийский кого племя 
с^а м н и т в л ӓ ь1ленӹт.

Восточный италиквлӓ кырыквлӓ лошты дӓ Адриатический 
тангыж тӹргъштӹ ьгленӹт. Нӹнӹ отсталый племявлӓ ылынытат 
нӹнӹн родовой бытышты пйш шукы веремӓ ылын дӓ халавлӓ 
уке ганьок ылыныт.

Этрусский гробницывлЗ.

И.59



Рим хала лимӓш.

 ̂ Этрусский кралшы.

Западный италик-латинянвлӓ дӓ кампанский самнитвлӓ куль- 
турныйрак племявлӓ ылыныт. Нӹнӹ Т и р р е н с к и й  т а , н г ы ж  
лишнӹ, торгейӹмӓш ир тӹнгӓлӓлтшӹ сир тӹр мычкы ӹленӹт. 
Тагынамок тиштӹ изи халавлӓ лиӓлтӹнӹт. Лациумышты напри- 
мер, таманяр лу халашты изи общинывлӓ ылыныт, нӹнӹ ';сою- 
зыш ушненӹт. Италин югышты г р е ч е с к и й  к о л о  н|и с тГв л ӓ 
ӹленӹт.

Лациумын халавлӓ лошты Р и м хала айырлал- 
тын. Рим хала пиш яжо вӓрӹштӹ! ылын; тӹдӹ 

судоходный Тибр рекӓ тӹрӹштӹ, тангыж гӹц иктӓ 25 кило- 
метрӓш вӓрӹштӹ, шӹм холм вӹлнӹ ыльш, седӹндон ти хала 
вӓрӹштӹ поселенивлӓ эче пиш когон шукердок ылыныт. Йӹр- 
жӹ Лациумын плодородный долина ылын. Тибр рекӓн устьеш-
ты пиш шукердшӹ веремӓ годшенок санзалым добываенӹт.
Поселенивлӓштӹ ӹлӹшӹвлӓ земледели пӓшӓм ӹштенӹт дӓ тор- 
геенӹт, а тӹшец пасна, рекӓвлӓштӹ, дӓ тангыж вӹлнӹ разбой- 
ничаен каштыныт. Вараракшы ти поселенивлӓ ик |;Римский об- 
щинышкы ушненӹт.

„ Рим лиӓлтмӹ гишӓн шайыштмы легенда пере- 
рим лим^ш^гиш н кодын. Троянский войнан геройвлӓ логӹц

иктӹтшӹ Э н е й  Троя яммы годым спасаялтын 
дӓ шукы каштмыжы паштек Лациумышкы миен пырен. Варажы

тиштӹ тӹдӹн эргӹжӹ А л ь- 
б а-Л он г а лӹмӓн халам ос- 
новаен, дӓ Энейын родшы 
тӹштӹ царствуен. Альба-Лон- 
гышты кок йӹгӹр ӓзӓ—Ри- 
мьш лишӓшлык основатель- 
влӓжӹ шачыныт. Нӹнӹ М арс 
йымын дӓ  кугижӓн ӹдӹрӹн? 
Р е я - С и л ь в и я н  эргӹвлӓэш  
шотлалтыныт. Ти веремӓн 
жестокий Амулий кугижӓ 
ылын, тидӹ Рея С ильвияаКанитолнйекий 9в9 пирй.
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ӓтяжӹм престол гӹц карангден. Кок йӹгӹр ӓзӓ шачмы гишӓн 
пӓлӹмӹкӹжӹ, Амулий ӹшкӹмжӹн властьшы верц лудӓш тӹн- 
гӓлӹн дӓ йӹгӹр ӓзӓвлӓм Тибр рекӓшкӹ шуэн колташ шуден. 
Ӓзӓвлӓм йогышы вӹд сирӹшкӹ намал лыктын. Нӹнӹн мӓгӹрӹм 
юкыш ӓвӓ пирӹ кыдал лӓктӹн. Нӹнӹлӓн тӹдӹ нима вредӓмӓт 
ӹштӹде, даже нӹньш ӹшкӹмжӹн шӹшержӹдон пукшаш тӹнгӓ- 
лӹн. Вара йӹгӹрвлӓм кугижӓн кӹтӧзӹвлӓ ужыныт, Нӹнӹ логӹц 
иктӹтшӹ ӓзӓвлӓм токыжы урдаш нӓлӹн дӓ нӹнӹлӓн Р о м у л  
дон Р е м  лӹмӹм пуэн. Кынам Ром ул  дон Рем кушкын шоныт, 
нӹнӹм пушташ цацышы жестокий Амулийлӓн нӹнӹ кусӹм пӧ- 
рӹ1ктенӹт: тӹдӹм нӹнӹ ороленӹт дӓ пуштыныт. Но Альба-Лон- 
гашты Ромул дон Рем ӹнештӹ ӹлеп ылын, нӹнӹ кӹтӧзӹвлӓ 
момы вӓреш халам строяш решенӹт. Халам строяш тӹнгӓлмӹ 
годым когыньышты лошты соредӓлмӓш тӓрвӓнен дӓ Ромул 
Ремым пуштын шуэн. У халам Ромул ӹшке лӹмжӹдон лӹмден 
(латинский йӹлмӹдон Рим хала лӹм „Рома“ лӹмдӓлтеш). Пре- 
дани семӹнь, тидӹ у эра якте 753 ин лиӓлтӹн. Ти год гӹц па- 
кыла римлянвлӓ ӹшкӹмӹштӹн летоисчисленим шотленӹт.

Рим хала пишок шукердӹ лин, тидӹ гишӓн римлянвлӓн ле- 
геьдывлӓ веле кодьш кердӹнӹт. Ти легенльилЧштӹ, греквлӓн 
ганьок, действуйышы лицовлӓжь! шӹренжок иымывлӓ ылыныт. 
Римлянвлӓн шукы йымы ылын. Нӹнӹ логӹц главныйвлӓэшӹжӹ: 
Ю п и т е р  (хӹдӹртӹгшӹн дӓ ва.^гынзышын йымы,благовлӓм пу- 
шы), тӹдӹн вӓтӹжӹ Ю .. н а (семьявлӓн покровительница), 
М а р с (войнан йымы) дӓ ...олывлӓӓт ылыныт.

64 §. Патрицийвлӓ дӓ плебейвлӓ. Сервий Туллий.

„ д Римышты пӹтӓриок родовой строй ылын. Город- 
атрацн вл . община п а  т р и ц и й в л ӓ  манмы Римын

коренной населени гӹц ылын. Каждый семьяшты вуйлалтышы 
ӓтя — „патер“ ылын, тӹшец ти лӹмжӹ лӓктӹн, тӹдӹн властыпы 

. пиш кого ылын: ӹшкӹмжӹн семьян членвлӓм ӓтяжӹ рабствы-
[ шкы вылшлаш дӓ дансе казняш правам имеен. Патриархальный
I стройын кодшывлӓ Рим .шты шукы веремӓ ылыныт.
I Патрицийвлӓн пӹтӓри андак землян частный собственность
I укц ылын. Земля цилӓ ӧбщинын собственность ылын дӓ тӹдӹм
1: о б'тц е с т в е н н ы й 3 е м л я маныныт. Пасна семьявлӓн усадь-

ба землявлӓ веле изи участоквлӓдӧн ылыныт (кавштавичӹ, сад).
Таманяр патрицианский семья р ӧ д ылыныт. 10 рӧд— к у р и й, 

10 курий — т р и б а  ылыныт. Цилӓжӹ кым триба ылын. Патри- 
цианский родвлӓн старейшинывлӓ с е н а т ылыныт, ӓль старей- 
шинывлӓн совет, тӹштӓкен 300 эдем ылын. Цилӓ взрослый 
пуэргӹвлӓ куриьь ӓ йӹде собранивлӓшкӹ погыненӹт, тӹштӹ! 
пиш керӓл вопросвлӓ решӓлтӹнӹт: вождьвлӓм айырымаш, вой- 
нам объявляйымаш, мирым заключайымаш. Римский община 
гӹц государствым ӹштӹмӓщ пиш когон шукердӹ лиӓлтӹн. Лиӓлт- 
щӹ государствым ялемян вождь, ӓль к у г и ж  ӓ вуйлалтен. 
Тӹдӹ войскам вуйлалтен, верховный судья дӓ ж рец  ылын.
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Плебейвлӓ Патрицианский родовой общинышты ылтымы 
Римын населенижым п л е б е й в л ӓ  маныныт. 

Тидӹ Римский общиныдон покоряйымы племявлӓ ылыныт.
Плебейвлӓ свободныйвлӓэш шотлалтыныт, но нӹнӹн граж- 

данский прававлӓштӹ уке ылын: Народный собраништы нӹнӹ 
участвуйыделыт, войскашты служыделыт, патрицийвлӓн религи- 
озный обрядвлӓшкӹ пыртымы ылтелыт; патрицийвлӓдон иӹнӹ 
лоштыш браквлӓӓт даже незаконныеш шотлалтыныт. Обществеи- 
ный землядон пользываяшат плебейвлӓ правам имейӹделыт.

Правадымы положени плебейвлӓм, айыртемӹнжок тӹдӹвлӓм, 
кыдывлӓ паен поспеенӹт, пиш пӹзӹртен. Когонжок плебейский 
беднотан положенижы лелӹ ылын, тӹдӹ земля чӹдӹ гншӓн дӓ 
долгвлӓ гишӓн страдаен. Срокышты долгым тӱлен шоктыдымы 
должникым кредитор арестуен дӓ цепь мычны тоныжы 60 кечӹ 
урден кердӹн. Тидӹ паштекӓт долгым тулен кердте гӹнь, дол- 
жникым рабствышкы вес сӓндӓлӹкӹш выжален колташ лиэш' 
ылын.

Плебейвлӓ гӹц пасна эче к л и е н т в л ӓ  ылыныт. Тидӹ сво- 
бодный эдемвлӓ ылыныт, нӹнӹ иктӓ-махань знатный ӓль паян 
римлянин гӹцзависимый лин, тӹдӹжӹм ти случайышты п а т р о н 
маныныт. Патрон ӹшке клиентшылан земля участокым пуэн, ӹш- 
кӹмжӹн положенижыдон клиентым поддернсиваен, а клиент тидӹ* 
гишӓн ӹшкӹмжӹн патронлан махань-шон услугывлӓ.м ӹштӹшӓш- 
лык ылын, а южнамжы тӹдӹлӓн ровотайышашлык ылын.

Клиентвлӓ, ти статян, пасна эдемвлӓ гӹц зависимый ылыныт, 
а плебейвлӓ—государство гӹц, нӹнӹлӓн государство шукы ве- 
ремӓ прававлӓм путе.
С ервийТуллийы н Ш у^ердшӹ веремӓн Римым пачелӓ-пачелӓ шӹм 

реформыжы. кугижӓ вуйлалтенӹт манын легенда шайыштеш.
Пӹтӓриш кугижӓжӹ Р о м у л  ылын. Кугижӓвлӓ 

годым долговой рабство ваштареш гражданский пра«авлӓ верц, 
земля верц плебейвлӓн кредӓлмӓш тӓрвӓнен. Поедани семӹнь, 
С е р в и й  Т у л л и й  кугижӓ у эра якте VI курымын плебейвлӓ- 
лӓн важный ылшы реформым ӹштен: ньшӹвлӓ войскашты слу- 
жаш  допускайымы линӹт дӓ нӹнӹлӓн икманяр политический 

, прававлӓм пумы лин. Сервий Туллий, Афиныштыш Солонлаок, 
Римын цилӓ населенижым (патрицийвлӓмӓт, плебейвлӓмӓт) вӹц 
имущественный разрядвлӓэш пайылен. Ти разрядвлӓм к л а с с в л ӓ  
маныныт. Вӹц класс лощты иктӹшкӓт пырыдымы гражданвлӓм 
п р о л е т а р  и й в л ӓ  („укеӓнвлӓ") маныныт. Каждый класс воин- 
влӓм определенный количествым шагалтышашлык ылын, дӓ ут- 

• ларак паянвлӓжӹ щукырак воиным шагалтенӹт.
Тидӹ гишӓнок сотнявлӓ ( ц е н т у р и в л ӓ )  йӹде воинвлӓн со- 

бранивлӓштӹ паянвлӓ шукырак голосвлӓм имеенӹт, дӓ нӹнӹ, 
икӹжӓк-иктӹштӹдон попен шӹнден, хоть кынамат собраништы 
перевесым имеенӹт.

. р р б Шӹмшӹ кугижӓ Т а р к в и н и й  Г о р д ы й  годым
ӹштӹмӓш™ кугижӓн власть ямын. Насиливлӓдон 'дЗ казнь- 

влӓдон тӹдӹ ӹшке ваштарешӹжӹ патриций-
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влӓн кого недовольствым вызываен, нинӹ у эра якте 510 ин вос- 
■станим тӓрвӓтенӹт дӓ тӹдӹм поктыл колтенӹт.

Тарквинийым поктыл колтымы паштек патрицийвлӓ государ- 
ствым управляйымашым ӹшке кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. Центуривлӓ 
йӹде эртӓрӹмӹ собранивлӓштӹ народ каждый ин патрицийвлӓ 
логӹц к о к к 0 н с у л ы м айырен. Консулвлӓ первиш кугижӓвлӓ 
•гӹц властьым чӹдӹм имеенӹт, вет нӹнӹ коктын ылыныт дӓ нӹнӹ- 
логӹц каждыйжы весӹлӓн ваштареш лин кердӹн. Тӹшец пасыа 
нӹнӹн должностьышты годаш срокдон ограничивайымы ылын, 
ти срок эртӹмӹкӹ, нӹнӹ проступкывлӓм ӓль преступленивлӓм 
ӹштенӹт гӹнь, консулвлӓм ответственностьышкы привлекаяш 
лиэш ылын. Поход годым веле консулвлӓн власть неограничен- 
ный ылын.

Тенгелӓнлӓ, республикышкы ванжымаш, патрицийвлӓн власть- 
ым эче когоракын цаткыдемден.

65 §. Патрицийвлӓн дӓ плебейвлӓн кредӓлмӓш.

,, „ Кугижӓн власть яммы паштек патрицийвлӓн дӓН ародный три- С г-г
бунвлӓ. плебейвлӓн кредӓлмаш эче когоэмӹн веле. Па-

тридийвлӓ тӹ веремӓэш населенин высший 
группа, аристократи ылыныт, нӹнӹ народым когон пӹзӹртенӹт.

Патрицийвлӓн пӹзӹртӹмӓшвлӓ гишӓн, предани семӹнь , пле- 
бейвлӓм совсемок Рим гӹц карангаш решенӹт дӓ Рим гӹцмӹн- 
дӹрнӹ агыл ылшы Священный кырыкышкы переселяялтыныт 
{у эра якте 494 и). Патрицийвлӓ лудӹн колтенӹт, вет плебей- 
влӓн кемӓш войскам когон слабкаэмдӓ ылын, дӓ кого уступкы- 
влӓм ӹштенӹт: плебейвлӓ ӹшлӓнӹштӹ осовын зашитниквлӓм— 
н а р о д н ы й  т р и б у н в л ӓ м  айыраш правам получаенӹт. 
Пӹтӓри трибунвлӓ коктын ылыныт, варажы нӹнӹн шот лу 
якте  шон.

Народный трибунвлӓ кого властьым получаенӹт; нӹнӹ кон- 
сулвлӓн дӓ вес должностной лицовлӓн хоть махань распоряже- 
ним (военный приказвлӓ гӹц пасна) цӓрен кердӹнӹт. Тидӹм 
ӹштӓш нӹнӹлӓн „вето“ шамакым веле келесӓш келеш ылын 
(уесо—ам шӱдӹ). Трибунын личность неприкосновенныеш шот- 
лалтын. Плебейлӓн хоть кынымат палшыкым пуаш манын, на- 
родный трибунвлӓ хала гӹц нигышкат кешӓшлык агылеп ылын, 
а’- нӹнӹн томашты каждый плебейлӓн йыдет-кечет пачмы ылын. 
Тенге гӹнят, трибун плебейвлӓн нрактикыштыжы советдон веле 
палшен кердӹн.

Римышты суд патрицийвлӓ кидешок кодын, а законвлӓ нигыш- 
тат сирӹмӹ агылеп дӓ обычай семӹнь веле суенӹтӓт, патриций- 
влӓ тидӹндоп ӹшкӹмӹштӹн интересышты семӹнь злоупотреб- 
ляен кердӹт ылын. Седӹндон народ законвлӓм сирӓш тергӓш 
тӹнгӓлӹн. Патрицийвлӓ шукы веремӓ ваштареш ылыныт, но 
остаткаэшӹжӹ уступаш принуждайымы линӹт. У эра якте 451 
ин лач патрицийвлӓ логӹц веле лу эдемӓн основын комиссим 
( д е ц е м в и р в л ӓ м )  айыренӹт. Ти комиссилӓн год мычкышты
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законвлӓм сирӓш поручайымы ылын. Но ик иштӹ комисси за -  
конвлӓм сирен шоктыде, дӓ 450 иэш вес децимвирвлӓм айыре- 
нӹт, ти гӓнӓжӹ пелжӹм плебейвлӓ логӹц айыренӹт. Кокшы 
комиссижы ровотам пӹтӓрен. Законвлӓм вӹргеньӹн 12 доскаэш 
пӹчкеден сирӹмӹ дӓ халап главный площадеш (ф о р у м е ш)' 
сӓкӹмӹ ылыныт.

XII таблицын законвлӓ плебейвлӓлӓн куштылтымашым чӹдӹ 
пуэнӹт. Патрицийвлӓ дон плебейвлӓ лошты браквлӓ первишӹ- 
лӓок запрещайымы ылыныт, жестокий долговой права ваштал- 
тыдеок кодын, долгвлӓн процентым веле изиш чӹдемдӹмӹ лин.

Седӹндон плебейвлӓ ӹшкӹмӹштӹн прававлӓ верц пакылаат 
кредӓлӹнӹт.

Народный трибунвлӓ Л и ц и н и й дон С е к с- 
Консулъскнй т и й  Народныйсобранилӓн техень законопроект-

В Л Я С Т Ь  Д а  З б М Л Я
верц  кр дӓлмӓш. ^лӓм предла! аеныт:

1. Иктӓт 500 югер1 гӹц большы обществен- 
яый землям имеен ак керд.

2. Консулвлӓ логӹц ик- 
тӹтшӹ плебей лишӓшлык.

Ти законвлӓ :огон важ- 
ныйвлӓ ылыныт, дӓ патри- 
цийвлӓ нинӹм ӹлӹмӓшӹш 
пыртымашты когон вашта- 
реш кредӓлӹнӹт. Ти зако- 
нопректвлӓэш „ветом" 1ӹш- 
тӓш нӹнӹ вес трибунвлӓм 
ӹшке векӹштӹ сӓрен шӹн- 
денӹт. Ти кредӓлмӓш лу и 
шывшылтын. Л у и пачелӓ 
плебейвлӓ Лициний дон 
Секстийым народный три- 
бунвлӓэш айыренӹт дӓ нӹ- 
нӹ кансдый инок ӹшкӹ- 
мӹштӹн законопроектыш- 
тӹм шӹнденӹт. Остатка- 
эшӹжӹ у эра якте 366 ин 
патрицийвлӓлӓн уступыктен 
кердӹнӹт. Лициний дон 
Секстиниян законопроект- 
влӓ принимайымы ылыныт, 
дӓ Секстиний пӹтӓриш нле- 
бейскнй консул лин.

Ти веремӓ кытлан пле- 
бейвлӓлӓн д и к т а т о р ы н  
должностьшат дӧступный 
лин. Диктатор государст- 

вылан пишок лелӹ минут ылмы годым веле назначаялтын. Се- 
натын постановлени семӹнь тӹдӹм выдающий гражданвлӓ ло- 

1 Югер—1/1 ш нӓрӹ.

164

Ликторвлӓ—римский консулын охрана.



гӹц ик консул назначен. Диктатор неограниченный военный дӓ 
гражданский властьым имеен, но 6 тӹлзеш веле. Ти срок эр- 
тӹмӹкӹ диктатор ӹшкӹмжӹн полномочивлӓм слагаен.

Римский государство ӹшкӹмжӹн границӓвлӓжӹм кымдаэм- 
дӹмӹкӹ, у дотжностьвлӓ линӹт. П р е т о р в л ӓ  суддон вуйлал- 
тенӹт, ц е ; ; р в л ӓ гражданвлӓм имущественный разрядвлӓэш 
пайыленӹт 'ӓ сенаторвлӓн спискывлӓм составляенӹт, э д и л в л ӓ  
Римым охрапяйымаш гишӓн дӓ тӹдӹм продовольс ■' '̂ '̂дон снаб- 
жайымаш гишӓн шытырланенӹт, к в е с т о р в л ӓ  осуд рст- 
венный казнадон заведываенӹт.

Пыт кредӓл шалгымдон плебейвлӓ цилӓ ти государственный 
должностьвлӓшкӹ пыраш лимӓшӹм получаенӹт. Ти веремӓ гӹц 
пакыла округвлӓ (трибавлӓ) йӹде лишӹ собранивлӓ кого значе- 
ниӓн линӹт. Тиштӹ плебейвлӓ шукы ылыпыт, дӓ седӹндон шукы 
вопросвлӓжӹмокнӹнӹ ӹшкӹмӹштӹн пользышкы решен кердӹнӹт. 

Плебейвлӓн Тенгелӓнлӓ, плебейвлӓ перви патрицийвлӓ ки-
сӹнгӹмӓш. дӹштӹ ылшы цилӓ тӹ государствеиный долж-

ностьвлӓм занимаяш правам получаенӹт. Долго-  
вой рабство пӹтӓрӹмӹ лин; у эра якте 326 ин законым лыкмы, 
ти закон семӹнь гражданвлӓм рабствышкы сӓрӓш цӓрӹмӹ.

Плебейский бедотан положени таманяррак куштылген. Цилӓ 
плебейвлӓок ӹнде политический прававлӓм получаенӹт. Тӹнге 
гӹнят, государствыдон управляйымашкы плебейвлӓн беднотам 
ак пыртеп ылын. Римышты государственный должностьвлӓштӹ 
тӓртеок ровотаенӹт, нӹным паян эдемвлӓ зеле занимаен кер- 
дӹнӹт, седӹндон беднота тӹшкӹ вӓрешт кердте. Изин-олен 
Римышты икманяр лу семья лӓктӹн, нӹнь! членвлӓштӹ поколе- 
ни гӹц поколеиишкы высший государственнын должностьвлӓш- 
кӹ— консулвлӓэш, преторвлӓэш, цензорвлӓэш дӓ мол долж- 
ностьвлӓшкӓт айыралтыныт. Рнмышты цилӓ главный должность-  
влӓм занимайышы, паян эде.м- 
влӓн ти у служилый аристо- 
кратим н о б и л ь в л ӓ  („но- 
б ил “~-знатный) маныныт.

Тӹнгелӓнлӓ, плебейвлӓ шу- 
кы прававлӓм добываенӹт гӹ- 
нят,  тӹщӹвлӓм НӸНӸ1 цилӓок 
ӹлӹмӓшьш! пыртен шоктыде- 
лыт, вет тидӹлӓнжӹ йӓрсӹм 
веремӓм дӓ оксам имейӓш ке- 
л еш  ылын.

66 §. Италим воюен  
нӓлмӓшвлӓ.

Римский государство кӧр- 
г ь ш т ӹ  патрицийвлӓ дон пле- 
■бейвлӓ лошты пиш кого кре-
дӓлмӓш кеен гӹнят, Рим Ита- Куштылгын вооружаялтшы римский 
лим ИЗИ Н -0Л 6Н  В 0Ю 6Н  нӓлӹн. воии—пращник.
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Воюен_ нӓлмӓшвлӓжӹ пӹтӓриок патрицийвлӓлӓн дӓ паян пле- 
бейвлӓлӓн келеш ылын, вет нӹнӹлӓн покоряйымы народвлӓн 
землям хватен нӓлӓш лимӓшӹм пуэнӹт. Но нлебейский бедно- 
тажат землян частьшым получаен. Теве малын римский хре- 
сӓньвлӓ войскашты охотадон служенӹт,  дӓ ти хресӓньвлӓн,  
кидвлӓдон кокшӱдӹ и лошты почти цилӓ Италим воюен нӓлмӹ 
ылын.

У эра якте V курымын римлянвлӓ пашкуды народвлӓдон 
шукы войнам ӹштенӹт. Ти войнавлӓ ылмыдон рнмлянвлӓ Тиб- 
рын ӱл течеништыш вургымла сиржӹм этрускывлӓ гӹц хватен. 
нӓлӹнӹт.

У эра якте IV курым тӹнгӓлтӹшӹн По рекӓн 
долина гӹц Этруришкы г а л л в л ӓ тӓрвӓненӹт- 
Этр^урим эртӹмӹкӹ, нӹнӹ Рим вӹкӓт нападае- 

нӹт. У эра якте 390 ин галлвлӓ римский армим шин шӓлӓтенӹт 
дӓ, ӹлӹшӹвлӓдон кодымы Римым хватьымыкы, тӹдӹм почти 
цилӓ пыдыртенӹт. Б1рвезӹ эдемвлӓн изи отряд веле пыраш ли- 
тӹмӹ римский кремлеш—К а н и т о л и э ш  шӹлӹн кодын, ма- 
нын предани попа. Галлвлӓ Капитолийым приступдон нӓлӓш

Галлвлӓн
нашестви.

Самяитский воинвлӓ.

цаценӹт дӓ кердтелыт.  Тӹнӓм галлвлӓ тӹдӹм осаждаенӹт.  Икӓ-  
нӓ йыдым нӹнӹн отрядышты Капитолин тура стеня мычкы йы- 
вырт кузаш тӹнгӓлӹн. Галлвлӓ пиш олен каштынытат, нӹнӹм 
иктӓт колте.  Ик галл даже кӱшкӹ вӹкок кузен шоктен ылын. 
Но  ти моментын комбывлӓ пиш кого шумы'м дӓ юкым тӓрвӓ-  
тенӹт,  ти комбывлӓжӹ Юнона богинялӓн посвящайымы ылыныт 
дӓ седӹндонок Капитолийский храмышты ылыныт. Римлянвлӓ- 
шижӹн колтенӹт дӓ галлийский отряд хӓлӓ ӱлӹкӹ кӹшкенӹт- 
Тишецӹн „комбывлӓ Римым спасаенӹт“ манмы шая лӓктӹн. ^
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Римлянвлӓ гӹц кого выкупым 1000 кӹрвенгӓ! шӧртним полу- 
чайымыкы, галлвлӓ мӹнгеш кенӹт. Но варажат, халам- нӓлӹн- 
жӹ кердтелыт гӹнят, римский территоришкы таманяр гӓнӓ на- 
падаенӹт. Галльский разгром паштек Римым у гӹц строенӹт 
дӓ когон укрепляенӹт. |

Латинский ^  курым покшал кытлан римлянвлӓ
война. южный Лациум гӹц воинственный в о л ь с к -

в л ӓ н племям поктыл колтенӹт дӓ литинский 
халавлӓдон союзым ӹштенӹт. Но латинский союзниквлӓ рим- 
лянвлӓн пӹзьхртӹмӓшвлӓдон довольный ылтелыт дӓ у эра якте 
340 ин восстаним тӓрвӓтенӹт,  консулвлӓ логӹщ иктӹм дӓ сена- 
торвлӓн пелжӹмок латинянвлӓ логӹц айыраш тергенӹт.

Рим ти восстаним темден шуэн, Латинский союзым шӓлӓ- 
тен колтымы ылын, дӓ ылшы союзниквлӓ Римлӓн подчиняялт- 
шӓшлык ылыныт.

Самнитский лель1 дӓ значительный война, кыдым Рим
война^влӓ”" У ЭР® курымын дӓ III курым тӹнгӓлтӹ-

шӹн виден, с а м н и т в л ӓ д о н  ылын. Тӹ война 
паян дӓ плодородный Кампанья область гишӓн тӹнгӓлӓлтӹн дӓ 
перерыввлӓдон у эра якте 327 и гӹц 290 и якте шывшылтын. 
Война тьшгӓлмӹ годым римлянвлӓ лелӹ пораженим тырхенӹт.  
Римский арми шӹргӓн К а в д и н с к и й  ущельешты самнитвлӓ- 
дои ӓрен нӓлмь! ылын дӓ позорный условивлӓдон сдаялтын. Рим- 
лянвлӓ „иго в а ш т“ лӓкшӓшлык ылыныт: земляшкӹ кок копьем 
шыралыныт,  кымшыжым кӱшӓн тореш ялштенӹт; оружидӹмӹ 
римский воинвлӓ иктьш-иктӹн кӧпьевлӓ лодон врагвлӓн мыскы- 
леп ваштылмы лошты кешӓшлык ылыпыт.

Ти периодын римлянвлӓ эче ть1лецӓт когон лелӹ полӧже- 
ништы линьхт, нӹнь! ваштареш этрускывлӓӓт дӓ галлвлӓӓт ша- 
галыныт. Но ти племявлӓ иквӓреш цат пижшӹ ылтелыт, дӓ 
Рим, остаткажым, сӹнгӹшеш лӓктӹн.

Самнитвлӓм шукыжымок Римын союзниквлӓш сӓрӹмӹ. Ва- 
раракшы Рим ӹшлӓнжӹ северный Этруримӓт подчиняен. Ти 
войнавлӓ паштек цилӓ Средний Италия дӓ Северный частьшы 
рнмлянвлӓн кидӹштӹ ылыныт.

Италин югышты ылшы греческий халавлӓ логӹц 
влИ *^*<^Ю^ный' силан дӓ паян хала Т а р е н т ылын. Средний 
^^'италим  п *ко- Италим воюен нӓлмӹкӹ римлянвлӓ нинӹдон вой- 

ряйы м аш . нам тӹнгӓлӹнӹт. Тарентинецвлӓ эпирский куги- 
жӓм П и р р ы м палшаш ӱжӹнӹт.  Тӹдӹчестьым 

яратышы эдем, Александр Македонскийын подвигвлӓ гишӓн меч- 
тайышы ылын. Тӹдӹ Тарентлӓн палшаш охотан согласаен дӓ 
у эра якте 280 ин шошым Италишкы миэн. Тӹдӹн сага арми- 
жӹ 20 тӹжем эдемӓн пехота, 3 тӹжем эдемӓн конница, дӓ тӹн- 
геок боевой слонвлӓ шукы ылыныт.

Пӹтӓриш шиэдӓлмӓш годымок римлянвлӓ шин шумы линӹт. 
Тӹнӓм эче нӹнӹ боевой слонвлӓдон, кыдывлӓ гӹц римский 
конница лӱдӹн, кредӓл мыштыделыт.

* Ринский кӹрвенгӓштӹ средпий шотлен 273 грамм нӓрӹ.
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Вес инжӹ римлянвлӓ Пирр- 
дон эче угӹц ваш линӹт, Шиэ- 
дӓлмӓш пнш когон упорный 
ылын дӓ тӹдӹ кок кечӹ шыв- 
шылтын. Римлянвлӓ эчеӓт Ш И ”  
шумы линӹт, но Пиррат техе; 
кого ямдымашым ӹштен, тӹдӹ 
сӹгӹрӓл колтен вӓк: „Эче ик 
техень сӹнгӹмӓш лимӹкӹ— 
мӹньӹн большы воинвлӓэмӓт 
ак кодеп1“ (Тишецӹн „Пиррын 
сӹнгӹмӓш® манмы шая лӓктӹн).

Римдон война пиш кужын 
шывшылтшы лимӹм Пирр ын- 
гылен; Пиррын силажы чӹдем 
миэн. Седӹндон тӹдӹ икманяр 
веремӓэш Италия гӹц карангаш 
решен дӓ Сицилиш воюяш кеен. 
Тӹдӹ Италишкы эче угӹц ми- 
мӹкӹжӹ, римлянвлӓ силаштым 
погенӹт дӓ тӹдӹм совсемӧк 
шин шуэньгт.

Тидӹ паштек римлянвлӓлӓн 
цилӓ Южный Италим нӓлӓш ни- 
ма труднажат  уке ылын. Апен-

нинский полуостров хӓлӓ, По рекӓн долина гӹц пасна, ӹнде 
цилӓ Римын кидӹш ванжен.

Пирр—эпирский кугижӓ.

67 §. Римский войска. Италия Римын власть кидӹштӹ.

^ „ Рим ӹшкӹмжӹн яжон организованный дӓ тӹ-гИМСКИИ воискэ. нӓмшӹ веремӓн пиш яжон вооруженный арми- 
жӹдон шӹренок сӹнгӹшеш лӓктӹн.

Римский армин главный частьшы шукыжок хресӓньвлӓ л'о 
гӹц погымы лелӹн вооружайымы пехота ылын, Пехотинецвлӓ 
кок тӹрӓн мечдон дӓ кӹшкӹлтмӹ кужы копьедон снабжайымы 
ылыныт. Нӹнӹн защитышты: панцырь. шлем дӓ кого щитылын.  
Арми таманяр л е г и о н в л ӓ  гӹц (полквлӓ гӹц) ылын. Каждый 
легионышты, лелӹн вооружайымы пехота гӹц пасна, опреде- 
ленный числа куштылгын вооружайымы пехотинецвлӓ дӓ всад- 
никвлӓ ылыныт.

Бой годьш легион кым боевой линиэш строялтын.  Пӹтӓриш 
линишты сӓмӹрӹк воинвлӓ ылыныт, • кокшышты—-тӹлец ӹлӓл- 
шӹрӓквлӓ дӓ кымшышты—сек онытный дӓ закаленный воинвлӓ 
ылыныт. Сожок бойвлӓм легионвлӓн фронт анзылны шалгышы 
куштылгын вооружайымы пехотинецвлӓ тӹпгӓлӹнӹт. Противник 
нӹнӹм цӓктӓрӓш тӹнгӓлмӹкӹ, нӹнӹ цӓкненӹт, дӓ бойыш пӹтӓ- 
риш лини пырен. Пӹтӓриок воинвлӓ противниквлӓ вӹкӹ ӹш-
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кӹмӹштӹн кӹшкӹлтмӹ кужы копьеш- 
тым кӹшкенӹт. Щитвлӓэш пижӹншӹц- 
мӹкӹ, копьевлӓ ӹшке лелӹцӹштӹдон 
ӱлӹкӹлӓ шывшыныт дӓ противниклӓн 
тӹдӹндон свободнан действуяш волям 
путелыт.  Тидӹ паштек мечвлӓдон ру- 
копашный бой тӹнгӓлӓлтӹн.

Пӹтӓриш лини слабкаэмӓш тӹнгӓл- 
мӹкӹ, бойышкы кокшы линим пырте- 
нӹт, дӓ самой решительный моментӹн 
веле кымшы лини пырен.

Легионвлӓштӹ римский гражданвлӓ 
веле служенӹт.  Римлӓн подчиняялтшы 
общинывлӓ (союзник манмывлӓ) вспо- 
могательный войскавлӓм, шагалтенӹт.
Каждый римский легионлан 6 тӹжем 
нӓр союзник полагаен ылын.

Римский армишты у к-
"гГ р Г  В о ё Г ы Г  Р ^ я й ы м ь. л а- 

механизмвлӓ. 1 6 р ь пиш важный ро- 
лян ылын. Поход  годым 

римский войска шалгым вӓреш соок 
лагерьым ӹштен. Тӹдӹ обычно кырык 
тӹреш ӹштен дӓ лагерьжы прямо- 
угольник форман ылын. Лагерь йӹр 
келгӹ канавам капаенӹт. Нӹл велнӓт 
лӓкмӹ вӓрвлӓ ылыныт. Лагерь кӧргӹштӹ палаткывлӓ ылыныт. 
Каждый войскан часть лагерьышты ӹшкӹ.мжӹн определенный 
вӓрӹм имеен. Лагерь  покшалны площадь ылын, тӹштӹ полко- 
водецын палаткыжы шалген. Тӹшток жертвенник шалген, дӓ 
собранилӓн вӓр ылын.

Римлянвлӓ укрепляйымы лагерьым ӹштен мыштымыштыдон 
шукы сраженишты сӹнгӹшеш кодыныт дӓ шукы пораженивлӓ 
гӹц каранг кердӹнӹт.

Римский армишты, греквлӓн дӓ македонянвлӓн ганьок, шу- 
кы статян механический приспособленивлӓ ылыныт: катапульт- 
влӓ— пикшвлӓм кӹшкӓш; баллиствлӓ—кӱвлӓм дӓ кого пикшвлӓм 
кӹшкӓш; пу гӹц ӹштӹмӹ подвижной кого башнявлӓ, тидӹвлӓм 
осаждайымы халан стеня докы шывштен миӓт ылын; штурмвлӓ 
годым осаждайышывлӓм леведшӹ махань-шон навесвлӓ; кре- 
постьын дӓ халан стенявлӓм пыдырташ таранвлӓ дӓ молат ылыныт.

Италин иктӓ-махань областьым воюен нӓлмӹкӹ,
Общественный римлянвлӓ кым пайышты ик пай земляжӹм го- ныр. Италим .. , , 1
подчиняйымаш. сударствын пользыш шывшын нӓлӹнӹт. Шыв-

шын нӓлмӹ земля о б щ е с т в е н н ы й н ы-
р ы ш  (а§ег риЫ^чиз) сӓрнӓлтӹн. Тӹдӹн ик частьшы цилӓ римский
гражданвлӓлӓн общий пользывайымашкы пумы лин, весӹжӹ—
незер гражданвлӓлӓн тыгыдын пайылымашкы кен, кымшыжы—
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выжалалтын. Шӹренжок ти земля знатьын кидӹш попазен. Се- 
дӹндон общественный ныр верц народ дон знать лошты шу- [
кердшӹ веремӓ годшенок кредӓлмӓш кеен. \

Воюен нӓлмь! областьвлӓштӹш населенидон Рим ик статян :•
агыл поступаен: Италин кыды-тидӹ покоряйымы халавлӓ пол- (
ный гражданство прававлӓм получаенӹт; вес халавлӓштӹш |
ӹлӹшӹшлӓ прававлӓ гӹц лишайымы ылыныт дӓ Римский народ-  ^
ный собранивлӓштӹ голосдон пользывайыделыт.  Римлӓн власт- 1
вуяш куштылгы лижӹ манын, а покоряйымы народвлӓлӓн ӹшке 
лоштышты попен шокташ дӓ общий восстаним тӓрвӓтӓш труд- 
на лижӹ манын нӹнӹ, тӹдӹлӓн техень покоряйымывлӓ лошты 
айырымашым ӹштенӹт. „Айыры дӓ властвуйы"— римский по- 
литикын техень правило ылын.

Италин покоряйымы шукы племявлӓжӹмок с о ю з н и к в л ӓ  
маныныт. Римлянвлӓ нӹнӹлӓн внутренний устройствым перегӓш 
правам пуэнӹт, но союзниквлӓн цилӓ внещний делавлӓштӹ Ри- 
мын кидӹштӹ ылыныт. Союзниквлӓ римский армишкӹ вспомо- 
гательный войскавлӓм шагалтенӹт. Налогвлӓм нӹнӹ1, Италин 
цилӓ молы ӹ1Лӹшӹвлӓлӓок, тӱлӹделыт.

Тенгелӓнлӓ, дисциплинан цаткыды арми дӓ („айыры дӓ власт- 
вуйы“)хитрый политикыдон,Рим союзниквлӓм колыштарен урден.

68 §. Римлянвлӓн религи.

Шиик! ЙКТМК1ТГЯН Природа гишӓн первобытный статян шанымашвлӓ рим- 
ӹнянӹмӓш ляивлӓм йымывлӓн ӹнянБ^мӓшкӹ нӓлӹн миэнӹт. Почти 

каждый предмет дӓ явлени ӹшкӹмжӹн йымым имеенӹт.
Рекӓ, шӹргӹ, корны, вацак йымывлӓ дӓ молы йымывлӓӓт ылыныт. Земляш 
шумы пӹрцӹ ӹшкӹмжӹн пасна йымым имеен: кушшы киндӹ вуйы.м вес йымы 
вуйлалтен, пеледшӹ вуйым—кымшы, поспейӹшӹ вуйым—нӹлӹмшӹ. Ӓзӓн 
ӹлӹмӓшӹм 43 йымы управляенӹт: шачын вацшын пӹтӓриш сӹнгӹрӓлмӹн йымы 
ылын, шипкӓ йыыы, ӓзӓн ӹндекш кечӹжӹи йымы дӓ молы йымывлӓӓт ылыныт.
Каждый семья ӹшкӹмжӹн покровитель-предкывлӓн шӱлӹшӹм почитаен. Ти 
пуры семейный шӱлӹшвлӓм л а р в л ӓ  маныныт. Нӹнӹн изображеништӹ 
пӧртӹштӹш вацак лишнӹ изи шкафышты шалген. Се.мья качмы годым, лар- 
влӓн изображени анзыланат изи цӓшкӓэш качкышым шӹнденӹт. Семейный' 
праздниквлӓ годым ларвлӓм пеледӹшвлӓдон украшаенӹт. Тонышы йымывлӓн 
шотыш п е II а т в л ӓ—кладовой дӓ семейный очаг йымывлӓ пыренӹт.

Римлянвлӓн общий йымывлӓӓт первиок линӹт, например Я п у  с—амасавлӓн„ 
капкан дӓ цилӓ дела тӹнгӓлтӹшӹн йымы, В е с т  а—вацакын богиня дӓ молы- 
нат. Древний Римышты сек кого йымывлӓэш 10 п и т е р, Ю н о п а, М а р с дӓ 
К в и р II н шотлалтыныт. Юпитер главный йымеш шотлалтын, тӹдӹ землялӓн 
плодородим пуэн дӓ земляшкӹ свитым, юрым, валгынзышым, хӹдӹртӹшӹм 
колтен. Марс дон Квирин война йымывлӓ ылыныт; Юнона, Юпитерын супруг- 
шы, бракын дӓ семья лошты ӹлӹмӓшӹн покровительница ылын.

Религиочный Римлянвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ религиозный обрядвлӓ кого ро-
обоялвлӓ ылыаыт. Точно пӓлӓш келеш ылын. Тӹдӹ ӓль вес

орядвла. случайышкы махань йымы докы обращайымла, тӹнӓм ма-
хань шамаквлӓм попымла, махань обетвлӓм пумыла ӓль махань жертвавлӓм 
кандымла, точно пӓлӓш келеш ылын. йзи самыньок цилӓ делам портен кер- 
деш манын римлянвлӓ шотленӹт. Тӹнге гӹнят, случай годым ӹшке йымыш- 
тым алталаш тидӹ ӓптӹртӹде. Например, жертвашкы 30 вуйым (вольыкым 
шанаш келеш ылын) каидаш сӧренӹт гӹнь, то ти вуйвлӓм макы вуйвлӓдон 
вашталташ лиэш ылын.
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Ж оеивлӓ Гвече- ■' '̂■' м̂ский религин техень характер годым жрецвтӓ кого 
ский п ё л и г и н '  ылыныт. Нӹнӹ махань-шон коллегивлӓшкӹ (союз-

в л и я н и ж ы  влӓшкӹ) ушненӹт. Сек важиыйвлӓжӹ п о н т и ф н к в л ӓ— 
' ■ судсбаый законвлӓм дӓ обычайвлӓм толковайышывлӓ ылы-

ныт. Понтификвлӓ тенгеок ма.хань кечӹвлӓ общесгвенный делавлӓм ӹштӓш 
благоприятныйвлӓ ылыныт, а маханьвлӓблагоприятный агылеп ылын, определяе- 
нӹт. Нӹнӹн кндӹштӹ кале 1̂ дарь ылын, ти 
календарьжы Римышты пӹтӓри пиш сложный 
дӓ путыен шӹндӹмӹ ылын.

Вес жрецвлӓжӹ вуйта йымывлӓн вольым 
пӓленӹп', ТӸ1ДӸНД0 Н запи.маенӹт. Иктӹвлӓжӹ 
тияӹм кеквлӓ чонгештӹмдон ӹштенӹт, весӹ- 
влӓжӹ—жертваш кандымы вольыквлӓн кӧргӹ 
хирсӹдон. В е с т а л к ы в л  ӓ —В е с т а бо- 
гинян жрецвлӓ кого уваженишгы ылыныт.
Нӹнӹ нигиам йӧрӹдӹмӹ тылым Вестан ал- 
тарьышты урдышашлык ылыныт дӓ 30 имыч- 
кы марлан кете ӹлӓш обетым пуэнӹт. Вес- 
талкывлӓ лошты иктӓжӹ тиобетым нарушаен 
гӹнь, тӹдӹм живойымок земляш капаеа пиш- 
тенӹт.

У зра якте IV курым гӹц римлянвлӓ Кам- 
паньен греквлӓдон дӓ Южный Италидон яжон 
ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт. Римский религишкы ко- 
горакын развитой греческий ре.яиги кого 
влияним пуаш тӹнгӓлеш. Пӹгӓри рпмлянзлӓ 
эдеы статян йымывлӓм представляйыделыт.
Теве, папримег), Марсым копье статяным из- 
ображаенӹт; Юпитерым—кӱн пикш статяиым.
Варажы греческий влиянндон эдем статяп 
образаи пӹтӓриш йымывлӓштӹ лӓктӹвӹт.
Седӹндоп ӹшкӹмӹштьш мифологпштым, В?с
семӹньжы йымквлӓ Гишӓн рассказвлӓм, ри.члянвлӓ. греческий образецвлӓ се ■ 
мӹнь сиреяӹт.

Римышты изии-олен греческий мифвлӓ дӓ легендывлӓ лӓктӹн миӓт, напри- 
мер Г е р к у л е с  (Геракл) гишӓи дӓ молы йымывлӓ дон геройвлӓ гишӓн. 
1'речсский 0()ычай семӹнь, йымывлӓм эдемвлӓ статяным представляяш тӹнгӓ- 
лӹнӹт, Нӹнӹн нзображенивлӓм ӹштӓт. Римский религишты у, греческий йы- 
мывлӓ лӓктӹнӹт, йапример, А п п  о л  л о н йымы. Римский вес йымывлӓӓт 
греческий статянвлӓдон иканьвлӓ лиӓш тӹнгӓлӹт. Главный римский Юпитер 
йымы Вавс йымыдон икань лиэш. Юнона—Герадов, Минерва—Афинадон дӓ 
молат.

Римлянвлӓ греквлӓ гзньок, природын явленивлӓм дӓ эдемвлӓи ӹлӹмӓшӹм 
научно келесен пуэн эче мыштыделыт. Цилӓжок йымывлӓн вольы гӹцзависи- 
мый ылмыла нӹнӹлӓн чучын.

Весталка^

II. ИТАЛИЯ ГӸЦ ӦРДӸШТӸ РИМЫН ВОЮЕН НӒЛМӒШВЛӒ. 

69 §. Пунический^ пӹтӓриш война (у эра якте 264—241 ивлӓ).

Карфаген. Северный Африкышты, кӹзӹтшӹ Т у н и с ы ш- 
т ы ,  К а р ф а г е н  хала ылын. Шукердшӹ вере- 

мӓн финикийский Тир хала гӹц лӓкшӹвлӓ тӹдӹм ӹштенӹт. У 
эра якте III курымын Карфаген Средиземный тангыжыштыш 
сек паян дӓ могущественный хала ылын. Тӹдӹн купецвлӓжӹ

1 Рим дон Карфаген лоштыш войнавлӓм пунический маныт, латинский 
„пуни“ шамак гӹц лин, вес статянжы финикнянвлӓ.
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Африкын цилӓ северный сир мычкы, Синилишты, Сардинышты, 
Корсикышты дӓ Испаништы торговой поселенивлӓм имеенӹт. 
Смелый карфагенский ыореплавательвлӓжӹ даже Атлантический 
океанышкат лӓктӹнӹт.

Карфагенын силан военный флотшы ылын. Тӹдӹн моряквлӓ
опытный дӓ смелый ылмыштыдон айырлалтыныт.Карфагеняквлӓ
тӹнгеок кого армим имеенӹт.

Пӹтӓри Рим дон Карфаген дружеский отноше-
Войнан^п^ичины- ништы ылыныт. Но Рим силан лин мимӹ семӹнь,

тӹдӹн аппетитшы кушкын миэн. Римский зем-
левладелецвлӓ дӓ купецвлӓн внимаништым плодородный Сици-
лия аздарен.  Ти островын шукы частьшок тӹ веремӓн карфа-
генын ылын, а тӹдӹн восточный сир тӹрӹштӹжӹ Кар4'агендон
дӓ ӹшке лоштыштат шӹдӹн ӹлӹшӹ греческий халавлӓ ылы-
ныт. Римлянвлӓ ти кредӓлмӓш лошкы пыренӹт дӓ римский от-
ряд М е с  с а н у (кӹзӹт М е с с н н а) халам хватен. Тӹнӓм
карфагенский правительство у эра якте 264 ин Римлӓн войнам
обълвляен.  Карфаген дон Рчм лошты пукический пӹтӓриш вой-
на тенге тӹнгӓлӓлтӹн.

Сиракузянзлӓдон союзым ӹштӹмдон римлянвлӓ
Сицилим хватьы- тангыж лишнӹш крепостьвлӓ гӹц пасна почти 
маш да флотым •• г> .. ..
сооружайымаш. Д ила Сицилим хватен кердыныт. Тангыж вӹлнӹ

карфагенский флот господствуенӓт,  тӹ крепосгь-
влӓжӹ карфагенянвлӓн жидеш кодыныт.

Карфагеным пӹтӓренок сӹнгӓш Римлӓн силан флот келеш 
ылын, а римлянвлӓжӹн изн судновлӓ веле ылыныт, нӹнӹ карфа- 
генянвлӓн вӹц палубан кого корабльвлӓдон кредӓл кердтелыт.

3ш

Римский вэенный корабль.
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[ Римлянвлӓ судновлӓм строяш тӹнгӓлӹнӹт дӓ нк и мычкыштьг
■ 120 кого корабльым строенӹт. Тӹлец паска, ик технический при-

способленим тумаен лыктыныт: корабльвлӓштӹ ньшӹ крӱк мы-
I чашан перекидной кӹвервлӓм ӹштенӹт (нӹнӹм „воронвлӓ" ма-
[ ныныт). Бой годым судновлӓ иктӹ весӹштӹ докы лишеммӹкӹ,
I „воронвлӓм“ колтенӹт дӓ неприятельын корабльы бортеш ыды-
I ралтаренӹт дӓ римский воинвлӓ тн кӹвервлӓ мычкы противни-
? кын палубыщ ванженӹт. Тӹштӓкен бой тӹнгӓлӓлтӹн дӓ испы-
I танный римский пехота карфагенянвлӓм сӹнген.
' Перекидной кӹвервлӓм применяйымдон римский флот у эра
|; якте 260 ин Сицилин северный сир тӹрӹштӹ карфагенский
' флотаон кредӓлмӓштӹ пӹтӓриш кого сӹнгӹмӓшӹм ӹштен.
1; Ти сӹнгӹмӓш паштек римский сенат войнам

Африкышты рим- Африкыш вашташ решен. Ти цельдон когофло-  ; лянвлан пора- .. „ ^Е жени. погеныт дӓ у эра якте 256 ин шошым
тӹдӹм Африкын сир тӹрвлӓш тӓрвӓтенӹт. Рим- 

ский арми Карфаген гӹц мьшдӹрнӹ агыл лӓктӹн. Римлянвлӓ 
тӹшӓкок карфагенский территорим краваш тӹнгӓлӹнӹт: 20тӹ ж е-  
мӓт утла пленныйвлӓм Италишкы колтенӹт дӓ рабвлӓш сӓртенӹт.

Но шукыштат агыл хресӓньвлӓ (Африкышты римский арми- 
жы шукынсок хресӓньвлӓ ылыныт), хозяйствашты разоряялтеш 
манын, токышты колташ тергӓш тӹнгӓлӹнӹт, Сенатлан нӹньш 
тергьшӓшӹштӹм удовлетворяяш вӓрештӹн. Африкеш консул 
Р е 1 у л командывайымы изи армим веле коденӹт.

Регул Карфаген гьщ мӹндӹрнок агыл нимат ӹштӹдеок шал- 
гым лошты (когон укрепляйымы халам осаждаяш тӹдӹн арми- 
жы утла чӹдӹ эдемӓн ылын), карфагенянвлӓ н у м и д и й ц ы в л ӓ  
логӹц (Африкышты — Н у м и д и ш т ы  ӹлӹшӹвлӓ) дӓ греквлӓ 
логӹц шукы эдемӹм тӓрленӹт. Ти силавлӓдон нӹнӹ римский 
армилӓн решительный пораженим ӹштенӹт. Римлянвлӓм шу- 
кыжымок пуштыныт, частьшы пленыш попазеныт, тӹ шотышты 
Регул ӹшкежӓт попазен. Только когоок агыл римский отряд, 
веле ытлен кердӹн.
„ ,, ,, .. Но  война тӹшӓк эче пӹтӹде дӓ сӹнгӹшӓш кокВойна пӹтӹмӓш. „ „векӓт вашталтышла ванжен мимӹдон воина шу-
кы шывшылтын. Остаткажым, у эран 241 ин римский флот  Си-
цилин западный сир тӹр доны карфагенский флотлан кого по-
жареним ӹштен. Ти шиэдӓлмӓш войнам пӹтӓрен.

Мирный договор семӹнь 241 ин римлянвлӓлӓн Карфаген Си-
цилиштыш ӹшке владенивлӓнсӹм пуэн дӓ кого контрибуцим тулӹ-
шӓшлык ылын. Сицилим римский п р ӧ в и н ц и э ш  объявляйы-
мы ылын (Италия гӹц ӧрдӹштӹш областьвлӓм Римдон воюен
нӓлмӹ провинцивлӓ манаш тӹнгӓлӹнӹт). Тӹлец пасна, Корсика
дон Сардиния островвлӓӓт Карфаген кидеш кодте.

Войва цӓрнӹмӹкӹ Карфагенышты недоволь-
Карфагенышты ( . . р з д  тӓрванет кен. Тӓрлӹмӹвлӓлӓн карфагенски
^ди^рабвДӓ^н” правительство жалованьем тӱлӹдеӓт, нӹнӹ вос-

восстани. станйм тӓрвӓтенӹт. Нӹнӹ сага рабвлӓ дӓ Кар-
фагеныштыш африканский подданныйвлӓ пижӹ-
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вӹт,  Восстани кым иӓт утла шывшылтын. Восставшийвлӓ вашта- 
реш шалгышы карфагенский армим вуйлалташ способный пол- |
ководецым — молода Г а м и л ь к а р ы м шагалтымыкы веле
восстаним сӹнген кердӹнӹт.

Сицилия гӹц, Сардиния гӹц дӓ Корсика гӹц 
Испаним К асф а- лишаялтмыкы, карфагенский купецвлӓ ӹшкӹ-

Г с Н Н  •• •• т у__________________ _нӓлмӓш. мыштӹн ядмыштым Испаништы пакыла воюен |
нӓлмӓшвлӓдон пӧрӹктӓш сӧренӹт ылын, тӹш- 

тӹжӹ южный сир тӹр тагынамшенок нӹнӹн ылын. Тй сӓндӓлӹк 
шидон паян ылын, дӓ тӹштӹ воинственный племявлӓ ӹленӹт, 
нӹнӹ логӹц карфагенянвлӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ войскам поген кер- 
д ӹ т  ылын.

Испани воюен нӓлмӓшӹм Гамилькар ӹштен шоктен, тьщӹм 
„Барка“, вес семӹньжь! „валгынзыш“ маныныт. Гамилькар Испа- 
ништы кӓндӓкш и ӹлен дӓ Корфагенын владенивлӓм ть1штӹ кы- 
мдан шӓрен. Гамилькар Испанишкы ӹшке сагажы ӹндекш иӓш |
эррӹжьгм Ганнибалым нӓлӹн, Гамилькар кемӹжӹ анзыц эргӹ- 
жӹм жертвенник докы виден миэн дӓ соэшок римский народын 
врагшы лиэш манын клятвам пуаш заставен, манын попат.

Испаништы Гамилькар испанский храбрый племявлӓдон к р е - . 
дӓлмӓшеш ямын.

Ганнибал Ганнибаллан 26 и шомыкы, испанский ар^ми 
Римдон кредӓлмӓштӹ тьщӹм ӹшкӹмжӹн полко- 

водецеш айырен. Ганнибалым тӹдӹн салтаквлӓжӹ яратенӹт. Тӹ- 
дӹ выдающий способный полководец веле агыл, ■ но тӹнгеок 
когон образованный, талантливый эдем, крупный государствен- 
ный деятель ылын. Римский историк Л и  в н й  Ганнибал гишӓн 
•сирӓ: „Кӓпдон янгылымы ӓль кымылжы валымы лимӓн труд ть1дь1- 
лӓн уке ылын. Шокшымат, ӱштӹмӓт тӹдӹ иканьок тырхен; шӹ- 
ренок тӹдӹ кыцелӓн военный плащдон пӹрдӓлтьш, строжевой 
охраныщты шалгышы воинвлӓ лошты амалымжым ужыныт. Кон- 
ницыштат, пехотыштат молывлӓм мӹндӹрӓн коден анзыкы пы- 
рен: бойыш пӹтӓриок пырен дӓ сражени паштек ныр гӹц остат- 
кам сӓрнӓлӹн".

70 §. Пунический кокшы война (у эра якте 218—201 ивлӓ).

Войнам объ я в  Испаништы властьым получайымыкы, Ганнибал 
ляйымаш. '  Римдон воюяш йӓмдӹлӓш тӹнгӓлӹн. Кокшы 

война решительный лиэш манын карфагенян- 
влӓӓт, римлянвлӓӓт шотленӹт. Б1нде вопросшы: Средиземный 
тангыжышты кӱ господствуяш тӹнгӓлеш—Карфаген ӓль Рим, 
тӹдӹ гишӓн ылын. У эра якте 219 ин шошым Исианин восточ- 
ный сир тӹрӹштӹшӹ, Римдон союзышты ылшы, С а г у н т ха- 
лам Ганнибал осаждаен. Осада паштек кӓндӓкш тӹлзӹшты ха- 
лам нӓлӹнӹт. Римский посолвлӓ Карфагеныш миэнӹт дӓ Ган- 
нибалым пуаш тергенӹт. Карфагенский правительство отказен. 
Тӹнӓм римский посолвлӓ Карфагенлӓн войнам объявляенӹт.
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Ганнибал.

Ганнибалын Р и м л я н в л ӓ  
п оход . к а р фаге- 

нянвлӓ вӹ- 
кӹ ик веремӓнок Аф- 
рикыштат дӓ Испани- 
штат  нападаяш шане- 
нӹт. Но Ганнибал рим- 
лянвлӓн цилӓ планвлӓ- 
штӹм путыен.

У эра якте 218 ин 
шошым Ганнибал П и- 
р е н е й с к и й  к ы-  
р ы к в л ӓ м ванжен 
дӓ Италишкы кеӓш 
тӓрвӓнен. Сагажы 50 
тӹжем пехотан, 9 тӹ 
жем конницан дӓ та 
маняр лу слонан, от 
борный войска ылын 
Римдон покоряйымы 
италийский племявлӓ 
(осовынок глава)Кар 
фаген векӹ ванж атм а  
нын Ганнибал ӹнянен 
Ганнибалын армижы Г а л л и н  южный сир мычкы Р о н  рекӓн 
ӱл теченишкы кеен. Рекӓм ванжымыкы, Ганнибал Рон рекӓмыч- 
кы кӱшкӹлӓ кузен дӓ востокыш сӓрнӓлӹн дӓ Альпийский глав- 
ный хребет докы миэн.

Кырык, гач ванжаш пиш лелӹ ылын. Сентябрь шон, дӓ кы- 
рыквлӓштӹ лым лиӓш тӹн-гӓлӹн. Слонвлӓ, имнивлӓ дӓ эдемвлӓ 
яклештӹнӹт дӓ кырык ӱлӹкӹ вилӹнӹт. Горецвлӓ карфагенян- 
влӓм шӹдӹн вӓш линӹт дӓ вычыдымыла трӱк нападайымашвлӓдон 
соок тыргыжландаренӹт.  Остаткажым, октябрьын пел тӹлзӹн 
мутялт шӹцшӹ войска Северный Италин тӧремӹш вален. Ган- 
нибалын 20 тӹжем пехотинец, 6 тӹжем мыктешкӹвлӓ почти им- 
нидеок дӓ цилӓжӹ ик слон веле кӧдыныт. Кӓнӓлтӓлмӹкӹ дӓ 
галлвлӓдон армим пополняйымыкы, Ганнибал По рекӓн доли- 
нышкы пырен кен, 218 ин тӹдӹ тиштӓкен римский войскалан 
пораженим ӹштен.
Тразименский Йӓо шошьшын Ганнибал Этруришкы тӓрвӓнен. 

донышы битва. Тӹштӹ тӹдӹм укрепляйымы позицивлӓштӹ кон- 
сул Ф л а м и н и й  вуйлалтымы римский арми 

вычен, Но Ганнибал тӹдӹн ӧрдӹж гӹц эртен, ӹшкӹмжӹн вой- 
скажым кеӓш литӹмӹ купвлӓ гач нӓнген, дӓ римский арми ан- 

-зылны лин шӹнзӹн. Фламиний карфагенянвлӓм покташ тӹнгӓ- 
лӹн дӓ Т р а з и м е н с к и й  й ӓ р  сирӹн ӓнгӹсӹр долинеш Ган- 
нибалдон ӹштӹмӹ засадыш попазен. Римский армин частьшы 
пуштын пӹтӓрӹмӹ ылын, частьшы пленыш попазен; Фламиний 
лсонсул ӹшкежӹ битвышты колен.
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У поражени гишӓн увер Римышты лудӹшӹм 
а и аксим хӓрвӓтен. Лӱдӹш лишӹлем миӓӓт, диктаторым 

назначаш решӹмӹ ылын. Выбор годым аристократ Ф а б и й 
М а к с и м ы ы айыренӹт. Ганнибалдон кредӓлмӓшты Фабий у 
тактикым применяен: римлянвлӓ карфагенский арми паштек ке- 
нӹт, тӹдӹм изи стычкывлӓдон янгылдаренӹт, но решительный 
сраженим ӹштӹделыт. Солаштыш ӹлӹшӹвлӓлӓн ӹшке жили- 
щыштым дӓ продовольстви запасым пӹтӓрӓш дӓ халавлӓшкӹ 
шӹлӓш шудӹмӹ ылын. Техень тактика Ганнибалын армим про- 
довольствиде коден, но имуществыштым дӓ нырвлӓштӹм зо- 
раен кодымаш хресӓньвлӓн шӹдӹмӓт тӓрвӓтен. Народ  лошты 
Фабий Максимлӓн „Кунктатор“ манмы мыскылымы лӹмӹм пуэ- 
нӹт, тидӹжӹ „Мыльы“ манмым означаен.

У эра якте 216 ин демократический парти вой- 
Канны доны ш ы видӹмӓшӹм диктаторлан агыл, а консулвлӓ-

лӓн пумашым ӹштен шоктен. Консулвлӓэш Т е- 
р е н ц и й  В а р р о н  дӓ Э м и л и й  П а в е л  айырымы ылы- 
ныт. Карфагенянвлӓлӓн генеральный сраженим ӹштӓш решӹмӹ 
ылын.

Ганнибал ти веремӓн А п у л и ш т ы  ылын. Тиштӹ, Канны 
хала доны, знаменитый битва и ылын.

Ганнибал сраженц планым простам дӓ смелыйым составляен. 
Тӹдӹ ӹшке армижым римлянвлӓ докыла выпуклый пел тӹлзӹ 
форманым строен шагалтен. Покшалан тӹдӹ ӹшкӹмжӹн худа 
войскавлӓжӹм шагалтен, а флангвлӓэш—яжовлӓжӹм. Римский 
пехота карфагенский армин центрыш пиш чӹнь кечӓлтӹн, тӹ- 
дӹжӹ отступаяш тӹнгӓлӹн.

Ти веремӓн Ганнибал римлянвлӓн флангыш свезӓ силавлӓдон 
ударым ӹштен, а карфагенский конница, римский слабка кон- 
ницым сӹнген шуэнӓт, пехотьш тил гӹц ӓрен нӓлӹн. Римский 
армим пиш когон шимӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Римский арми 70 тӹжем 
нӓр эдемӹм ямден. Ти битвышты консул Эмилий Павел дӓ поч- 
ти цилӓ высший командный состав коленӹт Су эра якте 216 ин 
июньын.

Канны доны Ганнибалын сӹнгӹмӓш Римын поло-  
когон худаэмден,  Рим гӹц Сиракузы 

айырлен; Римлӓн тӹнгеок Южный Италин 
часть, тӹ шотышты К а п у я кого хала изменяен.

Но римлянвлӓн кид-ялышты валыде дӓ кредӓлмӓшӹм пиш кого  
энергидон продолжаенӹт.  Сенат армишкы воинвлӓм луатшӹм иӓш 
гӹц тӹнгӓлӹн у наборым объявляен.  Ганнибалланжы ӹшкӹмжӹн 
войскавлӓжӹм темӓш пиш трудна ылын. Карфагенский правитель-  
ствынсы ӹшкӹмжӹн полководецшылан почти палшыде: Римым 
сӹнгӹмӹкӹ, родинышкыжы толешӓт, Ганнибал кугижӓн властьым 
хватен нӓлеш манын тӹдӹ лудӹн. Вот малын Римын си- 
лажы, пораженивлӓ ылыныт гӹнят, кушкын,  а Ганнибалын си- 
лажы пӹтен миэн.
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Шукыштат  агыл, римлянвлӓ Сиракузым нӓлӹнӹт. 
К^Г^ям^^имлян-' кужын шывшылтшы осада паштек, нӹнӹ-

влӓн"нӓлм ӓш . '  Капуя сдаялтын.лТи веремӓн Ганнибал са- 
мой Рим вӹкок нападаяш цацен. Тӹдӹ хала 

гӹц кӓндӓкш километрӓш вӓрӹштӹ уже ылын. Населени когон 
лӱдӹн колтен. „Ганнибал капка доны1“ манын юквлӓ шактен 
колтенӹт. Тӹнге гӹнят, карфагенянвлӓ Римым штурмуяш кеӓш 
решӹделыт.

Испания гӹц палшымашлан Ганнибал ӹнянен ылын, тӹшӓк тӹ- 
дӹн шӱмбелжӹн Г а з д р у б а л ы н  войскажы кодын. Но римлян- 
влӓ Газдрубалын сирмӓшӹжӹм хватенӹт, сирмӓшӹштӹжӹ тӹдӹ 
ӹшкӹмжӹн маршрутшы гишӓн Ганнибалым увертӓрен ылын. Силан 
римский арми Газдрубал ваштареш колтымы лин, дӓ карфагенский 
арми цилӓгеок пӹтарӹмӹ ылын. Ганнибал такеш веле со шӱмбелжӹ 
дорц уверӹм вычен. Тӹнӓм веле кынам римлянвлӓ Ганнибалын 
лагерьышкы Газдрубалын вуйжым шуэн колтенӹт,  тӹдӹ ма 
лиӓлтмӹм ынгылен.
„ й ы •• Италишты ӹшкӹмӹштӹн положеништым яжоэм- 

о на п т маш. дӓ Испаним карфагенский войскавлӓ гӹц
ирӹктӹмӹкӹ, римлянвлӓ войнам Африкышкы вашташ решенӹт. 
Римский полководец Сципион тӹшкӹ кымлы тӹжемӓн армидон 
ванжен. Карфагенский сенат Ганнибалым Италия гӹц мӹнгеш 
толаш шӱден. У эра якте 202 ин кок полководец,  Карфаген гӹц 
югышты рак ылшы З а м  хала доран, вӓш линӹт. Нумидийский  ̂
кугижӓ палшымыдон Сципионын конницыжы карфагенский 
гӹц силан ылын, дӓ Ганнибал шин шумы лин.

Карфагенский правительство римлянвлӓ махань мирым ӹште- 
нӹт, тӹхень условивлӓдон согласайышашлык ылын. Ти мир 
семӹнь, Африка ӧрдӹштӹ ылшы цилӓ ӹшкӹмлсӹн владенивлӓжӹм 
Карфаген ямден, дӓ Римын согласте войнам ӹштен кердте. Тидӹ 
гӹцпасна,  Карфаген пиш кого военный контрибуцим тулӹшӓшлык 
дӓ ц и л ӓ ’ ӹшкӹмжӹн слонвлӓжӹм дӓ цилӓ военный флотшым,- 
10 судна гӹц пасна, пушашлык ылын.

Тенгелӓнлӓ, у эра якте 201 ин сек лелӹ дӓ лудӹшлӓ война 
пӹтен, техень войнам Рим перви видӹде ылын. Ганнибалым сӹн- 
гӹшы П у б л и й  К о р н е л и й С ц и п  и' о н А ф р и к а н с к и й  
манмы лӹмӹм получаен.

Мирым заключайымы паштек таманяр иштӹ римский сенат 
Карфаген гӹц Ганнибалым пуаш терген. Врагвлӓн кидӹш ӹне- 
жӹ попазы ылынат, великий полководец Азишкы шӹлӹн дӓ 
тӹштӹ ямын.

Римский крестьянский арми тӓрлӹмӹ карфаген- 
Ганнибалын по- ский арми гӹц силан ылын, седӹндон Ганни- 

балым Рим сӹнген. Б1шкӹмӹштӹн нырвлӓ верц 
кредӓлшӹ римский войскавлӓ, Ганнибалын тӓр- 

лӹмӹ войскавлӓ Карфагенын сӹнгӹмӓш верц чӹдӹ заинтересо-  
ванный ылшывлӓ гӹц, пингӹдӹн шалгышывлӓ ылыныт.

Ть1лец пасна, Карфаген ӹшкӹмжӹн талангливый полководец- 
шылан палшыкым колтыде.  Кыды-тидӹ карфагенянвлӓ-изменник-
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влӓ даже Ганнибал ваштареш выступаенӹт. Цилӓ тидӹвлӓ Рим- 
лӓн перевесым пуэнӹт дӓ тӹдӹ и сӹнген.

71 §. Македоним дӓ Грецим воюен нӓлмӓш. Пунический 
кымшы война (у эра якте 149— 146 ивлӓ).

Карфагеным сӹнгӹмӓш Римым Средиземный тангыж|.1шты 
сек силан государствым ьиптен. Ь1нде тӹдӹ восточный государ-  
ствывлӓн: Македонпн, Грецин, Сирин, Египетын делавлӓшкӹ пы- 
раш тӹнгӓлӹн. Техень вмешательствышты сек когонжок римский 
купецвлӓ заинтересованный ылыныт.

Восточный государствывлӓ соок ӹшке лоштышты воюенӹт. 
Седӹндон нӹчӹлӓн Рим ваштареш кредӓлӓш иквӓреш лиӓш 
трудна ылын. Тидӹндонок римлянвлӓ ӹшкӹмӹштӹн противник- 
влӓштӹм иктӹн-иктӹн шин 1пуэнӹт. У эра якте II курымын пе- 
лӹштӹ Рим Македоним дӓ Грецим воюен нӓлӹн дӓ Сирилӓн ле-  
лӹ пораженФм ӹштен.

„ Тӹ лошты Карфаген пунический кокшы война-Пунический кым- „ .. ........
шы война. паштек иыле ял выкы шагалын. Тыдӹн торге-

йӹмӓш дӓ айыртемьшжок земледели угӹц шӓр- 
ленӹт, дӓ тидь! римский землевладелецвлӓм дӓ купецвлӓм лӱдӹк- 
тен. Нӹнӹ карфагенский торговльын конкуренци гӹц лӱдӹнӹт 
дӓ нӹнӹлӓн у Ганнибал Рим вӹкӹ толмыла чучын. Римский 
рабовладелец дӓ сенатор К а т о н сенатышты попымы каждый 
речьшым, содержаним анжыдеок, соок ик фразыдон пӹ1тӓрен: 
„Тидь! гӹц пасна, мӹнь шанем, Карфаген пӹтӓрӹмӹ лишӓшлык 
ылеш“. ^

У эра якте 149 ин римский сенат войнам тӹнгӓлӓш причи- 
ным мон: Карфаген разрешенидеок нумидийский кугижӓ вашта- 
реш войнам тӹнгӓль!н ылын. Тӹнӓм Рим ультиматумым ӹштен 
дӓ Карфагенышты ьшӹшьшлӓ халам коден кештӹ дӓ ӹлӓшӹштӹ 
у вӓрӹм тан1ыж гӹц ӧрдь1жеш айырышты манын терген. Кар- 
фагенышты ти тергӹмӓш пиш кого шь1дӹм дӓ возмуща- 
ялтмашым тӓрвӓтен. Халам остатка вӹр патькалтыш якте защи- 
щаяш решӹмӹ ылын. Цилӓ населени йыдщы-кечӹжӹ ровотаен: 
оружим таптен, метательный приспособленивлӓм ӹштен, стеня- 
влӓм цаткыдемдеп. Метательный орудивлӓэш керем пынаш ӹдрӓ- 
мӓшвлӓ ӱпь1шть1м пӹчкеденӹт. Римский арми хала докы 
миэн шомыкы, хала оборонеш пиш яжок йӓмдӹлӓлт шӹцмӹм 
ужын. Карфагенын силан стенявлӓ римлянвлӓн цилӓ штурмвлӓм 
тырхен, а продовольствим щукы йӓмдӹлен шӹндӹмӓш кужын 
шывшылтшы осадым населенилӓн тырхаш ирӹкӹм пуэн. Седӹн- 
дон войнан пӹтӓриш кок ижӹ римлянвлӓлӓн нимахань успехы- 
мат путе.

У эра якте 146 ин шо ш ы м Карфагеным обший
Карфагеным штурмуйымаш тӹнгӓлӓлтӹн. Ти веремӓэш ха-

штурмуйымаш дӓ д а ш т ы  голод дӓ цервлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт. Шужы- 
тӹдӹм пыдыр- •'

тымаш. машеш сила гыц кешы гарнизонын худан защи-
щайымы ик стеня гач римский ик отряд халащ-
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кы пырен кен кердӹн. Ти отряд паштек цилӓ арми пырен кеен. 
Куд кечӹ мычк л хала олицӓвлӓштӹ пиш кого бойвлӓ линӹт; 
карфагенянвлӓ каждый томам пыт защищаенӹт. Остаткаэшӹжӹ, 
гарнизонын кодшыжы дӓ кодшы населени неприступный крем- 
льыш пырен. Римлянвлӓ тӹдӹм осаждаяш йӓмдӹлӓлтӓш тӹнгӓ- 
лӹнӹт. Тӹнӓм 30 тӹжем пӱэргӹ дӓ 25 тӹжем ӹдрӓмӓш победи- 
тельвлӓн милостеш сдаялтыныт. Только когоок агыл отряд веле 
сдаялте. Кремльышты ылшы храмым тӹдӹ пижӹктен колтен дӓ 
почти цилӓн тылеш ямыныт.

Сӹнгӹмӹ эдемвлӓдон римлянвлӓ жестоко расправляенӹт. Карфа- 
, генышты Ь1ль1шӹвлӓм рабствышкы выжаленӹт.  Халам салтаквлӓ- 
лӓн краваш пуэнӹт, вара тӹдӹн кодшы частьшым римский се- 
нат шудӹмдон вовсеок пыдыртымы ылын. 17 кечӹ кыт мычкы 
Карфагенын развалипывлӓжӹ йыленӹт. Тӹштӹ, кыштакен цевер 
хала ылын, плугдон кишӓм ӹштенӹт дӓ ти вӓр проклятайымы 
ылын, Карфагенский областьым А ф р и к а манын лӹмден, рим- 
ский провинцим ӹштенӹт.
У э г а я к т е  III дон ^  курымвлӓштӹ ылшы вой-
II курымвлӓштӹ навлӓн результатеш римлянвлӓн кидӹшкӹ Ис- 

римский завоева-  пания, Северный Африкын часть>, Балканский 
нивлӓн п о сл е д - ' полуостров дон Средиземный тангыжышты шу- 

ствивлӓ. островвлӓ вӓрештӹнӹт. Рим могуществен-
ный державышкы сӓрнӓлтӹн.

Цилӓ ти войнавлӓ грабительский характерӓн ылыныт. Ни- 
нӹ покоряйымы народвлӓм эксплоатируен пайышы землевла-  
делецвлӓлӓн, ростовщиквлӓлӓн дӓ торговецвлӓлӓн веле керӓл 
ылыныт. V дон IV курымвлӓн Италим Римдон воюен нӓлмӓш 
хресӓньвлӓлӓн мам-шоным пуэн, но тангыж гач лиӓлтшӹ кого 
походвлӓ гӹц нӹнӹ нимат получайыделыт. Анешлӓ, III дон II ку- 
рымвлӓштӹшӹ войнавлӓн результатеш римский хресӓньвлӓ дӓ 
ремесленниквлӓ полныйок разоряялтыныт.

III. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ РИМ (У ЭРА ЯКТЕ 
III—II КУРЫМВЛӒ).

72 §. Рабский трудын развитижы дӓ рабвлӓн положеништы.

Рабствын источ- Римын воюен нӓлмӓшвлӓ гпшӓн Италишты раб- 
никв^ӓ.^абвлӓӓн труд кымдан шӓрлен. Сек шукы рабвлӓ- 

р ноквла. жӹмок в 0  й н а пуэн. Иктӓ-махань гӹнят сӓндӓ- 
лӹкӹм воюен нӓлмӹштӹ годым римлянвлӓ тӹдӹн шукы насе- 
ленижымок рабствышкы сӓренӹт. Шӹренок римский полково- 
децвлӓ токышты лагерьышкы купецвлӓм шуденӹт дӓ тӹшток, 
вӓрӹшток,  нӹнӹлӓн военопленныйвлӓм выжаленӹт.

Рабствын кокшы источникшы з а д  о л ж е н н о с т ь ылын. 
Провинцивлӓштӹ ӹлӹшӹвлӓ, кыдывлӓлӓн Римын пользеш кого 
налогвлӓм тулӓш вӓрештӹн, йӹлеок ростовщиквлӓн кидӹшкӹ 
вӓрештӹнӹт дӓ нӹнӹжӹ рабствышкы выжаленӹт.
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Рабым наказымаш.

Рабствын кымшы источникшы тангыж 
вӹлнӹш разбойниквлӓдон— пиратвлӓдон— 
эдемвлӓм х в а т е н  н ӓ л м ӓ ш  ылын. Нӹ- 
нӹ эртӹшӹ судновлӓ вӹкӹ нападаенӹт 
дӓ тангыж тӹрӹштӹш сӓндӓлӹквлӓм кра- 
венӹт. Пиратвлӓн дерзостьыгпты тӹшке- 
век шон, нӹнӹ даже Италин сир тӹрӹш-- 
кӓт нападаенӹт, тӹштӹ кого добычым 
нӓлӹнӹт.

Техень положенин результатеш кыды- 
тидӹ провинцивлӓштӹжӹ свободный на- 
селени пиш когон чӹдемӹн.

Рабвлӓ невольничий рыноквлӓштӹ вы- 
жалалтыныт. Айыртемӹнок кого рынок 
римский веремӓ годым Д е л о с  островышты ылын. Тиштӹ ке- 
чӹньок тӹжемӹн рабвлӓм выжаленӹт, нӹнӹм вара цилӓ римский 
владенивлӓ мычкы шывштен нӓнгенӹт. Выжалаш лыкмы рабвлӓ 
отличительный знакБлӓм имеенӹт: пордон ошемден шӹндӹмӹ 
ялвлӓӓн, венок, ӓль миж калпак вуянвлӓ ылыыыт. Южнамжы

рабын шӱэш хангам сӓкеньтт, тӹшӓкен по- 
купатель'лӓн керӓл цилӓ сведенивлӓ сирӹмӹ 
ылыныт: рабын игечьтжӹ, тӹдӹн происхож- 
денижӹ, тӹдӹн достоинствывлӓжӹ.

Кого война ӓль удачный пиратский набег 
паштек рабвлӓн ценӓвлӓ тӧрок валенӹт. 
Например, С а р д и н и я  островым усмиря- 
йымы паштек рабвлӓ Римы^цты пиш шулды 
ценӓдон выжалалтыныт, техень поговорка 
вӓк лӓктӹн: „Сард ганьок шулды“.

Рабвлӓ Римышты ӓль госу- 
Госунарственный дарствын ӓль частный эдем- 

рабв.1а. * „ г-влӓн ылыныт. Государст-
венный рабвлӓ обществен ый пӓшӓвлӓштӹ 
используялтыныт:  водопроводвлӓм дӓ обще- 
ственный зданивлӓм стройымашты, корнеш 
кум вӓкщмӓ1птӹ дӓ молат. Нӹнӹ тенгеок 
махань-шон низший общественный должно- 
стьвлӓм занимаенӹт: храмвлӓштӹ прислуж- 
никвлӓ, рассыльныйвлӓ, тюремный надзи-

рательвлӓ, палачвлӓ ылыныт. Горный делашты ирсӓ рабвлӓн 
труд веле применяялтын. Рудниквлӓ дӓ каменоломньывлӓ госу- 
дарствын ылыныт. Нӹнӹ арекдаторвлӓлӓн сдаялтыныт, нӹнӹжӹ 
нӹнӹм ӹшкӹмӹштӹн ӓль' тӓрлӹмь! рабвлӓдон разрабатываенӹт.  
Н о в ы й  К а р ф а г е н  лишнӹшӹ шим лыкмы рудниквлӓштӹ 
(Испаништы) 40 тӹжем нӓр раб ровотаен. Государственный 
рабвлӓ частныйвлӓ гӹц чӹдӹн ылыныт, дӓ нӹнӹ частный раб- 
влӓ гӹц лучирӓк положеништы ӹленӹт.

Кандаяаан раб.
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Халаштышы 
солаштышы раб- 

влӓ.

/
Иктӓ-махань римский паян эдемӹн, тӹнӓм по- 
пымла (тӹдӹн фамилин) цилӓ рабвлӓжӹ халаш- 
тышвлӓэш дӓ солаштышвлӓэш пайылалтыныт. 
Каждый паян римлянинын х а л а ш т ы  раб- 

влӓжӹ шудӹдон шотлалтыныт. Нӹнӹ лошты телохранительвлӓ,  
поварвлӓ, цырюльниквлӓ•(нарикмахервлӓ),  ткачвлӓ, сапожниквлӓ, 
красильщиквлӓ, каменщиквлӓ, архитекторвлӓ,  переписчиквлӓ, 
учительвлӓ, музыкантвлӓ, актервлӓ—ик шамакдон келесӓш гӹнь, 
цилӓ статян^ специальностян эдемвлӓ, паянын томам обслужи- 
ваяш керӓлвлӓ ылыныт.

С о л а ш т ы ш  рабвлӓжӹ гӹнь, хала гӹц ӧрдӹштӹ, рабовла- 
делецын нырвлӓштӹ ровотаенӹт. Имени кого гӹнь, нӹнӹ шукы- 
ракын ылыныт, имени изи гӹнь—чӹдӹрӓк. Оливкывлӓм дӓ ви- 
ноградым погымы веремӓн рабвлӓлӓн палшаш чӹдӹ земляӓн 
ӓль землядӹмӹ хоесӓньвлӓ логӹц свободный рабочийвлӓм тӓр- 
ленӹт.

Рабвлӓн осовын разряд г л а д и а т о р в л ӓ  
ылыныт. Ти эдемвлӓм публикан удовольствилӓн 
икӹжӓк-иктӹштӹдон кредӓлӓш ӓль дикий зверь- 

влӓдон шиэдӓлӓш дӓ циркын аренеш колаш заставляенӹт.  Гла- 
диаторвлӓэш военнопленыйвлӓ ӓль преступниквлӓ логӹц сек 
силан дӓ лӱдтӹмӹ эдемвлӓм нӓлӹнӹт. Паян римлянвлӓ южнам 
ӹшкӹмӹштӹн рабвлӓ логӹц частьшым гладиаторвлӓшкӹ! сӓре-

Рабв аӓ-глади- 
аторвлӓ.

Владелецын лӹмӹм анжыктышы надписӓн рабын ошейпик.

нӹт. Гладиаторвлӓн владелецвлӓ нӹнӹм аренышкы ӹшке шоте- 
шӹштӹ мадышвлӓм ӹштӹмӹ годӹм лыктыныт,  ӓль тӹ целешок 
'ӹшкӹмӹштӹн гладиаторвлӓм оксала весӹвлӓлӓн тӓреш пуэнӹт.' 
Гладиаторвлӓм осовын школвлӓштӹ тымденӹт, техень школвлӓжӹ 
Италишты чь1док агылылыныт.  Тӹштӹ нӹнӹм питӹрен урденӹт, 
изи проступкывлӓ гишӓнок когон наказываеньгт.

Римский рабвлӓн положени пиш лелӹ ылын. 
Раб эдемеш шотлалте дӓ законын защитыдон 
пользывайыде: рабовладелец тӹдӹм кӹце мыш- 

тен наказендӓ  тӹдӹ гишӓн отвечӓйыдеок тӹдӹ пуштын кердӹн.
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Гладиаторвлӓ.

Господин разрешайыде семьям дӓ имуществым раб имеен 
кердте. Рабвлӓм шӹренок вольыквлӓ шотеш клемӓенӹт. Айыр- 
темӹнок солашты рабвлӓлӓн лелӹ ылын. Нӹнӹ костан надсмотр- 
щиквлӓ анжымыдон ровотаенӹт. Шамак колыштымы рабвлӓм 
йыдвашеш тюремный пасна помещенивлӓшкӹ питӹренӹт дӓ ро- 
воташкы кандалавлӓм чиктен лыктыныт. Римлянвлӓ рабвлӓ вӹ- 
кӹ презренидон анженӹт дӓ цилӓ трудын орудивлӓ апайвлӓэш 
(например арававлӓ), лавыжшывлӓэш (например 'волвлӓ) дӓ по- 
пышывлӓэш (рабвлӓ) пайылалтыт манын попенӹт.

Воляшкы колтымы раб в о л ь н о о т п у щ е н -  
°^никвлӓ .  '  н и к е ш  лӹмдӓлтӹн. Воляшкы колтымаш кы- 

намжы рабын махань-гӹнят пасна услугым ӹш- 
тӹмжӹ гишӓн господинын благодарность шотеш лиӓлтӹн, шӹрен- 
жок  тидӹ господинлӓн выгодно ылынат ӹштӹмӹ. Вольноотпу- 
щенник полныйок свободный эдем лите. Б1щкӹмжӹн первишӹ 
господин гӹц тӹдӹ изиш зависимый ылмыжы кодын. Госиодин- 
жы тӹдӹн „патронжы" ылын. Вольноотпущенник ӹшкӹмжӹн 
патронын лӹмӹм принимаен дӓ тӹдӹм „шотыщ пищтӹшӓщлӹк дӓ 
колыщтшашлык" ылын. Вольноотпущенник иктӓма шотышты 
патронын шамакшым ак колышт гӹнь, тӹдӹм мӹнгешок рабст- 
вышкы ваштен кердӹт ылын.

Римский хозяйство развиваялтмашты рабство к®го ролян 
ылын. Сола хозяйстваат,  ремеслоат, дӓ торгейймӓшӓт тӹдӹндон 
веле кушкын кердӹн.
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73 §. Римский откупщиквпӓн дӓ ростовщиквлӓн пайымаш.

Провинцивлӓм Римлянвлӓи кидӹшкӹ провинцивлӓн кого богатствывлӓ вӓ- 
рештӹнӹт. Воюен нӓлмӹ областьвлӓм римский наместннк-

управляиымаш. управляенӹт. Нӹнӹ первиш консулвлӓ дӓ п р е т о р -
в л ӓ логӹц назначаялтыныт дӓ п р о к о н с у л в л ӓ э ш  дӓ п р о п р е т о р -  
в л ӓ э ш  (вес семӹныкӹ консулв.пӓн дӓ преторвлӓн заместительвлӓэш) лӹм- 
дӓлтӹнӹгт. Провинциальный наместниивлӓ ӹшке кидӹш^ӹ военныйымат дӓ 
гражданский властьымат ушенӹт. Провинцивлӓштӹ ӹ.^ӹшӹвлӓн ӹлӹмӓшдон 
дӓ колымашдон распоряжаяш правам нӹнӹ имеенӹт. Телень правам пользуен, 
римский наместниквлӓ провинцивлӓм нимат ьгжӓл.ӓйӹдеок кравенӹт.

Сицилин наместник В е р р е с, например, кым и лошты (у эра якте 73 и 
гӹц 71 и пӹтӹмӓш якте) ти сӓндӓлӹкӹм разоряен. Тидӹ ӹлӹшӹвлӓм, тӹ шо- 
тышты римский гражданвлӓмӓт шукым казнен дӓ тюрьмавлӓшкӹ шӹндеп. Тӹ- 
дӹ нӹнӹм шин дӓ сакой статян мутен, ӹшьӹлӓнжӹ нӹнӹн имуществым шыв- 
шын нӓлӹн, храмвлӓн имуществывлӓм конфисковаен дӓ целый халавлӓм охы- 
ремден. Кым и лошты Веррес Снцплишты 40 миллион сестерцим! кравен. 
Откупшиквлӓ лӓ Чровинцивлӓлӓн кого налогвлӓм тӱлӹктенӹт. пинӹ про- 

оостовшиквлӓ ӧ*‘нцишты ӹлӹшӹвлӓм яштокок разоряенӹт. Налогвлӓм 
^ ■ погымаш частный эдемвлӓлӓн откупеш пуалтын. Провинци

гӹц манярым погаш келеш ылын, тӹ налогвлӓн цилӓ суммым о т к у п ш и к- 
в л ӓ  государствылан анэыцок тӱленӹт. Вара римский наместниквлӓ палшым-

дон откупшиквлӓ ӹшке ма- 
нярым государетвылан тӱле- 
кӹт, тӹлӹн гӹц таманяр шу- 
кым жительвлӓ гӹц тарвеи 
нӓлӹнӹт.

Откупщиквлӓ Италишты, 
тенгеок ростовщичествыдон за- 
нимаенӹт, паснаиок провин- 
цивлӓштӹ. Нӹшӹ частный 
эдемвлӓлӓн веле агыл, но тен- 
г е :к  халавлӓлӓп дӓ целый го- 
сударствывлӓлӓн ссудывлӓм 
пуэнӹт. Ссудын процентшы 
пиш кого ылын дӓ, кынамжы 
годовойын 48 процент якте 
шон.

Римышты пазарвлӓштӹ пер- 
вишенок вашталтымаш лавка- 

влӓ ылыныт. Нинӹн хозавлӓштӹ оксам вашталтылмашдон занимаенӹт. Варажы 
оксам вашталтымаш когон шӓрлен. Нинь1 оксам перегӓш прннимаяш тӹнгӓ- 
лӹнӹт д ӓ  тӹдӹм оборотыш колтенӹ1т, ссудывлӓдон дӓ молы окса операцивлӓ- 
дон занимаяш тӹнгӓлӹнӹт.

Римышты окса погынымаш гишӓн тенгеок махань-шон спекуляцнвлӓ лӓк- 
тӓш тӹнгӓлӹнӹт. Крупный римский спекулянтым примереш, пиш когон паян 
К р а с с ы м  анжыкташ лнэш. Тӹдӹ Римышты земельный участоквлӓдон спе- 
кулируен; Пожарвлӓ годым йылышы зданивлӓм дӓ пашкуды томавлӓм такеш 
ганьок Красс нӓлӹн, а вара тӹ участоквлӓм йӓллӓн выжален ӓль тӹшӓкен 
томавлӓм строен. Красс изпн-олен спекуляци пӓшӓдон халан кого частьшылан 
собственник лин дӓ Римын пиш паян эдем лин.

Торгейӹмӓш Средиземный тангыжым воюен нӓлмӓш римский торговль- 
Всадниквлӓ развивзялтмашкы нӓлӹн мнэн. Римлянвлӓ шукы

товарым ӹшке докышты шывштепӹт, но ӧрдйшкӹ чӹдӹ 
шывштенйт. Провинцивлӓ гӹц роскошь предметвлӓм канденӹт: шергӓкӓн 
тканьвлӓм, шӧртнин дӓ шин изделивлӓм яжо сорт ӓрӓкӓвлӓм, слон л>м, ху- 
дожествонный посудавлӓм. Цилӓлӓн керӓл предметвлӓ логӹц шукыжымок 
киндӹм шывштенӹт.

Римштышы окса вашталтышы.

^Сестерций—ши монета Ю копек нӓрӹм стоя. 
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Крупный земле- 
владенй дӓ хре- 

сӓньвлӓм разо- 
ряйымаш.

Окса богатство Римышты утларакшок в с а д н и ч е с к и й  с о с л о в и н  
кидӹштӹ ылын. Перви ,всадниквлӓэш“ пӹтӓриш имущественный разрядыш- 
тыш сек паян эдемвлйм, конницышты служышывлӓм лӹмденӹт. Но вара ,всад- 
ник“ лӹм ӹшкӹмжӹн пӹтӓришӹ смыслыжым ямден. ,В с а д н и к в  л ӓ э ш “ 
паян эдемвлӓм, кругшый окса капиталвлӓн собствеШ^иквлӓм, нӹнӹ конницыш- 
ты служыделыт гӹнят, лӹмдӓш тӹнгӓлӹнӹт. Всадннческий сословйшкы пы- 
раш определенпый капитал келеш ылын.

Италин сола хозяйстваштат кого вашталмашвлӓ линӹг. 
У эра якте III курым якте крупный земл,евладени почти 
уке ылын. Но рабство развиваялтмаш дӓ окса капитал 
шукем мишӓш у эра якте II курымын кого земельный вла- 

_ денивлӓ лимӓшкӹ ( л а т и ф у н д и ш к ы )  нӓлӹн миэнӹт. 
Воюен нӓлмӓшвлӓ римский помешиквлӓлӓн шукы рабвлӓм пуэнӹт, а шукы 
погымы каниталвлӓжӹдон_землям нӓлӓш лиэш ылын. Тӹлец пзсна, нобильвлӓ 
законтеок государственный землявлӓм частный собственностьышкы шывшын 
нӓлӹнӹт.

Крудный землевладени куш- 
кын; а хресӓньвлӓн хозяйство ти 
веремӓн разоряялтын. Паян ра- 
бовладелецвлӓ долгыш нырышы 
хресӓнввлӓм шӹренок земляштӹ 
гӹц поктыл колтенӹт дӓ нӹнӹн 
участоквлӓштӹм шывшын нӓлӹ- 
нӹт.

Киндӹ пиш когон шулды 
ылын.тӹдӹм выжалымаш хресӓнь- 
лӓн пиш когон чӹдӹм пуэн.
Скотоводствыдон хресӓньвлӓ за- 
нимаен керлтелыт, тидӹлӓн шу- 
кы земля келеш ылын. Оливкым 
дӓ виноградым вояш икманяр 
капитал келеш ылын. Тенгелӓн- 
лӓ, крупный рабовладельческнй 
хозяйстван конкуренци ваштареш 
хр-.-сӓньлӓн кредӓлӓш трудна 
ылын. Тидӹн гӹц пасна, шукы 
веремӓ шывшылтшы тангыж вес 
векӹлӓ ӹштӹмӹ походвлӓ тӹдӹп
хозяйстважы гӹц отрываенӹт. Походвлӓ веремӓн хресӓньвлӓ трудовой ӹлӹ- 
мӓш гӹц ӱкшенӹт, солдатский жалованидон дӓ воениый добычыдон ӹлӓш 
тыменьӹнӹт. Седӹндонок хресӓньвлӓ ӹшкӹмӹштӹ пусташкы кешӹ хозяй- 
стваштым отказаш лучиэш шотленӹт дӓ халашкы кенӹт. Тенгелӓнлӓ у эра 
якте II курымын италийский солашты эдемвлӓ чӹдемӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Изи заработкывлӓ лӓ выборвлӓ годым рабовладелецвлӓн подачкывлӓ хре- 
сӓньвлӓм Римыш шывшаш тӹнгӓлӹнӹт. Паян-рабовладелецвлӓ избирательвлӓм 
подкунаяш кого средствавлӓм шӓлӓтенӹт: пиш яжон анжыктыман цирковой 
мадышвлӓм народлан ӹштенӹт, нодаркавлӓм пуэнӹт, угошаенӹт, оксам шӓ- 
лӓтенӹт дӓ молат.

Тндӹ гишӓн мелкий городской эдемвлӓ труд гӹц ӱкшенӹт, паян эдемвлӓн 
подачкывлӓэш ӹпӓш тыменьӹнӹт, праздный дӓ развращенный толпашкы сӓр- 
нӓлтӹнӹт.

Римский торговый судно.

74 §. Римын быт дӓ кулыура у эра якте III дӓ II курымвлӓн.

Роскошь разви- 
ваялтмаш.

Хозяйственный ӹлӹмӓштӹ ваштадтмашвлӓ лимӓшеш Ита- 
лишты римлянвлӓн бытышты дӓ нравыштат тенгеок ваш- 
талтыныт. Ӹлӹмӓшӹн первишӹ простотажы изин-олен 

ямын миэн. Богатство погынымы гишӓн дӓ римский обшествын высший слой- 
влӓ логӹц восточный сӓндӓлӹквлӓ дон знакомство ылмашеш роскошь большы 
дӓ большы развиваялтын. Тӹдӹ тонышы обстановкышкы, костюмвлӓшкӹ пы- 
рен, общественный дӓ частный посгройкывлӓштӹ, праздниквлӓштӹ пӓлдӹрнен.
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У эра якте III курым тӹнгӓлтӹшӹнок эче карфагенский посолвлӓ Рим гӹц 
сӓрнен толмыкышты, шайыштыныт; цилӓ сенатеш ик серебряный столовый 
прибор веле ылын, кышкы нӹнӹм хыналаш ӱжӹнӹт, каждый сенаторский 
томашток тӹ приб. рым веле посолвлӓ ужыныт.

Кӹзӹт цилӓ паяи семьяшток швн яжо посуда, изящный мебель дӓ парче- 
вый коьервлӓ лиӓш тӹнгӓлӹнӹт. Римышкы греческий ӓрӓкӓвлӓм дӓ Черный 
тангыж гӹц колым шывштенӹт. Первишӹ скромный трапезавлӓ вӓреш роскош- 
ный ппрвлӓм ӹштенӹт, кыдывлӓлӓп томаштыш стрӓпӓйӹмӓш ак ситӹ ылын 
дӓ спецналпст-поварвлӓ керӓл лннӹт. Праздниквлӓн шот дӓ нӹнӹн роскошь 
каждый лу и йӹде кушкыи миэн. Гладиаторский бойвлӓ, дикий зверьвлӓм 
аздарымаш лошток, римский толпан яратӹмы развлеченижы лиӓш тӹнгӓлӹ- 
нӹт. У эра якте II курым гӹц зверьвлӓм специально Африка гӹц канденӹт. 
Г рч ий куль курымып римляпвлӓ Грецидон непоеред-

речески У ‘ ственный сношенишкы пыренӹт. Седӹндонок греческий 
турын вли ы. культурын влиянижы первишӹ гӹц силанрак пӓлдӹрнӓш 
тӹнгӓлӹн. Италишты г р е ч е с к и й  й ӹ л м ӹ  когон шӓрлен. Тидӹ соок 
Востокдоп сношеним имейӹшӹ римский купецплӓлӓн дӓ оксаан эдсмвлӓлӓи 
керӓл ылын. Греческий нӹл.мӹм пӓлӹмӓш цилӓ знатный римлянинлӓн, обра- 
зованный эдемлӓ каяш цацышылан обязагельный лии, седӹндон ти веремӓн 
греческий литература когон шӓрлен кен. Паян римский томавлӓштӹ грек-учи- 
тельвлӓ каяш тӹН1ӓлӹнӹт, шӹренжок рабвлӓ, кыдывлӓлӓн ӹрвезӹвлӓм вос- 
питываяш поручаенӹт.
Римский литеоа- ^  эра якте III—II курымвлӓштӹ греческий влиянидон рим- 

туоа лӓкмӓш '  лит( ратура кушкаш тӹнгӓлӹн. Тӹ годшы веремӓш-
УР ■ тӹш кого поэтвлӓ логӹц Э и н и й  П С Э 1 Ы М  отмечаяш

келеш. Тидӹ греческпй писательвлӓн прогзведенивлӓм латинский йӹлмӹшкӹ 
сӓрен дӓ переделываен. „Илиада* дон „Отиссеялан“ подражаен, Энний „Лето- 
пись“ лӹмӓн кого поэмым сирен, кышты легендарный веремӓвлӓ гӹц у эра 
якте II курым лоштыш Римын историжы шайышт пумы.

Утларак самостоятельный писатель М а р к  П о р ц и й  К а т о н  ылын. 
Тӹдӹ легендарный веремӓвлӓ гӹц у э :а якте 149 и лоштыш Римыи истори 
гишӓн исторический произведеним („Начала" лӹмӓн) сирен. Тидӹ гӹц пасна 
Катон „Сола хозяйство гишӓн* сочиненим сирен.

Комеяи Римскнй обществышты кого пспулярностьдон к о м е д к
■ пользываен. Тенгеок тидӹ греческий образецвлӓлӓн подра-

жайымашеш лӓктӹн. Комеливлӓп римский авто)эвлӓ логӹц коюнжок П л а в т  
лӹмлӹ ылын. Тӹдӹ греческий комедивлӓм римский сеыеш переделываен, тӹ- 
нӓ.ашӹ обществып нраввлӓм ӹшьӹмжӹн произведеиивлӓштӹжӹ мыскылен. 
Плавгын комедивлӓжӹ живой, народный йӹлмӹдон сирӹмӹ ылыт.

IV. РАБВЛӒН ДӒ СВОБОДНЫЙ БЕДНОТЛН ВОССТАНИВЛӒ. 
РИМСКИЙ РЕСПУБЛИКА ЯММАШ (У ЭРА ЯКТЕ 137-30 ИВЛӒ).

75 §. Сицилишты рабвлӓн пӹтӓриш восстани. Малый Азишты
Аристоникын восстани.

Сицилишты раб- Сицилишты рабвлӓ пиш когон шукы ылыныт. 
ство. Островын плодорОдный почва дӓ яжо климат

земледелидон занимаяш кого возможностьым 
пуэнӹт. Беззащитный провинцидон римский всадниквлӓ распоря- 
жаенӹт дӓ тӹштӹ кого земельный участоквлӓм хватен нӓлӹ- 
нӹт, кого хозайствавлӓм виденӹт. Сицили шукеш агыл „Италин 
житницыш“ сӓрнӓлт кеен. Рабвлӓ шукы ылмаш, паснажок си- 
риецвлӓ, цилӓ островым тсмен миэн. Сицилийс'кий рабовладе- 
лецвлӓ шукыжок ӹшкӹмӹштӹн рабвлӓм почти пукшыделыт дӓ 
выргемӹм чиктӹделыт. Седӹндонок рабвлӓ разбойничаен дӓ 
грабеждон ӹлӓш вынужден ылыныт.
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ИкӓнЗ Энна халашты ӹлӹшӹ паян сицилийский рабовладе- 
лец Д а м о ф и л  докы, таманяр цӓрӓ рабвлӓ миэнӹт дӓ нӹнӹ- 
лӓн выргемӹм пуаш тӹдӹ гӹц кӹченӹт. Дамофил рабвлӓм 
лывшен шӹндӓш дӓ нӹнӹм мӹнгешок пӓшӓшкӹ колташ при- 
казым пӱэн.

.. Дамофилын жестокостьшы дӓ мыскылымашыжы
ВОССТЭНИ То!Н ГЗЛ*

ӓлтмӓш. шукы веремӓ тырхен ӹлӹшӹ рабвлӓм тӓрвӓтен 
колтенӹт. Пиш кого восстани тӓрвӓнен.

Восстаним Дамофилын солаштыш рабвлӓ тӓрвӓтенӹт. Иы- 
дым нӹнӹ Энныш пыренӹт (у эра якте 137 и). Нӹнӹ докы тӹ- 
шӓкенок молы рабвлӓ пижӹнӹт дӓ рабовладелецвлӓм шиӓш 
тӹнгӓлӹнӹт.

Энна х а л а т т ы  рабвлӓ восстани яктеок эче совещанивлӓшкӹ! 
йывырт погыненӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹн лелӹ участь гӹц ытаралт- 
мы гишӓн хытыренӹт. Нӹнӹ лошты Е в н  лӹмӓн ик раб ылын, 
тӹдӹ ӹшкӹмжӹн сириец тӓнгвлӓжӹ лошты кого влияниӓн 
ылын.

Восставшийвлӓ властьым кидӹшкӹшть! нӓл-
Рабвлӓн сӹнгӹ- Евным кугижӓэш айыренӹт. Тӹдӹ < годым

мӓш да властьым ^  -
организуйымаш. советым организуиымы ылын, советын членвла-

эшӹжӹ ышанрак рабвлӓм тӹдӹ назначен. Кым
кечӹ лошты куд тӹжем эдемӓн войскам ӹштӹмӹ ылын. Тӹдӹн
палшымыдон восставшийвлӓ римский тыгыды отрядвлӓм, Эн-
ныш усмиряяш колтымывлӓм, таманярым шин шӓлӓтенӹт. Ост-

Риыский хресӓнь кралмашты.

187



ровын юго-западный частьышты вес восстани тӓрвӓнен, тидӹм 
Малый Азия гӹц ылшы раб К л е о н  вуйлалтен. Вӹд тӹжем 
эдемӓн отряддон тидӹ Евн докы пижӹн. Общий силадон нӹ- 
нӹ Рим гӹц толшы консул командӹвайымы кӓндӓкш тӹжем 
эдемӓн римский армим шин шуэн кердӹнӹт.

Восставшийвлӓн шот изин-олен 200 тӹжем якте кушкын; нӹ- 
нӹн кидӹшкӹ островын восточный велжӹ цилӓ ганьок ванжен. 
Рабовладельческий латифундивлӓ пӹтӓрӹмӹ линӹт. Тенге гӹнят 
мелкий хресӓнь хозяйствавлӓм, нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹн труддон 
тырынок ӹленӹт гӹнь, рабвлӓ перегенӹт, тӹ хресӓньвлӓм тӹ- 
кӓлтелыт.

Островышкы кого военный силавлӓ колтымы 
Восстаним тем- ылыныт. Римляывлӓ восставшийвлӓн кок главный 
ден шумаш. опорный пунктым—Т а в р о м е н и й  дон Э н- 

н а халавлӓм осаждаенӹт. Нӹнӹм штурмдон нӓлӓш акли ылы- 
нат, римский войскавлӓ шукы веремӓ осадышты нӹнӹм урденӹт 
дӓ осаждайымывлӓм когон шужен шӹнзӹмӓшкӹ шоктенӹт. Дӓ 
тенге гь1нят кок халаге предательствым ӹштен веле нӓлӓш вӓ- 
рештӹн. Тӹнӓм восставший рабвлӓм 20 тӹжем нӓрӹм пушты- 
ныт. Клеонжы анзыцок эче икӓнӓ ӓрен нӓлмӹ годым колен, а 
Евн римлянвлӓ кидӹшкӹ живойок вӓрештӹн дӓ темницеш му- 
чыен пуштмы ылын.

Тавромений дон Энна халавлӓм нӓлмӹ паштек римский от- 
рядвлӓ цилӓ остров мычкы кенӹт дӓ восстаним ваштокок пӹ- 
тӓренӹт (у эра якте 132 и).

Сицилийский восстаьи Малый Азишты, П е р-
Аристоник. Пер- р а м с к и й  к у г и ж ӓ н ш ӹ ш т ӹ  кого откли- 

гамыштыш вос- п  ^
стани. ^Ь1М мон. Рабвла дон незервла лоштыш волне-

нивлӓм А р и с т о н и к ,  пергамский кугижӓ Ат- 
тол 1П-Н родственник, ӹшкӹмжӹн интересеш используен. 
Дела тенге ылын: Аттол 1П-н прямой наследникшы уке 
ылын дӓ колымжы годым ӹшкӹмжӹн кугижӓншӹжӹм Римлӓн 
завещаен коден (у эра якте 133 и). Тишкевёк яктеок эче Перга- 
мышты римский торговойвлӓлӓн тӹдӹ кого прававлӓм пуэн. 
Но Аристоник Пергамский кугижӓншӹм римлянвлӓлӓн пуаш ре- 
шӹде. Тӹдь! престолым ӹшке кидӹшкӹжь! нӓлӓш цацен. Ти 
цельӹм ӹштеш шокташ манын, Аристоник рабвлӓн дӓ свобод- 
ный незервлӓн кого движеним вуйлалтышы лин.

Римлянвлӓ ваштареш ылшы Малый Азиштыш кыды халажы 
Аристоникым поддерживаенӹт. Но Эфессыштыш паян рабовла- 
делецвлӓ римлянвлӓн господствым ӹшлӓнӹштӹ утларак выгод- 
ныеш шотленӹт. Нӹнь! Аристоник ваштареш выступаенӹт, дӓ 
Аристоник тангыжышты ылшы сражениэш шин шӓлӓтӹмӹ ылын.

Тенге гӹнят Аристоник кредӓлмӓшӹм продолжаен. Тӹдӹ раб- 
влӓм освобождаен дӓ цилӓ гражданвлӓн свободым дӓ равенствым 
пуман „Кечӹ государствым“ ӹштӓш сӧрен. Тидь! тӹдӹн векӹ 
угнетенныйвлӓн кого массым шывшын. Нӹнӹн палшымдон, рим- 
лянвлӓлӓн малоазиатский изи кугижӓвлӓ палшенӹт гӹнят, Ари- 
стоник римский силан войскам шин шӓлӓтен. Тӹ войскадон
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командывайышы римский консул ӹшкеӓт пленыш вӓрештӹн 
дӓ пуштмы ылын. Аристоникын кидӹшкӹ Пергамский куги- 
жӓншӹ почти цилӓ хӓлӓ ванжен.

У эра якте 130 ин восставшийвлӓ ваштареш 
Восстани пӹтӹ- римлянвлӓ вес консульш колтенӹт, тӹдӹ трӱк 

нападайымдон Аристоникын войскам шин шӓ- 
лӓтен. Аристоник ӹшкежӹ Малый Азин ик халашкы шӹлӹн, 
тӹштӹ тӹдӹм шужыктен урден сдаялташ принуждаенӹт.  Ари- 
стоникым Римыш колтенӹт дӓ тӹштӹ темницеш пуктен пушты- 
ныт. Пергамский кугижӓншӹм римский владенивлӓшкӹ пижӹк- 
тӹмӹ ылын.

Рим эче силан ылын, дӓ рабвлӓ пасна-пасна ылшы восста- 
нивлӓ рабовладельческий строным пӹтӓрен кердтелыт.

76 §. Гракх шӱмбевлӓн реформывлӓ. Тиберий Гракх (у эра.
якте 133 и).

Рабвлӓн сицилийский дӓ пергамский восстани- 
Рефориывлӓн влӓм римлянвлӓ подавляйьшы веремӓн Италишты 

пр чи ы . хресӓньвлӓн движени тӓрвӓнен. Цилӓ сӓндӓ- 
лӹк йӹрок беднота тыргыжланен. Зданивлӓн стенявлӓштӹ, мыгилӓ 
пичӹштӹш памятниквлӓштӹ землям вес пачаш пайылаш тергӹшӹ 
сирмӓшвлӓ лӓктӓш тӹнгӓлӹнӹт.

Италиштыш хресӓньвлӓ пиш кого лелӹ периодышты ӹленӹт. 
Свободный мелкий землевладелецвлӓ когон зораялтыныт. 
Италин нырвлӓштӹ, кӹзӹт паянвлӓн собственностьышкы ван- 
жышывлӓштӹ, нӹнӹ вӓреш шукы рабвлӓ линӹт. Тидӹ ху- 
дашкынӓлӹн миӓ манын, знатьын кыды представительвлӓжӹ ынгы- 
ленӹт. Сек пӹтӓриок, армим хресӓньвлӓ логӹц погенӹт, дӓ 
седӹндон нӹнӹм разоряйымаш дӓ свободный трудым рабвлӓн 
труддон вашталтымаш Римын военный силажым слабкаэмден. 
Кокшешӹжӹ, рабвлӓн шукын погынымаш рабовладелецвлӓлӓн лӱ- 
дӹшлӓ ылмым Сицилиштыш восстани анжыктен. Седӹндонок 
разоряялтшы хресӓньвлӓлӓн землям пуаш дӓ тенгелӓнлӓ мелкий 
хресӓньвлӓн хозяйствым восстанавливаяш дӓ Римский государ- 
ствым цаткыдемдӓш шанымаш знатьын ти группа лошты лӓктӹн. 
Незаконно хватен нӓлшӹ крупный собственниквлӓ гӹц государ- 
ствын земля шывшын нӓлӹн тидӹм ӹштӓш лиэш ылын.

.. Техень реформым ӹштӓш Г р а к х  шӱмбелвлӓ
ракхвл . тумаенӹт. Нӹнӹ знатный род гӹц ылыныт.

Гракхвлӓн ӓтяштӹ ик гӓнӓ агыл Республикышты высший 
должностьым занимаен, а нӹнӹн ӓвӓштӹ Корнелия Сципион лф-  
риканскийын ӹдӹржӹ ылын. Кок шӱмбелге пиш яжо образова- 
ним получаенӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹн демократический взглядышты- 
дон лӹмлӹвлӓ ылыныт.

Когорак шӱмбелжӹм—Т и б е р и й ы м — 133 и гачеш народ- 
ный трибунеш айыренӹт.

,  Р Должностьышкы шӹцмӹкӹ, Тиберий Народный
зем^^ьный^закон! собранишкы ӹшкӹмжӹн законопроектӹм пыр- 

тен. Тӹ закон семӹнь общественный нырын

189



владелецвлӓ семьян главаэш 500 югерым (125 га нӓрӹ) дӓ кок 
кого эргӹлӓн 250 югер рядӹ гӹй, большы занимаяш правам

имейӹделыт. Семьяшты вес 
членвлӓжӹ землям полу- 
чайыделыт.  Тенгелӓнлӓ, ик 
семья государственный зем- 
лям 1000 югср гӹц шукым 
имеен кердте.  Освобожда-  
ялтшы землям 30 югер ря- 
дӹ, тыгыды участоквлӓэш 
пайылаш дӓ выжалаш пра- 
вам путеок, незер граждан- 
влӓлӓн наследственный арен- 
дыш шӓлӓтен пуаш Тибе- 
рий предлагаен. Граждан- 
влӓлӓн землям пайылымаш- 
ты народдон айырымыкым

Гракх шӱмбелвлӓ (кӹзӹтшӹ веремӓштӹшӹ ^ д е м  г ӹ ц  ылшы особый 
скульптура). комисси вуйлалтышашлык

ылын.
Тиберий ӹшкӹмжӹн законым защищаяш манын, Народный 

собраништы замечательный речьым попен. „Италия мыч кыда- 
лыштшы дикий зверьвлӓ,—тӹдӹ попен,— амалашышты рокышты 
ыражвлӓм дӓ йӓмвлӓм имеят, Италия верц кредӓлшӹ дӓ колы- 
шы эдемвлӓжӹ воздух дон сотым веле имеят. Нӹнӹн соок ик 
вӓре ӹлӹмӹ вӓрӹштӹ уке, тетявлӓдон дӓ вӓтӹштӹдон нӹнӹ 
бродячий ӹлӹмӓшӹм ӹлӓт. Йӓлӹн роскошь дӓ богатство верц 
салтаквлӓ кредӓлӹт дӓ колат, нӹнӹм вселенный владыкывлӓэш 
лӹмдӓт,  а тӹ лошток нӹнӹн ик лаштык земляштӓт уке“.

Но нобильвлӓ шукыжок ти аграрный закон ваш-
Земельный закон т а р е ш  ылыныт. Н ӹ нӹ  т р и б у н в л ӓ  л о г ӹ ц  и к тӹ м —  

ваштареш кре- . ,   ̂ л
дӓлмӓш. М а р к  О к т а в и й ы  м—законеш запрешеним

пиштӓш сӓрен шоктенӹт. Октавий Тиберийын 
лишӹл тӓнгжӹ ылын. Но Октавий ӹшкежӹ государственный 
землян кого участоквлӓм ладаен дӓ нинӹ гӹц ӹнежӹ каранг 
ылын. Икманяры колебани паштек законопроект ваштареш 
лиӓш Октавий согласаен дӓ тӹшӓкен „ветом“ пиштен.

Тӹнӓм Тиберий решительный мерӓвлӓм ӹштӓш лин дӓ Народ- 
ный собрани анзылан вопросым голосованиэш шӹнден: народын 
ирь1К ваштареш кешӹ народный трибун ӹшке должностешӹжӹ! 
кодын кердеш ли? Голосовайымаш решительный кечӹн цилӓ 
собрани анзылны Тиберий ьтшке протестшым мӹшгеш нӓлӓш 
Октавийым сарвалаш тӹнгӓльш. Пӹтӓри Октавий мам ӹш- 
тӓш пӓлӹде, но вара ӹшке решенижым эче икрядӹ подтвер- 
ждаен. Тьшӓм Тиберий голосованим эртӓрен, дӓ Октавий трибун 
звани гӹц лишайымы ылын. '

190



Законым утвер- Тидӹ паштек аграрный закон Народный собра- 
ждайымаш. нидон утверждайымы ылын. Землям пайылымаш 

комиссишкы Т и б е р и й ы м  ӹшкӹмжӹм, тӹ- 
дӹн шоляжы Г а й ы м  дӓ шонгы марыжым—А п п и й  К л а в -  
д и й ы м айыренӹт.

Пӓшӓжӹм тӹнгӓлмӹкӹ, комисси кого трудностьвлӓшкӹ 
тӹкӹлӓлтӹн. Отимайымашкы дӓ шӓлӓтӹмӓшкӹ государствен-  
ный землявлӓ вӓрештӹнӹт, Но государственный землям вла- 
дейышывлӓ ти землядон ь1шкӹмӹштӹнлӓок распоряжаенӹт, нӹ- 
нӹм закладываенӹт дӓ молат. Седӹндон махань земля государ- 
ственный, махань частный, пӓлӓш трудна ылын.

Цилӓ ти труднавлӓм Тиберин врагвлӓ воспользуенӹт. 
Тиберий Гракх кугижӓ лиӓш цаца манмы шаям даже нӹнӹ 
шӓрен колтенӹт. Народный трибун Октавин неприкосновенный 
личностьым тӹдӹ оскорбляен манын, тӹдӹм обвиняенӹт. Но 
Тиберий сдаялте дӓ тумаен пиштӹмӹ делаштыжы мычаш яктеок 
мужественно кеен.
Тибеоий Гоакхын Р^Фор^’Ь1м ӹштен шокташ манын Тиберийлӓн 

яммаш. иэшӓт властеш кодаш келеш ылын. Седӹн-
донок тӹдь! ӹшке кандидатурыжым народный 

трибуныш 132-шы иэшӓт выставляен. Римский законвлӓ семӹнь 
ик эдемӹм пачелӓок кок рядӹ айыраш акли ылын. Нобильвлӓ 
тидӹндон воспользываяш решенӹт.

Ирок рӹмӓлгӹнок эче айырымаш эртӓрӓлтшӓшлык площа- 
дьыш народ погынен. Собрани тӹнгӓлӓлтмӹкӹ, аристократвлӓ 
голосованим ӓптӹфтӓш цаценӹт. Но Тиберий ӹшкӹмжӹн сто- 
ронниквлӓжӹлӓн условный знакым ӹштен, дӓ нӹнӹ, ма попазен 
вооружаялтын, нобильвлӓм поктен колтенӹт.

Тӹ веремӓн сенатын заседани эртӓрӓлтӹн. Заседаништы ылшы 
эдемвлӓ логӹц тӓгӱ иктӹ, Тиберий кугижӓн короным ӹшлӓн- 
жӹ тергӓ манын шаям лыктын. Тӹнӓм, Тиберийын самый ярый 
противниквлӓ логӹц иктӹт, верховный жрец С ц и п и о н  На -  
з и к а  сӹгӹрӓлӹн: ,.Отечествым кӱ спасаяш шана гӹнь, пусть 
мӹнь паштекем кеӓ!“ Молы , сенаторвлӓдон дӓ вооруженный 
клиентвлӓдон тӹдӹ Народный собрани эртӓрӓлтмӹ площадьыш 
кыргыж лӓктеш. Кого кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтеш дӓ тӹшӓкенок 
Тиберий дӓ тӹдӹн верц ылшы 300 эдем нӓрӹ пуштмы ылыныт. 
Нӹнӹн колышы кӓпвлӓм йыдьш Тибрыш кӹшкенӹт.

Тиберий Гракхым пуштмы пашкет нобильвлӓ Ь1шкӹмӹ1штӹн 
противниквлӓдон кого расправым ӹштенӹт. Колыш .трибунын 
шукы тӓнгвлӓжӹм дӓ тӹдӹш велнӹ ылшывлӓм казненӹт. Шу- 
кеш агыл комиссин пӓшӓжӹмӓт аристократи цӓрен кердӹн. Ма- 
хань земля государственный, маханьы частный ылмым решӓш 
правам тӹдӹ гӹц отимайымы ылын.

Тиберий Гракхын законжы ӹлӹмӓшӹш пырыде, дӓ хресӓнь- 
влӓн интересвлӓ первишӹлӓок удовлетворяйымы лителыт.
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77 §. Гай Гракх (у эра якте 123— 121 ивлӓ).

Г а й Г р а к х  Тиберий гӹц 9 и изи ылын. Тидӹ пиш когон 
красноречидон отличаялтын дӓ ӹзӓжӹ гӹц решительный ылын. 
Тиберий колымы паштек тӹдӹ аристократвлӓлӓн кусӹм пӧрӹк- 
тӓш клятвым пуэн дӓ земельный рефор\1ым мычаш яктеок шок- 
таш решен. Тиберийын делам продолжайышеш шотлен, народ 
Гайым 123 иэшӓт народный трибунеш айырен.
Гай Г акхын за пӹтӓриок римский общество лошты ӹш-

 ̂ конвлИ. " лӓнжӹ опорым ӹштӓш решен. Тидӹм ӹштӓш 
манын тӹдӹ к и й д ӹ  з а к о н ы м  лыктын, тидӹ 

семӹнь шулды ценӓдон государственный магазинвлӓ гӹцнарод- 
лан киндӹм выжаленӹт. Ти закондон Гай ӹшке векӹжӹ халаш- 
тышы римский незервлӓм сӓрен. Вара, торговый элементвлӓ 
лоштат ноддержкым моаш манын с у д е б н ы й з а к о н ы м  Гай 
лыктын. Тӹшкевек якте цилӓ важный делавлӓдон судьявлӓ се- 
наторвлӓ логӹц назначаялтыныт. Гайын закон семӹнь ти нра- 
вам нӹнӹ гӹц шывшын нӓлмӹ ылын дӓ всадниквлӓлӓн(торговый 
сословилӓн) пумы ылын, тенгелӓн нӹнӹ государствышты кого 
значеним получаенӹт. Гай Гракхын вес .мерӓжӓт тӹ цельдонок 
ылын: римский откупщиквлӓлӓн Малый Азищты налогым погаш 
пумы ылын.

Тидӹвлӓ гӹц пасна, незер хресӓньвлӓн интереслӓн Италишты
таманяр колоним ӹштӹмӹ ылын. Тенгелӓнок Италия гӹц ӧрдӹ-
жеш, лӹмӹнок Африкеш, шӓлӓтен шумы Карфаген вӓреш коло-
ним ӹштӓш сӧрӹмӹ ылын. Землям пайылаш шагалтымы комис-
си пӓшӓжӹм эчеӓт ӹштӓш тӹнгӓлӹн.

Народный массеш дӓ торговый элементвлӓэш
Гай Гракхын за- тӹкӹлӓлтӹн, у эра якте 123 ин Гай фактиче- 

кон ваштареш „ о
кредӓлмӓш. неограниченный государственныи прави-

тель лин дӓ народный трибунеш 122 инӓт угӹц 
айырымы ылын. Нобильвлӓ тӹдӹ ваштареш открыто выступа- 
яш лӱдӹнӹт дӓ вес семӹнь действуяш решенӹт. Нӹнӹп совет 
семӹнь, народный трибунвлӓ логӹц иктӹт Италишты 12 коло- 
ним ӹштӹмӓш гип1ӓн законопроектым пуэн, тӹ колонивлӓштӹ 
3 тӹжем колонист рядӹ урдаш дӓ нӹнӹм участоквлӓ тӓреш 
тулӹмӓш гӹц освобождаяш ӹштӹмӹ. Законопроектым сенат 
одобряен. Тидӹдон Гайын врагвлӓжӹ народ лоштыш тӹдӹн 
влиянижым лоэштӓрӓш шаненӹт. Лачокыштыжы Италишты ти- 
нӓрӹ колоним ӹштӓш свободный земля уке ылын, дӓ законо- 
проект сирӹмӓшеш веле кодын. Тидӹ лошток Народный собра- 
ни тӹ веремӓ гӹц ӹшке вождьшы докы укшӓш тӹнгӓлӹн.

Союзниквлӓлӓн граждӓнский правам пумы гишӓн Гай зако- 
нопроектым Народный собранилӓн предлагайымы годым осо- 
вынок тидӹн докы отношени вашталтын. Ти законопроект ци- 
лӓ Италиштыш хресӓньвлӓн интересвлӓм защищаен дӓ римский 
Народный собранилӓн ярыде, римский крестьянство ӹшкӹмжӹн 
привилегированный положенижыдон италиквлӓдон иктӧр лиӓш
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шаныде. Тидӹм ужын, Гай ӹшке ӹшкӹмжӹн законопроектым 
нӓлӹн. Но 121 иэш тӹдӹм уже айырыделыт.

В осстани дӓ Гай -^ристократвлӓ открытый наступленишкы ӹнде 
Гракхын яммаш. ванженӹт. Африкышты Гракхдон ӹштӹмӹ коло- 

нивлӓм пӹтӓрӹмӹ гишӓн вопросым- Народный 
собраништы шӹндӹмӹ лин.

Тиштӓкен махань-шон худа приметывлӓм попенӹт, нӹнӹ, 
вунта колонивлӓм ӹштӓш ӓптӹртенӹт. Ти вопросым обсужда- 
йымы кечӹы сенат военный положеним объявляен. Гай ӹшкӹм- 
жӹн сторонниквлӓжӹдон халан частьшым хватен нӓлӹн, но кон- 
сул нӹнӹы ваштареш кого вооруженный силам колтен дӓ, ик- 
лаштык кредӓлмӹ паштек, восставшийвлӓ шӓлӓнен кенӹт.

Кредӓлмӹ лошты Гай ӹшке ялжым маклештӓрен л.олген дӓ 
врагвлӓлӓн • даялташ шаныде дӓ тӹгдӹ ӹшкьшжӹм пушташ раб- 
лан шӱден. ы'рагвлӓ Гайын колышы кӓпшӹмӓт даже ирӹкеш ко- 
дыделыт, ТӸДӸ1! вуйжым роал шуат дӓ Тибрыш шуат. Гайын 
стоаониикплӓжӹ 3 тӹжем нӓрӹ казньымы линӹт (у эра якте 
121 п^

Гракх Гай колымы паштек шукат лите, гражданвлӓлӓ '  зем- 
лям пайылымашым цӓрӹмӹ лиы, а пайылен пумы участоквлӓм 
выжа аш разрешайымы ылын. Хресӓньвлӓ эчеӓт землядеок ко- 
дыны г.

Те..ге"” "■ ;емельный реформа Ршке цельжым ӹштен шок- 
тыде. Гракхвлӓдон вуйлалтымы движеин гӹц всадниквлӓ, вес се- 
мӹныжӹ Римын торгово-денежный слойвлӓ веле выигрываенӹт; 
хресӓньвлӓм земляде кодымаш цӓрнӹде. Классовый кредӓлмӓш 
Ри.мышты эче когоракын тӹнгӓлӓлтӹн.

78 §. Марий дӓ военный реформа. Кимврвлӓдон 
дӓ тевтонвлӓдон война.

У эра якте 146 ин Карфагенский областьым рим- 
ский провинцим ӹштӹмӹкӹ, тӹдӹ пашкудыжым 
Н у м и д и й ы м независимыеш кодымы ылын.

Но  римский всадниквлӓ ти паян сӓндӓлӹк вӹкӹ шӹдӹн ан- 
женӹт, тӹдӹм ӹшкӹмӹштӹн властьлан подчиняйыкташ шане- 
нӹт. У эра якте 111 ин Рим, нӹнӹ палшымдон Нумидийдон 
войнам тӓрвӓтен.

Пӹтӓри римлянвлӓлӓн война удачно агыл эртен, Нумидий- 
ский кугижӓ Ю г у р т а  римский полководецвлӓ.м подкупаен, дӓ 
нӹнӹ тӹдӹн ваштареш решительный военный действивлӓм ӹш- 
тӹделыт.

Народный собрани консулеш дӓ африканский 
1?°* '  войнашты главнокомандующиеш Г а й  М а р и -

Н а  ПЫТЫМаШ* й ы м  айырымыкы, положени вашталтын, 1ӹдӹ 
пиш способный полководец ыльш дӓ тӹдӹ Югуртыдон сделкым 
ӹштӓш шаныде. Тӹдӹ нумидийский кугижӓм йӹле сӹнгеп шуэн. 
Югурта римлянвлӓ докы пленыш попазен. Тӹдӹм Марийын п о - ' 
мощникшы—К о р н е л и й  С у л л а  хватен. Тӹдӹн паштек вой-
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на пӹтен. Югуртам Римыш нӓнгенӹт дӓ тӹштӹ казненӹт, Ма- 
рий пиш когон лӹмлӹ эдем Римышты лин,

104 ин тӹдӹм вес рядӹ консулеш дӓ главно- 
ный**ве*о^мьГ-" командующиеш айыренӹт. Марий кого рефор- 

влӓжӹ '  мывлӓм армишты ӹштен. Перви римский армиш- 
т'ы тӹ ӓль вес имущественный разрядыш зачис- 

ляйымы эдемвлӓ веле служенӹт. Марий кӱ служаш шанен ци- 
лӓм, тӹ шотышты укеӓн эдемвлӓмӓт, принимаяш тӹнгӓлӹн. Ти- 
дӹ службан срокы.м шукемдӓш дӓ салтаквлӓм яжон тымдаш 
лимӓшӹм пуэн. Седӹндонок военный делан техника когон кушкын.

Марийын военный реформа Римын 
пакылашы историлӓн кого значеним 
имеен. Тидӹ гишӓн римский арми
тӓрлӹмӹ армиш сӓрнӓлтӹн. Салтак- 
влӓдон яратымы цилӓ полководецок 
ӹшкӹмжӹн личный делавлӓэш армим 
использываен кердӹн.

У эра якте 104 инок
Кимврвлӓн д ӓ  север гӹц Италия вӹ-

тевтонвлӓн пы- к и м в р в л ӓ дӓ
рымаш. Нӹнӹм 

сӹнгӹмӓш. т е в т о  н в л ӓ  напа- 
дӓенӹт (галлвлӓн дӓ 

германецвлӓн племявлӓ). Нинӹ ваш- 
тареш кредӓлӓш, ӹшкӹмжӹн военный 
успехвлӓдон лӹмлештӓрӓлтшӹ Ма- 
рийым колтымы ылын.

Тевтонвлӓдон главный сражени 
М а с с и л и я  (Марсель) гӹц мӹндӹ- 
рӓн агыл лин. Шукы дӓ пыт кредӓл-  

Гай Марий “ ӹ паштек, Марий вуйлалтымдон
римлянвлӓ сӹнгенӹт. Тевтонвлӓм шу- 

кыжымок пуштыныт, молжы пленыш попазенӹт (у эра якте 
102 и). Ик и эртӹмӹкӹ иквӓреш ӹштӹмӹ римский армивлӓ ким- 
врвлӓлӓнӓт решительный пораженим ӹштенӹт (у эра якте 
101 и). Ти кок сӹнгӹмӓшвлӓ ылмыдон римский рабовладелец- 
влӓн кидӹшкӹ 150 тӹжем раб вӓрештӹн.

Галлвлӓн дӓ германецвлӓн племявлӓдон Римын ти кого 
столкновени тенге пӹтен.

Кимврвлӓ дӓ тевтонвлӓ ваштареш кредӓлмӹ война лошты 
Марий Римышты кого влияниӓн ылын дӓ каждый ин копсулеш 
айыралтын.

79 §. Сицилишты рабвлӓн кокшы восстани (у  эр а якте
104— 100 ивлӓ).

Восстани тӹнгӓ- 
лӓлтмӓш.

Рнмлянвлӓ северышты когон воюйымы годым Сицилишты 
рабвлӓн восстяни угӹц тӓрвӓнен.
Г е р а к л е и  хала доны, Сицилин юго-западный частьыш- 

ты, ик римский всадникын 30 раб заговорым ӹштенӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹн госпо- 
диным пуштыныт (у ера якте 104 и). Кычымаш гӹц лӱдӹн, нӹнӹ хала гӹц шӹ-
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лӹнӹт дЗ лишӹл кырыкыш кенӹт. Нӹнӹ докы лишнӹшӹ солавлӓ гӹц рабвлӓ 
погыненӹт. Сицилийский наместник восставшийвлӓ ваштареш 600 воинӓн отря- 
дым колтен, но ти отрядым восставшийвлӓ шин шуэнӹт, рзбвлӓн кидӹшкӹ 
шукы оружи вӓрештӹн.

Изин-олен восстани кушкын миэн—рабвлйн арми 6 тӹжем эде.м якте куш- 
жын. Движенин вуйлалтышеш раб С а л ь в и й шагалын, тӹдӹм восставший- 
влӓ ӹшкӹмӹштӹн кугижӓэш шотленӹт. Сальвий войскажым кым частеш 
пайылен дӓ каждый отрядеш пасна качальпикым шагалтен. Шукеш агыл тӹ- 
дӹн армижы 20 тӹжем якте шукемӹн, боецвлӓжӹ яжон тымдымывлӓ ылы- 
ныт; рабвлӓн армишты даже конница ылын.

ТӹдЙн лоштох Сицилин островын западный часгьыштат во^стапи тӓрвӓнӓ. 
Ти восстанин предводительжы храбрый дӓ нскусный А ф и н и о н ,  Малый 
Азия гӹц ылшы пират алын. Кыдывлӓ воеиный делалан ярал ылыныт, тӹ 
рабвлӓм веле тӹдӹ армишкы нӓлӹн. Молжы армим продовольствидон снаб- 
экайышашлык ылыныт, хозяйство гишӓн шытырланышашлык дӓ тӹштӹ пол- 
ный по'рядокым кычышашлык ылыныт. .Сӓндӓлӹкӹм дӓ тӹштӹ ылшы исивот- 
ныйвлӓм дӓ запасвлӓм ӹшкӹмӹн ганьок перегӓш келеш"—манын Афинион 
попен.
К п г г т я н и  ш ӓ п л И .  Шукат ак ли, Сальвлйын дӓ Афинионын армивлӓ иктӹш 

мӓш '  Нӹнӹ Т р и о к а л  халашты, Сицилин западный
частьышты вӓш линӹт. Афинион Сальвийлаа добровольно 

подчиняялтын, тӹдӹм кугижӓэш шотлен, а Ышкӹмжӹм главнокомандующиеш.
Ӹнде Сицилин кого частьыштыжы гражданский война тӓрвӓнен. Повста- 

нецвлӓдон эче хватен нӓлӹн шоктыдымы халавлӓштӹ рабвлӓ каждый минутын 
•восстаниш шагалаш дӓ ӹшкӹмӹштӹн тӓнгвлӓштӹ докы пижӓш йӓмдӹ ылы- 
ныт.

Рнмский сенатлан Сицилишкы кого арчим колташ вӓрештӹн. Рабвлӓлӓн 
иквӓреш погынышы силам римлянвлӓ шин шуат, Сальвий кодшы войскажы- 
дон Триокалыш шӹлӹн.

Рабвтӓ остатка вӹр патькалтыш якте кредӓлӓш решенӹт. Пыраш литӹ- 
дӹмӹ дӓ когон укрепляйымы Триокалым римский войскавлӓ нӓлӹн кердтелыт.

Тӹ веремӓн Сальвий колэ, дӓ тӹдӹн властьшы Афинион докы ванжа. Кре- 
дӓлӓш со трудна лин миэн. Продовольстви ситӹдӹмӓш осажденныйвлӓн поло- 
женим пиш худам ӹштен. Но римлянвлӓн пользеш 101 ин веле сӹшгӹ.мӓш лин. 

Восстани по- ^риокал донышы ' решительный сраженишты римский 
л а в л я й ы ^ ш  '  войскавлӓ восставший рабвлӓм шин шуэнӹт. Афпнионбит- 

■ вышты колен, а тӹдӹн кодшы армнжы Триокалыш отсту- 
паен. Шукы рабшок, шужымашеш янгылышывлӓ, сдаялтыныт. Но тӹжем раб 
кредӓлӓш со эче цӓрнӹделыт. Тӹнӓм римлянвлӓ нӹнӹм пушташ сӧрӹделытат, 
храбрецвлӓ сдаялтыныт. Нӹнӹм Римыш колтенӹт Дӓ гладиаторвлӓ шотеш 
ареныш лыктыныт. Римский толпалан потикӓэш служаш шаныделытат, нӹнӹ 
«тражывлӓ дӓ анжышывлӓ анзылнок икӹжӓк-иктӹштӹм пуштын пӹтӓренӹт.

АсЬинышты п'ӓ Сицилийский кокшы восстаниӓт пӹтӓришӹ ганьок молы 
Боспооыш ты паб угнетенныйвлӓ лошты живой отклнкым мон. Афинский 

вл‘ӓн восстани '  рабвлӓ, Л а в р и о н ы н  р у д н и к в л ӓ ш т ӹ  ровотайы- 
шывлӓ, восстаним 'гӓрвӓтенӹт, стражым шин шуэкӹт дӓ 

тангыж тӹрӹштӹш крепостьым нӓлӹнӹт. Тӹшецӹн, нӹнӹм цӓрӹмешкӹ, шу- 
кы веремӓ нӹнӹ Аттикым пустаэыденӹт.

Ти веремӓнок греко-римский мирын мӹндӹр окраинышты, Б о с п о р с к [ и  й 
к у г и  ж ӓ н ш ӹ ш т ӹ  рабвлӓн кого восстани тӓрвӓнен. Тӹ кугижӓнжӹ у эра 
якте VI курымынок эче греквлӓдон-колонизаторвл’ӓдон кӹзӹтшӹ К е р ч е н- 
с к и й  дӓ Т а м а н с к и й  полуострозвлӓ территориэш ӹштӹ.мӹ ылын. У 
зра якте II курым пӹтӹмӓш годым тӹштӹ С а  в м а к  вуйлалтымдон рабвлӓ- 
скифвлӓ восстаним тӓрвӓтенӹт. Нӹны Боспорский кугижӓм пуштыныт дӓ тӹ- 
дӹн вӓреш Савмакым айыренӹт. Тӹдӹ кок и нӓрӹ эуйлалтен, ӹшкӹмжӹн 
лӹмжӹдон оксавлӓм даже лыктын.

Остаткаэшӹжӹ, Черный тангыжын южный велнӹ ылшы Понтийский куги- 
жӓншӹ войскавлӓдон восстани темден шумы лин.

Цилӓ ти восстанивлӓ пасна-ласна ылыныт, икӹжӓк-иктӹ гӹц ыӹндӹр вӓр- 
«лӓштӹ тӓрвӓненӹт, седӹндонок пораженивлӓм тырхенӹт.
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80 §. Италиквлӓн восстани. Суллын диктатура.

Италиквлӓн вос- владычестп^ ваштяреш, паян рабо^
стани. '  владелецвлӓ дӓ знать ^ваштареш кредӓлӓш хре-  

сӓньвлӓ дӓ рабвлӓ веле а п :л  тӓрвӓненӹт. Ю ж- 
ный Италин покоряйымы областьвлӓштӹш ӹлӹшӹвлӓ, и т а л и к  
манмывлӓ, восстаним ӹштенӹт. Нӹнӹм эчь с о ю з н и к в л ӓ  ма-  
ныныт. Римлӓн нӹнӹ всломогательный войскавлӓм шагалтенӹт, 
Союзниквлӓ, римлянвлӓдон иквӓреш воюенӹт гӹнят, в^енный 
походвлӓ гӹц часть добычым веле получаенӹт. Кого доляжым. 
римский салтаквлӓ получаенӹт. Тидӹн гӹц пасна, союзниквлӓ 
гражданский правам имейӹделыт.  Нӹнӹлӓн римский государ-  
ственный дӓ общественный должностьвлӓшкӹ ксрны питӹрӹмӹ' 
ылын. Каждый и йӹде римский знать ваштареш италиквлӓн не- 
довольство кушкын.

У эра якте 91 ин народный трибунеш Л и в и й  Д р у з  айы- 
рымы ылын. Знатьвлӓ ваштареш кредӓлмӓштӹ Друз чталиквлӓн 
поддержкыдон палшыклан ӹнянен. Ти палшым тӓреш тӹдӹ 
нӹнӹлӓн. г р а ж д а н с т в о  п р а в а м  пуаш сӧоен. Но рим- 
ский знать тидӹ гишӓн пӓлен дӓ Друзым пушташ эдемӹм кол- 
тен. Икӓнӓ вадеш Друз  ӹшке докыжы кемӹ годым, тӹдӹм 
пуштын. Прававлӓм мирный корныдон получаяш аклим тӹнӓм 
италийский хресӓньвлӓ ынгыленӹт дӓ оружим кычекӹт.

У эра якте 90 ин восстани уже яжон тӓрвӓнен. Тидӹ яжон: 
йӓмдӹлӹмӹ ылын дӓ тӹшӓкенок цилӓ Средний дӓ Южный Ита-  
лим хватен нӓлӹн. Хресӓньвлӓн цилӓ сила римлянвлӓ вашта- 
реш мобилизуймы ылын. Каждый италийский племя ӹшкӹмжьш. 
вождьым имеен.

Восставший италиквлӓ Рим гӹц востокышкыла самостоятель-  
ный государствым ӹштенӹт. Нӹнӹ столицешӹштӹ К о р ф и- 
н и й халам объявляенӹт. Италиквлӓн государство 500 член гӹц 
сенатым дӓ Народный собраним имеен. Сӓндӓлӹкӹм управляйы- 
маш (римский образец семӹнь) кок консул кидӹштӹ ылын. 
Италиквлӓ ӹшкӹмӹштӹн монетвлӓм (оксам) лецӓтлӓш даже 
тӹнгӓлӹнӹт.

Но ти государство шукы веремӓ ӹлӹде. Римын правящий' 
группывлӓ шукеш агыл тӹдӹн ваштареш выступаенӹт.  Восста-  
ним темден шуаш, лучщий римский полководецвлӓм—Марий 
дон Суллам колтенӹт. Кувлӓ восстаним тӓрвӓтӹделыт,  тӹ со- 
юзниквлӓн гражданство правам пушы законым тӹ веремӓнок 
принимайымы лин. Кӱ 60 кечӹштӹ оружим шуа, тӹдӹвлӓлӓн 
тӹ правам пуаш кокшы закон сӧрен. Тенгелӓнлӓ Рим союзник- 
влӓм айыраш шанен дӓ вара каждый группыдон пасна-пасна 
расправляяш сӧрен. Дӓ лачокшымок,  союзниквлӓ пасна айырле- 
нӹт,' нӹнӹн силашты изиэм миэн, дӓ Рим восстаним сӹнген.. 
Восстанивлӓн вождьвлӓ логӹц иктӹт В и д а ц и л и й  римлянвлӓ 
докы живой попазаш шаныде дӓ ӹшкӹмжӹм тылеш йылатен.

У эра якте 88 ин италиквлӓ угӹц римский владычествылад 
подчиняйымы ылыныт.
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Рабвлӓн, хресӓньвлӓн дӓ подвластный областьвлӓн цилӓ ти 
восстанивлӓ Римым ыезеремденӹт.
М итридатвлӓдон Италиквлӓн восстаним Рим сӹнгенӓт пӹтӓрӹде 

война. эче, тӹшӓкенок Востокышты у враг тӓрвӓнен.
Понтын кугижӓ М и т р и д а т  кого войскам по- 

ген  дӓ Римын власть лӹвӓлнӹш племявлӓм тӓрвӓтен, нӹнӹм 
римлячвлӓ каштаре.ш колтен.

Властьым силан воечный диктаторын кидӹштӹ кӹчаш керӓл- 
жӹ рабовладелецвлӓлЯи яжон каяш тӹнгӓлӹн. Рабовладельче-  
ский республикыь ю шты стройым во^нщинын властьдон ваш- 
талташ шанымы лин. Крупный рабовладелецвлӓ дӓ аристократ-  
влӓ С у л л ы н кандидатурым диктаторын дӓ главнокомандую- 
щийын постыщ выдвигаенӹт.  Римский населенин сред- 
ний дӓ низший слойжы М а р и,й ы н кандидатурым поддержи- 
ваен. Римышты аристократический дӓ демократический парти- 
влӓ лошты пйш когон кредӓлмӓш тӓрвӓнӓ. Каждый парти ӹш- 
«ӹмжӹн кандидатурым пырташ цацен. Остаткаэшӹжӹ аристо- 
«ратвлӓ понтийокий Митридат кугижӓ ваштареш ылшы армидон 
«омандующиеш Суллам назначен кердӹнӹт.

Митридат ваштареш ылшы войнашкы Сулла лӓктӹн кемӹкь! 
тӧрӧк Римышты властьым Марийын сторонниквлӓжӹ хватен нӓ- 
лӹнӹт.  Сулла мӹнгеш тол- 
шашлык ылын дӓ ӹшкӹмжӹн 
положенижым восстанс^зли- 
вайшашлык ылын. Но кынам 
тидӹ Востокышкы толын, ма- 
рианцывлӓ 1^имышты эчеӓт 
'торжествуенӹт.

Марийым пӹзӹртеп лык-
таш манын, Римыш йӹлерӓк
попазаш цацен, Сулла войнам
пӹтӓрӓш вӓшкен. У эра якте
,83 ин Митридатдон мирым
заключайымы ылын, тидӹн
■семӹнь понтийский кугижӓ
ӹшке занимайьшы цилӓ об-
ластьым ирӹктӓш, римлянвлӓ-
лӓн  контрибуцим тӱлӓш дӓ
нӹнӹлӓн ӹшкӹмжӹн флотын
частьым пуаш понтийский ку-
гижӓ сӧрен.

„ Тидӹн паштекСуллын дикта-
тура. Сулла ӹшкӹм-

жӹн нӹллӹ
Корнелий Сулла.

тӹжем эдемӓн армижыдон Италишкы толын. Марийын сторон- 
виквлӓжӹ Римым пуаш шаныделыт. Пиш пыт кредӓлмӓш ик 
«ӓ т  утла шывшылтын.  У эра якте 82 ин Сулла, остаткаэшӹжӹ, 
Римым нӓлӹн дӓ военный диктатурым ӹштен.

Марианцывлӓдон расправа тӹнгӓлӓлтӹт.  П р о с к р и п ц и м
197



Сулла пыртен. Суллан противниквлӓн спискывлӓ тенге лймдЯл-- 
тӹнӹт. Техень спискышкы попазышым каждый римлянинок: 
пуштын кердӹн. Тидӹ гишӓн наградеш Сулла пуштшылан пушт- 
мы эдемӹн часть имуществыжым пуэн. Седӹндонок пуштмаш- 
влӓ, доносвлӓ дӓ имуществым конфисковайымашвлӓ цилӓ Ита-  
лия мычкок лиӓлтӹнӹт.

Сулла п о ж и з н е н н ы й  д и к т а т о р е ш  объявляйымы 
лин. Перви дйктаторын полномочижы 6 тӹлзеш веле ылын. 
Кӹзӹт демократическнй порядкывлӓ пӹтӓрӹмӹ линӹт, дӓ Сул- 
ла в о е н н ы й д и к т а т у р ы м  пыртен. Народный трибунвлӓн 
власть нима шотешӓт агыл ылын. Народный собранин прававлӓ 
изиэмдӹмӹ линӹт. Судым сенаторский знатьлан передайымы 
лин. Сенатым бОЭ член якте шукемденӹт дӓ тӹшкӹ Суллан сто-  
ронниквлӓм веле айыренӹт.

Тенгелӓнлӓ низвлӓн социальный движени ваштареш кредӓл- 
мӓшеш военщинын власть лӓктӹн. Римский республикышты де-  
мократический порядкывлӓм пӹтӓрен миэн, революционный дви- 
жени заштареш цилӓ рабовлӓделецвлӓлӓн иквӓреш ушнаш Сул- 
ла ӱжӹн. Но Сулла ӹшкӹмжӹн цилӓ мероприятивлӓжӹм, рес- 
публи'^''.'н (республиканецвлӓн) первишӹ стройын сторонниквлӓ 
тидӹн ваштареш ылмышты гишӓн, мычаш яктеок ӹштен шок-  
тыде. Тӹлец пасна, тӹдӹ когон церлӓнен дӓ у эра якте 79 ин 
ӹшкеок ӹшке гӹцшӹ диктатор властьым шуэн.

Ик и эртӹмӹкӹ (78 ин) Сулла колен. Но римский рабовладе-  
лецвлӓ военный диктатура верц пакылаат кредӓлӹнӹт.

81 §. Рим ваштареш Испанин кредӓлмӓш. Вириат 
дон Серторкй.

Римын власть лӹвӓлнӹ ылшы народвлӓн восстанивлӓ цӓрнӹ- 
делыт.  Ик гӓнӓ веле агыл уже Рим ваштареш северышты галл- 
влӓн племявлӓ, югышты—италиквлӓ, востокышты—-Малый Азин 
народвлӓ тӓрвӓненӹт. Ь1нде римский владычество ваштареш 
И с п а н и я  тӓрвӓнен.

Пунический войнавлӓ паштек Испаништыш на-
Испания Рим родвлӓ (л у 3 и т а н в л ӓ, к е л ь т и б е р в л ӓ ,

ваштареш выс- « \ г > -  «
тупая. и б е р в л ӓ) Ри.млан подчиняиымы ылыныт, а

сӓндӓлӹкшӹ римский провинциш. сӓрнӓлтӹн. 
Сӓндӓлӹкӹм вуйлалтымашты Римын наместник шалген, дӓ тӹ- 
дӹ кыце мыштен, тӹнге хозаланен..

Римский угнетательвлӓ ваштареш восстанивлӓ икрӓдӹ веле 
агыл лиӓлтӹнӹт. У эра якте 218 инок эче, кынам римлянвлӓ 
Италишкы пӹтӓри пыренӹт ылын, тӹдӹм населяйышы народвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн свободым зашищаяш выступаенӹт.  Ышкӹмӹштӹн 
независимость верц исцанецвлӓн кредӓлмӓш. пиш когон шукы 
веремӓ цӓрнӹде.

Ви иат пӹтӓриок римлянвлӓ ваштареш кредӓлӓш
■ л у з и т а н в л ӓ  (кӹзӹтшӹ Португалия вӓрӹштӹ

ӹлӹшӹвлӓ) дӓ к е л ь т и б е р в л ӓ  (Пиренейский полуостровын.
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центр;.льный частьым населяйышывлӓ) тӓрвӓненйт. Утла кого 
восстани у эра якто 150 и кытлан лин. Тӹдӹ кого вӓрӹм нӓ- 
лӹн, тӹдӹн главажы В и р и а т лӹмӓн простой кӹтӧзӹ ылын. 
Тӹдӹ талантливый полководец, физически пиш кого силан 
ылын. Тӹдӹн ваштареш ӹшкӹ.мӹштӹн легионвлӓм, лучший пол- 
ководецвлӓдон возглавляйышывлӓм римлянвлӓ такеш веле кол- 
тенӹт. Вириат нӹнӹм шин шӓлӓтен дӓ беспощадно пӹтӓрен. У 
эра якте 147 ин тӹдӹ римский полководец В ,■ т и л  и н войскам 
шин шӓлӓтен, тӹдӹн войскажы гӹнь Вириатын гӹц шукы кого 
силан ылын. Ветилийым пленыш нӓлӹнӹт дӓ пуштыныт.

Римский захватчиквлӓ ваштареш Вириат ■. кы и уснешно 
кредӓлӹн. Тӹ кредӓлмӓштӹ тӹдӹн докы ш^ ].! племявлӓ пи- 
жӹнӹт. Испаним иквӓреш ӹштӹмӓш верц дӓ Рим ваштареш ус- 
пешно кредӓлмӓш верц Вириат „нспанский кугижӓэш“ объяв- 

■ ляйымы лин. Но' тӹдӹ кугижӓн выргемӹм ӹнежӹ чи ылын, дӓ 
ӹшкӹмжӹн кого арми анзылны проста воинын формыдон выс- 
тупаен. Тидӹ гишӓн тӹдӹ цилӓ Испанин вождьын славыдон 
пользываен. Испанский вождьын способностьвлӓжӹм римлян- 
влӓӓт даже признайыде кердтелыт. Вириатым нӹнӹ „и с п а н- 
с к и й  н а р о д ы н  Р о м у л е ш “ лӹмденӹт, '  вес семӹньжӹ, 
испанский государствым кӱ ӹштӓш цацен—первыеш шотленӹт.  
Римлянвлӓ гӹц Испаним освобождайымаш делашты тӹ вере- 
мӓн Вириатын лагерьыш., пырышы предательвлӓ ӓптӹртенӹт.  
Иыдым, КЫН-1М Вириат ӹШкӹмжӹн палаткыштыжы амален, пушт- 
шывлӓ тӹдӹн докы пӹренӹт дӓ тӹдӹм кинжалдон шырал ко- 
денӹт. Лузитанский вождь тенге изменнически пуштмы лин 
(у эра якте 139 и).

Ти веремӓн центральный Испаништӹ кельтибервлӓ кредӓлӹнӹт. 
Паснанок римлянвлӓ ваштареш Н у м а н ц и я  крепость пиш пыт 
шалген. Ти крепостьым римский войскавлӓ шукы и осаждаенӹт 
дӓ нимат ӹштен кердтелыт. Нумантиецвлӓ римлянвлӓм ик гӓнӓ 
веле агыл позордон отступаяш заставляепыт. У эра якте 133 ин 
веле осаждайымы халашты ӹлӹшӹвлӓ, пиш кого голоды'.  тырхы- 
шывлӓ, сдаялтшашлык ылыныт. Хала кравымы ылын дӓ Карфаген 
ганьок, вовсеок пыдыртымы лин.

Нуманцим сдайымыкы испанецвӓ отстунаенӹт.  Нӹнӹн сӓндӓ- 
лӹкӹштӹ Рим угӹц владычествуяш тӹнгӓлӹн, но шукеш агыл.

„ „ У эра якте 81 ин Испаништы Рим ваштареш
рт рин. восстани тӓрвӓнен кен. Тӹдӹм Суллан пресле- 

довани гӹц Испанишкӹ шӹлшӹ республиканец С е р т о р и й  вуй-  
лалтен. Испанский разный племявлӓ гӹц Серторий кого войскам 
поген, тӹдӹ римлянвлӓн военный стройым пыртен, испанский 
молодежьым воспитываяш ш к о л в д ч   ̂ пачын, яжо помогцниквлӓм 
дӓ командирвлӓ.м поген. Нӹнӹ л о 1л 1, римлянвлӓм сӹнгӹмӓштӹ 
Г и р т у л е й  лӹмлӹ ылын.

Рим Серторий ваштареш яжо полководецвлӓ вуйлалтыман 
кого военный силавлӓм колтен. Тӹнге гӹнят, Серторий хоть 
кынамаг сӹнген. Римский полководец П о м п е й ы н  сӹнзӓ 
анзылныжок тӹдӹ хала паштек халам нӓлӹн. Ик битвышты
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(Испанин восточный сир т' 'Ч' .:тӹ) Серторий Помпейым ӹшкӹм- 
жӹмӓт изиш веле пленышкы нӓлте, тӹдӹ шӹлмӹдон веле 
спасаялтьтн.

Римскип полководецвла^он воюйымжыдон Серторий тӹдӹлЗн 
ненавистный ылшы Суллан диктатурыжыдон кредӓлӹи. Ти кре- 
дӓлмӓ1' ! т ”< Серторий испанский народеш опираялтын. Рим ва. гга- 
реш воЙ1.ашты палшым гишӓн иснанский народлан тӹдӹ гсо^точым 
пуаш сӧрен. Тидӹк гӹц пасна, Серторий Понтын кугижӓ Мигри- 
датдон союзыг,; ӹштен, тӹдӓт тенгеок Рим ваш гареш в,,1стуиаен.

Рим ваштареш испанецвлӓн война лу и пӓрӹ Т1 : 'л"лытын.  
Испанский народын пакылашы кредӓлмӓшӹжӹлӓн предательвлӓ 
ӓптӹртенӹт. Вириат ваштареш кредӓлмӹ годшы ганьок, кӹзӹтӓт, 
Серторий ваштареш заговорщик-предательвлӓн группа органи- 
зуялтын. У эра якте 72 ин ти предательвлӓ Серторийым йӱмӓш 
годым пуштыныт. Испанский войскавлӓштӹ беспорядкывлӓ тӹн-,  
гӓлӓлтӹнӹт. Рим тидӹндон воспользываялтын дӓ восстаним тӓр- 
вӓтӹшвлӓм шин шуэн. У эра якте 71 ин восстаним окончательно 
сӹнгӹмӹ ылын.

Ё1шкӹмӹштӹн независимость верц испанецвлӓн кредӓмӓшӹш- 
тӹ тишӓкен пӹтӹде. Рим ваштареш кредӓлмӓшӹм нӹнӹ вараат 
виденӹт.

82 §. Спартакын 1восстани.  ̂ '

„  ̂ Испаништы война кемӹ годым Италия кӧргӹштӹ
рабвлӓн у движени тӓрвӓнен, ти движеним зна- 

менитый С п а р т а к виден (у эра якте 74-71 ивлӓ). Спаргак,  про- 
исхожденижӹдон фракиец, риилянвлӓлӓн рабсгвышкы в ,1.,:,1Л..1мы 
ылын. Тӹдӹ Капуя халашты гладиатор ылын дӓ халыклач взшты- 
лаш манын циркышты г ' . 'адиаторвлӓдон шиэдӓлшӓшлык :,1лын. 
Гладиатор ӹшкӹмжӹн иротивниквлӓжӹм йӹле д:Ч яж^н и> штын 
гӹнь, тӹдӹ-яжоэш шотлалтын.

Капуяшты гладиаторвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ пишлелӹ ылы. Се '1ӹк- 
дон нӹнӹ лошты недовольство айыртемӹноккого  ылып. К а : "я ш -  
тышы гладиаторски г ^..ышты Спартак вуйлалтымдон 3.11 а ■ ; 'М 
Ӹ1штенӹт дӓ рабвлӓ.,. освобождайымаш верц восстаьим т<1рвг .';ӓ:ц 
решенӹт. Римлянвлӓн силашты западышкы еИспания ваштареш 
кредӓлмӓшкӹ) дӓ востокышкы (Митридат ваштареш кре . ■ 
кӹ) отвлекайымы ылмы годы.м восстани тӹпгӓлӓлыми.

Но заговор пӓлӹмӹ лин. Спартак ӹшкӹмжӹн стоп1.н'ш.'шлӓ- 
жӹдон В е 3 у в и й кырыкышкы шӹлӹн дӓ тӹшӓк вазалыи. Спар- 
так докы цилӓ вецӹн рабвлӓ ,аӓ свободныйвлӓ логӹц г.зз^рвлӓ 
погыненӹт.

Спарак ваштареш силан отряд  колттм.  лын.
Римский войска рабвлӓм ӓрен нӓлӹн, в 1 ) 'ыш-

ВЫ С ТуП ЛвН И. ..кы кузышы ик ӹшкетшок ылшы к о р п т  :шатен 
нӓлӹн. Но Спартак пиш кого находчивостьым а н ж ы к . ӹш-
кӹшжӹн войскажым спасаен. Тӹдӹн распоряжени/к,, со.м 'шь гла- 
диаторвлӓ виноградникын ц.^-тыды укшвлӓм пӹчкед: нӹт дӓ иГтӹ

200



_А5Т 1А |М А )^3^ К'А1ЕЫР1С^

Гладиаторвлӓн кредЗлмӓш.

гӹц канатвлӓм плетенӹгт. Ти канатвлӓ палшымдон рабвлӓ'римлян- 
влӓ ылтымы кырыкын тура векӹжӹ валенӹтдӓ нӹнӹ вӹкь! шайы- 
цын нападаенӹт. Римский отряд кыргыж шӹлӹн, рабвлӓлӓн цилӓ 
ӹшке лагерьжым коден. ^

Рабвлӓ ваштареш варашы выступленивлӓштӓт (у эра якте 73' 
ин) римлянвлӓн неудачныйвлӓ ылыныт. Спартак римский войска- 
влӓ.\1 шин шӓлӓтен. Тӹдӹн армижы соок когоэм миэн. 72 ин 
Спартак ваштареш рнмский кок консулге выступаенӹт. Но нӹ- 
нӓт пораженим тырхенӹт.

Рим лелӹ положенишкы вӓрештӹн. Спартак со когоракын 
силан дӓ лӱдӹшлӓ лин миэн. Рабвлӓн вождь ваштареш армим 
командываяш иктӓт ӹшке вӹкӹштӹ нӓлтелыт. Остаткаэшьшӹ, 
римский паян дӓ спекулянт М а р к  К р а с с  согласаен.

Ри.мым пӹтӹнок сӹнген кердтӹмжӹм Спартак 
ынгылен дӓ седӹндонок рабвлӓм Италия гӹц 
лыкташ цацен. Пӹтӓриш ӹшкӹмжӹн походшым 

Спартак цилӓ Италия гач Альпы докы ӹштен. Тенгелӓнлӓ тӹ- 
дӹ рабвлӓм ӹшкӹмӹштӹн родинышкышты— Грецишкы дӓГалли- 
шкы лыкташ шанен. Но Альпы гач ванжымашын трудностьвлӓ 
гишӓн Спартаклан направленим вашталташ вӓрештӹн.

Спартак у планым ӹштен. Ти гӓнӓ тӹдӹн войскажы Сици- 
лишкы кешӓшлык ылын, тӹштӹ восстаним тӓрвӓтӓш дӓ тӹше- 
цӹн, местный рабвлӓ палшымдон, Грецишкы ванжаш. Тӹнге 
гӹнят, ӹшкӹмжӹн армижым Сицилишкы Спартак тӹнгеок нӓн- 
ген шоктыде.  Рабвлӓм вашташ согласайышы пиратвлӓ нӹнӹм 
алталенӹт.

Тӹнӓм ӹшкеок шалвлӓм строяш дӓ нӹнӹ вӹлӓн Сицилишкы
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Ӓрдйшкӹ поражайымы Спартак шайыц нападайымаш гӹц ытлаш кредӓлеш 
(помпейский фрескыштыш детальвлӓн реконструкци).

I
ванжаш Спартак решен. Рабвлӓ шалвлӓм ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт 
ылын. Нӹнӹ цаткыды лиштӹ манын, нӹнӹн лӹвӓлӓн пецкӓвлӓм 
ялштенӹт. Но пиш кого штурма тӓрвӓнен дӓ цилӓ шалвлӓм 
тангыжышкы шин кеен. Рабство гӹц ытлаш эче ик ӹнянӹмӓш 
тенгелӓнлӓ ямын.

Крассын войскавлӓжӹ, тӹ нӱжвец, соок Спартакым пресле- 
дуенӹт. Сицилишкы ванжаш удачный агыл цацымашвлӓ паштек 
рабвлӓ мӹнгеш кеӓш цацымыкышты кайын, Красс спартаковец-  
влӓм север гӹц ӓрен нӓлӹн ылын. „Шужен колымешкӹ, лучи 
кӹртни гӹц колаш“—манын Спаргак келесен. Тӹдь! ӹшкӹмжӹя 
войскавлӓжӹдон анзыкы тӓрвӓнен дӓ йыдым Крассын укрепле-  
нивлӓ вашт лӓктӹн.

Кымшы походььм Б р у н д и з и й  портышкы кеӓш Спартак 
тӹнгӓлӹн, тӹшецӹн Грецишкы куштылгыракын дӓ йӹлерӓк 
шоаш лиэш ылын.

Цилӓ ти кужы походвлӓ спартаковецвлӓн си- 
ге"вьытьГ аУ- пӹтӓренӹт. Тидӹн сага эче нӹнӹ лош-

ногласивлӓ.' '•'ы разногласивлӓ лӓктӹнӹт. Спартак вуйлалтым 
рабвлӓ нӹнӹм рабышкы сӓртӹмӹ вӓр Италия  

гӹц токышты, родинышкы мӹнгеш сӓрнӓлнештӹ ылын. Спарта- 
кын войскашты ылшы хресӓньвлӓжӹ Италия гӹц ӹнештӹ кеп 
ылын, земля верц, ӹшке прававлӓштӹ верц Италия кӧргӹшток 
кредӓлнештӹ ылын. Нӹнӹн сага иквӓреш И талишты тагынам-
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шегюк ӹлӹшӹ германский племнвлӓ гӹц ылшы шукокагыл раб 
влӓ ылыныт.

Тенгелӓнлӓ, рабвлӓ дон хресӓньвлӓ лошты икань шанымаш 
ылте. Б1шке рабвлӓ лош тыжат  согласи уке ылын. Тидӹн сага 
эче тӹ периодып Рим силан ылын. Цилӓ тидӹн результатеш 
71 ин шошымшы кого сраженишты яжон вооружайымы свезӓ 
римский войскавлӓн напорым спартаковецвлӓ тырхен кердтелыт 
дӓ шин шумы линӹт. Спартак остатка яктеок мужественно 
кредӓлӹн. Чакын ылшы римлянвлӓ вӹкок тӹдӹ пырен. Ардӹжӹ 
шушыргымыкат,  тӹдӹ сукалтен шӹнзӹн дӓ лаштыкын роэн 
шумы лимешкӹ кречӓлӹн. Тӹдӹнкӓпшӹм вара монат кердтелыт. .

Хватен нӓлмӹ уд тӹжем раб Капуя гӹц Рим якте корны 
тӹр мычкы крестеш сӓкӹмӹ ылыныт. Но Спартакын армин 
кодшыывлӓжӹ югышкы шӹлӹнӹт дӓ тӹштӹ шукы эче римский 
отрядвлӓ ваштареш кредӓлӹнӹт.

Спартакын мужествыжы римлянвлӓмӓт цудейӹктен, рабвлӓн 
вождь „великий полководец ганьок“ колен манын попенӹт. Уг- 
нетательвлӓ ваштареш самоӧтверженный боец гань Спартак ис- 
торишкы пырен. Ленин такеш агыл попен: „Спартак рабвлӓн, 
сек кого восстанин сек выдающий геройвлӓ логӹц иктӹжӹ 
ылын“.

83 §. Катилинын заговор. Помпей дон Цезарь.

Рабвлӓн мӓссовый восстанин результатеш рим-
■ л Я Т И Л И Н Т  I  ^  г

ский знатьын представительвлӓ военный влас- 
тьым устанавливаяш угӹд тергӓш тӹнгӓлӹнӹт. Военный дик- 
татура рабовладелецвлӓн интересвлӓм дӓ имуществым лучирӓк 
переген кердӹн. Римын диктатор лиӓш цацышывлӓ шукын ылы- 
ныт. Разорялтшы аристократвлӓн представительвлӓ утларак 
решительно действуенӹт. Нӹнӹ логӹц Суллан сторонникшы, К а- 
т и л и н а, осовынок айырлалтын. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹм таманяр 
гӓнӓ консул лиӓш выставляен, но ти должностьышкы вӓрешт 
кердте. У эра якте 65 ин знатный римлянвлӓн— Цезарь  дон 
Крассын—палшымдон тӹдӹ консулвлӓм пуштнежӹ дӓ Римыш- 
ты властьым хватен нӓлнежӹ ылын. Но ти планымат тӹдӹ ӹ ш -  
тен кердте.

63 ин Катилина эчеӓт ӹшкӹмжӹм консулышкы выдвигаен. 
Тӹдӹн лошток тӹдӹ Республика ваштареш заговорым йӓмдӹ- 
лен. Ь1шке векӹжӹ народым шывшаш манын, Катилина цилӓ 
долгвлӓм пӹтӓрӓш сӧрен. Но тӹдӹн сторонниквлӓ главный мас- 
сыжым незеремшӹ аристократвлӓ с.)с'тавляенӹт. Катилиным 
тӹнгеок эче Суллан ветеранвлӓ (тошты салтаквлӓ) поддержи- 
ваенӹт, нӹнӹ ӹшке веремӓштӹштӹ земельный наделвлӓм полу- 
чаенӹт ылын, но трудеш привикньӹделыт дӓ ти веремӓэш ра- 
разоряял .’ поспеенӹт ылын. Труддон агыл, а паянвлӓн палшым- 
дон ӹлӹшӹ праздный халык лоштат Катилина паштек кешӹвлӓ 
ылыныт.

Республика ваштареш заговорым веремӓштӹ республика-
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нец, консул Ц й ц е р о н  разоблачаен. Тидӹ ииш яжо оратор 
ылын, ӹшкӹмжӹн ораторский искусствыжыдон Римыштылӹм-  
лӹ ылын. Колебаялтшы ылын гӹнят, Цицеронат реснубликан- 
ский стройым защишаен. Катилина ваштареш тӹдӹ нламенао 
шайыштын,  Республикым сӹмӹрен шуаш цацымжы гищӓн тӹ- 
дӹм пушташ терген. Но сенатышты колебаялтыныт.  Остатка-  
эшӹжӹ республиканецвлӓ вӹлӓн кодыныт. Катилиным дӓ мол 
заговорщиквлӓм казняш решӹмӹ ылын, Римышты арестуйымы

Марк Туллий Цицерон. Гней Помпей.

Катилинын сторонниквлӓжӹ казньымы линӹт. Но Катилина ӹш- 
кежӹ ӹшке эдемвлӓжӹн частьшыдон Этруришкы шӹлӹн пос- 
пеен, тӹштӹжӹ тӹдӹм поддерживайышы Суллан ветеранвлӓн 
наделвлӓ ылыныт. Тӹштӹ тӹдӹ ‘̂ ӹшке паштекшӹ кешӹвлӓм 
поген дӓ правительственный вонскавлӓ ваштареш выступаен. 
Битвыжы у эра якте 62 ин лиӓлтӹн. Катилина пиш когон кре- 
дӓлӹн, но войскавлӓжӹ шин шӓлӓтӹмӹ линӹт дӓ ӹшкежӹ шиэ- 
дӓлмӓштӹ колен.

Республйканский строй переген кодымы ылын, но шукеш 
агыл. Рабовладельческий знать военный диктатура верц кре- 
дӓлӓш цӓрнӹде. Сценышкы у политический деятельвлӓ высту- 
паенӹт: П о м п е й дон Ц е з а р ь.

Гней Помпей тоже Суллан сторонникшы ылын 
дӓ Испаништы Серторин восстаним подавляйы- 
мы годымок эче выдвигаялтын. Вара тӹдӹлӓн 

Средиземный тангыжышты пиратвлӓм шин шӓлӓтӓш поручайы- 
мы ылын. Пиратвлӓ Италишкы кешӹ киндӹ грузвлӓм тангы- 
жышты кыченӹт, сир тӹр мычкы кравенӹт дӓ пленыш.'ы знат-
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ный римлянвлӓм нӓнгенӹт. Помпей пиратвлӓм йӹле сӹнгӓ д 
когон популярный лиэш.

Тит.ӹн паштек Помпейым Востокышкы угӹц кӹньӹлшӹ Мит- 
ридат— Понтын кугижӓ ваштареш кредӓлӓш колтенӹт. Митри- 
датдои ылшы войнам Помпей успешно пӹтӓрӓ. Вара Помпей 
Сиришкы кеен дӓ тӹдӹм И у д е й с к и й  ц а р с т в ы д о н  ик- 
вӓреш порабощаея.  Римышкы тӹдӹ 62 ин пиш кого добычыдон 
ч,ӓ славыдон толын.

Ти веремӓн Г а й  Ю л и й  Ц е з а р я т  кого ролян лиӓш тӹн-. 
гӓлӹн. Тӹдӹ происхожденижыдон знатный род гӹц ылын дӓ- 
народлан махань-шон зрелищывлӓм ӹштьшӓшдон популярность-  
ым нӓлӹн. Цезарь ышан дӓ осторожный эдем ылын. Пӹтӓри 
ӹшке выстулайыдеок,  вла^ ым тӹдӹ йӓл гач нӓлӓш цацен. Ти: 
цельдонок тӹдӹ перви Катилиным поддерживаен. Катилинын 
заговор проваливаялтмыкы, Цезарь военный диктатурым Красс 
дон Помпей гач ӹштӹнежӹ ылын. Республикым сӹмӹрен шу-  
маш цельдон нӹнӹдон иквӓреш тӹдӹ заговорым организуен.

84 §. Пӹтӓриш триумвират. Цезарьын диктатура.

П ӹ тӓриш три-  ^  Цезарь, Помпей д ӓ К ра сс л ош -
умвират тайный союз заключайымы ылын, ти союзым

Цезарь руководен. Ти союзым т р и у м в ■ п ат^ 
маныныт. Тӹдӹн цельжы властьым хватен нӓлмӓш дӓ тыдӹм 
трнумвирвлӓ лошты пайылымаш ылын. Триумвират воекный дик- 
татурын формыжы ^ишӓшлык ылын.

Помпей дон Красс палшымыдон Цезарь консул лин. Сенат 
ваштареш ылын гӹнят, Помпейын салтаквлӓлӓн землям тӹгдӹ 
пуктен. Тидӹм Цезарь войскавлӓштӹ опорым имейӓш манын 
ӹштен. Востокышты Помпеидон ьпнтӹмӹ цилӓ распоряженивлӓ 
тенгеок утверждайымы ылыныт. Б1шкӹшжӹн консульствын срок- 
шым эртӓрӹмӹкӹ, Цезарь Галлим управляяш получаен (у эра 
якте 58 и).

Пеза ь Гал- Галлия эче воюен нӓлмӹ агыл ылын; р и м - .
лишты.^^* лянвлӓ кндӹштӹ тӹдӹн юго-восточчттй лыкшы 

веле ылын. Цезарь  сӓндӓлӹкӹм цилӓок покоря- 
йӹшӓшлык ылын.

Галлин населенижы шукы племявлӓэш пайылалтын.  Нӹнӹм 
вуйлалтымашты аристократи дӓ жрецвлӓ шалгенӹт. Галльский 
племявлӓ соок ӹшке лоштышты шӹдӹн ӹленӹт, тидӹжӹ нӹнӹм 
слабкаэмден дӓ Цезарьлан тӹдӹн задачыжым куштылтен.

Тьшге гӹнят, галлвлӓ храбрый дӓ шукын ылмышты гишӓн нӹнӹн 
ваштареш кредӓлӓш пиш лелӹ ылын.. Цезарьын армижы икӓнӓ 
веле агыл пораженим тырхен. Но римлянвлӓн "'^енный кого техни- 
ка, нӹнӹн организованностыны дӓ Цезарьын военный пиш яжо 
способностьвлӓжӹ сӹнгенӹт. Цезарь гӹц А р и о в и с т д о н  
вуйлалтымы германецвлӓ позорно кыргыжыныт. Цезарь В е  р ц и н-

Триумвират—кым эдемӹн союз.
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г е т о р и к с  вождь вӱйлалтыман галлвлӓн войскавлӓм пӹтӹнок 
шин шӓлӓтен. Цилӓ Галлия покоряйымы лин; тидӹн паштек 
Цезарь  Британишкы кеен.

Галлишты Цезарьын хватен нӓлмӹ добыча пиш кого ылын. 
Тӹдӹ дарвлӓдон циц ылшы галлвлӓн святилищывлӓм кравен дӓ 
шӹренок халавлӓм, добычым хватен нӓлӓшманын веле пыдыртен. 
Тенгелӓнлӓ пиш шукы шӧртним кравен шӹнден ылын дӓ Цезарь 
Италишты дӓ провинцивлӓштӹ тӹдӹм хӓдӹр гань ик кӹрвенгӓм 

-3 тӹжем сестерциэш выжален.
Цезарь салтаквлӓмӓт мондыде. Б1шке йӹржӹ армим цымыраш 

манын, тӹдӹ легионервлӓлӓн жалованьем кок пай шукемден дӓ 
кынамжы нӹнӹлӓн рабвлӓмӓт даже подарен.

Тоиумвипатын Ц^зарь Галлим воюен нӓлмӹ гппым, Красс Вос- 
шӓлӓнӹмӓш. токышты парфянвлӓ ваштареш кредӓлмӓштӹ 

колен. Триумвират распадаялтын, Цезарь дон 
Помпей лошты полный разрыв лиӓлтӹн, дӓ власть верц кредӓлмӓш 
тӹнгӓлӓлтӹн.

Галлишты Цезарьын полномочижы 19 и тӹнгӓлтӹшӹн пӹтен, 
Сенат тӹдӹлӓн войскам шӓлӓтен колташ дӓ Римышкы толаш 
шӱден. Но Цезарь тидӹм ӹштӓш отказен. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн 
войскажы палшымдон Римышты властьым хватен нӓлӓш шанен.

Римышкы кеӓш манын 49 ин январьын, ик легиондон дӓ 
конницыдон Италин граница ылшы Р у б и к о н ӓнгӹрььм Цезарь 
ванжен, Рубикон анзылны тӹдӹ шукы решӹде шалген манын 
попат.  Остаткаэшӹжӹ „шӹвӓм ш ум ы“ манмы шамаквлӓдон вой- 
скавлӓм вашташ распоряженим пуэн. Вара пӹсӹн маршдон Ри- 
мышкы кеен.

Цезарь наступайымы гишӓн уверӹм колмыкы, консулвлӓ дӓ 
сенаторвлӓн частьшы Рим гӹц шӹлӹнӹт.  Помпей Балканский 
полуостровыш кеен дӓ тӹштӓкен войиаэш йӓмдӹлӓлтӓш тӹн- 
гӓлӹн.

Цезарь бойтеок Римым нӓлӹн. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн врагвлӓжӹ- 
дон пиш пышкыдын поступаен дӓ иктӹмӓт казньыде.  Римышты 
икманяр кечӹ ӹлӹмӹкӹ, Цезарь Испанишкы кеен, тӹштӹ Пом- ( 
пейын ПИП1 шукы войскажы ылын. Цезарь нӹнӹм сдаялтыктен \ 
кердьга дӓ варажы Балканский полуостровышкы Помпейьш |
ӹшкӹмжӹн войскавлӓ ваштареш кеен. 48 ин июльын Ф а р с а л ь \
доны (Фессалишты) нӹнӹн лошты битва лиӓлтӹн. Помпейын ? 
войскавлӓжӹ шин шумы линӹт, а ӹшкежӹ тӹдӹ Египетышкы 
шӹлӹн, тӹштӹ египетский кугижӓ шӱдӹмдон пуштмы ылын.

Цезарь  Египе- Ц^зарь ӹшкеӓт Египетышкы кеен. Александриш- 
тышты. '  ты тӹ веремӓн колышы кугижӓн,  Птоломей- 

влӓн иктӹжӹн, тетянвӓжӹ лошты кредӓлмӓш 
кеен. Д е з а р ь  ти кредӓлмӓш лошкы пырен, александриецвлӓдон 
поктен колтымы царица К л е о п а т р а  векӹ шагалын.

Египетын внутренний делашкы римлянвлӓн пырымышты дӓ 
нӹнӹн вымогательствывлӓштӹ нӹнӹ - '"штареш восстаним тӓр- 
вӓтенӹт. Цезарь кугижӓн дворецеш ӓрен нӓлмӹ ылын. Дворе- 
цым осаждайымы годым знамен.итый александрийский библиоте-
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кыжат йылен кеен. Пӹтӓриш веремӓн войскавлӓжӹ чӹдӹ ылы- 
нытат, Цезарьын положенижы пиш когон лудӹшлӓ ылын. Азия 
гӹц подкреплени толмыкы веле тӹдӹ восстаним сӹнген. Еги- 
петский тронышкы Клеопатрам шӹнден коден, тӹдӹ 47 ин шо- 
шым Египет гӹц кен.

Тидӹн паштек Цезарь Митридатын эргӹжӹ Ф а р н а к ваш- 
тареш кен, Фарнакшы Малый Азин частьшым хватен нӓлӹн 
ылын. Цезарь тенге йӹле тӹдӹм шин шуэн, тидӹ гишӓн Ри- 
мышкы кым тпамакым веле сирен колтен; „Тольым, ужым, сӹн- 
гӹшӹм“. Вара кок кого битвышты Африкыштыш дӓ Испаниш- 
тыш помпеянецвлӓм шин шуэн.

а  ь —Римын Римышкы толмыкыжы, Цезарь тӹдӹн неогра- 
повелитель!"'”  ниченпый повелительжы лин. Тӹдӹ пожизнен- 

ный диктатореш назначымы ылын. Тӹдӹн лош- 
ток Цезарь консулын должнсстьым эче занимаен, народный три- 
бунын властьдон дӓ цензорын прававлӓдон пользываен. 44 ин 
тӹдӹн ик сторонникшы, консул М а р к  А н т о н и й ,  тӹдӹлӓн 
короным предлагаен, но Цезарь отказен: тӹдӹ народный вол- 
ненизлӓ гӹц лудӹн дӓ монархим официально провозглашайымы 
гӹц кӹзӹтеш тырхалалаш решен. Седӹндон Римышты шамак- 
донжы Республика существуен: сенатат, Народный собраниӓт, 
выборный должностной эдемвлӓӓт кодыныт. Делаштыжы Це- 
зарь неограниченный монарх ылын. Сенатышкы ӹшкӹмжӹн 
сторонниквлӓжӹм пыртен, сенаторвлӓн шотым 900 якте шукем- 
ден, а Народный собранижы тӹдӹн шӱдӹмӹ семӹнь голосуен. 
Цезарь власть верц кредӓлмӹжӹ годым демократин сторонник- 
лӓ чучын; кынам тӹдӹ ти властьым получаен, то народ гӹц 
каранг шагалын. Тенгелӓнлӓ Цезарь наделвлӓм пӹтӓрӓш сӧрӹ- 
мӹ гишӓн законым отклоняен, тӓртеок  киндӹ шӓлӓтӹмӓшӹм 
чӹдемден дӓ „коллегивлӓ" манмы ремесленниквлӓн союзым 
запрещаен. Италищты волненивлӓм икӓнӓ веле агыл вооружен- 
ный силадон темден шуэн.
11 за  ьын ямма- Ц^зарь ваштареш недовольство кушкын. Сена- 

шыжы. '  торвлӓн республиканский частьшы тӹдӹн ӹлӹ- 
мӓшӹжӹ вӹкӹ заговорым ӹштен. Заговорым 

вуйлалтымашты республиканецвлӓ Б р у т  дон К а с с н й  шал- 
генӹт. У эра якте 44 ин 15 мартын сенатын заседани годым 
Цезарьым заговорщиквлӓ пуштыныт.

Б1ШКӸМЖӸП пӓшӓжӹдон Цезарь Республикым слабкаэмден. 
Республиканский стройдон кредӓлмӓштӹ рабовладелецвлӓ изин- 
олен империн основывлӓм ӹштенӹт.

85 §. Республикын пӹтӹмӓш.

Цезарьым пуштмаш Республкым восстанавливайымашкы кан- 
дыде. Рабовладельческий класс военный диктатура гӹц ӹнежӹ 
отказы ыльгн.Республиканец-заговорщиквлӓлӓн шӹлӓш вӓрештӹн. 
Диктаторын вӓрӹшкӹ у претендентвлӓ лӓктӹнӹт. Цезарьын вӓ- 
рӹм честолюбивый полковдец, Цезарьын тӓнгжӹ.—М а р к А н-
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0 н и й дӓ Цезарь годым конницын начальникшы Л е п и д нӓлӓ 
шаненӹт.

Ти веремӓн Римышты политический у деятель
Октавиан. Кокшы дӓктӹн. Тидӹ хитрый дӓ ловкий ӹрвезӹ эдем,

триумвират. ЛЦезарьын шыжаржын ыныкажы, О к т а в и а н
лӹмӓн ылын. Цезарь эргӹлыкеш тӹдӹм нӓлӹн дӓ ӹшкӹмжӹн 
шукы состоянижыланок наследникым ӹштен. Тидӹжӹ Октавиан 
векӹ Цезарьын ветеранвлӓм привлекаен, дӓ тӹдӹн кого арми по- 
гынен. Ти армидон Октавиан Антоний ваштареш выступаен. Но, 
Антонийым шин шумыкы, ӹшкӹмжӹн властьшым Римышты ут- 
верждаяш ӹшкетшок ӹнянӹдеӓт, Октавиан тӹдӹдон союзым 
ӹштен. Союзышкы Лепидат привлекайымы ылын.

Антоний, Октавиан дӓ Лепид к о к ш ы  т р и у м в и р а т ы м  
ӹштенӹт (у эра якте 43 ин^, тӹдӹ, пӹтӓришӹжӹ дорц айырлал- 
тын, Народный собранидон утверждайымы ылын. „Государствен-  
ный властьым устанавливаяш манын“ триумвирвлӓлӓн 5 иэш не- 
ограниченный властьым пуэнӹт.

Б1ШКӸМӸШТӸН салтаквлӓштӹм награждаяш манын, триумвир- 
влӓлӓн сек пӹтӓриок оксам достаняш келеш ылын. Седӹндон 
Италишты казньымашвлӓ дӓ конфискацивлӓ угӹц тӹнгӓлӓлтӹнӹн, 
тӹнӓм 2 тӹжем нӓрӹкӹ всадник дӓ 300 сенатор, тӹ шотышты 
Республика верц Антоний ваштареш выступайышы Ц и ц е р о н а г  
ямыныт.

Триумвирвлӓлӓн кого лудӹшӹжӹ Брут дон
Остатка респуб- Кассий ылыныт, нӹнӹ ямшы Республикым за-
ликанепвлан ям-    ’ л лмаш. щищаяш Востокышты армим погенӹт. Антоний

дон Октавиан Македонишкы кенӹт дӓ тӹштӹ 
Ф и л и п п а хала доны, республиканский армим шин шӓлӓтенӹт 
(у эра якте 42 и). Брут дон Кассий ӹшкӹмӹштӹм ӹшке пушты- 
ныт, а нӹнӹн войскавлӓн кодшывлӓжӹ триумвирвлӓ векӹ ванже- 
нӹт.

Триумвирвлӓлӓн кӹзӹт ӹнде у салтаквлӓлӓн тулӓш окса ке- 
рӓл лин. Оксам моаш манын Антоний Востокышкы кеен, а Окта- 
вианжы Италишкы толын, тӹштӹ землям нӹнӹн владелецвлӓ 
гӹц шывшын нӓлӓш дӓ ӹшкӹмжӹн ветеранвлӓжӹлӓн шӓлӓтӓш 
тӹнгӓлӹн.

Италишты Октавиан вӹкӹ недовольство кукшын. Недоволь-  
ныйвлӓ С е к с т  П о м п е й ,  знаменитый полководец Пӧмпейын 
эргӹжӹ йӹр цымыргалтыныт. Секст Помпей Октавиан ваштареш 
пиратвлӓм дӓ сицилийский рабвлӓм исгюльзываеп.

Антоний ти веремӓн Востокышты ӹшкӹмжӹм 
Антоний Восто- самодержец гань виден. Тӹдӹ восточный куги- 
д ш ш ш ы  битва. жӓншӹвлӓдон распоряжаен. Клеопатралан,  тӹ-

дӹдон лишӹлемӹнӓт, римский владеннвлӓм по- 
дарен.  Парфянвлӓ ваштареш тӹдӹн тӹнгӓлмӹ война удачнопӹ- , 
тӹде. Цилӓ тидӹ римский обхцествышты кого недовольствым 
тӓрвӓтен. Октавиан тидӹдон воспользываен.  Сенат а н т о н и й ы м  
тӹдӹн полномочивлӓжӹ гӹц лишаен, а варажы Антоний дон 
Октавиан лошты открытый война тӹнгӓлӓлтӹн.
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У эра якте 31 ин 2 сентябрьын А к ц и у м  мыс доны, Гре- 
цин западный сир тӹрӹштӹжӹ, Октавианын дӓ Антонийын вой- 
скавлӓн решительный сражени лин. Сражени тӹнгӓлмӹ анзы- 
цок эче Клеопатра дон Антоний Етипетышкы шӹлӹнӹт. Руко-  
водитель гӹц пасна кодшы Антонийын армижы Октавианлан 
сдаялтын,

У эра якте 30 ин Антоний дон Клеопатра Александришты 
ӹшкӹмӹштӹм ӹшке пуштыныт. Египетым Октавиан хватен нӓ- 
льш.

Антонийым сӹнгӹмӹкӹ Октавиан соперниквлӓм большы име-
йӹде, дӓ тӹдӹн властьшы е д и н о л и ч н ы й  лин. Р и м с к и й
р е с п у б л и к а  п ӹ т ӹ н о к  я м ы н ,  И м п е р и н  и с т о р и
т ӹ1н г ӓ л ӓ л т ӹ н .  ‘

Малын республика ямын? Сек лӱдӹшлӓ удар-
Республика ямма- тӹдӹлӓн рабовладелецвлӓ ӹштенӹт. Ти пе-

шын причины- < .. .. „ „ддӓ риодын рабовладелецвлан цила группывлӓ ӹшке
лоштышты иквӓреш лиӓш цаценӹт. Массывлӓн

восстанивлӓ ваштареш кредӓлӓш манын, нӹнӹ государствын
республиканский тошты форма гӹц отказенӹт дӓ единоличный
вольный диктатурым ӹштенӹт.

Военный диктатура Сицилишты, Испаништы дӓ Италиш- 
тыжат революционный движени ваштареш кредӓлмӓшеш 
изин-олен лин миэн. Сулла, Помпей, Цезарь, Октавиан,— про- 
фессиональный воинвлӓн армиэш. опираялтшы полководецвлӓ 
ылыныт, а профессиональный воинвлӓлӓнжӹ война нӹнӹн основ- 
ной занятишты ылын. Военный добыча верц хоть  кышкы кеӓш 
нӹнӹ йӓмдӹ ылыныт. Салтаквлӓдон ӹлен мыштышы дӓ яӹнӹ- 
лӓн паяш лимӓшӹм пуэн мыштышы каждый способный полко- 
водец, властьым хватен нӓлӓш нӹнӹ вӹлӓн опираялт кердӹн. 
Техень арми революционный движеним и шин шӓлӓтен. Но ти 
шин шумы паштекӓт ар*мин вождьвлӓ ӹшкӹмӹштӹн властьыш- 
ты гӹц отказыделыт.

Тенгелӓнлӓ временный военный диктатура Империшкы сӓр- 
нӓлтӹн, тӹдӹм вуйлалтымашты ӹнде император шалген.

V. У ЭРАН I ДОН 11 КУРЫМВЛӒШТӸ РИМСКИЙ ИМПЕРИ
(ПРИНЦИПАТ).

86 §. Октавиан-Августын правленижы (у  эра якте 30 и гӹц
у  эран 14 и якте).

Военный диктатура палшымдон римский пабовладелецвлӓ 
рабвлӓн восстанивлӓм дӓ массывлӓн движеним сынген кердӹнӹт. 
Революционный движенидон лудӹктӹмӹ паян классвлӓ Респуб- 
лика гӹц отказенӹт дӓ Октавианын единоличный властьшым 
приветствуенӹт. Благодарный сенат тӹдӹлӓн ,А  в г у с т 
вес семӹньжӹ ,Священный“ титулым пуэн. Тӹдӹлӓн, йымы- 
лан гань, жертвенниквлӓм ӹштенӹт, поэтвлӓ тӹдӹм стихотво-  
ренивлӓштӹ прославляенӹт.
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. ______ Но осторожный Октавиан тӧрокок ӹшкӹмжӹмАвгустын прин* .. гр ,, т т
ципат. монархеш провозглашаяш решӹде. Тӹды Це-

зарьын колымыжым яжон ӓшӹндӓрен дӓ, тӹдӹ 
гань лимӹ гӹц лӱдӹн, вӹлец анженжӹ Республикым перегӓш 
цацен. Властьын республиканский органвлӓ (сенат, Народный 
собрани, айырымы должностной эдемвлӓ) существуенӹт.  Сенатын 
авторитетшым дӓ римский обществышты тошты бытым дӓ нрав- 
влӓм даже восстанавливаяш Август цацен.

Цезарьлаок,  Август ӹшке кидӹшкӹжӹ важный республикан- 
ский должностьвлӓм цымырен. Главнокомандующий (и м п е р а - 
т о р) ылмыжыдон тӹдӹ цилӓ военный должностьвлӓшкӹ назна- 
чаяш, армишкы погаш, войнам рбъявляяш дӓ мирӹм заключаяш 
правам имеен. Тӹдӹ сек важный провинцивлӓштӹ: Северный
Испаништы, Галлишты, Сиришты дӓ Египетышты властьым плу- 
чаен. Тидӹ гӹц пасна, Август народный трибунын властьым име- 
ен, верховный жрец ылын, дӓ тенгеок шукы гӓнӓ консул дон 
цензорын должностьвлӓм занимаен. Августын занимайымы дол- 
жностьвлӓ военный дӓ гражданский властьым цилӓгеок тӹдӹ- 
лӓн пуэнӹт,

Народный собрани хоть кынамат Августлан махань реше- 
нивлӓ келӹнӹт, тӹхеньвлӓм лыктын, дӓ тӹдӹ анжыктым эдем- 
влӓм айырен. Август пиш когон паян ылын. Тӹдӹ пиш кого 
состояним наследствеш Цезарь гӹц получаен дӓ императорский 
провинцивлӓштӹ конфискацивлӓм ӹштӹмдон дӓ доходвлӓм 
получайымдон шукемден. Седӹндон народлан оксам шӓлӓтӓш 
дӓ зрелищывлӓм ӹштӓщ тӹдӹн средстважы ситӓлык ылын , ти- 
дӹвлӓдон тӹдӹ Народный собраним подкупаен.

Августын ӹштӹмӹ правленин системым п р и н ц и п а т  ма- 
ныт, вес семӹньжӹ государствыщты пӹтӓриш эдемӹн— 
п р и н ц е п с ы  н —правлени.

Тидӹ республика лӹмдон монархи, республиканский формывлӓ- 
дон левед.мӹ единоличный власть ылын. Рабовладелецвлӓ техень 
властьым поддерживаенӹт,  тидӹ нӹнӹн интересвлӓштӹлӓн отве- 
чаен.

Рабвлӓн восстанивлӓ дӓ хресӓньвлӓн движени- 
Преторианский сӹнгӹмӹ ылыныт гӹнят, веремӓн-веремӓн

гварди. кышты-тиштӹ у волненивлӓ тӓрвӓнен кенӹт.
Нӹнӹ ваштареш кредӓлӓш дӓ ӹшкӹмжӹн властьшым цаткыдем-
дӓш Август осовын п р е т о р и а н с к и й  (дворцовый) г в а р - 
д  и м ӹштен, тӹдӹ столицышты дӓ Италин лишӹл халавлӓштӹ 
ылын.

Мол арми дорцын п р е т о р и а н е ц в л ӓ  пӱлӓ яжо положени- 
шты ылыныт: нӹнӹн служымы срокышты чӹдӹ ылын, жало- 
ванижы—пӱлӓ шукы.

Народын недовольствым пӹслӓндӓрӓш манын, 
Народлан киндӹ Август вес мерӓвлӓдонат действуен. Тӹдӹн го- 
тӹмӓш*дӓ увесе- тӹжем якте Римын незер на-

ленивлӓ. селени киндӹ дон окса шӓлӓтӹмӓшӹм получае-
нӹт. Тидӹ гӹц пасна, 300 тӹжемӓт утла эдем-
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лӓн земля участкавлӓм ӓль оксам пумы ылын. Августдон икӓнӓ 
веле агыл устанавливайымы гладиаторский состязанивлӓштӹ ци- 
лӓжӹ 10 тӹжем эдем нӓрӹ участвуенӹт, а дикий зверьвлӓм азда- 
рымашты 3500 нӓр животный коленӹт. Икӓнӓ Лвгуст народлан 
пиш кого морской бойым анжыктен. Тидӹлӓнен Тибр шайылан 
1800 ашкыл кытан дӓ 1200 ашкыл торешӓн водоемым капайымы 
ылын. Сраженишты 30 кого военный корабльвлӓ дӓ изирӓк разме- 
рӓн шукы судновлӓ участвуенӹт,  т.ӹштӹ, ыдырышывлӓ гӹц пас- 
наок, 30 тӹжем эдем экипаж ылын.
Августын внеш- удачный войнавлӓм Балканский полу-

ний политикыжы. островын северышты дӓ Альпышты виден. Тӹдӹ 
годым икмакяр у провинцивлӓ ӹштӹмӹ ылыныт, 

нӹнӹ Черный тангыж гӹц кушӹл Рейн якте Дунай мычкы шыв- 
шылтыныт.

Рейнский граница верц кредӓлмӓш удачныйок ылте. Пӹтӓри 
германецвлӓ г ӹ ц Р  е й н дон Э л ь б а лоштышы почти цилӓ сӓндӓ- 
лӹкӹм воюен нӓлӓш лин. Но вара, Римский наместник В а р ы н  
жестокостьшы гишӓн ^ ӓ  корыстолюбижы гишӓн лишӹ восстани 
тӹнгӓлӓлтӹн. У эран 9 ин Вар кым легиондон Т е в т о б у р г с к и й  
ш ӹ р г ӹ ш т ӹ засадышкы попазен. Нӹл кечӹ шывшылтшы бой 
паштек тӹдӹн цилӓ армижы германецвлӓдон уничтожайымы лин, 
нӹнӹм вуйлалтымашты А р м и н и й шалген. Тидӹн гӹц вара Рейа 
шайылнышы римский землявлӓ, Дунай дон Рейн кӱшнӹшӹ земля- 
8лӓ гӹц пасна, ямдымы ылыныт.

87 §. Республнка пӹтӓмӓш годшы дӓ у эран I курымышты 
Римын быт дӓ культура.

Республикын остатка курымын рабовладелец-
Богатство куш- в д ӓ н  богатствышты кушкынок миэн. Нӹнӹ пол- 

маш дӓ роскошь „ „
развиваялтмаш. ководецвлӓн кидӹшкӹ вӓрештшӹ военныи до-

быча гӹц, .откупвлӓдон дӓ провинцивлӓштӹ 
ростовщичествывлӓдон момы суммывлӓ гӹц, дӓ Сулла, Цезарь 
дӓ Октавиан годшы веремӓвлӓн конфисковайымы имуществы- 
влӓ гӹц лиӓлтӹнӹт. Кущтылгын момы ти кого состоянивлӓ,  
тӹнгеок кущтылгын тратялтыныт. Восток гӹц кандымы рос- 
«ощьын предметвлӓэш, народым подкупаяш киндӹлӓ дӓ оксала 
шӓлӓтӹмӓшвлӓэш дӓ шергеш шагалшы зрелищывлӓм—гладиа- 
торский бойвлӓм, зверьвлӓм аздарымашвлӓм дӓ молымат ӹштӹ- 
мӓшеш пиш когон шукы окса шӓвӓлтӹн. Роскошный пирвлӓэш, 
томавлӓм цеверемдӹмӓшеш, праздныйшукы эдемвлӓм—рабвлӓм, 
клиентвлӓм дӓ крупный рабовладелецвлӓн томавлӓштӹ ылшы 
шукы йиш прислужниквлӓм чиктӹмӓшеш дӓ урдымашеш шукы 
окса керӓл ылын. Ти кого шӓвӹмӓшвлӓ долгвлӓм ӹштенӹт. Шу- 
кы лӹмлӹ римлянвлӓ ростовщиквлӓ доны долгышты ылыныт. 
Кынам Цезарьлан Испанишкы кеӓш келеш ылын, кредиторвлӓ 
тӹдӹм Рим гӹц ӹнештӹ колтеп ылын. Б1шкӹмжӹн долгвлӓжӹ- 
дон Цазарьын тӓнгжӓт—Антоний лӹмлӹ ылын.
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Римский общест- Римский обществын высший классвлӓ лошты 
вы н нраввлӓ ва- нравственность пиш когон улӹкӹ вален. Нима- 

лымаш. хань усилидеок момы богатство дӓ пӓшӓм ӹш- 
тӹдеок ӹлӹмӓш цилӓм разврашаенӹт. Знать гӹц ылшы долж- 
иостной цилӓ эдемвлӓ вынсалалтшывлӓ ылыныт дӓ оксалэ' цилӓ 
ӹштӓш йӓмдӹ ылыныт. Римский тошты знать ӹшкӹмжӹн тош- 
ты независимостьшым ямден дӓ сакой паян анзылны ӓль удач- 
ливый полководец анзылны кымалын.

Римский свободный незервлӓн нраввлӓжӹ! когонат лучи агыл 
ылыныт.

Республика пӹтӹмӓшеш хресӓньвлӓ эче когон разоряялты- 
ныт дӓ праздный халаштышы халыкын рядвлӓм теменӹт. Це- 
зарьын дӓ Октавианын ветеранвлӓ, кужын шывшылтшы поход- 
влӓн веремӓ лошты трудовой ӹшӹмӓшӹм мондышывлӓ, ӹшкӹ- 
мӹштьш земельный наделыштым йӹле ынсдарен пӹтӓренӹт. Го- 
; одской населенин масса трудым воксеок монден дӓ государ-  
ство гӹц дӓ пасна паянвлӓ гӹц вӓрештшӹ подачкывлӓдон ӹлен: 
такешок пукшымаш-й^^ктӹмӓшвлӓдон, оксам, киндӹш дӓ молы- 
мат шӓлӓтӹмӓшвлӓдон.  Ти праздный чернь лошты грубый дӓ 
кровавый зрелишывлӓ докы страсть развиваялтын. „Киндӹм, 
дӓ зрелнщым!" римский халыкын лозунг лин. Ти разврашаялт-  
шы трудовой агыл масса гӹц ылшы народный собраним, сенат 
гакьок,  подкупаяш лиэш ылын.

Республика пӹтӹшӓш 'годым властьым хватен нӓлӓш рим- 
■ ский полководецвлӓлӓн седӹндон куи^тылгы ылын.

Республикмн остатка курымын дӓ принципат
Орагорышй в е р е м ӓ н  ко.^о р азви ти м  о р а т  о р ск  и й и с к у  с -

Н С К У С С Т В О . ^  ГТ ̂ с т в о  полу-шен .Яжон попен мыштымаш полити-
теский ӹлӹмӓштӹ выдвигаялташ лимӓшӹм пуэн, седьшдон ци- 
лӓ государственный деятельвлӓ тӹдӹндон занимаенӹт. Ти эпӧ- 
хыштышы утларак  знаменитый ораторжы Ц и ц е р о н  ылын 
(у эра якте 106—43 ивлӓ). Тӹдӹ шукы веремӓ греческий ора-  
торский искусствым дӓ философим тыменьӹн. Судвлӓштӹ дӓ 
народный собранивлӓштӹ вы ступаенӓт, ' тӹдӹ ӹшкӹмжӹн при- 
родный способностьвлӓжӹм практикышты развиваен. Ть1дӹн 
попымы речьвлӓжӹ яжон отделывайымы дӓ пиш яжо йӹлмӹдон 
сирӹмь! ылыныт.

Август гсды.м л и т е р а т у р а а т  когон разви-
Меценатын ваялтын. Император ӹшкеӓт дӓ тӹ1дӹн лишӹл 

кружок. эдемвлӓжӓт писательвлӓм дӓ учёныйвлӓм покро-  
вительствуенӹт,  нӹнӹжӹ ӹшкӹмӹштӹн произведенивлӓштӹштӹ 
у властьым поддерживаеньҥ.

Ти шотышты айыртемӹнок Августын тӓнгжӹ — М е ц е н а т  
лӹмлӹ ылын, пиш паян всадник, проскрипцивлӓ годым ӹшлӓн- 
жӹ состояним ӹштен.  Тӹдӹн томаштыжы лӹмлӹ поэтвлӓ дӓ 
писательвлӓ погыненӹт, литературный произведенивлӓм лыды- 
ныт дӓ обсуждае! Меценат писательвлӓлӓн кого материаль-
ный палшыкым пуэн: нӹнӹлӓн оксам пуэн, землям подарен д ӓ  ,
молат.
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_ „ Меценат доны погынышы лйтературный обще-
ергили . ствышкы, тӹ веремӓншӹ сек видный поэт В е р- 

г й л  и й  пырен (у эра якте 70—19 ивлӓ). Тӹдӹ изи землевладе- 
лец ылын, пиш яжо образованим получаен. Вергилий А в г у т ы п  
пиш кого поклонникшы ылын. “Энеидышты"—эпический кого 
поэмышты—Венера богинян эргӹжӹ, троянец Эней, шукы стран- 
ствуйымы паштек кыцелӓн Италишкы мизн дӓ Август лӓкмӹ 
Юлийвлӓн томан родоначальник лин. тӹдӹ гишӓн Вергилий 
шайыштеш. Тидӹндон Вергилий Августын божественный проис- 
хожденижым анжыктынеисӹ ылын.

Р „ Меценатын кружокыш тӹнгеок тӹ веремӓштӹш
 ̂ ■ кого поэт—Г о р а ц и й пырен (у эра якте 65—8

ивлӓн). Тӹдӹ шачынжы римский обществын низ гӹц ылын дӓ 
молодажы годым республиканец ылын. Но варажы тӹдӹ Меце- 
натын кружокыш пырен дӓ, Вергилийлӓок, Августым дӓ тӹдӹн 
докы лишӹлвлӓм прославляен. Чӹдӹ агыл стихвлӓжӹм Гораций 
тӹ веремӓштӹш нраввлӓм дӓ бытым анжыктымлан посвящаен.

„ Меценатын кружокыш пырыдымы поэтвлӓ лош-
® ■ ты сек талантливыйжы О в и д и й  ылын (у эран

17 и якте). Тӹдӹ шукердшӹ всадниквлӓн семья гӹц ылын. Ови- 
дийын цилӓ произведенивлӓ логӹц когоракын известныйвлӓжӹ 
яМетаморфозы“ („Превращения)“— стихдрн сирӹмӹ шукердшӹ 
мифвлӓ.

Тӹдӹн творчествыжы самой пеледмӹ годым у эра якте 8 ин 
Черный тангыж тӹрӹштӹш изи халашкы— Т о м ы ш к ы (кӹ- 
зӹт К о н с т а н ц а )  Овидийым Август колтен. Ти ссылкыш кол-

' V- д

Аппийын корны.
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шШ

ч

Тнт Ливий.

Колизей—Веспасиан дон Тит стройымы кого амфитеатр (кӹзӹтшӹ вид).

тымы причинывлӓжӹ пӓлӹг агылеп. Ссылка гӹц поэт Август до'- 
кы помиловани гишӓн ядмашвлӓм колтен, но император дӓкнӹ- 
шӹ агыл ылын, дӓ Овидий изгнаништок колен.

Ти периодын и с т о р и ӓ т  тӹнгеок кого успех-  
влӓм ӹштен. Август годым знаменитый римский 

историк Тит Ливпй ӹлен (у эра якте 59 и кытла гӹц — у эраи 
17 ин.) Ливий Римын историм сирен (халам ӹштӹм гӹц у эран 
9 и якте). Ти историшты тӹдӹ ӹшкӹмжӹн задачешӹжӹ тошты 
республиканский Римым лӹмлештӓрӹмӓшӹш шӹнден.
Старший Плиний.  ̂ курымын

^ ылӹшӹ ( у эран 28 — 79 ивлӓн) С т а р ш и й
П л и н и й ы м  отмечаяш келеш. Тидӹ когон образованный
эдем ылын, цилӓ наукывлӓдон интересуен. Плиний пиш когон
труяш яратышы ылын. Тӹдӹ лыдын дӓ цилӓ вӓре выпискывлӓм
ӹштен: путешестви годым, прогулкышты: момоцашты дӓ молы
вӓреӓт. Б1ШКӸМЖӸН главный произведенилӓн — Естественный
историлӓн“—Плиний 2 тӹжем книгӓм используен дӓ пиш шукы
фактический материалым поген. Тӹнге гӹнят, ти фактвлӓм чӹдӹ
систематизируйымы. У эран 79 ин Везувийын извержени годым
Плиний ӹшкӹмжӹн научный любознательностьшы гишӓн колен^
Природын грозный явленижым наблюдаяш шанен, тьгдӹ Везу-
вий докы утла лишкӹ миэн дӓ ядовитый газвлӓдон отравляял-
тын.

Ф.и л о с о ф Л у к р е ц и й  К а р  (у эра якте 1 
курымын пӹтӓриш пелӹнжӹ) „О природе вещей“ 

лӹмӓн философский поэмым. сирен).. Ти произведени кого талант-

214

Ф илософи.



дон сирӹмӹ. Лукреций поэтический формыдон цилӓ мир природын 
законвлӓлӓн подчиняйымы ылеш манын мысльым развиваен дӓ 
событивлӓ естественно вашталт мимӓшвлӓлӓн йымывлӓ влиянии 
ак ӹштеп манын доказываен. Лукреций семӹнь, йымывлӓ ӹш- 
кежӹ эдемвлӓдон ӹштӹмӹ ылыт. Лукреций суеверидон кредӓ- 
лӹн дӓ загробный ӹлӹмӓшлӓн ӹнянӹмӓшӹм отрицаен.

Ти периодын Римым дӓ провинцим украшаяш 
^искТса^о^ шукым ӹштӹмӹ ылын. Пиш яжо римский

' ■ шоссейный корнывлӓ дӓ кӱн кӹвервлӓ Италиш- 
ты дӓ провинцивлӓштӹ кышты-тишть! кӹзь'[т яктеӓт перегӓлт 
кодыныт. Рим халашты ик миллионат утла Ь1лӹшӹ1влӓ ылыныт. 
Тӹштӓкен шукы красивый дворецвлӓ, площадьвлӓ, момоцавлӓ 
амфитеатрвлӓ ылыныт, а тӹшгеок хала ӧрдь1Ж гӹц йӱмӹ яжо 
вӹдӹм пушы водопроводвлӓ икманяр ылыныт. Сек кого соору- 
женивлӓ логӹц В е с п а с и а н  дон Т и т императорвлӓ стройы- 
мы К о л и з е й  лӹмӓн кого амфитеатрым отмечаяш келеш. Ур- 
мы гӹц кодшывлӓжӹ кӹзӹтӓт ылыт. Колизейыш 100 тьшем нӓ- 
рӹн анжышывлӓ пырен кердӹнӹт.

Но ти яжо зданивлӓн рядӹшток халаштыш беднота ӹлӹмӹ 
'целый кварталвлӓ ылыныт, беднотажы худа изи томашты ӓль 
шукы этажан, худан стройымы дӓ шӹренок уршы томавлӓштӹ 
ӹлен.

Римский наука дӓ техника кӱкшӹ уровеньышты ылыныт. 
Строительствын техника гишӓн Цезарь годым ӹлӹшӹ римский 
инженер В и т р у в и й ы н  трактатшы мӓ яктенӓ шон. Витру- 
вий техникын цилӓ отрасльвлӓмок сирен, тӹ шотышты воен- 
ныйымат.

Римын культура греческий гӹц чӹдӹрӓк самостӧятельный 
ылын, дӓ ть1дь1Н  влиянидонок развиваялтын.

Тенге ГӸ1НЯТ латинский йӹлмӹ, римский литература дӓ нау- 
ка варажы Европын махань-шон народвлӓ лошкы шӓрленӹт дӓ 
европейский культурын сокровищницыш пыренӹт.

88 §. Римский импери у эран 1 курымын.

Тиберий Августын преемникеш тӹдӹн туан агыл эргӹжӹ 
Т и б е р и й  кодын, тидӹ ни народ лошты, ни 

салтаквлӓ лошты лӹмлӹ ылте.
Тӹдӹ годым сӓндӓлӹкӹштӹ волненивлӓ у гӹц тӹнгӓлӓлтӹнӹт. 

Южный Италишты, Брундизия окрестностьвлӓштӹ, кӹтӧзӹ-раб- 
влӓн заговорым вӹкӹ лыкмы лин. Заговорым вуйлал- 
тымашты перви преторианский гвардин ылшы салтзк ылын. 
Тӹдӹ Брундизишты дӓ окрестный халавлӓштӹ рабвлӓн йывырт 
собранивлӓм ӹштен. Ти собранивлӓштӹ дӓ стенявлӓэш сӓкӓл- 
тӹмӹ воззванивлӓштӹ тӹдӹ рабвлӓм восстанишкы ӱжӹн. Ти- 
берий Брундизишкы силан военный отрядым колтен. Заговорым 
вуйлалтышы дӓ тӹдӹн докы лишӹл ылшы рабвлӓ Римыш кан- 
дымы дӓ тӹштӹ казньымы линӹт.
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Императорский власть ваштареш враждебный настроенивлӓ 
римский гражданвлӓ лоштат  пӓлдӹрненӹт.

Тибери годым императорын властьшы силангеш. 
Военный дикта- Должностной эдемвлӓм айырымаш правам Народ- 

турым^силангды- собрани гА1ц шывшын нӓлмӹ дӓ сенатлан 
пумы. „Величествым оскорбляйымы гишӓн“ за- 

коным лыкмы, тӹдӹн семӹнь императорын адресдон осторожный 
агыл замечаним ӹштӹмӓшешок эдемвлӓм осуждаяш лиэш ылын. 
Император анзылны лӱдӹн дӓ ярал лиӓш цацен, суд виноватан- 
влӓлӓнӓтдӓ виноватдымывлӓлӓнӓт суровый приговорвлӓм лыктын.

„  Тиберийын лишӹл преемниквлӓ логӹц когоракын
известныйжы Н е р о н император ыльш (у эран 

54—в8 ивлӓ). Тӹдӹ нмператорский властьым луатшӹм иӓш ӹрвезӹ 
ылмыжы годым получаен. Тӹдӹн характержым изижӹ годымок 
властьым дӓ честьым яратышы ӓвӓжӹ портен. Тӹдӹ император 
лимӹкӹжӹ, цилӓнок тӹдӹлӓн кымалмаш гишӓн, тӹдӹ ӹшкӹмжӹм 
пиш когоэш шотлаш тӹнгӓлӹн.

Нерон ӹшкӹмжӹм великий артистеш шотлен дӓ тӹдӹ шӹренок 
сненышты выступаен. Анжышывлӓ императорлан когон а п л о д и р у - . 
йышашлык ылыныт, дӓ ку император-артистдон ситӓлык восхища- 
йыде, тӹдӹлӓн худа лиэш ылын.

Нерон годым общественный недовольство когон щӓрлен. Раб- 
влӓн заговорвлӓ дӓ рабовладелецвлӓм пущтмашвлӓ когон шӹ- 
рен лиӓш тӹнгӓлӹнӹтӓт, тидӹндон кредӓлӓш сенат осовын по- 
становленим вӓк лыктын. -Римышты шукердшӹ закон ылын, 
ти закон семӹнь ӹшке господинжым раб пуштмы вӓреш тӹ 
томашты ӹлӹшӹ цилӓ рабвлӓм казнен пушташ лиэш ылын. 
Б1нде сенат—пуштмын томашты ылшы воляшкы колтымывлӓ.м 
(вольноотпущенниквлӓм) рабвлӓлӓок казньымы лишӓшлык ылыт 
манын у постэновленим лыктын. Икӓнӓ тенге лиӓлтӹн: Рим ха- 
лан префектым (градоначальникым) тӹдӹн рабшы пуштын. 
Сенатышты решӹмӹ ылын— пуштмын цилӓ 400 рабшым казняш. 
Тӹнге гӹнят, шукы халык погынен дӓ погромвлӓдон дӓ йыла- 
тымашвлӓдон крозенӹт, ти решеним ӹлӹмӓшкӹ пырташ трудна 
ылын. Войскавлӓм ужӹн толаш дӓ казньым вӓр якте корным 
вашток ӓрӓш вӓрештӹн.  Нӧ рабвлӓн движени тидӹ паштекӓт 
цӓрнӹде. У Спартакын восстани йӓмдӹлӓлтеш манын народ 
лошты попенӹт.

п Цилӓ тидӹвлӓ паштек, 64 ин Римышты пиш кого
РИ М Ы Ш Т Ы Ш  ^  3, V

п эж ар .  пожар ылын, тыды о кечӹ йылен. лалан  луат-
нӹл район гӹц нӹль1т веле цела кодын; кымыт 

воксеок пӹтен, а код.-чы шӹм районышты урын кешӹ дӓ пеле 
йылышы томавлӓ веле кодыныт. Народ лошты волненивлӓ тӹн- 
гӓлӓлтӹнӹт. Нерон шудӹмӹдон халам пижӹктенӹт манын по- 
пенӹт, ТӸ1ДӸ вуйта тошты Римым пӹтӓрӓш дӓ тӹдӹн вӓреш ум 
когоракын роскошныйым строяш шанен, маныныт.

Императордон довольный агыл ылмым ри.мский аристокра- 
тиӓт анжыктен, тидӹ императорын ӹлӹмӓшлӓн покушеним йӓм- 
дӹлен. Римыштыш пожар паштек вес инжь! Нерон ваштареш
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кого заговорым организуйымы ылын. Тӹштӓкен римский знать>- 
ын шукы видный представительвлӓ участзуенӹт.  Но заговор- 
щиквлӓ олен дӓ пыток агыл действуенӹт. Заговорым вӹкӹ 
лыкмы лин.

Цилӓ тидӹ жестокий мерӓвлӓм ӹштӓш импера-
П б р О Н Ы Н  /К бС Т О " т т

костьвлӓжӹ. торым заставен. Нерон характержыдон тп мера- 
влӓ кровавый преследованивлӓш, пыт пӓлӹ- 

деок казньымашыш дӓ имуществым конфисковайымашыш сӓр- 
нӓлтӹнӹт.

Тӹдӹ „величествым оскорбляйымы" гишӓн делам угӹц лык- 
тын, дӓ шукы паян эдемвлӓм (Неронлан окса келеш ылын) тӧр 
агыл обвинениэшок казнен. Виктӓрӓш шӹцмӹкок эче Нерон ӹш- 
ке шӱмбелжӹм отравляен пуштын, тӹдӹ тидӹн тронжым хватя 
ман1.1н лӱдӹн. Вара Нерон ӹшке ӓвӓжӹм пушташ шӱден, ӓвӓ- 
жӹм властный характержы тӹдӹлӓн свободно действуяш ӓптӹр- 
тен. Неронын вольыдон тӹдӹн ылшы воспитательжы, философ 
С е н е к а дӓ высший римский знатьын шукы представительвлӓ 
ямыныт.

Тӹ веремӓнок Нерон преторианецвлӓм дӓ халаштыш изи чи-  
нӓн эдемвлӓм жалованьем лӱктӹмдон, оксадон дӓ пиш яжо зре- 
лищывлӓм ӹштӹмдон ӹшке векӹжӹ сӓрен.
Неронын яммаш ваштареш открытый движени налог куш-

мылан недовольный ылшы провинцивлӓштӹ тӹн- 
гӓлӓлтӹн. Пӹтӓриок Галлия тӓрвӓнен. Тӹдӹн сага Испания 
пижӹн. Тӹнӓм Римышты Нерон ваштареш преторианецвлӓ шага-  
лыныт, а сенат тӹдӹм „отечесгвын врагеш" объявляен.  Нерон^ 
Рим гӹц шӹлмӹкӹжь' , корнышты ӹшкӹмжӹм ӹшке пуштын 
(у эран 68 ин).

Нероным сӹмӹрен шумы паштек провинциальный вой- 
скавлӓ лошты кредӓлмӓш тӹгӓлӓлтӹн; нӹнӹ лошты каждый ӹш- 
кӹмжӹн императоржым выдвигаен. Иӓк-пелӓк лошты Римышты 
кым император вашталтын. Остаткажым, сирийский армим 
командывайышы Т и т Ф л а в и й В е с п а с и а н  сӹнгӹшеш лӓк- 
тӹн (у эран 69 ин).

89 §. Империн положенижы. Провинцивлӓштӹ восстанивлӓ.

Веспаснанын Веспасиан властьым хватьымы жепӹн Империн 
реформывлӓ. положенижы пиш лелӹ ылын. Провинцивлӓштӹ 

восстанивлӓ линӹт. Неронын кынтымы виктӓ- 
рьшӹжӹ гишӓн, государственный казна пуста ылын; армишты 
дисциплина лыскен кен. Цаткыды дӓ осторожный политикыдон 
Веспасиан Империм йӹлеок угӹц пингӹдемден кердӹн. Восста-  
нивлӓм темден шумы ылын. Расходвлӓ когон чӹдемдӹмӹдӓ на- 
логвлӓм порядокыш кандымдон император финансым лучиэмден. 
Воинский дисциплиным мӹнгешок цаткыдемдӹмӹ. Империн гра- 
ницӓвлӓм укрепляйымы.

Веспасианын главный мерӓжӹ римский аристократим шукем- 
дӹмӓш дӓ составшым уэмдӹмӓш ылын. Тидӹм ӹштӹшӓшлӓнен
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тӹдӹ провинцивлӓ гӹц паян дӓ знатный 1000 семьям Римыш 
переселяен дӓ нӹнӹм сенаторский дӓ всаднический сословивлӓн 
составыш пыртен. Ти у знать Рим сага провинци лӓм кӹлДӹ- 
шӓшлык дӓ императорский властьын кычыкшы лишӓшлык ылын.

Иудейышты Императорский чиновниквлӓ пӹзӹртӹмӹ гишӓн,
восстани. Нерон годымок 66 ин, восстаним тӓрвӓтӹшӹ

Иудейым Веспасиан годым пӹтӹнок покоряйымы 
ылын. Иудея шукы веремӓ дӓ пыток ваштареш шалген. Тӹш- 
кӹ Нерондон колтымы, армим командывайышы Веспасиан тӹ- 
дӹм усмиряен. Веспасиан император лимӹкӹжӹ, тӹдӹ военный 
операцивлӓм видӹмӓшӹм ӹшкӹмжӹн зргӹжӹлӓн Т и т л ӓ н  
поручаен. Тит Иерусалим докы у войскавлӓм нӓнген дӓ осадым 
тӹнгӓлӹн. Халажы кым колца стенядон окружайымы ылын. 
Тӹштӹш когон шукы ӹлӹшӹвлӓ героически защищаялтыныт.  
Но  осаждайымыБлӓ лошты пиш кого голод тӹнгӓлӓлтӹн дӓ тӹдӹ 
гишгӓн, остаткажым, римлянвлӓ халам нӓлӹн кердӹнӹт. Иеру- 
салим пыдыртымы лин (у эран 70 ин). Салым лоэш тӹдӹн зна- 
менитый храмжат пӹтен. Иудейым римский войскавлӓ зани- 
маенӹт.

Империм пакыла укрепляйымашым Веспасианын преемник- 
щ ы —Т и т проводен. Тӹдӹ годым империлӓн пищ кого  эксӹк 
лин—Везувий вулкан пӹрхен лӓктӹн. Вулканык пӹрхӹмӹжӹ 
10ДЫМ Помпей дӓ Геркуланум халавлӓ мудӓлтӹнӹт. Шукы ли-  
мӹкӹ (XIX курьимын) ти халавлӓм археологвлӓ капаенӹт дӓ 
яжонок перегӓлтшӹ олицӓвлӓм, пӧртвлӓм, тонышы хӓдӹрвлӓм 
дӓ молымат тӹштӹ моныт.

Т аян ^  эран 98 ин императорский троныш Империн
ик выдающий полководец— Т р а я к  щӹнзӹн. 

Тӹдӹ щачынжы Испания гӹи ылын. У император кого внима- 
ним Италин земледелим луктӹмӓщкӹ пищтен, земледелижы I 
курым пӹтӹ1щӓшӹн полныйок вален шон ылын. Мелкий земле-  
дели Республика годымок эче пӹтӓш тӹнгӓлӹн, а ӹндежӹ поч- 
ти цилӓ хӓлӓок паянвлӓн кого поместьевлӓ кидӹштӹ! ылын. 
„Латифундивлӓ (кого поместьевлӓ) Италнм ямденӹт"—римский 
писатель Плиний у эран I курымын сирен. Провинцивлӓштӓт 
тӹнгеок лиӓлтӹн. Нерон годым, например, Африка провинциш- 
тыш пел земляжьь<куд эдем кидӹштӹ ылын.

Италийский земледелин валымашдон кредӓлӓш манын, нуж- 
дайышы землевладелецвлӓлӓн Траян землям нӓлӓш дӓ хозяйст- 
вам лучиэмдӓш ссудывлӓм пуэн. Ти ссудывлӓ гӹц процентвлӓ-  
жӹ1 незер родительвлӓн тетявлӓм дӓ тылыквлӓм воспитывайы- 
машкы кенӹт.

Траян тӹнгеок законым лыктын, ть1 закон семӹнь сенатор-  
влӓ ӹшкӹшӹштьш состояништын кым пайышты ик пайжььм 
Италин сола хозяйстващ пиштӹщӓшлык ылыныт. Тӹ1нге гьШят 
ти законын результатшы мелкий земледели шотеш латифун- 
дийвлӓн пакыла развнваялтмаш веле ылын. Государственный 
благотворителькостят нимат путе; низший классвлӓн положе- 
ништы со худаэм миэн.
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Бнешний
политика.

Ш

п

Кӹзӹтшӹ Р у м ы н и я  вӓрӹштӹ ӹлӹшӹ д а к- 
в л ӓ н  племядон Траян вӹр йоктарыман кок вой- 
нам виден. Д а к и я м риыский провинцим ӹш-

тӹмӹ дӓ римский коло- 
ниствлӓм заселяйымы 
ылын. Даквлӓдон воюйы- 
мы годшы махань-шон 
эпизодвлӓм Римышты 
Траян стройымы колон- 
нышты изображайымы. 
Ти колонна кӹзӹт яктеӓт 
перегӓлт кодын.

Б1шке ӹлӹмӓшӹжӹ 
пӹтӹмӹ анзыц Траян 
Парфянский кугижӓншӹ 
ваштареш кого походым 
ӹштен, тӹштӹ шукы об- 
ластьвлӓм хватен. Но ти 
веремӓн римский войска- 
влӓн тилышты, Месопота-  

Адриан. мишты, восстани тӓрвӓ-
нен. Тидӹ пакыла наступайымашым цӓрен дӓ Траяным мӹнгеш сӓр- 
нӓлӓш заставен. Римыш кешӹлӓжӹ тӹдӹ колен (у эран 117 
ин). Римский импери внешний могуществыжыдон Траян годым 
сек кӱшкӹ кузен шон.
Лдриан. Бюро- Траян пиштек тӹдӹн родственникшы А д р и а н  

кратический виктӓрен (у эран 117— 138 ивлӓ). Парфянвлӓ гӹц 
система разви- Траян воюен нӓлмӹвлӓм тӹдӹ почти цилӓ от- 

ваялтмаш. казен
Кого государствым перегӓш Империн цилӓ силажым когон 

цымыраш келеш ылын. Тидӹм Ь1штӓш Импери уже способный агыл 
ылын. Адриан мирнын политика корныш шагал^ш, Империн тӹнӓм 
ылшы границӓвлӓжӹм укрепляяш дӓ перегӓш веле цацен.

Адриан годым управленин бюрократический (чиновничий) сис- 
тема развиваялтын. Ти система пӹтӓриш императорвлӓ годымок 
эче тӹнгӓлӓлтӹн. Кого Империм управляяш тошты республикан- 

■ский органвлӓ совсемок ярыделыт. Постоянный ниновничий ап- 
парат келеш ылын-. Адриан годым айырымы должностьвлӓн дӓ 
сенатын ӹшкӹмжӹнӓт значени когон вала. Главный государствен- 
ный должностьвлӓшкӹ Адриан юридический образованиӓн эдем- 

.влӓм назначен, тӹнгеок императорский канцеляришты ӓль арми- 
шты шукы служышывлӓм.

Еврейвлӓн Адриан годым, 132 ин еврейвлӓн угӹц восстани
вэс.;гани. лин. Тӹдӹм Симон вуйлалтен шалген, прозви-
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щыжы—Б а р К о X б а („Звездан эргӹ“). Римский кого силавлӓ' 
еврейский армим шин шумешкӹ дӓ восстаним пӹзӹртен шуме- 
шкӹ, еврейвлӓн ӹшкӹмӹштӹн независимость верц кредӓлмӓш 
кым и шывшылтын. Иудея совсемок пустаем кен. Лу тӹжем- 
дон еврейвӓ пуштмы линӹт ӓль рабствыш выжалымы, Иеруса-  
лим халажы пӹтӹнок шӓлӓтен шумы дӓ тӹдӹн вӓреш у халам 
стройымы ылын.

Восстаним темден шумыдон, провинцивлӓм угнетайымдон дӓ 
государство кӧргӹштӹ бюрократизм развиваялтмыдон император-  
влӓ Римский державым пингӹдемдӓш цаценӹт.

90 §. Римский импери у  эран И дӓ III курымвлӓ анзылны.
Варварвлӓдон кредӓлмӓш.

У эран 161 и гӹц 180 и якте император М а р к: 
Й^пеонн^по” о- в р е л и й виктӓрен. Тӹдӹ годым Империн по- 

жени худаэммӓш. ложенижы когон худаэмӹн. Населени со когон
незеремӹн, а государственный казна со чӹдем

миэн. Марк Аврелий виктӓрӓш тӹнгӓлмӹ годымок эче голод, 
а варажы, Восток гӹц кандымы лӱдӹшлӓ чума, Империм пуста- 
эмденӹт. Тидӹ гишӓн государствын махань-шон частьвлӓшть!— 
Египетышты, Галлишты— соок восстанивлӓ тӓрвӓненӹт.

Империн внешний положенижӓт изин агыл лелӹ 
Варварв^н ылын. Пашкуды варварский племявлӓ, Римын

' слабкаеммӹм ужын, тӹдӹн границашкы набегвлӓм
ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. Парфянвлӓ Сиришкы пырен кенӹт. Марк 
Аврелийын полководецвлӓжӹ нӹнӹм мӹнгешок цӓктӓрен лыктын 
кердӹнӹт, но голод дӓ чума тӹнгӓлӓлтмӓш римлянвлӓм мӹнгешок 
сӓрнӓлӓш заставен. Парфянвлӓдон мирым заключаяш вӓрештӹн.

Варварвлӓн укрепленнм римлянвлӓ нӓлмӓш.
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Дунайский границашты ӹлӹшӹ племявлӓдон шукы веремӓ 
воюйымаш тӹлецӓт лӱдӹшлӓ ылын. Нӹнӹ граница гач пырен 
кенӹт дӓ Италия докыжок шоныт. Нӹнӹн занимайымы область- 
влӓ когон пустаэм кенӹт, ӹлӹшӹвлӓм шудӹ тӹжемдон пленыш 
поктыл кенӹт. Пырен кешӹ племявлӓм император пиш кого 
труддон поктен колтен дӓ нӹнӹм веремӓэш покоряен.

Плеиный варварвлӓм римский пограничный территориэш по- 
■селяенӹт, ӹлӹмӹ вӓрӹштӹш земляштӹм обрабатываяш правам 
пуэнӹт. Тидӹ тӓрешӹжӹ кӹнӹ римский войскашты служышаш- 
дык  ылыныт.

Техень мероприятижы государствын трудна положенижы ги- 
шӓн келеш ылын. Но варажы тӹдӹ Римлӓн когон лӱдӹшлӓ ис- 
точник лин.

У эран 193 ин императорский властьым ик про-
Септимий Севе- винциштыш наместник С е п т и м и й  С е в е р  

рын монархи. т . .. .. ^хватен. Тӹдӹ арми дон чиновничествым иквӓ-
реш ӹштӹмдон государствым пингӹдемдӓш остатка цацымашым
ӹштен, Армишты кого реформывлӓм ӹштӹмӹ ылын. Салтак-
влӓн положени яжоэмӹн: нӹнӹлӓн семьям имейӓш разрешайы-
мы, семьявлӓштӹ лагерь соок иквӓре шалгымы лишнӹ ӹлен
кердӹнӹт. Пограничный вӓрвлӓштӹ Север салтаквлӓлӓн землям
обрабатываяш разрешаен. Тӹлец пасна, высшнй командный чин
якте служен шокташ лимӓшӹм нӹнӹлӓн пумы ылын

Север перви военный ылшыв^^ӓм пиш шукым ӹшкӹмжӹн 
канцеляривлӓн чиновниквлӓэш назначаш тӹнгӓлӹн. Сенат тӹдӹ 
годым цилӓ значеним ямден. Тенгелӓнлӓ, Север ирсӓ салтаквлӓ 
дӓ  чиновниквлӓ палшымдон веле виктӓрӓш цацен. Тӹдӹ колым- 
жы годым эргӹвлӓжӹлӓн тенге келесен манын попат. „Салтак- 
влӓм пайдарыда, а цилӓ молывлӓ гишӓн идӓ шытырланы!“.

Тӹдӹн эргӹжӹ дӓ преемникшы, К а р а к а л л  император 
годым пиш керӓл мероприятим ӹштӹмӹ ылын: Имерин цилӓ 
свободный ӹлӹшӹвлӓлӓн римский гражданский правам пумы 
лин (у эран 212 ин).

Цилӓ ти мёрӓвлӓдон: армим дӓ чиновничествым иквӓреш 
ӹштӹмӹдон, Империштыш цилӓ ӹлӹшӹвлӓлӓн гражданский 
правам пумыдон, армишты реформым ӹштӹмдон— Империн по- 
ложекижым цаткыдемдӓш сӧрӹмӹ ылын. Но цаткыдемдӓшӹжӹ 
уж е  акли ылын. Рабовлацельческий строй ваштареш революци 
йӓмдӹлӓлт миэн.

У1.РАБВЛӒН РЕВОЛЮЦИ. ВАРВАРВЛӒН ВОЮЕН НӒЛМӒШ- 
ВЛӒ ДӒ ИМПЕРИ ПӸТӸМӒШ.

91 §. Революци тӹнгӓлӓлтмӓш.

Импери ылмы пӹтӓриш кокшӱдӹ и лошты народный массы- 
'влӓн положени со 1судаэм миэн. Рим ӹшке докыжы шукы шыв- 
штен, а ӹшке дорцшы чӹдӹ. Седӹндон Рим гӹц окса изин-олен 
лӓктӹн миэн, ценный металлвлӓ (ши дӓ шӧртни) чӹдемӹнӹт,
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дӓ седӹндонок уже II курьш пӹтӹшӓшӹн окса дела пыжгаял-  
тын. Окса обращени прамой ылтымаш торговльыш дӓ ремес- 
■лош пиш когон действуен. Тӹлец пасна, нйнӹм государствен- 
ный кого налогвлӓ пыжгаенӹт.  Тенгелӓнлӓ, торгейӹмӓш дӓ ре- 
месловлӓ вален миэнӹт. Тӹнгеок сола хозяйстваат валаш тӹн- 
гӓлӹн. Солаштыш населенин незереммӓш кушкын миэн.

КолонвлМ Рабский труд рабовладелецвлӓн первиш дохо- 
дыштым пуаш прахен. Рабвлӓм урдаш шергӹ 

л иӓш  тӹнгӓлӹн, а трудын производительность молнамшылаок 
изиок кодын. Седӹндон землям тыгыдын нӓлшӹвлӓн (съемщик- 
влӓн) трудыш ванженӹт.

Крупный землевладелецвлӓӓт вӓк ӹшкӹмӹштӹн имеништым 
изи участоквлӓэш со шӹрерӓкӹн тыгыдемдӓш дӓ тыгыдын нӓл- 
шӹвлӓлӓн—к о л о н в л ӓ л ӓ  н—арендыш пуаш тӹнгӓлӹнӹт.

Колоныш солаштышы дӓ халаштышы беднота, нӹнӹлӓн ни- 
гыш пырен кеӓш ылынат, попазаш тӹнгӓлӹнӹт. Тӹлец пасна, 
рабовладелецвлӓ кынамжы ӹшкӹмӹштӹн рабвлӓ логӹц часть- 
шым колонвлӓш сӓртенӹт. Цилӓ ти колонвлӓн, свободныйвлӓ- 
жӹнӓт,  рабвлӓжӹнӓт, положеништы пиш лелӹ ылын. Землям 
пользывайымы тӓреш нӹнӹ оксам ӓль урожайын частьшым 
тулӹшӓшлык ылыныт. Аренда тӓр кузаш тӹнгӓлӹн. Тӹнӓмок 
эче  колонвлӓм сила нӓлтӹмӹ государственный налогвлӓ разо- 
ряенӹт. Тӹдӹ гишӓп колонвлӓ помешиквлӓлӓн долгыш пыренӹт. 
А  должникышкы попазымыкыжы, нӹнӹ ти положени гӹц лӓк- 

• ТӸ.Н кердтелыт. Тенгелӓнлӓ, свободный колон кабалаш пырышы 
лин дӓ земляжӹм шуэн кодаш шанен гӹнят, кердте; фактйче- 
ски ӹнде тӹдӹ ӹшке участок тервенжӹ пижӹктен шӹндӹмӹ 
ылын.  Рабство гӹц зависимый хресӓньвлӓн ' трудыш ванжаш 
тӹнгӓлӹнӹт. Колон полукрепостной хре^ӓнь ылын.

Тидӹвлӓ ылмы годымок эче, II курым пӹтӹшӓш гӹц Рим- 
ский империшкы махань-шон племявлӓн пырымашвлӓ шӹреэ- 
мӓш тӹнгӓлӹнӹт. Цилӓ тидӹ Империн хозяйственый ӹлӹмӓшӹм 
полный пыжгаялтмашкы нӓлӹн миэн.

Выходшы иктӹ веле ылын— революцишты. Дӓ тӹдӹ изин- 
олен цилӓ силавлӓм: рабвлӓмӓт, колоывлӓмӓт, варварвлӓмӓт цы- 

I; мырен, лишӹлемден миэн.
I РабвлМн ӓ е- курымын покшал кытлан Сицилишты
\  мееленниквл^^н рабвлӓн движени угӹц тӹнгӓлӓлтӹн, тӹдӹм ко-I восстани. Вар- гон лелӹн веле сӹнген кердмӹкӹ самой Ри-

варвлӓк  ш^ры- мыштыжок халаштыш ремесленниквлӓн дӓ раб-
I маш. р д з ц  восстани лин. Восстани пиш серьезный

ылын, тӹдӹм темден шумы годым правительственный войскавлӓ 
7 тӹжем воиным ямденӹт. Техень восстанивлӓок тӹ веремӓн 
Империн вес хӓлавлӓштӓт ылыныт.

Римыш наступайымаш тӱ вецӹнӓт кушкын миэн. „Варвар- 
влӓ“ (германецвлӓ, галлвлӓ, персвлӓ, скифвлӓ) Империшкы пы- 
рен кенӹт. У эран 260 ин персвлӓдон кредӓлмӹ годым Вале- 
риан императорым пленыш нӓлмӹ ылын. Пленышток тӹдӹ
колен.

223



Варварвлӓ Империн границаш нападаенӹт веле агыл, но тӹ- 
дӹн кӧргӹшкӹ пакыла пыренӹт. Рейнский дӓ дунайский погра- 
ничный областьвлӓштӹ варварский племявлӓ кого союзвлӓшкӹ 
ушнаш тӹнгӓлӹнӹт. Нижний Дунайышты г о т в л ӓ лӓктӹнӹт;  
Рейнышты— ф р а н к в л ӓ  д ӓ  с а к с в л ӓ .  Римлянвлӓ Дакиям 
совсемок ямденӹт; Малый Азим дӓ Балканский полуостровым 
г о т в л ӓ ,  с к и ф в л ӓ  дӓ в а р в а р в л ӓ  пиш когон пустаэм- 
денӹт. Рим ваштареш Востокат шагалын: П а р ф и я  д ӓ П а л ь -  
м и р а (С и р и ш т ы) государствывлӓ.

Рабовладельческий Рим ваштареш кредӓлмӓштӹ 
Бабаудвлан вос- велнӹш силавлӓм (варварвлӓм) дӓ кӧргӹштӹ- 

шӹм (рабвлӓм дӓ хресӓньвлӓм) иквӓреш ӹштӹ- 
мӓш шӱдӹ и утла шывшылтын. Пишӹшок тӹдӹ Галлишты пӓл- 
дӹрнен. У эран III курым пӹтӹшӓш годым Галлишты кого вос- 
стани тӹнгӓлӓлтӹн. Восстаним ӹштӹшӹвлӓм „багаудвлӓ“ ма- 
ныныт, гальскилӓжӹ тидӹ „боевойвлӓ" ӓль „боецвлӓ“ манмы

Аренда тӓрӹм тӱлӹшӹ колонвлӓ.

лиэш. Налогвлӓдон, императӧрский чиновниквлӓн лелӹ повин- 
ностьвлӓдон дӓ пӹзӹртӹмӓшвлӓдон пиш ясы якте шоктымы на- 
родный массывлӓ цилӓ Галлия мычок тӓрвӓненӹт. Тиштӹ раб- 
влӓӓт, колонвлӓӓт, пограничный областьвлӓ гӹц батраквлӓӓт 
ылыныт. Нӹнӹ настоящий армимок ӹштенӹт, тӹштӹ земледе- 
лецвлӓ пехотым составляенӹт, а пиш шукы кӹтӧзӹвлӓ^мыктен— 
кавалерим.

Господский поместьевлӓм дӓ худан укрепляйымы халавлӓм 
багаудвлӓ хватенӹт дӓ разрушаенӹт. Лӱдӹн колтышы землевла-  
делецвлӓ чӹдӹ кодшы кого халавлӓн защитьтш кыргылсыныт. 
Восставшийвлӓ Галлим пасна айырлымым провоэглашаенӹт дӓ 
императорвлӓэш ӹшкӹмӹштӹн кок вождьыштым: Э л и а н 'ы м 
дӓ А м а н д ы м айыренӹт.
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Багаудвлӓ ваштареш кого силавлӓм колтымы ылын,^)'нӹнӹ 
восстаним веремӓэш темден шуэнӹт. Но восстанижы таманяр 
гӓнӓ эче тӓрвӓнен кен дӓ даже Испанимӓт хватен. Цилӓ иквӓ- 
реш шотлымыкы, багаудвлӓн восстани 150 и нӓр шывшылтын. 
Техень массовый восстанивлӓ революци лишӹлеммӹ дӓ Рим 
пӹтӓш тӹнгӓлмӹ признак ылыныт.

92 §. Диоклетиан. Христианство.

248 ин Империн властьым дворцовый стражын 
начальник Д и о к л е т и а н  хватен. Тӹдӹн цилӓ

С И Л а п Г  Д Ы М аШ . „политикыжы императорын самодержавныи влас- 
тьым силангдарымашкы дӓ революцим темден шумашкы направ- 
ляйымы ылын. БПпкьшӹн авторитетым эче когон лӱктӓш ма- 
нын, Диоклетиан гӹц тӹнгӓлӹн, римский императорвлӓ ӹшкӹ- 
мӹштӹм „доминусеш“ (<1от1пи5)— господинеш лӹмдӓш приказы- 
ваенӹт, седӹндон Римышты Диоклетиан годшен устанавливаялт- 
шы властьын формыжымат уже „принципат" агыл, а „доминат" 
маныт. Императорвлӓ восточный образец семӹнь ыргымы рос- 
кошный выргемвлӓм чиӓш, ӹшке йӹрӹштӹ шукы придворный- 
влӓм погаш, ӹшкӹлӓнӹштӹ божеский почестьвлӓм (кымалмашым) 
воздавайымым тергӓш тӹнгӓлӹнӹт. Императорын личностьшы 
божественныеш, священныеш шотлалташ тӹнгӓлӹн.

Диоклетиан годым дӓ тӹдӹн преемниквлӓжӹ годым Импери- 
дон управляйымаш делашты сенат участим принимаяш вовсеок 
прахен. Управлени императорский совет докы ванжен, тӹщӹн 
членвлӓжӹ простой ^лновниквлӓ ылыныт. Веремӓ эртӹмӹ семӹнь 
техень чиновниквлӓ пиш когон шукын линӹт.

Диоклетиан ӹшкетшок революционный движени 
чЛтеш^пайылы" ваштареш дӓ Империн границавлӓшкӹ варварвлӓ 

маш. пырымы ваштареш справляен кердтӹмӹм управ-
ляйымы пӹтӓриш ивлӓжок тӹдӹлӓн анжыкте- 

нӹт. Седӹндон тӹдӹ ӹшлӓнжӹ кым помощникым соправитель- 
влӓм назначен. Нӹнӹ логӹц каждыйжок Империн определенный 
областьдон управляен. Ти статян, Римский государство нӹл 
частеш пайылалтын.

Икманяр веремӓэш восстанивлӓм темден шуэн кердмӹ, вар- 
варский племявлӓм поктыл колтымы дӓ государствын границӓм 
пингӹдемдӹмӹ лин.

^  „ Ц и л ӓ  т и д ӹ  к о г о  с р е д с т в а в л ӓ м  дӓ  ар м и м  силаэм-
формывлӓ.*^^' Д ӹ м ӓ ш ӹ м  тер ге н .  Се Дӹн дон и с т о щ а я л т ш ы  н асе-  

л е н и  г ӹ ц  н а л о г в л ӓ м  п о г а ш  со л е л ӹ  дӓ  л е л ӹ л и н  
м и э н  гӹнят ,  нӹ н ӹ ко г о э м Д е н ӹ т .  К о к  па й п о д а т ь ы м  п ы р т ы м ы  
лин:  п о д у ш н ы й ы м ,  т ӹ д ӹ м  к а ж д ы й  в з р о с л ы й  э д е м  гӹ ц  н ӓ л ӹ н ӹ т ,  
дӓ  п о з е м е л ь н ы й ы м ,  т ӹ д ӹ ж ӹ м  з е м л я н  к о л и ч е с т в о  дӓ  к а ч е с т в о  
с е м ӹ н ь  п о г е н ӹ т .

Диоклетиан тенгеок окса системым лучиэмдӓш цацен. Шер- 
гештмӓш ваштареш кредӓлӓш мамын, тьщӹ сек когон ке- 
рӓл товарвлӓлӓн ценӓвлӓм шӹнден, тенгеок пӓшӓ тӓрӹм тӱ-
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лӹмӹ размерым определяен. Тӹнге гӹнят, ти закон нимахань 
результатым путе, дӓ тӹдӹм вашталташ вӓрештӹн. !

X ис и нст Империшты напряженный положени цилӓ массо- [
вый движенивлӓ вӹкӹ подозрительно анжаш за- 

ставляен. Пӹтӓри андак х р и с т и а н с т в ы а т  техень движени 
ылын. Христианвлӓ ваштареш гонени Нерон годымок эче тӹн- 
гӓлӓлтӹн, но когонжок тидӹ Диоклетиат годым кушкын. ;

Христианство у эра якте I курымын лиӓлтӹн, тӹнӓм римский |
обществын эксплоатируйымы массывлӓ когон разочароваялтшы 
состояништы ылыныт. Тӹнӓм вет революционный движсни подав- 
ляйымы ылын. Военный диктатура народым пӹзӹртен. Труйыш- 
влӓ анзылнышты нимахань выходым ужтелыт,  нӹньш материаль- 
ный положеништы со худаэмӹн. Тидӹ гишӓн рабвлӓ, римский 
беднота, пролетарийвлӓ, мелкий ремесленниквлӓ л ош т1.1 религи- 
озный настроениБлӓ кушкаш тӹнгӓлӹнӹт. Христианство пӹтӓри- 
жӹ угнетенныйвлӓн движени ылын дӓ варажы рабвлӓн, вольно- 
отпушенниквлӓн, незервлӓн дӓ бесправныйвлӓн ӓль Римдон поко- 
ряйымы дӓ подавляйымы народвлӓн религи лин манын Э н- 
г е л ь с  келесен. Иудейский религишты тагынамшенок „мессия- 
л ан“ ( .помазанниклӓн“) ӹнянӹмӓш ылын. Мессия—тидӹ богоче- 
ловек, вуйта земля вӹкӹ толшашлык дӓ эдемӹн родым зло гӹц 
дӓ страдани гӹц ытарышашлык ылын. Мессия гишӓн техень 
представлениок кыды-тидӹ вес религивлӓштӓт ылын.

Пиш кого гнетдон пӹзӹртен урдымы народный масса, ӹш- 
кӹмжӹн положенижы гӹц выходым ужтеӓт, тӹдӹм мессия ыта- 
ра ма нын ӹнянӓш тӹнгӓлӹн.

Странствуйышы пророквлӓ дӓ проповедниквлӓ цилӓ вӓре каш- 
тыныт. Нӹнӹ мессиям вӓш лиӓш йӓмдӹлӓлтӓш народым ӱжӹнӹт, 
тӹдӹ паянвлӓм наказываяш, Римский государствым шӓлӓтӓш, 
мирым тылдон ирӹктӓш дӓ земля вӹлнӹ „йымын царствым“ 
ӹштӹшӓшлык ылын. „Йымын царствыш паянлан попазаш гӹнь, 
верблюдлан им шуж вашт лӓкмӹ гьщӓт лелӹ“ —манын пророк- 
влӓ проповедуенӹт.

Тӹнӓм самой народ лошты И и с у с  Х р и с т о с ,  богочеловек,  
гишӓн миф лӓктӹн, тӹдӹ страданивлӓм покорно тырхаш келеш 
манын тымден, вет страдайышывлӓ дӓ цилӓ угнетайымывлӓ ко- 
лымыкышты наградым получаят. Сулыканвлӓжӹ гӹнь, курымеш 
мутялташ суйымы лит. Ти миф восточный мифвлӓн кого влия- 
нидон лиӓлтӹн. Тидӹ пӹтӓрижӹ устно складываялтын дӓ шӓр- 
лен, вара веле сирӹмӹ лин.

Тӹ эпоха годшы исторический произведенивлӓштӹ иктӹш- 
тӓт Иисус Христосын ӹлӹмӓшӹжӹ гишӓн ик шамакат уке.

Христослан ӹнянӹшӹвлӓ, вес семӹньжӹ хрис- 
Церкӹн^лиӓлт- тианвлӓ, халавлӓштӹ изи обшинывлӓм организу- 

енӹт. Нӹнӹ молитвавлӓм мыраш, проповедьвлӓм 
колышташ йквӓреш погыненӹт, обший трапезывлӓм ӹштенӹт, 
икжӓк-иктӹштӹлӓн пӓшӓм моаш палшенӹт. Ик халаштыш обшины-
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влӓ вес халавлӓдон связьым кыченӹт. Техень ӧрганизаци халаш 
тыш беднотам шукым шывшын, дӓ нгукыштат агыл цилӓ Импе- 
ри йӹр христианский общинывлӓ шӓрленӹт.

Но II дӓ III курымын христианскиӓ общинывлӓшкӹ со большы 
дӓ большы улан элементвлӓ пыраш тӹнгӓлӹнӹт. Государствын 
гнет со лелемеш веле. Тӹдӹн лелӹцшӹм беднота велеӓт агыл, 
но населенин средний слойвлӓӓт испытываенӹт. Седӹндон тен- 
геок ти слойвлӓӓт христианство докы обращаят.

Христианский общинывлӓшкӹ паян эдемвлӓ пырымы гишӓн 
общинывлӓ ӹшкежӓт паяш тӹнгӓлӹнӹт. Тӹштӓкен общинывлӓн 
имуществыдон управляйымы айырымы эдемвлӓ лиӓш тӹнгӓлӹ- 
нӹт: епископвлӓ, диаконвлӓ дӓ молат. Римский империштыш 
общинывлӓ иктӹш ушнат, х р и с т и а н с к и й ц е р к ӹ лиӓлтеш.

III курымын государство дон церкӹн серьезный
Государствыдон столкновенивлӓ лиӓлтӹнӹт. Христианвлӓ вӹк пӹ- 

церкӹн стол- „ ^
кновенивлӓ. тӓриш гонени эче Нерон годымок ылын гынят,

первирӓк государственный власть христианвлӓ 
вӹкӹ вниманим чӹдӹ обращаен. Но III курымын положени ваш- 
талтын. Римский правительство сӓндӓлӹкӹштӹ ладна агыл на- 
строеним шӓрен мишӹ христианвлӓ вӹкӹ, б у н т о в щ и к  в л ӓ  
вӹТс анжымла анжен. Тӹлец пасна, оксадон нуждайышы прави- 
тельство, христианвлӓн имуществым конфисковаен, оксаэщ шо- 
аш шанен.

Теве малын III курымын пелӹ гӹц тишкӹлӓ христианвлӓм 
преследуйымаш кушкеш: христианский общинывлӓм питӹрӓт, 
нӹнӹлӓн богослуженйвлӓм эртӓрӓш запрещаят, имуществым 
конфисковаят, осовынок упорный христианвлӓм казнят.

Тӹнге гӹнят, Диоклетиан годшы гонени остатка 
Христианствым ылын. Тӹдӹн преемниквлӓжӹ церкӹдон мире- 

при ш. йшкеӓт христианствым принимаенӹт.
Христианствым признаяшыжат керӓл ылын. Ик вецӹнжӹ хрис- 
тианвлӓм преследуйымаш цельыш шоктен кердте, дӓ христиан- 
влӓн шот когоэмӹн веле. Шукы христианвлӓ армиштӹ, высший 
чиновничество лошты дӓ дансе дворыштат лӓктӹнӹт. Вес вецӹн- 
жӹ, христианский церкӹ, тӹшкӹ паянвлӓ ' пырымы годшен, 
изин-олен ӹшкьшжӹн характержым вашталтен. Ти веремӓн госу- 
дарствылан тӹдӹм признаяш дӓ вара тӹдӹн палшымдон рево- 
люци ваштареш кредӓлӓш выгоднырак ылын. Вет церкӹ наро- 
дым классовый кредӓлмӓшкӹ ӱжте; тӹдӹ мӹнгешлӓ, господавлӓ- 
лӓн покорный лиӓш дӓ нӹнӹлӓн подчиняялташ, проповедываен.

„Тӓжӹ рабвлӓ, ӹшкӹмдӓн господавлӓлӓндӓ, йымын образлан 
гань, повиновайыда“—мӓ христианский книгӓвлӓштӹ лыдына.

Тенге церкӹм государствын признайымаш лин. Христианство 
римлянвлӓ лошты веле агыл, но варварвлӓ донат, нӹнӹ докы 
латинский йӹлмӹм, римский ‘культурым, техникым, литерату-  
рым, философим пыртен, шӓрлӓш тӹнгӓлӹн. Ти шотдон христи- 
анство тӹнӓм кого ролян ылын.
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93 §. Константин дӓ тӹдӹн преемниквлӓжӹ. Империн
шӓлӓнӹмӓш.

305 ин ясы  Диоклетиан ӹшкеок власть гӹц отказен. Импери- 
дон управляйымаш тӹдӹн соправительвлӓжӹ докы ванжен. 
Скоры нӹнӹ лошты власть верц кредӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн.

Кредӓлмӓштӹ> сӹнгӹшӹвлӓэш К о н с т а н т и н  
М иланский Д 0 У  Л и ц  и н и й лӓктӹнӹт. 313 ин нӹнӹ Мила-

эдикт. нышты вӓш линӹт дӓ ӹшке лоштышты согла-
шеним заключаенӹт; Константин Западым, а Лициний Востокым 
управленишкы нӓлӹнӹт. Тӹштӓкенок,  Миланышты, ):ӹкӹ ука- 
зым лыктыныт,  тӹдӹ семӹнь христианский религи тошты рим- 
ский релягидон икань прававлӓм получаен (Миланский эдикт).
' Константин Константин дон Лицииий лоштыш согласи про- 

должаялте. Шукыштат агыл нӹнӹ лошты кре- 
дӓлмӓш тӹнгӓлӓлтеш, дӓ ти кредӓлмӓштӹ Лициний совсемок 
сӹнгӹмӹ ылын. Константин Империн едннодержавный повели- 
тель  лин.

Константин годым самодержави цаткыдемӹн. Чиновниквлӓн 
шот шукемӹн. Нӹнӹ разряддон пайылымы ылыныт дӓ махань- 
шон титулвлӓм получаенӹт: „превосходительство", „сиятель-
ство“ дӓ молат. Чиновниквлӓ продажныйвлӓ ылыныт; нӹнӹ ло- 
шты взяточничество щӓрлен.

Константин годым колонвлӓ земляшкӹ совсемок пижӹктӹмӹ 
линӹт, дӓ нӹнӹм закрепощайымаш утларак когоэмӹн.

Константинын сек важный мероприятийвлӓ лошты ик важ- 
ный мероприятижы Востокеш, тошты греческий колони Визан- 
тиеш столицым ӹштӹмӓш ылын (у эран 330 и). Халалан К о н- 
с т а н т и н о п о л ь  лӹмӹм пумы лин. Р1мперин восточный пел'; 
жӹ экономически силанрак дӓ культурный ылын, седӹндон сто- 
лицым тӹшю^! ваштымы. Тӹшец пасна Византин положенижы 
географический дӓ военный отношенидон удобныйрак ылын.

К о н с т а н т и н  к о л ы м е ш к ӹ ж ӓ т  х р и с т и а н с т в ы м  п р и н и м а й ы д е  гӹ-  
нят ,  ӹ ш к ӹ м ж ӹ н  тетявлӓжь1М у р е л и г и  с е м ӹ н ь  в о с п и ты в а е н .  
Х р и с т и а н с к и й  ц е р к ӹ л ӓ н  т ӹ д ӹ  к о г о н  п о к р о в и т е л ь с т в у е н :  т ӹ д ӹ  
г о д ы м  х р и с т и а н с к и й  д у х о в е н с т в о  н а л о г в л ӓ  гӹ ц дӓ  п о в и н н о с т ь -  
вл ӓ  гӹ ц  о с в о б о ж д а й ы м ы  ылын,  ц е р к о в н ы й  о б ш и н ы в л ӓ л ӓ н  сд е л -  
к ы в л ӓ м  з а к л ю ч а я ш  д ӓ  н а с л е д с т в ы м  п о л у ч а я ш  п р ав ам  п у м ы  ылын,  
е п и с к о п в л ӓ  с у д  д е л а м  р е ш ӓ ш  п р а в а м  п о л у ч а е н ӹ т .

Шӹренжок революционный характеран ылшы 
ересьвлГА гӧнис- е р е с ь в л ӓ д о н  (расколвлӓдон) кредӓлӓш Кон- 
тиквлӓн движе- стантин церкӹлӓн пыт палшен. Церкӹн господ- 

ни. ствуйышы взглядвлӓлӓн враждебный ылшы те-
ченим е р е с ь маныныт. Осовынжок у эран IV 

курымын церкӹ цаян линӓт дӓ тӹдӹм государство П1)изнаенӓт, 
ересьвлӓ шукы линӹт. Шукы христианвлӓ, осовынжок нӹнӹ 
лошты ылшы незеррӓквлӓ, епископвлӓн богатство дӓ нӹнӹн рос-  
кошный ӹлӹмӓшӹш нападенивлӓм ӹштенӹт дӓ государство дон 
церкӹ лошты мирейӹмӓщ ваштареш выступаеньш.
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Ю лиан.

А г '0 н и с т и к в л ӓ н движени пиш кого силан ылын. „Агони- 
стик“—„верӓ верц кредӓлшӹ" ылмым означая. Нинӹ североаф- 
риканский рабвлӓ дӓ колонвлӓ ылыныт, нинӹ рицӓквлӓдон во- 
оружаялтыныт,  солавлӓ йӹде каштыныт. Нӹнь! поместьевлӓм 
громенӹт, должниквлӓм дӓ рабвлӓм освобождаенӹт. Агонистик- 
влӓ скороход-рабвлӓдон нровожайымы иктӓ-махань новозкам 
моло вӓш лит ылын гӹнь, нӹнӹ повозкашкы рабвлӓм шӹнденӹт, 
а господавлӓжӹм экипаж анзыц кыргыжтенӹт.

Константин колымыкы икманяр веремӓштӹ эчеӓт власть 
верц кужыш шывшылтшы междоусобный кредӓлмӓш тӹнгӓлӓл- 
тӹн.

Константинын ик преемникшы тӹдӹн племянник 
Ю л и а н ылын (у эран 361—363 ивлӓ). Язычест- 

вылан тӹдӹн нервишӹ значенижымок мӹнгеш пуаш цаценӓт, 
тӹдӹм христианвлӓ „Отступник" маныныт.

Христианский церкӹ Юлиан годым языческий храмвлӓлӓн 
нӹнӹ гӹц конфисковайымы имуществым мӹнгеш пушашлык 
ылын, епископвлӓ судым ӹштӓш права гӹц лишайымы линӹт, 
хрисианвлӓлӓн  пренодаваяш запрешайымы ылын.

Ь о  язычествышкы. мӹнгеш сӓрнӓлӓш путаен гӹнят, Юлиан 
кердте. Тьгдӹм чӹдӹн ылшы жрецвлӓ дӓ греческий философвлӓ 
веле поддерн<иваенӹт, а цилӓ населенижок Юлианын реформыш- 
кы шь1дӹн анжен. 363 ин ьШкьшжӹн ик поход годым Юлиан 
колен. Тӹдӹ колымыкы шукыштат агыл Импери кок частеш шӓ- 
лӓнен— 3 а п а д н ы е ш ,  В о с т о ч  н.ы е ш. Государствын един- 
ством ун<е переген шокташ акли ылын.

Римский акведук (Южный Франция).
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94 §. Варварвлӓн воюен нӓлмӓшвлӓ. Римский империн вален
мимӓшӹжӹ.

IV курым пӹтӹшӓш годым кок частеш пайылалтшы Римский 
импери пӹтӹнок слабкаэмӹн дӓ йӹрвӓш ылшы племявлӓн на- 
тискым большы цӓрен кердте.

Тӹ веремӓэш Черный тангыжын северный си-
вестготвлӓ'^ У кочевой народ —г у н н в л ӓ лӓктӹнӹт.

Нӹнӹ мыктен дӓ повозкавлӓэш пиш кого пар- 
тидон западышкыла тӓрвӓненӹт. Кемӹштӹлгодым нӹнӹ восточный 
готвлӓм— о с т г о т в л ӓ  м—паштекӹштӹ тӓрвӓтенӹт.  Нижний 
Д  у н а й районышты ӹлӹшӹ Западный готвлӓ (в е с т г о т в л ӓ), 
гуннвлӓлӓн ӹнештӹ подчиняялтеп ылын. Нӹнӹ восточный импе- 
ратор В ӓ л е н т докы обращаенӹт дӓ Дунай гач ванжен, Импе- 
рин территоришты ӹлӓш тӹнгӓлӓш ядыныт.

Валент согласим пуэн, дӓ кого племя Дунай гач ванжен. Та- 
маняр шӱдӹ вестгот римский границашты ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт.

376 ин вестгӧтвлӓ Рим ваштареш восстаним 
Вестгот^в^ӓн вос- тӓрвӓтенӹт. Нӹнӹ Фракия мычкы тӓрвӓненӹт, 

корныштышты цилӓ пӹтӓрен кенӹт. Нӹнӹ сага 
рабвлӓ, дӓ тенгеок колонвлӓ дӓ золотой приискывлӓэш прикреп- 
ляйымы рабочийвлӓ пижӹнӹт. Нӹнӹ вестготвлӓлӓн паян селе- 
нивлӓм, дӓ местный населени ӹшкӹмжӹн имуществым кышак 
таен урден вӓрвлӓм анжыктенӹт.

Император Валент вестготвлӓ ваштареш кого войскадон вы- 
ступаен, н о А я р и а н о п о л ь  хала доны нӹнӹ гӹц жестокий 
пораженим терген дӓ ӹшкежӓт битвышты колен (378 и).

Западыштыш император ӹшкӹшжӹн яжо полководецым Ф е о- 
д о  с и й ы м Востокышкы колтен дӓ тӹдӹлӓнАвгуст титулым пуэн. 
Феодосий вестготвлӓм усмиряен дӓ нӹнӹм союзниквлӓ шотеш 
Дунаеш поселяен, вестготвлӓ императорлан военный отрядвлӓм 
шагалтышашлык ылыныт. Феодосий император лин, дӓ кидешӹжӹ 
Империм цилӓгеок иквӓреш ӹштен.

Феодосий колымыкы (395 ин), Импери пӹтӹнок кок частеш 
пайылалтын. Колымжы годым Феодосий Востокым ӹшкӹмжӹн ик 
эргӹжӹлӓн, а Западым вес эргӹжӹлӓн пуэн коден. ФеОдосийын 
эргӹвлӓжӹ вуйлалтымы годым А л а р и х  лӹмӓн вождь руко- 
водьымдон вестготвлӓ угьщ восстаним тӹнгӓлӹнӹт. Ти восста- 
ништы варварвлӓн дӓ римлянвлӓн силавлӓ иктӹш ушненӹт. Нӹнӹн 
икышын кычымыштыдон Римский импери совсемок шӓлӓнӓш тӹн- 
гӓлӹн. Революци ӹнде сӹнгӓш тӹнгӓлӹн.

Кынам Аларих Италишкы пырен кеен дӓ Рим 
Римым̂ ^^^л^а^ихын докыла лишемӓш тӹнгӓлӹн, Аларихым Ӹ1шкӹ- 

мӹштӹн спасителеш шотлышы халаштыш раб- 
влӓ йыдпелӹн тӹдӹлӓн капкам пачын пуэнӹт. Вестготвлӓ халам 
нӓльшӹт (410 и) дӓ рабвлӓ дон иквӓреш тӹдӹм когон кравень1Т. 
Тӹшец вара вестготвлӓ Италин югышкыла кенӹт. Тй веремӓн 
Аларих колен, а тӹдӹн прее^мникшы император дон соглашеним 
заключаен дӓ вестготвлӓм Галлишкы нӓнгеен.

230



V курымын пелжӹ кытлашты Восточный импе- 
А ттила. ришкы гуннвлӓн полчищевлӓ пыраш тӹнгӓлӹ-

нӹт. Нӹнӹм выдающий вождь А т т и л а вуйлалтен, тидӹм тӹ 
жепӹн ӹлӹшӹ римский писательвлӓ „йымын бич“ маныныт. Гунн- 
влӓ Восточный Империм пустаэмденӹт дӓ, кого выкупым получа- 
йымыкышты, Галлишкы тӓрвӓненӹт.

451 ин К а т а л а у н с к и й  т ӧ р е м ӹ ш т ӹ  восточный Гал- 
лишты нӹнӹм римский кого ополчени вӓш лин. Тӹштӹ шукын- 
жок вестготвлӓн, франквлӓн дӓ вес варварский племявлӓн о тр я д -  
влӓ ылыныт. Пиш кого сражени лиӓлтӹн. Предани семӹнь, тӧрем 
мычкы йогышы ӓнгӹрвлӓ вӹрдон темӓлтӹнӹт. Кок велнӓт шукы 

, эдем ямын. Гуннвлӓн силашты слабкаэм кен, дӓ Аттила Рей-  
нышкы мӹнгеш сӓрнӓлӹн.

Вес иэшӹжӹ тӹдӹ Северный Италим пустаэмден. Италия гӹц 
мӹнгеш толмыкыжы шукат лите Аттила колен.

V курымын пелӹштӹжӹ Западный империнпро- 
^^ндалвла винцивлӓм махань-шон племявлӓ занимаенӹт.
Лф;)И'ЫШТы. тл « ..Испанишкы пырышы вестготвлӓ тышецӹн в а н- 

д а л в л ӓ н  племям поктыллыктыныт.  Вандалвлӓ Северный Афри- 
кышкы переееляялтыныт. Тӹшецӹн нӹнӹ455 ин Италия вӹкӹ напа- 
даеиӹт дӓ Ри.мым когон громен шуэнӹт, Тӹшец тишкӹлӓжӹ „ван- 
дализм" шамак, культурын памятниквлӓм пыдыртымым обозначаяш 
тӹнгӓлӹн.

Императорский властьдон тӹнӓм варварский армивлӓн началь- 
никвлӓ распоряжаенӹт,  нинӹ ӹшкӹмӹштӹн желани семӹнь импе- 
раторвлӓм тронышкы шӹнденӹт дӓ нӹнӹм карангденӹт.

476 ин ик техень армин выждь остатка римский
Ромул Лвгусту- императорым, молода Р о м у л А в г у с т у л ы м  лым карангды-  ̂ а а /  п

маш. карангден шуэн. У эран 476 и Западныи Рим-
ский империн остатка иэшӹжӹ шотлалтеш. 

Империн восточный пелжӹ утларак устойчивый ылын. Но тӹдӓт 
изин-олен лицӓжӹм вашталтен миэн. Тӹшкӹ варварвлӓ дӓ сла- 
вянвлӓ пырен кенӹт. Вараракшы нӹнӹ Восточный Римский 
империн развалинывлӓэш лиӓлтшь! Византийский государствын 
основной населени линӹт.

Римский рабовладельческий общество революцин
дӓ варварский воюен нӓлмӓшвлӓн иквӓреш удар-  

 ̂ " ■ влӓэш ямын. „Рабвлӓн революци,— Сталин
тӓнг келесен,—рабовладелецвлӓм ликвидируен дӓ труйышывлӓм 
эксплоатируйым рабовладельческий формым вашталтен"’.

Рабовладельческий общество кого культурым ӹштен, ти куль- 
тура человечествын пакыла развиваялтмашты кого влияним пуэн. 
Тенге гьшят Импери годым ылшы эксплоатацин рабский способшы 
ть1дӹн пакылаш развитилӓн уже кого тормоз лин. Техникын, 
культурын дӓ наукын развитилӓн рабство ӓптӹртен.

Б1ШКӸМЖӸН трудышты раб заинтересован агыл, —тӹдӹ 
пандыдон шин ровотайыктымы ылын. Седӹндон тӹдӹн пӓшӓжӹ

1 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 412.
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чӹдӹ производительностьым пуэн. Сола хозяйствашты рабский 
труд почвым какракаэмден дӓ урожайностьым чӹдемден миэн. 
Рабство годым трудын сложный орудивлӓ, яжо инструментвлӓ дӓ 
машинӓвлӓ лӓктӹн кердтелыт.  Эксплоатацин рабский способшы 
труйышывлӓм тӹргачок угнетаен, нӹнӹлӓн развиваялташ нима- 
хань лимӓшӹм путе. Свободныйвлӓн труд шотеш вацте (прези- 
райымы ылын). Рабовладельческий хозяйствалан соок у гӹц толшы 
рабвлӓ келӹт ылын. У рабвлӓм утларакшы война дон пиратвлӓ 
пуэнӹт. Тытыштымы ылшы войнавлӓ дӓ кравымашвлӓ целый 
сӓндӓлӹквлӓм пустаэмденӹт дӓ населеним чӹдемденӹт.

Тенгелӓн, Импери пӹтӹмӓш годым рабство производительный 
силавлӓм кӧтӹргӹмӓшкӹ нӓлӹн миэн, дӓ тидӹжӹ рабовладель- 
ческий обществым яммашкы шоктен.

Рабствылан вашталтышеш феодольно-крепостнический порядок 
толын. Тӹдӹндон классовый обществын развитишты у страница 
пачылтеш—С р е д н и й  к у р ы м в л ӓ н  и с т о р и .



Д Р Е В Н И Й  И С Т О Р И Н  Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  ТАБЛИЦА,

Египет. У эра яктешӹ ивлӓ.

Египетышты государствывлӓ лимӓш . . . .  3500 и кытлан.  
Единый Египетский кугижӓншӹ лимӓш . . . 3200 и кытлан.  
Пирамидывлӓм строяш тӹнгӓлмӓги . . . .  2300 и перви.  
Хресӓньвлӓн дӓ рабвлӓн восстани . . . . .  1750 и перви.  
Тутмос 1П-Н воюен нӓлмӓш походвлӓн тгУгн-

г ӓ л т ӹ ш ...................................  ...................... 1500 и перви.
Египетым Перси воюен н ӓ л м ӓ ш ......................525

Двуречье. У эра яктешӹ ивлӓ.
Шумерский халавлӓ л и м ӓ ш ...................... 3500 и перви.
Хаммурапи кугижӓн законвлӓм составля-

й ы м а ш .............................................................  2000 и кытлан.
Тиглат-Паласар III  ...................................  745—727
Ниневим разрушайымаш ......................612
Ассирин п ӹ т ӹ м ӓ ш ............................................605
Вавилонин п ӹ т ӹ м ӓ ш ....................................... 538

Финикия. У эра яктешӹ ивлӓ.

Финикийский хала-государствывлӓн (Тирын
дӓ Сидонын) кузымаш  ..........................  1000 и перви.

Израильский дӓ Иудейский кугижӓншӹвлӓ. У эра яктешӹ ивлӓ.

Палестинышты Еврейский кугижӓнгнӹ ли-
м ӓ ш .................  ...................................  . 1000 и кытлан.

Израильский кугижӓншӹ пӹтӹмӓш . . . 722 
Иудейым воюен нӓлмӓш . . . . . . .  586

Персия. У эра яктешӹ ивлӓ.

Дарий I .................................................................. 521—486
Персим Александр Македонский воюен 

н ӓ л м ӓ ш ............................................................. 330
Индия. У эра яктешӹ ивлӓ.

Индишты хала-государствывлӓ лимӓш . . 3000 и перви.
Браманвлӓн г о с н о д с т в о ................................... 1000— 500 и кытлан.
Чандрагупта .................  320—291
А ш о к а ......................................................................  273—237
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Китай.

Ц и н ь - ш и - х у а н д и ................................................у  э ра  якте 221—
210 ивлӓ.

„Красный бровьвлӓн" восстани у эран 18—23 ивлӓ.
„Желтый тюрбанвлӓн" восстани . . .  . у  эран 184 и.

Греция. У эра яктешӹ ивлӓ.
Пӹтӓриш О л и м п и а д а ........................................776
Солонын р е ф о р м ы в л ӓ ....................................... 594
Клисфенын р е ф о р м ы в л ӓ ...................................509
Греко-персидский в о й н а в л ӓ ..........................  500—449
Марафон донышы б и т в а .......................... 490
Саламин донышы б и т в а ................................... 480
Афинский морской союз лимӓш , . . .  478
Периклын нра вл е ни ...........................................  445—430
Пелопоннесский в о й н а ...................................  431—404
Никийьш м и р ........................................................ 421
Сицилийский п о х о д .......................................  415—413
Хероней донышы битва. Греческий незави-

симость п ӹ т ӹ м ӓ ш ................................... 338
Александр Македонский ..........................  . 336—323
Силласи донышы битва дӓ Спарташты ре-

волюцим сӹнген ш у м а ш ...................... 221
Грецим Рим воюен н ӓ л м ӓ ш ..........................146

Рим. У эра яхтешӹ ивлӓ.
Рим лимӓшӹн легендарный дата . . . .  753
XII таблицын з а к о н в л ӓ ................................... 451—450 и кытлан.
Консульский властьым плебейвлӓн воюен

н ӓ л м ӓ ш .............................................................366
Долговой рабствым п ӹ т ӓ р ӹ м ӓ ш ................. 326
Пунический пӹтӓриш в о й н а ...................... 264—241
Пунический кокшы в о й н а .............................. 218—201
Канны донышы битва 216
Зам донышы б и т в а .......................... 202
Пунический кымшы в о й н а ......................... 149— 146
Испаништы Вириатын в о с с т а н и ................. 150— 139 и кытлан.
Сицилишты рабвлӓн пӹтӓриш восстани 137— 132
Пергамышты Аристоникын восстани . . 133— 130
Гракхвлӓн д в и ж е н и .......................................... 133— 121
Сицилишты рабвлӓн кокшы восстани . . 104— 100
Италийский крестьянствын восстани (союз-

нический в о й н а ) .......................................  90—88
Суллын диктатура .......................... 82—79
Испаништы Серторин в о с с т а н и ................. 80—71
Спартакын в о с с т а н и .......................................74—71
Республика ваштареш Катилинын заговорбЗ
Пӹтӓриш т р и у м в и р а т .......................................60
Цезарьым н у ш т м а ш ........................................... 44
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Кокымшы т р и у м в и р а т .............................................. 43
! I Акциум донышы б и т в а ......................................... 31

Августын вуйлалтымаш ■ ............................... у эра якте
30 и гӹц манмӓн 
эран 14-шӹ ивлӓн 
У эран ивлӓ.

Н е р о н ...........................................................................54—68
Иерусалимым Тит р а з р у ш а й ы м а ш ................. 70
Т р а я н ...........................................................................98— 117
Марк А в р е л и й .........................................................161— 180
Септимий Север . . . . • ................. ....  . 193—211
Империн свободный населени гражданский
правам получайымаш . ............................ 212
Рабвлӓн революци тӹнгӓлЯлтмӓш дӓ варвар-
влӓн в т о р ж е н и .........................................................111 в.
Диоклетиан  .............................................................  284—305
Столицым Константинопольыш ваштымашЗЗО
Вестготвлӓн восстани .......................................  376—379
Империм кок частеш окончательно пайы-
л ы м а ш .......................................................................... 395
Римым Аларих н ӓ л м ӓ ш ........................................ 410
Каталаунский битва ...........................................  451
Остатка римский императорым Ромул Ав- 
густулым карангдымаш . . ’ ..............................476
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66 §. Игалим воюэн н ӓ л м ӓ ш в л ӓ ..........................................................................  1(5
67 §. Римский войска. Италия Римын власть к и д ӹ ш т ӹ ..............................  168
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73 §. Римский откупщиквлӓн дӓ ростовщиквлӓн обогащаялтыащ .  . . . 184
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75 §. Сицилишты рабвлӓн пӹтӓриш восстани. Малый Азишты Аристо-
никын в о с с т а н и .....................    186
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дӓ к у л ь т у р а .......................................................................................................  211
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