КАМЕНТАРЫ
С. 13: Нэрон (37—68 гг. н. э.) — рымскi цэзар (ад 54 г.) з дынастыi Юлiяў
Клаўдыяў. Олеотокiюм — пакой для масажу ды нацiрання алеем. Эфебы — пляцоўкi для гiмнастычных спаборнiцтваў эфебаў (юнакоў 16—20 гадоў). Сявера i Цэлер — архiтэктары, што пабудавалi «Залаты палац» Нэрона.
Ватынiй Тытус — шавец, якога Нэрон зрабiў прыдворным блазнам, наблiзiўшы да сябе. Люкан — рымскi паэт I ст. н. э., аўтар паэмы «Фарсалiя». Сэнэцый Клаўдый — наблiжаная да Нэрона асоба, пазней быў удзельнiкам
змовы Пiзона. Бальнеатар — нявольнiк, што служыў пры лазнi. Бысс — тонкая, ледзь не празрыстая тканiна з бавоўны, якая надта шанавалася ў часы Рымскай iмперыi. Ляконiкум — аддзел гарачай лазнi з вялiкiм, але неглыбокiм басэйнам. Альбанскiя горы — цяпер гэтая мяйсцовасць, дзе стаяў храм Ёвiша (Юпiтэра), мае назву Монтэ-Кво, i гэта каля 30 км на паўднёвы ўсход ад Рыма. Тэпiдарыюм — халаднейшая лазня. Наменклатар — паслугач, якi вёў наменклатуру ўсёй
свiты дома, ягоных гасцей i нават гатуемых на кухнi страваў. Марк Вiнiцiй — консул з часоў цэзара Тыбэрыя, якi ў сапраўднасцi ажанiўся не з сястрою Пятронiя, а
з унучатай стрыечнiцай таго цэзара. Дамiцый Карбулон — таленавiты рымскi ваявода, якi ва ўзросце 67 гадоў скончыў жыццё самагубствам па загаду Нэрона.
С. 14: Парты (парфяне) — супернiкi рымлян за ўплыў на Блiзкiм Усходзе i
ў Арменii; магутная дзяржава партаў знаходзiлася тады на тэрыторыi сучасных
Iрака ды Iрана. Асклепiёс — бог лекавання ў грэцкай мiфалогii, сын Апалона i
Каранiды (атоесамлiваецца з рымскiм Эскулапам). Кiпрыда — эпiтэт Афрадыты (Венус, Венера), якi звязаны з мiфам, што яна нарадзiлася з марской пены
ля берагоў Кiпра (Цыпру). Бiтынiя (Вiфiнiя) — вобласць на паўночным захадзе
Малой Азii, якая стала правiнцыяй Рымскай iмперыi з 74 г. перад н. э. Гераклея (Гераклiён, Iраклiён) — горад i порт у Бiтынii (Грэцыя) на ўзбярэжжы
Чорнага мора. Калхiда — вобласць на паўднёва-ўсходнiм узбярэжжы Чорнага мора на тэрыторыi сучаснай Грузii. Валохэс — маецца на ўвазе Валохэс
I, лiдэр дзяржавы партаў (каля 57—76 гг. н. э.). Тырыдат — брат Валохэса,
узведзены на армянскi трон у 66 г. н. э. Тыгрынэс — Тыгран IV — галава Армянскай дзяржавы ў 60—62 гг. Арулан — Юнi Арулан Рустын, фiлёзаф-стоiк, у 66 г. быў народным трыбунам. Пырон (каля 360—270 г. перад н.
э.) — грэцкi фiлёзаф, заснавальнiк школы скептыкаў, якiя адмаўлялi магчымасць асэнсавання сутнасцi рэчаў ды заклiкалi ўстрымлiвацца ад выказвання меркаванняў, уважаючы кожнае з iх аднолькава далёкiм ад iсцiны. Сысэн — гiстарычнасць гэтай асобы не вызначана. Арсiноэ — дачка валадара
Месэны Леўкiпа. Каранiда — нiмфа ў грэцкай мiфалогii.
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С. 15: Эпiдаўрус — калябярэжны горад ў Аргалiдзе (вобласцi на паўночным
усходзе паўвострава Пелапанэс), вядомы сваiм храмам Асклепiёса. Порта Капэна, або Капэнская брама,— паўднёвы выезд з Рыму праз Апiеву дарогу на
Капую (галоўны горад правiнцыi Кампанья, што ў 200 км ад Рыма). Iнкубацыя — начаванне ў храме дзеля прарочага сну. Гiпокаўстэрый — памяшканне
пад будынкам, дзе награвалася паветра i цераз сiстэму трубаў абагравала дом.
Харыткi — у грэцкай мiфалогii тры дачкi Зэўса i Эўрыномы (Аглая, Эфрасiна i
Талiя), багiнi юнацтва, зграбнасцi й прыгажосцi; атоесамлiваюцца з рымскiмi
Грацыямi. Эпiлятары — нявольнiкi-масажысты, што займалiся лiквiдацыяй
валосся на целе. Тунiка — хатняя штодзённая доўгая нацельная кашуля. Лiзып
(Лiзыпас) — выдатны грэцкi скульптар 2-й паловы IV ст. перад н. э. Палатын — палац на цэнтральным узгор’i Рыма, якi ад часу Аўгуста зрабiўся цэзарскай рэзiдэнцыяй. Гера — вярхоўная алiмпiйская багiня, якая атоесамлiваецца
з рымскай Юно (Юнонай), сястра й сужонка Зэўса (Ёвiша, Юпiтэра). Агрыпа
Марк Вiпсанiй (62—12 гг. перад н.э) — буйны ваявода, зяць Аўгуста; слаўны
яшчэ будаўнiцтвам у Рыме вадацягаў i першых грамадскiх лазняў (тэрмаў).
Фабрыцый Вэент — вядомы даказчык (стукач) таго часу, пра якога паведамляе Тацыт («Анналы», ХIV, 50). Пакiнуў па сабе кнiгу пад назвай «Запавет», дзе
зганiў усiх сучаснiкаў, што былi яму не даспадобы; ягоныя паклёпы абурылi
нат Нэрона, i той загадаў спалiць кнiгу Вэента, а аўтара адправiў у выгнанне.
С. 16: Сэнэка Люцый Анэй — знакамiты фiлёзаф-стоiк I ст. н. э., выхавальнiк Нэрона. Мусонi Руф — вядомы фiлёзаф-стоiк таго часу, сасланы ў
сувязi з раскрыццём змовы Пiзона. Фрыгiдарыюм — ахалоджвальня ў лазнi.
Рудабароды (лац. Ahenobarbus) — мянушка роду Дамiцыяў, з якога паходзiў i
Нэрон, да таго ж сам цэзар знешне адпавядаў мянушцы дакладна.
Скаўр — персанаж нельга назваць гiстарычным, бо вядомы рэтор i паэт-трагiк Эмiлiй Мамерк Скаўр скончыў самагубствам у 34 г., г. зн. перад падзеямi раману. Вiнiць Руфiн — рымскi рыцар, якi у 61 г. быў сасланы ў выгнанне
за падробку дакументаў. Трымальхiён — персанаж з «Сатырыкона» Пятронiя, тып багацея-самалюбцы.
С. 17: Антыохiя — буйны горад у паўночнай Сiрыi блiзу ўзбярэжжа Мiжземнага мора. Унктуарыюм — пакой у лазнi для масажу i нацiрання пахнiдламi. Кос — востраў блiзу паўднёва-заходняга ўзбярэжжа Малое Азii. Вестыплiка — нявольнiца, што сочыць за вопраткай. Тога — вопратка паўналетняга чалавека, якая складалася з кавалка тканiны, адмыслова ўкладзенага. Фамiлiя — тут: не толькi сям’я, але i ўвесь «дом», г. зн. нявольнiкi, вызвольнiкi i г.д.
С. 18: Басс Аўфiдый — вядомы гiсторык i фiлёзаф-эпiкурэец, высока
шанаваны Сэнэкам. Аўл Плаўт — вядомы ваявода, заваёўнiк Брытанii, дзе
быў намеснiкам у 43—47 гг. С. 18: Субякум — вiлла Нэрона блiзу так званых Сiмбруiнскiх азёраў, каля 60 км на паўднёвы ўсход ад Рыма. ... тужыў
той Сон... за Пейсытаю...— паводле некаторых версiй мiфа ў Зэўса было
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дачок-Харытак болей, чым тры, i Пейсыта — адна з iх, малодшая, якую Гера абяцала Сну (Гiпносу) ва ўзнагароду за тое, што апануе Зэўса сном. Гiсторыя не надта даўгая...— далей Сянкевiч вуснамi Вiнiцiя пераказвае,
крыху перайначыўшы, фрагмент з Тацыта («Анналы», ХII, 23—30) аб падзеi, што магла адбывацца ў 50 г. Свевы — зборная назва плямёнаў, што
жылi на паўночным усходзе Германii, этнiчны субстрат якiх пазней захаваўся ў генетыцы прусаў i яцвягаў, а праз iх захаваў прыкметы i ў этнагенезе беларусаў; Ванiя зрабiў каралём свеваў сын Тыбэрыя Цэзар Друзус-малодшы (13 г. перад н. э. — 23 г. н. э.). Германдуры — германскае племя, што
жыло на тэрыторыi сучасных Баварыi й Цюрынгii.
С. 19: Языгi — племя сарматаў, што жыло мiж Дунаем i Тысай. Гiстэр — асоба гiстарычная, гэта намеснiк Панонii, якi камандаваў паддунайскай легiяй, але ў рэальнасцi яго звалi не Атэлiй, а Сэкст Палпэлiй Гiстэр.
Катты — буйное германскае племя, што жыло ў вярхоўях ракi Везэр. Гiсперыйскi яблык — паводле грэцкай мiфалогii, гэта яблыкi вечнай маладосцi,
якiя Гера атрымала ў падарунак ад Геi (Зямлi), а назваю сваёю яны паходзяць
ад нiмфаў, што iх ахоўвалi, гiсперыд,— якiя жылi на дальсвеце ля берагоў Акiяну. Мопс — легендарны прадказальнiк, сын прадказальнiцы Манто. Гай Плiнiй Сэкунд-старэйшы (23—79 гг.) — рымскi дзяржаўны дзеяч, гiсторык i навуковец-энцыклапедыст, якi загiнуў падчас вывяржэння Везувiя.
С. 20: Саракт — высокая гара ў паўднёвай Этрурыi на поўдзень ад Рыма. Стола — доўгая раскошная сукенка, якая лiчылася прыкметай сталай
рымскай матроны. ...па лузе, зарослым асфодэлямi...— iншымi словамi, па
краiне мёртвых. Дамiцыус Афэр — здольны тагачасны прамоўца, але заплямiў сваю рэпутацыю даказчыцтвам. Ляры — паводле рымскай мiфалогii гэта багi, што захоўвалi хатнi агмень.
С. 21: Калi «боскi» Аляксандр... чаго дзiвiцца Гэлене — па-грэцку iмя Аляксандр абазначае «муж-абаронца»; такой мянушкай нараклi Парыса, сына
траянскага ўладара Прыяма i Гекубы, якi зачараваў сваёй прыгажосцю пекную Гэлену, дачку Зэўса й сужонку ўладара Менелая, i тая збегла з iм у Трою,
з-за чаго й пачалася Траянская вайна.
С. 22: Форум — тут: цэнтральная плошча, поўная назва якой Форум Рамана (Рымскi Форум); у гэтым месцы на паўднёва-заходнiм схiле Капiталiнскага ўзгор’я засяроджвалася грамадскае й палiтычнае жыццё Рыма. Атрыюм — памяшканне, у якое трапляеш адразу па ўваходзе ў дом. Кубiкулюм — спальня. Карынэ — багаты арыстакратычны квартал у паўднёваўсходняй частцы гораду памiж Палатынскiм i Эсквiлiнскiм узгор’ямi. Педысеквы — нявольнiкi, якiя подбегам суправаджалi лектыку.
С. 23: Лiцiнiй Сталон Кай — народны трыбун, у 367 г. перад н. э. разам з
Люцыем Сэкстам Лятэранам дамогся заканадаўчых рашэнняў на карысць
плебса i шэраговага сялянства. Манiплы — баявыя аддзелы рымскага войска
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па пары соцень чалавек, г. зн. па дзве цэнтурыi; тры манiплы складалi кагорту, а дзесяць кагортаў — легiю. Була — шыйны амулет у выглядзе шара або
кола, якi дзецi паўнапраўных грамадзянаў насiлi да паўналецця. Гамадрыяда — лясное боства, нiмфа дрэва, якая з iм жа нараджаецца, жыве i памiрае.
С. 24: Апiць — багацей i гурман часоў Аўгуста й Тыбэрыя, чыё iмя пазначана на кнiзе «Аб кулiнарным штукарстве», паходжанне якой усё ж адносяць да больш позняга перыяду. Архiтраў — нiжэйшая з трох частак перакрыцця (антаблемента); уяўляе сабою гарызантальную бэльку, што абапiраецца на капiтэлi калюмнаў. Трыглiфы — элементы плiткавай аблямоўкi
сярэдняй часткi перакрыцця. Тымпан — трохкутнае поле франтона (верхняй
часткi фасада) без карнiза вакол яго, дзе размяшчалiся розныя скульптуры
ды iншыя рэльефныя ўпрыгожаннi. Кастар i Палукс — у грэцкай мiфалогii
так званыя Дыяскуры, браты-блiзнюкi, сыны Зэўса, багi-ахоўнiкi ваяроў i
мараходаў. Веста — паводле рымскай мiфалогii багiня-ахоўнiца хатняга агменю й дзяржавы. Ростры — Растральная трыбуна, г. зн. упрыгожаная загнутымi насамi захопленых варожых караблёў. Сiстра — трашчотка накшталт кастаньетаў. Самбука — музычны iнструмент кшталту гарфы.
С. 25: Квiрыт — паўнапраўны рымскi грамадзянiн. Жыхары Сэрыкума — кiтайцы. Аронт — галоўная рака Сiрыi, якая ўпадала ў Мiжземнае мора насупраць
Антыохii. Нарбонская Галiя — паўднёва-ўсходняя частка сучаснай Францыi ля
ўзбярэжжа Мiжземнага мора. Сэрапiс — сiнкрэтычнае боства элiнiстычнага
Ўсходу, якое атоесамлiваецца адразу з егiпскiм Азырысам, грэцкiмi Зэўсам,
Плутонам, Апалонам, Пасейдонам; гэтаму боству падпарадкоўвалiся ўсе стыхii
прыроды. Iзыда — у егiпскай мiфалогii багiня ўрадлiвасцi, вады й ветру, апякунка мараходаў. Кiбелля — фрыгiйскае боства ўрадлiвасцi, «Мацi багоў»; оргiястычны культ Кiбеллi распаўсюдзiўся ў Рыме з II ст. перад н. э. Субура — ажыўлены раён Рыма ў нiзiнах мiж узгор’ямi Эсквiлiн, Квiрынал i Вiмiнал, на поўнач ад
Карынэ, дзе на аднайменнай вулiцы было шмат забягалавак i прытонаў. Пэданiй Сэкунд — рэальная асоба, колiшнi прэфект Рыма (61 г.).
С. 26: Пандатарыя — востраў ля ўзбярэжжа Кампаньi, куды ссылалi
асуджаных у часы iмперыi. Рэбелiй Плаўт — нашчадак Аўгуста па жаночай лiнii; прадчуваючы ад яго канкурэнцыю свайму самаўладству, у 59 або
60 г. Нэрон загадаў выслаць яго з Рыма. Мора — папулярная гульня, дзе
адзiн раптоўна выкiдвае пальцы, а другi вокамгненна павiнен адгадаць iхнюю колькасць. Святыня Ёвiша Статара — храм, якi размяшчаўся на
схiле Палатынскага ўзгор’я, дзе, паводле падання, заснавальнiк гораду
Ромул малiўся да Ёвiша, каб спынiў уцёкi рымскiх ваяроў ад ворага (Статар з лацiны i абазначае «Спыняльнiк»).
С. 27: Крыспiнiла Кальвiя — багатая матрона, што ладзiла для Нэрона
оргii. Норыкум — рымская правiнцыя на тэрыторыi сучаснай Аўстрыi. Таблiнум — галярэя, крытая тэраса.
395

С. 28: Арфей — у грэцкай мiфалогii знакамiты спявак i музыка, якi зачароўваў сваiм мастацтвам нат жывёлы й раслiны. Прэнэста — старажытны
горад Лацыя, 30 км на ўсход ад Рыма. Прахадны Дом — назва Нэронавага
палаца на Палатыне й Эсквiлiне перад пажарам; сваiмi памерамi палац гэты быў падобны хутчэй на невялiкi горад.
С. 29: Перыстыль — унутраны двор, абнесены калюмнадаю. Аннiй Палiён — сябра Клаўдыя Сэнэцыё.
С. 30: Наўзiкая — у грэцкай мiфалогii дачка караля феакаў Алкiноя, якая
дапамагла Адысею, калi таго бурай выкiнула на востраў феакаў.
С. 31: ...танагрскiх кшталтаў...— г. Танагра ва ўсходняй частцы Грэцыi
славiўся вырабам тэракотавых статуэтак, якiя вызначалiся надзвычайнай
пластыкай. Псыхэ — у антычнай мiфалогii увасабляла захопленую каханнем
чалавечую душу; адлюстроўвалася ў выглядзе матылька або дзяўчынкi з крылцамi. У мастацтве гэты вобраз знайшоў развiццё ў саюзе Псыхэ з богам кахання Эрасам (Амурам). Анакрэонт — грэцкi паэт 2-й паловы VI ст. перад н. э.,
якi апяваў каханне й застольную весялосць. Гарацый Флак Квiнт (65—08 гг.
перад н. э.) — выдатны рымскi паэт.
С. 32: Берэнiка — сястра жыдоўскага караля Iрада Агрыпы II, якую пакахаў сын цэзара Веспасыяна Тытус. Янiкульскае ўзгор’е — прасцей называлася Янiкул, знаходзiлася на правым беразе Тыбру за мяжой гораду. Лiбiтына — рымская багiня мёртвых, смерцi й паховiнаў.
С. З4: Сакрат — старажытны грэцкi фiлёзаф (каля 470—399 гг. перад н.
э.), настаўнiк Платона. Адкрыў уласны метад фiлязафавання праз дыялогi або гутаркi некалькiх сумоўцаў, у працэсе якiх i выяўлялася сутнасць;
тут пад дыялектыкай маецца на ўвазе майстэрства весцi аргументаваную
гутарку. Корнут Луцый Аннэй — фiлёзаф-стоiк, вызвольнiк Сэнэкi, настаўнiк паэтаў Люкана i Пэрсыя, выгнаны Нэронам у 68 г. Ксэнафонэс (каля 570—478 гг. перад н. э.) з горада Калафона, што на заходнiм узбярэжжы
Малое Азii. Пармэнiд (каля 540—480 гг. перад н. э.) i Зэнон (каля 490—
430 гг. перад н. э.) з г. Элеi ў Паўднёвай Iталii, абодва — прадстаўнiкi так
званай Элейскай школы старажытнагрэцкай фiлязофii, якiя меркавалi,
што сутнасць нельга адчуць, а толькi асэнсаваць; яны сыходзiлi з атоесамлiвання iставетнага з разумовым. Кiмэрыйскiя краiны — паводле старажытных уяўленняў гэта вобласць на дальсвеце, дзе ў поўным змроку
жыве казачны народ кiмэрыйцаў. «Заранка з ружовымi пальчыкамi» — эпiтэт багiнi свiтанку Эос (у рымлян — Аўроры). Гельвецыя — вобласць на тэрыторыi сучаснай Швейцарыi. Сэлена — у грэцкай мiфалогii
увасабленне месяца. Дыяна — рымская багiня раслiннасцi; апякунка палявання, народзiнаў, увасабленне месяца, атоесамлiваецца з грэцкай Артэмiдай. Актэон — мiфалагiчны паляўнiчы, якi выпадкова ўбачыў купанне Артэмiды i быў ператвораны ёю ў аленя ды разарваны ўласнымi саба396

камi. Iё — паводле грэцкай мiфалогii гэта дачка аргоскага караля Iнаха,
якую пакахаў Зэўс i з’явiўся да яе воблакам, хмарай. Даная — дачка аргоскага караля Акрысiя, якую таксама пакахаў Зэўс, але бацька, ведаючы ад
аракула, што яму наканавана смерць ад рукi ўнука, схаваў дачку ў падзямеллi, куды i спусцiўся Зэўс дажджом.
С. 35: Нэрон не звянчаўся з Актэ, хоць яе называлi дачкою цэзара Атала.—
Актэ была наложнiцаю Нэрона. Наважыўшыся ажанiцца з ёю, цэзар прымусiў шэраг сенатараў даць iлжывую клятву, нiбыта яна паходзiць з пэргамскага цэзарскага роду Аталiдаў. У Сянкевiча тут недакладнасць, калi iмя
Атал разглядаць як дакладнае, а не абагульненае: апошнi цэзар дзяржавы
Пэргам, што знаходзiлася на паўночным захадзе Малое Азii, якi дакладна
насiў iмя Атал, уладарыў тут у 139—133 гг. перад н. э., пасля чаго сама дзяржава стала правiнцыяй Рымскай iмперыi. Дэметра — грэцкая багiня ўрадлiвасцi й земляробства, атоесамлiваецца з рымскай Цэрэрай.
С. 37: Лярарыюм — мейсца ў хаце з выявамi багоў-ляраў. Вiргiнiй прабiў
грудзi свае дачкi, каб вызвалiць яе з рук Апiя...— Як паведамляе Тытус Лiвiй
(III, 44—60), Вiргiнiй, прадстаўнiк старажытнага плебскага роду, быў змушаны забiць сваю дачку, якую пажадаў зрабiць наложнiцаю рымскi дзяржаўны дзеяч i заканадаўца сярэдзiны V ст. перад н. э. Апiй Клаўдый. Лукрэцыя прыплацiла ганьбу жыццём.— Паводле падання, сын апошняга рымскага цэзара Тарквiнiя Ганарлiвага зганьбiў жонку свайго сваяка Лукрэцыю,
якая скончыла самагубствам, i ейная смерць спрычынiла паўстанне, якое
ўдарыла нават па вышэйшай уладзе ў Рыме (510/509 гг. перад н. э.).
С. 38: Пеплюм — шырокая сукенка з тонкай тканiны.
С. 40: Пiнакатэка — карцiнная галярэя.
С. 41: Зэнон (каля 336—264 гг. — перад н. э.) з Цытыюма (горада на Цыпры) — заснавальнiк фiлязофскай школы стоiкаў.
С. 42: ...застаўшы Пятронiя пiшучага, вырваў яму трасцiнку з рукi...— У
той час пiсалi кiёчкам па навошчанай дошцы, якi яшчэ меў назву стыль i быў
з аднаго боку завостраны (для пiсання), а з другога закруглены (для выцiрання).
С. 43: Люпанарый — публiчны дом.
С. 44: Лакуста — знакамiтая атручвальнiца, якая сама гатавала смяротныя
сумесi; з ейнай дапамогай Нэрон пазбавiўся Клаўдыя i Брытанiка. Пратагор з
паўночнагрэцкага гораду Абдэр, Продык з Цэоса (вострава ля ўсходняга ўзбярэжжа Сярэдняй Грэцыi) i Горгiй з паўднёваiтальянскага гораду Лявантына
(усе — V ст. перад н. э.) — заснавальнiкi сафiстыкi; прадстаўнiкi гэтага накiрунку ў сваiх разважаннях часта сягалi да лагiчных парадоксаў, «сафiзмаў».
С. 45: Арыстыд (каля 540—468 гг. перад н. э.) — афiнскi дзяржаўны дзеяч, якi ўвайшоў у гiсторыю як узор сумленнасцi й непадкупнасцi. Мiна — грэцкая грашовая адзiнка немалой вартасцi. Эргастулюм — вязнiца
на мейсцы катаржных работ.
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С. 47: Эпiктэт (каля 50—130 гг.) — папулярны фiлёзаф-стоiк, якi спачатку быў нявольнiкам, потым вызвольнiкам; згадванне яго тут не падпарадкоўваецца храналогii. Элiй Сэян — фаварыт цэзара Тыбэрыя, якога пакаралi смерцю ў 31 г., выявiўшы ягоны ўдзел у змове; пра лёс Сэяна i ягоных дзяцей распавядае Тацыт («Анналы», V, 9).
С. 49: Праксытэлес — выдатны грэцкi скульптар сярэдзiны IV ст. перад
н. э., майстар перадачы пластыкi рухаў.
С. 50: Крыптапортык — крытая галярэя. Данаiды — у грэцкай мiфалогii
50 дачок Даная, сына егiпскага караля Бэла; ратуючыся ад пераследу сваiх
стрыечных братоў, яны разам з бацькам збеглi ў Аргос, горад на ўсходнiм узбярэжжы паўвострава Пелапанэс, але iх злавiлi й змусiлi да шлюбу; закалоўшы нялюбых мужоў у першую ж ноч, яны напаткалi наступную кару: вечна
напаўняць бяздонную ёмiстасць у падземным свеце.
С. 51: Друз Юлiй Цэзар (8—33 гг.) — прыёмны ўнук Тыбэрыя, якога цэзар, засцерагаючыся супернiцтва, замарыў голадам у падзямеллi Палатынскага палацу. Друз Нэрон Цэзар (6—30 гг.) — старэйшы брат папярэдняга, у
29 г. быў сасланы на востраў Понтыя, што ля ўзбярэжжа Лацыя, i знiшчаны
голадам або атрутай. Гэмэль Тыбэрый (19—37 гг.) — унук цэзара Тыбэрыя,
забiты на загад Калiгулы. Германiк Юлiй Цэзар (15 г. перад н. э. — 19 г. н.
э.) — прыёмны сын Тыбэрыя, якi меўся быць ягоным пераемнiкам, здольны ваявода; атручаны са згоды Тыбэрыя.
С. 55: ...гатоў пайсцi ў заклад з Тулiем Сэнэцыем...— Сянкевiч зблытаў iмя
Клаўдыя Сэнэцыё. Вест, або Атык Марк Вестын — консул 65 г., наблiжаны
да Нэрона; скончыў жыццё самагубствам пасля раскрыцця змовы Пiзона.
Вясталкi — жрыцы багiнi Весты (iх шэсць), якiя далi клятву бясшлюбнасцi.
С. 57: Анцыюм — прыбярэжны горад у 50 км на поўдзень ад Рыма. Лукрэцый Кар (каля 96—55 гг. перад н. э.) — выдатны рымскi паэт i фiлёзаф-эпiкурэец, да Венеры звернута ягоная фiлязофская паэма «Аб сутнасцi рэчаў». Масынiса (каля 238—149 гг. перад н. э.) — валадар Нумiдыi, вобласцi на паўночным узбярэжжы Афрыкi, спачатку вораг Рыма, а потым хаўруснiк у барацьбе
з горадам i дзяржавай Карфагенам, што была на тэрыторыi сучаснага Тунiса.
С. 58: Наблiюм — музычны iнструмент з шэрагу гарфаў. Фламiн — жрэц.
Парнас — горны масiў у Фокiдзе (Сярэдняя Грэцыя); у грэцкай мiфалогii мейсца, дзе жылi Апалон i музы. Ля падножжа Парнаса бруiлася Кастальская
крынiца — выток натхнення.
С. 60: ...калi сфэра Ксэнафонэса круглая...— Сцвярджэнне Ксэнафонэса аб тым, што адзiная i тоесная будова свету грунтуецца на шары (грэч.
«сфэрос»), трэба разумець не ў лiтаральным, а ў фiлязофскiм сэнсе. Мэмiй
Рэгул Кай — консул 63 г.
С. 61: Videant consules...— пачатак пастановы, якая апавяшчала ўвядзенне
надзвычайнага становiшча й наданне консулам экстраардынарных паўна398

моцтваў. Ахiлес праўду казаў — гл. «Адысея», XI, 488—491. Баi — знакамiтае
курортнае мястэчка ў Кампаньi на захад ад Неапаля, аблюбаванае для адпачынку тагачасным рымскiм бамондам. Баўлi — мястэчка няўздалеч Баяў.
С. 62: Лемуралiй — дзень памiнання духаў памерлых, якiя звалiся лемурамi; адзначаўся 9 траўня.
С. 73: Гадэс — тое самае, што Аiд (грэч. Наdes), бог смерцi або цалкам краiна мёртвых; клятва «На Гадэса!» лiчылася непарушнай. Апалонiй з Тыяны — фiлёзаф-пiфагорац I ст. н. э., якi праславiўся магiяй i прадказаннямi; на падставе
легендаў вакол ягонай бiяграфii грэцкi пiсьменнiк III ст. н. э. Флавiй Фiластрат
напiсаў вялiкi раман «Жыццё Апалонiя з Тыяны»; Тыяна — горад у Малой Азii.
С. 74: Лямпадарый — нявольнiк, што нясе паходню або iншае асвятленне.
Трыбун — дзяржаўная асоба, якой належыць абараняць iнтарэсы плебеяў у сенаце, дзе яна мае права вето; крыху iншы сэнс у паняццi «вайсковы трыбун»,
дзе маецца на ўвазе адзiн з шасцi вышэйшых ваяводаў легii, кiм i быў Вiнiць.
С. 78: Эрэб — персанiзаванае ўвасабленне змроку ў грэцкай мiфалогii,
сын Хаоса i брат Ночы. Геката — боства паходжання з Малое Азii. У грэкаў
сiмвалiзавала змрок, начныя крозы i чарадзействы ды выяўлялася ў выглядзе постацi са змеямi ў валасах i факелам у руках, у рымлян атоесамлiвалася з Трызiяй — багiняй трох шляхоў, выяву якое ў выглядзе трох фiгураў часам усталёўвалi на скрыжаваннях.
С. 81: Iзыс — у грэцкай мiфалогii ўвасабляла вясёлку, вяшчальнiцу багоў.
С. 84: Валатэр i Цэрэ — старажытныя гарады ў Этрурыi, адпаведна ў 200
i 40 км на паўночны захад ад Рыма.
С. 86: Фантэй Капiтон — консул 59 г., намеснiк Нiжняй Германii, дзе загiнуў у 68 г. Клазамены — горад на заходнiм узбярэжжы Малое Азii. Скопас — вядомы грэцкi скульптар i архiтэктар 1-й паловы IV ст. перад н. э. з
вострава Парос.
С. 89: Прэтор — вышэйшая дзяржаўная асоба ў галiне суда i юрысдыкцыi; спярша прэтораў было двое (па справах грамадзянаў i iншаземцаў), але
пры Нэроне iх колькасць павялiчылася да васемнаццацi.
С. 90: Тэрзыт — у Гомэра («Iлiяда», II, 212—270) невядомы ваяр у лагеры
ахейцаў, вораг Ахiла i Адысея, якi фiгуруе тут у якасцi сварлiвага дэмагога.
Улiс — лацiнская форма iмя Адысей. Элiзэйскiя прасторы — вобласць у Гадэсе (Аiдзе), дзе нiбыта размяшчалiся душы герояў i сумленных людзей.
С. 91: Цынiк — паслядоўнiк папулярнай грэцкай фiлязофскай школы
цынiкаў (кiнiкаў), што ўзнiкла ў IV ст. перад н. э. i дэманстратыўна адмаўляла агульнапрынятыя сацыяльныя i маральныя нормы, прапаведваючы
максiмальную спрошчанасць ва ўсiм. Стоiк — паслядоўнiк стоiцызму, аднаго з самых уплывовых фiлязофскiх накiрункаў антычнасцi, дзе вылучаецца тып мудраца трывалага, стойкага, незалежнага ад знешнiх абставiнаў. Парыпатэтык — паслядоўнiк школы Арыстотэля, назва якой пахо399

дзiць ад грэцкага слова «парыпатос», г. зн. «крытая галярэя», дзе адбывалiся найчасцей заняткi такой школы. Гераклiт — адзiн з найпапулярнейшых ва ўсе часiны грэцкiх фiлёзафаў VI—V ст. перад н. э. родам з г. Эфеса на заходнiм узбярэжжы Малой Азii; ягоная канцэпцыя, якую можна
рэканструяваць паводле захаваных фрагментаў, грунтуецца на iдэi бесперапыннага абнаўлення («двойчы ў адну раку не ўвойдзеш», «усё плыве — усё
змяняецца»); канцэпцыя ўбiрае таксама iдэю вечнай барацьбы процiлегласцяў ды iснавання схаванай «гармонii» ў космасе. Дыягенэс з Апалонii
(гораду ў Малой Азii або на Крыце) — грэцкi натурфiлёзаф 2-й паловы V ст.
перад н. э., блiзкi да традыцый Гераклiта.
С. 92: Тэлезыя — горад у вобласцi Самнiй каля 180 км на паўднёвы ўсход
ад Рыма. Понт Эўксын — грэцкая назва Чорнага мора. Мезэмбрыя — горад
у Фракii на паўднёва-заходнiм узбярэжжы Чорнага мора. Путэолi — прыморскi курортны горад у Кампаньi, дзе месцiлiся вiллы Калiгулы, Нэрона
ды iнш. Ланiсты — утрымальнiкi гладыятарскiх школ. Арэнарыi — пясчаныя кар’еры, дзе збiралiся хрысцiяне, хаваючыся ад пераследу.
С. 96: Нiоба — у грэцкай мiфалогii дачка караля Тантала, сужонка фiванскага
караля Амфiёна; маючы шмат дзяцей, Нiоба заганарылася перад мацi Апалона i
Артэмiды багiняй Лета (Латонай); у знак помсты Апалон i Артэмiда знiшчылi
ўсiх дзяцей Нiобы, i тая ад гора скамянела. Гелiёс — бог сонца ў грэкаў.
С. 97: ...прыбыццё Тырыдата, караля Арменii...— Паводле мiрнай дамовы
Тырыдат павiнен быў атрымаць атрыбуты ўлады з рук Нэрона. Эпрый Марцэль
Тытус Клаўдый — вядомы даказчык з наблiжаных да Нэрона асобаў; скончыў
самагубствам у 79 г., калi яго абвiнавацiлi ў змове супраць Веспасыяна.
С. 98: Атлант — у грэцкай мiфалогii тытан, волат, брат Праметэя; пасля
паразы тытанаў у барацьбе з алiмпiйскiмi багамi Атлант змушаны быў падтрымлiваць небасхiл на крайнiм захадзе, ля саду Гесперыд. ...ад стаўпоў Геркулеса аж па гранiцы Аршацыдаў...— г. зн. ад Гiбралтара да дзяржавы партаў;
паводле падання, Гераклавы слупы — гэта дзве каменныя стэлы, якiя Геракл
усталяваў на беразе пралiва Гiбралтар, што аддзяляе Еўропу ад Афрыкi; Аршацыды — партаўская дынастыя.
С. 99: Вось дзеля чаго рыба сталася меткай хрысцiян...— Слова «рыба» (грэц.
iсhthуs) складалася з пачаткoвых лiтар грэцкiх словаў I[ёsoуs], Ch[ristos], Тh[еоу],
Ну[iоs], S[оtёr], што абазначае Езус Хрыстус Бог Святы Дух i Сын. Выява рыбы
была найбольш ужываным крыптаграфiчным знакам раннiх хрысцiянаў.
С. 100: Празэрпiна — рымская багiня краiны мёртвых, дачка Цэрэры,
атоесамлiваецца з грэцкай Пэрсэфонай, дачкой Дэметры. Мэркуры — рымскi бог гандлю, ахоўнiк падарожнiкаў, тоесны грэцкаму Гэрмесу.
С. 101: ...вызвольнiк вялiкага Пансы...— Тут недакладнасць: гаворка йдзе
яўна пра Кая Вiбiя Пансу, сябрука Цэзара, консула 43 г. перад н. э., якi i загiнуў у тым жа годзе, г. зн. больш як за 100 гадоў перад апiсанымi падзеямi.
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С. 103: ...чым воўчая наць, засяляючая ўзбярэжжа Тыбру — г. зн. рымляне;
паводле падання, заснавальнiкi Рыма — Ромул i Рэм — былi выкармлены
ваўчыцаю; на знак гэтага ў пачатку V ст. перад н. э. на Капiтолi была ўсталявана бронзавая выява ваўчыцы, якая захавалася да нашага часу. Пампея,
Стаб’i — гарады ў Кампаньi ля Везувiя, якiя загiнулi падчас ягонага вывяржэння ў 79 г. Ахайя — гiстарычная вобласць на поўначы вострава Пелапанэс;
гэтак называлася i ўся Грэцыя, калi была правiнцыяй Рымскай iмперыi. Амфiтрыта — багiня мора й сужонка Пасейдона ў грэцкай мiфалогii. Торкват
Сылан... ёсць праўнукам боскага Аўгуста.— Як паведамляе Тацыт («Анналы»,
ХV, 35), Дэцым Юнiй Торкват Сылан, консул 53 г., даводзiўся Аўгусту прапраўнукам; скончыў самагубствам у 64 г., калi яго абвiнавацiлi ў змове.
С. 104: Пампей (106—48 гг. перад н. э.) — выдатны дзяржаўны дзеяч, знакамiты ваявода. У 67 г. перад н. э. атрымаў надзвычайныя паўнамоцтвы для
барацьбы з пiратамi, мiж якiмi права карыстання дзяржаўнай казной, прыбыткамi правiнцый ды прызначэння намеснiкаў. Гiстрыён Алiтурус — актор,
камедыянт. Эдып — у грэцкай мiфалогii сын фiванскага караля Лая. Гiсторыя
Эдыпа, якому Дэльфiйскi аракул прадказаў забойства свайго бацькi i жанiмства з мацi, якую звалi Iёкастэ, была папулярным сюжэтам грэцкай трагедыi.
С. 108: ...смела глядзеў ёй у вочы, бы Сакрат...— Як паведамляе Плятон
(«Файдон» з цыкла «Выбраныя дыялёгi» ў беларускiм перакладзе Яна Пятроўскага, Гэйнсвiл, 1987), Сакрат атруцiўся ядам у турме згодна наканаванаму
прысуду i спаткаў смерць з самапэўным спакоем.
С. 110: Цыркус Максiмус — так званы Вялiкi Цырк, пабудаваны, як
сведчыць легенда, яшчэ Тарквiнам Ганарлiвым, быў размешчаны мiж Палатынам i Авентынам.
С. 114: ...мiж дарогамi Салярыя i Намэнтана...— Першая, назва якой перакладаецца як Саляная дарога, вяла на паўночны ўсход, да берагу Адрыятычнага мора;
другая йшла паралельна ёй i, праходзячы праз невялiкi горад Намэнтан у 30 км ад
Рыма (чаму i звалася Намэнтанскай), лучылася неўзабаве з Салянай дарогай.
С. 116: ...яго мучыць Фурыя... ролю Орэста...— У грэцкай мiфалогii
Орэст — сын ахейскага караля Агамемнона i Клiтэмнэстры; даведаўшыся
ад аракула, што мацi забiла ягонага бацьку, а сыну наканавана адпомсцiць,
Орэст забiвае мацi, за што i пераследуюць яго Эрынii, якiя атоесамлiваюцца з рымскiмi Фурыямi, багiнямi помсты.
С. 117: Бэнэвэнт — горад у вобласцi Самнiй, 40 км на ўсход ад Капуi.
...пад апекай боскiх братоў Алены...— г. зн. Кастара i Палукса. Озырыс — егiпскi бог вытворных сiлаў прыроды, уладар таго свету. Бааль — боства семiцкага паходжання; часцей за ўсё шанаваўся як бог урадлiвасцi i бог
сонца. Лекан i Лiцынiй — консулы 64 г. Кай Лекан Бас i Марк Лiцынiй Крас.
Мiрэнская чара — белая чара з плавiковага шпату з тых, што завозiлiся ў
Рым з Усходу i лiчылiся надзвычайнай рэдкасцю.
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С. 118: ...мацi твайго крывiчэснага продка Энэя...— Сын Венеры Энэй
уважаўся за радаводцу рымскага народу i заснавальнiка роду Юлiяў, да якога павiнен быў належаць Вiнiць па жаночай лiнii. ...боскi сын Майi...— г. зн.
Гэрмес (Мэркуры), якi нарадзiўся ад саюза Зэўса i нiмфы гор Майi.
С. 121: Тэсалiйцы — жыхары Тэсалii, вобласцi на ўсходзе паўночнае Грэцыi.
С. 122: Аргабойца — забойца Аргуса, г. зн. Гэрмес. У грэцкiм мiфе Гера
паставiла шматвокага вялiгура Аргуса вартаваць Зэўсаву каханку Iё, а Гэрмес, граючы на жалейцы, нагнаў сон на Аргуса i забiў яго.
С. 123: Какус — у рымскай мiфалогii вялiгур, сын вулкана. ...моў калабрыйскiя ваўкi...— Калабрыя — крайняя паўднёва-ўсходняя вобласць Iталii.
С. 124: Вiмiнал — адзiн з сямi ўзгоркаў Рыма, размешчаны на паўночным усходзе гораду, памiж Эсквiлiнам i Квiрыналам. Дыаклецыян (284—
305 гг.) — адзiн з рымскiх цэзараў, якi праславiўся грандыёзнымi тэрмамi,
пабудаванымi пры iм i захаванымi да нашага часу. Сэрвiй Тулiй (каля 573—
534 гг. перад н. э.) — перадапошнi рымскi кароль; рэшткi мура, пра якi iдзе
гаворка, захавалiся да нашых дзён, але iхнi час паходжання вызначаецца тут
памылкова: мур вакол Рыма быў узведзены гадоў праз 300 пасля Тулiя.
С. 128: Дэмiюрг (грэц.) — вытанчаны майстар, стваральнiк (у тым лiку i
свету); гэты тэрмiн ужываўся у грэцкай фiлязофскай лiтаратуры.
С. 129: Марыя з Магдалi — паводле хрысцiянскага падання, жанчына з
прыбярэжнай вобласцi паўночнай Палестыны — Галiлеi; стала паслядоўнiцай Хрыста пасля таго, як Ён засцярог яе ад апанавання злымi духамi.
С. 130: Клеофас — адзiн з вучняў Хрыста. Эмаўс — мястэчка блiзу Ерузалiма. Тамаш Дыдымус — адзiн з 12 апосталаў Хрыста; ён адмаўляўся верыць
ва ўваскрэсенне Хрыста, пакуль сам не пабачыў ягоных ран ды не памацаў
iх уласнымi пальцамi.
С. 132: «Маран-ата!» — «Госпад iдзе!» (сiрыйск.).
С. 133; Буксэнтум — прыморскi горад на заходнiм узбярэжжы Паўночнай Iталii. Луцый Сатурнiн Гета — камандзiр прэторыянаў у часы Клаўдыя.
С. 134: Стыкс — рака забыцця ў краiне мёртвых. ...як Арыстотэль да
Аляксандра Македонскага...— Арыстотэль, старажытнагрэцкi фiлёзаф i
навуковец-энцыклапедыст, з 343 г. перад н. э. быў выхавальнiкам Аляксандра i карыстаўся ў ягоных вачох вялiкiм аўтарытэтам. Тэзэй — у грэцкай мiфалогii герой, сын караля Эгэя; сярод шматлiкiх ягоных подзвiгаў — забойства жахлiвага чалавека-быка Мiнатаўра; Тэзэя ўважалi за заснавальнiка Афiнскай дзяржавы.
С. 135: ...узяў бы прыклад з Энэя...— Паданне сцвярджае, што ў ноч знiшчэння Троi Энэй на плячох вынес свайго бацьку Анхiза з палаючага места. Мамэртынская вязнiца — пабудавана на ўсходнiм схiле Капiталiнскага
ўзгор’я, бадай, яшчэ ў перадцэзарскую эпоху; пад ёй месцiлася круглая падземная камора, так званы Тулiянум, нiбыта ў гонар iнiцыятара будаўнiцтва
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Сэрвiя Тулiя, але спярша яна служыла як ёмiстасць для вады. ...дыету кафалонскага вiна...— Назву Кафалонiя мела група астравоў ля заходнiх берагоў
Грэцыi каля в. Iтакi, сярод якiх Зам, Закiнф, Дулiхiй.
С. 136: Мiтра — старажытнаiранскi бог сонца.
С. 140: Цэрбер — у грэцкай мiфалогii жудасны шматгаловы сабака, што
ахоўвае ўваход у Аiд.
С. 146: ...ёсць мiж хрысцiянамi нейкаю Сыбiлаю...— Сыбiламi называлi
богамнатхнёных прадказальнiц усiх часоў i народаў; скажам, найбольш вядомаю была так званая Сыбiла Кумская, што прадказвала яшчэ Энэю.
С. 151: ...як небарака жонка Зэтаса з жалю па Iтылю...— Як гаворыцца ў мiфе, Аэдонна, жонка фiванскага героя Зэтаса, ад зайздрасцi
спрабавала забiць старэйшага сына сваёй нявесткi Нiобы, але памылкова забiла ўласнага сына Iтыля; з лiтасцi над жалем Аэдонны багi ператварылi яе ў салаўя.
С. 154: Калiкрат, брытанскi кароль — тут недакладнасць: брытанскага ўладара, якога ўзяў у палон ў 52 г. Клаўдый, а потым злiтаваўся з яго, звалi Каратак.
С. 159: Сэмноны i маркоманы — адгалiнаваннi германскага племенi свеваў.
С. 160: Вандалы — германскае племя, што спярша жыло на ўзбярэжжы
Балтыйскага мора. Квады — племя, што жыло на паўднёвым усходзе Германii.
С. 161: Бестыярый — удзельнiк цырковых баруканняў, якi выступаў супраць звяроў (наёмнiк — са зброяй, асуджаны — без зброi).
С. 166: Кампедытус — нявольнiк, закаваны па нагах.
С. 167: ...эпоха... калi не Ёвiш, а Сатурн кiраваў светам...— Сатурн, атоесамлiваны з грэцкiм Кронасам,— бацька Ёвiша (Зэўса); калi яго паканаў
уласны сын, як сведчыць паданне, Сатурн узяў лейцы кiравання Лацыяй,
распачаўшы перыяд, якi потым назвалi «залатым».
С. 170: Кана — паселiшча ў Галiлеi. ...падчас каменавання Сцяпана...—
паводле падання, у маладосцi Павал удзельнiчаў у збiццi каменнямi дыякана Сцяпана.
С. 171: «Veni, vidi, vici» — гэтая фраза складала пасланне Юлiя Цэзара сенату, дзе ён паведамляў аб перамозе (увесну 47 г. перад н. э.) над басфорскiм
уладаром Фарнакам; Басфорская дзяржава з сталiцай у г. Пантыкапэй (цяпер Керч) займала тэрыторыю Керчанскага i Таманскага паўвостраваў. ...бы
каледонскi сабака... ў гарах Гiбернii...— Каледонiяй называлася паўночна-заходняя частка Шатландыi, а Гiбернiяй — Iрландыя.
С. 173: ...як бы iх чуў ад пытыi ў Дэльфах...— Пытыямi называлiся жрыцы-прадказальнiцы з святынi Апалона ў Дэльфах, горадзе блiзу паўночнага
ўзбярэжжа Карынфскай затокi; аракула зазвычай пыталiся ў найважнейшых выпадках, а адказы пытыi, якую нiбыта натхняў сам Апалон, вызначалiся туманнасцю i двухсэнсоўнасцю.
С. 174: Тразымэнскае возера — вялiкае, больш за 15 км даўжынёю, возера
ў 150 км на поўнач ад Рыма.
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С. 175: Цырцэя — легендарная чараўнiца, дачка бога сонца Гелiёса, што жыла
на востраве Эя; Цырцэя ператварала ў разнастайных жывёлаў усiх, хто трапляў на
востраў, але Адысей апынуўся адзiным, хто здолеў не паддацца ейным чарам.
С. 176: Мiзэнум — мыс i горад у Кампаньi блiзу Байя.
С. 177: Арыцыя — горад у 30 км на паўднёвы захад ад Рыма. Марсавае поле — плошча на беразе Тыбру ў паўночна-заходняй частцы Рыма, месца сходаў,
шпацыраў i забаў. Лянавiюм — старажытны горад няўздалеч Альбанскiх гораў.
С. 178: ...вылiў ёй на голаў коўш фалерну...— маецца на ўвазе адзiн з лепшых
гатункаў iтальянскага вiна, выраблянага ў калябярэжнай вобласцi Фалерн на
поўначы Кампаньi.
С. 179: ...на боскую валадарку пафiйскiх гаёў...— г. зн. на Афрадыту, бо
сярод пафiйскiх гаёў на востраве Крыт знаходзiлася найзнакамiтшая святыня Афрадыты.
С. 180: Кай Вярэс (памёр у 43 г. перад н. э.) славiўся вялiкiм скарбам,
прыдбаным, аднак, шляхам бессаромнага рабавання Сiцылii, якою кiраваў
у 73—71 гг. перад н. э. Праксытэлес, Мiрон, Скопас, Лiзыпас — знакамiтыя
грэцкiя скульптары; напрыклад, Мiрон (V ст. перад н. э.), славуты сваiмi
дасканалымi выявамi чалавечага цела ў руху. ...цi на Паросе, Пантэлiконе iснуе падобны мармур...— Востраў Парос у Эгейскiм моры i гара Пантэлiкон у
Атыцы (на паўночны захад ад Афiн) славiлiся радовiшчамi мармуру.
С. 182: Радос — вялiкi востраў ля паўднёва-заходняга ўзбярэжжа Малое
Азii з аднайменным галоўным горадам, дзе знаходзiўся так званы Калос Радоскi, якога старажытныя людзi ўважалi за адно з сямi цудаў свету, бо гэта
была гiганцкая бронзавая статуя бога Гелiёса вышынёй звыш 30 м, узведзеная ў пачатку III ст. перад н. э. ля ўваходу ў гарадскую гавань. Панопа — горад у Факiдзе, вобласцi на паўночным узбярэжжы Карынфскай затокi, дзе
яшчэ ў II ст. н. э. паказвалi астаткi глiны, з якой Праметэй нiбыта выляпiў
першых людзей. Леда — згодна мiфу, жонка спартанскага караля Тындарэя,
якую пакахаў Зэўс i з’яўляўся да яе ў выглядзе лебедзя, пасля чаго Леда знесла яйка (а ў некаторых версiях мiфа гаворыцца аб некалькiх яйках), адкуль
вылупiлася Гэлена-Прыгажуня; шкарлупiнне таго яйка паказвалi ў Спарце
яшчэ ў II ст. н. э. Панцыр сармацкi — племя сарматаў, або саўраматаў, жыло
у наваколлi Мэатыйскага возера (цяпер — Азоўскае мора), а вышэйназваны
панцыр захоўваўся ў святынi Асклепiёса ў Афiнах i сапраўды быў зроблены
з конскiх капытоў шляхам наразання тонкiх пластак i змацоўвання iх памiжсобку. Эўбея — вялiкi востраў ля ўсходняга ўзбярэжжа Сярэдняй Грэцыi.
Александрыя — маецца на ўвазе горад на востраве Фарос, ля якога знаходзiўся знакамiты маяк (больш за 100 м вышынёю), пабудаваны ў пачатку III ст.
перад н. э., адно з сямi цудаў свету. Мэмфiс — сталiца Старажытнага Егiпту
(на поўдзень ад сучаснага Каiра), знакамiтая праз свае святынi. Волас Iзыды — калi мужа Iзыды, Озырыса, забiў ягоны брат Сэт, жанчына сабрала ка404

валкi парэзанага цела i пахавала iх; пазней Озырыс уваскрос з ейнай дапамогаю ды заўладарыў у падземным свеце. Мемнон — у грэцкай мiфалогii валадар Этыёпii, хаўруснiк траянцаў; лiчылася, што велiзарная фiгура, узведзеная ў Егiпце за часамi фараона Аменхатэпа III (2-я палова ХV ст. перад
н. э.), увасабляла менавiта Мемнона; пашкоджаная землятрусам, статуя вывяргала на досвiтку гук, пра якi казалi, што гэта Мемнон вiтае сваю матку,
багiню Эос; статуя Мемнона была таксама адным з цудаў свету.
С. 184: Апiс — егiпскi бог урадлiвасцi.
С. 185: Арэс — бог вайны ў грэкаў, атоесамлiваны з рымскiм Марсам.
С. 186: Сажалка Агрыпы — мяркуюць, што яна размяшчалася на так званым Полi Агрыпы, крыху на ўсход ад Марсавага поля. Дыяна Эфеская — горад Эфес славiўся сваёю святыняю Артэмiды (Дыяны).
С. 194: Афрыканскi Сэкст — неправамоцна дапушчаны пераклад iмя аўтарам
беларускага тэксту; маецца на ўвазе Сэкстый Афрыкан, знакамiты сенатар, консул 59 г. Рэгул Аквiлiн — вядомы даказчык i абвiнаваўца. Сулiй Нэрулiн — тут недакладнасць: гаворка павiнна весцiся не пра консула 50 г. Сулiя Нэрулiна, а пра зводнага брата Карбулона, вядомага даказчыка Публiя Сулiя Руфа.
С. 196: На Пасiнунцкую Цыбулу! — Горад Пасiнунт у цэнтральнай частцы
Малое Азii блiзу Дындымэнскае гары быў цэнтрам культу Кiбулы.
С. 199: Атэ — у грэцкай мiфалогii ўвасабленне неўтаймоўнага гневу, раз’юшанасцi. Фрэгеле — горад у Лацыi, 90 км на паўднёвы ўсход ад Рыма.
С. 203: Паркi — у рымскай мiфалогii багiнi лёсу, атоесамлiваюцца з грэцкiмi Мойрамi.
С. 205: Пэрсый Флак Аўл (34—62) — рымскi паэт-сатырык. ...выданне эклогаў Вiргiлiя...— «Эклогi», або «Буколiкi» — зборнiк твораў рымскага паэта
Публiя Вiргiлiя Марона (70—19 гг. перад н. э.).
С. 208: Флора — рымская багiня раслiн, кветак i садоў. Пратэй — у грэцкай мiфалогii сын Пасейдона, марское боства, здольнае пераўвасабляцца ў
разнастайныя iстоты.
С. 209: Карнэлiюсы — старадаўнi i знакамiты патрыцыянскi род. ...На
сына Леты — г. зн. на Апалона. Перыяданiцэс — заўсёдны пераможца ў спаборнiцтвах. ...ў Гармадыёса й Арыстагiтана след...— Гармадыёс i Арыстагiтан у 514 г. перад н. э. забiлi Гiпарха, брата афiнскага тырана Гiпiюса; iхнiя
iмёны сталi мяноўнымi для ўсiх змагароў супраць тыранii.
С. 211: ...Брыяр мучыў соннага Сатурна...— Брыяр у грэцкай мiфалогii быў
адным з так званых сотнярукаў, як менавалi сыноў бога неба Урана i багiнi
зямлi Геi, бо ў гэтай жудаснай iстоты было пяцьдзесят галоў i сотня рук; Брыяр дапамагаў Зэўсу ў барацьбе супраць тытанаў i Хронаса, якога паводле адной з рэдкiх версiй мiфа ён захапiў сонным на адным з астравоў Брытанскага
мора. ...аб краёх гiпербарэйскiх...— У антычныя часы мiфiчную краiну гiпербарэяў уяўлялi недзе на Поўначы, «за Барэем».
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С. 212: Формiнга — лiра, гарфа.
С. 213: ...шэсць белых iдумыйскiх... вогiраў...— вобласць Iдумыя на поўднi
Палестыны славiлася сваiмi коньмi. ...калiсь нат самому Юлiю Цэзару крычала пры трыумфальным уездзе ў Рым...— Гэты эпiзод меў месца ў 46 г. перад
н. э., калi Цэзар адзначаў свой гальскi трыумф; звычай рытуальнага асмейвання зухаватых ваяводаў быў даволi распаўсюджаны i ў войску, i ў народзе.
Алкмеон — у грэцкай мiфалогii герой, якi забiў сваю матку Эрыфiлу за тое,
што яна калiсьцi здрадзiла ягонага бацьку Амфiарая.
С. 214: Лiцынiян Пiзон Кай Кальпурнiй — радавiты патрыцый, прыхiльнiк строгай маралi; быў усыноўлены цэзарам Гальбо i загiнуў разам з iм у
69 г. Нэрва Марк Кокцэй (нар. у 32 г.) — рымскi цэзар (96—98 гг.). Аннiй
Юнiй Галлён — брат Сэнэкi, здольны прамоўца, скончыў самагубствам у
65 г. Квiнтыян Афранiй — сенатар, катаваны за ўдзел у змове Пiзона.
С. 216: Вэлябр — гандлёвы квартал мiж Капiтолем i Палатынам. Лаўрэнтум — горад у Лацыi мiж Остыяй i Анцыюмам.
С. 217: Остыя — партовы горад блiзу сутокi Тыбру, 25 км ад Рыму.
С. 226: Авiдый Назон Публiй (43 перад н. э. — 18 н. э.) — выдатны рымскi паэт.
С. 227: Эсхiлос (525—456 гг. перад н. э.) — вялiкi грэцкi драматург, заснавальнiк класiчнай грэцкай драматургii. Пракуратар — у часiны iмперыi дзяржаўная
асоба, што кiравала правiнцыяй. Арэопаг — сход старэйшын, гарадская рада.
С. 228: ...будзем, бы той Дэмакрыт...— Як паведамляюць антычныя аўтары, грэцкi фiлёзаф-атамiст Дэмакрыт (460—371 гг. перад н. э.) не мог без
смеху глядзець на розныя дробязi, што гэтак клапоцяць i вабяць людзей.
...бы Амонскi Ёвiш...— У часiны iмперыi егiпскi бог сонца Амон часта атоесамлiваўся з Ёвiшам i шанаваўся сукупна з iм.
С. 233: ...закаханы, як Троiл у Крэсыдзе...— У грэцкай мiфалогii Троiл быў
траянскiм прынцам, сынам Прыяма (або Апалона); сюжэт пра каханне Троiла i Крэсыды з’явiўся толькi ў сярэднявеччы, а ў антычнай лiтаратуры не
сустракаецца; тут Сянкевiч дапускае анахранiзм.
С. 234: Эўтэрпа — муза лiрычнай паэзii.
С. 235: Ардэя — калябярэжны горад у 40 км на поўдзень ад Рыма. Бовiла
i Устрынум — мястэчкi на Апiйскай дарозе блiзу Рыма.
С. 237: Сабiнскiя горы — горны масiў на паўночны ўсход ад Рыма.
С. 239: ...ад часаў Брэнна...— Брэнн верхаводзiў галамi, якiя ў 390 або
387 г. перад н. э. захапiлi й спалiлi Рым.
С. 241: Порта Трыгенiя — Трыгенiйская брама ля паўднёвага схiла Авентына. Бонэ Дэа — Добрая Багiня, старажытнае рымскае боства ўрадлiвасцi й дастатку. Ручай Мэркура — на Апiйскай дарозе крынiчка перад Капэнскай брамаю.
С. 242: Што ж горшае мог зрабiць для Рыму Мiтрыдат...— Маецца на
ўвазе Мiтрыдат VI Еўпатор (111—63 гг. перад н. э.), валадар Понта, дзяржавы
на паўднёва-ўсходнiм узбярэжжы Чорнага мора, непрымiрымы вораг Рыма.
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С. 243: Наўмахiя Аўгуста — штучнае возера за Тыбрам, зладжанае на загад Аўгуста для «вялiкай гульнi ў марскi бой». Уся атока ў агнi! — так званы
востраў (атока) Эскулапа на Тыбры, насупраць Капiтолю; месца, дзе знаходзiлася святыня Эскулапа (Асклепiёса), спалучалася з берагамi Тыбру цераз
масты Фабрыцыя i Цэста, якiя захавалiся да нашага часу.
С. 244: Катэхумен — чалавек, якi рыхтуецца да прыняцця хросту. Ватыканскi ўзгорак — за Тыбрам, на паўночны захад ад Рыма.
С. 245: Кадэтанскае поле — за Тыбрам, ля Ватыканскага ўзгорка. ...бы сарочка Нэсусава...— Як распавядае мiф, кентаўр Нэсус, вядомы сваёй падступнасцю, паквапiўся на жонку Геракла Дэянiру i... напароўся на мужыка. Каб адпомсцiць Гераклу, перад смерцю Нэсус прапаноўвае Дэянiры сваю кроў, якая
нiбыта дапаможа жанчыне захаваць каханне Геракла. Пазней Дэянiра скарыстала параду Нэсуса i прасычыла ягонай крывёю Гераклаў хiтон; калi кроў тая
ператварылася ў атруту, Геракл спазнаў жудасныя пакуты, а потым i смерць.
С. 246: ...багаты будзеш, як Мiдас...— Мiфiчны ўладар Фрыгii Мiдас атрымаў ад Дыянiса здольнасць пераўтвараць у золата ўсё, чаго даткнецца.
С. 247: ...Рым...азараў усю Кампанью...— Тут недакладнасць: пажар Рыма, пэўна, добра было вiдаць у самiм Лацыi, але не ў Кампаньi, якая знаходзiлася ад Рыма як найменш у 140 км.
С. 248: Амфiтэатр Флавiяна — так званы Калiзэй, будаўнiцтва якога завершана ў 80 г., даваў мейсцы звыш 50 тысячам чалавек. Лiвiя — жонка цэзара Аўгуста. Люцына — рымская багiня нараджэння дзяцей, падчас атоесамлiвалася з Юнонай. Егова (вытворн. ад Яхвэ) — госпад (старажытнагабрэйск.), табуiраванае iмя вышэйшага боства ў юдаiзме.
С. 250: Трыумфальная дарога — выходзiла з гораду ў паўночна-заходнiм
накiрунку ў бок Ватыканскага ўзгорка. Пiнцыюс — так званы Садовы ўзгорак, размешчаны ў паўночнай частцы Рыма, на схiлах якога знаходзiлiся агароды Пампея, Лiкула, Салюстыя, Ацылiяў, Дамiцыяў ды iншых. Лiкул Люцый Лiцынiй (117—57 гг. перад н. э.) — рымскi дзяржаўны дзеяч i ваявода,
быў казачна багатым. Кай Салюстый Крысп (86—35 гг. перад н. э.) — рымскi
палiтычны дзеяч i гiсторык. Ацылiй — старажытны плебскi род.
С. 252: Амэр’ёла — горад у Сабiнскай вобласцi на паўночны ўсход ад Рыма.
С. 256: Аква Апiя — найстаражытнейшы рымскi вадацяг, пабудаваны ў
312 г. перад н. э. выдатным дзяржаўным дзеячом Апiем Клаўдыем; цягнуўся па паўднёва-ўсходняй i паўднёвай частцы гораду.
С. 258: Iда — горны ланцуг у Малой Азii, дзе, паводле мiфу, бралi свяшчэнны шлюб Зэўс i Гера. Эўандар — у рымскай мiфалогii герой, сын
Мэркурага; яму прыпiсвалi ўвядзенне ў Iталii культу Гераклеса. Нума
Пампiлiй — як сведчыць паданне, гэта другi рымскi кароль, што жыў у
канцы VIII ст. перад н. э. Пенаты — багi-ахоўнiкi хатняга агменю, спрыяльнiкi грамадству й дзяржаве.
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С. 259: Шырма — тут: доўгая вопратка з шлейфам, характэрная для трагiчных актораў. Нiобiды — дзецi Нiобы.
С. 261: Паркi Мецэната — ля заходняга схiла Эсквiлiнскага ўзгорку; iмя
такое атрымалi на памятку аб Каю Цыльнiю Мецэнату (памёр у 8 г. перад н.
э.), сябру цэзара Аўгуста i знакамiтым апякуне паэтаў, прозвiшча якога стала мяноўным. Эпiлiма — гатунак таннай вохнасцi з моцным пахам.
С. 270: Понцiй Пiлат — пракуратар Юдэi ў 26—36 гг.
С. 271: Тартар — у грэцкай мiфалогii найбольш цёмная i глыбокая частка Аiда. ...«крывавыя тунiкi» — тунiкi, прасычаныя ўспыхлiвым сызборам, часцей смалою, якiя апраналi на тых, каму вынеслi прысуд спалення.
Клiо — муза гiсторыi.
С. 272: ...у iмя дзевяцi Лiбетрыд...— Маюцца на ўвазе нiмфы, якiм была
прысвечана крынiца дзевяцi музаў, што праславiла горад Лiбетры ў Фесалii.
С. 273: Кай Цэзар быў звераваты...— згадка на пераслед жыдоў за часамi
Калiгулы.
С. 274: Александрыйскi Сэрапеум — святыня Сэрапiса ў г. Александрыя.
С. 275: Сафокл (каля 496—406 гг. перад н. э.) — вялiкi грэцкi драматург.
С. 277: ...да Хронаса, пажыраючага собскiя дзецi...— Адзiн з сэнсатвораў, якi звязвае грэцкае слова «час» з мiфiчным богам таго ж наймення,
бацькам Зэўса, якога часам дзеля адрознення запiсваюць Кронасам. Паводле падання Кронаса павiнен быў пазбавiць улады ягоны ўласны сын,
таму бацька сваiх дзяцей глытаў адразу па нараджэннi, як той жа час глытае днi, месяцы, гады; такога лёсу пазбегнуў толькi Зэўс, якога Рэя, мацi,
прыхавала й выгадавала ў пячоры на Крыце.
С. 279: Коская вопратка — такi назоў мелi дарагiя, дыхтоўныя жаночыя сукенкi, што выраблялiся на востраве Кос з вырабляных там жа тканiн (вiсону i iнш.).
С. 285: Мiрмiлон — адна з гладыятарскiх роляў на спаборнiцтвах, якая
абазначала па сутнасцi аб’ект палявання, хоць часам i больш нагрувашчаны
зброяй, чым працiўнiк. Кажучы «Мiрмiлон ты», мелi на ўвазе «Не напрошвайся на непрыемнасцi».
С. 287: ...Львы з Атласу...— маюцца на ўвазе Атласкiя горы, горны хрыбет у Маўрытанii. Эпiр — вобласць у заходняй частцы Паўночнай Грэцыi.
С. 288: Флавiй Клемент — консул 95 г. Дамiцыла — жонка Флавiя Клемента,
унучка Флавiя Веспасыяна; аб прыналежнасцi гэтых сужонкаў да хрысцiянства
паведамляюць старажытныя гiсторыкi рэлiгii. Карнэль Пудэнс — асоба з наваколля Тыгэлiна, толькi Сянкевiч памылкова падае iмя: не Карнэль, а Мэвiй.
С. 290: Кунiкулюм — памяшканне пад арэнаю.
С. 291: Лiтанiя — частка богаслужэння.
С. 293: Галгофа — узгорак за гарадскiм мурам Ерузалiма, дзе быў укрыжаваны Езус Хрыстус.
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С. 294: Сыён — узгорак у паўднёва-заходняй, найбольш старажытнай
частцы Ерузалiма; у бiблейскiх прарокаў назва «Сыён» распасцiраецца на
ўсю жыдоўскую дзяржаву Юдэю, а часам гэтак называюць i валадарства божае. Госанна! — малiтоўны воклiч, якi са старажытнажыдоўскай мовы перакладаецца як «Ратуй!»; ужываецца на набажэнствах i святах.
С. 297: Пiлеолус — круглая шапка малых памераў.
С. 300: Сполярыюм — мейсца, дзе дабiвалi цяжкапараненых ды распраналi забiтых гладыятараў.
С. 301: Virgo Magna — тытул старэйшай вясталкi; у вясталак было права
лiтасцi над асуджанымi, што спатыкалiся на iхнiм шляху.
С. 304: Харон — у грэцкай мiфалогii перавозчык памерлых цераз рэкi Аiда. Лiкторы — ганаровая варта вышэйшых магiстратаў, якая насiла так званыя фiсцыi (пучкi пруткоў з сякеркай пасярэдзiне) як знакi падкрэслiвання
годнасцi тых, каго яны суправаджалi.
С. 311: Лiгурыя — вобласць заходняй часткi Паўночнай Iталii. ...ты брыда меоцкая! — Наваколле Меатыды (Азоўскага мора) старажытныя людзi
ўважалi за логава заразы.
С. 313: ...падобных да ваўкоў кундлаў з Гiбернii...— Тут перакладчыцкая недакладнасць: у гэтым выпадку Сянкевiч меў на ўвазе не Гiбернiю (Iрландыю), а Гiберыю (Iспанiю). Хоць, зрэшты, само сугучча гэтых назваў, а разам i Гiвэрыi
(Грузii) сведчыць пра адзiн i той жа народ, расселены ў розных мяйсцох зямлi.
С. 317: ...Уладару Тэнэду, Кiллы, Хрызы...— эпiтэты Апалона, што сустракаюцца ў Гомэра. Тэнэдос — невялiкi востраў блiзу Троады, на якiм хавалiся ахейцы, нiбыта збегшы з Троi, але пакiнуўшы засаду ў драўляным канi.
Кiлла — востраў або горад каля Троi. Хрыза — мiфiчны востраў, прысвечаны Апалону. Смiнтэй — культавы эпiтэт Апалона як уладара мышэй.
С. 319: ...разам з Акратам i Сэкундам Карынам...— Вызвольнiк Нэрона
Акрат i Сэкунд Карынат (не Карын), пра якiх Тацыт адгукнуўся з асаблiвай
непавагаю, былi пасланыя цэзарам з мэтай канфiскацыi каштоўнасцяў у
святынях на правiнцыi, у прыватнасцi ў Ахайi i Азii. Iбэрыйскiя нервы Сэнэкi...— знакамiты фiлёзаф нарадзiўся ў г. Кардубы (цяпер Кардова).
С. 322: Карыёлi — старажытны горад Лацыя на паўднёвы ўсход ад Рыму.
С. 323: ...iдылii Тэокрыта...— Тэокрыт з Сыракузаў (1-я палова III ст.
перад н. э.) — заснавальнiк жанру буколiчнай паэзii. Iдылiя тут уяўляла сабою невялiкi верш пераважна на пастушковую (буколiчную) тэму. ...спеўнай
дарыйскай гаворкай...— мова твораў Тэокрыта патварае распаўсюджанаму ў
Паўднёвай Iталii й Сiцылii дарыйскаму дыялекту грэцкай мовы.
С. 328: ...Геркулеса ў жывым полымi на гары Эта...— У адной з версiй мiфа Геркулес, каб пазбегнуць пакутаў, спавадаваных атручаным хiтонам,
пайшоў на гару Эта i аддаўся там вогнiшчу; калi полымя ахапiла Геркулеса,
з неба спусцiлася хмара i панесла яго на Алiмп.
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С. 329: ...смерць Дэдала й Iкара...— Унук афiнскага ўладара Эрэхтэя, дыхтоўны майстар, архiтэктар i скульптар Дэдал, як сведчыць мiф, каб уратавацца ад караля Мiнаса, вырабiў крылы з пёраў, змацаваных воскам, i разам з сынам паляцеў з Крыта. Падчас палёту Iкар узняўся занадта высока, сонца растапiла воск, i Iкар звалiўся ў мора; Дэдалу ж (паводле адной з самых распаўсюджаных версiй мiфа) удалося даляцець да Сiцылii. Дырцэ — у грэцкай мiфалогii жонка фiванскага ўладара Лiка, якая шмат гадоў прыгнятала Зэўсаву каханку Антыопу; калi сыны Зэўса i Антыопы, якiх звалi Зэт i Амфiон, выраслi
ды захапiлi Фiвы, яны катавалi Дырцэ, прывязаўшы яе да рагоў дзiкага быка.
Пасыфэ — дачка бога Гелiёса, жонка крыцкага караля Мiнаса; за тое, што Мiнас парушыў сваё абяцанне ахвяраваць Пасейдону велiзарнага быка, Пасейдон начараваў, каб Пасыфэ пакахала тую жывёлiну, у вынiку чаго нарадзiўся
жудасны чалавек-бык Мiнатаўр. Муцыюс Сцэвола — легендарны рымскi герой, якi, паводле падання, узяўся забiць варожага Рыму этрускага караля
Парсэну (пач. V ст. перад н. э.), але быў схоплены; на допыце Муцыюс сам
паклаў сваю правую руку на вагнiстае вуголле ахвярнiка, захапiўшы сваёй
мужнасцю Парсэну, якi адразу ж паспяшаўся заключыць з Рымам мiрную дамову. Прандыюм — другi сняданак, ланч, якi падаваўся апоўднi.
С. 335: Hic abdera! — фразеялагiзм бярэ крынiцай iранiчнае стаўленне да
жыхароў тракiйскiх Абдэраў, iхняе найменне ў лацiне было сугучна з словам
«дурань», якiмi iх тады й лiчылi.
С. 343: Сэмаксыi — лiтаральна гэтае слова мае сэнс «напалову катаваныя». Агулам тут хаваецца сэнс жорсткасцi й цынiзму большасцi, якая не
асягае разуменнем меншасць. Большасць лiчыла «паўкатаваннем» нават
спальванне першых хрысцiянаў на слупах, абкладзеных хмызняком.
С. 350: «Аўрэолюс» — п’еса Катула, дзе галоўны персанаж, разбойнiк Аўрэолюс (катаваны за часамi Калiгулы), быў укрыжаваны й на крыжы аддадзены дзiкiм звяром. Далейшы эпiзод раману базуецца на рэальным выпадку: цэзар Дамiцыян (81—96 гг.), малодшы сын Веспасыяна, аднойчы катаваў злачынцу, прымусiўшы яго сапраўды сыграць ролю Аўрэолюса. Антыст
Вэрус — консул 55 г., скончыў самагубствам у 65 г.
С. 355: Сцэвiнус Флавiн — сенатар, удзельнiк змовы Пiзона. Як паведамляе Тацыт, Пятронiю iнкрымiнавалi сяброўства з гэтым сенатарам («Анналы», XVI, 18). Фенiюс Руф — другi прэфект прэторыя (поруч з Тыгэлiнам),
удзельнiк змовы Пiзона, катаваны ў 65 г.
С. 356: Плаўцый Лятэранус — пляменнiк заваёўнiка Брытанii Аўла Плаўцыя; Лятэранусу адводзiлася выключная роля ў змове Пiзона — забойства
Нэрона. Наталiс Антонiюс — рымскi рыцар, удзельнiк тае ж змовы; схоплены адным з першых, ён выдаў астатнiх, таму над iм злiтавалiся. Субрый
Флавiй — трыбун кагорты прэторыянаў, спярша душою адданы Нэрону, але
пасля — адзiн з самых актыўных у змове, катаваны ў 65 г. Сульпiцый Аспэр — цэнтурыён кагорты прэторыянаў, катаваны ў 65 г.
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С. 364: Асторый Скапула — намеснiк Брытанii з 47 да 52 г., скончыў самагубствам у 66 г. Ветус Павал — цэнтурыён прэторыянаў, удзельнiк змовы Пiзона. Крыспiн Руфрый — сенатар, прэфект прэторыi за часамi Клаўдыя, першы муж Папеi Сабiны, скончыў самагубствам у 66 г. Мiнуцiй Тэрмус — прэтор, катаваны ў 66 г.
С. 367: ...як Эол спаткаў Адысея, калi вярнуўся прасiць яго другi раз...— Як
пiша Гомэр («Адысея», Х, 1—75), бог вятроў Эол панаваў на востраве Эолiя,
да якога прыстаў мараплаў Адысея, i прыхiльна сустрэў госця, прэзентаваўшы нават мех з вятрамi, запакаванымi ў iм; аднак спадарожнiкi Адысея развязалi мех, i карабель зноў прынесла да Эолii. Але тут ужо Эол не толькi адмовiўся дапамагаць Адысею, але й прагнаў яго.
С. 375: Сэпта Юлiя — будынкi на паўночным схiле Капiтоля, прызначаныя для галасавання.
С. 378: Флавiй Сабiн Тытус — старэйшы сын Веспасыяна. ...i Прокул, i
Арарык, i Аўгурын, i Гратус, i Сiлан, i Проксiмус...— маюцца на ўвазе ўдзельнiкi змовы Пiзона, дзе сярод названых усе рыцары, за выключэннем апошняга, якi быў прэторыянскiм трыбунам. Пампей, Карнэль, Мартыялiс, Флавiюс Нэпос i Статыюс Дамiцый — прэторыянскiя трыбуны.
С. 391: Базылiка Пятра — сабор Святога Пятра, якi будаваўся пры ўдзеле Мiкелянджэла.
В. Мартыненка
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