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Europinė Sarmatija šiaurėje ribojasi su Sarmatijos vandenynu1, greta esančia Venedų įlanka ir 

nežinomos žemės dalimi [...]. Už Vyslos yra šių upių žiotys: Chronono2, Rubono3, Turunto, Chersino 

[...]. Sarmatija palei visą Venedų įlanką4 yra apgyventa didelių venedų genčių. Priešais Dakiją gyvena 

peucinai ir basternai, o palei visą Meotų jūros5 – pakraštį jazygai ir roksolanai. Arčiausiai jų yra 

amaksobijai [...] ir alaunai skitai. Mažesnės gentys įsikūrusios Sarmatijoje palei Vyslos upę. Už venedų 

gyvena gitonai, toliau finai. Už jų sulonai, dar toliau frungudijonai. Už jų, prie Vyslos ištakų, avarinai. 

Už jų ombronai, anartofraktai, burgijonai, arsijetai, sabokai. Dar toliau, prie pat Karpatų kalnų, 

pijengitai ir bijesai. Nuo jų visų labiausiai nutolę į rytus šalia venedų yra galindai ir sūdinai, taip pat 

stavanai iki pat alaunų. Už jų igilijonai. Toliau cestobokai ir užkalniečiai ligi pat Peucinų kalnų6. Toliau 

prie Venedų įlankos palei vandenyną gyvena veltai. Už jų hosijai, toliau karbonai, kurie labiausiai 

krypsta į šiaurę [...]. Nuo jų kiek į rytus yra kareotai ir salai, už kurių agatyrsai. Toliau aorsai ir 

pagaritai. Už jų savarai ir boruskai ligi pat Rifėjų kalnų. Toliau acibai ir naskai. Už jų vibijonai ir idrai. 

Už vibijonų ligi pat alaunų – sturnai. Tarp alaunų ir amaksobijų gyvena karijonai ir sargatai. Ir prie pat 

Tanajo upės vingio gyvena oflonai ir tanajiečiai. Už jų osilai ligi pat roksolanų. Tarp amaksobijų ir 

roksolanų gyvena reukanalai ir eksobigitai. Ir dar, tarp peucinų ir basternų įsikūrę karpijanai. Virš jų – 

gevinai. Toliau – bodinai. Tarp basternų ir roksolanų – chunai. Ir pačioje kalnų papėdėje – amodokai 

ir navarai.  
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1 Sarmatijos vandenynas – Baltijos jūra. 
2 Chrononas – manoma, kad Nemunas.  
3 Rubonas – manoma, kad Dauguva 
4 Venedų įlanka – Gdansko įlanka. 
5 Meotų jūra – Azovo jūra. 
6 Peucinų kalnai – Karpatų kalnai.  


