
Три синодальныхъ грамоты митрополита 
ѲФѳеекаго Николая Мѳеарита. 

Въ 1893 г. архим. Арсеній, по одной, неполной въ началѣ, руко
писи Московской Синодальной Библіотеки, напечаталъ подъ заглавіемъ: 
«Нѣкоего митрополита еФесскаго XIII вѣка неизданное доселѣ произ-
веденіе» весьма интересный текстъ, авторъ котораго между прочимъ 
обстоятельно разсказываетъ о происходившихъ въ концѣ 1213 г. 
между нимъ и папскимъ легатомъ Пелагіемъ переговорахъ (см. по
дробный реФератъ А. Спасскаго въ Визант. Временникѣ X, 1903, 
стр. 679 —683). Изъ самаго текста видно, что авторъ, отправившійся 
изъ Никеи въ Константинополь по порученію императора Ѳеодора I 
Ласкариса, былъ митрополитомъ еФесскимъ и экзархомъ всей Азіи, 
но имя его пропало вмѣстѣ съ начальными страницами московской 
рукописи, а изъ другихъ источниковъ, изъ сборника Лекьена (Le Quien, 
Oriens christianus, Paris 1740) или изъ документовъ, изданныхъ послѣ 
Лекьена, тоже оказалось невозможнымъ опредѣлить это имя. Только 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда А. Павловъ опубликовалъ грамоту 
никейскаго собора 1213 г. о бракѣ императора Ѳеодора съ армянской 
принцессою (Визант. Врем. IV, 1897, стр. 160 —166) , вышло на
ружу, что подписавшійся подъ этой грамотой вмѣстѣ съ другими ар-
хіереями «митрополитъ еФесскій Николай» безъ сомнѣнія тождественъ 
съ нашимъ авторомъ. Впрочемъ, личность его и теперь осталась 
столько же темной, какъ и прежде. Свѣдѣнія, сообщенный A. Heisen-
Ье^'омъ (Analecta, München 1901, стр. 17 — 37) о сохранившихся 
въ одной миланской рукописи (cod. Ambros. F 96 sup.) разныхъ со-
чиненіяхъ неизвѣстнаго до сихъ поръ писателя Николая Месарита, 
жившаго въ началѣ XIII столѣтія и игравшаго важную роль въ по
лемик греческаго духовенства съ латинянами, напомнили намъ опять 

7* 
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объ еФесскомъ митрополитѣ (Николаѣ), котораго Арсеній ввелъ въ 
исторію византійской литературы, но нельзя было рѣшить съ увѣрен-
ностью вопросъ о тождественности обоихъ писателей, такъ-какъ при 
подробномъ изложены всѣхъ обстоятельствъ жизни Николая Месарита 
объ архіерейскомъ его санѣ не упоминалось. Когда же итальянскіе 
ученые Е. Martini и D. Bassi (Un codice di Niccolo Mesarita, Napoli 
1903), пополнивъ сообщенія Heisenberg'a, указали на то, что есть въ 
Миланѣ и другая рукопись (cod. Ambros. F 93 sup.), содержащая въ 
себѣ остальныя сочиненія того же Николая Месарита, и что въ тек-
стахъ этой рукописи не разъ Николай Месаритъ именно обозначается 
митрополитомъ еФесскимъ, то вышеозначенный вопросъ былъ окон
чательно рѣшенъ. Надежда, что въ этихъ миланскихъ рукописяхъ, ко
торый, очевидно, первоначально составляли одинъ нераздѣльный сбор-
никъ, найдется и сочиненіе, изданное Арсеніемъ, при томъ же въ не-
пострадавшемъ видѣ, не оправдалась вполнѣ. Оказалось, что выписки, 
приведенный изъ второй рукописи (fol. 2—28ѵ), относятся къ тексту 
Арсенія, и что недостающее въ московской рукописи начало нахо
дится въ cod. Ambros. F 93 sup. на 7-мъ листѣ, но эта рукопись, 
къ сожалѣнію, дошла до насъ въ весьма жалкомъ видѣ: она до того 
испорчена, что въ верхней части первыхъ 22 листовъ недостаетъ 
по крайней мѣрѣ половины текста и на первыхъ строкахъ тутъ оста
лись даже только два-три слова. Не смотря на это, мы намѣреваемся 
въ ближайшемъ будущемъ переиздать по обѣимъ рукописямъ этотъ 
текстъ, столь важный для изученія политическаго и церковнаго со-
стоянія никейской имперіи. 

Пока мы здѣсь ознакомимъ читателей Визант. Временника съ тремя 
документами, которые въ cod. Ambros. F 93 sup. слѣдуютъ за отче-
томъ Николая Месарита о переговорахъ съ римскимъ легатомъ и, не 
смотря на небольшой ихъ объемъ, во многихъ отношеніяхъ достойны 
вниманія. Это — разныя грамоты еФесскаго синода, состоявшагося 
подъ предсѣдательствомъ митрополита Николая для рѣшенія вопро-
совъ, возбужденныхъ особыми приказами императора. Онѣ всѣ отно
сятся къ 1216 г. и доказываютъ, съ какимъ усердіемъ императоръ 
Ѳеодоръ I Ласкарисъ даже въ лагерѣ и во время военныхъ предпрія-
тій заботился о благосостояніи не только всей имперіи, но также и 
отдѣльныхъ подданныхъ. 

Первая грамота (отъ 9-го мая 1216 г.) вызвана недоумѣніемъ 
императора относительно избранія новаго вселенскаго патріарха. Въ 
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началѣ 1216 г. скончался патріархъ Ѳеодоръ Ириникъ Копа1), а на-
ходившійся въ то время на походѣ императоръ, съ одной стороны, 
счелъ нужнымъ немедленно замѣстить вакантную патріаршую каѳедру, 
а съ другой, не могъ оставить лагерь и возвратиться для этого въ 
Никею, и поэтому думалъ произвести выборъ патріарха въ лагерѣ внѣ 
столицы. Итакъ, онъ обратился къ еФесскому митрополиту Николаю 
съ приказомъ рѣшить на мѣстномъ соборѣ, не мѣшаютъ-ли этому era 
намѣренію какія-нибудь каноническія постановления; такой же приказъ 
былъ обращенъ и къ архіереямъ, находившимся въ Никеѣ и ПаФла-
гоніи. Ефесскій соборъ рѣшилъ (9-го мая), что со стороны св. кано-
новъ нѣтъ никакйхъ препятствай, чтобы императоръ избралъ новаго 
патріарха и вообще пользовался всею подобающею ему державною 
властью, гдѣ бы онъ не находился, въ столицѣ-ли, или въ какомъ-ни-
будь сельцѣ, — такъ-какъ законная власть царя не обусловливается 
опредѣленнымъ мѣстомъ пребыванія и вообще не внѣшній блескъ 
составляетъ отличительный признакъ государя, а благоразуміе, храб
рость и больше всего набожность. 

Поводъ ко второй грамотѣ подалъ поступокъ забывшаго свой 
долгъ игумена монастыря пресв. Богородицы της Ίερας2). Монахъ 
Ѳеодулъ Манасси, который подвизался въ этомъ монастырѣ и былъ 
лично знакомъ императору, донесъ послѣднему о томъ, что обвиняютъ 
игумена Никона въ неправильныхъ дѣйствіяхъ. Вслѣдствіе этого им
ператоръ приказалъ еФесскому митрополиту разслѣдовать дѣло и, 
буде названный игуменъ оскорбилъ его царское величество, оставить 
это безъ послѣдствій, но, если окажется, что игуменъ нарушилъ бла
гочестие, подвергнуть его каноническому взысканію. Далѣе, въ собор
ной грамотѣ весьма обстоятельно излагается, какъ, по полученіи этого 
приказа, митрополитъ Николай, вмѣстѣ съ нѣкоторыми епископами, 
клириками и гражданскими чиновниками отправившись въ названный 
монастырь, допрашивалъ монаховъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ жа-

1) До сихъ лоръ ошибочно полагали, что патр. Ѳеодоръ Ириникъ умеръ въ Фе-
вралѣ 1215 г., но приказъ императора вышелъ въ мартѣ 1216 года. Днемъ провоз-
глашенія Ѳеодора, по сообщеніямъ текста, изданнаго Арсеніемъ, оказывается 5-ое 
или 6-ое ноября 1213 г. (а не 20-ое сентября 1212 г., см. А. Спасскаго въ Визант. 
Времениикѣ X, 683). Певѣрно также u извѣстіе Георгія Акрополита (cap. 19) о томъ, 
что Ѳеодоръ шесть лѣтъ занималъ патріаршую каѳедру. 

2) Гдѣ находился этотъ монастырь, въ грамотѣ не сказано; мы думаемъ, что онъ 
тождественъ съ монастыремъ того же имени, лежавшимъ на горѣ Латрѣ, близъ го
рода Милета, см. Analecta Bolland. XI, 1892, стр. 18. Тамъ же говорится и о другихъ 
монастыряхъ на горѣ Латрѣ, о которыхъ упоминается въ заглавіи первой грамоты. 
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ловались на разные недосмотры игумена, a другіе отзывались о немъ 
съ наилучшей стороны. Дѣло было въ томъ, что игуменъ Никонъ не 
озаботился о необходимомъ ремонтѣ монастырской церкви и о возоб
новлена живописи, а также не радѣлъ о торжественномъ перенесении 
мощей св. Нифонта, послѣ того, когда храмъ послѣдняго обрушился. 
Духовный судъ призналъ игумена виновнымъ и наложилъ на него 
опредѣленную эпитимію. 

Поводомъ къ третьей грамотѣ служило желаніе императора по
мочь митилинскому митрополиту, который притѣсненіями латинянъ 
былъ вынужденъ оставить каѳедру.-Царь приказалъ еФесскому митро
политу, лишь только въ епархіи его откроется ваканція, непремѣнно 
всѣмъ другимъ кандидатамъ предпочесть митилинскаго митрополита и 
ввести его во владѣніе этимъ епископствомъ и принадлежащими къ 
нему доходами, — до того времени, пока съ помощью Божіей предста
вится ему возможность возвратиться на собственную каѳедру. Состоя
лась такая ваканція въеФесской епархіивъгородѣАнеѣ1), и незадолго 
передъ тѣмъ еФесскій соборъ опредѣлилъ на нее діакона Николая Ка-
логнома, во, по полученіи царскаго приказа, соборъ рѣшилъ объявить 
избраніе Калогнома недѣйствительнымъ и поручить вакантное епис
копство со всѣми правами и доходами митилинскому митрополиту. 
Исключено было лишь право сидѣть во время богослуженія на пре-
столѣ епископа. Кромѣ того, соборъ нарочно еще указалъ митилин
скому митрополиту на его обязанность: при богослуженіи въ Анеѣ 
возглашать имя еФесскаго митрополита, какъ главы епархіи. 

Мы дали здѣсь только короткій обзоръ содержания нижеслѣдую-
щихъ грамотъ, но изъ этого уже видно, сколь разнообразные в инте
ресные вопросы въ нихъ затрагиваются. Укажемъ еще на длинный 
рядъ епископскихъ каѳедръ, названныхъ въ этихъ документахъ и от
части здѣсь впервые являющихся, а также и на имена занимающихъ 
эти каѳедры въ то время епископовъ. То обстоятельство, что въ пер
вой грамотѣ при перечислена присутствующихъ епископовъ послѣднія 
каѳедры приводятся безъ имени современнаго епископа, нѣсколько 
странно; можетъ быть, оно объясняется сравнительно небольшимъ 
ихъ значеніемъ или же поспѣшностью переписчика. 

Новыми словами, не встрѣчающимися въ Thesaurus linguae graecae 

1) О городѣ Анеѣ (ή 'Άνεα или τα Άναια) близъ горы Микалы см. Analecta Boiland. 
XIV, 1895, стр. 147, прим. 3. 
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Стефана представляются слѣдующія: ή άγάπησις, άδιάμαρτος, ή γνω
μοδότησες, ή όδοντοφύησις, ο προηγήτωρ. 

Замѣтимъ, наконецъ, что въ критическомъ аппаратѣ мы оставили 
безъ вниманія нѣкоторыя орѳограФическія особенности средневѣко-
ваго писца, которыя безъ всякаго значенія для установленія текста, 
напр., μή δε, παρ' εκάστου, έδρασμόν. Писецъ часто пропускалъ окон-
чанія словъ и дозволялъ себѣ вообще и другія значительныя сокра-
щенія, что мы лишь въ особыхъ случаяхъ считали нужнымъ отмѣ-
тить подъ текстомъ. Относительно ударенія энклитикъ мы придержи
вались обычая рукописи, за исключеніемъ нѣкоторыхъ внесенныхъ 
нами въ критическій аппаратъ случаевъ. 

I. 

Μηνί μαΐφ ενάτη, ήμερα δευτέρα, ίνδικτιώνος τετάρτης, 
προκαθημένου τοο Εφέσου Νικολάου έν τοΐς κατηχουμενείοις 
της μητροπόλεως, συνεδριαζόντων αυτφ του Σάρδεων Αλεξίου, 
του Κρήτης Νικολάου, του Φιλαδέλφειας Νικολάου, του Μιλή
του Μανουήλ, του Πάριου Γεωργίου, του Γέρμης Ιωάννου, 5 
του *Υπαίπων Ιωάννου, του Τράλλεων Ιωάννου, του Άσσου 
*Ησαιου, του Μασταύρων Θεοδώρου, του Καλόης Θεοδώρου, του 
Πέτρας Γεωργίου, του Άρκαδιουπόλεως 'Ιωάννου, του Πριήνης 
Κωνσταντίνου, του Βερέτων 'Αλεξίου, του Νύσσης Μιχαήλ, 
του Κύμης 'Ιωάννου, του Βρυέλλων Νικολάου, του Ερυθράς 10 
Μιχαήλ, του Μελανιτζίου Αίοντος^ του Σολυμνίζων Θεοδώρου, 
τοο Άλγίζων Μιχαήλ, του Θυραίων Αδάμ, του Τρωάδος Έπι-
φανίου, του Σωσάνδρων Θεοδώρου, τοϋ Αδρανείας Βασιλείου, 
του Μυλάσσης Μιχαήλ, του Άλίνδου 'Ιωάννου, του Μαιονίας 
Θεοδώρου, του Πλατέας Στεφάνου, του Ύρκανειας, του Έρμο- 15 
καπηλιας, του Μαγήδου, του Α,ίμναν, του Τρώκλα, του Θυίης, 
του Περικάμεως, συνόντων και όσιωτάτων καθηγουμένων των 
κατά το Αάτρος σεβασμίων μονών, του Κελλιβαρηνου, του Άγιο-
παυλίτου, του Μυρσηνιώτου, του των Είρηνουντων, του Νεαμο-
νίτου, του ετέρου σκυρου(?), παρισταμένων και θεοφιλέστατων 20 
αρχόντων. 

Codex Ambrosianus F 93 sup. fol. 28υ—32υ. 
Ι, 3 (et 9). 'Αλεξίου?: άλέ 8. πετΡ 10. ερυθΡ' 16. sqq. nomina nonnullarum sedium 

episcop, parum diligenter scripta dubitationem afferunt 16—21. scripta sunt in sinistro 
et inferiore marg. propter exiguitatem praestituti ad titulum scribendum spatii 
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Τινι του ποιμνίου φροντίς ή τφ ποιμένι; τινι των τέκνων μέλε? ή τφ 
πατρί; τινι ή του στρατοπέδου συντήρησις ή τω στρατοπεδάρχη και προη-
γήτορι; τό δε γε κρατυνεσθαι την ευσέβειαν τίνι των απάντων έσπουδασται 

25 ή πάντως τφ θεοδοξάστφ ημών αύτοκράτορι ώς και εις έπιστημονάρχην 
άποτεταγμένφ παρά θεού ου μόνον των κατά πολιτικήν άριστοτεχνίαν 
παρ' άνθρώποις ενεργούμενων αλλά και αυτών τών εκκλησιών του Χρί
στου; φ τό άρχειν καθέστηκεν ίννομ,ον^ δν συνίστησιν ή ορθή περί το 
θεΤον δόξα, δν ο του θεοϋ φόβος εμφανίζει και ή προς το όμόφυλον άγά-

30 πησις και συμπάθεια, αλλ' εις τί μοι τοϋ λόγου τούτο τό πρό^σμα; του 
παναγιωτάτου και οικουμενικού πατριάρχου κυρ Θεοδώρου προς τάς γαλή
νιους και άπηνέμους μετενεχθέντος σκηνάς ουράνιους και της αγγελίας την 
οικουμένην διαδραμουσης, ό κραταιός και ο άγιος ημών βασιλεύς, ο υπό 
τών αλλεπαλλήλων ώς εκάστοτε κοσμικών φροντίδων έμμέριμνος, ό συνιών 

35 υπέρ απαντάς κατά τό γράμμα τό ίερόν, ό τήν καθ' ήμας | κοσμικήν fol. 29. 
δλκάδα διασφζων άτάραχον, ουκ ήνέσχετο έπί μακρόν διατελεΐν αυτήν 
άκυβέρνητον, οικουμενικού χηρεύουσαν διδασκάλου, άλλ' έπί τα της Ασίας 
δρια διατριβών της καθολικής προμηθούμενος εκκλησίας βασιλικώς έσκέ-
ψατο, ει χρή κάνταυθα οίκουμενικόν πατριάρχην προχειρισθηναι, και τήν 

40 (ώτου θεοφιλή σκέψιν έγγράφφ όρισμφ παρασημηνάμενος προς τήν καθ9 

ήμας τών Έφεσίων έξαπέστειλε σύνολον και προς τους λοιποϋς έπαρχεώ-
τας της άσιανής διοικήσεως, ούτω παρακελευομένην έπί ρητού* 

«Πανιερώτατε μητροπολιτα Εφέσου και έξαρχε πάσης 'Ασίας, κυρ 
Νικόλαε, έπεί άναγκαΐον εστί τό τήν βασιλείαν μου προχειρίσασθαι πατρι-

45 άρχην εις στηριγμόν τών κατά τόπους εκκλησιών και εις σύστασιν πλείονα 
της ευσέβειας και έδρασμόν, διορίζεται σοι ή βασιλεία μου και τους λοι
πούς μετακαλέσασθαι μητροπολίτας ήγουν τόν Σάρδεων, τόν Καριάς, τόν 
Κρήτης, τόν Μιτυλήνης, τόν Φιλαδέλφειας και αυτόν τόν Μιλήτου, μετά 
και της οικείας συνόδου έκαστον, έφ' ф συνελθεΐν σοι και αυτούς και 

50 τοΟς επισκόπους αυτών και κοινή σκέψει βουλεύσασθαι και δοθηναι παρ' 
έκαστου τήν αυτφ δοκουσαν γνώμην περί της τοιαύτης φιλευσεβοϋς υποθέ
σεως και ει εκχωρείται τό προχειρισθηναι πατριάρχην παρά της βασιλείας 
μου διαγούσης έπί τοΐς ένταοθα μέρεσι, μετά και γνωμοδοτήσεως υμών 
κοινής, προς δε και τών εν τοΐς μέρεσι της Νικαίας και της Παφλαγονίας 

55 όντων αποδήμων αρχιερέων».—τό μηνί άπριλλίφ ίνδικτιώνος τετάρ
της δι5 ερυθρών γραμμάτων της βασιλικής και θείας χειρός. 

35. Ps. 118,99 86. άταραχ...κ ηνεσχετο έπι μακρ..διατελεΐν 37. οικουμενικού (ο 
primae syll. coir, ex ου) 41. έπαρχεώ^ας 51. φιλευσεβους (φ coir, ex και) 52. το 
corr. ex τω 53. υμών corr. ex ημών 54. παφλχγονίας (corr. ex—γωνίας) 
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Κατά γουν την ετησίως εν τη Έφέσψ τελουμένην έορτήν του έν άπο-
στόλοις ήγαπημένου τω σωτήρι Χριστώ μαθητού συνελθόντες και συνδι-
ασκεψάμενοι περί του ει άπρόσκοπόν έστι προχειρισθηναι οικουμενικόν 
πατριάρχην παρά της βασιλικής και θειας μεγαλειότητος διαγούσης έν 60 
τοις ενταύθα μέρεσι και ει τούτο της εκκλησιαστικής κανονικής ακολου
θίας έξέχεται, και πολλών λόγων εις μέσον ημών κροτηθέντων ώς εκ 

fol. 29* διαφόρων | άπογεννηθέντων τών εννοιών, και πάντων εις μιας απο
φάνσεως περαινομένων κατάντημα, κοινή τις έδοξε γνώμη, το μη κω-
λυμην εχειν τινά τον θεοπρόβλητον ημών αυτοκράτορα, όσον από της τών 65 
ιερών κανόνων ακολουθίας, καν έν βασιλευουση πόλει ένθαλαμεύηται, καν 
διάγη έν κωμοπόλεσι, καν φρουρίοις ένδιατρίβη, και βήμα συνισταν και 
συνοΰον συγκαλεΐσθαι και περί δογμάτων άνερευναν και τιμαΐς υπερεχού-
σαις τους άξιους τιμαν και τάλλα δραν, δσα τόν αληθή και iwo^ov βασι
λέα χαρακτηριζουσι* νόμοι γάρ και ίεραι και κανονικαί συζητήσεις και 70 
βασιλικής μεγαλειότητος ίννομ,ος εξουσία ου στενοχωρούνται τόπφ και 
περιγράφονται* άλλ' ουδέ ή τών βασιλείων οίκων στιλπνότης τέ και με
γαλοπρέπεια υψουσι τόν βασιλέα, αλλά φρόνησις και ανδρεία και προ 
τούτων ή προς τόν θεόν ορθή δόξα και ή ευσέβεια και ή προς αυτό δή 
το τών εφετών άκρότατον άφομοίωσις* θρύψεως γάρ ταύτα τό πλεΐον 75 
είσι και βλακείας και έσκιαγραφημένου βασιλέως ήπερ του πολύν έπί τοο 
προσώπου έθέλοντος φέρειν τόν ήλιον. δια γουν ταύτα και τά τοιαύτα 
κυροϋμεν και ψήφον προβήναι ιδιαζόντως κατά τό σύνηθες και πατριάρχην 
προχειρισθηναι παρά του βασιλείου/ ύψους έν αίς διάγει χώραις υπό τήν 
αυτοϋ έπικράτειαν, μετά και γνωμοδοτήσεως τών συνάδελφων ημών και 80 
συλλειτουργών τών έν Νίκαια διαγόντων και τη Παφλαγονία, τόν λόγφ 
και άνεπιλήπτφ βίφ και ήθει χοσμ,ουμενον και: τοις έκκλησιαστικοίς νομί-
μοις έντεθραμμένον και απλώς είπεϊν και πεπειραμένον και κατά πάντα 
πεπαιδευμένον ούτω γαρ ομόνοια έσται μέσον ημών τε και τών δυτικών 
αρχιερέων, αγαπητών αδελφών και συλλειτουργών, και δοξασθήσεται ό 85 
πατήρ και ό υιός συνάμα τφ άγίφ πνεύματι. — έγράφη, έπεδόθη μηνι 
και ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις, έτους έξακισχιλιοστου έπτακοσιοστου 
εικοστού τετάρτου (1216). 

63. άπογεννηθέντων. ων εν. οιών 
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IL 

Μηνί ιουλίφ τετάρτη, ημέρα δευτέρα, ινδικτιώνος τετάρτης, fol. 30. 
προκαθημένου του παναγιότατου ημών δεσπότου του αρχιεπι
σκόπου της άγιωτάτης μητροπόλεως 'Εφέσου και έξάρχου πάσης 
'Ασίας κυρ Νικολάου έν τφ θείφ και ιερφναφ τφ έν τη σεβάσμια 

5 μονή της υπεράγνου ημών δεσποίνης και θεομήτορος, της επο
νομαζόμενης Ίερας, συνεδριαζόντων τη μεγάλη άγιωσύνη αύτοϋ 
και ιερωτάτων επισκόπων, του Τράλλεων 'Ιωάννου, του Άσσου 
βΗσαίου, του Πριήνης και πρωτοσυγκέλλου Κωνσταντίνου, παρ
ισταμένων και θεοφιλέστατων αρχόντων και κληρικών. 

10 Ευσέβειας και του όρθοτομεΐσθαι τον λόγον της αληθείας ουδέν τι-
μιώτερον, ου μόνον ίερευσι θεού, άλλα και βασιλευσιν εκ θεού τό αρχειν 
έμπεπιστευμένοις, ώς έπιστάμεθα* πάσα γαρ ημών έλπίς και σωτηρία και 
άνταπόδοσις τών έπηγγελμένων αγαθών εντεύθεν έξήρτηται. τί δέ βούλέ-
ται μοι του λόγου το έπεισόδιον; ό θειότατος ημών αυτοκράτωρ, δν φρό-

15 νησις έμαιευσατο και ανδρεία έτιθηνήσατο και πίστις ευσέβειας ήνδρώσατο, 
Sv κατά τόν Δαυίδ βασιλευειν θεός έξελέξατο, άναφορικώς και ου κατηγο-
ρικώς άναμαθών από του εντιμότατου έν μοναχοΐς κυρ ѲюЬоикоѵ τοϋ 
Μανασσή του έν τη μονή της Ίερας τους ασκητικούς αγώνας άνυοντος, 
ώς ό έν ταύτη καθηγουμενεύων πολλά αίτιάματα καθαπτόμενα τοο προσ-

20 όντος αύτφ μοναχικού επαγγέλματος άλλα και της χριστιανικής καταστά
σεως δρα, ζήλφ θείφ διακαείς ουκ έμέλλησεν, ουκ έβράδυνε μη ουχί πε-
σεΐν υπ' έξέτασιν, δσα κατά της άμωμήτου ημών αναφέρονται πίστεως, 
ώς Χρίστου χάριτι εξ αυτής τής πρώτης όδοντοφυήσεως τή ορθοδοξία έντε-
θραμμένος' αλλ' δσα μεν εις την βασίλειον αυτού περιωπήν ήκουσιν, 

25 άνεύθυνον αυτόν ες τό παντελές διατετήρηκε και άνένοχον, οία τφ τής 
συμπαθείας έλέφ έπί τοΐς αεί έπταικόσιν άσυγγνωστα χρώμενο ,̂ τα δ' εις 
την άμώμητον άνατρέχοντα πίστιν τοΐς θείοις πο^^ουμενος υπομνήμασι 
τοις ούτως ήμϊν προαναφωνοϋσι τέ και διδάσκουσι* παντί τφ εις τόν υίόν 
του άνθρωπου βλασφημήσαντι άφεθήσεται, τφ δέ εις τό άγιον πνεύμα ουκ 

30 άφεθήσεται* ει γαρ και χριστός κυρίου εστίν ό ημέτερος βασιλεύς και υίός 
υψίστου κατά χάριν δια την έξομοίωσιν έπικέκληται, αλλ' ουκ έθέλει φυσι-
ουσθαι και φρονείν υπέρ άνθρωπον έπιγινώσκει γαρ εαυτόν ό βασιλεύς, δτι 

II, 2. παναγιωτ... ημ σπο πισκοπου 7. άσου 8. πριμνης 12. ώς έπιστάμεθα 
(ώσ έπΐ СОГГ. ex aliis quibusdam literie) 15. άνδρία 16. Ps. 77,70 21. έμέλησεν 

28. ούτω, cf. Luc. 12,10 
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και επί κύριον ελπίζει κάκ πήλινης της διαρτίας συγκέκραται,—τρακταϊ-
σθηναι διεκελεύσατο* τωτοι και όρισμόν προς την ημών μετριότητα έξαπέ-
στειλεν, ούτως επί ρητού διακελευόμενον 85 

« Ιερώτατε μητροπολΐτα 'Εφέσου καί έξαρχε πάσης 'Ασίας, κυρ Νικόλαε, 
ό εν μοναχοΐς εντιμότατος κϋρ Θεόδουλος παρεδήλωσε τη βασιλεία μου 
κατά του ηγουμένου της σεβάσμιας μονής της *Ιεράς πολλά καθαπτόμενα 
τούτου αίτιάματα* θέλει ουν ή βασιλεία μου ίνα μετακαλέση καί τον ήγου-
μενον καί τους μοναχούς, παρουσιάζοντος και αύτοϋ του ρηθέντος κυρ 40 
Θεοδούλου, καί τήρησης τά κατ' αύτοϋ εισαγόμενα, καί έ<ρ οίς μεν άνα-
φανή άλισκόμιενος ήκουσιν εις υβριν της βασιλείας μου, διατηρήσεις αυτόν 

fol. 30* άνεύθυνον δια τό συμπαθεΐσθαι αύτφ ταύτα παρά | της βασιλείας μου, 
καν άρα προσάγωσι τούτφ ένδίκως την έπεξέλευσιν εφ5 οις δε ίσως 
έλεγχθή προσκρούων εις τό θείον και την εύσέβειαν, κανονικήν αύτφ έπα- 45 
γάγης την έπιτίμησιν εις έκδίκησιν του θεού καί της άμωμήτου ημών 
ορθοδοξίας καί πίστεως.» — τό μηνί ίουνίφ ίνδικτιώνος τετάρτης δι' 
ερυθρών γραμμάτων της βασιλικής και θείας χειρός. 

Κατά γουν την περίληψιν του τοιούτου βασιλικού ορισμού την σήμε
ρον της ημών μετριότητος παραβαλούσης έν τη σεβάσμιοι μονή της *Ιερας 50 
καί συγκαλεσαμένης την παρευρεθεΐσαν τό τηνικαυτα όμήγυριν τών μονα
χών άλλα δε και τόν έν αύτη καθηγουμενεύοντα καί τόν άνενεγκόντα 
τιμιώτατον μοναχόν κυρ Θεόδουλον καί έν έπηκόφ πάντων του βασιλικού 
ορισμού άναγνωσθέντος, άπητήθη ό τοιούτος κυρ Θεόδουλος διασαφήσαι, 
δσα έξ αναφοράς αύτοϋ τό βασίλειον υψος έγνώρισε καί εις έξέτασιν πεσεΤν 55 
διωρίσατο, εκείνα δηλαδή δσα εις την άμώμητον αναφέρονται πίστιν. καί 
δς αύτολεξει τοιαύτην έθετο την άφήγησιν ώς· «Κατά τόν παρεληλυθότα 
καιρόν έξεΐπε μοι ό μοναχός Αθανάσιος, ό μοναχός Νήφων καί ό μοναχός 
Λουκάς τά κατά του ηγουμένου εισαγόμενα καί ήνάγκαζόν με δι' δλου 
του ένιαυτοϋ ανενεγκεΤν ταϋτα τφ κραταιφ καί άγίφ ημών αύθέντη καί 60 
βασιλεΐ* έμοϋ δε μη υπακούοντος αυτών, ηθέλησαν ούτοι κατά την εβδο
μάδα της τυροφάγου δι' εαυτών ποιήσασθαι την άναφοράν, ύποχωρήσαντος 
του ρηθέντος μονάχου Λουκά* δια δε τό έγγυς είναι την άγίαν τεσσαρακο-
στήν έκώλυσα τούτους καί ίκεσίαν έποιησάμην προς τόν καθηγούμενόν μου 
συμπαθήσαι αυτούς' καί μέντοι καί έδέξατο αυτών την μετάνοιαν. τανϋν 65 
δε πάλιν συνελθόντες οϊ τε ρηθέντες δύο μοναχοί καί ό συνάδελφος μου ο 
μοναχός Ιλλαρίων, ήνάγκασάν με καί πάλιν άνενεγκεΐν περί τών κατά 
του ηγουμένου εισαγομένων καί παρέστησε τόν έκκλησιάρχην μοναχόν 

34. διεκελευσατο (δι supra versum) 35. ούτω 44. καν ν άρα 
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Γρηγόριον και τον μοναχόν Κλήμεντα καί oixo'vóiiov μαρτυρώντας ώς· 
70 ει μη άνενέγκη τά λαληθέντα παρ5 ημών ό Μανασσής, χαωθήναι μέλλει 

καί αυτός μετ' αυτού, καί ούτως έδηλοποίησα ταΰτα τφ κραταιω καί 
άγίφ ημών αυθέντη καί βασιλεΓ καί ει' τι μεν οί'δασιν αυτοί πλημμελείν 
τον ήγούμενον καί τοΐς εις τον θεόν άναφερομένοις, λεγέτωσαν* εγώ δε 
μέμφομαι την επί τη εκκλησία του μοναστηρίου άμέλειαν, ώς των ίστο-

75 ριών άπασών μικροο δεΤν άφανισθεισών, καί τα έν τφ άγι'ω βήματι ίστο-
ρούμενα τέλεον άφανισθήναι καί τον Χριστόν τόν επάνω της αγίας 
τραπέζης ίστάμενον εις μέσον διαρραγέντα καί την έγχόρηγον καμάραν 
του βήματος διακρατείσθαι δια ξύλινων σφηνών, άλλα δη καί το τον ναόν 
του αγίου Νίφοντος του κτήτορος καταπεσεΐν καί ούτω μιτακομισθήναι 

80 τα άγια αυτού λείψανα καί κεΐσθαι εις μίαν γωνίαν του αγίου βήματος 
μετά ξύλινου συρταρίου* δπως δε ό ναός του αγίου Νίφοντος έχάλασε και 
δπως τά λείψανα του αγίου Νίφοντος του κτήτορος μετεκομίσθησαν, είτε 
εξ επιτροπής | άρχιερέως είτε καί μετ' επιστασίας αυτού, καί εί'τε μετά 
φωταγωγίας καί ψαλμφδίας, καί δπως κατετέθησαν, ουκ οιδα.» είπε 

85 ταύτα ό έν μοναχοΐς εντιμότατος κϋρ Θεόδουλος· οι δε παρ' αυτού υπο
δειχθέντες μοναχοί παραστάντες καί αυτοί επί μέσου, οοτω πως καί αυτοί 
την άφήγησιν έποιήσαντο ώς· « Ημείς άπαρρησίαστοι όντες καί μη δεδυνη-
μένοι χωρίς προτροπής του καθηγουμενεύοντος έν ήμΐν μήτε εις άρχοντα 
μήτε εις βασιλικήν άνατρέχειν αυλήν καί τα συμπίπτοντα έν τη καθ' 

90 ήμας μονή άναφέρειν, τφ μοναχφ κυρ Ѳеоѣоѵкср προσήλθομεν και ήναγ-
κάσαμεν αυτόν ώς παρρησιαν πολλήν εις τό βασίλειον υψος κεκτημένον 
άνενεγκεΤν τα περί ων άνήνεγκεν, ά καί μέχρι του νυν συμφθεγγόμεθα τφ 
μοναχω κυρ Θεοδούλψ.» ό δέ γε οικονόμος καί ό ιερομόναχος Μάξιμος καί 
ό Νήφων καί ό Ίσαάκιος καί ό Βαρθολομαίος καί ό 'Ησαΐας καί ό Κασια-

95 νός καί οι λοιποί μοναχοί είπον ώς* «Ή εκκλησία του άγιου Νίφοντος τφ 
χρόνφ καταπονηθεΐσα διά τό έν άβάτοις τόποις διακεΤσθαι αυτήν και τό 
πλεΐον ταύτης εις γήν καταπεσεΐν, συνέβη καί τόν ιερόν του αγίου Νίφον
τος τάφον συντριβήναι διά τίνος συμπεσόντος έπ* αύτω εκ του ορόφου τής 
εκκλησίας συμπτώματος' καί ίνα μή διάρπαγμα γένωνται παρά τών 

100 φιλοχρίστων τα ιερά τούτου λείψανα, μοναχοί τινές έξ ημών ιερωμένοι 
απελθόντες καί ευλαβώς ει καί μή πολυτελώς έν ξύλινη λάρνακι ένθησαυ-
ρισαντες, έν ταυτΥ) τη καθ* ήμας μονή άνεκομίσαμεν, αποθεμένοι ταύτα 
εντός του αγίου θυσιαστηρίου' ή δέ εκκλησία τής Ίερας διά τοΰτο επι
μελείας ουκ ήξιώθη, διά τό συγχυτικόν καί περιστατικόν του καιρού καί 

77. an διαρραγήναι? 79. ούτως 84. φωταγωγι,.κ.... λμωδίας 
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άνώμαλον* 8τι δε о καθηγούμενος ημών £μφροντις ην περί την του ναού 105 
έπιμέλειάν τε καί σύστασιν, συμμαρτυρήσουσιν ήμϊν ή τιτανος καί δ 
όστρακο; 6 άποτεταμιευμένος έν τη μονή /άριν της του ναού επανορθώ
σεως τε καί συστάσεως· περί δε γε της καταστάσεως τοΟ καθηγουμένου 
ημών καί της περί τό θεϊον ευλάβειας ουδέν τι τό διαβεβλημένον γνωρι-
ζομεν καί έπίψογον, αλλ', ώς ήμεϊς οί'δαμεν καί σχεδόν καί οί της καθ' 110 
ή μας μονής λίθοι κεκράξονται, πάσης αρετής εστίν εμπλεως καί ευσέβειας 
άνάμεστος καί μοναχικής πολιτείας ακριβής εξεταστής καί τών ιερών 
κανόνων άδιάμαρτος φύλαξ καί πασιν ήμΐν παραγγέλλει τη αναγνώσει 
σχολάζειν και τη προσευχή έμμένειν καί του κραταιού καί άγιου ημών 
βασιλέως συντονώτερον υπερεύχεσθαι, άλλα δή καί του φιλοχριστου στρα- 116 
του καί του χριστιανικού παντός πληρώματος.» ούτω ταύτα προς ήμας 
τών μοναχών φθεγξαμένων, ή μετριότης ημών συνάμα τη συνεδριαζούση 
ταύτη | ίερα τών αρχιερέων όμηγύρει, μή θελήσασα κατηπειγμένην ποιή-
σασθαι τήν άπόφασιν, ένέδωκε τούτοις έξουσίαν εχειν ώς ίνα δι9 δλης της 
ημέρας καί ετι σκέψωνται, ε? τι που εχουσιν ειπείν ίτερον περί της προ- 120 
κειμένης υποθέσεως, διό καί άφορισμόν αύτοΐς έπήνεγκεν, ώς μή δι' έμ-
πάθειαν μηδέ δια προσωποληψίαν λαλήσαί τι, άλλα προς αυτήν τήν άλή-
θειαν άπιδεΐν, ώς αν και αυτή κανονικήν ποιήσηται τήν άπόφασιν. ώς γουν 
καί ή τυπωθεισα παρηλθεν ημέρα καί ή μετριότης ημών πάλιν τοις αύτοΐς 
συναδελφοΐς συνεδριάζουσα ην, οια μηδέ τών μοναχών άπολιμπανομένων, 125 
ώς ουδέν τι έτερον ήκηκόει παρά τα τήν χθες λαληθέντα, διέγνω μή άκατ-
αιτίατον διατηρηθήναι και οίον άκόλαστον τόν έν τη μονή της Ίερας 
καθηγουμενεύοντα μοναχόν Νίκωνα, αλλ' έπιτιμίοις καθυποβληθήναι αυτόν 
άναλόγοις τη περί τήν άγίαν του Χρίστου έκκλησίαν άχρι καί άρτι ραθυ
μία αύτου, άλλα καί τη περί τών ιερών λειψάνων άσυντηρήτφ καί άνευ- 130 
λαβεΐ μετακομιδη. δθεν καί έπεσκήψαμεν αύτφ συνοδικώς μέχρι καί εξα
μήνου άπέχεσθαι οΓνου καί έψητου τετράδα καί παρασκευήν καί γονυκλισίας 
ποιεΐν έπέκεινα τών συνήθων, άπό γης δώδεκα, και έν τφ έξέρχεσθαι τους 
μονάχους εκ της εκκλησίας ποιεΐν μετάνοιαν προς αυτούς καί λέγειν' 
«Συγχωρήσατε μοι τφ άμελητη καί άπροσέκτφ.» ένεδώκαμεν δέ αύτφ 135 
πάλιν εχειν έξουσίαν κανονικάς έπάγειν τάς επιτιμήσεις προς τους υπ' 
αυτόν άπειθεΐς μοναχούς* ει γαρ ούχ υπείκουσι τούτφ εφ αις παρ* αύτου 
επιτάσσονται άπαραιτήτοις δουλείαις της μονής, ώς καθηγουμένφ αυτών 
καί άγρυπνοϋντι υπέρ τών ψυχών εαυτών, πώς αν αυτός έκπληροΐ τά θεά-

109. και πέρι της το θείον 111. cf. Luc. 19,40 118. τών apxt όμηγύρει. 
139. Ebr. 13, 17. 
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140 ρέστα;—ταϋτα παρεκβληθέντα άπό των ημερησίων συνοδικών παρασημειώ-
σεων και τη υπογραφή του θεοφιλέστατου χαρτοφυλακος και τω βουλλω-
τηρίφ του άγιωτάτου ημών δεσπότου του αρχιεπισκόπου 'Εφέσου έπιβε-
βαιωθέντα, έπεδόθη μηνι και ινδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις. 

III. 

Μηνι αυγουστφ έννεακαιδεκάτη, ήμερα Εκτη, ίνδικτιώνος fol, 82. 
τετάρτης, προκαθημένου τοο παναγιωτάτου ημών δεσπότου του 
αρχιεπισκόπου της άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέσου και έξάρχου 
πάσης &σιας κυρ Νικολάου έν τφ τρικλίνφ του Πεντανέμου, 

5 συνεδριαζόντων τη μεγάλη άγιωσυνη αύτου και θεοφιλέστατων 
επισκόπων, του Τράλλεων Ιωάννου, του Βρυέλλων Νικολάου, 
του Άσσοο Ήσα'ιου και τοϋ 'Ερυθράς Μιχαήλ, παρισταμένων 
και θεοφιλέστατων αρχόντων και κληρικών. 

Ό πανιερώτατος μητροπολίτης Μιτυλήνης και έν κυρίφ αγαπητός 
10 αδελφός και συλλειτουργός τη ημών μετριότητι, της λαχούσης αυτόν 

άποικος γεγονώς, οία μη τοΐς λατινικοΐς θελήμασιν υποκυπτειν βουλόμενος, 
και τφ φιλανθρώπφ έλέει του θεοφρουρήτου ημών αυτοκράτορος προσδρα-
μών, φθάνει θεϊον και βασιλικόν πορίσασθαι όρισμόν, διακελευόμενον τη 
ημών μετριότητι, ίνα, οπότε επισκοπή τις άπό τών της καθ' ήμας 

1δ επαρχίας διαφερουσών χηρευσν), τηνικαυτα έν τη τοιαύτη έγκαταστη 
επισκοπή, έπει ουν του της Άνέας επισκόπου της παρούσης απολυ
θέντος ζωής και της ημών μετριότητος αγνοιαν έχουσης τοΟ πορισθέντος 
τφ Μιτυλήνης προστάγματος και συγκαλεσαμένης τους τηνικαυτα παρευ-
ρεθέντας αρχιερείς, Ιδεί κανονικώς ψηφον γενέσθαι επί τη χηρευσάστ) 

2 Ο εκκλησία, και μέντοι και ψήφος προέβη και μήνυμα προς τόν πρώτως 
τεθέντα έντιμότατον διάκονον της άγιωτάτης του θεού Μεγάλης εκκλησίας 
Νικόλαον τόν Καλόγνωμον. και ό πανιερώτατος μητροπολίτης Μιτυλήνης 
έπιδεδημήκει έν τη Έφέσφ τόν βασιλικόν ϋποδείξας ήμΐν όρισμόν, ούτως 
επί ρητοϋ διακελευόμενον 

25 «Πανιερώτατε μητροπολΐτα Εφέσου και εξαρχε πάσης Ασίας, κυρ Νι
κόλαε, επεέ θέλημα έχει ή βασιλεία μου γενέσθαι και τφ μητροπολίτη 
Μιτυλήνης οικονομιαν τινά προσήκουσαν, προς δέ τό παρόν ούχ ευρέθη 

III, 2. προκ παναγιωτάτου ημών δεσπ,... του αρχ. - 4. τάσης 11. θελήμασι 
14. επισκοπή τις 23. ούτω 
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χηρεύουσα τις εκκλησία, ώστε άποκαταστήναι τούτον εν αύτη, διορίζεται 
σοι ή βασιλεία μου, ώς αν άμα τω λεΐψαι μίαν τών υπό την έπαρχίαν σου 
επισκοπών απεντευθεν οικονομήσης έγκαταστηναι 'ζοΰτον έπ' αυτή, ώστε 30 
κατέχειν τούτον αυτήν εις οίκονομίαν αύτου, μέχρις αν θεού δίδοντος έπαν-
έλθοι εις την λαχοϋσαν αυτόν έκκλησίαν οφείλεις μέντοι μηδόλως προτι-
μήσασθαι τινά τών απάντων Ετερον δια γαρ ^τουτο καί ό πανσέβαστος 
σεβαστός και οικείος τη βασιλεία μου Κρατερός κυρ Αλέξιος ώρέσθη παν-
τοίως συνάρασθαι αύτφ, ώστε γενέσθαι κατά την περίληψιν της παρούσης 35 
προστάξεως της βασιλείας μου' ήτις και μετά τό έμφανισθήναι σοι οφείλει 
άντιστραφήναι τφ Μιτυλήνης, ?ν' Ιχη ταύτην εις άσφάλειαν».—τό μη ν ι 
μαίψ ίνδικτιώνος τετάρτης δι'ερυθρών γραμμάτων της βασιλικής καί 
θείας χειρός. 

fol. 32* Του τοιούτου βασιλικού | ορισμού συνοδικώς άναγνωσθέντος, τφ θεο- 40 
προβλήτφ ημών αύτοκράτορι άνεπέμψαμεν τάς ευχαριστίας και ζωήν 
αύτφ έπηυξάμεθα πολυχρόνιον ώς προμηθουμένφ πάντων ημών καί της 
ημετέρας κηδομένφ συστάσεως, και συνδιασκεψάμενοι συνοδικώς, ει δέον 
εστίν έγκαταστηναι τόν Μιτυλήνης έν τη Άνέοι:, μη μόνον τήν εκείθεν εί'σο-
δον έκκαρπουσθαι αυτόν, αλλά καί τα αρχιερατικά δίκαια ένεργεΤν, διέγνω- 45 
μεν τόν μεν Μιτυλήνης προτιμηθήναι εις τό έγκαταστηναι τη τοιαύτη 
επισκοπή κατά τήν περίληψιν τοο τοιούτου βασιλικοί} προσκυνητου ορισμού 
καί ένεργεΐν τά αρχιερατικά δίκαια, καθώς τοις γνησίοις έφεΐται άρχιε-
ρευσιν, άνευ του καθήσθαι αυτόν έν τφ θρόνφ, άναφέρειν δε και τό 
της ημών μετριότητος όνομα έν ταΐς ίεραΤς άγιστείαις, τήν δε προβασαν 50 
επί τφ Καλογνώμφ ψήφον μένειν άνενέργητον. —.ταύτα παρεκβληθέντα 
από τών ημερησίων συνοδικών παρασημειώσεων καί τη υπογραφή του 
θεοφιλέστατου χαρτοφύλακος έπισημανθέντα καί τή διά [uoki^bou σφραγίδι 
του παναγιωτάτου ημών δεσπότου έπιβεβαιωθέντα, έπεδόθη μηνί καί 
ίνδικτιώνι τοις προγεγραμμένοις, έτους εξακισχιλιοστου έπτακοσιοστοο 56 
εικοστού τετάρτου (1216). 

Э. Курцъ. 
Рига, 30 іюля 1904 года. tJ 

40. συνοδικως. ν ω δεοπρ. 49. συνθρονω, sed syllabam συν induxit. 


