
Объ уніатетвѣ императора Мануила 
Комнина. 

Давно и безвозвратно миновало то время, когда Италія съ рим-
скимъ епископомъ во главѣ признавала свою зависимость отъ визан-
тійскаго императора. Право ставить папу принадлежало ромейскому 
императору, но въ XII столѣтіи уже и помину не было о такомъ правѣ. 
Но не отъ «небреженія» византійскихъ царей, какъ говоритъ Киннамъ, 
а въ силу историческаго хода событій Византія потеряла свои держав
ный права на Италію. Поставленіе папы въ Римѣ и вѣнчаніе ими. Карла 
Великаговъ800 году политически и юридически отдѣлили западъ отъ 
Восточной Имперіи и передали его въ руки государей новыхъ сфор
мировавшихся государствъ. Папа занялъ довольно самостоятельное 
мѣсто и могъ по своему усмотрѣнію дружить съ той или другой сто
роной въ своихъ интересахъ. Первые ромейскіе императоры, слѣдо-
вавшіе за эпохою 800 года, не могли не почувствовать нравственнаго 
удара, нанесеннаго достоинству Византіи провозглашеніемъ западнаго 
императора. НикиФоръ и его преемники ограничились однимъ негодо-
ваніемъ по поводу совершившагося Факта, но ничего не могли сдѣлать 
въ смыслѣ возвраіденія правъ на Италію. 

Но шагъ былъ ие полонъ. Отдѣлившись отъ Восточной римской 
имперіи въ политическомъ и юридическомъ отношеніи, Римъ въ томъ 
же столѣтіи ОТДЕЛИЛСЯ и въ церковномъ смыслѣ. Византія въ лицѣ 
патріарха Фотія могла опять только съ горечью обличить Римъ, но 
ничего не могла сдѣлать для сохранепія церковнаго единенія. Вражда 
перешла въ X столѣтіе; въ половинѣ XI вѣка между Восточною и За
падною половинами церкви совершился окончательный расколъ. Папа 
сдѣлался полновластнымъ государемъ, диктовавшимъ свою волю за-
паднымъ королямъ, пріобрѣлъ громадное вліяніе на ходъ жизни средне-
вѣкового Запада, усилившееся еще болѣе со времени крестовыхъ по-
ходовъ, и ему ли теперь была надобность въ заискиваніи у импера
тора Константинополя? До XII вѣка положеніе Вязантійской имперіи 
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было таково, что едва хватало времени и силъ для обороны противъ 
сѣверныхъ, восточныхъ, южныхъ и западныхъ враговъ. 

Нельзя сказать, чтобы эти препятствия были устранены въ цар
ствование имп. Мануила. На востокѣ по прежнему стояли Турки, на 
сѣверѣ Венгры, на западѣ Норманны, на югѣ Сарацины, и почти все 
время Мануилъ воюетъ то съ одними, то съ другими. Предшественники 
его въ борьбѣ съ Западомъ помимо своей обороны вооружали противъ 
непріятеля западныхъ же сосѣдей и такимъ образомъ старались хотя 
отчасти парализовать силу врага. Такъ имп. Алексѣй I Комнинъ бо
ролся съ Робертомъ Гвискаромъ и Боэмундомъ Тарентскимъ. И онъ 
уже повидимому разгадалъ значеніе папской власти, потому что, на
ходясь въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ со стороны Генриха V, онъ 
пытался получить отъ папы Пасхалія II титулъ императора Италіих). 

Большой и дальновидный политикъ, Мануилъ Комнинъ подобно 
своему дѣду также оцѣнилъ значеніе папы какъ центральнаго лица, 
вокругъ котораго группировались итальянскія государства и отъ ко-
тораго во многомъ зависѣло дать тотъ или другой ходъ дѣлу. Разо-
славъ по Италіи своихъ политическихъ агентовъ, заключая брачные 
союзы съ итальянскими государями и наконецъ снаряжая посольства 
въ Италію съ большими деньгами для подкупа себѣ сторонниковъ, 
Мануилъ имѣлъ въ виду одну цѣль — не допустить германскаго имп. 
Фридриха I до занятія Рима и такимъ образомъ сохранить положение, 
которое онъ занялъ въ отношеніи къ римскому папѣ. Надо ли гово
рить, что онъ преслѣдовалъ въ душѣ ту же сокровенную мысль, какую 
лелѣялъ и его дѣдъ, то-есть, также хотѣлъ получить титулъ и корону 
императора Италіи? Надо ли говорить и о томъ, что къ римскому 
папѣ онъ всегда относился покровительственно — дружелюбно, видя 
въ иемъ главное лицо, которое можетъ болѣе всего оказать ему услугу 
въ этомъ Фантастичномъ предпріятіи? Въ этомъ направленіи Мануилъ 
пошелъ даже дальше Алексѣя. Въ угоду папѣ или вѣрнѣе сказать для 
достижепія своего честолюбиваго замысла онъ рискнулъ даже посту
питься самою жемчужиною своей имперіи — самимъ православіемъ,.. 

Блестящій ораторъ и къ тому же діалектикъ, имп. Мануилъ очень 
любилъ богословскіе диспуты. Въ 1156 г., когда возникъ въ Византіи 
богословскій споръ по поводу толкования текста, что воплотившійся 

1) Петръ Діаконъ (I. 4) и Chron. Cas. cap. 46 указаны Дюканжемъ въ примѣча-
ніяхъ къ Киннаму (р. 379 В). Ср. Кар-Herr, Die abendländische Politik Kaisers Ma
nuel,- Norden, Papsttum und Byzanz. 
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Богъ и приносить и вмѣстѣ приносится, императоръ пригласилъ по-
словъ отъ папы Адріана IV, самъ не упустилъ случая вмѣшаться въ 
диспутъ и осудилъ за разномысліе Сотириха Пантевгена, пареченнаго 
патріарха антіохійскаго. Въ 1166 г. онъ опять вмѣшался въ бого-
словскій споръ во поводу толкования текстовъ «Отецъ Мой болій Мене 
есть» и «Азъ и Отецъ едино есма»; наэтомъ соборѣ опять присутство
вали папскіе легаты. Даже по отношенію къ Kopany Мануилъ имѣлъ 
свое собственное сужденіе и конечно изъ политическихъ видовъ ио-
требовалъ однажды уничтожить въ книгахъ анаѳему магометанской 
религіп, чѣмъ привелъ въ немалое смущеніе греческое духовенство. 
Съ новымъ папою Александромъ III (1159—1181) Мануилъ вошелъ 
въ особенно близкія связи и явно покровительствовалъ ему, о чемъ сви-
дѣтельствовалъ самъ папа въписьмѣ къ королю Людовику (1163 г.)1). 
Когда Фридрихъ свергъ Александра, Мануилъ употребилъ все свое 
вліяпіе и успѣлъ возстановить папу на престолѣ. 

Въ 1168 г. Мануилъ отправилъкъ папѣпосломъ севаста Іордана, 
сына Роберта Капуанскаго, и обѣщалъ, что въ случаѣ признанія царя 
единственнымъ императоромъ Италіи Мануилъ готовъ поддерживать 
папу военными силами и деньгами. Вотъ что говоритъ по этому по
воду Бароній: «Въ тоже время Еммануилъ, великій и высочайшій им
ператоръ Константинополя, зная трудности и затрудненія, которыя 
вышеназванный Фридрихъ грозилъ причинить почтенному епископу 
Александру противъ Бога и всякой справедливости, послалъ въ го-
родъ Римъ Іордана, севаста своей имперіи и сына князя Роберта 
Капуаискаго, для помощи и услугъ оному папѣ. И тотъсевастъ придя 
смиренно склонился передъ тѣмъ папою и, принеся къ ногамъ его 
великіе и драгоцѣнные дары, тщательно изложилъ все, что имѣлъ 
по порученію. И между прочимъ содержалось2)... ибоонъутверждалъ, 
что тотъ императоръ хотѣлъ соединить свою церковь... тѣмънеменѣе 
оиъ требовалъ, чтобы, въ виду представившагося справедливаго слу
чая и благопріятнаго для принятія момента, корона римской имперіи 
отъ апостольскаго престола отдана была (ему, Мануилу), такъ какъ 
онъ утверждалъ, что она принадлежитъ не Фридриху Германскому, а 
его (Мануйлову) праву. Для исполнения этого дѣла онъ положительно 
обѣщалъ столько средствъ золотомъ и серебромъ и силы въ храбрыхъ 

1)'Ма si. Concil. coll. XXI. 1022. 
2) Этотъ, какъ и слѣдуюшій, пропускъ въ текстѣ Баронія объясняется безъ со-

мнѣнія умышленною порчею самого документа, пересказываемаго здѣсь кардиналомъ. 
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мужахъ, что (этого) безъ сомнѣнія могло быть достаточным·!,, чтобы 
не только Римъ, но и вся Италія явились къ услугамъ церкви и къ 
возстановленію ему церковной короны. Хотя эти слова и показались 
ему (папѣ) слишкомъ тяжелыми и нуждались во многомъ размышленіи, 
однако показалось полезнымъ, чтобы, по скоромъ обсужденіи вопроса 
со своими братьями, послать со своей стороны съ вышеназваннымъ 
Севастомъ къ императору епископа Остіенскаго и кардинала свв. 
Іоанна и Павла для переговоровъ объ этомъ дѣлѣ» г). 

Не находя свидѣтельствъ у византійскихъ писателей по этому важ
ному вопросу, проф. В. Н. Карповъ въ русскомъ переводѣ Киннама 
сдѣлалъ примѣчаніе въ томъ смыслѣ, что разсказъ Баронія «очевидно 
пристрастенъ» (стр. 254). Но что Киннамъ не упомянулъ о такомъ 
странномъ шагѣ Мануила, какъ готовность припятія уніи; понятно 
само собою, такъ какъ этотъ историкъ умалчиваетъ о темныхъ сторо-
нахъ его царствованія; что же касается до Никиты Хопіата, то онъ 
хотя прямо и не говоритъ о желаніи Мануила надѣть на себя корону 
Италіи, но замѣчаетъ: «Ромеи осыпали его насмѣшками за то, что онъ 
по самолюбію питаетъ несбыточныя желанія, простираетъ взоры на 
края земли, дѣлаетъ то, на что можетъ отважиться только горячая, на 
все готовая голова, далеко выходить изъ границъ, установленныхъ 
прежними царями, и безъ всякой пользы тратитъ деньги» а). Но что 
Мануилъ, перебивая корону у Фридриха, тѣмъ самымъ дѣйствительно 
готовъ былъ поступиться православіемъ, которымъ онъ не имѣлъ 
права располагать, на это мы имѣемъ въ настоящее время издаваемый 
здѣсь подлинный актъ. 

Этотъ актъ есть «Разговоръ» царя Мануила съ новымъ патріар-
хомъ Михаиломъ Анхіаломъ, записанный повидимому секретаремъ 
патріаршаго синода. Михаилъ, судя по его прозванію ( 'Αγχιάλου), 
былъ или уроженцемъ, или епископомъ г. Анхіала и за глубину свопхъ 
познаній въ каноническомъ правѣ имѣлъ почетный титулъ «ипата ФИ-
ЛОСОФОВЪ»; возведенъ на патріаршій престолъ въ 1169 (прежде ду
мали: 1167) году и скончался ок. 1177 года. Любопытнымъ представ 
ляется здѣсь то, что этотъ новый натріархъ менѣе, нежели кто либо 
изъ его предшественниковъ склоненъ былъ идти на какія либо уступки 

1) Baron iu s. Annales ecclesiastici. Lucae 1746, XIX. 260. Въ Acta Alexandri no 
17 Бароній относитъ это событіе къ 1166 г., но уже Pagi исправилъ неточность. Дю-
канжъ (прим. къ Киннаму, р. 379 В) и Muralt (II. 188) слѣдуютъ однако Баронію. 

2) Ni cetas, I. 265 В. 
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Риму и прямо заявлялъ, что онъ скорѣе предпочтетъ магометанъ, не
жели латинянъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова ученый и большой 
знатокъ каноновъ 1). Благодаря его стараиіямъ Вальсамонъ привелъ ихъ 
въ порядокъ. Такимъ образомъ въ 1169 г, столкнулся діалектикъ-бого-
словъ со строго православнымъ канонистомъ. 

Выписки изъ этого «Разговора» были впервые сдѣланы извѣст-
нымъ греко-уніатомъ Львомъ Алляціемъ еще въ XVII вѣкѣ 2); на 
нихъ ссылался уже кард. Гергенретеръ, а равно собиратели каноновъ 
Ралли и Потли (V, lOOj, сущность Діалога изложена архим. ПорФи-
ріемъ Успенскимъ въ его «Бесѣдахъ патр. Фотія» 8) по открытому 
имъ Аѳоно-Иверскому списку. О другихъ спискахъ говорено А. И, 
Паппадопуло-Керамевсомъвъ «Byzantin. Zeitschrift» В. VIII S. 665— 
667. Въ настоящее время мы предлагаемъ полный текстъ его по ру 

1) Въ Погодинскомъ Номоканонѣ 254, XIV—XV в., f°, л. 175 об. читаемъ: «Еще 
патріарха Михаила Анхіала: мирскыя саны или владачьлсскаа дѣйства или печалов-
ничьства причьтникомъ повелѣваж не въспріемати». Περ\ γάμου δύο αδελφών μετά 
ανεψιάς της γυναικός 'Ιωάννου χα: θυγατέρος αύτου ες ετέρας γυναικός, ήτοι Θεοδώρας 
( ' Ρ ά λ λ η και Π ο τ λ ή , V, 100). 2ημείωμα συνοΕικον διαλαμβάνον παρομοίως τω ίερε? και 
τω διακονώ κα\ τω αναγνώστη και πάντα ίερωμένον άπέχεσθαι της ενεργείας των κοσμι* 
κών ¿φφικ'ιων καΐ των δουλειών ( Τ αλλ η και ПотХђ, Ι, 159). Ό ιερωμένος έκωλύθη δια 
σημειώματος συνοδικού επί της εφημερίας του άγιωτατου εκείνου πατριάρχου χυριου Μιχαήλ 
του 'Αγχιάλου συνάπτεσθαι νομίμως γυναικι συγγενεΤ ούση τη δια δεσμωτικών μόνον 
έγγραφων κατεγγυηθείση τούτω και μή φθασαση λαβείν μ νηστείας ευχήν μετ 'αύτου, 
ή ώς θανούση, ή ως έτερω συναφθε'.ση εκ μεταμέλου άνδρί, ει μήπω ταύτην έςαετή ουσαν 
ο θάνατος ήρραβωνίσατο. έ'δοξε γαρ τη συνοδω μετά εξαετούς γυναικός έπιθυμίαν φθοράς 
μή μεσολαβεΐν, δε έπι λαϊκών ού κρατήσει μονοί γαρ ο'ι του βήματος μιας γυναικός 
και της αυτής παρθένου άνδρες ¿φείλουσιν ονομαζεσθαι, και αύτο ι της αυτής είναι καταστά 
σεως (1,292). Ό άγιώτατος πατριάρχης κύρος Μιχαήλ, την μεν κατά β»αν γενομένην άπόκαρσιν 
ώς μηδέ γενομένην λογιζόμενος, έδικαίωσε συνοδικώς τον έπίσκοπον, και μάλλον ώς μηδέ 
άναγκαζόμενον όλως μετά των μοναχικών έμφανισθήναι. El γάρ, φησιν, έβλεπε τούτον 
μετά των μοναχικών παρισταμενον, ούκ αν αύ-uòv άπεκατέστησεν, ώς καταδεξάμενον τό 
γεγονός* οτε, και τίνων ειπο'ντων, οεκτάς είναι τάς περιστατικάς άποκαρσεις, αυτός διέγνω 
τήν κατά βίαν άπόκαρσιν μή είναι περιστατικήν, άλλα τήν δια νόσον. και τήν μεν άποκατά-
ττασιν ούτως έποιήσατο μετά σημειώματος, τον δέ έπίσκοπον, ώς όλιγωρήσαντα, και εαυτόν 
δικαιώσαντα, καιρικής άλειτουργησίας έπιτιμίω υπέβαλε. Και άλλοι δε πολλο ι κατά βίαν 
περιτμηθεντες παρά Άγαρηνών, και άλλα τινά πεποιηκοτες ή και παθόντες ασεβή, μετά 
εξομολόγησιν καθαράν και προσήκουσαν μετάνοιαν, πάρα τη εκκλησία εδέχθησαν, και δι' επι-
τιμίων έθεραπεύ{)ησαν (III, 27—28). Ό πατριάρχης κύρος Μιχαήλ, ó γεγονώς ύπατος τών φι
λοσόφων, ελεγεν, ¿φείλειν καθαιρεΐσθαι τον τοιούτον ιερέα, κατά τους κανόνας τους διοριζο
μένου; καθαιρεΤσθαι τους παρ' ένορίαν ένεργουντας Ίερατικόν τι και τους παραβάτας τών κα
νόνων (III, 315). Если мы къ этому нрибавимъ еще неизданную рѣчь Михаила Анхіала, 
обращенную к ъ имп. Мануилу Комнину при полученіи имъ титула ύπατος τών φιλο
σόφων (cod. Baroce. 131, s. XIV, ср. K r u m b a c h e r , GBL2 S. J74, 476) и Τόμος τής προς 
τον βασιλέα κυρ Μανουήλ εγγραφής τών τότε αρχιερέων (Α. П а в л о в ъ въ «Виз. Врем.» 
И, 388—393), то исчерпаемъ, кажется, все литературное наслѣдіе этого патріарха. 

2) L. A l l a t i u s . De ecclesiae occidentaHs atque orientalis perpetua coasensione libri 
tres. Coloniae Agrippinae 1648, p. 526—527, 555—558 и пр. 

3) Спб. 186i, стр. 96 — 98. 
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копией Аѳонской лавры св. Аоанасія (I 120, XVII в., f. 45 v. — 52) 
съ разночтеніями изъ рукописи Аѳоно-Діонпсіатскаго монастыря 
(Ля 274, XVII в., f. 81 — 95) и изъ изданныхъ отрывковъ Алляція. 
Текстъ его во мпогихъ мѣстахъ певразумителенъ, ибо является повп-
димому только неудачнымъ сохраненіемъ недошедшаго оригинала. 

Діалогъ этотъ очень интересенъ тѣмъ, что живо характеризуетъ 
малоизвѣстную личность этого выдающагося патріарха—гордаго, не-
иреклоннаго и даже запальчиваго. За три столѣтія церковной вражды 
въ Византіи накопилось много горючаго матеріала, ожесточило сердца 
православныхъ и пріучило ихъ ко всякимъ рѣзкостямъ по отношенію 
къ римскому папѣ и римскому христианству. Ученый человѣкъ и великій 
канонистъ, патр. Михаилъ Анхіалецъ не постѣспился выразиться, что 
папа вопиешь (άπόζων) нечестіемъ, что лучше подпасть подъ иго му
сульмане нежели латинянъ. Послѣднее крылатое слово, на которое 
самъ ими. Мануилъ не нашелся что отвѣтить, сдѣлалось можно сказать 
классическимъ. Отстаивая православіе противъ посягательствъ Рима, 
такія лица, какъ Маркъ Ефесскій и Лука Нотара въ XV вѣкѣ, громко 
провозглашали этотъ тезисъ Анхіальца; раздѣляется онъ и нынѣ 
православною церковію. Но возвращаемся къ Діалогу. 

Въ 1169 г., какъ результатъ поѣздки Іордана, въ Византію на-
ѣхало много латинскихъ епископовъ и «братьевъ» *), желавшихъ сое-
диненія церквей и требовавшихъ не болѣе не менѣе, какъ уступки 
папѣ первенства, права верховнаго суда и поминанія имени его въ 
греческихъ церквахъ. 

Когда по этому поводу имп. Мануилъ явился въ синодъ, освѣдом-
ленный въ дѣлѣ новый патр. Михаилъ встрѣтилъ его вопросомъ (1): 
Что это такое? Любопытенъ отвѣтъ царя: Я ищу мира и радѣю о 
соедипеніи христіанъ, полагая, что это не неумѣстно, и не выходя 
изъ предѣловъ вѣроятнаго; я хочу изслѣдовать то, что своимъ исправ-
леніемъ не только не приноситъ никакого нареканія, но прямо вызы
ваешь великую похвалу; я думаю, что не слѣдуетъ видѣть церковь раз-
дѣленною, о чемъ и пророкъ со скорбію взывалъ: раздѣлилась гора 
отъ маслинъ и великій хаосъ посреди, и иѣтъ никого, кто бы потру
дился о ихъ сближеніи. На это патріархъ замѣтилъ (2), что одиѣ 
вещи представляются такъ, какъ есть, въ настоящемъ видѣ, другія 
же только кажутся истинными; такъ и миръ, носредствомъ котораго 
нѣкоторыя лица стараются радѣть о соединеніи, не болѣе чѣмъ по-

1) cppspicov, то-есть fratrum, Братья или Рыцари храма (Тампліеры). 
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средствомъ войны, вводить и раздѣляетъ ие менѣе, чѣмъ соединяете 
Царь понялъ намекъ на себя и спросилъ: почему же погрѣшаетъ про-
тивъ догматовъ тотъ, кто не уклоняется отъ отеческихъ преда-
ній и каноновъ, а только хочетъ удѣлить папѣ первенство и право 
верховнаго суда для возстановленія единомыслія? — Исполать тебѣ 
за такія слова! воскликнулъ патріархъ (3); но знай, что пикто 
другой, ни во что вмѣнившій божественное, болѣе папы не отлу
чается церковными канонами; кто сознается, что онъ къ твоему вели
честву относится надменно, развѣ онъ будетъ твоимъ другомъ? Что 
же нужно говорить о Богѣ, который вѣдь не смотритъ милостиво на 
тѣхъ, которые къ Нему относятся надменно? Потребованію царя, па-
тріархъ надменность папы въ отношеніи къ Богу пояснилъ такъ (7—8): 
если бы полномочный стратигъ, посланный въ Сицилію или въ другое 
мѣсто для выполненія твоихъ приказаній, забылъ о поручении, поступилъ 
бы тамъ совершенно наоборотъ и допустилъ враговъ одолѣтьромеевъ,— 
что бы ты сказалъ о такомъ поступкѣ? Не есть ли это надменность 
по отношепію къ коронѣ? Такъ и итальянскій народъ: ему ввѣрено 
храненіе евангельскихъ заповѣдей, но онъ вмѣсто Христовыхъ догма
товъ вводитъ свои, противные благочестію. Патріаршій синодъ одоб-
рилъ это, замѣтивъ, что невозможно что-либо сказать противъ этого. 
На вопросъ царя (9): прерывая связи съ «братьями», не боишься ли 
ты божественнаго возмездія? Патріархъ отвѣтилъ отрицательно, ука-
завъ при этомъ па итальянцевъ, что Господь не отпустить тѣмъ, кто 
хулитъ на Св. Духа. Когда императоръ упрекпулъ патріарха въ его 
новшествахъ (10), въ томъ, что онъ вводитъ новые каноны, Михаилъ 
съ живостью отвергъ обвиненіе. Царь просилъ уступить папѣ право 
первенства (11), патріархъ отвѣтилъ вопросомъ: какъ неправославный 
сталъ бы судить о православномъ? Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ съ 
обѣихъ сторонъ, на просьбу царя объясниться (14), патріархъ ска
залъ: сзывавшіе соборы заботились не только о томъ, чтобы выяс
нить истину и православные догматы благочестія, но и о томъ, что 
было имъ продиктовано благодатью св. Духа; кто, имѣя книги въ ру-
кахъ, назоветъ папу судьею, разъ каноны не позволяютъ этого? Опасно 
ошибаться во мнѣніи о св. Духѣ. Далѣе Мануилъ началъ было гово
рить (15): вотъ ты сказалъ: кто будетъ имѣть общеніе съ прелю-
бодѣемъ, тотъ удаляется отъ благочестія...—A тебѣ это не кажется? 
прервалъ его патріархъ. Либеральный царь отвѣтилъ конечпо отри
цательно (16 — 17). Тогда Михаилъ сказалъ слѣдующее: Іоаннъ 
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Предтеча, обличая прелюбодѣя, потерялъ голову; священники за 
прелюбодѣйство лишаются сановъ; папа — не архіерей, онъ лишенъ 
архіерейской славы, онъ — мірянинъ, освященный другими, но самъ 
другихъ (пресвитеровъ, діаконовъ) не освящающій; тѣмъ болѣе опъ 
не судья ихъ, ибо отпускать таковымъ ошибки и снисходить къ погрѣ-
шающимъ я счелъ бы высшимъ сумасшествіемъ; я знаю, что всѣ, со
бравшееся здѣсь (вѣроятно, въ столицѣ), имѣютъ умъ, быть можетъ 
имѣетъ умъ и названный учитель неправославныхъ; онъ—не пастырь, а 
овца, нуждающаяся въ исцѣленіи. Царь заговорилъ объ оипортунизмѣ 
(18 — 20), о томъ, что и въ божественныхъ дѣлахъ надобно приспо
собляться къ обстоятельствамъ а). Патріархъ отвѣтилъ ему: такъ дей
ствуешь ты; но Василій Великій установилъ не разрушать отеческихъ 
правилъ приспособленіемъ къ обстоятельствами, итальянцевъ надо пе 
судить, a отдѣлиться отъ нихъ: они всѣ вмѣстѣ не стоютъ вниманія, 
и самими догматами имъ назначенъ жалкій конецъ; если кто будетъ 
грозить имъ отсѣченіемъ, они сами въ свою очередь будутъ грозить 
болѣе; безумное дѣло, когда голова старается властвовать надъ всѣмъ; 
кто, отвергшись Христа, призналъ бы папу главою себя,—папу, во 
няюгцаго нечестгемъ? Въ дальнѣйшемъ патріархъ называетъ самого 
ап. Петра (21) «не болѣе какъ только учителемъ вселенной»2). Прежде 
Рима, говоритъ онъ, первенство принадлежало патріарху антіохійскому, 
или іерусалимскому (ибо въ Іерусалимѣ Христосъ ходилъ своими сто
пами); итальянцы были правильно анаѳематствованы и включены въ 
число еретиковъ, хотя предстоятели православныхъ, много старавшіеся 
о иаказаніи, не назвали ихъ вообще еретиками. На вопросъ царя (22): 
но вѣдь итальянцевъ такъ (еретиками) назвали ложно? Патріархъ от-
вѣтилъ: наоборотъ, истинно, ибо ересью именно и называется владѣніе 
тѣмъ, что нужно удалить, и пе слѣдованіе тому, что утверждено 
церквами; а итальянцы это и сдѣлали. — А ты аиаѳематствовалъ бы 
ихъ? спросилъ царь (23). Изложившее опредѣленія соборовъ, отвѣ-
тилъ патріархъ, и до меня анаоематствовали «всякаго, кто осмѣлится 
прибавить что-либо къ Символу, или убавить изъ пего»,, а латиняне 
именно и прибавили. Побѣжденпый императоръ уклонился несколько 
въ сторопу. Но прибавивъ къ Символу, сказалъ онъ (24), они вѣдь 

1) Такую мысль объ οικονομία въ нѣкоторыхъ случаяхъ раздѣлялъ и защищалъ 
и такой строгій ревнитель благочестія какъ св. Ѳеодоръ Студитъ. 

2) Но ср. тропарь св. ап. Петру и Павлу: 01 των αποστολών πρωτόθρονοι καΐ тгј; 
οικουμένης διδάσκαλοι, кондакъ: ή κορυφή τών αποστολών и наконецъ въ службѣ: oí 
θβοκήρυκες πρωτοστάτα:, κορυφαίοι, Πετρε κορυφαίε των ένδοξων αποστολών, и пр. 



342 ОТДЬЛЪ I. 

ничего не прибавили къ евангелію? Михаилъ впрочемъ легко отнари-
ровалъ этотъ ударъ. Эго, отвѣтилъ онъ, оправдываетъ Арія, который, 
надмеваясь падъ Сыномъ, правильно училъ объ Отцѣ, но отсюда выте-
каетъ не слава, a безчестіе. На въ сущности совершенно правильную 
мысль царя (26): анаѳематствующіе всякую ересь не худо дѣлаютъ, 
если и ошибутся въ словахъ, патріархъ возразилъ: если бы они не 
знали безсмыслйцы, я и самъ простилъ бы; но если обличаемые не 
исправляются, я не снимаю порицанія; безполезно вырывать корень, 
но не прилично гнушаться и вѣтвей; по твоему, иконоборцы дѣ-
лалп хорошо: уничтожая иконы, они избѣгали какъ зла — безчестія 
по отиошенію къ первообразу; но несравненно хуже, чѣмъ пренебре
гать иконы, это — хулить первообразъ. На вопросъ царя (27): а кто 
точно знаетъ, прибавили ли опи (къ Символу Вѣры), а не съ самаго 
начала такъ приияли? Патріархъ съ запальчивостью отвѣтилъ: италь
янцы лгутъ безстыдно, прибавка ихъ (къ Символу Вѣры) ложная, 
присные рабы злословятъ на Владыку; какъ же это такъ, что Сим-
волъ Вѣры намъ-грекамъ переданъ такъ, а итальянцамъ — иначе? 
Императоръ не выдержалъ и вѣроятно со стономъ въ голосѣ восклик-
нулъ(28): но пощади насъ, прошу, пощади все войско! Ктоперечтетъ 
города и страны, которые мы потеряли по причинѣ церковныхъ несо
гласий? Однихъ мы лишились изъ-за итальяпцевъ, другихъ изъ за дру-
гихъ безбожныхъ! О, какъ тиранствуютъ приверженцы Магомета, по
пирая христіанскую вѣру, разверзая пасть на Спаса Христа, a нынѣ без-
стыдпо обрушившіеся и на честный крестъ Его! Прекрасные храмы, 
какъ это всѣ знаютъ, обращены ими въ кумирни. Не лучше ли соглас-
ІІЫМЪ пожертвовать чѣмъ-либо, а совершенно несогласнымъ уничто
жить несогласие, нежели чтобы отстоящіе отъ нихъ легко вошли съ 
ними въ общеніе? Патріархъ и здѣсь не сдался, напротивъ отвѣтилъ 
императору категорически: лучше пренебречь тѣломъ, нежели душою. 
Если владѣютъ нами безбожные, мы вреда не имѣемъ; а если согла
симся (съ итальянцами), мы страшно пострадаемъ въ догматѣ; будетъ 
для видимости владѣть мною агарянинъ—мысленно не встрѣтится мпѣ 
итальяпецъ. Первому я не исповѣдуюсь. хотя и подлежу ему, апринявъ 
согласіе въ вѣрѣ съ итальянцемъ, я отдалюсь отъ моего Бога, котораго 
послѣдиій преслѣдуетъ*). Самъ Мануилъ не нашелся возразить па-
тріарху (29). Въ дальнѣйшемъ Михаилъ замѣтилъ (30): еретичествуетъ 

1) Уніатъ Алляцій по этому поводу замѣчаетъ (р. 558): «quin imo impie asserit (патрі-
архъ), melius esse tyraunidi Turcarum, quam latinorum haereticorum dominatui subdL 
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всякій, кто принимаетъ еретичествующаго, и каноны говорить: ne про
тивостой и ne упоминай объ итальянцахъ, какъ о недавно еретичествую-
щихъ. На новый вопросъцаря (31, ср. 21—23): почему же итальянцы 
не названы еретиками? Патріархъ отвѣтилъ: изъ за приспособленія къ 
обстоятельствамъ и потому, что не было созвано собора. На замѣчаніе 
царя (32): греки принимаютъ апостольскіе каноны, а итальянцы от-
вергаютъ ихъ, Михаилъ отвѣтилъ, что отцы собора разъяснили это, 
почему итальянцевъ необходимо остерегаться. Царь Мануилъ снова 
уступилъ патріарху, сказавъ (33), что отселѣ онъ будетъ воздержи
ваться отъ нихъ, какъ отъ змѣгіна яда, и этими словами очень обра-
довалъ патріарха. Онъ еще спросилъ Михаила(34), почему патріархъ 
Фотій имѣлъ общеніе съ итальянцами? И Анхіалецъ иосиѣшилъ разъ
яснить императору: мы снисходимъ, что Фотій ошибался, но итальянцы 
ни въ чемъ не могутъ быть оправданы, такъ какъ они потомъ скло
нились къ ереси. Мы хвалимъ православнаго и ненавидимъ инославнаю; 
полезное принимаемъ, отъ неполезнаго отвращаемся; отъ безбожныхъ 
и дурно мыслящихъ итальянцевъ надобно отвращаться. Они начер
тали символъ вѣры къ папѣ и ко всѣмъ тремъ патріархамъ и испо-
вѣдали, что ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, а вотъ папа именно 
π дерзаетъ на прибавки. — Доселѣ разговоръ царя и патріарха. — 
Заключительное слово было предоставлено синоду, который сказалъ, 
что посланіе папы Льва изъ Рима—столпъ православія и нынѣ; стол-
иомъ православія синодъ назвалъ и рѣчи патріарха, закончивъ свое 
слово похвалою имп. Маиуилу и патр. Михаилу. 

Уніатская затѣя пмп. Маиуила такимъ образомъ неимѣлауспѣха. 
Но уступивъ патріарху въ этомъ вопросѣ, Мануилъ потребовалъ 
уступки и со стороны Анхіала. Когда въ 1170 г. у царя родился 
порфирородный сынъ Алексѣй, Мануилъ настоялъ, чтобы патріархъ 
со своей стороны санкціонировалъ составленный Комниномъ текстъ 
присяги, которую должны были дать всѣ архіереи какъ самому царю, 
такъ и его наслѣднику престола — для обезпеченія династическихъ 
интересовъ. Такъ, какъ кажется, надо представлять себѣ неожидан
ное появленіе упомянутаго выше Τόμος^ патр. Михаила. 

Издаваемый текстъ «Разговора» вомногихъ мѣстахъ довольно тем
ный и непонятный, что вѣроятно произошло отъ разныхъ иногда не-
удачныхъ сокращеній подлинника. Но неудовлетворительность перваго 
опыта безъ сомнѣнія повлечетъ за собою новое, болѣе правильное 
изданіе «Діалога», котораго мы въ правѣ ожидать отъ западной науки. 

ВнзантіЛсБІіІ Врѳмонннвъ. g 



344 ОТДѢЛЪ I. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

δν έποίησεν ό άγιώτατος και σοφώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως1 

κυρ Μιχαήλ ό 'Αγχιάλου προς τον πορφυρογέννητον βασιλέα κυρ2 Μανουήλ 
τον Κομνηνόν περί της των Αατίνων υποθέσεως, δτε izoKkoì των υπό τον 
πάπαν 8 αρχιερέων και επισκόπων και φρερίων εις τήν Κωνσταντινούπολη 
κατέλαβον, των εκκλησιών ζητουντες τήν ενωσιν και μηδέν τι 4 έτερον 
από των Γραικών5 απαιτούντες,6 ή παραχωρήσαι τω πάπα τών πρω
τείων7 και8 της έκκλήτου, δοοναι δέ τούτω και τό9 μνημόσυνον. 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. Τίνα ταύτα, θειότατε βασιλευ; 
ΒΑΣΙΑΕΥΣ. Τίνα ταύτα; τήν ειρήνην επιζητώ και τών από Χρίστου 

καλουμένων επισπεύδω τήν ένωσιν, ουκ άτοπα τίνα προβαλλόμενος, ουδέ 
του10 εικότος πόρρω φερόμενος, αλλ' εκείνα θέλων n μετέρχεσθαι, α κατη-
γορίαν ούδεμίαν μέν, έπαινον δέ μέγαν12τοΤς κατορθώσασι προξενήσου-
σιν ουδέ γάρ δέον ηγούμαι τήν έκκλησίαν διηρημένην περιοραν, δπερ οιμαι 
και τις τών τζροοΎΐ^ν περιπαθώς άποκλαιόμενος άνεφθέγγετο, διηρέθη 
λέγων τό όρος τών Έλαιών και μέγα χάος τό μεταξύ, και ουκ εστίν 
ουδείς, όστις έργάσαιτ'άν 13 τήν συνάφειαν. 

ΠΑΤΡ. Έκεΐνο δή τούτο της παροιμίας όρώ, άλλα μέν όντα της 
αληθείας14 τά πράγματα, άλλα δέ δοκουντα τυγχάνειν, ti τις ου σκο
πεί κατ' άκρίβειαν και βρωμάτων ή και πομάτων ουδέν διενηνοχότα, εσω-
θεν μέν κρυπτόντων τό δηλητήριον, εκτός δέ και' τι γλυκάριον15 έπιδει-
κνύντων και ούτω τών μή προσιεμένων τά της τρυφης νουνεχώς τω ήδεΐ 
μέν κλεπτόντων τήναίσθησιν, τψ μή φαινομένω δέτου κάκου καταγόντων 
τούτους εις θάνατον ή και φαρμάκοις παρεοικότα ουκ ευθύς τήν βλάβην 
άναδιδουσιν, αλλ' εις16 τό μέλλον άποτηρουσι και μετά καιρόν τήν λύμην 
έπάγουσιν. ίσως γαρ αν τις υπολαμβάνη καν τοΤς παροϋσι προς τό μηδέν 
άνοιας παρέχειν17 και μεγάλην συνεισφέρειν18 τήν λυσιτέλειαν έχει δέ ώς 
ετέρους αν τις παρακύπτειν θέλη βαθύτερον και μή κατοπτεύειν μόνον τήν 
έπιφάνειαν. ή τε γάρ ειρήνη19, δι' ην σπουδαστέον ^obpyov άξιουσί τίνες, 
ου μάλλον ή20 μάχην εισάγει, διαίρει τε21 ούχ ήττον ήπερ ένοΤ22 ου μόνον 

1 om. D. 2 κυριν D. 3 τω πάπα D. 4 om. D. 5 ά. τ. γ. om. L. 6 άπα-
τουντες L. 7 τά πρωτεΤον Ib. 8 add. το Ib. 9 om. το L. 10 τους L. 
11 θέλω L. 12 μέγα D, μεγάλον L. 13 τ., ν L. 14 τα?ς άληθε'ιαις D. Ιδγλυ-
κάζων D. 16 ες D. 17 παρέχει D. 18 συνεισφέρει Β. 19 την τε γαρ ειρή
νην D. 20 add. τήν D 21 οιαιρεΤ τε' L, διαιρείται D. 22 ένεΤΙ,. 
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απ' αλλήλων τους πνευματικούς αδελφούς, αλλ7 ήδη και τών άγιων και 
του δεσπότου Χρίστου'και περί αυτά τό σέβας οί τά τοιαύτα έπιχειρουντες * 
σφαλήσονται. 

ΒΑΣΙΛ. Πώς δ' αν τις (είπε) και παραβλαβείη τι τών ορθών δογ
μάτων κατ' ουδέν άφιστάμενος, μηδέ τών πατρικών παραδόσεων ουδέ τό 
οιονουν έναλλάττων, μηδέ τών κανόνων ουκ άντεχόμενος 2, μόνων δέ τών 
πρωτείων και της έκκλήτου τφ πάπα παραχωρών, ίνα προς όμόνοιαν έπ-
αγάγη και προς ειρηναίαν σύμβασιν έφελκύσηται; 

ГЈАТР. Ώς ευ γέ σοι τούτων τών λόγων άΧΚ ουκ αν ειποις 3. 
ώς συνίστασθαι δύνανται' τών γαρ εναντίων τα άμεσα άπεΐναι μεν 
ίσως έκδέχεται3 και άμφότερον4, παρεΐναι δέ ουκ αν έξέσται ποτέ ανάγκη5 

γαρ πάσα θάτερον οί'χεσθαι. ή τοίνυν τάς πνευματικάς ζουλού διατυπώσεις 
παρατηρεΐν6 και öv έκεΐναι7 κατακρίνουσιν άποστράφηθι, ή τον υπ' αυτών 
δεδιωγμένον παραδεξάμενος γνώθι τά θεία παρ' ουδέν θέμενος. ουδείς δ' 
αν άλλος μάλλον του πάπα παρά τών κανόνων τών εκκλησιών8 έξωστρά-
κισται. ή τις αν (είπε) τον άποδυσπετουντα του χράτους και προς τήν σήν 
μεγαλειότητα καθυβρίζοντα ου κακώς πράττειν ομολόγων, προς δέ τό 
εκείνου μέρος τιθέμενος σος φίλος έσται και τοις ευγνωμονοϋσι συναρίθ-
μιο; γένηται; είδε συ θνητός γεγονώς (φήσεις9 γάρ που τους προσκολλω-
μένους τοις άποστάταις άποδιώκειν),Ι0 τι χρή λέγειν περί θεοο, δς ουκ αν 
ί'λεων έφορα τοΐς συγχωρουσι τοΐς εις αυτόν υβρισταΤς; 

ΒΑΣΙΛ. Ουκοϋν εκείνοι προς τό θεΤον υβρίζουσι; 
ΠΑΤΡ. Και πάνυ μέν ουν. 
ΒΑΣΙΑ. Ή б' Οβρις οία; 4. 
ΠΑΤΡ. Μεγίστη και ης ουκ αν ευρήσει τις χείρονα. 5. 
ΒΑΣΙΛ. Τί δέ ουχί και ήμΐν ταυτην άποκαλυψειας; 
ΠΑΤΡ. Προθυμως. 6. 
ΒΑΣΙΛ. Λέγε λοιπόν' και11 γαρ ασμένως άκουσομαι, χαρίζοιο δ'αν 

και τω θείφ τφ μή είδότι μέχρι του νυν τους εχθρούς εκείνου παρα-
δηλών. 

ΠΑΤΡ. "Ερομαί σε τοίνυν βραχύτερον12, συ δέ μοι δός13 τήν 7. 
άπόκρισιν. άνήρ τις τών τα μέγιστα παρά 14 σου στρατηγός αυτοκρά
τωρ εις15 Σικελίαν ή άλλαχοϋ που τετίμητο τών σών πάντως όφείλων 
προσταγμάτων έξέχεσθαι ό δέ τά έκείσε καταλαβών του δεδωκότος τήν 

1 τοΤς τοιούτοις έπιχειρουσι D. 2 άπεχομενος D. 3 ενδέχεται Τ>. 4 αμφότερα D· 
5 αγάπη L. 6 διαπαρατηρεΓν D. 7 εκεΤνα D. 8 εκκλησιαστικών D. 9 φησει D. 
10 αποδιώκεις D. 11 το L. 12 βραχύτατα D, 13 om. L. 14 περί L. 
15 ες D. 

9* 
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έξουσίαν1 έπιλαθόμενος (αυτός οϊσθας σύ)<ού> τα βουλητέα πάντα 2 ποιεί8, 
εξ εναντίας διαπραττόμενος και μ-ηδέν ή μικράτων σων θεσπισμάτων επι
στρεφόμενος. εντεύθεν δε άρα και4 τοΐς έχθροΤς υπήρξε των Τωμαίων 
περιγενέσθαι και των έκεϊσε πάντων την αρχήν κατακτήσασθαι* τί γοϋν 
σοι λογιστέα5 περί του πράγματος; ουχ ύβρις άτεχνώς ταύτα τοϋ της 
αρχής διαδήματος6; 

ΒΑΣΙΛ. Τί λέγεις; ύβρις; αλλ' δτι κάκιον επάγε* πώς δ'άν άρμόζοι7 

προς το προκειμενον; 
8. ΠΑΤΡ. Λεχθήσεται δη 8. το γένος των 'Ιταλών, όπόσον καθοραται 

τοϋ βήματος, ί'σασι πάντες όπόσον9 τών του θεού ευαγγελικών κε
λευσμάτων χρεωστειται έχειν την παρατήρησιν. άλλα τούτο ηροντίζον10 

βρα/έα τών τοϋ Χρίστου άντεισάγει τά έαυτοϋ και δόγματα τίνα παρεισ-
φερει της εύσεβε ίας αντίμαχα, μηδέ τόπαράπανέρυθριών. εις λόγους11 μεν 
τοϋ12 σωτηρος παραβαίνειν κεκινδυνεύκασι, λόγους δη τοϋ θείου παραχα-
ράττουσι πνεύματος* τά γαρ τών πατέρων τοϋ πνεύματος, έπεί και συν
εργεία τοϋ πνεύματος ώσπερ αν ει τι διορθοϋν έδει13 τον της σοφίας 
δημιουργόν ο καί χαμαιζήλοις άνθρώποις κατά τών δεσποτών τολμαν 
άπηγόρευται. της δε τοιαύτης φήμης διαδοθείσης άπανταχοϋ καί τών ανό
μων νομίμων κραταιωθέντων έπι πολύ, δσα (οία?) τις νόσος14 εύπετώς με-
ταπίπτουσα κάκ τών εχόντων άλλοις έπεισπηδώσα κατά μετάδοσιν τω πα-
λαιτάτω της κακίας δημιουργφ ουκ okíyov ¡χίρος άποκερδαίνειν της 'Ιτα
λικής Εκκλησίας15 έγένετο, καθάπερ καί τισι λύκοις, οπότε16 τών ποιμένων 
το αμελές εις φθοράν παραπέμπει τά θρέμματα, εις κόρον έπαπολαύειν 
έξέσται17 τών ριπτομένων18 κρεών. πώς γοϋν ουχ ύβρις ταϋτα θεοϋ, άντι-
νομοθετεΐν πειρασθαι ταΐς αύτοϋ19 διατάξεσι και ους αυτός έξηγόρασεν 
υπό δουλείαν άγειν της πλάνης και της ελευθερίας άλλοτριοϋν, και ταϋτα 
μηδ' απλώς ούτω τον ζυγόν άπορρίψαντας,20 αλλ' αίματος άντιδόσει δε-
σποτικοϋ τό φώς άπολαβόντας ελεύθερον και τον τοϋ σκότους άποσεισα-
μένους21 προστάτην, ω και κατείχοντο; 

Ή ΣΥΝΟΔΟΣ. Ευ πάνυ22 λέγεις23 και ούδ' αν εις οιμαι τοΐς ειρημέ-
νοις άντιφέρεσθαι δύναται. 

9. ΒΑΣΙΛ.24 Και ποϋ θήσεις τά της τόσης μακροθυμίας, πατρι
αρχών άγιώτατε, ή πώς ουχί και την θείαν δέδοικας δίκην τους άδελ-

1 άξίαν D. 2 παντω; D. 8 om. D. 4 om. . 5 σοι λογιστέον . 6 διαστή
ματος . 7 αρμοζη D. 8 om. . 9 ©πο'σην D. 10 φροντίζων . 11 εις λόγους D, 
άλογους . 12 τους . 13 εδεις . 14 νομίμως . 15 την ίταλικήν έκκλη-
σιαν D. 16όπο'τανΌ. 17 έξείη D. 18 ριπτουμένων Ό. 19 αυτών . 20άπορ-
ρίψοντας . 21 άποσεισαμενων . 22 om. . 23 add. Βασιλεύς D. 24 om. D. 
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φους άποτόμως άπορρηγνύς; ευκόλως λοιπόν ήμας έξεις πειθομένους προς 
την παράκλησιν, εΐ' τισιν άφιέναι καθικετεύεις (καθικετεύουσι?) καν πού τι 
καΐ ήμάρτοσαν1, αυτός μηδέν μηδόλως τοις όμοτίμοις υπενδουναι βουλε
μένος; 

ΓΙΑΤΡ. Ει μεν ην ανθρωπινή φύσει την θείαν υπερβαλέσθαι χρηστό
τητα, πάροδον αν έκέκτητο τα λεγόμενα* νυνί δέ τις άνοιας ες τόσον έλήλα-
κεν, ώς την πηγαίαν (πηγήν?) πάσης φιλανθρωπίας και άγαθότητος υπερ-
βηναι θελήσαι ή και όπωσουν έξισάζεσθαι, και ταύτα μη δπως του εικότος 
υπανιέναι2, αλλ' ουδέ του δικαίου προστηναι (καθώς ενδέχεται) δυναμένην 
είναι την φύσιν διαγορευόντων των προφητών; πάσα γαρ φησι δικαιοσύνη 
ανθρώπων ως ράκος άποκαθημένης. ει τοίνυν ó κύριος ουκ άφίησι τοις 
βλασφημουσι περί τό πνεύμα, ώς έκ τοο ευαγγελίου διδάσκομαι, πώς αν 
αφήσω αυτός, καίτοι παρ' εκείνου τό άφιέναι λαβών; ή πάντως την άνωθεν 
μηνιν προς εαυτόν έκκαλέσομαι3 υπέρ τά δέοντα χρηστευόμενος. πιστου-
ται μοι τόν λόγον Σαούλ, των Παλαιστιναίων4 ουκ άποκτείνας τόν άρ
χοντα καΐ δια τούτο της θείας εύμενείας5 στερούμενος, αδελφών δέ προ-
θύμως αν άποσταιην, ει του πατρός εκείνοι κατεξανέστησαν, ή συνεμισή-
θην αν και αυτός τοΐς τους τεκόντας υβρίζουσιν. αλλά γαρ εκείνοι μεβ 

άποστρέφοιντο αν,7 καν θελητόν και κατ' έμου μηχανάσθωσαν άγαπωη8 

δ'άν ό γεννήσας ή μάλλον άναγεννήσας δια της χάριτος, κάκεΐνοι μεν 
Ήσαυ έβδελυγμένος 9 καΐ πρό γεννήσεως,10 εγώ б' 'Ιακώβ λογισθείην 
την εύλογίαν καρπούμενος και πτερνίζων ού μόνον αυτούς, αλλά σύν τού
τοις καί τόν άρχέκακον. 

ΒΛΣΙΛ и . Πώς γουν αυτός καινίζεις θεσμούς και νέους κανόνας 
δημιουργείς έκεινοις τά μεγάλα τούτου (ταύτα?) γραφόμενος; 

ΠΑΤΡ. Μη μοι γένοιτο τοιούτον τι πεπονθέναι, μηδ' ύπερβαίην ποτέ 
τό τοΐς πατράσι δοκούν, μηδέ τω πυρί πορευθειην του ημετέρου ιζροσ 
ώπου τό της εκκλησίας καταλιπών. 

ΒΑΣΙΑ12. Και που τών θειων νόμων διείληπται13 τω περί τά όρθό-
ΰοξον ύποσκάζοντιu μηδέ κοσμικής τιμής υπεξίστασθαι, ή και παρέχειν τό 
πρωτεΐόν τε και την έκκλητον; 

ΠΑΤΡ. Και πώς αν ο μη καλώς έχων κρίνΥ) τόν ορθώς διάκειμενον; 
ΒΑΣΙΑ. Τί γάρ εντεύθεν τό άτοπον; 
ΠΑΤΡ. Τί μεν ούν15 νίκα τών εναντίων, είπε. 

1 ήμάρτωσαν D. 2 έζανιεναι D. έκκαλέσασθαι L. 4 παλαιστίνων L. 5 εύμε-
νίας L. 6 μεν L. 7 αν om. D, xxv om L. 8 άγαπώην L. 9 και βοελυγμέ-
νος D. 10 γεννέσεως D. 11 om. usque ad Μη μοι L. 12 Πατριάρχης L. 13 add. 
το D. 14 ύποσχάζοντι D. 15 ου L. 
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ΒΑΣΙΑ. Kat τις τούτο των άγιων1 έκώλυσεν; 
ΠΑΤΡ. Ούχ εις μόνος, ούδ' ó τυχών, αλλά μεγάλοι και πλείονες. 
ΒΑΣΙΑ. Σαφηνισεις γουν. 
ΠΑΤΡ. Kai δη άκουε. Οι τας θειας συνόδους και ιεράς συγ-

κροτήσαντε^2 μη οτι περί της αληθείας και των ορθών δογμάτων της 
ευσέβειας έτράνωσαν, άλλα και περί τίνων άλλων, ώς ή τοϋ πνεύματος 
έδίδου χάρίς, έθέσπισαν έν οις και το μηδένα κατεγνωσμένον εις κατηγο-
ρίαν προσίεσθαι έν τοΐς πρώτοις και μεγίστοις έτίθεντο. εί τοίνυν του 
πάπα καταγινώσκουσιν άπαντες (τοΰτο γαρ ουδείς αμφιβάλλει* καν άντι-
πιπτΥ)3, ποΧΚους έλεγχους ευρήσει <τις> των επί σοφία διαλαμψάντων τάς 
βίβλους μετάχεΤρας λαβών), πώς αν αυτόν τις κριτή ν ποιήσαιτο, των κανό
νων ουκ έώντων ουδέ κατήγορον; ή πώς ό το^το τολμών ου τα τών πατέ
ρων παρεϊδε νομοθετήματα, έκ4 συνεργείας γεγραμμένα τοϋ πνεύματος, 
ώς εντεύθεν και προς το πνεύμα μεταπέμπεσθαι τήν άθέτησιν καί τρό
πον τούτον 5 περί το πνεύμα κινδυνεύειν διαμαρτεΐν; 

ΒΑΣΙΑ. 'Αλλ' ώς λέγεις, ει και μοιχω6 τις συγκοινωνήσειε, της 
ευσέβειας έξέστραπται. 

ΠΑΤΡ. Σοι7 δέ ου δοκεΐ; 
ΒΑΣΙΑ. Ουκουν. 
ΠΑΤΡ. Ούδ' αν άντιβαίης; 
ΒΑΣΙΑ. Ούδ' δπωσοϋν. 
ΠΑΤΡ. Άλλ' 'Ιωάννης ó πάνυ, ó του κυρίου βαπτιστής τε και πρό

δρομος, τον μοιχον έλεγχων και τήν κάραν άφήρηται* και ποΧΚους αν 
μάθοις8 ετέρους υπέρ τοιούτων ασμένως τα δεινότατα καρτερήσαντας άδι-
κον бе και τών δντως9 μάλιστα απρεπών10 μοιχείαν μεν ή1 1 πορνείαντους 
ιερείς άφαιρεΐσθαι τα αξιώματα, τό δέ παραβαίνειν πιστιν 12 ου τούτο 
δύνασθαι* ή δυνήσεται και αυτό καν ουκ εκείνων μάλλον, άλλ' ούν ούδ' 
έλαττον. και που "λοιπόν ο πάπας άρχιερευς μυριάκις υπό της αχολου&ίας 
του λόγου σοι καθαιρούμενος; της δ' αρχιερατικής εύκλείας άποπεσών13 

ουκ αν ειη πρώτος τών οι Μ τήν χάριν διεφυλάξαντο, λαϊκός δέ γε και 
παρ' ¿λλων άγιαζόμενος; αλλ' ουκ αυτός άγιάζων άλλους ή και πρεσβυτέ
ρους και διακόνους καί τους τών μειζόνων βαθμών προβαλλόμενος15, πολλω 
δέ πλέων ουδέ τών τοιούτων κριτής' τό γαρ άφιέναι τους τοιούτους τα 
πταίσματα ή·καί16 τοΤς άμαρτάνουσι συγχωρεΐν μανίας αν εσχάτης εγωγε 

1 άλλων D. 2 συγκροτήσυναν L. 3 άντιπίπτει D. 4 και D. 5 τουχο L. 
6 om. D. 7 συ D. 8 μάθης D. 9 τω οντι D. 10 άπρεπες D. 11 και D. 
12 τήν ττίττιν D. 13 άποσθών D. 14 ων D. 15 προβαλλόμενους D. 

αμαρτήματα Α. 16 om. D. 
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κρίνοιμι' оіба δε ώς και πάντες όσοι συγκατειλεγμένοιг τοις γε νουν 
έχουσιν ίσως δε ουδέ των όρθοθόξων απλώς καθηγητής ό ρηθείς, ίνα τον 
λόγον έπαναλήψωμαι2# ου γαρ ποιμήν, αλλά πρόβατον από τούδε, και 
πρόβατον ψωριών καί ιατρείας8 δεόμενον άναδέδεικταιγΐ, ώστε και4 χεί
ρον έσται κατά πολύ καί των ετέρων θρεμμάτων, οίς τό υγιές διασώζεται, 
καί δεΤ παντάπασιν άφεστάναι, ίνα μη τοο πάθους καί αυτοί μεταλά-
βωμεν. 

ΒΑΣΙΛ. Άλλ' оіхоѵо^іЪ έν κρίσει δέον τα πράγματα (ου γαρ μόνον 
τους λόγους) και κίρναν5 τη αύστηρία την έπιείκειαν. 

ΠΑΤΡ. Έν άλλοις τούτο. 
ΒΑΣΙΑ. Καν6 τοις θείοις αύτοΐς. 
ΠΑΤΡ. Ούτω συ, αλλ' ούχ ó πολύς καί μέγας Βασίλειος' τουν

αντίον δ' άπαν μηδέ τό βραχυτατον παραθραύειν δια λόγον7 οικονομίας 
των πατρικών 8 ένομοθέτησε διατάξεων, καί μάλα εικότως* ου γαρ αν τις 
κρεΐττον9 οίκονομοίη10 του τό παν επιβλέποντος' καί διόλου δέον έχομε-
νους αύτου καταλιμπάνειν τα καθ' ήμας δπως έκείνφΠ οίκονομοΓτο καί 
διεξάγοιτο' ούτω γαρ αν ώς άριστα φέροιτο. ει δέ τις οίκονομεΐν έπιχειροίηia 

χωρίς επικουρίας13 της άνωθεν, δι ων τά συμφέροντα πραγματεύεται, δια 
τούτων αν λάθη έαυτφΜ τα χείριστα διαθεμένος ουδέ πόλιν φυλάξει ούδ' 
οικονομήσαί τι δυνηθείη, μη του κυρίου οικονομουντός τε καί φυλάσσον-
τος, άλλα μάτην μέν αγρυπνήσει, έπί κενω15 δέ τόν μόχθον εις τα θέμεθλα 
καταβάλλεται1β. άλλα ταύτα μέν έπί πάσαις λέγω ταις έκκλησιαστικαΤς 
ύποθέσεσιν, έν δέ γε τοις προκειμένοις καί λίαν έπιεικέστερον χρησαμέ-
νους ευρίσκω τόν κυκλον του ίερωτάτου τών πατέρων χορού* τά τε γαρ 
άλλα καί δτι πλείστα17 τοΐς βλασφημήσασι18 συγκατέβησαν. 

ΒΑΣΙΑ. Καί πώς οι'19 γε καί πρό κρίσεως20 κάτεδίκασαν21 καί iv' 
ούτω φαίην έξ όλης τά22 της δίκης πεποίηνται καί ερήμην καταψηφίζονται; 
ου γαρ παρεστάναι23 κάκείνους τις λέγει, όταν κατ' αυτών την ψηφον 
έξήνεγκαν. κανών δέ καί τοΟτο τών αρχιερέων ούδένα πρό της ακριβούς 
εξετάσεως της ιδίας δόξης συγκατασπαν 24, μηδέ τών ιερών δίπτυχων έξ-
άγειν, μηδέ του μνημόσυνου στερεΐν ή καί αναθέματος υπό δίκη τόν τολ-
μήσαντα καθυπάγεσθαι. 

ΠΑΤΡ. 'Ότι μέν αληθείας25 έχόμενα ταύτα, ούκ αν άπαρνήσο-

1 κατειλεγμένοι D. 2 Ιπαναλειψομαι D. 3 ιατρειών D, ιατρείων Α. άττοδε-
δεκται Α. 4 om. D. 5 κερναν L. 6 και L. 7 λόγων D. 8 πνευματικών L. 

0 κρείττων D. 10 οικονομείς L. 11 εκεΤνο D. 12 έγχειρί») L. 13 οικονο
μίας L. 14 εαυτόν D. 15 κακω L. 16 καταβάληται D. 17 πλείστον D. 18 άσε-
βησασι D. 19 ει' L. 20 κτίσεως L. 21 κατεδικάσθησαν L. 22 τα om. D. 

23 παραστήναι D. 24 συγκατασπών L. 25 άληθεΤϋ. 
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μαι, ακριβείας δέ ουκ αν συνθέσθαι βουλήσομαι' διώρισται γάρ, τις 
έγκληθήναί * τι φθάσει, αν παρά της συνόδου καλοΐτο2 λόγον υπέχειν, 
μέλλειν ουδέν, παραγίνεσθαι δέ, και του τεταγμένου παραρρυέντος καιρού, 
αν ό καλούμενος ουκ άφίκοιτο, τά τών κατηγόρων πιστουσθαι και αυτόν 
κατακρίνεσθαι. αλλά τοΰτο μεν ίσως έν έτέροις, οί δέ περί τό ευσεβές έναυ-
άγησαν δριμυτέραν, είποις αν και αυτός, την τών κριτών γνώμην προς 
εαυτόν υπεκκαύσουσιν3. ει δέ και γυμνή τη4 κεφαλή τα βλάσφημα κηρυ-
κεύουσιν, ου μόνον ουκ αυτοί παίειν5 ηγούμενοι, άλλα και6 τους ούχ επό
μενους σφαλλομένους τιθέμενοι, τί αν τις χρείαν εχη μαρτύρων, ή πώς 
κατασκοπεΐν δέον και ώς ζητούμενον έρευναν, αλλ' ουκ αύτικα τους τολ-
μητίας ποιεΐν υπό τό ανάθεμα; δεΐ δέ μη κρίνειντους Ιταλούς, αλλά μάλ
λον έλθεϊν ενταύθα και κρίνεσθαι. οί δέ άπαξάπαντας7 άθεριζουσι και 
μιαρώς οοτω καί βδελυρώς έξεΐναι και αύτοΐς προστιθέναι τοις δόγμασι 
ώς πατράσι διϊσχυρίζονται* έπαπειλήσει δέ τις την έκκοπήν, και αυτοί τό 
μείζον άνταπειλήσουσιν. ώς κεφαλή δέ πάντων καταυθεντεΐν διατείνονται8, 
πράγμα πάσης άπονοιας έχόμενον. τις γαρ αν κεφαλήν τόν πάπαν εαυ
τού9 καταδέξαιτο, καί ταϋτα δυσσεβείας10 άπόζοντα,τόν Χριστόν άφεις υφ' 
ου σέσωσται; 

21. ΒΑΣΙΛ. Ή μήν ουδέ πρώτος; 
ΠΑΤΡ. Τούτο μέν έσχεν ου δια Πέτρον ή Παυλον12, ώς αύτοι ένα-

βρύνονται13, ου μάλλον γαρ ' Ρώμης ó Πέτρος ή της οικουμένης διδά
σκαλος* ταύτα δέ και πρό 'Ρώμης τη τών Άντιοχέων τό πρωτεΤον χαρί
ζεται, ή φθάσει14 αν την τιμήν ó 'Ιεροσολύμων απολαβών ό γάρ Χριστός 
έν τούτοις περιεπόλευε* και τό κρείττον'15 είναι τών μαθητών ουδέ παρά16 

του γένους τών 'Ιταλών, καν θρασϋ λίαν, άφαιρεθήσεται. λείπεται τοίνυν 
τήν βασιλείαν και τόν Άρόνον σεμνϋναι τόν ιερόν, μετατεθείσης δέ της 
αρχής, ανάγκη πάσα και τά πρεσβεία17 μεθίστασθαι, καί συνάδει μοιπρός 
τούτο τό στίφος18 άπαν τών έν τη δευτέρα συνόδψ συνεληλυθότων θειο-
τάτων ανδρών, αλλ' ένθάδε μέν ό λόγος επήλθε της αεί παρεμπιπτούσης 
ακολουθίας έχόμενος' όπερ δέ λέγειν άνω προεθέμην, έπαναλήψομαι. δι
καίως μέν ούν και άνεθεματίσθησαν αν καί τοΤς αίρετίζουσι συνετάγησαν 
οί δέ τών ορ^ο^ο^ουντω^ ευ προϊστάμενοι πολύ περί τό τιμωρεΐν έμετρία-
σαν, έκκόψαντες μόνον και άποσχίσαντες, ου μήν αιρετικούς καθολικώς 
όνομάσαντες καί ταΐς αύταις εκείνους19 παράσχοντες κολάσεσι. 

1 έγκλιθηναι D. 2 κάλε? τον L. 3 καθ' εαυτών ύπεκκαύσωσιν D. 4 om, D. 
5 πταίειν D. 6 om. L. 7 άπαςάπαντες L. 8 διατείνεται L. 9 αυτοί» L. 
10 ασεβείας D. 11 ου L. 12 Πέτρου η Οαύλου L. 13 έναμβρύνονται L. 
14 φθάση D. 15 κρείττων D. 16 περ\ L. 17 πρεσβεία D. 18 στίφος D. 
19 έκείναις L. 
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ΒΑΣΙΛ. Και ψευδώς ούτω τούτους ώνόμασαν; 
ΠΑΤΡ. 'Αληθώς γε μην, έπεί και μηδέν άλλο οίδα την αίρεσιν, 

ή τό κρατυνειν άπερ * αν τις αίροιτο 2 και μη τοΐς 3 κυρωθεΤσι ταΐς 
έκκλησίαις άκολουθεΐν ö και τους 'Ιταλούς πεπονθότας4 έπισταμαι. έπι 
τοσούτον ήμΐν και τα της οικονομίας ουκ απολείπεται* τό δε και πέρα5 

του προσήκοντος6 ου καλόν, ει δ' έπι τοΐς προλαβοϋσιν οικονομήσει τις 
έτερα, έπ' έκείνοις δε πάλιν άλλα τις ύστερον και μέχρι ποΧΚου κατα
λόγου διαδοχής τά τών οικονομιών παραπέμποιεν, φθάσαιμεν αν άπρεπώς 
συναφθέντες, ων ώς εικός οιεζευχθημεν άλλα μηδέν υπέρ τά έσκαμμένα 
πηδώμεν, μηδέ τών πατέρων παρορώμεν τα Opta. 

ΒΑΣΙΛ. Άναθεματίσαις7 δέ συ; 
ΠΑΤΡ. Και πρό έμου οί τά τών συνόδων εκθεμένοι* πάντα γάρ 

δστις αν ή προστιθέναι τι τω συμβόλψ τολμά ή τι κείμενο ν άφαιρεΐν* 
κάκεΐνοι πάντως οι Λατίνοι προσέθεσαν. 

ΒΑΣΙΛ. 'Αλλά τω συμβόλω προστεθεικότες ουδέν8 τω ευαγγελίω 
προσέθεντο. 

ΠΑΤΡ. Τούτο δίκαιοι και τόν Άρειον οίς τόν υιόν υβρίζων περί 
του πατρός ορθώς έδογμάτιζεν* αλλ' ου δόξα τις τφ έξ ου ή τών έξ ου9 

ατιμία. 
ΒΑΣΙΛ. 'Αλλ' ό μέν πατέρα τιμών εις τόν υίόν έβλασφήμησεν, οί 

δέ υιόν προσκυνουντες και τά του 10 ευαγγελίου παρατείνοντεςn ουχί12 

και εις13 δούλους υβρίζουσι* τούτο μέν γάρ u τους πατέρας όμολογήσομεν, 
έπεί15 και τάς τούτων εκδόσεις παραβεβήκασιν 1β. 

ΠΑΤΡ. Ου τους πατέρας, αλλά τό17 πνεύμα* ου τόσον δτι περ αυτών18, 
δσον δτι τά τών πατέρων και παρ' αυτού* άλλως τε και19 ει μέν έν20 άλλοις 
τά τών αγίων21 ουκ εστεργον, δικαίως αν ταύτα προέτεινον. ει δ' έν οίς ουκ 
αφ' εαυτών, αλλ' έκ του υίοΟ μαθόντες ειρήκεσαν, έν τούτοις αυτοΤς άντιπα-
ρατάττονται 22

7 τάς του υιού προσταγάς άναιρουσιν άριοηλότατα. ου χρεών δέ 
πολλάκις μέν ευσεβήσαι, πολλάκις δέ άσεβείαις περιπεσεΐν 23 και μηδέν 
εντεύθεν οίεσθαι παραβλάπτεσθαι δια τό u καί ποτέ τοΐς όρθοδόξοις συν-
τάττεσθαι, ώσπερ αν ει' τις άπαξ πορνεύσας εαυτόν κατηγορίας έκφέρΥ) 
ώς 25 μη διηνεκώς παροινήσαντα. ή 2β μην άνάσχοιο συ παρά27 τών υπ
ηκόων έξουθεν ου μένος, καν ξστιν δτε και μη υβρίζοιο; 

1 δ L. 2 αιροιτο L. 3 της L. 4 πάθοντας D. 5 παρά L. 6 om. L. 7 άναθε-
ματίσας D. 8 add. έν D. 9 αύτου D. 10 om. L. 11 παρατύνοντες D. 12 om. D. 

13 om. L. 14 om. L. 15 Πατριάρχης έ-ε\ D. 16 add. Πατριάρχης L. 17 τω D. 
18 περί αύτου D. 19 και om. D. 20 om. D. 21 πατέρων D. 22 άντιπράττονται L. 
23 παραπεσεΤν D. 24 om. D. 25 και D. 26 η D. 27 περί D. 
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ΒΑΣΙΛ.. Έμοί δοκεΐ χ τους πασαν αναθεματίζοντας αί'ρεσιν και 
την φυομένην2 εκ του λόγου βλάβην έκφεύγοντας ου κακώς πράττειν 3, 
ει' τι καν ταΐς λέξεσι σφάλλοντας 

ΠΑΤΡ. Et μεν άγνοοΐεν4 τό αΚογον, και αυτός συγχωρώ ει δ ελεγ
χόμενο . 5 ου μεθίστανται, ουκ άφίημι μέμψεως. καί τό τα δεικνύμενα κά
κιστα έκφυγείν6 ουδέν ώφελεΐ. την γαρ7 ρίζαν έκτέμνειν8, άλλ' ob τους κλά
δους προσ9)γ.ον έστιν άποστρέφεσθαι. ει δε τις ουκ έχει το εξ αρχής είρη-
μένον9 λαμβάνων άπάγειν εις άτοπον καί ούτω πεισθείη10 μη καλώς εχειν 
όμολογεϊνκαι τον φάμενον, ανεξέλεγκτα u αν12 τα πράγματα διαμένοιεν. τι 
δέ και δεΐ μοι χειρόνων, αυτού τούτου άρκουντος του προστιθέναι φημί τα 
μεγάλα των αιτίων κατηγορεΤν; ει γουν απαγορεύεις τό βλάσφημον, τό προσ-
τεθεν ϋπεξελθεΐν13 προθυμήθητι14, ή τούτου μη άφέμενος15 μάτην ι'σθι16 

οιοί^άΧλειν έπιχειρών τά φαινόμενα, έγώ γαρ ουδέν άλλο των άπό του 
λόγου γινομένων παράγων δια τον λόγον αυτόν17 καταψηφιοϋμαι18 και τα 
κάκιστα, ούτω δ αν αυτός και τους είχονομάγ^ους ευ ποιείν άποδειξειας* 
κάκεΐνοι γαρ19 τάς στηλογραφίας τών εικόνων καθηρηκότες τό εφεξής ώς 
κακόν20 έμυσάττοντο, την άτιμίαν λέγω την ές21 τό πρωτότυπον διαβαί-
νουσαν. άλλ' ώναντο πάντως ουδέν της ματαιολογίας αυτών, άναθεματι-
σθέντες ώσπερ ην άξιον, πολλω μίντοι φαυλον22 του23 τάς εικόνας υπερ-
ιδεΐν τό24 περί τό πρωτότυπον βλασφημεΐν. 

ΒΑΣΙΛ. Καί τίς οιδεν ακριβώς, ει προσέθεντο, αλλ' ουκ άρχήθεν 
ούτω25 παρέλαβον; 

ΠΑΤΡ. Της αναίδειας* ει μη μόνον2β άποθαρροΟσι τά χαλεπώτατα, 
άλλα καί τών αγίων αυτά καταψεύδονται καί ίταμώς ενάντιας δό
ξας εχειν έν τοις αυτοις τους πατέρας ουκ άπαναίνονται, ώς κρεΤττον 
ην τοΐς προλαβουσιν υποκεΐσθαι τοο πταίσματος, ή προς τοΐς άλλοις καί 
ψευδούς έπισπασθαι γραφήν και τφ δεσπότη συλλοιδορεΐσθαι27 τους γνη
σίους θεράποντας28. ή καί τίς πείθοιτο ταϋτα τους θείους άνδρας έκτος τών 
θεσπισμάτων του ευαγγελίου τι διατάττεσθαι καί της πλάνης τους καθαι-
ρέτας πολλών τε καί βαρύτατων ά^ορ^ν παρέχειν αφέσεων; ή καί στρα
τηγός τις γενναίος εις την τών εχθρών άντικατάστασιν εξερχόμενος τοϊς 
υπ' αυτόν29 στρατιώταις δεήσαν δούναι σύνθημα τι προς γνώρισμα ου 
πασιν οαοίω^ έχον δοίη καί άπαράλλακτον, αλλ9 άλλω30 μεν ούτως, έτέρφ δέ 

1 δοκεΤν L. 2 φυσιομένην D. 3 πράττει D. 4 άγνοεΤεν L. 5 ελεγχόμενοι 6 έκφυ-
τεΤν L. 7γίρ om. D. 8 έκτεμεΤν D. 9 ε'ιργμένον D. ΙΟπείθειν D. 11 άνεξέλεκτα L. 

12 ora. D. 13 ύπεξελεΤν D. 14 προτιμήθητι L. 15 άφιέμενος D. 16 ήσθα L. 
17 τών λόγων αυτών D. 18 add. σου D. 19 om. L. 20 ου καλόν D. 21 εις L. 
22 φαύλοι D. 23 τό D. 24 του D. 25 τούτο D. 26 μονοί D. 27 συλοδο-

ρεΤσθαι D. 28 τοΤς γνησίοις θεράπουσιν D. 29 αυτών D. 30 άλλαλω D. 
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άλλως, Ινα μηδείς υπό του ετέρου γινώσκοιτο, αλλ' ώς άντιπάλοις άλλή-
λοις1 άντιμάχεσθαι2 δυστυχουσιν3. ουκουν ουδέ τό της πίστεως σύμβολον 
τοΤς Γραικοΐς μεν ήμΐν οοτω, τοις δ' Ίταλοϊς έκει'νως oi συνθεμένοι4 παρ-
έδοσαν. 

ΒΑΣΙΛ. Άλλα φεΐσαι μέν ημών άξιώ, φεΐσαι δε πάσης της στρα- 28. 
τιας5, μαχόμεθα γαρ συχνώς 6 έξότου καιρός και ουκ άντέχειν ήδη δυνά
μεθα. πόλεις7 δε τίς αν8 άριθμήσειε9 και χώρας περιφανείς, ας δι' αιτίαν 
ταύτην ώλέσαμεν, τάς10 μέν υπ' αυτών στερηθέντες, τάςn δέ και παρ' 
άλλων δυσσεβών δι' αυτούς προς αυτούς άπησχολημένοι1'; και13 έδει τοΐς 
έναντίοις14 άντιβαίνειν ισχύοντες, ώ οίων χριστεπωνυμων ώς μέν ευθέων, 
ώς δέ πραέων, ώς δέ πάντα πλουτουντων, δσα θεάρεστα κατατυραννουσιν 
οι του Μαχούμετ15 της πίστεως καταπαιζοντες καζ νυν μέν έκπεταννυν-
τες τα χείλη κατά του σωττ^ρος Χρίστου, νυν δέ κατά του τιμίου σταυρού 
άπαναιδεϋόμενοι' ναοί δέ και πάνυ περικαλλεΐς10 ισασι πάντες ώς εις ειδω-
λεΐα παρά τούτων μετεσκευάσθησαν. ουκουν κρεϊττον τοΤς και συμφωνουσι 
κατά τι σπείσασθαι και τους παντελώς έναντιόφρονας καθελεΤν, ή τούτων 
διισταμένους εύχειρώτους εκείνοις ές καταγώνισιν προκεΤσθαι17; 

ΠΑΤΡ. Σωμάτων μέν υπεριδεΐν βέλτιον 18, ψυχών δέ μελήσειν19 

λυσιτελές, τών μέν ούν εις εκείνα λυμαινομένων ουδέ λόγον αν θή-
σομαι, τών δ' ές ταύτας έπιμελήσομαι την άπόκρουσιν20. ναοί δέ θεού 
ζώντος21 ήμεΐς έσμεν οι κινούμενοι, και δεσποζόντων μέν ημών ασεβών 
ουδέν παρεβλάβημεν' ει δέ κατά τι κοινωνουμεν τοΐ; Ίταλοΐς, τά μέγιστα 
ζημιούμεθα, ές αυτό τα δόγμα λαβόντες τον κίνδϋνον άνατρέχοντα. κυ-
ριεύσοι22 δέ μού τις Άγαρηνος το φαινόμενον και μη μοι συντρέχοι23 το 
νοούμενον Ιταλός* τφ μέν γαρ ούχ όμογνωμονώ, καν υπόκειμαι, του δέ 
την συμφωνιαν и έπί τη πίστει25 δεξάμενος του θεοϋ μου έμαυτόν20 άπ-
εχώρισα27, δν28 εκείνος αποδιώκει29 ένστερνισάμενος30. τάχα δέ και του 
όρθοϋ μηδόλως έκπίπτων και άμφοΐν περιέσομαι, έκκλίνων δέ του εικότος 
και θατέρων31 λελείψομαι. δειλιώ δέ φόβον, ον ουκ αν τις φαίη άνεύλογον 
άμαρτάνω32 παραδεδομένος τοΤς έθνεσι, μη βλάσφημων όλοτελώς έκτρι-
βήσομαι* και δούλφ θεφ δουλειαν διπλην 33 μηδέποτε λυθήσεσθαι προσδο-

1 άντ\π άλληλοις D. 2 άντιμαχέσασθαι D. 3 δυστνχήσουσιν D. 4 σωθέντες D. 
5 στρατειας!», στρατειάς D. 6 om. D. 7 πολλει; D. 8 om. D. 9 άριθμήσαι L. 
10 τών D. 11 τών D. 12 άν/)σχολημενοι L. 13 add. καθών D. 14 add. 

ούκ D. 15 Μουχούμετ D. 16 περικαλεϊς usque ad ώς om. L. 17 προκεισθαι D. 
18 βέλτιστον D. 19 ούδε άμελήσειν D. 20 άπόκρισιν D. 21 sic A, ζώντες LD. 
22 κυριεύσει L, κυριεύοι D, κυριεύσοι A. 23 συντρε'χοιτο L, συντρέχει D. 24 т{ј 

συμφωνία L. 25 την πίστιν D. 26 εαυτόν D. 27 απεχώρησα Α. 28 add. εστίν D. 
29 άποδιωκων D, αποδιώκει Α, άποδιουκειν L. 30 ένστερνησάμενος D. 31 θατε'-

ρου D. 32 άμαρτάνων D. 33 διπλην D. 
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κήσιμον. και άλλως1 , λόγος τις ούτος απόρρητος και θειότερος, έν τοις Set-
νοϊς ήμας άφιέναι χρονίζειν τόν σωτήρα και κύριον, εί'περ ουκ έκκακουμεν 
πάσ/οντες δι' αυτόν δοκιμάζοντα. και δεϊ πάντως μη έκλελϋσθαι 2 υπό 
τούτου ελεγχόμενους* άγαπα γάρ πάντα υίον, όν βελτίουν έθέλει δια παι-
δεύσεως, και δια μαστιγών έπανορθούμενος έαυτφ συνδεΤ πλησιέστερον. 

ΒΑΣΙΛ. Άρίστως αγορεύεις και διδασκόμενος πείθομαι, και ουδείς ουκ 
έτι άπειθήσει τοΧς λόγοις σου. 

ΠΑΤΡ. 'Ολίγα τινά προσθώμεν τοΐς ειρημένοις, και την όμιλίαν 
έκπερατώσομεν εις γάρ πλείστον μεμήκυνται. 

ΒΑΣΙΑ. 'Ήρκει8 μεν σοι και τα ρηθέντα από των ώτων έλκειν 
ήμας πλέον ήπερ4 από βινος ισχυουσιν έτερα5 τό αδόμενον προστίθει 
δ'δμως και άπερ βούλει' είθε δε και ταύτα ούτω λυσιτελέστατα' ήδη γαρ 
και èpyov ευχής τών τοιούτων έπαχροασ&αι ρημάτων ώς εικός τίθεμαι. 

ΠΑΤΡ. Αίρετίζει πας ό προσδεχόμενος αιρετιζοντα, οι κανόνες κε-
λεύουσι* μη άνθίστασο μηδ' άμνημόνει των Ιταλών, ώς ολίγα6 έμπρο
σθεν7 αίρετίζοντες άπεφάνθησαν. 

ΒΑΣΙΑ. Και πώς ουκ ένεκλήθησαν 8; 
ΠΑΤΡ. Δι' οικονομίαν, ώς έφην, και ότι μη συγκεκρότηται συνο

δός. ει δε συγκροτηθείη9 και κηρυ/θήσονται10 εις τα πέραν τής θαλάσσης. 
ου προσήκον εκκλητον γίνεσθαι* τών θείων νόμων n τουτο} και μη αντί
βαινε12. έν βιωτικοΤς πράγμασι κατεγνωσμένον αν δικαστήν έκαθίσατε 
καΐ πώς έν τοίς πνευματικοίς τοιούτον προσιεσθε13; Παύλος ταυ са προς 
Κορινθίουςu, αλλ' ουκ εγώ διατείνομαι. 

ΒΑΣΙΑ. Άλλ' ο με μικρού και διέλαθε νυν, αυτός άναμνήσας και 
τό άμφιβολον15 επιλύσεις μοι. κανόνας τών αποστόλων προσιενται oi 
Γραικοί, άποπέμπουσι δε 'Ιταλοί, και πώς αν τις ε/οι i e και περί τούτων17 

τό ακριβές; 
ΠΑΤΡ. Οί τής συνόδου πατέρες και περί αυτών διετράνωσαν. 

επειδή γάρ εύρον ποΧΚούς, ους αι άνατεταγμέναι έπιγραφαί εις αποστό
λους άνέφερον, κοινή τα κατ αυτούς συσκεψάμενοι18, ους μεν ουκ αληθώς 
εκείνων όντας διέγνωσαν άφανισμω τελείω παρέδωκαν, εις τρο<^Ύ\ν παρα-
θέντες τω παμφάγω πυρί οις δε19 τών ρηθέντων θείων ανδρών ύπάρχειν 
γνωρίσματα20 εκ τής ακολουθίας έσωζετο, τούτους περί πλείστου πεποιη-

I άλλος D. 2 έκλελϋσθαι L. 3 εί'ρκει D. 4 ε'ίπερ D. 5 έτεροι D. 6 ολί
γον D. 7 προτερον D. 8 εκλήθησαν D. 9 συγκροτηθείη D. 10 add. Βασιλεύς D. 

II add. και D. 12 add. ΙΙατριάρχης D. 13 προσίεσθα». D. 14 Κορινθίοις L. 
15 άμφι,^άλον L. 16 έχει D. 17 τοΰτο είοεναι D. 18 ό. ά. ά. έ. ε. ά. ά. κ. τ. 

κ. ά. σ. om. D. 19 add. το D. 20 γεννήματα D. 
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κότες τηρεΐσθαι και1 τοις μετέπειτα έν ταΐς θει'αις βίβλοις έταξαν έγχαράτ-
τεσθαι μετά2 των λοιπών κανόνων και νόμων, οϊ παρά συνόδων ιερών 
έγεγόνεισαν, ώς και3 χρόνω προήκοντας καν τη τιμή τά πρεσβεία πλουτή-
σαντας. ους τοίνυν ευρίσκεις έν ταίς θει'αις πυκτι'σι και συ, άσπάζου και 
δέχου και πάντα τροτ:ον κραταιουν προθυμήθητι, τους4 μη δεχόμενους 
δικαίως άποστρεφόμενος και προς το μη φυλάττειν τά τών άγ(ων και 
ψεύδους εύθύναις5 εαυτούς υποτιθέναι οίόμενος. 

ΒΑΣίΑ. Άφέξομαι τό από τούδε ώς ιόν οφεων 6 τών τοιούτων 
ανδρών, και καθάπερ oi έν νόσοις φιλοζωοϋντες τών βλαβερών φιλουσιν 
άπέχεσθαι, καν λάθωσι ποτέ εαυτούς υπ' άγνοιας τι τών νοσοποιών έξαι-
τούμενοι, τω μη διδόντι μεγάλας χάριτας οί'δασι, συνορώντες έν τοΐς 
μετέπειτα οι κάκου αν δπερ ήτουν έλαβον ηχθεσαν7, ούτω8 και αυτός σε 
μεν ομο^ο^σω εύεργετεΐν με τά μίγστοί διατόρω φωνή' τους δε τζρος τα 
κάκιστα συνωθουντας9 ή ώς άγνοουντας μεμψαίμην, ή ώς συνειδότας 
κατηγορήσω' έκεϊνο γαρ10 αφροσύνης, τούτο δε κακίας και δόλου. 

ΠΑΤΡ. 'Έγωγε, θειότατε δέσποτα και τών πώποτε βασιλέων, 
είπω δε και ανθρώπων επιεικέστατε, τω προς σε φίλτρω ακραιφνέ
στατα) χρησάμενος μάλλον έθέμην την φυλακήν δπως άν έν τοΐς ένδον 
έχοις καλώς, πέποιθα δε11 και δια τούτων καν12 τοΐς έκτος ή τω φαινο-
μένω λυσιτελεΤ13 προσανέχειν και ούτω τω ούχ όρωμένω και κρείττονι 
παραβλάπτεσθαι, εντεύθεν δε τάχα κάκεΐνο ö περιποιούμεθα άπολλυειν 
και αμφοτέρων έν στερήσει καθίστασθαιu. δσα μεν ουν15 τοΐς άνδράσιν 
ήμάρτηται16, οι τω λόγφ έξ αρχής17 προετέθησαν18, άλλοι πρό ημών, 
ώς και συ πάντως οιδας, ούτω μεν θεΐοι, ούτω δε μέτοχοι λόγου19 και 
σοφίας πλήρεις της ευγενούς και καθ' ημάς και της θύραθεν διειλήφει» 
σαν20, και τά τούτων πυξία21 λαβών γνωριεΐς και αυτός τά περί αυτών, 
μάλλον δέ οιμαι και έλαβες και έγνώρισας. ήμΐν δε ó λόγος προς ουδέν 
έτερον γεγένηται σήμερον, ή τους ομοΧο^ουμίνους κακούς ούδ' δλως22 

χρεών είναι κατασκευαζων προσίεσθαι. το γαρ και περί του ει τοιούτοι 
κακοί ποσώς άμφιγνωμονεΐν άλλοις τε, ώς είπον, έμέλησε προς άπόδειξιν 
και πρό πάντων τω πάντα έρευνώντι και γινώσκοντι πνεύματι, περί ö και 
αυτοί τήν βλάσφημον γλώτταν άποκινεΐν ουκ ήδέσθησαν. 

ΒΑΣΙΑ. Και πώς ó κατ4 αρχάς τούτων γράψας]23 τά δεινότατα 

1 καν D. 2 προ D. 3 και και L. 4 add. Ы L. 5 εύθύνας L. 6 οφεο ν̂ L. 
7 ήχθησαν D. 8 add. δή D. 9 oto)Πούντας D. 10 εχ,εΧνος μεν D. 11 add. 

και D. 12 καν D. 13 λυσιτελεΐν D. 14 έντευθεν-καθίστασθαι om. D. 15 ora. D. 
16 ήμάρτημαι L. 17 αρχής και L. 18 προετέθεισαν L. 19 λόγων D. 20 διει-

ληφθεισαν L. 21 πιξία D. 22 ουδόλως L, ούδολω D. 23 γραψάμενος D. 
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(οιδας τόν άνδρα, τόν Φώτιον λέγω) αυτός πάλιν την τούτων κοινωνίαν 
προσήκατο; 

ΠΑΤΡ. Ει μέν και άμαρτάνειν εις τούτο παραχωροϋμεν τον Φώ
τιον, αλλ' ουδέν εκείνοι εντεύθεν ι δικαιωθήσονται* νόμος γαρ εκ πάρα. 
βάσεως ου συνίσταται, και ούχ οίς έφθασε τις διαμαρτείν εν έκείνοις πρέ
πον2 άκολουθεΐν, αλλ* εν οίς ώς άρίστως είργάσατο, έν έκείνοις Επεσθαι 
χρή· ούτω γάρ και των δσοι των εύσεβούντων ήσαν ποτέ, είτα δε προς 
αίρεσιν έκκεκλίκασι. τα μέν ουν3 οροώς έχοντα άσπαζόμεθα, τάδε τουναν
τίον μισουμεν και βδελυσσόμεθα, και τό ώφέλιμον συλλεγόμενοι τό 
περιττόν και μη λυσιτελές άποπτύομεν. νυνι δε αλλ' ουδέ τό οίονουν 
έσφάλθαι συμβαίνει, όσον π?ρι τό προκείμενον ζήτημα, τόν θειότατον τούτον 
άνδρα, και ουδέν άλλο μείζον έκ της εαυτού πολιτείας της τοιαύτης ήμΐν 
έγχεφήσεως παρασγόμινον του άπορρήξαι λέγ(ο xocì άποχο^αι τους άθεους 
Ιταλούς και κακόφρονας. καν ώς έν τοις άλλοις ούτω4 δή καν5 τούτοις 
τό ψευδός παρρησιάζεται* και τούτον αυτόν6 καλόν διαιρέτην και κακόν 
συναφέα τινές ειπείν7 ουκ ήδέσθησαν, ώς άλλως της αληθείας έχούσης και 
του άγιωτάτου Φωτίου ούχ απλώς ούδ' ώς έτυχε μετά τήν πολλήν έκεί-
νην καταδρομήν τους διαβληθέντας προσδεξαμένου και έαυτώ8 και τοας 
έκκλησίαις ένώσαντος, αλλά πρώτον άπολαβόντος έχέγγυον ασφαλές9, ώς 
εις τό έξης εύσεβήσουσι και της προτέρας βλασφημίας άπόσχονται, καν 
ες αυτήν ώς ούκ ώφελον κατηνέχθησαν' ήδη δέ και τό της πίστεως σύμ-
βολον προς αυτόν ορθώς10 έγχαράΕαντες και ούτω πιστεύειν άνωμολόγη-
σαν n και μηδέν προστιθέναι ή άφαιρεΐν, τόν δέ12 τοιούτον τολμώντα μετά 
της μιρίοοζ των της αληθείας έχθρων και της ψευδούς πλάνης προστα
τών τίθεσθαι. ού μόνον δέ προς αυτόν, αλλά και προς τους13 έτερους τρεις 
πατριάρχας τά αυτά διεπράξαντο κατά τήν άρχήθεν συνήθειαν, ή κελεύει 
πάντα τόν αρχιερατικής προεδρίας14 καταξιούμενον και μάλλον της πα
τριαρχικής τε και μείζονος προς τους λοίποΰς αδελφούς και συμπατριάρχας 
συστατικάς εκπέμπει έπιστολάς εγκυκλίους, δι' ων της οικουμένης άπαν-
τάχη τήν οικείαν διατρανουσιν εύσέβειαν και τό ταυτόφρον επί τη πίστει 
τοίς προλαβουσι πατράσι και ορ^ώς δογματίσασι. τούτο γάρ οιμαι βα
θέως ύποδηλουν τό περιειλήφθαι έν τω κανόνι, ω τους 'Ιταλούς προσ-
εδέξατο, iv'15 οντινα16 ό άγιώτατος Φώτιος άπόβλητον ηγείται και άπαρά-
δεκτον, δια δέ τούτου μέσου και ή καθ' ήμας εκκλησία ώς άπό της άκο-

1 ενταύθα L. 2 πρέπων D. 3 om. D. 4 τούτω L. 5 καν L. 6 τού
των αυτών τον D. 7 om. D. 8 εαυτού D. 9 άσφαλώ; L. 10 om. D. 11 άνω-
μολογησαντες D, ώμολογησαν Α. 12 add. τι DA. 13 τους om. D. 14 προεδρεία; D. 

15 ήν D. 16 add. και D. 
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λουθίας του καθήκοντος δεικνυται, και ó πάπας της παλαιτέρας1 'Ρώμης 
και ή υπ' εκείνον συναγωγή ούτως ε/Υ)2 και άποστρέφηται3. ευδηλον γαρ 
εντεύθεν, ώς ουδέν εκείνος4 ποιχιλος5 του φαινομένου τι πλέον υπονοεΐν 
τε και διαπράττεσθαι, ουχί μεμπτέα ποιών, αλλ' οικονομίας λόγοις κατά 
τους σο^ωτίρους τών ιατρών, οϊ τάς μέλλουσας νόσους έντέχνως προανα-
κόπτοντες, προφυλακτήριά τίνα φάρμακα τοΐς ευυπολήπτοις δέξασθαι τι 
τών προσδοκησίμων παθών6 πολλάκις έπιδιδόασιν αλλ' ή τό και αυτούς 
τούτους τους Ιταλούς μή έπ' άδειας κεκτήσθαι παραχαράττειν κατά τι τό 
αληθές, ευ είδότας, ώς7 τοΰτο ενέχονται τό μηδέν άπαδον τη γνώμη Γραι
κών και τών αυτών προστατευόντων πνευματικώς, ποτέ περί τα θεία και 
προς τό σέβας αυτό άνατρέχοντα διαπράττεσθαι. ει δ'ουν και τι8 τοιούτον 
τολμήσαιεν, υπό τό ανάθεμα είναι ώς αυτοί προφθάσαντες έβεβαίωσαν9. 

ΣΥΝΟΔΟΣ. Πάλαι μέν (ούτω δόξαν τοΐς ευσεβέσιν) ή του πάπα Αίοντος 35. 
Τώμηθεν άποσταλεΐσα γραφή στήλη ορθοδοξίας ώνόμασται και εισέτι 
και νυν ονομάζεται10, νυνί δε οι σοι θειότατοι λόγοι, ώ πατριαρχών άγιώ-
τατέ, στήλη μέν ορθοδοξίας παρ' ημών ουκ αν11 όνομασθεΤεν (μικρόν 
γαρ τούτο ηγούμεθα), αυτοί δέ αυτοί ορθοδοξία ζώσα και έμψυχος, καν 
άλλως περί τους λόγους ου θεωρείται τό εμψυχον και χάρις θεω12, χάρις 
δέ καί τω αυτού γνησίφ θεράποντι βασιλεΐ, δν εύρε κατά τήν καρδι'αν 
αυτού, δν ώς δοξάζοντα τούτον άντιδεδόξακε και εισέτι δοξάσει περιφανέ-
στιρον, δτι τα τε άλλα προς τό αυτού απευθύνεται θέλημα και τόν λύ-
χνονάξίως της λυχνίας μέσον13 ένέθετο14 της εκκλησίας, λέγομεν σέ, υφ' 
ωπερ15 όδηγω προς τήν άλήθειαν ποοΎίγουυ,ενος καί τους εχθρούς αυτής 
καταμανθάνων άριδηλότατα μέγιστα κατά τούτων άγωνιεϊται καί ου/ 
ήττω τών κατά βαρβάρων κατορθωμάτων1β τά κατά τούτων στήσαιτο 
τρόπαια τω παμβασιλει και στεφοδότη θεώ, άει προς τά βελτίω διεξαγόμε
νος και είρηναίαν γαλήνην τοϊς ύπηκόοις βραβεύων εν μακραίς ηλίου περι-
φοραίς, αϊ μετρήσαιεν τό κράτος αύτω πολυχρόνιον. 

Μέχρι τούτων 17 ó παρών διάλογος έκπεπλήρωται* μετά δέ ταύτα 
κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν άναστάντων απάντων 18 ευφημία τών βασι
λέων και του πατριάρχου γεγένηται. 

Τέλος του διαλόγου 19. 

Χρ. Лопаревъ. 

1 παλαιοτέρας L. 2 έχει D. 3 αποστρέφεται D. 4 add. άλλο μετεχειρίζετο 
οίος εκείνος DA. 5 ποικίλω; D. 6 ανδρών Α. 7 ει A, add. εις D. 8 τοι D. 
9 εβεβαιώσαντο D. 10 κ. έ. κ. ν. ο. om. D. 11 om. D. 12 θεού L. 13 με'τως L. 
14 εθετο D. . 15 ύφ' ών ώς D. 16 κατωρθωμάτων L. 17 τούτον D. 18 πάντων L. 

19 τ. τ. δ. om. L. 


