
GREGORII ACINDYNI EPISTULAE SELECTAE IX
Ex codice Veneto Marciano 155 

Edidit Raymundus-J. Loenertz O.P.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOY ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

1
T ώ i Μονεμβασίας

IACOBO CUCUNARIO, METROPOUITAE, MONEMBASIAM

Scripta Constantinopoli, ann. 1344 - 1346 

Concertatoriis in Gregorium Palamam orationibus antea notus, snffectus 
nuper Isidoro sede pulso, Monembasiae metropolita (Iacobus ), trinas Acin- 
dyno, et metropolitae Corintbiorum ( Hyacintho ) et Georgio Lapithae Cyprio 
litteras misit, breves quidem, sed baud impares vi scriptis illis fusioribus, nec 
minus in adversarium acres. Legit singulas Acindynus atque probavit. Aucto- 
rem laudat, hortaturque paria scribat, turn ad omnes ecclesias, cum ad Thes- 
salonicenses eorumque recens ordinatum pastorem, Hyacinthum Cyprium, ex 
monacho Hodegetriae. Maximum quippe Thessalonicensibus imminere pericu- 
lum a commoratis ibi perdiu Isidoro Palamaque. Quorum praeter polytheismum 
etiam messalianismus erroris portio sit, cum se Deum oculis corporeis cernere 
contendant. Haeresim istam, in Monte Sancto et Constantinopoli, et Tbessa- 
lonicae grassantem, auctorem habere Georgium (Larisaeum), qui Tbessa- 
lonicae contubernalis fuerit Isidoro. Quern, impietatis olim convictum et popu- 
lari tumultu Thessalonica pulsum, nunc in Atho monte deprebensum et inusta 
cruce notatum, inde quoque exulari coactum esse. Totius sectae ducem femi- 
nam esse, nomine Porinam, quam Isidorus, ex discipulis eius, sed et ipse 
Palamas deam potius quam propbetida babeant. Mittere se cum epistula Dia- 
logum «viperinum», i.e. a Palama editum, ut metropolita demonstrare valeat 
nullis ab Acindyno calumniis affici Palamam, idemque ratione et opera foe- 
dum revincat errorem.

'· 7iv) μγ’, Ουκ &ρα δνναται ταυτό λόγος άνδρός δ αυτός άρχομένου τε και

αρχήν μεταχειριζομένου, καί δη σοφώς εΐρηται τη τραγωδία « λόγος γάρ 

εκ τ’ άδοξούντων κάκ των δοκούντων ιών αυτός ον ταυτό οΊλένει ». αν δε 1

1. Inscriptio : Iacobo ; ν. G. Μ e r c a t i, Notizie di Procoro e Demetrio 
Cidone... ( Studi e Testi 56), Citta del Vaticano, 1931, p. 223, n° 40, ex codice 
Vaticano graeco 1096, f. 29v. Cucunario: P.G., t. 152, col. 1293.

2-3 Eur., Hec. 294 - 295.
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90 Raymundus J. Loenertz

καί Ιεράν αρχήν άρχη τις, ήλίκον το τής δυνάμεως. αν δε και μετά τοΰ άλη- 
5 ϋονς ή τεταγμένος καί δικαιοσύνης προεοτηκώς και τής εύσεβείας νπερμα- 

χών, ενταΰ&α τδ άμαχον, ον γάρ, ώ έλειότατε, ήγώνισαι μεν λόγοις λαμπροΐς 
και γενναίοις εντανϋα κατά τής Παλαμά δνσσεβεστάτης πλάνης, ευδόκιμη- 
κας δε παρά τη εκκλησία τοΰ Θεόν κατά τον τον δικαίου λόγον, έπέβης δε 
τοΰ &είου τής άρχιερωσύνης ϋψονς, ού προίκα κατά τινας ούδέ πριν παρα- 

10 σχέαϋαι τον άξιον τον αξιώματος εκ των ύπ'ερ τής εκκλησίας αγώνων και 
τών ύλείων δογμάτων, άλλ’ άϋλον ελαβες τον έλρόνον αντί των ύπ'ερ τής 
ενσεβείας άϋλων, και κινδυνεύοντα τον τής Πελοπόννησου προεστηκότα ϋρόνον 
τδ Παλαμναϊον άναδεδέχέλαι κακόν άντιπαραταξάμενος καϋεϊλες μέν εκείνο 
μετά τής εκκλησίας, εξήρπασας δε τον θρόνον κακού τοσούτου τής Ισιδώρου 

1Β πλάνης, ήξίωσαι δε καί τούτου δικαίως παρά τοΰ Πνεύματος, μάλλον δε τής 
σής σοφίας καί αρετής καί ϋειότητος 6 ϋρόνος ήξίωται. καί κοσμείται νυν 
ανδρί τοσούτω τδ Δωριέων γένος ον καλόν κάλλιον, άλλ’ εσχάτου κακόν 
δνσσεβείας τδ κάλλιατον άντειληφότες, ευσέβειαν, δι* άνδρδς ποιμένος καί 
τάλλα μέν τελείου, άέλλητοϋ <Γ ενσεβείας καί πριν έπιστήναι τή ποίμνη τούς 

20 έπιόντας αυτή διεφίλαρκότος λύκους, εκείνα δη σου τοιαΰτα δντα καί λ.όγονς 
ού βραχείς υπέρ τής ενσεβείας, νυν ού μακραΐς έπιστολαϊς ώσπερ ήλιος 
επιφανείς άκτΐσιν ύπερφαέσιν ήφάνισας περιουσία δυνάμεως τής εκ τον 
Πνεύματος τοΰ χρίσαντός σε κάπί τδν χρόνον τής άρχιερωσύνης κα&ίσαντος. 
ή μάλλον κάκείνους άνήψας τούς λόγους τούτοις εις τδ λαμπρότερον. καί 

25 γάρ εκείνοι τον Μονεμβασίας είναι φημίζονται οΐς τότε βληϋεισα κάπί | 
f. 72 γόνυ πεσοϋαα ή Παλαμναία πλάνη ΐ’ΰ>' τοΐς αύτοις εκείνοις συν τούτοις 

έπιοΰσιν, ώς είκδς καταπίπτει τελέως διά την εκ τοΰ χρίσματος επικουρίαν, 
οϊς ώδε γράφεις ήμϊν, οϊς τφ Κοριν&ίων ποιμένι εκεΐσέ πη, οΐς εις Κύπρον 
Λαπίϋη" οϊς οι δεχόμενοι καί ψυχροί γ’ αν τινες δντες άνήφ&ηααν, δντες 

30 δε δπερ είσί πρδς τδν παρόντα τής αίρέσεως έλήρα πώς οΐει προοαναφλέ
γονται. καί πάσχονσιν υπό τούτων δ γέ φασιν ’Αλέξανδρον τδν Μακεδόνα 
νπδ τής Άντιγενίδου μουσικής, ασαντος γάρ έννάλιον εκείνου ούκ εγκρατής

7 Παλαμα: Gregorius; vita auctore Philotheo, P.G., t. 151, col. 551 -656.
8 εντανϋα : Constantinopoli.
14 Ισιδώρου : Thessalonicensis, electus metropolita Monembasiae ( 1341 - 

1344 ), sede privatus (1344. XL ), patriarcba oecumenicus ( 1347 - 1350) ; vitam, 
auctore Philotheo Coccino, ed. A. Papadopulos-Kerameus, Zitija 
dvukh vselenskich patriarkhov XIV v., Sanktpeterburg, 1905, p. 52-151.

28 Κορινϋίων : Ilyacinthus ; Mercati, Notizie, p. 223, n° 39.
29 Λαπίϋχ]’. Georgius philosophus ; v. ep. ad eum datam ab Acindyno ; 

Th. Uspenskij, Sinodik v nedeliju pravoslavija, Odessa, 1893, p. 75-77, 
ex codice Monacensi graeco 223, f. 4v-5v, ep. 6.

32 Ανιιγενίδου : Plut., Dem. Poliorc. L
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ήν Αλέξανδρος έαυτοϋ κάν εί δείπνων ενρέθη, άλλ’ ώρμα ενθνς εφ’ δπλα 
και την παράταξιν. α μεν ονν προς τον γενναΐον και Ιερόν Κόρινθόν, και 

35 3 προς Ααπίθην τον σοφώτατον γράφεις θαυμάζων αυτούς τον κατά τής 
Ιίαλαμήτιδος πολνχ’έεΐας μένους, και άνέγνωμεν καί έθανμάσαμεν καί δσους 
ταντα—πολλούς δέ — άναγνώναι συνέβη, τους μεν τής εκκλησίας έφαίδρυνε 
τους δέ τής εναντίας μοίρας κατήσχυνεν, ή των μέν την προτέραν φαιδρό- 
τητα, τών δέ την αισχύνην έδιπλασίασε. γράφε δ' άε'ι τοιαντα ταΐς έκκλη- 

40 σίαις πάσαις και μάλιστα τοΐς Θεσσαλονικεναι και τφ τούτων ποιμένι. έστι 
δέ ούιος Ύάκιν&ος δ θαυμάσιος ό τής μονής οίκήιωρ Όδηγητρίας τής 
παναγοΰς Θεομήτορος. ουτος γάρ νΰν άρχιερενς Θεσσαλονίκης κεχειροτόνη- 
ται. φ γράφε δή, και τοΐς αλ.λοις ονς ώφελήσεις γράφων, και βοηθήσεις 
τοΐς σεαυτού πολίταις οίς ουκ ολίγον ένέπαρται τό Παλαμναΐον κακόν παρά 

45 τό χρονίους έκεΐ διατετριφέναι τον Παλαμάν τε και τον ’Ισίδωρον. οϊσθα δε 
δτι και Μασσαλιανισμός μέρος έστι τής δλης αιρέσεως του Παλαμά. ή γάρ 
δραν φησι αωματικοΐς δφ&αλμοΐς μορφήν Θεόν φυσικήν κα'ι θεότητα, και 
Πνεύμα άγιον και αναρχον αίσϋητώς ϋποδέχεσθαι, σαφής Μασσαλιανισμός έστι 
προς τή πολυθεια. αν τη τοίνυν ή αϊρεσις νυν άνεφάνη μετ’ αίσχίστων έργων 

50 έιέρων και είκονομαχίας έν ”Ορει τφ ίερφ καί τήδε καν τή Θεσσαλ,ονίκη. 
κα'ι πρώτη τής πλάνης ταύτης τής μετ’ αίσχρότητος αίτια Γεώργιος εκείνος, 
δ Ίαιδώρω χρόνον σννωκηκως ικανόν έν τή Θεσσαλονίκη, δς φωραθείς 
έκεΐ τότε βλάσφημων εις τά θεία, έξώρμησε μέν καθ’ αυτού τον Θεσσα- 

f. ?2ν λο\νικέων δήμον διέφυγε δέ μόλις τάς έκείνων χεΐρας απ’ αυτής τής κοινής 
55 οικίας αυτού τε καί ’Ισιδώρου. δς ανθις νύν φωραθείς καί φρονών καί 

πράττων α μηδ’ έξεστι λέγειν, στανροειδώζ έστίχθη καντηρίαις τό πρόσω- 
πον καί άπηλάθη τού θείου ’Όρους ώς βδέλυγμα τής έρημώσεως, καί 
πολλοί συν αύτφ σατηρικοί καί μονάζοντες. ών αρχουσα ή Πορινή καί θεά 
τις εϋρέθη, πάσης αντοΐς υπουργός αίσχρότητος καί βδελυρίας, ής φοιτητής 

60 παρ’ δντινούν Ισίδωρος γέγονε, καί προς ήν δρών ώς προς κανόνα θειον 
παν δτιοΰν λέγονσαν καί νεύονσαν καί σχηματιζομένην καί πίνουσάν γε καί 
μέθη σννονσαν διηνεκεΐ διήγεν ουτος, έξυμνών ώς προφήτιν, συν Παλαμά 
τφ σοφφ. καί νύν αυτής ούτως έχονται καθάπερ τής νφειμένης θεότητας,

41 Ύάκιν&ος: Mercati, Notizie, ρ. 223, η° 37 ; Acindytuis in epistula 
ad Lapitham supra laudata.

51 Γεώργιος : Larissaeus ; Nic. Greg. XIV, 7,5 - 7 : t. II, p. 718 - 720 ( Bonn).
57 βδέλυγμα : cf. Dan. IX 27 ; Matth. XXIV 15.
58 σατηρικοί : leg. σατυρικοί ? Πορινή : de qua v. Callistum patriarcham ( qui 

earn Irenen vocat) in Vita S. Theodosii Tirnoviensis ( slavice tantum ), cap. 
14 ; ed. V. N. Z1 a t a r s ki, Sbornik za narodni umotvorenija, 20 ( 1904 ) 1-41. 
Edocuit me de his, pro sua doctrina et humanitate, v. cl. M. Lascaris Cor- 
cyrensis.
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μάλλον δε καθάπερ τής πάντων ύπερκειμένης οι ευσεβείς, ταϋτα μεν 
65 ουν όντως εχει. συ δε δή τον διάλογον δέξαι τον έχιδναϊον καί όπως 

αυτόν ου μόνον έπιδεικννς τοΐς δτι σνκοφαντούμεν τον Παλαμάν συκοφαν- 
τοΰαιν ημάς συκοφάντης αν ιούς ημών εναργώς αποδείξεις, αλλά καί λόγους 
δημιουργήσας τους τή σή δυνάμει προσήκοντος προς τοΐς προτέροις άντιτά- 
ξεις τή πλάνη και διά τούτων τοΐς απανταχού γης όμιλών απαλλάξεις τής 

70 νόσον τους εντεύθεν νοσήσαντας, καί τούς έμπεσουμένους ταύτη εμπεαεϊν 
ονκ εάσεις, καί ώς είπεΐν θησαυρόν καταλείψεις τή εκκλησία τού Θεού 
τιμιώτατον.

2
Τ ώι άρχιδιακόνωι Βρυεννίωι

BRYENNIO ARCHIDIACONO, XHSSSALONICAM

Constantinopoli, 1344 - 1346 

Audivit Acindynus Bryennium impavide restitisse Charatzae, sectatori 
Palatnae, vehementer in pietatem irruenti. Nunc vero, cum et alias istius 
furor iam subsederit, Thessalonicam petit novus et bonus pastor ( Hyacinthus 
metropolita ), Palamiticam sectam radicitus evulsurus, magnis in Bryennium 
officiis et gratia futurus, tam propter praeteritam quam propter speratam in 
eodem bello societatem. Divina prorsus providentia evenit ut Acindynus et 
Bryennius, tanta familiaritate ab antiquo nexi, coniunctis etiamnum viribus 
haereticorum Ecclesiam invadentum exciperent impetum. Ceterum Bryennius 
ab Acindyno, cui a teneris annis amicus fuit simul et magister, studiose 
semper curabitur ad usque metas huius vitae, ultraque, si fieri possit. — Epi- 
stulam una cum duobus sequentibus detulisse videtur, aut ipse metropolita, 
aut aliquis ex eius comitatu.

72v) μδ'. Ουκ άνήκοοι, οοφώτατε δέσποτά μου, τής σής γενναίας ένστά- 
σεως προς την τής πίστεως καινοτομίαν έμείναμεν, καί τούτ’ άκηκόαμεν εν 
τφ καιρφ τής ακμής εκείνης των άλαστόρων παρρησιάσασθαί σου την τελειό
τητα, δτε Χαρατζάς επνει σφοδρώς ό δεινός Παλαμίτης κατά τής ευσε- 

5 βείας. Νϋν ό’ οϊμαι καί αλλαις τής Χαρατζά μανίας λελωφηκυίας ήκε θαυ- 
μαστώς νμΐν τής εκκλησίας τής ύμετέρας ποιμήν, ΐν’ αυτόν αύτοϊς προσείπω 
τοΐς ρήμασιν οίς δ ποιμαίνων ποιμήν απάντων καί αρχιερέων άρχιερεύς πρώ-

65 διάλογον: est in codice Veneto Marciano graeco 155, f. 91v-98v; in 
cipit μαϋεΐν εβουλόμην παρ’ υμών τών ζητούντων...

2. Inscriptio : Βρυεννίφ; R. Guilland, Correspondance de Nicephore 
Gregoras, Paris, 1927, p. 275, n° vii; P.G., t. 152, col. 1220b-1223d, prae- 
sertim 1222b - 1223a (1336. X. 24 ).

4 Χαρατζάς : ep. 3,9.18-19.21; cf. P.G., t. 152, col. 1327a.
6 ποιμήν·. Hyacinthus; epp. 1,41 ; 3,25-29.
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τον έαυτύν προσηγόρευσε. προσήκων γάρ οντος εκείνω εΐπερ τις άλλος άνήρ. 

ι. 73 ήκε δε ποιμανών μεν εν και καλώς και τάλλα την \ ποίμνην την εαυτού, τό 

10 δε κεφάλαιον Ιξελών αυτής την Παλαμήτιν νόσον, ήν άγαϋού ποιμένος ίρη- 

μία. νενόαηκεν. φπερ οίμαι κεχαρισμένος εση και περισπούδαστος καί ών 

αυτή πεπολέμηκας καί ών τον λοιπού συμπολεμήσεις αύτφ, καί συνεξελ&ς 

γε την είρημένην νόσον, ήμΐν δε οϊμαι κατά πρόνοιαν θεού κάνταύ&α 

συνήλθε τά πράγματα, ιν’ ώσπερ οίκείως αλλήλοις εξ αρχής διεκείμεΰα, 

15 ούτως έχωμεν καν τοΐς άγω σι τοΐς υπέρ ενοεβείας, εν οίςήμάς οϋτω προσή- 

κεν έχειν, εΐ καί τάλλα διεφερόμεϋα. ού γάρ Θεμιστοκλεΐ μεν καί ’Αρι

στείδη τψ κατ’ αυτόν καλώς εϊχεν επιόντος τού Μήδον διαλελύσύέαι τά 

πρώην διάφορα ϊνα τους "Ελληνας σώσωσιν, άνδράσι δ’ εύσεβέσιν ετέρως, 

επιόντος αιρετικού καί δυσσεβούς πολέμου επί την εκκλησίαν. ’Αλλά ταύτα 

20 μέν προς άλλους ήμΐν ίσως υπάρχει λέγειν. συ δ’ ήμΐν, ίερώιατε, καί πάλαι 

καί μετά ταύτα καί νύν. καί ώ; ειπεΐν εκ παιδός αχρι τούδε, καί φίλος 

καί διδάσκαλος, καί κομιδή περισπούδαστος, καί εση γε διά τέλους, καί 

ζώσι καί μετά βίον, οϊμαι, εΐ γέ τις αΐα&ηαις τοιάδε μετά τον ώδε βίον.

3
NKSCIO CUI, THESSALONICAM

Constantinopli, 1344 - 1346 

Virum, cui scribit, nunquatn vidit Acindynus, sed ex litteris eius et novit 
et amavit, pietate refertis. Ut hoc prae ceteris rnerito captus sit non inde 
factum est quod reliquas earutn dotes aut vili penderet aut parum perspexis- 
set, sed quod, cum tunc maxime nova surrexisset haeresis ( auctore Palama ), 
peropportune litteris illis et laudabatur Chabaron, pietatis propugnator, et 
vituperabatur Charatzas, piorum persecutor. Iste, qui tunc superare videba- 
tur, re tamen vera superabatur ab illis qui eius impie dictis non attendebant. 
Earn victoriam, in animis piorum reconditam, Deus nunc declaravit, ut sanctis- 
simus praesul ( Hyacinthus) ostendet, simul ac illuc ( Thessalonicam scilicet) 
appulerit. Is virum doctissimum, cui haec epistula mittirur, ob pietatem admi- 
rabitur et ob admirationem istam eiusdem civibus valde probabitur. Rogat 
deinde Acindynus ut, qui dudum litteris ad alios datis captus sit, missis sibi 
quoque magis atque magis capi possit. — Thessalonicam delata videtur epi
stula una cum sequent! praecedentique.

(f. 73) με', ”Αλλοις μεν άλλο&εν υπάρχει γνωρίζεαέλαι· ου δ’ έμοί καί πριν 

δφϋήναι φίλος καί γνώριμος από τής εύσεβείας. άρ’ ουν ήγνόησα τάλλα ;

8 προαηγόρευαε : Joann. X 11-16.
16 Θεμιστοκλεΐ : Plut., Them. XII.
3. Inscriptio : Thessalonicam; ibi enim degebat Charatzas ille de quo in 

lin. 9.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:05 EEST - 34.211.113.242



94 Raymundus J. Loenertz

την εν τοΐς λόγοις ρώμην, την εν τη γλώττη χάριν, το έπιεικές των τρόπων, 
το τής φύσεως μέγεϋυς ; ούκ ώ γενναίε και χαρίτων άνάμεοτε' άλλ’ δτε ταύτα 

5 προήει, και τους πόρρω λαμπρά κατελάμβανε φήμη, οννέβαινε και τους τής 
ενσεβείας δρονς παρακινειοϋαι βεβήλοις καινοφωνίαις και σε τούτων ύπερ- 
μαχεΐν εκείναις άντιταττόμενον, και δεύρο πέμπειν έπιστολάς εν αϊς Χαβά
ρων ήμΐν 6 έλανμαστός ε&αυμάζετο άνϋ·’ ών τής ενσεβείας νπερεμάχει και 
Χαρατζάς δ πάνιολμος εκακίζετο άν&’ ών τοΐς εύσεβέσιν ϋμϊν ϋηριωδώς 

10 επετί&ετο μη πει&ομένοις αύτοϋ τοΐς ληρήμασι. τότε τοίννν αμα πάντα κα&ά- 
περ εν εσόπτρφ τοΐς γράμμασιν ένεωρώμεν καί πάντα ϋαυμάζοντες επιεικώς 
— ον γάρ ήναισϋητονμεν—διαφερόντως το τής γνώμης ϋεοαεβες και προς 

f. 73ν τάς αιρετικός των | δνσαεβών έκβολάς έρρωμένον εϊχομεν δι’ ευφημίας, 
σοφοϋ γάρ άνδρός καί γενναίου διάνοια οΰχ δταν ονδέν ή τοΐς δόγμασιν 

15 έπηρεάζον γίνεται καταφανής, άλλ’ δταν πόλεμος ή καί κρίσις περί ψεύδους 
καί άλη&είας, καί μάλιστα τής κατ’ ευσέβειαν, καί πλείους μέν εκείνον 
ήττους δε ταύτης οί πρόμαχοι καί νόμφ χειρών κρατώσιν οι χείρονς περί 
τά δόγματα, α πάντα οίμαι τότε συνέπιπτε παρ’ νμΐν. έκράτει γάρ Χα
ρατζας, ώς έπέστελλες, μάλλον δε κρατεΐν εδόκει, ον λόγοις νουν έχουσιν 

20 άλλ’ νβρει καί λοιδορίαις καί συκοφαντίαις καί χειρών αυτών εργοις, υμών 
των φιλευσεβών καί τοΐς Χαρατζά δυσσεβέσι μή προαεχόντων λόγοις. οΐ 
δ’ όντως έκρατεϊτε τω μή προσέχειν αύτφ καί την εκείνον νίκην καί την 
{λρασντητα ήτταν εκείνου καί θαυμαστήν αισχύνην (...), τότε μέν υμείς, 
νϋν δε καί Θεός. Καί τότε μέντοι Θεός, αλλά νυν περιφανώς άποδείκνυ- 

25 οιν ονσαν. δ δέ πανίερος ημών μέν δεσπότης νμέτερος δέ ποιμήν φανείς 
παρ’ ΰμΐν καί τούτο δείξει καλώς, ή τούτο γε προ πάντων, καί σέ κατά τδ 
εΐκδς άγάσεται μέν τών άλλων, άγάσεται δέ διαφερόν τως τής ενσεβείας 
αυτής, τον ενεκα πάντων άξιούλαύμαστόν, ευδοκιμήσεις δέ συ μέν παρ’ αύτφ 
διά τά είρημένα, δ δέ παρά τή πόλει καί διά τό σέ τιμάν, εμέ δέ σύ ταΐς 

30 πρός ετέρους έπιατολαΐς ήρηκώς αίρει καί ταΐς προς εμέ. ήδυ γάρ έμοί τού- 
τοις βεβλήσϋαι τοΐς βέλεαιν ίνεργεστέροις.

5 leg. λαμπρή... φήμη f
7-8 Χαβάρων: Mercati, Notizie, ρ. 223 η° 25.
9 Χαρατζας: supra, ep. 2,4.
23 αισχύνην κρίνοντες ?
25 ποιμήν: Hyacinthus, metropolita Thessalonicensis ( 1344 - 1346), supra 

ep. 1,40 ; 2,6.
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4
T ώ ι Μ αγ ί σ τ ρ co i

THEODULO MONACHO EX IHOMA MAGISTRO, THESSAEONICAM

Constantinopoli, 1344 - 1346 

Phoenice rarius advolare, queritur Acindynus, litteras Magistri, quas 
uberius fluere Nilo, turn ipse cupiat, turn ille pollicitus esse videatur. Quae 
quidem litterae cotmuodissimae nunc tnaxime scriberentur, cum nova surrexe- 
rit baeresis, auctore Palama. Istam posteaquam vix non per totam epistulam 
impugnavit Acindynus, vereri se fatetur ne modulos litterarum excesserit, sine 
ulla prorsus necessitate. Spem enim alere bonam, fore ut novus ecclesiae 
pastor ( Hyacintbus, metropolita Thessalonicensis ) qui ad gregem suum pro- 
fecturus sit, haereticalem pravitateni funditus eradicet. Denuo silentium expro
brat amico, quern certiorem facit eum se novo pastori, futurum in baereticis 
debellandis sociutu, indicasse, rogatque ne spem istam fallat. — Et hanc et 
sequentem atque superiorem epistulas aut ipsi metropobtae aut alicui ex comi- 
tibus eius creditam esse facile suspiceris.

(f. 73v) μς·'. Την τοϋ Φοίνικος ήμίν έμιμήσατο φύσιν, ώς εοικεν, 6 σοφό
τατος Μάγιστρος, διά χρόνον φαινόμενος τω έπιατέλλειν, ώσπερ Ίνδοΐς 
εκείνος και Αίγυπτίοις έπιδήμων, άλλ’ ημείς γε την γοϋν τοϋ Νείλον φύσιν 
αυτόν μιμεΐσ&αι ή&έλομεν, έπετείως ημάς τοϊς γράμμασιν άρδοντα, έπειδή- 

5 περ ονκ έ&έλει πολλάκις ενιαυτόν, ό δ’ οίμαι γράφειν ήμίν και παντελώς 
απεΐπεν, ον τω βα&εία σιγή προς ημάς εκ πολλοϋ πάνυ χρήται, αν ιούς αεί 
γράφοντας, καίτοι τα ύστατα έπιστέλλων ήβώντί τινι προς τοΰιο τονργον 
έφκει καί πάνυ προϋυμουμένω τοϋ λοιπού τούτο πράττειν, των τε άλλων 

f. 74 ενεκεν ών ήμϊν εκ πολλοϋ πρότερον προς άλλήλονς υπήρχε καί δτι τοϋ \ κοι- 
10 νοΰ τής ευσεβείας λόγου, παρ’ άνδρός καινοτόμου πολεμονμένου ον αυτός 

πολλάκις ληροϋντα πρότερον καί σαφώς πεπλανημένον απέδειξας, αντι
ποιούμενα καί τής εκκλησιαστικής ομολογίας καί ϋεογνωσίας ονκ αφιστά- 
μεϋα. νΰν δε ονκ οϊδ’ όπως αυάις εσίγησας, δέον την γοϋν αιτίαν σημάναι 
τής σιωπής, ΐν’ εί μέν τι πλημμέλημα εΐη, διορτίωνή, εί δε συκοφαντία, 

15 λυάή' εί δε δειλία πονηρών στομάτων, ά ρεΐ χειμάρρων δίκην επί τούς ον 
τή καινή πίστει ταντη προσρέοντας, αλλα τοϋτό γε ον σοί προσήκεν, άνδρών 
ιερών ιερότατε, δν καί τοΐς άλλοις π ροσήκεν επιτιμάν τούτο πάσχουσι καί 
παντός ύπερκειμένην εχειν την γνώμην, δ τούτους ποιεί των (εις) νπερκει- 
μένας καί νφειμένας ϋεότητας κατατεμνόντων τό ϋεϊον άνέχεοϋαι καί επί

4. Inscriptio : Theodulo ; ita scripsi, quod virum istum, clarum et doctum et 
Acindyni magistrum ( v. lin. 30) non alium esse censeo quam Thomam, gram- 
maticum et rhetorem omnibus notum, cognomine Magistrum ; cf. ep. 8,35 et 
fortasse Mercati, Notizie, p. 223 n° 13.
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96 Raymundus J. Loenertz

20 τούτφ τήν τον Θεοϋ διαιρούντων αφειδώς έκκληαίαν, αποστασία καί ϋβρει τής 
εκκλησίας αυτής, ήν αίμα Θεοϋ σαρκωδέντος αϋτφ συστήσαν έφύλαττεν, οϋκ 
άνεπηρέαστον μεν πάλαι πονηρών αιρέσεων άναισχυντίφ, μετ’ έκείνας δ’ ονν 
εις τάδε πολύν ήδη χρόνον άνεπηρέαστον. Νυν δέ αν πάλιν, ονκ οίδ’ δπως, 
ανήκε πειραδήναι κακόν μηδενδς τών πώποτε μείονος, ή, τό γε ακριβές 

25 εΐπεϊν, περιεκτικωτάτον. τίνα γάρ τών φανειαών αιρέσεων οϋ περιέχει ; ου 
την 'Ελλήνων πολυδεΐαν; αλλά πλήθος θεοτήτων συναϊδίων, άνίσων καί 
ανομοίων, κηρύττει, τοϋτο δέ δστις ού νενόμικεν 'Ελληνισμόν, δ τί ποτέ 
έστιν 'Ελληνισμός οϋκ οΐδεν. οϋ την Άρείου μανίαν καί την Μακεδονίον ; 
άλλ,ά την φυσικήν τον Θεοϋ καί παντονργόν ενέργειαν καί σοφίαν καί δννα- 

30 μιν ενεργονμένην καί ϋφειμένην άπειράκις άπείρως τής δείας άποφαίνεται 
φύσεως. τοντο δ’ ήν ή τον Άρείον νόσος καί τοϋ Μακεδονίον. Χριστός γάρ 
Θεοϋ δνναμις καί Θεοϋ σοφία, δι’ οϋ τά πάντα γεγένηται, καί δΰναμις 
αϋτοϋ φυσική τό Ιΐνεϋμα τό παντ ονργόν. τί δ’ ούχί καί Σαβελλίου; άλλ’ δς 
ανούσιον είναι καί ανυπόστατο ν τήν άκτιστον καί δημιουργικήν τ οϋ Θεοϋ 

35 λέγει δύναμιν — ή δέ έστιν δ Υιός — σαβελλίζει, τάλλα γε ύπεραρειανίζων 
ι. 74ν καί ϋπερελληνίζων. τί δε καί ούχί Μασσαλιανός; | άλλα τοϋτό γε καί λίαν 

περιφανές, δραν γάρ φησι τήν ακτιστον τ οϋ Θεοϋ μορφήν καί δόξαν καδ’ εαν· 
τήν σωματικοΐς οφδαλμοις. μορφή γάρ καί ουσία καί φύσις επί Θεοϋ ταϋτό 
καί οϋκ άλλο καί άλλο, ΐνα μή σύνδετός ή, κατά τους δρονς τους περί ενσε- 

40 βείας τών ιερών πατέρων, εί δ’ άλλη μέν εκείνη, άλλη δ’ αϋτη κατά τούτον 
δεότης, ή μεν ώς αόρατος νπερκειμένη, ή δε έλάττων έπειδήπερ δράται τοϊς 
δεόπταις άνδρώποις καί ενεργείται προς τής ύπερκειμένης, πρώτον μέν, 
πώς άκτιστος ή ϋφειμένη, ενεργονμένη ουσα καί δρατή καδ’ αυτήν σωμα- 
τικοΐς δφδαλμοΐς καί ϋφειμένη τής δείας φύσεως άπειράκις άπείρως; 

45 τοιαΰτα γάρ τά ποιήματα, κάν τις αϋτόν έρηται « άρ’ οϋχ υπερέχει τό δεΐον 
τών εαυτόν κτισμάτων, ώς ενεργών ενεργονμένων καί ύπερκείμενος vqκει
μένων άπειράκις άπείρως» οϋχ εξει άρνήσασδαι. ώσδ’ ϋπερ ών δ γεννά- 
δας έσπονδακε, ταΰτ’ έστιν δ καταβάλλων αυτός, έσπούδακε μέν γάρ τινας 
δογματίααι δεότητας άκτιστους καί άναρχους καί τφ πάντων νπερκειμένω 

50 συναϊδίους Θεφ. δ δέ ταύτας άποφαίνεται δημιουργήματα, εί δέ πάντως 
αϋτφ τις άκολουδήσειε καί πεισδείη τό δόγμα συναϊδίους είναι Θεφ πλή- 
δος δεοτήτων άνίσων καί άνομοίων, οϋτω πώς 'Ελλήνων έστήξει τών πολυ- 
δέων εξω; εί δ’ ένα πάλιν έκ τοϋ πλήδους τών οϋιω διαφόρων δεοτήτων 
νομίσοι, πώς άπλοϋν καί άσύνδετον; τό γάρ εξ ορατού καί άοράτου καί άμε- 

55 δέκτου καί μεδεκτοϋ καί ένεργοϋντος καί ένεργονμένου καί νπερκειμένου 
καί ϋφειμένου άπειράκις άπείρως συγκείμενον, πώς άμερές καί άπλοϋν; j

21 αίμα... σύστησαν: Act. XX 28.
31-32 1 Cor. I 24.

7 - 8 -1957
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f. 74v Ταΰτα μόν ουν ον καιρό; έμοί νΰν γράφειν, ουδό κατ’ επιστολήν, άλλως τε 
και προς την σήν ακρίβειαν έπιατέλλοντι, καί ταΰτα καί τον {λείου ποιμέ- 
νος, και εϊπερ τις έπιαταμένου ταΰτα, την έαυτοΰ μεν ποίμνην νμετέραν δε 

60 πατρίδα καταλαμβάνοντος· φ πρώτον έργον εσται καί μέγιατον το την Πα- 
λαμήτιν απελάσαι τής έαυτοΰ ποίμνης ώς πορρωτάτω νόσον, συ δ’ ημάς ώ 
θαυμάσιε, εΐ τνραννεΐν έιι φίλον, τυράννων απάντων έση τνραννικώτατος 
δ πάντων επιεικέστατος, καί παΐδά γε τυράννων καί μαίλητήν ου κακόν δ 

ι. 75 πατήρ καί δι\δάσκαλος. τ φ δέ καλώ ποιμένι πολλά διελέχ&ημεν περί τής 
65 σής σοφίας, έρευνωμένφ τίνας αν αυτοί) ι γενόμενος έχοι συνέργους προς 

την υπέρ τής ευσεβείας σπονδήν καί άνακάΟαρσιν τών πονηρών δογμάτων, 
καί τάς πρώτας ίλπίδας είς αυτήν κατε&έμε&α. άς μη κενάς μηδ’ άκάρπους 
ποίησης, μηδ* 5 αύιόν ήμΐν ήπατημένον δείξης.

5
(Ματ&αίωι μοναχώι)

ΜΑΤΤΗΑΕΟ, ISAACII MONASTERII MONACHO, THESSAEONICAM

Constantinopoli, i346. V - VI c. (?)

Fama serpit ubique Matthaeum in Palamae transivisse sententiam Mira- 
tus quaerit Acindynus qui tandem hoc fieri potuerit. Num quia, rabie quadam 
exarsi, nonnulli seditionem moverunt in Ecclesiam (i.e. in Ioannem Calecam, 
patriarcham ) quod Acindynum promoverit ad sacros ordines ( ad diaconatum 
scilicet)? At istius tumultus auctores ( Palamas et Isidorus, electus metropo- 
lita Monembasiae ) postea synodali sententia damnati sunt, praesente Antio- 
cheno patriarchs ( Ignatio). Ceterum ea persecutio neque profligavit Acindy
num, neque patriarcham sede pepulit (ut susurrones falso contendebant). 
Quis enim, quove titulo, honore spoliare potuerit pontificem, cuius praeter 
metropolitas patriarchae quoque Antiochenus (Ignatius) et Hierosolymitanus 
(Gerasimus), et doctrinam probaverunt et acta de Acindyno rata habuerunt ? 
Non igitur patriarchs damnatus, sed adversariorum alter (Isidorus) sacerdo- 
tio privatus, alter ( Palamas ) carceri clausus. Patriarchalium et imperialium 
litterarum, rationes horuru omnium rite gestorum Hagioritis explicantium, 
exempla deferet ( una cum istbac epistula ) Bryennius, dicaeopbylax et a sac- 
cello Thessalonicensis Kcclesiae. Qui (epistula prope iam absoluta) Constanti- 
nopolim veniens, Acindynum certiorem fecit de Matthaei firma circa rectam 
fidem constantia.

f. 65 λε'. Πάντα χρή προσδοκάν, εΐ γε καί ου διασέσεισαι ταΐς βεβήλοις

57 οΰ scripsi : δ cod.
64 ποιμένι: Hyacinthus, Thessalonicensis metropolita ( 1344- 1346), supra, 

ep. 1,40.
5. Inscriptio : Matthaeo : v. lin. 85 et ep. 8,36.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΖ' 7
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καινοφωνίαις και κακοπράγμοσιν, δ μη μόνον μεθ5 ημών ύστερον τετρανω- 
μέναις ταύταις, αλλά καί πολύ προ ημών εν άμυδρώ κειμέναις μεμαχημένος.

4 δ γάρ Μασσαλιανούς καί πλάνης διδασκάλους έσχάτης καί τά τοιαϋτα πάλαι 
ί· 66 πολλάκις βοών τε καί κεκραγώς τους νΰν και πολυθέους τούτους | τις ην; 

ον σν μετά φοράς πυρίπνου και αληθώς ένθέου ; τί λέγοντας; ούχ δτι φώς 
δρώαιν δπότε βουληθεΐεν καθήμενοι; και επί τούτω ούτως οίδούοι τάς 
ψυχάς και δγκοϋνται ώστε τους ούχ δρώντας τούτο, καν τάλλα ώαι θεοει- 
δέατατοι, την αγάπην, την χαράν, την ειρήνην, την εγκράτειαν, την μακρο- 

10 θυμίαν, την χρηστότητα, την επιείκειαν, την απάθειαν, τους καρπούς τον 
Πνεύματος απαντας, άκάρπονς είναι παρ’ αύτοΐς καί δυστυχείς τά θεία, 
και τηνάλλως ανθρώπους ελεεινούς τών πόνων, ελεεινότερους τής τον φωτός 
τού παρ’ αύτοΐς δυστυχίας, διά μεν οϋν ταΰτα όποιος ήσθα προς τούτους 
τον ανωτέρω χρόνον ούκ αγνοείς, καίτοι τό γε φώς δράν οΐεσθαί τε και θεο- 

15 φανειών άξιούσθαι ποικίλων παρά Θεού τούς γε τούτων άξιους κατά τινα 
θείαν οικονομίαν και χρείαν ώμολόγηται τοΐς εύσεβέσι και γέγραπται παρά 
τοΐς θείοις Λογίοις, εί και μη, ώς εδυξε τοΐς Παλαμήταις, ουσιώδες και 
φυσικόν τού Θεού, τό δε θεούς έιέρονς ή θεότητας πλάττειν εκ τών τοιού- 
των, συναϊδίους τώ επ'ι πάντων τρισυποοτάτφ Θεφ, ή τον ενα τούτον Θεόν, 

20 εν φ μία θεότης και παρ’ φ κατά τούς θείους Λόγους, ούκ εστι παραλλαγή, 
κατατέμνειν άθέως εις πλήθος θεοτήτων άνίσων και άνομοιοτάτων, ουσιω
δών τού Θεού, τίνων εγνως ετέρων παρά τούς ’Έλληνας ον; μάλλον δε ού 
μόνον εστι τής 'Ελλήνων πολυθεΐας τούτο, αλλά και τής Άρείου μανίας και 
τής Μακεδονίου. τό γάρ άλλο μεν την άκτιατον τού Θεού μορφήν καί δόξαν 

25 είναι και δύναμιν και ζωήν και σοφίαν διισχυρίζεαθαι, άλλο δε τήν ουσίαν, 
καί ταύτην μεν νπερκειμένην έκείνας δε ύφειμένας, και τήν μεν ενεργούσαν 
τάς δέ ένεργουμένας, ούχ} σαφώς εκείνων ; τις γάρ Θεού σοφία καί δύνα- 
μις; ούχ δ Υιός και Λόγος; τις δόξα ής πατήρ δ Θεού λόγου πατήρ; ούχ 
ούτος; τις επαγγελία τοΐς άποστόλοις και δύναμις εξ ύψους; ού τό Πνεύμα 

30 τό παντουργόν; διά τίνων δε άλλων τήν κτίσιν εδημιούργησεν άκτιστων 
δυνάμεων; ού διά τού Υιού εν τώ Ιΐνεύματι πάντα έγένετο και νΰν ετι τά 
γινόμενα γίνεται κατ’ αύτον τον δι’ ού τά πάντα γεγένηται και τούς αύτού 
μαθητάς ; ούκ ίσος δέ δ Υιός τώ Πατρι και τό Πνεύμα, καί μία δή θεό- 

34 της μονάς άδιαίρετος καί άμερής καί άπλή καί παντελώς άπαράλλακτος; 
ι. 66 ούχ εν φώς άληθινόν ό Θεός καί τριοήλιον, ο | φωτίζει πάντα άνθρωπον

19 - 20 Cf. Greg. Naz., Or. XXXI (theol. V) cap. 14 : ήμΐν εις Θεός on μία 
ϋεότης; P.G., t. 36, col. 148d.

20 lac. I 17.
27 -28 1 Cor. I 24.
28 -29 Cf. Greg. Naz., Or. XXX (theol. IV) cap. 8: P.G., t. 36, col. 113b.
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ερχόμενον εις τον κόσμον; διό φηοιν ή θεολόγος τον Γρηγορίου φωνή επο
μένως τφ τής βροντής ’Ιωάννη και τφ μεγάλερ Λανίδ « εκ φωτός τον Πατρος 
φώς τον Υιόν εν φωτι τφ Πνεΰματι » ύλέασαι, τό τρισαόν φως και άμέρι- 
οιον. και πάλιν « έι·ι φωτι περιαστράφύλητε και τριοί, τρισ'ι μεν κατά τάς 

40 υποστάσεις, ενί δε κατά τον τής ουσίας λόγον εϊι’ ονν ϋεότητος ». πώς ουν 
αν τφ Παλαμα πεια&είημεν νυν, ή πλήϋος {λεοτήτων ουναϊδίων μεν άνίσων 
δέ και άιΌμοιων ώς εΐρηται παραδιδόντι και μή φανερώς αυτόν την 'Ελλή
νων πολυΟεΐαν παραδιδόναι νομίσαιμεν, ή μή άρειανίζειν ετερον φώς άκτι- 
στον παρά την Λείαν φύσιν είσάγοντι, « δι’ ου φωτίζονται » φηοιν « οι άγιοι 

45 και φώς γίνονται και ένοΰνται τφ θεφ », εκείνο δέ άϋετήσαντι δι’ ου την 
προς τον άρχίφωτον πατέρα προσαγωγήν έσχήκαμεν και δ φαηίζει πάντα 
άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον; ουκ εχει χώραν ετερον παρά τήν τού
του φύαιν ον και ΰφειμένον τούτον δι’ ου ταϋτα γίνοιτ’ αν. τούτο γάρ δι ’ οϋ 
ταΰτα γίνεται κατά τά Λειότατα Λόγια ούχ ορατόν ον ούδ’ εκ φυσικής εμφά- 

50 σεως διεγνωσμένον ούδεν'ι τών απάντων ώς οι Λείοι πατέρες διδάσκουοιν, 
άοράτω δέ και νοερά φωτοφάνεια τούς οίκείοις έρασταΐς έναατράπτον, παν
τός όρατοΰ φωτός φωτεινότεροι’, εί δ’ υνδέν ετερον φώς εκτός τ οϋ Θεόν 
Λόγου μετά Πατρος καί τ ον Πνεύματος τό φωτίζον Λεϊκώς τους άγιους καί 
πάντα άνϋρωπον ερχόμενον είς τον κόσμον, τό δέ ταϋτα ποιούν ετερον είναι 

55 τής ύλείας φύαεως Παλαμάς αποφαίνεται καί ενεργούμενον καί ΰφειμένον 
αυτής άπειράκις άπείρως καί ορατόν καϋ·’ αυτό σωματικούς δφΛαλμούς, 
άρ’ ου ταϋτα κατά τοΰ Θεοΰ Λόγου καί τοϋ Πνεύματος λέγει καί χείρον 
Άρείου περί ταΰια βλάσφημε!; καί γάρ εκείνος έλάττω μέν είναι καί ΰφει
μένον τής ουσίας τον Θεοϋ τον Υίόν τοϋ Θεοϋ καί Θεόν έβλασφήμει καί 

60 εργον τοϋ Παντοκράτορος. ορατόν δέ καϋ·’ αυτόν σωματικούς δφΛαλμούς 
είπείν ουκ έτόλμηαεν, άλλα τοϋτό γε τον Παλαμα συνετότερος υπήρξε καί 
ευγνωμονέατερος "Αρειος. τό γάρ οιεσϋαι μέν είναι τό προαιώνιον φώς καί 
τών αοράτων δυνάμεων ποιητικόν, αυτό δέ τούτο ϋεατόν σωματικούς δφϋαλ- 

ί· 66ν μούς, ουκ άσεβείας μόνον ήν άπάσης επέκεινα, αλλά j καί αφροσύνης καί 
65 τελείας μανίας. Οΰ μόνον μέντοι καί προ ημών, ώ βέλτιστε, συ τάς τού

των άφορμάς καί προεώρας έν τούιοις καί προϋλεγες καί αντέλεγες αυτούς 
καί τους άλλους άπέτρεπες αυτών άκούειν, Μαοααλιανονς καί πλάνους άπο- 
φαινόμενος, αλλά καί ύστερον αυτός τής αιρετικούς οικείας Λρασύτητος καί 
ληστείας παρ’ ανιών επειράϋης. καί δεύρο παραγενόμενος επί τοϋ Λειοτά- 

70 τον καί οικουμενικού πατριάρχου καί τήν ασέβειαν καί τήν ϋρασύτητα αυτών

37 Psalm. XXXV 10.
37-38 Greg. Naz., Or. XXXI ( theol. V) cap. 3: P.G., t. 36, col. 136c.
39-40 Greg. Naz., Or XXXIX, cap. 11: P.G., t. 36, col. 345b.
44-45 Greg, palamas, ubi?
70 πατριάρχου : Ioannes XIV Caleca ( 1334-1347 ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:05 EEST - 34.211.113.242



100 Raymundus J. Loenertz

διεξήεις, κάνταϋϋ'α τοιαϋϋ·’ έτερα και πολλ.ώ χείρω τών υπό σοϋ λεγομένων 
αντοΐς τετολμημένα μεμάϋηκας, εκ τε πολλών έτέρων καί παρ'" αυτόν τον 
κορνφαίον της εκκλησίας κράτους' ου και λόγους έκ στόματος καί γράμμα 
επί τούτοις έδέξω και διεκόμισας τω μακαρίτη Θεσσαλονίκης έκείνφ μητρο- 

75 πολίτη, και αυτά του Παλαμα τα κίβδηλα δόγματα καϋαρώς πολνδεΐαν διδά
σκοντα και παρά ταντα τών ιερών πατέρων άντί&ετα και δόγματα και διδά
γματα, έφ5 οϊς ήμΐν και γράμματα πολλάκις απέστειλας, μηνύουν δτι τε πααι 
ταϋτα έπέδειξας καί ώς άπαντες τών μέν τοϋ Παλαμα κατέγνωσαν ώς δυο- 
σεβών δογμάτων, την δ* ήμετέραν περί τής ενσεβείας γνώμην καί προς 

80 αυτόν έναντίωσιν ώς κοινήν τής εκκλησίας καί τών έλείων πατέρων ήσπά- 
σαντο, καί ώς άριοτα καί ακριβέστατα εγώ τά δόγματα έκτίέλεμαι τής εκκλη
σίας καί δμολογουμένως τοΐς κειμένοις τής ενσεβείας δροις. ονκ εμοί μέν- 
τοι μόνω, άλλα καί τή ϋ εοφιλεοτάτη καί ϋαυμαστή βασιλίοση γράφων άνω- 
μολόγεις. εϊτα, μετά τοοαύτην άπόδειξιν καί μαρτυρίαν τής τε τοϋ Παλαμα 

85 δνοοεβείας καί ήμετέρας δρύότητος, έτερος αυτός εαυτού Ματ&αϊος δ ίερώ- 
τατος; καί τίνος δστράκου μεταπεοόντος; δτι με τής τον Θεόν έκκλησίας 
επί την τής ίερωσύνης χάριν έλκυσαμένης ίμάνησαν οί πολέμιοι καί από
βλητοι τής έκκλησίας ουτοι, καί έπανέστησαν τή εκκλησία κάμοί; διό δη καί 
τελέως ανιους άπέρρηξεν εαυτής, συνόδω κατ’ αυτών παντελεΐ χρησαμένη, 

90 παρόντος αυτή καί τοϋ ’Αντιόχειας καί άλλων ’Ασιανών επισκόπων; άλλα 
τοντό γε ήν δ σαφέστατος έλεγχος τής τε ήμετέρας ενσεβείας καί τής τον 
Παλαμα δνοοεβείας καί τής αίρετικοϊς αυνυπαρχούοης ακαιότηχος. καί δ 
καιρός εκείνος ένστααιν μάλλον άπήτει παρ’ υμών ϋπερ τής ενσεβείας, 
άλλ’ ον κλίσιν τής γνώμης ής πρότερον εΐχομεν περί αυτήν καί τής δμολο- 

95 γίας. καν τι πάσχωμεν χαλεπόν υπέρ αυτής μετά τής έκκλησίας, αυτό 
f. 67 τοϋ&’ διι | πάσχομεν υπέρ αυτής καί μετά τής έκκλησίας εις ευφροσύνης 

έχειν έφόδιον, άλλ’ οϋ δειλίας, ον γάρ έλάβομέν φησι, Πνεύμα δειλίας, 
άλλά δυνάμεως. νΰν δέ ουδέ οϋτως άνηρέϋημεν ή κατεπόϋημεν υπό τής 
μανίας τών έπιβεβουλευκότων, ουδ' δ τής ενσεβείας προστάτης πατριάρχης 

100 καϋήρηται αντί τοϋ έμοί μεταδοϋναι Ιερωσύνης, ώς αυτοί διεφήμισαν. τίνι

73 κορυφαίου : Ioannes Caleca patriarcha.
74-75 μητροπολίττ): Hyacinthus (1344-1346) aut potius eius praedecessor, 

Macarius ( 1342 - 1343c. ) ; de quo v. L. Petit in Echos d’Orient, 5 (1901) 
92, et 18 ( 1916 - 1919 ) 248.

83 βασίλισσα : Irene Chutnnaena Palaeologina ; de qua v. V. Laurent 
in £chos dOrient, 29 (1930) 29-60.

87 ίερωσύνης: P.G., t. 152, col. 1278b.
90 Άνιοχείας: Ignatius II ( 1314- 1358c. ).
97-98 2 Tim. I 7.
100 καϋήρηται : Hadrianopoli, anno 1346, mense maio; Cant. Ill 92: t. II, 

564,22- 565,7 (Bonn).
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γάρ ai’ συνόδφ επισκόπων καϋήρητο; υπό γάρ επισκόπων επ’ αιτία καϋαι- 
ρειται τοιαΰτη, πάντων συμπεπνενκότων αυτφ, καί των άλλων πατριάρχων, 
τοϋ τε ’Αντιόχειας λέγω καί τοΰ 'Ιεροσολύμων και των μητροπολιτών απάν
των εις τε την κοινήν ήμΐν ομολογίαν τής πίστεως και την εμήν ίερωσύ- 

105 νην; και τις ήν όντως έκτος τοϋ λογίζεσΟαι, ώστε τοΰ#5 υποπτεϋσαι; ουδέ 
γάρ τους Ιίαλαμήτας κριτάς τής εκκλησίας έκάϋισαν' ών τους προοτάτας, 
τον μεν εξελόντες των ψήφων των έφ’ ιεραρχία και αυτής καί)ελόντες 
καϋάπαξ Ιερωσννης ώς τα αυτά τφ Παλαμά ψρονοϋντα, έτερον άντεισήγαγον 
τοϊς εκείνου πολέμιον δόγμασι, κατ’ αυτό δήπου τοΰ#5 δτι τοΐς εκείνου πολέ- 

110 μι ον δόγμασι. τον δε καί ειρκτή παραδόν τες εφρούρονν καί νΰν οϋδέν 
ήττον φρουροΰσι. καί πέμπει δη βασιλεύς ό {λειότατος μετά τής μητρός 
αυτοΰ τής #είας καί ήμετέρας δεσποίνης καί συνόδου τής ϋείας έπιστολάς είς 
*Ορος τό ιερόν, βεβαιοϋντες την αιτίαν έφ’ ή φρουροΐτο, καί δνσσέβειαν 
ομολογούν τες είναι, έφ’ οις δη καί πάσαις ψήφοις έκκήρυκτ οι γίνονται τής 

115 εκκλησίας οι Ιίαλαμήται πάντες, ώς οί κατ’ αυτών έκτεϋειμένοι λόγοι καί 
γνώμαι τοΐς ϋειοτάτοις πατριάρχαις προς υμάς ένεχ&έντες, ή έδίδαξαν, ή 
νΰν διά τοϋ ίλεσπεσιωτάτου δικαιοφύλακος ή σακελλίου τοϋ Βρυεννίου διδά- 
ξονσιν, ος τοΰτο παρά τής κα#5 ημάς μεγάλης τοϋ Θεοΰ εκκλησίας προς την 
καίV υμάς διακονήσαι παρέλαβεν. ϋφ’ ου καί περί τής σής δσιότητος δτι 

120 συκοφαντοΐτο την μεταβολήν έδιδάχ&ημεν καί τής έπί ταύτη προτέρας ανίας 
άνεί&ημεν. εΐ δέ καί σοϊς τοϋ νΰν καιαμά&οιμεν γράμμασι βεβαιοτέρας άπο- 
λελαύκαμεν τής ευφροσύνης. * 111

103 Ιεροσολύμων: Gerasimus (1341-1348), de quo ν. Cant. IV 14: t. Ill, 
91,20-21 et 93 - 94.

107- 108 τον μεν... Ιερωσύνης : Isidorus, electus metropolita Monembasiae, 
1344. XI; G. Mercati, Notizie, 199-200 et 202.

108 έτερον : Iacobus Cucunarius Thessalonicensis, ad quern ep. 1.
110-111 τον δέ... φρουροΰσι: Gregorius Palamas ; Nic. Greg. XV, 7, 2: 

t. II; 768,4-5, P.G., t. 151, col. 609c n (Gregorii Palatnae laudatio, auctore 
Philotheo Coccino ).

111 βασιλεύς : Ioannes V Palaeologus ( 1341 - 1391 ).
112 δεσποίνης: Anna Palaeologina (Ioanna Sabauda ).
112 έπιστολάς : Nic. Greg. XV, 7, 2 : t. II, 768,4-9.
117 Βρυεννίου : ad quem ep. 2.
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6
M a ξ ί μ ωi (tffli Καλοφέρωι)

MAXIMO LASCARI CAEOPHERO, MONACHO, IN ACTEN PAENINSUEAM

Constantinopoli, 1347, X - XII 

Acindynus exprobrat Maximo quod Constantinopoli discedens, relictis non 
bene sociis, bellum laudabile cum haeresi gerentibus, in perversum transfuga, 
familiariter usus sit et Palamitis et ipso Palama, cuius olitn in media regia 
linguam retuderat. Nuper autem, cum nuntiatum esset Maximum in Athoa 
Laura monachum indutum Palamitis bellum indixisse, baud vulgariter se 
gavisum esse, sed denuo ad maerorem conversum, cum nullae e Monte Sancto 
redditae sibi sint litterae. Tandem Athanasium monachum, legatione ad princi- 
pem Triballorum (Stephanum Dugan) functum, omnem suspicionem de dogma- 
tis in Maximo mutatione summovisse. Quod autem Acindynus acerbius invebi 
videatur in Palamam, istum in causa esse, qui ilium, amicum olim, nunc ubi- 
que locorum praedicet impium, trahatque plurimos, dogmati patribus tradito 
praeferentes anilia commenta, sive propter invidiam sanctissimi patriarcbae 
( Ioannis Calecae) sive quacumque de causa. Quas fabulas cum Maximus 
olim respuerit, multos errore captos e tanto gurgite salvans, vereatur ne prae- 
claris ille superioribus nunc per extrema sua nitoris aliquid detrahat.

62v) la'. OIov εδρασας αριστε, καταλιπών μεν την Πάλιν, η σε μάλα ειθαύ
μαζε, καταλιπών δε την εταιρείαν, η σον σφόδρα εξείχετο, και αφελών 
αντοΐς το βέλτιοτον, την εν ρέονσαν γλώτταν. τί ρέουσαν εϋ ; τάς Άχελφον 
Σειρήνας, αΐς εκήλεις μεν τους φίλους τή άλη&εία, τους δυσμενείς δέ αμα 

5 φανείς ετρεπού και τής εύσεβείας προνμάχεις οϋκ ελαττον ή Άχιλλενς πο 
'Ελλήνων. ήγούμην μέντοι και σε τοσοντον εχειν επ'ι τωδε τω τιολεμφ φρο
νήματος, ώστε μηδενός αν αποδόούαι τοντό γε, μηδλ προέα&αι τάς πατρι
κός άριστείας υπέρ τής εύσεβείας. τί γάρ αν βεοφιλέστερον γένοιτο, τί δ’ επι 
γής έντιμότερον του δύνασ&αι και προίΐυμεΐσ&αι γλώττας άργάς άποφαίνειν 

10 δνσσεβεϊς τε και κακοπράγμονας, και δή και άποτέμνειν τμητικωτάτφ 
λόγω τάς τμητικάς τής {λεότητος; νυν δε άκονσαντες, ονκ άληϋή μεν οΐμαι, 
ακόυσαντες δ’ ονν, δτι μη μόνον σιγή τής άλη&είας προνδωκας τους αγώ
νας εκείνους ών μέγα κλέος παρά ταϊς έκκλησίαις, άλλ’ δτι και τοΐς Παλα- 
μήταις ίέαρός συνεγένου και αύτφ τφ Πιλαμα, ου συν όμοίφ τφ σχήματι 1

β. Inscriptio: Μαξίμωι, ad quern ep. 9 ; unde adieci τώι Καλοφέρωι.
1 πάλιν : Constantinopolis ; cf. Dem. Cydon. ep. 72 (Loenertz).
3 Άχελφον Σ. : cf. Ap. Rhod., Arg. IV 893.
14 συνεγένου... Παλαμφ: in monte Atbo, ann. 1347 - 1348, ab autumno ad 

autumnum.
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15 μεθ’ ούπερ αυτόν λίθον άπέφηνας πρότερον εν μέσοις τοΐς βααιλείοις, πώς 
δοκεϊς ήνιάθημεν; αυτό τούτο τεκμήριον ήγησάμεθα μέγιστον τού μέλλειν 
τό κακόν έπιδώαειν, την των αιρέσεων νδραν, Ήρακλέους αναχωρήσανεος 
πριν τό θηρίον άνηρήοθαι καθάπαξ. και ήμεν εν άπογνώσει τού κατά σε 
δήπου κρείττονος. 'Ως δέ τις ήκεν άπαγγέλλων δτι σε ’Άι9ως εχει, ή ιερά 

20 κορυφή, τό ήμέτερον μέλημα, αναπεπνεύκαμεν' ώς δε και άλλος και μάλα 
άλλος έπήλθεν από τού θειον "Ορους, μηνύοντες (ώς) τοΐς ιερούς Λαυριώ- 

t. 63 ταις έναρίθμιος εΐ καί αοι προσέχουσιν άαμενοι, J αλλ’ δτι και τοΐς αύτόθι 
τά Παλάμια νοσοΰσιν άντέπνευσας, και περιέστησας αυτούς θαυμαστώς τάς 
ελπίδας, Αντί τού πειοθήναι σφίσιν, δπερ ήλπίκεσαν, πείσας αυτούς τά 

25 κρείττω, τί χρή και λέγειν προς ακριβώς λογιούμενον εν οΐαις ήμεν τηνι- 
καΰτα βακχείαις; επ’ έκείνοις δ’ ελθόντων παρ’ υμών οϊπερ ήκον, και 
μήτε γράμματα μήτ αΜα>ί λόγους παρά τής σής σοφίας κεκομικότων ήμύν, 
μετέπιπτεν ή βακχεία προς σκυθρωπότητα· και γράφομέν σοι vvvl νάρ
κωση καί δυσκίνητα) χειρι καί γνώμη. Άλλ’ δ εν ιερομονάχοις ιθαυμάσιος 

30 και σός ’Αθανάσιος, δ τού φιλαλήθους και άρετής πάοης ενεκα τοΐς αρί- 
σιοις συντρέχων, δ ιών φιλοσοφίας θεραπευτών τά πρώτα, δ μάλιστα μεν 
άνιαθείς απάντων επί τοΐς χείροσι τών περί σου λεγομένων, μάλιστα δε 
πάντων ήσθείς τή άμείνονι φήμη, ουτος άναγκασθείς πρεσβεΰσαι παρά τον 
ηγεμόνα τών Τριβαλλών, ώς εΐση, τής επί σοι δυσελπιστίας ημάς και σκυ- 

35 θρωπότητος ελ.υσεν. εφη γάρ ούδέν τοσοΰτον είναι παρά σοι, ουκ άλλοίωσιν, 
ου μέμφιν εκ παλαιών εγκλημάτων, ου προκειμένας ελπίδας, ου φόβον 
επηρτημένον, δπερ αν ού διάλυση φανείς τοΐς φιλίας φαρμάκοις καί Θεού 
συνεργία, καίτοι λύπης μέντοι παλαιάς ίσως &ν ίχνος εϋρεΐν παρά σοι, 
δπερ ευθύς έξαιρήσειν ή καί δ τι ονν άλλο τών άπηριθμημένων. μετάθεσιν 

40 δέ τών δογμάτων παντελώς άπηγόρευεν ού γάρ άν ποθ’ ειερόν τί σε φρο- 
νήσαι παρά τά πάλαι καί πάτρια περί τού θείου, ήκιστα δέ Απάντων την 
Παλαμήτιν πλάνην, ώς ού μόνον αΐρεσιν δυσσεβεστάτην ονσαν καί πηγήν 
τών αιρέσεων, αλλά καί αλόγιστον καί άνοητοτάτην γνώσει γάρ άληθεΐ καί 
σοφία, ής εραστής συ καί τρόφιμος, ού Παλαμάς δ τεράστιος την άλογίαν 

45 ούχ ήττον ή την ασέβειαν, ούδέν άλογίας καί αφροσύνης άλλοτριώτερον. 
Καίτοι ταΰτα μέν λέγειν ημάς, ώς οϊσθα, αύτός Παλαμάς εξηνάγκασε περί 
αύτού, δυσσεβεις Απανταχού κηρύττων, επειδήπερ αύτού ταΐς πλάναις ούκ 
έθέλομεν πείθεσθαι ούδέ τούτων άποστάς κοινή μετά τής εκκλησίας τού 

49 Θεού τά πάτρια δόγματα πρεσβεύειν επήνεσε. μάλα θαρρών άποφαίνομαι

15 βααιλείοις : Dem. Cyd. ep. 72,u.
19 ’Άθως: ν. ibidem.
30 ’Αθανάσιος: Nic. Greg. XVIII, 5, 5 : t. II, p. 894,4 ( Bonn).
34 ηγεμόνα·. Stephanus Dugan, Serviorum rex et imperator; cf. 

Cant. IV 4: t. Ill, 30,32 - 32,8 (Bonn).
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f. 63v ώς οϋδείς αν άπάντων εφϋη Γρήγορων έμ'ε τουτον'ι τον ανθρώπων | έλά- 
χιστον εις φιλίαν κα'ι θεραπείαν εκείνου, προσ&είην δ’ &ν και δουλείαν, 
ούχί ψευδόμενος. δ γάρ τοΐς αλλοις ηρόιερον άπηχ&ημένος υπέρ ανιόν και 
πράξης ονχ’ ήιτω προς τους αύτοϋ δυσμενείς ήπερ αυτός προς αντοϋ, πώς 
ούχι δήλός είμι ούτε δυσχερής άλλ' έτοιμος προς καταλλαγάς, αν άφή την 

55 κοινότητα, ούτε ιδίας ενεκα διαφοράς ή φθόνου την αρχήν διενεχ&είς προς 
τούτον, άλλ’ υπέρ εϋαεβείας τον κοινού πάντων των ευσεβών άγαϋοΰ; δπερ, 
ουκ οΐδ’ δ τι πα&όντες, οί πλεΐστοι προΐενται, οι μέν φιλίας κα'ι χάριτος 
της προς τον πεπλανημένον άντ'ι τοϋ και τούτο) χαρίσασίλαι διά τής επι
στροφής και τή άλη&εία τώ μή προδοϋναι ταύτην, οί δε δυαμενείας τής 

60 προς τον πατριάρχην τον άγιώτατον, οί δε τής προς ημάς, οί δ' ουκ old' ών- 
τινων προφάσεων και βαράθρων, πλήϋος {λεοτήτων άνίσων καί άνομοίων 
άντ'ι τής άμερίστον μονάδος τής εν τρισίν ύποατάσεσιν και άντ'ι τον αορά
του καί άνειδέον Θεοϋ μεμορφωμένον φυσική καί ονσιώδει μορφή καί 
ορατή σωματικοΐς δφϋαλμοΐς καί αντί τοϋ πανταχον παρόντος άμιγώς καί 

65 ασχέτως ώς άπειρον καί άσωμάτον, μή δυνάμενον παρείναι κα&’ εαυτόν 
απανταχού καί πάσιν ώσπερ τά σώματα, καί δλως άντ'ι τών έλεοπρειιών καί 
παλαιών δογμάτων άνϋηρη/ιένοι τά άτοπώτατα καί ώς είπείν γραωδέστατα. 
*Ων συ καταπτύσας εΐπερ τις καί καταγελάαας άξίως τής μοχβηρίας αυτών 
καί τους άλισκομένους τοΐς τοιοντοις κατελεήσας, καί πολλούς γε άνασπά- 

70 σας τον τοσούτου βαράθρου διά τής χρυσής γλώττης ώσπερ σειράς, μή καται
σχύνης έκεΐνα διά τών τελευταίων, άλλ* ώσπερ πέπλον εύσεβείας εις τέλος 
τον χαριέστατον εξνφάναι τώ Θεώ δι’ όμοιας τής γλώττης καί φέρων άνά- 
έλες διά χρόνον παντός οω&ησόμενον καί ταΐς ενσεβέοι γλώτταις ϋμνηϋ-η- 
σόμενον.

7
NESCIO CUI ( ATHANASIO MONACHO ? ), THESSALONICAM

Constantinopoli, post 1347. X - XII.

Vix reversus e Triballis (i.e. Serviis) Thessalonicam properavit amicus, 
qui tamen Acindynum, eum de more conveniendi cupidum, haud vulgariter 
iuvare potuisset, cum Palamitis decertantem. Verum hoc ibi quoque facere 
licebit, ubi pro sui ducis dogmate isti tumultuantur assidue. Quibus si obsti- 
terit amicus quam gratissimum erit Acindyno, nec minus si faverit Antonio, 
quem, cum sit diaconus, princeps tamen ecclesia ceterarumque mater ( Con- 
stantinopolitana scilicet) sacerdotio dignum iudicavit (sedente adhuc, ut vide- 
tur, Ioanne Caleca, patriarchal.

(f. 5iv ) κς~'. Έν ουκ ολίγη τιθέμενος φροντίδι σοι καϋομιλήσαι παρ’ ήμΐν

7. Inscriptio : Athanasio; ν. ep. 6,30. 
1 ιιϋέμενος : leg. ιιϋέμενον.
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δντι πρώην aφείλου τώ τάχει τής ανϋις αποδημίας και το μετρίως οοι σνγ- 
γεγονέναι. και δν άπολαβόντες εκ τής μακρας αποδημίας εκείνης f Τριβαλ- 
λοϊς ενετρίβης εχαίρομεν, τούτον αυΟις ή μας άφελομένη Θεσσαλονίκη λνπεΐ, 

5 τά τε άλλα εν δια&έσ&αι τούς φίλους δυνάμενον τή συνουσία, καί το μέγι- 
ατον, αυνεργδν ήμίν δντα τον προϋυμότατον υπέρ τής ενσεβείας, ήν οΐδεν 
άτόπονς μεν άνύρώπους και κομιδή δυσσεβεΐς εαπονδακότας και νυν, υπέρ 
τούς πάλαι δυσσεβεΐς, άνατρέπειν, ήμας δε περιέπειν, και ταΰτης προκιν- 

9 δννεύειν, ώσπερ είκδς τροφίμους, άλλα ταντην ήμΐν την ωφέλειαν και αντό&ι 
ι. 52 παρέξεις. εξεστι γάρ σοι τοϊς Παλαμίταις δεϊξαι | ώς εατι τις γνήσιος τής 

Ικκλησίας νιος καί τρόφιμος τής ενσεβείας, ό την εις ταντην νβριν ονκ ανε
χόμενος. αγγέλλονται γάρ ούτοι δεύρο πάντα ποιούν τες εκεί και ϋορυ- 
βοϋντες ύπερ των άσεβεστάτων μεν τού Παλαμά δογμάτων, κατά δε τών 
κειμένων τής ενσεβείας δρων τοΐς τού έλείου σπαράκταις εξενρημένων. εί 

15 τοίννν τοϊς μεν φιλο&έως άντϊ τούτων επάξει, ’Αντώνιον δε άγαπήσεις τον 
Ιερόν τουτον'ι και ήμέτερον, τον ίεροδιακόνων τά κράτιστα, πόσης άρετής 
καί παιδενσεως ενεκα καί τής ύπερ τής ενσεβείας σπουδής, ήν πολλήν καί 
ϋανμαστήν κατά τών βέβηλων τούτων καί άνιέρων δογμάτων πεποίηται, καί 
νΰν έπιδείκννται, άν&* ών απάντων καί τής ίερωσύνης ήξίωται, παρά τή 

20 πασών τών εκκλησιών ϋψηλοτάτη μητρί, καί τής δλης ίερωσύνης πηγή, 
ταύτα ποιήσας, τό παν ήμΐν κεχαριομένος έ'ση' χάριν δε νύν αϊτών σε τού
την επιμελέστατα οϊδ’ δτι χάριν ομολογήσεις μοι επειδάν δμιλήσης οίκείως 
τφ διακόνφ τού Πνεύματος.

8
NKSCIO CUI ( ATHANASIO MONACHO ? ), THESSALONICAM

Constantinopoli, 1348 - 1351 ?

Illi viro cui dudum commendavit Antonium diaconum Acindynus istas 
mittit litteras, perferendas eidem Antonio. Laudat Lapitham Georgium desi- 
nitque significando cupere se ut ostendantur cum admirando Magistro et Cy- 
donio docto, et Matthaeo monacho monasterii Isaacii, et Bryennio dicaeophy- 
laci, turn etiam — ut pudefiat — Charatzae Palamitae.

κ . Σοί τον ήμέτερον Αντώνιον τον τού Χριστού διάκονον άπεσταλκό- 
τες πρώην σοί καί νύν τά προς αυτόν άπεατάλκαμεν ήμέτερα γράμματα,

3 - 4 Τριβαλλοϊς : Servii; ν. ep. 6,84.
15 ’Αντώνιον: cf. ep. 8,1.
20 έχκληοιών... μητοι : ecclesia Constantinopolitana, sedente adhuc Ioanne 

Caleca patriarcha, i.e. ante 1347. II. 2.
8. Inscriptio : Athanasio; epp. 6,30; 7.
1 ’Αντώνιον ·, ep. 7,15.
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επειδή σε άνθ’ ημών αυτών εντυχοϋμεν αυτόθι, ώς αν, ει μεν αυτόν ετ’ εκεί 
τα γράμμαθ’ εϋροι διάγοντα, διά τής σής ενμενείας λαβεΐν αϋτώ ταϋτα γένη- 

5 ται καί μή διαπεσειν πως. ει δε μή φθάσαι τούτον, τοΐς αλλοις έμφανιαθή 
τών φίλων, χρήσιμον γάρ και μάλιστα τα του Κυπρίου φιλοσόφου γράμματα 
οίς όντως φιλόσοφος άνήρ και ζηλωτής ευσεβείας τελεώτατος δείκνυται, την 
Παλαμναίαν νόσον παντός μάλλον εκ τής υπερορίας βάλλων και σχετλιάζων 
και βοών « ώ τής άσεβείας » τοΐς γράμμασιν επί τώ πλήθος θεοτήτων άνίσων 

10 εΐοάγοντι και τώ μηδενι ταϋτα μέλειν τών τήδε, λόγοις εμβριθέσιν άνελεΐν | 
f. 47ν το παράπαν, άλλ’ ήσυχάζειν μέν τους εν λόγοις δοκοΰντας τά μέγιστα δύνα- 

σθαι τό δε δόγμα καθάπερ ιόν επιβόακεσθαι τό ποίμνιον του Χρίστον, ενα δέ 
μόνον — εμέ δη λέγων — ζήλον θειον αναλαβόντα άντιατήναι τώ δόγματι 
καλώς μέν καί δρθώς, μαλακωτέρως δε φησιν ή ώς εδει προς τους τοιού- 

15 τους άντιστήναι τών λόγων, φ δη καί μάλλον ήσθην ή ει με μηδεμίαν έφα- 
σκεν υπερβολήν άφεϊναι τον τοιοΰτου πολέμου, καίτοιγε ούκ είδότος έστίν δ 
λόγος δλον τό ήμέτερον πράγμα, ον γάρ &ν φεθ’ ημάς μαλακώς άντιστήναι 
τώ δόγματι τούς γε μέχρις αίματος υπέρ του ορθού καί ευσεβούς κινδυνεύ- 
σαντας. άλλ’ όμως χάριν εχω τον λόγον θαυμαστήν τώ Λαπίθη— τούτο γάρ 

20 όνομα τφ φιλοσοφώ — επί τφ λόγφ τούτω, αίσχνναντι τούς διά τούτο φιλο- 
νεικίαν έπεγκαλοϋντάς μοι. οϋς ον δεϊν φησιν ούτως εχειν περί τής εύσεβείας 
μηδέ περιοράν φϋειρομένην τήν εκκλησίαν πάντα γάρ είναι προς εν τούτο 
πάρεργα Χριστιανούς, καί ταϋτα τού δνσσεβοϋντος άμαϋοϋς άγαν δντος καί 
μηδέ τάς πρώτας άρχάς τής φιλοσοφίας είδότος, μηδέ τί εστιν επιστήμη καί 

25 όπως γίνεσ&αι πέφυκεν έπισταμένου, ώς ανιός εξ αυτών τού Παλαμά τών 
λόγων μαρτυρεί μαέλεΐν δ φιλόσοφος, δεΐ δή ταϋτα καί τους αύιό&ι λόγων 
τροφίμους καί εύσεβείας ίδεΐν, καί ϋαυμάοαι μέν τήν σοφίαν, ϋαυμάσαι δέ 
τήν ευσέβειαν καί τήν εκατέρω&ι τού άνδρός ευεξίαν καί ρώμην καί τον 
άγώνα τον υπέρ εύσεβείας καϋ5 ον ον μόνον αυτός πϋρ πνεΐ κατά τών δυα- 

30 σεβονντων, άλ?Λ καί τούς εν&άδε δυνάμει διαφέροντας λόγων επί τον κατά 
τούτων πόλεμον παρακαλεΐ καί όαυμαστώς συγκροτεί, τοιοϋτον αρα ψυχή 
ής διά βάϋονς ήλίλε σοφία τε καί ευσέβεια, διό χρή δήπου ταϋτα καί ίδεΐν 
καί ίέανμάααι τούς ήμετέρους σοφούς' τά γάρ καλά, καί μάλισό’ ύφ’ ών τό 
ϋ·εΐον δοξάζεται καί ενσεβεΐται ύαυμάζεσύλαι δίκαια, ίδόντων μέν ονν καί 

35 άλλοι ταϋτα, ίδέτω δέ καί δ έλανμάσιος Μάγιατρός καί δ σοφός Κυδώνης καί 
δ ιερός καί θειος έν ίερομονάχοις Ματθαίος δ εν τή τού θεαπεσίου ’Ισαάκ

6 Κύπριον ·. Georgius Lapitha, ep. 1,29.85.
35 Μάγιοτρος : ep. 4.
35 Κυδώνης : Demetrius ?
36 Ματθαίος : ep. 5,85.
36 - 37 Ισαάκ... μονή :Fr. Miklosich-Ios. Muller, Acta et diplomata 

graeca medii aevi, t. II, Vindobonae, 1862, p. 235 n° 481 ( 1395?), M. Lasca-
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Ιερωτάτη μονή τήν αρετήν μετιών. συν οίς και δ έέεσπέσιος δικαιοφυλαζ 
Βρνέννιος, αισχύνης δε ενεκα τής εαυτόν κα'ι δ τδ των θεοτήτων πλήθος 
τεϋαυμακώς Χαρατζάς και εΐ τις άλλος αντω παραπλήσιος.

9
Μαξίμωι τώι Καλοφέρωι

MAXIMO LASCARI CALOPHERO, MONACHO

Constantinopoli (?), 1350-1351 

Maximum obiurgat quod nuper (mense scilicet Septembri anni 1350) 
rectam patribusque traditam fidem abiuraverit, et ipsum Acindynum roserit 
ac maledictis incessiverit ; monetque et obsecrat ut quam primum pravae pali- 
nodiae damna sarciat, novam recinendo, eamque laudabilem.

(f. 4iv) ιέ . To μέν έμο'ι χαλεπαίνειν και μέμφεσ&αι και παν δ τι ουν ή λέγειν 
ή και ποιε'ιν με φλαΰρον, άνδρός αν εΐη πράγμα ή άδικοΰντος, αν ταΰτα 
πράττη ιόν γε πράττειν ού δίκαιον, ή μή φιλοσοφοϋντος μή μέντοι μηδ’ άδι- 
κοϋντος, αν άμύνηται τον προηδικηκότα. τδ δε άμύνεσέέαι μέν έϋέλειν τον 

5 δυσμενή, ού μάλλον δε εκείνον ή έαυτον οίς αμννοιτο βλάπτειν περί τα 
ι. 45 καιριώτατα, σδν Ιδεϊν τίνος 3ν εΐη \ πράγμα, ού τοίννν δυομενώς έμον 

μεμνημένος, ώ; έοικεν, εϊτα δΤ εμέ καί την καλήν δμολογίαν προδιδονς, 
ής αρτίως προΐοταοο καί πάλαι παρά των ϋείων πατέρων κεκληρονόμηκας, 
σκόπει μή εμέ μεν ήττον ής αμυνόμενος, σαυτδν δε τελειότατα βλάπτων, 

10 καί ταΰτα εκών, διά μικροψυχίαν, ει μεν γάρ έξ άγνοιας καί άμαάίας τα 

τοιαντα ήμάρτανες, ήττον αν ήν τδ δεινόν, νΰν δέ, εΐπερ τις, τήν αλήθειαν 
είδώς καί πολ,λους μέν άγώνας υπέρ αυτής άνύσας, πολλούς δέ καί μέλλων 
καί κομιδή προ&υμονμενος, εκτός του μικροψνχεΐν διά φανλας αιτίας, εϊτα 
διά τούτο μή μόνον τους ευσεβείς άγώνας, άλλά καί τήν δμολογίαν αυτήν 

15 ώς λέγεται παραιτούμενος τής εύσεβείας, καί φιλονεικίαν δνομάζων τδ ήμέ- 
τερον πράγμα, ούκ οϊδ’ ο τι δεινόν καταλείπεις νομίζειν, ούδ’ δπως εμέ 
μάλλον ή σαυτδν δπερ εϊπον υπολαμβάνεις κακοϋν. ει δέ μηδέ σαυτδν μόνον 
αΑΑά καί πολλούς άλλους συνεμπεσειν ποιήσεις εις τον αυτόν σοι βόΰρον, 
περί τδ ΰ·εϊον δντος του πταίσματος, τις τούτω ϋρήνος τφ πταίσματι καί

ris, in Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοποόλου, Thessalonicae, 1952, p. 320-331. 
Idem in ’Αρχαιολογική Έφημερίς, 2 (1953 -1954 ), ρ. 8, ut ipse me monuit. Cf. 
etiam G. Mercati, Studi Bizantini, 2 ( 1927), p. 240.

38 Βρνέννιος : epp. 2 ; 5,147.
39 Χαρατζάς : ep. 2,4 ; 3,9.18-19.21.
9. Inscriptio : Μαξίμωι; v. ep. 6.
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20 κοπετός Ικανός γένοιτ’ αν ποτέ; ον ταυ τα ήν, ώ ϋαυμάσιε, τά τή ofj φύσει 
πρέποντα, ονχ ουτος ής ανχεΐς επιστήμης φυσικός και ουσιώδης καρπός, 
άλλα τής εναντίας, και άπειράκις άπείρως διαφόρων εκείνου, δει γάρ με 
διαλεχϋήναί σοι από τής καινής φιλίας καί άστιιοαοϋαί γε προς την καινήν 
σοι χάριν, εΐ καί ύλρηνώ τρόπον έτερον, άλλ’ εγώ λυπηρός τις καί ύπερό- 

25 πτης των φίλων καί των ελκτικών ίύγγων αμέτοχος, αΐς τους πολλούς ή και- 
νότης ϋ'ηλννουσα καινόν εργαστήριον άσεβείας εδημιούργησεν, δ φησιν δ 
Θεολόγος; οϋπω λέγω τούτο μεν αρετήν εκείνο δε κακίαν είναι δοκέΐν τοΐς 
Ιεροΐς πατράσι, καί τοΐς οιος συ την ευφυΐαν καί παίδευσιν αισχρόν αίρεΐ- 
σϋ·αι δλως τό δεύτερον, άλλ’ εί δίκην εγώ δίκαιος διά τούτο διδόναι ον 

30 παραιτούμαι· ύβριζέούλω Γρηγόριος — δπερ ονν δη καί πάσχει — καί προ- 
πηλακιζέσ&ω, καί εί βούλει τνπτέσϋω, καί δλως πάσαν την δοκοϋσαν δίκην 
τιννύτω τοΐς άδικεΐαϋαι νομίζουσι, μη μαϋών γλωττοστροφεΐν καί πάσιν 
ήδνς είναι καί δημοχαρής υπέρ τον Όδυσσέα, άλλ’ απλονν ήδος καί άποίη- 
τον φέρων καί μόνου τοϋ εύϋ·έος φροντίζων καί τιμών μεν τους φίλους καί 

35 άγαπών εΐπερ τις, κολακεύειν δέ αφυής ών ειπερ τις. εί ταντα άπαίδευτα, 
καί άδικήματα περί τούς φίλους έμά, εμέ μέν ώς είπον άπαιτείτωσαν οί 

f. 45ν φίλοι τήν επί τούτοις δίκην. Θεός δέ | μή άδικείσϋω, μη δ’ δ τής εύσεβείας 
λόγος, μη δ’ δ γενναίος καί σοφός ήμΐν Μάξιμος. άλογον γάρ, ιν ευφημως 
εΐπω, καί αυτός δ έσχατος τής αδικίας δρος. εί μέν ονν ον κακώς ταΰτα 

40 λέγεται, πεπαύσ&ω τά νϋν υπό σου κηρυττόμενα, καί φανειτω παλιν Αχιλ- 
λεύς εν τοΐς ”Ελληοι μετά τών δπλων. εί δ’ ονκ ευφυώς ουδέ πεπαιδεν- 
μένως, διδότω δίκην καί τούτων Γρηγοριος, αλλα μη ο τής αλη&ειας 
άτιμαζέσ&ω λόγος, πάντως δέ πεπαύοϋω Θεός βλααφημούμένος τή κακή 
παλινωδία τον γενναίου Μαξίμου, καί μηδ’ αυτός επαινούμενος δ τήν παλι- 

45 ντο δίαν αδων.

22 άπειράκις ά. : verba Maximi Confessoris, a Gregorio Palama eiusque 
discipulis identidem usurpata ; e.g., P.G., t. 152, col. 1247A12-13 (1341. VII).

23 καινής φιλίας·. A.D. 1350, mense septembri, Maximus Calopherus mona- 
chus Acindynum repudiavit et professus est doctrinam Palamae, ab ecclesia 
Constantinopolitana probatam ; P.G., t. 152, col. 1307d- 1308a.

27 Greg. Naz., Or. XXVII (theol. I) cap. 9 : P.G., t. 36, col. 24a 12 et 
app. crit.

32 γλωττοστροφεΐν·. Aristoph., Nub. 792.
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NOMINA PROPRIA 
QUAE IN EPISTUEIS OCCURRUNT

"Αθως 6,24.
’Αθανάσιος ( μοναχός ) 6,36.
Αιγύπτιοι 4,3.
’Αλέξανδρος (ό μεγας ) 1,31.33. 
Άντιγενίδης 1,32.
’Αντώνιος (ίεροδιάκονος) 7,15; 8,1. 
’Αντιόχειας ( ό ) 5,103.
"Αρειος 4,28.31 ; 5,23.58.62.
’Αριστείδης 2,17-18.
’Ασιανοί επίσκοποι 5,90.
Άχελφος 6,3.
Άχιλλεύς 6,5; 9,40-41.

Βρυέννιος 2 ; 5,117 ; 8,38. 
βασίλισσα 5,83. 
βασιλεύς δ,ιιι.

Γεοιργιος ( ό Λαρισαϊος ) 1,51.
Γρηγόριος (ό ’Ακίνδυνος) 6,50; 9,30.42. 
Γρηγόριος ( ό Θεολόγος ) 5,36.

Δαυίδ 5,37. 
δέσποινα 5,112.
Δωριείς 1,17.

"Ελληνες 2,18 ; 4,26.52 ; 5,22.23.42-43 ; 6,6 ; 
9,41.

'Ελληνισμός 4,27.28.
’Εκκλησία ( ή μεγάλη ) 5,118.

’Ηρακλής 6,17,

Θεμιστοκλής 2,16.
Θεολόγος (Γρηγόριος ό) 9,30. 
Θεσσαλονικεϊς 1,40.53-54.
Θεσσαλονίκη 1,50.52 ; 7,4.
Θεσσαλονίκης (ό) 1,42; 5,74,

’Ισίδωρος (ό Μονεμβασίας ) 1,14.45.52. 
55 60.

"Ιεροσολύμων ( ό ) 5,103.
Ινδοί 4,2.
Ίσαακίου μονή ( ή έν Θεσσαλονίκη ) 8,37. 
’Ιωάννης ( ό Θεολόγος ) 5,37.

Κορινθίων, Κόρινθου (ό) 1,28 34. 
Κυδώνης 8,35.
Κύπρος 1,28.

Λαπίθης ( Γεοιργιος ) 1,29.35 ; 8,6. 
Λαυριώται 6,21-22.

Μάγιστρος 4 ; 8,35.
Μακεδόνιος 4,28.31 ; 5,24.
Μάξιμος ό Καλόφερος 6 ; 9. 
Μασσαλιανοί 1,48; 4,36; 5,4.67. 
Ματθαίος ( μοναχός ) 5 ; 8,36.
Μήδοι 2,17.
Μονεμβασίας (ό) 1.

Νείλος ( ποταμός ) 4,3.

Όδηγητρίας μονή 1,41.
Όδυσσεύς 9,37.
"Ορος ιερόν 1,50; 5,113.

Παλαμας (Γρηγόριος) 1,25; 5,41.55.62.
75.78.84.92.108 ; 6,14.44.46. 

παλάμια, παλαμΐτις, παλαμναΐος 1,13.26.
36.44 ; 2,4 ; 4,60-61 ; 6,23.42. 

Παλαμήται, -ΐται 5,17 ; 6,13-14 ; 7,ίο. 
πατριάρχης (ό οικουμενικός) 5,70. 
Πελοπόννησος 1,12. 
πόλις ( ή Κωνσταντίνου ) 6,1.
Πορινή (προφήτις) 1,58.

Σαβέλλιος 4,33.
Σειρήνες 6,4.

Τριβαλλοί 6,34; 7,3-4.

’Υάκινθος (ό Θεσσαλονίκης) 1,41.

Φοϊνιξ ( όρνις ) 4,1.

Χαβάρων 3,7-8.
Χαρατζάς 2,4 ; 3,9.18-19.21 ; 8,39.

RAYMUNDUS J. LOENERTZ
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