
ВЕЛЕШКИ КО Н  ДЕЛОТО „Π Ε ΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ Σ- 
ОД Г РИ ГО РИ Ј АКИНДИН

Увод

За животот на Григориј Акиндин, автор на делото „За суш- 
тината и делувањето на бога“, имаме сосема малку податоци. 
Нив ш  црпиме главно од историските дела на Никифор Григо- 
рас м Јован Кавгакузинос. Акиндин е роден во првата половиеа 
на XIV век. Кога и каде умрел, не ни е познато. По иародност 
бил Словеи и потекнувал некаде од Македонија. Негово родно 
место ce гледа дека е Прилеп. Живеел и работел во Цариград 
и како еромоиах, одн. ѓакон, зел активно учество во многуброј- 
ните расправи што во тоа време ce воделе по прашањето за 
суштината на Бога. Имал контакти со монахот Варлаам од Кала- 
брија, кој во тоа време живеел Во Цариград. Акиндин имал врски 
и со Григориј Паламас и со патријархот Јован Калбкас. Во рас- 
правијата што настанала меѓу Варлаам и Паламас зел активно 
учество и Акиндин.

Акмндин напишал многу дела од кои некои останале во 
ракопис. Меѓу издадените важно место зазема делото „За суштината 
и делувањето на Бога“ („Περί ούσίας καί ένεργείας-). Од ова дело, 
кое ce состои од 7 кбиги (бројот на книгите. според разните 
автори, варира од 6-8), биле издадени само првите две од Јакоб 
Грецер во 1616 г. Ова прво издание било препечатено сд страна 
на опатот Ж.-П. Ммњ (Ј.-Р. Migne) во „Patrologia Graeca- (151, 
1192-1242) во 1865 г.

Врз основа на моите истражувања, шзо ги извршив во м. 
јули—август 1972 г. во Библиотеката „Марцијана- во Венеција, 
кај што бев испратен од Философското друштво и по директна 
иницијатива на шефот на Катедрата за философија при Скоп- 
скиот университет „Кирил и Методиј-, проф. д-р Јонче Јосифов- 
ски, утврдив дека ракописот што ја носи сигнатурата: Ms. Gr. 
Z. 155, покрај другите дела, содржи вкупно 6 книги од делото 
„Περί ούσίας καί ένεργείας.-

Ј, Грецер, како што спомнав, во 1616 г. ги издал за првпат 
првите 2 книги, но точно е дека само првата книга е речиси цела, a
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втората неполна (од вкупно 29 глави Грецер ги издал само 
првите седум, a и седмата не е цела).

Грецер, во предговорот кон своето издание, пишува дека 
ракописот по кој работел, a тоа е Баварскиот ракопис, бил многу 
оштетен и со многу грешки. Затоа, на крајот од предговорот, 
напишал дека ce надева оти сигурно има на друго место поце- 
лосен, појасен и позапазен ракопис и дека ќе ce најде некој кој ќе 
успее да го поправи и дополни неговото прво издание. Приста- 
пувајќи кон поправање и дополвување на Грецеровото издание, 
препечатено и преведено на латински од Ж.-П. Мињ, како што 
спомнав погоре, јас ја исполнувам неговата желба.

Во текстот на Грецер, односно на Мињ, иманавистина многу 
грешки и пропусти:

1. Недоетасуваат 22 глави од втората книга (VIII—XIX);
2. Изоставени ce цели пасуси;
3. Нема зборови и цели изрази;
4. Погрешно ce предадеви падежни форми;
5. Поради погрешна употреба на спиритите и анцентите 

настанува често збрка на мислата во реченицата;
6. Направени ce грешки во удотребата на грависот (по- 

право ce јавува недоследност во неговото бележење);
7. Има доста хаплографии, дитографш и други грешки.
При утврдување конечната редакција на пречистениот текст

ја искористив несебичната стручна помош што ми ја даде проф. 
д-р Михаил Д. Петрушевски и, по овој повод, јас му ја изразу- 
вам мојата длабока благодарност.

Текстот го давам во две колони, од кои левата ја содржи 
версијата на Ж.-П. Мињ, одн. Ј. Грецер, a десната — поправениот 
текст врз основа на венецијанскиот ракопис Ms. Gr. Z. 155.

Ј. — P. MIGNE, P. G., 
tom. CLI, coli. 1191—1242

Περί ούσίας καί ένεργείας

Col. 1192, ред 1 одозгора 

Τ ά κεφάλαια του πρώτου βιβλίου

Ред 2—5 одозгора
Ό τι τό μή διελεΐν όσαχώς ή 

ένέργεια αιτία γέγονε του μή 
εύτάκτως διαλεχθήναι περί του 
προβλήματος μηδέ όρθώς.

Ред 11 — 12
ε'. Λογισμοί άπο του εναντίου, 

καί λύσεις αυτών μετά προθέ- 
σεως.

COD. MARCIANUS 
Ms. Gr. Z 155

ΠΡΑΓΜ ΑΤΕΙΑ ΕΙΣ  ΤΟ Περί 
ούσίας καί ένεργείας ΖΗ ΤΗ Μ Α

Κεφάλαια τού πρώτου βιβλίου

Ό τ ι  το μή διελειν όσαχώς ή 
ένέργεια, αιτία γέγονε τού μή 
εύτάκτως διαλεχθήναι περί τ ού -  
δ ε τού προβλήματος μηδέ όρθώς.

ε'. Λογισμοί άπό τού έναντίου 
καί λύσεις αύτών μετά προ θε
ωρίας.
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Ред 13
στ'. "Οτι Θεός ούκ έστιν ύλη.

Ред 14 — 15
ζ'. Λογισμοί άπο του έναν- 

τίου, καί λύσεις μετά προθεωρί- 
ας, δεικνΰσαι μή εν αύτω ύλην.

Ред 10 — 7 одоздола
Τούς περί ουσίας και ένεργείας 

διαλεχθέντας τού Θεού, εΐτε 
έστίν έτερον, εϊτε ταυτον κατά 
το πράγμα, τούτο πρώτον ελαθε 
διορίσασθαι, ποσαχώς ή ένέργεια.

Col. 1193, ред 5 — 14
Ταύτα δ’έκεΐνοι, καθάπερ εϊρη- 

ται, μή συνιδόντες μηδέ προδιο- 
ρισάμενοι το ποσαχώς, ούτε άπο 
τής οικείας άρχής τώ προβλήμα- 
τ ι εις τούς άγώνας άφιάσιν (1), 
άλλοθεν αν αύτοις παραστή· ούτε 
κατά τάξιν επί το άναγκαΐον 
πέρας συγκλείουσι τούς λόγους, 
άλλ’ώσπερ έν πλάνη, ένθα άν ή 
τού λέγειν δύναμις άπαγορεύση, 
καταλύσουσι καί ούδέ συνιάσιν 
άλλήλων, όκνώ γάρ λέγειν, δτι 
μηδέ εαυτών, διά το προς μηδέν 
ύποτεθειμένον καί συνωμολογη- 
μένον τούς λόγους τείνειν.

Ред 16 — 30
Δει οδν ήμάς, πάντα φυλατ- 

τομένους τα τοιαύτα παροράματα,

στ'. "Οτι ό Θεός ούκ έστιν ύλη.

ζ'. Λογισμοί άπο τού εναντίου 
καί λύσεις μετά προθεωρίας, δει- 
κνύσαι μή ε ί ν α ι  έν αύτω ύλην.

Τούς περί ούσίας καί ένεργείας 
διαλεχθέντας τού Θεού, εϊτε έσ
τίν έτερον, εϊτε τ α υ τ ο  κατά 
το πράγμα, τούτο πρώτον έλαθε 
διορίσασθαι, ποσαχώς ή ένέργεια.

Ταύτα δ’έκεΐνοι, καθάπερ ει'ρη- 
ται, μή συνιδόντες μ ή δ έ προδι- 
ορισάμενοι το ποσαχώς, ούτε άπο 
τής οικείας άρχής τώ προβλήματι 
εις τούς άγώνας άφιάσιν, ά λ λ ’ 
δ θ ε ν1 άν αύτοις παραστή, ού
τε κατά τάξιν έπί το άναγκαΐον 
πέρας συγκλείουσι τούς λόγους· 
άλλ'ώσπερ έν πλάνη, ένθα άν ή 
τού λέγειν δύναμις άπαγορεύση, 
κ α τ α λ ύ ο υ σ ι ,  καί ούδέ συν- 
ιάσιν άλλήλων όκνώ γάρ λέ
γειν δτι μ ή δ έ εαυτών, διά 
το προς μηδέν π ρ ο ϋ π ο τ ε θ ε ι 
μ έ ν ο  ν καί συνωμολογημένον 
τούς λόγους τείνειν.

Δει δ ή ούν ήμάς, πάντα φυ- 
λαττο μένους τά το ιαύτα παρορά-

1 Овде кај Migne, во забелешка под (1), стои: Videtur locus corruptus. 
Во случајов ce погрешно прочитани два збора: сврзникот άλλά и прилогот οθεν. 
Бидејќи сврзникот е елидиран, лесно ce дошло до збрка и двата збора биле 
прочитани како еден — άλλοθεν. На тој начин ce менува донекаде и смислата 
на реченицата, што значи дека не ce водела борбата однадвор наметната, туку 
како да ce водела само кога ќе ce појавел повод. Овде Акиндин, всушност, 
сакал да го истакне фактот дека некои луѓе што претендирале на „место под 
сонцето“, во аферата со полемиката околу прашањето што во тоа време (XIV 
век) било актуелно и на дневен ред како главна точка, немале ни способности 
ни квалитети да поведат полемика, т. е. научна расправа по сопствена иниција- 
тива и тоа тогаш кога тие ќе сакале или сметале за погодно слободно и автори- 
тетно да истапат пред јавноста, ами чувствувајќи ја својата инфериорност, 
бидејќи биле слабо подготвени па дури и неспособни, да се впуштат во борба 
тсога за тоа ќе биде потребно,

3*
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πειράσθαι κατά δύναμίν πάντα 
δι’ άκριβείας ταυ της2 ενεργεί ας 
άποδιδόναι σημ,αινόμενα, ώστε 
μήτε τής οικείας τω προβλήματι 
διαπεσεΐν αρχής, καί προελθείν 
εν τάξε!,, καί μετά κόσμου κατά 
την έπιχείρησιν επί τό προσήκον 
πέρας, μήτε άφέντας τι των αναγ
καίων, μήτε τοΐς παρέλκουσιν 
ένδιατρίβοντας, καί πάντα σαφή 
καί ευκρινή παρέχοντας, ώστε καί 
την άλήθειαν εύθήρατον γίνεσθαι 
τοΐς μανθάνει ν βουλομένοις, καί 
τό ψευδός εύέλεγκτον των ήμε- 
τέρων λόγων πολλοί γάρ άσαφεί- 
ας [f. ασάφειαν] διά τό άνεξέλεγ- 
κτον προ νοησάμενο ι, ελαθον καί 
την αλήθειαν αύτών συσκιάσαν- 
τες, καί διά ταυτόν [τούτο] πόνον 
άχρηστον τό παράπαν άποφήναν- 
τες.

Ред 23 — 15 одоздола
Ε πειδή  τοίνυν πάσα ενέργεια 

φυσική προς δύναμίν τινα λέγε
ται, παν γάρ δυνάμει ή ένεργεία, 
σκεπτέον ποσαχώς ή δύναμις, 
καί ποια δύναμις ποια ένεργεία 
άντίκειται. Άφείσθωσαν δε των 
δυνάμεων, δσαι καθ’όμωνυμίαν 
λέγονται. ’Έ νια  γάρ όμοιότητί 
τινι προσαγορεύονται, καθάπερ έν 
γεωμετρία* καί δυνατά δέ τινα, 
καί άδύνατα φαμέν τό είναι 
πώς, ή μή είναι. 'Ρητέον δέ περί 
τών άλλων.

’Έ στι το ί νυν δύναμις ή παθη
τική, ή δέ ποιητική.

ματα, πειράσθαι κατά δύναμιν 
πάντα δι’ ακρίβειας τ ά  τ ή ς 2 
ενεργεί ας άποδιδόναι ση μ αι νομε- 
να* ώστε μή τε τής οικείας τω 
προβλήματι διαπεσεΐν αρχής, καί 
προελθεί ν έν τάξει καί μετά κό
σμου κατά την έπιχείρησιν έπί τό 
προσήκον πέρας, μή τε ά φ ι έ ν- 
τ α ς  τί τών αναγκαίων, μή τε 
τοΐς παρέλκουσιν ένδιατρίβοντας* 
καί πάντα σαφή καί εύκρινή πα
ρέχοντας* ώστε καί την άλήθειαν 
εύθήρατον γίνεσθαι τοΐς μανθά- 
νειν βουλομένοις, καί τό ψεύδος 
εύέλεγκτον τών ήμετέρων λόγων* 
πολλοί γάρ άσαφείας δια τό άνεξ- 
έλεγκτον προνοησάμενοι, ελαθον 
καί τήν άλήθειαν αύτών συσκι- 
άσαντες, καί διά τ α υ  τ α  τον 
πόνον άχρηστον τοπαράπαν άπο- 
φήναντες.

Ε πειδή  τοίνυν πάσα ένέργεια 
φυσική προς δύναμίν τινα λέγεται, 
παν γάρ δυνάμει ή ένεργεία, σκεπ
τέον ποσαχώς ή δύναμις* ο ύ τ ω  
γ ά ρ  ε ί σ ό μ ε θ α  π ο σ α χ ώ ς  
ή έ ν έ ρ γ  ε ι α3, καί ποία δύ ναμις 
ποια ένεργεία άντίκειται. Άφεί
σθωσαν δέ τών δυνάμεων δσαι 
καθ’ ομωνυμίαν λέγονται.’Έ  ν ια  ι 
γάρ όμοιότητί τινι προσαγορεύ
ονται, καθάπερ έν γεωμετρία* καί 
δυνατά δέ τινα καί άδύνατα φα
μέν τό είναι πώς ή μή είναι. 
'Ρητέον δέ περί τών άλλων.

’Έ στι τοίνυν δύναμις ή μ έ ν4 
παθητική, ή δέ ποιητική.

2 Овде (кај Μ igne) ce соединети два члена: τά (множ. ср. род) и τής 
(ген. ж. род). Во нашиот ракопис е јасно дека ce работи за два збора, напишани 
впрочем одделно и со два акцента — првиот со gravis a вториот со circum
flexus. Тоа е јасно и од синтаксаза: партиципот σημαινόμενα наполно ce со- 
гласува со членот τά. Текстот на Migne, одн. на ракописот со крјшто тој и 
неговиот претходник ce служеле, бил погрешен и малку е чудно како тоа не 
го забележил неговиот издавач.

3 Овој текст е испуштен веројатно поради хаплографија, како што ce 
гледа од нашиот ракопис.

4 Испуштањето на μέν ја нарушува рамнотежата на изразот што се 
потенцира со сложениот сврзник ο μέν — ό δέ.
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Ред 5 — 3 одоздола 
Πάσα, γάρ δύναμής προς την 

άντικειμένην αύτήν ενέργειαν 
θεοορουμένη άτελής τις έστι.

Col. 1196, ред 3 — 16 одозгора 
Καί ή άντικειμένη δε ταύτη 

δύναμις θεωρητική καλείσθω, οιον 
τό θεωρείν, καί τδ βούλεσθαι, καί 
αίσθάνεσθαι. Άπδ μεν γάρ του 
θεωρεί’ν ού προσγίνεταί τι των 
νοουμένων τδ δε θεωρούν άτε 
μάλλον αλήθειας άντιποιούμενον, 
τελειότης έαυτοΰ γίνεται, έφ’ό
σον παντί νω τέλος άντικείμενον 
ή αλήθεια* άπδ δ’άύ του βούλε- 
σθαι των μεν βουλητών ού περι- 
γίνεταί τι, τω δε βουλομένω (2) 
τδ άβαθώτατον αύτοΰ τδ έαυ- 
τδν γίνεσθαι.

Τδ δε αύ έτερον τής δραστι
κής ένεργείας μόριον τελειωτικόν 
έστί τίνος έξωθεν άποτελέσμα- 
τος* άναφέρει γάρ τι των έξωθεν 
άποτελέσματος. Αναφέρει γάρ τι 
των δυνάμει εις τδ ένεργεία.7

Ред 19 — 28
Διαφέρει δε, δτι ή μεν φύσις 

άν πρδς εν έχει, τδ γάρ πυρ πυρ 
άεί γεννά, καί ό άνθρωπος άν
θρωπον ή δε θέλησις πρδς όπο- 
τέραν οΐον ποιεί οικίαν, ή μή* 
καί τοιάνδε ή τοιάνδε, εί μή 
τοιουτον εϊη τδ θελητδν ού άνευ

Πάσα γάρ δύναμις πρδς τήν 
άντικειμένην αύτή ένέργειαν θε
ωρούμενη, άτελής τις έστι.

Καί ή άντικειμένη δέ ταύτη 
δύναμις, θεωρητική καλείσθω. 
’Έ σ τ ι  δέ  οΐον τδ θεωρεΐν καί 
βούλεσθαι καί αίσθάνεσθαι. Ά πδ 
μεν γάρ τού θεωρεΐν, ού προσ
γίνεταί τι τ ω ν ο ο υ μ έ ν ω . 5 τδ 
δε θεωρούν, άτε μάλλον άληθεί- 
ας άντιποιούμενον, τ  ε λ ε ώ τ ε- 
ρ ο ν εαυτού γίνεται, έφ’δσον 
παντί νω, τέλος άντικείμενον ή 
άλήθεια’ άπδ δ’αδ τού βούλεσθαι, 
τ ω  μεν β ο υ λ η τ ω  ού πε -  
ρ ι γ ί γ ν ε τ α ί  τι, τω δέ βουλο
μένω, τδ άγαθώτατον α ύ τ δ  
ε α υ τ ο ύ  γίνεσθαι* τ έ λ ο ς  γ ά ρ  
τ ή  β ο υ λ ή σ ε ι  ά ν τ ι κ ε ί μ ε -  
ν ο ν, τ δ  άγ αθ ό ν *  έ χ ε ι δ ’ώς  
καί  π ε ρ ί  τ ο ύ  α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι . 6 7

Τδ δ’αύ έτερον τής δραστικής 
ένεργείας μοριον, τελειωτικόν 
έστι τινδς έξωθεν άποτελέσματος* 
άναφέρει γάρ τι των έξωθεν 
έ κ τ ο ύ  δ υ ν ά μ ε ι  ε ι ς  τ δ  έ ν ε ρ γ ε ί α .7

Διαφέρει δέ, δτι μέν φύσις 
ά ε ί πρδς έν έχει* τδ γάρ πΰρ 
πύρ άεί γεννά, καί ό άνθρωπος 
άνθρωπον, ή δέ θέλησις πρδς 
ό π ο τ ε ρ ο ν *  οΐον π ο ι ε ΐ  ν οικί
αν ή μή. καί τοιάνδε ή τοιάνδε, 
εί μή τοιούτον εΐη τδ θελητόν,

5 Генитивот на плуралот των νοουμένων правилно е изразен со датив 
на сингуларот (вака сигурно гласел оригиналниот текст на Акиндин), бидејќи 
не само по смислата ами и синтактички ген. пл. не стои: глаголот προσγίγνομαι 
оди со датив (τινί) или со πρδς и акузатив, никако со генитив.

6 Во текстот на Migne овде ce испуштени 14 зборови, како што ce гледа 
од нашиот ракопис.

7 Во текстот на Migne има типичен пример на дитографија. Издавачот
веројатно ce трудел да го поправи текстот, но тој гласел секако онака како 
што ни го предава венецијанскиот ракопис. .. ..
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τυχείν του τέλους μή δυνάμεθα. 
τούτο γάρ άεί μή θέλειν ου δύνα- 
ται* ώσπερ θέλω τό σιτίον, ου 
άνευ ζην ού δύναμαι. Τής τή 
θελήσει ύποκειμένης δυνάμεως 
καί ένεργείας ή μεν εκ τού μη
δαμώς μηδαμή ποιεί τι, ή καί 
δημιουργική δύναμις καί ένέργεια 
καλείται*

Ред 22 — 19 одоздола 
Καί γάρ αυτή πρώτη καί άρχή 

άν τώ των ένεργειών γένει. 
'Ώσπερ γάρ έκαστος τω δυνάμει 
είναι πάσχει, ουτω καί τω ένερ- 
γεία είναι δρα.

Ред 14 — 8 одоздола 
"Άν τοίνυν δειχθή μή είναι 

δύναμίν τινα έν τω Θεω παθη
τικήν, μήτε υλ7]ν, έν ή εϊη άν 
αυτή ή ενέργεια, ως είδος έν 
υλη, άλλ’ είναι είδος κατ’ αύτδ 
ύφεστώς, έτι τε υπάρχει ν τό 
[αύτό] είναι* άνάγκη πάσα ομο
λογεί ν τήν ένέργεια ν τού Θεού 
είναι τήν ούσίαν αύτού. 'Όπερ 
άμηγέπη τισίν οίαν (3) χωρεΐται.8

Ред 5 — 3 одоздола 
Τά γάρ άϋλα ύλην μεν ούκ 

έχει, δύναμιν δέ τινα παθητικήν 
έχει δεκτικήν τού είναι, έφ’δσον 
έστί τό αύτών είναι.

Col. 1197, ред 1 — 3 одозгора
άπό μεν γάρ τού μή είναι δύ- 

ναμιν έαυτω παθητικήν δειχθή- 
σεται ταυτόν είναι τήν ούσίαν 
τού Θεού τω είναι αύτού*

ού άνευ τυχείν τού τέλους μή 
δυνάμεθα* τούτο γάρ άεί μή θέ
λει ν, ού δύναται* ώσπερ θέλω τό 
σιτίον, ού άνευ, ζην ού δύναμαι* 
Τής δ’α ύ τή θελήσει ύποκειμέ
νης δυνάμεως καί ένεργείας, ή 
μεν έκ τού μηδαμώς μηδαμή 
ποιεί τι, ή καί δημιουργική δύ- 
ναμις καί ένέργεια καλείται.

Καί γάρ αυτή πρώτη καί άρχή 
έν τω τών ένεργειών γένει. 
Ώ σπερ γάρ έ κ α σ τ ο ν  τω δυνά
μει είναι πάσχει, ουτω καί τώ 
ένεργεία είναι δρα.

"Άν το ί νυν δειχθή μή είναι 
δύναμίν τινα έν τω Θεω παθη
τικήν, μήτε ύλην, έν ή είη άν 
αυτή ή ένέργεια, ως είδος έν 
υλη, άλλ’ είναι είδος κ α θ’ α ύ τ ό 
ύφεστώς, έτι τε ύπάρχειν τό 
α ύ τ ή ς είναι, άνάγκη πάσα 
ομολογεί ν, τήν ένέργεια ν τού 
Θεού είναι τήν ούσίαν αύτού* 
δπερ άμηγέπη τισίν ού συ γ χ ω-  
ρ ε ί τ α  ι.8

Τά γάρ άϋλα, ύλην μεν οοκ 
έχει, δύναμιν δέ τινα παθητικήν 
έχει δεκτικήν τού είναι, έφ’δσον 
μ ή9 έστι τό αύτών είναι.

άπό μεν γάρ τού μή είναι 
δύναμιν έ ν  α ύ τ ώ  παθητικήν, 
δειχθήσεται ταυτόν είναι τήν 
ούσίαν τού Θεού, τω είναι αύτού*

8 Migne, Βο забелешка под (3), вели дека ce работи за нејасно место и 
предлага поправка во τισίν συγχωρεΐται. Венецијанскиот ракопис го содржи 
автентичниот текст на Акиндин.

9 Овде, очигледно, испуштената негација (кај Migne) наполно ја изме- 
нува мжслата.
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Ред 10— 16 одозгора 
α'. Ό τ ι  τοίνυν (4) άδύνατον 

είναι έν τώ Θεω δύναμιν παθη
τικήν, έντεΰθεν δήλον* παν γάρ 
ού τη ούσία μέμικται δύναμις, ή 
τούτο αυτό δύναται είναι καί μή 
είναι. Τό γάρ δυνατόν είναι, καί 
μή είναι δυνατόν. Ό  δε Θεός καθ’ 
αυτόν μή είναι (5), αιώνιος γάρ.

Ред 17 — 23
β'. ’Έ τ ι καί παν τό ποτέ μέν 

δν δυνάμει, ποτέ δε ένεργεία 
πρότερόν έστιν δυνάμει ή ένερ
γεία. 'Απλώς μέντοι γε ή ενέρ
γεια προτέρα έστί τής δυνάμεως* 
ή γάρ δύναμις ούκ αύτεπάγγελ- 
τος πρόεισιν εις τό ένεργεΐν. 
Πρόεισι δέ διά τίνος ένεργείας. 
Παν άρα τό δυνάμει έχει τι πρεσ- 
βύτερον έαυτού. Ό  δέ Θεός ούκ 
έχει τό πρεσβύτερον έαυτού* έ'στι 
γάρ τό πρώτον ον, καί πρώτη 
πάντων αίτια.

Ред 26 — 30 одозгора 
γ '. ’Έ τ ι τό καθ’αύτό άναγκαιον 

ουδενί τρόπω δυνατόν είναι* τό 
γάρ καθ’αύτό άναγκαιον αιτίαν 
ούκ έχει. Παν δέ τό δυνατόν 
είναι αιτίαν έχει. Καί εί μέν 
εαυτό αιτίαν έχει, έστιν δτι αύτό 
έαυτού αιτία, δπερ άδύνατον*

Ред 22 — 20 одоздола 
δ'. *Έτι παν τό ποιούν ποει ή 

ένέργειά έστιν. 'Όταν ούκ έστιν 
δλον ένέργειά, ούχ δλω έαυτώ 
ποιεί, άλλά τινι έαυτού.

Ред 15 — 4 одоздола 
ε'. ’Έ τ ι εί παν τό ποιούν ποιεί 

καθ’δ ένέργειά έστιν, 6 δέ Θεός 
ούκ έστιν ένέργειά καθαρά, άλλ’ 
ένέργειά παραμεμιγμένη δυνάμει,

α \ 'Ό τι τοίνυν άδύνατον είναι 
έν τώ Θεω δύναμιν παθητικήν, 
έντεύθεν δήλον* παν γάρ ού τή 
ούσία μέμικται δύναμις, ή τούτο 
αύτό, δύναται είναι καί μή είναι. 
Τό γάρ δυνατόν είναι, καί μή 
είναι δυνατόν. Ό  δέ Θεός καθ’ 
αυτόν ού δ υ ν α τ ό ν 10 μή είναι, 
αιώνιος γάρ.

β7. ’Έ τ ι ε ί καί παν τό ποτέ 
μέν ον δυνάμει, ποτέ δέ ένεργεία, 
πρότερόν έστί δυνάμει ή ένεργεία, 
άπλώς μέντοι γε ή ένέργειά προ
τέρα έστί τής δυνάμεως* ή γάρ 
δύναμις ούκ αύτεπάγγελτος πρό- 
εισιν εις τό έ ν ε ρ γ ε ί α *  πρό- 
εισι δέ διά τίνος έ ν ε ρ γ ε ί α *  
παν άρα τό δυνάμει έχει τι πρεσ
βύτερον έαυτού. Ό  δέ Θεός ούκ 
έχει τ  ι πρεσβύτερον εαυτού* έ'στι 
γάρ τό πρώτον ον καί πρώτη πάν
των αίτια.

γ'. ’Έ τ ι τό καθ’αύτό άναγκαιον, 
ούδενί τρόπω δυνατόν είναι* τό 
γάρ καθ’αύτό άναγκαιον αιτίαν 
ούκ ΐ σ χ ε ι .  Παν δέ τό δυνατόν 
είναι, αιτίαν έχει. Καί εί μέν ε
αυτό αιτίαν έχει, έ ' στ α ι  τ ι  
αύτό έαυτού αιτία, δπερ άδύνατον.

б'. ’Έ τ ι παν τό ποιούν ποιεί ή 
ένέργειά έστιν* δ τ ο ι ν υ ν  μή 
έστιν δλον ένέργειά, ούχ δλω 
έαυτώ ποιεί, άλλά τινι έαυτού.

ε'. ’Έ τ ι εί παν τό ποιούν ποιεί 
καθ’δ έ ν ε ρ γ ε ί α  έστιν, ό δέ 
Θεός μ ή έ σ τ ι ν  ένέργειά καθα
ρά, άλλ’ένέργεια παραμεμιγμένη

10 Βο нзданието на Migne овде ce испуштени зборовите ού δυνατόν.
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ώσπερ [δσπερ] ούχ δλω έαυτώ 
ένεργεί, ούδ’ δλον τι ποιήσει* 
άλλα δεήσεταί τίνος ύποκειμένης 
δυνάμεως παθητικής προς τό ποι- 
εΐν, ώσπερ τά άλλα, ά έστι τοι- 
αύτη ενέργεια έν ύποχειμέναις 
δυνάμεσι* καί εί τούτο, ού δη
μιουργήσει. Τούτο γάρ έστι τό 
δημιουργεΐν, τό έχ μηδαμή μη
δαμώς ποιείν τι, δπερ δν τυγχά
νει παρά τά τής άγιας Γραφής 
άξιώματα. Ούχ άρα έστίν ή δύ- 
ναμις έν τώ Θεώ παθητική, καθ’ 
ήν πάσχει τι μόνον, καί ού ποιεί.

Ред 2 — 1 одоздола и 
Col. 1200, ред 1— 4 одозгора

ή γάρ κίνησίς έστιν ή ένέργεια 
τού δυνάμει, ή δυνάμει, ώσπερ ή 
ο ίκ ο δό μη σ ις τ ώ ν ο ίκ ο б ο μη τώ ν. 
Ό  δέ Θεός έστι πάντη απαθής, 
καί αμετάβλητος. Παρ’ ού γάρ, 
φησίν, ούκ έστι παραλλαγή ή 
τρ οπής άπο σκ ί ασμα.

Ред 6 — 9 одозгора 
ζ'. ’Έ τ ι όρώμέν τι έξιόν εκ 

τού δυνάμει εις το ένεργεία* καί 
έπεί τό δυνάμει ον ουπω έστι 
ουδέ ένεργεΐν δύναται, άνάγκην 
είναι τ ι άλλο πρότερον, δι5 ού 
εις τό ένεργεία προαχθήσεται.

Ред 16 — 20 одозгора 
η'. ’Έ τ ι ή τοιαύτη δύναμίς έστι 

τι άτελές. Ε ί11 γάρ έξει, εϊδει 
τελειοΰται. Ούδέν δέ άτελές έν 
τώ Θεώ. Ούδ’άρα δύναμις το
ιαύτη. Καν λέγη τις τήν τοι
αύτη ν δύναμιν μηδέποτε είναι 
άνευ έξεως ή είδους, ούδ’ούτως 
συμπεραίνει.

δυνάμει, ώσπερ ούχ δλφ έαυτώ 
ένεργεί, ούδ5δλον τι ποιήσει, άλλα 
δεήσεταί τίνος ύποκειμένης δυνά- 
μεως παθητικής προς τό ποιεΐν, 
ώσπερ τα άλλα, ά έστι τ ά  α ύ τ ά  
ενέργεια έν υ π ο κ ε ι μ ε ν η δ υ- 
ν ά μ ε ι *  καί εί τούτο ου δημι
ουργήσει. Τούτο γάρ έστι τό δη- 
μιουργεΐν, τό έκ μηδαμή μηδα
μώς τ ι  π ο ι ε ΐ ν ,  δπερ ον τυγ
χάνει παρά τα τής άγιας Γραφής 
άξιώματα. Ούκ άρα έστι τ ι ς  δύ- 
ναμις έν τώ Θεώ παθητική, καθ’ 
ήν πάσχει τι μόνον καί ού ποιεί.

ή γάρ κίνησις έστίν ή ενέργεια 
τού δυνάμει ή δυνάμει, ώσπερ ή 
οίκοδόμησις τ ο ύ  ο ι κ ο δ ο μ ή -  
τ ο ύ  ή ο ι κ ο δ ο μ ή  τον .  Ό  δέ 
Θεός έστι πάντη άπαθής καί αμε
τάβλητος, π α ρ ’ ф γάρ φησιν ούκ 
έστι παραλλαγή ή τροπής άπο- 
σκίασμα.

ζ'. ’Έ τ ι ορώμεν τι έξιόν έκ 
τού δυνάμει εις τό ένεργεία* καί 
έπεί τό δυνάμει δν ουπω έστι, 
διό ούδέ ένεργεΐν δύναται, άνά-  
γκη είναι τι άλλο πρότερον δι’ ού 
εις το ένεργεία προαχθήσεται.

η'. ’Έ τ ι ή τοιαύτη δύναμίς έστι 
τι ατελές* ή11 γάρ έξει ή11 εΐδει 
τελειοΰται. Ούδέν δέ άτελές έν 
τώ Θεώ* ούδ’άρα δύναμις τοιαύ
τη· Καν λέγη τις τήν τοιαύτην 
δύναμιν μηδέποτε είναι άνευ 
έξεως ή είδους, ούδ’ ο υ τ ω συμ
περαίνει.

11 Овде (кај Μ igne) погрешно предадениот сврзник ή како εί повлече 
и грешка во смислата, како што ce гледа и од латинскиот превод: формата 
έξει (датив сг. од έξις) била сфатена како 3. л. сг. на идното време од έχω 
и загоа била преведена со habeatur.
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Ред 16 — 1 одоздола и Col. 1201, 
ред 1 — 4 одозгора

, ή φυσικώς μέν έχειν, 
διάφορα δ’εϊναι την ύπαρξιν, ώς 
άν έχοντας του Θεού, καί έχο- 
μένης μακαριότητας. Εί μ.εν γάρ 
έξωθεν είληφέναι υπολαμβάνεις, 
κρεΐττον του είληφότος τό δεδω- 
κός οΐεσθαι δύνασαι. Ά λλ’ υπέ
ρ έχει ν τούτον απάντων άξίως 
ομολογούμε ν. Ε ί δε τη φύσει 
μέν έστιν, έν τω πράγματι ' δέ 
διάφορα, έπειδάν περί τού των 
οντων άρχοντας διαλεγόμεθα, ό 
δυνάμενος πλασάτω, τις τα διά
φορα ταύτα συνήψεν.44 Ούκ άρα 
εστί πως έν τω Θεω τοιαύτη 
δύναμις.

ια'. Έ τ ι  εί καί ή τοιαύτη δύ- 
ναμις μή έχει έν ένίοις προς άλ
λο είδος, ό^σπερ ή των ουρα
νίων σωμάτων, έχει μέν το ι προς 
το μή ον. Καί γάρ έκαστον έκ 
του μή δντος ταύτην -έφέλκεται 
οίονεί τ ι  λείψανον τής ποτέ μή 
όντότητος. Διό καί κατ’ αύτήν 
μηδέν έστιν έκαστον εΐτε έαθείη 
τι έφ’ εαυτού μή συντηρούμενον 
υπό του Θεού, ούδέν άκαρεί μέ
νει, άλλ’ άθρόως οίχήσεται, καί 
διαπεσεΐται ώς ό Αύγουστΐνος 
φησίν. Ό  δέ Θεός ούκ· έστι προς 
τό μή ον, ούδ’ άρα τοιαύτην δύ- 
ναμιν.

Ред 6 — 9 одсзгора 
Κεφάλ. Δλ 'Ό τι ή ούσία τού 

Θεού έστιν τό είναι αύτού.
α'. Έ κ  δή τούτων12 13 φανερόν (7) 

τήν ουσίαν τού Θεού τό είναι 
αυτού.

, ή φυσικώς μέν έχειν, δι
άφορα δ’ είναι τήν ύπαρξιν, ώς 
άν έχοντος Θεού καί έχομένης 
μακαριότητας. Ε ί μέν γάρ έξω
θεν είληφέναι υπολαμβάνεις, 
κρεΐττον τού είληφότος τό δε δω κός 
οΐεσθαι δύνασαι. Ά λλ' ύπερέχειν 
τούτον απάντων μ ά λ ι σ τ α  πάν-  
τ ω ν άξίως όμολογοΰμεν. Εί 
δέ τη φύσει μέν έστιν' έ ν, τω 
πράγματι δέ διάφορα, έπειδάν 
περί τού των οντων άρχοντας 
б ι α λ ε γ ώ μ ε θ α ,  ό δυνάμενος 
πλασάτω, τις τα διάφορα ταύτα 
συνήψεν.44 Ούκ άρα έστί τ ι ς  έν 
τω Θεω τοιαύτη δύναμις.

ια'. Έ τ ι ,  εί καί ή τοιαύτη δύ- 
ναμις μή έχει έν ένίοις προς άλλο 
είδος, ώσπερ ή των ούρα ν ίων 
σωμάτων, έχει μένται προς τό μή 
ο ν  ή γάρ έκαστον έκ τού μή 
δντος, ταύτην έφέλκεται οίονεί 
τι λείψανον τής ποτέ μή όντότη
τος. Διό καί κατ’ αύτήν ο ύ δ έ ν  
έστιν έκαστον, εΐτε έαθείη τι 
έφ5 εαυτού μή συντηρούμενον 
υπό τού Θεού, ο ύ δ ’ έν ά κ α ρ ε ί  
μ ε ν ε ΐ ,  άλλ’ άθρόον οίχήσεται 
καί διαπεσειται, ώς ό Αύγουστΐ
νος φησίν. Ό  δέ Θεός ούκ έ χ ε ι  
προς τό μή ον, ούδ’ άρα τοιαύ
την δύναμιν.

Κεφάλ. Δ'. 'Ό τι ή ούσία τού 
θεού ’ε σ τ ι  τό είναι αύτού.

αλ Έ κ  δή τ ο ύ τ ο υ 12 φανερόν,
τήν ούσίαν τού Θεού ε ί ν α ι  τό 
είναι αύτού.

Ред 17 — 20 одозгора
Παν δέ τό δυνατόν είναι, καί Παν δέ τό δυνατόν είναι καί

μή είναι, αιτίαν τού μή (8) είναι μή είναι, έ χ ε ι  αιτίαν τού είναι1'?

12 Βο τούτων и τούτου имаме variae lectiones.
13 Овде, во забелешка под (8), Migne кажува дека негацијата μή треба 

да ја нема.
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άνπερ ή, δ γάρ έχει επίσης προς 
το είναι, καί μή είναι, εις το 
είναι προεχώρησεν, ανάγκη εκ 
τίνος αιτίας τοΰτ5 ϊσχειν.

Ред 2 9 — 32 одозгора 
Τούτο δε το καθ’ αύτδ άναγ- 

καιον είναι τινί εϊναι καθ’ αύτδ 
άναγκαίω έστίν άναγκαιον είναι, 
ώσπερ τδ ένδεχόμενον είναι ένδε- 
χομένω έστίν ένδεχόμενον εϊναι.

Ред 17 — 13 одоздола 
τω δε δευτέρω τρόπω ή τδ τοι- 

οΰτον εϊναι ήρτηται της ούσίας 
ή άμφότερα άπάσης αίτιας, ή ού- 
σία άπο του εϊναι. Αλλά τά 
πρώτα δύο είσί παρά τδν λόγον 
του εϊναι καθ’ έαυτδ άναγκαιον. 
Έ σ τ ι γάρ έκαστον άναγκαιον δια 
τοΰθ’, οδ ήττηται.

Ред 10 — 1 одоздола 
Παν γάρ δ επεται τω του πράγ

ματος εϊναι κατά συμβεβηκδς 
ένεστιν έαυτώ, καί ούτως ούκ 
έστιν ή ούσία αύτοΰ. Ό  Θεδς άρα 
ούκ έχει ούσίαν, εί μή έστι τδ 
εϊναι αύτοΰ.

Εί δέ τις λέγει έκεϊνο τδ εϊναι 
μή άπολελυμένως ήρτήσθαι της 
ούσίας, ως πάντη μή εϊναι, εί μή 
έκείνη εϊη, άλλ’ ήρτήσθαι δσον 
προς τήν συνάφειαν, ή συνήπται 
αύτή, καί ουτω τδ μεν εϊναι έστι 
καθ’ αύτδ άναγκαιον, τδ δέ συνά- 
πτεσθατ ούκ έστι καθ’ αύτδ άναγ- 
καϊον, άλλά διά τήν ούσίαν

Col. 1204, ред 5 — 16
Ε κείνη άρα ή ούσία κατά 

συμβεβηκδς έχει πρδς τδ καθ’ 
αύτδ άναγκαιον εϊναι. Ούκ άρα 
έστι τδ τι ήν εϊναι αύτοΰ. Τδ 
γάρ καθ’ αύτδ άναγκαιον εϊναι 
έστιν ό Θεός. Ούκ έστιν άρα 
έκείνη ή ούσία του Θεοΰ, άλλα

άνπερ ή. "Ό γάρ έχει έπίσης πρδς 
τδ εϊναι καί μή εϊναι, ε ί τω  
εϊναι, π ρ ο σ χ ω ρ ή σ ε ι ,  άνάγκη 
έκ τίνος αίτιας τοΰτ’ ϊσχειν.

Τοΰτο δε τδ καθ’ αύτδ άναγ- 
καϊον εϊναι, τινί εϊναι καθ’ αύτδ 
άναγκαίω, έστιν άναγκαιον εϊναι, 
ώσπερ τδ ένδεχόμενον εϊναι τ ι ν ί  
ε ϊ ν α ι  ένδεχομένω έστιν ένδε
χόμενον εϊναι.

τω δέ δευτέρω τρόπω, ή το 
τοιοΰτον εϊναι ήρτηται τής ούσίας 
ή άμφότερα ά π ’ ά λ λ η ς  αιτίας, 
ή ή ούσία άπδ τοΰ εϊναι. Άλλα 
τα πρώτα δύο είσί παρά τδν λό
γον τοΰ εϊναι, καθ’ α ύ τ δ  άναγ- 
καίου. Έ σ τ ι γάρ έκαστον άναγ- 
καϊον διά τοΰθ’ ού ή ρ τ η τ α ι .

Παν γάρ ό επεται τω τοΰ 
πράγματος εϊναι κατά συμβεβηκδς 
ένεστιν α ύ τ ώ .  Καί ούτως ούκ 
έστιν ή ούσία αύτοΰ. Ό  Θεός άρα 
ούκ έχει ούσίαν, ή μή έστι τδ 
εϊναι αύτοΰ.

Εί δέ τις λ έ γ ο ι  έκεϊνο τδ 
εϊναι μή άπολελυμένως ήρτήσθαι 
τής ούσίας, ως πάντη μή εϊναι εί 
μή έκείνη εϊη, άλλ’ ήρτήσθαι δσον 
πρδς τήν συνάφειαν ή συνήπται 
αύτή, καί ουτω τδ μέν εϊναι έστι 
καθ’ αύτδ άναγκαιον, τδ δέ συν- 
άπτεσθαι ούκ έστι καθ’ αύτο 
άναγκαιον, άλλά διά τήν ούσίαν*

Έ κ είνη  άρα ή ούσία κατά συμ
βεβηκδς έχει πρδς τδ καθ'αύτδ 
άναγκαιον εϊναι. Ούκ άρα έστι 
τδ τί ήν εϊναι αύτοΰ. Τδ γάρ 
καθ’ αύτδ άναγκαιον εϊναι έστιν 
ό Θεός. Ούκ έστιν άρα έκείνη ή 
ούσία τοΰ Θεοΰ, άλλά τ ι ς  ο ύ σ ί α
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τής ούσίας του Θεοΰ υστέρα. Ε ί 
δέ μή δύναται νοείσθαι έκείνο το 
είναι14 άπολύτως, ήρτηται τής ού- 
σίας εκείνης άφ’ής καί συνάφεια 
αύτοΰ. Καί ούτως έπάνεισι τά 
πρότερα άπορα.

δ' ’Έ τ ι έκαστον έστι τω ίδίω 
είναι. λΟ τοίνυν ούκ έστι τδ αύ
τοΰ είναι, ούκ έστι καθ’ αύτδ 
άναγκαΐον είναι.

Ред 22 — 30 одозгора
Τά γάρ μή οντα εν, εί συνα- 

φθείη, άνάγκη κατά τινα αιτίαν 
συνιέναι. Τδ είναι τοίνυν αύτοΰ 
Θεοΰ προσήκει τή ούσία αύτοΰ 
κατά τινα αιτίαν. “Ή  τοίνυν κατά 
τι βπερ έστίν εκ τής ούσίας αύ
τοΰ τοΰ πράγματος, ή κατά τήν 
ούσίαν αύτοΰ, ή κατά τι άλλο. 
Ε ί τω πρώτω, καί δευτέρω τρόπω 
έστι δέ ή ούσία δι’ εκείνου τοΰ 
είναι. (9) Τοΰτο δέ άδύνατον. 
Πρότερον γάρ κατ’ επίνοιάν έστιν 
ή αίτια τοΰ αύτοΰ.

Ред 21 — 18 одоздола 
Εύρίσκεται γάρ τι ον συμβε- 

βηκδς, έξ αρχής αίτιατδν τοΰ 
ίδιου υποκειμένου, ού πρότερον 
νοείται τδ ούσιώδες τοΰ υποκει
μένου.

Ред 2 — 1 одоздола и 
Col. 1205, ред 1 — 2 

ζ'. Έ τ ι  παν τδ δν εστι καθ'δ 
έχει τδ είναι* ούδέν άρα, ού μή 
έστιν ή ούσία (10) αύτοΰ, έστι 
κατά τήν ούσίαν αύτοΰ άλλά με-

τοΰ Θεοΰ υστέρα. Ε ί δέ μή δύνα- 
ται νοεΐσθαι εκείνο τδ είναι 
ά ν ε υ  ε κ ε ί ν η ς  τ ή ς  α ι τ ί α ς ,  
τ η ν ι κ α ΰ τ α  ε κ ε ί ν ο  τ δ ε ί -  
ν α ι14, άπολύτως ήρτηται τής ούσί
ας εκείνης, άφ’ής καί ή συνάφεια 
αύτοΰ. Καί ούτως έπάνεισι τά 
πρότερα άπορα.

δ'. ’Έ τ ι έκαστον έστι τω ίδίω 
είναι’ ό τοίνυν μή έστι τδ αύτοΰ 
είναι, ούκ έστι καθ’ αύτδ άναγ- 
καίον είναι.

Τά γάρ μή οντα κ α θ’ α ύ τ  ά 
εν εί συναφθείη, άνάγκη κατά 
τινα αιτίαν συνιέναι. Τδ είναι 
τοίνυν τ ο ΰ  Θεοΰ προσήκει τή 
ούσία αύτοΰ κατά τινα αιτίαν. 
’Ή  τοίνυν κατά τι δπερ έστίν έκ 
τής ούσίας αύτοΰ τοΰ πράγματος, 
ή κατά τήν ούσίαν α ύ τ ή ν ,  ή 
κατά τ ι άλλο. Εί τω πρώτω καί 
δευτέρω τρόπω έστι δέ ή ούσία 
δι’ έκείνου τοΰ είναι, έ π ε τ α ι  
τ ι  ε ί ν α ι  έ α υ τ ω  α ι τ ί α ν  τ ο ΰ  
ε ί ν α ι .  Τοΰτο δέ άδύνατον. 
Πρότερον γάρ κατ’ έπίνοιαν έστίν 
ή αίτια τοΰ α ί τ  ι α το  ΰ15.

Εύρίσκεται γάρ τι ον συμβε- 
βηκδς έξ ά ρ χ ώ ν 16 αίτιατδν τοΰ 
ίδιου ύποκειμένου, ού πρότερον 
νοείται τδ ούσιώδες είδος του 
ύποκειμένου.

ζ'. Έ τ ι  παν τδ δν, έστι καθδ 
έχει τδ είναι* ούδέν άρα ού μή 
έστιν ή ούσία αύτοΰ τ  δ ε ί ν α ι  
α ύ τ  ο ΰ17, έστι κατά τήν ούσίαν

14 На ова место, во изданието на Migne, имаме типичен пример на хап- 
лографија.

15 Зборот αίτιατόν ce јавува подолу во редот 36.
16 Varia lectio.
17 Во текстот на Migne има хаплографија, како што ce гледа од нашмот 

ракопис.
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τουσία τίνος, δηλονότι αύτοΰ του αύτοΰ, άλλά μετουσία τίνος, δη- 
είναι. λονότι αύτοΰ του είναι.

Ред 7 — 15 одозгора 
Κεφάλ. Ε'. Λογισμοί άπό του 

εναντίου καί λύσεις μετά προθε- 
ωρίας (11).

α'. Δόξειε δ'άν μη είναι ταύ- 
την τήν ούσίαν του Θεοΰ τω είναι 
αύτοΰ. Φησί γάρ ό Δαμασκηνός 
έν τω πρώτω θεολογικών αύτοΰ 
βιβλίων. "Οτι μέν Θεός έστι, φα
νερόν καθέστηκεν ήμίν* τί δέ έστι 
κατά τήν ούσίοιν ή τήν φύσιν, 
άκατάληπτόν έστιν πάντη καί άδι- 
ανόητον44. Ούκ άρα έστί ταυτόν 
ούσία καί τό είναι τοΰ Θεοΰ.

Ред 16— 33 одозгора 
β'. Εί δέ λέγει τις, ότι καί 

αύτό τό είναι τοΰ Θεοΰ άδιανο
ητόν υπάρχει ήμίν τί έστιν, ώσ
περ καί ή ούσία αύτοΰ, άλλα τό 
εναντίον διαφορά έστι προβλήμα
τα τό εί έστι, καί τί έστιν* ών 
προς θάτερον μεν έπιστάμεθα 
άποκρίνασθαι, προς θάτερον δ’ου, 
ως έκ τής προειρημένης φαίνεται 
χρήσεως. λΟ τοίνυν άποκρινού- 
μεθα προς τό εί έστιν έπί Θεοΰ, 
καί προς τί έστιν, ούκ έσται τό 
αύτό. Προς γάρ τό εί έστιν, 
άποκρινόμεθα είναι* προς δέ τό 
τί έστιν, τήν ούσίαν. Ούκ άρα 
έσται ταυτό τό είναι καί ή ούσία 
τοΰ Θεοΰ.

γ'. Ά λλ5 έλεγεν, ότι τό είναι 
τοΰ Θεοΰ ού γίνεται καθ’ αύτό, 
άλλά δια τής όμοιότητος τής 
κτίσεως.

δ'. Άλλά τούναντίον έν τή. 
κτίσει έστί καί είναι, καί ούσία,

Κεφάλ. Ε'. Λογισμοί άπό τοΰ 
έναντίου καί λύσεις α ύ τ ώ ν μετά 
προθεωρίας.

α'. Δόξειε δ’άν μή είναι ταυ- 
τ ό ν18 τήν ούσίαν τοΰ Θευΰ τω 
είναι αύτοΰ. Φησί γάρ 6 Δαμα
σκηνός έν τω πρώτω τω ν  θεολο
γικών αύτοΰ βιβλίων „"Οτι μέν 
Θεός έστί, φανερόν καθέστηκεν 
ήμΐν* τί δέ έστι κατά τήν ούσίαν 
ή τήν φύσιν, άκατάληπτόν έστί 
πάντη καί άδιανόητον44. Ούκ άρα 
έστί ταυτόν ή ούσία καί τό είναι 
τοΰ Θεοΰ.

β'. Ε ί δέ λ έ γ ο ι  τις, ότι καί 
αύτό τό είναι τοΰ Θεοΰ άδιανό
ητον υπάρχει ήμίν τί έστιν, ώσ
περ καί ή ούσία αύτοΰ, άλλά 
τ ο υ ν α ν τ ί ο ν  διάφορα έστί προ
βλήματα τό εί έστι καί τί έστιν 
ών προς θάτερον μέν έπιστάμεθα 
άποκρίνασθαι, προς θάτερον δ'ου, 
ως έκ τής προειρημένης φαίνεται 
χρήσεως. Ό  τοίνυν άποκρινούμεθα 
προς τό εί έστιν έπί Θεοΰ καί 
προς τό τί έστιν, ά π ο κ ρ ι ν ο ύ -  
μ ε θ α είναι* προς δέ τό τί έστι, 
τήν ούσίαν. Ούκ άρα έ σ τ ι  ταυ
τό τό είναι καί ή ούσία τοΰ 
Θεοΰ.

γ'. Ά λλ5 έλεγεν, ότι τό είναι 
τοΰ Θεοΰ ού γ  ι ν ώ σ κ ε τ α ι 
καθ5 αύτό, άλλά διά τής όμοιό
τητος τής κτίσεως. Άλλά τουναν
τίον έν τή κτίσει έστί καί είναι 
καί ούσία* καί όμως άμφότερα

18 Овде е грешката суштинска, бидејќи нс ce работи за т a a суштина, 
ами за разликата што ce јавува меѓу суштината и битието и што ce потенцира 
со правидното ταυτόν (место ταύτην) што значи „исто‘\  одн. со негацијата μή 
,?не е исто“. Тоа ce потврдува ?г со употребата на ταυτόν во 14. ред од овој 
цитат.
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\ it 5 Г 5 / 1 Qκαι όμως αμφοτερα εκτισμενη^ 
παρά Θεού, κατ3 άμφότερα άφο- 
μοιούνται τω Θεω διά τό2° ποι
ούν ποιεΐν δμοιον έαυτω.

Ред 13 — 9 одоздола 
Τδ γάρ ορίζομενον άπ3 ούδενός 

διά του διακριθήσεται ; Ούδενος 
άρα πράγματος άπ5 άλλου διακρι- 
νομένου ή ούσία έστίν αύτο το 
είναι αυτού, έφ3 δσον επί πάσι 
κοινόν.

Ред 6 — 1 оздола и Col. 1208, 
ред 1 — 3

στ'. ’Έ τ ι ούκ είσί διάφορα πράγ
ματα, εί μή τό είναι αύτών εϊη 
διάφορον. Τό δέ είναι τοΰδε ού 
έστι διάφορον άπό τού είναι τού- 
δε, έφ5 δσον έστίν είναι, άλλ3έφ3 
δσον έστίν έν τοιαδε ή τοιαδε 
φύσει. Εί τοίνυν τι είναι εϊη, ο 
μέν έστιν εν τινι φύσει διαφερού- 
ση άπ5 αύτού τού είναι, τούτο 
ούκ έστι διάφορον άπό τίνος άλ
λου είναι. Καί ταύτη επεται, εί 
θεία φύσις έστί τό είναι αύτού, 
αύτόν είναι τό κοινόν είναι 
πάσιν (12).

κ ε κ τ η μ έ ν  η19 παρά Θεού, κατ3 
άμφότερα ά φ ο μ ο ι ο ύ τ α ι  τω 
Θεω διά τ ό 20 τό ποιούν20 ποιεΐν 
δμοιον έαυτω.

5'... τό γάρ όριζόμενον απ’ ούδενος 
δια τ ο ύ τ ο υ  διακριθήσεται. Ού- 
δενός άρα πράγματος άπ3 άλλου 
διακρινομένου ή ούσία έστίν αύτό 
τό είναι αύτού, έφ3 δσον έ σ τ ί  
πάσι κοινόν.

ε'. ’Έ τ ι ούκ είσί διάφορα πράγ
ματα, εί μή τό είναι αύτών εϊη 
διάφορον. Τό δε είναι τοΰδε, ούκ 
έστι διάφορον άπό τού είναι τοΰ- 
ε, εφ οσον εστιν είναι, αλλ εφ 

δσον έστίν έν τοιαδε ή τοιαδε 
φύσει. Εί τοίνυν τι είναι εϊη, δ 
μ ή έστιν έν τινι φύσει διαφερού- 
ση άπ3 αύτού τού είναι, τούτο 
ύκ έστι διάφορον άπό τίνος άλ
λου είναι. Καί ταύτη επεται, εί 
ή θεία φύσις έστί τό είναι αύ- 
τού, αύτόν είναι τό κοινόν είναι 
πάσιν.21

στ'. ’Έ τ ι  τό ον ώ μή πρόσεστι τι, έστι τό ον τό κοινόν τοΐς πά- 
σιν. 3Αλλ3 εί ό Θεός εϊη τό είναι αύτού, έσται δν, ώ μηδέν πρόσεστιν* 
έσται άρα τό κοινόν καί οΰτω κατηγορηθήσεται έκάστου. Καί έσται ό 
Θεός μεμιγμένος τοΐς ούσιν, δ πέρ έστι βλάσφημον.

ζ'. ’Έ τ ι τό πάντη άπλούν, ούκ έστι τι των συνθέτων* τό δέ είναι 
έστι τοιοΰτον. Δοκεΐ γάρ τό είναι έχειν προς τήν ούσίαν, ώσπερ ή 
λευκότης προς τό λευκόν. 3Ατόπως άρα λέγεται, τήν θείαν ούσία ν 
ύπάρχειν τό είναι τού Θεού.

η'. ’Έ τ ι ό Βοήτιος φησίν έν τω περί Έβδομάδος βιβλίω, παν το 
ον μετέχει τού εΐναι ϊν 3 ή* τίνος άρα άλλου μετέχει, ïve ή τι άλλο*

19 Var. lect. κεκτημένη (можеби место κεκτημένα) ce гледа дека е автен- 
тично; έκτισμένη кај Migne ce гледа дека дошло под влијание на претходното 
κτίσει.

20 Во изданието на Migne имаме јасна хаплографија. —- Во автентичниот 
текст како што ни го предава венецијанскиот ракопис првото τό ce поврзува 
со инфин. ποιεΐν a второто со партиц. ποιούν.

21 Migne, во забелешка под (12), вели дека недостасуваат пет objectiones 
(и тоа 7, 8, 9, 10 и 11) и пет аргументи (и тоа 1, 2, 3, 4 и 5), но во венециајнскиот 
ракогтис ги има и јас ги донесувам во продолжение.
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εστι δέ ό Θεός. Παρά τό είναι άρα αύτού έστι τι άλλο έν αύτω ο 
έχει τό είναι, ώς τ ’εϊναι.

θ'. Έ τ ι  τω πάντων τελειοτάτω Θεω, ούκ άποδοτέον τό πάντων 
άτελέστατον* τό δέ είναι, εστι τό πάντων άτελέστατον ώσπερ ΰλη. 
"Ωσπερ γάρ αυτή διορίζεται κατά πάντα τά εΐδη, ουτω καί τό είναι, 
έφ5 όσον εστι μεν τό κοινότατον τής φύσεως, έχει δέ τό διορίζεσθαι 
κατά πάντα τά ΐδια κατηγορήματα. Καθάπερ τοίνυν ή πρώτη ΰλη ούκ 
έστιν έν τω Θεω, ουτω καί τό είναι ούκ οφείλει τή θεία ούσία 
άποδίδοσθαι.

ι'. Έ τ ι  τό άποδιδόμενον κατά τον τού άποτελέσματος τρόπον, ού 
προσήκει τή θεία ούσία τή μή έχούση άρχήν. Τό δ’εΐναι, εστι τοιούτον. 
Παν γάρ διά των ούσιωδών άρχών αύτου εχει τό είναι. Ούκ ορθώςάρα 
λέγεται ή θεία ούσία είναι τό είναι αύτου.

ια'. Έ τ ι  πάσα πρότασις εστι καθ’ έαυτήν γνώριμος, έν ή τό 
αύτό καθ’ έαυτοΰ κατηγορεΐται. Ά λλ5 εί ή τού Θεού ούσία εϊη τό αύτού 
είναι, τό αύτό έσται κατηγορούμενον καί υποκείμενον. Έπειδάν λέγηται, 
ό Θεός έστίν. Έ στιν άρα καθ’ αυτήν αυτή ή πρότασις γνώριμος, δ 
δοκεΐ είναι ψεύδος έφόσον έστίν άποδεικτή. Ούκ άρα τό είναι τού Θεού 
έστιν ή ούσία, αύτού.

α'. Ά λλ5 έναντίον έστί τό υπό τού Τλλαρίου λεγόμενον έν τω περί 
Τριάδος βιβλίω. Τό είναι ούκ έστι συμβεβηκός τω Θεω, άλλ5 ύφεστά- 
σα άλήθεια. Τό δέ ύφεστώς έστίν ή τού πράγματος ούσία. Τού Θεού 
άρα τό είναι έστιν ή ούσία αύτού.

β'. Έ τ ι  ό ραββί Μωϋσής φησίν, δτι ό Θεός ούκ έστιν είναι τινί. 
Καί ζών ού ζωή, καί δυνατός ού δυνάμει, καί σοφός ού σοφία, άλλ5 
αύτό είναι καί αύτό ζωή καί αύτό δύναμις καί αύτό σοφία. Έ ν Θεω 
άρα ούκ έστιν άλλο τό είναι καί άλλο ή ούσία, άλλά τό είναι αύτού 
έστιν ή ούσία αύτού.

Ά π ό κ ρ ι σ ι ς
'Ρητέον δτι έν τω Θεω ούκ έστιν άλλο τό είναι καί άλλο ή 

ούσία αύτού* ού προς έναργή παράστασιν θεωρητέον άν εϊη. Έπειδάν 
γάρ αίτίαι τινές διάφορα άποτελέσματα παράγουσαι κοινωνώσι καθ5 έν 
των έν τοΐς διαφόροις άποτελέσμασιν, άνάγκη τούτο τό κοινόν προϊέναι 
άπό τίνος ύπεροχικωτέρας αίτιας, ής τούτ5 ίδιον έστίν άποτέλεσμα. 5Από 
τίνος δέ αιτίας λέγω, κατά τήν έαυτής ιδίαν φύσιν ή τό είδος. Αί γάρ 
διάφοροι αίτίαι αί έχουσαι διαφόρους φύσεις ή εΐδη, έξ άνάγκης έχουσι 
καί διάφορα τά ίδια άποτελέσματα. "Οθεν εί έν ένί τινι άποτελέσματι 
συνιάσιν, ούκ έστιν ίδιον αύτών, άλλά τίνος ύψηλοτέρας αίτιας, ής τή 
δυνάμει δρώσιν. "Ωσπερ φαίνεται διάφορα έδέσματα κοινωνεΐν κατά τό 
θερμαίνειν ώσπερ τό π  περ(?) καί άμπαρ(?) καί τά όμοια, εί καί έκαστον 
αύτών έχει ίδιον εαυτού άποτέλεσμα, διακεκριμένον άπό τού αποτελέσμα
τος τού άλλου* δθεν τό κοινόν άποτέλεσμα άνάγκη άναφέρειν εις πρώτην 
αιτίαν ής ίδιον έστιν άποτέλεσμα* εΐτ’ούν εις τό πΰρ. Όμοίως κάν ταίς 
ούρανίαις κινήσεσιν, έκάστη γάρ σφαίρα των πλανήτων, ιδίαν έχει κί- 
νησιν διακεκριμένην άπό των άλλων* καί δμως έχουσι μίαν κοινήν, ήν 
άνάγκη ιδίαν είναι ύψηλοτέρας τινός σφαίρας πάσας περιαγούσης διηνεκεί
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κινήσει.. Πάσαι δέ αί κτισταί αίτίαι κοινών οΰσι καθ’ εν άποτέλεσμα, 
δπερ έστί το είναι, εί καί έχουσιν ΐδια αποτελέσματα εν οΐς διακρίνον- 
ται. Ή  μέν γάρ θερμότης ποιεί θερμόν είναι. Ό  δέ οικοδόμος άλλως 
ποιεί τήν οικίαν είναι. Έ ν μέν ούν τω αίτια ύπάρχειν του είναι, συνέρ
χονται. Διαφέρουσι δέ έν μέν τω τό πυρ πυρ γεννάν, τον δέ οικοδόμον 
ποιεί ν οικίαν. Δει δή είναι ύψηλοτέραν τινά αιτίαν πασών, ής τη δυνά
μει πάσαι είσίν αίτίαι του είναι* καί ταύτης τό είναι, ίδιον ύπάρχειν 
άποτέλεσμα. Καί αυτή έστίν ό Θεός, δς έστιν ύψηλοτέρα πάντων αιτία. 
Τη γάρ τάξει των αίτιατών, αναλογεί ή τάξις των αίτιων* δθεν τό 
πρώτον αίτιατόν, ύπάρχειν δει άποτέλεσμα τής πρώτης αιτίας* έστι δέ 
πρώτον άποτέλεσμα τό είναι* πρώτον δέ αίτιον ό Θεός. ’Ίδιον άρα άπο
τέλεσμα τού Θεού, τό είναι* τό ίδιον δέ άποτέλεσμα ήστινοσοΰν αιτίας 
πρόεισιν άπ’αύτής κατά τήν ομοιότητα τής αύτής φύσεως. Δει άρα τού
το τό είναι, ύπάρχειν τήν ούσίαν καί τήν φύσιν τού Θεού. Διό καί λέ
γεται έν τω περί Αιτιών βιβλίω* ,,Ό  πάντων δημιουργός νούς δίδωσι 
τό είναι, έφόσον έστί θείος καί έφόσον πρώτον άποτέλεσμα έστί τό είναι 
καί ούκ έστι προ τούτου τι κτιστόν44. Ταύτην δέ τήν ύπερφυεστάτην 
άλήθειαν, ό Μωϋσής μυσταγωγείται παρά Θεού. Καί γάρ πυνθανόμενος 
τού Θεού* ,,ΕΪ με έροιντο τί τό ονομά σου οί υιοί Ισραήλ, τί άπο- 
κρινούμαι αύτοίς44; Έχρημάτιζεν ό Θεός* ,,Έ γώ  Έ ίμ ι ό ών£ί· ούτως έρείς 
τοίς υίοίς Ισραήλ* ,,Ό  ών άπέσταλκέ με προς ύμάς44. Δεικνύς ίδιον 
αύτοΰ δνομα ύπάρχειν, τό ό ών* ώσπερ γάρ πάντα παρονομάζεται άπό 
τών ίδιων ειδών, οίον άπό τής άνθρωπότητος 6 άνθρωπος καί τά όμό- 
στοιχα, ουτω καί ό Θεός άπό τού είναι ώς άπό οικείου είδους ών προσα
γορεύεται, δ καί μάλιστα προσήκει τω Θεώ, ώς μή ώρισμένον τι δν 
δηλούν, ώσπερ ή άνθρωπότης καί ή βοότης καί τά άλλα τά τοιάδε, άλλ’ 
ούσίας πέλαγος άπειρον καί άόριστον κατά τον θεολόγον Γρηγόριον* Έ τ ι  
τε δ Αύγουστίνος φησί* ,,Τοΰτ* έστίν έκεί<νο> τό είναι, δπερ τό σο
φόν είναι44.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι τό δν καί τό είναι, πολλαχώς 
λέγεται. Ενίοτε μέν γάρ σημαίνει τήν υπαρξιν τού πράγματος ή τήν 
κατά τό ύπάρχειν έντελέχειαν. Ενίοτε δέ δηλοί τήν άλήθειαν τής προ- 
τάσεως καί έν τοίς μή εχουσι τό είναι. 'Ώσπερ φαμέν τήν τυφλότητα 
είναι, οτι άληθές έστι τό τον άνθρωπον είναι τυφλόν. Έπειδάν τοίνυν 
λέγη 6 Δαμασκηνός δτι ίσμεν τον Θεόν είναι, τό είναι λαμβάνεται τω 
δευτέρω τρόπω καί ού τω πρώτω. Τω γάρ πρώτω τρόπω, τό αύτό 
έστι τό είναι καί ή ούσία τού Θεού. Καί ώσπερ ή ούσία τού Θεού έστιν 
άγνωστος ήμίν, ουτω καί τό είναι.

Τω δέ δευτέρω τρόπω έπιστάμεθα είναι τον Θεόν. Ταύτην γάρ 
τήν πρότασιν, δ ήμέτερος άναιρείται νούς έκ τών άποτελεσμάτων αύτού. 
Καί αυτή φαίνεται λύσις προς τε τό δεύτερον καί τρίτον.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι τό θειον είναι έστιν ή ουσία αύτού 
καί ού τό κοινόν είναι. Καί έστι διακεκριμένον άφ5 δτουούν άλλου είναι. 
Όθεν κατ’ αύτό τό είναι αύτοΰ δ Θεός, άφ5 ούτινοσοΰν άλλου είναι 
διακέκριται.

Προς τό πέμπτον ρητέον, δτι καθάπερ λέγεται έν τω περί αιτιών 
βιβλίω. αύτό τό είνομ τού Θεού διακρίνετομ καί άτομίζεταί άπό παντός
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άλλου είναι, διά του καθ’ αύτο ύφεστάναι και μή έπιγίγνεσθαι τινί 
φύσει, ήτις έστίν άλλο αυτού τού είναι. Παν δέ άλλο είναι αναγκαίου 
έστίν άτομίζεσθαι τη φύσει και τη ουσία τη εν τώ τοιούτω είναι 
ύφεστηκυία, έν οΐς καί αληθές έστι το τού δε το είναι έτερον ύπάρχειν τού 
είναι εκείνου, καθό έστιν άλλης καί άλλης φύσεως είναι. "Ώσπερ εί εΐη 
μία θέρμη καθ’ αυτήν ύφεστηκυία άνευ ύλης ή υποκειμένου, κατ’ αύτο 
τούτο διακρίνοιτο αν άπο πάσης άλλης θέρμης έν ύποκειμένω ουσης. Εί 
καί πάσαι αί έν ύπακειμένω θερμότητες ούκ άν διακρίνοιντο, εί μή κατά 
τά ύποκείμενα.

Προς τό έκτον ρητέον ότι τό ον ώ μή έστι προσθήκη, έστι τό ον 
τό κοινόν, ου μέντοι ούκ έστιν (ова е крај на текстот што недоста- 
сува кај Migne).

Col. 1208, ред 25 ----- 29 одозгора 
'0  δέ λόγος ευρίσκει τι είναι 

καθ’ αύτο ύφεστώς. Διά τοι τούτο 
εί καί τοΰθ5 ο λέγεται ον σημαί- 
νεται ώς σύνθετον, όμως ό νούς 
άφείς τόν τού σημαίνειν τρόπον 
άποδίδωσι τό σημ,αινομ,ενον.

Ред 18 — 7 одоздола 
Ί ί  γάρ ένέργ'ειά έστιν αεί τε- 

λειοτέρα τής δυνάμείος. Ότιούν δέ 
είδος ού νοείται ένέργεια, εί μή 
καθ5ο εις τό είναι τίθεται. Ή  
γάρ άνθρωπότης, ή ή πυρότης δυ- 
ναται νοείσθαι, ώς έν δυνάμει 
τής όλης ούσα, ή ώς έν δυνάμει 
τού ποιούντος, ή καί ώς έν τω 
νώ. Αλλά καθ’δ έχει τό είναι, 
γίνεται ένέργεια ον ώς φαίνεται 
διά τού λεγομένου τό είναι ύπάρ- 
χειν τήν αύτοενέργειαν πασών 
των ένεργεών. Διό καί έστι τελει- 
ότης πασών τών τελειοτήτων. "Ό 
δέ φημι πρστίθεσθαι, μή νοείσθω 
είναι είδικώτερον, καί αύτο διόρι
ζαν ώσπερ ενέργεια δύναμιν.

Ред 2 — 1 одоздола и 
Col. 1209, ред i — il 

διό ούτε τούτω διορίζεται τό 
είναι διά τών άλλων, ώσπερ δύ- 
ναμις διά τού ένεργείν, αλλά 
μάλλον ώσπερ τό ένεργείν διά

'Ο δέ λόγος εύρίσκει τι είναι 
καθ5 αύτο ύφεστώς. Διά τοι τούτο 
εί καί τούθ5 ο λέγεται ον σημαίνε
ται ώς σύνθετον, όμως ό νούς 
ά φ ι ε ί ς  τόν τού σημαίνειν τρόπον, 
άποδίδωσι τό σημαινόμενον.

Ή  γάρ ένέργειά έστιν αεί τε- 
λειοτέρα τής δυνάμεως. Ότιούν 
δέ είδος ού νοείται έ ν ε ρ γ  ε ί α, 
εί μή καθ’ό εις τό είναι τίθεται. 
Ή  γάρ άνθρωπότης ή ή πυρότης 
δύναται νοείσθαι ώς έν δυνάμει 
τής όλης ουσα, ή ούς έν δυνάμει 
τού ποιούντος, ή καί ώς έν τώ 
νώ, αλλά καθ’ό έχει τό είναι γί
νεται έ ν ε ρ γ  ε ί α όν, ώς φαίνεται 
διά τού λεγομένου τό είναι ύπάρ- 
χειν τήν αύτοε νέγειαν πασών 
τών ενεργειών. Διό καί έστι τε- 
λειότης πασών τών τελειοτήτων. 
Ό  δέ φημι προστίθεσθαί τ ι  τώ  
ε ί ν α ι ,  μή νοείσθω είναι είδικώ
τερον καί αυτό δίορίζον, ώσπερ 
ένέργεια δύναμιν.

διό ο ύ δ έ  ο ό τ ω  διορίζεται τό 
είναι διά τών άλλων, ώσπερ δύ- 
ναμις διά τού έ ν ε ρ γ  ε ί α, αλλά 
μάλλον ώσπερ τό έ ν ε ρ γ ε ί α . διά
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τής δυνάμεως. Έ ν γάρ τώ δρω 
των ειδών τίθενται αί ΐδιαι ΰλαι, 
έν χριστώ (13) διαφορών, ώσπερ 
δταν λέγεται ή ψυχή είναι εντε
λέχεια σώματος φυσικοΰ, οργανι
κοί)· καθώς22 23 δή καί τρόπον τόδε 
τδ είναι από τοΰδε του είναι δια
κρινέ τα ι, έφ5 δσον έστί τοιασδε ή 
τοιασδε φύσεως είναι. Διό καί ό 
θειος Διονύσιός φησι. ,,Εί καί τά 
ζώντά έστι κρείττω τών δντων, 
τό είναι μέντοι έστί κρεΐττον τού 
ζην. Τά γάρ ζώντα ού μόνον ζή, 
άλλά σύναμα τώ  ζήν καί το 
είναι έχει“ .

Ред 15 — 22 одозгора 
Εί γάρ θεωροΐντο ό τής πόλεως 

αρχών, καί ό ήγεμών τοΰ στρα
τού, καί εις καθ3 αυτόν στρατιώ
της, συμβαίνει, τον μέν τής πό
λεως άρχοντα είναι πρώτον έν τή 
τών ποιούντων τάξει, οδ πρός τα 
έπιτάγματα ό ήγεμών τον στρα
τόν εις τον πόλεμον έπείγει, ύφ’ώ 
ό στρατιώτης κατά την τάξιν, ήν 
ελαχεν έν τώ στρατώ, τελεί ταΐς 
χερσί διαμαχόμενος.

Ред 26 — 29 одоздола 
Καί τούτο περαιτέρω τέτακται 

πρός την τής πόλεως. . . .  ή τής 
βασιλείας, δσπερ έστί τέλος τού 
πρώτου ποιούντος, άνάγκη έχειν 
τόπον τοΰ εσχάτου τέλους24.

τής δυνάμεως. Έ ν γάρ τώ δρω 
τών ειδών, τίθενται αί ϊδιαι υλαι 
έν χ ώ ρ α 22 διαφορών, ώσπερ δταν 
λ έ γ  η τ α ι ή ψυχή είναι έντελέ- 
χεια σώματος φυσικού οργανικού, 
κ α θ ’ον23 δή καί τρόπον τόδε τό 
είναι άπό τοΰδε τού είναι διακρί- 
νεται, έφ5 δσον έστί τοιασδε ή 
τοιασδε φύσεως είναι. Διό καί ό 
θείος' Διονύσιος φησί* ,,Εί καί τά 
ζώντα έστί κρείττω τών οντων, 
τό είναι μέντοι έστί κρεΐττον τοΰ 
ζήν. Τα γάρ ζώντα ού μόνον ζή, 
αλλά συνάμα τ  ή ζ ω ή  καί τό 
είναι έχειΚί.

Εί γάρ θεωροΐντο ό τής πόλεως 
άρχων καί ό ήγεμών τού στρα
τού καί εις καθ' αυτόν στρατιώ
της, συμβαίνει τον μέν τής πό
λεως άρχοντα είναι πρώτον έν τή 
τών ποιούντων τάξει, οδ πρός τά 
έπιτάγματα ό ήγεμών τόν στρα
τόν εις τόν πόλεμον έ π ε ξ ά γ ε ι ,  
ύφ5φ ό στρατιώτης κατά τήν τά
ξιν ήν ελαχεν έν τώ στρατώ, τε
λεί ταΐς χερσί διαμαχόμενος.

Καί τούτο περαιτέρω τέτακται 
πρός τήν τής πόλεως ε ύ ε τ η ρ ί α ν  
ή. τής βασιλείας, δ π  ε ρ έστι τέ
λος το ύ  ά ρ χ ο ν τ ο ς  ή τού βα- 
σ ι λ έ ω ς .  Τό  ε ί ν α ι  τ ο ί ν υ ν ,  
δ π ε ρ  έ σ τ ί ν  ί δ ι ο ν  ά π ο τ έ -  
λ ε σ μ α κ α ί  τ έ λ ο ς 24 τού πρώ
του ποιούντος, άνάγκη έ'χειν τό
πον τοΰ έσχάτου τέλους.

22 Кај зборот χριστώ Μ igne, во забелешка под (13) правилно вели дека 
ce работи за грешка, што дошла како резултат на оштетеното место, но во 
венецијанскртт ракопис стои јасно зборот χώρα- (место χριστώ), со којшто 
исчезнува секоја нејасност во текстот.

23 Изразот καθ’ ôv место καθώς е поверојатен бидејќи следува зборот 
τρόπον (во акуз.!), со кој добро ce слага ôv.

24 Овде ce испуштени (кај Migne) две реченици (14 зборови) по пат на 
хаплографија, како што ce гледа од нашиот ракопис.

4 Ziva Antika
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Ред 4 — 1 одоздола 
β'. Εί ή ύλη ούκ έστιν άρχή 

ποιητική, ή γάρ υλη καί το ποι
ούν διάφορα αίτια, κατά τον φι
λόσοφον, ών θάτερον, ή τό είναι 
ποιητικόν αίτιον προσήκει τω 
Θεω ούκ άρα έστίν υλη.

Col. 1212, ред 1— 4 одозгора 
γ'. Έ τ ι  εψεται τα φυσικά πράγ

ματα άπό ταυτομάτου είναι, κατά 
τούς πάντας25, την ύλην άνάγόν
τας, ώσπερ εις πρώτην αιτίαν, 
καθ’ ών έπιχειρήματι προτέτακ- 
ται έν τω δευτέρω τής Φυσικής.

Ред 7 — 11 одозгора 
δ'. Έ τ ι  ή ύλη ού γίνεται αι

τία τίνος ενεργεί ας, εί μή καθό
λου μεταβάλλει, καί άλλοιούται. 
Εί τοίνυν ό Θεός έστιν άμετά- 
βλητος, καί άναλλοίωτος, ουδέ έν 
τρόπο) δύναται είναι αιτία των 
δντων κατά τον τής ύλης τρόπον.

Ред 23—-26 одозгора 
Τό γάρ διαφέρον τινί διαφέρει. 

'Έτερον δέ άπολελυμένον τι λέγε
ται εκ τού μή αυτό είναι. Διαφο- 
τά τοίνυν έν έκείνοις έστίν ζητη- 
τέα, όσα έν τινι συμβαίνουσι.

Ред 29 — 22 одоздола 
Ούτω γάρ καί άντικείμεναι δι- 

αφοραί προς άλλήλας διακρίνόν
τα ι. Ού γάρ μετέχουσιν τού γέ
νους, ως αν μέρους τής ύπάρξεως 
αύτών, καί διά τούτο ού δει ζη- 
τείν τίσι διαφέροιεν έαυτοίς γάρ 
έτερά είσι. Κατά τούτον τοίνυν 
τον τρόπον καί ο Θεός καί ή 
πρώτη ύλη διακέκριται, ών τό 
μεν έστιν ενέργεια καθαρά, το δέ

β'. Εί ή υλη ούκ έστιν αρχή 
ποιητική, ή γάρ ύλη καί τό ποιούν 
διάφορα αίτια, κατά τον φιλόσο
φον, ών θάτερον ή γ ο υ ν τό εί
ναι ποιητικόν αίτιον προσήκει τω 
Θεω* ούκ άρα υ λ η  έ σ τ ί ν .

γ .  Έ τ ι  εψεται τά φυσικά πράγ
ματα άπό ταυτομάτου είναι κατά 
τούς π ά ν τ α25 ε ί ς τήν ύλην άν ά
γοντας, ώσπερ εις πρώτην αιτίαν, 
καθ’ ώ ν έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α προτέ- 
τακται έν τω δευτέρω τής Φυσικής.

δ'. ’Έ τ ι ή ύλη ού γίνεται αι
τία τίνος έ ν ε ρ γ ε ί α ,  εί μή καθο 
μεταβάλλει καί άλλοιούται. Εί 
τοίνυν ό Θεός έστιν άμετάβλητος 
καί άναλλοίωτος, ο ύ δ ε ν ί τρόπο) 
δύναται είναι αιτία των δντων 
κατά τον τής ύλης τρόπον.

Τό γάρ διαφέρον, τινί διαφέρει. 
'Έτερον δέ ά π ο λ ε λ υ μ έ ν ω ς  τι 
λέγεται έκ τού μή τ α υ τ ό  είναι. 
ΤΙ διαφορά τοίνυν έν εκείνοις έστί 
ζητητέα, όσα έν τινι συμβαίνουσι.

Ούτω γάρ καί α ί άντικείμεναι 
διαφοραί προς άλλήλας διακρίνον- 
ται. Ού γάρ μ ε τ έ χ ο υ σ ι κ ο ι- 
ν ο ύ γένους, ώς άν μέρους τής 
ύπάρξεως αύτών καί διά τούτο 
ού δεί ζητείν, τίσι διαφέροιεν 
έαυτοίς γάρ έτερά είσι. Κατά τού
τον τοίνυν τον τρόπον καί ό Θεός 
καί ή πρώτη ύλη διακέκριται, ών 
το μέν έστιν ένέργεια καθαρά, τό

25 Βο изд. на Μ igne стои зборот πάντας (акуз. пл. м. род), какодасепо- 
врзува со άν άγοντας, но во венецијанскиот ракопис многу јасно стои πάντα 
(ср. род пл.) што ce однесува на зборовите τά φυσικά πράγματα во предниот 
дел на реченицата (или бил земен апсолутно — ,5cè“)· Со следниот збор εις 
(кој е испуштен во текстот на Migne) реченицата е полна и јасна.
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δύναμις ψιλή, έν ούδέ καί (forte 
έν ούδενί) συν ιόντα.

Ред 18 — 17 одоздола 
α'. Τάχα δ5άν τις ύποπτεύσειεν 

έν Θεω είναι ύλην εκ των προη- 
ρημένων έν τώ ια' του Τώβ.

Ред 4 — 5 одоздола 
Ό  δε σχήμα ποιόν έστι περί 

ποσόν.
Col. 1213, ред 1 — 2 одозгора 

Λέγεται γάρ έν τω τόμω πρώ
το) του Τώβ.

Ред 8 — 9 одозгора 
Τούτο γάρ ούκ έστι καθ’ αυτό 

ύφεστώς, άλλ5 έν τή διάνο ία μόνως.

Ред 21 — 22 одосгора 
4) Θεός άρα σώμα, καί είδος 

έν ύλη.

Ред 24 — 40 одозгора 
'Ρητέον, ότι ο Αύγουστΐνος έν 

τω πρώτω κεφαλαίο) του περί 
Τριάδος πρώτου βιβλίου φησίν, 
ότι ή τοΐς νηπίοις άρμόζουσα θεί
α Γραφή ούδέτερον των έν τοΐς 
ου σι γένος ρήσεων έξέκλινε, τό 
των σο)ματικών καί νοητών, έξ 
ών ως κλιμάκων ό ήμέτερος νους 
προς τά θεία καί υψηλότερα έρει- 
δόμενος, άναβαίη. Καί γάρ καί ρή- 
μασιν έκ τών σωματικών πραγ
μάτων ληφθεΐσι συνεχρήσατο περί 
Θεού διαλεγομένη* ώσπερ φησίν 
„Έ ν σκέπη τών πτερύγων σου 
σκεπάσεις με44, καί τής νοητής 
κτίσεως πλεΐστα μετήνεγκεν οΐς 
άν δηλώσειε τό μή ούτως έχειν, 
άλλ5 ούτω λεχθήναι όφείλειν, ως 
τό* ,,Έ γώ  είμί ζηλών, καί μετα- 
μεμέλημοα.44

δε δύναμις ψιλή, έν ο ύ δ ε ν ί  συ
ν ιόντα.

α'. Τάχα δ5άν τις ύποπτεύσειεν 
έν26 τ ώ Θεω είναι ύλην έκ τών 
ε ί ρ η μ έ ν ω ν έν τώ έ ν δ ε κ ά τ ω 
τού 5Ιώβ.

Τό δέ σχήμα, ποιόν έστι περί 
ποσόν.

Λέγεται γάρ έν τώ τ ε σσαρα-  
κ ο σ τ ώ πρώτω τού 5Ιώβ.

τούτο γαρ ούκ έστι καθ’αυτό 
ύφεστώς, άλλ’έν τή διάνο ία μόνον.

Ό  Θεός άρα σώμα, ο ύ κ ο ΰ ν  
καί είδος έν ύλη.

'Ρητέον ότι ό Αύγουστΐνος, έν 
τώ πρώτω κεφαλαίο) τού περί 
Τριάδος πρώτου βιβλίου, φησίν, 
ότι ή τοΐς νηποίοις άρμόζουσα 
θεία Γραφή, ο ύ δ ε τ έ ρ ο υ  τών έν 
τοΐς ουσι γ ε ν ώ ν ρ ή σ ε ι ς  έ ξ έ
κ λ ι ν ε ν, ε ΐ τ 5ο ύ ν τών σωματι
κών καί νοητών, έξ ών άν κλ ι -  
μ α κ η δον  ό ήμέτερος νούς προς 
τά θεΐα καί υψηλότερα σ τ ρ ε φ ό 
μ ε ν ο ς  άναβαίη. Καί γάρ καί ρή- 
μασιν έκ τών σωματικών πραγ
μάτων λ η φ θ ε ΐ σ ιν  έ χ ρ ή σ α τ ο  
περί Θεού διαλεγομένη, ω ς π ο υ  
φησίν* „Έ ν σκέπη τών πτερύγων 
σου σκεπάσεις με4** καί τής νοη
τής κτίσεως πλεΐστα μετήνεγκεν, 
οΐς άν δηλώσειε τό μή ούτως 
έ χ ο ν, άλλ5 ούτω λεχθήναι όφε ΐ- 
λον* ώς τό ,,Έ γώ  είμί ζηλών 
καί μεταμεμέλημαι.44

26 Овде е јасно дека не ce работи за глаголот προαιρέω ами за λέγω, што 
сс гледа од текстот што следува, зашто токму на него ce однесува спомнатиот 
глагол, a не на текст цитиран понапред.

4*
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Ред 16 — 4 одоздола
Ό  δέ Διονύσιος προς ταυ την 

καί έτέρας άποδέδωκεν. 'Όταν 
γάρ λέγη μή δυνατόν είναι τον 
ήμέτερον νουν προς τήν άϋλον 
εκείνην άναχθήναι των ούρανίων 
ιεραρχιών μίμησιν καί θεωρίαν, εί 
μή τή κατ5 αυτόν χειραγωγία 
χρήσαιτο, ταυτδν πώς δοκεΐ λέ- 
γειν τώ Αύγουστίνω* μετά δε 
τούτο καί ετέρων άπτεται* οιον 
το πρέπον είναι τοΐς μυστικοΐς 
λόγοις τό δι5 απορρήτων καί ιερών 
αινιγμάτων άποκρύπτεσθαι, καί 
άβατον τοΐς πολλοΐς τιθέναι τήν 
ίεραν καί κρυφίαν υπερκόσμιων 
νόων άλήθειαν.

Έ τ ι  τρίτον άποδίδωσι τής χρή- 
σεως τών τοιούτων ονομάτων λό
γον, τήν όπωσούν ομοιότητα τών 
σημαινομένων δι’ αύτών πραγμά
των προς τον Θεόν.

Col. 1216, ред 1 — 4 одозгора
Έ πεί τοίνυν, εί καί περί τό 

αύτό υποκείμενον διάφοροι στρέ
φονται έπιστήμαι, έκάστη μέντοι 
κατά τόν ίδιον αύτής λόγον, οιον 
ή φυσική καί ή μαθηματική περί 
τά σώματα.

Ред 10— 17 одозгора
δήλον, δτι εί καί τώ θεολογώ 

ταυτόν έστι τό υποκείμενον τής 
επιστήμης τώ τε φυσικώ καί μα
θηματικού, οιον φέρε είπεΐν δια
στήματα, καί σχήματα, καί θέσεις, 
άλλ’ού κατά τόν αύτόν λόγον πε
ρί αύτών διαιτήσουσιν, άλλ5 εκεί
νοι μεν κατά τάς αύτών επιστή
μες ΐδια έκαστος, ώς εΐρηται, ό 
δέ θεολόγος τι είσιν έκ Θεού, καί 
έν Θεώ, καί εις Θεόν, καί οπούς 
αύτόν έκφαίνουσιν.

Ό  δέ Διονύσιος προς ταύτην 
καί έτέρας άποδέδωκεν. 'Όταν 
γάρ λέγη μή δυνατόν είναι τόν 
ήμέτερον νούν προς τήν άϋλον 
εκείνην άναχθήναι τών ούρανίων 
ιεραρχιών μίμησιν καί θεωρίαν, εί 
μή τή κατ5 αύτόν ύ λ α ί α χ ε ι 
ρ α γ ω γ  ί α χρήσαιτο, ταυτόν 
π οο ς δοκεΐ λέγειν τώ Αύγου
στίνω· μετά δέ τούτο καί ετέρων 
άπτεται* οιον τό πρέπον είναι 
τοΐς μυστικοΐς λ ο γ ί ο ι ς τό δι5 
απορρήτων καί ιερών αινιγμάτων 
άποκρύπτεσθαι, καί άβατον τοΐς 
πολλοΐς τιθέναι τήν ίεραν καί 
κρυφίαν τώ ν  ύπερκοσμίων νόων 
άλήθειαν.

’Έ τι τ ε τρίτον άποδίδωσι τής 
χρήσεους τών τοιούτων ονομάτων 
λόγον, τήν όπωσούν ομοιότητα 
τών σημαινομένων δι5 αύτών 
πραγμάτων προς τόν Θεόν.

Έ πεί τοίνυν, εί καί περί τό 
αύτό υποκείμενον διάφοροι σ τ ρ έ 
φ ο ν τ α ι  έπιστήμαι, έκάστη μέν- 
τοι κατά τόν ίδιον αύτής λόγον, 
οιον ή φυσική καί ή μαθηματική 
περί τά σώματα.

δήλον, δτι εί καί τώ θεολογώ 
ταυτόν έστι τό ύποκείμενον τής 
έπιστήμης, τώ τε φυσικώ καί 
μαθηματικώ, οιον φέρε είπεΐν δι
αστήματα καί σχήματα καί θέ
σεις, άλλ9 ού κατά τόν αύτόν λό
γον περί αύτών διαιτήσουσιν, 
άλλ5 έκεΐνοι μεν κατά τάς αύτών 
έπιστήμας ί δ ι α  έκαστος, ώς εΐρη- 
ται, ο δέ θεολόγος, ή είσιν έκ 
Θεού καί έν Θεώ καί εις Θεόν, 
καί δ πως αύτόν έ μ φα ί ν ο υ σ ι ν .
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Ред 21— 27 одозгора 
δήλον, δτι εί καί ό θεολόγος 

άποδίδωσι τω Θεω, δς έστι ποι
ητικόν αίτιον απάντων ού συνώ
νυμον, σχήματα καί διαστήματα 
καί θέσεις, καί τά άλλα τοιάδε, 
άλλ5 ούχί ή αυτά άποδίδωσιν, άλλ5 
ή είσιν έν αύτω. καί ομοιότητά 
τινα αύτοΰ φέρουσιν* ώστε τα 
μεν ονόματα είναι μόνον ταυτά 
επί τε Θεοΰ, καί των δντων.

Ред 23 — 20 одоздола 
Όθεν έπειδάν τριπλήν διάστα- 

σιν αποδίδω τω Θεω ύπό ταΐς 
όμοιότησι τής σωματικής ποσό- 
τητος, την ποσότητα τής αύτου 
δυνάμεως άποδίδωσιν.

Ред 15— 12 одоздола 
"Ή κατά τόν Διονύσιον έν τω 

έννάτω κεφαλαίω τού Περί θείων 
ονομάτων, πλάτος μεν Θεοΰ ρη- 
τέον τήν ύπερευρειαν τού Θεού 
επί πάντα πρόοδον,. ..

Ред 2 — 1 одоздола 
и Col. 1217, ред 1 

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι μέ
ρη τινα σωμάτων αποδίδονται τω 
Θεω, άλλά διά τό τά άποτελέσ- 
ματα αύτών έοικέναι τοΐς άποτε- 
λέσμασι τού Θεού.

Ред 18 — 21 одозгора 
Τω δ5αύτω τρόπω καί διίστα- 

ταί τις απ’ αύτου* καί ούτως ή 
πρόσοδος καί άποχώρησις ύπό τή 
όμοιότητι τής σωματικής κινήσε- 
ως δηλοΐ τήν κατά νουν διάθεσιν.

δήλον, οτι εί καί 6 θεολόγος 
άποδίδωσι τω Θεω, δς έστι ποι
ητικόν π ά ν τω ν  αίτιον ού συν
ώνυμον, σχήματα καί διαστήμα
τα καί θέσεις καί τά άλλα τά  
τοιάδε, άλλ5 ο ύ χ ή αύτά άποδί- 
δωσιν, άλλ5 ή είσιν έν αύτω καί 
ομοιότητά τινα αύτου φέρουσιν. 
ώστε τά μέν ονόματα είναι μόνον 
ταυτά έπί τε το ύ  Θεοΰ καί των 
δντων.

Όθεν έπειδάν τ ρ ι τ  τ ή ν διά- 
στάσιν άποδιδω τω Θεω ύπό ταίς 
όμοιότησι τής σωματικής ποσότη- 
τος, τήν ποσότητα τής αύτοΰ δυ
νάμεως άποδίδωσιν.

“Ή  κατά τόν Διονύσιον έν τω 
έ ν ά τ ω  κεφαλαίω τοΰ Περί θείων 
ονομάτων, πλάτος μεν Θ ε ι ο ν  
ρητέον τήν ύπερευρειαν τοΰ Θεοΰ 
έπί πάντα πρόοδον,. . .

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι μέ
ρη τινά σωμάτων αποδίδονται τω 
Θεω, ού κ α θ 5α ύ τ ά ,  άλλά διά 
τό τά αποτελέσματα αύτών έοι- 
κέναι τοίς άποτελέσμασι τοΰ Θεοΰ.

Τω δ’αύτω τρόπω καί διίστα- 
ταί τις άπ5 αύτοΰ* καί ούτως ή 
πρόσοδος καί ή άποχώρησις ύπό τή 
όμοιότητι τής σωματικής κινήσε- 
ως, δηλοί τήν κατά νοΰν διάθεσιν.

КНИГА ΒΤΟΡΑ

Col. 1217, ред 11 — 8 одоздола
α'. Ό τ ι  εικότως προτάττονται α'. Ό τ ι  εικότως προτάττονται

τελειωτικαί τοΰ εχοντος ένέργειαι α ί27 τελειωτικά! τοΰ εχοντος ένέρ-

27 Βο изд. на Migne бил испуштен членот αί при печатењето (во col. 1220 
ред 25 го има членот!).
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τών άλλων ενεργειών, δσαι είσίν 
εξωτερικών άποτελεσμάτων τελει
ωτικοί.

Ред 2 — 1 одоздола 
στ'. "Οτι αί κατά ταύτας έξεις 

άποδίδονται τώ Θεώ.

Col. 1220, ред 1 — 3 одозгора 
ζ'. "Οτι αί τοιαυται ένέργειαι, 

αί κατά ταύτας εξεις τε καί δυ
νάμεις είσίν εν τώ Θεώ εν καί 
το αύτό.

_Ред 16 одозгора 
ιε'. "Οτι σοφία τού Θεού έστιν 

ή ούσία αυτού.

Ред 18 одозгора 
ιζ'. "Οτι ή Θεού θέλησίς έστιν 

ή ούσία αύτού.

Ред 21— 22 одозгора 
ιΟ'. Λογισμοί δι* ών άν δόξειε 

ταύτα προς άλληλα, καί λύσεις 
αυτών μετά προΟεωρίας.

Ред 23 — 24 одозгора 
κ'. Τίνα τρόπον έστίν ό Θεός 

έαυτώ ώς θελητόν εν τώ θέλοντι.

Ред 32 — 33 одозгора 
κζ'. Πότερον συνωνύμως λέγε

ται ταύτα τά ονόματα τού Θεού; 
καί τών δντων.

Ред 38 одозгора
Επίλογος τού β' βιβλίου.

Ред 11 — 8 одоздола
Ούδεν γάρ ενεργεί, fj δύναμίς 

έστι άλλ’ ή ενέργεια. Ταύτην δε 
πάλιν τών άλλων προτάττομεν. 
Έ πεί αί μέν άλλαι τέλους ένεκά 
είσιν, αύταί δε τέλος.

γειαΐ τών άλλων ενεργειών, δσαι 
είσίν εξωτερικών άποτελεσμάτων 
τελειωτικαί.

στ'. "Οτι αί κατά ταύτας τ ά ς  
ε ν ε ρ γ ε ί ς 28 έξεις άποδίδονται 
τώ Θεώ.

ζ'. "Οτι αί τοιαύται ένέργειαι, 
κ α ί αί κατά ταύτας έξεις τε καί 
δύναμεις, είσίν έν τώ Θεώ εν 
καί τό αύτό.

ιε'. "Οτι ή σοφία τού Θεού
έστιν ή ούσία αύτού.

ιζ'. "Οτι ή το ύ  Θεού θέλησις
εστιν ή ούσία αύτού.

ιθ'. Λογισμοί δι’ ών άν δ ό ξ ε ι
έ ν έ τ ε ρ α ταύτα προς άλληλα, 
καί λύσεις αύτών μετά προθεωρίας.

κ'. Τίνα τρόπον έστιν ό Θεός έ ν 
έαυτώ ώς θελητόν έν τώ θέλοντι.

κζ'. Πότερον συνωνύμως λ έ
γ ο ν τ α ι  ταύτα τά ονόματα τού 
Θεού καί τών δντων;

Επίλογος τού δε υτ έ ρου  βιβλίου.

Ούδεν γάρ ένεργει, fj δ υ ν ά μ ε ι 
έστίν, άλλ* fj έ ν ε ρ γ ε ι  α. Ταύ
την δέ πάλιν τών άλλων προτάτ
τομεν, έπεί αί μέν άλλαι τέλους 
ένεκά το υ  είσίν, αύταί δέ τέλος.

28 И овде (кај Μ igne) ce работи за печатни грешки. Зборовите τάς ενέρ
γειας овде ги нема, a ги има во col.. 1240, во насловот на VI книга, но тука 
е пак испуштен членот αί.
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Ред 2 — 1 одоздола и 
Col. 1221, ред 1

ο τε οικοδόμος ποιεί του έδους 
ένεκα τής οικίας, καί τής των 
σκευών φυλακής ώς τελικωτέρου.

Ред 10 — 24 одозгора 
Δήλον δέ, δτι τό τέλος αεί 

βέλτιον των προς τέλος. Το γάρ 
δι* δ τι αιρετόν, εκείνο μάλλον τοι- 
ούτον. Έ πεί τοίνυν αί μέν τελει- 
ωτικαί νοΰ έχοντος ένέργειαι, 
οίον, τό νοεΐν, τό βούλεσθαι, τό 
αίσθάνεσθαι, έχουσιν ούς τέλος, αί 
δέ ποιητικαί τινων άποτελεσμά- 
των έξωθεν έχουσι προς τέλος, 
άνάγκη βελτίους εκείνους είναι 
τούτων. Διό καί περί εκείνων 
ρητέον πρώτον, καί διοριστέον, 
πότερον ταυτόν έστι τής ουσίας 
τού Θεού ή έτερον.

Κεφάλ. Β'. 'Ό τι ούκ έστιν εν 
τώ Θεώ ή αϊσθησις.

Καί περί μέν τού αίσθάνεσθαι 
ούδέ πράγματα έχειν, έφ’ οσον 
μή εστιν εν τώ Θεώ αϊσθησις* 
προς μέν γάρ τό αίσθάνεσθαι δει 
σωματ ικών ο ργάνων.

Ред 27 — 25 одоздола 
γ'. 5Έ τι ή ενέργεια αϊσθησις 

έστι τό ένεργεΐν αισθητόν, καθ’δ 
υποκείμενόν έστι τών αισθητών 
ειδών.

Ред 23 — 32 одоздола 
б'. Έ τ ι  τό αισθητόν εστι προ 

τού αισθητικού, ώς φησιν ό φιλό
σοφος έν ταΐς κατηγορίαις.

Ред 19 — 11 одоздола 
Ού γάρ έστι πρότερον τού Θεού, 

ούτε πράγματι, ούτε έπινοία. Ούκ 
άρα αισθάνεται.

"Ο, τι οικοδόμος ποιεί τού ε ι
δού ς ένεκα τής οικίας καί τής τών 
σκευών φυλακής ώς τελικωτέρου.

Δήλον δέ, οτι τό τέλος άεί 
βέλτιον τ<ύν προς το  τέλος.Τό γάρ 
δι’ ο τι αιρετόν, εκείνο μάλ
λον τοιούτον. Έ πεί τοίνυν αί μέν 
τελειωτικαί το ύ  έχοντος ενέργει
α'., οιον τό νοεΐν, τό βούλεσθαι, 
τό αίσθάνεσθαι, έχουσιν ώς τέλος, 
αί δέ ποιητικαί τινών άποτελεσ- 
μάτων έξωθεν έ χ ο υ σ ι ν  ώς προς 
τέλος, άνάγκη βελτίους έ κ ε ί ν α ς 
είναι τούτο:>ν. Διό καί περί έκεί- 
νων ρητέον πρώτον, καί διοριστέ- 
ον πότερον ταυτόν ε ί σ ι τ ή 
ο ύ σ ί α  τού Θεού ή έτερον.

Κεφάλ. Βλ "Οτι ούκ έ σ τ ι ν  
έν τώ Θεώ αϊσθησις.

Καί περί μέν τού αίσθάνεσθαι 
ού δ ε ι  πράγματα έχειν, έφόσον 
μή έστιν έν τώ Θεώ αϊσθησις* 
προς μέν γάρ το αίσθάνεσθαι, δει 
σω ματ ικών ό ργά ν ω ν.

Y . ’Έ τ ι ή έ ν ε ρ γ ε ί α αΐσθη- 
σίς έστι τό έ ν ε γ ε ί α  αισθητόν, 
καθ’ο υποκείμενόν έστι τών αι
σθητών ειδών.

б'. ’Έ τι τό αισθητόν έστι π ρ ό 
τ ε ρ ο ν  τού αισθητικού, ώς φησιν
ο φλόσοφος έν ταΐς κατηγορία ις.

/

Ού γάρ έστι τ ι  πρότερον τού 
Θεού, ούτε πράγματι ούτε έπινοία. 
Ούκ άρα αισθάνεται.

28a Ce однесува на έ ν ε ρ γ ε ί α ς .
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ε'. 3Έ τι, ή αΐσθησις ούχ οιδε 
τά καθόλου καί τά άΐδια, άλλά 
τόδε, καί τό νυν. Ό  δέ Θεός 
έπίσταται τά καθόλου, καί τά 
άΐδια, καί δσα δε των καθ3 έκα- 
στα καί νυν έπίσταται καθόλου 
καί άΐδια έπίσταται, έφ3 όσον έν 
έαυτω πάντα έπίσταται.

Ред 3 — 1 одоздола 
Έ ν γάρ τοΐς κινοΰσι καί κι- 

νουμένοις, ούχ έστιν άπειρον προϊ- 
έναι* πρώτον μεν, ότι πάντα τά 
τοιαΰτα τά άπειρα δει σώματα 
είναι.

Col. 1224, ред 6 — 8 одозгора
Καί πάντα έτερα εκείνα τά 

άπειρα κινούνται κατά χρόνον πε
περασμένο'/ .

Ред 1 1 - 1 9  одозгора 
Δεύτερον δε, ότι έν τοΐς κινοΰ- 

σι καί κινουμένοις κατά τάξιν, 
ών τό εν κατά τάξιν υπό άλλου 
κινείται, τούτ3 άν29 άναγκαΐόν 
έστιν εύρίσκεσθαι, ότι άναιρουμέ- 
νου τού πρώτως κινουντος, ή παυ
όμενης τής κινήσεως, ούδεν των 
άλλων κινήσει, ή κινηθήεται* τό 
γάρ πρώτον έστιν αιτία πάσι τού 
κινεΐν, καί κινεΐσθαι. 3Αλλ3 εϊπερ 
ε’ίη κινούν τα καί κινούμενα κατά 
τάξιν άπειρα, ούκ έσται τό πρώ
τον κινούν*· άλλα πάντα έσται 
ώσπερ άμεσα κινούν τα.

Ред 23 — 27 одозгора 
Τρίτος λόγος έστιν, ότι τό κι

νούν όργανικώς ού δύναται κινεΐν 
εί μή τι εΐη τό άρχοειδώς κινούν. 
3Αλλ3 εί έπ5 άπειρον προΐει έν τοΐς 
κινοΰσι καί κινουμένοις, πάντα 
έσονται καθάπερ εί όργανικώς 
κινούνται.

ζ  . Έ τ ι  ή αΐσθησις ούκ οΐδε τ ό 
καθόλου καί τα άΐδια, άλλά τό  
τόδε καί τό νΰν. Ό  δέ Θεός 
έπίσταται τά καθόλου καί τά 
αΐδια* καί όσα δέ τών καθ3 εκα- 
στα καί νΰν έπίσταται, καθόλου 
καί ά ϊ δ ί ω ς έπίσταται, εφόσον 
έν έαυτω πάντα έπίσταται.

Έ ν γάρ τοΐς κινοΰσι καί κι- 
νουμένοις, ούκ έστιν έ π 3 άπειρον 
προϊέναι* πρώτον μέν, ότι πάντα 
τά τοιαΰτα άπειρα, δει σώματα 
είναι.

Και πάντα άρα  έκεΐνα τά 
άπειρα κινούνται κατά χρόνον πε
περασμένο'/.

Δεύτερον δέ, ότι έν τοΐς κινού- 
σι καί κινουμένοις κατά τάξιν, 
ών τό εν κατά τάξιν υπό άλλου 
κινείται, τούτ’29 άναγκαΐόν έστιν 
εύρίσκεσθαι, ότι άναιρομένου τού 
πρώτως κινούντος, ή παυομένης 
τής κινήσεως, ούδέν τών άλλων 
κινήσει, ή κινηθήσεται. Τό γάρ 
πρώτον έστιν αίτια πάσι τού κι- 
νεΐν καί κινεΐσθαι. 3Αλλ3 εΐπερ 
εΐη κινούντα καί κινούμ,ενα κατά 
τάξιν άπειρα, ούκ έσται τό πρώ
τον κινούν* άλλά πάντα έσται 
ώσπερ έ μ μ ε σ α  κινούντα.

Τρίτος λόγος έστιν, ότι τό κι
νούν όργανικώς ου δύναται κινεΐν, 
εί μή τι εΐη τό άρχοειδώς κινούν. 
3Αλλ3 εί έπ3 άπειρον π ρ ο ΐ  ο ι έν 
τοΐς κινοΰσι καί κινουμένοις, πάν
τα έσονται κ α θ α π ε ρ ε ί  όργανι
κώς κινούνται.

Βο изд. на Migne зборот άν е дојден по пат на дитографија од άναγκαΐόν*



Белешки кон „Περί ουσίας καί ενεργείας" 57

Ред 22— 14 одоздола 
Έ ν δε τή κινήσει τη ουση 

δρέξει καί καταλήψει τδ μέν 
δρεγόμενον, καί καταλαμβανόμε- 
νόν έστι κινούν κινούμενον, τδ δε 
δρεκτδν καί καταληπτόν έστι 
κινούν μή κινούμενον.

Έ πεί τοίνυν τούτο πάντων 
έστι πρώτον κινούν, ό Θεδν φαμέν 
έστιν πάντη άκίνητον, δει παρα- 
βάλλεσθαι πρδς τδ κινούν, δπερ 
έστι κινούν έαυτδ, ώσπερ δρεκτδν 
πρδς δρεγόμενον, ού μην ώσπερ 
δρεκτδν δρέξει αισθητική,

Ред 11 — 9 одоздола 
Λ0  δέ εστιν άγαθδν, καί έφετδν 

άπλώς, έστι πρότερον τού αγαθού, 
έφετού ένταύθα καί νύν.

Col. 1225, ред 12 — 13 одозгора 
Πάντα δέ τά έν τω κόσμο) 

παραβάλλονται πρδς τδ πρώτον 
κινούν.30

Ред 17 — 22 одозгора 
γ'. ’Έ τι έκ τούτου γίνεται τι 

νοών, δτι έστίν άνευ ύλης, ού 
σημεΐόν έστι τδ τά εΐδη γίνεσθαι 
νοητά ένεργεία κατ’ άφαίρεσιν 
τής ύλης. . . .Τά είδη δε τά νοητά 
γίνεται έν μετά τού νοΰ τού ένερ- 
γεΐν νοούντος.

Ред 23 — 21 одоздола 
ε'. ’Έ τι παν τδ τεΐνον εις τι 

τέλος ώρισμένως ή αύτδ προΐ- 
στησιν έαυτώ τδ τέλος, ή προτί- 
θεται αύτώ παρ’ άλλου.

Ред 16 — 12 одоздола 
Έ πεί τοίνυν έκεΐνα ού προτι- 

θέασιν έαυτοΐς τδ τέλος, ά τδν 
τού τέλους λόγον ούκ άγνοεΐ,

Έ ν δέ τη κινήσει τη ούση 
δρέξει καί καταλήψει, τδ μέν 
δρεγόμενον καί κ α τ α λ α μ β ά -  
ν ο ν, έστι κινούν κινούμενον, τδ 
δέ δρεκτδν καί καταληπτόν, έστι 
κινούν μή κινούμενον.

Έ πεί τοίνυν τ ο ΰ θ’ δ πάντων 
έστι πρώτον κινούν δ Θεόν φαμεν 
έστι πάντη άκίνητον, δει παρα- 
βάλλεσθαι πρδς τδ κινούν, δπερ 
έστι κινούν εαυτό, ώσπερ δρεκτδν 
πρδς δρεγόμενον, ού μην ώσπερ 
δρεκτδν δρέξει αισθητική.

4 )  δέ έστιν άγαθδν καί έφετδν 
άπλώς, έστι πρότερον τού άγαθού 
καί έφετού τ ο ύ  ένταύθα καί νύν.

Πάντα δέ τα έν τω κοσμώ 
παραβάλλονται πρδς τδ πρώτον 
κινούν, δ π έ ρ  έ σ τ ι ν  δ Θεός ,  
ώ σ π ε ρ  ό ρ γ α ν α  π ρ δ ς  π ρ ώ 
τ ο ν  κ ι ν ο ΰ ν.30

γ .  ’Έ τ ι έκ τούτου γίνεται τι 
νοούν ,  δτι έστιν άνευ ύλης, ού 
σημειον έστι, τδ τά είδη γίνεσθαι 
νοητά ένεργεία, κατ’ άφαίρεσιν 
τής ύλης. . . Л ά εΐδη δέ τά νοητά, 
γίνεται εν μετά τού νού τού 
έ ν ε ρ γ ε ί α  νοούντος.

ε'. ’Έ τ ι παν τδ τεΐνον εις τι 
τέλος ώρισμένως, ή αύτδ προΐ- 
στησιν έ α υ τ δ τδ τέλος, ή προτί- 
θεται αύτώ παρ’ άλλου.

Έ πεί τοίνυν έκεΐνα προτιθέα- 
σιν έαυτοΐς τδ τέλος, ά τδν τού 
τέλους λόγον ούκ άγνοεΐ, άγάγκη

30 Βο изд. на Μ igne е испуштена целата реченица по пат на хаплографија.
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άνάγκη τούτο ις προτίθεσθαι τέλος 
απ’ άλλου, 6περ έστίν οίονεί μυ
σταγωγώ'ν είς το τέλος.

Ред 2 — 1 одоздола 
Δεΐ δή μή προϊέναι άπό τινων 

ειδών τελείων, καί ού μερικών.

Col. 1228, ред 2 — 4 одозгора 
Καί κατά το είκος δεΐ αυτά 

είναι νοερά, εΐπερ είσί καθ’αύτά 
ύφεστώτα* ουτω γάρ μόνως δύναν- 
ται ένεργεΐν.

Ред 16 одозгора 
Πο точката испуштеми ce 

11 зборови.

Ред 26 — 27 одозгора 
Έ φ’όσον γάρ έστι τέλειον νο

ούν, νοεί το ον συν τώ τού 
αγαθού λόγω.

Ред 19 — 16 одоздола
Δεΐ άρα είναι αΐσθησιν τού νο- 

ούντος ή καί αισθανόμενου προς 
τά νοητά καί αισθητά, καθόσον 
είσίν εν τη τών όντων φύσει. 
Ούκ έστι δέ τούτο κατανοεΐν καί 
αίσθάνεσθαι.

Ред 14 — 6 одоздола 
Το γάρ νοεΐν καί αίσθάνεσθαι 

έστι καθό τά όντα έστίν έν τώ 
νώ καί έν τη αίσθήσει, κατά τον 
έκάστου τρόπον έχει δέ σχέσιν 
τό νοούν καί τό αισθανόμενο ν 
προς τό πράγμα το όν έξω τής 
ψυχής θελήσεως καί όρέξεως. 
Ό θεν πάντα νοούντα καί τά αι
σθανόμενα θέλει τε καί ορέγεται. 
Ίδια  δέ ή θέλησις έν τώ νώ 
έστιν. ’Έστι γάρ ή θέλησις, ορε- 
ξις λογικής φύσεως. Έ πεί τοί- 
νυν ο Θεός έστι νοών, ανάγκη 
θέλει.

τούτοις προτίθεσθαι τέλος άπ5 
άλλου, όπερ έστίν οίονεί μυστα
γωγώ ν είς τό τέλος.

Δεΐ δή προ ϊέναι από τινων 
ειδών τελείων, καί ού μερικών.

Καί κατά, τό είκος δεΐ αυτά, 
είναι νοερά, εΐπερ είσί καθ’αύτά 
ύφεστώτα’ ούτω γάρ μ ό ν ο ν  
б ύ ν α ν τα ι έ ν ε ργεΐ ν.

Το γά.ρ Θεός λέγεται άπό τού 
θεάσθαι, ό πέρ έστι τό νοεΐν.31

Εφόσον γάρ έστι τ ε λ ε ί  ω ς 
νοούν, νοεΐ το ον συν τώ τού 
αγαθού λόγω.

Δεΐ άρα είναι σ χ έ σ ι ν τού 
νοούντος καί αίσθανομένου προς 
τά νοητά καί αισθητά, καθόσον 
είσίν έν τή τών όντων φύσει. 
Ούκ έστι δέ τούτο κ α τ ά τ ό 
ν ο ε ΐ ν καί αίσθάνεσθαι.

Τό γάρ νοεΐν καί αίσθάνεσθαι 
έστι καθό τά όντα έστίν έν τώ 
νώ καί τή αίσθήσει κατά τον 
έκάστου τρόπον έχει δέ σχέσιν 
τό νοούν καί τό αίσθανόμενον 
προς το πράγμα τό ον έξω τής 
ψυχής, θ ε λ ή σ ε ι καί ο ρ έ ξ ε ι. 
Ό θεν πάντα τ ά. νοούντα καί τά 
αισθανόμενα, θέλει τε καί ορέγε
ται. Ι δ ί ω ς  δέ ή θέλησις έν 
τώ νώ έστιν. Έ σ τι γά.ρ ή θέλη- 
σις, ορεξις λογικής φύσεως. Έ πεί 
τοίνυν ό Θεός έστι ν ο ο ύ ν, 
άνάγκη θέλει.

81 Оваа реченииа ја нема кај Migne.
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Col. 1229, ред 1— 3 одозгора 
. . . ,Τοΐς μέν νοεροΐς κατά 0έ- 

λησιν, τοΐς δέ ζώο te κατά τήν 
αισθητικήν ορεξιν, τοΐς δε στερου- 
μένοις αίσθήσεως διά τής φυσι
κής δρέξεως.

Ред 5 — 7 одозгора 
Τά γάρ μή έχοντα τήν ορε

κτικήν δύναμιν έπιθυμία του εαυ
τών είναι σπεύδουσι προς τδ άν- 
τιλαμβάνεσθαι του ένδέοντος αύ- 
τοΐς.

Ред 20 — 23 одозгора 
ε'. Έ τ ι  το είδος τδ διά του 

νου θεωρηθεί ούδέ κινεί, ουδέ 
αίτια έστί τίνος, εί μή δια Οελή- 
σεως μεσιτευούσης, ή άντικείμε- 
νόν έστί τδ τέλος καί τδ άγαθδν, 
ύφ* ού κινείται τις πρδς τδ ποιείν.

Ред 27 — 32 одозгора 
στ'. ’Έ τι έν ταίς κινηταΐς δυ- 

νάμεσι και έν τοίς νουν έχουσιν 
πρώτον εύρίσκεται θέλησις* ή γάρ 
θέλησις πάσαν δύναμιν προσάγει 
εις τήν έαυτής ενέργειαν. Νοού
με ν γάρ, δτι θέλομεν, καί φαντα- 
ζόμεθα, δτι θέλομεν καί ουτο:> 
περί τών άλλων. Καί τούτο έχει 
έφ* οσον τδ άντικείμενον αύτοίς 
έστι τδ τέλος.

Ред 21 — 13 одоздола 
ζ'. ’Έ τι τδ τέλος καί τδ πρδς 

τδ τέλος αεί εύρίσκονται οματαγή. 
"Οθεν καί τδ πρδς τδ τέλος τδ 
άναλογούν τώ ποιούντι πίπτει 
εις τδ αύτδ τώ είδει μετά τού 
ποιούντος, ώς μέν έν τοΐς φυσι- 
κοΐς, ώς δέ κάν τοΐς τεχνικοΐς. 
Τδ γάρ τής τέχνης είδος, δι* ου 
δ τεχνίτης ποιεί, έστιν είδος μορ
φής ένυλον, οπερ έστί τδ τέλος 
τού τεχνίτου. Καί τδ είδος τού 
γεννώ ντος, πρδς ф δρά έστιν 
όμόστοιχον τού είδους τού πυρδς

. . . , Τοίς μέν νοεροΐς κατά θέ- 
λησιν, τοΐς δέ ζώοις κατά τήν 
αισθητικήν ορεξιν, τοίς δέ στε-  
ρο μ έ ν ο ι ς αίσθήσεως, διά τής 
φυσικής δρέξεως.

Τά γάρ μή έχοντα κ α τ ά  τήν 
ορεκτικήν δύναμιν, έπιθυμία τού 
εαυτών είναι, σπεύδουσι πρδς τδ 
άντιλαμβάνεσθαι τού ένδέοντος 
αύτοίς.

ε'. ’Έ τι τδ είδος τδ διά τού νού 
οεωρηθέν, ο ύ δ έ ν κινεί, ούδέ 
αιτία έστί τίνος, εί μή διά θελή- 
σεως μεσιτευούσης, ή ς άντικείμε- 
νον έστί τδ τέλος καί τδ αγαθόν, 
ύφ’ ού κινείται τις πρδς τδ ποιείν.

στ'. ’Έ τι έν ταίς κ ι ν η τ ι κ a ί  ς 
δυνάμεσι καί έν τοΐς νούν έχου- 
σιν πρώτον εύρίσκεται θέλησις* 
ή γάρ θέλησις πάσαν δύναμιν 
προσάγει εις τήν έαυτής ένέργει- 
αν. Νοούμεν γάρ δτι θέλομεν, 
καί φανταζόμεθα δτι θέλομεν* 
καί ουτω περί τών άλλων. Καί 
τούτο έχει, έφόσον τδ άντικεί- 
μενον α υ τ ή ς  έστι τδ τέλος.

ζ'. ’Έ τι τδ τέλος καί τδ πρδς 
τδ τέλος, άεί εύρίσκονται οματαγή. 
"Οθεν καί τδ π ρ ο σ ε χ έ ς  τέλος 
τδ αναλογούν τώ ποιούντι, πίπτει 
εις τδ αύτδ τώ είδει μετά τού 
ποιούντος, ώς μέν έν τοίς φυσι- 
κοίς, ώς δέ κάν τοΐς τεχνικοΐς. 
Τδ γάρ τής τέχνης είδος, δι’ού 
ο τεχνίτης ποιεί, έστιν είδος μορ
φής έ ν ύ λ ο υ, δ πέρ έστι τδ τέλος 
τού τεχνίτου. Καί τδ είδος τού 
γεννώ ντος π υ ρ ό ς, ф δρά, έστιν 
όμόστοιχον τού είδους τού πυρδς
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του γεννωμένου, δπερ έστί τέλος 
τής γεννήσεως.

Ред 2 — 1 одоздола и 
col. 1232., ред 1 — 2 одозгора 

Αύτός άρα ού μ,όνος έστί τέλος 
έφετδν, άλλα καί έφ ιέ μένος εαυ
τού, ώς τέλους, καί όρέξει νοερά 
ώς νοών.

Ред 2 — 1 одоздола и col. 1232 
ред 1 — 2 одозгора 

Έ φ 5 όσον γάρ έθέλων τι ποιεϊ 
τις λέγεται έλευθέρως ποιεΐν οΐα 
δήποτε ένεργεία. Το πρώτα τοί- 
νυν ποιούν τι προσήκει τω θελή
σει ποιεΐν, ώ μάλιστα προσήκει 
τδ бι’εαυτό ποιεΐν.

Ред 15 — 23 одозгора 
Ή  γάρ φύσις άγνοοΰσα τδ τέ

λος, καί τδν λόγον του τέλους, 
καί την σχέσιν του πρδς τέλος, 
ού δύναται προτιθέναι έαυτή τέ
λος, ούτε αύτήν εις τδ τέλος κι- 
νεΐν, ή τάττειν, ή διιθύνειν. ΛΑ 
πάντα προσήκει τω θελήσει ποι
ούν τι, ούπέρ έστι τδ νοεΐν καί τδ 
τέλος. Καί τά προειρημένα πάντα, 
δθεν τδ μεν θελήσει ποιούν ούτω 
διά τέλος ποιεί, ώς καί προτιθέ
ναι έαυτω τδ τέλος καί έαυτω 
άμηγέπη πρδς τδ τέλος κινεΐν 
τάττον τάς εαυτού ενεργεί ας εις 
αύτό.

Ред 28 — 31 одозгора 
'Ό τι τδ τής φύσεως έργον 

έστίν έργον νού. 5 Αεί δε τού 
δι’άλλο έστίν ύστερον τού καθ’- 
αύτό, δθεν άνάγκη τδ πρώτον 
τάττον εις τέλος, τάττειν θελήσει.

Ред 2 0 — 10 одоздола 
διδ καί τι άλλω ούκ έστιν ΐσον, 

εί μή ένί τρόπω, αν ίσον δέ έστι

τού γεννωμένου, δ πέρ έστι τέλος 
τής γεννήσεως.

Αύτδς άρα ού μ ό ν ο ν  έστί τέ
λος έφετόν, άλλα καί έφιέμενος 
εαυτού ώς τέλους, καί όρέξει 
νοερά ώς νοών.

Εφόσον γάρ έ θ ε λ ο ν τ ί  ποιεί 
τις, λέγεται έλευθέρως ποιεΐν 
ο ί α δ ή π ο τ ε  ένεργεία. Τω πρώ- 
τ ω νοίνυν π ο ι ο ύ ν τ  ι προσήκει 
τ δ  θελήσει ποιεΐν, ώ μάλιστα 
προσήκει τδ δι5 έαυτδ ποιεΐν.

Ή  γάρ φύσις άγνοούσα τδ τέ
λος καί τδν λόγον τού τέλους καί 
τήν σχέσιν τού πρδς τ  δ τέλος 
[πρδς  τ δ  τ έ λ ο ς ] ,32 ού δύναται 
προτιθέναι έαυτή τδ  τέλος* ούτε 
α υ τ ή  ν εις τδ τέλος κινεΐν ή 
τάττειν ή διιθύνειν. ΑΑ πάντα προσ- 
ήκει τω θελήσει ποιούντι, ούπερ 
έστί τδ νοεΐν καί τδ τέλος καί τά 
προειρημένα πάντα, δθεν τδ μεν 
θελήσει ποιούν, ούτω διά τέλος 
ποιεΐ, ώς καί προτιθέναι έαυτω 
τδ τέλος καί έ α υ τ δ  άμηγέπη 
πρδς τδ τέλος κινεΐν τάττον τάς 
έαυτού ένεργείας εις αύτό.

'Ό τι τδ τής φύσεως έργον, 
έστίν έργον νού. 5Αεί δέ τ δ 
бι’άλλο, έστιν ύστερον τού καθ5- 
αύτό, δθεν άνάγκη τδ πρώτον τάτ
τον εις τέλος, τάττειν θελήσει.

διδ καί τι άλλω ούκ έστιν ΐσον 
εί μή ένί τρόπω, άνισον δέ έστι

52 Венецијанскиот ракопис овде ја има дитографијата πρδς τδ τέλος.



Белешки кон „Περί ουσίας καί ένερ γειας" 61

διαφόροις βαθμό ις* άνάγκη τήν 
φύσιν έαυτή ποιεΐν άεί, zi μή 
δι’άσθένειαν τής ποιητικής δυνά
μεως, ή τής δεκτικής καί παθη
τικής* άνεπιτηδειότης δε παθητι
κής δυνάμεως ού προστρίβεται τω
Θεω έφ’δσον μή έχει ύλην ώς
δέδεικται. Ούδ’αύ ή ποιητική 
αύτοΰ δύναμις ασθενεί άπειρος 
ούσα. Ό θεν τα μέν δμοια καί 
ΐσα έαυτω μόνως φυσικώς προΐ- 
ασιν άπ5 αύτοΰ, ώς δ Υιός, καί τό 
Πνεύμα* ή δε κτίσις ή άνισος 
προϊοΰσα ού φύσει, άλλά θελήσει 
πρόεισιν.

Ред 8 — 1 одоздола 
Ού γάρ οιόν τε λέγειν τήν θεί- 

αν δύναμιν προς εν μόνως δρί- 
ζεσθαι άπειρον ούσαν. Οθεν έπεί 
ή θεία δύναμις ούτως εχει ώς 
προς πολλούς βαθμούς άνισότης
έν τω δημιουργειν δύνασθαι έκτε- 
ίνεσθαι, μή έν ώρισμένω βαθμώ, 
τδ δε παν κατεσκεύασεν έκ τής 
αύτεξουσιότητος τής θελήσεως, 
πρόεισιν ούκ άνάγκη φύσεως.

Col 1233, ред 6 — 11 одозгора 
φησίν γάρ δ μακάριος Διονύ

σιος, δτι ούκ έκ των οντων τα
δντα μανθάνων οιδεν δ θειος 
νους, άλλ’έξ αύτοΰ καί έν έαυτω, 
κατ’αίτίαν τήν πάντων εϊδησιν 
καί γνώσιν, καί ούσίαν προέχει* 
τδ δε τω νω ού πρόεισιν άπ5 
αύτοΰ, δτι μή διά θέλησιν μεσι- 
τεύουσαν.

Ред 19 — 21 одозгора 
'Ό τι μέν ούν είσι τοιαΰται ένέρ- 

γειαι έν τώ Θεω, (14) αί τελει- 
ωτικαί είσι τοΰ έχοντος έκ των 
είρημενών ίκανώς οιμαι δεδεΐ- 
χθαι.

διαφόροις βαθμοΐς, άνάγκη τήν 
φύσιν ί σ ο ν έαυτή ποιεΐν άεί, εί 
μή δι5 άσθένειαν τής ποιητικής 
δυνάμεως, ή τής δεκτικής καί 
παθητικής* άνεπιτηδειότης δε πα
θητικής δυνάμεως ού προστρίβεται 
τω Θεω, έφόσον μή έχει ύλην 
ώς δέδεικται. Ούδ’αΰ ή ποιητική 
αύτοΰ δύναμις άσθενεΐ άπειρος 
ούσα. 'Όθεν τά μέν δμοια καί 
ίσα έαυτω μ ό ν α  φυσικώς προ'ί- 
ασιν άπ’ αύτοΰ, ή γ ο υ ν δ Υιός 
καί τδ Πνεΰμα* ή δέ κτίσις ή 
ά ν ί σ ω ς προϊοΰσα, ού φύσει άλλά 
θελήσει πρόεισιν.

Ού γάρ οΐόν τε λέγειν τήν θεί- 
αν δύναμιν προς έν μ ό ν ο ν  δρί- 
ζεσθαι άπειρον ούσαν. 'Όθεν έπεί 
ή θεία δύναμις ούτως έχει ώς 
πρδς πολλούς βαθμούς ά ν ι σ ό τ η 
τ ας  έν τω δημιουργειν δύνασθαι 
έκτείνεσθαι, ε ί έν ώρισμένω βαθ
μω τ ό δ ε τδ παν κατεσκεύασεν, 
έκ τής αύτεξουσιότητος τής θελή
σεως πρόεισιν ούκ άνάγκη φύσεως.

φησί γάρ δ μακάριος Διονύ
σιος, δτι ούκ έκ των οντων τα 
δντα μανθάνων οιδεν δ θειος 
νοΰς, άλλ’έξ έαυτοΰ καί έν έαυτω 
κατ’αίτίαν τήν πάντων εϊδησιν 
καί γνώσιν καί ούσίαν προέχει* 
τδ δέ έν τω νω ού πρόεισιν άπ’ 
αύτοΰ, δτι μή θ ε λ ή σ ε ι μ ε σ ί
τε  υ ο ύ σ η.

'Ό τι μέν ούν είσι τοιαΰται ένέρ- 
γειαι έν τω Θεω, α ί33 τελειωτι- 
καί είσι τοΰ έχοντος, έκ τών 
είρημένων ίκανώς οιμαι δεδεΐ- 
χθαι.

33 Βο забелешка под (14) Μ igne забележува дека местото е нејасно. Ме- 
ѓутоа, кога членот αί ќе ce замени со односната заменка αΐ која ce однесува 
на ένέργειαι, како што çe гледа од нашиот ракогшс, нејасноста исчезнува.
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Ред 25 — 23 одоздола 
β'. ’Έ τι παν, οπερ έστί τελει

ότατου, άποδιδόναι χρή τω Θεω. 
Λ0  το [νυν σκοπεί το εαυτού τε
λειότερου, ού δει άποδιδόναι 
αύτώ*

Ред 19 — 18 одоздола 
γ \  Έ τ ι  ή έξις έστί τελειοτέρα 

τής δυνάμεως, ώς έγγυτέρα του 
ένεργεΐν ουσα.

Ред 9 — 8 одоздола 
ο γάρ άλλο τινί τέλειόν έστι, 

καθ’ αυτό θεωρούμενου ατελές 
έστιν.

Ред 5 — 4 одоздола 
ΙΊολλώ άρα ήττον άποδώσειέ 

τις την τής ποιότητος κατη
γορίαν.

Col. 1236, ред 1— 2 одозгора 
5Λλλ5 εναντίον έστί το λεγόμε

νον υπό τού μακαρίου εν τω ΙΙερι 
θείων ονομάτων όγδόω κεφαλαίο).

Ред 17— 19 одозгора 
СН δέ ενέργεια, έστι δισσή, 

Πρώτη ήτις έστι τό τό είδος, 
και ή δευτέρα, ήτις έστίν ή δρά- 
σις* και ταύτη δοκεΐ έκ τής κοι
νής των άνθρώπων έννοιας τό 
όνομα τής ένεργείας πρώτον άπο- 
δίδοσθαι τή δράσει.

Ред 28 — 33 одозгора

'Ώσπερ δέ ούδέν (ποιεί), ότι 
μη τω λόγω τής ένεργητικής δυ-

34

графии,

β'. Έ τ ι  παν, ό πέρ έστι τελει
ότατου, άποδιδόναι χρή τω Θεω. 
*0 τοίνυν σκοπεί τ ι εαυτού τε
λειότερου, ού δει άποδιδόναι 
αύτω.

γ'. ’Έ τι ή έξις έστι τ ε λ έ 
ω τ έ ρ α τής δυνάμεως, ώς έ γ γ υ- 
τ έ ρ ω τού ένεργεΐν ούσα.

ο γάρ ά λ λ Ο) τινί τέλειόν έστι, 
καθ’ αυτό θεωρούμενου ατελές 
έστιν.

ΙΊολλώ άρα ήττον άπο δ ό -  
σ ε ι τις την τής ποιότητος κατη
γορίαν.

Ά λλ5 έναντίον έστί τό λεγόμε
νον υπό τού μακαρίου Δ ι ο ν υ- 
σ ί ο υ  έν τω ΙΙερι θείων ονομά
των όγδόω κεφαλαίο)*

'Н  δέ ένέργεια έστι δισσή. 
Ε ϊ τ ο ύ ν ή πρώτη, ήτις έστί τό 
είδος, καί ή δευτέρα, ήτις έστίν 
ή δράσις, καί ταύτη δοκεΐ έκτής 
κοινής των άνθρώπων έννοιας, το 
όνομα τής ένεργείας πρώτον απο- 
δίδοσθαι τή δράσει.

Κ α ί έ τ έ ρ α  ή π α θ η τ ι κ ή ,  
ή σ υ ν "Л ρ τ η τ α ι ή π ρ ο) τ ηV , Г, ·> \ \ yε ν ε ρ γ ε ι α, η τ  ι ς ε σ τ ι το  ε ί 
δος.  Κ α ί  π ρ ο ς  τ α ύ τ η ν  τ η ν  
б ύ ν α μ ι ν  δ ο κ ε ΐ  δ ε υ τ έ ρ ω 
λ ό γ ω  μ ε τ ε ν η ν έ χ θ α ι  τό τ ής  
δ υ ν ά μ ε ω ς  ό ν ο μ α.34 'Ώσπερ 
δέ ούδέν π ά σ χ  ε ι, ο τ ι μ ή τ ώ

хапло-Подвлечените зборови ги нема кај М igne. Освен тоа овде има и
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νάμεως, τώ δέ Θεώ προσήκει το 
είναι ενέργειαν καθαράν και πρώ
τη ν* διό καί μάλιστα αύτω προ- 
σήκει ή ενεργητική δύναμις, καί 
τοσοΰτο μάλλον, όσον έστίν ενέρ
γεια νους.

Ред 26 — 13 одоздола
Π ρός το πρώτον ούν ρητέον, 

δτι ή δύναμης ού μόνον λέγεται 
τής ένεργείας άρχή, άλλα καί τού 
άποτελέσματος, όταν ή ενέργεια 
πρακτική ή τίνος άποτελέσματος 
έξωθεν. "Οταν ούν ή δύναμις έσ- 
τιν άρχή τού άποτελέσματος, 
άνάγκη καί τής ένεργείας άρχήν 
είναι, εάν μή πρότερον δειχθή 
έτερον ον ή δύναμις τής ένεργεί
ας, καί αυτή έξ έκείνης προΐούσα 
πραγματικώς. Είδέναι γάρ άξιον, 
δτι τοΐς θείοις εύρίσκεται διπλή 
άναφορά* μία πραγματική, ή τά 
πρόσωπα άλλήλων διακρίνονται, 
ώς ή πατρότης, καί ή υίότης, 
έπεί τά πρόσωπα άπ’ άλλήλων 
πράγματι, ού μόνω λόγω διακρί- 
νονται, δπερ έστί τής Σαβελλίου 
αίρέσεως* καί έτέρα ή κατά τον 
λόγον μόνον, έπειδάν λέγηται.

Ред 7 —-4 одоздола 
Έπειδάν γάρ άποδίδοται τώ 

Θεώ ένέργεια κατά τον αυτής 
λόγον, ος άρχήν ζητεί, άποδίδο- 
ται αύτω καί άναφορά τού δντος 
έξ άρχής οΐον το είναι εκ τίνος·

Col. 1237, 12— 19 одозгора 
Ουτω τοίνυν εί καί ή ούσία 

τού Θεού, καί ή ένέργεια εΐη το 
αύτό κατά τό πράγμα, ούκ άνάγ- 
κ/] ένυπάρχειν το έξ άρχής είναι 
κατά τον αύτής λόγον, καί τη

λ ο γ ω τ ή ς  π α θ η τ ι κ ή ς δ υ- 
ν ά μ ε ω ς ,  ο ύ τ ω ς  ο ύ δ έ ε ν ε ρ 
γ ε ί  τ ι,1 ε ί μή τω λόγω τής 
ένεργητικής δυνάμεως, τω δέ Θεώ 
προσήκει τό είναι ένέργειαν κα- 
θαράν καί πρώτη ν  διό καί μά
λιστα αύτω προσήκει ή ενεργη
τική δύναμις, καί τοσούτο μάλ
λον, όσον έστίν έ ν ε ρ γ  ε ί α νούς.

II ρός το πρώτον ούν ρητέον, 
δτι ή δύναμις ού μόνον λέγεται 
τής ένεργείας άρχή, άλλά καί τού 
άποτελέσματος, όταν ή ένέργεια 
π α ρ α κ τ ι κ ή ή τίνος άποτελέ
σματος έξωθεν. Ό θ ε ν  ο ύ κ  ε ί  
ή δύναμις έστιν άρχή τού άποτε
λέσματος, άνάγκη καί τής ένερ
γείας άρχήν είναι, έάν μή πρότε
ρον δειχθή έτερον όν ή δύναμις 
τής ένεργείας, καί αυτή έξ έκεί
νης προΐούσα πραγματικώς. Ε ί
δέναι γάρ άξιον, δτι έ ν τοΐς 
θείοις εύρίσκεται διπλή άνα
φορά· μία πραγματική, ή τά 
πρόσωπα ά π ’ άλλήλων διακρίνον- 
ται, ώς ή πατρότης καί ή υίότης. 
Έ πεί τά πρόσωπα άπ5 άλλήλων 
ο ύ πράγματι ά λ λ ά  λ ό γ ω б ι α- 
κ ρ ί ν ο ι ν τ* ά ν, δπερ έστί τής 
Σαβελλίου αίρέσεως, καί έτέρα ή 
κατά τον λόγον μόνον, έπειδάν 
λέγηται.

Έπειδάν γάρ ά π ο δ ι б ώ τ α ι 
τώ Θεώ ενέργεια κατά τον αύτής 
λόγον, ος άρχήν ζητεί, άποδίδο- 
ται αύτω καί άναφορά τού δντος 
έξ άρχής, οΐον τό είναι εκ τίνος;

Ουτω τοίνυν εί καί ή ούσία 
τού Θεού καί ή ένέργεια εΐη τό 
αύτό κατά το πράγμα, ούκ άνάγ
κη ε ί τ ή έ ν ε ρ γ ε ί α ε ν υ π 
ά ρ χ ε ι  τό έξ άρχής είναι κατά
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ουσία τούτο έπεσθαι, έφ' δσον ή 
ούσία καί ή ενέργεια μή έστι τδ 
αυτό κατά τον λόγον.

Προς τό δεύτερον ρητέον δτι ο 
ημετερος νους σκοπεί οίονεί τό 
τελειότατου άποδιδόναι τω Θεω.

Ред 26 — 34 одозгора 
Ουτω μέντοι, ώς δ τι ποτέ 

ένεστιν έκάσττ τούτων των τελει
οτήτων ατελές, δλον τού Θεού 
άποφάσκειν. Οιον φέρε είπεΐν, τό 
μέν είναι δηλοι τι πλήρες και 
άπλοΰν, ού μην καθ’ αυτό ύφε- 
στώς* ή δέ ούσία δηλοι τι ύφε- 
στώς, άλλ' άλλω υποκείμενον φα- 
μέν ούν τον Θεόν καί ουσίαν είναι, 
άλλ5 ούσίαν τω λόγω τού καθ’ 
αυτό ύφεστάναι· ού τω λόγω τού 
ύποκεισθαι άλλω, οιον τό είναι.

Ред 17— 11 одоздола
Εί καί τοίνυν παν τελειότατου 

άποδιδόναι χρή τω Θεω, ού παν 
μέντοι τό άποδιδόμενον δυνατόν 
τέλειον είναι, έπεί μηδέ έστι, καθά- 
περ εϊρηται. 'Ανάγκη δέ τό οΐον εις 
άπόδοσιν τού τελειότατου ένόντα 
αύτω λόγον τής τελειότητος έχειν 
τι αυτού ΐσως τελειότερου, ф 
αυθις άπεστιν εκείνη ή τελειότης 
ήν τό έτερον έχει'

Ред 5 — 1 одоздола 
Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι 

ή δύναμις ή άποδιδομένη τω Θεω 
ούκ έστι έτέρα παρά τήν ούσίαν 
αύτού καί τήν ένέργειαν, ώς έν 
τοΐς μετά ταΰτα δειχθήσεται. Διό 
ούτε σκοπεΐταί τι αύτής τελειότε
ρου, ούτε χωρίς τής ένεργείας 
νοεισθαι δύναται*

Col. 1240, ред 4 — 5 одозгора 
Προς τό έκτου ρητέον, δτι ό 

Αύγουστινος ούκ άποδίδωσι τω 
Θεω ούσίαν etc.

τον αύτής λόγον, καί τή ούσία 
τούτο έπεσθαι, έφ5 δσον ή ούσία 
καί ή ενέργεια μή έστι τό αύτό 
κ α ί  κατά τον λόγον.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι ό 
ήμέτερος νούς σκοπεί, οίονεί τ ι τε
λειότατου άποδιδόναι το ν  Θεόν .

Ουτω μέντοι, ώς 6 τί ποτέ <έν-> 
ε στ ι νύ4α έκαστη τούτων των τε
λειοτήτων άτελές, δλον τού Θεού 
άποφάσκειν, οιον φέρε είπεΐν, τό 
μέν είναι δηλοι τι πλήρες καί 
άπλοΰν, ού μήν καθ' αύτό ύφε- 
στώς* ή δέ ούσία δηλοι τι ύφε- 
στώς, άλλ5 άλλω υποκείμενον φα- 
μέν ουν τον Θεόν καί ούσίαν κ α ί 
είναι, άλλ5 ούσίαν τω λόγω τού 
καθ' αύτό ύφεστάναι· ού τω λόγω 
τού ύποκεισθαι άλλω, οιον τ ω είναι.

Εί καί τοίνυν παν τελειότατου
άποδιδόναι χρή τω Θεω, ού παν 
μέντοι τό άποδιδόμενον, δυνατόν 
τέλειον είναι, έπεί μηδέ έστι, 
καθάπερ εϊρηται. 'Ανάγκη δέ τό 
ιόν  εις άπόδοσιν τού τελειότατου 
δ ιά  το ν  ένόντα αύτω λόγον τής 
τελειότητος, έχειν τι αύτού Ϊσως 
τελειότερου, ώ αύθις άπεστιν έκεί- 
νη ή τελειότης, ήν τό έτερον έχει*

ΠΡ ος τό τέταρτον ρητέον, δτι ή 
δύναμις ή άποδιδομένη τω Θεω, 
ούκ έστιν έτέρα παρά τήν ούσίαν 
αύτού καί τήν ένέργειαν, ώς ·έν 
τοΐς μετά ταΰτα δειχθήσεται. Διό 
ούτε σ κ ο π ε ί  τ ι  α ύ τ ή ς  τελει
ότερου, ούτε χωρίς τής ένεργείας 
νοεισθαι δύναται.

Προς τό π έ μ π τ ο υ  ρητέον, δτι 
ό Αύγουστΐνος ούκ άποδίδωσι τω 
Θεώ ούσίαν etc.

34а Βο ракописот έν е дополнително додадено над έστιν и не е сосем јасно.
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Ред 11 — 16 одозгора 
Κεφάλ. στ'. "Οτι κατά ταύτας 

τάς ένεργείας έξεις αποδίδονται 
τω Θεω.

'Ό τι δε αί κατά ταύτας τάς 
ένεργείας έξεις άποδίδονται τω 
Θεω, φανερόν. Καί γάρ καί 
σοφία, καί επιστήμη, καί άλήθεια 
λέγεται αύτοΰ, καί άγαθότης. 
'Άπαντά έστιν εξεις.

Ред 24 — 27 одозгора 
Καί ή θεία δε βοα Γραφή, λέ- 

γουσα, „Τω δε δυναμένω πάντα 
υπερεκπερίσσω ποιήσαι ών αίτοΰ- 
μεν ή νοούμεν, — Μόνω σοφω 
Θεω, αύτω ή δόξα εις τούς 
αιώνας.44

Ред 11 — 9 одоздола 
f/H τε τού Θεού θέλησις άγαθή 

λέγεται εκ τού εναντίου λαμβά- 
νουσα το είδος. Το γάρ άντικείμε- 
νον εις δ φέρεται ή θέλησις, έστι 
το άγαθόν.

Ред 4 —  2 одоздола 
Καί γάρ ένια αεί καί κοινή 

τοΐς τρισί προσήκει, όμως ένί 
ιδίως άποδέδοται, ως καί τω Υίω 
ή άλήθεια.

Col. 1241, ред 11 — 29 одозгора 
ή κατά πράγματα καί οί λόγοι, 

έτερα υπάρχει, έστι δέ συνημμέ
να καί αδιάκριτα άλλήλοις, ώσπερ 
εν ήμΐν, ως την μέν ούσίαν εις 
την πρώτην κατηγορίαν άνάγε- 
σθαι, τδ δέ νοεΐν καί βούλεσθαι 
εις το ποιειν, τάς δέ δυνάμεις 
καί τάς έξεις εις διάφορα εΐδη; 
καί γάρ έχει άπορίαν, είτε, πάν
των έτέρων οντων (15), δύναιτο 
τό έκ τούτων απλούν είναι, οιον 
ή των άνθρώπων κοινή έννοια τον 
Θεόν υποτίθεται. Καί γάρ τούτο * 5

Κεφάλ. στ'. 'Ό τι α ί κατά ταύτας 
τάς ένεργείας έξεις, άποδίδονται 
τω θεω.

Ό τ ι  δέ κ α ί  αί κατά ταύ
τας τάς ένεργείας έξεις άποδί- 
δονται τω Θεω, φανερόν. Καί γάρ 
καί σοφία καί έπιστήμη καί άλή- 
θεια λέγεται αύτοΰ, καί άγαθότης* 
ά π ά ν τ α  έστίν έξεις.

Καί ή θεία δέ βοα Γραφή λέ- 
γουσα, ,,Τώ δέ δυναμένω πάντα 
ύ π ε ρ ε κ π ε ρ ι σ σ ο ΰ  ποιήσαι ών 
αίτούμεν ή νοούμεν, μ ό ν ω  σοφω 
Θεω, αύτω ή δόξα εις τούς 
αιώνας.44

"Η τε τού Θεού θέλησις άγαθή 
λέγεται, έκ τού ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  
λαμβάνουσα τό είδος. Τό γάρ άντι- 
κείμενον, εις δ φέρεται ή θέλησις, 
έστι τό άγαθόν.

Καί γάρ ένια, ε ί καί κοινή 
τοΐς τρισί προσήκει, όμως ένί 
τω  ιδίως ά π ο δ ί δ ο τ α ι ,  ως καί 
τω Υίω ή άλήθεια.

ή κα ί τά  πράγματα καί οί λόγοι 
έτερα υπάρχει, έστι δέ συνημμέ
να καί άδιάκριτα άλλήλοις ώσπερ 
έν ήμΐν, ως τήν μέν ούσίαν εις 
τήν πρώτην κατηγορίαν άνάγεσθαι, 
τό δέ νοεΐν καί βούλεσθαι εις τό 
ποιειν, τάς δέ δυνάμεις καί τάς 
έξεις, εις διάφορα το ύ  π ο ι ο ΰ  
εΐδη. Καί γάρ έχει άπορίαν ε ΐ  
γ ζόύ τ ο ύ τ ω ν  πάντων ετερων 
οντων, δύναιτο τό έκ τούτων 
απλού ν είναι, οιον ή τών άνθρώ
πων κοινή έννοια τον Θεόν υπο-

35 Migne, Βο забелешка под (15), вели дека овде ce работи за оштетено
место.

5 Ziva Antika
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εν loi διισχυρίζονται, καί πειρώνται 
δεικνύναι, άπλοΰν είναι τον Θεόν, 
καίπερ έκ τοσούτων συνεστώτα. 
Καίτοι είναι μέν τήν ούσίαν του 
Θεοΰ απλήν, άτε μή έκ πολλών 
ούσαν, οιον ούδέν, ώσπερ τήν τής 
ψυχής, αύτόν δέ τον Θεόν έκ το
σούτων έτεροτήτων συγκείμενον, 
είπερ ετερα ταύτα τοΐς πράγμασι 
κατά τάς των πολλών ύποθήκας 
είναι άπλούν. . . .  Ου γάρ εϊη καί 
ή ούσία τής ψυχής άπλή, έτέρας 
ουσης έν αυτή τής ούσίας, καί 
τής δυνάμεως καί τών ένεργειών 
προς άλλήλας.

Ред 12 — 4 одоздола 
Συνέβαινε δ'άν αύτοΐς τό λεγό

μενον, είπερ μή πράγματα ταΰτα 
ύπετίθεσαν, άλλά λόγους μόνον, 
δπερ τινές τών άρχαίων θεολόγων 
καλούμενοι περί τών διαφορών 
ελεγον, ού πράγματα είναι ταύ- 
τας διαβεβαιούμενοι, άλλ5 έκ τών 
ήμετέρων νοητών οιον τά γένη, 
καί τά είδη φησίν. Νυν δε χαλε
πόν, μάλλον δε άδύνατον τον 
Θεόν άπλούν λέγειν καί έκ τοσού- 
των έτεροτήτων πραγματικών 
συνεστώτα.

Скопје.

τίθεται. Καί γάρ τούτο ενιοι διισ
χυρίζονται καί πειρώνται δεικνύ- 
ναι άπλοΰν είναι τον Θεόν καίπερ 
εκ τοσούτων συνεστώτα. Καίτοι 
είναι μέν τήν ούσίαν τού Θεού 
απλήν, άτε μή έκ πολλών ούσαν, 
οιον ούδέν ώσπερ κ α ί τήν τής 
ψυχής, αύτόν δέ τον Θεόν έκ 
τοσούτων έτεροτήτων συγκείμενον, 
είπερ έ'τερα ταύτα τοίς πράγμασι 
κατά τάς τών πολλών ύποθήκας 
είναι άπλούν τ έ ρ α τ  ι έ ο ι κ ε ν.36 
Ού γάρ ε ί καί ή ούσία τής ψυχής 
άπλή, κ α ί αύτή άπλή , έ τέρου  
ουσης έν αύτή τής ούσίας καί 
τής δυνάμεως καί τών ένεργειών 
προς άλλήλας.

Συνέβαινε δ’άν αύτοΐς τό λεγό
μενον, είπερ μή πράγματα ταύτα 
ύπετίθεσαν, άλλά λόγους μόνον, 
δπερ τινές τών άρχαίων θελογων 
π ο ρ ε τ ά ρ ι ο ι37 καλούμενοι, περί 
τών ά ν α φ ο ρ ώ ν ελεγον, ού πράγ
ματα είναι τούτος διαβεβαιούμε- 
νοι, άλλ5 έκ τών δ ε υ τ έ ρ ω ν  
νοητών, οΐον τά γένη καί τά είδη 
φασί .  Νύν δέ χαλεπόν, μάλλον 
δέ άδύνατον τον Θεόν άπλούν 
λέγειν, έκ τοσούτων έτεροτήτων 
πραγματικών συνεστώτα.

( Ј. Филовски. I

RÉSU M É

\ja n i Fllovski: | ANNOTATIONS SUR ,,ΓΙΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'' 
DE GRÉG. AKYNDINOS

Une partie (les premiers deux livres, dont la seconde incomplète) de l’oeuvre 
,,Περί ούσίας καί ένεργείας“ de Grég. Akyndinos fut éditée pour la première fois par 
J. Gretser en 1616 et rééditée par l’abbé J.-P. Migne dans „Patrologia Graeca“ (t. 151, 
coll. 1192—1242) en 1865. — J. Gretser, dans l’avant-propos de son édition, écrivait 
que le manuserit bavarois, dont il se servait, était trop gâté et avec beaucoup de 
fautes. Il avait remarqué, à la fin de son avant-propos, que l’on pourrait trouver ail

36 Toa ce испуштените зборови на местото кај што Migne става неколку
точки.

37 Ваков збор нема во грчкиот јазик. Тој е впрочем испуштен во изд. 
Sa Mipne. Дали ce работи за лат. збор portarii „вратари“, нее сосем сигурно.
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leurs un manuscrit plus complet, plus clair et mieux conservé, et que, plus tard, 
un autre savant, se basant sur un meilleur manuscrit, serait en état de corriger et 
compléter sa première édition.

Se basant sur le manuserit „Ms. Gr. Z 155“ de la bibliothèque „Marciana" 
de Venise, qui est plus complet (contenant 6 livres) et mieux conservé, j ’ai eu la chanee 
de trouver ce meilleur texte qui m’a donné la possibilité de compléter les lacunes et 
de corriger les fautes de la première édition de Gretser et de Patrologia graeca T. 151.

Le texte grec de Grég. Akyndinos est donné en deux colonnes (pp. 32—64 ci- 
dessus), dont la gauche contient la version de J.-P. Migné et la droite le texte corrigé 
du Ms. Gr. Z  155 (la ponctuation de l’original restant presque intacte), ainsi que les 
parties du chapitre V du premier livre contenant les 6 „objections" (6— 11) et les 
„réponses" aux „arguments" 1—5 qui ne figurent pas chez J.-P. Migne (voir le 
texte grec des pages, 43—46 ci-dessus).

Je tiens enfin à remercier mon ancien professeur M. D. Petrusevski de son 
aide généreux dont j ’ai fait usage dans mon travail sur le texte de „Περί ούσίας 
καί ένεργειας" de Ms. Gr. Z 15.

J a n k o  G l a z e r :

F A B U L A  D E  E O  E A Q U E

Laesit eam primum, quaré tum ea flebat amare.
Est namque is iuvenis, est ea tam iuvenis: 

Atque ita talia cuncta apte superavit uterque.
Et laedebat eam saepius atque iterum, 

Propterea patiebatur multum, sed amabat
Is quidem eam nec non nempe ea amabat eum. 

Ast ea iam olim non flebat, non iam lacrimabat 
Ac sine sensu tunc aspiciebat eum:

Fluit ei miserae crudeli ex vulnere sanguis,
Eius tum fractus mortuus est animus.

MONUMENTUM IN ARMIS PRO PATRIA PEREMPTORUM

Pugnarum monumentum hoc est, quod hic stat, 
Et palmae, socie, atque victimarum,
Sta nec non memor esto mortuorum!
Quae sunt magna, oriuntur hostiis ex.
Vivus debitor ipse mortuis es.

Ljubljana. Vertit: S. K o p riva ,


