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ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡ AI
(Έτεροδιδασκαλία Ρώσων μοναχών του 'Αγίου "Ορους 

κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τοΟ 20οϋ αιώνος)

((Ces troubles furent le début du déclin 
rapide du monachisme russe sur ΓAthos» 

Dom I. Doens, O.S.B,., Chronique religieuse. Mona
stères orthodoxes en Grèce, «Irénikon», 3 (1961) 357.

Oi «Όνοματολάτραι» είναι σχεδόν άγνωστοι εις τήν Ελλάδα. Οί "Ελ
ληνες συγγραφείς δΤ ολίγων μόνον πληροφοριών1 άναφέρουν τήν υπαρξιν 
τής έτεροδιδασκαλίας τών Ρώσων μοναχών εις το "Αγιον Όρος κατά τήν 
δευτέραν δεκαετίαν τοΰ 20οϋ αιώνος, ή δέ «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 
τής Κωνσταντινουπόλεως άναφέρει ώρισμένα βασικά έγγραφα τών ερίδων1 2.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον οτι πολλά έκκλησιαστικά ρεύματα εις 
τό "Αγιον ’Όρος ήθέλησαν νά άσχοληθοϋν, νά εφαρμόσουν καί νά επανα
φέρουν είς χρήσιν τήν θεολογίαν του 'Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Άνε- 
φέραμεν καί άλλοτε ότι οί «Κολλυβάδες» εκ μέρους τών Ελλήνων3 καί ό 
"Οσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι έκ μέρους τών Σλάβων4 έφρόντισαν νά άνα-

1. Βλ. ένδεικτικώς I. Π. Μαμαλά κ η, Τό "Αγιον Όρος (Άθως) διά μέσου τών αιώ
νων, Θεσσαλονίκη 1971 (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άριθ. 33), σ. 561. Σημειωτέον, οτι ό συγγραφεύς είναι ό μόνος έκ τών Ελλήνων γραψάν- 
των περί του Αγίου Όρους γενικώς καί άφιερωσάντων μίαν σελίδα διά τούς Όνοματο
λάτρας· οί περισσότεροι "Ελληνες παρέρχονται τό θέμα δι’ όλίγων γραμμών.

Διά τήν σύνταξιν τής παρούσης μελέτης παντοιοτρόπως μέ έβοήθησαν οί κύριοι 
Στέφανος I. Παπαδόπουλος, καθηγητής καί κοσμήτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, Άντώνιος-Αΐμίλιος Ν. Ταχιάος, καθηγητής τής Θεολογικής 
Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Δ. Φόρης, διευ
θυντής τού ’Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καί ό Δρ. Παντελεήμων Β. Πάσχος, τούς όποιους καί άπό τής θέσεως τού
της εύχαριστώ.

2. Βλ. τά έγγραφα ταύτα είς «Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν», τ. 33 (1913), σ. 123-125, 
145-146, 187-192, καί 445-446.

3. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Περίπτωσις πνευματικής έπιδράσεως τού Αγίου "Ορους 
είς τόν βαλκανικόν χώρον κατά τόν 18ον αιώνα, «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 278-294.

4. A. - A. Τ α χ ι ά ο υ, Ό Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) καί ή άσκητικοφιλο- 
λογική σχολή του, Θεσσαλονίκη 1964 (Ι.Μ.Χ.Α., άριθ. 73). Τού αύτού, Σύμμεικτα 
περί τής Σχολής τού Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, «Επιστημονική Έπετηρίς έκδιδομένη ύπό
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νεώσουν, κατά τον 18ον αιώνα, τήν ήσυχαστικήν θεολογίαν τής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας. Οί Όνοματολάτραι1, τον 20όν αιώνα, οίκειοποιήθη- 
σαν τήν άνανέωσιν του Παλαμισμού, άλλα δυστυχώς ώς 
συμβαίνει με τάς έτεροδιδασκαλίας, τά σχίσματα καί τάς αιρέσεις, τόσον 
οί άντίπαλοί των όσον καί οί ίδιοι, λόγφ του φανατισμού ό όποιος υπεισέρ
χεται μέ τήν πάροδον τών διαμαχών, δέν έπιτρέπουν, έν πολλοΐς, τήν έξέτα- 
σιν καί τών θετικών στοιχείων εις τήν δομήν τής 
διδασκαλίας μιας αίρέσεως.

Κατά τήν έξέτασιν τής έτεροδιδασκαλίας τών Όνοματολατρών, θά πε- 
ριορισθώμεν μόνον εις τά ιστορικά προβλήματά της καί δέν θά ύπεισέλθω- 
μεν εις τό καθαρώς δογματικόν μέρος, καίτοι θά άναφερθώμεν άναγκαστικώς 
εις τάς βασικάς άρχάς τής διαμάχης. Δέν θά ύπεισέλθωμεν επίσης εις θέματα 
Κανονικού Δικαίου καί Διπλωματικής 'Ιστορίας, μέ τά όποια επίσης έχουν 
σχέσιν ή έτεροδιδασκαλία καί αί έριδες.

Ή παρούσα μελέτη έκ τού περιεχομένου αυτής διαιρείται εις τρία μέρη: 
α) Εις τήν γένεσιν τής έτεροδιδασκαλίας καί τήν άνάπτυξίν της είς τό 
'Άγιον Όρος, β) Εις τήν μεταφοράν τής διαμάχης έκ τού Αγίου Όρους 
είς τήν Ρωσίαν καί γ) Είς τήν μεταφοράν τής έτεροδιδασκαλίας έκ τής Ρω
σίας (μετά τήν κομμουνιστικήν επανάστασιν τών μπολσεβίκων τό 1917) 
είς τήν Δυτικήν Ευρώπην διά τών αύτοεξορίστων Ρώσων θεολόγων καί φι
λοσόφων.

Ή διδασκαλία τών Όνοματολατρών είναι ρωσική τόσον είς τήν κατα
γωγήν καί τήν έξέλιξιν, όσον καί είς τήν δομήν της. Είς τό Άγιον ’Όρος 
έφιλοξενήθη μόνον. Έπί πλέον, όμως, έχει σχέσιν μέ τόν ήσυχασμόν Καί 
τήν καρδιακήν προσευχήν ή (τήν λεγομένην) προσευχήν τού Κυρίου1 2. Οί 
ίδιοι οί Όνοματολάτραι θά σημειώσουν πολλάκις ότι συνεχίζουν τήν ήσυ
χαστικήν πρακτικήν, άλλά καί τήν ιδίως περί τού άκτιστου φωτός παλαμικήν 
θεολογίαν.

τής Θεολογικής Σχολής», Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, τ. 10 (1965), 
σ. 373-394. C. P a ρ ο u 1 i d i s, Le starets Paissij Velitchkovskij (1722-1794), «Θεολογία» 
τ. 1-2 (1968), σ. 231-240. Τό αυτό άρθρον είς τήν ισπανικήν έν «Unidad Cristiana» - «Ο- 
riente Cristiano», τ. 4 (1969), σ. 429-435.

1. «Όνοματολάτραι» (έκ τού ρωσικού Imjabozniki) έκαλοϋντο ύπό τών άντιπάλων των, 
ένώ οί ίδιοι αύτοαπεκαλοΰντο «Όνοματόδοξοι» (έκ του ρωσικού Imjaslavcy). Ύπό του 
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου άπεκλήθησαν «Όνοματοθε ί ται». Οί Όνοματολάτραι έπρέ- 
σβευον, ότι ή έπίκλησις τού όνόματος τού Θεού ένέχει θείαν δύναμιν. Έπί τού θέματος θά 
έπανέλθωμεν διεξοδικώτερον. Ή τού Οικουμενικού Πατριαρχείου όρολογία «Ίησουανοί» 
(βλ. «Εκκλησιαστικήν ’Αλήθειαν», τ. 33 (1913), σ. 145-146) νομίζω ότι είναι άνεπιτυχής.

2. «Κύριε ’Ιησού Χριστέ, Υίέ τού Θεού, έλέησόν με τόν άμαρτωλόν».
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A'
Ή έρις δέν ήρχισεν εις τό "Αγιον Όρος, άλλα εις τον Καύκασον τής 

Ρωσίας. Εκεί, είς τό μετόχιον Σίμων ό Χαναναΐος τής Μονής 'Αγίου Παντε- 
λεήμονος τοϋ 'Αγίου "Ορους, εζη καί ό Ρώσος μεγαλόσχημος μοναχός Ί- 
λαρίων, ό όποιος είχεν ελθει έκ του 'Αγίου "Ορους.

Ό Ίλαρίων έδημοσίευσε τό 1907 βιβλίον περί προσευχής υπό τόν τί
τλον: «Έπί των Όρέων τοϋ Καυκάσου»1. Καί ένώ καί αί δύο πρωται έκδό- 
σεις ελαβον τήν άδειαν κυκλοφορίας έκ μέρους τής «Επιτροπής Θρησκευ
τικής Λογοκρισίας» τής Ρωσίας, κατά τήν δευτέραν έκδοσιν, όλίγον μετά 
τήν κυκλοφορίαν τοϋ βιβλίου, κατεδικάσθη τό περιεχόμενον, επειδή δέν 
έθεωρήθη ορθόδοξον. Είς τό βιβλίον παρουσιάζονται δύο γέροντες μονα
χοί συζητοϋντες περί τής καρδιακής προσευχής (ή τής λεγομένης προσευ
χής τοϋ Κυρίου) καί περί των καρπών αυτής. Οί δύο γέροντες μοναχοί δια
πιστώνουν, ότι κατά τήν έποχήν των ή πρακτική τής καρδιακής προσευχής 
έλησμονήθη ή έγκατελείφθη υπό των μοναχών καί ότι καλόν θά ήτο να έπ- 
ανέλθη μεταξύ των μοναχών καί γενικώς μεταξύ τών πιστών τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Ή Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας είς έγκύκλιόν της άπό 
18ης Μαΐου 1913 προς τούς μοναχούς1 2, ένώ αναγνωρίζει ότι τό περιεχόμενον 
τοϋ βιβλίου τοϋ 'Ιλαρίωνος είναι άνεπίληπτον άπό θρησκευτικής πλευράς, 
έν τούτοις αναφέρει ότι τα συμπεράσματα τοϋ συγγραφέως θεωροϋνται έπι- 
κίνδυνα διά τήν προσευχήν, καθ’ ότι, κατά τόν 'Ιλαρίωνα, τό κύριον μέρος 
τής προσευχής δέν ήτο ή άπαγγελία τής προσευχής, ή όποια θά έβοήθει τόν 
πιστόν είς τήν αυτοσυγκέντρωσιν, άλλά ή διαρκής έπανάληψις

1. Ό έπακριβής τίτλος τοϋ έργου είς τήν ρωσικήν: Shimonah 11 ari ο n, Na 
gorah Kavkaza. Beseda druh starcev pustynnikov o vnutrennem edinenii s Gospodom nasih 
serdec irez molitvu Iisus Hristovu, ili duhovnaja dejatel’nost’ sovremenyh pustinnikov, a' 
εκδοσις (Batalpasinsk) 1907, β' Batalpasinsk 1910 καί γ' Λαύρα τοϋ Kievo-Pecersk 1912. 
Έχω ύπ’ οψει μου τήν δευτέραν έκδοσιν (καί είς τήν όποιαν συνεχώς θά άναφερόμεθα είς 
τήν παροΰσαν μελέτην), ή όποια ελαβε τό «imprimatur«» έκ τής «’Επιτροπής Θρησκευ
τικής Λογοκρισίας» τής Ρωσίας είς τήν Μόσχαν τήν 7ην ’Οκτωβρίου 1909, ύπ’ αϋξ. άριθ. 
735. Τό βιβλίον τοϋτον ανήκε, μετά τήν κομμουνιστικήν έπανάστασιν των μπολσεβίκων 
είς τήν Ρωσίαν τοϋ 1917, είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ ρωσικοϋ όρθοδόξου ναοϋ τής πόλεως 
Baden-Baden τής Γερμανίας. Σήμερον εόρίσκεται είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ ’Ορθοδόξου 
Ρωσικοϋ Θεολογικοϋ ’Ινστιτούτου Παρισίων «ό "Αγιος Σέργιος».

2. Κατ’ άρχάς τό κείμενον έδημοσιεύθη είς τό έπίσημον όργανον τής 'Ιερός Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Ρωσίας «Cerkovnye Vedomosti», τ. XXVI/20 (1913), σ. 272-286· έπανε- 
δημοσιεύθη ύπό τοϋ S. V. Τ r ο i c k i j, Ob imenah Bozüh i imjaboznikah, Sankt Peter
burg 1914, σ. (προσθήκαι) VIII-XVII. Βλ. τήν είς τήν έλληνικήν γλώσσαν μετάφρασιν τοϋ 
Κειμένου είς τό περιοδικόν τής Κωνσταντινουπόλεως «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 
*4913), σ. 187-192. Άλλα περί τοϋ κειμένου τούτου θά έπανέλθωμεν.
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τοϋ ονόματος του Ίησοϋ1 ώς ονόματος τοϋ Θεού' 
ώστε ό Θεός παρουσιαζόμενος (διά τής διαρκούς αναφοράς 
τοϋ όνόματός Του) εις τόν άπαγγέλλοντα, τόν συντρέχει 
εις τήν θέωσίν του. Έκ τών βιβλικών παραπομπών άναφέρονται 
είς τό έργον κυρίως ή τοϋ Ματθαίου 7, 221 2 καί Λουκά 9, 49-503.

Ή διδασκαλία τοϋ Τλαρίωνος, ότι ή συνεχής απαγγελία τοϋ όνόματός 
τοϋ Θεοϋ σφζει τόν άνθρωπον, καθ’ όσον ό Θεός ένυπάρχει είς 
τό όνομά Του, απέκτησε πολλούς οπαδούς τόσον είς τόν Καύκασον 
καί κατ’ έπέκτασιν εις τήν Ρωσίαν, όσον καί είς τό "Αγιον "Ορος.

Άργότερον, ώς θά ίδωμεν, ό ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic ύπεστή- 
ριξεν, έπί τοϋ αύτοϋ θέματος, ότι είς τό όνομα τοϋ Θεοϋ ύφίσταται ή παρου
σία Αύτοϋ τούτου τοϋ Θεοϋ, έφ’ όσον «τό όνομα δέν διαχωρίζεται 
έκ τοϋ κατόχου τοϋ όνόματο ς»4. Καί διά να ίσχυροποιήση τό 
έπιχείρημά του αναφέρει, ότι είς τήν έπίκλησιν όνόματός τίνος ενυπάρχει 
ή ύπόστασις τοϋ κατόχου τοϋ ονόματος· π.χ. κράζω «Ίβάν» καί είς τήν εναρ- 
θρον κραυγήν ενυπάρχει (μυστικώς) ή ύπόστασις τοϋ Ίβάν καί όχι αύτός 
ούτος ό Ίβάν5. Κατ’ έπέκτασιν, λοιπόν, όταν προφέρωμεν τό όνομα «Ί η- 
σ ο ϋ ς», αί ώρισμέναι κλήσεις ή προφοραί (καί ό Ίησοϋς), είναι πραγμα
τικότητες καί έχουν ύπόστασιν6.

Τέλος, σημειοϋμεν ότι τό 4ον κεφ. τοϋ άναφερθέντος έργου τοϋ ίερο- 
μονάχου Τλαρίωνος έπιγράφεται: «"Οτι είς τό όνομα τοϋ Ίησοϋ ένυπάρχει 
αύτή ή θεότης, καί, κατ’ ακολουθίαν, δι’ έκεΐνον ό όποιος άγαπά τόν Σωτήρα, 
τό όνομα τοϋτο είναι Αύτός Ούτος ό Σωτήρ»7.

Είναι άληθές, ότι καίτοι ύποφώσκει ένταϋθα σωστή καί υγιής μυστικι
στική σκέψις, έν τούτοις πολλάκις συγχέονται τά πράγματα υπό τών Όνομα- 
τολατρών καί φαίνεται έμπροσθεν ήμών νά υπάρχουν κείμενα χρήζοντα 
έπεξεργασίας.

1. Ένταϋθα άναφέρεται κυρίως ή φράσις τοϋ Φαρισαίου (Λουκ. 18, 3): «Ό Θεός ίλά- 
σθητί μοι τφ άμαρτωλφ», ή τό μοναχικόν: «Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, Υίέ τοϋ Θεοϋ, έλέησόν 
με τόν άμαρτωλόν», ή «ίλάσθητί μοι τω άμαρτωλφ καί έλέησόν με».

2. Ματθ. 7, 22: «Κύριε, Κύριε, οό τφ σφ ό ν ό μ α τ ι έπροφητεύσαμεν, καί τφ σφ 
ό V ό μ α τ ι δαιμόνια έξεβάλομεν, καί τφσφόνόματι δυνάμεις πολλάς έποιήσαμεν;».

3. Λουκ. 9, 49-50: «Έπιστάτα, είδομέν τινα έντφ όνόματί σου έκβάλλοντα δαι
μόνια, καί έκωλύομεν αύτόν, ότι ούκ ακολουθεί μεθ’ ήμΦν».

4. Ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, Apologija Very νο Imja Bozie i vo 
Imja Iisus, Μόσχα 1913, σ. IX.

5. Ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, Apologija..., ε.ά., σ. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ.
6. Ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, Opravdanie very ν Nepovedimoe, 

Nepostizimoe, Bozestrennoe Imja Gospoda nasego Iisusa Hrista, Petrograd 1917, σ. 1.
7. Shimonah Ilarion, Na gorah Kavkaza..., ë. ά., σ. 15.
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Μέ τήν μυστικήν παρουσίαν (δηλ. τον ρεαλισμόν)1 καί όχι τήν νομινα- 
λιστίκήν2 εις τήν προφοράν των λέξεων έχουν άσχοληθή πολλοί3. Είναι

1. «Ρεαλισμός» ή «Πραγματοκρατία» είναι ή φιλοσοφική άντίληψις κατά τήν όποιαν, 
έκ των φαινομένων τής συνειδήσεως υπάρχουν εις τον έξωτερικόν κόσμον πράγματα τα 
όποια είτε είναι ώς παρίστανται εις τάς αισθήσεις μας, είτε, τό συνηθέστερον, ή ουσία των 
άποκεκρυμμένη ή ήλλοιωμένη ύπό των αισθήσεων καί τής συνειδήσεως δύναται να κα- 
ταστή γνωστή διά τής κρίσεως καί τής έμπειρίας, διακρινομένη άπό τα φαινόμενά της. 
Ό Ρεαλισμός κατεπολεμήθη ύπό τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ώς άντιβαίνων είς 
τήν περί τής 'Αγίας Τριάδος διδασκαλίαν.,

Ό Ρεαλισμός εις μέν τήν σχολαστικήν μεταφυσικήν άντιτίθεται είς τόν Νομιναλισμόν 
(Όνοματοκρατία), είς δέ τήν γνωσιολογίαν άντιτίθεται είς τόν ’Ιδεαλισμόν. Πρβλ. καί 
Κ. Δ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η, Πραγματοκρατία, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου» 
τ. ΙΣΤ', σ. 345-346, καί Χρ. Άνδρούτσου, Λεξικόν Φιλοσοφίας, Άθήναι 1929.

2. «Όνοματοκρατία» ή «Νομιναλισμός» είναι ή ΰποστηριχθεΐσα είς τήν σχολαστικήν 
φιλοσοφίαν άποψις, κατά τήν όποιαν αί γενικαί καί άφηρημέναι εννοιαι είναι απλά όνό- 
ματα, λέξεις καί όχι ίδιαίτεραι όντότητες, όπως ύπεστήριζεν ό ρεαλισμός. Πρβλ. Κ. Δ. 
Γ εωργούλη, Όνοματοκρατία, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου», τ. ΙΔ', 
σ. 907 καί Σ. Γ κ ί κ α, Όνοματοκρατία, «Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια» 
(Θ. Η. Ε.), τ. 9 (1966), σ. 928.

3. Βλ. G. Β er g u er, La puissance du nom (Communication au IVe Congrès Interna
tional d’histoire des religions), Bruxelles 1935, «Archives de phsychologie de la Suisse roman
de», τ. XXV (1936), ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Έξ άλλου, μεγίστη είναι ή βιβλιο
γραφία περί τοΰ «’Ονόματος» καί του «’Ονόματος του Θεού» τόσον είς τήν άνατολικήν όσον 
καί είς τήν δυτικήν θρησκευτικήν καί θεολογικήν σκέψιν. "Εχομεν ύπ’ όψει τό βιβλίον: 
Des noms de Jésus-Christ dans la Saint-Écriture, œuvre capitale de Louis de Léon et 
l’un des chefs-d’œuvre théologiques de l’Espagne, traduite pour la première fois en français, 
sur la 25e édition espagnole, enrichie de notes... par l’Abbé V. P o s t e 1 du diocèse de Paris..., 
Paris - Lyon (Lecoffre) 1862. Πρόκειται περί μεταφράσεως είς τήν γαλλικήν γλώσσαν τοϋ 
περιωνύμου έργου του Ισπανού Fray Luis de Léon, Los Nombres de Cristo... Διά τό 
όνομα τοΰ Κυρίου είς τήν Βίβλον, βλ. τήν ειδικήν μελέτην του Α. - Μ. B e s n a r d, o. p., 
Le mystère du nom. ( Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Joël 3, 5 (=Καί 
εσται πας, ός άν έπικαλέσηται τό όνομα Κυρίου, σωθήσεται, Ίωήλ 3,5), σειρά Lectio 
divina, άριθ. 35, Paris (Cerf) 1962. Διά τήν φιλοσοφίαν τοϋ ονόματος βλ. τό εργον (έκ των 
καταλοίπων) τού πρωθιερέως - καθηγητοΰ S. Bulgakoff, Filosofija Imeni (εκδ. ύπό L. 
Zander), Paris (YMCA - press) 1953. ’Αλλά είς τό εργον τοΰ S. Bulgakoff θά έπανέλθωμεν. 
Τέλος διά τό όνομα τού Κυρίου βλ. καί τά έξής έργα, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, 
Un Moine de l’Église d’Orient, La prière de Jésus, sa genèse et son développement 
et sa pratique dans la tradition byzantinoslave, troisième édition revue et augmentée, Che- 
vetogne 1959, σ. 83-89. I. Smolitsch, Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung 
und Wesen, 988-1917, Würzburg 1952, σ. 473 κ.έ. Τοϋ αυτού, Le Mont-Athos et la Russie, 
έν τω συλλογικοί εργφ: Le Millénaire du Mont-Athos 963-1963, Études et Mélagnes, I, Che- 
vetogne 1963, σ. 279-318. B. S c h u 11 z e, S. J., Der Streit um die Göttlichkeit des Namens 
Jesu in der russischen Theologie, «Orientalia Christiana Periodica» τ. 17 (1951), σ. 320-394. 
Τοΰ αυτού, Untersuchungen über das Jesus - Gebet, «Orientalia Christiana Periodica», 
τ. 18 (1952), σ. 319-343. I. Η a u s h e r r, S. J., Noms du Christ et voies d’oraison, «Or. Chr. 
Analecta» 157, Roma 1960.
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αληθές, ώς θά ίδωμεν καί κατά τήν έξέλιξιν τής διαμάχης περί τής λατρείας 
του όνόματος του Θεού, ότι ή διαφορά έγκειται μεταξύ τοϋ μυστικισμοΰ καί 
τοϋ νομιναλισμού1. Οί Όνοματολάτραι, κατά τήν κρίσιν ειδικών, έθεσαν 
επί τάπητος σοβαρόν πρόβλημα τόσον τοΰ θεολογικοϋ όσον καί του θρη- 
σκειολογικοΰ κόσμου. Δυστυχώς όμως δέν είχον τά πλαίσια να παρουσιά
σουν τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας των1 2 καί λόγω έλλείψεως, σύν τοΐς 
άλλοις, μορφώσεως έκ μέρους αύτων τούτων των Όνοματολατρων3. 'Ο κρυ
πτόμενος υπό τήν φράσιν «Un moine de l’Église d’Orient» όρθόδοξος άρχι- 
μανδρίτης καί συγγραφεύς L. Gillet αναφέρει, ότι οί Όνοματολάτραι έθιξαν 
σοβαρόν πρόβλημα, άλλα άπέτυχον εις τήν διατύπωσίν του4.

Άλλ’ ας έπανέλθωμεν εις τάς διαμάχας τού 'Αγίου ’Όρους. Ή δια
μάχη έκ του Καυκάσου παρουσιάσθη εις τό "Αγιον "Ορος, κυρίως έκ των 
άντιπάλων των Όνοματολατρων. Ό ιερομόναχος ’Αλέξιος, ζων εις τήν 
έρημον τής Θηβαΐδος του 'Αγίου Όρους, μεταξύ άλλων Ρώσων μοναχών 
έκατηγόρησε τό περιεχόμενον του βιβλίου «Έπί των Όρέων τοΰ Καυ
κάσου» τοΰ ίερομονάχου 'Ιλαρίωνος ώς μή ορθόδοξον. Αί κατηγορίαι τοΰ 
’Αλεξίου παρέμειναν προφορικαί, διότι δέν παρουσίασε γραπτόν κείμενον, 
άγνωστον διά ποιους λόγους5. Ούτως έχόντων των πραγμάτων τήν θέσιν τοΰ

1. Ό ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic εις τό μνημονευθέν εργον του Apologija, ε.ά., 
αναφέρει, ότι ή διδασκαλία των Όνοματολατρων βασίζεται εις τον μυστικισμόν, ό όποιος 
άντιτίθεται εις τόν ορθολογισμόν (σ. VII)· έν συνεχεία γράφει, ότι οί Όνοματολάτραι βα
σίζονται φιλοσοφικός εις τόν ρεαλισμόν, ό όποιος μαζί μέ τόν μυστικισμόν άντιτίθεται εις 
τόν νομιναλισμόν, τόν ρασιοναλισμόν καί τόν ματεριαλισμόν (σ. XI).

2. Ό άναγνώστης θά σχηματίση ευκόλως τήν γνώμην, ότι οί Όνοματολάτραι, παρ’ 
όλην τήν καλήν θέλησίν των, καί τήν προσπάθειάν των, δέν είχον θεολόγους, τουλάχιστον 
κατά τήν γένεσιν τής διδασκαλίας των καί ότι πολλά των έργων των ήσαν άπλά φυλλάδια... 
θρησκευτικού περιεχομένου!

3. Βλ. χαρακτηριστικούς καί τήν γνώμην τοΟ είδήμονος είς θέματα μοναχισμού τής 
Ρωσίας, αΰτοεξορίστου Ρώσου καθηγητου I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, 
ε. ά.,σ. 309· «Il importe de noter qu’Ilarion se présentant comme un connaisseur de la Sainte 
Écriture et des écrits des Saints Pères, au lieu d’employer le terme traditionnel umno e de
là n i e (prière mentale), parle toujours de la duhovnaja dejateljnostj (action 
spirituelle) ce qui a un sens entièrement différent».

4. Un Moine de l’Église d’Orient, ε.ά., σ. 84· «Les onomatolâtres avaient 
procédé avec crudité et maladresse dans une matière qui exigerait un infini discernement. 
Leur théorie était de toute évidence inadmissible, mais ils avaient touché à un problème 
réel».

5. Μία πηγή άντιθέτου πνεύματος προς τήν κίνησιν των Όνοματολατρών, είναι τό 
λίαν ένδιαφέρον φυλλάδιον: Pravda ο sobytijah proissedsih ν pervoe polugodie 1913 goda v 
Panteleimonom Monastyre, γραφέν υπό τοΰ Igumen i bratija Afonskago Panteleimonova 
monastyrja, εκδ. Afonskago Russkago Panteleimonova monastyrja, Μόσχα 1913, σ. 6, άναφέ- 
ρει, ότι τό βιβλίον του ίερομονάχου 'Ιλαρίωνος : «Έπί τών Όρέων τού Καυκάσου», δέν
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πρώτου, κατ’ ουσίαν, έπικριτοϋ του βιβλίου «Έπί των Όρέων του Καυκά- 
σου» του ίερομονάχου Ίλαρίωνος τήν καταλαμβάνει ό Ρώσος ιερομόναχος 
Χρύσανθος, έκ τής Σκήτης τοϋ 'Αγίου Άνδρέου τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Ό Χρύ
σανθος παρουσίασεν άνάλυσιν των δοξασιών του 'Ιλαρίωνος καί τών Όνο
ματολατρών1. Τήν άνάλυσίν του τήν συνώδευσε μέ συμπεράσματα τοϋ Ρώ
σου άρχιεπισκόπου ’Αντωνίου Hrapovickij1 2.

Εΐδομεν ότι οί οπαδοί τοϋ 'Ιλαρίωνος ώνόμαζον έαυτούς «Όνοματοδό- 
ξους» (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imjas'avcy) καί ότι οί άντίπαλοί των, δηλ. οΐ οπαδοί 
τοϋ Χρυσάνθου, τούς ώνόμαζον Όνοματολάτρας (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imjabo- 
î.niki). Τώρα, όμως, έπαναλαμβάνοντες τάς κατηγορίας των οί οπαδοί τοϋ 
'Ιλαρίωνος άπεκάλουν τούς κατηγόρους των, δηλ. τήν ομάδα τοϋ Χρυσάνθου, 
ώς «Όνοματομάχους» (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imjaborcy). Άμφότεραι αί παρατά
ξεις άλληλοκατηγοροϋντο ώς αίρετικαί. Σήμερον διά τήν ομάδα τοϋ 'Ιλα- 
ρίωνος έπεκράτησεν ό όρος Όνοματολάτραι (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imjaslavcy) 
καί έκ μέρους τών άντιτιθεμένων, άλλα καί έκ μέρους τών συμπαθούντων τό 
περιεχόμενον τής διδασκαλίας των.

είχε μεγάλην κυκλοφορίαν, μεταξύ τών Ρώσων μοναχών του Αγίου ’Όρους, άλλα ή κρι
τική τού ίερομονάχου ’Αλεξίου συνετέλεσεν εις τήν διάδοσίν του.

1. Τό άρθρον τοϋ ίερομονάχου Χρυσάνθου έχει τον τίτλον: Recenzija shimonaha 
Hrisanfa na Knigu O. Ilariona καί έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν «Russkij Inok», άριθ. 
4 καί 6 (1912) (παρά I. Smolitsch, Le Mont-Athos et la Russie, ε.ά., σ. 310). Τό άνω- 
τέρω άναφερθέν άρθρον τού ίερομονάχου Χρυσάνθου προεκάλεσε τήν έκδοσιν τού μνη- 
μονευθέντος ήδη έργου τού ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, Apologija.

2. Antoni j (Hrapovickij) archiepiskop Volynskij, O novom Izeucenii, obogot- 
vorjajuscem imena i ob Apologii Antonij Bulatovica, «Cerkovnye Vedomosti», τ. XXVI/20 
(1913) παράρτημα σ. 80-96. Ό Ρώσος άρχιεπίσκοπος ’Αντώνιος Hrapovickij (1863-1936) 
είναι γνωστός ίεράρχης, θεολόγος καί ασκητικός συγγραφεύς, μή κατωρθώσας νά άπο- 
μακρυνθή έκ τού νομιναλισμού. Άπέθανε τό 1936 αότοεξόριστος. Βιογραφικά στοιχεία 
βλ. N. Ζ er η ο ν, The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century, London 1963, 
σ. 365 καί B. Zenkovsky, Histoire de la philosophie russe, t. II, Paris (Gallimard) 1954, 
σ. 133-135. Φιλοσοφικώς εκειτο περισσότερον προς τον γερμανικόν ιδεαλισμόν καί τον 
νομιναλισμόν καί όλιγώτερον προς τό μυστικόν-άσκητικόν-ήσυχαστικόν ιδεώδες τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας. Ήτο γνωστός καί είχεν έπικοινωνίαν μετά τού ήμετέρου άειμνή- 
στου άρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ό ’Αντώνιος υπήρξε σφο
δρός πολέμιος τών Όνοματολατρών. Τό άνωτέρω άναφερθέν άρθρον έξεδόθη καί εις τευ- 
χίδιον (σχ. 8ον, σ. 24) έκ τού τυπογραφείου τής Λαύρας τοϋ Pocaev τό έτος 1913. Τό έργον 
έξεδόθη, βεβαίως, μέ τήν άδειαν τής Τέρας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας. Τό πλέον 
ένδιαφέρον σημεΐον, έκτος τής τραχύτητός του, είναι έκεϊνο όπου ό συγγραφεύς υπογραμ
μίζει, ότι οί Όνοματολάτραι είναι ό Ιερομόναχος A. Bulatovic, ό καθηγητής - ίερεύς Π. 
Φλορένσκι και ό καθηγητής - ίερεύς S. Bulgakoff καί ότι οί άντι-Όνοματολάτραι είναι 
ό άρχιεπίσκοπος Νίκων, ό καθηγητής S. V. Troickij καί ό άρχιεπίσκοπος ’Αντώνιος, δηλ. 
ό ίδιος ό συγγραφεύς. (Διά πολλά έκ τών άνωτέρω άναφερθέντων προσώπων θά έπα- 
νέλθωμεν).
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Τήν παράταξιν του Ίλαρίωνος ήλθε νά ένισχύση (ώς άντιτιθέμενος εις 
τον Χρύσανθον) ό Ρώσος ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic, έκ τής Σκήτης 
του 'Αγίου Άνδρέου. Ό Bulatovic ύπήρξεν αντιπροσωπευτική μορφή των 
Όνοματολατρών καί εντός όλίγου κατέστη ό αρχηγέτης των, έφ’ όσον ό 
Ίλαρίων φαίνεται ότι ήτο μοναχός τής προσευχής μόνον καί τής συγγραφής, 
ενώ ό Bulatovic καί τής δράσεως. Ό τελευταίος προ τής εις μοναχόν κουράς 
του ήτο αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Έγεννήθη εις τήν επαρχίαν τού 
Χάρκωφ. "Αγνωστος παραμένει ή άκριβής χρονολογία τής γεννήσεώς του. 
Ώς αξιωματικός έλαβε μέρος εις αποστολήν είς τήν Κίναν. Ίο 1907 μετέβη 
εις τήν Αιθιοπίαν, τήν όποιαν ώνειρεύθη νά ύπαγάγη είς τήν Ρωσίαν1. Έκ 
τής Αιθιοπίας ίσως μετέβη, άγνωστον διατί, εις τάς Ινδίας. Τό 1907 κείρεται 
μοναχός είς τήν Σκήτην τού 'Αγίου Άνδρέου. Ήτο γνώστης τής έλληνικής 
γλώσσης καί μετέφρασε πολλά θρησκευτικά βιβλία, ιδίως έκλαϊκευτικού 
χαρακτήρος, έκ τής έλληνικής εις τήν ρωσικήν. Τό 1910 χειροτονείται ιερο
μόναχος καί τό 1911 λέγεται ότι μετέβη δι’ ολίγους μήνας είς τάς Ινδίας. 
Κατά τήν διαμάχην είς τό Άγιον Όρος υπέρ τών Όνοματολατρών άνεχώ- 
ρησεν έκ τού Άθω καί μετέβη είς τήν Ρωσίαν (είς τάς 13 Φεβρουάριου 1913) 
καί κατ’ ακολουθίαν δέν συμπεριελήφθη μεταξύ τών συλληφθέντων, ώς θά 
ίδωμεν, Ρώσων μοναχών είς τό Άγιον "Ορος τόν Ιούλιον τού έτους 1913. 
Είς τήν Ρωσίαν έγκατεστάθη εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα καί ήγωνίσθη 
υπέρ τής διαδόσεως τών ιδεών τών Όνοματολατρών. Κατώρθωσε νά προσελ- 
κύση τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν πολλών μελών τής ρωσικής πνευ
ματικής σκέψεως1 2. Άλλωστε ό Bulatovic είναι γνωστός είς τήν διαμάχην 
υπέρ τών Όνοματολατρών τόσον έκ τής «Απολογίας» του, όσον καί έκ τού 
«άκτιβισμοΰ» του. Είς τό έξής, παρ’ όλον ότι θά κυκλοφορήσουν άναρίθμη- 
τα θρησκευτικά φυλλάδια υπέρ τών Όνοματολατρών έν τούτοις τό έργον 
τού ίερομονάχου Ίλαρίωνος «Έπί τών Όρέων τού Καυκάσου» καί τό εργον 
τού ίερομονάχου Αντωνίου Bulatovic «Απολογία» θά παραμείνουν τά άντι- 
προσωπευτικά βιβλία τής διδασκαλίας τών Όνοματολατρών. Είς τήν Ρω
σίαν ό Bulatovic δέν ήνοχλήθη υπό τών έκκλησιαστικών, άλλ’ ούτε καί τών 
πολιτικών άρχών ώς τέως στρατιωτικός. Έφονεύθη ύπό τών μπολσεβίκων

1. Άγνωστος, έν πολλοίς, σελίς τοϋ ρωσικού έπεκτατισμοΟ είς τήν Ανατολικήν Α
φρικήν διά τό 1907. Διά πλείονα βλ. C. Jeman, The Russians in Ethiopia. An Essay in 
futility, London 1958, σ. 80-96, παρά I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont - Athos et la Russie, 6.ά., 
σ. 310.

2. Ό καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τής Μόσχας Μ. D. Muretov, είς έπιστο- 
λήν του πρός τόν κοσμήτορα τής Σχολής κατά τό έτος 1914, ύποστηρίζει τήν μνημονευ- 
θεϊσαν «’Απολογίαν» τού Bulatovic καί τούς Όνοματολάτρας. Ή έπιστολή έδημοσιεύθη 
είς τό συντηρητικόν περιοδικόν «Istoriceskij Vestnik», τ. 10 (1916), σ. 164-167.
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κατά τήν κομμουνιστικήν επανάστασιν εις την Ρωσίαν τό έτος 19171. Έγρα- 
ψεν, ώς ό κύριος άπολογητής των Όνοματολατρων, πολλά έργα2.

1. Πρβλ. καί I. Smolitsch, Le Mont-Athos et la Russie, έ.ά., σ. 310. Έξ άλλου 
πολλάς πληροφορίας περί τοϋ βιογραφικοϋ σχεδιαγράμματος του ίερομονάχου ’Αντω
νίου Bulatovic άρυόμεθα έξ άνεκδότου έπιστολής τοΰ Ρώσου θεολόγου Β. Μπομπρίνσκι 
(έξ ’Αθηνών, ΰπό ήμερομ. 17/30 ’Οκτωβρίου 1950) προς τον καθηγητήν μου, αρχιμανδρί
την Κυπριανόν Κέρν, καθηγητήν τής Πατρολογίας του ’Ορθοδόξου ΡωσικοΟ Θεολογικοϋ 
’Ινστιτούτου Παρισίων. Διά τήν βιογραφίαν τοΰ Bulatovic βλ. καί A. Bulatovic, S 
vojskami Menelika II..., Sankt Peterburg 1900.

2. Ieroslhimonah Antonij (Bulatovic), 1. Apologija, έ.ά., σ. 189. 2. Moja mislj 
vo Hriste· O dejätel’nosti (energii) Bozestva, Sankt Peterburg 1914, σ. 244. 3. Materialy k 
sporu o pocitanii Imeni Bozija, α' έκδ., Μόσχα 1913. 4. Vvedenie v socinenie Opravdanie 
very v nepovedimoe, nepostizaemoe, bozestvennoe Imja Gospoda Iisusa Hrista, Sankt Pe
terburg 1916, σ. 20. 5. Moja bor’ba s imjaborcami na Svjatoj Gore, «Istoriceskij Vestnik», 
τ. 3 (1916), σ. 648-682 καί τ. 10 (1916), σ. 133-169, καί άνάτυπον Sankt Peterburg 1917,
6. Opravdanie very, ε.ά., σ. 228. 7. Istorija Afonskoj smuty, α' εκδ., Petrograd 1917 καί 8. 
Afonskij razgrom, α.έ., σ. 10.

Έκ των άναφερθέντων έργων καλόν θά ήτο να έγνώριζεν ό άναγνώστης τά περιεχό
μενα τής «’Απολογίας» τοΰ ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic. Ό πλήρης τί
τλος τοϋ έργου έχει ώς έξής: Apologija Very vo Imja Bozija i vo Imja Iisus, έκδ. «Θρησκευ
τικής καί Φιλοσοφικής βιβλιοθήκης» (τής «Θρησκευτικής καί Φιλοσοφικής Εταιρείας), 
Μόσχα 1913, σχ. 8ον, σ. 189:

σ. 1-20, 1) Γενικοί άρχαί των Όνοματομάχων, δηλ. των άντιφρονούντων πρός τούς 
Όνοματολάτρας.

σ. 21-41, 2) Βιβλικαί καί Πατριστικαί μαρτυρίαι, ότι τό όνομα τοΰ Θεού είναι Αυ
τός ό Θεός.

σ. 42-47, 3) Τό όνομα τοΰ Θεού είναι αύτή αϋτη ή θεία δύναμις καί όχι ή δύναμις διά 
μέσου τοΰ ονόματος.

σ. 48-74, 4) Πάσα προσευχή τελείται εις τό όνομα τοΰ Θεοΰ.
σ. 75-82, 5) Ή όμολογία τοΰ όνόματος τοΰ Ίησοΰ εις τήν «Προσευχήν τοΰ Ίησοΰ» 

είναι Αύτός ό Κύριος Ίησοϋς Χριστός.
σ. 83-99, 6) Περί τής σημασίας καί τής θείας άξίας τοΰ όνόματος «Ίησοΰ».
σ. 100-115, 7) Τό όνομα «Ίησοΰς» είναι όνομα ένέχον θείαν ύπόστασιν καί όνομα ύπε- 

ράνω παντός όνόματος.
σ. 116-120, 8) Άνάλυσις τοΰ ’Ακαθίστου καί τοΰ Παρακλητικοΰ Κανόνος πρός τόν 

Γλυκύτατον Ίησοϋν.
σ. 121-136, 9) Μαρτυρίαι έκ τοΰ Ψαλτηρίου περί τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ.
σ. 137-152, 10) Μαρτυρίαι έκ τής Βίβλου περί τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ.
σ. 153-171, 11) Ή σημασία τών φράσεων «Τό όνομα τοΰ Θεοΰ» καί «Αύτός ό Θεός», 

συνδυαζόμεναι εις τάς ’Ακολουθίας.
σ. 172-186, 12) Ή Θεία Λειτουργία είναι προσκύνησις τοΰ Θεοΰ διά τοΰ όνόματος τοΰ 

Ίησοΰ.
σ. 187-189, 13) Συμπεράσματα: Δίδομεν ένταΰθα περίληψιν τών συμπερασμάτων τοΰ 

βιβλίου, ένθα ό συγγραφεύς γράφει: «'Ομολογώ, ότι: 1. Τό όνομα τοΰ Θεοΰ καί τό όνομα 
τοΰ Ίησοΰ είναι Αύτός ό Θεός. 2. Τό όνομα τοΰ Ίησοΰ είναι ύποστατικόν τής θεότητος, 
δηλ. έχει σχέσιν μέ τήν θείαν καί άνθρωπίνην φύσιν τοΰ Κυρίου. 3. Τό όνομα «Ίησοΰς»
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Ή έμφάνισις εις το προσκήνιον τοΰ 'Ιερομονάχου Αντωνίου Bulatovic 
έκ τής Σκήτης του Προφήτου Ήλιού του 'Αγίου "Ορους υπέρ των Όνομα
τολατρών έκινητοποίησε τούς Ρώσους μοναχούς τού 'Αγίου Όρους, ώστε 
νάαύξηθή ό άριθμός των οπαδών των. Ήδη τό 1912 Όνοματολάτραι μοναχοί 
μεταξύ των Ρώσων ύπήρχον εις τήν 'Ιεράν Μονήν τού 'Αγίου Παντελεήμο- 
νος, εις τήν Σκήτην του 'Αγίου Άνδρέου, εις τήν Σκήτην τού Προφήτου 
Ήλιού καί εις τήν έρημον τήν καλουμένην Θηβαΐδα.

Ή επέμβασις τοϋ καθηγουμένου τής Μονής 'Αγίου Παντελεήμονος 
Μισαήλ δέν έπέφερεν άποτέλεσμα. Εις μάτην παρεκλήθη ό Bulatovic να 
άναθεωρήση τάς δοξασίας του. Ό τελευταίος εις επιστολήν του προς τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον (από 27 Αύγούστου 1912)1 γράφει σύν τοϊς 
άλλοις καί τα εξής:

Ini]a lisusa est Bog;
Slova, slysannyja na Favore 
Apostolami, sut sam Bog; 
Slova, slysannyja na Sinae 
Izrailtjanami, sut Sam Bog, 
i vsjakoe Bozestvennoe slovo 
V Evangelie est Sam Bog* 1 2

Τό δνομα τοϋ ’ Ir ja ον είναι. Θεός.
ΟΙ εν Θαβωρίω λόγοι οι άκονσθέντες 
υπό των ’Αποστόλων είναι Αυτός ό Θεός.
Οι εν Σινα άκονσθέντες υπό τών ’ Ισραηλιτών 
λόγοι είναι Αυτός ό Θεός.
Και πας ό εν τω Ευαγγελία) θείος λόγος 
είναι Αυτός ό Θεός3.

Ό Bulatovic, τέλος, γράφει συμπερασματικώς άργότερον εις εργον του4 
τά εξής: «...ύπεστηρίξαμεν, ύποστηρίζομεν καί θά ύποστηρίζωμεν δτι τό 
όνομα τοϋ Θεοϋ είναι Αυτός ό Θεός καί τό όνομα τοϋ Κυρίου Ιησού Χριστού 
είναι Αυτός ό Κύριος Ίησοϋς Χριστός».

Ή διάδοσις όμως των Ιδεών τών Όνοματολατρών άνησύχησε τόσον τον 
καθηγούμενον τής Μονής τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος όσον καί τήν Ίεράν 
Κοινότητα τοϋ 'Αγίου "Ορους. Ή ανησυχία προήρχετο κυρίως έκ τοϋ γεγο

ένέχει θείαν δύναμιν καί είναι άχώριστον τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. 4. Πάντα τα όνόματα τοϋ 
Θεοϋ ένέχουν θείαν δύναμιν, άλλά τό όνομα «Ίησοϋς» πρέπει να χρησιμοποιήται περισ
σότερον διά τήν σωτηρίαν μας». Τέλος, διά τήν ιστορίαν τοϋ βιβλίου σημειοϋμεν, ότι ή 
έκδοϋσα τό εργον τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, «Θρησκευτική καί Φιλοσο
φική Εταιρεία» άναγνωρίζει, ότι τό βιβλίον «εχει μερικός έσωτερικός άτελείας» (Πρβλ. 
Apologija, ε.ό., σ. XI).

1. Βλ. άποσπάσματα τής έπιστολής «’Εκκλησιαστικός Φάρος», τ. 11 (1913) σ. 363-
364.

2. Βλ. ρωσικόν κείμενον èv S. V. T r ο i c k i j, Ob Imenah Boziih i imjaboznikah, 
Sankt Peterburg 1914, σ. IV (παραρτήματος).

3. Βλ. έλληνικόν κείμενον είς τό περιοδικόν «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), 
σ. 124.

4. Ίερομονάχου ’Αντωνίου (Bulatovic), Opravdanie very, ë.à., σ. 208.
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νότος, ότι άλληλοκατηγορούμενοι ο{ Ρώσοι μοναχοί έσκανδάλιζον τήν Ίε- 
ράν Πολιτείαν.

Δέν εχομεν μαρτυρίας περί συμμέτοχης Ελλήνων μονάχων είς τήν δια
μάχην των Όνοματολατρών, ή όποια ώς άνεφέραμεν υπήρξε διαμάχη κα- 
θαρώς ρωσική. Έξ άλλου άμάρτυρον είναι καί τό άναφερόμενον υπό του 
Ρώσου καθηγητοϋ I. Smolitsch, ότι «ή άνάπτυξις τής νέας διδασκαλίας συμ
περιέλαβε, βεβαίως, "Ελληνας μοναχούς καί ανησύχησε πολύ τήν «Κοινό
τητα» τού 'Αγίου Όρους»1. Δέν συμμεριζόμεθα τήν άποψιν, ότι επειδή «άνη- 
σύχησεν» ή 'Ιερά Κοινότης τού 'Αγίου "Ορους, θά άπετέλει άπόδειξιν ότι 
ή διαμάχη άπησχόλησε καί "Ελληνας μοναχούς. Τούλάχιστον εκ τών πα- 
ρουσιασθέντων μέχρι τοϋδε έγγράφων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου δέν 
φαίνεται ότι τό θέμα άπησχόλησε καί "Ελληνας μοναχούς1 2. Ό S. Troickij 
μάλιστα, κατήγορων τούς 'Έλληνας μοναχούς καί δικαιολογών τήν βιαίαν 
μεταφοράν των Ρώσων Όνοματολατρών, ώς θά ίδωμεν, είς τήν Ρωσίαν, λέγει 
ότι οί "Ελληνες μοναχοί προώθουν τήν άνάπτυξιν τής διδασκαλίας τών 
Όνοματολατρών μεταξύ τών Ρώσων διά νά εκδιώξουν όλους τούς Ρώσους 
μοναχούς εκ τού "Αθω3...

Καί έφ’ όσον ή άναφερθεΐσα έπέμβασις τού καθηγουμένου τής Μονής 
'Αγίου Παντελεήμονος δέν έπέφερε τήν άναμενομένην ήσυχίαν μεταξύ τών 
Ρώσων μοναχών τού 'Αγίου "Ορους, τότε ή άπλή έπέμβασις εις τήν διαμά
χην μετετράπη είς αΐτησιν προς παροχήν βοήθειας εκ μέρους τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου. Τό άξιοσημείωτον γεγονός, τό όποιον δέν πρέπει νά 
παρίδωμεν είναι, ότι τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον έπεμβαίνει μετά από 
αΐτησιν τού καθηγουμένου τής Μονής Παντελεήμονος, προς άναχαίτισιν 
τής έτεροδιδασκαλίας τού ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic. Ή άναφερ- 
θεΐσα αΐτησις συνωδεύετο υπό τών έργων τού ίερομονάχου Ίλαρίωνος: «’Επί 
τών Όρέων τού Καυκάσου» καί τού ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic

1. «Le développement de la nouvelle doctrine atteignit également des moines grecs, 
et inquiéta beaucoup la «Koinotis» de la Sainte Montagne». (I. Smolitsch, Le Mont- 
Athos et la Russie, ë.à., σ. 311).

2. Δέν αποκλείεται, βεβαίως, τό γεγονός νά άπησχόλησε "Ελληνας μοναχούς, άλλα 
τοϋτο είναι δυνατόν νά παρουσιασθή μόνον μετά τήν δημοσίευσιν άγνώστων τυχόν μέχρι 
σήμερον έγγράφων. Άντιθέτως, οί Ρωμαιοκαθολικοί κύκλοι τής έποχής Αναφέρουν χαρα
κτηριστικές, ότι: «Pas un instant les Grecs n’ont été attirés par ces rêveries de cerveaux sla
ves», ’Ev «Échos d’Orient», 1913, σ. 455. Τέλος, ό Π. Κ ο μ ν η ν ό ς, Ή έν 'Αγίφ "Ορει 
θρησκευτική ερις, «’Εκκλησιαστικός Φάρος», τ. 11 (1913) σ. 372, γράφει: «’Απόπειρα προς 
προσέλκυσιν καί ήμετέρων, δι’ ήν καί φυλλάδιον υπό τόν τίτλον: «Ή δόξα τού Θεού είναι 
ό ’Ιησούς» έξεδόθη, ύπό τού ίερομονάχου ’Αντωνίου (Bulatovic), φαίνεται έντελως άποτυ- 
χούσα». Τό εργον τού Bulatovic έξεδόθη έν Θεσσαλονίκη τό έτος 1913.

3. S. V. T r ο i c k i j, Ob Imenah Boziih i imjaboznikah, ë.à., σ. 173-174.
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«Απολογία». Ή πρώτη καταδικαστική άπόφασις τής Μεγάλης τοϋ Χρί
στου Εκκλησίας εναντίον των Όνοματολατρών άναφέρεται εις γράμμα τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ' προς τον καθηγούμενον τής Μονής 
'Αγίου Παντελεήμονος Μισαήλ καί υπό ήμερομηνίαν 2 Σεπτεμβρίου 1912. 
Εις το γράμμα όμως συναντώμεν μόνον τήν άπαγόρευσιν τής μελέτης του 
βιβλίου τοϋ ίερομονάχου Ίλαρίωνος «Έπί των Όρέων τοϋ Καυκάσου» καί 
τήν πατριαρχικήν σύστασιν προς τούς Ρώσους μοναχούς τοϋ 'Αγίου Όρους, 
όπως άπέχουν έκ των ερίδων. Οί Όνοματολάτραι καί οί πολέμιοί των άπο- 
καλοϋνται έκ μέρους τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ' ώς «άνοή- 
τως θεολογοϋντες». Τέλος, αί δύο μερίδες των διαφωνούντων Ρώσων μονα
χών τοϋ 'Αγίου Όρους καλούνται, όπως συμβάλουν εις τήν ειρηνικήν δια- 
βίωσιν εν τή 'Αγιωνύμφ Πολιτεία1. Τό άναφερθέν όμως πατριαρχικόν γράμμα 
δεν κατώρθωσε νά άναχαιτίση τούς οπαδούς τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου 
Bulatovic, οί όποιοι διά παντός μέσου1 2 φροντίζουν πλέον καί εκδιώκουν έκ 
τής Σκήτης τοϋ 'Αγίου Άνδρέου, καί άργότερον έκ τής Μονής τοϋ 'Αγίου 
Παντελεήμονος, τούς άντιπάλους των3. Τοιουτοτρόπως, ή Σκήτη τοϋ 'Αγίου

1. Τό κείμενον έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ.33(1913), 
σ. 145-146.

2. «Manu militari» αναφέρει τό ρωμαιοκαθολικόν περιοδικόν «Échos d’Orient», 1913, 
σ. 265.

3. Θά πρέπει νά συνέβησαν τραγικά γεγονότα είς τήν Σκήτην τοϋ 'Αγίου Άνδρέου 
Άλλ’ ας ίδωμεν τί όποστηρίζουν αί δύο άντιμαχόμεναι όμάδες: Οί Όνοματολάτραι, κατά 
τούς άντιπάλους των, έκδιώκουν τήν ΙΟην Ίανουαρίου 1913 (τήν 12ην κατά τό μνημ. εργον: 
Pravda ο sobytiay..., σ. 7) τον ήγούμενον (sic) τής Σκήτης τοϋ Άγιου Άνδρέου μέ τούς μή 
Όνοματολάτρας μοναχούς. Τήν δέ 21ην-23ην (κατά τό μνημ. εργον: Pravda ο sobytiah..., 
σ. 7) οί Όνοματολάτραι είχον σύνοδον καί έξεδίωξαν τον ήγούμενον τής αύτής Σκήτης. 
Τήν 27ην Ίανουαρίου 1913 έκδιώκουν τούς πλέον φανατικούς έκ των άντιπάλων των έκ 
τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος (Πρβλ. καί Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Av
gusta 1913 goda za no 7.644...,παρά S. V. Troickij, Ob ImenahBoziih i imjaboznikah, ε.ά., 
σ. (παραρτήματος) XVIII). Τήν 19ην Μαρτίου 1913 οί Όνοματολάτραι φροντίζουν νά έλατ- 
τώσουν τήν δικαιοδοσίαν τοϋ καθηγουμένου τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος (Pravda 
ο sobytiah..., έ.ά., σ. 8). Τήν 29ην Απριλίου 1913 κατέστρεψαν τήν τηλεφωνικήν έπικοι- 
νωνίαν, ή όποια συνέδεε τήν Μονήν Αγίου Παντελεήμονος μέ τάς Καρυάς διά τής Δά
φνης καί ή έπιθυμία των όπως λάβουν τήν διεύθυνσιν τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος 
καί μάλιστα τήν οίκονομικήν διαχείρισιν τής Μονής δέν έπραγματοποιήθη, διότι ή διεύ- 
θυνσις τής Μονής έζήτησε βοήθειαν, προς άποκατάστασιν τής τάξεως, έκ «μικροϋ άγή- 
ματος έλληνικοϋ στρατοϋ, ευρισκομένου είς τάς Καρυάς» (Pravda ο sobytiah, ε.ά., σ. 8). 
Τέλος, κατορθώνουν νά ιδρύσουν, τήν Ιην Μαΐου 1913 είς τήν Σκήτην τοϋ Άγιου Άν
δρέου, τήν άδελφότητα τοϋ «Αρχαγγέλου Μιχαήλ» (Pravda ο sobytiah, 6.Ò., σ. 9). Άρ
γότερον ή άδελφότης θά προβή είς πολλάς έκδόσεις φυλλαδίων ύπέρ τών Όνοματολατών. 
Ιδού τώρα πώς δικαιολογούνται οί Όνοματολάτραι: Είς τήν Σκήτην τοϋ Αγίου Άνδρέου, 
γράφει ό ιερομόναχος Αντώνιος Bulatovic, ελαβε χώραν έκλογή ήγουμένου, τοιοϋτος 
δ’ έξελέγη ό (Όνοματολάτρης) άρχιμανδρίτης Δαυίδ, διά ψήφων 306, άντί τοϋ (άντι-Όνομα-
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Άνδρέου κατέστη άπό τοϋ έτους 1912 τό προπύργιον των Όνοματολατρών. 
Είς μάτην ό τότε Ρώσος πρόξενος εν Θεσσαλονίκη έφρόντισε να συμφιλιώ- 
ση τάς δύο άντιμαχομένας μερίδας των μονάχων τής Σκήτης1.

Τό 1913, λόγφ τής νέας δημιουργηθείσης καταστάσεως, ύπεχρεώθη ή 
'Ιερά Κοινότης τοϋ 'Αγίου Όρους να ζητήση τήν έπέμβασιν τοϋ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου προς κατάπαυσιν των ταραχών εκ μέρους των Ρώσων 
μοναχών. Ή 'Ιερά Κοινότης ένήργησε βάσει διαμαρτυρίας, υπό ήμερομη- 
νίαν 29 Ίανουαρίου 1913, των έκδιωχθέντων υπό των Όνοματολατρών Ρώ
σων μοναχών τής Σκήτης 'Αγίου Άνδρέου. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, 
προ τής επεμβάσεώς του καί προ τής εκδόσεως οίασδήποτε άποφάσεως έπί 
τής έτεροδιδασκαλίας τών Όνοματολατρών, έζήτησε τήν γνώμην τοϋ συμ
βουλίου τών καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης έπί τοϋ περι
εχομένου τών βιβλίων τοϋ ίερομάχου Ίλαρίωνος «Έπί τών Όρέων τοϋ Καυ- 
κάσου» καί τοϋ ίερομονάχου Αντωνίου Bulatovic «Απολογία». Ή άπόφα- 
σις τών καθηγητών όπήρξε καταδικαστική διά τα δύο άναφερθέντα έργα. 
Κατεδικάσθη τό περιεχόμενον τοϋ βιβλίου «Έπί τών Όρέων τοϋ Καυ- 
κάσου» (ή β' εκδοσις τοϋ 1910), ή «’Απολογία» καί τό περιεχόμενον ώρι- 
σμένων επιστολών τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic προς τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεϊον.

Άλλ’ άς ίδωμεν, είδικώτερον, τάς θέσεις τών καθηγητών τής Οεολο- 
γικής Σχολής τής Χάλκης1 2:

α. Καταδικάζεται ό μυστικισμός έφ’ όσον προέρχεται εκ τής καρδίας, 
ενώ μάλλον πρέπει νά προέρχεται έκ τοϋ νοϋ!

β. Ή γνωμοδότησις τών θεολόγων καθηγητών έγένετο καί επιτροχάδην, 
ώς αναφέρει τό σχετικόν κείμενον: «Όσον δ’ αφορά εις τήν ουσίαν τής έν 
λόγω διδασκαλίας, δέν ήδυνήθη μέν ό σύλλογος τών θεολόγων καθηγητών

τολάτρου) άρχιμανδρίτου 'Ιερωνύμου, όστις έλαβε μόνον 70. Συμβαίνει όμως νά είναι, 
μέχρι τών εκλογών, ήγούμενος ό άρχιμανδρίτης Ιερώνυμος ό όποιος δέν παρέδιδε τήν 
ήγουμενίαν είς τούς Όνοματολάτρας. Οϊ 70 άντι-Όνοματολάτραι, κατά τόν Bulatovic 
πάντοτε, μή παραδίδοντες τά σκήπτρα τής διοικήσεως τής Σκήτης είς τούς 306, έπετέθη- 
σαν πρώτοι κατά τών Όνοματολατρών καί διά γρόνθων τούς έκτύπησαν μάλιστα καί ό 
ίδιος ό ίερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic δέν κατώρθωσε νά άποφύγη τούς γρόνθους. 
Πρβλ. ίερομονάχου Αντωνίου (Bulatovic), Opravdanie very, ε.ά., σ. 210. 
Σημειωτέον, δτι ούδεμίαν δικαιολογίαν συνηντήσαμεν έκ μέρους τών Όνοματολατρών 
διά τά γεγονότα τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος.

1. I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, ε.ά., σ. 311.
2. Βλ. Τό πλήρες κείμενον τής άποφάσεως τοϋ συλλόγου τών καθηγητών τής Θεολο

γικής Σχολής τής Χάλκης: «Γνωμοδότησις τοϋ συλλόγου τών θεολόγων καθηγητών περί 
τής έσχάτως έμφανισθείσης έν Άγίφ Όρει παρά τοΐς Ρώσσοις μοναχοϊς καινοφανούς 
διδασκαλίας περί τής θεότητος τοϋ όνόματος «Ίησοϋς», κατ’ έντολήν τής άγιας καί ίεράς 
Συνόδου», «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 123-125.
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δι’ έλλειψιν χρόνου νά διέλθη καί τήν πολυσέλιδον καί ρωσσιστί μόνον 
άποσταλεΐσαν αύτώ απολογίαν1, νομίζει όμως ότι άντελήφθη τοϋ πνεύμα
τος αυτής στηριχθείς καί μόνον έπί των άλλων τή Ιερά Συνόδφ ύποβληθέν- 
των καί παραπεμφθέντων αύτφ ρωσσικών τε καί ελληνικών έγγράφων καί 
έντύπων, είτε εν εϊδει ομολογιών, είτε έν εϊδει πρακτικών καί κατηχήσεων». 
Ταϋτα άναφέρει ή σχετική γνωμοδότησις. Έν τούτοις όμως τό διαβιβαστικόν 
έγγραφον, ύπογραφέν ύπό του μητροπολίτου Σελεύκειας Γερμανού Στρηνο- 
πούλου ύπογραμμίζει, ότι: «Ό σύλλογος συνελθών εις όκτώ έπανειλημμένας 
συνεδρίας, μελετήσας τά υποβληθέντα έγγραφα καί διασκεφθείς, έξέδωκε 
τή 30ή μαρτίου (τοϋ έτους 1913) τήν έτυμηγορίαν αύτοϋ καί υπέβαλε διά τής 
έπομένης επιστολής προς τήν Α. Θ. Παναγιότητα...»

γ. Μετ’ έμφάσεως άναφέρονται αί θέσεις τοϋ ίερομάχου ’Αντωνίου 
Bulatovic, όστις ύπεστήριξεν ότι: «Τό όνομα τοϋ Ίησοϋ είναι Θεός, οί έν 
Θαβωρίφ λόγοι οί άκουσθέντες υπό τών ’Αποστόλων είναι αύτός ό Θεός, 
οί έν Σινα άκουσθέντες υπό τών ’Ισραηλιτών λόγοι είναι αυτός ό Θεός, καί 
πας ό έν τώ Ευαγγελίφ θειος λόγος είναι αυτός ό Θεός».

δ. Έν τώ μεταξύ, ή άντίθετος μερίς τών Όνοματολατρών ύποχωροϋσα 
υποπίπτει εις δογματικά σφάλματα «είτε έκ συνδιαλλακτικού πνεύματος 
φερομένη, είτε καί άλλως»- ύπεστήριζεν ότι τοϋ λοιποϋ θά προσκυνή μόνον 
Αύτόν Τοϋτον τόν Κύριον Ημών Ίησοϋν Χριστόν καί όχι τό όνομά Του.

ε. Τέλος, οί καθηγηταί άναγνωρίζουν ότι οί άντίθετοι τών Όνοματολα- 
τρών «εδωκαν λαβήν δεδικαιολογημένης άντιρρήσεως» προς τούς Όνομα- 
τολάτρας.

Τήν γνωμοδότησιν υπογράφουν οί: 'Ο (σχολάρχης) μητροπολίτης Σε
λεύκειας Γερμανός Π. Στρηνόπουλος καί ό σύλλογος τών θεολόγων καθη
γητών: άρχιμ. ’Ιωάννης Εύστρατίου, άρχιμ. Δημήτριος Γεωργιάδης, διά
κονος Βασίλειος Στεφανίδης, Βασίλειος Άντωνιάδης καί Παντολέων Κο- 
μνηνός1 2.

1. Ένταϋθα πρόκειται περί τοΟ μνημ. έργου του ίερομονάχου Αντωνίου (Bu
latovic), ’Apologija.

2. Πάντες οί καταδικάσαντες τάς θέσεις τών Όνοματολατρών καθηγηταί της Θεολο- 
γικής Σχολής τής Χάλκης, μετεξεπαιδεύθησαν εις τήν γερμανόφωνον Κεντρικήν καί Δυ
τικήν Ευρώπην καί κατ’ άκολουθίαν έγνώριζον λίαν καλώς, ΐνα μή γράψωμεν άποκλει- 
στικώς, τάς θεολογικάς καί φιλοσοφικός τάσεις τής γερμανοφώνου νοοτροπίας περί τα 
τέλη τοΟ 19ου αίώνος:

α) Ό μητροπολίτης Σελεύκειας Γερμανός Στρηνόπουλος (1872-1951) είναι ό γνωστός 
θεολόγος τής Οικουμενικής Κινήσεως καί άργότερον μητροπολίτης ©υατείρων. Τό 1903 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Λειψίας μέ θέμα: «Αί φι
λοσοφικά! θεωρίαι τοϋ Ιππολύτου». Πρβλ. Β. Θ. Σταυ ρ ί δ ου, Ή'Ιερά Θεολογική 
Σχολή τής Χάλκης (1844-1923), τόμος Α', Άθήναι 1970, σ. 64-72, ένθα καί ή σχετική 
βιβλιογραφία.
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Tò 1913 εις τον πατριαρχικόν θρόνον εύρίσκετο ό Γερμανός Ε' (1913-

β) Ό αρχιμανδρίτης ’Ιωάννης Εύστρατίου (1860-1922) ύπήρξεν έθνομάρτυς, σφαγείς 
ύπό των Τούρκων το Ετος 1922. Τό 1885 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας τού Πανε
πιστημίου τής Ίένης μέ θέμα «Σεβήρος ό μονοφυσίτης, πατριάρχης ’Αντιόχειας καί ή άπό 
τού Ενωτικού τού Ζήνωνος μέχρι τής έπί Μηνά Συνόδου (482-531) σχέσις τού Μονοφυ
σιτισμού προς τήν ’Ορθοδοξίαν», ή όποια διατριβή έξεδόθη τό 1894 έν Λειψία. Πρβλ. 
καί Α. Γ. Τσερνόγλου, Εύστρατίου ’Ιωάννης, Θ.Η.Ε., τ. 5 (1964), σ. 1.102-1.103 καί 
Β. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, έ.ά., σ. 117-118, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

γ) Ό άρχιμανδρίτης Δημήτριος Γεωργιάδης άπεφοίτησεν έκ τής ©εολογικής Σχολής 
τής Χάλκης τό έτος 1893. Μετεξεπαιδεύθη εις τόν πρακτικόν κλάδον τής Θεολογίας είς 
τήν 'Ελβετίαν. Άπό τού έτους 1899 έδίδαξεν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν Κανονικόν Δί
καιον, 'Ομιλητικήν καί γαλλικήν γλώσσαν. Πρβλ. Β. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, έ.ά., σ. 129-130, 
ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

δ) 'Ο διάκονος Βασίλειος Στεφανίδης (1878-1958) είναι ό μετέπειτα άρχιμανδρίτης 
καί καθηγητής τής Γενικής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Άπό τού έτους 1908 έως τού 1912 μετεξεπαιδεύθη είς τήν Γερμα
νίαν. 'Υπήρξε κατ’ έξοχήν μαθητής των Η. Lietzmann καί Α. von Harnak. Tò 1912 άνεκη- 
ρύχθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης μέ τήν διατριβήν: 
«Platon’s Politicos zu seiner Politela und dem Nomoi». Ούδεμίαν σχέσιν είχεν μέ τήν μυ
στικήν θεολογίαν, μάλλον δέ τήν έμέμφετο. Πρβλ. π.χ. τάς κρίσεις του περί τής θεολο
γίας τού Συμεών τού Νέου Θεολόγου. «Έπί τού Θεού πολλάκις μετεχειρίζετο έρωτικάς 
έκφράσεις. "Οπως όλοι οί μυστικοί, ούτω καί ό Συμεών έφρόνει, ότι τήν μέλλουσαν μακα
ριότητα δύναταί τις να προαπολαύση έν τή παρούση ζωή... Ταύτην (τήν ένωσιν μετά τού 
Θεού) έθεώρει (ό Συμεών) εύκολωτέραν, ένεκα τής ένανθρωπήσεως τού Χριστού, έφρόνει 
μάλιστα, ότι σκοπός τής ένανθρωπήσεως τού Χριστού ήτο ό μυστικισμός... Διά τόν μυ- 
στικισμόν ήρμοζε βεβαίως ό μονοφυσιτισμός, ό όποιος έδίδασκε τήν θέωσιν τής ανθρώ
πινης φύσεως τού Χριστού. Διά τούτο τά μυστικά συγγράμματα Διονυσίου τού ’Αρεο
παγίτου, γραφέντα τέλη τής πέμπτης έκατονταετηρίδος, είναι μονοφυσιτικά, οί δέ μονα
χοί, οί ρέποντες προς τόν μυστικισμόν, έρρεπον τήν πέμπτην έκατονταετηρίδα καί είς 
τόν μονοφυσιτισμόν δύναταί τις, μάλιστα, νά εϊπη, ότι ό μυστικισμός έγέννησε τόν μο
νοφυσιτισμόν...». (Β. Κ. Στεφάνι δ ου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία απ’ αρχής μέχρι 
σήμερον, α' έκδ., Άθήναι 1948, σ. 430-431). Είς τήν δευτέραν έκδοσιν τής ’Εκκλησιαστι
κής 'Ιστορίας του, Άθήναι 1959, είναι ήπιώτερος είς τάς κρίσεις του ώς προς τήν μυστικήν 
θεολογίαν. Περί τής δευτέρας ταύτης έκδόσεως τού έργου του, άναφέρει ό ίδιος είς τόν 
ειδικόν πρόλογον: «...συνεπληρώθη καί διωρθώθη παρ’ έμοΰ, ΐνα άνταποκριθή είς τάς νέας 
έπιστημονικάς άνάγκας». Πρβλ. καί Β. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, έ. ά., σ. 130-136, ένθα καί σχε
τική βιβλιογραφία.

ε) Ό Βασίλειος Άντωνιάδης είναι ό γνωστός καθηγητής τής Φιλοσοφίας καί τής 
Ερμηνευτικής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. Μετεξεπαιδεύθη είς τήν 
Γερμανίαν ένθα τό 1890 άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας είς τήν Λειψίαν. Πρβλ. 
καί Ν. Μητσοπούλου, Άντωνιάδης Βασίλειος, Θ.Η.Ε., τ. 2 (1963), σ. 955-956.

στ) Ό Παντολέων Κομνηνός (1867-1923) είναι ό μόνος ό όποιος δέν μετεξεπαιδεύθη 
είς τήν Δυτικήν Εύρώπην, άλλα είς τήν Πετρούπολιν τής Ρωσίας περί τά τέλη τού 19ου 
αίώνος. Έγνώριζε τήν ρωσικήν γλώσσαν καί τήν έδίδαξεν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν 
τής Χάλκης. Ήτο ό μόνος ό όποιος ήδύνατο νά μελετήση τά συγγράμματα τών Όνομα- 
τολατρών (Πρβλ. καί Β. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, έ.ά., σ. 121). Άλλωστε, έγραψε καί άρθρον
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1918), ό όποιος μέ πατριαρχικόν γράμμα της 5ης ’Απριλίου 19131 προς τούς 
«Έπιστάτας καί ’Αντιπροσώπους τής Κοινότητος του 'Αγίου "Ορους», επα
ναλαμβάνει τήν καταδικαστικήν άπόφασιν τής Μεγάλης του Χρίστου Εκ
κλησίας προς τούς Όνοματολάτρας στηριζόμενος τόσον εις τήν πρώτην 
καταδικαστικήν άπόφασιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου επί ’Ιωακείμ Γ 
όσον καί είς τήν γνωμοδότησιν των καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής 
τής Χάλκης. ’Επί πλέον, τό πατριαρχικόν γράμμα τής 5ης ’Απριλίου 1913 
έχρησίμευσεν καί ώς διαβιβαστικόν έγγραφον διά τοϋ όποιου άπεστάλη ή 
γνωμοδότησις των καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. Καί ενώ 
ή πρώτη επί ’Ιωακείμ Γ' καταδικαστική άπόφασις τής Μεγάλης του Χρίστου 
Εκκλησίας άπηυθύνετο «τοΐς άνοήτως θεολογοΰσιν, αυτόθι μοναχοϊς...», ή 
δευτέρα, ή επί Γερμανού Ε' άσχολεΐται περί τής «όσημέραι διαδόσεως 
τής δυσσεβοΰς καί ψυχοφθόρου ταύτης διδασκαλίας».

Ή δευτέρα καταδικαστική άπόφασις τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
υπό ήμερομηνίαν 5 ’Απριλίου 1913 άνεγνώσθη προς τούς μοναχούς τής 
Μονής Παντελεήμονος υπό οργάνων τού Πρωτάτου τήν 2αν Μαΐου 1913* 1 2. 
Δυστυχώς όμως καί ή δευτέρα έπέμβασις τής Μεγάλης του Χριστού ’Εκκλη
σίας έπί πατρίαρχείας Γερμανού Ε' δέν έπέφερεν τά άναμενόμενα άποτελέ- 
σματα τής καταπαύσεως τών ερίδων.

Οί εκδιωχθέντες εν τώ μεταξύ Ρώσοι μοναχοί υπό τών συμπατριωτών 
των Όνοματολατρών έκ τής Σκήτης τού 'Αγίου Άνδρέου, μετά τήν διαμαρ
τυρίαν των προς τήν Ίεράν Κοινότητα, υπό ήμερομηνίαν 29 ’Ιανουάριου, 
ώς είδομεν, άπευθύνονται δΓ αϊτήσεως προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκ
κλησίας τής Ρωσίας καί ζητούν τήν έπέμβασιν αυτής.

Ή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ρωσίας μετ’ έξέτασιν τού περιε
χομένου τών βιβλίων «Έπί τών Όρέων τού Καυκάσου» τού ίερομονάχου 
Ίλαρίωνος καί τής «’Απολογίας», τού ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic, 
καθώς καί πολλών φυλλαδίων ύπέρ τών Όνοματολατρών, προβαίνει τήν 
18ην Μαΐου 1913 είς τήν καταδίκην τού περιεχομένου τών βιβλίων καί 
τής διδασκαλίας τών Όνοματολατρών καί καλεΐ τούς έν τώ "Αθω Ρώσους 
μοναχούς όπως καταπαύσουν τάς διαμάχας3. Είδικώτερον ή 'Ιερά Σύνοδος 
τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας άναφέρει είς τήν καταδικαστικήν της άπόφασιν 
(τής 18ης Μαΐου 1913) ότι κατέχει ήδη τρεις εκθέσεις, αί όποΐαι δέν είναι

διά τά έν Άθφ διαδραμματισθέντα γεγονότα τό 1913. (Π. Κομνηνοϋ, μνημ. εργον). 
Πρβλ. καί Β. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, ε.ά., σ. 118-128, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

1. Βλ. Τό πλήρες κείμενον τοΰ πατριαρχικού γράμματος «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», 
τ. 33 (1913), σ. 146.

2. Pravda ο sobytiah, ε.ά., σ. 9.
3. Τήν είς τήν έλληνικήν γλώσσαν μετάφρασιν τοΟ κειμένου βλ. «’Εκκλησιαστική 

’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 187-192. Πρβλ. καί ύποσημ. 2 τής σελ. 119.
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καν εύνοϊκαί διά τούς Όνοματολάτρας: τήν τού άρχιεπισκόπου Νίκωνος 
(Rozdestvenskij), τήν του άρχιεπισκόπου Αντωνίου (Hrapovickij) καί τήν 
του θεολόγου καθηγητοϋ S. V. Troickij. Το περιεχόμενον των τριών έκθέσεων 
συμπίπτει (κατά τήν έγκύκλιον τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
Ρωσίας) με τό περιεχόμενον τής γνωμοδοτήσεως των καθηγητών τής Θεολο- 
γικής Σχολής τής Χάλκης. Κατόπιν, ή εγκύκλιος περιέχει άνάλυσιν των 
έργων «Έπί των Όρέων του Καυκάσου» του ίερομονάχου Ίλαρίωνος καί 
τής «Απολογίας» του ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic.

Ό άμερόληπτος κριτής τόσον των βιβλίων των ίερομονάχων 'Ιλαρίω- 
νος καί ’Αντωνίου, όσον καί των άποφάσεων τής Τέρας Συνόδου τής ’Εκ
κλησίας τής Ρωσίας, εχει νά παρατηρήση, ότι έγένετο κατάχρησις καί μή 
λελογισμένος καί έπακριβής ύπομνηματισμός των βιβλικών χωρίων καθ’ 
ότι οί μεν Όνοματολάτραι παρεσύρθησαν ύπό του άκρου μυστικισμοϋ, ή 
δέ Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ρωσίας (παρασυρομένη ύπό των δύο άνα- 
φερθέντων άρχιεπισκόπων) ύπό του νομιναλισμού. Επίσης εχομεν νά παρα- 
τηρήσωμεν, ότι μέ τήν πάροδον τού χρόνου τήν θέσιν τής άντιθέτου των 
Όνοματολατρών μερίδος κατέλαβον οί δύο άναφερθέντες άρχιεπίσκοποι 
καί ό θεολόγος καθηγητής εις σημεΐον, ώστε του λοιπού οί άντι-Όνοματο- 
λάτραι νά είναι ή έπίσημος ’Εκκλησία τής Ρωσίας. ’Ακολούθως ή συνο
δική εγκύκλιος άρνεΐται τό δικαίωμα είς τούς Όνοματολάτρας νά παρα
πέμπουν εις τά συγγράμματα τού π. Ίωάννου τής Κρονστάνδης, ύποστηρί- 
ζουσα ότι παραποιούν τήν σκέψιν του. Τέλος, ή έγκύκλιος τρις άναψέρεται 
είς τήν ορθόδοξον περί των ονομάτων τού Θεού λατρείαν, ή άνάλυσις των 
οποίων θά έζήτει ειδικόν δογματολόγον. Ημείς παραθέτομεν ταΰτα έν μετα
φράσει είς τήν έλληνικήν γλώσσαν:

« ...Ή ορθόδοξος δε θεολογία περί των ονομάτων τον Θεόν εχει ώς εξής: 
a. Τό όνομα τοϋ Θεόν είναι άγιον, άξιοπροσκύνητον καί επιπόθητον, διότι 

χρησιμεύει ήμϊν ώς λεκτικός καθορισμός τον επιποθητοτάτου και άγιωτάτον 
’Όντος, τον Θεόν, τής πηγής πάντων των αγαθών. Τό όνομα τούτο είναι θειον 
διότι άπεκαλνφθη ήμϊν ύπό τοϋ Θεόν, δμιλει ήμϊν περί τον Θεόν, αναφέρει 
τό πνεύμα ημών προς τον Θεόν κ.λ. ’Εν τή προσευχή (ιδία τή τοϋ ’Ιησού) 
το όνομα τοϋ Θεού καί Αυτός ό Θεός είναι αχώριστα εν τή συνειδήσει ημών, 
οίονεί συνταυτίζονται, καί μάλιστα δεν δννανται καί δεν όφείλονσι νά χωρίζον
ται καί νά άντιτίθενται τό εν προς τό έτερον, άλλα τούτο μόνον έν τή προσευχή 
καί μόνον διά τήν καρδίαν ημών εν τή θεολογική όμως εξετάσει, ώς καί εν τή 
πραγματικότητι, τό όνομα τον Θεού είναι μόνον όνομα, ονχί δέ αυτός ο Θεός 
καί ονχί ή ίδιότης αυτού' ονομασία τοϋ αντικειμένου καί ονχί αυτό τό άντικεί- 
μενον, δι δ καί δεν δύναται να θεωρηθή ή όνομασθή ούτε Θεός (τοϋθ’ δπερ 
θά ήτο άνόητον καί βλάσφημον), ούτε θεότης, διότι δεν είναι ουδέ ενέργεια τοϋ 
Θεοϋ.
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β. Το όνομα του Θεοϋ άπαγγελλόμενον εν τή προσευχή μετά πίστεως δύ- 
ναται να τελέση καί θαύματα, άλΧ ούχι αυτό καθ’ εαυτό, ουδέ συνέπεια θείας 
τίνος δυνάμεως ες άε'ι οίονεί εγκλεισθείσης εν αύτώ, ή προσκολληθείσης είς 
αυτό, ήτις νά ενεργή ήδη μηχανικώς, άλΧ οϋτω, ότι ο Κύριος βλέπων την πί- 
στIV ημών (Ματθ. 9,2) και δυνάμει τής άιρευδοϋς αυτού ύποσχέσεως, πέμπει 
την χάριν αυτού καί δι αυτής τελείται το θαύμα.

γ. Μερικώς τα αγία Μυστήρια συντελοϋνται ούχι διά την πίστιν τού τε- 
λονντος και ούχι διά την πίστιν τού λαμβάνοντος, άλλα ούχι και δυνάμει τής 
άπαγγελίας ή τής εξεικονίσεως τού ονόματος τού Θεοϋ, άλλα διά την προσευχήν 
καί την πίστιν τής άγιας Εκκλησίας, εκ προσώπου τής οποίας ταϋτα τελούνται, 
και δυνάμει τής δοθείσης αυτή υπό τού Κυρίου επαγγελίας.

Τοιαύτη ή πίστις ή ορθόδοξος, ή πίστις ή πατερική και άποστολική...»1 
Ούδέν ώσαύτως αποτέλεσμα έπέφερε καί ή καταδικαστική άπόφασις 

τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας.
Τότε καί έφ’ όσον οί Όνοματολάτραι δέν έπείσθησαν εις τήν κατάπαυ- 

σιν των έρίδων, άπεφασίσθη υπό τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
Ρωσίας, ή άποστολή είς τό "Αγιον "Ορος δύο έκπροσώπων αυτής (ενός κλη
ρικού καί ένός λαϊκού), με τήν ελπίδα ότι θά έπέφερον τήν ειρήνην μεταξύ 
των διαμαχομένων. Οί έκπρόσωποι τής Εκκλησίας τής Ρωσίας, ό άρχιεπί- 
σκοπος1 2 Νίκων Rozdestvenskij, μέλος τής Τέρας Συνόδου, καί ό θεολόγος 
καθηγητής S. V. Troickij, ήσαν πολέμιοι των Όνοματολατρών. Άμφότεροι 
έστάλησαν όπως πληροφορήσουν τήν 'Ιεράν Σύνοδον καί τήν Κυβέρνησιν 
τής Ρωσίας3. Ό S. Troickij ήτο «Μάγιστρος Θεολογίας», καθηγητής τοϋ 
Σεμιναρίου τής Πετρουπόλεως καί σύμβουλος τής Κυβερνήσεως επί θρη
σκευτικών θεμάτων4. Βεβαίως, ούδέν άποτέλεσμα έπέφερεν ή άποστολή άμφο- 
τέρων είς τήν κατάπαυσιν των έρίδων, όχι μόνον διότι ήσαν πολέμιοι τών 
Όνοματολατρών, άλλα καί διότι συμπεριεφέρθησαν είς τό "Αγιον "Ορος 
προς αυτούς ως άπό θέσεως ισχύος. Ή άποστολή διήλθεν εκ τής Κωνσταν
τινουπόλεως τήν Ιην Ιουνίου 1913 καί ό άρχιεπίσκοπος Νίκων εγένετο δε
κτός υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού Ε' «καί ώμίλησε διά μα
κρών περί τής άναφανείσης άσυστάτου διδασκαλίας περί τού ονόματος «Ιη
σούς», άνακοινώσας καί τήν άπόφασιν τής Άγιωτάτης Συνόδου τής Ρωσίας,

1. «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 192.
2. Κατά τήν ρωσικήν συνήθειαν τής Εκκλησίας προΐσταται ό Πατριάρχης, άκολου- 

θοϋν οί μητροπολΐται, οί αρχιεπίσκοποι, οί έπίσκοποι κ.λ., δηλ. ό άρχιεπίσκοπος εις τήν 
Εκκλησίαν τής Ρωσίας προΐσταται τών έπισκόπων.

3. Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1913 goda za no 7.644... παρά S.V. 
Troickij, Ob Imenah Boziih i imjaboznikah, ë.à., σ. (παραρτήματος) XIX.

4. Αυτόθι. Βιογραφικά στοιχεία περί τοϋ S. V. Troickij βλ. είς τό εργον τοϋ N. Z e Γ

η ον, The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century, 6.ά., σ. 339.
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δι’ ής κατεδικάσθη ή αιρετική αυτή διδασκαλία... Ό σεβασμιώτατος άρχιε- 
πίσκοπος κ. Νίκων άπήλθεν εις 'Άγιον Όρος τή τρίτη (4.6.1913), λαβών 
τάς νενομισμένας πατριαρχικός έπιστολάς τάς συνιστώσας είς την Ίεράν 
Κοινότητα τον σεβασμιώτατον προσκυνητήν»1. Άλλ’ ό αρχιεπίσκοπος Νί
κων δέν ήτο προσκυνητής είς τό "Αγιον "Ορος· ήλθεν ώς έκπρόσωπος τής 
Ίερας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας διά να έπιβάλη τήν ληφθεΐσαν 
ήδη άπόφασιν αύτής ότι οί Όνοματολάτραι ήσαν αιρετικοί. Έξ άλλου ή 
αποστολή, άποτελουμένη έξ ένός άρχιεπισκόπου καί εξ ένός λαϊκού θεολό
γου, συνεπληρώθη είς τήν Κωνσταντινούπολιν διά τοϋ Ρώσου Γενικού Προ
ξένου Sebunin καί δύο έτέρων υπαλλήλων τοϋ Γενικού Προξενείου τής 
Ρωσίας εν Κωνσταντινουπόλει, των Serafimov καί Scerbin. Άπαντες άφί- 
χθησαν πρό τής Ίερας Μονής τοϋ Αγίου Παντελεήμονος διά τοϋ πολεμικοΰ 
πλοίου Donee1 2 3 τήν 5ην Ιουνίου 1913®.

Έάν πιστεύσωμεν είς πληροφορίας τής εποχής, προερχομένας έκ των 
Ρωμαιοκαθολικών κύκλων τής Κωνσταντινουπόλεως, εύρισκόμεθα πρό 
αχαρακτήριστων πράξεων έκ μέρους των άπεσταλμένων τής Ίερας Συνόδου 
καί τής Κυβερνήσεως τής Ρωσίας. Αί πληροφορίαι αύται προέρχονται έκ 
δύο Ρώσων μοναχών τοϋ Αγίου "Ορους, Όνοματολατρών καί συνεπώς άντι- 
τιθεμένων προς τα μέλη τής αποστολής, τών Θεοφίλου Kouznietsov καί 
Ιακώβου Cernopiatov. Έδημοσιεύθησαν είς τήν ρωσικήν έφημερίδα Rus- 
skaja Malouja4. Διά τάς πληροφορίας αύτάς (ότι ό άρχιεπίσκοπος Νίκων 
έπί εξ ήμέρας έκάλει τούς Όνοματολάτρας είς τήν Μονήν τοϋ Αγίου Παν
τελεήμονος όπως μετανοήσουν καί δηλώσουν υποταγήν ότι έπί έξ ήμέρας 
είς μόνον μοναχός, ό π. Hiram, μετενόησεν ότι εις τάς συζητήσεις ό άρ
χιεπίσκοπος παρεφέρετο καί... έλησμόνει βασικάς δογματικός διδασκαλίας 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας· ότι οί Όνοματολάτραι διά βοής άπεδοκίμαζον 
τόν άρχιεπίσκοπον τέλος, ότι ό άρχιεπίσκοπος πλήρης μύδρων ήπείλησε 
τούς Όνοματολάτρας ότι θά καταπαύση — ό ίδιος — τήν αΐρεσιν διά παντός 
μέσου) καί ό άναφερθείς συντάκτης τών ειδήσεων J. Daubray εχει άμφιβο- 
λίας5.

Βεβαίως, αί άνωτέρω πληροφορίαι άπέχουν τής πραγματικότητος, διότι 
μεγάλη μερίς τών Ρώσων μοναχών δέν ήκολούθει τούς Όνοματολάτρας. Τό 
γεγονός όμως ότι ή άποστολή άπεδοκιμάσθη διά βοής ύπό τών Όνοματολα-

1. «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 181, ένθα άναφέρεται μόνον ό άρχιε
πίσκοπος Νίκων.

2. Kanonerskaja lodka « Donee».
3. Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1913 goda, ε.ά., σ. (παραρτήματος) 

XIX.
4. Παρά J. Daubray, Les onomatolâtres, «Échos d’Orient», 1913, σ. 456.
5. Αύτόθι.
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τρων άναφέρεται και υπό του άρχιεπίσκόπου Νίκωνος1. Έξ άλλου, εκ των 
επισήμων έγγράφων τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας πλη- 
ροφορούμεθα, ότι ό άρχιεπίσκοπος Νίκων εις ακολουθίαν εις τήν Μονήν 
'Αγίου Παντελεήμονος, άνέγνωσε τήν καταδίκαστικήν άπόφασιν τής Εκ
κλησίας τής Ρωσίας επί των Όνοματολατρών, τήν γνωστήν καί άναφερθεΐ- 
σαν ήδη υπό ήμερομηνίαν 18 Μαΐου 1913" προφανώς διά να δημιουργήση 
άνάλογον κλίμα καί νά άπευθυνθή πρός τούς Όνοματολάτρας, όχι ώς προς 
παραστρατίσαντας όπαδούς έτεροδιδασκαλίας ένθα ώς ποιμήν διά τής πα
τρικής του στοργής θά τούς έκάλει εις τήν μάνδραν, τήν Εκκλησίαν, άλλά 
μάλλον παρασυρθείς καί έκ τής παρουσίας πλησίον αύτοΰ, ενός Γενικού 
Προξένου, θέλων νά έπιβληθή εις τούς Όνοματολάτρας1 2. Συνεχίζων τήν, 
άνευ τακτικής, έκπλήρωσιν τής άποστολής του ό άρχιεπίσκοπος επέβαλε 
τήν επιστροφήν των έκδιωχθέντων υπό των Όνοματολατρών μοναχών εις 
τήν Μονήν 'Αγίου Παντελεήμονος καί εις τήν Σκήτην τοϋ 'Αγίου Άνδρέου.

Καί έφ’ όσον ή αποστολή, μέ επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπον, δέν έπέ- 
φερε τήν άναμενομένην τάξιν καί ειρήνην μεταξύ τών Ρώσων μοναχών, τότε 
άπεφασίσθη ή μεταγωγή τών Όνοματολατρών manu militari εις τήν Ρωσίαν3. 
Πραγματικώς, τήν 9ην ’Ιουλίου 1913 άγημα τοΰ ρωσικού ναυτικού συνέλαβε 
621 Όνοματολάτρας μοναχούς καί τήν 17ην ’Ιουλίου έτέρους 212. Συνολι- 
κώς μετεφέρθησαν διά δύο άποστολών εις τήν Ρωσίαν 833 μοναχοί. Εις τήν 
Μονήν τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος συνήφθη αληθής μάχη μεταξύ τών Ρώ
σων στρατιωτικών καί τών Όνοματολατρών μοναχών.

Πολλοί Έλληνες ασχολούμενοι μέ τήν Ιστορίαν τοΰ 'Αγίου ’Όρους, 
άναφέρουν απλώς καί άνευ έτέρου υπομνήματος ότι μετεφέρθησαν Ρώσοι 
μοναχοί εις τήν Ρωσίαν4. Βεβαίως, τόν ’Ιούλιον τοΰ έτους 1913 τό "Αγιον

1. Opredelenie Svjatejsago Synodaot 27 Avgusta 1913 goda, ε.ά., σ. (παραρτήματος) 
XIX.

2. Τήν 7ην ’Ιουνίου 1913 π.χ. ό έν Κωνσταντινουπόλει Γενικός Πρόξενος τής Ρωσίας 
έζήτησε νά έξετάση τά διαβατήρια πάντων των έν 'Αγίω Όρει Ρώσων μοναχών (Oprede- 
lenja Svjatejsago Synodaot 27 Avgusta 1913 goda, 6.ά., σ. (παραρτήματος) XX). Έτερον 
κείμενον κατά τών Όνοματολατρών, τό άναφερθέν ήδη Pravda ο sobytiah, ε.ά., σ. 11, 
άναφέρει ότι τήν 7ην Ιουνίου 1913 ό Γενικός Πρόξενος «...έκάλεσε τούς μοναχούς εις 
συζητήσεις». Καί έφ’ όσον, είτε ή έξέτασις τών διαβατηρίων είτε αί συζητήσεις ύπό του 
Γενικού Προξένου δέν έπέτυχον, τότε έδόθη διαταγή όπως συλληφθούν οί Όνοματολάτραι. 
’Ενταύθα πρόκειται περί τής συμπλοκής τήν όποιαν θά συναντήσωμεν άργότερον. Ό 
Γενικός Πρόξενος είχε δώσει διαταγάς πρός τό ρωσικόν άγημα όπως συλλαμβάνη τούς 
Όνοματολάτρας μοναχούς «άλλά χωρίς νά χυθή αίμα» (no bez krovoprolitija). Πρβλ. 
καί Pravda ο sobytiah, 6. ά., σ. 14.

3. Έκ τών πραγμάτων όμως φαίνεται, ότι ή μεταγωγή είχεν άποφασισθή προ τής έλεύ- 
σεως τής άποστολής είς τό "Αγιον Όρος.

4. Πρβλ. καί Ν. E. Τ ζ ι ρ ά κ η, Παντελεήμονος 'Αγίου Μονή, Θ. Η. Ε., τ. 9 (1966), 
σ. 1.136.
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"Ορος είχεν άπελευθερωθή ήδη ύπό του Ελληνικού στρατού καί έτέλει υπό 
τήν προστασίαν του Ελληνικού βασιλείου. Θά διερωτηθή όμως ό έρευνη- 
τής: διατί μέ τόσην ευκολίαν προσήγγισαν τα δύο ρωσικά πλοία εις τό "Αγιον 
Όρος; Δέν γνωρίζομεν εάν έδόθη υπό τής 'Ιεράς Κοινότητος ή άδεια προσεγ- 
γίσεως. Πάντως, τον Ιούλιον του έτους 1913 συνεζητοϋντο ύπό τής διεθνούς 
διπλωματίας ή τύχη καί τό μέλλον του 'Αγίου "Ορους. "Αλλωστε τήν 17ην 
Μαΐου τοϋ έτους 1913 ελαβε χώραν ή Συνθήκη του Λονδίνου καί τήν ΙΟην 
Αύγούστου 1913 ή Συνθήκη τοϋ Βουκουρεστίου. Διά τής τελευταίας έτέθη 
«όριστικόν τέρμα είς τάς προσπάθειας τής Τσαρικής Ρωσίας προς κυριαρ
χίαν επί τοϋ 'Αγίου Όρους»1. Τέλος, εκτός τοϋ γεγονότος ότι ή έτεροδιδα- 
σκαλία των Όνοματολατρών καί ή ερις μεταξύ των Ρώσων έσκανδάλιζε 
τήν 'Αγιώνυμον Πολιτείαν, δέν θά πρέπει να παρίδωμεν καί τό γεγονός ότι 
τόν Ιούλιον τοϋ έτους 1913 ή Ρωσία μέ τάς συνεχείς πιέσεις των διπλωματών 
της περί διεθνοποιήσεως (γράφε: έκσλαβισμοϋ) τοϋ 'Αγίου "Ορους, άπο- 
στέλλουσα δύο πολεμικά πλοία προς μεταγωγήν τών Όνοματολάτρών μο
ναχών, ήθέλησε νά κάμη καί έπίδειξιν ισχύος προς τήν Ελλάδα. Έκ τής 
έτέρας πλευράς τοϋ λόφου ύφίστατο καί τό πρόβλημα τής προσβολής τών 
εν 'Αγίω Όρει Ρώσων ώς ταραχοποιών, γεγονός τό όποιον τούς έξέθετε 
είς τά όμματα τής διεθνούς διπλωματίας. Πάντως, οί Ρώσοι μοναχοί τοϋ 
'Αγίου "Ορους ήλαττώθησαν όχι μετά τήν κομμουνιστικήν έπανάστασιν 
τών μπολσεβίκων τοϋ 1917, ώς συνήθως γράφεται, άλλά μετά τήν μεταγωγήν 
είς τήν Ρωσίαν τών Όνοματολατρών τό έτος 1913. Τέλος, κατά τό έβδομα- 
διαΐον περιοδικόν τής Θεολογικής ’Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως1 2, δύο

1. Σ. I. Π α π α δ ά τ ο υ, Ή πολιτειακή θέσις του 'Αγίου "Ορους, Άθήναι 1965, σ. 38. 
Πρβλ. καί του αύτοϋ, Αί σλαυϊκαί διεισδύσεις έν 'Αγίω Όρει καί αί έξ αύτών πολιτι
κοί καί νομικοί συνέπειαι, ’Ιωάννινα 1961, σ. 132 κ.έ. Πρβλ. καί I. Doens-Χ.Κ.Πα- 
παστάθη, Νομική βιβλιογραφία 'Αγίου Όρους (1912-1969), «Μακεδονικά», τ. 10(1970), 
σ. 192: «Ότε τό "Αγιον "Ορος άπηλευθερώθη ύπό τού έλληνικοϋ ναυτικού τήν 2 Νοεμ
βρίου 1912, έπεκράτησε κατ’ αρχήν μία προσωρινή νομική άβεβαιότης. Ή Συνθήκη τοϋ 
Λονδίνου (7-30 Μαΐου 1913), περί ειρήνης μεταξύ Τουρκίας καί βαλκανικών συμμάχων, 
άνέθεσεν είς τάς Μεγάλος Δυνάμεις νά άποφασίσουν περί τής τύχης του. Ή έπακολουθή- 
σασα Πρεσβευτική Συνδιάσκεψις τοϋ Λονδίνου (Νοέμβριος 1913), τή έπιμόνφ αξιώσει 
τής Ρωσίας, άπεφάσισε τήν ανεξάρτητον καί ούδετέραν αύτονομίαν τοϋ Άθωνος έναντι 
πάντων τών κρατών, συμπεριλαμβανομένης καί τής άσκούσης τότε έπ’ αύτοΰ Occupatio 
Bellica Ελλάδος. Άντιθέτως, ή Συνθήκη Ειρήνης τοϋ Βουκουρεστίου (28 ’Ιουλίου/10 Αύ
γούστου 1913) καί ή Συνθήκη τών ’Αθηνών (1 /14 Νοεμβρίου 1913) περιέλαβον τό "Αγιον 
"Ορος έντός τών νέων όρίων τοϋ έλληνικοϋ βασιλείου άνευ ιδιαιτέρας μνείας». Πρβλ. 
καί Μ. Μεταξάκη, Τό "Αγιον "Ορος καί ή ρωσική πολιτική έν ’Ανατολή, Άθήναι 
1913 καί Ν. Γ. Μυλωνά, Άγιον Όρος καί Σλαΰοι, Άθήναι 1960.

2. «Cerkovnye vedomosti», 13 ’Οκτωβρίου 1913, είς τό περιοδικόν «’Εκκλησιαστική 
Αλήθεια», τ. 33(1913), σ. 416. Πρβλ. καί τό αρθρον τοϋ καθηγητοϋ A. Dimitrievskij,
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μόνον προβλήματα άπησχόλουν τό "Αγιον "Ορος (άπό ρωσικής πλευράς): 
ή «ψευδοδιδασκαλία» περί του ονόματος «Ιησούς» καί «ή κατάκτησις του 
"Αθω υπό των Ελλήνων», γεγονός τό όποιον άποδεικνύει ότι τό Ρωσικόν 
κράτος δέν ένδιεφέρετο μόνον διά τήν κατάπαυσιν τής εριδος των Όνο
ματολατρών εις τό "Αγιον Όρος.

Άλλ’ ας έπανέλθωμεν είς τήν μεταγωγήν των Όνοματολατρών εις τήν 
Ρωσίαν.

Ό αρχιεπίσκοπος Νίκων έπιστρέφων είς τήν Ρωσίαν διήλθεν έκ Κων
σταντινουπόλεως τήν 11 ηV Ιουλίου 1913, ένθα έγένετο δεκτός υπό του Οικου
μενικού Πατριάρχου Γερμανού Ε' καί «...άφηγήθη τά τής έν Άθιο έπισκέ- 
ψεως καί διαμονής αυτού, ύπέβαλε δέ, κατ’ άξίωσιν τής Α. Θ. Π(αναγιό- 
τητος), καί ιδιαιτέραν εκθεσιν»1.

Τά ρωσικά πολεμικά πλοία « Donee» καί «Herson», τά όποια μετέφερον 
τούς 833 Όνοματολάτρας μοναχούς τούς άπεβίβασαν είς τήν ’Οδησσόν. 
Έκείθεν οί δόκιμοι μοναχοί εστάλησαν είς τάς οικίας των, οί λοιποί είς 
διαφόρους μονάς καί μόνον έναντίον τεσσαράκοντα εξ αυτών άπηγγέλθη 
κατηγορία.

Τον φιλίστορα θά ένδιαφέρη καί ή πληροφορία τών ρωμαιοκαθολικών 
κύκλων τής Κωνσταντινουπόλεως, ότι ώρισμένοι μοναχοί (μεταξύ εκείνων 
είς τούς όποιους άπηγγέλθη κατηγορία), ήσαν πρφην έπαναστάται καί συμ- 
μετέσχον εις τήν στάσιν τού Potemkin τού έτους 1905. Γνωρίζομεν όμως 
ότι πολλάς φοράς οί ρωμαιοκαθολικοί, καί μάλιστα τού έτους 1913 είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, εβλεπον τά πράγματα μέ πολύ σκωπτικόν πνεύμα. Έξ 
άλλου καρυκεύουν μέ είρωνίαν τήν πληροφορίαν, όταν γράφουν ότι: «Il y avait 
d’ailleurs parmi eux une quinzaine d’individus qui avaient été antérieurement 
condamnés aux travaux forcés, dont huit pour avoir pris part à la révolte du 
cuirassé Potemkin, en 1905, ce qui en dit long sur le recrutement du monachisme 
oriental»1 2. Μήπως όμως τό επιχείρημα τούτο δέν θά τό έχρησιμοποίει ή 
’Επίσημος ’Εκκλησία τής Ρωσίας διά νά γνωρίση καί είς τούς έπικριτάς της 
τό ποιόν τών Όνοματολατρών; "Αλλωστε, οί ρωμαιοκαθολικοί κύκλοι δέν 
άναφέρουν τάς πηγάς των καί συμπεραίνομεν ότι πρόκειται περί αβασάνι
στων πληροφοριών, αί όποΐαι έξυπηρέτουν τούς σκοπούς τών Ρωμαιοκα
θολικών.

Ή άπόβασις τών Όνοματολατρών μοναχών είς τήν ’Οδησσόν προεκά- 
λεσε τήν εύλογον περιέργειαν τών κατοίκων τής πόλεως καί τήν μετ’ ολίγον

Afon i ego novoe politiceskoe i mezdunarodnoe polozenie, «Slavjanskie Izvestja», άριθ. 
11-13, 1913.

1. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 13 (1913), σ. 227.
2. J. Le co mb e, Les moines onomatolâtres, «Échos d’Orient», 1913, σ. 555.
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διάδοσιν τής έτεροδιδασκαλίας των Όνοματολατρών εις τήν περιοχήν τής 
Ρωσίας παρά τήν Μαύρην Θάλασσαν. Προεκλήθη μεγάλη άναταραχή όχι 
μόνον είς τούς θρησκευτικούς, αλλά καί τούς πολιτικούς κύκλους τής Κάτω 
Ρωσίας. Δύο επίσκοποι τής Κάτω Ρωσίας ήσαν Όνοματολάτραι, ό Έρμο- 
γένης καί ό Ηλιόδωρος. Ό καθηγητής όμως S. V. Troickij χαρακτηρίζει, 
ιδίως τόν δεύτερον, μέ τάς χειρίστας εκφράσεις1. Πολλοί ήσαν τής γνώμης 
ότι ή αποστολή μέ επικεφαλής τόν άρχιεπίσκοπον Νίκωνα, εις τό "Αγιον 
"Ορος ύπερέβη τήν δικαιοδοσίαν της ώς έκπροσώπου τής Ίεράς Συνόδου 
καί τής Κυβερνήσεως τής Ρωσίας1 2. Άπό τάς έκκλησιαστικάς ειδήσεις θρη
σκευτικού φύλλου των ’Αθηνών τής εποχής εκείνης πληροφορούμεθα, ότι 
«αί ρωσσικαί εφημερίδες γράφουσιν, ότι ή άποστολή του Ρώσσου ’Αρχιε
πισκόπου Νίκωνος είς "Αγιον Όρος δέν έπέτυχεν...»3.

Ή 'Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας δικαιολογεί τήν μεταγω
γήν τών Όνοματολατρών εκ τού 'Αγίου "Ορους εις τήν Ρωσίαν μέ τό επιχεί
ρημα, ότι τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον θά έπεδίωκε τήν έκδίωξιν τών 
αιρετικών έκ τού 'Αγίου "Ορους4. ’Αλλαχού μάλιστα ό S. V. Troickij άναφέ- 
ρει ότι τήν απειλήν ταύτην έκ μέρους τής 'Ιεράς Κοινότητος τήν ήκουσεν 
ή Ρωσική έν "Αθω ’Αποστολή μόλις άφίχθη. Έξ άλλου, συνεχίζει ό S. V. 
Troickij, συνεφώνει μέ τήν απειλήν καί ό Έλλην «επικεφαλής τών έν "Αθω 
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων Culakis (=Τσουλάκις ή Τσολάκις)»5. Είς τά 
ήδη όμως γνωστά καί δημοσιευθέντα έγγραφα ούδεμίαν τοιαύτης φύσεως 
πληροφορίαν συνηντήσαμεν. Τέλος, ή άπόφασις τής μεταγωγής τών Όνο
ματολατρών ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου δικαιολογείται μέ τήν άπειλήν, έκ μέ
ρους τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής 'Ιεράς Κοινότητος τού 'Αγίου 
"Ορους, έκδιώξεως πάντων τών Ρώσων μοναχών έκ τού 'Αγίου "Ορους6.

Άπό πλευράς Κανονικού καί ’Εκκλησιαστικού Δικαίου ή πράξις τής 
βιαίας μεταγωγής τών Ρώσων Όνοματολατρών μοναχών είς τά πάτρια ύπήρ-

1. S. V. Troickij, Ob Imenah Boziih, ε.ά., σ. 177.
2. J. Lecombe, Les moines onomatolâtres, ε.ά., σ. 555. Πρβλ. καί έπιστολήν τοϋ 

G. Lukijanov πρός τόν Ν. Harlamov, δημοσιευθεΐσαν είς τό περιοδικόν «Russkaja Ree», 
1913, άριθ. 2.266 ύπό τόν τίτλον «S. Afona». Πρβλ. καί Μοναχού Kliment, Imebozni- 
ceskij, bunt ili plody ucenia knigi «Na Gorah Kavkaza», S. Peterburg 1916, σ. 53-53, ένθα 
ό συγγραφεύς, άντι-Όνοματολάτρης, θέτει ύπό άμφισβήτησιν τήν άλήθειαν τού περιεχο
μένου τής έπιστολής τού G. Lukijanov.

3. «Ιερός Σύνδεσμος», άριθ. 197, 15 Ιουλίου 1913, σ. 16: «Ειδήσεις».
4. Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1913 goda, ε.ά., σ. (παραρτήματος) 

XVIII-XIX.
5. S. V. T r ο i c k i j, Ob Imenah Boziih, ε.ά., σ. 173.
6. Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1923 goda, έ.ά., σ. (παραρτήματος) 

XVIII-XIX. Πρβλ. καί I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, 6.ά., σ. 312-313.
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ξε σκανδαλώδης. Ή καταδίκη ή μή τής έτεροδιδασκαλίας άνήκεν εις τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχεϊον καί μόνον. Βεβαίως, ό απολογητής τοϋ Ρω
σικοί) κράτους θεολόγος καθηγητής S. V. Troickij καί ό απολογητής τής 
Ρωσικής Εκκλησίας άρχιεπίσκοπος Νίκων, έθεμελίωσαν πλεϊστα όσα επι
χειρήματα μεταξύ των όποιων καί, τό κυριώτερον, ότι δήθεν οί 'Έλληνες μετά 
τήν καταδίκην των Όνοματολατρών υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
θά προέβαινον εις τήν αποπομπήν εκ τοϋ "Αθω τόσον των Όνοματολατρών, 
όσον καί τών λοιπών Ρώσων μοναχών μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά καρπω- 
θοϋν τούς ρωσικούς θησαυρούς τής 'Αγιωνύμου Πολιτείας1. Ή άλήθεια 
ευρίσκεται μάλλον εις τό γεγονός, ότι ή Ρωσική Εκκλησία τής δευτέρας 
δεκαετίας τοϋ 20οϋ αίώνος ανέτοιμος νά αντιμετώπιση πνευματικόν 
καθαρώς πρόβλημα, ή, μή εχουσα τα απαραίτητα πλαίσια προς λύσιν εσω
τερικού πνευματικοΰ αύτής προβλήματος καί θελήσασα νά τό καταπνίξη 
manu militari, έφρόντισε διά νά διασκεδάση τούς έπικριτάς της, κυρίως Ρώ
σους, νά πλάση τόν μϋθον τής εκδιώξεως πάντων τών ρωσικής καταγωγής 
μοναχών έκ τοϋ Αγίου Όρους καί έφεϋρε τήν άρπαγήν, έκ μέρους τών Ελ
λήνων, τής μοναστικής περιουσίας τών Ρώσων.

Έκ μέρους τοϋ έλληνικοϋ θρησκευτικοϋ τύπου τής εποχής, δέν εύρομεν 
άπηχήσεις καί τυχόν άντιδράσεις διά τήν μεταγωγήν τών Όνοματολατρών. 
Ή «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» τής Κωνσταντινουπόλεως δέν αναφέρει 
καν ότι 833 μοναχοί Όνοματολάτραι μετήχθησαν εκ τοϋ 'Αγίου "Ορους 
εις τήν Ρωσίαν. Μάλλον κάποιος λόγος θά υπήρχε διά τήν σιωπήν ταύτην 
τοϋ Οικουμενικό ϋ Πατριαρχείου. "Αλλωστε, διά τόν αυτόν λόγον, είκάζο- 
μεν, ότι ό Π. Κομνηνός, ό ρωσομαθής καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής 
τής Χάλκης καί είς έκ τών καταδικασάντων τούς Όνοματολάτρας, δέν έδη- 
μοσίευσε τό σχετικόν σημείωμά του περί τών έν'Αγίω Όρει έρίδων τό 1913 
εις τήν «Εκκλησιαστικήν ’Αλήθειαν» τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλά είς 
τόν «Εκκλησιαστικόν Φάρον» τής ’Αλεξανδρείας1 2.

"Οσον άφορα είς τάς ’Αθήνας, μικράν μόνον πληροφορίαν συναντώ- 
μεν, είς τό περιοδικόν «Ιερός Σύνδεσμος»; «Μέ τήν σύλληψιν τών αιρετι
κών μοναχών έν 'Αγίφ Όρει ύπό τοϋ ρωσικοΰ στρατοΰ έπήλθε σχετική ήσυ- 
χία έν 'Αγίφ Όρει...»3.

Διά τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας τών Όνοματολατρών, μετά τήν

1. S. V. Troickij, Ob Imènah Boziih, ε.ά., σ. 173.
2. Π. Κ ο μ V η V ο ö, Ή έν 'Αγίω Όρει Θρησκευτική ερις, ε.ά.
3. «'Ιερός Σύνδεσμος», άριθ. 199, 15.8.1913, σ. 15: «ΕΙδήσεις». Έξ άλλου, περί άπο- 

καταστάσεως τής έν 'Αγίφ "Ορει τάξεως όμιλεϊ καί ό Ν. Π α π (α δ ό π ο υ λ ο ς), Πρωτο
πρεσβύτερος, είς άρθρον του : Όνοματολάτραι, είς τό ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευ- 
θερουδάκη, τ. 10 (1930), σ. 91.
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μεταγωγήν των έκ τοϋ 'Αγίου Όρους είς τήν Ρωσίαν, ή Ρωσική Εκκλησία 
άπεφάσισε τά κατωτέρω1: Να όνομάση τούς οπαδούς τής έτεροδιδασκαλίας 
Όνοματολάτρας (= έκ τοϋ ρωσικού: Imjabozniki). Νά πληροφορήση περί 
τής άποφάσεώς της το Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον καί νά ζητήση, όπως 
δικασθοϋν οί Όνοματολάτραι υπό τής Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ Εκκλησίας 
καί όπως έπιτραπή είς τήν Ρωσικήν Εκκλησίαν νά δεχθή εις τούς κόλπους 
της τούς μετανοοϋντας εκ των Όνοματολατρων. Έν αναμονή άπαντήσεως 
έκ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, νά έξετάση τούς φακέλλους των ταρα
χοποιών. Νά ύποσχεθή τήν συγγνώμην είς τούς μετανοοϋντας καί έπιστρέ- 
φοντας είς τούς κόλπους τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί νά έπιβάλη είς 
αυτούς δημοσίαν μετάνοιαν εις ρωσικάς μονάς. Τέλος, μετά τάς άποφάσεις, 
είς τό κείμενον έπισυνάπτεται ειδική ομολογία τήν όποιαν έπρεπε νά ύπο- 
γράψη ό Όνοματολάτρης μοναχός ό προσερχόμενος, μετά άπό μετάνοιαν, 
είς τούς κόλπους τής Ρωσικής ’Εκκλησίας. Είς τήν ειδικήν ομολογίαν 
καταδικάζονται τά δύο άντιπροσωπευτικά έργα των Όνοματολατρων τό 
«’Επί των Όρέων τοϋ Καυκάσου» τοϋ ίερομονάχου Τλαρίωνος καί ή «’Απο
λογία» τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic1 2.

Έπί τής άνωτέρω άποφάσεώς τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας, άπό 27 Αύ- 
γούστου 1913, ή οποία άπεστάλη μόνον τήν 28ην Νοεμβρίου 1913, ή ’Εκ
κλησία τής Κωνσταντινουπόλεως άπήντησε τήν 11 ην Δεκεμβρίου 1913 
διά των κάτωθι3: Ότι είς τήν Ρωσικήν ’Εκκλησίαν έπαφίεται πλέον ή τε
λική κρίσις έπί των Όνοματολατρων, καθώς καί ό τρόπος εισδοχής αυτών 
είς τούς κόλπους τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έφ’ όσον ευρίσκον- 
ται είς τήν Ρωσίαν. Ότι ή Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησία δέν 
δέχεται τοϋ λοιποϋ είς τό "Αγιον Όρος τούς μεταχθέντας πλέον είς τήν Ρω
σίαν μοναχούς, είτε μετενόησαν είτε παρέμειναν είς τήν έτεροδιδασκαλίαν 
των. "Οτι οί έναπομείναντες είς τό "Αγιον Όρος Όνοματολάτραι καί έξα- 
κολουθοΰντες νά διαδίδουν τήν έτεροδιδασκαλίαν των υπάγονται, καί ώς

1. Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1913 goda, ε.ά., σ. (παραρτήματος) 
XVM-XXI1I.

2. Έν τφ μεταξύ ό S. V. T r ο ί c k ί j, Ob Imenah Boziih, ë.à., σ. 56-58, άποκαλεϊ τούς 
Όνοματολάτρας: Εύνομιανούς (παραπέμπων μάλιστα είς τήν φράσιν τοϋ Αγίου Γρηγο- 
ρίου Νύσσης: «Κατά Εύνόμιον»: «Φανερώς είδωλοποιοϋντες εαυτών τήν υπόνοιαν... ώς 
αυτήν ούσαν Θεόν...»). Άλλ’οί καθηγηταϊ τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης είς τήν 
μνημ. γνωμοδότησίν των ύπεστήριξαν, ότι τά συγγράματα των Όνοματολατρων «...παρά 
πάσαν αύτών αρνησιν όζουσι πανθεϊσμού» (βλ. Γνωμοδότησις κ.λ., «Εκκλησιαστική 
Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 124). Ή ρευστότης των κατηγοριών καί ή μή συμφωνία αύτών, 
νομίζομεν ότι άποδεικνύει καί τό έσπευσμένον τής καταδίκης. .

3. Τό πλήρες κείμενον τής άπαντήσεως τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας προς 
τήν Εκκλησίαν τής Ρωσίας βλ. είς «Εκκλησιαστικήν ’Αλήθειαν», τ. 33 (1913), σ. 445-446.
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προς τήν καταδίκην των έκ μέρους τής Εκκλησίας, εις τήν δικαιοδοσίαν 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έφ’δσον παραμένουν εις τό 
"Αγιον ’Όρο ς. "Οτι τούς μή μετανοοΰντας Όνοματολάτρας, έκ των 
ευρισκομένων εις τήν Ρωσίαν, ή Ρωσική Εκκλησία δύναται νά έξορίση εκ 
των 'Ιερών Μονών προς άναχαίτησιν των ταραχών.

Οί Ρωμαιοκαθολικοί κύκλοι τής Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζοντες 
τήν εποχήν εκείνην τήν άρνησιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τήν 
Εκκλησίαν τής Ρωσίας, ώς προς τήν έπάνοδον των μεταφερθέντων είς τήν 
Ρωσίαν Όνοματολατρων μονάχων, έγραψαν ότι έπήλθε, έκ τής άπαντήσεως 
τής Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, κρίσις εις τάς σχέσεις των δύο 
Εκκλησιών1.

Π pò τού τέλους τής πρώτης φάσεως των έρίδων είναι έπάναγκες νά άνα- 
φέρωμεν, ότι τα γεγονότα είς τό "Αγιον Όρος κατά τό 1913 εδωκαν αφορμήν 
είς τήν εκδοσιν απειραρίθμων φυλλαδίων, κυρίως κατά των Όνοματολατρών1 2. 
Ό καθηγητής S. V. Troickij όμως, κατήγορων τούς Όνοματολάτρας διά

1. J. L. (ecorab e), Les moines onomatolâtres, «Échos d’Orient», 1914, σ. 265' «Cette 
réponse a produit une certaine tendon entre les deux «Églises soeurs», bien que les journaux 
officieux du Phanar prétendent qu’il n’en est rien, et que la question est traitée de part et 
d’autre avec la plus grande cordialité».

2. S. V. T r o i c k i j, (Κατά τών Όνοματολατρων), Afonskaja smuta, «Cerkovnye Ven- 
domosti», τ. 20 (1913) (παράρτημα), σ. 882-909. Μονάχου Palio mi j (P a v 1 o v s k i j), 
(κατά των Όνοματολατρων), Istorija Afonskoj smuty ili imjabozeskoj eresi, Sankt Peter
burg 1914. Ίερομονάχου Panteleimon (U spenskij), (Κατά των Όνοματολατρών), 
V zascitu zemnogo udela Boziej Materi - Sv. Gory Afonskoj, «Hristianin», τ. 11 (1913) καί 
άνάτυπον Odessa 1914. Ή ιδία έκδοσις Samordino 1914. Μονάχου Kliment, (Κατά 
τών Όνοματολατρων), Imjabozniceskij bunt ili plody ucenija knigi «Na Gorah Kavkaza», 
«Istoriceskij Vestnik», τ. 3 (1916), σ. 752-785, καί Ιδιαιτέρα έκδοσις: Sankt Peterburg 1916, 
σ. 56. E. K ο s v i n c e v, Cemyj bunt. Stranicki iz istorii Afonskoj Smuty, «Istoriceskij Vejs- 
tnik», τ. 1 (1915), σ. 139-156. (Ό συγγραφεύς είναι δημοσιογράφος καί φροντίζει νά μή 
λάβη θέσιν). Ίερέως Η. Grigorovic, Imja Bozie. Po povodu sovremenih Afonskih spo- 
rov, Sankt Peterburg 1913, σ. 33. (Ό συγγραφεύς θέλει νά μείνη ούδέτερος, άλλά δέν τό 
κατορθώνει, διότι κλείνει προς τούς άντι-Όνοματολάτρας). Pravda ο Sobytiah proizsedsih 
v pervoe polugodie 1913 goda v Pantelejmonovskom monastyre, «Έξεδόθη ύπό τού Ηγου
μένου καί τών άδελφών τής έν "Αθω Μονής τού Άγιου Παντελεήμονος» (Κατά τών Όνο
ματολατρών), Moskva 1913. Sbomik dokumentov, otnosjascihsja k Afonskoj imjaboüniceskoj 
smute, Sankt Peterburg 1916. «Έκδοσις τής (μοναρχικής) έφημερίδος «Svet» (I. S mo 1 i- 
t s c h, Le Mont Athos et la Russie, έ.ά., σ. 312). Ή έκδοσις έγένετο ύπό τών μοναρχικών, 
όχι διότι ύπεστήριζον ή ήθελον νά ύποστηρίξουν τούς Όνοματολάτρας, αλλά διότι ήσαν 
πολέμιοι τής πολιτικής τής Ίεράς Συνόδου τής’Εκκλησίας τής Ρωσίας. (I. S mo lits ch, 
έ.ά. σ. 311). Τό τελευταΐον έργον θεωρείται ύπό πολλών ώς βασικόν διά τήν συγγραφήν 
τής Ιστορίας τών γεγονότων. Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν, δεδομένου ότι 
συνετάγη περισσότερον έκ σκωπτικού πνεύματος προς τήν ’Εκκλησίαν καί όχι λόγψ ύπο- 
στηρίξεως τών Όνοματολατρών.
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τον έκδοτικόν των όργασμόν, ιδίως διά τής ’Αδελφότητος των «Ό ’Αρχάγ
γελος Μιχαήλ» θά άναφέρη ότι οί Όνοματολάτραι έδέχοντο είς τό "Αγιον 
’Όρος χρήματα καί «...εξ άναξίων χειρων έκ τής Ρωσίας...»1.

Β'

Είς τό δεύτερον μέρος τής μελέτης, ώς άναφέραμεν, θά έξετάσωμεν τήν 
μεταφοράν τής έτεροδιδασκαλίας έκ του Αγίου ’Όρους είς τήν Ρωσίαν καί 
τα έν αύτή γεγονότα.

Είναι βεβαίως άληθές, ότι ή έτεροδιδασκαλία δέν ήλθεν έκ τοϋ Καυκά- 
σου είς τό Άγιον Όρος διά τοϋ άναφερθέντος βιβλίου τοϋ ίερομονάχου 
'Ιλαρίωνος, άλλ’ άπλώς διά τής έλεύσεώς της είς τό Άγιον Όρος ή έτερο- 
διδασκαλία άνεπτύχθη ετι περισσότερον (καί διά τής συμβολής τοϋ ίερο
μονάχου Αντωνίου Bulatovic). Είς τήν Κάτω Ρωσίαν ή έτεροδιδασκαλία 
πάντοτε ύφίστατο1 2. Ό S. V. Troickij άναφέρει ένδεικτικώς, ότι εις τά μονα
στικά κέντρα τής Ρωσίας, τήν Λαύραν τοϋ Κιέβου καί τήν έρημον τοϋ Σα- 
ρώφ, ύπήρχσν πολλοί Όνοματολάτραι μέ δράσιν3. Ό αυτός συγγραφεύς 
υπογραμμίζει ότι, καίτοι προ τής μεταβάσεως τής αποστολής μέ έπικεφαλής 
τόν άρχιεπίσκοπον Νίκωνα είς τό Άγιον Όρος οί Όνοματολάτραι ήσαν 
τά ®/4 των έν τφ Άθω ευρισκομένων Ρώσων μοναχών, έν τούτοις, μετά τήν 
πειθώ των έκπροσώπων τής Ρωσικής ’Εκκλησίας καί τής Ρωσικής Κυβερνή- 
σεως, έμειώθησαν είς τό 1/4. Παρά ταΰτα όμως, διερωτδται μήπως «ή είρή- 
νευσις τοϋ Άθω έξηγοράσθη μέ μέγα τίμημα» έκ τοϋ γεγονότος, ότι θά άνα- 
πτυχθή άργότερον ή έτεροδιδασκαλία, έκ των μεταφερθέντων μοναχών, 
έτι περισσότερον είς τήν Ρωσίαν. Καί είναι τής γνώμης ό θεολόγος καθη
γητής, ότι έάν παρέμενον οί Όνοματολάτραι είς τό Άγιον Όρος θά έσκαν- 
δάλιζον περισσότερον τό πλήρωμα τής Εκκλησίας τής Ρωσίας, δι’ ό καί με- 
τήχθησαν είς τήν Ρωσίαν4. Πάντοτε κατά τόν S.V. Troickij, είς τήν δευτέραν 
φάσιν τών γεγονότων καί είς τήν Ρωσίαν, τούς Όνοματολάτρας ύπεστήριξαν 
τόσον ή άριστερά όσον καί ή δεξιά παράταξις, διά τών έφημερίδων των. Καί 
ή μέν άριστερά παράταξις τούς ύπεστήριξε, κατά τόν S. V. Troickij, διότι

1. S. V. Tr ο i c k i j, Ob Imenah Boziih, ε.ά., σ. 173.
2. Πρβλ. καί Opredelenie Svjatejsago Synoda ot 27 Avgusta 1913 goda, ε.ά., σ. (πα

ραρτήματος) XVIII.
3. S. V. Troickij, Ob Imenah Boziih, ε.ά., σ. 179.
4. S. V. Troickij, Ob Imenah Boziih, έ.ά., σ. 172. Άλλ’ώς θά παρατηρήση ό έρευ- 

νητής, ό S. V. Troickij (πρβλ. καί άνωτέρω σ. 139) άνέφερεν, ότι οί Όνοματολάτραι με- 
τήχθησαν είς τήν Ρωσίαν μέ τόν σκοπόν όπως τό Ρωσικόν Κράτος έν συνεργασία μετά 
τής Ρωσικής ’Εκκλησίας προλάβη τούς Έλληνας πριν ή κατορθώσουν οί τελευταίοι να 
έκδιώξουν έκ τού Άθω πάντας τούς ρωσικής καταγωγής μοναχούς καί καρπωθοϋν τούς 
ρωσικούς θησαυρούς!...
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είχεν τήν γνώμην οτι άπέτυχε εις τήν έπανάστασιν τοϋ 1905 εις τήν Ρωσίαν, 
καί διότι δέν ύπεστηρίχθη ύπό τής Εκκλησίας· καί τώρα μέ τούς Όνομα
τολάτρας εύρε τήν εύκαιρίαν νά προσεταιρισθή καί μέρος τοϋ θρησκευτι
κού στοιχείου τοϋ ρωσικού λαοϋ. Ή δέ δεξιά παράταξις, άδιαφοροϋσα διά 
βασικά θέματα τής Εκκλησίας, τά όποια άφοροϋν καί τό Κράτος, καί διότι 
δέν ήτο καλώς πληροφορημένη διά τά γεγονότα, έφ’ όσον ήτο πτωχοτέρα 
εις άνταποκρίσεις καί έχρησιμοποίει πάντοτε πληροφορίας άριστερών άντα- 
ποκριτών. Τέλος, διότι άμφότεραι αί παρατάξεις έπεσαν θύματα τής (οργανω
μένης υπό τών Όνοματολατρών προπαγάνδας, διά τών φυλλαδίων τά όποια 
έκυκλοφόρουν εις μεγάλον αριθμόν1.

Βεβαίως, δέν άφίστανται τής αλήθειας αί ώς άνω πληροφορίαι τοϋ S. 
V. Troickij. Τήν μεγαλυτέραν όμως όποστήριξιν εύρον οί Όνοματολάτραι 
ύπό τής «Θρησκευτικής καί Φιλοσοφικής Εταιρείας»1 2 τής Πετρουπόλεως, 
διά τής όποιας οί Όνοματολάτραι έξέδωκαν πολλά φυλλάδια ύπέρ τών άπό- 
ψεών των.

Εϊδομεν ότι ό ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic, έλθών εις τήν Ρωσίαν 
τόν Φεβρουάριον τοϋ έτους 1913 άφιερώθη εις τήν διάδοσιν τής έτεροδιδα- 
σκαλίας καί κατώρθωσε νά προσελκύση μέ τό μέρος τών Όνοματολατρών 
πολλά μέλη τής ρωσικής πνευματικής σκέψεως. Μεταξύ αύτών σημειοϋμεν, 
πλήν τοϋ καθηγητοΰ τής Θεολογικής Σχολής τής Μόσχας Μ. D. Muretov, 
τόν όποιον άνεφέραμεν, τόν ιερέα καί καθηγητήν Παΰλον Φλορένσκι, τόν 
πρίγκιπα Εύγένιον Τρουμπενσκόϊ, τόν Σέργιον Μπουλγάκωφ, τόν Νικόλαον 
Μπερντιάγιεφ κ.ά.

Ή ύποστήριξις τής οποίας ετυχον οί Όνοματολάτραι, τόσον έκ τής 
Μόσχας όσον καί έκ τής Πετρουπόλεως, έπέφερε σοβαρόν πλήγμα κατά 
τής πολιτικής τής Τέρας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας καί τελικώς 
τήν έξηνάγκασε, έκ τών πραγμάτων, νά άναθεωρήση τάς άποφάσεις της καί 
νά κρίνη τελικώς μέ ήπιώτερον κριτικόν πνεΰμα τούς Όνοματολάτρας. ’Εάν 
τό 1917-1918 ή Σύνοδος τής Ρωσικής ’Εκκλησίας δέν διεκόπτετο ύπό τής 
Κομμουνιστικής Έπαναστάσεως τών Μπολσεβίκων, τότε οί Όνομα- 
τολάτραι θά έτύγχανον μερικής καί ίσως καί τε
λικής άποκαταστάσεως.

Άλλ’ ίδωμεν τά γεγονότα εις τήν Ρωσίαν άπό τούς πρώτους μήνας τοϋ 
έτους 1914. Τήν 5ην Φεβρουάριου 1914 ό ιερομόναχος’Αντώνιος Bulatovic 
υπέβαλε προς τήν Τέραν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας μακροσκελές

1. S. V. T r ο i c k i j, αυτόθι, σ. 177. Έξ άλλου τά περί συμπάθειας τών Όνοματολα
τρών έκ μέρους τού τύπου τής άριστεράς καί τής δεξιάς παρατάξεως είς τήν Ρωσίαν πλη- 
ροφορούμεθα καί έκ τού κατά τών Όνοματολατρών έργου: Pravda ο sobytiah, έ.ά., σ. 6.

2. «Religiosno-Filosofskoe Obscestvo».
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όπόμνημα1, διά του οποίου έζήτει, «έν όνόματι τής άντικειμενικότητος καί 
τής δικαιοσύνης», όπως έξετασθή λεπτομερώς το περιεχόμενον τής διδα
σκαλίας των Όνοματολατρών καί ή κατηγορία ή εναντίον των έκτοξευθεΐσα 
εκ μέρους τοϋ αρχιεπισκόπου ’Αντωνίου Hrapovickij, ότι ήσαν αιρετικοί. Το 
υπόμνημα τοϋ Bulatovic είχε συνημμένα καί τά κάτωθι έγγραφα:

α. «Καταγωγή τής Διδασκαλίας»: Ό Bulatovic, καίτοι δέν υπογράφει 
εις τό κείμενον, εφρόντισε νά άποδείξη, ότι ή διδασκαλία των Όνοματολα
τρών έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν θεολογίαν Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου. 
Ύπεστήριξε, μάλιστα, ότι οί κατήγοροι τών Όνοματολατρών ή έχρησιμο- 
ποίουν κατά τήν κριτικήν των ανεπιτυχείς μεταφράσεις εις τήν ρωσικήν 
γλώσσαν τών έργων Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου ή εδωκαν καί λελανθασμένας 
παραπομπάς.

β. «Άντίρρησις τών 'Ομολογητών μοναχών τοϋ ”Αθω», δηλ. τών Όνο
ματολατρών μοναχών. Τό περιεχόμενον άνεφέρετο έναντίον τοϋ αρχιεπι
σκόπου Νίκωνος, ό όποιος εις τό 'Άγιον Όρος, κατά τάς συζητήσεις μέ 
τούς μοναχούς, ήτο τής γνώμης ότι οί Όνοματολάτραι ήσαν αιρετικοί.

γ. «Άντίρρησις τών μοναχών τοϋ Άθω». Τό περιεχόμενον άνεφέρετο 
έναντίον τής έγκυκλίου τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας 
υπό ήμερομηνίαν 18ης Μαΐου 1913 καί έναντίον άρθρου τοϋ αρχιεπισκόπου 
Αντωνίου Hrapovickij1 2. Εις τά ανωτέρω άναφερθέντα έργα ό έρευνητής θά 
παρετήρει, ότι ύπό τών Όνοματολατρών έγένετο χρήσις πολλών φράσεων 
τοϋ πρωθιερέως Τωάννου τής Κροστάνδης, ιδίως έκ τοϋ έργου του «Ή ζωή 
μου έν Χριστώ»3, έκ τοϋ όποιου ελαβον συγγενείς φράσεις προς τόν όρον 
τόν όποιον έχρησιμοποίουν «Τό όνομα τοϋ Θεοϋ είναι Αυτός ό Θεός»4.

1. I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, έ.ά., σ. 314.
2. ’Αρχιεπισκόπου ’Αντωνίου Hrapovickij, Ο novom lzeucenii, obogotvorja- 

juscem imena i ob Apologii Antonija Bulatovica, «Cerkovnye Vedomosti», τ. 20 (1913), σ. 
(παραρτήματος) 869-882.

3. Ό πλήρης τίτλος τοϋ έργου: Protoierej ο. loan, Polnoe sobranie socinenij, t. V. Moja 
zizn vo Hriste, έκδ. 1892. Είς τήν έλληνικήν γλώσσαν είναι γνωστόν: Ίωάννου Κρο- 
σ τ ά V δ η ς, Ή έν Χριστώ ζωή, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άγγλικοϋ Μιχαήλ Κωνσταντι- 
νίδου, άρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής, εκδοσις δ', Άθήναι («’Αστήρ») 
(«1955»), Βιογραφικά στοιχεία περί τοϋ Πρωθιερέως Ίωάννου τής Κροστάνδης βλ. G. Ρ. 
Fedotov, A Treasury of Russian Spirituality, New York 1948, σ. 346 κ.έ.

4. Ή φράσις τοϋ Πρωθιερέως Ίωάννου τής Κροστάνδης είναι ή έξής: «Imja Bozie est 
Bog», δηλ. «Τό όνομα τοϋ Θεοϋ είναι Θεός». Είς τήν έλληνικήν ή μετάφρασις τοϋ χωρίου 
εχει ώς έξής: «Όταν προφέρης κατά μάνας, έν τή καρδίμ σου, τό όνομα τοϋ Θεοϋ, τοϋ Κυ
ρίου, τής Παναγίας Τριάδος, τοϋ Θεοϋ Κυρίου Σαβαώθ ή τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, είς τό όνο
μα τοϋτο έχεις όλον τόν Κύριον μέ τό άπειρόν Του έλεος, τήν άπεριόριστον σοφίαν, τό 
απρόσιτόν Του φώς, τήν παντοδυναμίαν καί τό άναλλοίωτόν Του. Προσέγγισον τάς σκέ
ψεις σου καί τήν καρδίαν σου είς τοϋτο τό Θειον όνομα, τό Όποιον τά πάντα έδημιούργησε,

ίο
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Έξ άλλου, οί Όνοματολάτραι διά νά υποστηρίξουν τάς θέσεις των 
προέβησαν εις εκδόσεις πολλών έργων, ένθα παρουσίασαν διαφόρους πτυ- 
χάς τής διδασκαλίας των. Έξ αύτών άναφέρομεν τά σπουδαιότερα παραλεί- 
ποντες τα φυλλάδια1. Παραλλήλως δέ εχομεν νά σημειώσωμεν καί έργα των 
άντι-Όνοματολατρων1 2 3 4 5 6. Τέλος, διά τήν ιστορίαν του θέματος σημειοδμεν,

συντηρεί καί κυβερνά, μέ φόβον Θεοϋ, καί με πίστιν καί άγάπην. ’Ιδού διατί ή έντολή του 
Θεού αύστηρώς άπαγορεύει νά μεταχειριζώμεθα έπί ματαίφ τού Θεοϋ τό όνομα" διότι τό 
όνομά Του είναι Αύτός ό "Ιδιος, είς Θεός εις τρία πρόσωπα, εν Όν, τό 
Όποιον αντιπροσωπεύεται καί περιλαμβάνεται εις μίαν μόνον λέξιν, μολονότι δέν πε
ριορίζεται ούτε άπό τό όνομα αυτό, ούτε άπό άλλο τι, τό όποιον ύπάρχει».

Βλ. Ίωάννου, Πρωθιερέως της Κροστάνδης, Ήέν Χριστώ Ζωή, κατά 
μετάφρασιν Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, ε.ά., σ. 14-15.

1. Μοναχού Pavel Kusmarcev, Mysli otcev Cerkvi o pocitanii Imeni Bozijago. 
Materialy k vyjasneniju Afonskago bogosl. spora, Sankt Peterburg 1914. Imjaslavie. Bogo- 
slovskie materialy k dogmaticeskom sporu ob imeni Boziim po dokumentam imjaslavcev, 
Sankt Peterburg 1914, σ. 188. (Συντάκτης τού έργου ό 'Ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic). 
Sv. mucenik lustin ob imenah Boziih, Sankt Peterburg 1914.

2. Τό κυριώτερον εργον κατά τών Όνοματολατρών, τό όποιον πολλάκις έκφεύγει τής 
άντικειμενικότητος, είναι τό άναφερθέν ήδη τού θεολόγου καθηγητοΰ S. V. T r ο i c k i j, 
Ob Imenah Boziih i imjaboznikah, Sankt Peterburg 1914. ’Ιδού τά περιεχόμενα τού βασικού
έργου τών άντι-όνοματολατρικών θέσεων:
1. Είσαγωγή σ. Ill - V
2. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Ή διδασκαλία τού 'Αγ. Γρηγορίου Νύσσης περί τών

’Ονομάτων τού Θεού καί τών Όνοματολατρών 1-151
Κεφ. 1: Ή διδασκαλία τού 'Αγ. Γρηγορίου Νύσσης περί τών ’Ονομάτων 

γενικώς 1-16
Κεφ. 2: Ή διδασκαλία τού 'Αγ. Γρηγορίου Νύσσης περί τών ’Ονομάτων 

τού Θεού είδικώς 17-46
Κεφ. 3: Ή διδασκαλία περί τών ’Ονομάτων υπό τών Όνοματολατρών 47 - 54 
Κεφ. 4: Ή διδασκαλία τών Όνοματολατρών περί τών ’Ονομάτων τού Θεού 

καί άνάλυσις αύτής 55-151
3. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 'Υπήρξεν Όνοματολάτρης ό π. ’Ιωάννης τής

Κροστάνδης; 152 - 171
4. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Ή διαμάχη μέ τά γεγονότα τού "Αθω (1913) 172 - 179
5. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Οί καλύπτοντες τούς Όνοματολάτρας (άπάντησις

είς τόν Σ. Μπουλγάκωφ) 180 - 200
6. Παράρτημα: ’Επίσημα κείμενα καί άποφάσεις τής 'Ελληνικής καί τής

Ρωσικής ’Εκκλησίας I - XXVI
Ό S. V. T r ο i c k i j άλλωστε έγραψε καί τά έξής έργα, τά όποια προέρχονται έξ ανα

τυπώσεων κεφαλαίων τού πρώτου μέρους τής ώς άνω έργασίας: α) Ucenie Sv. Grigorija 
Nisskago ob imenah Boziih i «Otnositel’noe poklonenie» Sankt Peterburg 1914. ß) Kak 
ucat ob imenah Boziih Imjabozniki i kak ucit o sem Sv. Cerkov, Odessa 1914. γ) Ucenie 
Afonskih Imjaboznikov i ego razbor, Sankt Peterburg 1914. (Πρόκειται άκριβώς περί τού 4ου 
κεφ. τού πρώτου μέρους τής έργασίας του Ob Imenah Boziih, έ.ά.). δ) Novoe ispovedanie
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δτν πολλά έργα άμφοτέρων των παρατάξεων, πολεμικού χαρακτήρος καί ήσ- 
σονος σημασίας πλήν διαφωτίζοντα τάς θέσεις των, έδημοσιεύθησαν εις τό 
περιοδικόν Russkij Inok του έτους 1912 κ.έ. Πολλά όμως φυλλάδια είναι 
επανεκδόσεις έτέρων φυλλαδίων κυκλοφορηθέντων προηγουμένως εις τό 
"Αγιον "Ορος1 υπό άμφοτέρων των παρατάξεων. 'Υπάρχουν βεβαίως καί χει
ρόγραφα1 2 άνέκδοτα.

Οί Όνοματολάτραι εις τά έγγραφά των προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκ
κλησίας τής Ρωσίας έχρησιμοποίουν πολλάκις τραχείαν γλώσσαν. Μέ τά 
έγγραφα καί τό ύπόμνημα τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic υπεβλήθη 
καί υπό 300 μεταφερθέντων Όνοματολατρών μοναχών έτερον ύπόμνημα, 
ύπό τόν τίτλον «'Ομολογία πίστεως των Όνοματοδόξων Άθωϊτών μοναχών». 
Τό κείμενον περιέχει δώδεκα συντόμους ομολογίας καί έβεβαίωνε τήν ’Εκ
κλησίαν τής Ρωσίας, οτι τά φρονήματα τών ύπογραψάντων τό ύπόμνημα

Imjaboznikov, Sankt Peterburg 1915. ε) Novaja pozicija o. Antonija Bulatovica, Sankt 
Peterburg 1915.

’Αλλά κατά των Όνοματολατρών δέν έγραψεν μόνον ό καθηγητής S. V. Troickij. Ό 
’Αρχιεπίσκοπος ’Αντώνιος Hrapovickij, έκτος τών όσων άναφέραμεν, εγραψεν 
είσέτι: Svjatoe Pravoslavie i imjabozniceskaja eres, Harkov 1913, σ. 278+42. Τό έργον είχε 
τουλάχιστον τρεις έπανεκδόσεις. Εις τήν Δυτικήν Ευρώπην είναι γνωστή κυρίως ή γενο- 
μένη εις τό Harkov τό έτος 1916 έκδοσις.

Τέλος, κατά τών Όνοματολατρών έγραψε καί ό αρχιεπίσκοπος Νίκων Rozde- 
s t r e n s k i j: Τό άναφερθέν ήδη άρθρον του: Velikoe iskusenie okolo imeni Bozija (δημο- 
σιευθέν εις τό περιοδικόν «Cerkovnoe Vedomosti», τ. 20(1913) σ. παραρτήματος, 853-869) 
καί τό: Plody velikogo iskusenija okolo imeni Bozija (αύτόθι, 34, σ. παραρτήματος 1.504- 
1.521), έπανεδημοσιεύθησαν υπό τόν νέον τίτλον: Imebozniki. Velikoe iskusemie okolo 
svjatejsago imeni Bozija i plodu ego, Sergieva Lavra 1914.

1. Ό Π. K ο μ V η v ό ς, εις τό μνημ. έ.ά. άρθρον του, άναφέρει έν μεταφράσει τό πε- 
ριεχόμενον φυλλαδίων κυρίως κατά τών Όνοματολατρών.

2. Είς τό μνημ. εργον τοϋ ίερέως Η. Grigorovic (έ.ά., σ. 5-6, βιβλιογραφία), 
άναφέρονται άνέκδοτοι έπιστολαί καί κείμενα άμφοτέρων τών παρατάξεων. ’Ασφαλώς 
ύπάρχουν άνέκδοτα κείμενα (έλληνιστί καί ρωσιστί) καθώς καί διάφορα έγγραφα σχετικώς 
τόσον μέ τά γεγονότα τοϋ έτους 1913, όσον καί μέ τό περιεχόμενον τών θέσεων άμφοτέρων 
τών παρατάξεων.

Ό καθηγητής κ. Άντώνιος-Αΐμίλιος Ν. Ταχιάος μοί έγνώρισεν ότι τόν ’Ιούλιον τοϋ 
έτους 1961 άνεζήτησε τό χφ: «Οί όνοματοθεϊσταί Ρώσσοι έν Άγίω Όρει καί αί κατ’ αύ- 
τών ένέργειαι τής Μεγ. Εκκλησίας καί τής Ίεράς Κοινότητος τοϋ Άθω έν συνεννοήσει 
μετά τής Ρωσικής Κυβερνήσεως. Άπασα ή διεξαχθεΐσα άλληλογραφία καί αί έπίσημοι 
έκθέσεις συλλεγεϊσαι ύπό τοϋ έν ίερομονάχοις Ίωάσαφ Ίωασαφαίων πάση σπουδή καί 
έπιμελείμ κατά τό έτος 1914». (Βλ. Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Κατά
λογος τών κωδίκων τής καλύβης Ίωασαφαίων καί δέκα καλυβών τής Ίεράς Σκήτης Καυ- 
σοκαλυβίων, Paris-Chennevières s/Mame 1930, σ. 81, χφ. ύπ’ άριθ. 151. 65 τοϋ 20οϋ αίώνος), 
άλλά τό χφ. τοϋτο δέν άνευρέθη. Εύχαριστώ τόν κ. Ταχιάον καί έκ τής θέσεως ταύτης διά 
τήν πληροφορίαν.
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είναι σύμφωνα μέ τούς ορούς τής πίστεως τής ’Ορθοδόξου διδασκαλίας. 
Οί 300 Όνοματολάτραι έζήτουν άπό τήν Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας 
τής Ρωσίας νά έπανεξετάση τάς θέσεις της, κυρίως τάς έκτεθείσας εις τήν 
μνημονευθεΐσαν έγκύκλιον τής 18ης Μαιου 1913, προ τής υπό τής Συνόδου 
συνθέσεως άρμοδίου δικαστηρίου προς έκδίκασιν των Όνοματολατρών, ως 
είχεν άγγελθή. Έπί πλέον, ή Ρωσική Εκκλησία έπρεπε, κατά τούς Όνομα
τολάτρας, νά συμφωνήση μέ τήν διδασκαλίαν των Πατέρων έπί των ονο
μάτων τού Θεού, διότι άλλως, έγραφον, «...ή διαφωνία έπί θεολογικών θέ
σεων τής Συνόδου μέ τήν διδασκαλίαν των Πατέρων τής Εκκλησίας, δεν 
μάς έπιτρέπει νά δεχθώμεν τήν κλήσιν ενώπιον τοϋ Εκκλησιαστικού δικα
στηρίου καί νά ύποταγώμεν είς τήν άπόφασίν του...»1.

Έν τφ μεταξύ ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ρωσίας προβαίνει 
είς τήν διοργάνωσιν άρμοδίου έκκλησίαστικοΰ δικαστηρίου καί δεν άπαντά 
εις τούς Όνοματολάτρας. ΔΓ άποφάσεώς της πλέον, ή όποία έπεκυρώθη 
δι’ αύτοκρατορικής έγκρίσεως τήν 20ήν Φεβρουάριου 1914, άνέθεσε τό 
ζήτημα των Όνοματολατρών είς τό έν Μόσχα Συνοδικόν Γραφείον, είς τό 
όποιον όίρισε καί τα έξής1 2:

α. Νά προσκαλέση 25 πρόσωπα, τούς άρχηγέτας τών Όνοματολατρών 
καί, μετά άπό σχετικήν νουθεσίαν, νά λάβη άνάλογον περί ένός έκάστου 
άπόφασίν καί νά ύποβάλη τά πορίσματά του εις έπικύρωσιν τής 'Ιερός Συ
νόδου.

β. Εις τό Συνοδικόν Γραφείον νά άποσπαθούν ώς έκτακτα μέλη διά τήν 
ύπόθεσίν τών Όνοματολατρών οί Βικάριοι έπίσκοποι του μητροπολίτου 
Μόσχας ’Αναστάσιος, Θεόδωρος καί Μόδεστος, ό ήγούμενος τής Λαύρας 
τοϋ 'Αγίου Σέργιου Τωβίας καί ό ήγούμενος τής Μονής τών Θαυμάτων Αρ
σένιος, καί

γ. Τό Συνοδικόν Γραφείον νά προσκαλέση γνωστούς διάτόν βίον των 
γέροντας μοναχούς, οί όποιοι προ τής δίκης τών Όνοματολατρών, θά έφρόν- 
τιζον νά τούς πείσουν όπως μετανοήσουν.

Ή μή έγκαιρος άπάντησις τής Ίεράς Συνόδου, κατά τούς Όνοματολά
τρας, καί τό γεγονός ότι δέν ελαβεν αυτή δογματικήν θέσιν είς τό ζήτημα 
τών Όνοματολατρών, προύκάλεσε σχίσμα μεταξύ τών Όνοματολατρών. 
Όμάς φανατικών υπό τόν ιερομόναχον ’Αντώνιον Bulatovic καί 11 άλλους 
μοναχούς άπηύθυναν, τήν 11ην ’Απριλίου 1914, αύστηρόν έγγραφον προς 
τήν 'Ιεράν Σύνοδον καί έδήλωσαν, ότι ή όμάς αδτη «...διακόπτει πάσαν πνευ
ματικήν έπικοινωνίαν μετά τής Παν-ρωσικής Συνόδου καί όλων όσων έδέ- 
χοντο τάς άπόψεις της, καί τοϋτο μέχρι τής διορθώσεως τών λαθών (υπό

1. Πρβλ. Imjaslavie. Bogoslovskie materialy k dogmaticeskom sporu, ε.ά., σ. 154-155.
2. Πρβλ. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 34 (1914), σ. 119.
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τής Εκκλησίας) καί τής άναγνωρίσεως τής θεότητος τοϋ όνόματος τοϋ 
Θεοϋ, συμφώνως προς τήν Μεγάλην Κατήχησιν των 'Αγίων Πατέρων»1. 
Πολλά έγγραφα τής εποχής (ανοιξις 1914) παρέμειναν είς τα ρωσικά άρχεΐα 
καί δεν είδον ποτέ μέχρι σήμερον τό φως τής δημοσιότητος.

Τά γεγονότα άπησχόλησαν πολλά πρόσωπα. Ή Δούμα (Βουλή), αφιέ
ρωσε καί συνεδρίασης τήν 12ην Μαρτίου 1914, διά τάς σχέσεις τής Εκκλη
σίας μέ τούς Όνοματολάτρας. Όμάς έκ 30 βουλευτών κατέθεσε έπερώτησιν 
άφορώσαν είς τόν Αυτοκρατορικόν Επίτροπον παρά τή Ιερά Συνόδφ Y. Κ. 
Sabler (1911-1915), διά τήν κατάστασιν των έκδιωχθέντων έκ τού 'Αγίου 
Όρους μονάχων ώς αιρετικών1 2. Τό παράδοξον διά τήν ιστορίαν τοϋ ζητήμα
τος είναι τό γεγονός ότι ό V. K. Sabler, ώς έκπρόσωπος τοϋ Ρωσικοϋ κράτους, 
παρέσυρεν έν πολλοϊς τήν 'Ιεράν Σύνοδον εναντίον των Όνοματολατρών, 
πολλάκις μάλιστα μέ μέτρα, τά όποια ήρμοζον εις έπαναστάτας καί όχι εις 
σχισματικούς ή καί αιρετικούς άκόμη. Έξ αιτίας τής πολιτικής αυτής τοϋ 
V. K. Sabler παρουσιάσθη τό γεγονός, νά υποστηρίξουν τούς Όνοματολά
τρας καί φιλελεύθεροι, οί όποιοι δέν ένδιεφέροντο καί δέν έγνώριζον θεο
λογίαν, άλλά έθεώρουν τούς Όνοματολάτρας ώς τά θύματα τής τσαρικής 
πολιτικής3.

Κατά πάσαν πιθανότητα, ή Ιερά Σύνοδος ήθέλησε νά συνεννοηθή μέ 
τούς Όνοματολάτρας. Τοϋτο άλλωστε συμπεραίνεται καί έκ τής άποφάσεώς 
της (Ukaz) τής 5ης Μαΐου 1914, είς άπάντησίν τοϋ υπομνήματος αυτών τής 
τής 11ης 'Απριλίου 1914, ή οποία άναφέρει τά εξής:

α. Έφ’ όσον οί Άθωνϊται μοναχοί δηλώσουν ότι είναι μέλη τής ’Εκκλη
σίας, δέν θά άποκαλώνται πλέον Όνοματολάτραι.

β. Ή 'Ιερά Σύνοδος άναγνωρίζει τήν ιεροσύνην των καί τούς δέχεται 
είς τήν 'Αγίαν Τράπεζαν. (Ιδιαιτέρως τό θέμα τοϋτο άπετέλεσε καί περιεχό- 
μενον ιδιαιτέρας διαταγής (Ukaz) τής 'Ιερας Συνόδου υπ’ άριθ. 4.136 άπό 
10/24 Μαΐου 1914. Ό Αύτοκρατορικός Επίτροπος μάλιστα παρά τή 'Ιεροί 
Συνόδων. K. Sabler τόν Αύγουστον τοϋ έτους 1914 έτηλεγράφησε διά νά τό 
άνακοινώση τόσον είς τόν μητροπολίτην Μόσχας, όσον καί είς τόν Ερυ
θρόν Σταυρόν, ό όποιος καί έβοήθησε τούς Όνοματολάτρας ιερείς, προσ- 
φέρων τά ιερά σκεύη, τά οποία έχρησιμοποίουν τουλάχιστον μέχρι τοϋ 1917)4.

γ. Ή τελική κρίσις τοϋ «θρησκευτικοϋ (τούτου) ζητήματος» ή καί τό

1. Πρβλ. Imjaslavie. Bogoslovskie materialy k dogmaticeskom sporu, ε.ά., σ. 166-169.
2. J. L.(e combe), Les moines onomatolâtres, «Échos d’Orient», 1914, σ. 266.
3. Πρβλ. καί τό δρΟρον τοϋ V. V. Filosof, Cerkovnye dela, Sankt Peterburg 1914 

(είς τό έτήσιον παράρτημα της έφημερίδος Ree, σ. 299-303), παρά I. S m ο 1 i t s c h, Le 
Mont-Athos et la Russie, ε.ά., σ. 317.

4. Ίερομονάχου ’Αντωνίου Buia to vie, Opravdanie very, 6.ά., σ. 211-212.
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δογματικόν μέρος τής λατρείας του ονόματος του Θεοϋ θά έτίθετο ώς θέμα 
συζητήσεως είς τήν μέλλουσαν να συνέλθη Οικουμενικήν ή Τοπικήν Σύ
νοδον. (Δυστυχώς δέν εχομεν τό πλήρες κείμενον τής άποφάσεως τής Τέρας 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας)1.

Ή Σύνοδος τής Ρωσικής Εκκλησίας τού έτους 1917-1918, είχεν έγγρά- 
ψει μεταξύ των έξετασθησομένων θεμάτων της τήν περίπτωσιν των άγιο- 
ρειτών μονάχων των έπικαλουμένων Όνοματολατρών. Δυστυχώς όμως δέν 
εφθασε μέχρις έκείνου του σημείου των θεμάτων της, διακοπεΐσα, ώς ήδη 
άνεφέραμεν, ύπό τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως των μπολσεβίκων1 2.

Μετά τήν άπόφασίν τής Τέρας Συνόδου (τής 5ης Μαΐου 1914) τό Εκ
κλησιαστικόν Δικαστή ριον του έν Μόσχα Συνοδικού Γραφείου άπέστειλε 
τόν βικάριον επίσκοπον Μόδεστον προς συνάντησίν τού ίερομονάχου ’Αν
τωνίου Bulatovic. Κατά τήν διάρκειαν των συζητήσεων ό Bulatovic προέτεινε 
προς τήν Τεράν Σύνοδον, όπως αναγνώριση τήν διδασκαλίαν των Όνομα
τολατρών ώς «'Ομολογίαν πίστεως τής θεότητος καί τής δυνάμεως τού όνό- 
ματος τού Ιησού Χριστού» κατά τήν πνευματικήν του σημασίαν, ώς θεολο- 
γούμενον καί μέχρι τής τελικής κρίσεως τού θέματος υπό Συνόδου, έπανα- 
δεχομένη ού'τως είς επικοινωνίαν τούς Όνοματολάτρας ίερομονάχους. Τό 
Εκκλησιαστικόν Δικαστή ριον συνεφώνησε3.

Τήν σχετικήν διαλλακτικότητα τού 'Ιερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic 
καί τήν ύποχώρησιν τακτικής είς τήν οποίαν προέβη ή 'Ιερά Σύνοδος, ό 
άντι-Όνοματολάτρης καθηγητής S. V. Troickij τήν ώνόμασε «νέαν τοποθέ- 
τησιν τού Bulatovic»4.

Μετά τήν νέαν θέσιν τής Τέρας Συνόδου ώς προς τήν τελικήν κρίσιν 
τής θέσεως των Όνοματολατρών εϊς τούς κόλπους τής ’Εκκλησίας, ή όμάς, 
ή οποία υπέβαλε προς τήν 'Ιερών Σύνοδον τήν 11ην ’Απριλίου 1914 τό υπό
μνημά της καί εϊς άπάντησιν εϊχεν άποσπάσει τήν άπόφασίν τής 'Ιεράς Συ
νόδου τής 5ης Μαΐου 1914, παρητήθη τού περιεχομένου τού έν λόγω υπο
μνήματος καί έπληροφόρησε περί τούτου έπισήμως (τήν 18ην Μαΐου 1914) 
τόν μητροπολίτην Μόσχας καί όχι τήν 'Ιερών Σύνοδον. Συγχρόνως έζητήθη, 
όπως έπιτραπή νά εγκατασταθούν είς τό μετόχιον Σίμων ό Χαναναϊος (ένθα

1. Ό καθηγητής I. S m ο 1 i t s c h (Le Mont-Athos et la Russie, ε.ά., σ. 316), παρά 
τοϋ όποιου άρυόμεθα τάς πληροφορίας, είχεν ώς μόνον βοήθημα τό υπέρ τών Όνοματο
λατρών μνημονευθέν εργον: Imjaslavie. Bogoslovskie materialy k dogmaticeskom sporu, 
Là., a. 171-172.

2. Τό θέμα ένεγράφη μεταξύ τών συζητηθησομένων έν Svjascennyi sobor Pravoslavnoj 
Rossijskoj Cerkvi, τόμος πρώτος, α' εκδ., Moskva 1918, σ. 36.

3. I. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, έ.ά., σ. 318.
4. Πρβλ. καί τό μνημ. εργον: S. V. T r ο i c k ί j, Novaja pozicija o. Antonija Bulatovica, 

Sankt Peterburg 1915.
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υπό του ίερομονάχου 'Ιλαρίωνος έγράφη τό βιβλίον «’Επί των Όρέων του 
Καυκάσου») του Καύκασού. Παρεχωρήθη δ’ είς αύτούς ή σκήτη Pismon1.

Υπάρχουν πληροφορίαι, ότι καί μετά τήν κομμουνιστικήν έπανάστασιν 
των μπολσεβίκων ή μικρά κοινότης των μονάχων τής σκήτης Pismon εύρεν 
οπαδούς μεταξύ των μοναχών καί των λαϊκών τής περιοχής1 2.

Φαίνεται όμως οτι ή Ελληνική Εκκλησία είς τήν Κωνσταντινούπολιν, 
ή δέν εΐχεν ακριβείς ειδήσεις περί τών έν Ρωσία γεγονότων, ή έλλείψει εί- 
δήμονος μεταφραστού αύται έδίδοντο συγκεχυμένοι. Ή «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια», είς τάς ειδήσεις της έκ τών μή Ελληνικών ’Εκκλησιών, ανα
φέρει τά εξής: «Χριστιανικός Κόσμος -’Ανατολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία. 
’Εκκλησία Ρωσσίας. Άπόφασις τής 'Αγίωτάτης Συνόδου τής Ρωσσίας περί 
τών έν Ροοσσία ευρισκομένων τέως 'Αγιορειτών μοναχών όνοματοθεϊτών... 
Έξ άλλου είς έκ τών κυριωτέρων ήγετών τών όνοματοθεϊτών, ό ιερομόναχος 
’Αντώνιος Βουλατόβιτς, άπετάθη κατά Φεβρουάριον εις τήν 'Αγιωτάτην Σύ
νοδον έκφράζων προθυμίαν υποταγής καί άποπτύσεως τής πλάνης, άλλα 
συγχρόνως ύποβάλλων πολλάς εαυτού καί τών όμοφρόνων αυτού απορίας 
καί αίτούμενος όπως έξετασθώσι δικαστικώς αί άπορίαι αύται...»3.

Δέν γνωρίζομεν πόθεν ό συντάκτης τών ειδήσεων εΐχεν τάς άνωτέρω 
πληροφορίας' δέν γνωρίζομεν τό άκριβές περιεχόμενον τών είδήσεών του 
καί, τέλος, δέν γνωρίζομεν διά ποιον σκοπόν έγράφησαν αί άνωτέρω ειδή
σεις ύπ’ αύτό τό πνεύμα, είς τήν έλληνικήν γλώσσαν. Γεγονός όμως τυγχά
νει άναμφισβήτητον, ότι τόν Φεβρουάριον τού έτους 1914, είς τήν Ρωσίαν, 
ό ιερομόναχος ’Αντώνιος Bulatovic δέν έξέφρασεν έπιθυμίαν ύποταγής 
προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας, άλλ’ ούτε καί άπέπτυ- 
σεν τούς Όνοματολάτρας.

’Εξ άλλου δέν γνωρίζομεν πόθεν ήντλησεν τάς πληροφορίας του καί 
ό ήμέτερος καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών

1. Imjaslavie. Bogoslovskie materialy k dogmaticeskom sporu, ε.ά., σ. 170-177.
2. R. S t u p p er i c h, Russiche Sekten, Wemigorode-am-Harz, 1938, σ. 21.
Νεώτεραι πληροφορίαι περί τών Όνοματολατρών καί της τύχης αύτών εις τήν Σο

βιετικήν Ένωσιν άναφέρουν ότι τό 1930 πολλοί Όνοματολάτραι έξετελέσθησαν ύπό τών 
σοβιετικών αρχών (Πρβλ. Β. Kandidov, Cerkov i spionaz, Μόσχα 1938, σ. 69), τό 1947 
παρουσιάσθησαν (ορισμένοι ύπό τήν έπωνυμίαν solianovci (=έκ τοϋ εοΓ=τό άλας) είς τήν 
πόλιν Maikop (Πρβλ. Zoumal Moskovskoj Patriarhij, 1 (1948) 76) καί τέλος, τό 1960 είς 
πολλά χωρία του Βορείου Καυκάσου ύφίσταντο καί συνέχιζον νά άνθίστανται είς τήν 
κοινωνικήν ζωήν τού σοβιετικού καθεστώτος (Πρβλ. σοβιετικήν έφημερίδα Literatura 
i Zizn’ 14.12.1960). Βλ. καί Ν. Struve, Les Chrétiens en U.R.S.S., Paris (Seuil) (1963), 
σ. 199 καί 220-221. μετάφρ. είς τήν έλληνικήν ύπό άρχιμ. X. Κ. Παρασκευαΐδη, Οί Χρι
στιανοί είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, Άθήναι (Χρυσοπηγή) 1968, σ. 228-229.

3. «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 34 (1914), σ. 119, σημείωμα άνυπόγραφον.
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K. I. Δυοβουνιώτης, γράφων περί των Όνοματολατρών εις τήν Ρωσίαν, 
ότι: «...ή αΐρεσις προσείλκυσε κατ’άρχάς οπαδούς τινας καί εκ των άνεπτυ- 
γμένων, μάλιστα δε του λαού, επειτα όμως κατ’ ολίγον διελύθη»1.

1. I. Κ. Δ. (υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ), Όνοματολάτραι, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο
παίδεια», τόμος ΙΗ', σ. 909. Έξ άλλου προσωπικότης τής εποχής (ό μητροπολίτης Τρα- 
πεζουντος Χρύσανθος) άναφέρει τα έξής χαρακτηριστικά: «...Τήν έπομένην άνεχωρήσαμεν 
(έκ Λουτρακίου) έπιβάντες άντιτορπιλλικοϋ, τό όποιον ήλθε νά παραλάβη τόν Έλ. Βενι- 
ζέλον καί παρέλαβε καί τόν Άγιον Κιτίου (Μελέτιον Μεταξάκην) καί έμέ. Κατά τόν πλοϋν 
ό Βενιζέλος έξέφρασε τήν άνησυχίαν του διά τό ζήτημα τής έμφανισθείσης εις τήν μονήν 
του Αγίου Παντελεήμονος τοΟ Αγίου Όρους αίρέσεως των Ρώσων μοναχών «Τησουα- 
νών», Ιδίως διότι ήπειλεΐτο ότι θά έστέλετο έκεΐ ρωσικόν πολεμικόν προς κατάπαυσιν 
τής αίρέσεως, καί μέ ήρώτησεν έάν θά ήτο δυνατόν νά σταλή έκεΐ άρχιερεύς τις προς διευ- 
θέτησιν του ζητήματος. Τφ εϊπον ότι είναι δυνατόν νά ύπάρχουν κατάλληλοι ρωσομαθείς 
μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου, μέγα ήθικόν κύρος εχοντες καί παρά τοΐς Ρώσοις, 
ώς είναι οί μητροπολίται Σερρών καί Κασσανδρείας. Έν τφ μεταξύ έκαμα ενα μικρόν 
περίπατον είς τό κατάστρωμα καί έπανελθών έξηκολούθησα τήν συνομιλίαν μου μετά 
τών Βενιζέλου καί Μελετίου. Στραφείς ό Βενιζέλος προς έμέ λέγει: «Ξεύρετε τί έσκέφθη- 
μεν μέ τόν Άγιον Κιτίου; Νά ύπάγη έξαρχος είς Άγιον Όρος ό Άγιος Κιτίου». Άπήντησα 
ότι, χωρίς νά διαμφισβητήσω τά προσόντα τού Αγίου Κιτίου, φρονώ ότι καταλληλότε
ροι είναι οί δύο προαναφερθέντες μητροπολίται τού Οίκουμενικοΰ Θρόνου, πρώτον διότι 
είναι μητροπολίται τού Οικουμενικού Θρόνου, οϊοι είθισται νά άποστέλλωνται έξαρχοι 
καί δεύτερον διότι είναι ρωσομαθείς. Ό Βενιζέλος έπανέλαβεν: «Παρακαλώ νά είπητε είς 
τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ότι προτιμώ τόν Άγιον Κιτίου καί παρακαλώ νά άποσταλή έκεΐ- 
νος». Έσίώπησα καί μοι έκαμε κατάπληξιν ότι είς όλα αυτά ούδέν είπεν ό Μεταξάκης, 
ένω έπρεπε νά είπη ότι δέν ήτο αρμόδιος. Συνώδευε τόν Βενιζέλον καί ό Ιδιαίτερός του 
γραμματεύς Μαρκαντωνάκης. Διέμεινα έπί τινας ήμέρας είς Αθήνας... Τό δεύτερον δε
καπενθήμερον τού μηνός Σεπτεμβρίου 1913 άνεχώρησα έξ Αθηνών καί έπανήλθον είς 
Κων/πολιν, όπου έπεσκέφθην τόν Πατριάρχην Γερμανόν τόν Ε', εις ον άνεκοίνωσα τά 
άνταλλαγέντα μεταξύ τού Βενιζέλου καί έμοΰ περί τών διαφόρων έθνικών καί έκκλησια- 
στικών ζητημάτων καί ότι ό Βενιζέλος παρακαλεΐ νά άποσταλή είς Άγιον Όρος ώς έξαρ- 
χος διά τούς Τησουανούς ό μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης. Ό Πατριάρχης 
μετά στενοχώριας άπέστειλε τόν Μελέτιον ώς έξαρχον, όστις ούδέν κατώρθωσεν είς Ά
γιον Όρος καί έστάλη έν πομπή ρωσικόν πολεμικόν πλοϊον είς Άγιον Όρος, τό όποιον 
ένήργησεν έκεΐ ώς κυρίαρχος». Βλ. Βιογραφικαί άναμνήσεις τού άρχιεπισκόπου Αθη
νών Χρυσάνθου τού άπό Τραπεζοΰντος (1881-1949), έπιμέλεια Γεωργίου Ν. Τά
σο ό δ η, έκτελεστοΰ διαθήκης, Άθήναι 1970, σ. 81-83.

Τέλος, πολλαί πληροφορίαι τού Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου, 
Καθηγουμένου Τέρας Μονής Διονυσίου (Άγιορειτική ιστορία 55 έτών, έν τφ συλλογικφ 
έργφ «Έπετηρίς Άθωνιάδος Σχολής, έπί τή συμπλρώσει δωδεκαετίας άπό τής έπαναλει- 
τουργίας αύτής», Άθήναι («Άστήρ») 1966, σ. 63-65), δέν άνταποκρίνονται πρός τήν πρα
γματικότητα. Ό σημερινός ήγούμενος τής Τέρας Μονής Άγιου Διονυσίου γράφει: «Κα
τόρθωσαν (οί Ρώσοι) μέσω ειδικών μοναχών πρακτόρων νά μεταφέρουν είς τόν Άθωνα 
τήν έν Καυκάσφ άπό έτών συρομένην αΐρεσιν τών «Όνοματολατρών», ήτις βλακωδώς 
δέχεται ώς κύριον όνομα τού ένανθρωπήσαντος Υίοΰ τού Θεού μόνον τό Τησοϋς, άπορρί- 
πτουσα τό Χριστός, ώς δήθεν έπίθετον...»
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Είναι γεγονός, ότι ή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ρωσίας κατώρ- 
θωσε νά κατευθύνη τό κίνημα των Όνοματολατρών κατά τό έτος 1914, μέ 
σχετικήν διαλλακτικότητα, άσφαλώς σκεπτομένη ότι ή πολιτική της τοϋ 
έτους 1913 δεν θά έπέφερε τήν κατάπαυσιν των ερίδων, άλλα μάλλον τήν 
αΰξησιν καί τήν διάδοσιν τής διδασκαλίας των. Διά τής μεταθέσεως τής 
«διαφοράς» μεταξύ 'Ιερας Συνόδου καί Όνοματολατρων εις τήν μέλλουσαν 
νά συνέλθη Σύνοδον ίκανοποιήθησαν μέν οί Όνοματολάτραι, άλλα καί ή 
Εκκλησία κατώρθωσε νά άναχαιτίση τήν σοβαράν άναταραχήν εις τούς 
κόλπους της. Ή σχετική όμως διαλλακτικότης τής Εκκλησίας όφείλεται 
εν πολλοΐς καί εις τήν έπέμβασιν προσώπων κύρους υπέρ των Όνοματο
λατρών.

Κύριος ύποστηρικτής των Όνοματολατρων εις τήν Ρωσίαν προ τοϋ 
1917 ύπήρξεν ό επιφανής Ρώσος ίερεύς, θεολόγος, φιλόσοφος καί καθηγητής 
τής Θεολογικής ’Ακαδημίας Μόσχας Παύλος Άλεξάνδροβιτς Φλορένσκι1, 
ό όποιος έβοήθησε τούς Όνοματολάτρας διά τοϋ κύρους του ως άκαδημαϊ- 
κοϋ διδασκάλου καί επί πλέον ώς αυθεντίας, όχι μόνον είς θέματα ’Ορθο
δόξου πνευματικότητος άλλά καί ’Ορθοδόξου φιλοσοφίας. Είς τρία κυρίως 
σημεία δυνάμεθα νά έντοπίσωμεν τήν συγγραφικήν του συμπαράστασιν προς 
τούς Όνοματολάτρας:

α. Είς τό άναφερθέν εργον του «Στϋλος καί έδραίωμα τής ’Εκκλησίας...» 
άφιερώνει σελίδας ύπέρ τών Όνοματολατρών καί τοϋ περιεχομένου τής δι
δασκαλίας των2-έρμηνεύων δέ τό χωρίον(Ματθ. 18,19-20): «Πάλιν άμήν λέγω 
ύμϊν ότι εάν δύο συμφωνήσωσιν εξ υμών επί τής γής περί παντός πράγματος 
ού έάν αίτήσωνται, γενήσεται αυτοϊς παρά τοϋ πατρός μου τοϋ εν ούρανοΐς. 
Ού γάρ είσιν δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν όνομα, εκεί είμί έν μέσφ 
αύτών», γράφει χαρακτηριστικώς, ότι: «Imja Hristovo est misticeskajaCerkov» 1 2

1. Ό ίερεύς καί καθηγητής της Θεολογικής Σχολής τής Μόσχας Παύλος Άλε
ξάνδροβιτς Φλορένσκι (1882-1943) ήσχολήθη κυρίως μέ τήν φιλοσοφίαν τής 
θρησκείας. Τό βασικό του σύγγραμμα διά τού όποιου έγένετο γνωστός καί είς τήν Δυτικήν 
Εύρώπην είναι τό εργον ύπό τόν τίτλον: Stolp i utverzdenie istmi (Opyt pravoslavnoj feo- 
dicej v dvenadcati pismah) (=Στύλος καί έδραίωμα τής άληθείας. Μελέτη περί τής ’Ορθο
δόξου θεοδικίας είς δώδεκα έπιστολάς), α' εκδ., Μόσχα 1914. Συνεζητήθη πολύ διότι άντι- 
τίθεται είς τήν σχολαστικήν φιλοσοφίαν καί είς τα πλέον γνωστά σχήματα τής φιλοσοφίας 
τής Δυτικής Εύρώπης, μή έξαιρουμένου καί τού συστήματος τού Κάντιου. Τό εργον βασί
ζεται είς τήν μυστικήν θεολογίαν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ή όποια παρουσιάζεται, 
διά τού Φλορένσκι, ώς φιλοσοφικόν σύστημα. Έξ άλλου τό περιεχόμενον έγένετο γνωστόν 
κυρίως διά τήν τόλμην του καί τήν ένασχόλησίν του μέ πολλά θεολογούμενα προβλήματα 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Πρβλ. Γ. Τρόϊτσκυ, Π. Α. Φλορένσκυ (1882-1943), Ο.Η.Ε., τ. 11 (1967), σ. 1.177- 
1.183, ώς καί B. Zenkovsky, ε.ά., σ. 439 κ.έ.

2. Πρβλ. ε.ά., σ. 421-422 καί 782-783.
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(Tò όνομα του Χρίστου είναι ή μυστική Εκκλησία)1. Έκ πρώτης όψεως, 
έξετάζοντες τήν έρμηνείαν τοϋ Φλορένσκι θά έλέγομεν ενδεχομένως, ότι 
οί Ρώσοι άνάγουν τα πάντα εις τήν φιλοσοφίαν καί τον μυστικισμόν' άλλα θά 
παρατηρήσωμεν, ότι έκ των νεωτέρων έρμηνευτών τής Καινής Διαθήκης 
ό θεωρούμενος ως αυθεντία εις τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν M.-J. 
Lagrange υποστηρίζει, οτι τό χωρίον «όμιλεΐ περί παρουσίας μυστικής, 
καθ’ δν χρόνον γίνεται λόγος περί θείας παρουσίας»2.

β. Εις τό έκδοθέν τό 1913 έν Μόσχα εργον του ίερομονάχου ’Αντωνίου 
Bulatovic, του γνωστού ως αρχηγέτου τού κινήματος: «Apologija very νο 
Itnja Bozie i vo Imja Iisus», ό Φλορένσκι έγραψε τόν Πρόλογον. Σημειωτέον, 
ότι τό κείμενον τής ’Απολογίας είναι έκεϊνο, μέ ώρισμένας διορθώσεις καί 
προσθήκας, τοϋ οποίου τό περιεχόμενον κατεδικάσθη υπό των καθηγητών 
τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, ώς ήδη άνεφέραμεν1 2 3.

γ. Τό τρίτον σημεϊον είναι ή έκδοσις υπέρ τών Όνοματολατρών κρι
τικού έργου εις τήν θεολογικήν τοποθέτησιν τού καταδιναστεύσαντος, έκ 
μέρους τής Ίερας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας, τούς Όνοματολά- 
τρας άρχιεπισκόπου Νίκωνος. Τό έργον τού Φλορένσκι έξεδόθη κατ’ άρχάς 
εις άρθρον καί μετά εις τευχίδιον4. Εις άνέκδοτον εργον του ό Φλορένσκι 
υπεραμύνεται τών θέσεων τών Όνοματολατρών γράφων δέ γενικώς περί 
τού ονόματος, τοποθετείται γνωσιολογικώς είς τόν ρεαλισμόν. Προύτιμή- 
σαμεν τήν παράθεσιν τού κειμένου είς τήν γαλλικήν, όπως τούτο παρουσιά- 
σθη υπό τού μελετήσαντος τό χειρόγραφον τού Φλορένσκι, B. ZenkovSky: 
«Le nom d’une chose en est la substance... la chose est créée par le nom, elle 
entre en relation active avec celui-ci, elle l’imite... le nom est le principe mé
taphysique de l’être et de la connaissance». Έν συνεχεία υποστηρίζει, ότι τό 
όνομα είναι: «le nœud de l’être, son ressort le plus profondément caché... le

1. Αύτόθι, σ. 421.
2. M. J. Lagrange, Évangile selon Saint Matthieu, deuxième édition, Paris 1923, 

παρά Π. N. T ρέμπελα, 'Υπόμνημα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον, Άθήναι («Ζωή») 
1951, σ. 349.

3. Είς τόν πρόλογον φέρεται ή υπογραφή «Έκ τής συντάξεως», αλλά ό ίδιος ό Φλο- 
ρένσκι άναφέρει είς τό εργον του, «Στύλος καί έδραίωμα τής ’Αλήθειας...», ότι έγράφη 
ύπό τού Ιδιου.

4. P. A. F 1 ο r e n s k i, Archiepiskop Nikon-rasprostranitel «eresi» (Materialy o po- 
citanij Imeni Bozij) (=0 άρχιεπίσκοπος Νίκων είναι διαδοσίας «αίρέσεως» ("Υλη περί τής 
προσκυνήσεως τοϋ όνόματος τού Θεού), 6κδ. β', Μόσχα 1913. Ό άναφερθείς Γ. Τ ρ ό ϊ τ- 
σ κ υ, βιογραφών τόν Π. Α. Φλορένσκι είς τήν Θ.Η.Ε. γράφει σύν τοΐς άλλοις, ότι ό Φλο- 
ρένσκι συνέθεσε τό εργον «Ό άρχιεπίσκοπος Νίκων». Δέν άναφέρει δυστυχώς τό δεύτερον 
καί τό τρίτον σκέλος τοϋ τίτλου: «...διαδοσίας «αίρέσεως», "Υλη περί τής προσκυνήσεως 
τοϋ όνόματος τοϋ Θεοϋ». Παράδειγμα άντικειμενικότητος σοβιετικού έπιστήμονος! 
(βλ. Θ.Η.Ε., τ. 11 (1967), σ. 1.177-1.183).
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nom est un faisceau de forces divines ou occultes, la racine mystique qui re
lie l’homme avec d’autres mondes... il est d’essence divine, il porte en lui 
des energies mystiques»1.

"Ετερος σοβαρός ύποστηρικτής των Όνοματολατρων ύπήρξεν ό Ρώ
σος φιλόσοφος καί πολιτικός πρίγκιψ Ευγένιος Τρουμπετσκόϊ1 2, ό όποιος 
έκτος της πολιτικής του ύποστηρίξεως, έδημοσίευσε τό 1914 άρθρον υπέρ 
των Όνοματολατρων3.

Προ των άναφερθέντων γεγονότων έν 'Αγίφ Όρει (τό έτος 1913), εις τήν 
Ρωσίαν οί Όνοματολάτραι είχον θερμόν συμπαραστάτην τον γνωστόν καί 
εις τήν Ελλάδα θεολόγον Σέργιον Μπουλγάκωφ4, ό όποιος ήδη τό 1912 
εγραψεν άρθρον υπέρ των Όνοματολατρων5. Εις τό άρθρον του έκεΐνο, τό 
προκαλέσαν τήν άντίδρασιν των άντι-Όνοματολατρών, ό καθηγητής S. V. 
Troickij άνέλαβε καί πάλιν νά άπαντήση εις τον Σέργιον Μπουλγάκωφ. 'Ως 
ήδη εΐδομεν, έν των κεφαλαίων του έργου του ό S. V. Troickij τιτλοφορεί: 
«Οί καλύπτοντες τούς Όνοματολάτρας» καί περιέχει τήν άπάντησιν τοϋ 
S. V. Troickij προς τον Σ. Μπουλγάκωφ6. Ό Μπουλγάκωφ, όμως, διά τό θέμα 
των Όνοματολατρων, καί παρά τήν κριτικήν τοϋ S. V. Troickij, κατέστη

1. P. Α. Florenski, Le sens de l’idéalisme (ανέκδοτον χειρόγραφον), παρά B. Zen- 
kovsky, ε.ά., σ. 451.

2. Ό πρίγκιψ Ευγένιος Ν. Τρουμπετσκόϊ (1863-1919) υπήρξε καθηγητής τής Τστο- 
ρικοφιλοσοφικής σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Κιέβου καί άργότερον τής Μόσχας. 
Έπολέμησε τον κομμουνισμόν κατά τήν έπανάστασιν των μπολσεβίκων τοϋ 1917, συνδε
θείς μέ τήν «Λευκήν Στρατιάν». Περισσότερον γνωστός είναι ό μεγαλύτερος αδελφός του 
πρίγκιψ Σέργιος, φιλόσοφος καί καθηγητής Πανεπιστημίου τής Μόσχας, διατελέσας 
μάλιστα καί πρύτανις αύτοΰ. Πρβλ. προχείρως Β. Γ. Γ.(ιαννοπούλου), Ε. Τρουμ- 
πετσκόυ, Θ.Η.Ε., τ. 11 (1967), σ. 871. Βλ. καί B. Zenkovsky, ε.ά., σ. 351-371.

3. Πρίγκιπος Ε. Ν. Tr u b ec ko j, Svet Favorskij i preobrazenie urna, «Russkaja 
mysl», τεϋχος 5ov, 1914.

4. Ό Σέργιος Νικολάγιεβιτς Μπουλγάκωφ (1871-1944) είναι γνωστός έν Έλλάδι ώς 
πρωτοπρεσβύτερος καί καθηγητής τής Δογματικής Θεολογίας εις τό ’Ορθόδοξον Ρωσικόν 
Θεολογικόν Ίνστιτοΰτον των Παρισίων. Έσπούδασε νομικά καί είδικεύθη εις τήν πολι
τικήν οικονομίαν. ’Από τόν αθεϊσμόν προσήλθεν εις τήν ’Εκκλησίαν μετά τήν συνανα
στροφήν του μέ τόν Μπερντιάγιεφ. Τό 1918 χειροτονείται ίερεύς. Τό 1923 άπηλάθη έκ 
τής Ρωσίας. Τό 1925 είναι ιδρυτικόν μέλος τοϋ ’Ορθοδόξου Ρωσικού θεολογικοϋ ’Ινστι
τούτου Παρισίων. Κατέστη γνωστός διά τής «Σοφιολογίας» του. Έγραψε συνολικός περί 
τά 30 όγκώδη συγγράμματα καί 350 άρθρα, πολλά των όποιων άποτελοϋνται άπό 100 σε
λίδας. Υπάρχουν περί τά 55 ανέκδοτα άρθρα του. Βλ. K. Κ. Παπουλίδη, Σοφιολογία 
καί Πνευματολογία παρά S. Boulgakoff καί VI. Lossky, «’Εκκλησία», τ. 47 (1970), σ. 209 
κ.έ., ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

5. S. Bulgakoff, Afonskoe deio, «Russkaja mysl», τεϋχος 9, 1912.
6. S. V. T r o i c k i j, Ob Imenah Boziih, ε.ά., σ. 180-200 (=Pokroviteli Imjaboznikov. 

Otvet S. Bulgakovu =01 καλύπτοντες τούς Όνοματολάτρας. Άπάντησις είςτόν Σ. Μπουλ
γάκωφ).



156 K. K. Παπουλίδη

μέλος των υποεπιτροπής τής Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας τοϋ 1917, 
υπό τήν προεδρίαν του επισκόπου Θεοφάνους Poltavskij. Αί σημειώσεις 
καί γενικώς ή προετοιμασία του ώς μέλους τής έν λόγω επιτροπής έκείνης, 
άπετέλεσαν τήν βάσιν διά τήν ύλην προς συγγραφήν τοϋ είδικοϋ έργου του 
Filosofija Imeni, εις τό όποιον καί θά έπανέλθωμεν. Περί τής τοποθετήσεως 
όμως τοϋ Σ. Μπουλγάκωφ εις τό ζήτημα των Όνοματολατρών καί περί τής 
προσφοράς του εις τήν γραμματείαν περί τοϋ ονόματος τοϋ Θεοϋ, θά ίδωμεν 
περισσότερα εις τό τρίτον μέρος τής παρούσης μελέτης, καθ’ ότι ό Μπουλ
γάκωφ συνέχισεν, ώς ήδη άνεφέραμεν, να γράφη περί τοϋ ζητήματος κυρίως 
εις τήν Δυτικήν Εύρώπην.

Μεταξύ εκείνων, οί όποιοι ύπεστήριξαν τούς Όνοματολάτρας, ύπήρξε 
καί ό πολύς Νικόλαος Μπερντιάγιεφ1, ό όποιος δέν ήρκέσθη εις άπλοϋν 
θεολογικοΰ ή φιλοσοφικού περιεχομένου άρθρον υπέρ τών Όνοματολατρών, 
άλλ’ όρμώμενος έκ τής κακής μεταχειρίσεως τών Ρώσων άγιορειτών μονα
χών υπό τών Ρώσων ναυτών, ένεργούντων τή έπεμβάσει τής Ίερας Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Ρωσίας, έγραψε δριμύ άρθρον, δημοσιευθέν εις εφημε
ρίδα τής Μόσχας, κατά τής Ίερας Συνόδου1 2. Διά τόν Μπερντιάγιεφ3, ή έπέμ-

1. Ό Νικόλαος Άλεξάντροβιτς Μπερντιάγιεφ (1874-1948), γνωστός Ρώσος φιλόσο
φος έκ τών αύτοεξορισθέντων είς τήν Δυτικήν Εύρώπην. Άπηλάθη έκ τής Ρωσίας τό έτος 
1922. Δέν έλαβε πανεπιστημιακόν δίπλωμα, πλήν τού τιμητικού τίτλου τής ’Οξφόρδης 
τό έτος 1947. Έγραψε πολλά φιλοσοφικά έργα τά όποια μετεφράσθησαν είς πλείστας 
δσας γλώσσας. Είς Παρισίους έξέδιδε τό φιλοσοφικόν καί θεολογικόν περιοδικόν «Put» 
(='Η Όδός) μεταξύ τών έτών 1925-1940. Κατά τόν Ρώσον φιλόσοφον B. Zenkovski τέσσα- 
ρες είναι αί φάσεις τής φιλοσοφικής παραγωγικότητος τοϋ Μπερντιάγιεφ: α) ’Ηθική, β) 
Μυστική καί Θρησκευτική, γ) Ίστοριοσοφιολογική καί δ) Περσοναλιστική· ένώ κατά 
τόν Έλληνοαμερικανόν Θ. Γ. Σταύρου «Τό φιλοσοφικόν σχήμα τοϋ Μπερντιάεφ είναι 
άναμφιβόλως πολύπλοκον καί μόνον λεπτομερής άνάλυσίς του θά ήδύνατο νά τό άπο- 
δώση». Πρβλ. Θ. Γ. Σ τ α ύ ρ ο υ, Μπερντιάεφ Άλεξάνδροβιτς Νικολάι, Θ.Η.Ε., τ. 9 (1966), 
σ. 171-176, ένθα καί βιβλιογραφία κυρίως είς τήν άγγλικήν γλώσσαν. Ή πλέον κατατο
πιστική βιογραφία είς τήν έλληνικήν διά τόν Μπερντιάγιεφ έγράφη ύπό τοϋ X. Μαλε- 
β ί τ σ η, Νικόλαος Μπερντιάεφ ό νοσταλγός τής αιωνιότητας. Βλ. Ν. Μπερντιάεφ, 
’Αλήθεια καί ’Αποκάλυψη. Είσαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις X. Μαλεβίτση, ’Αθήνα, 
«'Η Δωδώνη», ά.έ., σ. 17-46). Ό συγγραφεύς έβασίσθη κυρίως είς τό έργον τοϋ N. Ber- 
d i a e ν, Essai d’autobiographie spirituelle, Paris (Buchet - Chastel) 1958.

2. Ό τίτλος τοϋ άρθρου είς τήν ρωσικήν καί ή άκριβής παραπομπή του δυστυχώς 
μάς είναι άγνωστα. Έχομεν τήν πληροφορίαν έκ μιας τών καλυτέρων βιογραφιών τοϋ Ν. 
Μπερντιάγιεφ, γραφεϊσαν ύπό τοϋ E. Porret, Berdiaeff, prophète des temps nouveaux, 
Neuchatel-Paris (έκδ. Delachaux et Niestlé), ά. έ., σ. 85, ένθα άναφέρεται ό τίτλος μόνον 
τοϋ άρθρου καί ούτος είς τήν γαλλικήν: «Ceux qui éteignent l’Esprit (=«Αύτοί οί όποιοι 
σβήνουν τό Πνεΰμα»), «Αύτοί», διά τόν Μπερντιάγιεφ, είναι τά μέλη τής Ίερας Συνόδου 
τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας.

3. E. Porr et, έ.ά., σ. 85.



Όνοματολάτραι 157

βασις τοϋ ναυτικού διά τήν κατάπαυσιν πνευματικού ζητήματος ήτο γεγονός 
άπαράδεκτον. Τό ψύλλον τής έφημερίδος κατεσχέθη καί ό συγγραφεύς τοϋ 
σχετικού άρθρου κατηγορήθη ώς βλάσφημων τήν Ίεράν Σύνοδον, ή οποία 
έμήνυσε τον Μπερντιάγιεφ1. Ό γνωστός μας φιλόσοφος έκινδύνευεν, εκ 
τοϋ Ποινίκοΰ Κώδικος, ώς βλάσφημος, νά έξορισθή εις τήν Σιβηρίαν. Ή 
θέσις τοϋ Μπερντιάγιεφ κατέστη δύσκολος, άλλ’ ή επελθοΰσα κήρυξις τοϋ 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου άνέτρεψε τά πάντα. Τόν Αύγουστον τοϋ έτους 1914 
μέ τήν γενικήν έπιστράτευσιν εις τήν Ρωσίαν καί τήν έπελθοϋσαν αναταρα
χήν είς τάς διοικητικός υπηρεσίας τοϋ κράτους, έπήλθε καί ή καθυστέρησις 
των υπό έκδίκασιν υποθέσεων1 2. Άργότερον, μετά τά ετη 1917-1918, ό Μπερ
ντιάγιεφ εύρίσκετο ήδη μακράν τής Ρωσίας.

Εκτός τών ήδη άναφερθέντων καί άλλοι υπεστήριξαν διά τής γραφί- 
δος ή καί διά χρημάτων τήν ύπόθεσιν τών Όνοματολατρών. Ένδεικτικώς 
άναφέρομεν τούς F. Ε. Mel’nikov3, S. Askol’dov4, Y. Ern5 καί M. A. Novo
selov6.

1. N. B er d i a e ff, Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografij, Paris 1949, σ. 219. 
Πρβλ. καί E. Porr et, αυτόθι.

2. Πρβλ. καί V. W e i d 1 é, La Russie absente et présente, Paris (Gallimard) 1949, σ. 
157 καί E. Porrei, έ.ά., σ. 86.

3. F. E. Mel’nikov, V tenetah eresej i prokljatij. K sovremennym sporam ob ime- 
nah Boziih, Μόσχα 1913. Ό συγγραφεύς είναι «πάλαιόπιστος». ΟΙ παλαιόπιστοι είναι 
οΐ μή δεχθέντες εις τήν Ρωσίαν τάς διορθώσεις τών σφαλμάτων τών λειτουργικών βιβλίων 
έπί Πατριάρχου Νίκωνος (1652-1658).

4. S. As k ο Γ d ο V, Ο pustinikah Kavkaza, «Russkaja musi», άριθ. 5, 1914.
5. V. Er n, Spor ob imeni Boziem, είς τό εργον του Pis’ma ob imja slavnii, Pismo per- 

voe: Proishozdenie spora, «Hristianskaja mysl», Σεπτέμβριος 1916, σ. 101-109. Ό αΰτός συγ
γραφεύς έγραψε καί έτερον εργον, μή άναφερθέν ΰπό τοΰ I. Smolitsch (Le Mont-Athos 
et la Russie, έ.ά.,σ. 318), είς τό όποιον συγκρίνει τό περιεχόμενον τής κριτικής τής διδα
σκαλίας τών Όνοματολατρών υπό τής 'Ιερός Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας καί τοϋ 
ΰποβληθέντος προς τήν Σύνοδον πορίσματος, είς τό όποιον άνεφέρθημεν, ύπό τοϋ καθη- 
γητοϋ S. V.Troickij. Ό τίτλος τοϋ έτέρου άρθρου τοϋ V. Ern έχει ώς έξής: Razbor poslanija 
Svjatejsago Synoda ob imeni Boziem, Moskva 1917, εκδ. «Θρησκευτικής καί Φιλοσοφι
κής Βιβλιοθήκης». Άμφότερα τά άρθρα του έδημοσιεύθησαν μετά τόν θάνατον τοΰ συγ- 
γραφέως. Είς τό δεύτερον άρθρον, ή καταδίκη τών Όνοματολατρών ύπό τών τριών θεο
λόγων (δύο άρχιεπισκόπων καί ένός λαϊκοϋ), διά τής Εκκλησίας, χαρακτηρίζεται ύπό 
τοϋ V. Em ώς «Bulla pusskih papistov» (- Βούλλα τών Ρώσων παπιστών), πρβλ. ε.ά., σ. 5. 
Ό V. Ern (1881-1915) άπέθανε νέος. Υπήρξε φιλόσοφος, ό όποιος εύρίσκετο είς διαρκή 
έξέλιξιν. Περί τών βιογραφικών του στοιχείων καί τής καθόλου προσφοράς του είς τά ρω
σικά γράμματα βλ. B. Zenkovsky, έ.ά., σ. 487 κ.έ.

6. Ό Μ. A. Novoselov ήτο θερμός θιασώτης τής άναγεννήσεως τής Εκκλησίας. 
Έδημοσίευσεν, ώς καί ό Φλορένσκι, πρόλογον είς τήν «’Απολογίαν» τοΰ ίερομονάχου 
’Αντωνίου Bulatovic καί έγένετο γνωστός κυρίως διά τάς χρηματικάς του έπιχορηγήσεις 
πρός τό κίνημα τών Όνοματολατρών.
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Εΐδομεν, ότι διά τής έγγραφης ώς θεολογουμένου, εις το κατάλογον των 
θεμάτων τής «Παν-Ρωσικής» Συνόδου του έτους 1917, τοϋ ζητήματος τής 
λατρείας τοϋ ονόματος τοϋ Θεοϋ, ίκανοποιήθησαν καί ή 'Ιερά Σύνοδος τής 
Εκκλησίας τής Ρωσίας, άλλά καί οί Όνοματολάτραι. Δυστυχώς, ώς άναφέ- 
ραμεν ήδη, ή έν λόγφ Σύνοδος δέν έπρόλαβε νά μελετήση τό θέμα. "Αλλωστε, 
παραμένουν έν ισχύει αί καταδικαστικαί αποφάσεις τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πα
τριαρχείου. Πάντως μεταξύ των Ρώσων μοναχών τοϋ Αγίου ’Όρους δέν 
εχομεν πληροφορίας ότι ύπήρχαν Όνοματολάτραι εις τό Άγιον Όρος μετά 
τό 1913. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατεδίκασε την διδασκαλίαν των 
Όνοματολατρών καί ή Εκκλησία τής Ρωσίας προέβη είς χειρονομίαν άξιέ- 
παινον, μετά τό τεράστιον σφάλμα εις τήν τακτικήν της τοϋ έτους 1913, καί 
θά συνεζήτει τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας των εις τοπικήν Σύνοδον 
καί τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας τών Όνοματολατρών έκ τών γεγονό
των (Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Έπανάστασις τών Μπολσεβίκων) παρημε- 
λήθη καί διά πολλούς έλησμονήθη1. Σπαράγματα μόνον τής διδασκαλίας 
τών Όνοματολατρών θά συναντήσωμεν εις τήν ρωσικήν γραμματείαν τών 
αύτοεξορίστων Ρώσων τής Δυτικής Εύρώπης καί Βορείου Αμερικής.

Π
Μετά τήν έγκατάστασιν τών αύτοεξορίστων Ρώσων είς τήν Δυτικήν Ευ

ρώπην 1922 κ.έ., ώρισμένοι έπανέφερον τό θέμα τής λατρείας τοϋ όνόματος 
τοϋ Θεοϋ είς τό προσκήνιον. Καί είς Παρισίους όμως (τό δεύτερον μετά 
τήν Πράγαν καταφύγιον καί πνευματικόν κέντρον τών αύτοεξορίστων τής 
ρωσικής σκέψεως), οί συγγραφείς συνέχιζον νά έχουν διάφορον γνώμην 
διά τούς Όνοματολάτρας.

Ό γνωστός καί έγκριτος Ρώσος θεολόγος Γεώργιος Φλωρόφσκι1 2

1. "Εκτοτε, πολλοί έγκριτοι αύτοεξόριστοι Ρώσοι θεολόγοι καί φιλόσοφοι της δια- 
σποράς, τούς όποιους έγνώρισε καί μέ τούς όποιους εζησεν ό συγγραφεύς της παρούσης 
μελέτης (κατά τό έτη 1954-1966), χωρίς νά έχουν λάβει μέρος είς τήν διαμάχην ή νά 
έχουν υποστηρίξει τούς Όνοματολάτρας, τούς άντι-Όνοματολάτρας ή καί τήν Ίεράν Σύ
νοδον τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας, είχον τήν γνώμην ότι τά γεγονότα τού έτους 1913 είς 
τό "Αγιον Όρος άποτελοϋν μελανήν σελίδα διά τήν 'Ιστορίαν τής Εκκλησίας, καθ’ ότι ή 
Ρωσική ’Εκκλησία συμπεριεφέρθη βαναύσως προς τούς Όνοματολάτρας.

2. Ό Ρώσος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βασίλιεβιτς Φλωρόφσκι (1893-) κατάγε
ται έκ τής ’Οδησσού. Έδίδαξεν είς τήν Μέσην Έκπαίδευσιν ιστορίαν καί είς τό πανεπι- 
στήμιον τής ’Οδησσού φιλοσοφίαν. Τό 1920 κατέφυγεν είς τήν Δυτικήν Εύρώπην, ένθα 
έδίδαξεν είς τήν Νομικήν Σχολήν τών Ρώσων «έμιγκρέδων» τής Πράγας (1921 κ.έ.), είς τό 
’Ορθόδοξον Ρωσικόν Θεολογικόν Ίνστιτούτον τών Παρισίων (1926 κ.έ.) καί άπό τού έτους 
1950 είς τό ’Ορθόδοξον Ρωσικόν Θεολογικόν Σεμινάριον τής Νέας Ύόρκης τών Η.Π.Α. 
"Εκτοτε έδίδαξε καί διδάσκει προσκαλούμενος είς πολλά πανεπιστήμια τών Η.Π.Α., 
μεταξύ τών όποιων είς τά πανεπιστήμια Columbia, Boston, Harvard καί Princeton. Είναι
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είναι τής γνώμης, δτι το πρόβλημα των Όνοματολατρών δεν έλύθη1, ένφ 
ό Σ. Βερχώφσκι1 2 ύπεστήριξεν, δτι οί Όνοματολάτραι υπήρξαν αιρετικοί3.

Έν τώ μεταξύ, ό άναφερθείς ήδη ίερεύς καί καθηγητής Σέργιος Μπουλ- 
γάκωφ, συνέχισε τήν ύποστήριξίν του προς τούς Όνοματολάτρας καί δυ- 
νάμεθα να εϊπωμεν δτι κατέστη άπολογητής τελειότερος του ίερομονάχου 
’Αντωνίου Bulatovic, ό όποιος εδωκε μεγαλύτερου βάρος είς τήν πολεμικήν 
του ζητήματος, ενώ ό άναφερθείς Σ. Μπουλγάκωφ κατέστη ό δογματικός 
συγγραφεύς καί άπολογητής περί του θέματος τής λατρείας του ονόματος 
του Θεού.

Ό Σ. Μπουλγάκωφ τό 1932 ήδη, είς Παρισίους, εξέθεσε περιληπτικώς 
τό περιεχόμενον τής λατρείας του Θεοϋ καί τών Όνοματολατρών, μή παρα- 
λείπων τάς θέσεις τών άντι-Όνοματολατρών4. Έν τφ μεταξύ, ό αρχιεπίσκοπος 
Σεραφείμ Sobolev, ό κυριώτερος καί σοβαρώτερος επικριτής τής Σοφιολο- 
γίας5 του Σ. Μπουλγάκωφ μεταξύ τών αύτοεξορίστων Ρώσων, κατακρίνει

συν τοϊς άλλοις καί έπίτιμος διδάκτωρ Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής του Άριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί άντεπιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. 
Πρβλ. Γ. Σ. Μπέμπη, Φλορόφσκυ Γεώργιος, Θ.Η.Ε., τ. 11 (1967), σ. 1.183-1.186.

1. G. Florovskij, Putì russkago Bogoslovija, Paris (1937), σ. 572.
2. Ό Σ. Σ. Βερχώφσκι (1907) έσπούδασεν είς τό ’Ορθόδοξον Ρωσικόν Θεολογικόν 

Ίνστιτοϋτον Παρισίων, ενθεν άπεφοίτησε τό 1936 καί όπου έν συνεχεία έδίδαξε Δογματι
κήν καί ’Ηθικήν Θεολογίαν. Άπό του έτους 1950 είναι καθηγητής του ’Ορθοδόξου Ρω
σικού Θεολογικοϋ Σεμιναρίου Νέας Ύόρκης Η.Π.Α. Πρβλ. καί List of the Writings of 
professorsof the Russian Orthodox Theological Institut in Paris (1925-1954), Paris (1954), σ. 86.

3. S. S. V e r h ο V s k i j, Ob Imenah Boziih, «Pravoslavnaj mysl», τ. VI (1948), σ. 37-55.
4. «...Le moyen le plus important de la vie de prière est le N o m d e Dieu dans la 

prière... L’application pratique de la prière de Jésus a naturellement amené des discussions 
théologiques sur le Nom de Dieu et sa puissance, sur le sens de la vénération du Nom de 
Dieu et sur sa force active. Ces questions n’ont pas encore reçu de solution ayant force de 
dogme pour toute l’Église; elles ne sont pas, d’autre part, suffisamment prises en considéra
tion par la littérature théologique. Pour le moment il existe deux tendances différentes. Les 
uns (qui se désignent eux-mêmes comme «glorificateurs du Nom de Dieu») sont parti
sans du réalisme dans la compréhension du sens du nom en général; ils croient que le Nom 
de Dieu, invoqué dans la prière, contient déjà la présence de Dieu (Père Jean de Cronstadt 
et autres). D’autres préfèrent un point de vue plus rationaliste et plus nominaliste ; Le Nom 
de Dieu serait un moyen humain, instrumental, pour exprimer la pensée et le mouvement 
de l’âme vers Dieu. Ceux qui pratiquent la prière de Jésus, et les mystiques en général, sont 
partisans de la première opinion, de même que certains théologiens et certains hiérarques; 
le second point de vue est caractéristique de la théologie orthodoxe d’école, qui a reflété 
l’influence du rationalisme européen. En tout cas, la doctrine théologique du Nom de Dieu 
est actuellement un problème à l’ordre du jour, problème que notre époque lègue aux temps 
à venir. Ce problème indique la voie principale qui s’ouvre devant la pensée théologique 
contemporaine». S. Bulgakoff, L’Orthodoxie, α' εκδοσις, Paris (F. Alcan) 1932, σ. 205, 
207-209.

5. Περί τής Σοφιολογίας βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σοφιολογία καί Πνευματολογία
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αύστηρώς τήν διδασκαλίαν των Όνοματολατρων καί την ύποστήριξιν προς 
αύτούς έκ μέρους του Σ. Μπουλγάκωφ* 1 II. III. IV. V. VI.. Άλλ’ ό Σ. Μπουλγάκωφ καί προ της 
έκδόσεως του μνημονευθέντος έργου του «Filosofija Imeni» εϊχεν άσχοληθή 
καί είχε γράψει περί τής μυστικής παρουσίας είς τό όνομα2. Άλλ’ ή το- 
ποθέτησις τοϋ Σ. Μπουλγάκωφ υπέρ των Όνοματολατρων έγένετο κυρίως 
γνωστή μετά τον θάνατόν του (1944), ότε τό 1953 ό Ρώσος καθηγητής, φίλος 
καί συνάδελφός του, L. Zander3, έξέδωκε τό κατ’ έξοχήν υπέρ των Όνο
ματολατρων εργον του Σ. Μπουλγάκωφ4. Τό εργον έγράφη ύπό τοϋ Σ.

παρά S. Boulgakof καί VI. Lossky, «Εκκλησία», τ. 47 (1970), σ. 209-210, 398-400, 435-438 
καί 494-496.

1. ’Αρχιεπισκόπου Serafim (Sobolev), Novoe ucenie o Sofii Premudrosti Boziej, 
Σόφια 1935, βλ. περί τών Όνοματολατρών σ. 271-349.

2. S. Β u 1 g a k ο f f, Was ist das Wort, έν τφ συλλογικφ εργω «Festschrift Th. G. 
Masaryk zum 80 Geburtstage, 7 Mars 1930», Bon (Cohen) 1930, σ. 25-46. Ή μελέτη έχα- 
ρακτηρίσθη Οπό τοΟ ίδιου τοϋ συγγραφέως ώς «Φιλοσοφική είσαγωγή είς τήν λατρείαν 
τοϋ ’Ονόματος τοϋ Θεοϋ» καί άργότερον τό περιεχόμενόν της γίνεται τό πρώτον κεφάλαιον 
(«Τί είναι λέξις») τοϋ έργου του, με τό όποιον θά άσχοληθώμεν «Filosofija Imeni» 
(=«Ή Φιλοσοφία τοϋ ’Ονόματος»),

3. Ό Λέων Άλεξάνδροβιτς Ζάντερ (1893-1964) έσπούδασε διπλωματικήν καί νομικά 
είς τήν Ρωσίαν καί φιλοσοφίαν είς τήν Γερμανίαν. Έδίδαξε Παιδαγωγικά καί Φιλοσοφικά 
μαθήματα είς τό ’Ορθόδοξον Ρωσικόν Θεολογικόν Ίνστιτοϋτον των Παρισίων. Είναι 
γνωστός κυρίως διά τάς πολλαπλός συγγραφής του καί άρθρα περί τήν Οικουμενικήν Κί- 
νησιν. Πρβλ,. List of the Writings of Professors, ε.ά., σ. 77.

4. Έκ τών καταλοίπων τοϋ S. Bulgakoff, Filosofija Imeni (=Ή Φιλοσοφία τοϋ 
’Ονόματος), εκδ. ύπό L. Zander, Paris (YMCA-Press) 1953, σ. 278.

Τά περιεχόμενα τοϋ έργου:
Είσαγωγή τοϋ. έκδόσαντος (L. Zander)
I. Τί είναι ή λέξις
II. Ό λόγος καί ή λέξις

1) Τά μέρη τοϋ λόγου (Όνομα, ρήμα, άντωνυμία)
2) Τό ουσιαστικόν όνομα
3) Αί γραμματικοί προτάσεις: «Τά μέρη τοϋ λόγου» καί «Τά μέρη τών 

προτάσεων»
III. Προς τήν φιλοσοφίαν τής γραμματικής:

Ή γραμματική καί ή γνωσιολογία 
Ή γραμματική καί ή λογική 
Ό Κάντιος καί ή γλώσσα

IV. Ή γλώσσα καί ή σκέψις
V. Τό κατ’ έξοχήν όνομα
VI. Τό Όνομα τοϋ Θεοϋ

(Είη εύλογημένον καί δεδοξασμένον είς τούς αιώνας τών αιώνων)
Ή Σοφιολογική άντίληψις τοϋ δόγματος περί τοϋ ’Ονόματος τοϋ Ίησοϋ 
(Συμπλήρωμα είς τό κεφ. VI)
Προσθήκαι καί Παραπομπαί

5- 6 
7-44 

45 
45-59 
59-77

77-88
89-118

118-154
154-178

178-217

229-254
255-278
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Μπουλγάκωφ, κατά τον έκδόντα L. Zander, διά νά άποτελέση φιλοσοφικήν 
καθαρώς άπάντησιν εις τούς άντιτιθεμένους προς τήν διδασκαλίαν των 
Όνοματολατρών1. Ό Σ. Μπουλγάκωφ, εις τό τελευταΐον κεφάλαιον του 
έργου1 2, άναφέρεται είς τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας των Όνοματολα
τρών μέ γλώσσαν φιλοσοφικήν καί δογματικήν, άποφεύγων τήν πολεμικήν 
καί τάς άκρότητας. Τα γεγονότα τοϋ έτους 1913 είς τό "Αγιον Όρος τά 
χαρακτηρίζει ώς βέβηλα, ιερόσυλα καί βλάσφημα (=kosunstvennyj)3. Πε- 
ραίνων δέ, επιβεβαιώνει τό τών Όνοματολατρών, ότι «Τό Όνομα τοϋ Θεοΰ 
είναι Θεός», συμπληρώνων ότι είναι «υπό τήν έννοιαν τής παρουσίας καί 
τών ενεργειών τοϋ Θεοϋ»4.

Καί τό πρόβλημα εξακολουθεί νά άπασχολή, τούλάχιστον τήν Δυτικήν 
Εύρώπην. Ό κρυπτόμενος ύπό τήν φράσιν Un moine de l’Église d’Orient, 
νϋν ορθόδοξος άρχιμανδρίτης, τέως ρωμαιοκαθολικός βενεδικτΐνος μονα
χός τοϋ Chevetogne Βελγίου, L. Gillet, εγραψεν είς τό περιοδικόν Irénikon 
σειράν άρθρων επί τής λεγομένης «Προσευχής τοϋ Ίησοΰ», ένθα άναφέρε- 
ται είς τούς Όνοματολάτρας, εκθέτων περιληπτικώς τά γεγονότα5.

Τό τελευταΐον χρονολογικώς άρθρον, έξ όσων δυνάμεθα νά γνωρίζω- 
μεν, είναι τό ύπό τοϋ εν Δυτικώ Βερολίνφ καθηγητοϋ I. Smolliseli γραφέν 
τό έτος 19636, ένθα ό καθηγητής άναφέρεται είς γενικάς γραμμάς είς τό 
ιστορικόν τών γεγονότων7.

Τέλος, διά τήν στάσιν τής ρωμαιοκαθολικής σκέψεως ώς προς τούς 
Όνοματολάτρας, πρέπει νά ϊδη τις τάς μνημονευθείσας εργασίας τοϋ ’Ιη
σουίτου μοναχοϋ καί καθηγητοϋ I. B. Schultze8.

1. Αυτόθι, Πρόλογος, σ. 5.
2. Αύτόθι, βλ. κεφ. VI «Τό Όνομα του Θεού...», σ. 178-217 καί 217-225.
3. Αυτόθι, σ. 208.
4. Αυτόθι, σ. 225.
5. Πρβλ. «Irénikon» 1947, τεύχη 3 καί 4 καί 1952 τεύχος 4. Τά ανωτέρω άρθρα έξεδό- 

θησαν είς Ιδιαίτερον εργον, τό όποιον ήδη άνεφέραμεν, ύπό τον τίτλον: Un Moine 
de l’É g li s e dO rient, La prière de Jésus, sa genèse et son développement et sa pra
tique dans la tradition religieuse byzantinoslave' εχομεν ύπ’ ΰψει τήν τρίτην εκδοσιν, Che
vetogne 1959. Παρ’ όλον όμως ότι ή τρίτη αυτή εκδοσις ύπήρξε «διωρθωμένη καί έπηυξη- 
μένη» (=troisième édition revue et augmentée) τό 1959, έν τούτοις ό συγγραφεύς δέν γνω
ρίζει ότι έξεδόθη τό εργον τοϋ Σ. Μπουλγάκωφ (Filosofija Imeni, Paris 1953) καί αναφέρει, 
σ. 87, ότι «άγνοεϊ έάν έκδοθή» (=nous ignorons s’il sera publié). Ίσως ή φράσις «διωρθω- 
μένη καί έπηυξημένη» έτέθη ύπό τών έκδοτων καί όχι ύπό τού συγγραφέως.

6.1. S m ο 1 i t s c h, Le Mont-Athos et la Russie, έν τφ συλλογικφ εργω «Le Millénaire 
du Mont-Athos 963-1963», Études et Mélanges, I, Chevetogne 1963, σ. 279-318.

7. Αύτόθι κυρίως σ. 307-318.
8. B. Schultze, Der Streit um die Göttlichkeit des Namens Jesu in der russischen 

Theologie, Or. Christ. Per., τ. 17 (1951), σ. 321-394. Πρβλ. ιδίως σ. 321-394, καί τού au

lì
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Συμπεράσματα: Περαίνοντες, δυνάμεθα, νομίζομεν, νά έξαγά- 
γωμεν ώρισμένα συμπεράσματα, διά τά όποια κυρίως έγράφη ή παρούσα 
μελέτη, προς διευκρίνισιν βασικών θεμάτων εις τό κίνημα, τήν διαμάχην 
καί τό δογματικόν περιεχόμενον των Όνοματολατρων:

α. Εις τήν èv 'Αγίφ Όρει διαμάχην μεταξύ Όνοματολατρων καί άντι- 
Όνοματολατρών κατά τά έτη 1912-1913 δεν εχομεν πληροφορίας, τούλάχι- 
στον μέχρι σήμερον, ότι άνεμείχθησαν καί "Ελληνες μοναχοί, ώς ό καθη
γητής I. Smolitsch άναφέρει1, ή διαμάχη έκίνησε μόνον τό ένδιαφέρον 
των Ρώσων.

β. Είς τήν Ρωσίαν, τό 1914 κ.έ., δεν ύπεχώρησε καί δεν μετενόησεν ό 
ιερομόναχος Αντώνιος Bulatovic, άθετήσας τά πρότερον υπό του ίδιου 
διδαχθέντα περί τού ’Ονόματος του Θεού, ώς μάς πληροφορεί ανώνυμός τις 
συντάκτης του περιοδικού «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια»1 2, άλλ’ αί προσωπι
κότητες αί άσκήσασαι πίεσιν επί τής Τέρας Συνόδου' ή σχετική διαλλακτι- 
κότης τού ίερομονάχου ’Αντωνίου Bulatovic καί ή άλλαγή τακτικής έκ μέ
ρους τής Τέρας Συνόδου συνέβαλον, ώστε τό κίνημα των Όνοματολατρων 
νά έγγραφή ώς πρόβλημα μεταξύ των συζητηθησομένων θεμάτων τής «Παν- 
Ρωσικής» Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας τού έτους 1917.

γ. Ή διδασκαλία των Όνοματολατρων δέν διελύθη, ούτε άνεχαιτίσθη, 
ώς εγραψεν ό ήμέτερος καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης3, καθ’ όσον είς τήν Ρω
σίαν κατώρθωσε νά έπιβληθή ώς θελογούμενον, είς δέ τήν Δυτικήν Ευρώ
πην συζητεΐται εισέτι.

Τέλος, θά έπαναλάβωμεν τό τού Γεωργίου Φλωρόφσκι, ότι τό πρόβλημα 
των Όνοματολατρων δέν έ λ ύ θ η4, διά νά προσθέσωμεν, ότι ύπήρξεν ή 
τελευταία, χρονολογικός, θεολογική συζήτησις ή διαμάχη είς τό "Αγιον 
Όρος.

τ ο 0, Untersuchungen über das Jesus-Gebet, Or. Christ. Per., τ. 18 (1952), σ. 319-343.
1. I. Smolitsch, La Mont-Athos et la Russie, ε.ά., σ. 311. Πρβλ. καί σ. 127 της 

παρούσης μελέτης.
2. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 34 (1914), σ. 119. Πρβλ. καί σ. 151 τής παρούσης 

μελέτης.
3. I. Κ. Δ( υ ο β ο υ V ι ώ τ ο υ), Όνοματολάτραι, «Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλο

παίδεια», τ. 1Η', σ. 909. Πρβλ. καί σ. 152 τής παρούσης μελέτης.
4. G. F 1 ο r ο ν s k i j, Puri russkago Bogoslovija, Paris (1937), σ. 572. Πρβλ. καί σ. 158 

τής παρούσης μελέτης.



ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

’Αντωνίου (Bulatovic) 'Ιερομονάχου, Ή δόξα τοΰ Θεοΰ είναι ό Ίησοϋς, Θεσσα
λονίκη 1913.

Γνωμοδότησις τοΰ συλλόγου τών Θεολόγων καθηγητών περί τής έσχάτως έμφανισθείσης 
έν Άγίφ Όρει παρά τοΐς Ρώσσοις μοναχοΐς καινοφανούς διδασκαλίας περί τής 
θεότητος τοΰ όνόματος «Ίησοϋς», κατ’ έντολήν τής 'Αγ. καί Ίεράς Συνόδου, 
«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 123-125.

’Εκκλησία Ρωσσίας, Άπόφασις τής Άγιωτάτης Συνόδου τής Ρωσσίας περί τών έν Ρωσ- 
σίμ ευρισκομένων, τέως 'Αγιορειτών, μοναχών όνοματοθεϊτών, «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια», τ. 34 (1914), σ. 119.

’Επιστολή Πατριαρχική καί Συνοδική προς τήν 'Αγιωτάτην τής Ρωσίας Σύνοδον κατά 
τών όνοματοθεϊτών, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 445-446.

Οί Ίησουάνοι, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 145-146.
Κατά τής κακοδόξου περί τής θεότητος τοΰ όνόματος Ίησοϋς διδασκαλίας, «’Εκκλησια

στική ’Αλήθεια», τ. 33 (1913), σ. 187-192.
Κομνηνοΰ Παντολέοντος, Ήέν 'Αγίφ "Ορει θρησκευτική ερις, «’Εκκλησια

στικός Φάρος», τ. 11 (1913), σ. 361-372.
«Οί όνοματοθεϊσταί Ρώσοι έν 'Αγίφ "Ορει καί αί κατ’ αύτών ένέργειαι τής Μεγ. ’Εκ
κλησίας καί τής Ίεράς Κοινότητος τοΰ Άθω έν συνεννοήσει μετά τής Ρωσικής Κυβερ- 
νήσεως. Άπασα ή διεξαχθεϊσα αλληλογραφία καί αί έπίσημοι έκθέσεις συλλεγεΐσαι υπό 
τοΰ έν ίερομονάχοις Ίωάσαφ Ίωασαφαίων πάση σπουδή καί έπιμελείμ κατά τό 
έτος 1914» (άνεκδ. χφ. βλ. έν : Εΰλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου, Κατάλογος 
τών κωδίκων τής καλύβης Ίωασαφαίων καί δέκα καλυβών τής Ίεράς Σκήτης Καυσοκαλυ- 
βίων, Paris-Chennevières s/ Marne 1930, σ. 81, χφ. ύπ’ άριθ. 151.65 τοΰ 20οΰ αίώνος).

Β. ΡΩΣΙΣΤΙ

A f ο n e c, Pecal’naja letopisi sovremennago Afona, «Kolokol», 10.2.1913.
» Prodol’zenie skorbnoj letopisi na Afone, «Kolokol», 17.2 καί 1.5.1913.

Afonskij spor ob imeni Boziem, «Cerkovno - Obscestvennyj Vestnik», τ. 19 (1913) σ. 8-11. 
A n a t ο 1 i j Episkop, Afonskij vopros, «Golos Rusi», άριθ. φυλ. 101 (1914).
Antonij (Bulatovic) Ieroshimonah, O molitve Iisusove (Sostavil Afonskij inok, pod 

redakciju archim. Aleksandra), Sankt Peterburg 1912.
» Posmertnyja vescanija prepodobnogo Nila Mirotocivago Afonskago, Perevel s gre- 

ceskoj rukopisi I. A., 1912.
» Apologija very vo Imja Bozija i imja Iisus, Moskva 1913.
» Materialy k sporu o pocitanii imeni Bozija, Vyp. I, izd. Religiosno - filos. Biblio- 

teki, Moskva 1913.
» Po povodu imenuemoj «gramoty» patriarha Ioakima, Pismo k izdatelju, «Moskov- 

skija Vedomosti», άριθ. φυλ. 57/9.3.1913.
» Afonskij razgrom. Cerkovnoe bezsilie, Izd. red. Dym. Otecestva, Sankt Peterburg 

1913.
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» Moja myslj vo Hriste. O dejatel’nosti (energii) Bozestva, Petrograd 1914.
» Imja Bozie v ponimanii tolkovanii Sv. Grigorija Nisskago i Simeona Novago 
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σ. 1.317-1.318. ß) Na Afone, x. 44 (1913), σ. 1.378-1.379.

(Περιοδικόν) «Cerkovnyja Vedomosti», εκδ. υπό χής Διαρκούς 'Ιερός Συνόδου (χής Εκκλη
σίας χής Ρωσίας).
α) Bozieju Milostiju Svjatejsij Pravitel’strujuscij Vserossijskij Sinod vsecestnym 
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«Russkij Inok», x. 17 (1912), σ. 54-61.

Cinnov G., Po povoda sovremennyh sporov ob imeni Boziem, izd. Svjato-Andreevskago 
Obscezitel’nago skita na Afone, Odessa 1913.

Denasij, Russkij Svjatogorec (Inok Panteleimonovskij), Esce o knige «Na 
gorah kavkaza», Pis’mo k redakciju «Russkago Inoka», «Russkij Inok», x. 15 (1912), 
σ. 60-63

Engel’gardt N i k., Grozjascij priznak, «Novoe Vremja», 22.4.1913.
Ern Vladimir, Spor ob imeni Boziem(Pis’maobimeslavii).Pis’mopervoe: Proishozde- 

nie spora, «Hristianskaja Mysl’», x. 9 (1916), σ. 101-109.
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» Razbor poslanija Sv. Sinoda ob Imeni Boziem, izd. Religioznofilos. Biblioteki, 
Moskva 1917.

Gde istinnyja priciny bezporjadkov na Afone, «Strannik», τ. 10 (1913), σ. 419-423.
Grigorovic Svjasc. H., Imja Bozie (po povodu sovremennyh afonskih sporov), «Mis- 

sionerskoe Obozrenie», τ. 18 (1913), σ. 203-214/369-388 καί άνάτυπον Sankt Pe
terburg 1913.
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tam imjaslacev, Sankt Peterburg 1914.
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tnik», τ. 1 (1915), σ. 139-156, 470-478.

Kusmarcev Inok Pavel, Mysli otcov cerkvi o imeni Boziem. Materialy k vyjasne- 
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M e Γη i k ο V F. E., V tenetah eresej i prokljatij (k sovremennym sporam ob imenah Bo- 
ziih), Moskva 1913.

Nikon (Rozdestvenskij) Arhiepiskop, «Imjabozniki». Velikoe iskusenie 
okolo svjatejsago imeni Bozija (Iz doklada Sv. Sinodu o poezdke na Afon), «Pribav- 
lenija k Cerkovnym Vedomostjam», τ. 34 (1913), σ. 853-869.

» Plody velikago iskuscnija okolo imeni Bozija (Iz doklada Sv. Sinodu o poezke 
na Afon), «Pribavlenija k Cerkovnym Vedomostjam», τ. 34 (1913), σ. 1.504-1.521 
καί άνάτυπον Sankt Peterburg 1913.

» «Imjabozniki». Velikoe iskusenie okolo imeni Bozija i plody ego, Sergieva Lavra 
1914.

» Moi dnevniki (Vypusk IV): 1913, Sergiev Posad 1914.
Pahomij Monah Afonec, Istorija Afonskoj smuty ili imjabozeskoj eresi..., Sankt 

Peterburg 1914.
Parfenij Shimonah, O molitve Iisusovoj, ά.τ. 1912.
Petrovskij Protoierej S, Imja Bozie est’-li sam Bog? Beseda, izd. Svjato-Andreevs- 

kago Obscezitel’nago skita na Afone, Odessa 1913.
Po povodu zaprosov po Afonskomu delu, Odessa 1914.
Potesin Prot. Sava, Afoncy-imjabozniki, «Missionerskoe Obozrenie», τ. 3 (1913), 

σ. 369-386.
Pravda o sobytiah, proizsdsih v pervoe polugodie 1913 g. v Panteleimonove monastyre, izd. 

Afonskago Russkago Panteleimonova Monastyrja, Moskva 1913
Pravoslavnyj, Propaganda A. Bulatovica na Afone i bunt, ustroennyj im v Andreevs- 

kom skitu, «Golos Rusi», (1914).
Sbomik dokumentov otnosjahscihsja k Afonskoj imjabozniceskoj smute, Izd. «T-va Svet», 

Petrograd 1916.
Soborjanin, Afonskaja rasprja, «Cerkovno - obscestvennyj Vestnik», τ. 29 (1913), σ. 1-3.

» Likvidacija Afonskoj istorii, «Cerkovno - obscestvennyj Vestnik», 42 (;) 1-3.
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Svjatoe pravoslavie i imenobozniceskaja eresj, Harkov 1916.
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Tro i c k i j S. V., Afonskajasmuta, «Pribavlenija kCerkovnymVedomostiam», x. 20 (1913), 
σ. 882-909.

» Bor’ba s Afonskoj smutoj, e. à., x. 36, σ. 1.636-1.643.
» Uceniesv. Grigorija Nisskago ob imenah Boziih i Imjabozniki, ε. ά., τεύχη 37-51/ 

52, σ. 1.659-1.674, 1,706-1.715, 1.771-1.779, 1.809-1.822, 1.862-1.870, 1.919-1.930, 
1.973-1.980, 2.000-2.017, 2.077-2.080, 2.132-2.140, 2.169-2.173, 2.223-2.231, 2.281- 
2.290, 2.331-2.340, 2.391-2.407.

» Ob imenah Boziih i imjaboznikah, Sankt Peterburg 1914.
» Ucenie Afonskih imjaboznikov i ego razbor’, Sankt Peterburg 1914.
» Russkie i Greki na Afone, «Pribavlenija k Cerkovnym Vedomostiam», x. 17 (1916), 

σ. 459-461.
» Novaja pozicija o. Antonija Bulatovica, ä.x., ä.s.

V ecevoj N., Afonskoe delo, «Novyj Zumal dl’a vseh», άρ. φύλ. 14 (Sankt Peterburg) 
1914.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ K. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

RÉSUMÉ

Constantin Papoulidis, Les Onomatolâtres.

Les admirateurs du nom divin (Onomatodoxes ou Onomatolâtres) sont 
partisants du réalisme dans la compréhension du sens du nom en général; ils 
croient que le Nom de Dieu invoqué dans la prière, contient déjà la présence 
de Dieu.

Les discussions théologiques qui eurent lieu au Mont-Athos entre 1912- 
1913 (première partie de l’étude) n’ont pas abouti. Elles furent interrompues 
par la guerre de 1914 et la situation tragique de l’Église russe après 1917-1918 
(deuxième partie de l’étude). Depuis, quelques théologiens et philosophes 
se sont occupés de la question de la vénération du nom de Dieu dans l’émi
gration (troisième partie de l’étude).
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