
Хриеовулъ императора Михаила ѴП Дуки. 
Во Флоренціи среди сочвненій извѣстнаго Философа Михаила 

Пселла хранится хриеовулъ, написанный имъ въ качествѣ дротаси-
крита. Это брачный договоръ, заключенный Михаиломъ VII Дукою и 
Робертомъ Гвискаромъ въ августѣ 1074 г. 

Документъ этотъ представляетъ несомнѣнную важность въ нѣ-
сколькихъ отношеніяхъ. Во первыхъ онъ самымъ нагляднымъ обра-
зомъ указываетъ на бѣдственное положеніе, въ которомъ находилась 
Византія, подолняетъ и исправляетъ лѣтописныя свѣдѣнія о предпо
лагавшемся бракѣ Константина Дуки съ Еленою Гвискаръ. Во вто-
рыхъ мы находимъ здѣсь единственную въ своемъ родѣ ОФФИціальную 
табель византійскихъ чиновъ и новыя данныя о ругѣ ипата и спаѳа-
рокандидата. 

Давно уже изложилъ я содержаніе этого любопытнаго хрисовула 
(Журн. Мин. Нар. Проев. 1889 г., сентябрь) и сдѣлалъ нѣкоторыя 
замѣчанія, къ которымъ ничего не имѣю прибавить. Но чтобы и ино
странные ученые могли пользоваться документомъ, представляющимъ 
интересъ для европейской исторіи, я счелъ небезполезнымъ напеча
тать греческій текстъ. 

Χρυσόβουλλον του αύτου σταλεν προς τον 'Ρόμπερτον 
π α ρ ά του βασιλέως κυροΰ Μιχαήλ του Δούκα *). 

Χρυσόβουλλος λόγος άντικρυς ό του ευσεβούς βασιλέως λόγος εστίν, 
άρκεΐ γαρ αντί χρυσής ϋλης ή καθαρά και άδολωτάτη іоЬіои ψυχή. ει δε 
και προς άνδρα γενναιότατόν τε και εΰγενέστατον και τά μεν πολεμικά 

ότατον, την δε διάνοιαν συνετώτατον, | την δε γνώμην ειρηνικώτα-

1) Ε codice Laurentiano Plut. LYII cod. 40, fol. 217 — 221. 

δοκιμ. 
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τον, την δε αρχήν εύδαίμονά τε και όλβιώτατον ό λόγος γίγνοιτο, πώς 
ουγι ούτος στερέμνιος τον άπαντα χρόνον ειη και έν τφ παγίφ καθεστήκοι 
της ακριβούς βεβαιώσεως; ει δε προς τω βασιλικφ^καΐ συντετηρημένφ λόγφ 
και όρκος έπενεχθείη αληθέστατος τε και φρικωδέστατος τα συμπεφωνη
μένα έκατέροις τοΐς μέρεσι βέβαιων και οίον άρραγεστάτης έμποιών αρμο
νίας, τίς αν των απάντων τον τηλικουτον δεσμόν διαλύσειε, μάλλον δε τάς 
θαυμάσιας ταύτας συνδέσεις και τφ δντι δυσλυτους παντάπασι; Δεσμός 
γαρ πρώτος άρραγέστατος ή βασίλειος της συμφωνίας φωνή εντεύθεν το 
ίσχυρόν έχουσα και δια της οικείας μεγαλοπρέπειας του αρραγούς τήν άπό-
δοσιν προδεικνύουσα. ο^ώτεοοζ αύθις δεσμός ό επί των λόγων δρκος τον 
θεόν έπιμαρτυρόμενος και τήν εκείθεν άμετάτρεπτον τελειότητα, θαυμάσια 
τις άλυσίί αυτή και τω δντι χρυσή σειρά, άνωθεν καθιεμένη άπό των ου
ρανίων αψίδων και έξαρτώσα εαυτής τους συνδεδεμένους τη συμφωνία. 

"Ενθεν τοι και τό τ^ίτιρον κράτος οιόν τίνα τζοωτον δεσμόν τήν άπό 
του λόγου συνθήκην πεποίηται προς τήν σήν γενναιότητα και κηδεύει σοι 
τό θυγάτριον τφ έμφ ποθεινοτάτφ υίφ κυρίφ Κωνσταντίνφ τφ βασιλεΐ, 
ώς αν αμφω βασιλείς τε ειεν και όνομάζοιντο και ουχ ήττον δι' εύνοιας 
άλλήλοις συνδέοιντο ή της βασιλικής και συμπεφωνημένης ενώσεως. Έπεί 
δε και νόμοι παρηκολουθησαν άνωθεν επί ταΐς τοιαύταις έπιγαμίαις, μάλ
λον δέ επί πάσαις ταϊς γαμηλίοις ένώνεσιν άντιδιδόναι αΚλίτιλοις τους κατά 
κήδος συναπτομένους άπερ αν έκάτεροι συμφωνήσαιεν, τούτο δή και ήμΐν 
έπαινετέον τε άμα και πρακτέον δεδοκίμασται. Καί συ μέν συμφωνείς έμοΐ 

'>συνεισενεγκεΐν τήν πρέπουσαν υποταγήν τε καί εύνοιαν τό μή μόνον των 
ημετέρων μή κατατρέχειν, άλλα και τών κατατρεχόντων ταύτα κατατρέ-
χειν και πόρρω της επικρατείας ημών άποκρουεσθαι και συμμάχειν ήμΐν, 
τα μέν προσκαλούμενος παρ' ημών, τα δέ оікоЬгѵ έξορμών της δέ συγγε
νείας Ενεκα καί της ευγενούς προαιρέσεως και της θαυμάσιας ταύτης και 
βασιλικής άρχιστείζς, τούτοις προστιθεΐς τό τους μέν άπεχθανομένους ήμΐν 
εχθρούς άντικρυς ήγεΐσθαι και τής σης άπωθεΐσθαι φιλίας και αντιλήψεως, 
τους δέ οίκείως και ευμενώς Εχοντας οίκειουν σεαυτφ και πάσης άξιουν 
εύμενείας και συγκροτήσεως, καΐ Ε'να τό σύμπαν δηλώσω συνεκτικφ και 
περιεκτικφ λόγφ, τοιούτον σεαυτόν έπαγγέλλη ήμΐν γενήσεσθαι ευνούστα-
τόν τε και θεομότατον σύμμαχον, όποιος αυτός έν τοΐς οίκείοις πράγμασι 
γίνοιο. άπερ ουδέ ψιλώς εκφωνείς, άλλα τφ προς Θεόν και τά θεία ορκφ 
έμπεδοΐς και φρικωδεστάταις άραΐς βεβαιοΐς. Τοιαύτη μέν ή σή προς τήν 
βασιλείαν ημών προεισφορά ούτε μεμπτή, άλλα και πάντη γενναία και 
θαυμαστή. Η δέ παρ' ημών άντίδοσις αύτη και σκόπει ώς μεγαλοπρεπής 
και βασιλική, και άρχομέν γε άπό τών μειζόνων, εσται σοι τό συνάπταμε-
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ѵоѵ τω υίφ μου θυγάτριον σπλάγχνον έμοί ποθεινότατον και ούχ ήττον του 
υίοΰ άγαπώμενον, ταΐς αύταΐς αυτω εύφημίαις άξιούμενον, μεγαλοπρεπώς 
μεν εν τοΐς βασιλείοις άναγόμενον οίκοις, λαμπρότατης δε δορυφορίας και 
πολυτελέστατης διαίτης ώς αληθώς εύμοιρουν. Ταύτα μεν τά κρείττω και 
τελειότερα, τά δέ μετά ταύτα και ό'σα δη προς σε την άναφοράν έχει εν
τεύθεν εν άριθμφ τίθημι. τω του κουροπαλάτου μεγίστω και υψηλω άξιώ-
ματι ένα τών υίών σου ότζόΐον αν αυτός βούλοιο τό ήμέτερον τίμα βασί-
λειον κράτος, προστίθησι τούτω προεδράτον 'εν, μαγιστράτα δύο, βεσταρ-
χάτα δύο, βεστάτα δύο, άνθυπατάτον εν, πατρικάτα τέσσαρα, υπατάτα εξ, 
άνά λίτρας δύο | ρόγαν έχοντα, πρωτοσπαθαράτα πεντεκαίδεκα ρόγας 
έχοντα άνα λίτραν μίαν, σπαθαρο/.ανδιδατάτα δέκα, άνά λς' νομίσματα ρό
γας έχοντα, και απλώς ειπείν τοσαυτά σοι τον αριθμόν ή βασιλεία μου 
δίδωσιν αξιώματα σύν γε τω κουροπαλατικφ, όσα συμπληροΤ ένιαύσιον ρό
γας ποσότητα εις δύο κεντηνάρια συναριθμουμένην. Ταΰτα δέ ου πρώτως 
ουδέ αφ εαυτής ή βασιλεία μου νομοθετούσα, ποιείται προς σέ, άλλα πολλά 
μεν περί τούτων τοΐς πεμφθεΐσί σου πρέσβεσιν όμιλήσασα και πολλάκις 
προς τούτους περί τούτων διαλεξαμένη και τά μέν ειπούσα, τά δέ άκούσασα, 
μέχρις αν άρεσ^ομίνους αυτούς τη συμφωνία έγνώρισε, οις δη και τό παν 
ενόρκως έπιστήσασα καί όπερ αν αυτοί πράξαιεν προς ημάς έπήγγειλε κα-
ταδέξασθαι και προσδέξασθαι. 

Τά μέν ουν της συμφοονίας ταύτα και άντιδόσεως και τα κατ' όνομα 
ρηθέντα αξιώματα τω τε υίω σου και τοΐς άλλοις οίς αν αυτός βουληθείς 
κατά τό άρέσκειν σοι ή βασιλεία μου δίδωσι, την δέ σήν μεγίστην ύπερο-t4 

χήν ού συναριθμεΐ τούτοις ουδέ τοΐς συμφωνουμένοις καταδεσμεΐ, άλλ' επί 
τοιούτου ύψους τηρών τη υπερφυεστάτη τίμα του νωβελισσίμου τιμή και 
εις μετέωρον ανάγει ύψος του αξιώματος. νΕξωθεν τούτο τών συμφωνιών 
παρέχου και του καταλόγου τών λοιπών τιμών ύπεραίρου και του έξηρη-
μένου βαθμού. f Οποίον δέ τούτου τά μέγεθος λόγοι τε άνωθεν αδουσι και 
ή καθ' ημάς τών πραγμάτων διαγωγή δείκνυσι. τάλλα γάρ αυτω ξύμ-
παντα δεύτερα, τούτο δέ του βασιλικού ύψους μόνω τω καίσαρι διατέμνε
ται, και δέχοιο τήν τοιαύτην τιμήν άπό μέν της ημετέρας φωνής τε και 
προαιρέσεως, ουδέν δέ έλαττον και άπό της του γαμβρού σου και βασιλέως 
ψυχής, ί'να δή άπό μεγάλων άρχοιο τών τιμών συν Θεω τούτοις επιβαλλό
μενος. "Ισθι μέντοι γε, και τούτο εύγενέστατον και γενναιότατον, ώς πολ
λοίς τών εν τη συμφωνία αξιωμάτων και τυπικά j βλάττια πράς τη ρόγα 
άφωρισμένα είσιν, ή μέντοι γε βασιλεία μου ού μέχρι του αριθμού τούτων 
τόν τών βλαττίων αριθμόν αφορίζεται, άλλ' ί'ν' έχοις τι κάνταυθα πλέον 
σύμπαντα τά βλάττια προς τσΐς διδρμένοις μετά τών αξιωμάτων είς έκα-
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τοστόν συγκεφαλαιουνται αριθμόν, ώς είναι τά πολλαπλάσια τούτων έκτος 
τών άφωρισμένων τοΐς άξιώμασιν. 

Μέχρι μεν τούτου τα της βασιλικής αρχής και της άψευδους γνώμης 
και διαθέσεως, ©πόσα δε Θεός εις δρχον καταγόμενος βεβαιοΤ ταύτα ί'στω 
ό Κύριος ημών Ίησους Χριστός, ό ποιητής ουρανού και γης και ή τεκουσα 
τούτον ύπεράχραντος Θεοτόκος, ί'στωσαν αί άγγελικαΐ και θεΐαι δυνάμεις, 
οι κορυφαίοι τών αποστόλων, σύμπασα ή ευσεβής ημών πατρίς ώς άπαντα 
τα εν τη συμφωνία ημών παρά της βασιλείας μου διδόμενά τε και έπαγ-
γελόμενα έν άξιώμασιν, έν §όγαις, εν εύνοίαις, εν συμμαχίαις, έν φίλοις, 
έν είλικρινέσι και καθαροΐς διαθέσεσιν άψευδή και απαράβατα και αμετά
θετα εσται και ουδέν άπρακτον γενήσεται ών έπηγγείλατό σοι τό γ,ράτος 
ημών, άλλα πάντα, τελειωθήσεται και μάλιστα δσα έπί τη θυγατρί σου 
συμπεφώνηται. βασιλικής γαρ ευφημίας άξιωθήσεται και τω βασιλεΐ και 
υίω μου άδιασπάστως συμβιώσει και όμου τούτω συν Θεφ φάναι έν τοΐς 
άνακτόροις διαπρέψει και τόν του Θεοΰ κατευθύνει λαόν περιούσιον. "Εχεις 
ούν και τήν άπό του λόγου καί τήν άπό του δρκου βεβαίωσιν, καί ό λόγος 
ob ψιλός, άλλ' άνάγραπτος ώς όρας και ουκ έν γράμμασι μόνον ουδέ έν 
βασιλείοις ύπογραφαΐς, άλλα καί έν σφραγΐδι χρυσή τήν χρυσήν ούτως 
ήμΐν έπισφραγιζομένη συγγένειαν, άλλα και ή του οοχου φωνή, <^o^zpà καί 
φρικώδης, τόν Θεόν έπιμαρτυρομένη καί τήν τοΟτον άσπόρως τεκουσαν καί 
τάλλα, ί'να μηδέν διαλυτόν ήμΐν τών ακριβώς | συνδεδεμένων γένοιτο. 

Έγράφη μηνί αύγούστω ίνδικτιώνος ιβ έτους ^φπβ'. 
Έπεί δέ ή άντιδιδομένη παρά σου προς τε τήν βασιλείαν μου καί τήν 

'Ρωμαίων διάθεσιν οΰκ όφείλεί τη ση περιορισθήναι ζωη, άλλα καί είς τους 
κληρονόμους σου διαβιβάσαι(?). τήν αυτήν γνώμην φυλάττειν καί τάς αύτάς 
πληρούν επαγγελίας καί υποσχέσεις, δίκαιον έστι καί τοΰτο προσκεΐσθαι τφ 
σω αντιγράφω, όπερ μέλλεις κατ' ισότητα του της βασιλείας μου γράμ
ματος ποιήσαι καί άποστεΐλαι προς αυτήν, δρκω τε τή'ν τοιαυτην περί τών 
κληρονόμων σου πλήρωσιν βεβαιώσασθαι, 'ότι καί αυτοί τήν δμοιαν σώ-
σουσι προς τήν βασιλείαν μου καί τήν Ρωμαίων διάθεση. 

Μιχαήλ έν Χριστώ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό 
Δούκας. 

'Ανδρόνικος έν Χριστφ τω Θεφ πιστός βασιλεύς 'Ρωμαίων ό Δούκας. 
Κωνσταντίνος έν Χριστώ τφ Θεώ πιστός βασιλεύς Ρωμαίων ό Δούκας. 
'Ιωάννης ελάχιστος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης. 

П. Безобразовъ. 


