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«Χρυσόβουλλον πατριαρχικόν» 

Τά παράδοξα της διπλωματικής 

καί ή ίδρυση του Πατριαρχείου Μόσχας ' 

Ι 

Τον Μάϊο του 1591 ό μητροπολίτης Τορνόβου Διονύσιος έφερε στη Μόσχα ενα 
επίσημο έγγραφο πού με μεγάλη αδημονία περίμεναν ό τσάρος της Ρωσίας Θεόδωρος 
καί ό πατριάρχης Μόσχας Ίώβ. Επρόκειτο γιά τον «συνοδικόν τόμον» με τον όποιο 
δ πατριάρχης καί ή σύνοδος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καθώς καί ol 
πατριάρχες Αντιοχείας καί Ιεροσολύμων αναγνώριζαν τήν 'ίδρυση ενός πέμπτου 
ορθόδοξου πατριαρχείου καί επιβεβαίωναν τήν εκλογή του Ίώβ ώς πατριάρχη. Ή 
βρύση τοΰ πατριαρχείου Μόσχας ήταν γιά τή ρωσική πολιτική εξουσία ή ευόδωση 
ίνός παλαιού της στόχου, καθώς με τήν πράξη αυτή θεωρούσε ότι αυξάνε το διεθνές 
κύρος της Ρωσίας* παράλληλα ό Ίώβ, μητροπολίτης ώς τότε Μόσχας, αποκτούσε 
τίτλο καί αρμοδιότητες πού ασφαλώς ξεπερνούσαν τίς πιο παράτολμες φιλοδοξίες του. 

Θυμίζω εδώ μέ κάθε δυνατή συντομία τά γεγονότα πού προηγήθηκαν. Ό τσάρος 

Θεόδωρος καί ό Ισχυρός άνδρας της τσαρικής αυλής Boris Godunov πέντε χρόνια 
πρίν, το 1586, όταν ό πατριάρχης 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ είχε επισκεφτεί τή Μόσχα,του 
είχαν εκφράσει τήν επιθυμία νά γίνει ή Μόσχα έδρα πατριαρχείου καί μάλιστα του 
ζήτησαν νά μεσολαβήσει στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία τον Β', προκει
μένου νά πραγματοποιηθεί ή επιθυμία τους αυτή μέ τρόπο κανονικό από την ανατολική 
ορθόδοξη εκκλησία. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ό Ιερεμίας επισκέφθηκε τή Μόσχα μέ 
στόχο νά ζητήσει οίκονομική βοήθεια γιά νά βγει το πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως από τή δεινή θέση στην οποία βρισκόταν, το θέμα τέθηκε έπί τάπητος2. Ή συγ-

1 Τό κείμενο πού ακολουθεί παρουσιάστηκε, σε μιά πρώτη μορφή, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
«Ή Μόσχα και ό Ελληνικός Πολιτισμός» πού οργανώθηκε στη Μόσχα άπό 8 ώς 11 Σεπτεμβρίου 1997. Καθώς 
τά ζητήματα πού εξετάζονται σε αυτό άπτονται απολύτως θεμάτων μέ τά οποία έχει ασχοληθεί è Β. L. FonkiC 
χαί οι σχετικές αναλύσεις του έχουν αποτελέσει εφαλτήριο γιά τήν έρευνα, θεώρησα οτι ήταν κατάλληλο γιά 
fvav τόμο πού εκδίδεται γιά νά τιμηθεί τό έργο του. 

2 Γιά τόν ιστορικό περίγυρο της εποχής καί τά προβλήματα, οικονομικά καί άλλα, πού αντιμετώπιζε τότε ό 
*Ιερεμίας ή βιβλιογραφία είναι μεγάλη· εδώ, ενδεικτικά μόνο, θά θυμίσω τίς παλαιές μελέτες του Σπ. Ζαμπέλιου, 
Καθίδρυσις πατριαρχείου εν Ρωσσία, 'Αθήνα, 1859, του Κων. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του πατριάρχου 
'Ιερεμίου Β' (1572-1594), 'Αθήνα, 1870 καί τοΰ Άδ. Ν. Διαμαντόπουλου, Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεο^ς 
Ιερεμίας Β' ο Τρανός καί ή κατάστασις του έθνους κατά τόν Ι Σ Τ αίώνα. - Θρακικά 6 (1934), 182-201. Ειδι
κότερα γιά τό ταξίδι τοϋ Ιερεμία στή Μόσχα καί τους πολλαπλούς λόγους γιά τους όποιους έγινε βλ. W. Regel. 
Analecta Byzantino-Russica. Πετρούπολη. 1891, σ. XCVIII επ. William Κ. Mediin - Christos G. Patrinelis. 
Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia. Γενεύη, 1971, σ. 30-69. 
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κυρία ήταν κατάλληλη: ή τσαρική εξουσία επισείοντας ώς δέλεαρ τήν υπόσχεση της 
οικονομικής επικουρίας ζήτησε νά πραγματοποιήσει τά σχέδια της, νά γίνει ή Μόσχα 
έδρα πατριαρχείου* ενώ ό 'Ιερεμίας μέ τή σειρά του θεώρησε τή στιγμή κατάλληλη 
ώστε, διαπραγματευόμενος τήν ικανοποίηση μιας τέτοιας επιθυμίας, νά ασκήσει πίεση 
στους Ρώσους γιά νά του δοθεί Οσο τό δυνατό πλουσιότερη οικονομική βοήθεια. 

Τά αιτήματα έγιναν καί από τίς δύο πλευρές αποδεκτά. Έτσι, τόν Ιανουάριο 
του 1589 ό πατριάρχης Ιερεμίας Β' χειροτόνησε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
τόν Ίώβ πατριάρχη3 καί αναχώρησε επιστρέφοντας στην Βασιλεύουσα μέ 1000 ρούβλια 
καί πλούσια δώρα4. 'Αλλά καί μέ μία δέσμευση: νά επικυρώσει μέ συνοδικό τόμο όσα 
έγιναν στη Μόσχα. 

Παρά τίς αντιδράσεις πού οπήρξαν, τό κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου ετοιμάστηκε 
τελικά στην Κωνσταντινούπολη καί έφθασε, όπως είπαμε, τόν Μάιο του 1591 στη 
Μόσχα, οπού σώζεται ώς σήμερα5. Τό κείμενο του τό δημοσίευσε τόν προηγούμενο 
αιώνα ό W. Regel στο έργο του Analecta Byzantino-russica6, ενώ ό Boris Fonkiö, 
αυτός τόν δποΐο τιμούμε μέ τόν παρόντα τόμο γιά τήν πολλαπλή προσφορά του στην 
επιστήμη, έχει κάνει οξυδερκείς καί πολύτιμες παρατηρήσεις γιά τήν πλαστότητα 
μερικών από τίς εκατό περίπου αρχιερατικές υπογραφές πού σώζονται στό τέλος του 
συνοδικού αύτου γράμματος7. Δέν πρόκειται λοιπόν νά ασχοληθώ καί εγώ μέ τό 
γνωστό, δημοσιευμένο καί εύστοχα σχολιασμένο αυτό έγγραφο. Θά περιστραφώ 
γύρω άπό μιά πληροφορία πού περιέχεται στό κείμενο του καί πού αποτέλεσε τήν 
αφορμή γιά τήν παρούσα μικρή συμβολή. 

Στό εισαγωγικό μέρος του συνοδικού τόμου πού εκδόθηκε τόν Μάϊο του 1590, 
Οταν περιγράφονται τά σχετικά μέ τό αίτημα τών Ρώσων νά αποκτήσει ή Μόσχα 
πατριαρχείο, σημειώνεται πώς τό αίτημα ήταν δίκαιο καί έπρεπε νά ικανοποιηθεί, 

3 Ό Κ. Πιτσάκης στή μελέτη του A propos des actes du patriarcat de Constantinople concernant la 
proclamation de 1 ' Empire en Russie (XIV siècle): survivances et souvenirs de la terminologie et de Γ idéologie 
impériale constantinopolitaines, ανακοίνωση πού παρουσίασε στην Επιστημονική Συνάντηση Da Roma alla 
terza Roma, IX Seminario internazionale di studi storici (Campidoglio 21-22 aprile 1989,85-138), συζητά τό 
θέμα κατά πόσο ήταν σύμφωνο μέ τους κανόνες της εκκλησίας νά χειροτονηθεί ξανά ώς πατριάρχης ένας αρχιερέας 
πού είχε ήδη χειροτονηθεί μητροπολίτης. 

4 'Από τόν 'Αρσένιο Ελάσσονος, ό οποίος συνόδευε τόν 'Ιερεμία στό ταξίδι του στή Μόσχα τό 1588, εχουμι 
τήν περιγραφή τών δώρων τά όποια πρόσφεραν ή τσαρική οικογένεια καί ό Ίώβ στον πατριάρχη καί στά μέλη 
της συνοδείας του. Στην ειδική μελέτη του Φώτη Δημητρακόπουλου, 'Αρσένιος Ελάσσονος (1550-1626), βίος καί 
έργο. Συμβολή στή μελέτη τών μεταβυζαντινών λογίων της 'Ανατολής. 'Αθήνα. 1984, βλέπε (σ. 13-18) τά 
σχετικά μέ τήν παράδοση καί τίς εκδόσεις του έργου του 'Αρσενίου «Κόποι καί διατριβή», στό οποίο περιγράφει τό 
ταξίδι του στή Μόσχα' στίς εκδόσεις πού σημειώνονται εκεί ας προστεθεί καί ή πρόσφατη χρηστική δημοσίευση τοΰ 
'Αντώνιου-Αιμίλιου Ταχιάου, Πηγές Εκκλησιαστικές 'Ιστορίας τών ορθοδόξων Σλάβων, τχ. 1. θεσσαλονίκη. 
1990, σ. 168-209. ν 

5 Στό Ρωσικό Κρατικό 'Αρχείο Παλαιών 'Εγγράφων (ΡΓΑΛΑ, φ. 52, on. 2, Ν* 5). 'Αρκετοί άπό τους 
συνοδικούς καθώς καί ò πατριάρχης 'Αλεξανδρείας εΐναι γνωστό πώς αντέδρασαν στην πρωτοβουλία τοΰ Ιερεμία 
γιά τήν ίδρυση τοΰ πατριαρχείου Μόσχας' βλ. γιά τό ζήτημα αυτό Β. L· Fonkic, Greöeskije gramoty sovetskih 
hranilich, Problcmy paleografi i codicologii ν SSSR. Μόσχα. 1974. 

6 W. Regel. Analecta.., σ. 85-91. 
7 Β. L Fonkic. Greöeskije gramoty..., passim. 
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δεδομένου ότι τό διατύπωνε ό «μόνος αυτός... σήμερον επί της γης βασιλεύς μέγας 

όμου καί ορθόδοξος». Κατά τήν τελετή μάλιστα της χειροτονίας τοΰ Ίώβ αναφέρεται 

πώς δ πατριάρχης 'Ιερεμίας «γράμμα αύτω δέδωκε χρυσόβουλλον πατριαρχικόν καί 

διαύτοΰ του χρυσοβούλλου ώρισε καί άπεφήνατο, ίνα ό αυτός μητροπολίτης 

Μοσκοβίου κυρ Ίώβ ύπάρχη πέμπτος πατριάρχης»8. 

Ό ορός πού χρησιμοποιήθηκε στό κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου γιά νά χαρακτηρίσει 

τό έγγραφο πού παρέδωσε στον Ίώβ ό πατριάρχης Ιερεμίας Β' κατά τήν τελετή της 

χειροτονίας είναι τουλάχιστον παράδοξος9. 'Ακόμα καί γιά κάποιον πού δεν είναι 

εξοικειωμένος μέ τους όρους της διπλωματικής, δ Ορος «χρυσόβουλλον» τόν παρα

πέμπει σέ επίσημο έγγραφο του βυζαντινού αυτοκράτορα. νΑλλωστε δ ίδιος ό όρος 

«χρυσόβουλλον» είναι σύνθετος, πλασμένος από δύο λέξεις πού αναφέρονται στην 

υλική υπόσταση του εγγράφου: πρόκειται γιά έγγραφο πού είναι σφραγισμένο μέ 

χρυσή βούλλα, χρυσή σφραγίδα. Καί βέβαια χρυσή σφραγίδα είχε μόνο δ βασιλέας, 

προνόμιο καί σύμβολο της εξουσίας του, πού ταυτόχρονα εξασφάλιζε καί τήν 

αυθεντικότητα τών βασιλικών εγγράφων. Έδώ όμως γιά πρώτη φορά, Οσο τουλάχιστον 

γνωρίζω, μετά τήν πτώση του Βυζαντίου εμφανίζεται ξανά ό βυζάντιος όρος. Καί — 

ακόμα πιο παράδοξο - τό χρυσόβουλλο, συνδεδεμένο στην πρακτική της γραμματείας 

μέ τή βασιλική εξουσία, προσδιορίζεται μέ τό επίθετο «πατριαρχικόν». 

Πριν μιλήσουμε όμως γιά αυτήν τήν παρέκκλιση, ας δούμε πρώτα τόν κανόνα. 

Π 

Τό επίθετο «χρυσόβουλλον» χρησιμοποιείτο στην αυτοκρατορική γραμματεία γιά 

νά χαρακτηριστούν τά επισημότερα έγγραφα τοΰ βυζαντινού βασιλέως. Οί όροι πού 

χρησιμοποιούνταν ήταν «χρυσόβουλλο σιγίλλιον», «χρυσόβουλλος δρισμός», «χρυσό

βουλλος λόγος» καί «χρυσόβουλλος γραφή». 'Από τους χρόνους τών Κομνηνών καί 

μετά επικράτησε ή χρήση τοΰ όρου «χρυσόβουλλος λόγος», χωρίς ωστόσο νά μπορεί 

8 W. Regel. Analecta..., σ. 86, στ. 11-12 καί στ. 15-18 αντίστοιχα. Ό Κ. Πιτσάκης στή μελέτη του A propos 
des actes..., σ. I l l αναφερόμενος στό σπουδαίο αυτό γιά τή Ρωσική εκκλησία έγγραφο δηλώνει Οτι δέν θά 
ασχοληθεί μέ αυτό. 

9 Ό 'Αρσένιος Ελάσσονος στό έργο του «Κόποι καί διατριβή», μολονότι περιγράφει λεπτομερώς τά σχετικά 
μέ τήν αναγόρευση τοΰ Ίώβ σέ πατριάρχη, δέν αναφέρει οτι τοΰ επιδόθηκε κάποιο έγγραφο. 'Αντίθετα ò Ψευδο-
Δωρόθεος αναφέρει τήν επίδοση τέτοιου εγγράφου' πιο συγκεκριμένα, σημειώνει πώς ό πατριάρχης 'Ιερεμίας 
αντέδρασε στή χειροτονία επειδή ό Ίώβ ήταν δισεπίσκοπος, όμως «τέλος, καί μή θέλων, έχειροτόνησέν τον 
πατριάρχην Ρωσσίας, καί ήφεραν ενα μεγάλον μέμβρανον χαρτί μέ βουλγαρικά γράμματα εις πλάτος μέγα, καί 
υπέγραψεν ό πατριάρχης. Καί ό Μονεμβασίας είπε, τί είναι αύτοΰ γραμμένα, καί νά υπογράψω; καί εΐπεν ό 
κρώτος 'Ανδρέας ό Τσαλκάνος ονόματι, γράφει πώς έκάμετε πατριάρχην καί πώς ήλθετε εδώ' καί 6 Μονεμβασίας 
ιιπε, έπρεπε νά γραφή ελληνικά, άμή ουχί 'Ρούσσικα1 άμή δέν τόν ήκουσαν υπέγραψαν καί οι 'ιερομόναχοι τοΰ 
πατριάρχου, καί ό Έλασσώνος" καί ό Μονεμβασίας ήταν είς τό άκρον ενάντιος νά μή διαιρεθή ή Εκκλησία, καί 
γένη κεφαλή άλλη, καί σχίσμα μέγα...» (Βιβλίον Ιστορικόν (εκδ. Βενετία, 1805), σ. 457—458). Ό Ρώσος ιστορικός 
Ν. Caramzin κάνει καί αυτός μνεία του iyyp<x<poO καί σημειώνει: «προς έδραίωσιν δέ τοΰ αξιώματος καί τών 
δικαιωμάτων της 'Ρωσσικής ιεραρχίας συνετάχθη πρδξις...» (Νικολάου Καραμζίνου, Ιστορία της αυτοκρατορίας 
της Ρωσσίας, μετ. Κωνσταντίνου Σ. Κροκίδα. 'Αθήνα, 1858, σ. 108). 
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κανείς νά διακρίνει κάποιον κανόνα πού τηρεΐτο μέ αυστηρότητα στην επιλογή τών 
ορων . 

Σώζεται σήμερα Ενας αρκετά μεγάλος αριθμός χρυσοβούλλων — τά παλαιότερα 
σωζόμενα χρονολογούνται στον 11ο αΙώνα — πού μας επιτρέπει νά έχουμε τήν εικόνα 
δχι μόνο τοΰ περιεχομένου άλλα καί της υλικής υπόστασης τοΰ επίσημου αύτοΰ 
βυζαντινοΰ έγγραφου. Τή λαμπρότητα της εξωτερικής εμφάνισης τών χρυσοβούλλων 
εξασφάλιζε τό πολύ μεγάλο μέγεθος — πού τό επιτύγχαναν κολλώντας τμήματα 
χαρτιών τό ενα πλάι στό άλλο - καί ή μεγαλόπρεπη γραφή της αυτοκρατορικής 
γραμματείας ποικιλμένη μέ χρυσά γράμματα. "Οταν ή ετοιμασία τοΰ εγγράφου 
ολοκληρωνόταν άπό τους υπαλλήλους της γραμματείας καί άφοΰ ελεγχόταν ή 
ακρίβεια τοΰ κειμένου άπό τόν «έπί τοΰ κανικλείου» αρμόδιο υπάλληλο, πρόσωπο 
'έμπιστο τοΰ αυτοκράτορα, τοποθετεΐτο μέ μεταξωτή μήρινθο στό κάτω μέρος του 
έγγραφου ή χρυσή βούλλα τοΰ βασιλέα11. Ή χρυσή αυτή σφραγίδα κοσμοΰσε μέ 
επιβλητικό τρόπο, κυρίως Ομως κατασφάλιζε τή γνησιότητα τοΰ έγγραφου - «καί 
χρυσή βούλλη της βασιλείας μου πιστωθέν...» σημειώνεται σέ χρυσόβουλλο τοΰ 1048 η 

καί ανάλογες διατυπώσεις βρίσκουμε στά περισσότερα έγγραφα. 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δέν είχε τό προνόμιο νά εκδίδει χρυσό-
βουλλα. Σέ ενα έγγραφο πού εξέδωσε δ πατριάρχης Ιωσήφ Α' τό 1270 περιγράφεται 
μέ σαφήνεια ή αντιστοιχία τών Ορων πού χρησιμοποιοΰσαν ol δύο γραμματείες, του 
βασιλέως καί τοΰ πατριάρχη, ενώ στό τέλος διευκρινίζεται τό ζήτημα της σφραγίδας: 
«"Ον τρόπον τοις βασιλεΰσι νόμος ανέκαθεν δέδοται, έκείνας τών υποθέσεων καί 
πράξεων διά χρυσοβούλλου λόγου έπιτελεΐν..., τόν αυτόν δή λόγον καί τοις τόν 
πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντίνου λαχοΰσι κοσμεΐν έκ παλαιοΰ κεχάρισται 
σιγιλλιώδεσιν ύπομνήμασιν έξασφαλίζεσθαι τάς αναγκαίας τών υποθέσεων». Καί 
καταλήγει: «... έπί τούτου γάρ καί τό παρόν σιγίλλιον της ημών μετριότητος έπεδόθη... 
καί τή βού[λλη μολιβδίνη άπηωρημένη κατωχύρωταψ>13. Ή χρυσή σφραγίδα λοιπόν 
ήταν προνόμιο τοΰ βασιλέα* είναι έξαλλου γνωστός δ συμβολισμός τοΰ χρυσού καί δ 
συσχετισμός του μέ τήν βυζαντινή κοσμική εξουσία. 

Μέ τήν κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας δ όρος «χρυσόβουλλον», όπως 
ήταν φυσικό, δέν χρησιμοποιείται άπό τήν πατριαρχική γραμματεία παρά μόνο Οταν 

10 Βλ. Franz Dölger - J. Karayannopulos. Byzantinische Urkundenlehre. Μόναχο, 1968 (ελληνική έκδοση: 
Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος. Ή βυζαντινή διπλωματική, θεσσαλονίκη, [2 1972], σ. 94, 119» 216, 233-251)* ακόμη, 
βλ. τή μελέτη της Germaine Roui Hard. Note de diplomatique byzantine. Le χρυσόβουλλον σιγίλλιον et le 
χρυσόβουλλος λόγος. - Byzantion 8 (1933), 122. καί οσα σημειώνει γιά τήν χαλαρότητα στή χρήση τών ορων ή 
Έρα Βρανούση. Βυζαντινά έγγραφα της μονής Πάτμου. 1. Αυτοκρατορικά. 'Αθήνα. 1980, σ. 19-20. 

11 Βλ. Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος. Ή βυζαντινή διπλωματική..., σ. 94, 119, 216, 233-251. 
12 Βλ. Ίω. Ζέπος καί Παν. Ζέπος. Jus Graecoromanum, 1. Αθήνα 1931, σ. 632. 
13 Fr. Miklosich-Ios. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ. 4 [Acta et diplo

mata monasteriorum et ecclesiarum Orientisi. Βιέννη, 1871, σ. 376-379 καί σ. 379. Τό κείμενο πού ol εκδότες 
θέτουν σέ( J τό αντλούν άπό παρόμοιες τυπικές εκφράσεις της πατριαρχικής γραμματείας. Γιά τό «σιγίλλιον» αυτό 
του Ιωσήφ καί τό περιεχόμενο του βλ. V. Laurent. Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. IV, 
Les Regestes de 1208à 1309. Παρίσι, 1971,Ν. 1390. 
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αναφέρεται σέ αυτοκρατορικά έγγραφα πού εΐχαν εκδοθεί τήν βυζαντινή περίοδο. 
Έτσι, μετά τό 1454 καί ώς τόν 19ο αιώνα, ή πατριαρχική γραμματεία χρησιμοποιεί 
στά επίσημα έγγραφα πού εκδίδει τόν όρο «χρυσόβουλλον» ή παραλλαγές του σέ 78 
περιπτώσεις, πού όλες επιβεβαιώνουν τόν πιό πάνω κανόνα14: τό «χρυσόβουλλον» 
χρησιμοποιείται Οταν γίνεται αναφορά σέ έγγραφα τών βυζαντινών βασιλέων, ενώ τά 
επίσημα έγγραφα τών πατριαρχών ονομάζονται «γράμματα πατριαρχικά σιγιλλιώδη» 
καί ή διαφοροποίηση αυτή τηρείται μέ σχολαστικότητα. νΑς δούμε δειγματοληπτικά 
τρία μόνο παραδείγματα. 

Σέ έγγραφο πού εξέδωσε τό 1561 ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' γιά νά επικυρώσει τά 
προνόμια της μονής 'Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου αναφέρεται στά παλαιά «τών 
αοιδίμων καί ορθοδόξων βασιλέων χρυσόβουλλα καί πατριαρχικά σιγίλλια...»15. Ό 
Διονύσιος Γ' σέ σιγίλλιο πού εξέδωσε τό 1662 γιά νά επιβεβαιώσει τά προνόμια της 
Νέας Μονής της Χίου αναφέρει πώς ή μονή πρέπει νά κυβερνάται «κατά τήν τάξιν 
τών χρυσοβούλλων τών βασιλικών καί τών πατριαρχικών σιγιλλίων»16. Ακόμα, τό 
1762 ό Ίωαννίκος Γ' εκδίδει σιγίλλιο γιά νά επικυρώσει έκ νέου τά προνόμια της 
μονής 'Ιωάννου Θεολόγου τής Πάτμου, «τά ανέκαθεν φιλοτιμηθέντα διά τε χρυσο
βούλλων λόγων βασιλικών καί διά γραμμάτων πατριαρχικών σιγιλλιωδών»17. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ό όρος «χρυσόβουλλο» σχετίζεται πάντα μέ τόν Ορο 
«βασιλεύς» καί τά παράγωγα του, ενώ τό «σιγίλλιο» είναι αυτό πού χαρακτηρίζεται 
από τό επίθετο «πατριαρχικόν». 

Είναι γνωστό ότι ή γραμματεία πού δημιουργήθηκε γιά νά υποβοηθήσει τό έργο 
τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν ανασύσταση του, τό 1454, στό κράτος 
τών 'Οθωμανών, στηρίχθηκε στά πρότυπα τής προηγηθείσης βυζαντινής πρακτικής, 
καθώς μάλιστα ol άνθρωποι πού κλήθηκαν νά επανδρώσουν τή γραμματεία οχι μόνο 
δέν εΐχαν λόγους νά αλλάξουν τή βυζαντινή γραφειοκρατική αντίληψη, αλλά αντίθετα 
ήθελαν νά δείξουν τήν προσήλωση τους στή βυζαντινή παράδοση. Έτσι, ή νέα 
πατριαρχική γραμματεία διατήρησε τά έτοιμα καί δοκιμασμένα στό χρόνο σχήματα 
καί, προκειμένου νά λειτουργήσει υπό τίς νέες συνθήκες, προχώρησε σέ λίγες προσαρ
μογές πού επιβάλλονταν άπό τή νέα πραγματικότητα. 

Ή μεγίστη πλειοψηφία τών ορων πού χρησιμοποίησε γιά νά χαρακτηρίσει, μετά 
τό 1454, τά έγγραφα πού εξέδιδε ήταν ϊδιοι ή έχουν ελάχιστες διαφορές άπό τους 
αντίστοιχους τής βυζαντινής περιόδου: στον ιερό κώδικα σημειώνονταν τό «υπόμνημα 
εκλογής» τών νέων αρχιερέων οι νεοεκλεγμένοι μητροπολίτες αναχωρούσαν γιά τήν 

Ν Γιά τίς εξαιρέσεις πού εντοπίσαμε βλ. πιό κάτω στό κείμενο. 
15 Τήν έκδοση τοΰ εγγράφου βλ. πρόχειρα στό Miklosich-Müller, Acta et diplomata..., τ. 6, Βιέννη, 1890, 

9. 26Φ-265. 
16 Ιωακείμ Φορόπουλος. 'Έγγραφα του Πατριαρχικού Άρχειοφυλακείου, Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 19 (1899), 

62 (εγγρ. άρ. 6). 
17 Δ. Α. Ζακυθηνός. 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων της Τουρκοκρατίας, Ελληνικά 3 (1930), 

436-441. 
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επαρχία τους εφοδιασμένοι μέ μιά «συνοδική πράξη»' ό πατριάρχης αλληλογραφούσε 
μέ τους χριστιανούς μέ «πιττάκια», ενώ εκδίδονταν «συνοδικές αποφάσεις» καί «δια
κρίσεις»18. 

νΑς σταθούμε όμως τώρα στην κατηγορία εκείνη τών εγγράφων γιά τά όποια 
διαπιστώνουμε κάποια απόκλιση άπό τή βυζαντινή παράδοση: πρόκειται γιά τά 
έγγραφα μέ τά όποϊα απονέμονταν ή επικυρώνονταν προνόμια. Είπαμε πώς στό 
Βυζάντιο τήν εξουσία καί τήν αρμοδιότητα νά απονέμει, κατ* επέκταση λοιπόν νά 
επικυρώνει, προνόμια τήν είχε ό βυζαντινός βασιλέας καί τό έγγραφο πού εξέδιδε γιά 
νά τά κατασφαλίσει ήταν τό χρυσόβουλλο. "Οταν τά προνόμια αφορούσαν εκκλησι
αστικά Ιδρύματα ή εκκλησιαστικές περιφέρειες, τό βασιλικό χρυσόβουλλο τό συνόδευε 
ενα «πατριαρχικόν σιγίλλιον» ή «υπόμνημα» πού εξέδιδε ό πατριάρχης προκειμένου 
νά γίνει γνωστή καί νά καταχωριστεί στους κώδικες του πατριαρχείου ή βασιλική 
απόφαση γιά τήν παροχή τών προνομίων19. 

Τώρα, μετά τήν "Αλωση, ή απονομή προνομίων πού σχετίζονταν μέ θρησκευτικά 
Ιδρύματα, μοναστήρια, εκκλησίες, μετόχια, καί μέ τήν περιουσία τους, πέρασε στην 
αρμοδιότητα του πατριάρχη. Έτσι, το «πατριαρχικόν σιγίλλιον» δέν συνόδευε πλέον 
κάποιο βασιλικό χρυσόβουλλο, αλλά αποτελούσε τό ίδιο τό έγγραφο πού κατασφάλιζε 
ή επιβεβαίωνε τά προνόμια πού απένειμε ό πατριάρχης. 'Επρόκειτο γιά έγγραφο του 
οποίου τό κείμενο έκλεινε μέ τήν αυτόγραφη υπογραφή τοΰ πατριάρχη καί σφραγιζόταν 
μέ τή μολύβδινη βούλλα του. Ή ονομασία του έγγραφου αύτοΰ μπορούσε νά είναι, 
εκτός άπό «πατριαρχικόν σιγίλλιον», καί «σιγιλλιώδες γράμμα», «σιγίλλιον» ή «σιγιλ-
λιώδης γραφή». Αυτός ήταν δ κανόνας στή μεταβυζαντινή δραστηριότητα τής πατριαρ
χικής γραμματείας καί κανένα πατριαρχικό έγγραφο, άπό αυτά τουλάχιστον πού 
σώζονται άπό τήν πρώιμη τουρκοκρατία, δέν χαρακτηρίζεται, Οσο τουλάχιστον γνωρίζω, 
«χρυσόβουλλον». 

Καί νά πού, εκατόν σαράντα χρόνια μετά τήν "Αλωση, όταν ιδρύεται τό πατριαρχείο 
Μόσχας καί ό μητροπολίτης Ίώβ «χειροτονείται» άπό τόν 'Ιερεμία Β' πατριάρχης 
Μόσχας, βλέπουμε νά αναβιώνει ό βυζαντινός εκείνος όρος, νά ανανεώνεται ή χρήση 
του καί νά συνδέεται μέ τήν εξουσία του πατριάρχη. 

Πώς μπορεί νά ερμηνευτεί ή αναβίωση αυτή; 

III 

Ή ίδρυση τοΰ πέμπτου ορθόδοξου πατριαρχείου στή Μόσχα ήταν, χωρίς αμφι
βολία, ενα σημαντικό γεγονός Οχι μόνο γιά τήν ιστορία τής ανατολικής ορθόδοξης 
εκκλησίας άλλα καί γιά τή ρωσική πολιτική εξουσία, ή οποία ήθελε νά τοΰ προσδώσει 

18 Γιά τους ορούς πού χαρακτήριζαν τίς πράξεις τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τή βυζαντινή 
εποχή βλ. τή μελέτη του J. Darrouzès. Le registre synodal du patriarcat byzantin au XIVe siècle. Παρίσι, 1971. 
Γιά τή μεταβυζαντινή περίοδο ετοιμάζω σχετική μελέτη. 

19 Βλ. J. Darrouzès. Recherches sur les όφφίκια de l'Eglise byzantine. Παρίσι, 1970, σ. 460-461. 
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αίγλη, αποσκοπώντας νά αντλήσει όσο τό δυνατό περισσότερα πολιτικά οφέλη άπό 
τό γεγονός αυτό20. 

Τό έγγραφο τό όποιο εγχείρισε ό 'Ιερεμίας στον Ίώβ προκειμένου νά κατασφαλίσει 
τήν άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο τής Μόσχας, ήταν στά ρωσικά, σέ μιά γλώσσα 
πού, Οπως αναφέρουν οι πηγές τής εποχής, δέν κατανοοΰσαν ούτε ό πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, οΰτε ό μητροπολίτης Μονεμβασίας Ιερόθεος πού τόν συνόδευε. 
Ό τελευταίος μάλιστα, σύμφωνα μέ τόν Ψευδό- Δωρόθεο, αρνήθηκε στην αρχή νά 
υπογράψει τό έγγραφο, υποστηρίζοντας πώς δέν μποροΰσε νά επικυρώσει μέ τήν 
υπογραφή του ενα σημαντικό κείμενο τοΰ όποιου δέν κατανοοΰσε τό περιεχόμενο21. 

"Αν λοιπόν τό έγγραφο αυτό χαρακτηριζόταν ώς «πατριαρχικόν χρυσόβουλλον» στό 
ρωσικό κείμενο, τότε θά μποροΰσε κανείς νά αποδώσει τή χρήση τοΰ Ορου είτε στό ότι οί 
Ρώσοι συντάκτες του δέν ήταν εξοικειωμένοι μέ τήν ορολογία πού χρησιμοποιοΰσε ή 
πατριαρχική γραμματεία, εϊτε στην έντονη επιθυμία τής ρωσικής πλευράς νά περιβάλει 
μέ αυτοκρατορική αϊγλη τήν ίδρυση τοΰ πατριαρχείου Μόσχας καί τόν νέο πατριάρχη. Τό 
γεγονός όμως ότι τό έγγραφο χαρακτηρίζεται «πατριαρχικόν χρυσόβουλλον» στό κείμενο 
τοΰ συνοδικού τόμου πού συντάχτηκε στην Κωνσταντινούπολη τό 1590 δείχνει, Οτι δέν 
πρόκειται γιά κάποια άστοχη ρωσική πρωτοβουλία άλλα γιά συνειδητή πράξη 
προερχόμενη άπό τήν ελληνική πλευρά, ή οποία είχε βεβαίως συνείδηση τοΰ περιεχομένου 
τών όρων της διπλωματικής — γιά τό λόγο αυτό άλλωστε δέν είχε χρησιμοποιήσει τόν 
δρο «πατριαρχικόν χρυσόβουλλον» γιά 140 περίπου χρόνια. 

Ή ερμηνεία πού μοΰ φαίνεται περισσότερο πειστική, γιά τήν επανεμφάνιση τοΰ 
βυζαντινοΰ Ορου στή μεταβυζαντινή πατριαρχική γραμματεία, έχει νά κάνει περισσότερο 
μέ τήν πολιτική καί τή διπλωματία παρά μέ τή διπλωματική. Εξηγούμαι: 

Οί επιδιώξεις της ρωσικής πολιτικής εξουσίας ήταν ασφαλώς γνωστές στην πατρι
αρχική αντιπροσωπεία καί μάλιστα είχαν εκφραστεί παλαιότερα προς τόν Ίωάσαφ Β': νά 
αναγνωριστεί ό τσάρος διάδοχος τών βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ό τσάρος Ίβάν Δ' 
είχε κάνει τό πρώτο βήμα22, τό σχέδιο θά ολοκληρωνόταν, αν ή έδρα τοΰ Ρώσου 
αυτοκράτορα άποκτοΰσε τό δικό της πατριαρχείο. Ή φράση «...οτι ή παλαιά 'Ρώμη 
επεσεν έκ τής αίρέσεως τοΰ Άπολλιναρίου* ότι ή νέα 'Ρώμη, ή Κωνσταντινούπολις, 
ην υπό τό κράτος τών άθεων φυλών τών Άγαρηνών ότι τρίτη 'Ρώμη εστίν ή Μόσχα» 
πού περιείχε τό ρωσικό κείμενο τοΰ «πατριαρχικοΰ χρυσοβούλλου» τοΰ 1590 ° εξέφραζε 

2 0 Είναι γνωστές οί βλέψεις της Μόσχας νά αναγνωριστεί ώς τρίτη Ρώμη" πρβ. Οσα δ Caramzin μνημονεύει 
οτι περιέχονταν στό κείμενο τοϋ «χρυσοβούλλου» (πιό κάτω, στό κείμενο). 'Από τήν πλούσια σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Κ. Medlin. Moscow and East Rome, a Political Study of the Relations of Church and State in Muscovite 
Russia. Γενεύη, 1952, σ. 74 κ.έ. xcttJohnMeyendorff. Byzantium and the Rise of Russia Καίμπριτζ, 1981,274-275. 
Βλ. ακόμα Francis Dvornic. The Slavs in European History and Civilization. New Brunswick-New Jersey, 
1962, τή βιβλιογραφία πού σημειώνεται στή σ. 387, σημ. 17. 

21 Βλ. Οσα αναφέρονται στή σημ. 9. 
22 F. Dvornic. The Slavs..., σ. 370. Στή μελέτη του A propos des actes..., 105 έπ. ό Κων. Πιτσάκης 

περιγράφει πώς οι πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως καί 'Αλεξανδρείας διεκδικούσαν, ό καθένας γιά λογαριασμό 
του, τό δικαίωμα νά στέφουν αυτοί τόν Ρώσο αυτοκράτορα. 

2ΐ 'Από τήν ελληνική μετάφραση του έργου τοΰ Καραμζίνου, Ιστορία... Ρωσσίας (μετ. Κ. Κροκίδα), σ. 108. 
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πολύ καλά τίς προθέσεις καί τους πόθους τών Ρώσων ηγεμόνων, πού θεώρησαν ότι 
«κατοχύρωναν» τίς βλέψεις τους εντάσσοντας τή φράση αύτη στό έγγραφο νομιμο
ποίησης τοΰ νέου πατριάρχη Μόσχας. 

Παράλληλα, οί οικονομικές ανάγκες τοΰ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου πού πίεσαν 
τόν πατριάρχη Ιερεμία νά Ικανοποιήσει τίς απαιτήσεις τοΰ τσάρου καί τοΰ Boris Godunov 
υπήρχαν, καί ήταν ασφυκτικές. Άπό αυτή όμως τήν ανάγκη ώς τό σημείο νά 
διαταραχθεί τό modus vivendi πού είχε επιτευχθεί στό χώρο της οθωμανικής αυτο
κρατορίας ανάμεσα στην Πύλη και στην εκκλησιαστική αρχή τών ορθοδόξων καί νά 
ανατραπεί ή παραδοχή οτι ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ό διάδοχος εν 
πολλοίς τής βυζαντινής πολιτικής εξουσίας, ή απόσταση ήταν μεγάλη. 

Θεωρώ λοιπόν ότι ό ορός «πατριαρχικόν χρυσόβουλλον» πού χαρακτήριζε τό γράμμα 
πού επέδωσε ό Ιερεμίας στον Ίώβ επελέγη ακριβώς γιά νά αποτελέσει έναν φραγμό 
στις βλέψεις της ρωσικής πολιτικής εξουσίας, άφοΰ υπενθύμιζε καθαρά οτι κληροδόχος 
τών αυτοκρατορικών προνομίων ήταν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πού είχε 
τό δικαίωμα, αυτός πλέον, νά εκδίδει χρυσόβουλλα - έστω καί αν σφραγίζονταν 
τώρα μέ μολύβδινη βούλλα. Μέ άλλα λόγια πιστεύω οτι, Οπως είχαν τά πράγματα 
τή στιγμή εκείνη, ή επίδοση ενός «πατριαρχικοΰ χρυσοβούλλου» στον νέο πατριάρχη 
Μόσχας αποτέλεσε έναν έξυπνο ελιγμό άπό μέρους τοΰ Ιερεμία Β': μέ τό έγγραφο αυτό 
ίκανοποιοΰσε τό αίτημα τοΰ τσάρου γιά ίδρυση ρώσικου πατριαρχείου, κολάκευε τους 
Ρώσους πού αρέσκονταν νά συνδυάζουν τήν εξουσία μέ τήν πολυτέλεια καί τήν εξωτερική 
λάμψη προσφέροντας τους συνειρμούς βυζαντινοΰ μεγαλείου* ταυτόχρονα όμως 
κατοχύρωνε τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ώς διάδοχο τοΰ βυζαντινοΰ βασιλέα. 

Καί κάτι ακόμα. Στή δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε 6 Ιερεμίας στή Μόσχα, 
φαίνεται πώς ήλπισε ότι μέ τό πομπώδες αυτό έγγραφο θά μποροΰσε νά αποφύγει 
τήν έκδοση τοΰ άλλου εγγράφου πού επίμονα τοΰ ζητοΰσε ή Μόσχα νά στείλει, 
μόλις θά επέστρεφε στην Κωνσταντινούπολη: έναν συνοδικό τόμο, υπογεγραμμένο 
καί άπό τους άλλους πατριάρχες τής 'Ανατολής, πού θά επικύρωνε τήν 'βρύση του 
πατριαρχείου Μόσχας καί θά τό κατέτασσε τρίτο στην τάξη τών πατριαρχείων. 
ΤΗταν βέβαιος γιά τήν αντίδραση πού θά αντιμετώπιζε στην Κωνσταντινούπολη 
σχετικά μέ τήν εκδοσή του καί γνωρίζουμε πλέον τίς συνθήκες υπό τίς οποίες 
συντάχτηκε ό «συνοδικός τόμος» τοΰ 1590 μέ τίς 100 καί πλέον «υπογραφές» τών 
συνοδικών 24. "Οπως, βεβαίως, είναι γνωστό πώς τελικά ή Μόσχα δέν αρκέστηκε στό 
έγγραφο τοΰ 1590 αλλά απαίτησε ενα νέο, στό όποιο θά υπήρχε καί ή υπογραφή τοΰ 
πατριάρχη 'Αλεξανδρείας, εκείνο πού τελικώς θά εκδοθεί τό 159325. 

24 Βλ. Οσα στοιχεία μας αποκάλυψε ή μελέτη του Β. L. Fonkic. GreCeskije gramoty. 
25 Τά σχετικά γεγονότα εκθέτει 6 W. Regel. Analecta... σ. C-CIV. Τό κείμενο της «πράξεως συνοδικής» του 

1593 βλ. Καλλίνικου Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος ήτοι τά εν τοΤς κώδιξι του πατριαρχικού 
Άρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα έκκλησιαστκά έγγραφα τά άφορώντα είς τάς σχέσεις του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου προς τάς Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Άχριδών καί Πεκίου, 1564-
1863... Κωνσταντινούπολη, 1905, σ. 10-20. Β. L. Fonkiò. Akt Konstantinopolskogo sobora 1593 g. ob osnovanii 
Moskovskogo patriarchata, Cyrillomethodianum, XI, 1987, 9-31. 
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IV 

Ό Ορος πάντως «χρυσόβουλλον», πού πρωτεμφανίστηκε τό 1590, χρησιμοποιήθηκε 
λίγες ακόμα φορές στή διάρκεια τών επόμενων αιώνων, γιά νά χαρακτηρίσει έγγραφα 
πού εκδόθηκαν άπό τήν πατριαρχική γραμματεία τής Κωνσταντινούπολης. 'Από τίς 
σωζόμενες σήμερα πατριαρχικές πράξεις μποροΰμε νά εντοπίσουμε τίς ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Ένας «πατριαρχικός καί συνοδικός χρυσόβουλλος λόγος» εκδόθηκε άπό τόν 
πατριάρχη Παρθένιο Α' τόν Μάϊο τοΰ 1644 γιά νά απονείμει στον μητροπολίτη 
Φιλαδέλφειας 'Αθανάσιο Βελλεριανό ορισμένα προνόμια. Στην κατακλείδα τοΰ γράμ
ματος σημειώνεται: «...απελύθη καί ό παρών πατριαρχικός καί συνοδικός χρυσόβουλλος 
λόγος διά τοΰ παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος» 26. Τό γράμμα είναι διακοσμημένο 
μέ απεικονίσεις αγίων, οί όποιες έγιναν εκ τών υστέρων, Οταν έφτασε τό έγγραφο στή 
Βενετία, καί όχι εξαρχής στην Κωνσταντινούπολη όπου γράφτηκε 27. Τό γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνει τήν εντύπωση ότι ό όρος συσχετίστηκε μέ τόν εντυπωσιασμό καί 
τήν επίδειξη πολυτέλειας. 

β) Ό νεοφανής όρος φαίνεται πώς κολάκευσε τόν ορθόδοξο αρχιερέα τής Βενετίας 
καί έτσι λίγα χρόνια αργότερα, τόν Ιούνιο τοΰ 1651, ό πατριάρχης Τωαννίκιος Β' 
εκδίδει ξανά ενα νεότερο χρυαό^ουΧλο προκειμένου νά κατασφαλιστούν κάποια επιπλέον 
προνόμια στον Βελλεριανό4 στό κείμενο του τό έγγραφο χαρακτηρίζεται ώς «πατριαρ
χικός καί συνοδικός επικυρωτικός χρυσόβουλλος λόγος» η. 

Καί τά δύο αυτά έγγραφα σώζονται στό θησαυροφυλάκιο τής 'Ορθόδοξης Ελλη
νικής Αδελφότητας τής Βενετίας (σήμερα στό Ελληνικό Ίνστιτοΰτο Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών - αρ. 21 καί 16 αντίστοιχα). 

γ) Τόν Ιούνιο τοΰ 1663 ό πατριάρχης Διονύσιος Γ' εξέδωσε ενα «σιγιλλιώδες 
πατριαχικόν χρυσόβουλλον γράμμα» γιά νά κατασφαλίσει τήν'ίδρυση καί τόν οργανισμό 
τής εν Κωνσταντινουπόλει Σχολής τοΰ Μανολάκη τοΰ Καστοριανοΰ. Τό πρωτότυπο 

2 6 Τό κείμενο του εκδόθηκε πρώτα άπό τόν Ί ω . Βελούδο, Χρυσόβουλλα καί γράμματα τών οικουμενικών 
πατριαρχών ανήκοντα είς τους Φιλαδέλφειας μητροπολίτας, ΰπερτίμους καί έξάρχους πατριαρχικούς, καί προέδρους 
της Ένετίησ* τών ορθοδόξων κοινότητος. Βενετία, 1873, σ. 40-44 (αρ. Ζ) καί τόν Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, 1. 
Κωνσταντινούπολη, 1888, σ. 40-43' βλ. ακόμα περιγραφή καί περίληψη του εγγράφου στό 'Αγαμέμνων Τσελίκας. 
Κατάλογος πατριαρχικών γραμμάτων Ινστιτούτου Βενετίας. - Θησαυρίσματα 10 (1971), 222-223. 

27 Βλ. 'Αγαμέμνων Τσελίκας. Κατάλογος..., 223. 
28 Τό κείμενο εκδόθηκε άπό τόν Μ. Ι. Μανούσακα. 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους 

ίν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας καί τήν ορθόδοξον ελληνικήν αδελφότητα. Βενετία, 1968, σ. 63-69 (άρ. 20), 
οπού καί περιγραφή τής μορφής του. Άπό τό έγγραφο κρέμεται ώς σήμερα άπό κυανή μήρινθο ή σφραγίδα του 
πατριάρχη «εξ επίχρυσου χαλκού..., κοίλη εσωτερικώς», όπως σημειώνει ό εκδότης. "Ενα άλλο πατριαρχικό 
«χρυσόβουλλο», μέ τήν ίδια χρονολογία, τό οποίο εξέδωσε ώς γνήσιο 6 Βελουδής (Χρυσόβουλλα καί γράμματα..., 
σ. 36—42 (άρ. Η)) είναι πλαστό, όπως απέδειξε ό Μ. Ι. Μανούσακας στή μελέτη του «Τό πλαστό συνοδικό χρυσό
βουλλο (1651) τοΰ οίκουμεν. πατριάρχη Ίωαννικίου Β' γιά τά προνόμια τοϋ Άθαν. Βελλεριανοΰ, μητροπολίτη 
Φιλαδέλφειας στή Βενετία». - Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα acóv Μανόλη Χατζηδάκη. 'Αθήνα, 1991, 331-344. 
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πού ασφαλώς επιδόθηκε στή Σχολή δεν σώζεται* έτσι δέν γνωρίζουμε τήν εξωτερική 
του μορφή 29. 

Καί στις τρεΤς περιπτώσεις ή ερμηνεία τής χρήσης τοΰ Ορου είναι, πιστεύω, ή 
ϊδια: κάποιοι πού είχαν τις προϋποθέσεις θεωροΰσαν, προφανώς, πώς «ενισχύουν» τά 
προνόμια τους, όταν αυτά επικυρώνονταν μέ ενα τέτοιο λαμπρό έγγραφο. ΕΤναι 
χαρακτηριστικό ότι, άπό τίς τρεις περιπτώσεις πού αναφέραμε, οί δύο άφοροΰσαν 
προνόμια πού απονέμονταν σέ έναν αρχιερέα «επιδέξιο, φιλόδοξο καί δυναμικό», 
όπως χαρακτηρίζει ό Μ.Μανούσακας τόν 'Αθανάσιο Βελλεριανό 30, ενώ ή τρίτη 
κατασφάλιζε τή λειτουργία μιας Σχολής, τής οποίας ή σημασία τή στιγμή εκείνη 
ήταν μεγάλη, καθώς νέες κοινωνικές δυνάμεις προσπαθοΰσαν μέσω αυτής νά κυριαρ
χήσουν 31. Γεγονός πάντως είναι πώς επρόκειτο γιά μιά Σχολή πού τήν ίδρυσε ένας 
πλούσιος άνθρωπος, ό Μανολάκης Καστοριανός, ό όποιος ήθελε ασφαλώς νά επικυ
ρώσει τή χορηγία του μέ ενα λαμπρό έγγραφο. Μέ άλλα λόγια, φαίνεται πώς καί 
στις τρεις περιπτώσεις οι ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι ζήτησαν, πιθανώς μέ κάποια χρηματική 
επιβάρυνση, τήν έκδοση ενός εγγράφου, πού πίστευαν πώς ή ιδιαίτερη εμφάνιση του 
καί οί συνειρμοί πού θά προκαλοΰσε θά ίσχυροποιοΰσαν καί τά προνόμια πού αναφέ
ρονταν στό κείμενο του. Στην περίπτωση μάλιστα τής μητροπόλεως Φιλαδέλφειας 
φαίνεται πώς ό Βελλεριανός ήταν αυτός πού εγκαινίασε τή συνήθεια νά εφοδιάζονται οί 
μητροπολίτες Φιλαδέλφειας μέ χρυσόβουλλα. Είναι ενδεικτικό τής συνήθειας αυτής 
ενα γράμμα τοΰ 1761 τοΰ πατριάρχη Ιεροσολύμων Παρθενίου, στό οποίο διαβάζουμε 
πώς ό ίδιος προτίθετο νά μεσολαβήσει στον πατριάρχη, προκειμένου νά στείλει στον 
μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γεώργιο-Γρηγόριο Φατσέα «τό χρυσόβουλλον» του32. 

Στην πληθώρα τών πατριαρχικών εγγράφων πού γνωρίζουμε πώς εκδόθηκαν 

στό διάστημα άπό τό 1454 ώς τόν 18ο αιώνα, ή έκδοση χρυσοβούλλων δέν αποτελούσε, 

ασφαλώς, τόν κανόνα. Τά προνόμια πού, σέ ολόκληρο αυτό τό χρονικό διάστημα, 

απονεμήθηκαν άπό τόν οικουμενικό πατριάρχη κατασφαλίζονταν κατά κανόνα μέ 

«πατριαρχικά σιγίλλια» καί «σιγιλλιώδη γράμματα», όροι συνήθεις τής πατριαρχικής 

γραμματείας. 

Ωστόσο εκδόθηκαν καί «πατριαρχικά χρυσόβουλλα» σέ περιπτώσεις μέ κάποια 
ιδιαίτερη σημασία: Οταν ήθελαν νά «ενισχύσουν» τό κύρος τοΰ iyypa<fo\j καί νά 
εντυπωσιάσουν, κυρίως Ομως όταν ό πατριάρχης ήθελε νά υπενθυμίσει οτι αυτός 

2 9 Δέν γνωρίζουμε οΰτε τό υλικό τής σφραγίδας που ασφαλώς έφερε" βλ. Boris L. Fonkic. Τό πατριαρχιχό 
έγγραφο γιά τήν 'ίδρυση της Σχολής τοΰ Μανολάκη Καστοριανού καί τό αντίγραφο της Πετρούπολης, θησαυρίσματα, 
26(1996), 309-316. 

3 0 M.. L. Μ<χναύ<ια.χ.α.ς. Το icXcurcó SUVOOAXQ χρ.υ<50βοιΛλα... s. 33&. 
51 Γιά τίς κοινωνικές φιλοδοξίες τών ομάδων αυτών βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος. Γιά τήν προϊστορία τοδ 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στοιχεία Φυσιολογίας τόν 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ό Ερανιστής 11 
(1974), 301-304. Τό έγγραφο ιδρύσεως της σχολής δημοσίευσε πρόσφατα ό Β. L. Fonkic, Τό πατριαρχικό έγγραφο..., 
3.12-316» ò όποιος καί σημειώνει (σ. 309» σημ. 2) τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις του εγγράφου. 

η Μ. Μανούσακας. 'Ανέκδοτα πατριαρχικά..., άρ. 26. 
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άποτελοΰσε τόν νόμιμο συνεχιστή τοΰ βυζαντινοΰ βασιλέα. Ή αρχή έγινε μέ τήν 

ίδρυση τοΰ πατριαρχείου Μόσχας, σέ μιά ιστορική στιγμή γεμάτη προσδοκίες τόσο 

από τήν πλευρά τής Κωνσταντινούπολης όσο καί τής Ρωσίας γιά τίς μεταξύ τους 

σχέσεις. 

Ή Ιστορία καί ή διπλωματία παίζουν τά παιχνίδια τους. Καί ή διπλωματική δέν 

είναι τίποτε άλλο παρά ό καθρέφτης τους. 

Μ. I7au3u-Anocmojionyjiy 

«IlaTpHapiiiHiï xpucoByjr». 
FTapa^oKCbi AHOHOM a m KH H ocHOBaHHe MOCKOBCKOIO naTpnapxara 

BbipanceHHe «naTpHapuuHH xpHcoeyn» BnepBbie BCTpeqaeTCH Β aicre KoHcraHTHHonojiBCKoro 

coôopa 1590 n, κοτορωΜ 6MJIO yraepac/ieHO ocHOBaHHe MOCKOBCKOFO naTpnapxaTa. HHKoraa ripes

ile Β ÄOKyMeHTax, Bbiiue/uiiHX H3 He;ip KaHuejmpHH KOHCTaHTOHonojibCKoro naTpwapxa, Taxoe HaH-
MeHOBaHHe o(j)HUHajibHOH naTpHapmefi rpaMOTbi He ynoTpeÖJiflJiocb. KaK H3BecTHO H3 HCTOPHH 
BH3aHTHÏÏCK0ft AHTUioMaTHKH, xpHCOByjiaMH, 30J10TWMH neqaTHMH, CKpeiuuuTHCL jiHuit onpe;je-
neHHbie iwnepamopcKue /joKyMeHTbi, HMeBiune no;imnHHyio noflnucb aBTOKpaTopa; BcejieHCKHfi 
naTpwapx He oojia^aji npaBOM Η3ΑΒΗΗΛ xpHCOByjioß — naTpnapniHe cHrwuiHH noOTHCMBajiHCb 
nepBOHepapxoM Η onenaTMBajiHCb ceuHifoebiMu ôyjinaMH. 

H3yHeHHe oôcTOjrrejibCTB B03HHKHOBeHMH aKTa 1590 n, aTaioKe jxpyrnx, 6ojiee ΠΟ3^ΗΚΧ, XVII 

H jidûKQ XVIIIBB., pe/ucHX cjiynaee ynoTpeöjreHiw Β οφΗυΗ&πι>Ηί>ιχ naTpHapuiHx floxyMeHTax Tep-

MHHa «xpHcoByji» πρκΒΟΑΗΤ aBTopa κ 3aKjnoHeHHK), HTo H3,aaHHe «narpHapuiero xpncoByna» 

Ka^awft pa3 HMeJio o coöoe 3HaneHHe, Koma HCOÖXOÄHMO 6WJIO He mnbKO no/piepKHyTb Ba^HOCTb 
τοπ) coGbmw, Kcrropoe yTBepttCÄajTocL· naTpHapniHM axroM, HO Η HanoMHUTb ο TOM, HTO KOHcraHTH-

HonoJibCKHiï naTpwapx Β yanoBHÄX cymecTBOBaHHÄ rpewecKoro MHpa ΠΟΛ TypeuKHM ΗΓΟΜ HBJIHJI-

CH 3aKOHHLiM HacneflHHKOM BH3aHTHHCKoro HMnepaTopa. Hanajro 3ΤθΡί CBoeo6pa3Hoft Tpa^HUHH 

6UJIO nojioaceHO ΠΟΗΤΗ nepe3 140 jieT nocjie naaeHiw KoHCTaHTHHonojw, npH ocHoeaHHH MOCKOB-

CKoro naTpnapxaTa, Korsa nneojionw rpenecKOö uepKBH «BCTpeninacb» c HjieojiorHeft PyccKoro 
rocyxiapcTBa — Hacjie^HHKa ΒτοροΐΌ Prona, KoHCTaHTHHonoJW. 
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PL L RGADA, f. 52, op. 2, Jfe 5. 
TpaMOTa KoHCTaHTHHonoJibCKoro coöopa 1590 r. 

oo ocHOBaHHH MOCKOBCKOPO narpHapxara. 








