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5. 
Синодальное поетановленіе Константи
н о в льскаго патріарха Харитона (1177— 
1178 г.) о третьемъ бракѣ, редактирован

ное Ѳеодоромъ Вальеамономъ. 
Все, что вышло изъ-подъ пера великаго греческаго канониста 

XII вѣка Ѳеодора Вальсамона, безъ сомнѣнія, должно имѣть особен
ный интересъ для ученыхъ канонистовъ нашего времени. Списокъ 
его сочиненій, извѣстныхъ по разнымъ печатнымъ изданіямъ, увели
чивается теперь еще однимъ, доселѣ неизданнымъ сочиненіемъ—трак-
татомъ о третьемъ бракѣ *). Это собственно ОФФИціальный документъ, 
именно: синодальное постановленіе патріарха Харитона, редактирован
ное Вальеамономъ по должности хартоФилакса Великой церкви. Но 
кто знаетъ этого хартоФилакса, какъ авторизованнаго толкователя 
каноническаго кодекса восточной церкви, тотъ не можетъ сомнѣваться, 
что ему принадлежите не только литературная Форма издаваемаго 
синодальнаго акта, но и все его содержаніе: не патріархъ съ своимъ 
синодомъ, а его хартофилаксъ былъ настоящимъ рѣшителемъ вопроса, 
составлявшаго предметъ синодальныхъ разсужденій. Вопросъ предло-
женъ былъ Аѳинскимъ митрополитомъ Николаемъ и состоялъ въ слѣ-
дующемъ: родственникъ названнаго митрополита, по имени Михаилъ, 
былъ разъ обрученъ по церковному обряду съ одной дѣвицей, но по-
слѣдняя умерла до совершенія надъ обрученными брачнаго вѣнчанія. 
По тогдашнимъ византійскимъ законамъ, именно по новеллѣ Алексѣя 

1) Издается по рукописи Московской синодальной библіотеки 1687 г. № 33, 
л. 75 об.—77. 
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Комяина 1084 года, сравнявшей церковное обрученіе съ бракомъ х), 
смерть невѣсты была для Михаила то же, что вдовство послѣ перваго 
брака. За этимъ законнымъ вдовствомъ вскорѣ послѣдовало дѣйстви-
тельное, послѣ котораго Михаилъ, какъ человѣкъ еще молодой, же-
лалъ вступить въ новый бракъ. Но не будетъ ли это уже третій 
бракъ, съ церковной точки зрѣнія предосудительный?—По этому во
просу въ синодѣ прежде всего прочитанъ былъ длинный отрывокъ изъ 
такъ называемаго «тома соединенія» (τόμος ενώσεως), изданнаго въ 
920 году по поводу раскола въ греческой церкви, произведеннаго 
четвертымъ бракомъ императора Льва Мудраго. Въ этомъ «томѣ», 
безусловно запретившемъ четвертый бракъ, о третьемъ бракѣ дано (и 
теперь прочитано въ синодѣ) такое постановленіе: кто овдовѣетъ послѣ 
второго брака, не достигнувъ 40 лѣтняго возраста и не имѣя дѣтей 
отъ прежнихъ браковъ, тому дозволяется вступить въ третій бракъ; 
но онъ подвергается пятилѣтней церковной епитиміи за невоздержа-
ніе. Михаилъ, о которомъ идетъ дѣло,—говорится далѣевъ синодаль-
номъ актѣ,—вполнѣ подходитъ подъ это постановленіе: ему нѣтъ еще 
40 лѣтъ и онъ не имѣетъ дѣтей. При томъ же первое его обрученіе 
нельзя считать за дѣйствительный бракъ, такъ какъ за этимъ обруче-
ніемъ не послѣдовало церковнаго вѣнчанія. Если же кто сошлется на 
извѣстную новеллу Алексѣя Комнина, въ которой молитва надъ обру
чаемыми принимается за полное брачное священно словіе, тотъ пусть 
услышитъ, что бракъ, просимый Михаиломъ при наличности условій, 
указанныхъ въ приведенномъ постановленій «тома соединенія», не мо-
жетъ быть признанъ запрещеннымъ, если даже и считать въ настоя-
щемъ случаѣ предбрачное церковное обрученіе за полный бракъ. За-
тѣмъ, въ виду возможныхъ или дѣйствительно вьгсказанныхъ нѣкото-
рыми членами синода возраженій, что третій бракъ вообще осуж
дается церковію, что это осужденіе содержится и въ самомъ «томѣ 
соединенія» и въ особеннности въ правилахъ Василія Великаго, на-
звавшаго третій бракъ «наказаннымъ блудомъ» (κεκολασμ,ένη πορνεία), 
въ синодѣ прочитаны были два относящіяся къ двлу правила назван
ная св. отца, именно 4-е и 50-е, на который уже имѣлись въ кано-
ническомъ церковномъ кодексѣ толкованія тогоже Вальсамона. По 
смыслу этихъ правилъ и толкованій, третій бракъ, хотя и осуждается, 

1) См. подлинникъ этой новеллы у Цахаріэ въ Jus graeco-romanum, pars III, 
p. 359 и славянскій переводъ—въ Кормчей гл. 43, стат. 2. 
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какъ нравственная нечистота, и влечетъ за собою церковную єпитимію, 
но не можетъ быть признанъ ничтожнымъ и недѣйствительнымъ. На-
конецъ прочитаны были разные гражданскіе законы изъ Базиликъ, 
говорящіе о третьемъ бракѣ, какъ о дѣлѣ вполнѣ законномъ. На основа
ній всѣхъ этихъ церковныхъ правилъ и законовъ въ синодѣ состоялось 
по дѣлу такое постановленіе: третій бракъ не только не запрещается 
канонами и законами, но и безпрепятственно (άδιαστίκτως) дозволяется. 
И «томъ соединенія» не подводитъ этотъ бракъ подъ какое либо осо
бенное постановленіе. Что же касается до приведенныхъ двухъ пра
вилъ Василія Великаго, то въ нихъ предписывается только налагать 
на второбрачныхъ и третьебрачныхъ церковную єпитимію, а отсюда 
само собою слѣдуетъ, что тѣ и другіе браки совершаются канонически, 
хотя второй подлежитъ меньшей епитиміи, а третій—большей. И кто 
(изъ духовныхъ іерарховъ) дѣлаетъ не такъ, но второй бракъ допу-
скаетъ, хотя и съ єпитимією, а третій устраняете, хотя онъ и не за
прещена тотъ вступаетъ въ противорѣчіе съ каноническими законо-
положеніями и становится какъ бы болѣе рачительнымъ, чѣмъэти по-
слѣднія, о добродѣтельной и цѣломудренной жизни народа, что нелѣпо. 
Равнымъ образомъ и приведенная (по Базиликамъ) Юстиніанова по-
велла, изданная гораздо поздиѣе изложенныхъ правилъ Василія Вели
каго, приняла третій бракъ не какъ запрещенный, хотя и подвергла 
вступаюшихъ въ такой бракъ нѣкоторому имущественному ущербу. 
Значитъ, и прежде изданія «тома соединенія» заключившіе третій 
бракъ не наказывались, какъ виновные въ совершеніи чего либо про-
тивузаконнаго, и союзъ ихъ не расторгался, какъ ничтожный и не
действительный. Въ тѣ древнія времена законы и божественные ка
ноны не обращали вниманія ни на возрастъ, совершенный или несо
вершенный, ни на близость старости и избытокъ силъ молодости, ни 
на то, есть ли у вдовца послѣ втораго брака дѣти, или нѣтъ; напро-
тивъ, третій бракъ дозволялся безразлично, хотя и назывался «сквер
ною» и «нечистотою» (καί ταύτα μυσος κεκλημένος καί ρύπασμα). А импе-
раторъ и отцы собора, издавшіе «томъ соединенія», принявъ во вни-
маніе всѣ указанныя обстоятельства, впервые установили различіе 
между дозволенными и запрещенными третьими браками. Бракъ, о ко-
торомъ идетъ дѣло, по выше указаннымъ причинамъ, относится къ 
числу дозволенныхъ, и даже не подлежитъ епитиміи, определенной въ 
«томѣ соединенія» за третій бракъ, потому что это, какъ выше объ
яснено, въ сущности не третій бракъ, а второй. 

1* 
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Του άγιωτάτου πατριάρχου 'Αντιοχείας κυρίου Θεοδώρου του 
Βάλσαμων, έτι χαρτοφύλακος όντος, σημείωμα συνοδικον γενό-
μενον έπί των ημερών του άγιωτάτου πατριάρχου κυρίου Χαρί-

τωνος, χάριν των τριγάμων. 

Σύνεσις εν πολλή βουλή, ό προφητικώτατος £φησε Σολομών *). Τη 
γαρ συνδρομή τών πολλών βουλευμάτων κατατροπουται μεν το λανθά
νον και υποκαθήμενον άσύνετον νόημα, έκθρώσκει δε το συνετόν κοινο-
βούλιον, ώς εΓ τις όπλιτοπάλης ακοντιστής. Τούτο είδώς και ό ίερώτατος 
μητροπολίτης Αθηνών Νικόλαος, είπε προς τήν ημών μετριότητα, σή
μερον προκαθημένην συνοδικώς, ώς προσγενής αύτου καλούμενος Μιχαήλ 
έλαβε προ χρόνων τινών εύχήν μνηστείας μετά τίνος γυναικός, μήπω 
τελεσθείσης καί γαμικής ιερολογίας μέσον αυτών, ταύτης μεν διεζύγη 
δια τήν του θανάτου άπόφασιν, έτερα δέ συνεζύγη δια της φύσεως τήν 
κατέπειξιν. Χρόνου δέ παραδραμόντος ενός, ό πάντων άφειδής πικρώτατος 
θάνατος άωρί και ταύτην άφήρπασεν. Έτ ι γουν νεάζων ό Μιχαήλ και 
μή θέλων άντέχεσθαι προς τα πάθη τα σαρκικά, ζητεί γαμετήν έτέραν 
κατά νόμους λαβείν καί τάς άρκυς της πορνείας φυγείν. Τφ τοι καί 
ερωτώ* ει κεκωλυμένος ό γάμος ούτος ην; "Ηκουσεν ούν άπό της ημών 
μετριότητος καί της ιεράς τών αδελφών όμηγύρεως, ώς ό νεαρός της ενώ
σεως τόυ\ος του άοιζίμου βασιλέως κυρίου Κωνσταντίνου του Πορφυρο
γέννητου, συνοδική διασκέψει γενόμενος κατά τήν όγδόην ίνδικτιώνα του 
*ςυκη' Ιτους, καί παρά παντός του χριστωνύμου λάου μέχρι του νυν σε-
βαζόμενος, κάντευθεν ετησίως έπ' άμβωνος άναγινωσκόμενος, ελυσεν 
εύμαρώς τά δια τόν τρίτον γάμον συμπίπτοντα σκάνδαλα. Και ή τούτου 
πάροδος ανάντης ούσα καί δυσχερής, έξωμαλίσθη τη χάριτι του Θεού. 
Φησί γαρ έν μέρει ταύτα ρητώς* «Γνα δέ καί τά τών άλλων γάμων ευσχη-
μονέστερον τυπωθή, καί του τών χριστιανών βίου μή άνάξιον έχη τήν 
προαγωγήν, καί περί του τρίτου όρίζομεν γάμου, ώστε μή απλώς, μηδέ 
ώς έτυχεν, έπιτελεΐσθαι αυτόν* καί γαρ συγκεχώρηται μέν ώς ρύπασμα 
τοΐς πατράσιν, ουπω τότε, καθώς νυν, γινομένου του πράγματος άπηρυ-
θριασμένως, ούδ' εις πλάτος έξηπλωμένου, άλλ' ώσπερ ει' τις έν οίκω 
παραπεπτωκός έν γωνία πολλάκις ί'δη κείμενον ρύπασμα 2). Νυν δέ, 

1) Примѣч. XI, 14. Но Соломонъ говоритъ здѣсь яет?тагсѣмъ тѳ, что -Вагяъеамзнъ* 
Вмѣсто σύνεσις у него стоитъ σωτήρια. 

2) Далѣе вставлена въ текстъ слѣдующая сходія: 
Ό άγιος Νικηφόρος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έτη πέντε επίτιμοι τον τρίγαμον 

έν κεφαλαίω αύτοΰ λς' απλώς ούτω κα\ αδιαστακτως* ό δε άγιωτατος Σισίνιος, τριετίαν. 
Κα·. ζητεΤ ταύτα όπισθεν έν τοΤς κανοσιν αύτου. 
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οτε χώραν έλαβε παρρησίας, και ώς ουδέν έχων είς άσχημοσύνην, ουδέ 
όυπαίνων λογίζεται έκ του προβήναι είς πληθυσμόν, καλώς έδοξεν 
άνακαθαίρειν αυτόν, ώσπερ καί αίσχος ουκ εν γωνία παρερριμμένον, αλλ' 
έξηπλωμένον επί της οίκίας, ουδαμώς έώμεν, άλλα καθαίρομεν, καί το έκ 
τούτου αηδές άποβάλλομεν. Καί τη ανθρωπινή τοίνυν συνυπείκοντες ασθέ
νεια, καί της πρεπούσης εύσχημοσύνης φροντίδα ποιούμενοι τή τών χριστια
νών ζωή τούτο επί τώντριγάμων παραφυλάττεσθαι διορίζομεν, ώστε εί'τις 
προς τεσσαρακοστόν άναβεβηκώς έτος, και μήτε τήν φύσιν αίδούμενος, μήτε 
της οφειλομένης χρ?στιανοϊς εύκόσμου ζωής φροντίδα ποιούμενος, άλλα 
μόνης της εμπαθούς επιθυμίας γινόμενος, προς τρίτον εαυτόν έρρίπτοι γά-
μον, τούτον μετά πάσης ακριβείας καί παρατηρήσεως μέχρι τετραετίας Χ) 
ά^ίτογον είναι της του αγιασμού μεταλήψεως, καί μηδαμώς έπ' αύτφ 
συντέμνεσθαι τον χρόνον δς γαρ μετά τά τεσσαρακοστόν έ'τος [τό] ρύ-
πασμα εν τη του Χρίστου εκκλησία είναι καί λέγεσθαι ήγάπησε, τίνα παρ-
έξει πληροφορίαν της περί τόν βίον σπουδής, δι' ην ό χρόνος της μετα
λήψεως τών αγιασμάτων αύτφ συντμηθήσεται; Αλλά γαρ καί μετά τό 
άξιωθήναι της άχραντου μεταλήψεως, ουκ έσται συγκεχωρημένον αύτφ. 
έν άλλω καιρώ τή μεταλήψει προσιέναι, ή εν μόνη τή σωτηρίω του 
Χρίστου καί Θεού ημών άναστάσει, δια τήν έκ της προηγουμένης εγκρά
τειας τών νηστειών, όσον δυνατόν, άνακάθαρσιν. Ταύτα δε ©αμέν, όταν 
μή τέκνα παρή έκ τών προτέρων γάμων τοΐς ήδη μετά τό τεσσαρακο
στόν έτος τρίτην άγαγέσθαι γυναίκα* έπεί, εάν τέκνα παρή, ασυγχώρητος 
αυτοΐς ή τριγαμία* λίαν γάρ έστιν άδικο ν, τόν μεν χαρίζεσθαι τή έξώρω 
επιθυμία, τοΤς δε παισί τών προτέρων γάμων μή προνοέϊσθαι τό ασφαλές, 
καί τό άλυπον, καί άτάραχον, καί όσα οιδε τό άνθρώπινον καταλαμβάνειν 
έκ της πολυσπόρου τεκνώσεως. Καί ει'τις δε τριακονταετής ων και τέκνα 
έχων έκ τών προλαβόντων γάμων, τρίτη γυναικί συναλλάττοιτο 2), καί 
ούτος ασυγχώρητος μέχρι τιτάρτου έτους, καί της κοινωνίας τών αγιασμά
των ά^ίτογος εσται" ότι3) δήλος ήν 4), έξ ουδενός ετέρου, άλλ' ή υπό της 
άκρασίας κινούμενος, καί του δούλος είναι σαρκικής επιθυμίας, έπι τόν 
τοιούτον γάμον έλθεϊν. Καί μετά τό τυχεΐν δέ της μεταλήψεως τών μυ
στηρίων, τρις του ένιαυτου μόνον άξιωθήσεται της άπολαύσεως τούτων* 
άπαξ μεν, έν τή σωτηρίω του Χρίστου καί Θεού ημών άναστάσει* δεύτε
ρον δέ, έν τή κοιμήσεί της άχραντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου* καί τρί-

1) Въ печатныхъ изданіяхъ: πενταετίας. 
2) Въ печат. изд. συναπτοιτο. 
3) διότι — тамъ же. 
4) εστίν. 
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τον, εν τη γενεθλίω ημέρα του Χρίστου καί Θεού ημών, δια το εν ταύ-
ταις προηγεΐσθαι νηστείαν καί τό εκ ταύτης όφελος. Εί δε παίδες μη 
παρειησαν, επειδή τό τεκνογονίας έπιθυμεΤν ουκ άσύγγνωστον, τηνικαυτα 
συγγνώμης άξιωθήσεται ο τοιούτος γάμος, καί μόνω τφ εξ αρχής καί 
μέχρι του νυν κρατήσαντι έπιτιμίω θεραπευθήσεται» *). El γουν ό Μιχαήλ 
άπαις εστί μέχρι του νυν καί τον τεσσαρακοστόν ουχ υπερέβη jpóvov, 
άπροκριματίστως τόν τοιούτον συναλλάξει γάμον. Μνηστεια γαρ καί μόνη 
κατά τό πρώτον προί^Υι συνάλλαγμα, καί νομίμου γάμου τελετή ουκ έπη· 
κολούθησεν. Ει δέ τις εϋποί, ως ή σήμερον διδομένη τοΤς μνηστευομένοις 
εύ^ή, τελεία γαμική ιερολογία λογίζεται, κατά τήν προσκυνητήν νεαράν του 
άοιδίμου αγίου βασιλέως κυρίου Αλεξίου του Κομνηνού, του πάππου του 
θεοστεφους ημών αύτοκράτορος, ότι ταΐς αύταΐς αίτίαις καί αυτή λύεται, 
αις καί ο τιλειος γάμος δ?ασπαται, ακούσει πάντως, ώς έκ του διαλειορθέντος 
νεαρού τόμου, καν δοίη τις ούτως έχ_ειν τά του πράγματος, ό Μιχαήλ ουκ 
έμποδισθήσεται καί προς τρίτον άπιδεΐν συνοικέσιον. Της γαρ άπαιδίας τα 
κλείθρα καί οί μοχλοί τάς του τρίτου γάμου [θύρας] άνέωξαν αύτω, καί 
ή-ετι σφριγώσα καί θερμαινόμενη τοΐς φυσικοΤς άρρωστήμασιν ηλικία αύτου 
τάς έκ του τοιούτου γάμου σταγώνας μετακαλείται προς συμπάθειαν. 
Έπεί δέ και τινών ή μετριότης ημών άκηκόει λεγόντων, μακρόν ήδη 
χρόνον παρελθεΐν, καί τόν τρίτον γάμον μ,ηδόλως έκχωρηθήναι παρά της 
καθ' ήμας άγιωτάτης εκκλησίας και τών λοιπών άγιωτάτων εκκλησιών, 
και ταΰτα του ρηθέντος τόμου οικειουμένου παρά πασών τών εκκλησιών 
και άναγινωσκομένου ετησίως έπ' άμβωνος, καθώς άνωθεν είρηται, καί 
τό αίτιον τούτου μεμαθήκαμεν είναι μηδέν τι έτερον, άλλ' ή τό τόν μέγαν 
εν άρχιερευσι Βασίλειον εν τισι τών κανόνων αύτου κεκολασμένην πορνείαν 
όνομάσαι τόν τρίτον γάμον καί ρύπασμα, και έπιτιμίοις τούτον καθυπο-
βαλεΐν, ώρισε και τους τοιούτους κανόνας άναγνωσθήναι επί κοινού, προς 
δέ, καί τους νόμους τους τά περί του τρίτου γάμου θεσπίζοντας, ίνα καί 
τό έκ τούτων αύτη παριστάμενον συνοδικώς άποφήνεται. Άναγνωσθέντων 
ούν τών του ρηθέντος αγίου πατρός διττών κανόνων, ήτοι 2) του τετάρ
του του διαλαμβάνοντος ούτω £ητώς* «Περί τριγαμων καί πολυγάμων 
τόν αυτόν ώρίσαμεν κανόνα, ον καί έπί τών διγάμων αναλόγως' ένιαυ-
τόν μεν γαρ επί τών διγάμων, άλλοι δέ δύο έτη' τους δέ τριγάμους εν 
τρισί καί τέσσαρσι πολλάκις έτεσιν άφορίζουσιν. Όνομάζουσι δέ τό τοιου-

1) См. Συντ. V, 6—8. Далѣе въ текстъ внесено съ поля оригинала рукописи: Ση
μείωσαν 

2) Ркп. здѣсь и далѣе ήως. Поправлено по смыслу, такъ какъ отъ писца 1687 года 
трудно ожидать правильной передачи правописанія подлинника. 
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τον ουκ ετι γάμο ν, άλλα πολυγαμίαν, μάλλον δε πορνείαν κεκολασμένην. 
Διό καί ό Κύριος τη Σαμαρείτιδι πέντε άνδρας διαμειψάση, öv νυν, ©η-
σίν, εγεις, ουκ εστίν άνήρ, ώς ούκέτι αξίων όντων των ύπερεκπεσόντων 
του μίτρου της διγαμίας, τφ του ανδρός, ή της γυναικός, καλεΐσθαι 
προσρήματι. Συνήθειαν δε κατελάβομεν έπί τών τριγάμων πενταετίας 
άφορισμόν, ουκ άπό κανόνος, αλλ' άπό της προειληφότων ακολουθίας. ΔεΤ 
δε αή πάντη αυτούς άπείργειν της εκκλησίας, άλλ' ακροάσεως αυτούς 
άξιουν εν δύο που έτεσιν ή τρισί, καί μετά ταύτα έπιτρέπειν συστήκειν 
μεν, της δε κοινωνίας του αγαθού άπεχέσθαι, καί ούτως έπιδεξαμένους 
καρπόν τίνα μετανοίας, άποκαθισταν τφ τόπω της κοινωοίας». Προς δε, 
καί του πεντηκοστού ούτω διεξιόντος* «Τριγαμίας νόμος ούκ έστιν, ώστε 
νόμω τρίτος γάμος ούκ άγεται. Τα μέντοι τοιαύτα, ώς ρυπάσματα της 
εκκλησίας όρώμεν* δημοσίαις δε καταδίκαις ούχ ύποβάλλομεν, ώς της 
άνειμένης πορνείας αίρετώτερα». Ωσαύτως άναγνωσθέντων καί νόμων 
διαφόρων, ήτοι *) του ς θεσπίσματος ξγ κεφαλαίου του η' τίτλου του 
νγ' βιβλίου τών βασιλικών ούτως έχοντος* «Γυνή μετά διαζύγιον μέρος 
άπαιτήσασα της προικός, καί έτερω συναφθείσα καί χηρευσασα πάλιν προς 
τόν πρώτον ύπέστρεψε, καί προίκα παρασ/ομένη αύτφ μνήμην της προτέ-
ρας ούκ έποιήσατο λοιπάδος* οοκεΐ της δευτέρας γενέσθαι προικός, και 
μετά ένιαυτόν της λύσεως του δευτέρου γάμου άποδίδοται αύτη» 2). Καί 
της κβ' 3) 'Ιουστινιάνειου νεαρας της κειμένης εν τίτλω ιδ' του αύτου 
βιβλίου, καί ταύτα έν διαφόροις περικοπαΤς θεσπιζούσης* 4). «Άριστα δε ήμΐν 
Λέων. ό της θείας λήξεως δοκεΐ σκέψασθαι τα περί τών επιδόσεων, ων εις 
τα δεύτερα ποιούνται συνοικέσια οί ταύτα συμβάλλοντες* φησί γαρ, ώς 
είπερ εκ του προτέρου γάμου παΤδας έχοιεν οί γονείς, είτα είς δεύτερον, ή 
εφεξής χωροΐεν συνοικέσιον, ού δύνανται ούτε είς τήν μητρυίαν οί πατέρες, 
ούτε είς τόν πατρφον αί μητέρες, κατά τόν της ζωής ^ρόνον, τήν οίανουν 
ποιεΐσθαι φιλοτιμίαν, ή έν τη τελευτή τι καταλιμπάνειν, πλην ή τοσούτον, 
όσον εις παΤς ή θυγάτηρ, μόνος [ών] εκ του φύσαντος έχει»5). Και πάλιν 
«εξ ολογλγ\ρου δε οί έκ τών δευτέρων φύντες σπερμάτων της παρ' εκείνου 
γενομένης άπολαύουσι φιλοτιμίας, καν μή προς τρίτον εκείνη συνοικέσιον 
ήλθε». Καί πάλιν «καί όλως τών πρώτων παίδων δια τήν δευτερογαμίαν 
λαβόντων, οί δεύτεροι πάντως αυτήν έχέτωσαν, καν εί μή τρίτοις ώμίλη-

1) Поправлено изъ ήως (см. предыд. примѣч.). 
2) По изданію Геймбаха, это — lib. XXVIII, tit. VIII, cap. 63. § 5 (tom. III, 

p. 290J. 
3) Въ рукописи ρκβ'. 
4) Въ рукописи θεσπίζούσαις. 
5) Justiniani novella 22, cap. 27. Cp. Basilic, lib. XXVIII, tit. (14 ibid. p. 326). 
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σεν ή δευτερογαμήσασα γαμοις» *), διεγνώσθη παρά τής ημών μετριότη-
τος καί τής ίερας των αδελφών όμηγύρεως, μήτε παρά τών παλαιών νό
μων, τών διγέστων δηλαδή, μήτε παρά τών θείων κανόνων του ρηθέν-
τος αγίου πατρός ημών του μεγάλου Βασιλείου, μήτε μήν παρά τών νεα
ρών θεσπισμάτων του άοιδίμου βασιλέως του Ιουστινιανού, τον τρίτον γά-
μον κωλύεσθαι, μάλλον μεν ούν καί έπιτρέπεσθαι άδιαστίκτως. Καί ούχ 
ώσπερ ό τής ενώσεως τόμος υπό τίνα τεταγμένην διάταξιν αυτόν έξεχώ-
ρησεν έπεί γαρ οί του θείου πατρός διττοί κανόνες παρακελεύονται καί 
τήν διγαμίαν έπιτιμασθαι, καί την τριγαμίαν ωσαύτως μη είναι άνεπιτί-
μητον, πάντως οί γάμοι καί άμφω κανονικώς τελεσθήσονται, καν ό μεν, ό 
δεύτερος δηλαδή, ολίγοις έπιτιμίοις καθυποβάλλεται, ό τρίτος δε, πλείοσι. 
Καί ό μη ούτω ποιών,"άλλα τόν μεν-, τόν δεύτερον, και ταϋτα έπιτιμώμενον, 
έκχωρών, τόν δε τρίτον κωλύων, μή κωλυόμενον, άλλ' έπιτιμώμενον, κα-
νονικοΤς άντιπιπτει θεσπίσμασι, καί γίνεται τούτων, δσον τα προς αρετή ν 
καί σωφροσύνην λάου, σπουδαιότερος 2), δπερ άτοπον. Άλλα καί ή ρη
θείσα 'Ιουστινιάνειος νεαρά μεταγενέστερα ούσα κατά πολύ τών διαλει-
φθέντων κανονικών θεσπισμάτων, τόν μεν τρίτον γάμον ώς μή κωλυόμενον 
παρεδέξατο, χρηματική δε ζημία καθυποβάλλεσθαι διωρίσατο τούςτό τοιού
τον συναλλάξαντας συνοικέσιον* τοίνυν και πρό του νεαρού τούτου τής ενώ
σεως τόμου οί τρίτον συναλλάξαντες γάμον, ούχ ώς άθεσμον τι ποιήσαν-
τες καί παράνομον ίν.ο'λόίζοντο, ουδέ διασπατο τό συνοικέσιον, ώ; άσύστα-
τόν τε και ανυπόστατο ν* άλλ' ό μεν πολιτικός νόμος χρηματική ζημία 
τους συμβάλλοντας ύπεδίκαζεν, ό δε τής εκκλησίας θεσμός κάνονικοΐς 
προσκαίροις έπιτιμίοις υπέβαλλε. Καί χρόνος ηλικίας τελειοτέρας καί ατε
λούς, καί γήρως έγγύτης, καί δυναστεία νεότητος, και γνησίων παίδων 
διαδοχή καί στέρησις, ούτε παρά τοίς παλαιοτέροις νόμοις, ούτε παρά τοΤς 
θείοις κανόσι συνεζητεϊτο καί διεκρίνετο, άλλ' ην άδιαφόρως ό τρίτος γά
μος διαπραττόμενος, καί ταύτα μυσος κεκλημένος καί ρύπασμα. Ό δε τό 
νεαρόν τούτο θέσπισμα εκθεμένος άοίδιμος βασιλεύς καί οί τηνικαυτα συν-
ελθόντες πατέρες συνοδικώς, τούτων πάντων έν καταλήψει άκριβεΐ γεγο-
νότες, καί μήτε τό άδιάφορον έπαινέσαντες, ώς άκολασίαν μεθέλκον άσύγ-
γνωστον, μήτε τήν τής φύσεως ανάγκην καί τήν έκ τής νεωτέρας ηλικίας 
κατέπειξιν άποπεμψάμενοι οιά τό μείζονα πολλάκις κακά έκ τής αναστροφής 
άναφύεσθαι, ώρισε ποτέ μεν κεκωλυμένον είναι τον τρίτον γάμον καί πάντη 
άσύγγνωστον, καί δια τούτο καί διασπώμενον, οτε δηλονότι ό τεσσαρακοέ-

1) Novella cit., cap. 29. Basilic. 1. с. (р. 328). 
2) Ркп. σπουδαιοτερον. 
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της την ήλικίαν ών και έξ έτερων γάμων έχων παϊδας, καί τρίτον γάμον 
έξ ακολασίας άκρας προέληται* ποτέ δε έγκεχωρημένον είναι τούτον έθέσ-
πισαν, είς δυο διελόντες τους βουλομένους αυτόν έφεξης διαπράττεσθαι* 
τους μεν γαρ διγαμήσαντας τριακονταετείς καί έξ αμφοτέρων των γάμων 
άπαιδίαν κατακριθέντας, άπροκριματίστως καί τον τρίτον γάμον συναλ-
λάττειν έκέλευσαν, «μόνω τω έξ άρχης, φησί, καί μέχρι του νυν κρατή-
σαντι έπιτιμίω θεραπευθηναι οφείλοντας»· τους δε τεσσαρακονταετείς ον
τάς ηλικίας καί έκ των προτέρου διττών γάμων παίδων πατέρας μη χρη-
ματίσαντας, μετ' έπιτιμίων πολλών καί τρίτον γάμον συναλλάττειν έθέσ-
πισαν/'Οθεν καί ή μετριότης ημών προσχουσα μετά της ιεράς άδελφότη-
τος τφ τοιούτω νεαρφ τόμω, άριστα τά περί του τρίτου γάμου διέλοντι καί 
διευκρινήσαντι, καί στοιχήσασα πάσι τοΤς έν αύτφ περιεχομένοις, ώρισε συν-
οδικώς, κατά την τούτου περίληψιν, τα του τρίτου γάμου τελεΐσθαι άπρο-
κριματίστως εις το έξης, καί τάς παραβάτας αύτου τοΤς έκ τούτου έπιτι-
μίοις καθυποβάλλεσθαι. Ό γουν Μιχαήλ μη υπερβάς τον τεσσαρακονταετή 
ένιαυτόν, μη παίδων πατήρ μέχρι του νυν γεγονώς, μήτ' αυ διττάς ιερολο
γίας λαβών, ώς ταύτα πάντα τη ημών άνηνέχθησαν μετριότητι, πάμπαν 
έσται άπροκριμάτιστος* ουδέ γαρ έπιτιμίφ τινι καθυποβληθήσεται, δια τό 
μηδέ γάμους πρότερον συναλλάξαι διττούς, άλλα γάμον καί. μνηστείαν 
έπί τούτου του φάκτου μη έκλαμβανομένην αντί γάμου, καθώς τούτο 
προωρίσθη καί άνωθεν. 

Α. Павлові», 


