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Άμίλκα Σ. Άλιβιζάτου

Τέλος εις to τρίτον (IV) μέρος παρέχει τριών ειδών αναλυτικά καί
επιμελέστατα έπεξειργασμένα ευρετήρια.
Την δλην μελέτην διακρίνει εξαιρετική προσοχή καί επιμέλεια, ή δέ
καθαρώς κριτική φιλολογική επί τών κειμένων έρευνα, ή μέχρι καί τών επί
μέρους λέξεων τούτων έξηκνουμένη, παρέχει την έντύπωσιν λίαν ευσυνείδητου
καί προσεκτικής εργασίας.
Εις άκρον ενδιαφέροντα είναι τά πορίσματα εις τα όποια καταλήγει ό
συγγραφεύς, τών οποίων τά σπουδαιότερα είναι πρώτον ό καθορισμός πολ
λών στοιχείων τής ευχής μέχρι τοΰδε αρχαιότατων νομιζομένων, ως μεταγε
νεστέρων προσθηκών, καί δεύτερον ή Ιπιβεβαίωσις τής πολλαχώς άναπτυχθείσης θεωρίας ότι ό Μ. Βασίλειος δεν είναι ό αρχικός συγγραφεύς τής υπό
τό ό'νομα αυτού φερομένης λειτουργίας, άλλ’ ό απλώς έπεξεργασθεις παλαιότερον καί εις τήν διάθεσιν αυτού ευρισκόμενον λειτουργικόν υλικόν.
Βεβαίως ταΰτα καί ά'λλα συμπεράσματα εις τά όποια καταλήγει ό συγ
γραφεύς μετά εξαντλητικήν σχεδόν τών πηγών έρευναν δεν λύουσιν όριστικώς
τό υπό έξέτασιν πρόβλημα. Ό ί'διος ό συγγραφεύς, παρά τά ύπ’ αυτού εξαιρόμενα (σελ. XXV) στοιχεία υπεροχής τής μελέτης του άλλων προγενεστέρων
μελετών μετ’ αρκετής μετριοφροσύνης αναγνωρίζει τό δύσκολον τής απολύτου
τού προβλήματος λύσεως. Είναι όμως από πάσης άπόψεως εύχάριστον ότι
τοιαύται προσπάδειαι ως ή μετά χεΐρας μελέται, συντελούν σπουδαίως εις
τήν προαγωγήν τής γνώσεως επί τών άνακινουμένων άλύτων προβλημάτων.
Δεν υπάρχει δ’ αμφιβολία ότι επί τής τιμής τού οριστικού τυχόν καθορισμού
τών είσέτι ακαθορίστων καί αμφιβόλων άπομενόντων σημείων τού θέματος,
επί τή βάσει περαιτέρω επιστημονικής έρεύνης, δικαίαν άξίωσιν θά έχη καί
ό συγγραφεύς διά τήν διά τής εμπεριστατωμένης αυτού έρεύνης έπιτευχθεΐσαν
προαγωγήν καί πρόοδον τού ζητήματος.
ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Καθηγητης τον Πανεπιστημίου

Fr. Dolger. Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden.—67 Abbildungen auf 25 Lichtdrucktafeln....... beschrieben,

erlautert und in

Umschrift voiedergegeben von Fr. Dolger. Miinchen 1931.

Ήδη τφ 1904 ό γνωστός ιστορικός C. Brandi είχε τονίσει τήν ανάγκην
τής έκδόσεως συλλογής τίνος πανομοιοτύπων πινάκων βυζαντινών αύτοκρατορικών εγγράφων, οι όποιοι όχι μόνον θά συνέτεινον εις τήν πρόοδον τών
περί τά βυζαντινά έγγραφα μελετών, αλλά καί θά διήγειρον συγχρόνως τό
ενδιαφέρον καί τών μή ειδικών, τον δέ Μάϊον τού 1913 ό Ρ. Marc είς τό
γνωστόν υπόμνημά του περί τής έκδόσεως τών βυζαντινών έγγράφων προς
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την Association Internationale des Academies έκαμνε λόγον περί «προ
σεχούς» έκδόσεως τεύχους πανομοιότυπων πινάκων βυζαντινών αύτοκρατορικών εγγράφων.Την ανάγκην αυτήν και τό κενόν, τό όποιον ήσθάνετο κάθε
ειδικός ασχολούμενος μέ τα βυζαντινά αύτοκρατορικά έγγραφα, έρχεται, μετά
πάροδον 27 ετών άφ’ ότου έρρίφθη ή ιδέα, νά συμπληρώση ή υπό τοϋ
Fr. Dolger μετά εισαγωγικών παρατηρήσεων γενομένη έκδοσις.
1. Άπό την πλουσίαν συλλογήν φωτογραφιών βυζαντινών εγγράφων
τής Βαυαρικής ’Ακαδημίας έκδίδονται υπό τον ανωτέρω τίτλον 25 πίνακες
μετά 59 πανομοιότυπων ολοκλήρων ή τμημάτων βυζαντινών αυτοκρατορι
κών εγγράφων, πέντε δειγμάτων τών συνήθων ό'πισθεν τών χρυσοβοΰλλων
σημειωμάτων τής κατοχυρώσεως τής γνησιότητος και τής καταστρώσεως τών
εγγράφων (πίν. 23-24) καί τριών άπεικασμάτων χρυσών σφραγίδων ειλημ
μένων έκ χρυσοβοΰλλων, ’Ανδρονίκου τοΰ Β', ’Ανδρονίκου τοϋ Γ' και Κωνστανταντίνου τοΰ ΙΑ' τών Παλαιολόγων (πίν. 25). Κατά τήν εκλογήν κατεβλήθη προσπάθεια, όπως όσον τό δυνατόν πληρέστερον άντιπροσωπευθοΰν
οί διάφοροι τόποι και τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών βυζαντινών αΰτοκρατορικών εγγράφων, συγχρόνως δέ νά καταδειχθή ή ιστορική έξέλιξις τών
τόπων αυτών. Διά τής προσπάθειας αυτής καί τής άποτυπώσεως δειγμάτων
εξ όλων τών μέχρι τοΰδε σωζομένων υπογραφών καί «μηνολογίων» τών
βυζαντινών Αύτοκρατόρων διευκολύνεται πολύ ό καθορισμός τής γνησιότητος
καί τής χρονολογίας πολλών άλλων εγγράφων, ιδίως τών δυσκόλως χρονολο
γουμένων προσταγμάτων.
Συμφώνως προς τον σκοπόν τούτον ή εκλογή εγένετο μεταξύ τών άπό
διπλωματικής και παλαιογραφικής, εν μέρει δέ καί ιστορικής άπόψεως σπουδαιοτέρων. Ένεκα τούτου πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν συλλογήν ως σπουδαΐον εποπτικόν μέσον, χρήσιμον όχι μόνον είς τούς περί τά βυζαντινά
έγγραφα άσχολουμένους ειδικούς, αλλά καί εις τούς περί τήν διπλωματικήν
καί παλαιογραφίαν άσκουμένους φοιτητάς, αφού μάλιστα καί ή τελευταία
έκδοσις τών μάλλον έν χρήσει καί καταλληλοτέρων δι’ ασκήσεις παλαιογραφικών πινάκων τού Cavalieri - Lietzmann δεν έφρόντισε δυστυχώς νά συμπεριλάβη πανομοιότυπα βυζαντινών εγγράφων.
Ό κυριώτερος βέβαια σκοπός τής συλλογής ταύτης τών αύτοκρατορικών
βυζ. έγγράφων είναι ό επιστημονικός. Δι’ ακαδημαϊκός ασκήσεις θά παρα
μένουν αρκετά πανομοιότυπα σχεδόν άχρηστα, ακόμη καί τινα άντιπροσωπεύοντα σπουδαίους τύπους εγγράφων, επειδή μόνον διά φακού δύνανται νά
άναγνωσθώσιν (ΓΤβλ. άριθ. 15, 28, 36, 43, 55, 56 κ. ά.). Διά φροντιστηριακός
ασκήσεις θά ήτο ανάγκη νά προστεθούν μερικά χαρακτηριστικά δείγματα
αντιγράφων καί ιδίως πλαστών έγγράφων, άλλων δέ έγγράφων θά έπρεπε
νά άποδοθή ολόκληρον τό πανομοιότυπον (π. χ. ενός έγγράφου έκ τών διά
τό έξωτερικόν προοριζομένων τό ύπ’ άρ. 15 είναι σχεδόν άχρηστον δι’ άσκή-
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σεις)' άλλων πάλιν ή μεταγραφή ολοκλήρου χοϋ κειμένου (π. χ. ενός τύπου
συμβάσεως ή συνθήκης, ενός τύπου εγγράφου τοΰ 11ου αίώνος). Κατ’ αυτόν
τόν τρόπον θά εΐχεν ό φοιτητής προχείρους τούς διαφόρους τύπους τών βυζ.
αύτοκρ. εγγράφων. (Παραπομπαί εις συλλογάς δεν άρκοϋν πάντοτε δΤ ασκή
σεις). Επίσης ή δήλωσις τοΰ τόπου τής προελεύσεως κάτωθεν δλων ανεξαιρέ
τως τών πανομοιοτύπων, ως και ή συνήθως παραπλεύρως αυτών τιθεμένη
αρίθμησις τών γραμμών, θά διηυκόλυνε πολύ την χρήσιν αυτών. (Την δυσ
κολίαν τών ά'νευ άριθμήσεως τών γραμμών πανομοιοτύπων θά ήσθάνθη
ώρισμένως εκείνος, δστις έχρησιμοποίησεν εις ασκήσεις την παλαιάν έκδοσιν
τώ·ν πινάκων τοΰ Cavalieri-Lietzmann). ’Ιδιαίτερος αλφαβητικός πίναξ παρα
πεμπτικός εις τάς ύπογραφάς τών διαφόρων αύτοκρατόρων θά καθίστα επί
σης εύχερεστέραν την χρήσιν τών πανομοιοτύπων υπό τών φοιτητών, ό'χι δέ
όλιγώτερον καί υπό τοΰ είδικοΰ έπιστήμονος. “Οιι δέ δι’ ασκήσεις φοιτητών
θά ήτο πολλάκις προτιμοτέρα διάφορος κατάταξις τοΰ ενός ή τοΰ ά'λλου τύπου
εγγράφων, δεν είναι ανάγκη νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως. Άλλ’ ώς εΐπομεν, ό
κυριώτερος σκοπός τής συλλογής είναι ό επιστημονικός· έν τούτοις θά ήτο
δυνατόν νά ληφθή περισσότερον ύπ’ δψιν καί ό σκοπός τών φροντιστηρια
κών ασκήσεων, επειδή υπό τάς σημερινός εκδοτικός συνθήκας δεν είναι εύκο
λος ή έ'κδοσις πανομοιοτύπων αποκλειστικόν σκοπόν έχόντων τάς ασκήσεις
τών φοιτητών.
Ώς παράλειψις δύναται νά θεωρηθή, όχι μόνον ή μή παράθεσις πανομοιοτύπου εκ τών μέχρι τοΰδε, αν δεν σφάλλω, δύο σωζομένων πρωτοτύπων
χρυσοβούλλων τών αύτοκρατόρων τής Τραπεζοΰντος, αλλά καί ή μή μνεία
αυτών, δπως και ή σιγή περί τών είς τήν Ελληνικήν γεγραμμένων χρυσοβούλ
λων Σέρβων βασιλέων.
Περιττόν θεωρώ νά εξάρω τήν θαυμασίαν επιτυχίαν τών πανομοιοτύπων από τεχνικής άπόψεως καί τήν τόσον καλαισθητικήν έξοικονόμησιν τοΰ
χώρου έκάστου πίνακος.
2. Σπουδαίαν συμβολήν είς τήν μελέτην τοΰ βυζαντινού αύτοκρατορικοΰ
εγγράφου παρέχουν αί εισαγωγικοί παρατηρήσεις τοΰ Fr. Dolger περί τών
διαφόρων τύπων αύτοΰ. Καί άλλοτε (βλ. Arcliiv fiir Urkumlenforscliung
11 (1929) σελ. 1 - 65) είχεν αναπτύξει ό συγγραφεύς τά είδη τοΰ αύτοκρατορικοΰ βυζ. εγγράφου, ενταύθα δμως δίδει σύντομον μέν, αλλά περισσότερον
άποκρυσταλλωμένην έπισκόπησιν τών τύπων καί τής έξελίξεως τοΰ βυζαντι
νού αύτοκρατορικοΰ εγγράφου.
Ώς έν Archiv fiir Urkundenforscliung σελ. 30 κέξ. διακρίνει καί
ενταύθα ό Fr. Dolger δύο μεγάλας κατηγορίας βυζ. αύτοκρ. εγγράφων: τήν
τών προοριζομένων διά τό Εξωτερικόν καί τήν τών διά τό Εσωτερικόν. Είς
τήν πρώτην κατηγορίαν κατατάσσει τήν γνωστήν επιστολήν τοΰ St. Denis,
τόν τύπον τοΰ Κωδικέλλου, τάς συμβάσεις ή συνθήκας τοΰ Βυζανιίου μετά
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διαφόρων ξένων ηγεμόνων ή πολιτειών καί to προκουρατορικόν χρυσόβουλλον
(αριΌ. 12). Εις δέ τους τόπους τοΰ Εσωτερικού κατατάσσει τούς χρυσοβούλλους Λόγους (ή Γραφάς), τό χρυσόβουλλον σιγίλλιον, τον χρυσόβουλλον ορι
σμόν και τά προστάγματα. Τοιουτοτρόπως λαμβάνομεν μίαν αρκετά ακριβή
εικόνα τοΰ ζητήματος τής έξετάσεως των βυζ. αύτοκρ. εγγράφων, όπως τό
θέτει δ Fr. Dolger.
Διά τής διαιρέσεως ταύτης προσπαθεί άναμφιβόλως ό συγγραφεύς να
δώση μίαν γενικήν επισκόπησιν τής έξελίξεως τοΰ βυζ. αύτοκρ. εγγράφου,
ΐνα αποφυγή την σύγχυσιν, εις την οποίαν μάς οδηγούν αΐ διάφοροι κατά
καιρούς αποχρώσεις των τύπων αυτού.
Πράγματι ένεκα τού σποραδικού υλικού τών διασωθέντων πρωτοτύπων
και τής άσταθείας τών συνηθειών τής αύτοκρατορικής Γραμματείας τού
Βυζαντίου, είναι δύσκολον νά καθορίσωμεν ακριβώς όλους τούς τύπους τής
έξελίξεως τού βυζ. αύτοκρ. εγγράφου, ούτως ώστε έκαστος τύπος νά άντιπροσωπεύη συγχρόνως εν είδος, ή νά άνταποκρίνεται προς ένα ωρισμένον όρον.
Πολλάκις συναντώμεν εις εν και τό αύτό έγγραφον ορούς διαφόρους (Χρυσό
βουλλον Σιγίλλιον,—-Χρυσόβ. Λόγος,—Χρυσόβ. Γραφή, Χρυσόβ. 'Ορισμός,
Πρόσταγμα—Πιττάκιον—Κέλευσις κλπ.). Ό Κωδίκελλος π. χ. τού Χριστοδού
λου ονομάζει εαυτόν Πιττάκιον καί Κέλευσιν, (βλ. άριθ. 3 στίχ. 2 καί 6), τό
Προκουρατορικόν έγγραφον, Χρυσόβ. 'Ορισμόν καί Επιτροπικόν Συμβόλαιον
(άριθ. 12 στίχ. 5-6 καί 15- 16), τά δέ έγγραφα τοΰ ΙΙ0·” αιώνος ονομάζουν
εαυτά Χρυσόβουλλα Σιγίλλια, Χρυσοβούλλους Λόγους καί Χρυσόβ. Γραφάς
καί ούτω καθεξής.
Επίσης δεν συμπίπτουν γνωρίσματά τινα πάντοτε προς τό είδος τοΰ
εγγράφου. Ούτω π.χ. ή σύμβασις τού 1342 (άριθ. 11) φέρει «Μηνολόγιον» τοΰ αύτοκράτορος, ενώ αί τών 1349 (άριθ. 13) καί 1406 (άριθ. 14) τό
ό'νομα τού αύτοκράτορος. Όμοίως ό παρατιθέμενος τύπος προκουρατορικοΰ
εγγράφου φέρει τό όνομα τοΰ αύτοκράτορος ώς υπογραφήν, ένφ, ως ό ίδιος
ό εκδότης άναφέρει, σώζεται προκουρατορικόν έγγραφον μετά «Μηνολογίου»
(βλ. στήλ. 18). Είναι εύνόητον επίσης δτι ό τύπος τών διά τό Εξωτερικόν
προοριζομένων εγγράφων εδέχετο έκάστοτε την έπίδρασιν τής έξελίξεως τών
διά τό Εσωτερικόν προοριζομένων καί δτι ενίοτε εις τά εξωτερικά καί εσω
τερικά γνωρίσματα εγγράφων τοΰ Εξωτερικού τον αυτόν είδους θά έλαμβάνετο ύπ’ όψιν καί τό άξίωμα τού παραλήπτου.
Άρκούν τά ολίγα ταΰτα, Ϊνα λάβη τις ιδέαν τής συγχύσεως εις την
οποίαν οδηγεί πολλάκις ή εξέτασις τών τύπων τών βυζ. αύτοκρ. Ιγγράφων.
Έν τούτοις, εάν έδοκιμάζομεν νά διαιρέσωμεν τά είδη τών βυζ. αύτοκρ.
εγγράφων εις δύο μεγάλας κατηγορίας, τότε θά ήτο πολύ προτιμοτέρα ή
διαίρεσις εις Προστάγματα καί εις Χρυσοβούλλους Λόγους, ήτοι εις τά
φέροντα τό «Μψολόγιον» καί εις τά φέροντα τό «Ονομα τοΰ αύτοκράτορος»
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ως υπογραφήν, επειδή δλα τά βυζ. αυτοκρ. έγγραφα τά μή έ'χοντα τον αυστη
ρόν τύπον των Χρυσοβοΰλλων Λόγων ή των Προσταγμάτων, είτε διά τό
Εσωτερικόν, είτε διά τό Εξωτερικόν προοριζόμενα, είναι μικτοί τόποι εκ
των δυο τούτων προελθόντες. 'Ως δέ ανωτέρω άνέφερον, τά διάφορα έγγραφα
τοΰ αυτού είδους οΰτε εις τά εσωτερικά των, ούτε εΐς τά εξωτερικά των γνω
ρίσματα συμπίπτουν καθ’ ολοκληρίαν.
Ή διαίρεσις των αυτοκρ. εγγράφων εις έγγραφα τοΰ Εξωτερικού καί
τοΰ Έσωτερικοΰ επιφέρει μόνον σύγχυσιν εις τους διαφόρους τύπους των
εγγράφων καί αυξάνει τάς δυσκολίας, τάς οποίας έχομεν νά παρακάμψωμεν
ένεκα τής άσταθείας των συνηθειών τής Γραμματείας τοΰ Βυζαντίου.
Σκοπός τής διαιρέσεως των εγγράφων εις μεγάλας κατηγορίας είναι
κυρίως ή ταχεία έπισκόπησις των διαφόρων τύπων, φοβούμαι δμως δτι ή
διαίρεσις, την οποίαν ακολουθεί ό Fr. Dolger, δεν ύποβοηθεΐ τόν έπιδιωκόμενον τούτον σκοπόν. Δεν πρέπει νά κατατάξωμεν π. χ. τόν Κωδίκελλον
τοΰ Χριστοδούλου εις την ιδιαιτέραν κατηγορίαν των διά τό Εξωτερικόν
προοριζομένων, μόνον επειδή φέρει τήν διεύθυνσιν τοΰ παραλήπτου. Ό
τύπος αυτός είναι απλώς ό τύπος άναγορεύσεως (απονομής τίτλου) όμοιάζων
με τόν τύπον τοΰ Προστάγματος, δπως εξ άλλου ονομάζει εαυτό τό έγγρα
φον: Κέλευσις, Πιττάκιον. — ’Ακόμη δ’ δλιγώτερον ανήκει εις τούς τύπους
τοΰ Εξωτερικού τό Προκουρατορικόν Χρυσόβουλλον (άριθ. 12), όχι μόνον
διότι πραγματικώς δεν αποτείνεται προς ξένους υπηκόους, αλλά καί διότι δεν
έχει τίποτε τό κοινόν προς τά υπό τοΰ Dolger άναφερόμενα έγγραφα τοΰ
τερικοΰ. Άφοΰ, ως ό ίδιος τονίζει (πρβλ. Archiv, ένθ. άν. σελ. 39), ό τύπος
αυτός εχρησιμοποιείτο καί διά τό Εσωτερικόν, πώς είναι δυνατόν νά χωρίσωμεν τόν τύπον τοΰ είδους τούτου εις δύο διαφόρους κατηγορίας; Τουναν
τίον καί ό τύπος αυτός ως Χρυσόβουλλος 'Ορισμός, είναι άπλούστατα μία
παραλλαγή τοΰ Χρυσοβούλλου Λόγου, εις τήν κατηγορίαν τοΰ οποίου (ως
παραλλαγή βέβαια) πρέπει νά καταταχθή.—Επίσης ή επιστολή τοΰ St. Denis,
ως σώζεται μέχρι σήμερον, δεν έχει τίποτε τό ιδιαίτερον διά νά καταταχθή
εις τήν κατηγορίαν τών τύπων τοΰ Εξωτερικού. Τουναντίον τό είδος τής
γραφής καί τό Legimus άπήτει τήν κατάταξιν τοΰ εγγράφου τούτου μεταξύ
τοΰ είδους τών Χρυσοβούλλων Λόγων τοΰ 11ου αίώνος. Έξ άλλου διά ποιον
λόγον τό ύ^’ άριθ. 57 πρόσταγμα δεν ανήκει, όπως καί τά ύπ’ άριθ. 54 καί
58, εις τούς τύπους τοΰ Εξωτερικού;
Ή διαίρεσις τών βυζ. αυτοκρ. εγγράφων εις έγγρ. τοΰ Εξωτερικού καί
εις έγγρ. τοΰ Εσωτερικού άναγκάζει τόν συγγραφέα νά κινήται μεταξύ τών
τύπων Προστάγματος καί Χρυσοβούλλου Λόγου καί νά ζητή νά κρατηθή
πότε εις τόν ένα καί πότε εις τόν άλλον τύπον, χωρίς δμως νά τούς άποδεχθή. Διά τούτο δεν με ικανοποιεί καί επιμένω εις τήν διαίρεσιν τών βυζ.
αυτοκρ. εγγράφων εις τούς τύπους τοΰ Προστάγματος καί τοΰ Χρυσοβούλλου
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Λόγου, οί όποιοι διά τοΰ «Μηνολογίου» και τοΰ ’Ονόματος τού αύτοκράτορος αμέσως χωρίζουν τα αΰτοκρ. έγγραφα εις δυο μεγάλας κατηγορίας. Τούς
λοιπούς τύπους πρέπει να θεωρήσωμεν ώς μικτούς ή ως παραλλαγάς των
δύο τούτων, είτε διά τό Εξωτερικόν, είτε διά τό ’Εσωτερικόν προοριζομένους. Ή διαίρεσις εις προστάγματα και εις χρυσοβούλλους Λόγους διευκολύ
νει συγχρόνως την παρακολούθησιν τής έξελίξεως καί τής προελεύσεως τοΰ
βυζαντινού αύτοκρατορικοΰ εγγράφου εκ τοΰ ρωμαϊκού.
3. Μετά την έπισκόπησιν των διαφόρων τύπων τού βυζ. αύτοκρ. εγγρά
φου κάμνει λόγον ό Dolger (στήλ. 6 - 7) περί των μέσων κατοχυρώσεως τής
γνησιότητος αυτού, ως είναι π.χ. τά σημειώματα εις τό όπισθεν μέρος επί
τών κολλημάτιον των έκ περισσοτέρων τού ενός τεμαχίων άποτελουμένων
χρυσοβούλλων λόγων (ύπογραφαί άνωτάτων κρατικών υπαλλήλων, ήμερομηνία άπολύσεως κλπ.), ώς καί τά σημειώματα τής καταστρώσεως τού εγγρά
φου εις τι «σέκρετον», χρήσιμα πολλάκις εις την έξέτασιν τού βυζ. διοικη
τικού δικαίου.
Άρκετάς πληροφορίας παρέχει ό εκδότης περί τής χρήσεως καί άπαιωρήσεως τών έκ χρυσού καί κηρού σφραγίδων. Αί πληροφορίαι αύταΐ είναι
τοσούτο μάλλον ενδιαφαίρουσαι, καθ’ όσον προέρχονται από την γραφίδα
τού καλυτέρου γνώστου τής βυζαντινής επιστήμης.
Κατά ταΰτα την χρήσιν χρυσών σφραγίδων εις τό Βυζάντιον πρέπει νά
συνδυάσωμεν μέ την γένεσιν τοΰ τύπου τοΰ Χρυσοβούλλου Λόγου (τέλη τού
9°« αιώνος). Χρυσήν βούλλαν έφερον ο! Χρυσόβ. Λόγοι, τά Χρυσόβ. Σιγίλλια
καί οί Χρυσόβ. 'Ορισμοί, ίσως δέ μέχρι τού 12ου αιώνος καί τά διά τό εξω
τερικόν προοριζόμενα λιτά έγγραφα. Συνήθως τά διά τό ιξωτερικόν προοριζόμενα έγγραφα καί τά προστάγματα έφερον βούλλας έκ κηρού. Κατά τούς
προ τής άλώσεως χρόνους συναντώμεν σφραγίδας έξ έρυθρού κηρού καί
έκ χάρτου.
4. Εις τάς παρατηρήσεις επί εκάστου έγγράφου χωριστά (Στήλ. 8 κέξ.),
συσσωρεύει ό έκδοτης τόσον πολύ διπλωματικόν καί παλαιογραφικόν υλικόν,
ώστε νά λυπήται κανείς, δτι αί εις τό αυτό ειδικόν ζήτημα άναφερόμεναι
παρατηρήσεις είναι έδώ καί έκεΐ διεσπαρμέναι. Τοιουτοτρόπως ή έπισκόπησις
καί ή συγκράτησις τού σπουδαίου τούτου υλικού αποβαίνει όχι μόνον δύσκο
λος, αλλά καί αδύνατος. Ούτω π.χ. αί περί τής γραφής τής Γραμματείας
παρατηρήσεις κατανέμονται μεταξύ τών ύπ’ άριθ. 19 καί 27, περί τών πιστο
ποιημένων αντιγράφων μεταξύ τών ύπ’ άριθ. 40, 41, 56 καί 39.
’Ενδιαφέρον έχουν τά περί τών συνηθειών τής αύτοκρ. Γραμματείας
τού Βυζαντίου άναφερόμενα υπό τού Dolger καί ένταύθα, άριθ. 39, 40, 41
καί 56, καί έν Archiv ένθ’άν. σελ. 15, 39-40 καί έν Β. Ζ. 28 (1928)
σελ. 335, 339, 340 - 341. Κατά ταΰτα πρέπει νά καταταχθή μεταξύ τών άντιγράφων τής Γραμματείας (Kanzleikopien) καί τό Χρυσόβουλλον σιγίλλιόν
24
Επετηρις

Εταιρείας

Βυζαντ.

Σπουαπν, ίτος Η'.
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τοϋ ’Ιουλίου 1104 τής Μονής Λαύρας τοϋ 'Αγ. Όρους. Επίσης εις τήν κατη
γορίαν τοϋ είδους τοΰτου των αντιγράφων ανήκει κατ’ εμέ τό Χρυσόβουλλον
τοϋ ’Ιουνίου 1065 τής Μονής Ίβήρων, τό όποιον ό Dolger κατατάσσει μεταξύ
τών πρωτοτύπων (πρβλ. Arcliiv ένθ’ άν. σελ. 15). ’Άν και λείπει τό τέλος τοϋ
εγγράφου τούτου (τοϋ Legimus σώζεται μόνον τό επάνω μέρος), εν τούτοις
τό είδος τής γραφής, ή οποία ομοιάζει πολύ προς τό είδος τής επισήμου
γραφής τών υπαλληλικών εγγράφων, ώς θά ίδωμεν αλλαχού, μάς άπομακρύνει από τό είδος τής γραφής τών πρωτογράφων τοϋ 11ου αίώνος, ώς είναι
ή γραφή π. χ. τών χρυσοβούλλων τοϋ 1057, 1060 (Λαύρας) και 1079 (Πάτμου).
Πρβλ. ωσαύτως τήν γραφήν τοϋ πίνακ. II, 1 εν Archiv σελ. 15, ένθα αντί
Κ. Alexios πρέπει νά γραφή Nikephoros Botaneiates. Επιθυμώ νά προσ
θέσω ένταΰθα, ότι εκτός τής λέξεως τρίτης τοϋ εγγράφου τούτου τοϋ 1065
περί τής οποίας κάμνει λόγον ό Dolger, καί ή λέξις Ιούνιον εγράφη κατ’ άρχάς
υπό τοϋ γραφέωςδιά μαύρης μελάνης κατόπιν όμως διεγράφη καί εις τον παραπλεύρως ελεύθερον άφεθέντα χώρον προσετέθη δι’ έρυθροΰ ’Ιούνιον μήνα·
Τό δε Χρυσόβ. (άρ. 39) τής Μονής Ίβήρων τοϋ Αύγούστου 1079, εάν
λάβωμεν ύπ’ όψιν όσα αναφέρει ό Dolger εν Β. Ζ. 28 σελ. 335, πρέπει νά
θεωρήσωμεν ώς κατέχον όλως ίδιάζουσαν θέσιν μεταξύ τών σφζομένων αντι
γράφων τής Γραμματείας τοϋ Βυζαντίου, όχι μόνον επειδή φέρει χρονολο
γίαν καί υπολείμματα προϋπαρχούσης χρυσής βούλλας, αλλά καί επειδή είναι
τό μόνον γνωστόν άντίγραφον, εις τό όποιον σώζεται τό πρωτόκολλον, ένφ
τά λοιπά μέχρι τοϋδε γνωστά αντίγραφα είναι είς τήν αρχήν κολοβά (Πβλ.
Β. Ζ. 28, 339, 340-341). Ύποθέτομεν ώς έκ τούτου ότι καί διά τά πιστο
ποιημένα αντίγραφα ήδτιναντο νά χρησιμοποιήσουν χάρτην φέροντα ήδη τό
πρωτόκολλον.
Έκτος όμως τοϋ σπουδαίου διπλωματικού καί παλαιογραφικοΰ υλικού,
αί παρατηρήσεις τοϋ Fr. Dolger παρέχουν αρκετά νέα πράγματα άφορώντα
είς τήν ιστορίαν τής διοικήσεως καί τοϋ δημοσίου δικαίου καί τήν προσω
πογραφίαν εν γένει. Διά δέ τής άποδόσεως ολοκλήρου τοϋ κειμένου πέντε
μέχρι τοϋδε ανεκδότων εγγράφων (άριθ. 23, 47, 51, 53 καί 55) προάγεται
γενικώς καί ή ιστορική έρευνα.
5. ’Ιδιαιτέρως έχω νά παρατηρήσω τά εξής:
Άριθ. 11. ’Ολίγον εξεζητημένοι μοϋ φαίνονται ενταύθα αί δικαιολογίαι
περί τής ιδιοχείρου υπογραφής τοϋ ένδεκαετοΰς αύτοκράτορος Ίωάννου Ε'
τοϋ Ιίαλαιολόγου. Τό πολύ θά ήδυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί τελείας άπομιμήσεως, εν εΐδει σχηματοποιημένης υπογραφής, τής υπογραφής τοϋ πατρός
του ’Ανδρονίκου τοϋ Γλ Πβλ. άριθ. 50 καί 53. —Άριθ. 18. Κατά τάς
σημειώσεις μου, αί διαστάσεις τοϋ Χρυσοβούλλου τούτου τής Λαύρας τοϋ
1060 είναι μ. 6,23, είς 11 τεμάχια εξ εκατ. 0,64 -)- 0,56
0,56 -)- 0,57 -f0,58 ή- 0,57 + 0,58 + 0,57 + 0,55 + 0,55 + 0,49. — Άριθ. 34. Επιθυμώ
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νά παραπέμψω ενταύθα εις τό Χρυσόβουλλον τοϋ Ιουλίου 1407 τής Μ. Βατο
πεδίου, μοΰ φαίνεται μάλιστα δτι ή λ. Λόγος έγράφη καί εις τά δυο υπό
τής ιδίας χειρός. Πβλ. επίσης τό ν καί ε τών ύπ’ άρ. 55 καί 56 προσταγμά
των. — Άριθ. 36. Βλ. καί εκδοσίν μου εις τά «Ελληνικά» 3 (1930) σελ. 341345. — 5Αριθ. 37. Ή γραφή ομοιάζει πολύ προς την τών υπαλληλικών
εγγράφων τής εποχής αυτής. — Άριθ. 38. Ή «διάταξις» έδημοσιεύθη ολό
κληρος υπό Σωφρ. Εύστρατιάδου εις τά «Ελληνικά» 3 (1930) σελ. 325 - 339,
ένθα σελ. 317 - 324 καί παρατηρήσεις τοϋ ίδιου σχετικαί πρός τό περιεχόμενον τοϋ εγγράφου. — ’Αριθ. 56. Πολύ εξεζητημένοι μοΰ φαίνονται οί
λόγοι, τούς οποίους προσάγει ό Dolger πρός άπόδειξιν τής διπλωματικής
γνησιότητος τοϋ εγγράφου τούτου. "Αν είναι ορθή ή γνώμη του, τότε πρέπει
νά παραδεχχθώμεν, δτι καί ή λ. λόγος έγράφη υπό τοϋ αύτοκράτορος. Τό
έγγραφον δυνατόν νά είναι γνήσιον από ιστορικής άπόψεως, δχι δμως καί
πρωτόγραφον από διπλωματικής. Τό «Μηνολόγιον» είναι μάλλον άπομίμησις·
πβλ. τό Μηνολ. τοϋ ύπ’ άριθ. 55 πανομοιότυπου.
Σημειώ προσέτι ένταΰθα δσα κατά τήν άνάγνωσιν συνήντησα οφθαλ
μοφανή τυπογραφικά σφάλματα. Στήλη 5 στίχ. 12 Taf. XV = XVI. — Στήλη
20 στίχ. 16 έδέθη = έδόθη.—Στήλ. 24 στίχ. 5 προ τοϋ δευτέρου ’Αθανάσιος
θέλει τό σημεϊον τοϋ σταυροϋ.—Στήλ. 26 άρ. 19 στίχ. 3 1076 =1079.— Στήλ.
28 άρ. 19“ στίχ. 5 κέλλια = κελλια (= κελλία).—Στήλ. 44 άρ. 36 στίχ. 12
άποδιδώ = άποδ ιδώ, επίσης [ή]=ή· — Στήλ. 62 άρ. 58 εις τάς παραιηρ.
στίχ. 3 άντί Manuel II πρέπει νά γραφή Konstantin.·—Πίν. XII άρ. 25 άντί
Iberon πρέπει νά γραφή Kutlumusiu.
*

*

*

Ή έκδοσις αϋτη υπενθυμίζει άκόμη μίαν φοράν εις τούς ειδικούς, κυρίως
δμως εις τούς μή ειδικούς, πόσον διεσκορπισμένον είναι τό υλικόν των βυζαν
τινών εγγράφων καί πόσον δύσκολος είναι ή χρησιμοποίησα; αύτοϋ. ’Ακόμη
μίαν φοράν υπενθυμίζει ή εργασία αϋτη τοϋ Fr. Dolger τήν έλλειψιν
άξιοπίστων εκδόσεων τών διασωθένΓων βυζαντ. αύτοκρ. εγγράφων, κα'ι πόσον
ολίγον έξετιμάτο μέχρι τοϋδε ή εξέτασις τών γνωρισμάτων αυτών, άπό τήν
οποίαν οφείλει τις νά όρμηθή κατά τον προσδιορισμόν τής γνησιότητος τών
εγγράφων καί τοϋ καθορισμοϋ τής χρονολογίας τών άχρονολογήτων. Άκόμη
μίαν φοράν μάς παρουσιάζονται εις τήν εργασίαν αυτήν ζωντανά τά προ
βλήματα καί αί δυσχέρειαι τής ερμηνείας καί τής έκδόσεως τών βυζαντινών
εγγράφων, ή οποία δεν είναι τόσον εύ'κολος, δσον φαντάζονται παρ’ ήμΐν
μερικοί Οψιμοι επιστήμονες.
Ή έ'κδοσις τής συλλογής ταύτης είναι ευχάριστου γεγονός καί δείγμα
τής εντατικής εργασίας, ή οποία γίνεται υπό τούς θόλους τής Βαυαρικής
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’Ακαδημίας άναφορικώς προς την συλλογήν και έξέτασιν των βυζ. εγγράφων.
Την συλλογήν ταΰτην πρέπει νά θεωρήσωμεν ως προοίμιον χής έκδόσεως τοΰ
Corpus der griechischen Urkunden. ”Ας εύχηθώμεν δπως ή επιτυχία τής
απαρχής αυτής έπισφραγισθή μέ τήν άποπεράτωσιν τοΰ δλου έργου, αρκετού
νά ανάδειξη τον εκδότην, τακτικόν νϋν καθηγητήν τής Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής φιλολογίας εις τό Πανεπιστήμιου τοΰ Μονάχου, αντάξιον
τών δυο μεγάλων αυτού προκατόχων!
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Στ. Κορρέ. Ανέκδοτα έγγραφα τών Φράγκων της Νάξου. Byzant. — Neugr.
Jahrb. 8 (1931) 266—305.

"Οστις πιστεύει, παρά τήν γνώμην φανατικών τινων κλασσικών φιλολό
γων, δτι κάθε έγγραφον, έστω και μεταβυζαντινόν, περιέχει κάτι τό νέον, θά
χαρή διά τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον έκδοσιν είκοσι Ναξιακών εγγράφων,
τό περιεχόμενον τοΰ παλαιοτέρου τών οποίων ανέρχεται εις τό έτος 1546.
Και ναι μεν δλα, εκτός ενός πληρεξουσίου τής Κοινότητος Κάστρου, άναφέρονται είδικώς εις τά κτήματα τής κατά τήν εποχήν εκείνην Μονής Καπέλλας
Κασάτζας έν Νάξφ και έχουν επομένως μεγαλυτέραν σημασίαν διά τήν τοπι
κήν ιστορίαν, έν τοΰτοις περιέχουν ταΰτα άρκετάς πληροφορίας περί ζητη
μάτων διοικητικών, οικονομικών καί φορολογικών (ιδίως αί 4 τελευταίαι
αποδείξεις πληρωμής), ώστε τό περιεχόμενον των νά είναι καί γενικωτέρου
ιστορικού ενδιαφέροντος. Διάφοροι δε έν αυτοΐς άπαντώμενοι δροι νομικού
περιεχομένου ως π.χ. περιοχή, έλευθερία τοΰ χωραφιού, έντριτειά, σιντζίλι,
κωδίκιλλος κλπ. καθιστώσι ταΰτα καί από νομικής άπόψεως ένδιαφέροντα.
Δεν είναι ανάγκη νά προσθέσω δτι, δπως κάθε ιδιωτικόν έγγραφον τής έποχής αυτής, είναι καί ταΰτα από γλωσσικής άπόψεως έπίσης χρήσιμα.
"Ολα αυτά δμως δεν μάς δίδουν τό δικαίωμα, έξετάζοντες τό περιεχόμενόν των, νά έξαγάγωμεν έξεζητημένα, ως έπί τό πλείστον δέ καί έσφαλμένα,
συμπεράσματα, ως κάμνει δ έκδοτης, διότι ούτε εις τό προ έτών άναφυέν
μεταξύ τοΰ Βατικανού καί τοΰ σωματείου τοΰ «Τιμίου Σταυρού» τών Καθο
λικών τής Νάξου ζήτημα περί τών έκκλησιαστικών κτημάτων προσφέρουν
τι, (πβλ. Κορρέ σελ. 269), αφού πραγματικώς πρόκειται περί τοΰ δικαιώματος
τής διαχειρίσεως καί έπικαρπίας τών κτημάτων καί δχι περί κυριότητος
(άδιάφορον αν οί δικηγόροι τών διαμαχομένων φιλονικούν περί κυριότητος)1
ούτε περί τοΰ δήθεν συμφωνητικού μεταξύ Ναξίων καί ’Ιησουιτών κατά τήν
' Έάν τά ύπ’ άριθ. 1 (1546) καί 2 (1611) έγγραφα άνεφέροντο εις τήν Μονήν τών
’Ιησουιτών, τότε ώρισμένιος θά έπρεπε νά δεχθώμεν δτι οδτοι έγκατεστάθησαν πρό
τοΰ 1627.
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