
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

A

Ό Σπυρίδων Λάμπρος έξέδωκεν έν Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. Δ' σ. 188 
κέ.1 πρόσταγμα τοϋ Τωάννου Ητοΰ Παλαιολόγου έκ τοϋ Παρισιακοΰ 
Ελληνικού συμπληρωματικού κωδικός 821. Τό πρόσταγμα τούτο άναφέρεται 
εις προνόμια χορηγηθέντα κατά την εν ’Ιταλία διαμονήν τού Ίωάννου είς 
τον Φλωρεντνόν ’Ιάκωβον Παύλον De Morelli.

Ή εκδοσις τού Λάμπρου είναι αρκετά καλή. Κρίνω δμως σκόπιμον νά 
καταχωρίσω κατωτέρω μερικά σφάλματα. Έν τή σειρά 2 τύ|ς περγαμηνής 
και τή φράσει: «... τό τε περί τό θειον σώζοιτ’ αν ευσεβές» εσφαλμένους ό 
Λάμπρος άνέγνωσεν ευσεβές αντί τού έν τή μεμβράνη σέβας. Έν τή 
σ. 3 καί τή φράσει: «μάλιστα δέ καί κυριώτατα ... » παρελείφθη τό μόριον 
γε· ώστε γραπτέον «μάλιστα δέ γε καί κυριώτατα...». Έν τή σ. 10 
«’Ιάκωβον... Τεμορέλης»· εν τή μεμβράνη άναγινώσκομεν: «ντεμο- 
ρέλης». Έν τή σ. 21 καί τή φράσει: «απλώς καί πάντα τά τή προρ- 
ρη θείση υπηρεσία...», αντί τοΰ καί άναγνωστέον τ έ (sic).

Τό Ελληνικόν κείμενον συνοδεύεται καί υπό Λατινικής μεταφράσεως, την 
οποίαν δέν έξέδωκεν δ Λάμπρος. Επειδή δμως αί μεταφράσεις είναι καί 
καθ’ έαυτάς καί διά τήν κατανόησιν καί ερμηνείαν τού πρωτοτύπου χρήσιμοι, 
εκδίδω αμέσως κατωτέρω τήν μετάφρασιν τού ήμετέρου εγγράφου.

Iohannes: Paleoeogus: In Xp(ist)o: Deo: Fidelis: Rex: 
& Imperator Romanorum semper Augustus. | Et ceteris quidem homi- 
nibus ratione utentibus proprium simul atq(ue) conueniens est: gen
tiles suos ex his que habent fouere | beneficiis: per q(uo)d om(n)iu(m) 

·> in se attrahuut caritate(m): donantesq(ue) in parte recipiunt Hoc enim 
modo (et) cultus in deuni: (et) in ge(u)tiles I societas clementiaq(ue) 
seruatur: Id autem in primis ac peculariter Imperatoribus congruit: 
cum sit Imperii proprium munus. | Nihil enim ex omnibus Imperato- 
rem ita facit Illustrem: ut dementia in omnes atq(ue) munificentia.

10 Non solum enim per haec | deum imitari pro uiribus cernit(ur): dum 
omnib(us) aures leniter aperit: (et) precantium votis large suppeditat: 
regioq(ue) splendore | illustrat ita promotos: uer(um) (et) alior(um) 
beniuolentiam sibi conquirit: seruatq(ue) sibi adeo creditum (et) indul-

1 Άνετυπώθη τελευταίως έν τοϊς Παλαιολ ογε ί οις καί Πε λο πον νη σιακοΐς 
τόμ. Γ'. σ. Β45 - 3ΐ8.
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ctu(ra) imperii niunus. De j eet enim reges ueluti unara quanda(m) 
o(mn)iu(m) ho(m)i(n)u(m) a(n)i(m)a(m): seu uerius ueluti procuratores 
quosdam (et) rectores: liumano generi ad | com(m)une com(m)odum 
esse propositos: ut pote dei (et) inuisibilis illi(us) sublimisq(ue) proui- 
dentie ministros ac testes. Porro huiusce illor(um) | sententiae: (et) 5 
uoluntatis id munus seruandi inuiolatum: certius inditium dari non 
potest: q(uo)d non modo iusta postulantib(us) | annuere grate: uerum 
(et) sua sponte: petente nemine: honesta dona prompte inferre: 
singulorumq(ue) pro meritis honorare ] virtutem congruisq(ue) pro- 
niouere munerib(us). Nam quo rnagis indulctis a se munerib(us): aliis 10 
familiari(us) congrediunt(ur) eo maxi(m)e | imperii exornant apicem: 
fontem illud communemq(ue) curiam iudicantes: (et) totius terreni 
principat(us) arcem. Horum itaq(ue) j gr(ati)a cum intendisset atie(m) 
Imperiu(m) meum in nobilem virum (et) prudentia preditum Jaco- 
b u m J oli (a η n) i s pauli de morel lis ciue(m) | Magnifice flo- 15 
rentine ciuitatis: prioremq(ue) artium in presentiarum ipsius ciuitatis 
perfectoq(ue) illius circa honesta studio (et) in | tegritate mor(um) 
atq(ue) urbanitate: (et) irrepreliensibili uita: ac praeterea cognita (et) 
comprobata grauitate: mor(um)q(ue) modestia (et) fide | ac ueritate: 
hoc maxime approbate cupientesq(ue) nostrum in illu(m) affectu(in) 20 
patefacere: ceterisq(ue) innotescere: adsumimus ilium j (et) numero 
faniiliarium nostrorum inscribimus atq(ue) aggregamus. honorantes- 
q(ue) (et) extollentes ilium: largim[ur]: indulgemus atq(ue) | concedi- 
mus ut ex nunc ac deinceps: ut pote familiaris imperii nostri: iugiter 
uti possit consueto insigni imperii nostri: debita | cum reuerentia (et) 25 
lionore congruo: in familiis suis quibuscumq(ue) utet(ur): in magistra- 
tib(us): honorib(us) (et) officiis: quib(us) ciuitas (et) co(mmun)itas | il- 
lustris florentie dues suos donare consuetur. Preterea imperiu(m) 
meu(m) p(otes)tate propria momeratum nobilem vir(um) Iacobum | 
honorans atq(ue) sublimans: facit: eligit atq(ue) constituit comitem 30 
palatinum: tradens illi atq(ue) permittens plenam p(otes)tate(m): (et) 
in | tegram facultatem faciendi: promouendi: constituendiq(ue) nota- 
rios: siue tabularios: ad hoc idoneos: scientesq(ue) litteras cu(m) 
eor(um) 1 quos (et) si(inu)l om(ne)s (et) seorsum singulos admittet 
atq(ue) promouebit: memorato notariatus siue tabellionatus officio; 35 
prius exa|minauerit diligenter instituta mores ac studia. Et siquidem 
eos inuenerit dignos atq(ue) ad id munus idoneos: promoue | bit eos 
iam dicto notariatus seu tabellionatus offitio: a quib(us) etiam perci- 
piet corporale iuramentum (et) p(ro)missione(m) quod ubiq(ue) | erunt 
fideles imperio: memoratumq(ue) offitiuin in omnib(us) instrumentis 40

Επετηρις Εταιρείας Byzant. Σπουδών, έτος. Z' Ο
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66 Διονυσίου Α. Ζακυθηνοΰ

atq(ue) contractib(us) ab eis faciendis fideliter (et) recte facie(n)t: | (et) 
sine dolo: fraude atq(ue) fallacia exercebunt: pureq(ue) ac sincere se 
habebunt. His memoratus Iacobus dabit (et) tradet plenis|simatn facul- 
tatem integerrima(m)q(ue) p(otes)tate(m) faciendi l(itte)ras: instru- 

5 menta componendi o(mn)imoda atq(ue) conscribendi: contractusq(ue)| 
ac testamenta: (et) simpliciter omnia q(uae) ad memoratu(m) offitium 
per leges pertinere noscunt(ur): (et) iuxta consuetudines ciuitatu(m) | 
in quibus morabuntur: faciendi: dictandi: scribendi: complendi: com
ponendi: (et) exponendi: (et) imperial! p(otes)tate firmandi | ac robo- 

10 randi. Donat praeterea Imperium meu(m) memorato Iacobo largitur 
atq(ue) concedit: ut eadem Imperiali p(otes)tate facul|tatem habeat: 
spurios (et) ex nefario concubitu procreatos comuniter ac diuisim : 
uiuentib(us) siue defunctis parentib(us) ip(s)or(um): le|gitimos facere: 
(et) ad omnia legitimor(um) iura ac priuilegia restituere atq(ue) reducere 

15 omnem illis abolendo maculam generis | (et) omnia illis restituendo 
iura successionis (et) etiam ab intestato atq(ue) ad omnes honores ac 
dignitates quib(us) uti ac frui possent | legitimi (et) ex legitimo 
con(n)ubio geniti. excipimus tamen in his neq(ue) intelligi uolu- 
musd (omi)nor(um) ac principum spurios: qui no(n) | legitime (et) 

^0 ex licitio coniugio p(ro)cesser(un)t: simil(iter) (et) baronu(m) (et) 
comitu(m) alioru(m)q(ue) in dignitatib(us) constitutor(um) uiro- 
r(um) excipim(us) spurios. | Diffinit etiam Imperiu(m) meu(m) ut 
quoscumq(ue) (et) qualescumq(ue) ut dictu(m) e(st) spurios(et) ex 
illicito concubitu genitos presenti indulcto| memoratus Iacobus legiti- 

25 mos fecerit atq(ue) instituerit: ita intelligantur (et) sint legitimi: (et) tali 
legitimitate fruantur: ut nullo[modo ex his preiuditium fiat iurib(us) 
ueraciter (et) proprie legitimor(um): neq(ue) hor(um) libertates ullo 
pacto ledant(ur) in hereditatib(us) ac | successionib(us) (et) in omnib(us) 
hereditatum ac successionum distributionib(us). Atq(ue) in hor(um) 

30 fidem ac munimen factum fuit | ad memoratum nobilem uirum Jaco- 
bum Johannis pauli de morellis: hoc imp(er)ii mei praeceptu(m) (et) 
absolutum mense Augusto | Indict(ionis) nunc current(is) se(cun)de. 
Anno sexmillesimo nongentesimo quadragesimo septimo. In quo (et) 
nostrum pium (et) a deo p(ro) |motum subscripsit imperium: apposita 

35 (et) nostra consueta (et) imperiali bulla.

B

Εκδίδω κατωτέρω δΰο γράμματα τοΰ δόγη τής Βενετίας Φραγκίσκου 
Φόσκαρη προς τον βάϊλον τής Κέρκυρας Ίωάννην Lauredano και τούς 
συμβούλους αυτού (1450), καθ’ δσον γνωρίζω, μέχρι τοΰδε ανέκδοτα.
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Κεΐνται δέ ταΰτα έν τφ Παρισιακφ Ελληνικφ κωδικι 2583 φυλλ. Ανο και 
192ΓΟ 1. Έγράφησαν επί περγαμηνής, έχρησίμευον δέ άλλοτε ως εξώφυλλα 
τής χειρογράφου Γραμματικής τοΰ Θεόδωρου Γαζή, μετά τής οποίας και 
περιήλθον μέχρις ημών.

’Επί τοΰ άγραφου μέρους τής περγαμηνής ΑΓΟ εύρίσκομεν το ακόλου
θον σημείωμα: «Nobilib(us) et sapientib(us) viris Johanni Lauredarm 
Baiulo et Capitan(eo) Corpboy et (con)siliariis suis». Τοϋτο έχρησίμευεν 
ως διεύθυνσις τοΰ (άγνωστον πώς) έσφραγισμένου γράμματος. Έπΐ τής αυτής 
άγράφου πλευράς μεταγενέστερα χειρ έγραψε διαφόρους λέξεις κατά το 
πλεΐστον άποτριβείσας. Έκ τούτων φαίνεται εύκρινώς ή λέξις «Brondisio» 
(=Brindisi). Εις την άλλην πλευράν τοΰ ιδίου φύλλου, Ανο, εκεί όπου καί τό 
κείμενον τοΰ γράμματος, εύρίσκομεν τον τίτλον τοΰ βιβλίου, τό όποιον καλύ
πτει ή περγαμηνή: «The ο dor ί, G r a m(m) a ti ca» καί κάτωθεν Ελλη
νιστί «Θεωδώρου, (sic) Γραμματική».

Έπί τοϋ φύλλου 192 recto εύρίσκομεν τό ακόλουθον σημείωμα: 
«εγγύς αυτού πλησί(ον) αυτού τού ανθρώπου». Έπί|τής ετέρας 
πλευράς 192νο εύρίσκομεν πάλιν την ανωτέρω παρατεθεϊσαν,'διεύθυνσιν μετά
τής εξής προσθήκης: «Εχ......1 2 ultimo februarii 1451» Καί κατωτέρω:
«Q(uam) conducere.........non fiat [moljestia aut arestatio».

Παραθέτω ήδη τό κείμενον. Εις την μεταγραφήν ετήρησα πιστώς την 
ορθογραφίαν τού χειρογράφου καί προσεπάθησα να αποδώσω, κατά τό 
δυνατόν, τάς παλαιογραφικάς λεπτομέρειας, τάς οποίας τούτο παρουσιάζει. 
Ούτως ετήρησα την γραφήν -e εκεί όπου ή ορθογραφία θά άπήτει: ae 
ή oe κλ. Έχιόρισα διά καθέτων γραμμών | τούς στίχους τού χειρογράφου, 
εντός δέ παρενθέσεων έκλεισα τάς αναλύσεις τών βραχυγραφιών.

I

Codex Parisinus Graecus 2383 fol. ig2ro.

Franciscus Foscari, Dei gr(ati)a Dux Venetiar(um). Nobilib(us) 
et sapientib(us) viris Johanni Lauredano de suo: man(da)to baiulo et 
capitan(eo) et consiliariis Corfoi fidelib(us) dilectis salute(m) ] et dile- 
ctionis affectum! Mandamus vobis, cum n(ost)ro collegio bladi liabente 
a maiori | consiiio libert[a]tem quod otn(n)ib(us) navigiis euntib(us) 
ad Scalosias Corfoi ac inde cum frumento | redeuntib(us) p(ro) veni- 
e(n)do cum illo frume(n)to Venetias no(n) debeatis facere aliquam 
novitatem | arestatio[n(e)]m vel molestiam, si caram habetis gr(ati)am 
n(ostr)am3 d(om)inii im(m)o ip(s)is et cuilib(et) eor(um) | dareidebeatis

1 Πρβλ. [P. Marc]. Plan eines Corpus der Griechischen Urkunden des Mittelalters 
und der neueren Zeit, Έν Μονάχφ, 1903 σ. 113.

? Τό υπόλοιπον τής λέξεως άπετρίβη.
3 ’Αντί 'tiostri domini». Ή αίιιιιιική καθ έλξιν πρός το gratiam.
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om(n)em honestum favorem et possibilem (com)moditatem ut cum illis 
frume(n)tis| venire possint cito Venetias, sicut de obendientia v(est)ra 
plene (con)fidimus et sp(er)amus.

Datae in n(ost)ro ducali palatio die XVIII Januarii indict. 
5 XIII MCCCCL.

II

Codex Parisinus Graecus 2583 fol. Av°.

[Fr]anciscus Foscari, Dei gr(ati)a Dux Venetiar(um). Nobilib(us) 
et sapieutib(us) viris Johan(n)i Lauredano de suo man(da)to baiulo 
et I capitan(eo) Corplioy et (con)siliariis suis fidelib(us) dilectis salu- 
tem et dilectionis affectum! Mittimus vobis p(er) nave(m) | cuius est 

10 patronus Bernardus Cera res descriptas in cedula pr(aese)ntib(us) 
introclusa. Ea p(ro)p(te)r fidelitati v(est)re mandamus | quat(enus) 
quam primu(m) ea navis illuc applicuerit discaricari faciatis detas1 res, 
de quib(us) capitan(eo) n(ost)ro g(e)n(er)ali maris notitia(m)|detis, utde 
illis possit disponere, ut sibi libet. Illasq(ue) res (con)s(er)vari faciatis 

13 donee idem capitan(eus) aliud vobis ordonaverit,—et volumus quod 
p(at)rono ip(s)ius navis dari faciatis cum illuc applicuerit ducatos 
septuaginta aur(eos) p(ro) nabulo ip(s)ar(um) rerum | que(m) subito et 
absque diletatione expediatis utn(ostr)o amittat c(a)p(ita)n(e)o et sequi 
valeat viagium suum usus Nigropontem.

20 Datae in n(ost)ro ducali Palatio die 111° martii, indict. XIII MCCCCL.

Έκ των δυο τούτων επιστολών ή δεύτερα εχει χαρακτήρα τελείως ιδιω
τικόν. Αί λεπτομέρειαι περί τοΰ άποσταλέντος υπό τοΰ δόγη εις τον Βενετόν 
ναύαρχον τής ’Ανατολής δέματος μας είναι άγνωστοι, επομένως παν σχόλιον 
καθίσταται αδύνατον.

Τουναντίον ή πρώτη επιστολή, γραφεΐσα την 18 ’Ιανουάριου 1450 έν τώ 
δουκικώ μεγάρω τής Βενετίας, καί άπευθυνομένη προς τον Βάϊλον τής 
Κέρκυρας, είναι κατά πολύ γενικωτέρου ενδιαφέροντος. Πρόκειται εν αυτή 
περί τών εμπορικών πλοίων, τα όποια μετέφερον εξ Ελλάδος, καί γενικώ- 
τερον εξ ’Ανατολής, σίτον εις Βενετίαν. At υπό τοΰ δόγη διδόμεναι όδηγίαι 
εις τον Βάϊλον τής Κέρκυρας συντείνουν εις τό να καταστήσουν την διάβασιν 
τών πλοίων τούτων ευκολωτέραν καί ταχυτέραν. «’Οφείλετε, λέγει τό κείμε
νον, να παρέχητε εις τά πλοία ταΰτα πάσαν έντιμον εύνοιαν

1 ’Αντί τοΰ «detas» άνεμένομεν datas. Έν τούτοις δυνάμεθα νά ύποθέαωμεν 
δτι υπό τό detas κρύπτεται ή ιταλική λέξις dette (=τά είρημένα πράγματα). Έν 
τοιαύτχι περιπτώσει πρέπει νά οημειωθή δτι ή χρήσις μιας Ιταλικής λέξεως έν μέσφ 
λατινικού κειμένου δεν είναι άγνωστος είς τά έγγραφα τής ιδίας εποχής.
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καί δυνατήν ευκολίαν, διά να δΰνανται νά έρχωνται μετά 
τοϋ εκ σίτου φορτίου των ταχΰτερον εις Βενετίαν».

Υπάρχουν έν τή επιστολή τούτη μερικά σημεία, τά όποια έχουν ανάγκην 
διευκρινήσεως. Όμιλών ό δόγης περί τών δυσκολιών, τάς οποίας ό Βάίλος 
πρέπει νά άποφεύγη λέγει: «non debeatis facere aliquam novi- 
tatem, arestationem vel molestiam».

Ή τελευταία αΰτη λέξις, molestia, αντιστοιχεί προς την Ελληνικήν 
έν μεσαιωνικοΐς έγγράφοις εν χρήσει: επήρεια. Ωσαύτως ή πρώτη λέξις 
no vi tas αντιστοιχεί προς τάς Έλληνικάς: Καινοτομία, καινότης καί 
καινούρ γη μα λ Εις τί συνίστατο ή καινοτομία αύτη, τό ήμέτερον κείμενον 
δεν προσδιορίζει. Είναι πάντως πιθανόν δτι τά Βενετικά πλοία, διερχόμενα 
έκ Κερκύρας, ΰπέκειντο εις φόρον άνάλογον προς τό Βυζαντιακόν σκαλισ
τικόν*, τοϋ οποίου ό δόγης άπήλλαξε διά τής επιστολής του τά μεταφέροντα 
σίτον πλοία.

Ή λέξις scalosia, ή οποία απαντάται καί εις άλλα Βενετικά έγγραφα 1 2 3 
προέρχεται έκ μεταγραφής τής Ελληνικής λέξεως σκαλωσία, ή όποια, καί 
αΰτη, είναι καταγωγής Λατινικής. Δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν, έάν 
πρόκειται ένταΰθα περί ειδικής τοπωνυμίας, φερούσης τό'δνομα τοϋτο, ή περί 
λέξεως άναφερομένης εις ολους τούς λιμένας τής Κερκύρας. Ή δευτέρα 
έκδοχή φαίνεται πιθανωτέρα.

Άς σημειωθή τέλος δτι ό ’Ιωάννης Λορεδανός, καταγόμενος έκ τής 
μεγάλης Βενετικής οικογένειας τών Λορεδανών, διεδέχθη τώ 1447 τον 
’Άγγελον Gradenigo καί διετήρησε τήν θέσιν τού Βαΐλου τής Κερκύρας 
μέρι τής 5η? ’Ιουλίου 1450, οπότε άντικατεστάθη υπό τοϋ Γεωργίου Berabo.4

Sceaux

ΛΙΟΝ. Λ. ΖΛΚΥΘΗΝΟΣ

1 Σημειωτέον ότι καί ή ’Ιταλική λέξις novita έχει τήν αυτήν σημασίαν βλ· έγγραφον 
παρά Buchon, Nouvelles Recherches τόμ. Β'. σ. 285. Άνάλογον σημασίαν έχουν καί 
τά ρήματα: νεωτερεΐν καί νεωτερίζειν.

2 Σημειωτέον ότι τής λέξεως γίνεται χρήσις καί εις τήν Λατινικήν πρός δήλωσιν τοϋ 
δασμού τούτου (scalaticum ή scalagium). Βλ. Du Cange, Glossarium Mediae et Infi- 
mae Latinitatis, έν λέξει scalagium. Κατά τούτον, scalaticum=«Praestatio pro facul- 
tate applicandi naves ad Seal am seu portum».

3 K. Σάθα, Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας τόμ. Α' σ. 152.
4 Βλ. Ch. Hopf, Chroniques greco-romanes (Βερολίνον, 1873) σ. 393.
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