II ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
TOY DE ADMINISTRANDO IMPERIO 1
Τό σύγγραμμα τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, δπερ
είναι γνωστόν υπό τον τίτλον

«De administrando imperio», διέσωσε

σπουδαίας από ιστορικής, λαογραφικής και γλωσσικής άπόψεως πληροφο
ρίας περί των λαών τής ’Ανατολικής Ευρώπης κατά τον 9ον καί 10ον αιώνα
καί αποτελεί πολύτιμον πηγήν, Ιδιαιτέρως διά την άρχαίαν ιστορίαν τών
'Ρ ώ ς (— 'Ρώσσων), Τούρκων (=Οΰγγρων), Πατζινακιτών (=Πετζενέγων), Σέρβλων (=Σέρβων) καί Χρω βάτων (= Κροατών).
Οί ιστοριογράφοι ήδη τοϋ 18ου αιώνας ήρχισαν νά χρησιμοποιώσι τό
πλούσιον ιστορικόν υλικόν αΰτοΰ, δπερ κατά τά τελευταία έτη εΐλκυσε τήν
προσοχήν καί τών γλωσσολόγων, οΐτινες επί τοΰ παρόντος δραστηρίως κατα
γίνονται εις τήν μελέτην τών εν αΰτώ διασωθέντων Σλαυϊκών, Τουρκικών καί
Ουγγρικών κυρίων ονομάτων 2 Λυπηρόν μόνον είναι τό γεγονός, δτι μέχρι
τοΰδε ελλείπει μία κριτική έκδοσις τοΰ πολυτίμου τοΰτου συγγράμματος.
Οί Ούγγροι φιλόλογοι κατά τό τέλος τοΰ παρελθόντος αιώνος έπεχείρησαν προκαταρκτικός

έρευνας ως προς τήν διασάφησιν τής χειρογράφου

παραδόσεως, ως ό R. Vari3 καί 6 μακαρίτης V. Pecz4, ό δε αοίδιμος
’Άγγλος ιστορικός και φιλόλογος J. Β. Bury προ πολλοΰ είχεν αναγγείλει
νέαν έκδοσιν τοΰ έργου έν τή ΰπ’ αΰτοΰ έκδοθείση συλλογή

«Byzantine

Texts». Δυστυχώς ή έκδοσις αΰτη δεν έπραγματοποιήθη, ό δέ Bury έδημοσίευσε μόνον τά Νοτιοσλαυϊκά κεφάλαια, χωρίς δμως νά μεταχειρισδή νέον
χειρόγραφον υλικόν 5.
1

Άνακοίνωσις, γενομένη ύπό τοΰ συγγραφέως έν τφ α τμήματι τοΰ Γ' Διεθνούς

Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου τή 13 ’Οκτωβρίου 1930.
’ Πρβλ. τάς σχετικός έρευνας τοΰ Ρ. S k ο k, J. Neme th, J. M e 1 i cli κτλ.
3 Jelentes

Constantinus

Porpkyrogennitus

De

administrando

imperio czimii

munkajanak keziratairol, Akademiai Ertesito 6 (1895) 710-712 καί έν τή λατινική
εισαγωγή αΰτοΰ τή διά τήν νέαν έκδοσιν τών Νοτιοσλαυϊκών κεφαλαίων γραφείση, ή
όποια δμως μέχρι τοΰδε δέν έδημοσιεύδη, άλλ’ εύρίσκεται έπί τοΰ παρόντος έν τφ
άρχείω τοΰ έν Βουδαπέστη ’Εθνικού Μουσείου ύπ’ αριθμόν 12. Quart Graec. (ϊδε τά
φύλλα 7 - 10).
4 Byzantinische Zeitschrift 6 (1897) 590, Szazadok 37(1903) 160 - 167 καί έν ταϊς
άνεκδόιοις παραδόσεσι αΰτοΰ, τάς οποίας έκαμε ό μακαρίτης έπανειλημμένως έν τφ έν
Βουδαπέστη Πανεπιστημίφ.
5 The early History of the Slavonic Settlements in Dalmatia, Croatia,; & Serbia,
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Επειδή ό μακαρίτης εν τή από 5 ’Οκτωβρίου 1925 προς εμέ γραφείση επιστολή αυτού άνεκοίνωσεν, δτι ή άναγγελθεΐσα έ'κδοσις δεν θά γίνη,
έπεχείρησα προ πέντε ετών εγώ ό ίδιος να προετοιμάσω την ποθητήν νέαν
κριτικήν έκδοσιν. ’Έπρεπε προ πάντων να έξετασθή ή χειρόγραφος παράδοσις και επί τή βάσει ταΰτης νά διασαφηνισθή ή αξία καί αμοιβαία σχέσις
των διασωθέντων χειρογράφων καί των

μέχρι σήμερον

δημοσιευθεισών

εκδόσεων. Τά αποτελέσματα των ερευνών τούτων δύνανται νά συγκεφαλαιωθώσιν ως εξής.
Όπως είναι γνωστόν καί έκ τών πολυτίμων ερευνών τοΰ G. Manojlovic*1, * *ή * *πραγματεία «De administrando imperio» περιέχει διαφόρους
διδαχάς, οδηγίας καί «νουθεσίας» — αύτη ή κατάλληλος επιγραφή άναγινώσκεται καί εν ενί τών κωδίκων —, αΐτινες άρχικώς συνεγράφησαν προς χρήσιν τοΰ νέου 'Ρωμανού καί ύστερον συνεχωνεύθησαν εις τό διασωθέν ήμιν
σύγγραμμα. Τό έργον λοιπόν δεν είναι τετελειωμένον λογοτεχνικόν σύγ
γραμμα, άλλ’ αποτελεί μίαν συλλογήν

σημειωμάτων

καί

αποσπασμάτων

άρχικώς ούδεμίαν συνέχειαν έχόντων, τά όποια συνεγράφησαν διά τον νέον
διάδοχον μέ παιδαγωγικόν σκοπόν υπό τήν προσωπικήν οδηγίαν καί επι
στασίαν τοΰ αύτοκράτορος. Επειδή τοιουτοτρόπως ή

συλλογή αύτη είχε

έμπιστευτικόν, καί δή μυστικόν χαρακτήρα—πρόκειται έν αυτή περί διπλω
ματικών σχέσεων καί περί τών υπό τής Βυζαντινής αυλής θεσπισθεισών
διατάξεων κατά τών άπειλούντων τό κράτος βαρβάρων—είναι εύνόητον,
ότι ουδέποτε έόημοσιεύθη, αλλά κατά πάσαν πιθανότητα είχε διαφυλαχθή
εν τώ βασιλική» άρχείω. Ούδείς Βυζαντινός ιστορικός ή χρονογράφος αναφέ
ρει τό έργον τούτο καί ούδέν ίχνος τής χρησιμοποιήσεως αυτού υπό τών
μεταγενεστέρων συγγραφέων υπάρχει· πρέπει λοιπόν νά είκάσωμεν, δτι τό
«De administrando imperio» είχε περιπέσει εις παντελή άφάνειαν κατά
τήν Βυζαντινήν εποχήν. Έκ τούτου είναι εύεξήγητον τό γεγονός, δτι τό έν
λόγφ έργον έχει διασωθή εις τέσσαρα μόλις χειρόγραφα, εξ ών έν μόνον
είναι Βυζαντινής προελεύσεως.
Τούτο ανάγεται εις τον 11ον αιώνα, καί είναι ό ύπ’αριθμόν 2009 Ελλη
νικός κώδιξ τής έν Παρισίοις εθνικής Βιβλιοθήκης (=ρ). Οΰτος ό έπι
περγαμηνής κώδιξ, συγκείμενος έκ φύλλων 211, περιέχει έν τοΐς φ. 1α - 26 τήν
επιστολήν Πυθαγόρα προς Λαΐδα, ή ακολουθεί τό: «De adminisConstantine Porphyrogennetos De administrando Imperio, Chapters 29 - 36. Edited
by J. B. B u ry (Texts for Students. No 18), London 1920.
1 Studije o spisu «De administrando imperio» cara Konstantina VII. Porfirogenita I - IV., Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti 182 (1910) 1 - 65.,
186 (1911) 35 -184., 187 (1911) 1 -132., γαλλικόν απόσπασμα έν τφ Deuxieme Congres
International des Etudes Byzantines, Belgrade 1927., Compte - rendu par D. Anas tasij evic et Ph.

Gratiic, Belgrade 1929 a, 45 -47.
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trando imperio» έν τοΐς φ. 3°-211α1. Έν tfi κάτω φα τής σελίδος 211"ό
άντιγραφεύς ήρχισε νά γραφή την επιγραφήν άλλου κειμένου, ή οποία δμως
ύστερον έξηλείφθη· επί τοΰ παρόντος άναγινώσκεται σαφώς μόνον ή πρώτη
λέξις:

άναστάσ...

Ό κώδιξ είναι συμπεπηγμένος εκ δυο μερών (φ. 1-2 καί φ. 3-211),
καθ’ α άποδεικνΰει άφ’ ενός τό γεγονός, δτι ή άρίθμησις τών τετραδίων, ήτις
σημειοΰται εν τη κάτω άκρα ωα διά κεφαλαίου γράμματος, αρχίζει μόνον από
τοΰ φ. 3, άφ’ ετέρου δέ δτι ή περγαμηνή τοΰ φύλλου 3 είναι κατατετριμμένη,
ή δέ γραφή αΰτοΰ θαμβή καί αμαυρά. Είναι λοιπόν καταφανές, δτι τό κεί
μενον τοΰ «De administrando

ini peri ο» άπετέλει ποτέ χωριστόν βιβλίον,

δπερ εγράφη υπό μιας χειρός, εκτός τών σελίδων 3113 -32“ καί 356 - 36 “, αΐτινες δεικνΰουσι γραφήν άλλης χειρός, τής αυτής εποχής.
"Οσον αφορά εις τήν χρονολογίαν τοΰ κώδικος Ρ, ό Η. Omont έβεβαίωσεν, δτι τό χειρόγραφον ανάγεται είς τον 12ον αιώνα, τοΰτο δέ παρεδέχθησαν,
σχεδόν όμοφώνως, οί περί τοΰ έργου πραγματευθέντες επιστήμονες."Αλλην γνώ
μην άπεφή ναντο, έφ’ δσον γνωρίζω, ό C. G. Cobet1
2 καί ό Κ. J i r e c e k 3.
Κατά τούς επιστήμονας τούτους ό κώδιξ ανάγεται εις τον 11-12ον αιώνα.
Άφ’ ετέρου ό S.

Domanovszky4 ανάγει τον κώδικα είς τον 10ον

αιώνα.
Διά νά λυθή τό ζήτημα τοΰτο, πρέπει νά έξετασθή προ πάντων ή γραφή
τοΰ χειρογράφου, ήτις είναι ή μέ άπεστρογγυλευμένα κεφαλαία γράμματα
μεμιγμένη μικρογράμματος γραφή (ή τοΰ λεγομένου άναμίκτου μικρογραμμάτου ρυθμοΰ)5. Εναλλάξ κεφαλαιώδη

καί μικρογράμματον ρυθμόν δει-

κνύουσι τά εξής γράμματα' γ, δ, ε, ζ, η, κ, λ, μ, ξ, π. Τά κεφαλαιώδη σχή
ματα είναι σπανιώτερα είς τά γράμματα 6, φ, ω, λίαν δέ σπάνια είς τά
γράμματα a, ν, σ (κατ’ εξοχήν εν τφ τέλει τών γραμμών) καί ψ. Επίσης λίαν
σπανίως εύρίσκεται τό επισεσυρμένον μικρογράμματον θ. Τό γεγονός, δτι τά
γράμματα β, δ, φ, ψ, ω είναι εκτός τοΰ μικρογραμμάτου καί κεφαλαιώδους
1 Πρβλ. Η. Omont, Inventaire sommaire II. 178. — Έγώ ό ίδιος μέχρι τοϋδε δέν
κατώρθωσα νά μελετήσω έξ αυτοψίας τό χειρόγραφον τοΰτο, εΐχον όμως τήν ευκαιρίαν
νά τό εξετάσω έπί τή βάσει φωτογραφικού αντιγράφου τοΰ όλου κώδικος, τό όποιον
κέκτηται τό έν Βουδαπέστη ’Εθνικόν Μουσειον. 'Επί τή εύκαιρίφ ταύτη οφείλω νά
έκφράσω καί ένταΰθα τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μου πρός τόν κ. Β. Horn an, διευ
θυντήν τοΰ μουσείου, δστις τάς μνη μονευθείσας φωτογραφίας μέ εϋγενή προθυμίαν
έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου.
2 Mnemosyne 4 (1876) 378 - 382.
* Byzantinische Zetschrift 17 (1908) 165.
* D. Csanki, Arpad es az Arpadok, Bndapest 1906 σελ. 15.
5 "Οσον αφορά είς τούς παλαιογραφικούς όρους, ΐδε Ρ. Μ a a s, Griecliisclie Palaographie έν Gercke - Norden, Einleitung I. (3· εκδοσις) 9. σ. 69 - 81, τά νέα πορίσματα
τοΰ όποιου έχρησιμοποίησα.
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ρυθμού, έχει μεγάλην σπουδαιότητα ώς προς τον άκριβέστερον προσδιορισμόν
τής εποχής τής γραφής τοΰ κώδικος, διότι ταϋτα τά κεφαιλαιώδη σχήματα
μεταχειρίζονται οΐ αντιγράφεις μόνον μετά τό έτος 1000. Έάν προσθέσωμεν
ακόμη την παρατήρησιν, δτι ό άντιγραφεύς τοΰ Ρ μεταχειρίζεται εναλλάξ και
τετράγωνα καί στρογγυλά πνεύματα, προκύπτει τό πιθανώτατον συμπέρασμα,
δτι 6 κώδιξ οΰτος έχει αντιγραφή

κατά τον 11 ή 12 αιώνα. ’Αλλά διά να

όρισθή άκριβέστερον ή εποχή τοΰ κώδικος, έχομεν και ά'λλο, καί δη σπουδαιότερον, τεκμήριον. Έν τή τελευταία σελίδι αΰτοΰ (211Ρ) άπαντώμεν τό
εξής σημείωμα: σίμερον τό πρώφητϊκόν πεπλήρωται λόγειον
'ϊδοΰ γάρ πρόσκυ νοΰμεν εις τον τόπον οΰ έστισαν καί μετά τοΰτο
υπό τής Ιδίας χειρός: σίμερον τό πρωφητικόν πεπλήρωται λόγειον
ώ

ώ

ώ

^

καί κατόπιν κατωτέρω: έτους , ς χ ζ . Ν.
Τό προφητικόν τοΰτο λόγιον υπομιμνήσκει τον 7ον στίχον τοΰ 131ου ψαλμοΰ κατά τούς Έβδομήκοντα, ένθα άναγινώσκομεν:___ προσκυνήσωμεν εις τον τόπον, οΰ έστησαν οί πόδες αΰτοΰ1. Ή σημείωσις
τοΰ αγνώστου αναγνώστου, κατά την γνώμην μου, άναφέρεται εις την άλωσιν
τής 'Ιερουσαλήμ υπό των σταυροφόρων τή 15 ’Ιουλίου 1099, δπως τοΰτο
διαβεβαιώνει καί ή υπογεγραμμένη χρονολογία ,ςχζ' (= 1098/99)2. Τοιου
τοτρόπως δΰναται νά όρισθή ακριβώς ό terminus ante quem ό κώδιξ έχει
αντιγραφή, ήτοι τό έτος 1099. Έάν λάβωμεν ακόμη ΰπ’ δψιν, δτι ό άντιγραφεύς έν ένί χωρίω τοΰ κειμένου (12728 έκδ.

Βόννης)

αντί 'Ρωμά -

νους έχει γράψει Κομάνους, πρέπει νά ΰποθέσωμεν, δτι είχε γνωρίσει ήδη
τούς Κομάνους, οϊτινες έγένοντο γνωστοί έν Βυζαντίψ περί τό 1078.
Συγκεφαλαιοΰντες τήν μαρτυρίαν δλων τών άνω τεκμηρίων δυνάμεθα νά
θεωρήσωμεν ώς βέβαιον, δτι τό κείμενον τοΰ «De administrando imperio»
τό περισωθέν έν τώ κώδικι Ρ άντεγράφη τον 11ον αιώνα καί δή, κατά πάσαν
πιθανότητα, περί τά τέλη τοΰ αιώνος τούτου.
Περί τής τύχης τοΰ κώδικος κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν μέχρι τοΰ
έτους 1361/62 οΰδεμίαν πληροφορίαν έχομεν. Κατά τό έτος τοΰτο άνέγνωσέ
τις

μετ’ ϊδιάζοντος ένδιαφέροντος τά περί τής ιστορίας τών Σαρακηνών

κεφάλαια, δπως καταφαίνεται έκ σημειώσεων έν τή ωα τοΰ χειρογράφου
ευρισκομένων. Έκ τούτων λίαν περίεργος είναι έκείνη, ή οποία άναφέρεται
είς τον έν τή σ. 937 έκδ. Βόννης, ευρισκόμενον άριθμόν: (ςρλ'. Έν τφ χειρογράφψ, άμέσως μετά τοΰτον τον άριθμόν, προσέθηκε μεταγενεστέρα χειρ
1 Τήν γνώσιν ταύτης τής παραπομπής χρεωστώ είς τήν φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ κ.
Κ. Κ a 11 a y, καθηγητοΰ τοΰ έν Debrecen πανεπιστημίου καί τοΰ κ. G. Β u d a y, ύφηγητοΰ τής έν Βουδαπέστη Θεολογικής Σχολής.
’ Πρέπει νά σημειώσω, δτι έν τφ χειρογράφψ τό γράμμα X εχει παράξενον σχήμα.
Ό κ. F. D δ 1 g e r, ύφηγητής τοΰ έν Μονάχψ πανεπιστημίου, είχε τήν καλωσΰνην νά
έξετάση τήν φωτογραφίαν καί νά έπιβεβαιώση τήν άνω άνάγνωσίν μου.
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τό σΐ)μεΐον ·/·, παραπλεύρως δέ εν τή ώα τοϋ φύλλου (33“ ), απέναντι τοΰ
σχετικού χωρίου τοϋ κειμένου επαναλαμβάνεται τό ίδιον μέ σημείωμα έ'χον
ώς εξής: νΰν δέέστιν, ,ςωο' Ν ιε. ως είναι άπότότεέ'ωςνΰν
χρόνοι ψ μ' χ. Ό άγνωστος λοιπόν Βυζαντινός αναγνώστης έμελέτησε τά
εις τούς Σαρακηνούς άφορώντα κεφάλαια (14—22) έκ τοΰ κωδικός ημών έν
έτει 1361/62, αν δέ λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν, δτι έν έτει 1360 έπέρασεν ό σουλτά
νος Μουράτ ό Α' τον 'Ελλήσποντον, τότε πρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι ή προχώρησις των Τούρκων έχρησίμευσεν ως αιτία, δι’ ήν ό αναγνώστης έπεχείρησε νά μελετήση εκ τοϋ χειρογράφου τοΰ Κωνταντίνου την ιστορίαν των
Σαρακηνών *2.
Τήν περαιτέρω ιστορίαν τοΰ χειρογράφου Ρ διαφωτίζει ή οχέσις αύιοΰ
προς ά'λλο άντίγραφον, δπερ διεσώθη έν τω ύπ’ αριθμόν 126 Παλατίνφ
κώδικι τω εύρισκομένφ σήμερον έν τή Βατικανική Βιβλιοθήκη ( = V).
Ό χαρτώος οΰτος κώδιξ, συγκείμενος έκ φύλλων 371, περιέχει τό κείμενον
τοΰ De administrando imperio έν τοϊς φ. 2“ — 127“. Μετά τάς τελευταίας
λέξεις ακολουθεί αμέσως σημείωμα έ'χον ώς εξής: δόξα τω θφ τώ λόγον
καίγνώσιντοΐςάνοίςδωρουμένφ: ,αφθ: ι ο υ έη

έτελειώθη:

και κατωτέρω υπό τής ιδίας χειρός: ,αφνδ'. μαΐφιςΊ'. έγώάντώνιος
ό έπαρχος παΐςών κατά τό/αφθον'έτος έγραψα τό άνωθεν
βιβλίον: 3.
Έκ τούτων έμφαίνεται, δτι τό κείμενον τοΰ De administrando impe
rio άντεγράφη

υπό

άγοντος τότε τό
1506

’Αντωνίου τοΰ Έπάρχου (1491-1571) έν έτει 1509

18ον έτος τής ηλικίας του, άφοΰ τρία έτη πρότερον τφ

ήτοίμασε άντίγραφον των Ευαγγελίων4. Τό έν V διασωθέν άπό-

γραφον δεικνύει τήν γνωστήν γραφήν αυτού, έξαιρουμένου ενός χωρίου τοΰ
φ. 16Ρ (90x.e έκδ. Βόννης), ένθα παρατηρεΐται ή γραφή άλλης χειρός.
Όσον αφορά εις τήν παράδοσιν τοΰ κειμένου, μεγίστην σπουδαιότητα
έχει τό ζήτημα, ποία σχέσις υπάρχει μεταξύ των δύο χειρογράφων, δηλαδή
τοΰ Ρ και τοΰ V.

’ Πρβλ. τήν σημείωσιν τοΰ Β an d u r i έν τή έκδ. τής Βόννης σ. 316.
2 Είναι περίεργον, και ίσως δχι τυχαία σΰμπτωσις, τό γεγονός, δτι κατά τόν ίδιον
περίπου χρόνον, έν έτει 1351/2, συνεγράφη έπί τή βάσει τοΰ χρονικοΰ Γεωργίου τοΰ
Μοναχοΰ ή ανώνυμος πραγματεία: Περί τής

γενέσεως τοΰ δυσσεβοΰς

Μωάμεθ, ήν άντέγραψεν ό Σπ. Π. Λ ά μ π ρ ο ς. Πρβλ. Νέον Έλληνομνήμονα 15
(1921) 357-363.
3 Πρβλ. Η. Stevenson, Codices mss. Palatini graeci bibliothecae Vaticanae σ.
60. — ’Εγώ ό ίδιος έξήτασα τόν κώδικα έν 'Ρώμη τφ 1926 καί κατόπιν έπί τή βάσει των
φωτογραφιών, ας κατέχει τό έν Βουδαπέστη ’Εθνικόν Μουσεΐον.
4 Vogel-Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und
der Renaissance, Leipzig 1909, σ. 35.
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Έπί τι) βάσει της ακριβούς συγκρίσεως τών δύο κειμένων καταλήγομεν
εις τά έξης συμπεράσματα.
Τό κείμενον τοϋ V εν σχέσει προς τό τού Ρ δεικνύει πολλάς παραλλαγάς. Έκτος τών ορθογραφικών διαφορών είναι άξια προσοχής τά εξής:1
α) To V άλλάσσει την σειράν τών λέξεων, π.χ. 678 αιών ιος καί άνώλεθρος Ρ: άνώλεθρος καί αιώνιος V — 79i3.u εξέρχονται άρχον
τες

Ρ: άρχοντες

εξέρχονται V — 808

τούτων

κλημάτων

Ρ:

κλημάτων τούτων V — 8310 διά τοϋ αγγέλου όθεόςΡ: όθεός
διά τοϋ αγγέλου V — 8516 πΰρ εκ τοϋ ουρανού κατελθών Ρ:
πΰρ κατελθόν έκ τοϋ ουρανού V — 13818 νησίον έστίν μικρόν
Ρ: μικρόν έστι νησίον V — 20723 έστιν οχυρόν πάνυ Ρ: οχυ
ρόν έστι πάνυ V.
β) To V παραλλάσσει την ρυθμικήν μορφήν π.χ.: 127u.12 διαπερασάντων ποτέ τών ρωμάνων ποίησαντες οϋτοι ένκρύμματα Ρ:
δ ι α π ε ρά σ α ν τ ες ποτέ οί ρωμάνοι, έποίησαν οΰτοι έγκρυμα
V — 171Χ παρά τών πατζινακιτών ούκ έδέξαντο Ρ: μετά τών
πατζινακιτών ούκ έποίησαν V — 2144 έχει ή ιστορία τάδε Ρ:
ή Ιστορία ώδέ πως έ'χει V — 22324 τοϋ τελείν αυτούς πάκτα
Ρ: ΐνα τελώσι τά πάκτα V — 23δ14 κατά τον έπικρατήσαντα
παλαιόν τύπον Ρ: κατά τον παλαιόν τύπον έπεκράτησαν V.
γ) To V άλλάσσει ένίας λέξεις, ενώ ένιαχοΰ διορθώνει, ή καί φθείρει
τάς γραφάς τοϋ Ρ, π. χ. 66u τισι Ρ: τινι V — 854 αιώνας Ρ: αιώνα
V — 9015 καταγομένου Ρ: καταγόμενος V — 10512 τής Ρ: τις
V — 10614 θεοφάνιος Ρ: έπιφάνιος V — 12720 διελθόντων Ρ:
διελθόντες V — 13822 έν δέ τό αύτό κάστρον Ρ: έν δέ τφ αύτώ
κάστρω V — 15310 όνομασθεΐσα Ρ: δνομαζομένη V — 16420
τήν τοιαύτην χωράν Ρ: τής τοιαύτης χώρας V — 1684 έ'σχεν
Ρ: έποιεΐτον — 1716 πρόρηθέντες Ρ: προειρημένοι V —
17 320 άναδρομεΐν Ρ: εκδρομήν V — 18123 σπαταλού Ρ: ποτα
μού V — 1832 τιμών Ρ: φρονών V — 20019 β“
Ρ:

βασίλισσα

V — 20713 άντισήκωσιν

(= βασιλεία)

Ρ: συνάντησινν —

23220 ένζοδον Ρ: έ'νδοξον V — 2382 πλωίμου Ρ: πολέμου V —
2547 άνακγάσαι Ρ: παρακαλέσαι V — 25718 γυκίαν Ρ: γυναίκα
V — 2698 κορνιοτός Ρ: κονιορτός V — 27013 πραγματείας Ρ:
πράγματος V.
δ) Τό V συχνάκις παραλείπει λέξεις τινάς, καί δή ολοκλήρους φράσεις.
Τά σχετικά παραδείγματα εύρίσκονται έν τή έκδόσει τοϋ Bekker, ένθα τό
Μ = V, τό δέ Β = Ρ (πρβλ. π. χ. 939.10, 98ι8-ιβ, 11010, 1137.9, 169Β, 1754,
2253.4, 23622 — 2374, 261 ιο-ιι)1 ’Αναφέρω πανταχοΰ τήν έκδοσιν τοΰ Bekker (Bonnae 1840),
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ε) Ενίοτε τό V παρέχει λέξεις, αΐτινες έλλείπουσιν εν τφ Ρ, π. χ. 7621
άπαντα εις τήν γ ή ν όρθόπλωρα Ρ: άπαντα τά μονόξυλα τά
εις τήν γην όρθόπλωρα V — 77Π καί δεύτερον Ρ: καί είς τον
δεΰτερον V — 9417 άράβων άβουβάχαρ Ρ: άράβων άρχη γ 6 ς
άβουβάχαρ V — 160Π βασιλέα ηράκλειον Ρ: βασιλέα ρ ωμό
ν ων ηράκλειον V—174- Δ ό κρίσος Ρ: ποταμός Δ ό κρίσος

V — 2114 ό δέ βαλών αυτό είςκοντάριον έπιδέδωκεν Ρ: ό δέ
λαβών αυτό, εις κοντάριον περιέθηκε, καί έπιδέδωκεν V —
2687 έξήνεγκαν έξω τής πόλεως θάψαι Ρ: έξήνεγκαν έξω τής
πόλεως αν την ταφή ναι V.
ζ) Ουσιώδη διόρθωσιν παρέχει τό V, δσον αφόρα είς τον τύπον τοϋ
ονόματος τοΰ «βοεβόδου» τών Τούρκων (= Ούγγρων): 1704

βαλμοϋ-

τζη ς PV — 17Ο0 σαλμουτζης Ρ: όάλμοΰτζης V — 170η σ αλ μ ο ϋτζη Ρ: άλμοΰτζη V.1.
Έάν παρατηρήσωμεν τήν άμοιβαίαν σχέσιν τών μνημονευθεισών παραλ
λαγών δεν δυνάμεθα να άρνηθώμεν, ό'τι τό V έχει καί ανεξαρτήτους από τοΰ
Ρ παραλλαγάς. Άλλα τό γεγονός τοΰτο προϋποθέτει άπαραιτήτως δτι τό V
έχρησιμοποίησε άλλο χειρόγραφον καί ουχί τό Ρ;
Προκειμένου περί τοϋ ονόματος Άλμουτζης έκαστος φιλόλογος αμέ
σως θά άνεγνώριζεν, δτι ή φράσις εκείνος Σαλμουτζης δεν είναι ορθή,
διότι λείπει τό ό. Δυνάμεθα λοιπόν νά ύποθέσωμεν, δτι ό άντιγραφευς τοϋ
V, ό νέος Αντώνιος ό Έπαρχος, άνεγνώρισε τό σφάλμα τοϋ Ρ, έν τφ όποίω
καί τό λεγόμενος σαλμουτζης παρουσιάζει τό διττόν σίγμα. Αί δέ ανω
τέρω υπό ε) σημειοϋμεναι προσθήκαι τοΰ V είναι δλαι τοιοϋτου χαρακτήρος,
ώστε δΰνανται νά έξηγηθώσιν ως διορθώσεις.
“Οπως είναι γνωστόν, οι έργάται τής άναγεννήσεως τών Ελληνικών
γραμμάτων, οί οΰμανισταί,ήσαν ουχί μόνον αντιγράφεις αλλά καί διορθωταί
τών χειρογράφων. Τοιοΰτος ήτο, κατά τήν γνώμην ημών, καί ό νέος Αντώ
νιος ό “Επαρχος. Αυτή ή είκασία ένισχϋεται διά τής άκριβεστέρας έξετάσεως
τής προς τό Ρ σχέσεως τοϋ V.
Σπουδαία τεκμήρια τής υπό τοΰ V γνώσεως καί αμέσου χρησιμοποιήσεως τοΰ Ρ είναι τά εξής:
α) Τά παρασελίδια σημειώματα, καί δή καί τό είς τό έτος 1361/62 άναφερόμενον καί ανωτέρω μνημονευθέν, άπερ είχον γραφή έν τή ωα τοϋ Ρ,
παραληφθέντα υπό τοϋ άντιγραφέως τοϋ V εϊσήχθησαν είς τό κείμενον
αϋτοΰ, ένθα έπανευρίσκονται ώς άνήκοντα είς αυτό.
β) Έν τφ V άπαντώμεν αναρίθμητα λάθη γραφής, τά όποια δύνανται
1 Πρβλ. περί τοΰ ονόματος τούτου το άρθρον μου τό Ούγγριστί δημοσιευθέν έν τψ
Magyar Nyelv 22 (1926) 82 -84 καί τήν σημείωσιν τοΰ R. Vdri έν τή Byzantinische
ZeitscBnft 26 (1926) 203.
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να εξηγηθώσιν έκτων Ιδιαιτέρων και παράξενων σχημάτων γραμμάτων τινών
τοΰ Ρ, δήλα δή εκ παλαιογραφιών λόγων. Έν ταϊς εξής λέξεσιν π. χ. ό άντιγραφεύς

τοΰ V έσφαλμένως έχει

άναγνώσει γράμματά τινα ή συνδέσεις

γραμμάτων τινών έν τφ Ρ, άπερ τφ δντι όμοιάζουσιν προς τά έν τω V ευρι
σκόμενα: 8914 π ε ρ ι γ ίνε σθ α ι Ρ: περιηνεσθαιν— 12818χρωβάτοι Ρ: χρ ω μά τ ο ι V — 1465 βράτζα Ρ: βράτζω V — 1665 ένθεν
Ρ: δθεν V—1812 χαράκουλ Ρ: χωράκουλ V—18612 έγγραφον
Ρ:

άγγραφον V— 1932 άπασικίου Ρ: άπαισικίου V — 230η

προβληθέντας Ρ: προκληθέντας V — 26513 έσπευσεν Ρ: έπεσεν V—26518 λεληθότι Ρ: λεμθότιν. Έν άλλαις λέξεσιν έν τφ Ρ
γράμματά τινα είναι αμαυρά, τά όποια συνεπεία τοΰτου ό άντιγραφεΰς τοΰ
V παρέλειψεν, π.χ. 87η προσετρίψατο Ρ: προετρέψατον — 8917
άπεργάζεσθαιΡ: άπεργάζεταιν — 917 σ υ ν α ν ασ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ς
Ρ: συνανατ ρεφόμενος V — ] 1020 μετ α π ε μ φ θ ε ί ς Ρ: μεταπεμφε'ις V.
Επίσης

καταφανές είναι,

ότι εν

δυσί περιπτώσεσιν ό άντιγραφεΰς

έπανέλαβε έν μέρος τοΰ κειμένου (22621 και τον — 22623 Μεσοποτα
μίας καί 24220 π ρ ω τ ο σπ α θ α ρ ί ο υ— 24221 τ αξιδ ευ ειν) μόνον διότι
αί πρώται λέξεις των επαναλήψεων πίπτουσιν έν τω Ρ εις την αυτήν κατακόρυφον γραμμήν.
γ) Τέλος πρέπει νά ληφθή υπ ό'ψιν τό γεγονός, ότι αί ουσιώδεις φθοραί τοΰ Ρ έπαναλαμβάνονται καί έν τω V. Τοιαΰται κοιναί φθοραί των δυο
χειρογράφων είναι π. χ. αί εξής· 674 σκοπήν] σκέπων PV — 6924 διαβάσωσιν PV — 7 820 καιρός] ταρός PV — 12221 ριβαντόν PV — 1658
χαροβόη] χαβόη PV — 19810 νενίκηκέται PV — 22916 κιβυρρωτ ώ ν PV.
Κοινόν είναι έν τφ Ρ καί V καί τό χάσμα έν σελ. 1187. Επίσης τάς
ιδίας έσφαλμένας παραλλαγάς παρέχουσι τά δυο χειρόγραφα έν τω εις την
οίκοδόμησιν τοΰ Χαζαρικοΰ κάστρου Σάρκελ

άναφερομένφ

μέρει, ένθα

δυνάμεθα νά διορθώσωμεν τό κείμενον επί τή βάσει τοΰ αντιστοίχου κεφα
λαίου τοΰ έργου τοΰ λεγομένου Theophanes continuatus. Ένταΰθα παρατηροΰνται τά εξής κοινά σφάλματα: 17720 τά PV, έν Theoph. cont. 123x
άναγινώσκονται τ'(= τριακόσιοι) — 1782 ό καί PV: Theoph. cont.
12219 καί ό. Λοιπόν αί άρχαΐαι φθοραί τοΰ κειμένου ΰπάρχουσι καί έν τφ
Ρ καί έν τφ V.
Συγκεφαλαιοΰντες τά άνω έκτεθέντα δυνάμεθα νά άποφανθώμεν άδιστάκτως, ότι τό V είναι άμεσον άπόγραφον τοΰ Ρ. Έάν δέ λ,άβωμεν υπ’ όψιν)
ότι ’Αντώνιος ό ’Έπαρχος, ό άντιγραφεΰς τοΰ V, διέμεινε μέχρι τοΰ έτους
1520 έν τή νήσφ τής Κέρκυρας, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι τό Ρ εύρίσκετο Ιν έτει 1509 έν Κέρκυρα.
Επετηρις Εταιρείας

Βυζαντ, Σπουδών,

έτος Ζ\
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'Ως είναι γνωστόν, ό Παρισιακός κώδιξ άπεστάλη εν έτει 1599 εις την
Βιβλιοθήκην των Γάλλων Βασιλέων έκ τής συλλογής τής Αικατερίνης Medici
(+ 1589), πρότερον δέ ήτο έν τή κατοχή τοΰ Πέτρου Strozzi καί ακόμη
πρότερον τοΰ καρδιναλίου Νικολάου Ridolfi ( + 1550) λ Επειδή δέ είναι
έξηκριβωμένον άφ’ ενός, ότι ό πατήρ τοΰ ’Αντωνίου Έπάρχου είχε μεγάλην
σχέσιν μέ τον συγγενή αύτοϋ, Ίανόν τον Λάσκαριν (1442 - 1535), άφ’ ετέ
ρου δέ ότι πολλά τών χειρογράφων τοΰ καρδιναλίου Ridolfi άνήκον πρότε
ρον εις την συλλογήν Ίανοΰ τοΰ Λασκάρεως, φαίνεται πιθανόν, ότι άπ’ εκεί
νου έ'λαβεν ’Αντώνιος ό ’Έπαρχος τό χειρόγραφον Ρ διά νά άντιγράψη αυτό.
Τοΰτο όμως δέν δυνάμεθα νά διισχυρισθώμεν μέ βεβαιότητα, διότι έν τοίς
καταλόγοις τών βιβλίων Ίανοΰ τοΰ Λασκάρεως, έφ’ όσον γνωρίζω, τό Ρ δέν
μνη μονεΰεται.
’Αλλά πριν καταταχθή τό Ρ είς τήν Παρισιακήν Βιβλιοθήκην, ήτοιμάσθη έξ αύτοΰ ακόμη εν άλλο άπόγραφον, όπερ διεσώθη έν τώ ύπ’ αριθμόν
179 (III F1) Έλληνικώ κώδικι τής έν

Modena

Βιβλιοθήκης

Estense

( = Μ)· Έν τοΐς φ. 2“ - 6Ρ τοΰ κωδικός τοΰτου εύρίσκεται τό κείμενον τών
κεφαλαίων 15-21 (έ'κδ. Bekker 929 - 102Γ>) τοΰ «De administrando imperio», τό όποιον έχει αντιγράψει έκ τοΰ Ρ Άνδρέας ό Δαρμάριος 12 όπως μαρ
τυρεί ή σύγκρισις τών χειρογράφων. Επειδή δέ είναι γνωστόν, ότι ό περί
φημος οΰτος άντιγραφεύς εϊργάζετο περίπου μεταξύ τών έτών 1560- 1586 3,
είναι προφανές, ότι ό ίδιος μετεχειρίζετο τό Ρ, ότε τοΰτο ήτο ακόμη έν τή
κατοχή τής Αικατερίνης Medici, δήλα δή μεταξύ τών έτών 1560- 1589.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 16ου αίώνος ήτοιμάσθη, έκτος τοΰ V, καί άλλο
άντίγραφον, τό όποιον διεσώθη έν τφ ύπ’ αριθμόν 2967 'Ελληνικώ κοιδικι
τής έν Παρισίοις έθνικής βιβλιοθήκης (= F) 4· *
Τό χειρόγραφον τοΰτο

συγκείμενον έκ φύλλων 241

περιέχει μεταξύ

άλλων συγγραφών καί τό De administrando imperio ευρισκόμενον έν τοΐς
φύλ. 1“ - 80β. Τό κείμενον άντεγράφη υπό δύο χειρών, έξ ών ή μέν πρώτη
έγραψε τάς σ. 1“ - 166, ή δέ δευτέρα τάς σ. 17“ - 806. Ή σύγκρισις τής
1 Έντφ παλαιφ καταλόγφ τών χειρογράφων τοϋ Ridolfi άναγινώσκεται ή πρώτη
περιγραφή τοΰ κωδικός έχουσα ώδε· «Num. 21. Constantini Romatiorum Imperatoris
ad Romanum filium descriptio gentium et locorutn, ac varia historia ad rectam
administrationem teridens» (Μ o n t f a u c o n. Bibliotheca bibliothecarum II. 777).
2 V. Puntoni, Indice dei codici greci della biblioteca Estense di Modena,
Studi Italiani di filologia classica 4 (1896) 49δ.—Έγώ ό ίδιος έξήτασα τάς φωτογρα
φίας τών μνημονευθέντων φύλλων, ας έχω έν τή κατοχή μου.
3 Vogel-Gardthausen, Ένθ. άν. σ. 16 - 27.
4 Η. Ο m ο n t, Inventaire sommaire III. 76.—Τούτον τον κώδικα, ό όποιος άναφέρε-

ται παρά τφ Vari έν τή μνη μονευθείση ανακοινώσει του (σ. 711) καί παρά τφ Bury
έν τή έκδόσει του (σ. VI) έσφαλμένως ύπ’άριθμόν 2957, έμελέτησα τή βοήθεια φωτογρα
φιών, άς κατέχω.
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γραφής τοΰ δευτέρου μέρους προς την τοΰ Μιχαήλ τοΰ Δαμασκηνού 1 άποδεικνΰει, δτι άντεγράφη υπό τοΰ γνωστού τοΰτου Κρητός άντιγραφέως.
Στηριζόμενοι εις την γνωστήν ήδη σχέσιν τοΰ Ρ προς τό V δεν είναι
δΰσκολον νά διασαφηνίσωμεν ποιον κείμενον αντέγραψε Μιχαήλ 6 Δαμασκη
νός. Ή σύγκρισις δήλα δή των παραλλαγών τοΰ Ρ καί V προς τάς τοΰ F
άναμφισβητήτως άποδεικνΰει, δτι τό F είναι άμεσον άπόγραφον τοΰ V 2.
Δυνάμεθα μάλιστα νά όρίσωμεν καί τον χρόνον, καθ’ ον έγράφη τό F.
Είναι γνωστόν, δτι τά άλλα, καί δή χρονολογημένα χειρόγραφα Μιχαήλ
τοΰ Δαμασκηνοΰ, άντεγράφη σαν εν ταΐς Ίταλικαΐς πόλεσι μεταξύ των ετών
1515- 15253. Ό κώδιξ F, ό οποίος περιήλθεν εις τήν βιβλιοθήκην τών
Γάλλων βασιλέων εκ τής συλλογής τοΰ Fontainebleau, μνημονεύεται ήδη
δχι μόνον εν τφ υπό

τοΰ

Βεργηκίου καί Κωνσταντίνου

τοΰ

Παλαιό-

καππα μεταξύ 1549- 1552 συνταχθέντι καταλόγω4, 5άλλα καί εν έκείνφ, ό
όποιος περιλαμβάνει τά υπό τοΰ 'Ιερωνύμου Fondulo εν έ'τει 1529 είς Fon
tainebleau σταλέντα χειρόγραφα δ.
Επειδή δέ είναι εξηκριβωμένον, δτι ’Αντώνιος ό ’Έπαρχος ήλθε διά
πρώτην φοράν είς τήν ’Ιταλίαν έν έτει 1520 διά ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν
τοΰ έν Μεδιολάνφ σχολείου καί επομένως τό χειρόγραφον αύτοΰ

μόνον

επί ταύτη τή ευκαιρία ήδύνατο νά μετενεχθή άπό τής Κέρκυρας είς τήν ’Ιτα
λίαν, διά τοΰτο δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι τό F άντεγράφη έκ τοΰ V
μεταξύ τών ετών 1520-1529.
’Επανερχόμενοι είς τό χειρόγραφον V δυνάμεθα νά παρακολουτίήσωμεν έν τοΐς κυριαπέροις τήν περαιτέρω ιστορίαν αύτοΰ. Όπως καταφαίνεται
έκ σημειώματος τοΰ ύπ’ άρ. 1916 Παλατίνου Λατινικοΰ κώδικος6, τό άντί1 ”Ιδε Έγχειρίδιον Ελληνικής καί Λατινικής παλαιογραφίας υπό Έ, Θόμψωνος
κατά μετάφρασιν Σ π. Π. Λάμπρου, έν Άθήναις 1903. σ. 297 πανομοιότυπον 57. καί
Η. Omont, Fac - Similes de manuscrits grecs des XV et XVI siecles, Paris 1887.
πανομοιότυπον 36.
8 *0 Co bet, "Evil. άν. καί ό R. Vari έν τή ανακοινώσει του (σ. 711) καί έν τή
άνω μνημονευθείση χειρογράφφ εισαγωγή του (φ. 8) έφρόνουν δτι τό F έντεγράφη
έκ τοΰ Ρ.
3Vogel-Gardthausen σ. 310-311.—Τό έργον τοΰ Κωνσταντίνου ένταΰθα
δέν μνημονεύεται μεταξύ τών αντιγράφων Μιχαήλ τοΰ Δαμασκηνοΰ καταφανώς, διότι
τήν αρχήν του έγραψεν άλλη χειρ.
4 Η. Omont, Catalogues des manuscrits grtcs de Fontainebleau sous Fran9ois
I et Henri II, Paris 1889 σ. 113: * ., . Κωνσταντίνου βασιλέως νουθεσίαι

πρός τόν

ίδιον υιόν αύτοΰ 'Ρωμανόν τόν Πορφυρογέννητον, δπως δει γινώσκειν παντός έθνους
φύσεις τε καί ήθη καί ιδιώματα, καί τόπων καί χωρών αυτών, καί ποιον έξ αυτών δύναται ώφελήσαι 'Ρωμαίοις καί ποιον ούχι.. ..».
5 Η. Omont, Ένθ. άν. σ. 372. άρ. 25.: «Κωνσταντίνου
‘Ρωμανόν».

βασιλέως πρός υιόν

8 Stevenson, Ένθ. άν. σ. 302.
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γραφον ’Αντωνίου τοϋ Έπαρχου περιήλθεν ύστερον εις την κατοχήν Ίωάννου τοΰ Έγνατίου (1473-1553). Παράδοξον είναι, δτι εν τφ φ. 127? τοΰ
κωδικός—δπως εΐδομεν — άναγινώσκεται καί δεύτερα σημείωσις ’Αντω
νίου τοΰ Έπαρχου, ή

οποία χρονολογείται από 16 Μαΐου 1554, δήλα δή

έγράφη μετά τον θάνατον τοΰ κατόχου. Τοΰτο τό γεγονός δύναται νά έξηγηθή μόνον ώς εξής· ’Αντώνιος δηλ. ό ’Έπαρχος εν τοΐς καταλοίποις τοϋ
φίλου αΰτοΰ ηΰρε τον κώδικα καί φυλλολογήσας καί άναγνωρίσας τό έαυτοΰ
εργον έσημείωσε τοΰτο τό γεγονός εν τή ωα τοΰ μνημονευθέντος φύλλου.
Κατόπιν ό κώδιξ, πιθανώς διά τής συλλογής τοΰ Fugfger, περιήλθεν εις την
εν Heidelberg Παλατίνην Βιβλιοθήκην, ένθα μνημονεύεται ήδη τφ 15841. 2
Τά χειρόγραφα τής Παλατίνης συλλογής, ώς γνωστόν, μετηνέχθησαν τώ
1623 εις την 'Ρώμην καί εκεί φυλάττεται ό κώδιξ καί σήμερον.
Πριν δμως μετενεχθή τό άπόγραφον ’Αντωνίου τοΰ Έπάρχου εις τήν
’Ιταλίαν, εν ετει 1607 άνεκάλυψεν αυτό εν τή Παλατίνη Βιβλιοθήκη ’Ιωάννης
ό Meursius, ό όποιος τώ 1611 εδημοσίευσε τήν πρώτην εκδοσιν τοΰ έργου
υπό τήν παρ’ αΰτοΰ δοθεΐσαν επιγραφήν: De

(= Me)5·

administrando imperio

“Οτι ό εκδότης εχρησιμοποίησε τώ δντι τό V, φαίνεται εκ τής

εισαγωγής του, ένθα, μεταξύ άλλων, γράφει καί τά εξής- «Scias autem unde
habeam. Descripsi ante quatuor amplius annos ex Codice qui est in
Bibliotheca Palatina et Ioannis Baptistae Egnatii olim fuisse perhibetur» (πρβλ. τήν έκδ. Βόννης σ. 8).
Ή έκδοσις τοΰ περιφήμου Όλλανδοΰ φιλολόγου δίς άνετυπώθη ακόμη:
έ'ξ έτη μετά τήν πρώτην εκδοσιν υπό τοΰ ίδιου 3 καί ύστερον καί εν τή συλ
λογή τών έργων του4. Έφ’ δσον γνωρίζω, τό κείμενον τοΰ V εχρησιμοποίησε μέχρι τοΰδε μοναδικώς ό Meursius.
1 Έν τφ όπό Fr. Sylburg περί τό 1584 συνταχθέντι καταλόγφ εόρίσκομεν τήν έξης
περιγραφήν τοΰ κώδικος. «126. Constantini Imper. ad Romanum filium suum liber
de Notitia utriusque Imperii orientalis sc. & occidentalis in quo & de rebus Turcicis,
aliisque nationibus hodiernis ...». Περαιτέρω έπεται ή περιγραφή τών άλλων συγγρα

φών τών έν τφ αΰτφ κώδικι εύρεθεισών. (Catalogue ... Francofurti ad Μ. 1701. σ. 40).
2 Constantini imperatoris Porphyrogeniti De administrando imperio ad Romanum
f. Liber nunquam antehac editus. Ioannes Meursius primus vulgavit, latinam
interpretationem ac notas adjecit. Lugduni Batavorum, ex officina typographies
Ioannis Balduini, impensis vero Ludovici Elzeviri 1611.
* Constantini

Porphyrogennetae imperatoris

Opera in

quibus Tactica

nunc

primum prodeunt. Ioannes Meursius collegit, coniunxit, edidit. Lugduni Bata
vorum, ex officina Elzeviriana 1617.—’Εγώ ό ίδιος μετεχειρίσθην τήν εκδοσιν ταύτην,

διότι ή πρώτη δέν υπάρχει έν ταϊς έν Βουδαπέστη δημοσίαις βιβλιοθήκαις. Γνωρίζω
δμως καί τήν πρώτην εκδοσιν έκ τοΰ έν τή έν Άθήναις Εθνική Βιβλιοθήκη ευρισκομέ
νου αντιτύπου (άρ. Ε. Φ. 1735°).
4 Ioannis Meursii Opera ex recensione

Ioannis

Lami VI. Florentiae 1745,

o. 933 - 1207.
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Όσον αφορά εις τον παλαιόν κώδικα Ρ, τό κείμενον τούτου έχρησιμοποίησε to πρώτον ό Banduri, 6 όποιος εν ετει 1711 έξέδωκε τό έργον

(= Ba)

Έν tfi εισαγωγή του άναγινώσκομεν, μεταξύ άλλων, τα εξής*

«Imprimis textum Graecum contuli cum Codice MS. membranaceo
Bibliothecae Regiae, optimae notae num. 2661, quem annis ab hinc
circiter quingentis scriptum fuisse aiunt. innumerabiles mendas, quibus Meursiana editio undique scatebat, sustulimus; loca corrupta ac
mutila quae plurima

erant in textu Graeco edito ex eodem MS.

Regio sarcivimus». (Πρβλ. την εκδ. Βόννης σ. 10). Έκ τούτου καταφαί
νεται, δτι ό Banduri παρέβαλε τό κείμενον τοϋ Meursius προς τό χειρό
γραφον V, τό όποιον πραγματικώς είχε πρότερον τον αριθμόν 2661 1
2. Τό
κείμενον τής έκδόσεως τοΰ Banduri έδημοσιεύθη και εν τή Βενετική συλλογή
των Βυζαντινών ιστορικών (1729) και έν τώ 113 τόμφ τής Patrologia
Graeca τοϋ Migne (1864).
’Ακόμη μία έκδοσις τοϋ κειμένου έγένετο κατά τά μέσα περίπου τοϋ
19ου αϊώνος- έν έ'τει δηλ. 1840 ό I. Bekker άνετύπωσε έν τώ Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae τό κείμενον τοϋ Banduri χωρίς νά χρησιμο
ποίηση νέον χειρόγραφον υλικόν (=

Be), παρέβαλε

μόνον την έκδοσιν τοΰ Ba

προς την τοΰ Me, έσημείωσε τάς παραλλαγάς τοϋ Me καί ένιαχοΰ παρέθηκε
καί τάς εαυτού διορθώσεις 3.
Αί πλεΐσται άλλαι εκδόσεις τοΰ έργου, έν αίς περιέχονται κεφάλαιά τινα
μόνον αυτού, ούδεμίαν αξίαν έχουσιν από άπόψεως τής χειρογράφου παραδόσεως, διότι σχεδόν όλαι άνετύπωσαν τό κείμενον τοϋ Bekker4. Έξαίρεσιν
1 Imperium Orientate sive Antiquitates Constantinopolitanae in quatuor partes
distributae. Opera et studio Domni Anselmi Banduri, Parisiis 1711. I. 53 - 157,

II. 32- 138.
? Τήν σχέσιν td>v εκδόσεων τοΰ Meursius καί τοϋ Banduri πρός τά χειρόγραφα
διεσαφήνισεν ήδη ό Pecz έν τφ ανωτέρω μνημονευθέντι άρθρψ του.
5 Ή σημείωσιςτοΰ G. S ο y t e r (Byzantinische Geschichtschreiber und Chronisten·
Heidelberg 1929 σ. 11) είναι ανακριβής, διότι έν τή έκδόσει τοΰ Bekker τό Β άνταποκρίνεται τώ ήμετέρορ Ρ καί Ba, τό Ρ τφ ήμετέριρ V, τό δέ Μ τφ ήμετέρψ Me; πρβλ.
Byzahtiniscbe Zeitschrift 29 (1929/30). 287.Όσον άφορα εις τήν σχέσιν τοϋ Bekker πρός
τό Ba καί Me, έσφαλμένως έγραψα έκει, ότι ό Bekker έγνώρισε τήν έκδοσιν τοΰ Me
μόνον διά των σημειώσεων τοΰ Ba. Έκ τής άκριβεστέρας ουγκρίσεως κατέστη φανερά
καί απαραγνώριστος ή άμεσος χρησιμοποίηοις τής έκδόσεως τοΰ Me ύπό τοΰ Bekker.
4 Τοιαΰτα είναι A magyar honfoglalas kutfoi. Szerkesztette Pauler Gyula
esSzilagyi Sandor, Budapest 1900 σ. 110-136, Enchiridion Fontium Historiae
Hungarorum. Angyal David es Mika Sandor kozremukodesevel szerkesz
tette Marczali

Henrik, Budapest 1902 σ. 27-55, ένθα εύρίσκονται τά εις τούς

Ούγγρους άφορώντα κεφάλαια; Documents historiae Croaticae periodum antiquam
illustrantia, collegit, digessit, explicuit Fr. Racki

(Monuments spectantia histo-

riam Slavorum meridionalium VII) Zagrabiae 1877 σ. 264 -419, τό όποιον περιλαμβά-
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άποτελοϋσι μόνον o Co bet, ό όποιος έδημοσίευσε μικρόν δείγμα εκ τοϋ Ρ,*1 2
καί ό Ε. Jakubovich, δστις χωρία τινά έκ των ουγγρικών κεφαλαίων
έξέδωκεν επί τή

βάσει τοϋ Ρ *.

Παρατηρητέον ακόμη, ότι τό κείμενον των φΰλ. 111“

112Ρ, 113“ καί

115Ρ έξεδόθη εν φωτοτυπική εκδόσει εν τω υπό τοΰ D. Csanki συνταχθέντι
έργο) περί των Άρπάδων 3, ένθα ό R. Vari παρέθηκε καί την άνάγνωσιν τών σχετικών φύλλων.
Τά αποτελέσματα τών ερευνών ημών επί τής χειρογράφου παραδόσεως
τοϋ De adtninistrando imperio καί επί τής σχέσεως τών χειρογράφων προς
τάς εκδόσεις συνοψίζονται έν τω έξης στέμματι.

πρωτότυπον

!

Me (1611)

I
Ba (1711)

I
Be (1840)

Συμφώνως προς τά ανωτέρω έκτεθέντα οϋδεμία δόναται νά ΰπάρξη
αμφιβολία, δτι ως κοινή πηγή δλης τής χειρογράφου καί τετυπωμένης παρα-

νει τά τήν Ιστορίαν τών Νοτιοσλάβων πραγματευόμενα κεφάλαια, έπίσης καί ή μικρά
έκδοσις τοϋ Bury.
1 Locus Constantini Porphyrogeniti ex codice archetypo Parisino descriptus>
Mnemosyne 4 (1876) 378-382, όπου δημοσιεύεται τό κείμενον τών φύλ. 13“ - 16β .
2 Ε. Jakubovich-D. Pais, Ο - magyar olvasokonyv, Pecs 1929, o. 6-10.
3 Arpad es az Arpadok, Budapest 1906 o. 46/47, 140/141, 168/169, 174/175. — Πρέ
πει νά μνημονεύσω ακόμη τό γεγονός, ότι ό R. Vari ήδη έν έ'τει 1892 παρέβαλε τό
κείμενον τών κεφαλαίων 8, 10, 12, 13, 29, 30 - 32, 35, 37 - 42 πρός τό τοΰ Ρ, αλλά τό
αποτέλεσμα τής παραβολής ταύτης ουδέποτε έδημοσιεύθη, πλήν τής άνω μνημονευθείσης βραχείας άνακοινώσεως αύτοΰ,
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δόσεως τοΰ κειμένου τοΰ «De administrando imperio», έφ’ δσον σήμερον
γνωρίζομεν, πρέπει νά θεωρήται τό παλαιόν Βυζαντινόν άντίγραφον Ρ. Τά
χειρόγραφα F και Μ ό'ντα άπόγραφα διασωθέντων ήμιν άλλων χειρογράφων
οΰδεμίαν ιδιαιτέραν σημασίαν έχουσιν. To V, αν και είναι άντίγραφον τοΰ
Ρ, πρέπει νά χρησιμοποιηθή, άφ’ ενός μέν διότι τό Ρ παρουσιάζει ενίοτε
χάσματα καί φθοράς — ή γραφή έγένετο ενιαχού αμαυρά, αί δέ ωαι είναι εδώ
καί εκεί άποκεκομμέναι—,άφ’ετέρου δέ, διότι Αντώνιος ό ’Έπαρχος ήτο οΰχ'ι
μόνον άντιγραφεΰς αλλά καί διορθωτής καί κατ’ ακολουθίαν αί διορθοόσεις,
τάς οποίας τό V έν συγκρίσει προς τό Ρ παρέχει, πρέπει νά τΰχωσι τής δεοΰσης προσοχής.
Συγκρίνοντες νϋν τό κείμενον τοΰ Ρ προς τό των εκδόσεων λέγομεν οτι
ό Banduri, οστις μόνος μέχρι τοΰδε έχρησιμοποίησεν αυτό, πολλάκις παρέλι,πεν ουσιώδεις παραλλαγάς του.
α) Έν τή έκδόοει λείπουσι λέξεις τινές τοΰ πρωτοτύπου κειμένου' π. χ.
7Ι2 των Βουλγάρ ων — 753 τον ποταμόν—78β έάσειν αντους —
812 της χαζαρίας — 82ls,

αυτής τής — 83s μεγάλου βασιλέως—

8415 αυτό άτι6 τον — 8822 και αγίου — 9213 τον τάφου — 979 τής
συρίας—99η διεπέρασεν αυτόν— 101Χ1 παοαν τήν εξουσίαν —
122δαΰτοΰ κάοτρον — 14721 τάτής — 155Κ οί αυτοί τρεις—1651β
τής γενεάς—166,3

άλανίας οδόν—1 661β τό ήμισοι —16716 και

κάγκαρ—169,., προς αυτόν αυτόν μετεπέμτ^ατο— 1945)10 καί ό
α (=π ρ ώτ ος) αδελφός — 23118 τον φιλοχρίστου — 2324 πάλιν τό
— 236.,0 ό

α°' (= π ρ ω τ ο ο π α Θ ά ρ ι ο ς)

αυτόνς—2553 κραυγή εν

τ ώ

’Ιωάννης — 250,,, έλθεΐν

τοΰ φαρνάκον

οτρατφ

έν δέ —

260][ ατράκτου αυτής.
β) Έν τφ χειρογράφφ άπαντώμεν εδώ καί εκεί δημοτικωτέρους τΰπους
ή έν τή έκδόσει, π.χ. 722 πέπεριν — 8214 βασιλέαν—882 et passim
κύρης—1174 ρίναν— 11723

θυγατέραν—171,.,

ήλθαν—18120,23

νησήν — 2461U είχα μεν — 2602 νύκταν.
γ) Αί εκδόσεις παρουσιάζουσι πολλαχοΰ παρεφθαρμένους τΰπους τών
κυρίων ονομάτων, ένώ τό χειρόγραφον διέσωσε τους δρθοτέρους, π.χ. 70,,
πατζινάκαι — 7613 όστροβουν ιπράχ — 7619 άειφόρ — 7715 στροΰκουν — 7917 Σερβίων] σ ευ ερίων — 1117 δάνουβιν — 111,, et passim
ά'βαρείς—118le et passim λαγου βαρδ ία— 1 1920 et passim λαγοΰβαρδοι — 14321 βελαχρωβάτοι—14ό7 τζένζηνα—1465 Βάρτζω]
βράτζα—1515 βελάγραδον—1521Ζ βοΐκι—1543 et passim βλαστίμηρος — 15413 στροήμηρος—165β βάϊτζαν — 166* χαραβόη —
17212 κ ο υ ρ τ ο υγερ μά του — 17221 λιοΰντικα—17317 βελέγραδα—
17510 ταξίς — 1812 χαράκουλ —19113 et passim μανζικίερτ.
Αέν πρέπει όμως νά λησμονώμεν, δτι καί τό Ρ, ή κοινή πηγή δλων
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tcov χειρογράφων και εκδόσεων, είναι άντίγραφον καί δή — όπως καταφαί
νεται έκ τών σφαλμάτων — έκ κωδικός μικρογραμμάτου γραφής, καί δτι
συνεπεία τούτου δεν είναι άπηλλαγμένον ούτε χασμάτων ούτε σφαλμάτων.
Καθώς εΐδομεν πραγματευθέντες περί τής σχέσεως τοϋ V προς τό Ρ, ενιαχού
τό τελευταΐον τούτο παρουσιάζεται παρεφθαρμένον.
Ή νέα έκδοσίς μου, ή οποία καθ’ ολοκληρίαν χρησιμοποιεί τό παλαιόν
Βυζαντινόν άντίγραφον, θά επιχείρηση, έφ’ δσον είναι δυνατόν, την συστη
ματικήν άποκατάστασιν τού παραδοθέντος καί εν μέρει έφθαρμένου κει
μένου.

Βουδαπέστη

GYULA MORAVCSIK
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