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Το θέμα τής κινήσεως τοϋ Γάλλου δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα, 
μακρινού άπογόνου των ΙΤαλαιολόγων τοϋ Βυζαντίου, ό όποιος έπί δύο περί
που δεκαετίες (1603-1625) μέ τά σχέδια καί τις ένέργειές του απασχόλησε σο
βαρά τόσο τούς υπόδουλους λαούς τής Βαλκανικής, καί ιδίως τούς "Ελληνες, 
δσο καί τις κυριώτερες εύρωπαϊκές αύλές, τό έξήτασα σέ μιά έκτενή μονογρα
φία μου πού δημοσιεύθηκε πριν άπό άρκετά χρόνια1. ’Από τις πιο άξιόλογες 
ενέργειες τοϋ παραπάνω εύγενοϋς ήταν ή ίδρυση του 'Ιπποτικοΰ Τάγματος της 
«Milice C hretienne» ή τής «Χριστιανικής Στρατιάς», δπως μεταφράστηκε 
άπό τούς "Ελληνες, καί ή ένοικίαση ή ή κατασκευή ενός στολίσκου, άπαραί- 
τητου γιά τή μεταφορά στην ’Ανατολή τοϋ έκστρατευτικοΰ σώματος πού έτοί- 
μαζε2. Τό δεύτερο ιδίως ζήτημα, πολύ ζωτικό γιά τήν έπιτυχία τής σχεδιαζό
μενης «σταυροφορίας», υπήρξε αντικείμενο τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ Καρόλου 
Γονζάγα έπί άρκετά χρόνια, ήδη άπό τό 1611, καί, μολονότι τό καλοκαίρι τοϋ 
1619 είχε άναθέσει σέ ναυπηγούς τοϋ ’Ά μστερνταμ νά κατασκευάσουν γιά λο
γαριασμό του πέντε πλοία 500-800 τόννων τό καθένα (ή ναυπήγησή τους τε 
λείωσε στις άρχές Ίανουαρίου τοϋ 1621), έξακολουθοϋσε άκόμη νά ύπάρχη 
άνάγκη καί άλλων πλοίων, πού ό δούκας τοϋ Νεβέρ σκόπευε νά έξασφαλίση 
ένοικιάζοντάς τα άπό μεγάλες εφοπλιστικές ολλανδικές έταιρεΐες, μέ τις όποι
ες εϊχε αρχίσει τις έπαφές του ήδη άπό τό 16123. Σ ’ αύτό άκριβώς τό θέμα άνα- 
φέρεται καί τό άνέκδοτο, δσο ξέρω, ύπόμνημα πού δημοσιεύω παρακάτω4.

Τό ύπόμνημα αύτό βρίσκεται στά ’Εθνικά ’Αρχεία τής Γαλλίας (A rchi
ves N ationales, A ffaires E tran g eres , B III  234, D ocum en t No 3104, sans 
date) καί άποτελεΐται άπό τρεις σελίδες μεγάλου σχήματος (0,25 χΟ ,37 μ.). 
Τό κείμενο, πού έχει γραφή, δπως φαίνεται άπό τό περιεχόμενό του στη

1. Βλ. Σ τ ε φ ά ν ο υ  I. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ή  κίνηση τοϋ δούκα τοϋ Νεβέρ 
Καρόλου Γονζάγα γιά τήν άπελευθέρωση των βαλκανικών λαών (1603-1625), Θεσσαλονίκη 
1966, έκδοση 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αΐμου άριθμ. 83, σελίδες 290 (3 χάρ
τες καί 10 πίνακες), οπου καί ή προηγούμενη σχετική βιβλιογραφία.

2. Βλ. σχετικά Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένθ’ άν. σ. 148 κ.έ., 168 κ.έ.
3. Βλ. σχετικά Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένθ’ άν. σ. 46-47, 63, 68, 152, 168-170. 

Βλ. άκόμη E m . B a u d s o n ,  Charles de Gonzague, due de N evers, de R ethel e t 
de M antoue, 1580-1637, P aris  1947, σ. 181 κ.έ. Δ ιάφορες σχετικές λεπτομέρειες βλ. καί 
στοΰ C. G ό 11 n e r, La Milice C hretienne, un in s tru m en t de croisade au X V IIe siecle, 
«Melanges de l’ficole R oum aine en F rance», τ. 13 (Paris 1935-1936), σ. 93-96.

4. Τήν ύπαρξη τοϋ υπομνήματος τήν πληροφορήθηκα άπό τήν αγαπητή φίλη καί έκ- 
λεκτή επιστήμονα κ. Δημοκρατία Ήλιάδου, τήν όποια ευχαριστώ θερμά καί άπό τή θέση 
αύτή.



^_ι. j . .  Λ ία πα όοποΰλου

R ouen τής Νορμανδίας, είναι ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο' μόνο στήν άνω 
αριστερή γωνία τής πρώτης σελίδας υπάρχει σημειωμένη ή ένδειξη sans datte I 
1620. Ε π ε ιδ ή  ή γραφή τής σημειώσεως αύτής είναι δμοια με τή γραφή του 
υπομνήματος, ύποθέτω δτι καί το κείμενο αύτό δέν είναι τό πρωτότυπο, άλλα 
άντίγραφο, σύγχρονο πιθανόν μέ τό πρωτότυπο. Στο ϊδιο σημείο τής πρώτης 
σελίδας, μέ διαφορετική γραφή, σημειώνονται ακόμη και οί έξης ένδείξεις: 
Memoires Generaux / , . . (άκολουθοϋν δύο γράμματα δυσανάγνο^στα) de Μ. de 
Nevers I pour le voyage de Levant· καί πιο κάτω: Due de Nevers.

Τό υπόμνημα, πού δημοσιεύω, είναι μια προσφορά για ένοικίαση πλοίων. 
Ό  άνώνυμος συντάκτης του ό όποιος, όπως φαίνεται άπό τά γραφόμενά του, 
είναι μέτοχος μιας μεγάλης ολλανδικής εφοπλιστικής εταιρείας, πού τήν ΐδια 
έποχή είχε ένοικιάσει πολλά πλοία καί στήν Βενετική Δημοκρατία, άναφέρε- 
ται στήν άρχή τοϋ κειμένου στις προηγούμενες συνεννοήσεις του μέ ανθρώπους 
τοϋ περιβάλλοντος τοΰ δούκα τοϋ Νεβέρ καί κατόπιν εκθέτει τούς ορούς τής 
προσφοράς του. Συγκεκριμένα προσφέρεται, τρεις μήνες μετά τήν υπογραφή 
τής σχετικής συμφωνίας, νά παραδώση στόν δούκα πέντε πλοία συνολικού εκτο
πίσματος 2.400 τόννων, εξοπλισμένα μέ 110 περίπου κανόνια καί μέ τον υπό
λοιπο άπαραίτητο οπλισμό τους. καί μέ πληρώματα 30-50 άνδρών τό καθένα 
(συνολικά 200 περίπου ναύτες, πιλότοι, πυροβολητές κ.λ.). Ή  μίσθωση, στήν 
όποία περιλαμβάνεται καί ή τροφοδοσία των πληρωμάτων, θά ΐσχύση γιά ένα 
έτος μέ μηνιαίο ολικό μίσθωμα 30.100 λιρών καί θά είναι δυνατόν νά παρατα- 
θή, έφ’ δσον προκαταβληθή τό μίσθωμα τεσσάρων ή έξ μηνών καί δοθή έπαρ- 
κής έγγύηση γιά τό υπόλοιπο ποσό. Σέ περίπτωση πού ένα πλοίο θά καταστρα- 
φή κατά τις έπιχειρήσεις, ό δούκας τοΰ Νεβέρ δέν θά είναι υποχρεωμένος νά 
καταβάλη άποζημίωση. ’Επιπλέον, άν ό δούκας έπιθυμή νά τοποθετήση στά 
πλοία μεγαλύτερο άριθμό στρατιωτών, ό προμηθευτής είναι πρόθυμος, έπει
τα άπό ειδική συμφωνία, νά άναλάβη τή διατροφή τους μέ πολύ ευνοϊκούς δρους, 
τούς ίδιους πού, δπως γράφει, είχε συμφωνήσει πρόσφατα μέ τήν Βενετία.

Ά π ό  τό περιεχόμενο τοϋ ύπομνήματος φαίνεται άκόμη δτι τήν ΐδια έπο
χή ό δούκας τοΰ Νεβέρ διαπραγματευόταν γιά  τό θέμα αύτό καί μέ άλλες έφο- 
πλιστικές έταιρεΐες, δλες δμως οΐ ένέργειές του δέν κατέληξαν πουθενά, γιατί 
τελικά δέν πραγματοποιήθηκε ή έκστρατεία του, ένώ ό στολίσκος τής «Μϊ- 
lice C hretienne»  είχε άσχημο τέλος κατά τή διάρκεια τοΰ έμφύλιου πολέμου 
τής Γαλλίας μεταξύ καθολικών καί ουγενότων1.

1. Γιά τήν τύχη τών πλοίων τοϋ στολίσκου τής «Milice Chretienne», τοϋ οποίου 
διοικητής ήταν 6 μαρκήσιος de Rouillac, βλ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  £\ιθ’ άν. σ. 179 κ.έ., 
δπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.



ΐπαμνημ» o /f iw u  μ&, τ /jv κίνηση τυυ ΐΛίερερ a i y

Pour favoriser le voiage de M. le Due de Nevers 
pour aller en Levant

II sera represente a Mon dit Seigneur, que pendant Vhiver dernier, le 
proposant estant averti par  un gentilhomme de ses am is , que Mon dit Sei- 
one.ur desiroit entreprendre quelque voiage dans la Mer Mediterranee, oil lui 
sera besoin quantite de vaisseaux, ou navires de guerre, munis d'hommes, 
vi[c]tuailles , et autres choses necessaires pour une telle entreprise; Pourquoy  
le dit proposant auroit este trouver le Secretaire1 de Mon dit Seigneur, ou 
sur le champ il lui auroit donne avis, et expedient pour servir Mon dit Sei
gneur utilement, a peu de frais, et sans courir aucun risque; E t quelques 
iours apres t’arrivee de Mon dit Seigneur le proposant auroit veu en la ville 
de Rouen M. le Vieomte de................2 auquel il auroit donne un memoire am
ple pour communiquer a Mon dit Seigneur sur le suiet du dit voiage, qui  
lui auroit promis de le faire parler a Mon dit Seigneur lors qu'il seroit prest 
de trailer de cette affaire; E t estant le proposant venu expres en cette ville, 
pour trouver Mon dit Seigneur, a entendu dire qu'il y  a d ’autres personnes 
qui sont en pourparler de trailer avec Mon dit Seigneur au preiudiee du 
dit proposant, qui a άοηηέ le premier avis, tant au Secretaire de Mon dit 
Seigneur qu'au dit Sieur Vieomte, et a fait quelques frais sous esperanee 
de trailer de cette affaire, dont a present ne seroit raisonnable que d'autres 
personnes sur Vavis qu'il a donne traitassent du dit affaire, lequel desireroit 
servir Mon dit Seigneur, en son dit voiage, avec toute sorte d'affection, et 
fidelite, et aux clauses, et conditions qui en suivent.

Le proposant fournira a ses risques, et frais, trois mois apres qu’il 
aura traite avec Mon dit Seigneur, dans tel haure, ou lieu / convenable, tel 
nombre de navires que Mon dit Seigneur aura besoin, et au p r ix  qui ensuit.

A savoir un vaisseau de huit cent tonneaux, arme de 30 pieces de gros 
canons, mousquets, et piques a Vavenant, et 50 hommes de marine, comme 
matelots, pilotes, canoniers, et trompettes, capables pour conduire le dit vais
seau, et vivres necessaires pour les dits hommes, le tout pour le prix , et som- 
me de 9.000 tournois3 par mois.

1. Είναι μάλλον ό G uillaum e R obillart, ενας άπό τούς γραμματείς τοϋ δούκα του 
Νεβέρ.

2. Το δνομα κενό στο χειρόγραφο. ’Ίσως πρόκειται για  τον Charles Posty , sieur du 
Coudray, πού ήταν «G rand T resorier» τοϋ Τάγματος τής «Milice Chretienne».

3. Tournois ονομάζονταν στήν Γαλλία τά νομίσματα πού είχαν κοπή ώς τον 13ον 
αιώνα στήν Tours καί κατόπιν δλα τά νομίσματα πού κόβονταν πάνω στο ύπόδειγμα έκεί- 
νων. Ή  λίρα tournois ίσοδυναμοϋσε μέ 20 τάλληρα τής Tours, καθένα άπό τά όποια άντι- 
στοιχοϋσε προς 12 deniers (δηνάρια).

σ. 1

σ. 2



Autre vaisseau de 600 tonneaux aussi monte de 25 a 30 pieces de gros 
canons, et autres armes a Vavenant: comme aussi 50 matelots comme dessus, 
pour la somme de 7.500 tournois par mo is.

Autre de 500 tonneaux, monte de 25 pieces de gros canons, 40 matelots, 
et le reste a Vavenant, pour le prix . et somme de 6.000 tournois par mois.

Autre de 300 tonneaux, 16 pieces de canons, 30 matelots, et le restp a 
Vavenant, pour la somme de 4.000 tournois par mois.

Autre de 200 tonneaux, avec 16 pieces de canons, 25 a 30 matelots, et 
le reste a Vavenant, pour le prix , et somme de 3.600 tournois par mois.

Lequels vaisseaux le proposant s’obligera de fournir pour une annee 
de temps, et plus si M on dit Seigneur le desire, en avangant quattre ou six  
mois des sommes cy dessus, et baillera bonne, et suffisante caution, et sera 
de mesure donne caution du surplus par Mon dit Seigneur.

E t venant a se perdre quelque vaisseau, le proposant ne demande aucun 
dedommagement pour la perte d’igelui, ainsi lui demeurera en pure perte, 
sans en pouvoir rien demander a M on dit Seigneur, ny aussi M on dit 
Seigneur ne pourra demander le remplagement d’’autres vaisseaux, si ce 
n ’est par nouvelle convention.

E t si Mon dit Seigneur desire mettre p lus grand nobre de soldats dans 
les dits vaisseaux, le proposant les nourrira a honneste condition, a insi qu’ 
il sera accorde e n tf  eux, et aux mesmes conditions que le proposant a traite 
cy devant avec la Seigneurie de Venise, laquelle occuppe plusieurs vaisseaux 
appartenans au dit proposant, et ses assogiez qui sont hollandois, gens pro- 
pres pour equipper, et armer une Armee Navale.

Le proposant supplie Mon dit Seigneur, attendu qu’il a bailie le pre
mier avis, et qu'il a fait des frais, et du seiour en cette villi pour cette affaire, 
lui accorder la preference, et aux clauses, et conditions cy dessus.


