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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





Sonia P. Anderson, An English Consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 
1667-1678. ’Οξφόρδη: Clarendon Press, 1989, xii + 323 σσ.

Ή δεσποινίς Sonia Anderson, ύποδιευθύντρια του Βασιλικού 'Ιδρύματος 
'Ιστορικών Χειρογράφων τής Μεγάλης Βρετανίας, δεν έχει γράψει πολλά 
βιβλία κατά τήν επιστημονική της σταδιοδρομία. ’Απ’ δ,τι είμαι σε θέση να 
γνωρίζω, άφιέρωσε δεκαπέντε χρόνια τής ζωής της στήν έρευνα καί τη συγ
γραφή ένός μόνον βιβλίου. Τό σύγγραμμα αύτό, πού έχει ώς άντικείμενο τα 
έργα καί τις ήμέρες τού Paul Rycaut, προξένου τής Levant Company στή 
Σμύρνη κατά τή δεκαετία 1667-1678, είναι άπό κάθε άποψη ένα βιβλίο μονα
δικό. Πρόκειται για έργο εξαιρετικό τόσο ώς προς τήν εμβέλεια καί διεξοδι- 
κότητα τής έρευνας, δσο καί ώς προς τήν ποιότητα τής γραφής. ’Αρκεί μιά 
σύντομη ματιά στον πίνακα των βραχυγραφιών (σσ. x-xii) για να άντιληφθεΐ 
ό άναγνώστης τό φάσμα τών άρχειακών καί έντυπων πηγών πού άναδίφησε ή 
συγγραφέας για να προβεΐ στή σύνθεση τής βιογραφίας τού Βρετανού λογί- 
ου καί διπλωμάτη πού σφράγισε με τό πέρασμά του τή δράση τής Levant 
Company στή Σμύρνη.

Με τό πρίσμα τής βιογραφίας τού Paul Rycant (1629-1700), ή δεσποινίς 
Anderson άναπαριστά με άκρίβεια καί πειστικότητα μιά ολόκληρη εποχή 
στις σχέσεις τής ’Αγγλίας με τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία. ”Αν καί πρό
κειται για τή βιογραφία ένός άνθρώπου πού μέχρι τέλους τής ζωής του 
παρέμεινε γνωστός ώς «ό Πρόξενος Rycaut», παρά τίς άλλες θέσεις που 
κατέλαβε μετά τή σμυρναϊκή του έμπειρία, τό βιβλίο δεν αποτελεί συμβατι
κού τύπου διπλωματική ιστορία. Χωρίς να παραμελεί τό πρωταρχικό αύτό 
στοιχείο τού θέματος, ή συγγραφέας κατορθώνει, ώς πραγματική δεξιοτέχνις 
τής μεθόδου τής διπλωματικής ιστορίας, νά εντάξει τή βιογραφία τού προξέ
νου καί τήν αφήγηση τής διπλωματικής του δράσης σε μιά ευρύτερη καί πιο 
σύνθετη εικόνα, πού άναπαριστά τήν οθωμανική κοινωνία τού δεύτερου μι
σού τού δεκάτου εβδόμου αιώνα καί μάς προσφέρει μιά άριστοτεχνική σκια
γραφία τής Σμύρνης αύτή τήν έποχή. "Αν καί ô Rycaut άρχικά ώς γραμματέ
ας τού πρέσβεως τού βρετανικού στέμματος στήν 'Υψηλή Πύλη (1661-1666) 
καί άργότερα ώς Πρόξενος τής Levant Company στή Σμύρνη, συναλλάσσε
ται κυρίως με τίς οθωμανικές άρχές, με τούς διπλωματικούς εκπροσώπους 
τών άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων καί με βρετανούς ιδίως εμπόρους, ώστόσο 
ή παραμονή του στήν οθωμανική επικράτεια καί οί σχετικές πληροφορίες 
πού διασώθηκαν στα πολλαπλά τεκμήρια αύτής τής διαμονής συνθέτουν μιά 
πιο ούσιώδη έμπειρία, μέρος τής οποίας υπήρξε καί ή γνωριμία μέ τίς χρι
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στιανικές έθνότητες τής αυτοκρατορίας, με τούς θεσμούς καί τίς παραδόσεις 
τους, στοιχεία πού ό Rycaut περιγράφει με ακρίβεια στα κείμενά του.

Ή μελέτη τής δεσποινίδος Anderson άνοίγει με μια έξοχη περιγραφή τής 
εύρωπαϊκής παρουσίας στή Σμύρνη τήν εποχή τού Rycaut, δείχνοντας, με
ταξύ άλλων, τίς απαρχές τής συγκρότησης τής πόλης ώς τού κοσμοπολίτι
κου κέντρου στό όποιο έπρόκειτο να άποβεΐ κατά τούς επόμενους δυόμισι 
αιώνες έως τό 1922. Έτσι διακοσμείται τό σκηνικό για τήν εμφάνιση τού 
πρωταγωνιστή τής ιστορίας, τού Paul Rycaut, τού όποιου ή πρώϊμη σταδιο
δρομία εξιστορείται στό δεύτερο κεφάλαιο. ’Ακολουθούν δύο σημαντικά 
κεφάλαια γιά τή Σμύρνη με συνοπτικές άλλα ούσιαστικές περιγραφές των 
εύρωπαϊκών παροικιών στήν πόλη (Βενετοί, Γενουάτες, 'Ολλανδοί καί Γάλ
λοι) καί τών προξενικών αρχών τους καθώς καί τού παραρτήματος τής άγ- 
γλικής Levant Company στήν πόλη. Τά μέλη τού παραρτήματος συνιστοΰ- 
σαν τή βρετανική παροικία τής όποιας άνέλαβε τήν ήγεσία ό Rycaut στις 5 
Σεπτεμβρίου 1667. Ή λεπτομερής παρουσίαση τής Εταιρείας καί τής δια
χείρισης τών ύποθέσεών της άπό τον Rycaut κατά τή διάρκεια τής θητείας 
του ώς Προξένου καταλαμβάνουν τον κύριο κορμό τού βιβλίου. ’Ακολουθεί 
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο γιά τή συγγραφή τών τριών κυριοτέρων 
βιβλίων τού Rycaut: τού έργου του γιά τον Εβραίο ψευδο-Μεσία Sabbatai 
Zevi (1626-1676), πού έδρασε ιδίως στή Σμύρνη κατά τά χρόνια τής εκεί 
παραμονής τού άγγλου προξένου (α' έκδοση: Λονδίνο 1669)· τής πραγματεί
ας γιά τήν «Παρούσα κατάσταση τής Ελληνικής καί τής ’Αρμενικής ’Εκ
κλησίας» πού έκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1679 καί άποτέλεσε, μέ τίς αλλε
πάλληλες έκδόσεις καί μεταφράσεις της, τή σημαντικότερη πηγή γιά τή 
γνώση τών δύο ’Ανατολικών έκκλησιών στή δυτική Εύρώπη μέχρι τον δέκα
το ένατο αιώνα καί τήν 'Ιστορία τής Τουρκικής αυτοκρατορίας άπό τό 1623 
εως τό 1677, πού έκδόθηκε μέ χρονολογία τό 1680 καί άσκησε μέ τίς πολλα
πλές άνατυπώσεις της άνυπολόγιστη επιρροή στή διαμόρφωση τών εύρω- 
παϊκών άντιλήψεων γιά τό όθωμανικό κράτος καί τίς δυνατότητές του ώς 
παράγοντα τής εύρωπαϊκής ισορροπίας. Ή 'Ιστορία τού Rycaut άποτελεΐ 
σημαντικότατη πηγή γιά τήν όθωμανική ιστορία τού δεκάτου έβδομου αιώ
να, ιδίως σέ σχέση μέ όσες λεπτομέρειες κατέγραψε ό ίδιος γιά μεγάλα 
σύγχρονα γεγονότα, όπως μεταξύ άλλων ή πτώση τής Κρήτης στούς Τούρ
κους τό 1669. Ή συγγραφέας διαπιστώνει δτι στό ιστοριογραφικό του έργο 
ό Rycaut έχει ώς πρότυπά του τά έργα τών μεγάλων κλασικών ιστορικών, 
ιδίως τού Θουκυδίδη, τού Τάκιτου καί τού Τίτου Λιβίου άλλα συχνά ένδίδει 
καί στά «ένστικτα τού δημοσιογράφου» καί καταγράφει μικρές λεπτομέρειες 
πού προσδίδουν στήν άφήγησή του ζωντάνια καί έλκυστικότητα.

Άπό τή μελέτη τών κειμένων τού Rycaut ή συγγραφέας διαπιστώνει δτι ή 
παρουσίαση τών Τούρκων, Ελλήνων, ’Αρμενίων καί Εβραίων στις σελίδες 
του διακρίνεται γενικά άπό άμεροληψία, στάση πού γίνεται λιγότερο εμφα
νής στις άναφορές του στούς υπηκόους τών κρατών τής ήπειρωτικής Εύρώ- 
πης μέ τούς όποιους διασταυρώθηκαν οί δρόμοι του στον όθωμανικό χώρο.



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 381

Ή στάση αυτή δεν περιόρισε πάντως τήν έπίδραση των κειμένων του Rycaut 
στη διαμόρφωση των άπόψεων κορυφαίων συγγραφέων του Εύρωπαϊκού Δι
αφωτισμού όπως ό Locke, ό Montesquieu καί ό Gibbon. Χαρακτηριστικό τής 
έκτασης αυτής τής έπιρροής ύπήρξε καί τό γεγονός ότι ό μολδαβός ήγεμό- 
νας Δημήτριος Καντεμίρ, πού δίκαια θεωρείται ό μέγιστος ρουμάνος συγ
γραφέας του δεκάτου όγδοου αιώνα, μετέφρασε κατά λέξη άπό τό έργο του 
Rycaut, The present state of the Ottoman Empire (Λονδίνο 1667) τήν έκτενή 
περιγραφή τής μωαμεθανικής θρησκείας σε σύγγραμμά του πάνω στο θέμα 
αύτό. Ή δεσποινίς Anderson προσφέρει στον μελετητή τού έργου του Rycaut 
μεγάλη υπηρεσία μέ τον λεπτομερή πίνακα των εκδόσεων των έργων του πού 
παραθέτει σέ Α' Επίμετρο τού βιβλίου της (σσ. 294-297). Τό έργο ολοκλη
ρώνεται μέ τήν ανασκόπηση τής δράσης τού Rycaut μετά τήν αποχώρησή 
του άπό τή Σμύρνη, για τήν όποια διατήρησε ώς τό τέλος τής ζωής του 
αμείωτα αισθήματα «σεβασμού καί στοργής», όπως εξομολογείται σέ επι
στολή του τού 1692.

Τό βιβλίο τής δεσποινίδος Anderson άποτελεΐ έξαίρετη συμβολή στίς 
Μικρασιατικές σπουδές τόσο ώς συνολική σύνθεση καί ώς πρότυπο άντί- 
στοιχων μελετών, όσο καί γιά τις πολυποίκιλες νέες πληροφορίες πού προ
σπορίζει στήν έρευνα. Ειδικότερα πολύτιμη είναι ή συνεισφορά τού έργου 
στις Σμυρναϊκές σπουδές μέ τις περιγραφές τής τοπογραφίας, τής πληθυσμι- 
ακής σύνθεσης καί τής κοινωνικής καί οικονομικής ζωής τής Σμύρνης τό 
δεύτερο μισό τού δεκάτου έβδόμου αιώνα. Ή έρευνητική πληρότητα, ή 
ύποδειγματική έπιστημονική εύσυνειδησία, τό κρυστάλλινο ύφος καί ή 
Ιστορική κρίση τής συγγραφέως καθιστούν τό βιβλίο της κατά τή γνώμη μου 
τήν καλύτερη έπιστημονική μονογραφία στήν περί Σμύρνης Ιστορική βι
βλιογραφία γιά δεκαετίες.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, 'Ιστορία καί θρύλοι των παλαιών σονλτάνων 
(1300-1400). ’Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991, 234 σσ.

Σέ μια όπως πάντα φροντισμένη έκδοση τού Μορφωτικού 'Ιδρύματος 
Εθνικής Τραπέζης ή Ελισάβετ Ζαχαριάδου παρουσιάζει στό έλληνικό 
κοινό τό χρονικό τού Γιαχσή-Φακίχ, όπως αυτό μάς σώζεται ένσωματωμένο 
στό έργο τού Άσήκ-Πασάζαντε, πολεμιστή καί χρονογράφου τού 15ου alco
va. Ή άξια όμως αότής τής σημαντικής έκδοσης δέν έγκειται μόνο στό 
δεύτερο μέρος τού βιβλίου (Τό χρονικό), τήν έπιτυχημένη άπόδοση τού 
κειμένου, πού τό κάνει προσιτό όχι μόνο στούς Ιστορικούς άλλά καί στό 
ευρύτερο κοινό, άλλα καί στήν έκτενέστατη φιλολογική καί ίστορική εισα
γωγή πού προτάσσει ή έκδότις στό πρώτο μέρος ( 'Ιστορικό πλαίσιο). Κα-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

