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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-
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ταρχήν παρουσιάζει το χρονικό, τή μια άπό τις δύο τουρκικές χρονογραφι- 
κές πήγες πού διαθέτουμε για την ιστορία των ’Οθωμανών τον 14ο αιώνα καί 
το έντάσσει μέσα στο εύρύτερο πλαίσιο τής τουρκικής χρονογραφίας. ’Επι
πλέον χρησιμοποιώντας τίς βυζαντινές πηγές διευκρινίζει τίς πληροφορίες 
του Γιασχή-Φακίχ καί μάς δίνει μια σύνθετη εικόνα τής συρρίκνωσης τής 
βυζαντινής αυτοκρατορίας καί τής όθωμανικής έπέκτασης στον 14ο αίώνα, 
εποχή πού ή συγγραφέας γνωρίζει καλά καί μέ τήν όποια έχει άσχοληθεΐ 
έπανειλημμένως.

Μετά άπό κάποιες γενικές πληροφορίες για τίς έπαφές τού τουρκικού καί 
τού έλληνικοϋ κόσμου μέχρι τήν ίδρυση τού εμιράτου τού Όσμάν (Εισαγω
γικά) άκολουθεΐ μια σύντομη εισαγωγή στήν όθωμανική ιστοριογραφία, 
στήν όποια υπογραμμίζεται ό προφορικός χαρακτήρας τής τουρκικής χρο
νογραφίας, χαρακτήρας πού διατηρείται στή λαϊκή χρονογραφία καί μετά 
τήν άνάπτυξη άπό τό 1500 περίπου μιας λόγιας ίστοριογραφίας (Α' Ή 
Όθωμανική ιστοριογραφία). Τα κεφάλαια Β' καί Γ' τού πρώτου μέρους 
είναι άφιερωμένα στα τουρκικά χρονικά του Μου αίώνα καί στό χρονικό τού 
Άσήκ Πασάζαντε, ό όποιος χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων κειμένων καί τό 
χρονικό τού Γιασχή-Φακίχ γιά νά συνθέσει τό έργο του. Πρέπει νά υπο
γραμμίσουμε έδώ τόν έπιτυχημένο τρόπο μέ τόν όποιο ή συγγραφέας παρου
σιάζει τή σύνθετη φιλολογική ίστορία τού κειμένου χωρίς νά προδίδει τήν 
εύανάγνωστη άφήγηση. Τήν περιγραφή τού χρονικού τού Άσήκ-Πασάζαν- 
τε καί τίς βιογραφικές πληροφορίες γιά τόν συγγραφέα του άκολουθοΰν τα 
έλάχιστα στοιχεία πού διαθέτουμε γιά τόν ίδιο τόν Γιασχή-Φακίχ καί μια 
πρώτη συνοπτική παρουσίαση τού χρονικού του καθώς καί των ιστορικών 
δεδομένων πού ώς ένα βαθμό θά πρέπει νά διαμόρφωσαν τή διήγηση καί νά 
καθόρισαν τίς σιωπές της. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή άπο- 
σιώπηση τής συμμετοχής τών ’Οθωμανών στόν βυζαντινό έμφύλιο πόλεμο, 
τήν όποια ή έκδότις άκολουθώντας καί προχωρώντας τόν προβληματισμό 
τού τούρκου ίστορικοΰ Halil Inalcik έρμηνεύει ώς άποτέλεσμα τής έποχής 
στήν όποια γράφεται τό χρονικό: πρόκέιται γιά τά χρόνια μετά τήν ήττα τών 
’Οθωμανών άπό τόν Ταμερλάνο στήν "Αγκυρα (1402) πού θεωρήθηκε άπό 
τούς πιστούς ώς τιμωρία τής άνομης συνεργασίας τού Βαγιαζήτ Α' μέ τούς 
άπιστους στήν προσπάθειά του νά καθυποτάξει τά έμιράτα τής Μικρός 
’Ασίας. Σέ ένα χρονικό πού γράφτηκε γιά νά δοξάσει τήν έντυπωσιακή 
άνοδο μιάς δυναστείας μέ κοσμοκρατορικές άξιώσεις ή άναφορά σέ άνίερες 
συμμαχίες στήν άρχή τής δυναμικής της έπέκτασης δέν είχε καμιά θέση.

Στό Δ' κεφάλαιο (Ό Γιαχσή-Φακίχ καί ή έποχή του) ή συγγραφέας 
παρουσιάζει μέ βάση τήν έννοια τού ίεροΰ πολέμου (djihad) καί τών συμ
πληρωματικών έννοιών τού γαζή (gazi) καί τού μάρτυρα (shahid) τό Ιδεολο
γικό πλαίσιο τού χρονικού τού Γιαχσή-Φακίχ καί μάς δίνει πληροφορίες γιά 
τό υπόστρωμα τών μύθων καί παραδόσεων άπό τό όποιο άντλεΐ ό χρονογρά
φος γιά νά δημιουργήσει τήν γενεαλογία τών όθωμανών σουλτάνων. Ταυτό
χρονα παρουσιάζει τά Ιστορικά γεγονότα τής τουρκικής καί είδικότερα τής
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οθωμανικής έπέκτασης καί υπογραμμίζει τήν αβεβαιότητα πού τυλίγει ακό
μη καί σήμερα τήν καταγωγή τής δυναστείας τού Όσμάν ή άκόμη καί τον 
βίο του Όρχάν, τοΰ όποιου τό έτος θανάτου ήταν ήδη άγνωστο στους τούρ- 
κους χρονογράφους τοΰ τέλους τοΰ 15ου αιώνα. Τέλος μάς δίνει ένα μίτο για 
να προχωρήσουμε στήν κατανόηση πλήθους στοιχείων στήν αφήγηση τοΰ 
Γιαχσή-Φακίχ πού ενώ μοιάζουν να βγαίνουν από τον κόσμο τοΰ παραμυθι- 
οΰ (για παράδειγμα οί τρόποι παρείσφρησης στα κάστρα) παραπέμπουν στήν 
ιστορική πραγματικότητα καί μάλιστα στήν αρχική κατάκτηση τής υπαί
θρου χώρας καί τήν άκόλουθη πολιορκία των οχυρών.

Στα τρία τελευταία κεφάλαια τοΰ πρώτου μέρους (Ε' Ή Βιθυνία, ΣΤ' Ή 
Θράκη, Ζ' Οί νέοι κυρίαρχοι καί οί παλαιοί κάτοικοι) παρουσιάζεται ή 
κατάσταση τής ένδοχώρας πού είχε χάσει πια τήν επαφή με τό κέντρο καί ή 
διείσδυση τών ’Οθωμανών στήν καρδιά τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μέ 
τά εργαλεία τοΰ ίστορικοΰ ή συγγραφέας μάς βοηθάει να αντλήσουμε τό 
μέγιστο τών πληροφοριών άπό ένα κείμενο μέ τούς κώδικες τής μεσαιωνικής 
χρονογραφίας καί εκφραστικά μέσα πού αγγίζουν τά όρια τοΰ θρύλου, δυ
σπρόσιτο στήν πρώτη άνάγνωση. Πέρα άπό τήν ταύτιση τών τοπωνυμίων 
καί τήν τοπογραφική ερμηνεία τοΰ χρονικοΰ, μάς παρέχονται ερμηνευτικά 
κλειδιά γιά νά κατανοήσουμε τις διάφορες μορφές συνύπαρξης τών χριστια
νικών καί ίσλαμικών πληθυσμών τών περιοχών αυτών. Ή άνοχή, ή συνερ
γασία άλλά καί ή ενεργή άντίσταση άπαντώνται κατά τή διάρκεια τοΰ Μου 
αιώνα καί στή Θράκη καί στή Βιθυνία καί πρέπει νά εξετάζονται πάντα καί 
υπό τό πρίσμα τών νόμων τοΰ ίεροΰ πολέμου σχετικά μέ τις συνέπειες τής 
κατάληψης μιας πόλης μετά άπό άντίσταση. 'Ωστόσο, ή άποξένωση τής 
περιφέρειας άπό τό κέντρο, καθαρά πρακτική (επικοινωνίες), άλλά καί οίκο- 
νομικοκοινωνική καί ιδεολογική (βαριά φορολογία, δυσαρέσκεια έξαιτίας 
τών δυναστικών άλλαγών, σύγκλιση τών δύο εκκλησιών) καί ή δυσπιστία 
—δικαιολογημένη ίσως— τοΰ κέντρου γιά τις τοπικές εστίες άντίστασης, 
δέν βοήθησαν τήν όλο καί πιό άδύναμη άμυνα τοΰ Βυζαντίου. Εξάλλου ή 
έντονη παρουσία τών ίσλαμικών μοναστικών ταγμάτων συνέτεινε στον γορ
γό εποικισμό τής ερημωμένης υπαίθρου. Μέ έντυπωσιακή πυκνότητα πού 
καί πάλι όμως δέν επιβαρύνει τό ΰφος, ή συγγραφέας δίνει τήν εικόνα τής 
οθωμανικής έπέκτασης όχι μόνο άπό τή σκοπιά τής πολιτικής ιστορίας 
άλλά καί τής οικονομικής καί κοινωνικής πραγματικότητας. Ή γνώση τής 
ιστοριογραφικής παραγωγής στό διπλό πλαίσιο τής τουρκικής καί τής βυ
ζαντινής καί νεοελληνικής ιστορίας τής δίνει τή δυνατότητα μιας πολύ
πλευρης σύνθεσης.

Ή στρωτή μετάφραση, βασισμένη κυρίως στήν έκδοση τοΰ Ç. N. Atsiz 
(Κωνσταντινούπολη 1949) και έν μέρει στήν έκδοση Giese (Λειψία 1929), 
διευκολύνει τήν άνάγνωση τοΰ χρονικοΰ καί σώζει σέ μεγάλο βαθμό τή 
γοητεία τοΰ πρωτοτύπου μέ τήν παρατακτική δομή τοΰ παραμυθιοΰ. Σ’ ένα 
σύντομο κεφάλαιο ή μεταφράστρια εξηγεί τούς λόγους πού ύπαγόρευσαν 
κάποιες επιλογές της. Τό υπόμνημα παρέχει πληροφορίες γιά τις γραφές τών
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χειρογράφων καί για έκδοτικά προβλήματα άλλά καί γιά δυσερμήνευτα χω
ρία τοϋ κειμένου. Όπως καί στο πρώτο μέρος ή συγγραφέας έχει συγκε
ντρώσει πλήθος πληροφοριών καί παραπομπών στις πηγές καί τη νεότερη 
βιβλιογραφία χωρίς να διογκώσει άδικαιολόγητα τις σημειώσεις.

Ή βιβλιογραφία, ένα χρονολογικό διάγραμμα, ένα γλωσσάρι τών δρων, 
δύο χάρτες (Βιθυνία καί Θράκη) καί ένα ευρετήριο όλοκληρώνουν το έργο 
τής Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Μία χρήσιμη προσθήκη στο ευρετήριο θά ήταν 
ίσως ή παράλληλη παράθεση τουρκικών καί έλληνικών τοπωνυμίων, οπού ή 
ταύτιση είναι δυνατή.

Στο προλογικό της σημείωμα ή συγγραφέας μάς ενημερώνει γιά το ιστο
ρικό τής έκδοσης. Ή άπαρχή της βρίσκεται σ’ ένα πρόγραμμα τού Μ.Ι.Ε.Τ. 
υπό τήν αιγίδα τοΰ Νίκου Σβορώνου —στή μνήμη τοϋ όποιου είναι άφιερωμέ- 
νο τό βιβλίο— με στόχο τή σύνταξη συστηματικής βιβλιογραφίας γιά τις 
πηγές τής ιστορίας τοΰ νέου έλληνισμοϋ. Θά ήταν ευχής έργο να ύπάρξει 
συνέχεια στην έρευνητική άλλά καί στην έκδοτική προσπάθεια σ’ αυτό τό 
υψηλό έπίπεδο πού κάνει προσιτές καί τις τουρκικές πηγές τής μεσαιωνικής 
καί νεότερης ιστορίας μας στούς έρευνητές άλλά καί σέ έναν εύρύτερο κύ
κλο άναγνωστών.

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Süraiya Faroqhi, Herrscher über Mecca, Die Geschichte der Pilgerfahrt, Μό- 
ναχο-Ζυρίχη Εκδόσεις Artemis, 1990, 351 σσ.

’Από τό 1517, όπότε ό Σουλτάνος Σελήμ Α' κατέκτησε τήν Συρία καί τήν 
Αίγυπτο κι έγινε κύριος τής ’Αραβικής Χερσονήσου, οί 'Οθωμανοί έπωμί- 
σθηκαν τήν εύθύνη γιά τή διαφύλαξη τών δύο ίερών πόλεων τών Μουσουλμά
νων, τής Μέκκας καί τής Μεδίνας, κι άκόμα γιά τήν άσφάλεια τών δρόμων 
πού όδηγοΰν σ’ αυτές, καθώς, σύμφωνα μέ τό Κοράνι, ό κάθε Μουσουλμάνος 
όφείλει, τουλάχιστον μια φορά στή ζωή του, να ταξιδέψει έκεϊ γιά προσκύ
νημα. Ή όθωμανική δυναστεία έπωμίσθηκε ως τό τέλος αύτή τήν εύθύνη καί 
τό 1900, δταν έπεκτεινόταν τό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα στήν έπικράτειά 
της, ό Άβδούλ Χαμίτ Β' άποφάσισε τήν κατασκευή μιάς γραμμής μέ άφετη- 
ρία τήν Δαμασκό καί κατεύθυνση τήν Μεδίνα γιά τήν έξυπηρέτηση τών 
προσκυνητών. Τό έργο έντάσσεται στήν πανισλαμιστική πολιτική τοΰ 
σουλτάνου καί οί Μουσουλμάνοι δλου τοΰ κόσμου έδωσαν τόν όβολό τους 
γιά τήν όλοκλήρωσή του.

Μολονότι ή συγγραφέας μέ τήν έρευνά της καλύπτει όλόκληρη τήν πα
ραπάνω περίοδο —καί μάλιστα προτάσσει μία εισαγωγή σχετικά μέ τό προ
σκύνημα κατά τόν μεσαίωνα— έπικεντρώνει τήν προσοχή της στή χρονική
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