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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Florin Marinescu, Etude Généalogique sur la Famille Mourouzi [7ε- 
τράδια ’Εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Έθνικοΰ 'Ιδρύμα
τος Ερευνών], ’Αθήνα 1987, σσ. 171, μέ 37 πίν. (8 εγχρ., 1 χάρτης), 
γλωσσάριο, βιβλιογραφία πηγών-βοηθημάτων (έλληνικών-ξενογλώσσων), 
έλληνική περίληψη, εύρετήριο, γενεαλογικό πίνακα τής οικογένειας 
Μουρούζη (c. 1613-1980).

Σημαντική συμβολή στήν έπιστήμη τής γενεαλογίας καί προσωπογρα
φίας άποτελεΐ ή πρόσφατη μονογραφία του Φλορΐν Μαρινέσκου, δρα 
ιστορίας του Πανεπιστημίου τού Βουκουρεστίου καί επιστημονικού συν
εργάτη στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, γιά τούς Μουρούζηδες, αναμφίβολα μιά άπό τις 
σπουδαιότερες έλληνικές οικογένειες, ή όποια γιά τρεις αιώνες (17ο, 18ο, 
19ο) διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή, 
άλλά καί στίς οικονομικές εξελίξεις τής νοτιοανατολικής Ευρώπης. (Βλ. 
καί F. Marinescu-Anne Tabaki, «Presentation des Archives d’une Famille 
Phanariote: Les Mourouzi. Première Approche», Ελληνικές ’Ανακοινώσεις 
5ου Διεθνούς Συνεδρίου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ’Αθήνα 1985, 
σσ. 183-9). Ή μονογραφία αυτή βασίζεται σέ εκτενές άνέκδοτο ή έκδε- 
δομένο ύλικό (πηγές, χάρτες, έγγραφα, χειρόγραφα, τίτλοι περιοδικών καί 
εφημερίδων), ένώ ή πλούσια βιβλιογραφία της χωρίζεται σέ δύο κύρια 
μέρη: τό Ιο καταλογογραφεΐ συμβολές γενικού χαρακτήρα (βιογραφίες, 
γενεαλογίες-προσωπογραφίες, εγκυκλοπαιδικά έργα), καί τό 2ο συμβολές 
ειδικότερου χαρακτήρα, όπως μονογραφίες, άρθρα σέ έπιστημονικά περι
οδικά καί έπετηρίδες κλπ. 'Ο συγγραφέας έχει σέ όλες τις περιπτώσεις 
χωρίσει τις βιβλιογραφίες του σέ έλληνικές καί ξενόγλωσσες, κάτι πού 
διευκολύνει καί τόν ίδιο στήν αλφαβητική κατάταξή τους άλλά καί τόν 
αναγνώστη στήν ευκολότερη έξεύρεση τού ζητουμένου. Ειδικά, πάντως, 
όσο αφορά στή βιβλιογραφία βοηθημάτων, νομίζουμε ότι τά λήμματα γιά 
τόν Πανάρετο (σ. 149), τόν ’Αθανάσιο Κομνηνό 'Υψηλάντη (σ. 152) καί 
τά τουρκικά χρονικά τών αιώνων 16ου-άρχών 19ου (σ. 156) θά έπρεπε νά 
είχαν συμπεριληφθεΐ στον κατάλογο τών πηγών.

Σέ γενικές γραμμές ή παρουσίαση τού βίου καί τής δράσης τών 107 
μελών τής οικογένειας Μουρούζη άπό τόν συγγραφέα είναι μεθοδική καί 
έπιστημονικά,τεκμηριωμένη. Ή δυναμική έμφάνιση τού τραπεζουντιακής 
καταγωγής οίκου (σ. 25 κ.έξ.) στό προσκήνιο τών ιστορικών έξελίξεων,
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αρχικά στήν πρωτεύουσα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, Κωνσταντινού
πολη (στο α' μισό τοϋ 17ου αιώνα), καί ή μετέπειτα πλούσια καί ποικιλό- 
τροπη δράση του στις Παραδουνάβειες Ηγεμονίες καί στή Ρωσία, εξετά
ζονται μέ εξονυχιστική λεπτομέρεια καθώς καί μέ χρονολογική συνέχεια 
καί συνέπεια. Ιδιαίτερα τονίζεται -εκτός άπό τή μαρτυρούμενη συμμε
τοχή τών Μουρούζηδων στήν οθωμανική διοίκηση- ή πολύτιμη συμβολή 
πού πρόσφεραν, άπό τις υψηλές θέσεις πού κατέλαβαν, στούς συμπατρι
ώτες τους σέ έποχές δύσκολες (β' μισό 18ου-άρχές 19ου αίώνμ), τόσο 
στον πολιτικοκοινωνικό όσο καί στον πνευματικό τομέα. Αξιοπρόσεκτη 
συμβολή άποτελει καί τό τμήμα όπου εξετάζονται τά μέλη τής οικογέ
νειας πού μετά τό 1821 διέφυγαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν 
’Οδησσό, καθώς έπίσης καί ή δραστηριότητα έπιφανών μελών της όχι 
μόνο στον έλλαδικό χώρο, άλλά καί στή Ρουμανία, Γαλλία καί Ρωσία. 
’Ιδιαίτερα έπίσης σημαντικό γιά τόν μικρασιατικό χώρο είναι τό μικρό 
κεφάλαιο (σσ. 25-8, μέ χάρτη στή σ. 29), όπου γίνεται λόγος γιά τήν 
καταγωγή τών Μουρούζηδων άπό τόν Πόντο.

Λόγοι βιβλιογραφικής πληρότητας πιθανώς θά επέβαλαν στό τμήμα 
όπου ό συγγραφέας άναφέρεται σέ ορισμένους γνωστούς βυζαντινούς οί
κους (σ. 13) νά προστεθούν στή βιβλιογραφία τό συλλογικό έργο τών Ε. 
Trapp - Η. Beyer - Ε. Kislinger, Prosopographisches Lexikon der Palai- 
ologenzeit (Βιέννη 1976-86, μέχρι σήμερα 8 τόμοι: Άαρών - Ξυστούρης) 
καί ή μελέτη τής Gudrun Schmalzbauer, «Die Tornikioi in der Palaiolo- 
genzeit», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 18 (1969), σσ. 
115-35, ένώ ή παλιά σημαντική μελέτη τοϋ Όστρογκόρσκυ (στά σερβο
κροατικά) γιά τούς ’Αγγέλους (1936), στήν όποια παραπέμπει ό συγγρα
φέας (σ. 13, σημ. 1, 141), ύπάρχει πληρέστερη σέ γερμανική μετάφραση 
στή συλλογή μελετών τού μεγάλου βυζαντινολόγου: G. Ostrogorsky, 
«Der Aufstieg Geschlechts der Angeloi», σσ. 166-82, μέ γενεαλογικό πί
νακα, στό: Zur Byzantinische Geschichte. Ausgewählte Kleine Schriften 
(Ντάρμστατ 1973).

Σημειώνουμε έπίσης μερικές τυπογραφικές άβλεψίες στό βιβλιογραφικό 
τμήμα: στή σ. 140 τό λήμμα «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν» (μέ χρονολογία 
έκδοσης: ’Αθήνα 1930) είναι άνεπαρκές, όπως άνεπαρκής είναι καί ό τρό
πος παραπομπής στή Μεγάλη Γενική ’Εγκυκλοπαίδεια 'Υδρία άπλά ώς 
'Υδρία. Στή σ. 144 διάβαζε Τσουγκαράκη άντί Τουσγκαράκη καί στή σ. 145 
διάβαζε Βαρζός άντί Βάρζος. ’Επίσης στή σ. 158 ό Σελίμ, στον όποιο άνα- 
φέρεται ή μονογραφία τοϋ S. Shaw, δέν είναι ό Β’ άλλά ό Γ'.

Γενικά, πάντως, ή χρησιμότητα καί σημασία πού εχει ή μονογραφία 
τού Φ. Μαρινέσκου γιά τήν μεταβυζαντινή προσωπογραφία καί γενεαλο
γία είναι προφανής καί δεδομένη. Χαράσσει άνάγλυφα, πιστεύουμε, τόν
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τρόπο μέ τον όποιο είναι δυνατόν νά μελετηθεί ή συνέχεια της ιστορίας 
πολλών υστεροβυζαντινών οίκων μέσα στήν Τουρκοκρατία καί τούς νε
ότερους χρόνους. Αξίζει, τέλος, νά τονίσουμε τήν καλαίσθητη έκδοση 
τού βιβλίου καί τήν επιτυχή αποτύπωση τού γενεαλογικού δένδρου καί 
τών πινάκων μέσα στό κείμενο (Ιδιαίτερα τών έγχρωμων φωτογραφιών 
άνάμεσα στις σσ. 96-7).

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, EIE ΑΛΕΞΗΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
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