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ΒιβλιοχρισΙαι (F. Babinger, Iacobo de Promontorio) 60!)

εγγράφων είς ολίγους μόνον καλούς γνώστας τής τουρκικής των χρόνων 
τοΰ Μεχμέτ τοϋ Β' είναι προσιτόν. Διά τοϋτο μετ’ ανυπομονησίας αναμένε
ται υπό των περί την Τουρκοκρατίαν ασχολούμενων ή δημοσίευσις τής υπό 
τοΰ συνεργάτου τοΰ εκδότου Η. Z. Kissling παρασκευαζόμενης μεταφράσεως.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Franz Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Ia
copo de Promontorio - de Campis über den Osmanenstaat um 1475. 
München 1957 [Bayer. Akad. d. Wiss. Philos. - hist, klasse. Jahrg. 
1956, Heft 8], 8ov σ. 95-

Ό διαπρεπής τουρκολόγος εν τφ> ανωτέρω έργορ του δημοσιεύει κεί
μενον σπουδαιότατον, άφορών εις τούς χρόνους τοΰ Μωάμεθ τοΰ Β'. TÒ 
κείμενον δεν είναι άγνωστον. Καθώς μάς πληροφορεί ό εκδότης εις την 
εισαγωγήν του ό εν Βολωνίςι καθηγητής τής γεωγραφίας Carlo Errera ε· 
γνώριζεν αυτό, παρώτρυνε δέ τον Βούλγαρον P. P. Ikovski εις τήν έκ- 
δοσίν του, ήτις καί εγένετο εν Σόφιςι το 1929 συνοδευομένη ύπό βουλγα
ρικής μεταφράσεως καί παρατηρήσεων, αΐτινες δμως άποδεικνύουν δτι ό 
εκδώσας δεν είχε τήν άπαιτουμένην διά τό άναληφθέν έργον επιστημονι
κήν παρασκευήν. ’Επειδή δέ τό κείμενον αποτελεί πηγήν σπουδαιοτάτην 
διά τήν ιστορίαν τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους κατά τούς χρόνους τοΰ Πορ- 
θητοΰ, ορθώς ό εκδότης υπεβλήθη εις τον κόπον τής εκ νέου εκδόσεώς του.

Ό συγγραφεύς τοΰ κειμένου Iacobo de Promontorio olim de 
Campis, καταγόμενος εκ Γενούης, παρέμεινεν επί δέκα καί οκτώ έτη εις 
τήν αυλήν τοΰ Μουράτ (1430 - 1448) καί κατόπιν άλλα επτά (1453 - 1460) 
εις τήν αυλήν τοΰ Πορθητοΰ ως έμπορος αυτής. Έπιστρέψας εις Γένουαν 
εξηκολούθησε τάς εμπορικός αύτοΰ σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν, άπέθανε δέ 
περί τό 1487. 'Ο συγγραφεύς κατά τήν διαμονήν, του εις τήν αυλήν τών 
δύο σουλτάνων είχε τήν ευκαιρίαν να γνωρίση εκ τοΰ πλησίον τα τουρκι
κά πράγματα, εφρόντισε δέ να κρατήση σχετικά σημειώματα, τα όποια καί 
άποτελοΰν τό κείμενον τοΰ έργου του, τό όποιον τιτλοφορείται: «Recolle
cta nella quale è annotata tutta la entrata del gran Turcho, el suo na
scimento, sue magnificentie, suo gouerno, suoi ordini et gesti, capi
tane!, armigeri, signori, sopracapitanei, prouincie et terre magne con 
altre sue diuerse excellence infra notate : et particolarmente recolle
cte per lo spectabile Domino Iacobo de Promontorio de Campis, 
quale per spatio de anni XVIII è stato in corte del patre del presen
te turcho continuamente suo mercatante, da lui honorato et benefica
to grandemente, et anni sette col presente Signor gran Turcho».

Tà σημειώματα ταΰτα είναι σπουδαιότατα, άφοροΰν δέ εΐς τήν συγ- 
κρότησιν τής αυλής καί τής σωματοφυλακής τοϋ σουλτάνου, εις τήν πολι-
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610 Βιβλιοκρισίαν (A. Guillou, Les archives de Saint-Jean-Prodrome)

τικήν καί στρατιωτικήν διαίρεσιν τής χώρας, τα έσοδα καί τα έξοδα τού 
κράτους' προστίθενται καί τινες πληροφορίαι περί των επτά προκατό- 
χων τοΰ Πορθητοΰ, ετι δέ καί χρονολογικόν σημείωμα των κατορθωμά
των αυτού από τοΰ 1453 μέχρι τοΰ 1475 καί τελευταΐον περιγράφεται ή 
σκληρότης αυτού καί ή άγριότης των επιβαλλόμενων ύπ’ αυτού ποινών (σ. 
89). «Diuerse sono, λέγει, immo horribile le iustitie et iniustitie et 
crudeltà del gran Turcho.» ’Άξια σημειώσεως είναι καί τα εν τέλει λε
γάμενα περί τών πληρωμάτων τοΰ τουρκικού στόλου, τά όποια ήσαν ελλη
νικά, ετι δέ καί τά περί αριθμού τών οικιών τών γνησίων, έκ πατρός 
δηλ. καί μητρός, Τούρκων, αί όποιαι άνήρχοντο μόνον εις δύο χιλιάδας 
καθ’ ά'πασαν την Ελλάδα καί την ανατολήν (tra tutta Turchia et Grecia 
σ. 94). Ή πληροφορία έχει σημασίαν διά τήν εθνολογικήν καταγωγήν τών 
συγχρόνων Τούρκων.

Το κείμενον, το οποίον δεν είναι αύτόγραφον, εκδίδεται μετά πολ
λής προσοχής, συμπληρουμένων μετά πολλής πιθανότητος τών εις τινας 
σελίδας παρουσιαζομένων εκ καταστροφής χασμάτων, συνοδεύεται δέ καί 
υπό τών αναγκαίων διά τήν κατανόησιν τοΰ κειμένου σχολίων. Τοΰ κειμέ
νου προτάσσεται αξιανάγνωστος διεξοδική εισαγωγή (1 - 28), είς τήν ο
ποίαν όχι μόνον δίδονται αί αναγκαίοι διά τό χειρόγραφον καί τον συγ
γραφέα πληροφορίαι, άλλα γίνεται λόγος διά τάς πηγάς τής ιστορίας τών 
Τούρκων κατά τον ΙΕ' αιώνα, καί ιδίως τάς ιταλικάς, αί όποιαι είναι πο
λύτιμοι, δεδομένου ότι οί μέν Τούρκοι χρονογράφοι ούδέν σπουδαίον προσ
φέρουν, τά δέ παλαιό τουρκικά αρχεία σχεδόν δέν ύφίστανται, πωληθέντα 
κατά τό πλεΐστον ως άχρηστος χάρτης (σ. 6).

Ή υπηρεσία, τήν οποίαν ό επιφανής τουρκολόγος παρέσχε διά τής 
εκδόσεως ταύτης εις τούς άσχολουμένους περί τήν Τουρκοκρατίαν τού ΙΕ' 
αίώνος, είναι πολύτιμος, θά έπρεπε δέ τό έργον εν Έλλάδι τουλάχιστον να 
μελετηθή μετά προσοχής καί να γίνη εύρύτερον γνωστόν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

André Guillou, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur 
le mont Menécée. Paris 1955 (Bibliothèque byrantine publiée sous 
la direction de P. Lemerle. Documents 3). 8ov μέγα, σ. 219, πίν. 4.

Τά έγγραφα τής παρά τάς Σέρρας Μονής τοΰ Τίμιου Προδρόμου είναι 
κατά τό πλεΐστον γνωστά εκ παλαιοτέρων δημοσιεύσεων. Αί δημοσιεύσεις 
όμως αΰται δέν διακρίνονται διά τήν άκρίβειάν των, διότι δέν στηρίζονται 
επί τών πρωτοτύπων, άλλ’ επί παλαιών ή νεωτέρων αντιγράφων, όχι πάν
τοτε πεπειραμένων άντιγραφέων, ών μάλιστα είς, ό Γεώργιος Τωαννίδης, 
εργασθείς διά λογαριασμόν τού γνωστού πανσλαβιστού προπαγανδιστοΰ 
Stefan Verkoric', τοΰ πλαστογράφου τών παμπαλαίων σλαβικών ορφικών
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