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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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επών, τα οποία δήθεν άνεκάλυψεν εις τους σλαβόφωνους Πομάκους τής 'Ρο
δόπης, δεν έδίστασε καί να άντικαταστήση τάς ύπογραφάς τών εκδόντων τα 
έγγραφα αύτοκρατόρων διά τής υπογραφής τοϋ Στεφάνου Δουσάν. Επειδή 
δε τα έγγραφα ταΰτα πλήν τής άλλης αυτών σημασίας ενέχουν καί ιστορι
κήν, επεβάλλετο να γίνη νέα έκδοσις αξιόπιστος, άνταποκρινομένη εις τάς 
άνάγκας τής επιστήμης. Την έκδοσιν άνέλαβεν ό André Guillou, εταίρος 
τής εν Ρώμη Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής, ό δε καθηγητής Paul Temerle 
περιέλαβεν αυτήν εις τήν υπό τήν διεύθυνσίν του δημοσιευομένην Βυζαν
τινήν βιβλιοθήκην, εις τήν σειράν τών κειμένων (documents). Ό εκδότης, 
έργασθείς μετά ζήλου, κατώρθωσε να φέρη είς ευτυχές πέρας το δΰσκολον 
έργον, ή δ’έκδοσίς του είναι, δύναταί τις να εΐπη, από πάσης άπόψεως αρ- 
τία, πολλαχώς δέ χρήσιμος είς τήν επιστήμην.

Τής εκδόσεως τών κειμένων ό συγγραφεύς τοϋ έργου προτάσσει είσα- 
γωγικώς τήν Ιστορίαν τής Μονής άπό τής ιδρύσεώς της περί τό 1275 μέχρι 
τών σημερινών χρόνων, τής οποίας αί τΰχαι συνδέονται προς τάς ιστορικός 
τϋχας τής γειτονικής πόλεως τών Σερρών μέχρι καί τών τελευταίων Παγκο
σμίων πολέμων. 'Η ιστορία, συντεταγμένη επί τή βάσει κυρίως τών δημοσι- 
ευομένων εγγράφων καί τών γραψάντων παλαιότερον περί αυτής, είναι 
πλήρης καί ακριβής, προστίθεται δ’ εν τέλει καί κατάλογος τών ηγουμένων 
καί αντιπροσώπων τής Μονής από τοϋ ίδρυτοϋ μέχρι τοϋ Χριστοφόρου, ό 
όποιος συνέγραψε τό «ΓΙροσκυνητάριον» αυτής, έργον χρησιμώτατον, διότι 
πλήν τής ιστορίας τής Μονής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καί τα πλεΐστα 
τών εγγράφων αυτής άνεγνωσμένα μετά πολλής προσοχής.

Τήν εισαγωγήν ακολουθεί ή ιστορία τής παραδόσεως τών εγγράφων, 
ή οποία είναι σαφής καί διδακτική. Τα πρωτότυπα τών εγγράφων εΐχον 
ήδη καταστροφή προ τοϋ 1698, πλήν τριών, τα όποια εΐχεν ύπ’ δ'ψιν του 
ό Χριστόφορος. Άλλα καί ταϋτα άπωλέσθησαν κλαπέντα υπό τών Βουλγά
ρων κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον πόλεμον. Ευτυχώς τα έγγραφα είχον ήδη 
αντιγραφή κατά τον ΙΔ' αιώνα εις δυο κώδικας, εκ τών οποίων καί άντε- 
γράφησαν κατά τον παρελθόντα αιώνα καί έδημοσιεΰθησαν υπό διαφόρων. 
Δυστυχώς εκ τών δύο τούτων κο’δίκων ό εις μόνον υπάρχει σήμερον, κλα- 
πείς μεν καί αυτός υπό τών Βουλγάρων κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον πό
λεμον, ανακαλυφθείς δ’ εσχάτως είς τήν Πανεπιστημιακήν βιβλιοθήκην τής 
Πράγας υπό τοϋ Duicev1 καί κατόπιν υπό τοϋ Λίνου Πολίτου, δεν υπάρ
χουν δέ καί τά εν τή Βιβλιοθήκη τοϋ Βελιγραδιού φυλασσόμενα αντίγραφα 
αυτών, γενόμενα κατά τον παρελθόντα αιώυα. Οϋτω σήμερον μάς απομέ
νουν μόνον όσα κατά καιρούς υπό διαφόρων εδημοσιεύθησαν εκ τών γενο- 
μένων κατά καιρούς αντιγράφων. 'Ο συγγραφεύς προς περισσοτέραν σαφή-

1 ΖΒ 50 (1957)
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νιαν κατήρτισε καί στέμμα, παριστών την ιστορίαν τής παραδόσεως. ’Ακο
λουθεί ή κριτική έκδοσις των κειμένο^ν, ή οποία γίνεται μετά πολλής προ
σοχής καί έπιμελείας. Τρία μόνον έγγραφα, των οποίων έσώθησαν τα πρω
τότυπα, εκδίδονται διπλωματικώς. Έκ τούτων τα δυο είναι εύρημα τοϋ εκδότου.

Τα έγγραφα ακολουθούν διάφορα παραρτήματα, εκ των οποίων τό 
πρώτον περιλαμβάνει τό τυπικόν τής Μονής, το δεύτερον σημείωμα περί 
τού θανάτου τοϋ ίδρυτοΰ τής Μονής μητροπολίτου Ζιχνών ’Ιωακείμ, τό 
τρίτον, τέταρτον καί πέμπτον αμφιβόλου γνησιότητος έγγραφα, το έκτον 
γράμμα τού πατριάρχου Νικηφόρου, τό έβδομον δέησιν των μοναχών προς 
τον πατριάρχην όπως εγκριθή ό διορισμός αντί ηγουμένου επιτροπής προς 
διοίκησιν τής Μονής, τό όγδοον αφορά εις τα χειρόγραφα τής Μονής, τα 
άρπαγέντα υπό τών Βουλγάρων καί άποδοθέντα κατόπιν ε’ις την εθνικήν βι
βλιοθήκην. Ό συγγραφεύς δημοσιεύει καί σταχυολογίαν τών προσωπογραφι
κών καί ιστορικών ενθυμήσεων, τών περιεχομένων εις τα χειρόγραφα, αί 6- 
ποίαι αφορούν δ'χι μόνον είς τήν Μονήν καί τάς Σέρρας, άλλα καί είς άλλους 
τόπους, παρέχουν δε πληροφορίας χρησίμους διά τήν ιστορίαν καί îôiçe τήν 
τοπικήν. Τέλος εϊς τό ένατον δημοσιεύει επιγραφάς, σχετικός προς τήν ιστο
ρίαν τής Μονής.

’Ακολουθεί πίναξ τών κυρίων ονομάτων, ως καί πίναξ τών αξιοση
μείωτων δρων, τών περιλαμβανομένων εις τα έγγραφα.

Έν τέλει εις τάς προσθήκας δημοσιεύονται έξ έγγραφα τής Τουρκο
κρατίας (1610- 1698), άφορώντα εις κτηματικός διαφοράς τής Μονής, ών 
τα τέσσαρα πρώτα τού μητροπολίτου Σερρών, τό πέμπτον τοϋ ηγουμένου τής 
Μονής Τιμοθέου καί τό τελευταιον τού πατριάρχου Καλλινίκου.

Προσαρτώνται καί τέσσαρες πίνακες φωτοτυπιών έκ χειρογράφων, 
άποκειμένων εις τήν ’Εθνικήν βιβλιοθήκην. Έλαχίστας μόνον παρατηρήσεις 
έχομεν να προσθέσωμεν εις δσας έκαμεν ό κρίνας ήδη τό βιβλίον έν ΒΖ 
(51,130) Dölger.

Τό ΰπ’ άρ. 3 έκ κωδικός τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, άνήκοντος άλ
λοτε είς τήν Μονήν, δημοσιευόμενον γράμμα τοϋ Ίωάννου Παλαιολόγου 
(1308), δεν δύναται να έχη σχέσιν με τήν Μονήν, άλλ’ αφορά μόνον εις τήν 
έπισκοπήν Λιτίτζης, ή οποία δεν εύρίσκετο είς τήν περιοχήν τής Θεσσαλονί
κης, άλλ’ είναι γνωστή υπό τήν γραφήν Λυουτίτζης κατά τούς χρό
νους τοϋ Λέοντος. Ή έπισκοπή διετηρεΐτο καί κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας, ή δέ πόλις έκειτο βορειοδυτικώς τοϋ Διδυμοτείχου, πιθανώς εις 
τήν θέσιν τοϋ Όρτάκιοϊ, τό όποιον άνήκει σήμερον είς τήν Βουλγαρίαν. 
'Υπό τοιούτους γεωγραφικούς ορούς είναι άπίθανον νά περιήλθε τό δωρηθέν 
εις τον χαρτοφύλακα Λιτίτζης χωράφιον εις τήν παρά τάς Σέρρας Μονήν τοϋ 
Προδρόμου.

Εις τό ύπ’ άρ. 4 χρυσόβουλλον στ. 3 ή διύρθωσις τοϋ ΓΙαπαγεωργίου
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τοΰ ή d’ αΐτησις είς εί d’ αΐτησις, κάλλιον εί d’ή αΐτησις, είναι ορθή καί Ε
πρεπε να είσαχθή εις τό κείμενον, ή δέ μετά τό αίτήαεως (στ. 10) στίξις έπρε
πε να μεταβληθή εις ερωτηματικόν, διότι ή δλη περίοδος είναι ερωτηματική.

Είς τό ΰπ’ άρ. 5 χρυσόβουλλον τό εν. στ. 10 δ δε διορθωτέον είς ό δέ, 
δηλ. ό Τρουληνός. — Κατωτέρω τό έν στ. 16 έπέπεμψεν διορθωτέον είς 
άπέπεμψεν.

Εις τό ΰπ’ άρ. 9 χρυσόβουλλον στ. 33 νομίζω ότι τό εκλειωματικής 
τοΰ Χριστόφορου προέρχεται εκ παραγνώσεως τοΰ δρθοΰ έξαλειμματικής, 
τό όποιον δρθώς άποκατεστάθη παρά Mikl. Müll.

Εις τον ΰπ’ άρ. 22 ορισμόν στ. 5 νομίζω ότι ή γραφή, την οποίαν 
παρέχει ό Χριστόφορος, με τό περί την αυτήν δη την δηλαχ&εΐσαν μονήν, 
είναι ή ορθή, καί αΰτη έπρεπε να τεθή. — Κατωτέρω είς τον στ. 9 νομίζω 
δτι αντί τοΰ προς τοιοϋτον γραπτέον προς [τον] τοιοΰτον.

Είς τό ΰπ’ άρ. 25 πρόσταγμα παρατηρώ δτι τά εν ταΐς παρατηρήσεσι 
[remarques] λεγόμενα, δτι τό μετόχιον των Άσωμάτων δεν μνημονεύεται 
είς τον κατάλογον των κτημάτων τής Μονής τοΰ 1321, οΰ'τε τοΰ 1329, άλλα 
μόνον εις τό χρυσόβουλλον τοΰ Ντουσάν (άρ. 39) τοΰ 1345, δεν είναι άκριβή. 
Τό περί την Ζίχναν μετόχιον των Άσωμάτων είναι τό αυτό προς τό μετό- 
χΐυν τοΰ Αρχιστρατήγου των 'Άνω δυνάμεων είς την Ζελ.ίχοβαν (9,15. 
10,17), ήτις μνημονεύεται καί εις τό πρόσταγμα (στ. 18 τό ρηθέν (χωρίον) 
την Ζελίχοβαν). Τό αυτό μετόχιον των Άσωμάτων μετά τών τριών μυλώ- 
νων άναφέρεται καί έν 39,59.

Είς τό ΰπ’ άρ. 30 γράμμα τό έν στ. 14 κέκτηται πρέπει να διορθωθή 
είς κέκτηνται, τό δέ ένστ. 15 προσέΰηκε είς προσέέληκα.

Είς τό ΰπ’ άρ. 33 γράμμα νομίζω δτι πρέπει να διορθωθοΰν τό μέν 
έν στ. 5 προαλαμβάνονσα είς προλαμβάνοναα, τό δέ έν στ. 7 ήπερ άρέακεται 
είς ήπερ άρέσκεται. — Τό έν στ. 11 νυν δ’ άλλα μόνον κατέστη νομίζω δτι 
δρθώς άποκατεστάθη ΰπό τοΰ πρώτου έκδοτου είς νυν δ’ αλιον μόνον ου 
κατέστη. — Έν στ. 20 τό μετά τό μοναχοί κόμμα πρέπει να διορθωθή είς 
έρωτηματικόν, διότι ή δλη φράσις άποτελεΐ έρώτησιν. — Τό έν στ. 22 άνέ- 
κειντο διορθωτέον είς ενέκειντο, τό έν στ. 31 ώς νομίζω δτι περιττεύει, τό 
δέ έν στ. 32 ΐστω διορθωτέον είς ΐστω.

Είς τό ΰπ’ άρ. 34 γράμμα τό έν στ. 26 άπόποιρά τις νομίζω δτι πρέ
πει νά γραφή άπόμοιρά τις.

Είς τό ΰπ’ άρ. 39 χρυσόβουλλον τό έν στ. 26 εξουσίαν διορθωτέον 
είς εξκουαίαν ή κάλλιον εξκουσσείαν.

Είς τό ΰπ’ άρ. 44 χρυσόβουλλον τό έν στ. 11 εξειν πρέπει νά διορ- 
είς εξει, ως έπρότειναν ήδη οί Mikl. Müll.

Είς τον ΰπ’ άρ. 45 ορισμόν δέν έννοώ διατί ό έκδοτης χαρακτηρίζει 
ώς μή ορθήν καί δλίγον σαφή την φράσιν: ΈπεΙ ό από το κάστρον Ζιχνών
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ô ’Ιάκωβος. Ή φράσις άπλούστατα δημοτικίζει, σημαίνει δέ επειδή δ 
από τον κάστρου τών Ζιχνών καταγόμενος ’Ιάκωβος.

Εις τό ΰπ’ άρ. 47 γράμμα εν στ. 47 μετά το ώμολόγησαν πρέπει αντί 
τού κόμματος να τεθή άνω τελεία, δπως στίζει καί ό Χριστόφορος. Ή στί- 
ξις αποτελεί απαραίτητον στοιχεΐον διά την κατανόησιν τοΰ κειμένου κα'ι 
πρέπει να τυγχάνη πολλής προσοχής. Ευτυχώς τα παραδείγματα κακής στί- 
ξεως εις την έκδοσιν ταυτην είναι πολύ αραιά καί όχι πολύ σοβαρά. Επί
σης σπάνια είναι καί τά παροράματα και ευκόλως διορθωτά. ’Έπρεπε, νο
μίζω, να άποφευχθή ο νεωτερισμός τής παραλείψεως τής υπογεγραμμένης, 
διότι δημιουργεί ενίοτε συγχύσεις μεταξύ δοτικής καί ονομαστικής τών πρω
τοκλίτων θηλυκών. Κατά τά άλλα νομίζω δτι ή έκδοσις τών κειμένων είναι 
άρτια. Χρήσιμος τέλος είναι κα'ι ό δημοσιευόμενος χάρτης, εις τον οποίον 
σημειοΰνται ακριβώς οι τόποι, περί ών γίνεται λόγος είς τά έγγραφα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Franz Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tem
po. Giulio Einaudi editore, 1957· 8ov, σ. 795. Πίν. 28, εξ ών 5 έγχρω
μοι. Εικόνες εντός κειμένου 13.

'Ο Μωάμεθ ό Β’ ό Πορθητής είναι ίσως ό σπουδαιότατος τών ’Ο
θωμανών σουλτάνων, διότι εις αυτόν οφείλεται ή συμπλήρωσις καί έδραί- 
ωσις τών κατακτήσεων τών προκατόχων του κατά τε τήν ’Ανατολήν κα'ι 
τήν Δύσιν κα'ι ή συγκρότησις ενός ενιαίου καί ισχυρού κράτους, τό όποιον 
κα'ι μετά τον θάνατον αυτού επί ένα τουλάχιστον αιώνα άπετέλεσε τό φό- 
βητρον τής Δύσεως. "Ομως, μολονότι τά έργα αυτού ήσαν κατά τό πλεϊ- 
στον γνωστά καί εκ τών γενικωτέρων ιστοριών τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, έλειπεν ή αναγκαία είδικωτέρα κα'ι λεπτομερεστέρα έξέτασις αυ
τών, έτι δέ καί ή επισκόπησις τού χαρακτήρος τού άνδρός. Τό κενόν άνέ- 
λαβε νά συμπλήρωσή ό άρμοδιώτατος προς τούτο, ό Franz Babinger.

Οΰτος, μή άρκεσθείς είς τάς γνωστός πηγάς, ελληνικός καί τουρκι- 
κάς, τάς οποίας γνωρίζει καλύτερον παντός άλλου, προέβη είς εύρείας αρ
χειακός ερεύνας εις τάς βιβλιοθήκας καί τά αρχεία τής Δύσεως, καί ιδίως 
τής ’Ιταλίας, εκ τών οποίων αρκετά νέα στοιχεία έφερεν είς φώς, συμπλη- 
ροΰντα ή εξακριβούντα τά υπάρχοντα. Τό υλικόν, τό όποιον είχε νά δαμά- 
ση ό συγγραφεύς, αν μάλιστα λάβη κανείς ύπ’ δψιν καί τάς γενομένας επ’ 
αυτού μέχρι τούδε μελέτας, ύπήρξεν όγκωδέστατον. Έν τούτοις κατώρθω- 
σεν οΰτος νά δώση πλήρη, σαφή, εύεπισκόπητον, αλλά καί εύανάγνωστον 
εικόνα τών έργων καί τής προσωπικότητος τού ίστορουμένου προσώπου, ε
λέγχων παρεμπιπτόντως καί τάς ΰφισταμένας περί αυτού ανακρίβειας.

Άξιολογώτατον είναι τό περί τής προσωπικότητος τού ΙΊορθητού 
κεφάλαιον (Personalità e impero di Mehmed il Conquistatore σ. ö07 -
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