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614 Βιβλιοκρισίαι (F. Babinger, Maometto il Conquistatore)

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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751), tò όποιον και κλείει την όλην ιστορίαν. Εις αυτό εξετάζεται πρώτον 
αυτός ουτος ό Πορθητής ως αρχών καί ως άνθρωπος, έπειτα ή κατάστα- 
σις καί ή κοινωνία κατά τους χρόνους του, αι τέχναι, τα γράμματα και ή 
επιστήμη καί τέλος αι σχέσεις αΰτοΰ προς τήν Δύσιν. Τα λεγάμενα υπό 
του συγγραφέως είναι από πάσης άπόψεως αξιανάγνωστα. *0 συγγραφεύς 
δεν αμφιβάλλει ότι ό Πορθητής υπήρξε φίλος τής ποιήσεως, τής επιστή
μης καί τής τέχνης, θέτει όμως φραγμόν είς τάς κρατουσας ρωμαντικάς 
ιδέας περί αΰτοΰ, ως αυτό τούτο Μαικήνα τής ιταλικής τέχνης. Επίσης α
ναγνωρίζει τήν άνεξιθρησκείαν αΰτοΰ απέναντι όλων τών κατακτηθέντων 
λαών, ήτις δεν εστερεϊτο πολιτικής σκοπιμότητος, διότι κατ’ αΰτόν τον τρό
πον έκαλλιεργείτο ή ΰφισταμένη μεταξύ τοΰτων διαίρεσις, εν τοΰτοις το
νίζει πολύ δρθώς ότι ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις άπέβλεπε μόνον εις τήν 
φυσικήν επιβίωσιν τών ατόμων, τήν οποίαν ταΰτα ώφειλον εις τήν χάριν 
ή τήν αδιαφορίαν τοΰ κατακτητοΰ. "Ελληνες και Βούλγαροι, Σέρβοι καί 
Βόσνιοι καί ’Αλβανοί έζων βίον άνευ ιστορίας. Τό άνθος τής νεότητος αΰ- 
τών άπεσπάτο διά τοΰ παιδομαζώματος καί ΰπεχρεοΰτο να εΐσέλθη είς τήν 
υπηρεσίαν τοΰ σουλτάνου, όπου συνεχωνεύετο τελείως με τήν άρχουσαν ξέ- 
νην εθνότητα. Πάσα επιστροφή εις τον πατρικόν οίκον ήτο άπηγορευμένη.

Τό έργον απευθύνεται κυρίως εις τό εΰρύτερον αναγνωστικόν κοινόν 
τών φιλιστόρων καί όχι εις τούς ειδικούς ιστορικούς καί διά τούτο είναι 
άπηλλαγμένον σημειώσεων, παραπομπών καί παρεκβάσεων, αί όποΐαι, εάν 
εδημοσιεύοντο, θά εδιπλασίαζον τον ό'γκον αΰτοΰ. ’Αλλά καί υπό τήν μορ
φήν ταύτην δεν παύει να είναι αΰστηρώς επιστημονικόν καί κατά τό αν
θρωπίνους δυνατόν έξηκριβωμένον.

Τό έ'ργον εδημοσιεύθη τό πρώτον γερμανιστί, δευτέρα δ’ έκδοσις 
αΰτοΰ, παρουσιάζουσα άρκετάς βελτιώσεις, έγένετο εις τήν γαλλικήν, τρίτη 
είναι ή παρούσα είς τήν ιταλικήν. 'Η μετάφρασις ΰπήρξεν έργον τής Eve
lina Polaceo. Καί ή έκδοσις αΰτη παρουσιάζει περαιτέρω βελτιώσεις, 
είναι δέ καί από άπόψεως έμφανίσεως ανάλογος προς τήν σπουδαιότητα 
τοΰ περιεχομένου. Ό εκδοτικός οίκος δεν εφείσθη δαπανών διά τήν καλ
λιτεχνικήν τοΰ βιβλίου εκτύπωσιν καί τήν διακόσμησιν δι’ ωραιοτάτων πο
λύχρωμων καί μή πινάκων, αντιγράφων παλαιών εικόνων εκ χειρογράφων 
ή καί αΰτοτελών, πολλαί τών οποίων είναι σύγχρονοι προς τον Πορθητήν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Χαριλάου Γεωργ. Τσέκου, ιατρού - παθολόγου, Ιστορία 
τοΰ ’Ασβεστοχωρίου. Θεσσαλονίκη, ’Ιανουάριος 1957. 8ον μικρόν, σ. 207.

Ή ιστορία αΰτη τής γειτονικής προς τήν Θεσσαλονίκην πολίχνης 
Άσβεστοχωρίου είναι προϊόν τής αγάπης τοΰ συγγραφέως πρός τήν γενέ
τειραν. Ουτος εφρόντισε μετ’ αγάπης καί επιμελείας να συλλέξη παν ό,τι
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