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ρ. 448 ( π. 84 ) 1. 4 κατέβαλον : κατεβάλου
ρ. 449" 5° (β·88) 1. 9 άπιδόντες : -δόντας; 1. ίο προσρίπτεσΰαι : -τεΐ-

σϋαι ; 1. ι6 post προστιϋ·εναι adde γραφϋ \ 1. 30 διορϋωσόμε-
νον ; -οάμενον ; 1. 34 διορϋώσεως : επιδιορ-; 1. 36 ante συνεπι-
σκέψεως adde έτέρας

ρ.451 ( π- 94) 1. 3 P0^ οπονδής adde είπεϊν · 1. 5 Ιάμβοις : Ιάμβους ;
1. ιι σου : σοι
(η. 98) 1.1 post μικρόν adde μοί\ 1. 9 ανακάμπτουν : ανακαλύ
πτουν ; 1. ίο τοΰτο : τούτου

ρ. 452 ( η. 99) 1· 1 άπαντλησάμενον, άμα : άπαντληαάμεγρι νάμα

J. DARROUZfiS

ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗ

Ή κατάληψις τής Βαλκανικής χερσονήσου ύπό των Τούρκων κατά τον 
ΙΔ' και ΙΕ' αιώνα αποτελεί δχι μόνον ένα θλιβερόν επίλογον τής ιστορίας 
τοϋ Βυζαντίου, άλλα κα'ι ενα από τά μεγάλα ιστορικά προβλήματα τής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εις τούς αγώνας τών Βαλκανικών λαών εναντίον τών ’Οθωμανών εισβο
λέων ιδιαιτέραν δλως θέσιν κατέχει 6 ήρως Γεώργιος Καστριοδτης, ό ύπό 
τών Τούρκων έπικληθείς Σκενδέρμπεης, δ οποίος επί μίαν εΐκοσιπενταετίαν 
σχεδόν (1443 -1468 ) άντέστη γενναιότατα κατά τών εισβολέων εις τήν ’Αλβα
νίαν χωρίς νά γνωρίση τήν ήτταν. HI ήρωϊκή άντίστασις τοΰ Σκενδέρμπεη 
προυκάλεσε τον θαυμασμόν τόσον τών συγχρόνων του, οσον και τών μεταγε
νεστέρων γενεών και ή ιστορία του άπετέλεσεν αγαπητόν ανάγνωσμα επί αιώ
νας ολοκλήρους, ιδίως κατά τον IT' και ΙΖ' αιώνα, οπότε 6 τουρκικός κίνδυ
νος ήτο ακόμη αισθητός είς τήν Ευρώπην.

Ούτω σειρά θρύλων εδημιουργήθη περί τοΰ Σκενδέρμπεη και τών αγώ
νων του, ώστε αποτελεί πλέον δυσκολώτατον πρόβλημα ή άποκατάστασις τής 
ιστορικής αλήθειας. Τον άσφαλέστερον δμως οδηγόν διά τό έργον τούτο 
αποτελούν άναμφιβόλως α! ειδήσεις τάς οποίας μάς παρέχουν τά σχετικά μέ 
τον Σκενδέρμπεην έγγραφα έκ τών διαφόρων ευρωπαϊκών αρχείων και ιδίως 
τής ’Ιταλίας. Είναι φανερόν λοιπόν δτι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν 
συγγραφήν μιας ιστορίας τού Σκενδέρμπεη μέ σοβαράς επιστημονικός αξιώ
σεις ήτο ή συγκέντρωσις και ή έκδοσις δλου αυτού τού αρχειακού υλικού, 
δημοσιευθέντος ή ανεκδότου.

’Ήδη τό 1899 δ C. Jireiek είχε συλλάβει τήν ιδέαν ενός τοιούτου 
έργου είς τά πλαίσια ενός εύρυτέρου Corpus δλων τών εγγράφων τών σχε
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τικών μέ την μεσαιωνικήν ’Αλβανίαν. Μεταξύ άλλων έγραφε τότε: Von 
entscheidender Wichtigkeit ware ein solcher Codex diplomaticus Alba- 
niae fiir die Geschichte des Georg Kastriota oder Skanderbeg, die erst 
durch eine Urkundensamralung einen festen historischen Boden gewin- 
nen und sich des romanhaften Beiwerks entledigen wird1. Ή επιθυ
μία αυτή τοϋ Τσέχου ιστορικού δεν ήργησε νά αρχίση νά πραγματοποιήται· 
Μέ την πρωτοβουλίαν τοϋ Ούγγρου ιστορικού L. ν. Thalloczy και την 
συνεργασίαν τοϋ C. Jiredek καί τοϋ Κροάτου Μ. Sufflay έξεδόθη το 1913 
δ πρώτος τόμος τών Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis 
illustrantia, καλΰπτων τά έτη 344 -1343· 'Ο Σπ. Λάμπρος κρίνων τον τόμον 
αυτόν έγραφεν ό'τι « τό έργον τούτο προώρισται νά άποβή χρησιμώτατον ου 
μόνον προς μελέτην τής αλβανικής ιστορίας καθ’ εαυτήν, άλλα καί ως συμ
βολή εις τήν βυζαντινολογίαν, τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν καί τήν εθνολο
γίαν καί ιστορίαν τών γειτονικών λαών τής χερσονήσου τοϋ Αίμου, ου μήν 
άλλα καί αυτής τής ’Ιταλίας καί τής Τουρκίας »*. Τά ίδια σχόλια ισχύουν 
καί διά τον δεύτερον τόμον, δ δποιος καλύπτει τήν περίοδον 1343-1406, 
καί δ δποιος είδε τό φώς τής δημοσιότητος τό 1918, μέ ένα μόνον έκ τών 
τριών εκδοτών εν τή ζωή, τον Μ. Sufflay. Ό Sufflay έσχεδίαζεν έ'κτοτε νά 
συνέχιση τό έργον μόνος του, συμπεριλαμβάνων μάλιστα δλα τά έγγραφα μέχρι 
τοϋ 1571 καί δ'χι μόνον μέχρι τοϋ 1479, ως ειχεν άρχικώς άποφασισθή 1 2 3. 
Κατά τά τελευταία ό'μως έτη τής ζωής του δ Sufflay, δ δποιος εΰρε τραγι
κόν θάνατον τό 1931, έγκατέλειψε τό σχέδιον τής συνεχίσεως τής έκδόσεως 
τών Acta et diplomata, καί παρέδωκε τό άρχειακόν υλικόν τό δποΐον 
κατείχε εις τον Σέρβον ιστορικόν Jovan Radonii, δ δποιος ήσχολείτο τότε 
μέ τήν συλλογήν υλικού σχετικού μέ τον Σκενδέρμπεην. Ό Radonid έξηκο- 
λούθησεν επιμελώς τάς ερεύνας του καί άποτέλεσμα αυτών είναι ή σπουδαιο- 
τάτη συλλογή του ιστορικού υλικού σχετικού μέ τον Σκενδέρμπεην καί τήν 
’Αλβανίαν τού ΙΕ' αίώνος, τήν δποίαν έξέδωκεν ή Σέρβική ’Ακαδημία τών 
Επιστημών τό 1942 4· Ή εργασία αυτή άποτελεΐ άναμφιβόλως μεγάλον 
σταθμόν εις τήν μελέτην τής μεσαιωνικής άλβανικής ιστορίας.

1 C. Jiredek καί L,. ν. Thalloczy, Zwei Urkunden aus Nordalba- 
nien, Archiv fur slavische Philologie, 21 (1899), 95.

2 Νέος Έλληνομνήμων, 9 ( 1912), 490.
3 Βλ. M. Sufflay, Acta Albaniae, Archiv za arbansku starinu, jezik i 

etnologiju, 3 ( 1925), 209 - 212.
4 J. Radonid, Djuradj Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XIV veku. 

Istorska gradja ( Βελιγράδι 1942). Λόγφ τοΰ πολέμου δέν φαίνεται νά έγινε τό 
έργον αυτό ευρέως γνωστόν, καί ώς έκ τούτου πολύ όλίγαι βιβλωκρισίαι έγράφησαν. 
Βλ. π.χ. τάς συντόμους βιβλιοκρισίας υπό G. Valentini εις Rivista d1 Albania, 
4 ( 1943 ), 186 - 187, καί υπό F r. D δ 1 g e r εις Byzantinische Zeitschrift, 43 
( 1950), 441 -442.
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Τό δλον έ'ργον, άποτελούμενον από XXV + 318 σελίδας μεγάλου σχή
ματος, διαιρείται εις δυο τμήματα. Τό πρώτον τμήμα, τό οποίον αποτελεί 
τρόπον τινά συνέχειαν τών Acta et diplomata, περιλαμβάνει 408 έγγραφα 
έκ διαφόρων ιταλικών, ισπανικών καί νοτιοσλαβικών αρχείων, πολλά έκ τών 
οποίων δημοσιεύονται εδώ διά πρώτην φοράν. Εις τό δεύτερον τμήμα παρα
θέτει 6 Radonid μετά εισαγωγικών σημειώσεων δλα τά χωρία τά σχετικά μέ 
τον Σκενδέρμπεην καί την ’Αλβανίαν τοΰ ΙΕ’ αίώνος έκ τών βυζαντινών 
(Χαλκοκονδύλη, Σφραντζή, Κριτοβούλου), δυτικών (Eneas Silvius Picco- 
lomini, Dondolo da Lezze, Antonius Bonfinius Asculanius, Musachi, 
Paulus Iovius), σερβικών (Konstantin Mihailovic έξ Όστροβίτσης) καί 
τουρκικών ιστορικών πηγών (A£ik-Pa£a-zade, Dursun Beg, Orudj ben 
Adil, Tevarih-i-al-i-'Osman, Saad-ed-Din, Sokal zade, Evlija fielebi). 
"Ολα αυτά τά κείμενα παρατίθενται εις τό πρωτότυπον, εκτός τών τουρκι
κών, τά όποια δημοσιεύονται είς σερβικήν μετάφρασιν, γενομένην υπό τοΰ 
τουρκολόγου GliSa Elezovid.

Παρ’ δλον δμως αυτό τό πλούσιον περιεχόμενον, ό ίδιος ό Radonid 
συνησθάνετο δτι ήτο άνθρωπίνως αδύνατον νά είναι τό έργον του χωρίς 
ελλείψεις. « Μακράν από τοΰ νά σκεφθώμεν », έγραφεν είς τήν εισαγωγήν του 
(σ. XI), « δτι τό Corpus αυτό συμπεριλαμβάνει δλο τό ΰπάρχον αρχειακόν 
υλικόν περί τοΰ Σκενδέρμπεη καί τής ’Αλβανίας τοΰ ΙΕ' αίώνος, νομίζομεν 
δτι συγκεντρώνει τό κύριον τμήμα τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ, τό όποιον πρόκειται 
νά διευκολύνη σημαντικώς τήν μελέτην τής ιστορίας τής ’Αλβανίας κατά τήν 
εποχήν εκείνην ».

Λόγφ τής πολεμικής καταστάσεως ό Radonid δυστυχώς δεν φαίνεται νά 
έλαβεν εγκαίρως γνώσιν τοΰ σεβαστοΰ άριθμοΰ τών ανεκδότων εγγράφων έξ 
ιταλικών αρχείων τά όποια έχρησιμοποίησαν είς τάς έρεύνας των οί ’Ιταλοί 
ιστορικοί G. Μ. Monti1 καί A. Cutolo 1 2 3, καί τά όποια θά έπρεπε νά συμπε- 
ριληφθοΰν είς τό Corpus, μαζί μέ τήν από 8 Αύγούστου 1451 έπιστολήν 
τοΰ Σκενδέρμπεη προς τήν διοίκησιν τής Σιέννης8. Δυστυχώς δεν είμαι είς 
θέσιν νά έξακριβώσω έάν περιλαμβάνωνται εις τό έργον τοΰ Radonid τά σχε
τικά μέ τον Σκενδέρμπεην έγγραφα έκ τών αρχείων τής Βιέννης καί Νεαπό- 
λεως, τά όποια άναφέρονται είς τάς σημειώσεις τοΰ Σπ. Λάμπρου, τάς δημο- 
σιευθείσας έκ τών καταλοίπων του υπό Κ. Δυοβουνιώτου, λόγφ έλλείψεως 
άκριβοΰς περιγραφής4 *.

1 La spedizione in Puglia di Giorgio Castriota Scanderbeg, Japigia, 10 
( 1940), τεΰχ. 3.

2 Scanderbeg ( Μιλανον 1940 ).
3 Ή επιστολή αυτή έδημοσιεύθη είς τό αλβανικόν περιοδικόν Hylli i Drites, 

1941, 224-225.
4 Νέος Έλληνομνημων, 17 (1923 ), 383, καί 20 (1928 ), 8.

3 - 2 -1959
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Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι πολλά άλλα παρόμοια έγγραφα θά λανθάνουν 
εις τά διάφορα αρχεία τόσον τής Ευρώπης1, δσον καί τής Τουρκίας, αν κρί- 
νωμεν από τον σπουδαιότατου κατάλογον τιμαριωτών τής Αλβανίας με χρο
νολογίαν 1431/1432, τον όποιον άνεκάλυψε προ ετών ό Τούρκος ιστορικός 
Η. Inalcik1 2. ”Ας σημειωθή δτι εις τον κατάλογον αυτόν άναφέρεται καί 6 
πατήρ τού Σκενδέρμπεη Ίβάν Καστριώτης.

'Όσον αφορά τό δεύτερον τμήμα, εις τά βυζαντινά κείμενα πρέπει νά 
προστεθή τώρα καί τό σχετικόν μέ τον Σκενδέρμπεην χωρίον τού σπουδαιο- 
τάτου ανώνυμου χρονικού τού IT' αίώνος περί τών Τούρκων σουλτάνων, τό 
όποιον έξέδωκεν εσχάτως ό καθηγητής Γ. Θ. Ζώρας3. Ή νέα αυτή πηγή, ή 
οποία εις πολλάς περιπτώσεις συμπληρώνει τάς ειδήσεις διά τον ΙΕ' αιώνα 
τών Χαλκοκονδύλη, Δούκα, Σφραντζή καί Κριτοβούλου4, μάς δίδει μερικάς 
λεπτομέρειας περί Σκενδέρμπεη αγνώστους από άλλας πηγάς. Τό πρόβλημα 
αυτό θά εξετάσω προσεχώς εις ιδιαιτέραν μελέτην. Τήν σημασίαν τών ειδή
σεων τού χρονικού αντιλαμβάνεται κανείς, δταν άναλογισθή τάς σχετικώς 
πενιχρός πληροφορίας, τάς οποίας μάς παρέχουν περί Σκενδέρμπεη αί σύγ
χρονοι βυζαντινοί πηγαί. Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τού Κ. Παπαρρη- 
γοπούλου, ό « ήρως οΰτος τής ’Αλβανίας δεν άπέβη παρά τοΐς "Ελλησι κατά 
τους χρόνους εκείνους τοσοΰτο δημοτικός, δσον ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 
Ό Θρήνος τής Κωνσταντινουπόλεως, τού οποίου πρωταγωνιστής είναι ό Κων
σταντίνος, ελεεινολογούμενος μάλλον αληθώς ή υμνούμενος, δίς μέν επικαλεί
ται τον Πιάγκων, δστις οΰδείς άλλος είναι ή ό πολύς Γιάγκος, καί δνομάζει 
αυτόν στήλην τής Βλαχίας, ουδόλως δέ μνημονεύει τού Σκενδέρμπεϋ, καίτοι 
λαβών αφορμήν νά άναφέρη τήν ’Αλβανίαν. Έκ τών χρονογράφων παρά μέν 
τφ Δούκοι ουδόλως ιστορείται ό έκ τής ’Αλβανίας πρόμαχος, παρά δέ τ<ρ Χαλ-

1 Πρβλ. G. Valentin i, Rivista d’Albania, 4 (1943), 186 : « Non essendo 
venuto il Radonid a notizia del « Saggio di Regesto » da me pubblicato col 
P. Cordignano, che, per l’epoca dal Radonid illustrate, da notizia di 550 
document!, di questi ben 510 gli sono rimasti ignoti, dei quali 51 trattano 
direttamente di Skanderbeg ». Δυστυχώς δέν μοΰ είναι προσιτόν τό βιβλίον τών 
F. Cordignano καί G. Valentin i, Saggio di un regesto storico dell’Al- 
bania ( Σκόδρα 1937 - 1940).

2 Timariotes chretiens en Albanie au XVe siecle, d’apres un registre de 
timars ottoman, Mitteilungen des Osterreicbischen Staatsarcbiv, 4 ( 1952 ), 
118-138. Τήν τουρκιστί εργασίαν τοΰ Inalcik έπί τοϋ ίδιου θέματος, Hicri 835 
Suret-i Defter-i Sancak-i Arnavud ("Αγκυρα 1954) γνωρίζω μόνον έκ τοΰ βιβλιο
γραφικού σημειώματος τοΰ Κ. Treimer εις Siidost - Forschungen, 14 ( 1955 ), 
511-512.

3 Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Χρονικόν περί τών Τούρκων σουλτάνων ( ΆΟήναι 1958), 64-66.
4 Περί τής Ιστορικής αξίας τοϋ Χρονικού βλ. Gy. Μ ο r a ν c s i k, Byzantino- 

turcica2 ( Βερολΐνον 1957), I, 296 -299, καί Γ. Θ. Ζώρα, Χρονικόν, 307 κέξ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ’ 29
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κοκονδύλη καί τφ Φραντζή και τφ,Κριτοβοΰλφ δΓ ολίγων μόνον άναφέρεται 
καί μετά τίνος ψυχρότητος»”Ας προστεθή δτι ό Σκενδέρμπεης άναφέ- 
ρεται επίσης εις τον βίον τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νήφω- 
νος (ή" 1508), τον όποιον συνέγραψεν ό Πρώτος τοΰ 'Αγίου “Ορους 
Γαβριήλ1 2.

Μεταξύ των ιταλικών πηγών περί Σκενδέρμπεη αναφέρει ό Radonii 
(σ. 230) καί τό απόσπασμα τοΰ Spandugino, τό όποιον έδημοσίευσεν ό
C. Hop!3. Θά είναι προτιμότερον όμως διά την μελέτην τής ιστορίας τοΰ 
Σκενδέρμπεη νά χρησιμοποιήται τό κείμενον τοΰ Spandugino, τό όποιον 
εξέδωκεν ό Κ. Σάθας4, όπου εκτίθενται εκτενέστερον τά περί τοΰ Άλβανοΰ 
ήρωος. Ό Κ. Σάθας εξέδωκεν επίσης ιταλικόν κείμενον περί τών ιστορικών 
γεγονότων τής Ελλάδος κατά την περίοδον 1479-1497, προσγραφόμενον 
είς τον Βενετόν ευπατρίδην Stefano Magno, τό όποιον όμιλε! καί περί 
τών ενεργειών τοΰ υίοΰ τοΰ Σκενδέρμπεη Ίωάννου εις την ’Ιταλίαν κατά 
την εποχήν εκείνην5.

Θά έπρεπε νομίζω επίσης νά παραθέση ό Radoni0 τά κείμενα όλων τών 
σερβικών ενθυμήσεων καί τών χωρίων τών βραχέων χρονικών, τά όποια ανα
φέρουν τον Σκενδέρμπεην 6, καί όχι μόνον δυο, όπως πράττει (σ. 18). ”Αν 
καί αί πληροφορίαι τών πηγών αυτών δεν είναι πάντοτε ακριβείς, μάς βοη- 
θοΰν όμως πολλάκις νά λΰσωμεν χρονολογικά ιδίως ζητήματα.

Τέλος, άφοΰ ό Σέρβος ιστορικός περιλαμβάνει μεταξύ τών τουρκικών 
πηγών καί αποσπάσματα από τό 'Οδοιπορικόν τοΰ Τούρκου περιηγητοΰ τοΰ 
ΙΖ' αίώνος Evlija Celebi, δεν νομίζω ότι θά ήτο ά'σκοπον νά παραθέση καί 
τά σχετικά μέ τον Σκενδέρμπεην χωρία τοΰ Munadjim Baslii (1640-1702),

1 Κ. Παπαρρηγοπ ούλου, "Ιστορία τοΰ "Ελληνικού "Έθνους5 ( "Αθήναι 
1925), Ε', 293. — Είς τά διάφορα βραχέα χρονικά, τά έκδοθέντα υπό Σπ. Λάμπρου 
κ.ά., είς μάτην άνεζήτησα πληροφορίας περί Σκενδέρμπεη.

2 Via^a Sfantului Nifon, ο redac^iune greceascS ineditS, editatS, tradusS 
§i inso|;ita cu o introducere de V. Grecu ( Βουκουρέστι 1944 ), 46, 10.

3 Chroniques greco-romanes ( Βερολΐνον 1873), 315 κέξ.
4 Documents inedits relatifs a l’histoire de la Grece au moyen age 

(Παρίσι 1890), IX, 153, καί ιδίως 164- 165.
5 "Ένθ" άν., VI, 214 κέξ.
6 Lj. Stojanovid, Stari srpski zapisi i natpisi (Βελιγράδι 1902 - 1926), 

I-VI, άρ. 270, 271, 328 , 5055 , 5056 , 5197 , 5201, 9984, 9986, καί Stari srpski 
rodoslovi i letopisi (Βελιγράδι 1927 ), άρ. 264, 265, 267, 681, 751, 754, 757, 1208, 
1443 καί 1447. Βλ. καί V. C ο r ο ν i d, Jedan srpsko - slovenski rukopis sa 
Skenderbegovim pomenom, Siiicev zbornik (Ζάγκρεμπ 1929), 647 -650. "Η υπό 
τοΰ Corovic δημοσιευθεΐσα ένθυμησις δέν είναι εντελώς βέβαιον έάν άναφέρεται είς 
τον Γεώργιον Καστριώτην Σκενδέρμπεην ή τόν Σκενδέρμπεην Crnojevid, ό οποίος 
εζησε κατά τά τέλη τοΰ ΙΕ' καί τάς άρχάς τοΰ IT' αίώνος.
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αν καί, ως φαίνεται εκ τής ρωσικής περιλήψεως τοϋ I. S. Jastrebov, πρό
κειται σχεδόν περ'ι απλής έπαναλήψεως των λεχθεντων υπό των Αέΐο- PaSa- 
zade και Saad - ed - Din *.

Είναι πράγματι λυπηρόν ότι το εργον αυτό τοϋ Radonid, τοΰ οποίου 
την μνημειώδη αξίαν ουδόλως επιθυμούν νά μειώσουν αί μικραί μου προσ- 
θήκαι, παρέμεινεν άγνωστον εις τον ’Αλβανόν κληρικόν και λόγιον F. S. 
Noli, ό όποιος έδημοσίευσε μεταπολεμικώς μονογραφίαν είς την αγγλικήν 
περί τοϋ Σκενδέρμπεη 1 2.

Τό νεον εργον τοΰ Noli είναι κατά βάσιν έπεξειργασμένη εκδοσις τής 
παλαιάς του βιογραφίας τοϋ Σκενδέρμπεη3, μέ πολύ περισσοτέρας όμως επι
στημονικός αξιώσεις. Δυστυχώς όμως δεν επιτυγχάνει τελείως τον σκοπόν 
του. Κατά πρώτον λόγον, εκτός από τό Corpus τοϋ Radonid, αγνοεί καί τό 
σπουδαιον αρχειακόν υλικόν τό όποιον έφεραν εις φώς αί ερευναι τών ’Ιτα
λών ιστορικών G. Μ. Monti καί A. Cutolo4. Κατά δεύτερον λόγον, δεν φαί
νεται νά έ'χη γνώσιν τών πορισμάτων νεωτέρων ερευνών περί Σκενδέρμπεη, 
αί όποΐαι έδημοσιεύθησαν μετά την εκδοσιν τοΰ βιβλίου τοΰ A. Gegaj, 
D’Albanie et l’invasion turque au XVe siecle (Λουβαίν - Παρίσι 1937), 
τό όποιον χρησιμοποιεί εκτενώς καί τοΰ οποίου τά σφάλματα επαναλαμβά
νει, διότι δεν έγνιόριζε την διεξοδικήν βιβλιοκρισίαν τοΰ Ρουμάνου ιστορι
κού Fr. Pall5. Έάν,|γνώριζε τήν άξιολογωτάτην αυτήν βιβλιοκρισίαν, καθώς 
καί τάς εξαίρετους άλλας μελετάς περί Σκενδέρμπεη τοΰ Fr. Pall6, θά 
άπέφευγε σημαντικόν αριθμόν άνακριβειών, τάς οποίας περιέχει τό βιβλίον

1 I. S. Jastrebov, Stara Serbija i Albanija, Spomenik Srpske Kralj. 
Akademije, 41 ( 1904 ), 246 κέξ.

2 George Castrioti Scanderbeg, 1405 - 1468 (Νέα ‘Υόρκη [ 1947] ). Τό 1950, 
ώς πληροφορούμαι, έκυκλοφόρησε καί είς τήν αλβανικήν υπό τόν τίτλον Historia e 
Gjergj Kastriotit Skenderbeut, Kryezot i Asberise.

3 Historia e Skenderbeut (Gjerq Kastriot), Mbretit te Sbqiperise, 1412- 
1468 ( Βοστώνη 1921 ). Μετεφράσθη Ιταλιστί ύπό F. Argondizza υπό τόν 
τίτλον Storia di Scanderbeg (Giorgio Castriota), Re d’Albania, 1412-1468 
( Ρώμη 1924 ).

4 Βλ. ανωτέρω, σελ. 448, σημ. 1 καί 2.
5 Une nouvelle histoire de Scanderbeg (Remarque sur le livre de M. 

Gegaj), Revue bistorique du Sud-Est Europeen, 14 (1937), 293-306.
6 Ees relations entre la Hongrie et Scanderbeg, Revue bistorique du 

Sud-Est Europeen, 10 (1933) 119- 141' Marino Barlezio, uno storico umanista, 
Melanges d’histoire generale, 2 ( 1938 ) 135-318' καί Die Geschicbte Skander- 
begs im Lichte der neuern Forscbung, Leipziger Vierteljahrschrift fur Siid- 
osteuropa, 6 ( 1942 ) 85 - 98. Είς τήν βιβλιογραφίαν του αναφέρει ό Noli (σ. 176 ) 
τάς δύο πρώτας μελετάς τοϋ Pall, αλλά ούδεμία ενδειξις υπάρχει είς τό κείμενον 
δτι τάς έμελέτησε.
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452 Γεωργίου Χρ. Σοΰλη

του. Ευκόλως δΰναται νά τάς έλέγξη κανείς με τά πορίσματα των μελετών 
τοΰ Pall, τά όποια δίδονται εν περιλήψει εις την τελευταίαν του μελέτην, 
δι’ αυτόν δέ τον λόγον θεωρώ περιττόν νά τάς απαριθμήσω δλας εδώ. Θά 
ήθελα νά περιορισθώ μόνον εις ωρισμένα σημεία, τά όποια έχουν γενικωτέ- 
ραν σημασίαν.

Ό Noli ακολουθών τό παράδειγμα τοΰ Gegaj χρησιμοποιεί τον Anti- 
barensis ως άξιόπιστον πηγήν. Κατά την γνώμην μου, όποιος έ'χει μελε
τήσει έπισταμένως τά επιχειρήματα τών Fr. Babinger 1 και Κ. Ohly1 2, 
ως και τάς επιπροσθέτους παρατηρήσεις τοΰ Fr. Pall 3, ευκόλως πείθεται ότι 
τό κείμενον τής βιογραφίας τοΰ Σκενδέρμπεη υπό τοΰ άνωνΰμου Antiba- 
rensis, τής οποίας ισχυρίζεται ότι άνεΰρε μοναδικόν άντίτυπον, τυπωθέν τό 
1480, ό ’Ιταλός ιστορικός τοΰ ΙΗ' αιώνος Giammaria Biemmi, ό όποιος 
και έκτενώς την έχρησιμοποίησεν εις την ϊδικήν του Historia di Giorgio 
Castriota, detto Stander - Begh, δεν είναι παρά έργον αΰτοΰ τοΰ ίδιου 
τοΰ Biemmi, γνωστοΰ άλλωστε πλαστογράφου. Δεν νομίζω όμως ότι ό Ba
binger, ό όποιος δεν αναγνωρίζει σχεδόν καμμίαν αξίαν εις την ιστορίαν 
τοΰ Biemmi ως ιστορικήν πηγήν, εχει απόλυτον δίκαιον. Προτοΰ γίνη μία 
κριτική άξιολόγησις τοΰ έ'ργου αΰτοΰ τοΰ Ίταλοΰ ίστορικοΰ, παρομοία μέ 
τήν εργασίαν τοΰ Fr. Pall περί τής ιστορίας τοΰ Barletius καί τών πηγών 
της, και βεβαιωθώμεν ότι ό Biemmi δεν ήντλησε τυχόν πληροφορίας από 
άγνωστους εις ήμάς σήμερον πηγάς, είναι πρόωρον νά |ζχηματίσωμεν τοιαΰ- 
την γνώμην.

"Οσον αφορά τήν σύντομον βιογραφίαν τοΰ Σκενδέρμπεη, ή οποία απο
δίδεται υπό τοΰ Noli καί τών προηγηθέντων αΰτοΰ ερευνητών εις τον σύν
τροφον τοΰ Άλβανοΰ ήρωος Franco, θά ήθελα νά σημειώσω ότι αί έ'ρευναι 
τοΰ Pall4 5 έχουν αποδείξει, νομίζω, ότι τό έργον αΰτό ήτο αδύνατον νά έγράφη 
υπό τοΰ Franco, διά τοΰτο δέ εΰλόγως τό αναφέρει ως Pseudo - Franco.

’Ιδιαιτέραν προσπάθειαν έκαμεν ό Noli νά διασαφήνισή τήν ιστορίαν 
τών νεανικών χρόνων τοΰ βίου τοΰ Σκενδέρμπεη, τήν οποίαν καλΰπτει πολύ 
σκότος. Ή θεωρία του όμως ότι ό Σκενδέρμπεης οΰδέποτε έζησεν ως νέος 
εις τήν αΰλήν τοΰ Σουλτάνου Μουράτ Β', όπου είχε παραδοθή ως όμηρος, 
όπως μάς πληροφοροΰν ό Barletius καί οι άλλοι σύγχρονοι βιογράφοι, δεν 
μάς πείθει. "Οπως όρθώς παρατηροΰν ό A. Buda6 καί ή Ν. A. Cistja-

1 Die Griindung von Elbasan, Mitteilungen des Seminars fiir Orientalische 
Spraehen zu Berlin, Zweite abteilung, 34 (1931 ), 94- 103, καί Ein erdicbtetes 
Werk iiber Skanderbeg, Forschungen und Fortschritte, 1934, άρ. 11, a. 141.

2 Ein gefalschte Ratdoltinkunabel, Gutenberg Jahrbuch, 1933, 53 - 61.
3 Marino Barlezio, 201, σημ. 1.
4 Ένθ·’ άν., 231 κέξ.
5 Fytura Skenderbeut ne driten e studiemeve te reja, Buletin i Institutit
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kova1, τά επιχειρήματα τοΰ Noli δεν δύνανται νά άκυρώσουν τήν μαρτυρίαν 
πλήθους πηγών, τάς οποίας απαριθμούν, κα'ι αί δποιαι ρητώς αναφέρουν 
τήν παρουσίαν τού Σκενδέρμπεη εις τήν αυλήν τοΰ Μουράτ Β'. Εις τάς 
πηγάς αΰτάς θά πρέπη νά προστεθή τώρα κα'ι τό Χρονικόν περί τών 
Τούρκων σουλτάνων, τό όποιον μάς πληροφορεί ( σ. 65, 6 -10) ότι « είχε 
[ό Ίβάν Καστριώτης] και έναν υιόν άνδρειωμένον και τον έλεχασι Γεώργη, 
κα'ι τούς έπήρε κοντά του ό σουλτάν Μουράτης κα'ι έπήρε τήν άφεντία τους 
καί τήν ώρισε... Καί τον είχε [τον Σκενδέρμπεην ] εις τά βασίλεια καί εκαμέ 
τον Τούρκο καί τον έλεγαν Σκεντέρη ».

Ή απορία τοΰ Noli ότι, αφού ό Σκενδέρμπεης έγεννήθη κατά πάσαν 
πιθανότητα τό 1403 καί ό Μουράτ Β' άνήλθεν εις τον θρόνον τό 1421, 
ήτο αδύνατον νά ήτο εννέα ετών όταν προσελήφθη εις τήν σουλτανικήν αυλήν, 
όπως μάς πληροφορεί ό Barletius, λύεται, εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν πληρο
φορίαν τοΰ συγχρόνου του ’Ιταλού ιστορικού Giovanni Pontano8, ό όποιος 
αναφέρει ότι, όταν ό Σκενδέρμπεης παρεδόθη εις τον Σουλτάνον, δεν ήτο 
μικρόν παιδί, αλλά νεανίας ( adolescens).

Τέλος ή έπανάληψις τών παλαιών ανακριβείων περί τών σχέσεων μεταξύ 
τού Σκενδέρμπεη καί τοΰ Ούγγρου βασιλέως Βλαδισλάβου, καθώς καί τής 
γνώμης ότι ό Σκενδέρμπεης προσέδραμεν εις βοήθειαν τοΰ Ούνιάδου κατά 
τήν εκστρατείαν τοΰ 1444, δεν δικαιολογείται μετά τήν άπόδειξιν τής πλα- 
στότητος τής γνωστής αλληλογραφίας μεταξύ τών δύο ήγετών* 1 2 3. Επίσης ό 
Pall4 έχει αποδείξει, επί τή βάσει εγγράφων έκ τών αρχείων Βενετίας καί 
Ραγούζης, ότι ή πρώτη εκστρατεία, τήν οποίαν άνέλαβε προσωπικώς ό Μου
ράτ Β' εναντίον τοΰ Σκενδέρμπεη, έλαβε χώραν τήν άνοιξιν ή τό καλοκαίρι 
τοΰ 1448, καί όχι τό 1449, όπως πιστεύει ό Noli (σ. 43). Τό Χρονικόν περί 
τών Τούρκων σουλτάνων (σ. 65, 26-27) μάς επιτρέπει τώρα νά καθορίσω- 
μεν ακριβώς πλέον τήν χρονολογίαν τού γεγονότος αυτού: « τό καλοκαίρι 
[1448] ετοίμασε τά φουσσάτα του καί έσηκώθη άτός του [= Μουράτ Β'] 
καί εδιάβη καταπάνω τού Γεωργίου [Σκενδέρμπεη]».

te Shkencavet, 1951, τεϋχ. 3-4, 139 κέξ., καί Bor’ba albanskogo naroda pod 
voditel’strom Skanderbega protiv turecskih zavoevatelej, είς N. N. Rozov 
καί N. A. tistjakova, Povest’ o Skanderbege ( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957 ), 
70. Τήν πρώτην μελέτην τοΰ Buda γνωρίζω μόνον εκ τής εκτενούς γερμανικής περι- 
λήψεως τοΰ Willy Steltner, Zur Geschichtsbild des albanischen Natio- 
nalhelden Georg Kastriota Skanderbeg, Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, 
4 (1956), 1039 κέξ.

1 N. N. Rozov καί N. A. Cistjakova, Povest’ o Skanderbege 
( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957), 167.

2 De bello neapolitano ( Νεάπολις 1509), II, φ. 24.
3 F r. Pall, Les relations, 124.
4 Une nouvelle histoire, 301.
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Γενικώς ή νέα εργασία τοϋ Noli δεν δΰναται νά θεωρηθή ώς αξιόλογος 
συμβολή εις τήν μελέτην τής ιστορίας τοΰ Σκενδέρμπεη. Είναι αληθές δτι, εν 
συγκρίσει με τήν βιογραφίαν τήν οποίαν έξέδωκε τό 1921, τό νέον του έ'ργον 
έχει έπιστημονικώτερον χαρακτήρα, αλλά, δπως άλλωστε και τό βιβλίον τοϋ 
Gegaj, δεν είναι άπηλλαγμένον τής τάσεως προς έξιδανίκευσιν τοϋ ’Αλβανού 
ήρωος και των αγώνων του. Δεν ήκολούθησε δυστυχώς δ Noli τήν αϋστηράν 
κριτικήν μέθοδον τών Ρουμάνων ιστορικών C. Marinescu 1 καί Fr. Pall1 2, 
που είναι ή μόνη οδός, ή οποία δυναται νά μάς όδηγήση εις τήν άποκατά- 
στασιν τής ιστορικής αλήθειας.

Κατά τά τελευταία έτη παρατηρεϊται εις τήν ’Αλβανίαν ζωηρόν ενδια
φέρον περ'ι τοϋ Σκενδέρμπεη. Εις τό Δελτίον τοϋ Έπιστημονικοΰ ’Ινστιτού
τού τών Τιράνων (Buletin i Institutit te Shkencavet) έδημοσιεϋθησαν 
μελέται σχετικά! με τον Σκενδέρμπεην υπό A. Buda, Η. Ceka, και Gj. 
Komnino3, καί, καθώς πληροφοροϋμαι, προπαρασκευάζουν μίαν νέαν ιστο
ρίαν αΰτοϋ 4. *0 Σκενδέρμπεης ως θέμα εις τήν ευρωπαϊκήν φιλολογίαν έχει 
μελετηθή, ό'χι δμως εξαντλητικώς, υπό Β. Β. Ashcom 5 6, δ δέ Ν. Ν. Rozov0 
έμελέτησε τό ’ίδιον ζήτημα εις τήν φιλολογίαν τών σλαβικών λαών.

’Εδώ πρέπει νά αναφέρω κα! τήν ογκώδη μονογραφίαν τοϋ Fr. Babinger 
περί Μωάμεθ Β', δπου μέ πολύ κριτικόν πνεύμα εξετάζει τάς σχέσεις τοϋ 
Τούρκου σουλτάνου μέ τον Σκενδέρμπεην. Μόνον εις τό εξής χωρίον πρέπει, 
νομίζω, νά διαφωνήση κανείς μέ τον σοφόν τουρκολόγον : « Noch ehe der 
Winter 1444 zu Ende ging, hatte er [ 6 Σκενδέρμπεης ] den Osmanen mit 
etwa 12000 Mann alles Rand von der Vijossa bis zum Golf von Arta 
entrissen. Rasch wurden mit dem Ungarnkonig Wladislaw Verbin- 
dungen angeknupft und im Sommer 1444 im venedischen Alessio (Obe- 
ralbanien) ein festes Kriegsbiindnis aller albanischen und serbischen 
Hauptlinge an der Adriakiiste vom siidlichen Epirus bis zur bosnischen

1 Alphonse V, roi d’Aragon et des Naples, et rAlbanie de Scanderbeg, 
Melanges de l’Rcole Roumaine en France, 1 (1923), 1 - 135.

2 Βλ. άνωτέρω, σελ. 451, σημ. 5 καί 6.
3 Βλ. τό άρίίρον τοΰ Γερμανού άλβανολόγου Max Rambert z, Das 

Wissenscbaftliche Institut in Tirana, Siidost - Forschungen, 16 ( 1957 ), 169.
4 Βλ. I. A1 i b a 1 i, Istoriieskaja nauka v Albanii, Voprosy istorii, 1955, 

τεϋχ. 8, 233 -234.
5 Notes on the development of the Scanderbeg theme, Comparative 

Literature, 5 (1953), 16 -29.
6 Povest’ o narodnom geroe Albanii v drevnerusskoj pis’mennosti, Iz- 

vestija Akademii Nauk SSSR. Otd. literatury i jazyka, 13 ( 1953 ), τεΰχ. 6, 
497 - 509.
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Grenze geschlossen » *. "Οσον γνωρίζω, ουδέποτε άναφέρεται εις τάς πηγάς 
δτι δ Σκενδέρμπεης άπέσπασεν από τούς Τούρκους ολόκληρον την περιοχήν 
τής Ηπείρου μέχρι τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου. Επίσης, ως άνέφερα ανω
τέρω, ή ύπάρχουσα αλληλογραφία μεταξύ Σκενδέρμπεη κα'ι Βλαδισλάβου άπε- 
δείχθη πλαστή, και ως έκ τούτου ή πληροφορία τοϋ Babinger σχετικώς με 
τάς σχέσεις τών δύο ηγετών δεν αληθεύει. Τέλος δεν είναι αληθές επίσης 
δτι ή νότιος "Ηπειρος αντεπροσωπεύετο εις την σύσκεψιν τοϋ ’Αλεσιού, ή 
οποία φαίνεται να έ'λαβε χώραν τον Μάρτιον καί δχι το καλοκαίρι τοϋ 1444.

Χάριν βιβλιογραφικής πληρότητος πρέπει να μνημονεύση κανείς τήν 
μελέτην τών Ρώσων ιστορικών Ν. D. Smirnova καί I. G. Senkevid περί 
τοϋ άγώνος τών ’Αλβανών κατά τών Τούρκων κατά τον ΙΕ' αιώνα1 2, τήν 
εκτενή βιβλιογραφικήν έπισκόπησιν τοϋ W. Steltner3, καθώς καί τήν διδα
κτορικήν διατριβήν τοϋ Ε. Β. Veselago περί τοϋ Χαλκοκονδύλη ως πηγής 
διά τήν ιστορίαν τής μεσαιωνικής ’Αλβανίας 4.

’Εσχάτως έδημοσιεύθη εις τάς εκδόσεις τής Σοβιετικής ’Ακαδημίας τών 
Επιστημών ένα πολύ ενδιαφέρον παλαιορρωσικόν κείμενον περί τοϋ Σκενδέρ
μπεη. Πρόκειται περί τής έκδόσεως υπό τών Ρώσων ερευνητών Ν. Ν. Rozov 
καί Ν. A. Cistjakova μιας διηγήσεως περί Σκενδέρμπεη, έργου τών αρχών 
τοϋ ΙΖ' α’ιώνος5. Τό δλον έργον συνίσταται έκ δύο τμημάτων. Τό πρώτον 
άποτελεΐται από τό κείμενον τής παλαιορρωσικής διηγήσεως, τό δε δεύτερον 
από πέντε επίμετρα. Τό πρώτον έπίμετρον, γραφέν υπό τοϋ Άλβανοϋ ιστο
ρικού A. Buda, φέρει τον τίτλον « Ό άγων τοϋ αλβανικού λαού υπό τήν ηγε
σίαν τοϋ Σκενδέρμπεη κατά τών Τούρκων κατακτητών ». Πρόκειται περί μιας 
γενικής έπισκοπήσεως, εις τήν οποίαν δμως δίδεται υπερβολική έμφασις εις τάς 
κοινωνικάς καί οικονομικός συνθήκας εις τήν ’Αλβανίαν κατά τον ΙΕ' αιώνα. 
Φαίνεται δμως δτι δ συγγραφεύς γνωρίζει μερικός από τάς μελέτας τοϋ Pall, 
καί ως έκ τούτου δεν χρησιμοποιεί ώς πηγάς ούτε τον Antibarensis ούτε τον

1 Fr, Babinger, Mehmed der Eroberer ttnd seine Zeit ( Μονάχον 
[ 1953 ] ), 56.

2 Osvobotitel’naja bor’ba albanskogo naroda protiv tureckih porabotitelej 
ν XV veke, Voprosy istorii, 1953, τεϋχ. 12, 80 -97.

3 Zur Geschicbtsbild des albanischen Nationalhelden Georg Kastriota 
genannt Skanderbeg, Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 4 ( 1956 ), 1033- 
1044.

4 Βλ. περίληψιν τής ανεκδότου αυτής διατριβής, φερούσης τόν τίτλον Vizantijskij 
istorik XV ν. Laonik Halkokondil kak istoinik po istorii srednevekovo] 
Albanii, εις Vizantijskij Vremennik, 14 ( 1958), 368-369.

5 Povest1 o Skanderbege, izd. podgotovili Ν. N. Rozov, N. A. 
Cistjakova ( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957 ).
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456 Γεωργίου Χρ. Σούλη

Biemmi. Άπό την άλλην πλευράν δμως κάμνει χρήσιν διά πρώτην φοράν των 
σχετικών με τον Σκενδέρμπεην ειδήσεων τοΰ Τοΰρκου ιστορικού τοϋ ΙΕ' 
αϊώνος Dursun Beg.

Εις την μελέτην τοϋ Buda δυο σημεία χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής. 
Τό πρώτον είναι ή άπόρριψις τής γνώμης τοΰ Noli δτι δ Σκενδέρμπεης ουδέ
ποτε έζησεν εις την σουλτανικήν αυλήν, περί τής οποίας ώμίλησα ανωτέρω. 
Τό δεύτερον σχετίζεται μέ τό σκοτεινόν ζήτημα τών συνθηκών υπό τάς οποίας 
επέστρεψεν 6 Σκενδέρμπεης εις την ’Αλβανίαν καί ήρχισε τον αγώνα του 
κατά τών Τούρκων. Ό Buda κλίνει υπέρ τής θεωρίας δτι 6 Σκενδέρμπεης 
άπεστάλη εις την ’Αλβανίαν ύπό τοΰ Σουλτάνου μετά τόν θάνατον τοΰ Ίβάν 
Καστριώτου διά νά διαδεχθή τό πατρικόν τιμάριον, οπότε, ένθαρρυνθείς άπό 
την ήτταν τών Τούρκων παρά την Νίσσαν τό 1443, επανεστάτησεν εναντίον 
των. Ή άποψις αυτή νομίζω είναι ή πιθανωτέρα δλων καί ένισχύεται τώρα 
καί άπό τάς ειδήσεις τοΰ Χρονικού περί τών Τούρκων σουλτάνων (σ. 65, 
10-15). Τό δλον δμως ζήτημα χρήζει περαιτέρω έρεΰνης. ’Ιδίως πρέπει νά 
έξετασθή ή άποψις τοΰ Η. Inalcik δτι δ άγων τοΰ Σκενδέρμπεη κατά μέγαν 
βαθμόν δεν ήτο παρά προϊόν τοΰ άνταγωνισμοΰ μεταξύ τοΰ Σουλτάνου καί 
τών μεγάλων τιμαριωτών εις την ’Αλβανίαν κατά τόν ΙΕ' αιώνα1.

Τό δεύτερον έπίμετρον άποτελεί ή μελέτη τοΰ Ν. Ν. Rozov περί τών 
πηγών τής παλαιορρωσικής διηγήσεως. Ή μελέτη αυτή είναι σημαντική καί 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 'Ως γνωστόν, ή μορφή τοΰ Σκενδέρμπεη διετη- 
ρήθη ζωντανή εις τά λαϊκά τραγούδια και τούς θρύλους τών νοτίων Σλάβων. 
’Από τήν λαϊκήν αυτήν πηγήν, καθώς καί άπό τά έργα τοΰ Barletius καί 
τών άλλων συγχρόνων βιογράφων τοΰ Σκενδέρμπεη, ήντλησε τάς πληροφο
ρίας του δ άνώνυμος συγγραφεύς τής παλαιοσερβικής διηγήσεως περί τοΰ 
’Αλβανού ήρωος, ή δποία ήλθεν εΐς φώς τόν παρελθόντα αίώνα· Ή διήγησις 
αυτή φαίνεται δτι έκυκλοφόρησεν ευρέως μεταξύ τών Σλάβων. ’Επίσης δ βίος 
καί οί άγώνες τοΰ Σκενδέρμπεη έγιναν γνωστοί εις τούς Σλάβους καί άπό τόν 
Πολωνόν συγγραφέα τοΰ Ιί' αίώνος Μ. Bielski, δ δποΐος εις τήν Παγκό
σμιον Ιστορίαν του (Kronika, tho jest historia 3wiata), δημοσιευθεΐσαν 
εις τήν Κρακοβίαν τό 1564, άφιέρωσεν όλόκληρον κεφάλαιον εις τόν Σκεν- 
δέρμπεην, χρησιμοποιών ως πηγάς τόν Barletius καί τούς συγχρόνους του 
βιογράφους, καθώς καί τήν σερβικήν διήγησιν. Τό βιβλίον τοΰ Bielski ήσκησε 
μεγάλην έπίδρασιν είς τήν ρωσικήν ιδίως φιλολογίαν. Δι’ αυτό δεν είναι 
περίεργον δτι άπετέλεσε βασικήν πηγήν διά τά περί Σκενδέρμπεη είς ρωσικάς 
χρονογραφίας τοΰ ΙΖ' αίώνος, καθώς καί διά τήν παλαιορρωσικήν διήγησιν, 
ή δποία δμως περιέχει καί στοιχεία άπό άλλας άνεξαρτήτους πηγάς. Είναι

1 Η. Inalcik, Thnariotes, 128-129. Ό Inalcik εχει γράψει καί τό περί 
Σκενδέρμπεη άρθρον είς τήν Islam Ansiklopedisi, έν λ. Iskenderbey.
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Σύμμεικτα 457

μόνον κρίμα ότι ό Rozov δεν εΐχεν ύπ’ όψιν του τάς μελετάς τοϋ Pall, οπότε 
θά απέφευγε να έπαναλάβη μερικός έσφαλμένας γνώμας περί Antibarensis, 
Barletius, Franco καί Biemmi.

Το τρίτον και τέταρτον έπίμετρον περιλαμβάνουν περιγραφήν τών εννέα 
γνωστών χειρογράφων τής διηγήσεως μετά των κυριωτέρων παραλλαγών υπό 
Ν. Ν. Rozov. To δε τελευταΐον έπίμετρον άποτελεΐται από πλούσιον σχο
λιασμόν τοϋ περιεχομένου τής διηγήσεως υπό τής Ν. A. Cistjakova. Ή 
συγγραφεϋς τών σχολίων φαίνεται νά είναι καλά κατατοπισμένη εις τά διά
φορα προβλήματα τοϋ θέματός της κα'ι κάμνει χρήσιν τής συλλογής τών εγγρά
φων τοϋ Radonii. Έπιφΰλαξιν μόνον δϋναται νά έχη κάνεις διά τή συχνήν 
χρήσιν τοϋ Biemmi, τον όποιον δεν φαίνεται νά θεωρή ύποπτον πηγήν. Εις 
τρεις περιπτώσεις θά ήθελα νά κάμω παρατηρήσεις εις τά σχόλια τής 
Cistjakova: α) Έσφαλμένως γράφει (σ. 166) ότι «’Ήπειρος καλείται 
περιοχή τής κεντρικής ’Αλβανίας», β) Περαιτέρω συζητοΰσα τό ζήτημα τοϋ 
άριθμοϋ τών τέκνων τοϋ Ίβάν Καστριώτου γράφει ( σ. 172 ) ότι « 6 δεύτερος 
υιός Repoi-i άπέθανεν εις μίαν μονήν τής βορείου ’Αλβανίας ». 'Ως γνωστόν, 
ό αδελφός αυτός τοϋ Σκενδέρμπεη άπέθανεν εις τήν Μονήν Χιλανδαρίου εις 
τό “Αγιον "Ορος, όπου εύρίσκεται ακόμη σήμερον ενεπίγραφος πλάξ έκ τοϋ 
τάφου του φέρουσα τήν χρονολογίαν 1431 k γ) Τέλος άναφέρουσα (σ. 181 - 
182) τάς σχέσεις μεταξύ Σκενδέρμπεη καί τοϋ Ούγγρου βασιλέως Βλαδισλά- 
βου, παραπέμπει εις τήν αλληλογραφίαν των ώς πηγήν, ένφ πρόκειται περί 
πλαστών επιστολών, ώς άνέφερα ανωτέρω. Εις τό τέλος τοϋ όλου έργου παρα
τίθεται πίναξ δύσκολων λέξεων τοϋ κειμένου τής διηγήσεως.

Μετά τήν γενικήν αυτήν έπισκόπησιν τών δημοσιευμάτων περί Σκεν
δέρμπεη, από τής έμφανίσεως κατά τό 1942 τής σπουδαιοτάτης συλλογής 
άρχειακοϋ ύλικοϋ τοϋ εσχάτως άποθανόντος Σέρβου ϊστορικοϋ J. Rado- 
ηίέ καί έντεϋθεν, είναι φανερόν ότι στερούμεθα ακόμη μιας ιστορίας τοϋ 
Άλβανοϋ ήρωος, ή οποία θά κάμη χρήσιν όλου τοϋ γνωστοϋ άρχειακοϋ ύλι- 
κοϋ καί θά διαχωρίση τον θρΰλον άπό τήν ιστορικήν πραγματικότητα, άκο- 
λουθοΰσα τον δρόμον τον όποιον έχάραξαν αί μελέται τών Ρουμάνων ιστορι
κών C. Marinescu καί Fr. Pall. Ή διαπίστωσις τοϋ Pall « dass uns eine 
wirklich kritische Rebensgeschichte Skanderbegs — und sei es auch 
nur in allgemein zusammenbassenden Rinien — bis heute feret » 1 2 διατη
ρεί όλην της τήν έπικαιρότητα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

1 Βλ. V. Petkovid, « Arbanski pirg » u Hilandaru, Arhiv za arbansku 
starinu, jezik i etnologiju, 1 ( 1923 ), 196 -197.

2 F r. Pall, Die Geschichte Skanderbegs, 96.
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