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Franz Β ab in ger, Maometto il conquistatore e il suo tempo, 1957.
Giulio Einaudi editore, 8°, oa. 795 (-{-3) -f- πίν.

Κατά τό λήξαν έτος είδε το φως ή Ιταλική μετάφρασις τοϋ μνημειώ
δους έργου τοΰ έν Μονάχψ τουρκολόγου καθηγητοΰ, επιτίμου δ’ εταίρου 
ημών κ. F. Babinger περί τοΰ Μωάμεθ τοΰ κατακτητοϋ καί τής εποχής 
του. Έπεται μεν αΰτη τοΰ γερμανικού κειμένου ( 1953) καί τής γαλλικής 
μεταφράσεως, προηγείται δε αναμενόμενης ισπανικής. Χαρακτηριστικόν είναι 
δ'τι αί γενόμεναι ως άνω εκδόσεις είτε έξηντλήθησαν είτε πλησιάζουν να 
εξαντληθούν. Τόσον είναι τό ενδιαφέρον δπερ έκίνησε τό βιβλίον τούτο 
διεθνώς.

Ό καθηγ. Bab. γνωρίζει όχι μόνον τάς τουρκικός καί ελληνικός πηγάς, 
αλλά καί εμελέτησεν εκ πρώτης χειρός τό ιταλικά κ.ά. δυτικά αρχεία, σπου
δαιότατα διά την έρευναν τού θέματός του. Κατόπιν δε πολίιών μονογρα
φιών κατέληξεν εις τήν άρθρωσιν τού μετά χεΐρας βιβλίου, τό όποιον απο
τελεί μόνον τό πρώτον τόμον τού δλου έργου, αφού εις τον δεύτερον (τον 
όποιον ό συγγραφεύς σκοπεύει νά δώση μόνον ως συμπλήρωμα τής γερμα
νικής εκδόσεως) θά συμπεριληφθούν αί πηγαί, ή βιβλιογραφία καί ή τεκμη- 
ρίωσις τών μαρτυριών τού πρώτου. Πάσα μετάφρασις εις τήν ουσίαν αποτε
λεί νέαν έκδοσιν τοΰ έργου, αφού ό συγγρ. έχει τήν ευκαιρίαν τά άναθεωρή 
τό προηγούμενων κείμενον καί νά προσθετή δ,τι ή σοφή του πείρα καί αί 
δεύτεραι σκέψεις καί ή έρευνα τού επιβάλλουν.

Ή μορφή καί τό έργον τοΰ μοιραίου διά τό Έλλην. ’Έθνος σουλτά
νου Μωάμεθ Β' (1430-1481, βασιλεύσαντος από τού 1450 καί εις ήλικίαν 
μόλις 23 ετών καταλαβόντος τήν Κωνσταντινούπολή ! ) δεν είναι τυχαία. 
"Εβδομος ήγεμών έκ τών Όσμανλιδών, ό μεγαλύτερος τών Μουσουλμάνων 
ήγεμόνων τοΰ Μεσαιώνος, άποκληθείς υπό τοΰ λαού του Fatih (κατακτη- 
τής), υπήρξε, λόγιο τής δράσεώς του, καί ό στενότερον συνδεόμενος προς 
τάς τύχας τής Δύσεως. Διότι δεν έπέπρωτο απλώς νά καταλάβη τήν βασι
λεύουσαν, νά καταβάλη τον Ελληνισμόν τοΰ Μορέως καί νά διαλύση τήν 
αυτοκρατορίαν τής Τραπεζοΰντος. Κατά τά επόμενα τής άλώσεως έτη διαδο
χικούς κατέκτησε τάς ΰπολοιπομένας γειτονικός αποικίας τής Κριμαίας, μέρος 
τής ’Αλβανίας, τήν Σερβίαν, τήν Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην, επολιόρκει τήν 
Ρόδον καί είσήλαυνεν εις τήν Ουγγαρίαν καί διαπερών τήν Άδριατικήν 
επάτει επί τής ’Ιταλικής Χερσονήσου. ’Επί τριάκοντα έτη ύπήρξεν ό φόβος 
καί ή φροντίς τών παπών καί τών δυτικών ήγεμόνων, τών αύτοκρατόρων 
καί τών δημοκρατιών. Αυτός είναι ό δημιουργός τοΰ αχανούς οθωμανικού 
κράτους, από τής Μαύρης Θαλάσσης μέχρι τής Άδριατικής καί από τοΰ 
Αιγαίου μέχρι τοΰ Δουνάβεως, διοργανωτής δυνάμεως ή οποία έπέζησε μέχρι
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τοΰ παρελθόντος αΐώνος. Οΰτε ό ήμερος πατήρ του οΰτε ή αγνοουμένη κατά 
τά άλλα ταπεινή Χριστιανή μήτηρ του φαίνεται να έχουν συγγένειαν μέ τον 
άγριον καί δεσποτικόν και φιλόδοξον χαρακτήρα του, δεσπότου τής Ανατο
λής φιλοδοξούντος νά έπαναλάβη τά κατορθώματα τοΰ Μ. Αλεξάνδρου. 
Ψυχρός πολιτικός υπολογιστής, κατά βάθος θρησκευτικός αδιάφορος, μέ 
ενδιαφέροντα διά τάς τέχνας, τά γράμματα καί τάς έπιστήμας, δεν είχε την 
τύχην νά διασωθή οΰτε μία γραμμή αΰτόγραφος ϊδική του. Ή εποχή του 
είναι εποχή καταπτώσεως καί αδυναμίας διά τήν Δΰσιν, διηρημένην μεταξύ 
της, έρίζουσαν καί άσχολουμένην μέ δολοπλοκίας. Ή απειλή έξ Ανατολής 
έπεσεν επί τής Ευρώπης ώς βαρεία σκιά, ενώ αί χριστιανικοί δυνάμεις τής 
Ουγγαρίας καί τής ’Ιταλίας έχρειάσθη ν’ αναπτύξουν πάσαν δυνατήν προσ
πάθειαν διά νά τοΰ εμποδίσουν τήν στερέωσιν εις τήν καρδίαν τής Μεσευ- 
ρώπης καί εις τήν ’Ιταλικήν Χερσόνησον. Ό πρόωρος θάνατός του άπήλλαξε 
τήν Δΰσιν από τήν προδιαγραφομένην μοίραν της καί ήλλαξε τον ροΰν τής 
'Ιστορίας. Ή ιστορία αυτή έγράφη από συγχρόνους (τούς τέσσαρας κυρίως 
συγγραφείς τής 'Αλώσεως, τούς "Ελληνας Δούκαν, Κριτόβουλον, Σφραντζήν 
καί Χαλκοκονδύλην), από τούς Τούρκους μάλιστα πολύ ολίγον συγκεκρι
μένα, καί ΰπεμνηματίσθη από τούς Ευρωπαίους σχολιαστάς τής εποχής. Τά 
διπλωματικά μνημεία εις τά δυτικά αρχεία ήσαν πολλά καί ενδιαφέροντα. 
Εις ό'σας μονογραφίας ειχον γραφή προηγουμένως, εχρειάζετο νά προστεθή 
μία συνθετική τοΰ ύλικοΰ τών ιστορικών καί τών αρχείων. Τοΰτο έπέτυχεν 
δ καθ. Babinger. Ή σύνθεσίς του είναι (δπως φαίνεται εις τον κρινόμε- 
νον τόμον) απλή, ή διήγησίς του ευχάριστος, ή έ'λλειψις πάθους ή ενθου
σιασμού διά τον βιογραφούμενον καθιστά τό βιβλίον άξιον εμπιστοσύνης. 
Τό πλήθος νέων στοιχείων γεννά μέγα ενδιαφέρον εις τον "Ελληνα αναγνώ
στην, δ δποΐος βλέπει διαλευκαινομένην τήν άφορώσαν εις αυτόν ιστο
ρίαν καί τά γνωστά γεγονότα τού ΙΕ' αώνος τοποθετούμενα εις εύρύτερον 
πλαίσιον.

Ό τόμος διαιρείται εις επτά βιβλία: Εις τό πρώτον έξετάξεται ή εποχή, 
ή κατάστασις τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ή γέννησις, ή νεότης καί ή εις 
τήν ’Ανατολήν υπηρεσία τού νεαρού Μωάμεθ, εις τον όποιον κατόπιν άδο- 
κήτου θανάτου τού διαδόχου περιέρχεται ή διαδοχή καί είτα, θανόντος τού 
Μουράτ Β', δ θρόνος. Εις τό βιβλίον τούτο περιλαμβάνεται ή έξιστόρησις 
τής μάχης τής Βάρνης (1444). Εις τό δεύτερον δ συγγρ. πραγματεύεται 
τήν άνάρρησιν εις τον θρόνον, τάς πρώτας πολιτικός πράξεις τού Μωάμεθ 
Β', τήν κτίσιν τού επί τής εύρωπ. ακτής τοΰ Βοσπόρου φρουρίου, τήν κατά- 
ληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν άνάληψιν υπό τού Κατακτητού τής 
κληρονομιάς τοΰ ’Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους καί τήν πρόοδον αυτού 
προς Δυσμάς. Μέ τό τέλος τής έξιστορήσεως συμπίπτει δ θάνατος τοΰ Ίω. 
Ούνυάδου. Είς τό τρίτον βιβλίον εξιστορείται ή δράσις τοΰ Σκεντέρμπεη,
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ΐά γεγονότα τής Βαλκανικής, ή άντίδρασις τής Δΰσεως, ή πτώσις τής αυτο
κρατορίας τής Τραπεζοΰντος, ή άλωσις τής Λέσβου (1461) καί πλεΐστα όίλλα 
■δέματα μέχρι καί τής ίδρύσεως τοΰ τζαμιού τοΰ Πορδητοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Τό τέταρτον βιβλίον άφιερώθη εις την κατά τής Δΰσεως διά τοΰ 
Άδριατικοΰ έπίδεσιν τοΰ Πορδητοΰ, την κατάληψιν τής Βοσνίας, τον κατά 
τής Ένετίας πόλεμον, τά γεγογότα εις τήν ’Ανατολήν, την άντεπίθεσιν των 
Δυτικών, ενώ τό πέμπτον εις τήν έν ’Ανατολή σύρραξιν μετά τοΰ Ουζούν- 
Χασάν, συμμαχήσαντος μετά τής Δΰσεως, τήν κατάληψιν τοΰ Καφά (αποι
κίας τών Γενουατών), καί άλλα γεγονότα μέχρι τής κοπής τοΰ πρώτου χρυ
σού νομίσματος υπό τοΰ Μωάμεδ. Εις τό εκτον δ συγγρ. πραγματεύεται 
τήν οριστικήν ειρήνην Μωάμεδ - Βενετίας, τήν κατάληψιν τής Ζακύνθου καί 
Λευκάδος, τήν εισβολήν εις τήν Τρανσυλβανίαν, τήν άποτυχοΰσαν κατά τής 
Ρόδου επίδεσιν, τήν άπόβασιν τών Τούρκων υπό τον Άχμέτ Πασά εις τήν 
’Ιταλίαν (Puglia) καί τήν κατάληψιν τοΰ Ύδροΰντος (Otranto), τήν νέαν 

' (καί πάλιν άποκρουσθεϊσαν υπό τών ιπποτών) επίδεσιν κατά τής Ρόδου, 
τον α’ιφνίδιον θάνατον τοΰ Μωάμεδ Β' τοΰ « τρόμου τής γής ». 'Ως ήτο 
φυσικόν εις τό τελευταΐον, τό έ'βδομον βιβλίον, δ κ. Babinger εξετάζει τον 
Μωάμεθ ως ηγεμόνα καί ως άνθρωπον, τό κράτος καί τήν κοινωνίαν επί 
βασιλείας του, τάς τέχνας, τάς έπιστήμας καί τά γράμματα καί τάς σχέσεις 
αύτοΰ μετά τής Δΰσεως. Ευρίσκει καί εδώ ευκαιρίαν διά νά πραγματευθή 
τάς σχέσεις τοΰ Πορδητοΰ μέ λογίους ως δ Κυριάκός εξ Άγκώνος, δ Σχο- 
λάριος, ή καλλιτέχνας ως δ G. Bellini.

Τό δλον έργον κατακλείουν πίνακες ονομάτων, τόπων, πραγμάτων, τών 
27 εικόνων έκτος κειμένου (έξ αί 5 έγχρωμοι) καί τών 13 σχεδίων. 'Ωραιο- 
τάτη είναι ή είκών τοΰ Μωάμεθ ή φιλοτεχνηθεΐσα υπό τοΰ διασήμου ’Ιτα
λού καλλιτέχνου Gentile Bellini, έν αρχή τοΰ βιβλίου, έγχρωμος.

Εις τοιαύτος έκτάσεως καί σημασίας βιβλίον μικράν αξίαν δά είχον αι 
ίδικαί μου παρατηρήσεις. Γενικώς δ "Ελλην αναγνώστης είναι ευχαριστημέ
νος από τήν έκθεσιν τών πραγμάτων καί τον συνδυασμόν τών γνωστών του 
γεγονότων προς τήν ευρωπαϊκήν καί τήν ανατολικήν ιστορίαν. Θά έπεδύμει 
δμως ζωηρώς νά έβλεπε καί μίαν ελληνικήν μειάφρασιν οχι μόνον έκ τής 
ιταλικής έκδόσεως ( ώς πληρεστέρας) αλλά καί τοΰ μέλλοντος β' τόμου τοΰ 
έργου. Εις τήν μετάφρασιν ταύτην δ συγγραφεύς δά ήδύνατο νά προσαρ- 
μόση τήν έλλην. βιβλιογραφίαν καί νά παραθέση τά ελληνικά χωρία τών 
πηγών προ; μεγαλυτέραν ωφέλειαν τοΰ "Ελληνος αναγνώστου. Τήν θερμήν 
αυτήν παράκλησιν νομίζω δτι δά εύρη τρόπον νά δεραπεύση δ αγαπητός 
καί άξιος πάσης τιμής συνάδλφος κ. Babinger.
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