
Ελληνική. Βεβαίως εμφανίζει αΰτη στοιχεία κοινά προς ανάλογα φαινόμενα 
διαφόρων επί μέρους διαλέκτων, ως της Τσακωνικής, Κρητικής, Κυπριακής, 
Ροδιακής κλπ. άλλ’ ούδαμώς δύνανται τά στοιχεία ταΰτα συμποσοΰμενα νά 
αποδείξουν ιδιαιτέραν σχέσιν πρός τινα έκ των διαλέκτων τούτων.

Άναγκαΐον συμπέρασμα συνάγεται δτι ή Βυζαντινή κυριαρχία επί τής 
κάτω Ιταλίας δεν επέδρασε σημαντικώς επί τής γλώσσης των αυτόθι άρχαιό- 
θεν εγκατεστημένων ελληνοφώνων. Τουναντίον ή ϋπαρξις εκεί πυκνοΰ ελλη
νοφώνου στοιχείου εβοήθησε την διατήρησιν επί μακρόν τής Βυζαντινής 
κυριαρχίας.

Γενικώς ή Έλλληνική τής κάτω Ιταλίας εμφανίζει ιδιορρυθμίας άποδει- 
κνυοΰσας την ανεξάρτητον ταΰτης από τής λοιπής Νεοελληνικής εξέλιξιν, ως 
είναι ή απουσία περιφραστικού τύπου μέλλοντος καί άναπλήρωσις τοϋ μέλλον
τος δΓ ενεστώτος, ή ανεξάρτητος δημιουργία ίδιου τύπου υπερσυντελίκου, ή 
χρήσις ιδιορρύθμων επιρρημάτων κλπ. Ό Rohlfs διαπιστώνει δτι εν τή 
Ελληνική τής κάτω ’Ιταλίας εχομεν, έν σχέσει πρός την λοιπήν Νεοελληνικήν, 
εξέλιξιν άνάλογον πρός εκείνην τής ρουμανικής εν σχέσει πρός τήν ρουμανι
κήν τής μητρόπολεως. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις εχομεν διατήρησιν 
πολύ παλαιών γλωσσικών φαινομένων, ανεξαρτησίαν έξελίξεως από τής (ρου
μανικής ή ελληνικής) μητροπόλεως, δημιουργίαν εμφανών αυτοτελών γλωσσι
κών τύπων, έπίδρασιν ξένης γλώσσης δφειλομένην εις μακραίωνα συμβίωσιν 
τών Ελλήνων εδώ καί τών Ρουμάνων εκεί μετά τών φορέων τής γλώσσης 
ταύτης.

'Απάσας τάς ανωτέρω αποδείξεις επιχειρεί ό καθηγητής Rohlfs μετ’ 
άκαταμαχήτου επιστημονικής επιχειρηματολογίας, εις τρόπον ώστε νά δύνα- 
ται νά λεχθή δτι τό ζήτημα τής καταγωγής καί εξελίξεως τής γλώσσης τών 
ελληνοφώνων τής περιοχής τής Άπουλίας καί Καλαβρίας ευρίσκει, μετά πολ
λών δεκαετηρίδων συζητήσεις, τήν μέν λύσιν αύτοΰ εις τό μέχρι τοΰδε έργον 
τοϋ συγγραφέως, τήν δέ οριστικήν διατύπωσιν καί άπόδειξιν τής λύσεως ταύ
της εις τήν περί ής ανωτέρω δ λόγος γραμματικήν, ήν ασφαλώς θά χαιρε- 
τίση δ κόσμος τών ερευνητών τής ελληνικής γλώσσης ως έργον εξαιρετικής 
σπουδαιότητος.

Γ. I. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ

Βιβλιοκρισία 343

Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio. Greek text 
edited by Gy. Moravcsik, english translation by R. J- II. 
Jenkins. Budapest 1949 pp. 347.

To πρός τον ίδιον υιόν Ρωμανόν έργον Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρο- 
γεννήτου είναι κείμενον, δπερ λίαν ενδιαφέρει τούς περί τά Βυζαντινά άσχο-
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344 Φαίδωνος Κουκουλέ

λουμένους, άφ’ ου εν αΰτφ γίνεται λόγος περί τής ιστορίας διαφόρων ξενικών 
φύλων, των ηθών και εθίμων αυτών ως και τών σχέσεων των προς τό βυ
ζαντινόν κράτος.

Την σημασίαν τοϋ έργου αυξάνει και τό γεγονός δτι, ως ό ίδιος ό συγ- 
γραφεύς ομολογεί, τοΰτο συνεγράφη «σαφεϊ καί κατημαξευμένφ λόγψ καί 
πεζφ καί απλοϊκή)», δίδει επομένως, εν ώρισμένοις σημείοις, ιδέαν τοΰ δη
μώδους λόγου κατά τον ΙΟον αιώνα, τούθ’ δπερ είναι λίαν σημαντικόν διά 
τούς μελετώντας την έξέλιξιν τής 'Ελληνικής γλώσσης.

Τό κείμενον αυτό, τό όποιον έχρησιμοποίουν οί βυζαντινολόγοι εν τή 
έκδόσει τή Βόννης, από καιρού είχεν έκφρασθή ή επιθυμία νά δημοσιευθή 
συμφώνως προς τάς τελευταίας απαιτήσεις τής επιστήμης, τό έργον δέ τούτο 
ειχεν άναλάβει ό μακαρίτης J. Β. Bury, δστις δμως δεν έφερεν εις πέρας 
την επιθυμίαν του, δεχθείς, ΐνα τελικώς άναλάβη την έκδοσιν ό γνωστός Ούγ
γρος βυζαντινολόγος ’Ιούλιος Moravcsik, ό καί προς τούτο ένδεδειγμένος.

'Ο Moravcsik ασχολούμενος από ετών με τό περί ου ό λόγος κείμενον 
τού Πορφυρογεννήτου, επανειλημμένος έκαμε περί αυτού ανακοινώσεις, καί 
δη πρώτον μέν κατά τό εν Άθήναις τρίτον διεθνές βυζαντινολογικόν συνέ
δρων, ένθα ώμίλησε περί τής χειρογράφου αυτού παραδόσεως, είτα δέ κατά 
τό πέμπτον έπ’ ίσης διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδρων τής Ρώμης, ένθα 
διέλαβε περί τών συγγραμμάτων Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου άπό 
γλωσσικής έπόψεως. Εις τάς ανακοινώσεις ταύτας δέον νά προστεθή καί ή 
έν τφ Bulletin de la Societe historique Bulgare τού 1940 δημοσιευθεΐσα 
μελέτη του υπό τον τίτλον La provenance du manuscrit byzantin «De 
administrando imperio».

Τής έκδόσεως τού κειμένου προηγείται γενική εισαγωγή γραφεΐσα 
’Αγγλιστί υπό τοΰ καθηγητού Jenkins, έ'πεται κριτική εισαγωγή υπό τού 
Moravcsik, ’Αγγλιστί έπ’ ίσης γραφεΐσα, έν ή γίνεται λόγος πρώτον περί 
τής χειρογράφου τοΰ κειμένου παραδόσεως, παρατιθέμενου καί στέμματος 
τών κωδίκων καί εκδόσεων, είτα δέ περί τών έκδόσεων καί τής σχέσεως 
αυτών προς τά χειρόγραφα ως καί περί τής έν τή προκειμένη έκδόσει χρη- 
σιμοποιηθείσης μεθόδου. 'Έπεται τό κείμενον μετά ’Αγγλικής μεταφράσεως 
καί λαμπρού apparatus criticus, έν τελεί δέ παρατίθεται πολύ καλός πίναξ 
κυρίων ονομάτων καί λέξεων ένθα ό έκδοτης, καλώς ποιων, άφ’ ενός μέν 
Ισημείωσε τάς ακαταχώριστους έξ αυτών, άφ’ ετέρου δέ τάς έξ ών πολλαί 
προήλθον Λατινικάς.

Έν τέλει δημοσιεύονται γραμματικοί περί τού κειμένου παρατηρήσεις 
καί πίναξ τών πηγών έξ ών παράλληλα έν τφ κειμένφ χωρία.

Δέον ευθύς έξ αρχής νά σημειωθή δτι ό Moravcsik άνέλαβε τό δύσκο- 
λον πραγματικώς έργον τής έκδόσεως τού κειμένου κεκτημένος πάντα τά στοι
χεία, τά όποια θά τον έβοήθουν προς πλήρη τοΰ σκοπού του επιτυχίαν, ήτοι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:47 EEST - 3.236.241.27



βιβλιοκρ ίσια 345

τελείαν γνώσιν τής χειρογράφου παραδόσεως ως κα'ι τής Βυζαντινής γλώσσης 
τής τε λόγιας καί τής δημώδους, προσέτι τής Βυζαντινής ιστορίας και τών 
Βυζαντινών κειμένων, έξ ών, πλήν άλλων, και έπιτυχώς χρησιμοποιεί τά κεί
μενα Γεωργίου τοΰ Μοναχού, τού Θεοφάνους, τών συνεχιζόντων τον Θεο
φάνη καί το περί θεμάτων έργον τοΰ Πορφυρογέννητου.

Καί αξίζει νά τονισθή δτι, ξένος αυτός, κατώρθωσεν όρθώς νά νόηση 
καί έρμηνεύση χωρία, άτινα την τότε δημώδη φρασεολογίαν άποδίδοντα, 
μόνον υπό νεωτέρου "Ελληνος ήδύνανιο όρθώς νά κατανοηθώσιν.

Εις την άρτιωτέραν τοΰ έργου έμφάνισιν συνετέλεσε καί ή γνώσις υπό 
τοΰ εκδότου τής τε Σλαυϊκής γλώσσης ως καί τών εις τους Τούρκους άφο- 
ρώντων, ών δείγματα αδρά παρέχουσιν οί δύο τόμοι του οί υπό τον τίτλον 
Byzantinoturcica.

Εις τοιούτου είδους κείμενον εννοείται δτι, παρ’ ολην τήν καταβληθεί - 
σαν φροντίδα, ύπάρχουσι καί τινα σημεία, ελάχιστα ταΰτα, άτινα επιδέχονται 
πληρεστέραν διασάφησιν. Ούτω, λαμβάνων τις ύπ’ δψιν οτι τό κείμενον πε
ριέχει τύπους τής τότε δημώδους γλώσσης, δέον νά θεώρηση ορθόν τον καί 
υπό τοΰ παλαιοτέρου κώδικος Ρ παραδιδόμενον τύπον διαβάσωσιν (2, 21) 
«τά πλοία αυτών επί τών ώμων διαβάσωσιν», άφ’ ού καί σήμερον λέγομεν 
διαβάζω τό ποτάμι, ήτοι διέρχομαι τον ποταμόν.

Διά τον αυτόν λόγον νομίζω ότι τό Ιν 50, 243 λίτρας σαράκοντα, δπερ 
δίδει πάλιν ό κώδιξ Ρ καί δπερ καί άλλα Βυζαντινά κείμενα παραδίδουσιν, 
όρθώς έχει καί δεν ήτο ανάγκη νά διορθωθή εις τεσσαράκοντα.

Έν 7, 14 λέγεται δτι οί Πατζινακΐται οί χρησιμοποιούμενοι ως οδηγοί 
τών βασιλικών ανθρώπων, άπληστοι δντες, «ζητοΰσι πρότερον τά τοΰ βασι- 
λέως δώρα καί πάλιν, δτε κορέοονσι τους ανθρώπους αυτών, ζητοΰσι τά τών 
γυναικών αυτών καί τών γονέων αυτών».

’Αντί τής έκ διορθώσεως γραφής κορέσουσι, ό παλαιότερος κώδιξ Ρ, 
τοΰ ΙΑ' αϊώνος, δν όρθώς ποιών δ Moravcsik χρησιμοποιεί ως βάσιν τής 
έκδόσεώς του, δίδει χωρήσουσι, δπερ εγώ άναγινώσκω χωρι'σουσι καί δπερ 
νομίζω ορθόν. Ημείς οί νεώτεροι “Ελληνες θά έλέγομεν άφ’ ου ξεχωρίσουν 
τούς ανθρώπους τα>ν, έπειτα ζητούν καί διά τάς γυναΐκάς των καί τούς γονείς 
των. Τό κορέννυμι τούς ανθρώπους δεν φαίνεται ορθόν.

Έν 27, 45 λέγεται δτι οί Λογγοβάρδοι εΐσήλθον εις Βενεβενδόν φέρον- 
τες κεκρυμμένα σπαθία εντός τών ράβδων των «καί έν τή έκκλησίφ υπότρο
που ποιήσαντες εν τφ αύτφ μάχην, πάντας άπέκτειναν».

Ό κώδιξ Ρ δίδει νπό τρόπον καί αυτή είναι ή όρθή γραφή.
Καί ημείς σήμερον λέγομεν με τρόπο, ήτοι καταλλήλως, ύποκεκρυμμέ- 

νως. Πβ. κατωτέρω 29, Π «Λοδόϊχος ταΰτα μαθών καί δνπερ εποίησε τρό
πον δ Σολδανός», ήτοι τό τέχνασμα, τό ψευδές πρόσχημα, δπερ μετεχειρίσθη 
δ Σολδανός.
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Τό εν 29, 247 έπίθετον εγχόρηγος γραπτέον έγχώρυγος" πρόκειται περ'ι 
της όρωρυγμένης ασβέστου, ητις και σήμερον λέγεται χωρύγι (Βλ. περί τού
του τα υπό Φάβη σημειωθέντα εν ’Αθήνας τόμ. 42, 65).

Έν 29, 268, τοϋ λόγου δντος περί τοΰ κάστρου τών Δεκατέρων, φέρε
ται' «εν δέ τφ αύτφ κάστρφ κείται ό άγιος Τρύφων άκεραίως πάσαν νόσον 
ιώμενος». Ό κώδιξ Ρ δίδει άκέραιως, τοΰτο δ’ είναι τό ορθόν γραφόμενου 
μόνον ακέραιος. Έν τφ κάστρφ δήλα δή ύπήρχεν ακέραιον, δπως καί σήμε
ρον λέγομεν, καί μή διαλυθέν τό σώμα τοΰ αγίου Τρύφωνος.

Έν 32, 90 έκδίδεται' «Έγένετο δέ κατά τον καιρόν εκείνον καί πόλε
μος εις Άχελών μεταξύ τών Ρωμαίων καί τών Βουλγάρων».

Ή πόλις Άγχίαλος, ήδη από τοΰ τέλους τοΰ Ε' μ.Χ. αίώνος παρ’ 
’Ιωάννη τφ Φιλοπόνφ εκαλείτο Άγχιαλός, εντεύθεν δέ προέκυψε τό μεσαιω
νικόν δημώδες όνομα Άχελός, δπερ διά τοΰ ο μικρού γραπτέον (Βλ. Φ. 
Κουκουλέ, Τοπωνυμικά έν ’Αθήνας τόμ. 27, 161).

Εις τό έν 42, 49 κείμενον «άποσταλήναι προέκρινεν τον προρρηθέντα 
σπαθαροκανδιδάτον Πέτρωναν ως-\-έμπειρα τοΰ τόπου γεγονότα», τό έμπειρα 
άναγνωστέον άναμφιβόλαις έν πείρα τοΰ τόπου γεγονότα.

Διά τον έν 42, 88 άναφερόμενον ΐχθύν βερζίτικον, τον όποιον αναφέρει 
έν ταις έπιστολαΐς του ό I. Τζέτζης, χαρακτηρίζων αυτόν ως Ώξιανόν ως καί 
τά Προδρόμεια ποιήματα (Hesseling - Pernot, Poemes Prodromiques III, 
180) βλ· δσα σημειώ έν τή μελέτη μου Βυζαντινών τροφαϊ καί ποτά τή δημο- 
σιευθείση έν τή Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 17, 59.

Περί τοΰ Σταυρακίου τοΰ προβληθέντος κατεπάνω Μαρδαϊτών έν 50, 72 
λέγεται’ «δς χρόνους μέν διέπρεψεν ικανούς, ούχί δέ καλώς καί τά τέλη διέ- 
θηκε». ’Αντί τοΰ παραδεδομένου διέπρεψεν προτιμητέα ή τής έκδόσεως τοΰ 
Bekker άνάγνωσις διέτριψε, παρέμεινε δήλα δή κατεπάνω έπί μάκρους 
χρόνους.

Έν τφ 53φ κεφαλαίφ τοΰ έργου γίνεται λόγος περί τής Γυκίας, θυγα- 
τρός τοΰ πρωτεύοντος τών Χερσωνιτών Λαμάχου, ητις συνεβούλευσε τους 
συμπατριώτας της πώς νά διαφύγουν την έπιβουλήν τών Βοσποριανών. Τούς 
προέτρεψε λοιπόν, προς άποπλάνησιν, νά φαίνωνται δτι διασκεδάζουσι καθ’ 
δλην την ημέραν, αυτοί δέ «εύφραίνοντο καθώς παρηγγέλθησαν καί έχόρευον 
την πάσαν ημέραν, φθασάσης δέ τής εσπέρας ήρξαντο μισοποιεΐν καί άπιέ- 
ναι έν τοΐς οΐκοις αυτών τοΰ άναπαήναι» (53, 411) καί κατωτέρω (53, 421) 
«τής δέ εσπέρας φθασάσης καί τών πολιτών, ώς ήδη είπον, μισοποιησάντων».

Τό ρήμα τοΰτο, τό όποιον ασφαλώς σημαίνει απέρχομαι, είναι σύνθετον 
έκ μιάς ελληνικής καί μιάς λατινικής λέξεως, ήτοι τοΰ ρήματος ποιώ καί τής 
λέξεως missa, ητις Ελληνιστί μεταφράζεται διά τοΰ άπόλυσις. Πβ. την έν 
τή έκκλησιαστική γλώσση missa catechumenorum καί την μετά τό τέλος 
τής άκροάσεως εύχρηστου φράσιν ite: missa est.
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”Αν ή ερμηνεία μου αϋτη τοϋ ρήματος τυγχάνη τοϋ όρθοϋ, τότε τό μισ- 
σοποιειν δέον διά διπλοϋ σίγμα νά γραφή.

Τα ελάχιστα ταΰτα, προς όλοκλήρωσιν τής κατά πάντα άξιολόγου έκδό- 
σεως, ήτις, μετά πάσης έπιμελείας γενομένη, παρέσχεν εις τούς έρευνητάς 
κεκαθαρμένον τό δύσκολον κείμενον, εις ιό όποιον όφείλουσιν είς τό εξής νά 
παραπέμπουσιν ούτοι.

Οϋτω, μετά την επί τοϋ παρόντος διακοπεΐσαν, δυστυχώς, έκδοσιν τοϋ 
περ'ι τής βασιλείου τάξεως κειμένου τοϋ Πορφυρογέννητου, έτερον έργον 
αύτοϋ τυγχάνει λαμπροϋ εκδότου, δστις εύχομαι, συνεχίζων τό επιτυχές έργον 
του, νά προσφέοη εις την επιστήμην κεκαθαρμένον τό κείμενον και άλλων 
έργων τοΰ Κωνσταντίνου.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

34?

Louis Β r έ hi er, La civilisation byzantine (ΪΡevolution de I’hu- 
manitS-Le monde byzantin. Paris 1950 pp. 627 μετά 24 πινάκων, 
έκτος κείμενον, και ενός γεωγραφικόν πίνακος.

Διά την πολιτικήν ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου έχουσι δημοσιευθή άρκοϋντα 
βιβλία, ολίγα όμως διαλαμβάνοντα περί τοΰ πολιτισμοΰ των Βυζαντινών. 
Ούτως έχομεν τό παλαιότερον έργον τοϋ Krause, Die Byzantiner des Mit- 
telalters, τό όποιον ήκολούθησαν άλλα νεώτερα και έν πολλοΐς πληρέστερα 
ώς τό τοϋ Baynes, Turchi, Heisenberg, Hesseling, τοΰ Όλλανδοϋ Jean 
Romein, υπό τον τίτλον Byzantium, τοϋ Runciman και επ’ εσχάτων τό 
τοϋ Baynes - Moss, Bynantium An introduction to East Roman civi
lisation, εις a προσθετέα και τά μικρότερα τοϋ Karl Roth, Social und 
Kulturgeschichte des byzantinischen Reiches καί τοΰ Heinrich Gel- 
zer, Byzantinishe Kulturgeschichte.

Είς ταΰτα προστίθεται νϋν τό υπό τον ανωτέρω τίτλον έργον τοϋ γνω- 
στοτάτου εις τούς κύκλους τών Βυζαντινολόγων καθηγητοϋ Kouis Brehier, 
τό όποιον κατά τοϋτο διαφέρει τών άλλων, ότι δεν αναμιγνύει τά περί θε
σμών κεφάλαια μέ τά τοΰ πολιτισμοΰ, διαλαμβάνει δέ καί περί πολλών θε
μάτων, τά όποια δεν έιθίγησαν έν έκείνοις τοΐς έργοις.

Τό βιβλίον, ούτινος προτάσσεται πρόλογος, έ'πονται δέ πίνακες βιβλιο
γραφικοί καί κυρίων ονομάτων καί λέξεων, διαιρείται εις πέντε μεγάλα κε
φάλαια, άτινα πραγματεύονται τά εξής θέματα' α') περί τοΰ ίδιωτικοϋ βίου 
τών Βυζαντινών β') περί τ«ς αστικής ζωής έν τε τή Πρωτευούση καί ταίς 
Έπαρχίαις γ') περί τής οικονομικής ζωής τοϋ Βυζαντίου δ') περί τοϋ Θρη
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