473

Βιβλιοκρισία.

τοΰ κ. Σιγάλα δεν παρέχει μόνον επιστημονικός υπηρεσίας, άλλα και
έθνικάς.
ΛΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

Ladislas Ga/di, privdt-docent de philologie Rotnane ά Γuniversite de

Bacarest, Les mots d'origine neogrecque en roamain a I 'Epoque des Pkanariotes par—/ Ουγγροελληνικαι μελέται, διενιίννόμεναι υπό Ίονλίον Moravcshi No 9.J Budapest 1939. Σελ. 158.

Ή εποχή τής διοικήσεως τής Ρουμανίας υπό τών Φαναριωτών ηγε
μόνων καί αί μετ’ αυτών σχέσεις Ρουμάνων καί Ελλήνων, πολλάκις
μέχρι τοϋδε έξητάσθησαν καί πολλά περί αυτών αντιφατικά έγράφησαν
υπό επιστημόνων άμφοτέρων τών εθνών. Ή εποχή όμως αυτή απαιτεί
λεπτομερή επιστημονικήν καί άμερόληπτον έρευναν πρός άποκατάστασιν
τής αλήθειας. Εις τήν προσπάθειαν αυτήν συμβάλλει ουχί ολίγον τό υπό
τον ανωτέρω τίτλον ωραΐον βιβλίον τοΰ κ. L. Galdi, τό δημοσιευόμενον
εις τήν γνωστήν σειράν τών οΰγγροελληνικών μελετών τών διευθυνομένα>ν υπό τοΰ καθηγητοϋ ’Ιουλίου Moravcsik, εις τήν οποίαν σειράν
τόσα ενδιαφέροντα βιβλία εξεδόθησαν.
Είναι φυσικόν ή τόσον μακροχρόνιος καί στενή επαφή τών δύο λαών,
Ρουμάνων καί Ελλήνων, νά έχη αφήσει ανεξάλειπτα τά ίχνη εις όλας
τάς εκδηλώσεις τής ζωής αυτών. Ό κ. Galdi εξετάζει έν τών αποτελε
σμάτων τής επαφής ταυτης, ήτοι τά εκ τής ελληνικής δάνεια τής ρουμα
νικής γλώσσης κατά τήν φαναριωτικήν περίοδον.
’Εν τή εισαγωγή του ό κ. Galdi άσχολεΐται γενικώς με τον χαρα
κτηρισμόν τής φαναριωτικής εποχής καί προσπαθεί εκ τών δύο διισταμένων περί αυτής απόψεων νά έξαγάγη χρήσιμα καί αμερόληπτα συμπε
ράσματα, κατακρίνων μεν τά σφάλματα καί τάς ατασθαλίας τής οικονο
μικής διοικήσεως τών Φαναριωτών, άναγνωρίζων όμως τήν ευεργετικήν
επίδρασίν των επί τοΰ πνευματικοΰ πεδίου τοΰ ρουμανικού πολιτισμού.
’Ακολούθως ό κ. Galdi χωρίζει τάς ελληνικάς λέξεις τάς είσελθούσας εκ τής ελληνικής εις τήν πνευματικήν καθόλου ζωήν, ήτοι εις τήν
εκκλησίαν, τό κράτος (όροι πολιτικοί, διοικητικοί, νομικοί), εις τήν κοι
νωνίαν καθόλου (κοινωνική ιεραρχία, οικογένεια, συνομιλία, αλληλογρα
φία, διασκεδάσεις, ψυχολογία), εις τον πνευματικόν πολιτισμόν (σχολεία,
τυπογραφεία, βιβλιοθήκαι, έπιστήμαι, τέχναι) καί εις τον υλικόν πολιτι
σμόν (έμπόριον, βιομηχανία).
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Ό π. Galdi δεν εξετάζει τά ελληνικά ταϋτα δάνεια από φιλολογικής
μόνον επόψεως, άλλα προσπαθεί νά έξαγάγη έξ αυτών συμπεράσματα
ιστορικά κα'ι νά όρίση τον βαθμόν καί τον τρόπον τής Ελληνικής έπιδράσεως επί των Ρουμάνων.
Τό κεφάλαιον λοιπόν τοΰτο τοϋ βιβλίου τοΰ κ. Galdi αποτελεί σύν
τομον άλλ’ αδρόν σχεδιάγραμμα τής δλης φαναριωτικής εποχής, κατά τό
δυνατόν αντικειμενικόν καί άμερόληπτον.
Εις τό δεύτερον κεφάλαιον τοΰ βιβλίου του ό συγγραφεύς εξετάζει
τήν θέσιν των ελληνικών στοιχείων εις την ρουμανικήν, διαπιστώνει δέ
ότι αί ελληνικοί λέξεις είσαχθεΐσαι κυρίως από τοϋ 1745, άφθονοΰν από
τοΰ 1770, αρχίζουν δέ νά χάνωνται από τοΰ 1821. Χαρακτηριστικόν είναι
δτι ό περιορισμός των φαναριωτικών λέξεων δεν είναι τυχαίος, άλλ’ εν
συνείδητος καί ώργανωμένη προσπάθεια έθνικιστών ρουμάνων συγγρα
φέων, τοΰ Asachi, τοϋ Ήλιάδη καί λοιπών, οι όποιοι στρέφονται προς
τάς πλέον συμφώνους προς τό πνεύμα τής ρουμανικής λατινογενείς
γλώσσας
Μολονότι αί ελληνικαί λέξεις τοπικώς έξαπλοϋνται εις όλην τήν
Ρουμανίαν (περισσότεραι εις τήν Βλαχίαν, δλιγώτεραι εις τήν Μολδαβίαν
καί έτι δλιγώτεραι εις τήν Βεσσαραβίαν, Όλτενίαν καί Δοβρουτσάν),
δλίγαι είσήλθον ως ζώσαι λέξεις εις τον Ρουμανικόν προφορικόν λόγον,
καί μάλιστα τοΰ λαοΰ. Αί περισσότεραι προέρχονται από τήν γραπτήν
ελληνικήν γλώσσαν καί περιωρίσθησαν εις τον γραπτόν λόγον κυρίως
τών μορφωμένων τάξεων τής εποχής.
Δεν πρέπει έν τοΰτοις νά άποσιιοπήσωμεν ότι λέξεις Ελληνικαί είσήχθησαν καί εις τον προφορικόν Ρουμανικόν λόγον, κυρίως τών μεγά
λων αστικών κέντρων, αΰταί δέ είναι αί περισσότερον χρόνον διατηρηθεΐσαι, άρκοΰσαι μάλιστα καί μέχρι σήμερον. Διά τάς τελευταίας ταΰτας
άναμένομεν από τον κ. Galdi ιδιαιτέραν έρευναν καί μελέτην.
Μετά τήν έξέτασιν τών ανωτέρω, ακολουθούν γραμματικοί παρατη
ρήσεις, διά τών οποίων καταδεικνύεται ό τρόπος καθ’ δν διεμορφαόθησαν
από επόψεως φωνητικής καί τυπικοΰ αί ελληνικαί λέξεις αί είσελθοΰσαι
εις τήν Ρουμανικήν.
’Από τής επόψεως αυτής δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δυο μεγάλος κα
τηγορίας : τάς λέξεις τάς είσαχθείσας εις τήν ρουμανικήν καί μή μεταβληθείσας φωνητικώις, αΰται δ’ είναι κυρίως αί λέξεις αί μή είσαχθεΐσαι
εις τον προφορικόν λόγον, καί τάς ΰποστάσας τήν έπίδρασιν τών φωνητι
κών νόμων καί τοΰ τυπικού τής ρουμανικής γλώσσης. εις τό κεφάλαιον
τοΰτο ας έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν τά εξής: ’Εν σελ. 75-76. εις τό
metahirisiymetaherisi, τό e τής συλλαβής he δέν αντικατοπτρίζει «un
Souvenir graphique de Ye dans μεταχειρίζομαι αλλά προέρχεται ϊν,
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του Νεοελλ. τύπου μεταχερίζομαι (άόρ. μεταχερίστηκα)' έν σελ. 90
οι τύποι aprosixie, mitahirisi-proistos, prehuderisi είναι ζήτημα, αν έμφανίζουσι τροπήν νοϋ e εις i εις την ρουμανικήν ή αν προέρχωνται από
των όμοιων έλλην. τύπων τοΰ βορείου ιδιώματος.
'Ως προς τά σημείούμενα εν σελίδι 9L παρατηρώ δτι ουδόλως περίερ
γον είναι δτι έν τή διαλεκτή) των Κουτσοβλάχων τό άτονον ι των ελλη
νικών λέξεων αποβάλλεται, τό δέ ατονον ό έτράπη εις u, διότι καί εν
ταύθα πρόκειται περί τοΰ γνωστού νόμου τοΰ βορείου ιδιώματος, καθ’ δν
ούτω μεταβεβλημέναι παρελήφθησαν αί λέξεις αΰται παρά τών Κουτσο
βλάχων, αποτελούν, δέ ακριβώς συγκρινόμεναι προς τά παλαιότερα ελλη
νικά δάνεια τής Κουτσοβλαχικής, τά οποία δεν εμφανίζουν τήν αποβο
λήν τοΰ άτονου ι καί τήν τροπήν ΐοΰ ο εις U, στοιχεία χρονολογήσεως
τής έμφανίσεως τοΰ βορείου ιδιώματος (πβ. Άνδριώτην, έν ΕΕΒΣ ένσελ.
116κ.εξ Ό κ. Galdi υποστηρίζει δτι τά έκ τής ελληνικής, καθώς καί τών
άλλων βαλκανικών γλωσσών ρήματα τής ρουμανικής γλώσσης (π. χ. provivasi < νά προβιβάσω) προήλθον έκ τής υποτακτικής τοΰ αορίστου καί
ουχί έκ τής οριστικής, διότι ουδέποτε έμφανίζεται εις ταϋτα ή συλλαβική
αυξησις, ή οποία κατ’ αυτόν έξακολουθεΐ νά χαρακτηρίζη καί εις τήν
Νέαν Ελληνικήν τον χρόνον τούτον. Τό έπιχείρημα τοΰτο τοΰ κ. συγγραφέως δεν φαίνεται εις ημάς πειστικόν, διότι είναι γνωστόν δτι ή συλλα
βική αυξησις τείνει νά έκλίπη έν τή Νέμ Ελληνική. Εις τήν παραδοχήν
άλλως τής ανωτέρω γνώμης έμποδίζει καί ή Κουτσοβλαχική γλώσσα, ή
οποία νομίζομεν καλύτερον πάσης άλλης δεικνύει δτι ή οριστική τοΰ αο
ρίστου καί οΰχί ή υποτακτική υπόκειται ως βάσις τών έν λόγψ ρημάτων.
Πράγματι μόνον έκ τής οριστικής τοΰ αορίστου θά ήσαν δυνατοί τύποι
ως οι apulimsescu
έπολέμ’σα, iTnia rusescu
καμάρουσα, kinsescu > (έ)κίν’σα, csursescu > (έ)ξούρ’σα, θίηιεεΒαι > (έ)θύμ’σα, ζάΐ
sescu > (έ)ζάλ’σα κλπ. ι. Οί τύποι ουτοι θά ήτο. αδύνατον νά δημιουργηθοΰν εκ τής υποτακτικής πολεμήσω, καμαρώσω, κινήσο), ξουρίσω, θυμήσω, ζαλίσω κλπ., διότι εις ταύτας τό ι καί ο τονίζονται καί δεν ΰπόκεινται εις τάς γνωστάς τροπάς τοΰ βορείου ιδιώματος.
Ό έν σελ. 12.3 λαϊκός τύπος irosi αντί afierosi, νομίζομεν δτι γίνε
ται έκ τοΰ άορ. τοΰ φυραίνω εφνρασα (παρά τον έφύρανα) κατ’ έπίδρασιν τοΰ afierosi3.
Ό έν σελ. 125 τύπος proftaxi δεν πρέπει νά έξηγηθή διά τροπής1

1 Πρ. C hr. Geagea, Elementul Grec in dialectul Roman, Cernauti 1931,
έν τφ λεξιλογίω.
a Πρ. τήν σύγχυσιν
μεσ. κείμενα,

τοΰ

ιρ υ ο ώ ν ιο

καί Λ ιρ ι ε ρ (!) ν ίο εις τά δημώδη
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τής καταλήξεως —asi είς — axi άλλ’ εκ τοΰ έλλην. άορ. επρόφταξα παρά
τον έπρόφτααα, τό δέ άρωμουν. pilicsescu
πελεκίζω προήλθεν εκ τοΰ
άορ. επελέκ'σα τοΰ βορ. ιδιώματος.
Γενικώς έ'χομεν νά παρατηρήσωμεν δτι κατά τήν ερευνάν τής φω
νητικής καί τοΰ τυπικοΰ των ελληνικών δανείων επρεπε νά ληφθοΰν πε
ρισσότερον ΰπ’ δήπν οί διαλεκτικοί νόμοι τής νέας ελληνικής.
Μετά τάς γραμματικός παρατηρήσεις ακολουθεί λεξιλόγιον τών είσαχθεισών είς τήν ρουμανικήν εκ τής ελληνικής λέξεων κατά τήν φαναριωτικήν εποχήν, τό όποιον ό κ. Galdi συνέταξεν άποδελτιώσας άφθονα
κείμενα τής εποχής ταΰτης.
Αί ανωτέρω λεπτομερειακοί παρατηρήσεις μου, ουδόλως βεβαίως
μειώνουν τήν μεγάλην αξίαν τοΰ βιβλίου τοΰ π. Galdi, τό όποιον απο
τελεί ουσιώδη συμβολήν όχι μόνον είς τήν ιστορίαν τής ρουμανικής
γλώσσης, αλλά καί είς τήν γνώσιν καί άκριβεστέραν έκτίμησιν τών έλληνορουμανικών σχέσειον, καί καταδεικνύει κατά τρόπον αριστοτεχνικόν
τήν έπίδρασιν τοΰ ΰποδοΰλου ελληνισμοΰ επί τον βαλκανικόν πολιτισμόν.
Ν. Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
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