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Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica, II Sprachreste der Turken-
volker in den byzantinischen Quellen; Zweite durchgearbeitete 
Auflage. Akademie - Verlag, Berlin 1958. DM 68, οελ. 376.

Ή Γερμανική’Ακαδημία των Επιστημών τοϋ (’Ανατολικού) Βερολίνου 
καί ακριβώς το ΰπ’ αυτήν Ίνστιτοϋτον ερεύνης τής Ελληνικής καί Ρωμαϊ
κής Άρχαιότητος (Institut fiir Griechisch - RSmische Altertumskunde) 
περιέλαβεν εις τήν σειράν τών Βερολινείων Βυζαντινών Μελετών ως δεύτερον 
τόμον τό υπό τον ανωτέρω τίτλον έργον τοϋ διαπρεπούς Ούγγρου βυζαντι- 
νολόγου κ. Μοράβτσικ, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τής Βουδαπέστης, 
φίλου τής Ελλάδος καί ίδρυτοϋ τών Ουγγροελληνικών Μελετών εις τήν 
ουγγρικήν πρωτεύουσαν. Τό περί ου ό λόγος έργον έξεδόθη τό πρώτον κατά 
τό 1942 εις δύο τόμους, τον 20°ν καί 21ον τής σειράς τών Ουγγροελληνικών 
Μελετών. Εις τον πρώτον τόμον γίνεται λόγος σύντομος μέν περί τών δια
φόρων τουρκικών φύλων, τά οποία ήλθον εις επαφήν μέ τήν αυτοκρατορίαν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, διεξοδικός δέ περί τών Βυζαντινών εκείνων συγ
γραφέων τών οποίων τό έργον αποτελεί πηγήν διά τήν ιστορίαν τών τουρ
κικών λαών. Τά δσα περί ενός έκαστου τών συγγραφέων εκείνων καθώς καί 
τά δσα περί τών εις τό θέμα άφορωσών ιστορικών πηγών παρατίθενται, 
βασίζονται επί τών τελευταίων πορισμάτων τής φιλολογικής καί ιστορικής 
ερεύνης. Εις τον δεύτερον τόμον ό λόγος είναι περί τών γλωσσικών στοι
χείων τουρκικών φύλων τών οποίων μνεία γίνεται εις τούς Βυζαντινούς 
συγγραφείς. Τής πρώτης εκείνης έκδόσεως έξαντληθείσης, ή Γερμανική ’Ακα
δημία τών Επιστημών τού Βερολίνου επανεξέδωσε τούτο εις δευτέραν άνα- 
θεωρηΰεΐσαν έκδοσιν κατά τό λήγον έτος 1958. Εις τό παρόν σημείωμα δ 
λόγος θά είναι περί τού δευτέρου τόμου, τού καί μόνου εις τήν διάθεσιν 
ημών τεθέντος.

'Ο έκ 376 σελίδων δεύτερος τόμος αναλύεται εις τά εξής επί μέρους: 
Εισαγωγή σ. 1-49. Γλωσσικά λείψανα τών τουρκικών φύλων έν 
ταΐς βυζαντιναίς πηγαΐς σ. 51 - 350. Παράρτημα: Γλωσσικά λείψανα δια- 
σωθέντα εις μή έλληνικάς πηγάς σ. 351 - 358. Πίναξ λέξεων, όπου κεχω- 
ρισμένως παρατίθενται ή ελληνική μορφή τών τουρκικών λέξεων καί ή αντί
στοιχος τουρκική σ. 359-376. ”Ας σημειωθή δέ δτι τών ως οίνω σελίδων 
τοϋ δευτέρου τόμου προτάσσεται εκτενής Πίναξ Βραχυγραφιών (σ. 
VII-XXV), αί δποΐαι απαντούν εις τον άνά χεΐρας τόμον, μέ τήν πρακτι
κήν προσθήκην τού χρόνου εις τον όποιον ανήκει ή περί ής ό λόγος ιστο
ρική πηγή.

Ή παραβολή τής Εισαγωγής μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας έκδόσεως 
άγει εις τήν διαπίστωσιν πλήρους άναζυμώσεως τών δσων εις τήν δευτέραν 
λέγονται.
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Τά θέματα τα όποια ό συγγραφεύς εις τήν Εισαγωγήν διαπραγματεύε
ται είναι ποικίλα. Εξετάζεται 6 τρόπος καθ’ δν τά γλωσσικά τουρκικά λεί
ψανα είσήλθον εις. τήν γλώσσαν τών Βυζαντινών, ή μορφή τήν οποίαν ταϋτα 
προσελάμβανον καί πλεϊστα άλλα συναφή ζητήματα. Επειδή μία από τάς 
σημαντικωτέρας οδούς εισόδου τών ξένων εκείνων στοιχείων εις τήν ελληνι
κήν ιστοριογραφίαν τών Μέσων Χρόνων είναι ή τής διπλωματίας, ό συγγρ. 
θεωρεί άναγκαΐον, καί όρθώς, νά εΐπη ολίγα τινά καί διά τάς μεταξύ Βυζαν
τίου καί Τούρκων, νοουμένου τοϋ δ'ρου τούτου εν τή εύρυτάτη αΰτοΰ σημασίφ, 
διπλωματικάς σχέσεις. Αί διαπραγματεύσεις διεξήγοντο, ώς είναι εΰνόητον, 
διά διερμηνέων, εντεύθεν ή αφορμή νά γίνεται έ'στιν δτε καί μνεία λέξεων 
καί δρων βαρβαρικών. Αιχμάλωτοι καί φυγάδες χαρακτηρίζουν τον διεθνή 
βίον καί τών χρόνων εκείνων. ’Ιδού άλλοι φορείς γλωσσικών τουρκικών 
στοιχείων. Δεν είναι δέ δλίγαι αί περιπτώσεις επιγαμιών μεταξύ γόνων τού 
βασιλεύοντος εν Κωνσταντινουπόλει οίκου, ή καί μελών τής άνωτάτης κοι
νωνικής τάξεως τής αυτοκρατορίας μέ θυγατέρας βαρβάρων ηγεμόνων. Έκεΐ- 
ναι μέχρι τού έξελληνισμοΰ των παρεΐχον τήν αφορμήν εις μνείαν λέξεων 
τής μητρικής εκείνων γλώσσης. Τέλος γνωστή είναι ή έποικιστική πολιτική 
τών Βυζαντινών, συμφώνως προς τήν οποίαν βαρβαρικά στοιχεία εγκαθί
σταντο εις επίκαιρα στρατηγικώς σημεία τοϋ κράτους, ή ακόμη καί άπε- 
σπώντο διά λόγους ασφαλείας από τινα περιοχήν διά νά μεταφερθοϋν προς 
έγκατάστασιν εις άλλο, δπου ό εξ αυτών κίνδυνος θά ήτο μικρότερος διά τήν 
ασφάλειαν τού κράτους. ’Ιδού αί κυριώτεροι οδοί εισόδου τουρκικών γλωσ
σικών στοιχείων εις τάς ίστορικάς πηγάς τοϋ Βυζαντίου. Ή παρουσία τών 
γλωσσικών εκείνων στοιχείων δεν σημαίνει δτι οί ταϋτα παραθέτοντες συγ
γραφείς εϊχον καί τήν παραμικρόν γνώσιν τουρκικής τίνος γλώσσης. Εις τήν 
τελευταίαν ταύτην διαπίστωσιν ό κ. Moravcsic είναι κατηγορηματικός.

'Ο συγγ. έχων ως μητρικήν γλώσσαν τουρκικήν, τήν ουγγρικήν, τυγχά- 
νων τουρκολόγος εκ τών διαπρεπεστέρων, κατέχων δέ τέλος τήν ελληνικήν 
γλώσσαν καί ιστορίαν τών Μέσων Χρόνων, ερευνά τον τρόπον μέ τον όποιον 
οί Βυζαντινοί άπέδιδον εις τήν γλώσσαν των θεσμούς καί όργάνωσιν τών 
βαρβάρων τουρκικών φύλων. Οί δροι αρχών, ρήξ, κράλης, λογάδες κλπ. 
γένη, φνλαί, μεγάλη Βουλγαρία, παλαιά Βουλγαρία, μαύρη Βουλγαρία κλπ. 
αποτελούν δλα αυτά άπόδοσιν δρων καί λέξεων τής γλώσσης τοϋ λαού εις 
τον όποιον άναφέρονται.

Μέσιρ τών γλωσσικών λειψάνων αναζητεί νά εύρη συνθήκας καί τρό
πους ζωής, θεσμούς κλπ. τών τουρκικών φύλων. Δέν είναι δέ ολίγα τά προς 
τούτο υπό τών Βυζαντινών συγγραφέων παρεχόμενα στοιχεία. ’Ακόμη καί 
τήν διάσωσιν έν μεταφράσει βαρβαρικών παροιμιών διαπιστώνει ό συγγ.

’Εξετάζεται ό τρόπος μέ τον όποιον οί Βυζαντινοί συγγραφείς ωνόμα- 
ζον τούς βαρβάρους λαούς. Οϋτω άλλους μέν ώνόμαζον βάσει τής ιστορικής
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παραδόσεως, δηλ. διά τής χρήσεως ονομάτων, τά όποια απαντούν εις αρχαίους 
"Ελληνας συγγραφείς, ως Σκύϋαι, Μασσαγέται, άλλους έκ τοΰ αρχαίου ονό
ματος τής χώρας εις την οποίαν αυτοί ευρίσκοντο εγκατεστημένοι (Παίονες, 
Δάκες κλπ.), άλλους μέ γενικά βαρβαρικά ονόματα, άδιαφοροΰντες διά τό 
αποκλειστικόν των δ'νομα, π·χ. θύννοι γενικώς, Τούρκοι ομοίως, μολονότι 
επρόκειτο περί Βουλγάρων, Κουτριγούρων κλπ. είτε περί Ούγγρων κλπ. 
Συχνά δέ αποβαίνει δΰσλυτον τό πρόβλημα περί τίνων ακριβώς βαρβάρων 
επρόκειτο. Τό πώς τέλος εμφανίζονται τά ονόματα τών διαφόρων βαρβάρων 
λαών έξαρτάται από τό μορφωτικόν επίπεδον τοΰ συγγραφέως Τάσις άρχαϊ- 
στική ακμάζει κατά τούς 5°ν καί 6ον αιώνας, έκ νέου δέ πάλιν κατά τον 11ον, 
διά νά άποκορυφωθή κατά τον 15ον εις τον Χαλκοκονδύλην. Τήν εντεύθεν 
ασάφειαν ή νεωτέρα έρευνα συχνά αίρει βασιζομένη εις τήν έρευναν τών είς 
τούς λαούς εκείνους άποδιδομένων υπό βυζαντινών συγγραφέων γλωσσικών 
λειψάνων.

‘Ο συγγ. δέν περιορίζεται είς τήν έξέτασιν τών αύτουσίων γλωσσικών 
βαρβαρικών στοιχείων. Σταματφ καί είς τά στοιχεία εκείνα τά όποια αποτε
λούν χωρίς αμφιβολίαν μετάφρασιν τουρκικών λέξεων καί φράσεων, καθώς 
επίσης καί τά άρχαϊστικά ονόματα φύλων. Άντιπαρέρχεται τά στοιχεία 
μόνον εκείνα τά όποια αποτελούν τι τό αντίστοιχον τουρκικών λέξεων. Τά 
αυτούσια βαρβαρικά γλωσσικά λείψανα έρευνώνται είς πάσαν δυνατήν έκτα- 
σιν. Ταύτα διακρίνονται είς δύο κατηγορίας: α) Σποραδικά γλωσσικά λεί
ψανα, δηλ. ονόματα λαών καί φύλων, τοπωνύμια, ονόματα προσώπων καί 
προσωνυμίαι, β) Γλωσσικά λείψανα, τά οποία δέν απαντούν μεμονωμένως 
αλλά είς φράσεις. Επειδή δέ είς τά τελευταία αυτά παρεντίθενται λέξεις, αί 
όποίαι δέν είναι δυνατόν νά χωρισθοΰν μέ βεβαιότητα, ούτε ή σημασία των 
είναι βεβαία, ούτε ή επιστημονική των έκτίμησις είναι ευχερής μεμονωμέ
νως, δηλ. χωρίς τήν δλην φράσιν, ό Μ. παραθέτει αυτούσια τά λείψανα 
αυτά. Παραθέτει ομοίως τήν ερμηνείαν των ως συνόλου, καί ως επί μέρους 
λέξεων, μέ τήν επ’ αυτών βιβλιογραφίαν (σ. 18-22).

Ό συγγ. εξετάζει (σ. 23 εξ.) τον τρόπον μέ τον όποιον τά περί <δν ό 
λόγος γλωσσικά λείψανα μεταγράφονται εις τήν ελληνικήν. Τούτο δέ διότι 
οι Βυζαντινοί συγγραφείς δέν ακολουθούν ομοιόμορφον σύστημα μεταγρα
φής τών τουρκικών λέξεων. Ό τρόπος ποικίλλει άναλόγως προς τήν προσωπι
κότητα τοΰ συγγραφέως, τήν μόρφωσίν του, ακόμη δέ καί άναλόγως προς τον 
χαρακτήρα τής συγγραφής. Ούτω άρχαΐζοντες συγγραφείς προσπαθούν μετα- 
γράφοντες ονόματα βαρβαρικού τίνος φύλου νά περιβάλλουν τούτο μέ δσον 
τό δυνατόν έλληνοφανεστέραν μορφήν. "Αλλοι τουναντίον συγγραφείς καί 
ιδίως εκείνοι οί όποιοι επιδιώκουν νά προσφέρουν ειδήσεις περί βαρβάρων 
δέν ενοχλούνται από τό εάν τό μεταγραφόμενον βαρβαρικόν δνομα δέν έχη 
ελληνοπρεπή εμφάνισιν. Τό τελευταΐον ισχύει προ παντός διά συγγραφείς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:29 EEST - 34.211.113.242



490 Γεωργίου Τ. Κόλια

ανήκοντας εις την δημώδη λογοτεχνίαν. Οΰτοι γράφουν τά ξένα ονόματα 
δπως ακριβώς τά ήκουον. Συχνά άπαντά ή συσχέτισις τοϋ εν χρήσει ονόμα
τος μέ τό άρχαιοπινές, π.χ. Μυσοι οι νϋν καλούμενοι Βούλγαροι, Σκύϋαι 
ήτοι οι Κόμανοι, Παιάνων ήγουν Ούγγρων, κοκ. Όταν δέ πρόκειται νά 
γίνη συνταύτισις τουρκικού τίνος φύλου δ'χι προς αρχαϊκόν τι αλλά προς ένα 
οίονδήποτε ούννοτουρκικόν, τότε γίνεται χρήσις καί τού εξής μεταξύ άλλων 
τρόπου: τούτους δε τους θύννους Ούζους άπεκάλεσεν ή ίδιώτις γλώσσα, 
θύννων ήτοι Βουλγάρων, θύννων... των λεγομένων Άβάρων, κοκ.

Προκειμένου περί τοπωνυμίων συχνά γίνεται συσχέτισις τοϋ αρχαϊκού 
(ελληνικού) μέ τό έν ίσχύϊ, π.χ. εις τό Ίπποδρόμιον, τό όποιον λέγεται 
την σήμερον Άτμεϊντάνι, Λυκαον'ιας... τής νϋν Καραμανίας κλπ· Ενίοτε 
Βυζαντινοί συγγραφείς παραθέτοντες βαρβαρικά τοπωνύμια προσθέτουν καί 
την ερμηνείαν του, π.χ. Σάρκελ... δπερ ερμηνεύεται μεν Λευκόν Οίκημα, 
Κάς τάγ ήτοι Βουνός των Χηνών, κλπ. Τό αυτό ισχύει καί περί προσηγορικών 
προκειμένου, π.χ. πεσχέσιον ήτοι χανιοχιον, δερβίσης ήτοι μοναχός κλπ.

"Ετερον θέμα μέ τό όποιον άσχολεΐται ό συγγ. είναι ό τρόπος άποδό- 
σεως εις την ελληνικήν τών διαφόρων τουρκικών φθόγγων. Καί κατά τούτο 
παρατηρεϊται διαφορά μεταξύ τών συγγραφέων. ’Άλλοι, οί άρχαΐζοντες, 
προσέχουν ώστε ή εΐκών τής λέξεως νά μη άφίσταται τών ελληνικών λέξεων, 
ένφ άλλοι αδιαφορούν. Επιδιώκεται έν πάση περιπτώσει ή δσον τό δυνατόν 
πιστοτέρα άπόδοσις τών τουρκικών φθόγγων. "Οπου δέ δεν άπαντά αντι
στοιχία, άναζητεϊται ό συγγενέστερος φθόγγος τής ελληνικής προς άπόδοσιν 
τού τουρκικού. Φθόγγοι εις δυσπρόφερτα συμπλέγματα παραλείπονται, ούχί 
δέ σπανίως παρεμβάλλονται φωνήεντα, ώστε ή λέξις νά γίνη εύπρόφερτος. 
Ενίοτε δυσπρόφερτα συμπλέγματα φθόγγων αντικαθίστανται δι’ άλλων εύπρο- 
φέρτων. Δέν σπανίζουν καί αί περιπτώσεις άντιμεταθέσεως φθόγγων.

Τον τονισμόν τών τουρκικών λέξεων οί Βυζαντινοί προσήρμοζον εις 
τούς κανόνας τής ιδίας των γλώσσης, ως άλλως τε συμβαίνει καί εις οίανδή- 
ποτε γλώσσαν δεχομένην ξένα στοιχεία.

Εις δ,τι αφορά τθν μορφήν τών περί ών ό λόγος λειψάνων, ό Μ. 
παρατηρεί δύο τρόπους μορφολογικοϋ έξελληνισμοϋ : αί ξέναι λέξεις ότέ μέν 
προικίζονται μέ ελληνικήν κατάληξιν, ότέ δέ δχι. Τό πρώτον ακολουθούν οί 
άρχαΐζοντες συγγραφείς, τό δεύτερον άποκλειστικώς οί χρησιμοποιοΰντες 
δημωδεστέραν γλωσσικήν μορφήν. Τά ονόματα τουρκικών φύλων προσλαμβά
νουν μεταγραφόμενα εις τήν ελληνικήν τάς καταλήξεις τού πληθυντικού -οι 
καί -αι. Τά ονόματα βαρβαρικών χωρών άνευ έξαιρέσεως δέχονται τήν κατά- 
ληξιν -ία. Τέλος δέ τά βαρβαρικά κύρια ονόματα προσλαμβάνουν τήν κατά- 
ληξιν -ος, -ας, -ης, -ους, -ων.

Ό Μ. προβαίνει έν συνεχεία καί εις τήν ορθήν παρατήρησιν. Κατά 
τήν έρευναν ξενικών γλωσσικών στοιχείων άπαντώντων εις τάς ελληνικός
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πηγάς πρέπει νά παρακολουθώ μεν και τήν χειρόγραφον παράδοσιν τοϋ σχε
τικού χωρίου τού κειμένου δπου ή ξένη λέξις, διότι δεν αποκλείεται νά έπι- 
συνέβησαν μεταβολαί κατά τήν αντιγραφήν τού χειρογράφου. Μόνον κατ’ αυ
τόν τον τρόπον θά καταστή δυνατή ή επιτυχής άναζήτησις καί έξακρίβωσις 
τής αρχικής μορφής τής οίασδήποτε ξενικής λέξεως.

Τήν μακράν έκ 50 σελίδων Εισαγωγήν, τής οποίας βραχείαν περίληψιν 
αποτελούν τά μέχρι τούδε παρατεθέντα, ακολουθεί ή λεξικογραφική παράθε- 
σις κατ’ αλφαβητικήν σειράν παντός στοιχείου, τό όποιον κατά τον συγγρα
φέα ανήκει εις γλώσσαν τών πολλών τουρκικών φύλων μέ τήν ιστορίαν τών 
οποίων συνδέεται ή τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Ονόματα 
λαών, χωρών, προσώπων, δνομασίαι αξιωμάτων καί οίαδήποτε γενικώς λέξις 
τουρκικής προελεύσεως κατέλαβον θέσιν εις τάς σελίδας 51 - 350 τού δευτέ
ρου τόμου τών Byzantinoturcica τού καθηγητοΰ κ. Moravcsik. "Εκαστον 
λήμμα ακολουθείται από ιστορικόν προσδιορισμόν, έφ’ δσον πρόκειται περί 
προσώπου ή λειτουργήματος, καί εν συνεχεία από γλωσσικήν ερμηνείαν μέ 
συσχέτισιν τής λέξεως προς τήν δθεν προέρχεται τουρκικήν. "Εκαστον λήμμα 
παρατίθεται μέ τήν αναγραφήν τών χωρίων μιας εκάστης τών ελληνικών 
πηγών, συχνά καί ανατολικών, δπου ή λέξις άπαντα.

'Ο Μ. δέν άρκεΐται εις τήν παράθεσιν ονομάτων τουρκικών προσώπων. 
Παραθέτει καί ονόματα ελληνοχριστιανικά, έφ’ δσον ταύτα έ'φερον πρόσωπα 
φυλετικώς τουρκικά, π.χ. Αικατερίνη, Βουλγαρίς πριγκήπισσα, σύζυγος τού 
αύτοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνοΰ, ’Αλέξανδρος, υιός τού Βουλγάρου ήγε- 
μόνος Άσάν κλπ.

Τήν ως άνω άνάλυσιν τού έ'ργου τού Ούγγρου ιστορικού κλείομεν μέ 
τήν γενικήν παρατήρησιν, δτι πρόκειται περί λαμπρού επιτεύγματος, τό 
οποίον θ’ άποτελέση τον ασφαλή οδηγόν παντός ό οποίος θά θελήση νά 
προωθήση έ'τι περαιτέρω τάς τουρκολογικάς μελέτας. "Ας έ'χωμεν δέ ύπ’ ό'ψιν 
μας δτι τήν πρώιμον ιστορίαν τών τουρκικών φύλων, καί δή επί σειράν 
αιώνων, μέσφ κυρίως τών ελληνικών πηγών δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Aus der byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, 
II, Berlin, Akademie - Verlag, 1957, DM 44, σελ. 360.

Εις τήν αυτήν μέ τό προηγούμενον έ'ργον τού G. Moravcsik σειράν 
τών εκδόσεων τού ’Ινστιτούτου έρεύνης τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Άρ- 
χαιότητος (Institut fur Griechisch - Romische Altertumskunde) τής 
Γερμανικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τού Βερολίνου ανήκει καί δ περί
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