
ΤΟΡΝΑ—ΕΠΙΧΩΡΙΟΣ ΓΛΩΣΣΑ

Ενταύθα θ’ άσχοληθόϋμεν μέ εν συμβάν τής βυζαντινής ιστορίας 
τοϋ 6ου αίώνος, τό όποιον μάς παρέδωκεν ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης1, 
διότι έρευνηταί, παρανοήσαντες τοΰτο, συνεσχέτισαν προς την ιστορίαν 
του ρουμανικοί) έθνους, συναγαγόντες εθνογραφικά συμπεράσματα άνα- 
φερόμενα εις την βαλκανικήν χερσόνησον.

Μέ την ιστορίαν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοϋ 6ου και τάς άρχάς τοϋ 7°υ αίώνος, καί τά σύνορα αυτής εις τον 
Δούναβιν, συνδέονται, ώς γνωστόν, αί είσβολαί των ’Αβαρών. Αί φοβέ
ρα! τούτων έπιδρομαί προεκάλεσαν τήν έπακολουθήσασαν εθνολογικήν 
άλλοίιοσιν των ευρωπαϊκών επαρχιών τοϋ βυζαντινού κράτους, καθόσον, 
μεταβαλοΰσαι ταύτας εις ακατοίκητους εκτάσεις, κατέστησαν εϋκολον καί 
εν πολλοΐς άναγκαίαν τήν έγκατάστασιν τών Σλάβων 2. Προς έκδίωξιν 
τούτων ό αύτοκράτωρ Μαυρίκιος άπέστειλε, κατά τον σύγχρονον ιστορι
κόν Θεοφύλακτου Σιμοκάττην, τον νικηφόρους αγώνας εναντίον τών ΓΙερ- 
σών διεξαγαγόντα στρατηγόν Κομεντίολον. Τό τέταρτον έτος τής αρχής 
τοϋ αύτοΰ αύτοκράτορος, δηλ. τό 586 3 4, ό στρατηγός ευρισκόμενος εκεΐ- 
θεν τοϋ Αίμου έπληροφορήθη, δτι ό Χαγάνος είσβαλό>ν έδήου τήν Θρά
κην μέχρις αυτής τής πρωτευούσης. Ό Κομεντίολος ύπερβάς τον Αίμον 
σπεύδει εναντίον του, έν φ δ’ εύρίσκετο μεταξύ Φιλιππουπόλεώς καί Ά- 
δριανουπόλειος έν τή δασώδει περιοχή ’Αστική1 καλουμένη συνέβη α
προσδόκητου τι γεγονός. Ένφ δηλ. ό υπό τον Κομεντίολον στρατός έβά-

' 'Ιστορίαι έκδ. C. de Boor (Λειψία 1887) 98, 21 έξ.
3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πορφυρογέννητου, Πρός τον ίδιον υιόν 

Ρωμανόν Β2, 153, 10 έξ.: «Καί επειδή ή νΰν Σερβλία καί Παγανία καί ή ονομαζό
μενη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί τών Καναλιτών υπό τήν εξουσίαν τοϋ 
βασιλέως Ρωμαίων ύπήρχον, έγένοντο δέ αί τοιαΰται χώραι έρημαι παρά τών ’Α
βαρών.. καί κατεσκήνωσεν ό βασιλεύς (Ηράκλειος) τούς αυτούς 2έρβλους έν ταΐς 
τοιαύταις χώραις».

3 ’Όχι τό 579 ως ό R. Rosier, Romanische Studien (Leipzig 1871) σ. 
106 δέχεται,ούτε κατά τό αύτό ώς ό Κ. J i r e c' e k, Geschichte der Bulgaren (Prag 
1876) σ. 112, ούτε πάλιν τό 587 ώς ό αυτός Κ. ] ί r e c' e k, Die Romanen in den 
Stadten Dalmatiens wahrend des Mittelalters, I Teil έν Deukschriften der Akade- 
mie der Wissenschaften 48 (1902) Wien σ. 18, υποστηρίζει.

4 Οί Έρευνηταί έτοποθέτησαν ταύτην σφαλέντες έν Μοισίμ, Πβ. κατωτέρω 
σ. 297 σημ. 8.
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διζε νΰκτωρ άποβλέπων εις μίαν έξ απροόπτου προσβολήν τοΰ έχθροΰ 
πατά την έπομένην, εν των υποζυγίων άνέτρεψε τό φορτίον του. Επειδή 
δέ ό οδηγός τοΰ ζφου αμέριμνος προΰχώρει χωρίς οΰδέν ν’ άντιληφθή, 
οί ακολούθουντες συνάδελφοι αύτοΰ, παρατηρήσαντες τοΰτο, άνακράξαν- 
τες «τόρνα, τόρνα», τον προέτρεψαν, δπως στραφή και άποκαταστήση 
εις τήν θέσιν του τό φορτίον. Τοΰτο έγινε αιτία τοΰ κακοΰ, διότι ή φω
νή άκουσθε.ϊσα έξελήφθη ως παρακέλευσις προς ΰποχώρησιν λόγψ άπροσ- 
προσδοκήτου εμφανίσεως των εχθρών. Δημιουργεΐται θόρυβος καί σΰγ- 
χυσις εις τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ καί «έπιχωρίφ τε γλώττη εις τούπίσω 
τραπέσθαι άλλος άλλφ προσέταττεν «τόρνα, τόρνα», μετά μεγίστου τά
ραχου φθεγγόμενοι» ή

Τήν διήγησιν τοΰ γεγονότος τοΰτου έπανέλαβεν ό Θεοφάνης * 3 πα- 
ραδίδων αντί «έπιχωρίφ γλώττη», «πατρφφ φωνή» καί προσθέτων κατά 
τινα χειρόγραφα τήν λέξιν «φράτερ».

Ό αυστριακός ιστορικός Thunmann 3, εις τήν φράσιν «τόρνα-τόρνα, 
φράτερ» καί «πατρφα φωνή» έπίστευσεν, δτι άνεκάλυψεν αποδείξεις έκ- 
λατινίσεως τής περιοχής, δπου διεδραματίσθη τό άνω γεγονός. Ό δέ R. 
Rosier 4 στηριζόμενος εις τά μνημονευθέντα χωρία τοΰ Θεοφυλάκτου 
Σιμοκάττου καί τοΰ άκολουθοΰντος αυτόν Θεοφάνους, δέχεται τήν ΰπαρ- 
ξιν Βλάχων νοτίως τοΰ Δουνάβεως ήδη τον 6°ν αιώνα. Διότι λέγει τό 
«τόρνα-τόρνα» άνήκον τή Landsprache» («έπιχωρίφ γλώττη», «πατρφφ 
φωνή») οΰδείς δΰναται ν’ αμφισβήτηση, δτι ανήκει εις τήν ρουμανικήν 
γλώσσαν. Διασορζεται άλλως τε ακόμη μέχρι σήμερον εις τήν ρουμανικήν 
καί αποτελεί ακριβώς άπόδειξιν, δτι στρατιώται λατινόγλωσσοι ΰπηρέτουν 
εις τον ελληνικόν στρατόν τοΰ Μαυρικίου, οΐτινες πιθανώτατα ήσαν κά-

4Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορίαι, 100, 18 έξ. Άπαντα 
έν τή έκδόσει τοΰ Jac. Pontanus, Ingolstadt, 1604 έκ τοΰ κακοΰ χειρογράφου (16 
αιών) τής βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου τύπος ρ ε τ ό ρ ν α, ή χειρόγραφος όμως 
παράδοσις τοΰ κειμένου τόν αποκλείει. Διά τόν λόγον ακριβώς τοΰτον καί ό έκδ. 
de Boor έδέχθη τόρνα.

^Θεοφάνους, Χρονογραφία 258, 14 έξ. (έκδ. C. de Boor Λειψία 1883). 
Έκ των πολλών χειρογράφων τοΰ Θεοφάνους μόνον δύο παραδίδουν τό φράτερ, 
δθεν δικαίως δύναται νά άμφισβητηθή ή γνησιότης αύτοΰ. Είναι προφανώς μετα
γενέστερα προσθήκη προελθοϋσα έκ τοΰ γεγονότος, ότι τό frater άπετέλει προσφώ- 
νησιν φιλικήν μελών τής αυτής συντροφιάς. Τδ. Thesaurus linguae latiuae έν λ.

3 Έν Untersuchungeu liber die Geschichte der ostlichen Volker σ. 342. Τήν 
έργασίαν ταύτην τοΰ Thunmann δέν μοί κατέστη δυνατόν νά ευρώ. Τά ένταΰθα 
σχετικά παρέλαβον έκ τοΰ R. Rosier, Dacier und Rumanen έν Sitzungsberi- 
chte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 53 (1866) 
Wien σ. 57.

4 Ένθ1 άνωτ. σ. 57.
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τοικοι τοΰ Αίμου ’. Και δμως ή μέχρι τοϋ 11ου αίώνος έπακολουθήσασα 
περί Βλάχων γενική των πηγών σιγή εκπλήσσει τον ίδιον 1 2.

’Ολίγα έτη κατόπιν, τό 1876, ό Κ. Jirec'ek3 δέχεται τήν αυτήν φρά- 
σιν τοΰ Θεοφάνους ως αποτελούσαν τό πρώτον μνημεΐον τής ρουμανικής 
γλοίσσης. Ό Alex. Budinszky4 τό 1881 μάς διδάσκει, δτι «τόρνα-τόρνα, 
φράτερ» άνήκεν αναμφιβόλους εις τήν γλώσσαν, ή οποία κατ’ εκείνην τήν 
εποχήν ώμιλεΐτο υπό τοΰ ρουμανικοΰ πληθυσμού τής Μοισίας, Θράκης 
καί Μακεδονίας.

Τούς ανωτέρω έρευνητάς άκολουίΐοΰν οί Ρουμάνοι καί δή ό A. D. 
Xenopol5, ό Ν. Jorga6, καί ό G. Bratianu 7 δεχόμενοι ομοίως έκρωμα- 
ϊσμόν τής περιοχής εκείνης8.

Ή έκτεθεΐσα άποψις τών άνω ερευνητών δσον αφορά εις τό περί 
ού ό λόγος χωρίον τοΰ Θεοφυλάκτου οφείλεται: πρώτον μεν εις τήν σΰμ- 
πτωσιν, δτι σήμερον άπαντά ρήμα turna έν τή μακεδονορρουμανική 
γλώσση καί inturna έν τή δακορρουμανική, προς δ καί συνεσχέτισαν τό 
tovna, δεύτερον δε εις τήν κακήν ερμηνείαν τής φράσεως τοΰ αύτοΰ συγ- 
γραφέως «έπιχωρίφ γλώττη».

Καί δσον μεν αφορά εις τό πρώτον επιχείρημα, παρατηροΰμεν, δτι

1 Ένταΰθα παρατηροΰμεν, δτι ούδαμώς έκ τών συμφραζομένων τοΰ Σιμο- 
κάττου συνάγεται, δτι δ στρατός τοϋ Κομεντιόλου προήρχετο έκ τής περιοχής
εκείνης.

3 Τά αυτά επαναλαμβάνει ό ’ίδιος έν Roraanische Studien (Leipzig 1871) σ. 
106 εξ. Ή παρανόησις τής λ. τόρνα δύναται ν’ άναχθή εις τόν Du Cange θεωρή- 
σαντα ταύτην άβαρικήν. Ίδ. έν Gloss, med, et infim. Latinitatis λ. tornare καί 
retornare. Τόν Du Cange ήκολούθησεν ένταΰθα καί ό Μ. Β ϋ d i n g e r, Oester- 
reichische Geschichte I, 67 ύποσ. 2.

3 Geschichte der Bulgaren (Prag 1876) σ. 112.
" Die Ausbreitung der lateinischen Sprache iiber Italien und die Provinzen 

des rdm. Reiches (Berlin 1881) σ. 222 έξ.
5 Histoire des Roumains (Paris 1896) I σ. 242: torna, torna, fratre prononce 

dans la langne du pays. Cette phrase est evidemment une commencement de 
changement da latin popnlaire en langne roumaine d’aujourd’hui.

6 Geschichte des rumanischen Volkes (Gotha 1905) I σ. 106.
7 Privileges et franchises municipales dans l’empire byzantin (Paris-Bncarest 

1936) σ. 63.
8 Πλεΐστοι τών άνω έρευνητών έπί τή βάσει τοΰ περί οΰ λόγος ό χωρίου τοΰ 

Σιμοκάττου όμιλοΰν περί έκλατινίσεως τής Μοισίας χωρίς νά προσέξουν, δτι τό 
χωρίον άναφέρεται εις τήν Θράκην" καί δή : «κατήραν τοίνυν τοΰ Αίμου έπί Καλ- 
βομοΰντις καί Λιβιδουργόν πολεμησείοντες καί τόν χαγάνον είσορώσιν ού πόρρω 
που διατρίβοντα, άλλ’ ο>ς από σημείων τεττάρων άπεριμερίμνως τάς σκηνάς συμ- 
πηξάμενον, άτε δή τής εκείνου πληθύος άνά πάσαν έκχυι)είσης τήν Θράκην». 
Περί δέ έκλατινίσεως τής Θράκης ούδεμία σκέψις χωρεϊ.
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ή διαπιστωθεΤσα σύμπτωσις ούδεμίαν ενέχει σημασίαν, άφ’ οΰ τό αυτό 
ρήμα άπαντα εις δλας τάς ρωμανικάς γλώσσας, ακόμη καϊ εις την σερβι- 
κήν 1 άναγόμενον εις τό λατινικόν torno, δπερ πάλιν εκ τοΰ ελληνικού 
τορνεύω. ΓΙαρατηροΰμεν δ’ επί πλέον, δτι τό ρήμα τούτο δέν αποτελεί τό 
πρώτον μνημεΐον τής ρουμανικής γλώσσης, άλλ’ είναι απλώς παράγγελμα 
στρατιωτικόν τών ύστερων ρομιαΐκών χρόνων, ως μάς παρεδόθη εν τφ 
εξής χοορίφ τού Στρατηγικού τού Μαυρίκιου * 3 «καί δτε μέν θέλει ύπο- 
χωρήσαι, 6 κούρσωρ κράζει, cede, καί υποχωρεί έλασία, ως έν ή δύο σα- 
γιττόβολα επί τούς διφένσωρας. Κράζει πάλιν, torna mina, καί άνθυπο- 
στρέφουσιν ωσανεί κατά τών εναντίων». "Ο,τι δέ αφορά εις την φράσιν 
«έπιχωρίη) γλώττη» παρενοήθη, ως εΐπομεν, έρμηνεύθεΐσα: αΰτόχθων, 
ιθαγενής.

Ή χρήσις τής λ. ενταύθα υπό τού Θεοφ. Σιμοκάττου είναι, ώς 
θά δείξοιμεν, ίδιάζουσα, άπαντώσα τό πρώτον είς δύο χωρία τοΰ Δίω- 
νος Κασσίου : «καί τά εταιρικά κολλήγια έπιχωρίως καλούμενα ......
άνενεώσατο»3 5, καί «δτι τούς χιτώνας τούς χειριδωτούς εξ ίματίων τινών 
ές πάννους έπιχωρίως πο>ς καί κατατέμνοντες καί προσαγορεύοντες συρ- 
ράπτουσι»1. Δηλ. χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τού άνήκοντος είς την λα
τινικήν γλώσσαν, είς την τών πατέρων, σημασία προελθούσα μετά την 
δημιουργίαν καί είς τούς "Ελληνας συγγραφείς τής συνειδήσεως τοΰ Ρω
μαίου πολίτου.

Όμοίαν χρήσιν τής λ. εύρίσκομεν καί παρά τφ αύτοκράτορι Ίου- 
λιανώ: «ως δ' άνάλωτο καί τούτο, πρότερον μέν χιλίους, επτάκις χι- 
λίους δ’ ύστερον, είτα νΰν μυρίους, ούς επιχώριόν εστι λοιπόν δνομάζειν 
μοδίους, άνάλισκον σίτου, πάντας οΐκοθεν έχοιν» °.

Κατά ταύτα επιχώριος σημαίνει ενίοτε, δ,τι καί τό πατρφος, πάτριος, 
ίδίμ δέ εν ταϊς Νεαραϊς τού ’Ιουστινιανού 6, ήτοι παν τό λατινικόν, τό ρω

' Πβλ. Γαλ, retourner, ίταλ. ritornare, ίσπαν. returnar, σερβικών tornjati.
3 ’Έκδ. Jo Scheffer (Upsala 1664) βιβ. 3 κεφ. 5. Την αυτήν παρατήρησιν 

έκαμε καί ό Κ. J i r e c' e k, Archiv filr slavische Philologie XV (1893) a. 99, τήν 
έπανέλαβε δέ έν Romahen in den Stadten Dalmatiens wahrend des Mittelalters I 
Teil έν (Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, 48 (1902) Wien, σ. 8.

3 38, 13.
1 49, 36.
5 Μισοπώγων, έκδ. Fr. Hertlein (Λειψία 1875) I a. 476, 21 εξ. (369 B).
6 Πβλ. ίδίφ Νεαρ. 7 κεφ. 1 «οΰ τη πατρίψ φωνή τόν νόμον συνεγράψαμεν, 

αλλά ταΰτη τή κοινή τε καί Έλλάδι». Ή αΰτή άντίληψις επικρατεί ακόμη είς τόν 
ΙΟον αιώνα. Πβλ. Κ α> ν σ τ. Πορφυρογέννητου) Περί θεμ. I, 13 «καί έλλη- 
νίζοντες καί τήν πάτριον καί 'Ρωμαϊκήν γλώτταν άποβαλόντες». Περί τής λέ- 
ξεως πάτριος, πατρφος διεξοδικώς διέλαβεν ό Η. Ζ ί 1 ί i a c u s, Zum Kampf der 
Weltsprachen im ostromischen Reich, Helsingfors 1935.
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μαϊκόν. Μέ τοιαΰτην λοιπόν σημασίαν χρησιμοποιεί δ Σιμοκάττης εν
ταύθα τό έπιχοόριος. 'Ότι ούτως έχει, έμφαίνεται εκ δυο ακόμη χωρίων 
τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, τά όποια οι μνημονευθέντες έρευνηταί παρέβλεψαν, 
των έξης: «τούτον έπιχωρίφ'Ρωμαίοι φωνή άποκαλοΰσι κυαίστορα» 
καί «άτάρ μέγιστον φόνον ειργάσατο την τε περσικήν αποσκευήν έχειρώ- 
σατο, ήν σΰνηθες'Ρωμαίοις τή έπιχωρίφ φωνή τοΰλδον άποκαλεΐν».1 2

Ό Θ. Σιμοκάττης χρησιμοποιεί συχνότερον βεβαίως τό έπίθετον πά
τριος καί πατρφος προς δήλωσιν παντός λατινικού 3, οτι δμως τό επιχώριος 
εις τό χωρίον τού Θεοφυλάκτου (99.13 εξ.) σημαίνει δ,τι καί τό πατρφος 
μαρτυρεί καί τό γεγονός, οτι δ Θεοφάνης ακολουθών αυτόν αντικαθιστά 
τό επιχώριος διά τοΰ ταυτοσήμου καί τοΰ περισσότερον εύχρηστου πα
τρφος.

Κατά ταΰτα λοιπόν τό χιυρίον ού'τε τό πρώτον μνημειον τής ρουμα
νικής γλώσσης μάς διέσωσεν, ούτε την έκλατίνισιν τής Θράκης καί Μοι- 
σίας άποδεικνΰει. Τόν τελευταΐον ισχυρισμόν εδραίοι ό'χι μόνον τό πλή
θος τών εν ταΐς είρημέναις χώραΐς εύρεθεισών ελληνικών επιγραφών, 
αλλά καί τό γεγονός, οτι οί Βούλγαροι διαβάντες τόν Δοΰναβιν εχρησιμο- 
ποίησαν την ελληνικήν, ώς μαρτυροΰσιν αι πρωτοβουλγαρικαί έπιγραφαί4ι 
δπερ βεβαίως δεν θά συνέβαινεν, αν ή έκλατίνισις τών εντεύθεν τοΰ Δου- 
νάβεως παλαιών κατοίκων ήτο πραγματικότης.

Άθήναι-Σεπτέμβριος 1938 Γ. ΚΟΛΙΑΣ

1 ’Ένθ. άνωτ. σ. 39, 12 εξ.
3 "Ενθ. άνωτ. σ. 75, 18 έξ.
3 Ίστορίαι 119. 14 «τά σημεία τοΰ Περσικού, α τη πατρίφ φωνή βάνδα Ρω

μαίοι κατονομάζουσι».
4 Αΰται έξεδόθησαν υπό τοΰ W. Beschewliew υπό τόν τίτλον Die pro- 

tobulgarischen Inschriften, Sofia 1934.
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