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έργου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, εις τον όποιον πολλοί άνάγουσι τήν κα
ταγωγήν των (Treit. 133, 163. ϊδ. περαιτ. Θεοφ. Κοντιν. 212, Κεδρ. 2, 
184,14 ; Άτταλ. 213, 16 ; 217 ; 236) και ή Κων/λις είναι ή Νέα Ρώμη, 
ήτοι τό κέντρον τοΰ κόσμου καί ό βασιλεύς των ό βασιλεύς τής οικου
μένης.

Δια των ολίγων, ατινα άνέφερον έκ τοΰ βιβλίου τοϋ κ. Treitinger, 
τό όποιον διακρίνει μεγίστη ακρίβεια, μεθοδικότης καί σαφήνεια καί 
των ολίγων ατινα προσέθεσα, δεν ήθέλησα ούτε λεπτομερή άνάλυσιν νά 
κάμω των δσων λέγει, ούτε νά τον διορθο'ισω, άλλ' απλώς να δείξω 
τήν σημασίαν τοΰ βιβλίου, ίδίθ)ς διά τούς "Ελληνας καί διά τό όποιον 
πρέπει νά τφ εΐμεθα εύγνώμονες, τόσον διά τήν ορθήν καί δικαίαν εκ- 
μετάλλευσιν τοϋ ΰλικοΰ, δσον καί διά τό υλικόν τό όποιον συνέλεξε καί 
δπερ είναι πολύτιμον διά πλήθος επί μέρους ζητήματα.

Έν τέλει θά ήτο παράλειψις, αν δεν άνέφερον ακόμη δτι τό βιβλίον 
έχει εις τό τέλος αρκούντως πλήρες εύρετήριον ονομάτων καί όρων, ως 
καί δτι είναι γεγραμμένον μέ ενθουσιασμόν καί πίστιν, πράγμα δπερ όχι 
μόνον τιμά τον συγγραφέα, αλλά καί καθιστά τό βιβλίον εύχάριστον κατά 
τήν άνάγνωσιν. Τό βιβλίον είναι υπόδειγμα δχι μόνον διά τήν συστημα
τικήν καί λεπτομερή έκθεσιν των άναφερομένων, αλλά καί διά τον τρό
πον μέ τον όποιον γνωρίζει ό συγγραφεύς νά εκμεταλλεύηται καί ζων- 
τανεύη τό υλικόν. Ιδιαιτέραν αξίαν έχει τό βιβλίον δι’ ημάς τούς "Ελ
ληνας, οΐτινες ζώμεν υπό τήν παράδοσιν τοΰ Βυζαντίου περισσότερον 
παντός άλλου λαοΰ.

Δ. ΞΑΝΑΛΑΊΌΣ

Fritz Hormann, Beitrage zur Syntax des Johannes Kinnamos. Μο
νάχον 1938.

Άπό τό βυζαντινολογικόν σεμινάριον τοΰ Μονάχου, εις τό όποιον ή 
μελέτη τοΰ μεσαιωνικού ελληνισμού τόσα οφείλει, μάς έρχεται ή ανωτέ
ρω πρόσφατος εργασία περί τής συντάξεως τοΰ βυζαντινού ιστοριογρά
φου Ίωάννου Κιννάμου, εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τοΰ κ. F. 
Hormann, μαθητοΰ τοΰ καθηγητοΰ F. Dolger.

Ώς γνωστόν, ό Κίνναμος κατείχε τήν υψηλήν θέσιν τοΰ «Βασιλικοΰ 
γραμματικοΰ», εις τήν αυλήν των Κομνηνών, υπό τήν ιδιότητά του δε 
ταύτην συνώδευσε τον αΰτοκράτορα Μανουήλ εις τάς εκστρατείας του 
καί ώς εκ τούτου ειχεν δλα τά εφόδια καί τά μέσα νά άσχοληθή μέ τό
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έργον τού ιστοριογράφου. Τό σωζόμενον κύριον σύγγραμμά του υπό τον 
τίτλον Ίστορίαι εις 7 βιβλία, το όποιον είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, 
επιτομή έκτενεστέρου έργου έκπονηθεΐσα υπό τίνος μεταγενεστέρου, πε
ριλαμβάνει την έξιστόρησιν τι~>ν στρατιωτικών καί πολιτικών γεγονότων 
τοΰ Βύζαντιακοϋ κράτους κατά τό μεταξύ των ετών 1118—1176 διά
στημα.

Κάτοχος μεγάλης ελληνικής παιδείας δ Κίνναμος, έθεώρησε καθή
κον του, καθώς έπραττον κατά κανόνα οί Βυζαντινοί ιστοριογράφοι, χω
ρίς νά τό επιτυγχάνουν πάντοτε, νά προσδώση εις τό ιστορικόν σύγγραμ
μά του την αΐγλην αρχαίου κλασσικού συγγράμματος, διά τής χρήσεως 
γλώσσης ακραιφνώς αττικής. Ώρισμένον συγγραφέα δεν έλαβεν ώς πρό
τυπον, ή έπίδρασις όμως τού Προκοπίου διαφαίνεται παντού ίσχυροτέρα. 
Εις την προσπάθειάν του δύναται νά λεχθή ότι επέτυχε, διότι την εν 
τφ συνόλφ βαθεΐαν καί ορθήν χρήσιν τής δοκίμου γλώσσης συνεδύασε 
μέ τήν λιτότητα, συντομίαν καί διαύγειαν τού ύφους, άτινα αποτελούν τά 
βασικώτερα γνωρίσματα τής δοκίμου αττικής πεζογραφίας. Τό λεκτικόν 
τού, καθώς παρατηρεί ό Krumbacher, έχει τι τό στρατιωτικόν καί λα
κωνικόν, πράγμα τό όποιον δεν συμβαίνει πάντοτε είς τήν ρητορικήν καί 
πομπώδη Βυζαντινήν πεζογραφίαν, τά προσόντα δε ταΰτα επιτρέπουν 
τήν κατάταξίν του μεταξύ τών κορυφαίων εκπροσώπων τοΰ Βυζαντινού 
αττικισμού.

'II μελέτη τοΰ κ. Hormann, ή οποία αποτελεί, καθώς αναφέρει ό 
ίδιος, προεργασίαν νέας κριτικής έκδόσεως τού Κιννάμου, ερευνά μόνον 
τά συντακτικά φαινόμενα τού κυρίου έργου αυτού, ήτοι τών 'Ιστοριών. 
Τό μικρότερον έργον Ήϋοποά'α, το όποιον ό Krumbacher θεωρεί έρ- 
γον τού Κιννάμου, ως αμφιβόλου πατρότητος δεν έλήφθη ύπ’ δψιν.

’Από τήν μελέτην ταύτην διδασκόμεθα δτι ό Κίνναμος εν τή άρχαϊ- 
στική του προσπάθεια επιδιώκει τήν χρήσιν δλων τών συντακτικών στοι
χείων τά όποια χαρακτηρίζουν τήν δόκιμον γλώσσαν. Συνήθως ή χρήσις τών 
στοιχείων τούτων είναι κανονική καί άψογος. Ούχί σπανίως δμως, όπως 
είναι φυσικόν νά συμβαίνη είς τοιούτου είδους θεματογραφικάς προσπά
θειας, λόγορ τοΰ δτι απουσιάζει από τον γράφοντα ό έλεγχος τού φυσι
κού γλωσσικού αισθήματος, βάλλει πέραν τού στόχου, υπερβάλλει δηλο
νότι καί αυτούς τούς κλασσικούς είς τήν χρήσιν τών συντακτικών εκεί
νων στοιχείων, τά όποια μιμούμενος αυτούς χρησιμοποιεί. Ούτο> παρα
λείπει συχνότατα τό συνδετικόν ρήμα ή τό υποκείμενον καί.χρησιμοποιεί 
κατά κόρον τό σχήμα κατά τό νοούμενον. Τήν ακανθώδη άρχαίαν μετο
χήν, τον σκόπελον αυτόν επί τοΰ οποίου ναυαγεί τόσον συχνά ολόκλη
ρος ό μεταγενέστερος αττικισμός, ακριβώς διότι τού λείπει ή ακριβής έπί- 
γνωσις τής έννοιας της, ό Κίνναμος τήν χρησιμοποιεί όρθώς. ΙΙροσεκτι-
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κός όπως είναι, οσάκις αμφιβάλλει που περί τής όρθότητός της την αντι
καθιστά επιτυχώς με άπαρέμφατον ή με φράσιν περιέχουσαν υποτα
κτικήν.

Κατά κόρον χρησιμοποιεί τον ποιητικόν πληθυντικόν τών άφηρημέ- 
νων ουσιαστικών, ως άκοαί, γάμοι, ελπίδες, νύκτες, σκέψεις καί τών ου- 
δετ. επιθέτων, ως άδιεξίτητα, πρώτα. Συχνά, καίτοι ό'χι μέ συνέπειαν, 
κάμνει χρήσιν τοΰ δυϊκοϋ, ό όποιος, ώς γνωστόν, ειχεν έκλείψει παντε
λώς από την ζωντανήν γλώσσαν ήδη κατά τούς ελληνικούς χρόνους, καί 
δεικνύει ιδιαιτέραν προτίμησιν εις τά ελλειπτικά επίθετα, ως της ευθείας 
(οδού), η έπιονσα (ημέρα), διά της ήμετέρας (χώρας), καιρίαν (πληγήν) 
κ. τ. δ.

Ώς προς τήν σύνταξιν τών προθέσεων ακολουθεί μέ’ ζήλον τά κλασ
σικά πρότυπα, συντάσσων τήν άμφϊ λ. χ. μέ δοτικήν (άμφι Δορνλαίω, 
άμφι τοϊς Άλαμανοίίς). Τό αυτό πράττει καί προκειμένου περί τής συν
τάξεως τών διαφόρων πτώσεων. ’Ιδιαιτέρως αισθητή είναι ή πληθώρα 
τής δοτικής, ή οποία ενωρίς είχεν αρχίσει νά αντικαθίσταται δι’ έμπρο- 
θέτων περιφράσεων, καί αγαπά ιδιαιτέρως τήν δοτικήν τοΰ ποιητικού αι
τίου (ώς μοι ερρηΰη=ώς ειπον). Χρησιμοποιεί άφθόνως τό ήδη εις τήν 
Κοινήν άχρηστευθέν τελικόν άπαρέμφατον, εκεί δπου ά'λλοι έ'γραφον 
ΐνα μέ υποτακτικήν ή οριστικήν, αποφεύγει δέ τήν χρήσιν τοΰ ΐνα μέ 
κάθε τρόπον. Εις τήν χρήσιν τού συστοίχου αντικειμένου υπερβάλλει 
καί αυτούς τούς αρχαίους. Μεταχειρίζεται επίσης συχνότατα τήν επιρρη
ματικήν αίτιατ. πληθ. (τά πλεϊστα, τά είκότα).

Τά αίσθήσεως, έφέσεως, γνώμης, τοΰ λέγειν κλπ. δηλωτικά ρήματα, 
τά όποια ένωρίτατα είχον αρχίσει νά συντάσσωνται μέ τό ΐνα, δπως, δτι, 
ώς, δ Κίνναμος τά συντάσσει πάντοτε μέ άπαρέμφατον καί δπου δει μέ 
μετοχήν.

Άξιοπαρατήρητον, άλλά σύμφωνον μέ τήν καθόλου νοοτροπίαν τοΰ 
Κιννάμου, είναι δτι ή άρχαϊστική του τάσις υπαγορεύεται συχνά άπό 
ελατήρια άρνητικά. Πηγάζει άπό βαθύ αίσθημα άντιδράσεως κατά τής 
κοινής γλώσσης. ’Αποφεύγει συστηματικώς παν δ,τι είναι εύχρηστον εις 
τον προφορικόν λόγον. ’Αποφεύγει λ. χ. νά κάμη χρήσιν τής αιτιατικής 
λόγοι) τοΰ δτι αύτη ήτο ή πλέον κοινόχρηστος πτώσις εις τον προφορικόν 
λόγον. ’Αποφεύγει τό ούσιαστικοποιηθέν έ'ναρθρον άπαρέμφατον τό μετά 
ή άνευ προθέσεως, επειδή τούτο ήτο πολύ εύ'χρηστον εις τήν δημώδη καί 
εις τήν συνήθη γραφομένην, δπως φαίνεται άπό ά'λλους δλιγώτερον αυ
τού άρχαΐζοντας συγγραφείς. Άντιθέτως χρησιμοποιεί κατά κόρον τό 
άσύνδετον σχήμα επίσης άπό άντίδρασιν κατά τής δημώδους, ή οποία με- 
τεχειρίζετο συνδέσμους.

Έν γένει ή στάσις του άπέναντι τής δημόίδους είναι τόσον έμφα-
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νώς εχθρική, ώστε δικαίο>ς υποθέτει ό π. Hormaiin δτι πολλάκις ή απου
σία ενός συντακτικού στοιχείου από τό κείμενον τοϋ Κιννάμου αποτελεί 
argumentum ex silentio υπέρ τής δημοτικότητος τού στοιχείου τούτου 
κατά τήν εποχήν εκείνην.

'Όσον δμως καί αν χρησιμοποιεί έπιτυχώς τήν γλώσσαν τής δοκίμου 
πεζογραφίας ό Κίνναμος δεν ήτο δυνατόν να αποφυγή παντού τήν τύχην 
τοϋ θεματογράφου. Οϋτω τοΰ διαφεύγουν κάποτε καί συντάξεις σπανιώ- 
ταται μέν ή άγνωστοι εις τήν άρχαίαν ’Αττικήν, εύχρηστοι δέ εις τήν 
σύγχρονόν του δημώδη. Είναι δέ ταΰτα φράσεις ώς δ δε Π. ρηξ αμα τφ 
Α. πρίγκηπι ταΰτα πνεόμενοι, ή συχνή αμετάβατος χρήσις μεταβατικών 
ρημάτων, ήτις, ώς γνωστόν, είναι γνώρισμα μεταγενεστέρων εποχών αύ- 
ξανομένη ώσημέραι, ή χρήσις τοϋ υπερθετικού βαθμού ώς επιτατικού 
κ. ά. Μερικαί άστάθειαι περί τήν χρήσιν τών άρχαίουν κανόνων ή αντι
θέτους ομοιομορφία καί ακαμψία εκεί δπου εις τήν άρχαίαν έπεκράτει 
αστάθεια οφείλονται δχι τόσον εις τήν επίδρασιν τής δημώδους δσον εις 
αδυναμίαν τοΰ ίδιου Κιννάμου προς εφαρμογήν αυτών. Τα ένάρξεως λ.χ. 
δηλωτικά ρήματα, τά όποια εις τήν άρχαίαν άναλόγως τής σημασίας των 
συνετάσσοντο άλλοτε μέ άπαρέμφατον καί άλλοτε με μετοχήν, ό Κίννα
μος τά συντάσσει ομοιομόρφους, μή δυνάμενος νά κάμη τήν λεπτήν ταύ- 
την συντακτικήν διάκρισιν.

’Αγαπά τάς μεγάλας περιόδους, αλλά συγχρόνως αισθάνεται τήν φορ- 
τικότητά των καί προσπαθεί νά τήν μειώση μέ τήν χρήσιν παρενθέ- 
σεουν. Τό ρητορικόν του ύφος, παρά τήν χρήσιν τών χιαστών καί ύπερ
βατών σχημάτουν, δέν είναι πολύ λεπτόν καί άφίνει νά διαφαίνεται κατά 
τον συγγραφέα ein bewusstes rhetorisch.es Bemiihen neben haufigen 
Zuriickbleiben des Tatsachlichen konnens.

’Ενδιαφέρουσα είναι ή παρατήρησις τήν οποίαν ό κ. Hormann διατυ- 
πουνει εις τον επίλογον τής εργασίας του, γενικεύων τά έκ τής παρακο- 
λουθήσεως τής άρχαϊστικής προσπάθειας τοΰ Κιννάμου προκύπτοντα πο
ρίσματα. 'Ότι δηλ. κατά τήν σύγκρουσιν δύο αντιθέτων γλωσσικών ρευ
μάτων τοϋ άρχαϊστικοϋ καί τοΰ δημώδους, εις ένα καί τον αυτόν συγ
γραφέα τό αποτέλεσμα είναι ποικίλον : Τά δημώδη στοιχεία ήμποροϋν ή 
νά εμποδίσουν τήν χρήσιν αρχαίων στοιχείων διά τής άντιδράσεως τού 
ζωντανού γλωσσικού αισθήματος ή νά ύποβοηθήσωσι τήν χρήσιν τού
των, οσάκις τά αρχαία συμβαίνει νά συμπίπτουν μέ τά νέα στοιχεία, ή 
νά ένισχύσουν καί νά προαγάγουν τήν χρήσιν αρχαίων στοιχείων διά τής 
άντιπαθείας τήν οποίαν τά δημώδη στοιχεία, ώς πολύχρηστα καί τετριμ
μένα, συναντούν εις τό αίσθημα τοΰ λογίου συγγραφέως, άναγκάζοντα 
αυτόν νά άναζητήση εις τήν άρχαίαν σπανιώτερα καί εκλεκτότερα εκ
φραστικά μέσα.
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Ή ερευνά τοΰ κ. Hormann περί τής γλώσσης τοΰ Κιννάμου δεικνύει 
δτι καί βαθεΐαν γνώσιν τής Ελληνικής έν τφ συνόλφ της καί άρτίαν 
μέθοδον των γλωσσικών πραγμάτων ό νέος φιλόλογος κέκτηται, παρέχει 
δέ βάσιμον ελπίδα δτι ή κριτική έκδοσις τοΰ έργου τοΰ Κιννάμου, την 
οποίαν υπόσχεται να μάς δώση, θά είναι αξία τοΰ ονόματος της κριτική 
έκδοσις.

Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

St. G. Kapsomenakis, Voruntersuchungen zu einer Grammaiik der 
Papyri der nachchristlichen 'Veit. Μονάχον 1ί)38 Σελ. 148 -f XVI.

Ή εργασία αυτή, καθώς καί ή ανωτέρω διδακτορική διατριβή, εγέ- 
νετο εις τό βυζαντινολογικόν σεμινάριον τοΰ Μονάχου καί είναι άφιερο.ι- 
μένη εις τον εισηγητήν τής έγκρίσεώς της καθηγητήν F. Dolger. Συν- 
ίσταται έκ δύο μερών. Τό πρώτον καί εκτενέστερου μέ τον τίτλον Bei- 
trage zur Herstellung und Deutung einzelner Papyrustexte (σελ. 9— 
120) άσχολεΐται μέ την συμπλήρωσιν, ορθήν άνάγνωσιν καί ερμηνείαν 
χωρίων ελληνικών παπύρων τής ρωμαϊκής καί πρωίμου βυζαντινής επο
χής, τα όποια άτελώς ή έσφαλμένως άνεγνώσθησαν από τούς έκδότας 
των. Εις τό δεύτερον μέ τον τίτλον Vom Alt-zum Neugriechischen 
(σελ, 121—133) συνοψίζει τα έν τφ πρώτφ μέρει διορθώσεων αύτοΰ συν
αγόμενα.πορίσματα περί τής σχέσεως τής γλώσσης τών παπύρων προς τήν 
νέαν ελληνικήν καί περί τής αξίας τής τελευταίας διά τήν κατανόησιν 
τών παπύρων.

Παρά τήν έλλειψιν ένότητος, τήν οποίαν από τήν φύσιν τοΰ θέμα
τός της ή εργασία αύτη παρουσιάζει, είναι πολύτιμος συμβολή εις τήν 
συμπλήρωσιν καί ορθήν άνάγνωσιν ταιν παπύρων καί συγχρόνως πολύ 
διδακτική περί τοΰ τί θά ήδύναντο οί "Ελληνες φιλόλογοι, ώς τελειότε
ροι από τούς ξένους γνώσται τής νέας ελληνικής καί προικισμένοι μέ βα
θύτερου ελληνικόν γλωσσικόν αίσθημα, νά συνεισφέρουν εις τήν παπυ
ρολογίαν, εάν αύτη έκαλλιεργεΐτο επιμελέστερου εις τήν 'Ελλάδα.

Ό κ. Κ. παρουσιάζει εις τήν εργασίαν του μακράν σειράν από επι
τυχείς διορθώσεις καί ερμηνείας χωρίων τών παπύρων, όφειλομένας βε
βαίως πριυτιστα εις τήν επιστημονικήν του οξυδέρκειαν άλλ’ ούχ ήττον 
καί εις τήν καλυτέραν γνώσιν τής νέας ελληνικής, ή οποία έλλειπεν άπο 
τούς ξένους έκδότας τιον.

Ούτως εις τον πάπυρον PSI VIII 901, 11/3 (46 μ. X.) εις τό χωρίον
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