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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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δμνύωμεν .... μηδε εν αυνεστορηκέναι μηδέ συνιστορήσειν ά[λ]ιεονσι μηδέ 
σαγηνενιπι μηδε άμφιβολεονσι τούς τρεις τελευταίους τύπους, τούς 
οποίους ό εκδότης άνέγνωσεν ώς ρήματα 3 πληθ. προσάιπου, δ Κ. διορ
θώνει έπιτυχώς εις δοτ. πληθ. άλιενσι μηδε σαγηνεϋαι μηδε άμφιβολεΰσι, 
άποδίδιον ούτω νόημα ορθόν εις την φράσιν.

Εις τον πάπυρον Flor. II 175 31/3 (255 μ. X.) τό χωρίον έχονσι 
γάρ γενάς οίνηγάς διορθώνει έπιτυχώς εις εχοναι ααργάνας οίνηγάς.

Εις την επιγραφήν Ditt Or. I 201, 15'7 (δ°5 αιών μ. X.) εις τό 
επόρϋηοα τάς χώρας αυτών επειδή έφιλονικήσουσιν μετ’ εμού, οπού οι 
πρώτοι έκδόται ειχον προτείνει αντί τοΰ ακατανόητου έφιλονικησουσιν 
έφιλονίκησαν, δ δέ Lepsius έθεώρει τό έφιλονικησουσιν imperfectum fu- 
turi προελθόν από έπίδρασιν τής Κοπτικής, ό κ. Κ. διακρίνει τον γνω
στόν νόθου τύπου αόριστον εφιλονικήσασιν συγχισθέντα από τον γραφέα 
τοΰ παπύρου προς τον μέλλοντα φιλονικήσονσιν.

’Ορθή επίσης φαίνεται ή γνώμη του δτι εις τον. πάπυρον Jena 4 
(=S Β III 7187) 2/4 (5°?—6°?) αιών μ. X.) εις τό χωρίον ότι οι κωμήτε 
άφορμαρο'ι ήσαν τό άφορμαροι δεν είναι πληθ. τοΰ *άφορμαρδς άλλα τοΰ 
άφορμάρις καί δτι τονιστέον άφορμάροι (=άφορμάριοι).

Έξαιρέτως προάγεται ή κατανόησις τοΰ παπύρου Bas 19,1/7 (6°ζ— 
7°ί αιών μ.Χ.) διά τής ορθής συμπληρώσεως τών κενών τό ό[.] π[..]ν 
σου εις τό δσπίτιν σου, τοΰ πισσ .. α ενα εις πισσωμένα, τοΰ έξεργ<ζάζ>- 
τας δέκα . . . μέγαν προάοτιον εις έξαιρέτως δέ και τό μέγαν προάστιον, 

Όρθώς επίσης εις μέν τον πάπυρον BGU I, 248 (=011son 41), 29 
(70 —80 μ. X.) τό νομίζω δε δτι οϋδέν τοντωι μέ λοιπήσις άναγινόίσκει 
τό ονδέν : νομίζω δε δτι ονδ’ εν τοΰτωι μέ λοιπήσις εις δέ τον πάπυρον 
Fay 114 (=011son 56), 17/32 (100 μ. X.) τό τή κδ εΐ κε εις τά γενέσια 
Γεμέλλης άναγινώσκει ενώνουν τό εΐ κε εϊκε (=ήκε, έλθέ).

Έκ τών επιτυχών ερμηνειών περιορίζομαι ν’ αναφέρω τήν έν τφ πα- 
πύρφ Jand II, 23, 14 (6°ζ—Ίος μ, X.) εις τό χωρίον μη γένηται αμέλειαν, 
ϊνα μη αποίέανοΰσι με, τό ό οΐον ό εκδότης ήρμήνευσεν εσφαλμένους ne 
fiat neg igentia, ne moriantar mihi, νομίσας δτι τό με ένταΰθα έχει τήν 
σημασίαν τοΰ μοι καί τό οποίον ό κ. Κ. όρθώς ερμηνεύει τονίζων τό 
άποϋανοϋσι εις τήν παραλήγουσαν καί άποδίδων εις αυτό σημασίαν με
ταβατικήν ήτοι νά μή μέ πεδάνουν (στο ξύλ,ο κ.τ.δ.)· πβ. τά επίσης επί 
παπύρων άπαντώντα δμοια παραδείγματα τής χρήσεως ρημάτων φόνου 
δηλωτικών μέ τήν έννοιαν τοΰ αύστηρώς τιμωρεΐν: πλ^ηγαϊς ίκαναΐς μέ 
κατέκτειναν, Βλέπε πώς με ή μήτηρ ημών εσφαξε. κ. ά'.

’Αξία ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι ή πλουσία καί μεθοδική χρήσις πα
ραλλήλων χωρίων καί όμοιων παραδειγμάτων άπηνθισμένων έπιμελώς 
έξ αυτής τής γλώσσης τών παπύρων ή τής νέας ελληνικής, προς διαφώτι-
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σιν τοΰ εκάστοτε υπό συζήτησιν φαινομένου καί ένίσχυσιν τής προτεινο- 
μένης υπό τοΰ συγγρ. γνώμης, ή οποία άνευ αυτών θά ύπέπιπτεν ενίοτε 
ως απλούς ισχυρισμός. Τά παραδείγματα ταΰτα δύνανται πλέον νά χρη
σιμοποιηθούν επωφελώς καί από άλλους έρευνητάς εις όμοιας περι
στάσεις.

’Άλλαι τινές, όρθαί ίσως, διορθώσεις δεν παρέχουν πιθανάγκην, λό- 
γιρ τής αποσπασματικής μορφής υπό την οποίαν παρατίθεται ή διορθου- 
μένη φράσις, επειδή δεν μάς είναι δυνατόν από τά ελλιπή συμφραζόμενα 
νά άποδείξωμεν τήν ορθότητα τής γενομένης διορθώσεως, αν δεν άνα- 
τρέξωμεν οί ίδιοι εις τά εκτενέστερα κείμενα τών παπύρων, τά όποια 
ό συγγρ. έχει ύπ’ δψιν του καί επί τών οποίων εστηρίχθη.

'Υπάρχουν δμως καί τινες, σχετικώς πολύ όλίγαι περιπτώσεις, δπου 
δύναταί τις νά διαφωνήση προς τον κ. Κ. ως προς τήν ορθότητα τής 
ερμηνείας ή διορθώσεώς του. Τοιαϋται περιπτώσεις είναι κατά τήν γνό)- 
μην μου αί εξής:

Εις τον μνημονευθέντα πάπυρον Fay 114 (=01sson), 17/3a (100 μ. 
X.) άναγινώσκεται : τηι κδ εΐκε εις τά | γενέσια Γεμέλλης. | Μη ο<υ>ν 
ληρήοης τον | έκτιναγμόν οον. Ό κ. Κ. υποθέτει δτι ό έπιστέλλων γρά
φει προς τον υιόν του. την 24ην έλα εις τά γενέθλια της Γεμέλλης. Μην 
κάμης όμως εις κανένα λόγον περ'ι της έκκινηοεώς οον, αποδίδει δε εις 
τό ούσ. εκτιναγμός τήν έννοιαν τοΰ άναχώρησις στηριζόμενος εις τήν 
γλώσσαν τοΰ Ησυχίου έκτινάξαι' άποκινησαι.

Κατ’ εμέ ά'λλως έχει τό πράγμα. ’Εκτός τοΰ δτι είναι άκατανόητον 
διά τίνα λόγον έπρεπε νά απόκρυψη ό υιός τό ταξίδιον εις τήν πόλιν 
δπου έζη ή οϊκογένειά του καί πώς θά ήδΰνατο νά τό απόκρυψη; Έκ 
χωρίων παπύρων, τά όποια ό ίδιος ό κ. Κ. παραθέτει κατά τήν άνάπτυ- 
ζιν τής γνιόμης του ταύτης, ώς τοΰ παπύρου Flor II, 196, 2/10 (253 μ. 
X.) opjvov μονόχω(ρα) εκατόν κτλ. της τιμής αυτών χωρονσ[ηςΙ εις τινα
γμόν κώμης Διον[νσιάδ]ος, τοΰ παπύρου Flor II 246”, 3/16 παράδος και 
νυν [Μ]ονίμφ . . . άφ’ ών έχεις παρά [οο]'ι οίνον μονόχωρα [δ]κτώ κτλ. 
της τιμής αυτών χωρ[ο]ύοης είς τιναγμόν έλαϊκών κτημάτων αλλά πάντα 
δοέλήτω αντφ ΐνα μη διά τούτο ό τιναγμός έμποδιοέλη καί τό τοΰ παπύ
ρου Flor II 209 (3°ζ αί. μ. X.) ΐνα τοίννν άνάξω και παρετησομε | αυτά 
και τάχα άλλα λάβω καλά (οίνου μονόχωρα) και μη \ νπηρεα&η δ έκτι- 
ναγμός. Βλέπομεν δτι εκτιναγμός είναι δ,τι καί τιναγμός (πβ. ΐνα μη διά 
τοϋτο ό τιναγμός εμποδιοϋη : ΐνα μη ϋπηρεασέλη ό εκτιναγμός) καί δτι άμ- 
φότερα σημαίνουν δ τι καί τό νεοελληνικόν τίναγμα τών έλαιοδένδρων, 
τήν συγκομιδήν τοΰ ελαιοκάρπου, διά τούς έργάτας τής οποίας, ως φαί
νεται έκ τών ανωτέρω χωρίων, έγίνετο ή παραγγελία τοΰ οίνου έκ μέ
ρους τών έπιστελλόντων.
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'Υπέρ τής άπόψεώς μου νομίζω δτι συντιγορεϊ και ή παρουσία τοΰ 
ονν, το όποιον δεν θά είχε κανέν νόημα εάν το μη ονν ληρήσης τον έκ- 
νιναγμόν σου συναφθή προς την αμέσως προηγουμένην φράσιν. Κατ’ εμέ 
λοιπόν ό επιστέλλων καλεΐ τον παραλήπτην τής επιστολής υιόν του νά 
παρευρεθή εις την οικογενειακήν εορτήν καί τον συμβουλεύει, διά λόγους 
τους οποίους ημείς δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, νά μήν κοινολογήση 
είσέτι τήν έπικειμένην έ'ναρξιν τής συγκομιδής τοΰ καρπού των ελαίων 
του ή άλλιον δένδρων του.

Είς τον πάπυρον Russ-Georg III, 10, 21/3 (4°ς—δ0? αί. μ. X.) τό 
χωρίον συν ϋεφ είδε κα<ζι ά y-πόσχολος ανγοναταλίων ημε οί εκδόται, δρ- 
θώς, κατ’ εμέ, ειχον διορθώσει τό είδε εις Ιδε (έρμηνεΰοντες : ’ιδον έγινα 
απόφοιτος των Ανγοναταλίων), Ό κ. Κ. θεωρεί τήν διόρθωσιν περιτ
τήν, τό δέ είδε ώς έχον τήν σημασίαν τής νεοελλ. φράσεως είδε κι’έπαϋε 
νά γίνω, ή οποία άπαντμ σήμερον διαλεκτικώς (εν Κρήτη) αντί τής κοι
νής είδα κι’ έπαϋα νά γίνω δηλ. έπϊ τέλους έγινα. Άλλα πρώτον ή νεοελλ. 
φράσις είδα κι’ έπαϋα νά γίνω δέν μαρτυρεΐται οΰδαμοϋ ως γνωστή ήδη 
κατά τον 4°ν μ. X. αιώνα, επομένως πολύ όλιγώτερον ή εξ αυτής προελ- 
θοΰσα διαλεκτική είδε κι’ έπαλλε νά γίνω, επί τής οποίας στηρίζει τό είδε 
τοΰ παπύρου ό κ. Κ. Καί δεύτερον τό είδε μόνον του δέν ήτο δυνατόν 
λογικώς νά προσλάβη τήν σημασίαν τής φρ. είδα κι’ έπαϋα νά . . . Πρέ
πει οσάκις άνατρέχομεν είς τήν νέαν ελληνικήν διά νά έρμηνεύσωμεν 
παλαιοτέρες φάσεις τής ελλη νικής γλώσσης, νά προφυλαττώμεθα από τοι- 
αύτας άπατηλάς ομοιότητας.

Πάντως, όπως βλέπει ό άναγνιόστης, αί περιπτιόσεις κατά τάς οποίας 
αισθάνεται τις τήν ανάγκην νά διαφωνήση προς τά διορθώσεις καί ερ
μηνείας τοΰ κ. Κ. είναι σχετικώς μέ τήν έ'κτασιν τής εργασίας του ελά- 
χισται. Τό βιβλίον περιέχει πλήθος ορθών, μεθοδικών καί διδακτικών 
επεμβάσεων είς τά από πάσης άπόψεως δύσκολα παπυρικά κείμενα καί 
αποτελεί χρησιμωτάτην συμβολήν είς τήν κατανόησιν καί ιστορικήν άξι- 
οποίησιν των γλωσσικών ιδιορρυθμιών τής γλώσσης τών παπύροιν, αί 
όποΐαι είναι τόσον διαφωτιστικαί διά τήν ιστορίαν τής έλλληνικής γλώσ
σης.

Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
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