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Bernard Leib, Anne Comnine - Alexiade Tome I a. CLXXXI καί 178
— κείμενον μετά γαλλικής μεταφράσεως εν τή Βυζ. Συλλογή τής Asso
ciation Guillaume Bude— Belles Lettres.

Οί Γάλλοι μεταφράσται ελληνικών κειμένων στρέφοντες ιδία την προσο
χήν των προς την επεξεργασίαν τοϋ ύφους τοϋ γαλλικού λόγου παραβλά- 
πτουσιν ούχ'ι σπανίως τά νοήματα έν τή προσπάθεια των ταύτη.

Άνώτεραι διάνοιαι κατώρθοισαν εν προκειμένφ νά θεραπεύσωσιν άμφο- 
τέρας τάς άνάγκας κατά τρόπον δ'ντως θαυμαστόν. Ό Άλφρέδος Croiset 
φέρ’ είπεϊν μετέφρασε «τό κτήμα ές αεί» διά τής φράσεως «une acquisition 
definitive». Άλλα τοιαϋται έπιτυχίαι είναι σπάνιαι δ'σον σπάνιοι είναι και 
οί Άλφρέδοι Croiset.

Φαίνεται όμως δτι επί τοϋ σημείου τοΰτου ή Εταιρεία Guillaume 
Bude — Belles Lettres έπέστησεν ιδιαιτέρως την προσοχήν της, διότι όμο- 
λογουμένως άπασαι αί μεταφράσεις των εκδόσεων αυτής είσίν έξόχως έπιμε- 
μελημέναι και έθεραπεύθησαν έν αύταΐς αί άνάγκαι τοϋ γαλλικού λόγου 
χωρίς τό παράπαν νά βλαβή τό νόημα τοϋ ελληνικού κειμένου. Τινές μάλιστα 
των μεταφράσεων τούτων παρουσιάζουσι μορφήν ό'ντως αριστοτεχνικήν.

Είναι γνωστόν δτι τό φιλολογικόν είδος εις τό οποίον διέπρεψαν ιδία οί 
Βυζαντινοί λογοτέχναι είναι ή ’Επιστολογραφία. 'Ολόκληρον την ευτραπελίαν, 
ήτις την χαρακτηρίζει θά την άνευρη τις καί μάλιστα έν συνδυασμφ μετά τής 
γαλατικής χάριτος εις τάς παρά τοϋ κ. R. Guilland φιλοπονηθείσας μετα
φράσεις των έπιστολών τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα (1927).

Επιμέλεια, ακρίβεια καί χάρις χαρακτηρίζουσι καί την μετάφρασιν τής 
Άλεξιάδος Άννης τής Κομνηνής, δι’ ής συνοδεύει την ούχ’ ήττον έπιμελή 
έ'κδοσιν τοϋ κειμένου της έν τή αυτή Συλλογή Guillaume Bude—Belles 
Lettres ό καθηγητής κ. Bernard Leib1.

Τοιαϋται μεταφράσεις θά ήτο ευχής έργον, έάν εϊσήγοντο ως διδακτικά 
βιβλία έν ταΐς άνωτέραις τάξεσι των καθ’ημάς Γυμνασίων, έν οΐς κατά προ- 
νομιοϋχον τάξιν μόνη ή Γαλλική έκ τών ξένων γλωσσών διδάσκεται. Ή η μη
τέρα μαθητιώσα νεολαία καί τήν έλληνομάθειάν της θά ένίσχυε δι’ αυτών 
αλλά καί θά έμυεΐτο εις τάς λεπτότητας τοϋ γαλατικού ύφους, οΰτινος ή 
έκμάθησις ουδόλως είναι ευχερής.

Άλλ’ ή νέα έ'κδοσις Άννης τής Κομνηνής ένέχει καί έτέραν σημασίαν 
ως παρουσιάζουσα ήμΐν αφορμήν νά άντιληφθώμεν τό συμπαθές πνεύμα 
μεθ’ ου έξετάζονται νϋν έν τή Δύσει τά Βυζαντινά πράγματα. Αυτή δ’ αυτή 
ή έκλογή τοϋ θέματος πρόκειται τρανόν τούτου τεκμήριον, καθότι Άννα ή 
Κομνηνή ουδέποτε υπήρξε παρά τοϊς Έσπερίοις συμπαθής. Ό κ. Leib τοπο

1 Ό νεωστί έκδοάείς πρώτος τόμος περιλαμβάνει τά τέσσαρα πρώτα βιβλία τής 
Άλεξιάδος.
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472 I. Παπαδοπουλου

θετούμενος ύπεράνω των προκαταλήψεων έμελέτησε μετ’ έμβριθείας την 
Άλεξιάδα, την ήσθάνθη, την ήγάπησε. Ούχί δέ μεί)“ απλής συμπάθειας αλλά 
μετά πραγματικής στοργής περιέβαλε τό θέμα του, ως τοΰτο γίνεται κατάδη
λον καί έκ τής επιμελούς τοΰ κειμένου τής Άλεξιάδος έκδόσεως, και εκ τής 
γλαφυράς μεταφράσεως την οποίαν έξεπόνησε, κα'ι εκ των αξιόλογων έν μια 
συν εκατόν και δγδοήκοντα σελίσι προλεγομένατν του ένθα καί αυταί ακόμη 
αί ύπερβολαί τής “Αννης επιεικώς κρίνονται, θεωρούμενοι μάλλον ως εκρή
ξεις τοΰ πόνου, τον όποιον τή έπροξένουν οι έπαπειλοΰντες την πατρίδα αυτής 
κίνδυνοι.

Ή διδασκαλία τοΰ Μεγάλου καί όντως Οικουμενικού Διδασκάλου 
Καρόλου Diehl ήρχισε νά παράγη τούς αγλαούς αυτής καρπούς. “Αξιόν 
δι’ ιδιαιτέρας προσοχής έν προκειμένω τυγχάνει τό γεγογός ότι ή έκδοσις 
έγένετο δαπάναις τής Αυτού 'Αγιότητος τοΰ μουσοτραφούς Ρωμαίου Ποντί- 
φηκος Πίου τού ΙΑ' καί τού γαλλικού Πανακαδημίου (Institut de France). 
Ώς έκ τούτου ή έκδοσις αύτη θά χαιρετισθή παρά τοΰ ελληνικού κόσμου 
μετ’ ένθουσιασμού, γνωρίζων δέ έκ τοΰ σύνεγγυς τά υπέροχα πρόσωπα τά 
όποια διέπουσι νΰν έν Φαναρίφ τάς τύχας τής δεινώς χειμαζομένης Μεγάλης 
Εκκλησίας είμαι βέβαιος οτι τής αυτής υποδοχής θέλει τύχει καί παρ’έκείνοις.

Παροράματά τινα παρεισέφρησαν έν τή έκτυπώσει τού ελληνικού κειμέ
νου, διά νά φανή ίσως ότι καί αυταί αί μετ’ άκρας έπιμελείας γινόμεναι έκδό- 
σεις καί εύτυχήσασαι μάλιστα νά έχωσι προ οφθαλμών καί στερεοτύπους 
τοιαύτας είναι αδύνατον νά μείνωσιν αμέτοχοι τούτων. Ούτως άναγινώσκομεν 
έν σ. 24,28 έλλοχειν, ένώ έν σ. 137, ιθ' όρθώς λοχώντων, έν σ. 41,5 ομολογεί, 
έν σ. 51,7 ταύτόν αντί τοΰ ορθού ταυτόν, έν σ. 77,23 κατ’ ώραν, έν σ. 128,ιS 
αύθήμερον, έν σ. 150,15 έρηρεισμένας αντί έπηρεισμένας. Επειδή δέ, ώς 
δήλον γίνεται έν τή ιστορία τής παραδόσεως τού κειμένου, τό αύτόγραφον 
τής “Αννης δεν σφζεται, καλόν θά ήτο έσφαλμένοι τινές τύποι νά διωρθούντο 
ώς π.χ. οί έν σ. 79,21 μεμαθήκεσαν, έν σ. 84,20 άναπεπτώκεσαν, έν 
σ. 165,ι είστήκεσαν καί έστήκεσαν έν σ. 23,21.

Σπουδαιότερα, αλλά καί σπανιώτερα, είναι τά πραγμάτο>ν ερμηνευτικά 
σφάλματα. Ούτω την έν σ. 44,14 λέξιν κίδαρις ό έκδοτης ερμηνεύει διά 
τής λέξεως tiare (τιάρα), ένώ είναι γνωστόν ότι οΐ ιεράρχαι τής “Ανατολικής 
“Εκκλησίας, πλήν τοΰ “Αλεξάνδρειάς, έτέλουν κατά την Βυζ. έποχήν την λειτουρ
γίαν ασκεπείς. “Ενταύθα ή “Άννα έννοεΐ τό (και)σαρίκι(ον),τό σαρίκι τουτέστι, 
δι’ ού περιέβαλλον ούτοι την κεφαλήν των έκτος τοΰ ναού ευρισκόμενοι· τό 
παρέλαβον δ’ έξ αυτών καί οί Μουσουλμάνοι ουλεμάδες. Διά τής έν σ. 78,13 
φράσεως τών «αγίων εΐχετο θυρών» “Αννα ή Κομνηνή δεν έννοεΐ τάς τρεις 
πύλας, δι“ ών έπικοινωνεΐ ό κυρίως ναός μετά τού βήματος, αλλά τά δύο 
χαμηλά θυρόφυλλα τής κεντρικής πύλης τής έπικαλουμένης ώραίας, τά 
όποια κατά τό έθος περιεπτύχθη “Αννα ή Δαλασσηνή, μη δικαιουμένη ώς
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γυνή νά είσέλθη εντός τοϋ βήματος δια νά έναγκαλισθή τά κιονάρια τής 
αγίας Τραπέζης όπως θά έπραττεν άνήρ ικέτης. Έν σ. 79,20 ή λέξις σιτώνες 
ερμηνεύεται champs de ble, έκ των συμψραζομένων δμως φαίνεται δτι ή 
λέξις δεν είναι ένταϋθα ειλημμένη μετά τής αρχαίας αυτής σημασίας, αλλά 
μετά τής βυζαντινής· δθεν ενταύθα σημαίνει ούχί αγρόν σίτου αλλά σιτοβο
λώνα (αποθήκην σίτου, γαλλιστί grenier). Ή φράσις «ό ρηθείς Νικηφόρος 
ό Παλαιολόγος» τής σ. 98,7 δεν πρέπει νά έρμηνευθή «cehii qu’on appelait 
Nicephore Paleologue, αλλά Nic. Pal. dont nous avons parle. Ή "Αννα 
δεν αναφέρει αυτόν όνομαστί έν τοϊς ανωτέρω, αλλά τούτον υπαινίσσεται έν 
σ. 97,20 έπ..

Τό δένδρον υπό τό όποιον κατέφυγεν ό αύτοκράτωρ Ίσαάκιος ό Κομνη- 
νός (σ. 129,7) είναι φηγός· διά δέ τής τρίς έν τοΐς κατωτέρω έπαναλαμβανο- 
μένης λέξεως δρυς ή ’Άννα εκφέρει τήν γενικήν έννοιαν τοϋ δένδρου (ως 
γνωστόν ή λέξις δρυς έχει τήν σημασίαν ταΰτην). Επομένως ή μεν λέξις φηγός 
έπρεπε νά μεταφρασθή διά τής λέξεως lietre καί ούχί διά τής λέξεως cliene, 
ή δέ τρίς μετ’ αυτήν έπαναλαμβανομένη λέξις δρυς οΰχί διά τής λέξεως chene 
αλλά διά τής λέξεως arbre.

Σχετικώς προς τον τίτλον τού «υπάτου των φιλοσόφων», τον οποίον 
έφερεν ό Ψελλός έγραψα ήδη έν τώ τελευταίφ τόμω των «Ελληνικών» δτι 
ουτος δεν πρέπει νά μεταφράζηται γαλλιστί διά τής φράσεως le Consul des 
philosophes ως τό πράττει καί ό ήμέτερος έκδοτης έν σ. CLII, 17 αλλά 
απλώς le supreme philosophe. Έν σ. CLVIII, 21 έκ τών συμφραζομένων 
φαίνεται δτι πρόκειται περί τοϋ πατριάρχου ’Αβραάμ· επομένως τό «πρώτος 
πατριάρχης δεν πρέπει νά μεταφρασθή διά τοϋ premier pontife.

Προκειμένου περί τού ονόματος τοϋ ίππου τοϋ ’Αλεξίου σ. 164,20, εάν 
μέν ή ’Άννα έγραψε «Σκουρίτζης» τότε βεβαίως τούτο έχει σχέσιν προς τό 
βαθύ χρώμα τοϋ τριχώματος του, έάν δμως, ως βεβαιοϋσιν οί έκδόται, έγραψε 
«Σγουρίτζης», τότε ωνομάσθη ουτω, διότι ήτο ούλόθριξ· ή δέ έπεξήγησις 
έπρεπε νά γίνη ως εξής «le nom fait allusion au poll erepu de la bete», 
δέν ήτο δέ ανάγκη νά γίνη προς τοΰτο παραπομπή εις τήν έσφαλμένην ερμη
νείαν τοϋ Ducange, άφοΰ περί τοϋ ζητήματος τούτου ήσχολήθησαν έκτοτε 
πλεΐστοι δσοι σοφοί, έν οις καί ό ήμέτερος Κοραής, έξαντλήσαντες τό αυτό1. 
Παρομοίαν παραπομπήν ποιείται ό εκδότης καί περί τής λέξεως τέμενος, ήν 
δμως ερμηνεύει δρθώς. "Οσον δ’ αφορά εις τον ναόν τών Βλαχερνών θά 
ήδύνατο νά παραπέμψη ό έκδοτης καί εις τό ίδικόν μου σύγγραμμα «Les 
Palais et les Eglises des Blachernes», Athenes, 1928, τό όποιον καί πλη- 
ρέστερον είναι' ό κ. Charles Diehl μάλιστα έν τή δευτέρα έκδόσει τοϋ

1 Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. έν <’Λθηνα· τ. ΜΖ', σ. 37-52, Δ. I. Γεωργακόί, 
«Περί τής λέξεως σγουρός καί τών συγγενών».
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«Manuel d’art Byzantin» παραπέμπει εν προκειμένφ και εις τό ελληνιστί 
γεγραμμένον προσχεδίασμά μου «Αί Βλαχέρναι». Εΰτυχήσας δέ έν ταϊς μελέ- 
ταις μου νά άνεΰρω τί ήτο τό εν τφ ρηθέντι ναφ τελοΰμενον «Σύνηθες 
Θαύμα», περί οΰ όμιλεΐ "Αννα ή Κομνηνή (έκδ Teubner, r. Β', σ. 174,15 επ.), 
χωρίς νά δίδη ούδεμίαν περί τούτου πληροφορίαν, αφιέρωσα εις αυτό ολό
κληρον κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Le miracle liabituel» (σ. 31-37).

Όμιλών δ εκδότης έν σ. CLXIII περί τής γλώσσης τής ’Άννης, παρα
θέτει τήν αρκετά αφελή κρίσιν τρίτου έ'χουσαν έν μεταφράσει ως εξής: «Έάν 
ή ’Άννα ώμίλησε γλώσσαν πλησιεστέραν προς τό νεοελληνικόν ιδίωμα, έγραψεν 
δμως τό βιβλίον της εις γλώσαν εις τόσον βαθμόν τεχνητήν είς δσον θά ήτο 
καί ή λατινική εις τήν οποίαν θά έπιχείρει τις έπΐ των ημερών μας νά γράψη 
σύγγραμμα κλασσικόν απομιμούμενος τό ύφος τού Κικέρωνος». Τό πράγμα 
δεν έχει ούτω· πολλοΰ γε καί δει. Ή "Αννα δεν γράφει είς τήν Αττικήν, 
ώστε νά συμβοΰν δλα αυτά, άλλ’ εις τήν συνήθη γλώσσαν τών Βυζαντινών 
συγγραφέων, ήτις καλείται «άττικίζουσα»· μεταξύ δέ τής μιας καί τής άλλης 
ού'ρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ήχήεσσα. Έκ τής άττικιζούσης λείπει έκτος 
πολλών άλλων, καί τό βασικόν, τό ουσιώδες γνώρισμα τής αττικής, τό πνεύμα 
αυτής, le genie de la langue. Πώς ήγνοήθη τούτο; Ήμπορεΐ οί Βυζαντινοί 
συγγραφείς νά δανείζωνται φράσεις έξ αττικών συγγραφέων, ή μπορεί άνα- 
λόγως τού βαθμού τής μορφώσεώς των νά βελτιώνουν τό λεκτικόν των, ή 
γλώσσα των δμως παραμένει ή αυτή, δηλαδή ή διά μέσου μακραίωνος λογίας 
παραδόσεως έξειλιγμένη Κοινή μόνον περί τήν ελληνοπρεπή μορφολογικήν 
ορθότητα φροντίζουσα. Ποίας άλλως τε καλλιεργημένης γλώσσης ό γραπτός 
λόγος δεν άπεμακρύνθη τού προφορικού; Ή δέ άπομάκρυνσις είναι κατά 
τοσούτον μεγαλειτέρα καθ’ δσον καί ή καλλιέργεια τής γλώσσης ύπήρξεν έπι- 
μελεστέρα1. Μόνον οί ήμιβάρβαροι γράφουν δπως ομιλούν.

'Επί τού θέματος τούτου θά έπεθυμούμεν νά ’ίδωμεν τήν ατομικήν γνώ
μην τού έκδοτου, δστις καί τήν πρέπουσαν έλληνομάθειαν κέκτηται καί πεπροι- 
κισμένος τυγχάνει διά κρίσεως ούχί τής τυχούσης. Καί τής μεν έλληνομαθείας 
αυτού τεκμήριον τρανόν πρόκειται ή έπιτυχής τής Άλεξιάδος μετάφρασις, 
τής δέ κρίσεως αυτού, ως έκδηλοΰται αύτη έν τοΐ: προλεγομένοις του, θά παρα
θέσω ένταύθα ως δείγμα, μίαν παρατήρησίν του, ήτις μοί ένεποίησεν έξαιρε-

1 Έν ταϊς παραδόσεσι τών Συνθέσεων (Composition Fran9ai.se) τών καθηγητών 
Gazier καί Emile Faguet είδον πολλάκις κατά τήν εποχήν τών σπουδών μου άπορρι- 
πτομένας τάς συνθέσεις πολλών Γάλλων συμφοιτητών μου ή νά σημειοϋται κατ’ επανά
ληψην έπ’ αυτών ή παρατήρησις ce n’est pas Frati^ais. Καί δμως ουτοι δεν ήσαν ούτε 
Βρετώνοι οϋτε Προβηγκιανοί, άλλ’ είχον ιός μητρικήν τήν γαλλικήν γλώσσαν, έκτος δέ 
τούτου, συνεπλήρωσαν τάς γυμνασιακός των σπουδάς, έφοιτησαν είς τήν Rhetorique 
Superieure, ΰπέστησεν δέ καί τάς εξετάσεις τού Beccalaureat ιόν δ κυριιότερος σκόπελος 
ή γαλλική σύνθεσις.
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τικήν εντυπωσιν και ήτις διέλαθε μέχρι τοΰ νΰν τήν προσοχήν πάντων δσοι 
έμελέτησαν την Άλεξιάδα, δτι δηλαδή ’Άννα ή Κομνηνή, ενώ καταφέρεται 
εναντίον τοΰ τότε Πάπα, ουδόλως χαρακτηρίζει τήν Δυτικήν Εκκλησίαν ως 
αιρετικήν αν κα'ι πλειστάκις τή έδόθησαν άφορμαί διά νά έκφράση τοιοΰτον 
χαρακτηρισμόν εάν αυτή ή ιδία ή οί σύγχρονοί της έφρόνουν τότε τοιοΰτόν τι.

Τοιοΰτον τό εργον, τό όποιον μάς παρουσιάζει σήμερον ή 'Εταιρεία 
G. Bude— Belles Lettres. Άν ένδιέτριψα κά'πως περισσότερον είς τό κεφά- 
λαιον τών παρατηρήσεων, τό έπραξα διά νά μή φανώ, ως λέγει ή ’Άννα, δτι 
γράφω «έγκώμιον άντικρυς εΐ τι τών εκείνου θαυμάζοιμι». Συνέπεσε δέ νά 
θαυμάζω εγώ πάρα πολλά 1ν τφ πονήματι τοΰ κ. Β. Leib, δν ερμηνέα έ'χουσα 
καλείται νΰν, έπευλογοϋντος τοΰ ά'κρου Άρχιερέως, ή μάννα ημών ή Πορφυ
ρογέννητος επί τοΰ διεθνούς βήματος νά διεκτραγωδήση τά πικρά παράπονα 
τής τυραννισμένης, τής ήδικημένης μας Φυλής.

I. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ

Baranyηέ Oberscha// Magda, Konstantinos Monomachos csdszdr Koro- 
ndja (19 tdbldval), Archaeologia Hungarica XXII, Budapest, 1937. 
[The crown of the Emperor Constantine Monomachos], ονγγριστί 
κα'ι αγγλιστί, σελ. 96, πίν. 19.

Ή έλλειψις τής λεπτομεροΰς έρεΰνης καί ερμηνείας τοΰ εις τό εθνικόν 
μουσεϊον τής Βουδαπέστης άποκειμένου βασιλικοΰ διαδήματος, εφ’οΰ ή είκών 
Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, ήτις θά συνετέλει είς τήν έρευναν τής βυζαν
τινής τέχνης καί τών οΰγγροβυζαντινών σχέσεων ήτο προ πολλοΰ λίαν αισθητή· 
Τήν έλλειψιν ταύτην μετά ζήλου καί επαινετής προπαρασκευής άνέλαβε νά 
συμπλήρωσή ή κυρία Barany-Oberschall περιγράψασα ακριβώς καί λεπτο
μερώς δλα τά ύπολειφθέντα τμήματα τοΰ διαδήματος τουτου τά διατηρη- 
θέντα έν Βουδαπέστη ως καί είς τό Victoria and Albert-Museum τοΰ 
Λονδίνου.

Ό χρονολογικός ορισμός τών σμαλτωμένων πινάκων δεν ήτο δύσκολος- 
αί επ’ αυτών απεικονίσεις τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου καί 
τών βασιλισσών Ζωής καί Θεοδώρας ΰποδηλοΰσιν άναμφισβητήτως τό χρονι
κόν διάστημα 1042-50, καθ’ δ ή τριάς αυτή έβασίλευε. Δυναται επομένως 
νά άναχθή τό διάδημα τοΰτο ωρισμένως εις τό τέλος τής ακμής τής τέχνης 
τοΰ θαλαμαποΰ σμάλτου (Zellenschmelz) Χ-ΧΙ εκατοντ., δτε αντί τής 
πλαστικής τάσεως τής παραστάσεως επικρατεί μάλλον ή επίπεδος ερμηνεία 
τών μορφών, ή οποία εκδηλοΰται κατ’ εξοχήν είς τήν διά γραμμών δήλωσιν
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