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Ρ. Charanis, The Slavic Element in Byzantine Asia Minor in
the Thirteenth Century. Bruxelles 1948. (Extrait de «Byzanlion»,
τόμος XVIII, οελ. 69-83).

Ό καθηγητής κ. Χαρανής θίγει μέ την μελέτην του ταΰτην εν πολύ 
ενδιαφέρον ζήτημα. Πρώτος δ V. Ramansky ήσχολήθη έπισταμένως μέ τδ 
πρόβλημα τής έγκαταστάσεως Σλάβων εις την Μικράν ’Ασίαν υπό των 
Βυζαντινών αρχών. Τα πορίσματα τής ερεύνης τοΰ Eamansky έδημοσιεύ- 
θησαν εις τδ βιβλίον του «Περ'ι τών Σλάβων εις την Μικράν ’Ασίαν, ’Αφρι
κήν και Ισπανίαν» (ρωσ.), Πετρούπολις 1859. Δυστυχώς δμως πολλά! άπδ 
τάς γνώμας του είναι αυθαίρετοι, ύπαγορευθεΐσαι υπό σκοπών άλλοτρίων 
πρδς τήν επιστημονικήν αλήθειαν. Άργότερον ό Β. Panchenko έγραψε μίαν 
πολύ άξιόλογον μελέτην υπδ τδν τίτλον «Μνημεΐον τών Σλάβων εις τήν Βιθυ
νίαν τοΰ Ζ' αΐώνος» (Ιν «Izviestiya Russkago Archeologicheskago 
Instituta v Konstantinopole», τόμ. 8 (1902), 1 κέξ.), βασιζομένην έπ! ένδς 
άνευρεθέντος ύπ’ αύτοΰ μολυβδοβοΰλλου. Τδ ζήτημα τής χρονολογίας τοΰ 
μολυβδοβοΰλλου αύτοΰ, καθώς και τής εν γένει άναγνώσεως, έγινεν άντικεί- 
μενον επιστημονικών συζητήσεων μέχρις ακόμη τών ημερών μας (βλ. κυρίως 
τδ άρθρον τοΰ G. Schlumberger εν «Byz. Zeitschrift», 12 (1903), 277 
κέξ.). Εις τάς βασικάς δυο αύτάς μελέτας θά ήθελον να προσθέσω κα! τάς 
κάτωθι, μή μνημονευομένας μεν υπδ τοΰ κ. Χαρανή, αλλά πολύ χρησίμους 
διά τήν μελέτην τοΰ δλου προβλήματος : L,. Ν i e d e r 1 e, «Περί Σλαβικών 
έποικήσεων εις τήν Μικράν ’Ασίαν και Συρίαν άπδ τοΰ Η' έως τοΰ I' α’ιώ- 
νος» (τσεχ.) εις «Sbornik po slavyanoved.»' τόμ. II, Πετρούπολις 1907, 
Yu. Kulakovsky, «Ιστορία τοΰ Βυζαντίου» (ρωσ.), τόμ. Γ', Κίεβον 
1915, σελ. 253 κεξ., 360 κέξ., δπου ό συγγραφεύς αφιερώνει σχεδόν ολόκλη
ρον κεφάλαιον περί τοΰ ζητήματος, καθώς και τδ ά'ρθρον τής A. V i s h u y a- 
kova, «Έγκατάστασις Σλάβων εις τήν Βιθυνίαν κατά τδν Ζ' αιώνα» 
(ρωσ.) εις «Vestnik drevnei istorii», I (1940), σ. 138-141.

'Ως γνωστόν, αί ιστορικά! πήγα! αναφέρουν τρεις εγκαταστάσεις Σλάβων 
εκ τής Βαλκανικής Χερσονήσου ε’ις τήν Μικράν ’Ασίαν. Ή πρώτη έγινεν 
υπδ τοΰ αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ Β' κατά τδ έτος 688, ή δευτέρα έπ! 
Κωνσταντίνου Ε' (741 -775) και ή τρίτη κατά τδ 1129 ή 1130, δτε ό ’Ιωάν
νης Β' έγκατέστησεν εις τά περίχωρα τής Νικομήδειας Σέρβους αιχμαλώτους. 
'Ο Panchenko δμως, θεωρών τδ μολυβδόβουλλον τδ όποιον εύρεν ως άνή- 
κον εις τδ έτος 650, έφθασεν εις τδ συμπέρασμα δτι έγκατεστάθησαν Σλάβοι 
εις τήν Μικράν ’Ασίαν ήδη πρδ τοΰ 650. ‘Ο κ. Χαρανής συμφωνεί εις τήν 
μελέτην του μέ τήν γνώμην τοΰ Panchenko περ! τής πρώτης έγκαταστάσεως 
Σλάβων εις τήν Μικράν ’Ασίαν έπ! Κώνστα (642-668) ή ολίγον ένωρί- 
τερον. Ή γνώμη όμιος αυτή δέν στηρίζεται έπ! ασφαλών βάσεων, διότι δεν
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δυνάμεθα νά άποδείξωμεν επαρκώς δη τδ μολυβδόβουλλον ανήκει είς τό έτος 
650 και δχι άργότερον, όπως προέτειναν οΐ Kulakovsky (694/695 ή 709/10), 
εν Ίστ. Βυζ., r. 3,6,265, Gregoire καϊ Ostrogorsky (694/695), ούτε δτι 
ό Θεοφάνης (εν Χρονογρ., 1,348, έκδ. de Boor) εννοεί Σλάβους έκ Βιθυνίας. 
Είναι εύκολώτερον νά έννοήσωμεν εδώ Σλάβους εκ τής Βαλκανικής συμπο- 
λεμοϋντας μετά των Βυζαντινών κατά τών Σαρακηνών (πρβλ. G. Ver
nadsky, Ancient Russia, σ. 247, δ όποιος γράφει δ'τι δεν πρόκειται 
εδώ περί Σλάβων εγκατεστημένων εις Μικράν ’Ασίαν).

Μετά την άπαρίθμησιν και ταξινόμησιν τών ιστορικών πηγών, ό κ. Χα
ραγής προχωρεί εις την εξέτασιν ώρισμένων σημείων τοΰ όλου ζητήματος. 
Μετ’ επιστημονικής άντικειμενικότητος ελέγχει τάς παραλόγους θεωρίας μερι
κών βυζαντινολόγων, οι όποιοι εξογκώνουν τούς αριθμούς τών Σλάβων είς 
την Μικράν ’Ασίαν καί οι όποιοι είναι τής γνώμης ότι αί παρατηρηθεΐσαι 
άλλαγαί είς την αγροτικήν οικονομίαν τοΰ Βυζαντίου κατά τον Ζ' αιώνα 
ωφείλοντο είς τούς Σλάβους. Ό κ. Χαρανής έχει άλλωστε άσχοληθή μέ τό 
ίδιον ζήτημα καί είς προηγουμένην μελέτην του «On the Social Structure 
of the Later Roman Empire» (Byzantion, XVII (1944-1945), σελ. 48), 
όπου γράφει μεταξύ άλλων : «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ύπήρχεν ήδη προ 
τοΰ Ηρακλείου είς την αυτοκρατορίαν ελευθέρα ιδιοκτησία καί έλευθεραι 
κοινότητες χωρικών».

’Άλλοι μάλιστα, όπως ό F. Uspensky (Ίστ. τής Βυζ. Αυτοκρατορίας 
(ρωσ.), τόμ. I, σ. 685-686), ϊσχυρίσθησαν ότι οί Σλάβοι τής Βιθυνίας συνέ- 
βαλον εις την διαμόρφωσιν τοΰ θεσμού τών Θεμάτων εις την Μικράν 
’Ασίαν. Είναι λυπηρόν ότι ολόκληροι θεωρίαι περί δήθεν Σλαβικών επιδρά
σεων επί τών βασικών θεσμών τοΰ Βυζαντίου έπλάσθησαν, ιδιαιτέρως δέ 
κατά τον παρελθόντα αιώνα, μη βασιζόμενοι επί αντικειμενικών ερευνών, 
καί δυστυχώς υιοθετούνται σήμερον καί πάλιν υπό Σλάβων ιστορικών. 
Οΰτω ό Β. Gorianov, μία από τάς ίστορικάς αυθεντίας τής Σοβιετικής 
Ρωσίας σήμερον, γράφει τάς εξής χαρακτηριστικός λέξεις, ενδεικτικός τοΰ 
τρόπου μέ τον όποιον μελετοΰν οί Ρώσοι την Βυζαντινήν ιστορίαν:

«’Εάν τό Βυζάντιον ήδυνήθη νά ζήση δέκα καί πλέον αιώνας μετά τήν 
πτώσιν τοΰ Δυτικού Ρα)μαϊκοΰ Κράτους, εάν κατώρθωσε νά παίξη τον μεγά- 
λον ιστορικόν ρόλον τοΰ μεσάζοντος μεταξύ τοΰ αρχαίου κόσμου και τής επο
χής τής Μεταρρυθμίσεως, τοΰ ’Ανθρωπισμού καί τής ’Αναγεννήσεως, τούτο 
δεν οφείλεται εις τήν άφηρημένην ιδέαν τής «Ελληνικής Αυτοκρατορίας», 
όπωςέκάλεσαν τό Βυζάντιον οί αντιπρόσωποι τής αστικής ιστορικής επιστήμης, 
αλλά είς τούς Σλάβους, τον φυσικόν των σχηματισμόν, τήν κοινωνίαν των» *. 1

1 Βλ. «Αί Σλαβικαΐ έποικήσεις κατά τόν 'α' αιώνα καί ή κοινωνική των συγ· 
κρότησις» έν Vesntik drevnei istrorii, I (1939), σ. 318.
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Σχετικώς μέ την στάσιν τοϋ Θωμά τοϋ Σκλαβηνοϋ επί Μιχαήλ Γ', την 
οποίαν μερικοί είδον ώς καθαρώς Σλαβικήν ύπόθεσιν, ό κ. Χαρανής ευκό
λως μάς πείθει διά τών επιχειρημάτων του δτι δεν πρόκειται περί «εθνικής» 
επαναστάσεως, άλλα περί στάσεως, τής οποίας οί παράγοντες ήσαν κοινωνικοί, 
θρησκευτικοί και πολιτικοί καί εις τήν οποίαν έλαβον μέρος πληθυσμοί αδιά
κριτου έθνικότητος. Προσθέτω εις τήν βιβλιογραφίαν τοϋ κ. Χαρανή περί 
τής στάσεως τοϋ Θωμά καί τήν μελέτην τοϋ Ε· Lipshits, «Ή στάσις 
τοϋ Θωμά τοϋ Σκλαβηνοϋ καί ό αγροτικός κόσμος τοϋ Βυζαντίου κατά τον 
Η' καί Θ'αιώνα» (ρωσ.)1, ό όποιος υποστηρίζει επίσης τον εϋρύν χαρακτήρα 
τής στάσεως.

’Άλλα ζητήματα μέ τά οποία άσχολεΐται ό σ. είναι ή χρονολογία τής 
εξαφανίσεως τών Σλάβιον είς τήν Μικράν Ασίαν καί ή ερμηνεία τοϋ ονόμα
τος Σκλαβησιάνοί, τό όποιον απαντάται είς τους Βυζαντινούς ιστορικούς1 2 καί 
διά τοϋ οποίου εννοοϋνται απόγονοι τών Σλάβων τής Βιθυνίας ρητώς είς 
τάς περισσοτέρας τών μαρτυριών. Ό κ. Χαρανής είναι τής γνώμης δτι ύπήρ- 
χον λείψανα τών Σλάβων, τών εγκατασταθέντων κατά τον Ζ' αιώνα είς τήν 
Βιθυνίαν ακόμη καί κατά τον ΙΓ' αιώνα, κατά πάσαν δμως πιθανότητα πολύ 
μικρά. Δυστυχώς τήν χρονικήν περίοδον τοϋ έξελληνισμοΰ τών Σλάβων τής 
Μικράς ’Ασίας δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν μετ’ ακρίβειας, διότι αί πηγαί 
σιωποϋν περί αυτών από τοϋ I' αίώνος καί έντεϋθεν.

Τό δνομα Σκλαβησιάνοί ερμηνεύεται υπό τοϋ σ. ώς σημαίνον εις δλας 
τάς περιπτώσεις τούς απογόνους τών Σλάβων, τών εγκατασταθέντων εις τήν 
Βιθυνίαν. ’Επίσης, κατ’ αυτόν, ή χρήσις τοϋ ονόματος Σκλαβησιάνοί, αντί 
τών κοινών Σκλαβηνοι ή Σκλάβοι κλπ., δεν δηλοΐ εθνολογικήν άλλοίωσιν.
Η καταγωγή τοϋ τύπου Σκλαβησιάνοί, λέγει, εύρίσκεται είς τήν τοπωνυμίαν 

Σκλαβισία (Θεοφάν. Συνεχ. (Bonn), 379), ή οποία κατά τον σ. εδήλου 
τήν περιφέρειαν είς τό θέμα Όψικίου, δπου οί Σλάβοι κατώκουν. Νομίζω 
δμως δτι πλέον πιθανή είναι ή ερμηνεία τοϋ καθηγητοϋ κ. Άμάντου, δια- 
τυπωθεΐσα εις τήν μελέτην του «Σκλάβοι, Σκλαβησιάνοί καί Βάρβαροι» 
(«Πρακτικά τής Άκαδ. ’Αθηνών, 1 (1932), σ. 333). Ό κ. ’Άμαντος νομίζει 
δτι τό δνομα έπλάσθη κατ’ αναλογίαν τοϋ Θρακησιάνος=ατρατιώτης τοϋ 
θέματος Θρακησίου, δπως επλάσθη ακριβώς καί ό τύπος Καραβησιάνος καί 
εδήλου στρατιώτην ώρισμένου τάγματος, ίδρυθέντος εκ Σλάβων εν Μικρά 
Άσίςι. Θά έπρεπε, νομίζω, νά μνημονευθή ή μελέτη τοϋ κ. Άμάντου είς 
τήν εργασίαν τοϋ κ. Χαρανή, διότι χύνει φώς είς τό πρόβλημα, εφ’ δσον ό

1 Έν «Vestnik drevnei istorii», I (1939), σ. 352-65.
2 ”ΕπιΟι Κ. Πορφυρογενν., de Cerem., 1, 663, 666' de adm. imp., 3, 

223. Θεοφάν. Συνεχ. 474.
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τύπος Σκλαβησιάνοι απαντάται πάντοτε έν σχέσει μέ στρατιωτικός επιχειρήσεις.
"Οσον αφορά: εις την χρήσιν τοϋ ονόματος Σκλαβησιάνοι διά τούς Σλά

βους της Βιθυνίας, έχουν διατυπωθή γνώμαι διαφορετικοί προς τάς των 
κ.κ. Άμάντου καί Χαρανή. Ό Ε. Σοφοκλής-Άποστολίδης θεωρεί τούς 
Σκλαβησιάνονς, τούς μνημονευόμενους υπό τοΰ Πορφυρογέννητου, De 
admin, imp., 223 (Bonn), ώς «Σλάβους κατοίκους τής ηπειρωτικής Ελλά
δος» (Sophoclesj Lexicon, εν λ.).Ό δέ G. Hertzberg τούς θεωρεί εις την 
περίπτωσιν αυτήν Βουλγάρους. Επίσης δ καθηγητής κ. Ζακυθηνύς κλίνει 
υπέρ τής γνώμης δτι δεν πρόκειται εδώ περί τών Σλάβων τοΰ Όψικίου 
(Δ. Ζακυθηνοΰ, «Οί Σλάβοι εν Έλλάδι», σ. 54).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

Max Vasmer, Die griechischen Lehnworter im Serbo-Kroati- 
schen. Berlin 1944. (Abhandlungen der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften. Jahrgang 1944. Philosophisch-historische Klasse. 
Nr. 3). Σελ. 1-154+VI.

Είναι εξαιρετικούς εύχάριστον τό γεγονός δτι κατά τά τελευταία έτη 
έγράφησαν μερικαί σοβαραί έργασίαι, σχετικαί μέ τό ζήτημα τής έπιδράσεως 
τής Ελληνικής γλώσσης επί τών γλωσσών τών γειτόνων μας. Έκ τών τοιοΰ- 
των εργασιών καθίσταται καταφανές δτι ή έξασκηθεΐσα έπίδρασις υπήρξε 
τεραστία καί συνετέλεσε κατά έξαιρετικώς ευεργετικόν τρόπον εις τήν εξυψω- 
σιν τοΰ πνευματικού καί κοινωνικού επιπέδου τών Βαλκανικών λαών. ‘Ως 
τοιαΰτας εργασίας αναφέρω τήν μελέτην τού Ladislas Galdi, L,es 
mots d’origine neo-grecque en roumain a l’epoque des Phanariotes, 
Budapest 1939, καθώς καί τού A. R o s e t t i, Albano-romanica, I. De 
^influence du grec et du slave meridional sur 1’albanais et le roumain, 
«Bulletin de Linguistique», X (1942), 76-90.

Εις τον αυτόν κύκλον ανήκει καί τό τελευταΐον βιβλίον τού καθηγητού 
κ. Max Vasmer, άνάλυσιν τών περιεχομένων τού οποίου δίδω εδώ. Ό κ. 
Vasmer, δστις υπήρξε καί μαθητής τοΰ Άθ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 
εργάζεται από πολλών ετών μέ τό ζήτημα τής επιδράσεως τής Ελληνικής 
γλ,ώσσης επί τών Σλαβικών γλωσσών, καρπός δέ αυτής τής εργασίας υπήρξαν 
κυρίως αί μελέται αυτού : Greko-slavjanskije etju d y έν 
«Izvestija otdelenija russkago jazyka i slovenosti», XI, 2 καί XII, 
2 (1906-1907), καί «Sbornik otdelenija russkago jazyka i slovenosti», 
86 (1909).
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