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Γεωργίου Χρ. Σούλη

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-Kroatischen. 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 τοιοΰτων εργασιών καθίσταται καταφανές δτι ή έξασκηθεΐσα έπίδρασις υπήρξε
τεραστία καί συνετέλεσε κατά έξαιρετικώς ευεργετικόν τρόπον εις τήν εξυψωσιν 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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Συνέχειαν αυτών αποτελεί καί τό τελευταΐον τοϋτο αΰτοϋ βιβλίον, φέρον
τον τίτλον: «Ελληνικά! δάνειαι λέξεις εις την Σερβο-Κροατικήν».
Τό δλον βιβλίον άποτελεΐται εκ δυο τμημάτων. Εις τό πρώτον μέρος 6
σ. πραγματεύεται έν συντομία τάς ίστορικάς σχέσεις μεταξύ Ελλήνων καί
Σέρβων, καθώς καί την φύσιν τών δανείων λέξεων, όμοϋ μετά γενικών τινων
γλωσσολογικών παρατηρήσεων. Τό δεύτερον μέρος αφιερώνεται άποκλειστικώς είς την καταγραφήν δλων τών δανείων λέξεων κατ’ αλφαβητικήν σειράν,
αί όποιαι συνοδεύονται υπό παραπομπών είς τα κείμενα ένθα εύρίσκονται,
ως καί υπό ειδικών γλωσσολογικών παρατηρήσεων.
Ή Ελληνική Ιπίδρασις επί τών χωρών τών ευρισκομένων επί τής ανα
τολικής ακτής τής Άδριατικής θαλάσσης χρονολογείται από τα τέλη τοϋ 7
αίώνος π.Χ., δτε οι “Ελληνες ίδρυσαν τάς πρώτας αποικίας των είς τάς χώρας
αύτάς, κατοικουμένας τότε υπό ’Ιλλυρικών φύλων. Λείψανα τής αρχαίας ταύτης Ελληνικής έπιδράσεως εύρίσκονται έτι καί σήμερον εις μερικάς τοπωνυ
μίας μερών ύπαγομένων εις τήν Γιουγκοσλαβίαν. Αί τοπωνυμίαι αΰται διεβιβάσθησαν είς τούς έλθόντας εκεί Σλάβους υπό τών εκλατινισθέντων ’Ιλλυ
ριών, οΐτινες τάς ειχον προσλάβει παρά τών Ελλήνων αποικιστών. Ούτως
έχομεν σήμερον είς τήν Γιουγκοσλαβίαν τά γεωγραφικά ονόματα : Risan,
Budua, Split, Hvar κ.ά., τά όποια είναι παρεφθαρμέναι υπό τών Σέρβων
μορφαί τών αρχαίων ελληνικών 'Ριζών, ΒονΟόη, 'Ασπάλαθον, Φάρος.
Ή κυρία δμως περίοδος τής επιδράσεως τής Ελληνικής γλώσσης επί
τών Σέρβων καί Κροατών είναι χωρίς αμφιβολίαν ή Βυζαντινή, διότι κατά
τήν περίοδον αυτήν οί Σέρβοι, δπως καί άλλοι Σλαβικοί λαοί, δέχονται τον
Χριστιανισμόν, τήν νομοθεσίαν, τήν τέχνην καί τήν γραφήν από τούς Βυζαν
τινούς, τά όποια εχρησίμευσαν ως βάσεις διά τήν άνάπτυξιν τής πολιτικής
τα)ν δργανώσεως καί τής εθνικής των φιλολογίας καί τέχνης. Άργότερον,
κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, οί "Ελληνες εξηκολούθησαν νά έξασκοϋν
επί τών Σέρβων ευεργετικήν έπίδρασιν διά τής εκκλησίας ή διά τών σχολείων
καί τών Ελληνικών κοινοτήτων. Ή ευεργετική δε αύτη έπίδρασις κατά τούς
τελευταίους αιώνας αναγνωρίζεται καί υπό Σέρβων ιστορικών, ώς π.χ. τοϋ
Βλ. Γεώργεβιτς, είς τό βιβλίον του : Ελληνική καί Σέρβική παιδεία (σερβ.),
Βελιγράδιον 1896.
Ό κ. Vasmer, βασιζόμενος επί ιστορικών δεδομένων καί γλωσσικών
νόμων, παρατηρεί δτι μέγα μέρος τών δανείων δεν έγένετο κατ’ ευθείαν έκ
τής Ελληνικής, αλλά δΓ άλλου μεσάζοντος λαοΰ. ’Αναγνωρίζει δέ τρεις τοιούτους μεσάζοντας: α) τούς Βουλγάρους, β) τούς ’Ιταλούς, γ) τούς Τούρκους.
Ό ολικός αριθμός τών δανείων λέξεων έκ τής Ελληνικής είς τήν Σερβο-κροατικήν ανέρχεται, κατά τον κ. Vasmer, είς 809, έκ τών οποίων 261
άναφέρονται είς έκκλησιαστικά αντικείμενα, τίτλους κλπ., 12 εις τήν έκπαίδευσιν, 78 είς τήν διοίκησιν καί νομικούς δρους, 24 είς στρατιωτικά, 18 είς
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ναυσιπλοΐαν και αλιείαν, 13 εις τό έμπόριον, 11 εις νομίσματα, 9 εις μέτρα
καί σταθμά, 9 είς ονομασίας μερών τοϋ πλοίου, 11 εις οικιακά αντικείμενα,
7 είς ενδυμασίαν, 7 είς την χειροτεχνίαν καί γενικώς την τέχνην, 7 είς την
αγροτικήν οικονομίαν, 2 είς κηπουρικά, 14 εις την ιατρικήν καί φάρμακα,
3 εις τήν μαγείαν, 5 είς αστρονομίαν, 18 εις τήν μαγειρικήν, 7 είς τά κοσμιτικά, 4 είς τά μέρη τοϋ σώματος, 6 εις τήν μουσικήν καί χορόν, 3 είς ονο
μασίας συγγενών, 16 εις ονομασίας λαών, 48 εις ονομασίας φυτών, 14 είς
ονομασίας μυθολογικών ζώων, 11 εις ορυκτά, 2 εις τήν φΰσιν καθώς καί
πολλαί άλλαι λέξεις εις άλλους τομείς.
Έκ τής ταξινομήσεως ταϋτης καθίσταται φανερόν οποίαν έκτασιν έλαβεν
ή Ελληνική έπίδρασις' δι’ δ δεν δυσκολευόμεθα καθόλου νά συμφωνήσωμεν
μετά τοϋ κ. Vasmer δστις γράφει (σελ. 17) : «Δεν είναι μόνον ή πνευματική
ζωή τών Χέρβων, ήτις, εδέχθη βαθεΐαν Βυζαντινήν έπίδρασιν, αλλά επίσης
καί ή οικονομική θέσις τοϋ πληθυσμοϋ έκαλυτέρευσε διά τής έπιδράσεως
αυτής. Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας νέαι επιδράσεις έκάλυψαν τάς
παλαιάς, αλλά όμως ισχυρά ίχνη τής Βυζαντινής έπιδράσεως, ή οποία έφθασε
τό ύψηλότερον σημεΐόν της κατά τον ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνα, έχουν παραμείνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νιονρου λαογραφικά,

Ν. Ύόρκη,

1940, Σελ. 210.

Ό Γεώργιος Ν. Καζαβής, ζών από πολλών ετών είς τήν πλουσίαν είς
υλικά αγαθά ’Αμερικήν, δεν ελησμόνησε τήν μικράν πατρίδα του Νίσυρον,
δΓ ήν άνέλαβεν ένα πραγματικώς Ηράκλειον άθλον, νά συλλέξη τουτέστι τά
λαογραφικά αυτής εις ένα τόμον έκ 210 σελίδων έπί θαυμάσιου χάρτου μέ
εικόνας, θαϋμα τών οφθαλμών τοϋ αναγνώστου.
Ή Δωδεκάνησος, καίτοι συγκεντροόνει άμΰθητον πλοϋτον λαογραφικόν, δεν έχει νά επίδειξη εργασίαν συγγραφικήν καί συστηματικήν είς δλας
τάς νήσους της, εκτός ώρισμένων : τής Ρόδου π.χ., τής Καρπάθου, τής Κάσου. Χωρίς νά παραγνωρίζωμεν τά εδώ καί έκεϊ εις διαφόρους τοπικάς εφη
μερίδας, περιοδικά κ.τ.τ. δημοσιεύματα, παρατηροϋμεν οτι δεν έγινεν ακόμη
ή άπαιτουμένη έπιστημονική μελέτη είς δλα τά μνημεία τοϋ Δωδεκανησιακοϋ λόγου καί τών κατά παράδοσιν πράξεων ή ενεργειών τών Δωδεκανησίων.
Διά τοϋτο πασα σχετική δημοσίευσις είναι εϋπρόσδεκτος καί αξιέπαινος.
Είς τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου του δ κ. Καζαβής (σελ. 70), έκτος
ενός ολοσέλιδου τοπογραφικοΰ χάρτου τής Νισϋρου, δημοσιεύει Νισυριακά
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