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Hans Eideneier, Von Rhapsodie zu

Rap. Aspekte der griechischen
Sprachgeschichte von Homer bis

heute, Tlbingen 1999: Gunter Narr
VerΙag, oo.242.

o Ηans Eideneier, xαθηγητηg τoυ
Παγεπιατημ[oυ τoυ Αμβotiργoυ, ανηxει στoυζ xoqυφαioυg νεoελληνιoτ6g τηg Γεqμαν(,αζ tt'αL εiγαι διεθνωg γνωoτ69 για τtζ πQωτoπoQιαx6g 6ρευν69 τoυ oτη βυξαντινη xαι
νεoελληνιxη φιλoλoγiα.'Εγει μελε-

τηoει oε βdθog τα θεωρητυxα xαι
πqαxτιxα πqoβληματα 6xδooηE βυξαντινιilν δημωδιilν xειμ6νων xαι t1ει εxδιilσει o lδιog υπoδειγματυxa
τoν Σπαν6 (Bερoλ[νo - N6α Y6ρxη
1977 xαυ Αθηνα 1990) χαι στηγ περ[φημη αειρα Neogreca Medii Αevi
τoν Κρααoπατ6qα (1988), τoν Πτωyoπq6δqoμo (199l),6πωg xαι πoλ-

λd αλλα xε[μενα, με ιδια(,τεqη γλωooιxη ευαιoθηα[α, ενιil 6xευ πρoωθησει τηγ 6ρευνα με τtE απειqαqιθμεg

διειoδυτιx6g βιβλιoxqιo(,εg τoυ, oL
oπolεg xαλΦπτoυν πoιxlλα επιμθQoυζ γνωoτι,xα αντιxε[μεγα. 'Eγα α-

πo τα πqιilτα τoυ

βιβλ[α, Neu-

griechisch fiir Humanisten (= Nεoελ-

ληνιxα yια ανθρωπιoτ69,
1965

xαι

3η €xδooη

α'

M6ναxo

€xδoοη
1980),

ανoιξε ν€oυg oqlξoντεg γtα τη μελ6-

τη τηE Nεoελληνυxηg απ6 dτoμα
πoυ δι6θεταν xαπoια xλαoιxη παιδε[α, oLχειoπoιηθηxαν μdλιοτα oqι-

αμ6νoι, με xαθυoτ6ρηοη 30 xq6νων,
τιE ιδ6ε9 τoυ χαL 6λαβαν γεννα(,α
1qηματoδ6τηαη απ6 την EυρωπαΤxt1 Eνωοη, χωQιζ γα αιοθαγθotiν
την αναγχη γα τoυ απoδιilooυν την
oφειλ6μενη τιμη. To εγ1ειq(,διo για
τη διδααxαλ[α τηE νεoελληνιxηg
γλιboααg, πoυ εξ€δωσε με τη οιiξυγ6
τoυ Ni,xη, Neugriechisch ist gar nicht

So schwer, 2

μθQη,

5η

6xδoοη

Wiesbaden 1993, γqαμμ€νo με γνιiloη, πεi,qα xαι λεπτη αi,oθηoη 1ιoι1μoQ, τo oπoio επιτεiγει η ε}"xυoτυτιη
ειxoνoγqαφηση, απoτελε[ oυσιαστι-

xt1 oυμβoλη στη διδαoxαλi,α τηE
Eλληνιxηg ωg δεriτεqηg γλωooαg. Η
πλofoια εξ αλλoυ παqαγωγη τoυ
εxδoτιxoιi τoυg olxoυ Romiosini, με
6δqα την Koλωγ|α, oλoxληqιilνει τη
μαxq6xqoνη τLαL oυoιαατιxη πQoαφoqα δΦo αxoιiQαστωγ πγευματι-

xιilν ανθqιilπων, oι oπoioι αυμβαλ-
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λoυγ τα μ6γιoτα στηγ πqoβoλη xαι

διαδooη τηζ ελληνιxηg γλιboσαζ χαt
τoυ ελληνιxoιj πoλιτιαμoti στo γεQμαν6φωνo x6αμo.
To βιβλLo πoυ παQoυoιdξoυμε εδιil ε[γαι εφευQηματιxo xαυ πqoxλητtx6'6xι μ6νo ωζ πQoζ τoν oυνειδητα επιλεγμ6νo αναxqιβη τLτλo, τoγ
oπolo απoxαθιατd εt1οτoχα o υπ6τιτλog, αλλα χαL ωζ πQoζ τη γενιx6τεqη oriλληΨη, η oπolα θα μπoqoιlσε γα oδηγηoει oε παqεξηγηoειg, αν
o αναγνιbοτηg δεν xατανoηoεt ευθυg εξ αaχηζ την πqoθετιx6τητα τoυ
oυγγqαφ6α, πoυ δεν ε(,ναι αλλη απ6
την επιλεxτιxη αναλυoη oqιαμθνων
απoσπασματων απ6 μεταγεν6οτερα,

βυξαντινα xαι γεoελληνιxα χευμεγιxα ε[δη, με απιbτεqo ατoxo γα παρoυοιαoεt με πειστυxt1 επιγεLQηματoλoγLα τη βαoιxη ιδ6α πoυ διατρθ-

1ει oλ6xληQo τo βιβλi,o, την εν6τητα
Λ6γoυ, Mθλoυg xαι Pυθμor}. Σε διdφoQα oημεLα τoυ βιβλLoυ (βλ. εγδειxτtxα στη σ. 30) τoνiξει 6τι η ΙοτoqLα τηg ελληνιxηg γλιilαοαg απoτελε(, ατην oυolα <<υφoλoγιxη ιατoρ[α
τηζ γQαπτηg γλιilοσαζ>. To θ6μα τηg
παQαγγωqιoμ6νηg πQoφoQtχdτηταg
στηγ ελληνιxη λoγoτε1νιxη παραδoοη 61ει απααxoλησει τoν ουγγqαφ6α
τoυ βιβλ[oυ σε αρxετ6g επιμθqoυg 6Qευγεζ, τtζ oπolεg δεν παραΘ€τει
xαγ εδιb. Για παραδειγμα, oτη μελ6-

τη: <<Leser- oder Ηδrerkreis? Ζιr
byzantinischen Dichtung in der
Volkssprache>>, Eλληνιxd, 34, ι9821983, 119-150, ι}oτεqα απ6 oυoτηματιxη μελθτη μtαζ σεLQdg γνωqιoματων (6πωζ ε(,γαι o μεγdλog α-

ριθμ69 παραλλαγιilν,

oι

μετατoπ[-

σεtζ χαL o λoγoτυπνxog xαραxτηραg
πoλλιilγ οτ[1ων, η <πoLητιxη οtiνταξη" x. α.), xαταληγει oτo αυμπθραομα 6τι η ανιilνυμη βυξαντινη πo[η-

ση στη δημιilδη γλιilοoα αxoλoυθοr1σε χαL πQoφoQιχη παqαδoαη. o αxε-

τιx6g πQoβληματιομ6g διευqιiνεται
στηγ εξlooυ πQωτoπoqιαxη εqγαolα
τoυ: <o πqοφoqιxdg 1αqαxτηqαg
τηζ νεoελληνιxηg λoγoτεxν(αζrr,
Δωδιbνη, |4, 1985, 39-53. Στo βιβλ[o

πoυ παQoυoυαξoυμε εδιil, o xαθηγητηg Η. Eideneier ξεφεriγει απ6 τιg

α1oλαoτυx6g αναλΦoειg χαL τLζ ανιαq6g για τoν μη ειδιx6 λεπτoμθQεtεζ, με απoτθλεσμα γα απoγoητεriει [αωg xαπoιoυg ερευνητ6g πoυ θα
τoν ηθελαγ να παqαμεLνεL στα παραδooιαxα πλα[oια τoυ αυστηQα επtστημoνιxoιi 6qγoυ. Xωqig να 1αγει τ[πoτε απ6 τηγ εγχυQ6τητα τoυ,

τo βιβλio αυτ6 διαβαξεται ευ1αqυoτα, ενιb εντoπlξoνται ειixoλα χαt
απoτυπΦγoγταt αγετα στo μυαλ6
τoυ αναγνιiloτη τα γθα μηνι}ματα

πoυ πεqι6xει.
O Marc Lauxtermann επtσημα(,νει
oτη βιβλιoxριolα τoν (Jahrbuch der

\sterreichischen Βyzantinistik, 51,
405-409) μια oειρα,.ενoxλητιxιbν λαθωγ>>, τα oπolα δεν oφε|λoγται πQoφανιilg oε αγνoια τoυ συγ-

2ωl,

γqαφ6α,6πωg παqαδ6xεταL χαL o βιβλιoxqιτιx6g, πoυ παQαγνωqiξει τε-

λιxα τη μεγαλη πQoσφoQd τoυ 6qγoυ, 6oo χαL αγ τo χαταταοαει ευθfg εξ αaχηζ στην xατηγoqlα τωγ
<oπαγιων χαt αξιoθαriμαστων βι_
βλLων> (one of those of rare and
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admirable boοks ...), αφoιi εoτιαξει
μoν6πλευQα τηγ πqoooxη τoυ oε ξητηματα τα oπoiα δεγ εγδιαφ6qoυν
αμεoα τoν 6μπεtQo εQευγητη. Στην
πqooπαθεια τoυ γα αναχαλιiψει λαθη, ο βιβλιoxριτιxoE μ6μφεται τoν

αυγγραφ6α γtα θ6oει9 πoυ θ1oυν υπoατηqlξει αλλoι επιοτημoνεg, 6πωζ, λ". γ.' 6τι τo ελληγιx6 αλφαβη-

τo εξελ[xτηχε γtα γα χαταγqαφotiν
λoγoτε1νma xεLψενα, εγι.δ η απoψη
6τι <xΦριog oxoπ6ζ τηζ υιoθθτηoηg
τηg αλφαβητιxηg γaαφηζ απ6 τoυg
'Eλληνεg ηταγ η χαταγQαφη αημαγτιxιilν πoιηματων, συγχε}ιQtμθνα
των oμηQυxΦν επtbν>>, υπooτηq[1τηxε απ6 τoγ B.B. Povrell, Homer and

the origin of the Greek aΙphabet,
Cambridge 1991: Cambridge Uni-

versity Press (βλ. τo 1ωqi,o πoυ επtλ6γευ χαL παQαθ6τει o Η. Eideneier
στη σ. 33, o oπolog xαταγρdφεt συγoπτιxα 6ξι επιxειqηματα oτη o. 42
γtα γα ενιo1tioει τη θ6oη τoυ). Πq6πεL γα πρoαθ6oω εδιb 6τι o Powell,
o oπolog πQoσωπLχα με 6xει πεLoει
απ6λυτα αε εxτενη oυξητηoη πoυ εixα μαξL τoυ στην π6λη ohlstadt τηg
BαυαρLαg, 6πoυ διεξηxθη τo παQαxaτω oυν6δqιo τo |996, επαγηλθε
oτo επ(,μα1o αυτ6 θ6μα με νθα στoι-
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μπω) oτo λαμπdνω, oπωg νoμ[ξει o
Lauxtermann. Σημειιilγει απλιilg oυμπληqωματtxα στη σ. 186 6τι τo λαμΙτω ι)xτεQloxυoε τoν λαμπανω $Θελε γα γραψει τoυ λαμπαξω, Qημα
πoυ συγανταμε oτo δημoτιx6 τραγoΦδι, στoγ Γρυπαρη x. α. πoιητ6g).

o iδιog

βιβλιoxqιτιτιog (6. ττ., σ.
406) παqανoεl τo αx6λιo τoυ Η.
Eideneier στη σ. 69 xαι δεν αντυλαμβανεται τo xιoυμoQ τoυ. To θ6μα
δεγ ε(,ναι αγ τo oφ6Qε τoν ιατρ6ν>>
αημαiνει 'bring the vet (to treat the
donkey)' xαι d1ι 'take (the donkey)
to the vet', αλλα τo 6τι δεν ταιqιαζει ατo αυγxε|μενo η λθξη ιατρ69,

την oπo(,α oυμπληQωσε o εxδ6τηg
τoυ παπυρoυ. O Lauxtermann θεω-

Qει

<εαφαλμθνη>

τηγ

ετυμoλoγLα
τηg λ6ξηg γαιδαqog πoυ παQαθ6τει
o συγγQαφθαζ (o. ]|: <Ein Fremdιvort aus dem indischen Sprach-

αφoιi o lδιog, 6πω9 xαι αλλoι ερευνητ6ζ, την εxλαμβανει xα-

raum>>),

τLωζ ωE δαγειo απ6 τηγ αqαβιxη
(gadar / gajdar). Στην Επιτoμη τoυ
Λεξιxoιi τηζ μεσαLωνιxηg ελληνιxηg

δημrbδoυg yραμματε('αg 1 1ω-1669
τoυ Eμμ. Κριαqα, τ6μ. A' , Θεσσαλoνlxη 2007, oι επυμελητtg τηg txδooηζ Ι.N. Καξαξηg xαι T.A. Kαρα-

λ. yαιδαρog,

1εlα (βλ. τηγ ειoηγηοη τoυ: <The
inventor of the alphabet: a retro-

νααταoηg, βλ.

the second to the first millennium B.

μπoυν oτην ειδιxη μελ6τη τoυ K. Kαραπoτ6οoγλoυ, Kυπqιαxα(, Σπoυδα(.

Spective>, στα Πqαxτιxα τoυ Συγεδqloυ με θ6μα: The history of the
Ηellenic language and writing. From

C.: Break or Continuity?, Altenburg
1998, 435-447). o Η. Eideneier δεγ
αναγει τo ελαμπαvε (παqατ. τoυ λd-

επιμ6γoυγ αωoτd, στην ετυμoλoγLα απ6 τo
μεταγεν6ατεQo oυσ. ydδαρog' πoυ ανdγεται ατα ιγδιxα ghεidar (γιiφτιxo), gadarO η gadar6, ^ΛαL παραπ6-

43, 1979, 95-|16, την oπolα εtγε
πqoφανιilg υπ6ψη τoυ χαι o Η.
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Eideneier. Αν ε[1ε xατι γα πqooθθσει o βιβλιoxριτιx6g oτo oημεlo αυτ6 θα ηταγ 6τι η παQετυμoλoγiα ,.αεi δαρεlg>>, δεν αναγεται <<στoγ περαoμθνo αιι.δνα> (o. 71), δηλ. τoν
19o, αλλα στoν 17o, 6πω9 βλ6πει xανεlg oε μια απ6 τιg πεqiφημεg Eπιoτoλθζ τoυ xληqιxoιi Eυγθνιoυ
Γιαγγorjλη: <πταlει γαQ o αεlδαqog
xαυ δ6qνoυσt τo oαμαρι>.
Αg δor1με 6μωζ αγαλυτιx6τεqα o-

ρυομθνα απ6 τα θθματα πoυ εξεταξoνται o' αυτ6 εδιil τo βιβλio. Η βα-

oιxη αρετη τoυ 6γxειται oτo 6τι

ε[-

γαι απαλλαγμ6νo απ6 την ιδεoλoγιxη
πlεoη, απ6 τo 6να μ6qog να επιμε(,νει
στηγ παQoυo[,αοη 6oo γ(,νεταt πεQLσ-

ο6τερων αgxαιoελληνιxιilν oτoι1ε[ων στη Nεoελληντx^fixαι απ6 τo dλλo γα υπεραoπιoτεl απoλoγητιxd
την xqloιμη μεταβατιxη πεq(,oδo τηg
μεσαtωνtxηg Eλληνιxηg. o oυγγqαφ6αζ πρoτιμα να αφηoει να μιλησoυγ τα xε[μενα, τα oπolα επιλ6γει
με βαθια γνιiloη των πηγιbγ χαL με

βααη τoγ πQoφoqιx6 τoυζ xαραxτηQα, επLσημα[νoνταg (o. 28) 6τι η πεξ69 xαι o πoLητtχ6E λ6γo9 δεν βq(,σχoγταt oε αντιθετυx'i1 oγ(,oη, αλλα

απαγγελ(,α>

(die Dienerin

des

vorgetragenen worts, o.
Tα τqLα xεiμενα τηζ ελληγιoτιxηg
44).

Κoινηg πoυ o1oλιdξoνται στLζ σσ.
52-71 (Απ6oπααμα απ6 τo Κατα
Ιωd'ννην Eυαγγ6λιo χαt δtjo ιδιωτιxtg επιoτoλ6g) επυβεβαιιilγoυγ τo γεγoν6g 6τι η γqαπτη xoινη τηg πεqι6δoυ αυτηζ αγτιχατoπτρ(,ξει μtα χα-

ταoταoη πoυ εξελlxτηxε oqγανιxα
απ6 τιg παλαι6τεqεg γλωooιxtE περι6δoυg. Tα δtjo xειμενιxα δε[γματα
τηg πριbιμηg βυξαντινηg επo1ηg (oo.

73-9L) πoυ αγαλfoγται με διειoδυτυxtg επιοημανoειg (η πριilτη στQo-

φη τoυ Axαθιoτoυ υμνoυ xαι 6γα
xωqlo απ6 τoγ B{'o τoυ Συμειbν τoυ
Σαλoυ, πoυ αυγθγQαψε τoγ 7ο αιιilγα o Λε6ντιo9 Nεαπ6λεωg), επιβε-

βαιιilνoυν τιζ xανoγιx6τητεζ τoυ
ρυθμori. Kατα την 6ψιμη βυξαγτιγη
πεqloδo xαυ xατa τηγ φQαγχoχQατ[α (oα. 93-122) εξαxoλoυθεL γα αγτιπαQατLθεταυ στηγ επ(,οημη χαι
λoγoτεxνιxη γλιilοσα η πqoφoρυxη
πoλυγλωooi,α. Tα παqαδεi,γματα α-

απoτελoυν εναλλαxτυxa υφoλoγιxα
μ6oα. To μαθημα τηζ αναγνωoηg

π6 τα Πτωxoπρoδρoμιxα πoιηματα,
τoν Κραooπατtqα, τo Xqoνιx6 τoυ
Moq6α, τoν Β6λθανδqo xαι Xqυααντξα,6πω9 xαι απ6 τoν Ερωτ6xριτo, δεl1νoυγ 6τι η πQα}tτιxη τηg α-

xηs βλ. τtζ σσ. 36-40). Η <T6xνη
γραμματιxη> τoυ Διoνυo[oυ τoυ
Θραx6g αναφθρεται πρωτoγενιilg
(στη μαθηoιαxη διαδιxααLα για την

leSeliteratur (ο. 108).

ταυτ|ατηxε με τo μαθημα τηζ μoυσt-

oaθη απαγγελ(,α τηζ παqαδεδoμθνηζ

xαι

πεξoγqαφ[αg>, ενιil η
oqθoγqαφLα ηταν αqxιxα <η υπηρ6τQια τηζ λ6ξηg πoυ πQooqιξ6ταν για

πolηoηg

παγγελLαg βριοx6ταν επ[oηζ σε
πληρη αναπτυξη xαι 6τι xαθ' 6λη τη
διαqxεια τoυ Mεoα[ωγα η Leseliteratur ε[ναι στηγ oυα(,α Vor-

o

oυγγqαφ6αζ

τoυ βιβλLoυ απoσαφηνi,ξει xαLqια

θ6ματα πoυ σχετLξoνται με τη χειq6γqαφη παραδoοη τηζ βυξαντινηg
λoγoτε1ν[αg, τα oπolα γνωqiζει oοo
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ελd1ιοτoι εqευνητ€g. Tο 6τι o lδιog
αντLγQαφ€αg γqαφει τηγ [δια λθξη

τη μια φoQα αωoτα χαt τηγ αλλη εoφαλμ6να δε[1νει xατa τoγ Η.

Eideneier τηγ €λλειΨη ενδιαφ6ρo-

γτoζ σε θθματα

<<'Oταν αντιγραφεταυ

oρθoγqαφ[αg:
θγα xε[μενo,

τo oπo|o απαγγ6λλεται απ6 τoγ lδιo
τoν συγγραφ6α η τoν αντιγqαφ6α -

<xαθoυ oιμα μoυ, αφxραξoυ>

πQωταQχιx6 q6λo πα[ξει τo μ6λog
χαt o qυθμ6g xαι δευτερεtioντα η
oρθoγqαφLα> (ο. 109). ooo χαι αγ
υπαq1oυν xαι αλλoι λ6γoι πoυ εQ_
μηνευoυν μεqιxιbg τηγ αγoQθoγρα-

χαι 61ι μoνo,
θ6oη αυτη με βqloxει απ6λυτα

φ[α των αγτιγQαφθωγ,

η

οtiμφωνo, 6πω9 τεxμηqιιilγω, επαQxωg πυoτευω, με dλλoυ ε(,δoυg επι-

χειQηματoλoγ[α,

στη μελ6τη

μoυ

<<Koιγωγιoγλωοooλoγιxη πqoo6γγιση τωγ 6ργων τηζ χQητLxηg λoγoτε-

1νiαg> (ανατυπωμ6νη τιbqα στoγ

τ6μo: Κρητoλoyιxα
Γλ

rb α o

α_λ

o γ o τ ε yν

(,

μελετηματα.
α_π o λ ι τ ι o μ 6 g,

Hqαxλειo 2o01: Παγεπιατημιαx6g
Exδ6oειg ΚQητηζ, σσ. 171-185).
'Yατεqα απ6 την xαταγqαφη
μtαζ

oειqαg υπoτιθ6μενωγ <λαθιilγ>, με
βαoη τα qυθμιoτιxα xqιτηqια τηg
γqαπτηg ν6qμαg, διατυπιilγω την dπoιi-'τ| (σ: 178) 6τι <τα λαΤxα οτoιxεiα τoυ πQoφoQLχoι} λ6γoυ πqθπει
γα αγτιπqoαωπεr3oγται με μεγαλιiτεQo πoσooτ6 στtE χQLτιx6g εxδ6σεtζ τωγ xειμ€νων>. oι απ6ψει9
μoυ αυτθg θ1oυν ενo1ληoει oqιoμ6-

νoυζ παqαδoαιαxotig φιλoλ6γoυ9,
6πωg ενoxλotiν χαL

oι

xαυνoτdμεg

θ6oει9 τoυ xαθηγητη Η. Eideneier.

Η

πεqloδog τηE τoυQχoχQατLαg

(oo. |23-164) ε[ναι, επ(,οηg, πλotloια
σε πQoφoριx6τητα, αφoti τo xoιγ6
δεγ 6παυσε γα εlγαι αxρoατηg (xρlμα πoυ δεγ απoδLδεται επαxqιβιbg
οτη νεoελληνιxη η διαxριαη αναμεσα στoν Ηδrer χαι τoγ Ζuh6rer, }τf'ξειg με τυg oπolεg <παiξει> o συγγqαφ6αg oτo 1ωq[o πoυ αxoλoυθε(,).

o

x6αμog <δεν διαβαξε τα xεlμενα

αυτα xαι στιζ πεQυαo6τεqεg πεQι-

πτιiloειg δεγ θα μπoρor1οε γα τα διαβαοει, αx6μα χαt αγ ηθελε, η δεγ ηθελε xυ6λαg, αxoμα χαυ αγ μπoρorioε> (α. 159). To π6oo δrlαxoλo ε[γαι
να αγαθεωqηθοriν παγιωμ6νεg απ6ι|.'ειg φα(,γεται απ6 τo γεγoν6g 6τι
χαQαχτηQ[ξoνται αx6μα xαι αημεqα
<λαΤxd βιβλ[α", ot γνωστ69 <φυλλαδεg> πoυ τυπιbνoγταν oτη Bενετ[α, oι oπolεg τελιxα απευθιiγoγταγ
οε 6λα τα χotγωνιxα oτqιδματα. oι
13 xαqιτωμ6νεg xειμενιx6g παqαλλαγ69 τoυ μιiθoυ τoυ Αιoιilπoυ Γυνη
xαι Γεωρy6g (οo. 12]-156) παQoυoιαξoυν μεγαλo υφoλoγιxo εγδιαφ6qoν, με ωqα(,εg παρατηρησεtE τoυ
oυγγqαφ6α γυα τη οειqα των 6ρων

στην πq6ταoη. Αξιoπρ6οεxτo εiγαι
χαι τo απ6oπαoμα απ6 τη Φυλλdδα
τoυ Mεyαλ6ξανδqoυ (Bενετ(,α 1 75O),
6πoυ βλ6πoυμε τη ουxνη xρηoη τoυ
<εγαQχτιχoιi μoρ[oυ>> χαL πoυ απoτελεi,, ηδη απ6 την ελληνιoτιxη επo-

1η, γνηoιo oτoι1ε[o τoυ πQoφoQLxotl λ6γoυ, γtα τo oπoi,o μαλιατα 6-

xει γqαψει ειδιxη εxτενη μελ€τη

o
oυγγραφθαζ τoυ βιβλLoυ (β}ν. o.225,
oημ. 55). Δεν πq6πει να με[νει απα-

qατηρητη

η

αφηγηματιxη τεγνιxf
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πoυ αχoλoυθoΦγ oιiγxqoνoι λoγoτ6χγεζ, 6πω9 o Y. Kemal (βλ. o. 160),
o oπo|og δηλωoε τo 1997 <Ax6μα
oημεQα διηγoυμαι με πoλλη ευχαQlστηση την υπ6Θεση των μυθιατoρη-

ματων μoυ στη γυνα[xα μoυ 'LαL
τoυζ φlλoυg μoυ, πQtγ αqxloω την
xαταγραφη. Γι' αυτ6 εξαxoλoυθι.δ
να θεωρΦ τoγ εαυτ6 μoυ - με τηγ
xυριoλεxτιxη oημαolα τηg λθξηg πεqιoodτεQo ωζ αφηγητη παqα ωg
oυγγραφθα!>. To xεφαλαιo αυτ6
xλεLγει με μLα οπoυδα[α επιαημανση, τηγ oπolα ελαxιoτoι 6xoυν πQo-

o6ξει: o Ψυxαρηg, 6ταν δημooi,ευoε
To ταξ(,δι μoυτo 1888, <δεν γνιbqιξε
τη βυξαντινη παqαδooη, oι}τε μπoqorioε γα υπoψιαoτεl 6τι απ6 τoγ
16o αιιilγα τυπιilνoγταγ στη Bεγετ[α
γtα τηγ ελληνιxη αγoρα λα'ιxd βιβλi,α oε αυτoν6ητo 'δημιδδη λ6γo', o
oπolog δεν 1qειαξ6ταν τo φ6βητρo
τηg xαθαqευoυοαg γtα γα επιβληθεl> (o. 163).

Mε τo xεφαλαιo <N6α ελληνιxη>

(οo. 165-208) oλoxληριilγεταL

η

πραγματευση τoυ επi,μα1oυ θ€ματog
τηζ πQoφoριx6τηταg oε οx6oη με τη

εγγQαμματooιiνη χαL επιβεβαιιilνεταL η γενιx6τεqη ταoη επιxqατηoηg

τηζ πQoφoριxηg πolηαηg 6ναντι τηg
πρ6ξαg oτη λα'ιxη λoγoτε1ν[α. Oι
παqαλλαγ6g τoυ δημoτιxof τqαγoυ-

διor1 Toυ Mπoυxoυβαλα δεL1νoυν

6τι η πqoφoριxη παραδooη

ηταγ

ξωντανη, 6ταγ 6μωζ πθραo'ε η επoχη τωγ xλεφτιilν θφτααε xαι αυτη
ατo τ6λog τηζ. Η εξιδαν[xευση τoυ

δημoτιxoιi τραγoυδιoιi στα ματια
των φιλελληνων, oι oπoloι αναξη-

τofoαγ σ' αυτ6 την αγνη λα'ιxη

ι|-'υ-

γt1, εLγε ωg απoτ6λεoμα, εxτ6g των

αλλωγ, γα αγγoηθεL η λα'ιxη αοτιxη
πo[ηoη, 6ξoxο δεi,γμα τηζ oπolαg

δημooιεriεται εδιil για πqιilτη φoQα
(oo. 177- 183). Πρ6χεtταL γtα τo ανιbνυμo τoλμηq6 πo[ημα Nερ[lη xαι
Φιλd'ντog,

τo oπolo βρlαxεται

σε

xειq6γqαφη Ανθoλoγlα ελληνιxΦν

τqαγoυδιιilν, πoυ xαταγqαφτηχε στη
ΖaxννΘo' γtQω ατo 1821, xαι αγ6Qασε o Πqιilοoζ χ6μηζ von Sack oε
6να ταξ(,δt τoυ στηγ A[γυπτo, για γα
τηγ παQαδιiloει στoγ πεqlφημo xα-

θηγητη τηE Αqxαiαg Ιατoqlαg G.
Niebuhr, o oπolog δεν τηg 6δωoε ιδια(,τερη σημασια, αφoι1 δεν βqηxε o'
αυτη τα δημoτιxα τqαγoιiδια πoυ ανθμενε. Tα πεξα απoαπαoματα απ6

6Qγα των: Διoνljαtoυ Σoλωμoιi,

Aλ6ξανδρoυ Παπαδtαμαντη, Γυιbqyoυ Σεφ6ρη, 0δυoα6α Eλυτη χαι
Xqιoτ6φoQoυ Mηλιιbνη, αγαλtoγταL με oξυδεqxθστατεζ επιoημανoειg. Eπιλθγoνται αx6μα παqαδε[γματα πoυ δε[xγoυγ την (πoιητυxt1

πρoξα> τoυ Γtαννη P(,ταoυ' τo ρ6λo
τηE απoυolαg η παρoυαlαg τηg ατLξηζ για τη ρυθμιxη δoμη τηζ γQαφηζ
τoν Γιιbρyoυ Xεtμωνα xαι τoυ NαπoλΕoντα Λαξανη, αντLoτoι1α. To
xεφdλαιo αυτ6 xλεiγει με αξιoπρ6σεΙLτεζ παQατηQησεLζ γtα την πqoσληψη τηζ αQχαLαg ελληνιxηg λoγoτε1ν[,αg στη σημεqινη Eλλαδα (oo.

2ω-207).
To θβδoμo χαt τελευταlo xεφαλαιo: Πqooπτιxi: oι'Ελληνεg ιlαL η
Ευριbπη (oo. 209-220) πεgι6xει πληθΦρα μηνυματων, διατυπωμθνων με
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αφoQιστtx6 τρ6πo, τα oπolα διαβdξoνταυ oε πoλλαπλα επLπεδα. Δεγ
θα μπoqoιlαε να γ|νει διαφoρετιxα,
αφoti χαL τα θ6ματα πoυ θlγoνταt εδιil, 6xoυν απαoxoλησεL τoγ συγγQαφ6α αε αλλεg μελ6τεg τoυ (βλ., λ.1.,

τηγ

εxπ}τηxτιxη εργαα(,α τoυ:
<Ηellenisch oder Romδisch? Ζυm
Ursprung und gegenwδrtigen Stand
der neugriechischen Sprachfrage>,
FoΙia NeoheΙΙenica, 2, 1977, 4l-63),
τιg oπoi,εg απoφειiγεL γα αναφ6qει,
6πoιog 6μωζ τιg 6xει διαβαoει αγααυγθ6τει xαλriτερα τoυζ λoγιαμoιig
}{αL διαλoγιoμoιig εν69 βαθιiτατα
xαλλιεqγημ6νoυ ευqωπα[oυ
<φιλ6λληνα>> (o i,διog φαiνεται γα'LαL
α-

πε1θανεται αυτ6γ τoν 6ρo, με τLE
ουνυπoδηλιilοειg πoυ tγει λdβει),
πoυ ξ6qει να αγαπα πQαγματLxa τη
δεtiτερη πατρLδα τoυ, η oπolα στηγ
oυolα €1ει γLνει <πρΦτη>>, παq' 6λε9

τtE απoγoητεΦoειg πoυ τoυ δLγει.

Toν πληγιbγει, επ[oηg, τo γεγoν6g 6τι oι ανθρωπιoτυx(.g απoυδ6g στην
Eυqιilπη χαL τoγ x6oμo oλ6xληqo oδηγoι1νται oε απελπυoτιxt1 περιθω-

ριoπoiηοη. Kατω απ' αυτ6g τιg εξελ[ξειg <<τo εριilτημα αν 'T,λληνεg'
(Hellenen) ε[ναι oι'αqxα[oι'Eλληνεg' (Αlten Griechen), oι 'ειδωλoλατQεζ' (Ηeiden) τoυ 1qιoτιανιxoιl
Mεοα(,ωγα η oι σημεQtγoL xaτoνxoυ
τηg Ελλαδαg, 6xει λυθεL στηγ oυoiα
χαι στηγ πqαξη απ6 μ6νo τoυ>) (σ.
2|0). H πιxqlα τoυ βγα(,νεt στηγ επLφανεια π6τε με εtQωνεLα, π6τε με υπαLyL'LτLx6g αναφoqθg xαι π6τε με

φιλoooφημθνη διαθεαη, oυxνd με
oυνδυαοτιxθg δυνατ6τητε9, 6πωg

163

oτo 1ωq[o πoυ μ6λι9 παqθθεoα. H
επlδqαoη τηg Eλληνιxηg oτιg δυτιχoευQωπαιx6g γλιilοoεg (με τη σωoτη παqατηQηoη, πoυ oQLσμθνoι α-

γνootiν η θ6λoυν να ξεxνoιiν, 6τι oι
περιoα6τεqεg ελληνιxηζ πqo6λευαηg
λθξειg xαθιεριbθηχαγ μ6oω τηg Λατινιxηg), τ[θεταυ στLζ oωoτ6g τηζ
δυααταoειg. EπιoημαLνευ 6τι <τα τε-

λευταLα 1ρ6νια θ1ει xαταντηoει ε[δog λαΤxoιi oπoq, εντ6g xαι εxτog
Eλλαδαg, η ανειiρεαη ελληνιxιilν qιξιilν oτιg ευqωπαΤxθg γλιδoοεζ> (σ.
212), επιxρlνει τo <αγΦτατo xqιτη-

ριo> (oberstes Kriterium) των xαθαgευoυαιαγωγ γtα τη δημιoυqγLα
νεoλoγιoμιilγ, πoυ ηταν η <ελληνoφανεια> (<Ηellenophanie>)

xαι

λυ-

παται γιατ[ η νεoελληνwη μoυoιxη
δεγ εμπεριxλε[ει πLα τLE 6ννoιεg
<τ6νog, χoQ6ζ, πo[ηαη>>, αλλα δηλιilγεL την ευqωπα'ιxη <μoυoιxη>. Mε
αφoQμη τo γ6o ν6μιoμα, τo ευqtb,
παQατηQεl 6τι η χιilQα πoυ δημιoιiργησε τη λθξη αυτη, τη νιιilθει ωg ξθ-

νo αιilμα, αφoιi παραμ6νει αxλιτη,
γLα γα xαταληξει (o. 214): <To λlχγoγ τoυ ευρωπα'ιxoιi πoλιτιoμoιi
μπoqεl πoυ χαL πoυ γα μεταβαλλε-

ται σε πqoxqoriατευα xλ[νη>.
H βιβλιoγραφ(,α (oo.229-238) θxει
αυντα1θεl με τη μεγαλriτερη δυνατη

φειδιb xαL αυμπεqιλαμβανει μ6νo
6Qγα, τα oπo(,α απoτελofγ oυσtαoτιxη αυμβoλη ατα θθματα πoυ απαoxoλor}γ τoν oυγγqαφ6α τoυ βιβλLoυ. Στιg ηδη υπαqxoυοεg Ιoτo-

ρLεg τηg ελληνιxηg γλιilooαg πρ6πει
γα πQoστεθε[ τωqα (αφoιi xυxλoφ6Qησε δυo xρ6νια αqγ6τεQα) o εγτυ-
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πωαιαx6g απ6 απoψη θεματιxιilγ ενoτητων, πoι6τηταζ χαt xαλαιoθη-

olαg oυλλoγιx6g τ6μo9: Ιατoρ(,α τηg

ελληνιxηg γλιbooαg. Aπ6 τιg αQχεζ
ωζ την υoτερη αρyαι6τητα, πoυ εξ('δωoε τo 2OO1 τo K6ντqo Eλληνιxηg
ΓλιilooαE xαι τo 'Ιδqυμα Mαν6λη

Tριανταφυλλlδη, με επιoτημoνιxη
επιμθλευα τoυ A. - Φ. Xqιoτ[δη,
12113 oε}τtδεg.

oι

επιμ6qoυg πρoαθη-

τ{εζ 14αL παqατηqηοειg ε[ναι o1εδoν
αοημαντεg: To δημoφυλθE βιβλto
τoυ W. J. ong, oraΙity and literacy'
The technoΙogizing of word, London
Ι982,61ει μεταφqαoτεl χαυ στη Nεo-

ελληνιxη: Πqoφoριx6τητα }1αL εyγQαμματoαι3νη.

H

εxτεxνoλ6yηση

τoυ λoyoη μεταφραoη K. Xατξηxυριd,xoυ, επLμ. Θ. Παqαδ6λληg, Ηqd-

xλευo 1991: Παγεπιoτημιαxθg Exδ6oειE Κqητηζ. To Λεξιxo τηg νtαg ελληνιxηE yλιboααE τoυ Γ. Mπαμπινιιilτη xιπλoφ6qησε τo 1998 xαι 6xι
τo 1995 (β' θxδooη, Αθηγα 2W2)'τo
Ιoτoριx6ν Λεξικ6ν τηg νtαg Ε'λληνι}{ηζ τηζ

Axαδημiαg Αθηνιilν €γει εx-

δoθε[ ωζ τo λημμα δαxτυλωτ6g
(19s9) χαt 6χι ωζ τo yλωoαωτ6g
(1984). Στιg Γqαμματιx6g τηg Nεoελ-

ληνιxηg επιβdλλεταt γα πqooτεθε( τo
6ργo των: D. Ηolton - P. Mackridge Ιr. Ρhilippaki - Warburton, Greek' A

comprehensive grammar of the
modern Ιanguage' London L997:
Routledge χαι σε ελληνυxη μετdφρα-

ση: Γραμματιxη τηζ Ε,λληνιxiζ
yλιbαoαg, μεταφqαoη B. Σπυq6πoυ-

λog, Aθηνα 1999: Παταxηζ.

Ωg μαθητηg τoυ Ηans Eideneier
στo Πανεπιoτημιo τηζ Koλων('αg,

πQιγ απ6 30 αxqιβι.δg 1ρ6νια, xαι
αργ6τεqα ωE φLλog χαt oυναδελφoζ, τoυ εlμαι ειλιxρινα ευγνιilμων
γιατ[ θμαθα xαι μαθαlγω πoλλ0 απ6 μια χαQtσματιxη πqooωπιx6τητα πoυ εξαxoλoυθε(, με νεαγιx6
oφqlγog να πQoχαλε(,, αλλα χαι γα
πρoxαλεlται, xαθωg εxφqαξεL χαινoτ6με9 ιδθεg με λεπτη αloθηoη xιofμoq, χαι αν 1qειαoτε[, με πιxρη
δ6oη ειρωνε[αg, αx6μα xαι αυτoααρxαoμoυ, επι1ειρΦνταg oυ1να
τoλμηqα ανo[γματα χαι πεταγματα,
πoυ xωq[g αυτα η επιoτημη θα 6μεγε xαθηλωμ6νη στα χotγα xαι τετqιμμθνα. Η μεταβαoη απ6 τη <<Qαιμωδiα> στη
<αερoβιx6g>>

επιτυγχανεται με
πνευματιxt'g χαt πνευ-

<Qαπ>)

ματιilδειg αοxηoειg πoυ απαιτoriγ
ταλfντo, γνιiloη xαι γνιboειg. To βιβλLo πoυ παρoυoιαξoυμε εδιil αγαγει.bγει τoγ εQευγητιx6 πqoβληματυoμ6 xαι θθτει οε γθα βαoη xαiqια
ξητηματα τηζ ΙoτoQlαg τηg ελληνι-

xηg γλιiloσαζ, τα oπolα παqoυoιαξoνταυ με πqωτ6τυπo xαι ελxυοτιx6

τq6πo, τoν oπolo επαυξdνει η
πλoιjoια χαt εφευqηματιxη ειχoνoγQαφηoη. Πqoxειται για 6να θργo

πoυ αξlξει γα μεταφραατεl

στη

γλιbαoα μαE, 6αo χαt αγ ταλαιπω-

gηoει τoγ μεταφραoτη πoυ θα ηθελε

γα απoδιiloει επαxqιβιilg τo

ιδιo-

φυθζ πνεr}μα εν69 xαταξιωμθνoυ ε-

πιοτημoνα χαι Δαoxαλoυ.
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