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Nιx6λαog X. Κoνoμηg, Aπ6 την
ιατoρlα τηg λατινιxηg γλrΙlσσαζ, 6xδoαη τετdρτη. Aθiνα 2003: Σιiλλoyog
JτQoζ Διαδoαιν Ωφελ(,μων Bιβλ[,ων,
αελfiεE 331.
To 6ργo αυτ6 τoυ oμ6τιμoυ xαθηγητη τoυ Aqιoτoτιξλειoυ Πανεπιoτημ(,-

oυ Θεαoαλον[,xηg xαι αxαδημα'ιxoti
Nιxoλαoυ Κoνoμη ξεxiγηoε ωE 6να
<<συνoπτιx6 βιβλιαqαxι> 35 oελ[δων,
τo 1965, για να λαβει οταδιαxd, tiστερα απ6 αλλεπdλληλεg πqoοθηxεg xαι
βελτιιilαειζ,

Tγl oημεQιγη εγτυπωσ υαxt1

αε πoo6τητα χαι πoι6τητα μoqφη τoυ.

Η πρωτoτυπiα τoυ 6gγoυ σε διεθν69
επ(,πεδo γ[,νεται αντιληπτη tiοτεqα
απo μια απλη ματιd ατα Πεqιε16μενα. oπωE τονiξει χαt o αυγγραφ6α9

του βιβλioυ ατoν Π96λoγo (oελ. 12),

<Aγ υπdρ1ει xd,πoια ιδιαιτερ6τητα
στην πqαγματευση τoυ θ6ματoE ανdμεσα αε ανdλoγα ξ6να εγ1ειρiδια χαι
οτo αγα 1εiqαg, εi,ναι ενδε1oμ6γωζ η
συστηματιxt1xατd το δυνατoγ αντιπαραθεαη oqιoμ6νων αημε(,ων τηζ
ιoτορ(,αg τηg λατινιxηg γλιboσαζ πQoζ
εxε[νη τηg EλληγιxηE αφoti αqxετθg
τdοειg των ελληνιxιilν γλωααιxιilν χαι,
υφoλoγιxιilν φαινoμ6νων πθqαοαν
γQηγoaα οτα Λατιγιχd, μαξι ψε xa,τoια επ[μoνη αναφoρα - ιδια(,τεqα
λεξιλoγι"ι4τ\ - στιE Qoμανιxθ6 γλιboσεEr>. E[γαι πρdγματι απoqi,αE dξιο
πωζ δεν ενδιαφ6ρΘηxa τι'ανεt6 ωE
τrilρα, με φωτειγη εξα{,ρεαη τον xαθηγητTi N. Κονομt|, να μελετt1αει την

ιατoglα τηg λατινιxηg γλιilσσαζ αε αtiγχQtση με τηγ ιoτoqlα τηg Eλληνυxηg,
αφori η μια γλιilooα φωτiξει οε πoλλα
οημεiα την dλλη, oxι μ6νo λ6γω τηg
oυγγθνεια5 τoυζ, αλλα xαι λ6γω των
oτεγιbν o16oεων πoυ αγ6πτυξαν xαι
oι oπo[,εg δεγ ε[ναι ανεξdρτητεg απ6
τιζ ιστoQιxθg περιπ6τειεg των λαιilν

πoυ τtE μιλotiοαν. 'Εναg πρ6oΘετoE
σημαντιχ6g λoγog εiναι 6τι η αιiγxqιση τηζ Λατινιxηζ με την Ελληνιxη
διαφωτiξει τη αx6οη τηg γλιilασαE μαζ
με τιE qoμανιxθg γλιilοοεg.
H μoνoγραφ(,α ξεxινd με θνα αQχε-

τa xατατoπυoτιx6 εισαγωγιxo xεφaλαιo (oελ. 17-25) ατo oποi,o τoν[ξεται
6τι η λατινιxη γλιiloοα (lingua latina)
ηταν διdλεxτoE πoυ μιλι6ταν απ6 τo
800 π.X. η ioωg xαι νωρi,τεQα oτo

Λα-

τιo, 6πoυ η Ριbμη xατεiγε δεoπ6ξoυαα
θ6oη

xαι 6τι oι Eτqofσχoι

δανε[,oτη-

χαγ πQιγ απ6 τo 700 π.Χ. τo Eυβoυxo
αλφαβητo απ6 τη 1αλxιδιxη απoιxlα

τηζ Ιζυμηg. H Λατινιxη 1αραxτηρi,ξεται <(νεχρη" γλιilσσα, με την θγγoια
6τι δεν μιλι6ται πια ωζ μητQιxη γλωoσα, συνε1(,ξει 6μωζ την επi,δgαοη τηζ
στηγ παQαγωγη νθων 6ρων με πληθιilρα λεξιxιilν xαι γQαμματιxιilν μoQφηματων, 6πω9 η Aq1α[α Eλληνιxη, τlαL
με τηγ θwoια αυτη θα μπoρorioε xανε[g να θεωρτiαευ αγαχQtβτi τον 6qo
νεxqη γλtΙlααα γι' αυτ6 χαι o συγγQα_
φθαE τoυ βιβλi,oυ θθτει οωατd τη λθξη
νεκQi μθαα σε εισαγωγυxa, Η διατιi_
πωση, (αποχQωσευg του ηχoυ τη6 ομι_

λoυμ6γηg Λατιγιxιign (αελ, 24) eLναυ
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αδ6xιμη, αφoli πQ6χειται για

<<αQ-

θqωτotig ηχoυEr, δηλ. <φθ6γγoυE>.

To ειoαγωγιx6, επ[oηg, xεφdλαιo

<Aρ1α[α γQαμματιxη> (oελ .27 -53), ψε
πλουαι6τατη βιβλιoγqαφiα (oελ. 51-

53), απoτελεi απαgαiτητη πqοαθηxη
(6γινε τo 1993), xαθιbg oι μαρτυgi,εg
τωγ Qωμαiωγ γQαμματιxιilν xαι λεξιxoγρdφων απoτελoliγ πoλυτιμ6τατεE

πηγ6E για την θqευνα τηg ΛατινLΙlηζ.

Στην oυαLα πq6xειταt για μια απ6 τιg
xαλtiτεgεζ συνoπτιx€g παgoυoιdoειg
τηE πQoσφoQdE των ελληνων χαι, Qωμαiων γQαμματιxιitγ για τη μελ6τη τηg
γλιbooαg γενιxd. Aπoδ(,δεται o δ[xαιοg 6παινoE στoυζ αq1α[oυE T,λληνεg
γQαμματιxor}g τLαL φιλoo6φoυg ot
οπoi,oι 6θεααγ πριilτoι τα θεμ6λια τηζ
γQαμματιxηg ανdλυαηg στην ιoτoq[α
τoυ δυτιχoευQωπαTxoli πoλιτιαμoti.
Θα ηταν, πdντωg, χQησtμη μια εχτενηg υποoημεi,ωoη γtα τηγ πQωτoπoqιαxη γQαμματιxη τoυ ινδoti γQαμματιxoti Παν(,νι (4og π.X. αι.), η oπoi,α
ατηρ(,ξεται στo 6Qγo 68 πqoxατ61ων
τoυ χαι 6γινε γνωοτ( στογ δυτιx6 x6αμo μ6λι9 τo 1839. Eυoτox6τατεg εiγαt oι αναφoq6ζ στoν Kqατι1λo τoυ
Πλατωγα, xqi,νεται 6μωg τιilρα αγαγxα[α η παQαπoμπη oτην εμβgιΘ6oτα-

τη χαι εxτεν6oτατη (αελ. 25-153) <Eιααγωγη> τoυ Γ. Κεντqωτη (βλ. Πλdτων, Kρατι1λog. Eιoαγωγη _ μετdφραoη _ o16λια, Aθηνα 2001: Π6λι9). Toν[ξεται εtiατο1α (oελ.40) 6τι <<oι Pω-

μαioι γQαμματιxo[ αντιλαμβdνονΞαγ
τo 6qγο τoυE ωE πQoσαQμoγη τηg διδαoxαλ[αE των Eλληνων γQαμματtxιilν oτη λατινιxη γλιilooci, xαι θται

xατα πqΦτo λ6γo η πQoσoχη τoυg xατευΘυγ6ταν στιE oμoι6τητε9>. Tον[ξεται η πQoσφoQd τoυ Ρriscianus στην

6ρευνα τηE λατινιxηg γqαμματιxηg
χαι χαταγρdφoνται τα μειoνεxτηματα
oτη θεωρiα τωγ αq1α[ων γQαμματιxιilγ με τηγ επιαημανoη (οελ. 49):
<<Δυoτυ1ιbg oι'Eλληνεg δεν αα1oληθηχαν με τη μελ€τη των ξ6νων γλωoαιilν
xαι δεγ xαταφεgαν να διbαoυν μια εtx6να τηζ ιστoQιxηg ανdπτυξηE τηg διxηg τουg γλιilαoαg>.

'Yoτεqα απ6 τα παραπανω δrio ειοαγωγιxd xεφαλαια, αxoλoυθoιiγ τα
υπ6λoιπα ενν6α, τα oποiα απαqτ(,ξoυν χαι τo xriqιo αιilμα τoυ βιβλ(,oυ
(oελ. 55-267).

To πqιbτo xεφdλαιo αφιεqιilνεται

στιζ

διαλ6xτoυg χαt
(αελ.
55-72), oι oπolεζ χαι
γλιbαoεg
παQoυσιdξoνται ευαιiγoπτα στo σχεδιdγqαμμα τηs αελi,δαE 7o xαι σε σχετιx6 1dqτη (oελ. 71). o 6QoE ιταλιωτιx6g γqηoιμoπoιηθηχε για να δηλιiloει
6λε9 τιg γλιboσεE τηs ιταλιωτιxηζ oιxoγ6νειαg (λατινo-φαλιοxιx6, ooxooυμβqιx6 χαt μεσσαπιx6 xλαδo) xαι
με oτεν6τεQη oημαolα μ6νo για τηγ
oσχο-ουμβριxη oιxoγ6νεια. o συγγQαφ6αs τoυ 6qγoυ oυμπεgιλαμβανει
στoγ 6Qo αυτ6 χαι μεqιx6g dλλεg
<<ιταλυωτιxtg>>

γλΦαoεg τηE αQχαiαg Ιταλ(,αζ γtα πλη-

ρ6ατεqη παqoυoiαση τηE γλωαoιxηg
ειx6ναg τηζ πεQιoχηζ, με τηγ αγαμα(,α επιoημανoη 6τι στηγ αq1αι6τη-

τα Ιταλιιilτεζ oγoμdξoνταν oι'Eλληχαι γενιx6τεqα oι
xατoιxoι τηg Mεγdληs Eλλdδαg. H
πqαγμdτευση τoυ Θ6ματog ξεxινd οωoτa με αναφοq6g στη MυxηναΤxη.
Στην παqατιθ6μεγη βιβλιoγραφi,α
xαλ6 εiναι γα πQoστεΘεi τo xλαoιx6
6Qγo τωγ M. S. Ruipdrez xαι J. L.
Melena, το oπoio xυπλoφoqεi τιilqα
χαι σε ελληνιxη 6xδooη, η oπoiα 61ει
νεE τηE N. Ιταλ(,αE
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βελτιωΘεi, απ6 τoυζ αυγγqαφεig: Oι
Mυxηνα(,oι Eλληνε; ψεταφQαoη M.

Παναγυωτiδoυ, φιλoλoγιx( επιμθλεια

M. tατρori, Αθηνα |996: M. Kαρδαμiτoα. Για την επLγQαφη τηE ατηληE τηζ
Λημνoυ παρ61oνται πoλfτιμεE μαQτυqiεg (oελ. 65).Παqαμ6νει, 6μω9 ατετlμηQ(,ωτη η αποψη τoυ L. Agostiniani
6τι oι Eτρουαxoι τηE Λημνoυ ηταν
εγχαταστημ6νoι ατo νηo[, πqιν απ6
τoγ 6o π.X. αι. To τελιx6 αυμπ6qαoμα
τoυ χεφαλα[oυ αυτoυ εiναι (αελ. 6869) oτι <(στoν γλωαoιx6 χdQτη τηζ αQ1α[αg Ιταλiαg πQιν απ6 την επ6xταoη
των Pωμα(,ων δ6απoξαν τQεtζ xυq[ωg
ινδoευρωπαixtg γλιiloαεg: oι Ιταλιωτιxt g, η Eλληνιxη xαι η Κε}ιτιxη>.
To δειiτερo xεφdλαιo αναφ6qεται
στoυζ πqoγ6νoυζ τηζ Λατινιxηg (oελ.
73-89), με εxτενη αναφoρd στηγ ιγδoευρωπαΤxη γλωooιxη oυxoγ6γεια (βλ.
χαι τoγ αγαλυτιx6 πi,γαxα τηg oελ[δαg 84 χαι τoγ χdQτη τηg oελi,δαg 85
με τιζ xατα πgoo6γγιoη θ6αειg τωγ ινδoευqωπαΤxιilγ γλωooιilν στoν εtχooτ6 αιιilνα). H ευρtiτατα διαδεδoμ6νη
dπoψη 6τι τη αυγγ6νεια των ινδoευρωπα'ιxιilν γλωoαιbν διαπi,oτωoε
πqιilτog ο dγγλog διxαoτηg William
Jones με τηγ πεgiφημη διdλεξη τoυ τo
1786 oτη Bααιλιxη Aoιατιxη Εταιρεiα
τηg Bεγγαληg (oελ.82) δεν ε(,ναι αχQtβηs. Καλ6 ε[,ναι να πQoστεθεi μυα
υπoσημε(,ωαη στην oπoiα να τoν(,ξεται 6τι o πριilτoE πoυ διαπi,oτωσε τη
oυγγ€νεια τηζ σαγσχqιτιxηg με τtζ ευρωπαΤx6g γλιilαoεg εiναι o Ιταλ69 F.
Sasseti πoυ 6ξηoε στην Ινδ[,α απ6 τo
1583 ωE τo 1588. Σε γgαμμα τoυ, πoυ
τυπιilθηxε με την υπoλoιπη αλληλoγραφ(,α τoυ μ6λιζ τoγ 19o αιιilνα, επιoημανε τη γλωαoιxt1 oυγγ6νεια τηE

Ιταλιxηg με τη Σαναxqιτιxη. Στη αελiδα 60 αναφ6qoνται oλ6xληρεζ φQασεtζ πoυ ε(,ναι xoινθg oε διdφoqεg
γλιboαεg (π.x., 6λαβε 1cbραν, απιi τo
γαλλ. eut Ιieu. Πqβ. αγγλ. took pΙace).

Xαqαxτηqiξoνται

ωS

<<ξενιoμοi>>,

ανηxoυν 6μωζ στηγ ειδιxη xατηγoρlα

των

<<διεθνιoμιbν>>.

To τρi,τo xεφdλαιo παqoυoιdξει τo
πολfπλoxo θ€μα τηζ συγγ6νειαg τηg
Λατινιxηg με αλλεg αρxαiεg γλιilαoεE,
xυρlωg τηg ιταλιxηg 1ερooνηαoυ (oελ.
91-103). Παρατ(,θεται πληθοg λεξιλoγιxων oτoι1εi,ωγ τα oπolα τεxμηgιιilνoυν τη oτενη α16αη με τα Ooxo-oυβqιxd χαι τtE xε}αυx€E γλωαoεg. o
συγγQαφ6αg τoν[ξει εtioτo1α (oελ. 9798) 6τι <η Λατινιxη αγετtξεται διαφoqετιxd, με τιζ διαφοqεg γλιilooεg.'Eται
θγει αqxετ€g λ6ξειg xoινθg με την
Eλληνιxη, πoυ ωg 6να βαθμ6 εξηγοriγταt [,αωg απ6 τo xoιν6 μεοoγειαx6
γλωααιx6 υπ6oτqωμα χαι την xoινη
πoλιτιoτιxη παQdδoση τωγ δtiο λαιilγ,
π.γ., vinum - oiνoE ...>. Ιδια(,τεqη 6μφαση δ(,νεται στα δανευα απ6 την
Eτqoυoxυxt1 xαι την Κελτιxη. Eντυπωoιαxd μεγαλog εiναι o αριθμ6E τo-

πωνυμiων xε}αιxt1g

πqo6λευoηg.

Aξιoπqdσετlτo εiγαι τo γεγoγ65 6τι η
Λατινιxη δανεloτηxε πoλλ6g λ6ξειg

απ6 <<ανατoλιx6g> γλιiloαεg, μ6oω τηg
Eλληνιxηζ, ot oπoiεg oιbξoνται ωg αημεQα: oαxγαqov _) saccharum, Ινδιx6
(πdλι) sakhard, 6qυζα + oryΖa' δdγειo
απ6 την ιqανιxη, ν(,τρoν + nitrum,
Aιγυπτιαxo *ntr x. α.
To τ6ταqτο xεφαλαιo (<Η αγdπτυξη τηE Λατινιxηg>>, οελ. 105-130)
υπειo6qxεταt στo xαlριo πq6βλημα
τηE χQoνoλ6γηαηg των πριilτωγ γQαπτΦν μνημεiων τηζ Λατινιxηg. H
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υποτιθ6μενη αQχαι6τεqη επιγQαφη σε
μια π6Qπη, πoυ χQoνoλoγειται γriQω
oτο 60Ο π.X., θεωqεi,ται oημερα απd
ooβαqoιiζ εQευγητθg ωg πλαoτoγgαφiα τoυ 19oυ αιcbνα. Aναλlioνται με

xαι γλωαοoλoφιλoλoγιxη, γλωο
oι
αq1αι6τεQεζ
επιΥL:iη εμβqiθεια
γQαφ6ζ, 6πωE χαι τo πριilτo λεξιλ6γto, τo oπo[,o αγταγαxλd την αγQoτoπotμενιχη ξωη τωγ Λατ(,γωγ. Eνδιαφ6qoυoα ε(,γαι η πQoσαaμoγη αυτoιi
τoυ λεξιλoγloυ στoγ αναδυ6μενo
αoτιx6 πoλιτιομ6. Eγδειxτιxη ε(,ναι η
oημαolα τηg λ€ξηg pecunia πoυ χQησιμoπoηθηxε με τη αημαoiα <1ρηματα>
xαι ανdγεται στo pecua η pecus =
<θq6μματα>, αφοti ο πλoιiτοg μετρι6ταγ αQχtxd με xτt1νη, 6πωg στηγ αQγα'ix'i1 Eλλdδα. Η oτενη αx6αη τoυ
λαoti με τη γεωqγ(,α χαι την χτηνoτQoφ[α απoτυπιilνεταt χαι στα QωμαΤxd
επιilνυμα. Fabius παι Cicero oημαινε
<αυτ69 πoυ xαλλιεqγorioε φdβα xαι
gεβiθια>, αντ(,οτoι1α. Για τα λατιγιxd
δdγεια απ6 την Eλληνιxη παqατiθεται πλofoια βιβλιoγqαφ(,α (βλ. αελ.
120-121). Aξiξει γα αναφεqθεi xαι
εδιb 6τι o Aμιοην6g Yιpιxqdτηζ εi,γαι
o πqιbτoζ πoυ θειbqηoε τη Λατινιxη
ωζ ελληνιxη διdλεxτo, απoιpη που
ε[1ε αργ6τεQα ευρε[,α διαδoοη. Aγαφ6qoνται αρxετα δεi,γματα παλαι6τεqων δανεi,ωγ απ6 την Eλληνιxη,6πωg
epistola, butyrum, cathedra x. d. Mε
πυxν6τητα λ6γoυ δiνoνται πoλriτιμεg
πληροφoQiεE, oι oπoi,εg επιβεβqιωγoυν την αλληλεξdρτηοη τωγ γλωoοιbγ xαι τη σημασi,α των xλαoιxιbγ
γλωoοιbν, Aq1α[,αg Eλληνιxηg
'lαL
Λατινιxηζ, γtα τη διαμ6Qφωση τoυ
λεξιλoγioυ σε μια oειqd ευqωπαΤxιilν
γλωαoιilν. Bλ. το ενδειxτιxo παρdoιx,t'1

δειγμα (oελ. 125):

<<Η

υιοθ6τηση τηζ λ.

+ ελλ. πλατ6α (δηλ. oδ69), απo
Φπoυ χαι τα qoμανιxd, ιταλ. piazza,
ισπ. πoQτ.P|aza, γαλλ. place αλλα xαι
platea

τo αγγλ. place χαι τo γεQμ. Plaιz, ψαg
θυμiξει τηγ αστιχη 6Ψη τoυ ελληνιxotj
πoλιτιoμor}>.
To πθμπτo xεφdλαιo εiναι αφιεQω-

μ€νo στηγ oμιλor1μενη Λατινιxη

(sermο cοt(t)idianus). Παqoυoιdξovται
αγαλυτιxd (αελ. 131-150) τα ιδιαiτεqα
χαQαχτηQιατιπd τηE, με βdοη τιE σημαvτυx6τεqεζ πηγ6s, απ6 τιg πoμπηιαν69

επιγ9αφ6ζ ωζ τoν Πετqιilνιo, dλλoυE
xαι τα παλαι6τεqα oδoιπoριxd xε[μενα. o oυγγqαφ6αE τoνiξει
συγγQαφεLg

εμφατιxd (αελ. 135-136): <Η μελ6τη
των πηγιilν αυτιilγ μαξi με τιζ πto οιxεiεg απ6 τιg xιλιdδεE τωγ λατινυxι.ilγ
επιγqαφιilν χαι ιδιαiτεqα τιg graffiti,
τιg πq61ειqα δηλαδη xαqαγμθνεg επιγQαφ6ζ πoυ διαoιbθφιαν xυqlωg στoυζ
τoi,1oυg τηg Πoμπη[αE χαι τoυ HQαxλεi,ου (Herculaneum), 6πω9 χαι τoυζ
xαταδ6αμoυE (defixiones) πoυ 1αqαασoγταν oε μoλtiβδινεg αυνηθωg πλdχεζ, μαζ απoxαλtiπτoυν μια γλιilooα
γoητευτιχη, ξωντανη xαι εxφqαατιxη,
με τα 1oντqα αοτεi,α πoυ ταiqιαζαν oε
6να 6θνoζ αγQoτιχ6 xαι ατρατιωτιx6,
γλιboαα πoυ ε(,γαι πoλr} πιo απλη xαι
μαξι πιo ελαoτιπη ατη oιiνταξη τηg
απ6 τη Λατινιxη, πoυ oυνηθωg διδdσχεται ατα o1oλεi,α xαι βαo[ξεται απoxλειoτιxd στη γλιbαoα τηE λoγoτε1νiαE>. Ωg 6να απ6 τα χαQαχτηQιστtx6τερα γνωρ(,αματα τηE προφoqιxηg
γλιiloααE εξετdξεται αγαλυτιxα η xqηση υπoχοqιoτιxιilν, τα oπolα εμφαν[,ξoυν εντυπωσιαxd μεγαλη oτατιoτιxη
oυ1ν6τητα: σε εqωτυxd η φιλιxd συμφqαξ6μεγα απανταταυ η 6xφραoη mi
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animule = <ψυ1[,τoα μoυ>. Σtiγxq.

pauxilati|ft =
<λιγoυλαxυ λιγoυλαxι>> x. α. Σε πoλλd
μθqη τoυ βιβλi,oυ παQατ[θεται πληθoE
ενδιαφεq6ντωγ παραδειγμdτων πoυ
επιβεβαιιilνoυν τιg αλληλεπιδραοειg
χαι τη ατενη oυγγ6νεια των γλωααΦν,
αλλd xαι π6oo ελxυατιxη εi,ναι η ετυμoλoγi,α xαι π6oo χQησιμη η γνιilαη
τηζ ιστoQi,αg των λ6ξεων. Bλ. αελ. 145146: <Για τo ανθqιilπtνo ox6λog αντi,
τoυ xλαoιxoιi crus χQησιμoπoιoriνταν
vetulus =

<<}θQoVτα"ιLL>>,

X. <- ελλ. xαμπd
(δωQ.), πoυ αQχιxd ηταν ανατoμιx6g

η λ. gamba (4οg αt. μ.

6Qoζ στηγ χτηγιατQιxη 1ειqoυgγιxη
χαι σε υατqιxd oυμφραξ6μενα oημαινε
τo oxθλoE τετ9απ6δoυ, πaβ. ιταλ.,
Qoυμ.gamba, γαλλ. jambe _ τo γεoελλ.
γdμπα απ6 τα Ιταλιxd, ενιil τo αγτιδανειo ξαμπ6ν ηqθε απ6 τo γαλλ. jambon
(<jambe)>.

Για την ανdπτυξη των qoμανιπιilν

γλωooΦν (Ιoπανιxηg, Kαταλανιxηg,
Πogτoγα}τιxt1g, Γαλλιxηζ, Pαιτιxηg,
Πρoβηγxιανηg, Ιταλιxηg, Poυμανιxηg,
Σαρδηνιxηζ) αφιεQιilνεται θνα εxτεν6g
xεφαλαιo (oελ. 151-185) με πληθιilρα
απoυδαiων επισημdγοεωγ πoυ ξεπερνoυν xατα πoλυ τtE απαtτηoειg εν6g
ευσαγωγtxorl εγ1ειqιδi,oυ, 6πωg συμβα(,νει xατα xαν6να στα πεQιoo6τεqα
xεφαλαια. H εξελιxτιxt1 ποqεiα τηg
oμιλoriμενηg γλιbooαg εi,ναι δr1oxoλo
να μελετηΘεi, επαxqιβωg ωζ τιζ αQχ6E
τηg δεriτεQηE 1ιλιετ(,αg, oπ6τε dQχισαγ γα διαμοQφιilγoγται ιιατa τ6πoυg
τα διαφoρα γλωooιxα ιδιιilματα 1iε
βdαη τη μεταγενθοτεgη μoaφη τηg Λατινιxi16, η oπο(α, 6πω9 παρατηφε( o
παθηγητηg N. Κoνoμtig (οελ. l55) <φ6Qει τo 'aτ^ιηo' 6νoμα 'xυδαi,α λατιγι,r0,' L..]. o dρog 'πρωτoρoμανιxti' Θα

ηταν ioωE πιo πετυ1ημ6νoE>. H δημιbδηg Λατινιxη των αυτoχQατoQιxων 1ρ6νων υπ6στη φωνηττx('5 xυQiωζ μεταβoλ6ζ, oι oποlεg xαταγρdφoνται εδιil oε αρxετ6g oελ[,δεE με
υπoδειγματιxo τq6πο. Και oι απλoπoιηoειE στo μoQφoλoγυx6 επiπεδo
εi,ναι πoλλ69. Συντηqητιx6τεqεζ εμφαν(,ζoνται oι αλλαγ69 oτo ρηματιx6
οrioτημα. Eπιoημαiνεται, επ(,αηg, oτι
oριομ€νεg

λθξειg xαΘημεqινηs xρηoηs

εiναι πoλυοημαντεE. Tα παραδεi,γματα με τα qηματα dare xαι facere (λ. χ.,
damnum dare = damnare, planum
facere = explanare) ανηxoυν στηγ χατηγoρi,α τωγ απoλεξιxoπoιημ6νων qημdτων xαι αημεqα, tloτερα απ6 τ6-

σoυs αιιilνεg, 6xoυν μεγdλη επiδoαη
ατιg δυτιχoευQωπαΤxθg γλΦooεg. Tα
oτoιxεi,α πoυ πQooxoμlξει o xαθηγητηE N. Κoνoμηg δεixνoυν 6τι η μεταβααη απ6 τη Λατινιxη στιζ Qoμανιx€g
γλιilαoεg 6γινε αταδιαxα xαι xωρig να
τo oυγειδητoπoιηoει xανεig, με xιiριo
μοxλ6 τη γλιbooα των ταπειγιilγ xαι
αμ6gφωτων ανθριilπων. Παρατiθεται
τo oνoμαoτ6 1ωρio τoυ Oqdτιoυ Ars
poetica 70-73 (βλ. oελ. 178), απ6 τo
oπolo πρoxtiπτει 6τι <υπ6qτατo χQιτηqιo oqθ6τηταE στη γλιilooα ε(,ναι
πdντα τι πQαγματιxd, λ6ει o λα6g>.
Aπ6 τoν 7o αυιilνα xαι μετd η Λατινιxη δεν μπoρoυοε να γi,νει xατανoητη
ο' αυτotjg πoυ τη μαθαιναν μoνo απ6
την πQoφoqιxη παqαδoαη. o πεg(,φημoE <oQχoE τoυ Στgαοβofqγoυ> (14
Φεβqουαρi,oυ 842) απoτελε[, τηγ ημε_
ρομηνi,α γ6ννηoηE τηg γαλλιxηg γλιilo_
oαE. βλ. πεQισσ6τεQα στo ουλλoγιx6
θQγo J. Chaurand (εxδ.), NouvelΙe
hlstoire de la languψe franφΙse, Ροris
1999: Seul, οε}ν, 26-34).'oπω5 τον[ζει
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o συγγQαφ6αE (οελ. 181), <<Π6τε η Λατινιxη 61αoε την oμoιoγ6νειd τηE, πoυ
6ω9 τoυg τελευτα[,oυg αιιilνεζ τηζ αυ-

τoχQατoQ[αζ ηταγ πQαγματιx6τητα,
xαι πqo1ιilQησε στoγ σχηματισμ6 των
διαφ6qωγ διαλ6xτων δεγ 6γινε αx6μη
xατoqθωτ6 γα πqοoδιoριoτεi ψε xα-

πoια αxqiβεια>.
Στo 6βδoμo xεφαλαιo μελετdται η
xλαoιxη λατινιxη πoiηoη (αελ. 1872o7) με βαθιiτατη γνΦoη των πηγιbν
χαι ασυνηθιοτη φιλoλoγιxi1 xαι γλωοoιx,t'1 ευαιoθηα(,α. Ξεxινιilνταg απ6 τo
αq1αι6τεqo ooβαq6 πoιητιx6 6Qγo
oτη Λατινιxη, πoυ εi,ναι η μετdφραoη
τη6 oδιiσσεLαζ τoυ oμηqoυ απ6 τον
Λi,βιo Ανδq6νιxo (μετd τo 25o π.X.),
εξετdξει την πoα6τητα oυλλαβιilν χαι
τoγ τ6γo στoγ λατινιx6 ατlxo για γα
xαταληξει στουζ μηxανιομor}g λειτoυqγ(,αg τηζ πoιητιxrtE γλιiloααg, με
dφθoνα επεξηγημ ατυxα παqαδε(,γματα πoυ δε[1νoυν μ6oα xαι απ6 τιg
dατo1εE μεταφgdσειζ μεμoνωμ6νων
λ6ξεων (o 'Eννιοζ, για παρdδειγμα,
απ6δωoε ανεπtτυχιilg τoν oρo φιλ6λoyoS }Lε την πεq(,φQαση dicti studiosus)
την αγωνιιbδη πqoαπαθεια των πotητιilν, ιδιαi,τερα τoυ Bιqγiλιoυ χαι τoυ
Λουxqητιoυ, να δημιoυqγηooυν τo
απαgα(,τητo ν6o λεξιλ6γιo. Aπ6 τα
παρατιΘ6μενα επι}"εxτιxα oτoι1ε[α
xαθiαταται πρ6δηλo 6τι (οελ. 206)
<<oι πqαγματιxol διαμοqφωτ6g τηE
λατινιxηζ πoιητιxηg γλιi'σσαζ ε[,ναι
oπωoδηπoτε oι πoιητ69 τηg επo1ηg
τoυ Αυγotiατoυ>>.

o

λατιγιx6g πεξ6E λ6γog απασχo-

λεi, τoν συγγQαφ6α oτo 6γδoo xεφdλαιo (oελ. 209-ΖΖ4). Eξεταξεται με τη

ουνηθιαμ6η μεθoδoλoγιxη αqτι6τητα

η αναπτυξη του πεξoΦ λ6γoυ, η oποiα

ε(,γαι παρdλληλη με την εξελιxτιx'fi
πoqεiα τηg πo[ηoηg. Mε αφoqμη τιg

xαθαρoλoγιxθg τdαειg λατiγωγ συγγqαφ6ων, οι oπolεg αυν6πεσαν με τo

x[νημα τoυ αττtχιoμot1, o συγγQαφ6αE
τoνi,ξει (oελ. 212): <H αντiληιpη 6τι αε

εiναι
απ6 τη γλιbααα μιαg dλληg επo1ηg, ε(,ναι επιx[,νδυνη> δι6τι
oδηγεi σε τεχγητη xαλλι6qγεια τηg

μια

oQι,σμ6γη επo1η η γλιiloαα

.<xαλιiτερη>>

<xαθαqειioυσαζ>

xαι δημιoυqγε(, αγε-

φtlρωτo 1doμα oτιg δr}o γλωoαιx6E
παqαλλαγ6E". o Δdντηg 6λυοε oQtστιxα τo πq6βλημα αυτ6 για τηγ Ιταλ(,α,
ενιil οι υπ6λoιπεg <λατινιxts'' πεQιo1θg αν6δειξαν τα ιδιιilματα σε αυτoτελε(,g λογoτεγνυx(,E γλιbααεζ. o συγγgαφ€αg του βιβλ[oυ επιoημα(,νει oqθιbg 6τι η xατdληψη τηζ Κωγoταντινoriπoληg απ6 τoυζ Toιigxoυg <εμπ6διoε την εμφανιoη τoυ 'Eλληνα
Dante>>, με απoτ6λεαμα τη oυν6xιoη
τηg διγλωoο[,αg επi τoooυg αιιilνεg.
Ιδιαiτεgη 6μφααη δiνεται ατιg εναλ}"αlιτιx('g δυνατ6τητεζ πoυ αξιoπo[ησε o Kιxθqωναg για γα απoδιboει
τoυE ελληνιxotig 6qoυg oτα Λατινιxα
χαι να θεμελιιilαει o i,διog τη λατινιxη
φιλoooφ ιxt1 xαι qητoριxη oqoλoγlα.
'Eνα ν6ο xεφdλαιo στηγ ιατoqlα των
γλωoαιbν ανo[γει με τα μεταφQαoτιxa
δαγεια (η αυνε('δllσLζ, λ. 1., μεταφqαστη'lε απ6 τoν Κιx6gωνα με τoν 6qo
conscientia), τα oπoiα, μ6αω τηg Λατινιxηg, διαδ6θηxαγ σε πολλθg ευQωπαΤxθg γλιbοoεg. 'Eτoι επ6ξηααν xιλιdδεg ελληνιx6g λ6ξει9 <με ρωμαΤx6
6νδυμα>>, γεγoν6g τo oπoio θιξλoυγ γα
παqαβλ6πoυν αημερα oqιαμ6νoι
'Eλληνεg λ6γιοι. Για την τεqdοτια
επiδqαoη τηg Eλληνιxηζ ατη διαμ6qφωση τoυ otiγxQoνoυ επιστημoγιxoιi
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λεξιλoγloυ βλ.τιilqα F. Adrados, Ιστoρ('α τηE ελληνιxig γλrbooαg. Aπ6 τιg
απαρx6g ωζ τLζ μ6Qεζ μαg, ψεταφQαση
A. Villar Lecumberri, Aθηνα 2003:
Exδ6οειg Παπαδημα, οε}ν. 447-480:
<H Eλληνιxη oτιg ευρωπαΤx6g γλιiloσεζ>>.

Tα παgαγγωQισμ6να ατην Eλλdδα

<<Mεσαιωνιxα Λατιγιxα>>, πoυ θ1oυν

ξωη xιλLων 1ρoνων, παQoυoιdξoνται

εxτενιilg στo 6νατo xεφdλαιo (αελ.
225-259) με πλorioια σχετιχη βιβλιoγραφ[,α. Eξεταξεται υπoδειγματιxd η
εξ6λιξη τoυ μεσαιωνιxori λατιγιxotj
οτi1oυ. H oμoιoxαταληξi,α (oελ. 256)
<αποqq[,φθηxε ωg εfqημα μιαE βαqβαριxηE επo1ηg>, ενιil <η πqoοωδιαxη
μετgιxη τηζ αQχαι6τηταg θεωqηθηxε
ωg μ6νη αξια για τη oιiνθεαη αoβαqηg
πoiηαηg oτα Λατιγιxα>. oπωg ε[,γαι
φυoιx6, οτo επixεγτQo τηg 6qευναg
βρiαxεται η oμιλoriμενη γλιboαα, η
οπo[α επηρεαατηxε απ6 τη γλιiloαα
των Xριoτιαγι(w. Σημειιilνεται εμφατιxα (oελ. 232) 6τι <<oι πqιilτoι XQιατιανoi oτη Δioη ηταν ελλην6φωνoι
ανατoλiτtζ, Υl' αυτd xαι 6γα μεγαλo
μ6Qoζ τoυ χQιστιανιxoti λεξιλoγ[ου
εi,ναι δαγειo απ6 τα Eλληνιxd>>. Η
επiδρααη τηζ Mεααιωνιxηg Λατινιxηg
απ6 τη B[βλο ε(,γαι βαθιiτατη, παρd
τCI γεγoγ69 6τι αqxετol ειδωλολατρεg
συγγQαφεi9 θεωροιiααγ ..1υδαiαr, τα
πρΦτα χQιστιαγιxd γραπτa, τα οπo[α
<βi,αξαν> την xαθαq6τητα τηg γλιbαααE, 6πω9 εxε[νoι τηγ ενγootiααγ. H
γqαπτri γλ6oαα αυτtiE τηE πεQιdδoυ
παq6μεινε oτατιxη, αφoιi δεν δυαφoρoπoιηθηxε αιαθητd απ6 τη γλιiloαα
των πqιilτωγ Πατ6ρων τlαL τη μετdφQαση τηg Biβλoυ απ6 τoν Ιεgιilνυμo.
Tα λατινιxα τηg Αναγθννησηζ, η Nεo-

λατινιxd (1300 χ. ε.) δ€xτηxαν xατa
παqdδoξo τρ6πo τη χαQtστιxη βολη
απ6 τoυg oυμαγιστ6g, oι oπoloι τdαταδixαξαν ωg βαgβαqιx6 6,τι δεν ηταν
αtiμφωνo με τα Λατινιxd τoυ Κιx6gωγα. 'Eτσι, για μια αx6μα φoQd η
γλιilooα απooτειilΘηxε χαι σταματηoε
oqιατιxα να εξελi,οσεται.
To θνατo xεφd,λαιo, με τi,τλo: <H
qωμαΤxη xληρονoμιω (αελ. 261-267),
απoτελε(, στηγ oυοiα τoν Eπi,λογo
εν6E οπoυδαioυ θqγoυ, oτo oπolo παρ61εται πληθΦQα οτoιxεiωγ, τα oπoiα
επιβεβαιιilνoυγ το γεγoγ6g 6τι η tστoqi,α τηE λατινιxηg γλιilooαg εqμηνειiε-

ται μ€οα απo την πoλιτιxη ιοτoqiα
τηg Pιilμηζ χαι, την ιστoQ[α τoυ πoλι-

τιαμoti τηg.'oπωg τoνiξει χαQαχτηQιατιxa o συγγQαφ6αζ (oελ. 265-266),
<Σημερα αx6μη η μελ6τη τηg Λατινιxηg των xλααιxιilν 1goνων πqoοφ6gει
[...] μια ειoαγωγη στην xoινη πoλιτι-

ατιxt1 xληρoνoμια τηg EυριilπηE xαι
τηg Aμεgιχηζ>.
Σε ΠαQdQτημα (οελ. 269-281) Ιlατα-

γqαφoνται συντoμoγqαφi,εE λατινιxιbν λ6ξεων χαι αtiντομεg λατινιx6g
φρdoειE πoυ χQησιμοπoιot1γται διεθνιilg. Στη δεtiτερη περi,πτωση παQατi,θεται εντυπωσιαxd μεγαλoE αqιθ_
μ69 εxφραοεωγ, θα μπoρotioαν 6μωE
γα πQoστεθotiγ αx6μα xdπoιεg με ευQtiτατη διdδoαη, 6πωE, για παραδειγ_
μα: ad Calendas graecas, advocatus

diavoli, alea iacta est,

aurea

mediocritas, de profundis, deus ex
machina, dura lex sed lex, ex oriente
lux, mea culpa, tabula rasa, urbi et
orbi. Για την εqμηνεiα τωγ σχετιxων
oτεqε6τυπων εχφQααεωγ, πoλλθg απ6
τιg οποiεg ανdγoνταt σε αq1αιoελληνιx6g (alter θ$o = Πυθαy6ραζ: ... τoν
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φ('λoν αλλoν εαυτ6ν), βλ. τo xλαοιx6

6Qγo τoυ G. Biichmann, GefliigeΙte
Worte,4oη 6xδοoη, Berlin 1995.

To θργo oλοxληριilγεται με <Eυqετηqιo συγγQαφ6ωγ xαι λ€ξεων> (oελ.
283-331), απoυαιdξoυν 6μωζ τα oν6ματα otiγxρονων αυγγqαφ6ων, τα
oπo1α επιβdλλεται να πqooτεθoιiν
στηγ επ6μενη 6xδooη για διευx6λυναη
τoυ εQευγητη, 6oo xαυ αγ η χαταγQαφη τουζ απαιτηoει αqxετ6g oελiδεE,
αφoti oυ σχετιχ6E αναφoq6g, xυqi,ωg
σε εχτενεi,g υπoαημειιiloειg, εiναι μεριx6g εxατονταδεg, θνα αξιοθαtiμαστo
επ[τευγμα βιβλιoγqαφιxηg ενημ69ωσηζ.

Συμπεραoματιxd θα λ6γαμε 6τι τo

6ργo πoυ παQoυoιdξoυμε εδιil 6q1εται

να xαλliιpει 6να μεγdλo εqευνητιx6
xεν6 oε διεθγ69 επi,πεδo. Eξετdξoνται
στηγ oυαi,α ot σημαντιx6τεqεg πτυγt'g
τηζ ιστoQiαE τηg λατινιxηg γλιbοoαg,
οε α16αη με την Eλληγιxη χαι τιE Qoμανιx6g γλιbooεg, λαμπq6 επ[,τευγμα
εν6g xαι μ6νo εqευνητη, o oπoiog δεiχνεt στην πqαξη με π6oη d,νεοη xινεi,ται 61ι μ6νο oτo 1ωqo τηζ φιλoλoγ[αE, αλλd χαι τηζ υστoQιχoσυγχQtτtxηg γλωααoλoγlαg χαι τηE ιoτoqi,αg
τoυ πoλιτιoμoιi. To απoυδαlo 6μωζ

αυτ6 6Qγo δεν €1ει ωg τιbqα αξιoπoιηθεi, επαρxωs
αγνoε(,ται αx6μα με

i

πqoxλητιπ6 τq6πo απ6 ανθqιilπoυE
πoυ 6φειλαν, αν μη τι dλλo, να παQαπ€μπoυν σ' αυτ6, 6ταν αναπτrjoσoυγ
με επιστημονιx6 τq6πo Θ6ματα μoυ
61oυν ηδη απαα1oληαει τoγ συγγQαφ6α o' αυτ6 εδιil τo 6Qγo. Στο αυλλoγυxo 6Qγo Ιoτoq('α τηζ ελληνιxηg
γλrbαααg. Aπ6 τLE αQχ6ζ 6ω5 την
ιiατερη α91αι6τητα, lτo1) εξ6δωοε τo
K6ντgo Eλληνιxηg ΓλιboααE με επι-

στημoγιχη επιμ6λεια τoυ A.-Φ. XQιατiδη τo 2oo1, υπdq1oυν δυo εQγαο(,εg γυα τιζ επαφ6ζ τηζ Eλληνιxηg με
τη Λατινιxη (R. Coleman, <Eλληνιxη
xαι Λατινιxηr>, αελ. 587 -593 xαι N.
Κατοdνη, <Eλληνυxt1 xαυ Λατινιxη:
μαqτυg(,εg απ6 τιg νεoελληνιx6g διαλ6xτoυg, οελ. 594-597) oτι5 oπoiεg 61ι
μ6νo δεν αξιoπoιotiγται τα πoρ[σματα τωγ εqευνιilν τoυ N. Koνoμη, αλλα
otiτε χαν αγαφ6gεται τo 6νoμα τoυ
ατη Bιβλιoγqαφ(,α (βλ. αυτ., αελ. 638639). otlτε o F. R. Αdrados, Ιατoρ(,α
τηζ ελληνιxηg yλιΙlαoαg (βλ. πιo
πdνω), μνημoνειiει τo μoναδιx6 ατo
εlδog τoυ θqγo τoυ N. Κονoμη. Ωg
επιμελητηg τoυ 6qγoυ, με τoγ Γ. Αγασταo[oυ, δεν μoυ επιτραπηχε γα παρ6μβω στηγ ελληνιxη θxδoαη, με απoτ6λεομα να παQαμεiνoυν αqxετd βιβλιoγqαφιπα xαι αλλα xενd,, ιδ[,ωg oε
6,τι αφoqd τιg νε6τερεg φdαειg τηg
γλιbοααg μαg.

Σε μια επο1η πoυ τα xλααιxd, γqαμματα φθ[,νoυν επιβdλλεται να μελετη-

σoυμε με ν6o πνεtiμα τηγ αQχαiα ελληxαι λατινιxη γQαμματεi,α παι γα

νυxη

επαναξιoλογηooυμε τα επιτεtiγματα

τoυ αQχα[ου ελληνιxois xαι λατινιxoli
πολιτιoμoti, αν θ6λoυμε να xατανoησoυμε xαλυτεqα την ανθgωπινη φfoη

χαι τoγ ot1γ1qoνo x6oμo (βλ. τιg oξυδεqxεig παQατηQηoειg τoυ P. WUlfing,

<Αρxαi,α Eλληνιxd xαι Λατινιxd. Δια-

φogoπolηση στη διδαoxαλiα παι η ευgωπαΤxη oυξητηαη για τη διxαlωoη
τoυζ>>, Β,.Ε'.Φ.Σ.Π.Θ. 2|, 1983, 49|512). M6οα απ6 την ιατοq(,α τηg ελλη-

νιxηg xαι λατινιxηg γλωσσαζ μπoqεi,
να δει xανεiE ευxqιν€oτεQα τηγ ιστoqiα 6xι μ6νo τηg Nεoελληνιxηg xαυ
των QoμανιxιΙlν γλωαoιbν, αλλd xαι
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την ιστoQ(,α τoυ οriγ1qoνoυ δυτιxoευQωπαtχoti πoλιτιαμoιi, o οπο(,οg ατηqiξεται ατιg δriο αυτ69 μoναδιx6ζ τLαL
ανεπανdληπτεζ xΧαo ιxtg γλιbαoε g.

o xαθηγητηg xαι αxαδημαΤx6g Nιx6λαog Κoνoμηζ πg6πει να θεωρεL
τoν εαυτ6 του ευτυ1η γιατi,, εxτoE
απ6 τo υπ6λoιπo υψηληg ατdθμηζ
πρωτ6τυπo εQευγητιx6 τoυ 6ργo ατo
χd)Qo τηg xλαoιxηg φιλoλoγiαg xαι
των ανθρωπιατιxιbν απoυδιilν γενιx6τεQα, πgoα6φεqε 6να xαινoτoμo απ6
πoλλθg απ6ιpειg opus magnum πoυ θα
ηθελαν πoλυ να τo εi,xαν oυλλαβει xαι
γα τo φ6Qoυν oε π6qαg αqxετoi'Eλλη-

γεζ χαυ ξθνoι φιλ6λoγoι χαι γλωοooλ6γoι.

Χ ρ ιατ6φoQoζ Χαραλαμπαxηg

Πανεπιoτiμιo AθηνrΙw
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