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BΙBΔΙoKPΙΣ ΙEΣ/REvΙE\ryS
Francisco R. Adrados, Ιατog(,α τηζ
ελληνικig γλcΙlooαg. Aπ6 τιg απαρ16E
ωζ τLζ μ6Qεζ μαg. MεταφQαση: AΙicia
ViΙΙar Lecumberri, Επ ιμ6λεια : Γ ιανvηg
Aναoταo('oυ & Xgιoτ6φoQoζ Xαραλαtlltαxηg. Aθηνα 2003: Εxδ6αειg Παπαδημα, αελ('δεg 567.

ξιωμ6νo επιοτημoνα, 6πωE εiναι o
xαΘηγητηg Francisco R. Αdrados
εxτog των d,λλων εiναι αγτεπιστ6λλoν

H μετd,φραση μtαE αx6μα Ιoτoq('αg
τηg Ελληνιxηg γλcbooαg, tioτεqα απ6
τoυζ διio oγxιitδειg τoμoυg πoυ εξ6_
δωoαν τo Eλληνιxd Λoγoτεγνυx6 xαι
Ιοτoqιx6 Agxε[o (M. ΚoπιδαπηE
1999) τlαL τo K6ντqo Eλληνιxηg

φρdoτηxε στα Γερμανιπd..

Γλιitooαg (A._Φ. Xqι,oτ[δη E 2oo1), xαν
μoνoγQαφ[εE τoυ G. Ηorrocks

τιE

(|997) χαt τoυ H. Eideneier (1999),
γεννα oε πoλλoιig τo ειiλoγo εqιilτημα:
πQoE τι η ν6α 6xδooη; Πqc(lτα απ' 6λα
ε[γαι ευπρ6oδεxτεg 6oεg Ιoτoq(,εg xαι
αν γqαφτoιiν γtα την αρ1αι6τεqη
γλιilοoα τηg EυρΦπηE, αφof 6τoι xαι
αλλιιbg η πQoφoQιχη παρd,δooη τεσ_
odρων xιλιdδων xg6νων χαι η γQαπτη τριιbν xιλιdδων πενταχoolωγ
1ρ6νων δεν μπoρoι]ν γα xλειoτotiν
στα στεγd 6ρια εν69 βιβλ[oυ οιiτε γα
εξαντληθotiν τα εQευνητιχd ξητηματα
πoυ α1ετiξονται με τη δια1qoνιxη
εξ6λιξη τηg Eλληνιxηg χαt τtζ o16oει9
τηζ με d,λλεg γλιilooεg. Κατd δεtiτερo
λ6γo πQoσμετρd τo 6νoμα τoυ συγ_
γραφ6α εν69 τ6οo φιλ6δoξoυ 6ργoυ.
Mια ΙoτοQiα τηζ ελληνιxηg γλιiloααg
πoυ γρdφεται απ6 θγα διεθνιilg xατα_

μθλoE (1991) παι ξθνog εταlρog (2003)
τηE Αxαδημιαζ AΘηνιbν - δεν μπορεi,,

6τoι xαι αλλιωg, να με(,νει απαqατηQητη. To θργο xυxλoφ6Qησε ατα Ιoπα_
νιxd τo 1999 χαι τoν [διo 1q6νo μετα-

E[ναι πQoζ τιμην τoυ δραoτηριoυ
εxδ6τη Δημητρη Παπαδημα 6τι αν6λαβε την 6πδoση τoυ 6qγου ατη γλιiloσα μαE παι 6τoι xατθoτηοε πρooιτo
oτo ευqliτεQo μoρφωμ6νo xoιν6, τoυζ

εππαιδευτιπoιig χαι τoυE φoιτητ6g,
αλλd, χαι, στoυg ειδιxotig, 6να βιβλi,o
πoυ παQoυoιdξει ιδια(,τερo ενδιαφ6_
Qoν για τιg θ6οειζ πoυ διατυπιilνει o
συγγQαφ6αg τoυ χαι απoχτd εθνιπη

οημαo[α ωE βιβλi,o αναφoρdg. H

Alicia Villar Lecumberri, γνωoτη ελληνi,oτρια, αν6λαβε τo επlπoνo 6qγo τηg
μετd,φραoηE. Πρ6χ,ειταt γtα πQαγμα_
ττxo τ6λμημα, αν ληφθε[ υπ6ψη 6τι
δεν ε(,ναι μητριxη τηζ η γλιbooα-οτ6χoζ χαt επoμ6νωE ηταγ μoιραio να ξεν[,ξευ oε αqπετιθg πεqιπτιitσεtE η νεoελληνιxη απ6δοoη, η oπolα 6μενε πιoτη
στo Lσπανιxd πρωτ6τυπo. Αυτ6ζ ει_
γαι χαυ o λ6γo9 πoυ αγαλdβαμε την
επιμθλεια, o oυνd,δελφog Γιd,ννηg
Αγαoταo[oυ, oμ6τιμog xαΘηγητηE τηζ
xλαoιxηg φιλoλoγ(,αE στo Πανεπιοτη_
μιo Ιωανν(,νωγ χαι o υπoγρd,φων.
Πqooπαθηoαμε να πQoσαρμ6αoυμε
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τη μετdφQαση στην αναμενoμενη απ6
τoν μ6οo μητqιx6 oμυλητη ν6ρμα, 1ω-

ρ(,g να πqoδωooυμε τo πνεtiμα τoυ
πQωτ6τυπoυ xειμ6νoυ, στo oπoιo
ανατρ€xαμε oυνε1ιbg, αλλd, }ιαυ να

επιφ6ρoυμε σιωπηgωg oριoμ6νε9 αλλαγ69, oι oπolεg xqlΘηxαν απoλtiτωE
αναγxαiεζ.ΠαQ' 6λα αυτd, oε oqιoμ6να ελd,1ιστα, πιστειiω, oημε(,α η μετd-

φQαση εξαxoλoυθεi να ξεν(,ξει, αφoιi
oε αμφυλεγ6μενα oημε(,α θπρεπε να

γ[,νoυν oεβαoτ6g oι επιλoγ6s τηζ μετα-

φρdατριαζ, T1ν oπolα δεν εixαμε τo
διxα[ωμα να υπo}ιαταoτηooυμε.
To βιβλ[o πoυ παρoυοιαζω εδΦ
απoτελεi μtα πQαγματιπη Ιοτoq|α τηg
ελληνιxηg γλιbooαg, με την 6ννoια 6τι
εξετdξεται η γλιilοοα μαE αrτ6 τα ινδoευρωπαΤxd xρ6νtα ωE oημεqα. 'oλη
αυτη η μαxqd διαδqoμη μελετdται με
απqi,βεια xαι oυν6πεtα απ6 6να xαι
μ6νo εqευνητη, γεγoν69 τo oπolo απoτρ6πει την αγtσoμ6ρεια χαt τtE εσωτεριx6g αvτιθ6oειζ πoυ δημιoυgγoιiγ τα
oυλλoγυxd 6qγα, αφori xd,θε επιoτημoναg 6xει διαμοgφωμ6νεg αrτ6ψευg, oυμπεριλαμβανoμθνων των δεoλoγιπιbν.
Αν ανατρ6ξει xανεlg oτην πλorioια
βιβλιoγqαφ[α ατo τθλoS τoυ βιβλ[oυ
(oελ. 519-562), θα διαπιατιiloει με 6xπληξη, αν δεν γνωρ(,ξει π6οo παQαγωγιx6g ε[γαι o συγγQαφ6αs τoυ βιβλ[oυ,
6τι xαταγρdφoνται, oιiτε λiγo oιiτε
πoλιj, 9Ο μελθτεζ τoυ xαΘηγητη Adrados, oι oπoiεE θxoυν dμεοη o16οη με
την Ιατoρ[α τηg Eλληνιπηg γλιilooαg.
oι 6qευνεg ξεxινoιiν τo |948 με τη μoνoγραφ[α <Mελιiτεg για τo λεξιλ6γιo
των μιiθων τoυ Αιoιbπoυ>> χαι φτd,νoυν ωζ τo 2ω1 με ν6ε9 ετυμoλoγ[εE
λ6ξεων τηζ αQχαIαE Eλληνιxηg. Συνεπωζ, τo παρ6ν βιβλ[o απoτελε[ τo

απoxoριiφωμα των εQευνητιxιbν αναξητηoεων τoυ παΘηγητη Αdrados, εiναι
στην oυolα 6Qγo ξωηE, 6πωg χαι τo
πεq(,φημo Ελληνo- ιαπαν ιxo λεξιx6.

o oυγγραφ6α9 παρoυοιd,ξει τιE
απoχQυσταλλωμ6νεg ιδ6ε9 πoυ 61ει

διατυπιboει στtE πQoαναφεqθε(,oεg
τdατανoητ6
μελ6τε9 τoυ με απλ6
'lαL αυτ6 δεν
τq6πo, xαθιilg τo βιβλi,o
απευθιiνεται μ6νo oε ειδιxorig επιατημoνεE. Tα πoλιi εξειδιxευμ6να ξητη_
ματα χαι oL επιμ6qoυg απ6ψειζ των

ειδιxιbν xαταγραφoνται oε 1ωqιoτι6g
εν6τητε9 με μιxq6τεQα τυπoγQαφιxα
oτoυxεi,α. H πqωτoτυπLα τoυ 6ργoυ
6γxειται 6χι μ6νo στt5 αυθεντυx6g
πρoτdοειg σε πoλλd εξειδιxευμθνα
ξητηματα αλλd χ,αι στo 6τι o συγγQα_
φ6αζ μελετd παρdλληλα τ6oo την
εoωτεqιxη 6oo χαι την εξωτεριxη
Ιoτoqiα τηg γλιiloσαE μαE, τoυ6 μηχανιoμoιi6 διαμ6ρφωσηζ τηζ ωζ αυτ6_
νoμoυ oυoτηματoE χαt τιg επιδqdoειg
πoυ dαxησε σε dλλεg γλωooεg xαι δ6xτητLε απ' αυτθg. Σxεδιdστηχε, επoμθVωζ, μια συνoλιxη xαι 6xι απoσπαoματιxη Ιoτoqlα τηg Eλληνιπηg, ενιit
παqoυoιdξεται συγχq6νωE με αναλυτιxo τρ6πo η επiδQαση τηS Eλληνιxηg
στ ιζ ευQω παint g γλιilooε g.
Oι lνδoευρωπαloι ξεxiνηoαγ απ6
τιg πεδιαδεg τηg xεντqιxηg AoLαE. Η
ΙνδoευρωπαΤxη δι&λεxτog, απ6 την
oπolα πρo6xυψε η Eλληνιτι,i1xαι dλλεg
γλιilooεg, μιληθη14ε στα B6qεια τηg
Mαιiρηg Θdλαooαζ χαt νoτlωg των
Καqπαθ[ων γιiqω στην τQ[,τη 1ιλιετiα
π.X. Tα Eλληγιxα ειoηxΘηoαν στηγ
Eλλdδα απ6 τα β6qεια γilQω oτo 200Ο
χαι η Δωqιπη γtiQω oτo 1200. <... H ει_
oβoλη 6γινε απ6 τo Boρρd πQοE τo
N6τo oτo Ιρd,γ στην Ιγδiα, στηγ Αyα_
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τoλiα, στην Eλλd,δα, στην Ιταλi,α xαι
την Ιoπαγi,α>> (oελ. 36). o oυψqαφ6αg
πρoτε[νει την tiπαρξη μιαE διαλθxτoυ,
τηg ΙνδoευρωπαTτιt1g, πoυ βρioxεται
oτη βdαη τηg Eλληνιxηg, τηg Ινδo-ιqανιxηE χαι τηζ Aqμενιxηg xαι χωQιS
αμφιβoλ[α τηE Θραxoφqυγιxηg. Eiναι
αυτη πoυ oν6μαoε ΙE ΙΙΙA η Ιγδo-ελληνιxη (oελ. 50). Λ[γo πQtν απ6 τo
2ΟΟ0 π.X. ανθotioε oε xαπoυo μ6ρog
τηg B6qειαg Eλλdδαζ η xoινη Eλληνι_
xt1, μι,α διαλεxτog πoυ εντd,oοεται
στηγ tγδo_ελληνιxη (βλ. τα βαoιxd χα_
QαχτηQLστυτια τηE στιE oελ. 59-63).

Για την ελληνιxη γλιbooα τηζ zηζ

1ιλιετ(,αg ot σχετtχ6g μαqτυq[ε5 ε[ναυ
πενιxq6g: η πotητυxη παρd,δooη ηταν
πQoφoQtxη, ενιb η γQαμμtxη γραφη B
παρoυoιdξει την τυπoπoιημ6νη γλιbo_
σα τωγ αναxτ6ρων. Και o ουγγqαφ6αE τoυ βιβλi,oυ αυτoιi πιoτειiει 6τι τo

ελληνιx6 αλφαβητo πρoθρxεται απ6
τo φoινtxιlιo, τo oπo[,o με τη oειqα

τoυ αυγδ6εται με τo oυγχαQtτιx6 oφηνoειδ69. Toν[ξει oτι oι Eλληνεg τελειoπoi,ηoαν τo φoLνt}ιιx6 αλφd,βητo (με
την αναχdλυψη τωγ φωνη6ντων), τo
oπoio ωg Eλληγιx6 πια διαδ6θηxε oε
τ6ooυ9 λαoυg.

o Adrados αναφ6ρεταυ στιζ μη Eλληνιxθg γλιbooεE τηg δειiτεQηE 1ιλιε_

για να xαταληξει oτo oυμπιθqαoμα 6τι η Mαxεδoνιxη δεν ε(,ναι β6_
βαιo <<αν ηταν μtα ινδoευqωπαΤxη
γλιbooα διαφορετιxη απ6 την Eλληνιxt1, toωg τηζ oμdδαE τηζ Ινδo-ελληνιxηg, 6πω9 η Θραxικt1τιαι η Φqηιπη, η
αν ηταν μια μεταγενθατερη ελληνιπη
διdλεxτoE. t...1 ΠιΘαν6ν να ηταν μια
ελληνιxη διdλεxτoζ, πoυ o ερ1oμ6g
τηg xαθυoτ6ρηoε, 6ναE xλdδoE αvr[Θε_
τog σ' αυτ6γ πoυ πρoxιilQησε πQoζ την

τ(,αg

Eλλdδα απ6 τoν oποio πρo6ρxoνται
oι διαλεxτoL πoυ γνωρ(,ξoυμε ωE Eλληνιx6E>. o oυγγqαφ6αE θεωρε(, 6τι τα
oτoι1ε[,α πoυ 61oυμε στη διdθεoη μαg
δεγ ε(,ναι αρxετd, για να xαταληξεt χα_
νε[g oε oριoτιx6 oυμrπ€ραομα. oφεiλω
πd,vτωg, να τoνioω, 6τι απ6 τη ο1ετιxη
βιβλιoγραφ[,α απoυoιαξoυν oπoυδα(,α

βιβλ(,α, 6πω9, για παρd,δειγμα, o συ_
γχεγτQωτιx6g τ6μoζ πoυ xυxλoφ6Qησε
με επιστημoνιxη επιoταo1α χαι εισα_

γωγη τoυ Γ. Mπαμπινιιilτη (|992)'
6που παρατ(,θενται δ6xα d,qιoτα τεx_
μηριωμ6νε9 μελ6τεE των: Γ.N. Xατξιδαxι, M. Σαxελλαq[oυ, Ι.N. Καλλ6Qη,
Γ. Mπαμπινιιilτη, A. Παναγιιilτoυ, Α.Ι.
ΘαβιbQη, N.Π. Ανδριωτη xαι Γ. Nτελ6πoυλoυ, ot oπo[,εE q[1νoυν d,πλετo
φωζ στo επi,μαxο αυτ6 θ6μα.
o ουγγqαφθαζ δεν πqoxωqεi, σε μια
αx6μα πεQLγQαφη τηs MυxηναTxηg,
αλλd πqoοπαθε(, να xαθoqi,oει τη θ6αη

τηE στα πλα[oια τηg Eλληνιxηg τηg
δειiτεQηE xιλιετi,αg, με βdoη τα γλωα_
οιxd τηζ χαQαχτηQtστιπd (οελ. 106107), ξεxινωνταg απ6 τη βαοιπη αqxη

6τι <<δεγ μπoρoιiν να εQμηνευτoιiν οι
διαλεxτoι τηζ δεtiτερηg 1ιλιετ(,αg υπ6

τo φωE τηg πqιbτηg 1ιλυετ(,αζr.
oι διdφoρεE Θεωqiεg για την oμη_
Qιχη γλιbooα xαταγρd,φoνταt με εντυ_

πωoιαxη πυπν6τητα λ6γoυ για να χαταληξει o συγγQαφ6αζ τoυ 6ργoυ σε
μια διxη τoυ Θεωq(,α (αελ. 111-118): o
Adrados θεωρε(, 6τι (αελ. 113) <oqι_
αμ6να oτoι1ε[α πqo6ρxoνται πgd,γματι απ6 τιg δυαλθχτoυE τηg πριbτηζ χιλιετiαE, δηλ. τηE ΙωνιxηE χαι τηE Aιoλιπηg. t...] Aλλα εiναι λdθog να επι_
xoλλdται μi,α διαλεxτιxη ετιx6τα τηg

πqιilτηg 1ιλιετ(,αg αε αρxαΤxd, ομηqιxd,
χαQαχτηριoτιxd, σε μtα επο1τ] xατa
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την oπoια αυτ6E ot διdλεxτoι δεν
υπηq1αν>. Kατd τoγ συγγgαφιθα (oελ.
117) <τo παλι6 απ6Θεμα τoυ oμηρoυ

πQo6Qχεται απ6 μια συγτηQητιxη διαλεxτo τηg δεriτεQηζ χιλιετiαg πoυ δεν

ε[ναι αxqιβιilg η MυxηναΤπη, επειδη
oι αρxαΤoμol τηg εiναι, εν μ6qει, διαφoQετιχoι>. H oμηQιπη γλιilooα ηταν
μια αq1αΤxη γλιiloσα πoυ βqιox6ταν
xογτd oτη MυxηναΤxη, την Ανατoλιxη Eλληνιxη τηg πριbτηg 1ιλιετiαg παι
τιζ παQαμυxηναTx6g δυαλθxτoυζ, πoυ
πιθαν6ν να απoτ6λεoαν την oμιλoriμεγη τηg δειiτεgηg 1ιλιετ[αE.

To xεφdλαιο <H ελληνιπη γλιiloοα
τηζ πQιilτηg 1ιλιετlαg. To διαλεπτιx6
παν69αμα> (oελ. 123-166) απoτελε(,
συγoπτtχη παQoυolαοη τηg ΙωνιΙ4iζAττιxt1g,, τηg Αqxαδoxυπριαπηg, τηg
Παμφυλιαt4ηζ, τηg Aιoλιxηg xαι των
Δωριπιilν διαλ6xτων.
Στα πιo πρωτ6τυττα τLαL αγαλιπιxd
πεφd,λαια τoυ 6ργoυ ανηxει η πραγμdτευση των λoγoτε1νιπιbν γλωoοιilν
(οελ. t67-2so). Eξετdξoνται με εμβq[θεια, φιλoλoγιτιt1 xαυ γλωooιxη ευαtοθηo[,α, η επιxη γλιiloοα, η γλιbooα τηg
ελεγε[,αg χαι τoυ επιγραμματoζ, τηζ
xoρωδιαxηg λυριxΛζ, η Λεαβιαxη τηE
μoνωδιπηζ πo[ηoηζ, η Boιωτιxη τηg
Κ6ριννα9, η ΔωQΦ των Συqαxoυoιilν
xαι ιδιαiτεQα oι λoγoτεμιntqγλιilοoεg
τηg αρxαΤxt1E xαι xλαoιxηg επo1ηE, η
Ιωνιxη χαι η AττΦ. Kαινoτ6μεg απ6ΨευE εxφρdξoνται oτο xεφd,λαιo <<H
δημιoυQγiα τηg γλιilooαg τηg επιoτημηζ> (oελ. 280-296), με τo oποlo xλεiνει χαι τo πριilτo μ6goζ τoυ βιβλ(,oυ. O
συγγQαφθαg τεxμηριιilνει την dπoΨη
τoυ 6τι xυqlωg οι πQoσωχqατιπo[, xαι
o ιωνιx6ζ πεΦζ λoγog 6θεοαν τιζ 13ασειζ για τη δημιoυργ(,α τηζ ελληνιxηE

επtστημoνιxηg γλcbοoαg, γεγoνoE τo
oπolo διαxqi,νει την Eλληνιxη απ6
6λεg τιg γλιboσεE τoυ x6oμoυ. <<Kαι
δεν πρ6xειται μ6νo για τo λεξιλ6γιo,
αν χαι μαλλoν αυτ6 εiναι τo βαοιx6:
πρ6πειταt για τη δημιoυργ(,α εν69 πε_
ξoιi λ6γoυ, ιxανoιi να αιlνδ6ει τυE ιδθεE
με θνα λoγιx6 τq6πo χαι να παρoυoιαξει επιoτημovιπd, πε[μενα oργανωμ6να
με συστηματιx6 τρ6πo> (oελ. 28|).
Eπιoημα[,νεται oωoτd (oελ. 282) oτι
δεν υπdρχευ χαμtd αημαντιxη μoνo_
γραφ(,α γtα την ελληνιxη επιoτημoνιxη
γλιilooα, oliτε για τη μεταγεν6oτεQη τηE
επιρgoη. ΠQoE την χατευΘυνoη αυτη
ανoi,γoυν δq6μoυE oι εξειδιπευμ6νε9
μελιθτεg τoυ xαθηγητη Αdrados.

To δεrjτερo μ6qoE τoυ βιβλ[oυ, τo
oπolo φ6qει τoν τiτλo: <<Aπ6 την Κoινη μ6xρι τιg μ6qεg μαζ> (oελ. 297-5t2)
παρoυoιαξει οταδιαx6 περιoqιoμo
τoυ εξειδιxευμθνoυ πρoβληματιαμoιi
πoυ βλθπoυμε oτo πριbτo μ6ρο9, γεγo_
ν6g τo oπolo oυνδ6εται με τα εQευγητυτια ενδιαφ6ρoντα τoυ συγγραφ6α, τα
oπoi,α επιχεντQιilνoνται στηγ αqxαlα
γλιbooα. H ελληνιοτιxη Koινη 6xει
ερευνηθεi, oε βdθog απ6 διdφoqoυg
εqευνητ6E χ,αι ε[ναι διiοxoλo να χαι_
νoτoμηαει xανεi,g oε 6να oυγoπτιx6
εγ1ειqlδιo. H βυξαντινη περloδog
εξαxoλoυθεi, γα παραμ6νει <<σχoτεινη> xαι εδιil 1ρευαξoνται αx6μα πoλλ69 επιμ6QoυE μελ6τεE. H oημαντιxoτεQη oυμβoλη τoυ xαθηγητη Αdradοs
oτo δεrjτεqo μ6qog τoυ βιβλioυ ε[ναι
6τι παgαxoλoυΘε(, με oυνθπεια παι
αxq[,βεια την εξ6λιξη τoυ λεξιλoγioυ
χαι την επ(,δραοη πoυ δ61τηχε, χ,αυ
xυqlωg αoxηoε oτιg αιiγ1QoνεE ευQω_
παΤx6g γλιbοoεg. Κατd, την ελληνιστιxη πεqloδo oυνε1ioτηxε η δι,εrigυναη
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τoυ διανoητtχof }ιαι επtστημoνυχoυ
λεξιλoγi,oυ. O συγγQαφ6αE επιoημαιγει 6τι (oελ. 345) <αυτ6 πoυ oε πoλλ69 ευρωπα|ixθ6 γλιiroεg εxφρdξεται
με μια oλ6xληgη πq6τααfl, oι Eλληνεζ τo διατιiπωναγ με μια μ6νo
λθξη". Στo oημεio αυτ6 νιιbθει την
ανdγxη να επαναλαβευ τα λ6για τoυ
Vendryes: <<πoτ6 δεν ε[1ε oφυρηλατηθε[, θνα τ6oo 6μoρφo εργαλε[o για γα

εxφραoτε[ η ανΘριilπινη ox6ψη>.
'Yοτερα απ6 την αναλυτιxη μελ6τη
τηg εξελληνιoμ6νη9 Λατινιxηζ χαt τηE

Eλληνo-λατινιxηg, O συγγQαφ6αg xαταληγει στo συμπ6ρααμα (oελ. 369):
.,Στη Λατινιxη χαι στιζ ευgωπαΤπιiE
γλωooεE εξαxoλoυθεl να ξει απoμα τo
συγταχτιx6 τηζ αg1αiαg Eλληνιxηg>.
To xεφd,λαιo <<H Eλληγιxη στtζ ευρωπαΤx6E γλιiloοεg> (oελ. 44748o) δεiχνεL με π6oη d,νεοη xινε(,ται ο πoλti_
γλωαoog συγγQαφ6αg τoυ 6ργoυ ατo
χωQo τη6 ιστoQLαg xαι τηζ ετυμoλoγiαg
των λ6ξεων. Αrrτλεl dφθoνα παqαδε(,γματα απ6 την Ιoπανιxη, τη Γαλλιxη,
την Ιταλιxη, τηγ ξγλιxη χαι τη Γερμανιxη, τoνlξovταg 6τι ελληνιx6g λ6ξει9
βρloxoνται <<πQαγματιxd αε 6λε9 τιg
γλιbooεg τoυ x6oμoυ> (oελ. 448). Eτoι,
για παqdδειγμα, oτη γλιilooα τηg Καοτ[,ληg ειoηχθηοαν εχατovτdδεg ελληνι_
π6ζ λ6ξει9, γεγoν69 τo oπo1o αυνδ6εται
χαι με τη λατqε(,α τηζ αq1αι6τηταg. Για

τoγ ιαπαν6 πoιητη τoυ 15oυ αιιilνα

Juan de Mena (oελ. 452) η Ιλιαδα ε[,ναι
"Sancta e seraphica obra" (ιεΦ χαt αγγελιx6 ιiQγo), ενιb η ρoμανιxη γλιilαoα
ε(,γαι <τρα1ια xαι 6ρημη>.

oι νεoλoγιoμoi του LΨι'xαι 2Φf αμ
ιilγα ε[ναι αrιειρdgιθμoι. o Adrados σγlψιιbνει (oελ. 468): <To 1875 αιyvαvrofμε πη γαλλ. τη Μξη voiture automobile,

αgγ6τεqα automobile χαι αττ6 εxε(, σ[Ttν
tσπαν. autom6vιl, auto. [...] Tου τελευ_

τα[,oυ τ6ταqτoυ [τoυ 1Ψι'ακυνα] ε(,ναι η
λ6ξη teldfono, τoυ 18!)6 (με την αναβiω_

ση τωγ oλυμπιαxιilν αγιbνων) η λ6ξη
marat6n, απ6 τιg αQχ6ζ τoυ ZOot αυ.
θ1oυψ τo aeroplano, ι5πειτα te1evisi6n.

Aπo xαπoιεE λεξειg γεvηθηπαν d,λλεg,
xαμιd φoQα με αλλαγη oημαoLαE των
ατoι1ε[ων τoυE: ατη fotografla foto η_
μα(,νει αx6μα "φωE", αλλd oτη λ6ξη
fotocopiη χλJ[. σr]ιrαf,νευ πια "ειχ6γα''>>.
Για τη Nεoελληνιπη o oυγγραφ6αg
αφιεριbνει 3Ζ μ6λιg oελlδεg (oελ. 481-

51z), χωQιE να φιλoδoξεl φυoιxd να
xαλυψει τη νε6τεqη εξελιπτιxη πoqεlα
τηg γλιboσαζ μαE, 6πωE φα[,νεται xαι
απ6 την πενυ1ρη βιβλιογραφ(,α. Στ6_
χoE τoυ εiναι να χαταγρdιpει τα χυρι6τερα γνωρ[,οματd, τηg, με 6μφααη
οτo λεξιλ6γιo, θτoι ιilοτε να oλoxλη_
ριiloει τo παγ6Qαμα τηζ ελληνιπηg
γλωooαg. Απoυαιdξει, για παρd,δειγ_
μα' τo 6ξο1o εγxειρiδιo Ιoτoq(,α τηζ
ν6α9 Ελληνιxηg γλrbooαg τoυ H.
Tonnet (1993). Oι παρατηQηoειs τηE Ι.
Mανωλ6oooυ (2003) εi,ναι xατα xαν6_

να oρθ6g, παραβλ6πει 6μωE τηγ πQoΘετιπ6τητα τoυ συγγQαφ6α την oπoiα
oεβdoτηxαγ oι επιμελητ69 τoυ 6ργoυ.
o lδιog o Αdrados δεν μαg επ6τQεψε
να παρ6μβoυμε oτo πε(μεν6 τoυ, otiτε
να επιφ6Qoυμε βιβλιoγραφιx6g αλλαγ6g. H μεταφqαoη εξαxoλoυΘεl πQαγ_
ματι να ε(ναι πρoβληματυxη σε οQι_
oμ6να oημε(,α. Κληθηxα να βoηθηoω
την τελευτα(,α xυριoλεxττxa oτιγμη
για να πεqιoωθεl η 6xδooη }πι επ6φε_
Qα εχατoντd,δεg διoρθιiloειg, πoλλθg
απ6 τιg oπoiεg υπειο6ρ1oνται στηγ
oυoiα των υπ6 πqαγμd,τευση θεμd,των.
Συμπεqαoματιxd,, o xαθηγητηg Ad-
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rados απoφαiνεται (oελ. 5l3): <Eiναι

6μoρφη η περιπιθτεια τηζ ελληνυxτig
γλιilooαg>>, η oπo(α 61ει γqα:ιτη παρdδoη 35ω 1φνων (ωζ πφE τo ημε(,ο
αυτ6 Θα μπoρoιioε να oιryxριθεl μ6νo
ιιε την Κινεξιxη) xαι ιiοτεqα ατ16 αλλεπdλληλεg woπoηoειζ χαι δυαφoqοπoιηoειS <οιατfuτησε τoγ x6oμo>. Δεν

πφ-

χεtταt oμωζ για β[αιη <<xατd,xτηoη>>
αλλα για μtα αwεxιη τηζ ξωηE τηE Eλ}'τrvιηg μεoα oε dλλεg γλιilooεg, γι,α τη
δημι,oυqγ(,α εν69 αrαΘεqoιi ιπ6|3αθqoυ,

6πω9 εiναι τo ελiηγo-λατινιx6 χαι σιry-

1ρ6νωg διεΘν6g λεξιλ6γιο, τo oπoiο
αγτιχατoπτρLξευ την πολιτιoτιxη ιo1ιi
τιryv xλαoιxιirν γλωοοιilν. o αιryγραφ6α6
τoυ θργoυ μαg 6δεξε με τtE πρωτ6τιπε5
ox6ψειg }ιαι τιζ oξυδερxεlg αναλrioειg
τoυ τιE ιδιαιτερ6τητεζ τηζ Eλληνιxηg,
τιE εσωτεριx6g xαι εξωτεριx6g πεqιπιiτει6E τηg, 6πωζ χαι τη αυιrfjoM τηE ατη
διαμ6ρφωση τoυ διεθνoιiE εrτισtημoγtxori λξιλoγ[,oυ, θτoι ιilατε μ6oα ατι6 την

Ιατoqlα τηg EλληνtηE να βλωτει xανε(,g
dμεoα η 6μμεoα 6να μ6ρog απ6 την
Ιατoρi,α των ευQωπαΤxιilν γλωαoιilν.

o

xαθηγητηζ Francisco Adrados με
παρ6ν
τo
βιβλto χαι με τo πληθoE των
o1ετιxιirν μελετιbν τoυ 61ει oυμβdλει
απoφασι oτιxa oτη μελ6τη χαι ιθρευνα
πoλλιbν πτυ1ιilν τηg ελληγιxηζ γλιiloσαζ χαι τoυ ελληγιπof πoλιτιoμot]. H
oυμβoλη τoυ αυτη απoxτd, ιδια(,τεqη
αημαo[,α σε μια επο1η πoυ επιβdλλεται να επαναπQoοδιoριoτεl o ρ6λo9

χαι η oημαolα τωγ αγθρωπιoτιxιbν

οπoυδιilν στην Eυριbπη χαt τoν x6oμo
oλ6πληQo.

Χ ρ ιoτoφo ρo g X αqαλα μπαxηg
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