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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin «Callimaque et
Chrysorrhoé», ’Αθήνα: ’Έκδοση ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 1984.σ. χχΐν + 280
καί 2 πίν.
Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ Φώτη Άποστολόπουλου,
έκδόθηκε άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών ή διδακτορική του διατριβήή ύποστήριξή της είχε γίνει στις 21 ’Ιουνίου 1972 στό Πανεπιστήμιο
Paris X.
Ή διατριβή έχει ώς αντικείμενο τή γλώσσα του βυζαντινού μυθιστορή
ματος Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, τής όποιας δίνει μια συγχρονική θε
ώρηση σύμφωνα μέ τις άρχές τής δομικής γλωσσολογίας. ’Αξίζει να μνη
μονεύσουμε καί μιά άλλη προσφορά τού Φώτη Άποστολόπουλου στό
χώρο τής δομικής γλωσσολογίας, τή μετάφραση πού έδωσε τοϋ θεμελι
ώδους έργου τοΰ F. de Saussure, Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας
(’Αθήνα 1979), βιβλίου κατευθυντήριου γιά τις γλωσσικές του έρευνες.
Έρευνες στις όποιες δέν πρόλαβε νά δώσει τήν έκταση πού ήθελε: είχε
τήν πρόθεση νά μελετήσει μέ τόν ίδιο τρόπο καί τά άλλα τέσσερα μυθι
στορήματα τοϋ 14ου αΐ., γιά νά έδραιώσει επάνω σέ ευρύτερες βάσεις τά
συμπεράσματά του γιά τή γλώσσα αυτής τής περιόδου.
Τό βιβλίο προλογίζει (σ. VII-VIII) ό Jean Irigoin, πού, μετά τό θάνατο
τοϋ André Mirambel, έπόπτευσε τή διδακτορική εργασία τοϋ Φώτη Άποστολόπουλου. Άκολουθοϋν ένας συνοπτικός πίνακας περιεχομένων (σ.
IX-XI), μιά κατάσταση φωνητικής μεταγραφής (σ. XIII-XIV) καί ή διόρ
θωση ορισμένων λαθών (σ. XV). Στήν Εισαγωγή (σ. XIX-XXIV) άναφέρονται οί έκδόσεις τοϋ μυθιστορήματος (άπό τό Σπ. Λάμπρο στά 1880,
τόν Έμμ. Κριαρά στά 1955 καί τό Μ. Pichard στά 1956- ή μελέτη βασίζε
ται στήν έκδοση τοϋ Μ. Pichard), συνοψίζονται τά συμπεράσματα τής
φιλολογικής έρευνας καί τονίζεται ή δυσκολία πού συνεπάγεται γιά τή
μελέτη τής γλώσσας τοΰ κειμένου ή ΰπαρξη ένός μόνο χειρογράφου καί
μάλιστα δύο αιώνες μεταγενέστερου άπό τή σύνταξη (Scaligeranus 55)·
στή συνέχεια άναλύεται σύντομα ή διγλωσσία τής βυζαντινής περιόδου
καί παρουσιάζονται τά βασικά χαρακτηριστικά τής βυζαντινής «έκφρα
σης»' ύστερα άπό μιά επισκόπηση τών πιό σημαντικών εργασιών στό
χώρο τής μεσαιωνικής γλώσσας, ό συγγραφέας άναγγέλλει τή μέθοδο τής
μελέτης του.
521

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τό κύριο σώμα του βιβλίου χωρίζεται σέ πέντε μέρη.
Στο πρώτο μέρος (σ. 1-34), ή ερευνά τοποθετείται στό φωνολογικό έπίπεδο. ’Εξετάζονται πρώτα τα φωνήματα, πέντε φωνήεντα, δεκαεννέα σύμ
φωνα καί ένα ήμίφωνο, πού έχουν χάσει τήν ποσοτική τους διάκριση·
έξετάζεται έπίσης ό τόνος, πού έχει γίνει δυναμικός μέ συνέπειες γιά όλο
τό γλωσσικό σύστημα. Τό έπόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται τίς σχέσεις
τών φωνημάτων: τή γειτνίαση φωνηέντων καί τά πάθη τους, έκθλιψη καί
κράση, συναίρεση καί συνίζηση, άλλά καί τά πάθη πού δέν είναι συν
έπεια χασμωδίας, τροπή φωνηέντων μέσα σέ ορισμένο φωνητικό περι
βάλλον καί πρόταξη· έπειτα τά συμφωνικά συμπλέγματα, πού συχνά έκφράζουν τάση άρχαϊστική, καί τά πάθη τους, άφομοιώσεις καί άνομοιώσεις, εξαφάνιση καί άνάπτυξη του νί κλπ. Στό τρίτο κεφάλαιο, ό συγ
γραφέας εξετάζει τή θέση τών φωνημάτων μέσα στή λέξη καί τούς περι
ορισμούς στούς όποιους ύπόκεινται τά άρχικά καί τά τελικά φωνήματα
μιας λέξης· καταλήγει μέ μιά στατιστική άνάλυση τής συχνότητας τών
φωνημάτων καί τών συνδυασμών τους. ’Από τή διεξοδική αύτή εξέταση
καταφαίνεται ότι τό φωνολογικό σύστημα τής γλώσσας τού μυθιστορήμα
τος καθρεφτίζει τήν έξέλιξη τής έλληνικής γλώσσας άπό τήν έλληνιστική εποχή έως τόν 11ο αί., μέ άλλα λόγια ότι συμπίπτει μέ τό φωνολο
γικό σύστημα τής έλληνικής γλώσσας τών τελευταίων βυζαντινών αι
ώνων κι αύτό παρά τόν έκδηλο συντηρητισμό τοΰ συγγραφέα του μυθι
στορήματος.
Τό δεύτερο μέρος (σ. 35-100) άναφέρεται στή μορφολογία τών λέξεων
χωρίζεται σέ τρία κεφάλαια πού άντιστοιχοϋν στις δύο βασικές κατηγο
ρίες κλιτών λέξεων, όνομα καί ρήμα, καί στίς άκλιτες λέξεις. Τό πρώτο
κεφάλαιο αρχίζει μέ τήν έξέταση τοΰ γένους, τού άριθμοΰ καί τής πτώσης
τών ονομάτων, τών μορφολογικών τους χαρακτηριστικών καί τής συχνό
τητάς τους (διαπιστώνεται ή πολύ μικρή συχνότητα τής δοτικής)· άκολουθεΐ ή μελέτη καί ή στατιστική άνάλυση κάθε κατηγορίας τοΰ ονομα
τικού συστήματος, όριστικοΰ άρθρου, ούσιαστικών, επιθέτων, άντωνυμιών
καί αριθμητικών τέλος έρευνάται ή δομή τοΰ κλιτικοΰ συστήματος τών
ονομάτων, ταξινομημένων κατά γένος σέ συνδυασμό μέ τό θεματικό χα
ρακτήρα τής όνομαστικής ένικοΰ, καθώς καί τής προσωπικής άντωνυμίας
πρώτου καί δευτέρου προσώπου. Τό δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται
πρώτα τή μορφολογία τοΰ ρήματος (υποδιαιρέσεις Α-Ε), έπειτα τίς έν
νοιες τών ρηματικών τύπων (ύποδιαίρεση F). Σέ δ,τι άφορά τά μορφολογικά στοιχεία τοΰ ρήματος, έρευνώνται πρώτα τά δύο θέματα (ένεστώτα
καί άορίστου), τά προσφύματα πού έξυπηρετοΰν τή διαφοροποίηση τών
δύο θεμάτων, ή αύξηση καί ό άναδιπλασιασμός (χρήση άβέβαιη καί τάση
πρός εξαφάνιση), τά μόρια νά καί ας, τά ρήματα έχω, είμαι καί θέλω ώς
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βοηθητικά- στή συνέχεια έξετάζονται, σέ χωριστές ένότητες, ή σημασία
τοΰ τόνου γιά τή διάκριση των ρηματικών τύπων, οί ρηματικές καταλή
ξεις (ρευστότητα στή χρήση βασικών καί δευτερευουσών, ενεργητικών
καί μέσων/παθητικών καταλήξεων) καί ορισμένες μορφολογικές ιδιοτυπί
ες. Τά παρεπόμενα τού ρήματος γίνονται αντικείμενο σύντονης μελέτης,
πού συνοδεύεται κάθε φορά άπό στατιστική άνάλυση τής συχνότητάς
τους· συνοψίζουμε τά κύρια σημεία: α) Τά δύο θέματα (ενεστώτα καί
άορίστου), μέ τά όποια εκφράζεται τό ποιόν ένεργείας, έχουν γίνει πολυ
σήμαντα, ύποτάσσοντας νέες σημασίες στις βασικές σημασίες τής διάρ
κειας καί τού στιγμιαίου: στήν πρώτη τίς σημασίες τής έπανάληψης, τοΰ
άσυντέλεστου, τής προσπάθειας, τής έντασης ή τής έμφασης- στή δεύτερη
τίς σημασίες τής μή έπανάληψης, τοΰ συντελεσμένου, τής άπλής πράξης·
τίς ίδιες άξιες εκφράζει τό ποιόν ένεργείας καί στή νεοελληνική γλώσσα,
β) Ή φωνή, πού μορφολογικά μπορεί νά είναι ένεργητική ή μέση/παθη
τική, εκφράζει τίς άξιες της άνεξάρτητα άπό τούς τύπους της.
γ) Οί έγκλίσεις συγχέονται μορφολογικά καί καθορίζονται άπό τή συντα
κτική δομή ώς άξιες, δ) Φορείς τής έννοιας τοΰ χρόνου, οί τύποι τής
όριστικής εκφράζουν τό παρόν καί τό μέλλον μέ τίς βασικές καταλήξεις,
τό παρελθόν μέ τίς δευτερεύουσες· μελέτη τύπων ένεστώτα καί άορίστου,
πού δέν λειτουργοΰν σύμφωνα μέ αύτή τήν άρχή. ε) Τό πρόσωπο καί ό
άριθμός έκφράζονται μορφολογικά μέ τίς βασικές καί τίς δευτερεύουσες
καταλήξεις κατά τρόπο πού δέν επιτρέπει σύγχυση· έπισημαίνεται ό ρό
λος τής έννοιας τοΰ προσώπου στή μετατροπή τών ονοματικών τύπων τοΰ
ρήματος σέ ρηματικούς τύπους ή σέ ονόματα. Τό τρίτο κεφάλαιο τοΰ
μορφολογικοΰ μέρους πραγματεύεται πρώτα τά επιρρήματα, έπειτα τίς
προθέσεις καί.τούς συνδέσμους. Ή όλη μορφολογική άνάλυση έπιβάλλει
τό συμπέρασμα πώς ή άρχαϊστική τάση τοΰ συγγραφέα τοΰ μυθιστορήμα
τος έκφράζεται περισσότερο μέ τούς ονοματικούς καί τούς τύπους τών
άκλιτων λέξεων παρά μέ τούς ρηματικούς τύπους, πού άντανακλοΰν γε
νικά τήν εξέλιξη τοΰ ρήματος στούς τελευταίους βυζαντινούς αιώνες.
Στο τρίτο μέρος (σ. 101-166) εξετάζεται ή σύνταξη. Τό πρώτο κεφάλαιο
πραγματεύεται τήν απλή ρηματική πρόταση (ό όρος χρησιμοποιείται άπό
τό συγγραφέα σέ άντιπαράθεση πρός τό σύνθετο λόγο, άντικείμενο τοΰ
τρίτου κεφαλαίου)· μελετώνται πρώτα οί όροι τοΰ κατηγορηματικού συν
τάγματος καί οί αμοιβαίες σχέσεις τους· έπειτα έξετάζονται οί προσδι
ορισμοί τοΰ κατηγορήματος («ή βασική έπέκταση τοΰ κατηγορηματικού
συντάγματος», άντικείμενο καί έπιρρηματικοί προσδιορισμοί) καί έπισημαίνεται, ώς στοιχείο άναδιοργάνωσης τής φραστικής δομής, ή τάση τής
αιτιατικής νά έπιβληθεϊ ώς μόνη πτώση άντικειμένου, άμεσου καί έμμε
σου (π.χ. στ. 19: «γέμει [έρως] πολλάς πικρίας»· στ. 1897: «[ή κόρη] τήν
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καυχίτζαν λέγει»), καθώς καί ή πλατιά έμπρόθετη ή καί χωρίς πρόθεση
χρήση της γιά τή δήλωση επιρρηματικού προσδιορισμού' στή συνέχεια,
κατά τή μελέτη των όνοματικών προσδιορισμών (τής «δευτερεύουσας
έπέκτασης»), τονίζεται ή διατήρηση τής γενικής, δηλωτικής συνολικά 12
άξιών καί μάλιστα μερικών νέων, παρά τήν εμφάνιση εμπρόθετων, πού
χαρακτηρίζουν τις άναλυτικές τάσεις τής μεσαιωνικής γλώσσας. Στό δεύ
τερο κεφάλαιο έξετάζονται οΐ τύποι καί οί σημασίες τής όνοματικής πρό
τασης· σαφώς λιγότερο συχνή άπό τή ρηματική, άνήκει πάντα στον εύθύ
λόγο καί χρησιμοποιείται όχι μόνο ώς μέσο άποφθεγματικής διατύπωσης,
άλλά καί γιά περιγραφές, κρίσεις καί συμπεράσματα. Στό τρίτο κεφάλαιο,
πού έχει ώς άντικείμενο τό σύνθετο λόγο, έξετάζεται πρώτα ή παράταξη
δύο ή περισσότερων προτάσεων (σχήμα άσύνδετο καί σύνδεση μέ παρα
τακτικούς συνδέσμους), έπειτα ή υπόταξη (ονοματικές καί επιρρηματικές
προτάσεις)' διαπιστώνεται ή μεγαλύτερη συχνότητα τής παράταξης (σέ
835 περιπτώσεις σύνθετου λόγου, ή παράταξη χρησιμοποιείται 562 φορές
καί ή υπόταξη μόνο 273), πού δείχνει τό δημοτικό χαρακτήρα τής γλώσ
σας τού κειμένου, καί έπισημαίνεται ή παρατακτική σύνδεση προτάσεων
πού έχουν μεταξύ τους σχέση έξάρτησης (π.χ. στ. 1363: «τίς έτόλμησε καί
έπολέμησέ σε;»· στ. 1842: «ό κόπος ήτον περισσός καί μισθαργόν έπήρα»), συχνό φαινόμενο τής βυζαντινής γλώσσας, όπως καί τής νεοελληνι
κής· ή υπόταξη παρουσιάζεται άνανεωμένη ώς πρός τήν έκφρασή της. Ή
συστηματική αυτή άνάλυση, ιδιαίτερα πολύτιμη γιατί άφορά λίγο μελε
τημένο τομέα τής βυζαντινής γλώσσας, όδηγεΐ στό συμπέρασμα ότι ή
σύνταξη τού κειμένου έξυπηρετεΐ μιά επικοινωνία απλή καί άμεση καί ότι
τό επίπεδό της είναι δημοτικότερο άπό τά άλλα έπίπεδα.
Τό τέταρτο μέρος (σ. 167-205) πραγματεύεται τό λεξιλόγιο τού κειμένου.
Στό πρώτο κεφάλαιο έξετάζονται τά δάνεια, λέξεις καί καταλήξεις· οί λέ
ξεις, πού αντιπροσωπεύουν μόλις τά 2% τού λεξιλογικού θησαυρού καί
είναι κυρίως λατινικής προέλευσης, έχουν άφομοιωθεΐ φωνολογικά καί
μορφολογικά καί λειτουργούν ώς πρωτότυπες γιά τήν παραγωγή καί γιά
τή σύνθεση άλλων λέξεων ώς παραγωγικά στοιχεία λειτουργούν καί οί
καταλήξεις, πού είναι 4 λατινικές (-άρι(ο)ς, -πουλος, -ατος, -ούρα) καί 2
σλαβικές (-ίτζιν, -ίτζα). Οί ελληνικές λέξεις τού κειμένου ή είναι άρχαΐες
ή σχηματίζονται άπό τόν άρχαΐο θεματικό πλούτο μέ τήν παραγωγή καί
μέ τή σύνθεση, πού έξετάζονται στά δύο έπόμενα κεφάλαια. Στό κεφάλαιο
τό άφιερωμένο στήν παραγωγή έξετάζονται οί ονοματικές, ρηματικές καί
έπιρρηματικές παραγωγικές καταλήξεις, ή συχνότητα καί τό σημασιολογικό τους περιεχόμενο, πού δέν διαφοροποιείται κατά τρόπο άνάλογο
πρός τή μορφή τους, καί διαπιστώνεται ότι οί παράγωγες λέξεις, τόσο μέ
τή δομή όσο καί μέ τή σημασία τους, δέν ανανεώνουν σημαντικά τό λεξι
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λόγιο- ώς ανανεωτικά στοιχεία έπισημαίνονται, έκτος άπό τήν παρουσία
ξένων παραγωγικών καταλήξεων, ή μεγαλύτερη λειτουργικότητα ορισμέ
νων άρχαίων καταλήξεων σέ βάρος άλλων έπίσης άρχαίων καί ή έμφάνιση ενός μικρού αριθμού νέων καταλήξεων (άπέναντι σέ 57 άρχαϊες
παραγωγικές καταλήξεις ύπάρχουν μόνο 9 βυζαντινές, άπό τις όποιες 4
είναι ονοματικές: -ας, -ιμον, -ούτζικον, -ακός, 4 ρηματικές: -νω, -ώνω,
-λογώ, -μανώ,καί μία έπιρρηματική: -α). Στό έπόμενο κεφάλαιο έξετάζονται τά σύνθετα ρήματα καί ονόματα: τά πρώτα συνθετικά τους, ή σημασία
τών άχώριστων μορίων καί τών προθέσεων ώς πρώτων συνθετικών στοι
χείων, οί συνταγματικές σχέσεις στά σύνθετα ρήματα πού έχουν έπίρρημα
ή όνομα ώς πρώτο συνθετικό καί στά σύνθετα ονόματα πού έχουν όνομα
ώς πρώτο συνθετικό- διαπιστώνεται ότι ή σύνθεση, πού βασικά στηρίζε
ται στις παλαιές άρχές, όχι μόνο διατηρεί τή δυναμικότητά της (χαρα
κτηριστικά είναι τά εξής 5 βυζαντινά ονόματα, πού άπαρτίζονται άπό τρία
ονοματικά στοιχεία: χρυσοδρακοντόκαστρον, όρεινοπετροβούνιν, καλοξενοχάραγος, ξενοχαραγόπλαγος, όλοχρυσομαργάρωτος), άλλά καί άνανεώνεται,
όπως δείχνουν τά ονοματικά πρώτα συνθετικά ρημάτων (π.χ. νεροφορώ,
ποδοσιδερώνω, δονλογραφώ), οί ξένες λέξεις ώς στοιχεία σύνθεσης (π.χ.
κατουνοτόπιν, τοιχαρμάριν), ή άξια τής συγκεκριμένης ένέργειας ή κατά
στασης πού έκφράζει τό σύνθετο ρήμα. Στά συμπεράσματα τής λεξιλογι
κής άνάλυσης σχολιάζονται ιδιαίτερα ή έλληνικότητα τού λεξιλογίου καί
ό έντυπωσιακά μικρός άριθμός φραγκικών καί ιταλικών γλωσσικών στοι
χείων προτείνεται ή έξήγηση τού φαινομένου άπό τήν προσωπικότητα
τού συγγραφέα ή άπό τις πηγές τού μυθιστορήματος, πού είναι τά έλληνικά λαϊκά παραμύθια.
Τό μυθιστόρημα Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, πού άποτελεΐται άπό 2.607
δεκαπεντασύλλαβους, έξετάζεται άπό μετρική άποψη στό πέμπτο καί τε
λευταίο μέρος (σ. 207-228). Στό πρώτο κεφάλαιο έρευνάται ή έφαρμογή
τής άρχής τών δεκαπέντε συλλαβών: έκτος άπό τρεις περιπτώσεις όπου
παραβιάζεται ή κλίση τών ονομάτων, ή γραμματική μορφή τών λέξεων
είναι όρθή καί ή φραστική δομή σύμφωνη μέ τή συντακτική τους λει
τουργία- στά 21,6% τών στίχων χρησιμοποιούνται βοηθητικά μέσα, συνί
ζηση, έκθλιψη καί χασμωδία. Στό δεύτερο κεφάλαιο έξετάζεται ό μετρι
κός τόνος, πού μπορεί νά πέφτει στίς άρτιες συλλαβές καί στις άρχικές
τών ήμιστιχίων (1η καί 9η), άρχή πού τηρείται καί μέ παρατονισμούς
λέξεων καί άπό τήν όποια σημειώνονται μόνο τρεις παρεκκλίσεις- ή
ύπαρξη 5 τύπων στίχων, ώς προς τόν άριθμό τών τονισμένων συλλαβών,
μέ 62 υποδιαιρέσεις, ώς προς τή θέση τών τονισμένων συλλαβών, έξασφαλίζει στό δεκαπεντασύλλαβο τού μυθιστορήματος ρυθμική ποικιλία
καί εύλυγισία. Στό τρίτο κεφάλαιο έξετάζονται δύο δευτερεύοντα στοιχεία
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τοϋ δεκαπεντασύλλαβου, ή τομή στο εσωτερικό των ήμιστιχίων καί ό με
τρικός διασκελισμός, τών όποιων ή συχνότητα μέσα στο κείμενο είναι
περιορισμένη· ιδιαίτερα οί περιπτώσεις μετρικού διασκελισμού μπορούν
να θεωρηθούν ώς απλές έξαιρέσεις τού κανόνα πού θέλει νά εκφράζει ό
δεκαπεντασύλλαβος ολόκληρος ένα πλήρες νόημα.
Κάτω άπό τόν τίτλο «Γενικά συμπεράσματα» (σ. 229-236) ξαναβρί
σκουμε ούσιαστικά τά συμπεράσματα πού διατυπώθηκαν ήδη στις έπιμέρους ένότητες. ’Ακολουθεί, σέ πέντε υποδιαιρέσεις, ή βιβλιογραφία πού
χρησιμοποίησε ό συγγραφέας (σ. 237-243)· μέ εξαίρεση τή μνεία μιας
έπανέκδοσης, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις πριν άπό τό 1972. Ένα ευρετή
ριο τών λέξεων πού μελετήθηκαν στήν έργασία (σ. 245-264) συγκεντρώνει
περίπου 1.500 λέξεις. Τό βιβλίο κλείνει μέ ένα Ιδιαίτερα άναλυτικό πί
νακα περιεχομένων (σ. 265-278). Στό τέλος παρατίθενται δύο έκτος κειμέ
νου πίνακες: ό πρώτος συνοψίζει τή μορφολογία τού ονόματος, όπως πα
ρουσιάζεται στό μυθιστόρημα Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, ό δεύτερος τή
μορφολογία τού ρήματος.
Ή πρωτοτυπία τής εργασίας έγκειται στή μέθοδό της· γιά πρώτη φορά
εφαρμόζεται σέ βυζαντινό κείμενο ή συγχρονική περιγραφή τής υφής καί
λειτουργίας τής γλώσσας. Οί συγχρονικές σχέσεις άναλύονται σέ όλα τά
έπίπεδα τής γραμματικής δομής τής γλώσσας, κι αυτό γίνεται μέ μεθοδικότητα καί ακρίβεια· χαρακτηριστική είναι ή έμφαση πού δίνεται στή
στατιστική άνάλυση, μέ τήν όποια άναδεικνύεται ή δομή τής γλώσσας
τού μυθιστορήματος καί προβάλλονται οί σταθερές της κατά τρόπο τε
κμηριωμένο. Προκύπτει έτσι μιά σφαιρική καί άναλυτική είκόνα αυτής
τής γλώσσας καί άποκαλύπτονται οί συγχρονικοί νόμοι πού τή διέπουν.
'Ωστόσο, κι αυτό πρέπει νά τονισθεϊ ιδιαίτερα, ό μελετητής δέν στα
ματά στήν περιγραφή καί διαπίστωση τών συγχρονικών φαινομένων.
’Αναγγέλλοντας τή μελέτη τής γλώσσας τού μυθιστορήματος ώς συστή
ματος μέσα στή συγχρονία, δέν αποκλείει τή διαχρονική θεώρηση, προκειμένου νά έξηγήσει τή δημιουργία τών συγχρονικών σχέσεων: «υπο
χρεωθήκαμε μερικές φορές νά συγκρίνουμε ορισμένα στοιχεία [αότής τής
γλώσσας] μέ αυτά πού προηγούνται καί αυτά πού άκολουθοΰν, φωτίζοντας
έτσι τήν έξέλιξη πού ήδη έπιτελέσθηκε καί τήν έξέλιξη πού θά έπιτελεσθεΐ» (σ. XXIV). Ή διαχρονική θεώρηση -ό καθορισμός άρχαϊσμών, πού
σημαίνει αναγωγή στό παρελθόν τής έλληνικής γλώσσας, καί ή άναγνώριση νεωτερικών στοιχείων καί τάσεων πού όδήγησαν άργότερα σέ όρισμένη έξέλιξη- έπιτ ρέπει στό συγγραφέα τή διαπίστωση ότι ή γλώσσα
τού μυθιστορήματος, παρά τις άρχαϊστικές τάσεις της, άντανακλά σέ με
γάλο βαθμό τή γλώσσα πού μιλιόταν στήν Κωνσταντινούπολη τήν έποχή
πού γράφτηκε τό μυθιστόρημα (πρώτο μισό τού 14ου αί.)· όπως είδαμε, ή
526
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όμιλούμενη γλώσσα άναγνωρίζεται κυρίως στή μορφολογία τοϋ ρήματος,
στή σύνταξη, πού είναι τό δημοτικότερο επίπεδο τής γλώσσας τοϋ κειμέ
νου, καί στο λεξιλόγιο (κυρίως στή σύνθεση).
Μέσα στά αυστηρά πλαίσια μιας μεθόδου πού επιτρέπει τή συναγωγή
συγκεκριμένων καί σίγουρων συμπερασμάτων, ή προσέγγιση τής γλώσ
σας γίνεται μέ εύαισθησία καί οξεία φιλολογική κρίση. Θά άναφέρουμε
ενδεικτικά τή σημασιολογική κατηγοριοποίηση τών ρηματικών θεμάτων
σέ ό,τι άφορά τό ποιόν ένεργείας (σ. 73-77), τή διερεύνηση τής υπόταξης
πού κρύβεται συχνά μέσα στήν παράταξη (σ. 152 καί 154-155), τή σημασιολογική έξέταση τών συνταγματικών σχέσεων στά σύνθετα ρήματα (σ.
195-199) καί στά σύνθετα ονόματα (σ. 202-204): ή διεισδυτική ικανότητα
τοΰ συγγραφέα συλλαμβάνει λεπτές άποχρώσεις τής γλώσσας καί άποκαλύπτει τίς εκφραστικές της δυνατότητες.
Μέ τή μεθοδολογική του έπιλογή, μέ τήν ποιότητα τής εργασίας του
καί μέ τά αποτελέσματα στά οποία έφτασε, ό Φώτης Άποστολόπουλος
μάς έδωσε ένα άξιοπρόσεχτο βιβλίο. 'Ένα βιβλίο πού άποτελεΐ σημαντική
συμβολή στή μελέτη τής βυζαντινής διγλωσσίας, τής όποιας τό μυθιστό
ρημα Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη είναι μιά έκφραση, καί στή μελέτη τής
έλληνικής γλώσσας τού 14ου αί., τής όποιας ή εργασία άφήνει νά διαφα
νεί ή φυσιογνωμία.
Ή έπιμέλεια τοΰ βιβλίου οφείλεται στό Matteo Campagnolo. Ή έμφάνιση είναι πολύ προσεγμένη· λίγα είναι τά τυπογραφικά παροράματα,
παρά τίς ιδιαίτερες εκδοτικές δυσκολίες πού παρουσίαζε ή εργασία.
ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ-BRAAT
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