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Γλωσσικά αδιέξοδα
σε φαναριώτικα κείμενα του 18ου αιώνα
Abstract
The study of grammatical phenomena that appeared in a language at a certain period but subsequently disappeared presents great interest for the
study of language, since they show that the features of a language do not
develop along a single, uninterrupted route from the past to the future, but
sometimes produce developments that turn out to be dead ends. In this
chapter I focus on five such phenomena that are attested in Greek texts of the
18th century: morphological affrication in loanwords from Romanian; deaffrication in words borrowed from Romance languages; morphological assimilation of two classes of noun borrowed from Romance languages; the
transcription of Latin and neo-Latin <qu> and <gu> as <κβ>; and the honorific use of the third person. All of these are due to language contact
(chiefly with Italian, French, Romanian and German).

Λέξεις-κλειδιά
Νέα ελληνική γλώσσα, μορφοφωνολογία, γλωσσικά αδιέξοδα, φαναριώτικα
κείμενα, Κωνσταντινούπολη, παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Εισαγωγικό
Η μελέτη γραμματικών φαινομένων που πρωτοεμφανίστηκαν σε μια
γλώσσα σε μια ορισμένη εποχή αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκαν
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία της γλώσσας. Τέτοια
φαινόμενα δείχνουν ότι μια γλώσσα δεν εξελίσσεται με μια ενιαία και
απρόσκοπτη πορεία από το παρελθόν προς το μέλλον, αλλά δημιουργεί και εξελίξεις οι οποίες εκ των υστέρων αποδεικνύονται αδιέ*
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ξοδα. Σε κείμενα του 18ου αιώνα παρατηρούνται ορισμένα γλωσσικά
φαινόμενα τα οποία έκαναν παροδική εμφάνιση στην ιστορία της
ελληνικής γλώσσας. Τα περισσότερα απ’ αυτά οφείλονται στις επαφές
με άλλες γλώσσες (ιταλικά, γαλλικά, ρουμανικά και γερμανικά). Τα
περισσότερα από τα φαινόμενα αυτά είχαν εμφανιστεί σχετικά πρόσφατα σε ελληνικά κείμενα, και κανένα σχεδόν από αυτά δεν επέζησε
στις μεταγενέστερες εποχές.
Στο κείμενό μου θα κάνω μια προδρομική παρουσίαση ορισμένων
από τα φαινόμενα αυτά. Θα αναφερθώ σε πέντε μορφοφωνολογικά
και κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε κείμενα
του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα (ενδεχομένως και όχι μόνο σε εκείνη την περίοδο). Επίκεντρο της έρευνάς μου είναι τα κείμενα που
γράφτηκαν στις περιοχές όπου επικρατούσαν πολιτικά και πολιτισμικά οι Φαναριώτες, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες· σε ορισμένες περιπτώσεις φέρνω παραδείγματα και από τις βενετοκρατούμενες περιοχές του ελληνόφωνου χώρου. Τα φαινόμενα που παρουσιάζω εξέλειψαν, αργά ή γρήγορα, με
το τέλος της φαναριώτικης πολιτισμικής επιρροής στους τουρκοκρατούμενους Έλληνες και τις έντονες προσπάθειες «καθαρισμού» της
νέας ελληνικής γλώσσας που ξεκίνησαν κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Ειδικά φαινόμενα προστριβοποίησης σε δάνειες λέξεις από
τα ρουμανικά
Όσοι ελληνόφωνοι υπηρετούσαν στις αυλές των ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας χρησιμοποιούσαν αναγκαστικά πολλούς τεχνικούς όρους και άλλες τοπικές λέξεις που εισήλθαν στη γλώσσα
τους από τα ρουμανικά. Φαίνεται ότι τέτοιες λέξεις χρησιμοποιούνταν και στην Κωνσταντινούπολη από τα μέλη των φαναριώτικων
κύκλων. Σε κείμενα (λογοτεχνικά και μη) που προέρχονται από τις
φαναριώτικες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το /k/ και
το /x/ προστριβοποιούνται μπροστά από το /e/ και το /i/ στην
κλητική του ενικού και στην ονομαστική του πληθυντικού ορισμένων
ουσιαστικών που προέρχονται από τα ρουμανικά. Το ίδιο φαινόμενο
παρατηρείται και σε παράγωγα από τα ίδια ουσιαστικά. Η προστριβοποίηση αυτή γινόταν από μίμηση του ανάλογου φαινομένου στα
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ρουμανικά, άρα πρόκειται για φαινόμενο που οφείλεται στη γλωσσική επαφή. Στην προκειμένη περίπτωση, μια γλώσσα (η ελληνική) έχει
δανειστεί από μια άλλη γλώσσα (τη ρουμανική) όχι μόνο λεξικά
στοιχεία αλλά και ορισμένα μορφοφωνολογικά στοιχεία τα οποία
σχετίζονται με τις συγκεκριμένες λέξεις.
Παραδείγματα του φαινομένου αυτού αποτελούν ορισμένοι τίτλοι
αξιωμάτων στις ηγεμονίες, όπως ποστέλνικος, κλητ. εν. ποστέλνιτσε
(Μπουμπουλίδης, 1967, 9 [γραμμένο το 1745]), ονομαστ. πληθ. ποστέλνιτσοι. 1 Οι δύο τελευταίοι τύποι επηρεάστηκαν από την προστριβοποίηση του /k/ μπροστά από /i/ και /e/ στις ανάλογες πτώσεις
στα ρουμανικά: postelnic [post lnik], κλητ. εν. postelnice [post lniʧe],
ονομαστ. πληθ. postelnici [post lniʧi]. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το
<τσ σε τέτοιες περιπτώσεις προφερόταν [ʦ] ή [ʧ]. Ίσως όσοι μπορούσαν να προφέρουν το [ʧ] (ιδίως όσοι ήξεραν τουρκικά) έτσι το έλεγαν,
ενώ οι υπόλοιποι έλεγαν [ʦ].
Συγκεκριμένα παραδείγματα που εμφανίζονται στα κείμενα είναι
τα εξής:
παχάρνικος : κλητ. εν. παχάρνιτσε (Σούτσος, 1995, 7 Chisacof,
2011, 64 πβ. ρουμ. paharnic, paharnice)
βατάχος : κλητ. εν. βατάσσε (Gentilini κ.ά., 1988, 127) η γραφή με
διπλό -σ- δείχνει ίσως ότι ο εν λόγω τύπος προφερόταν [vatáʃe]
(πβ.. vatah, vata )
βόρνικος: θηλ. βορνιτσέσα ‘η γυναίκα του βόρνικου’ (Σούτσος,
1995, 28 πβ. ρουμ. vornic,
)
ποστέλνικος : υποκορ. ποστελνιτσέλος ‘αξιωματούχος υποκείμενος
στον ποστέλνικο’ (Chisacof, 2011, 238 πβ. ρουμ. postelnic, postelnicel)
παχάρνικος, παχαρνιτσία ‘το αξίωμα και η υπηρεσία του παχάρνικου’ (Dapontès, 1880, λγ΄ [γραμμένο το 1737] πβ. ρουμ. paharnic,
nicie)

1

Στην ελληνική γραφή εκείνης της εποχής το σύμπλεγμα <τζ χρησιμοποιούνταν αδιάκριτα και για το [ ] και για το [ ]. Στο παρόν κείμενο γράφω
<τσ το σύμπλεγμα [ts] (ή [ ]).
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γραμματικός ‘γραμματέας’: γραμματιτσία ‘το αξίωμα και η υπηρεσία του γραμματικού’ (Δαπόντες, 1997, 126 πβ. ρουμ.
tic,
ticie) ο Κοδρικάς (1991, 31) αναφέρει δυο γραμματιτσίες
στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ένα φαινόμενο αρκετά ασυνήθιστο στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας πριν από τη σύγχρονη εποχή, φαινόμενο μορφοφωνολογικής επίδρασης από άλλη γλώσσα παρόμοιο με το φαινόμενο της σημερινής επίδρασης της αγγλικής, σύμφωνα με την οποία ορισμένα δάνεια ουσιαστικά από τα αγγλικά απέκτησαν τύπο του πληθυντικού με την αγγλική κατάληξη -s, π.χ.
φιλμ, πληθ. φιλμς (πβ. αγγλ. film, films). Σημειώνω ότι, τα φαινόμενα
προστριβοποίησης τα οποία μόλις περιέγραψα, περιορίστηκαν σε δάνειες λέξεις από τα ρουμανικά και δεν επηρέασαν το ελληνικό μορφοφωνολογικό σύστημα γενικά. Τα φαινόμενα αυτά εξέλειψαν από την
ελληνική γλώσσα, όταν εξέλειψαν και τα συγκεκριμένα ρουμανικά
δάνεια, πράγμα που πραγμαποποιήθηκε μετά το τέλος της φαναριώτικης εξουσίας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες το 1821.
Τα φαινόμενα προστριβοποίησης μπορεί να εισήχθησαν στην ελληνική από ομιλητές που είχαν τη ρουμανική ως μητρική γλώσσα. Τα
περισσότερα, όμως, από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που παρέθεσα πιο πάνω εμφανίζονται σε κείμενα γραμμένα από μη ρουμάνους,
δηλαδή τον Κωνσταντίνο (αργότερα Καισάριο) Δαπόντε, τον Γεώργιο Σούτσο και τον Παναγιώτη Κοδρικά, ενώ άλλα οφείλονται ίσως
στον Ρήγα Βελεστινλή και άλλο σε ανώνυμο μεταφραστή του Goldoni
ο οποίος είχε μάλλον την ελληνική ως μητρική γλώσσα.

Φαινόμενα αποπροστριβοποίησης σε δάνειες λέξεις
Αντιθέτως, υπάρχουν παραδείγματα αποπροστριβοποίησης στην πορεία μιας δάνειας λέξης από τη μια γλώσσα (την ιταλική) στην άλλη
(την ελληνική). Έτσι, σε δάνειες λέξεις από τα ιταλικά τα [ ] και [ ] έγιναν πολλές φορές [c] και [ ] ή [j]: το παράγωγο του collegio γράφτηκε κολέγκιο (Gentilini κ.ά., 1988, 132) 2 και το παράγωγο του generale

2

Πβ. πακιάρω ‘πειράζω’ (Gentilini κ.ά., 1988, 54, 61, 395 πιθανώς < ιταλ. impacciare).
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γράφτηκε γκενεράλης (Κοδρικάς, 1991, 155, 181) 3. Με παρόμοιο τρόπο, οι τύποι καρτέγγια ‘αλληλογραφία’ (< ιταλ. carteggio), μπογκιόρνο
‘καλημέρα’ (< ιταλ. buongiorno) και ρεγκιστράρω ‘καταχωρώ’ (< ιταλ.
registrare) χρησιμοποιούνται από τον Δημ. Γουζέλη (1997, 202, 208,
105, 190) και το Παρίγγι ‘Παρίσι’ (< ιταλ. Parigi) από τον Σαβόγια
Ρούσμελη (Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, 1971, 42) και οι δυο αυτοί
συγγραφείς γεννήθηκαν και έζησαν στη Ζάκυνθο) 4. Oι γραφές αυτές
φαίνεται ότι οφείλονται στη μεταγραφή των ιταλικών γραμμάτων
(και όχι των ήχων) <c και <g ως <κ και <γγ ή <γκ . Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς οι έλληνες συγγραφείς και οι αναγνώστες τους προέφεραν τους εν λόγω φθόγγους. Πρέπει επίσης να
τονισθεί ότι τέτοιες γραφές δεν είναι καθόλου συστηματικές τα [ ]
και [ ] των ξένων λέξεων γράφονταν συνήθως <τζ .

Η μεταγραφή του λατινικού και νεολατινικού < u
<gu ως <κβ

και

Η ηλεκτρονική έκδοση του μεσαιωνικού λεξικού του Κριαρά παρέχει
ως μοναδικό παράδειγμα της μεταγραφής τού λατινικού < u και
<gu ως <κβ στα ελληνικά το ουσιαστικό ουγκβέντο 5 ‘αλοιφή’ (< ιταλ. unguento), το οποίο χρησιμοποιείται από τον κρητικό Αγάπιο
Λάνδο (17ος αιώνας). Το λεξικό Κριαρά έχει και ένα παράδειγμα της
γραφής <γβ από μια μοναδική πηγή: τον πληθυντικο τύπο γβάντια
‘γάντια πυγμαχίας’ [< ιταλ. guanti] (Κριαράς, 1975, 236).
Στην πρώτη περίπτωση, ο γκενεράλης είναι Ιταλός αξιωματούχος· στη δεύτερη, Γάλλος. Ο ίδιος τύπος, μεταξύ άλλων παραλλαγών, εμφανίζεται και
σε άλλα κείμενα της εποχής, όπως και σε προγενενέστερα: βλ. λ. γενεράλης
στο Κριαράς (1975, 250-251).
4 Προσθέτω και ένα προγενέστερο παράδειγμα, από κείμενο του 17ου αιώνα
μεταφρασμένο από τα ιταλικά: γκελόζος ‘ζηλότυπος’ [< ιταλ. geloso] (Dalla
Croce, 1988, 97).
5 Για το λήμμα ουγκβέντο βλ. Κριαράς (1997, 125). Το λήμμα ουγκβέντο παραπέμπει σε λήμμα ουνγκουέντο (ό.π., 134), μολονότι ο συγκεκριμένος τύπος
δεν μαρτυρείται: ο κρητικός Μάρκος Αντώνιος Φώσκολος, ο οποίος έγραψε την κωμωδία Φορτουνάτος με λατινική γραφή, έγραψε unguento και όχι
ουνγκουέντο (Φώσκολος, 1980, 19 βλ. και τη σημείωση του επιμελητή, ό.π.,
151, στην οποία παραπέμπει ο Κριαράς).
3
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Σε κείμενα του 18ου αιώνα έχω εντοπίσει τα εξής παραδείγματα:
κβαλιτά ‘ποιότητα’ (< ιταλ. qualità) (Κοζεβού, 1801, 11)
κβαλιταίτο ‘ποιότητα’ (< γερμ. Qualität) (Εφημερίς, 1995, 87)
σεκβιτάρω ‘συνεχίζω’ (< ιταλ. seguitare) και φρεκβεντάρω ‘συχνάζω’ (< ιταλ. frequentare) (Gentilini κ.ά., 1988, 490) η Gentilini
Grinzato (1984, 331) χαρακτηρίζει τους δύο αυτούς τύπους ως
«storpiati» (‘σακατεμένους’) και τους αποδίδει στην αδεξιότητα
του μεταφραστή ο μεταφραστής όμως τους βάζει, για κωμικούς
σκοπούς, στο στόμα ενός υπηρέτη που υποτίθεται ότι προέρχεται από κάποιο νησί
Ταρκβίνιος (< λατ. Tarquinius) (Τσερβάντες, 2007, 9 [γραμμένο ίσως τη δεκαετία του 1720]).
Μπορούν να προστεθούν και τα σεκβεστάρω ‘μεσεγγυώ’ (Dasc l,
2013, 102) και σεκβέστρο ‘μεσεγγύηση’ (και τα δυο στο Βυζάντιος, 1835,
339). Η μεταγραφή αυτή οφείλεται στην (κατεξοχήν γερμανική αλλά
και σλαβική 6 και ρουμανική 7) προφορά του λατινικού < u ως [kv],
η οποία επιζεί σε ελάχιστα νεότερα ελληνικά δάνεια, π.χ. ρέκβιεμ και
στατους κβο.
Σημειώνω ότι από τα πιο πάνω παραδείγματα, μόνο τα κείμενα
στα οποία εμφανίζονται τα κβαλιτά και κβαλιταίτο προέρχονται από
γερμανόφωνο περιβάλλον τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται σε μεταφράσεις από τα ιταλικά.

Μορφολογική ενσωμάτωση δύο ομάδων δάνειων ουσιαστικών από νεολατινικές γλώσσες
Σε ελληνικά κείμενα του 18ου αιώνα βρίσκουμε παραδείγματα δυο ομάδων δάνειων ουσιαστικών από τα ιταλικά και τα γαλλικά τα οποία
δεν επέζησαν στη σημερινή ελληνική. Πρόκειται για ουσιαστικά σε
-ιόνε και σε τονισμένο -ά. Τα ουσιαστικά και των δύο ομάδων είναι
θηλυκού γένους στα ιταλικά και στα γαλλικά, όπως είναι και τα πα-

6
7

Π.χ. στα ρωσικά: <
, προφ. [kv].
Το λατινικό < u στα δάνεια της ρουμανικής γράφεται <cv . Με «δάνεια»
εννοώ κυριολεκτικά τα νεότερα δάνεια και όχι όσες λέξεις εξελίχθηκαν με
«φυσικό» τρόπο από τα λατινικά στα ρουμανικά.
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ράγωγά τους στα ελληνικά. Και οι δύο καταλήξεις χρησιμοποιούνται
σε δάνειες λέξεις και από τα ιταλικά και από τα γαλλικά, όπως τότε
και τώρα γίνεται και με τη ρηματική κατάληξη -άρω.
Κατάληξη -ιόν σε ουσιαστικά που κατάγονται από νεολατινικά ουσιαστικά σε -ion(e) μαρτυρείται σε ελληνικά κείμενα από τον 15ο αιώνα
και μετά. Τέτοια ουσιαστικά (όπως κοντετσιόν ‘κατάσταση’ < βεν.
condizion) εμφανίζονται σε κείμενα που προέρχονται από περιοχές υπό
ιταλική κυριαρχία 8. Αντιθέτως, τα παραδείγματα ουσιαστικών σε -ιόνε
που παραθέτω εδώ προέρχονται από μη ιταλοκρατούμενες περιοχές:
δισπερατσιόνε ‘απελπισία’ (< ιταλ. disperazione) (Chisacof, 2011,
88 Gentilini κ.ά., 1988, 38, 24, 57, 226, 345) και δεσπερατσιόνε
(Κοδρικάς, 1991, 103) (το δε- λόγω επίδρασης από το βεν. desperazion)
εξπεδιτσιόνε ‘εκστρατεία αποστολή’ (< γαλλ. expédition και ιταλ.
spedizione) (Κοδρικάς, 1991, 71, 76-77)
κολασσιόνε ‘κολατσιό’ (< ιταλ. collazione και γαλλ. collation) (Κοδρικάς, 1991, 82) και κολατσιόνε (< ιταλ. collazione) (Καρατζάς,
1953, 106)
οκαζιόνε ‘ευκαιρία’ (< ιταλ. occasione) (Βελεστινλής, 1971, 55 και
153 Chisacof, 2011, 240 Κοζεβού, 1801, 107 Οικονόμου, 1964,
601)
ρεβολουτσιόνε ‘επανάσταση’ (< ιταλ. rivoluzione και γαλλ. révolution) (Κοδρικάς, 1991, 110).
Τα λίγα παραδείγματα που βρήκα της γενικής πτώσης και του
πληθυντικού ακολουθούν συνήθως τη λόγια κλίση των ουσιαστικών
όπως μούσα (πβ. και το αρχαίο κύριο όνομα Ερμιόνη): εν. γεν. δισπερατσιόνης, εξπεδιτσιόνης (Πούχνερ, 2014, 68), διβερσιόνης ‘διασκέδαση’ (<
ιταλ. diversione και γαλλ. diversion) (Κοδρικάς, 1991, 127), ονομαστ.
πληθ. προβιζιόναι ‘προμήθειες’ (< ιταλ. provisione) (Κοδρικάς, 1991,
157) μαρτυρούνται, όμως, και πιο δημώδεις τύποι, π.χ. ονομαστ.
πληθ. δεμονστρασιόνες ‘εκδηλώσεις’ (< γαλλ. démonstration) (Καρατζάς,

8

olton κ.ά., υπό έκδοση. Οι παραπομπές μου στην υπό έκδοση γραμματική
οφείλονται στη Marjolijne Janssen η οποία είχε την καλοσύνη να θέσει στη
διάθεσή μου το σχετικό υλικό.
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1953, 109), μορτιφικατσιόνες ‘ταπεινώσεις’ (< ιταλ. mortificazione) (Κοδρικάς, 1991, 98) πβ. και προβιζιόνες (Κολοκοτρώνης, 1846, 204) 9.
Παραδείγματα ουσιαστικών σε -ά:
ινφιδελιτά ‘απιστία’ (< ιταλ. infedeltà, με επίδραση του γαλλ. infidélité), πληθ. ινφιδελιτές (Chisacof, 2011,154), όπως φορά~φορές
κουριοζιτά ‘περιέργεια’ (< ιταλ. curiosità) (Gentilini κ.ά., 1988,
169, 194, 210, 445, 464)
φορμαλιτά ‘επισημότητα’ (< ιταλ. formalità) (Κοδρικάς, 1991,
168), ονομαστ. πληθ. φορμαλιταί ‘διατυπώσεις’ (ό.π., 182).

Χρήση του τρίτου προσώπου ως ένδειξη σεβασμού
Σε κείμενα της εποχής παρατηρούμε τη χρήση του τρίτου προσώπου
ως ένδειξη σεβασμού προς κοινωνικά ανώτερο άτομο. Η χρήση αυτή
παρατηρείται όταν, π.χ., ένας υπηρέτης απευθύνεται στον κύριό του
αλλά και μεταξύ ίσων (προκειμένου για άτομα με υψηλή κοινωνική
θέση), δεν είναι όμως συστηματική. Το εν λόγω φαινόμενο εκδηλώνεται ιδίως με τη χρήση των τύπων της αδύνατης αντωνυμίας θηλυκού
γένους την και της. Η χρήση του τρίτου προσώπου οφείλεται μάλλον
στην επίδραση της ιταλικής. Δεν είμαι αρμόδιος να αποφανθώ σχετικά με την επίδραση τυχόν παρόμοιας χρήσης του τρίτου προσώπου
στην οθωμανική γλώσσα της εποχής πρόκειται για θέμα προς περαιτέρω έρευνα.
Το σχετικό φαινόμενο συνυπάρχει με την παράλληλη χρήση σε
φαναριώτικα κείμενα –χαρακτηριστική βορειοελλαδικών ιδίως ιδιωμάτων– του τύπου της για το έμμεσο αντικείμενο (όταν και το άμεσο
αντικείμενο είναι τριτοπρόσωπη αντωνυμία) άσχετα με το φύλο του
ατόμου για το οποίο γίνεται λόγος. Έτσι, η πρόταση «Της το έδωσα»
μπορεί να σημαίνει ‘Της το έδωσα’, ‘Του το έδωσα’ ή ‘Σου/Σας το έδωσα’, ανάλογα με την περίσταση. Στα σχετικά, όμως, κείμενα οι
περιστάσεις είναι συνήθως σαφείς 10.
Και τα παλαιότερα ουσιαστικά σε -ιόν διέθεταν πληθυντικό τύπο σε -ιόνες,
όπως το οκαζιόν [< βεν. ocasion], πληθ. οκαζιόνες (Κριαράς, 1993, 206).
10 Παραδείγματα της χρήσης τού της προκειμένου να δηλωθεί έμμεσο αντικείμενο αρσενικού γένους: «δεν της το είπα», δηλαδή ‘δεν του το είπα’
(Gentilini κ.ά., 1988, 176), «της το δίδουν», δηλαδή ‘του το δίνουν’ (Σού9
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Φέρνω τα εξής παραδείγματα της χρήσης του τρίτου προσώπου ως
ένδειξης σεβασμού. Σε ένα από τα αφηγήματα τα οποία περιέχονται
στον ανώνυμο τόμο ρωτος αποτελέσματα, έργα μάλλον του Αθανασίου Ψαλίδα, ένας υπηρέτης λέει σε μια δεσποινίδα: «Κοκονίτσα, ο τσελεμπή Γεωργάκης, εχθές εις τον μπαχτσέ, με έδωκε τούτο το ραβασάκι
διά να της [= σας] το εγχειρίσω» , και ο Γεωργάκης υπογράφει το εν
λόγω ραβασάκι « Ο δούλος της [= σας] Γ. » , μολονότι το κυρίως κείμενο της ερωτικής επιστολής αποτελείται από στιχούργημα στο οποίο
το πρώτο πρόσωπο απευθύνεται στην αγαπημένη του στο δεύτερο
πρόσωπο του ενικού ( ρωτος αποτελέσματα, 1792, 9). Πιο κάτω, στο ίδιο
αφήγημα, ο Γεωργάκης απευθύνεται στην ίδια δεσποινίδα και με το
της και με το σας (ό.π., 23).
Βρίσκουμε παραδείγματα του ίδιου φαινομένου και σε ιδιωτικές επιστολές προς τον Αθανάσιο Ψαλίδα από τον μεγαλύτερο αδελφό
του Μιχαήλ. Έτσι, το 1792 ο εικοσιεπτάχρονος Μιχαήλ γράφει στον
δυο χρόνια μικρότερό του Αθανάσιο ότι πρόκειται «να της εμπάσω»
χρήματα, και ότι «δεν έλειψαν οι αδελφοί να ερωτήσουν τα περί αυτής» (Διαμάντης, 1962, 296), όπου οι αντωνυμίας της και αυτής αναφέρονται στον παραλήπτη Αθανάσιο. Ο ευγενικός τρόπος με τον οποίο
ο Μιχαήλ απευθύνεται στον Αθανάσιο ίσως να οφείλεται σε αισθήματα κοινωνικής κατωτερότητας σε σχέση με τον πιο μορφωμένο
αδελφό του 11.
Η τιμητική προσφώνηση με τη χρήση του τρίτου προσώπου συνδυάζεται συχνά με αφηρημένο ουσιαστικό που αρμόζει στο αξίωμα του
ατόμου προς το οποίο απευθύνεται ο λόγος, π.χ. «Διατί, λοιπόν, απορεί η μακαριότης της;» (ιερέας προς πατριάρχη Βιβιλάκης, 2010, 417).
Ο Κωνσταντίνος Δαπόντες, γραμματέας του ηγεμόνα της Μολδαβίας,
σε ποίημά του προσαγορεύει το αφεντικό του με τη φράση «το ψος
τσος, 1995, 16). Για το φαινόμενο αυτό, το οποίο σε παλαιότερες εποχές κάλυπτε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, βλ. Λεντάρη & Μανωλέσσου (2003). Οι συντάκτες της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματικής του Καίμπριτζ αποκαλούν τη συγκεκριμένη αντωνυμία «invariable [tis]» και τη
γράφουν τ ς ( olton κ.ά., υπό έκδοση).
11 Άλλα παραδείγματα της τιμητικής χρήσης του γ΄ προσώπου βρίσκουμε
και στην αλληλογραφία των Ορθόδοξων εμπόρων του Sibiu ( ermannstadt) της Τρανσυλβανίας: βλ. Dasc l (2013, 92, 97, 110, 150, 154).
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της» , ενώ αναφέρεται στον εαυτό του ως « ο δούλος της» με πρωτοπρόσωπο ρήμα («ο δούλος της [ ] το αναφέρω»: Δαπόντες, 1997, 128).
Την ίδια εποχή ήταν διαδεδομένο και το άλλο, παλαιότερο, φαινόμενο τιμητικής προσφώνησης με τη χρήση αφηρημένου ουσιαστικού
αλλά με δευτεροπρόσωπο τύπο της αντωνυμίας 12. Ο δευτεροπρόσωπος τύπος μπορούσε να είναι είτε ενικός είτε πληθυντικός, σύμφωνα
είτε με τη σχετική κοινωνική θέση των δύο προσώπων που συνδιαλέγονται είτε με το μορφωτικό επίπεδο του ομιλητή. Παραδείγματα:
«Η Υψηλότης σας τώρα έχετε δουλειές» (η γυναίκα του ηγεμόνα
προς τον τελευταίο Σούτσος, 1995, 15)
«Επειδή το λέτε και η Πανιερότης σας» (η γυναίκα του ηγεμόνα
προς επίσκοπο ό.π., 89)
«Η Εκλαμπρότης σου, άκουσε τώρα εμένα» (ο επίσκοπος προς
τη γυναίκα του ηγεμόνα ό.π., 88)
«σα μιλήσεις η Εκλαμπρότης σου του αφεντός» (ένας μάλλον άξεστος αυλικός προς τη γυναίκα του ηγεμόνα ό.π., 10).

Συμπέρασμα
Στο κείμενό μου ήθελα να τονίσω τη σημασία της συγχρονικής προσέγγισης προκειμένου να μελετήσουμε προγενέστερα στάδια μιας
γλώσσας. Κάθε ιστορική φάση της γλώσσας είναι μεταβατική, δεν
παύει όμως να είναι εφικτή η συγχρονική μελέτη της. Χρησιμοποιώντας τη συγχρονική προοπτική θα αποφύγουμε τον πειρασμό να περιοριστούμε στην παρατήρηση των γλωσσικών αλλαγών που οδήγησαν στη σημερινή μορφή. Η ερμηνεία του παρόντος δεν θα έπρεπε να
είναι ο μοναδικός σκοπός της ιστορικής έρευνας (της γλώσσας αλλά
12

Το φαινόμενο αυτό, με τη χρήση φράσεων όπως η ευγενεία σου και η αφεντιά
σου (με δευτεροπρόσωπο ή τριτοπρόσωπο ρήμα στον ενικό) και η ευγενεία
σας και η αφεντιά σας (όταν ο λόγος απευθύνεται σε περισσότερα από ένα άτομα, με δευτεροπρόσωπο ρήμα στον πληθυντικό), μαρτυρείται από πολύ
παλιά, στο Χρονικόν του Μωρέως αν όχι πιο πριν. Αντιθέτως, η χρήση του
πληθυντικού ως ένδειξης ευγένειας δεν μαρτυρείται καθόλου στα γλωσσικά δεδομένα που συγκέντρωσαν οι συντάκτες της γραμματικής του Καίμπριτζ, δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο μέχρι το 1700 περίπου (πληροφορία της M. Janssen).
Figura in Praesentia

263

Peter Mackridge

και των υπόλοιπων εκδηλώσεων του ανθρώπινου πολιτισμού). Όσον
αφορά την ιστορική γλωσσολογία, έχει σημασία να δούμε φαινόμενα
που εμφανίστηκαν σε μια ορισμένη εποχή, για να εξαφανιστούν αργότερα.
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