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„ Γ εωγραφία νεωτερική “ στο Λ ίβιστρος και
Ρ οδάμνη : μετατόπιση ονομάτων βαλτικών
χ ωρών προς την Α νατολή ;
Günther S. Henrich (με συμβολές του Werner Voigt, Αμβούργο)
Πανεπιστήμιο Λιψίας
henrich@rz.uni-leipzig.de

Αbstract
Two country-names in the Lívistros-novel originally designing Baltic territories are of German
provenance: Λιταβία (= Lithuania) < Litauen, and Λίβανδρος (= Livonia) < *Λίβρανδος <
*Λίβλανδος < Livland. Three other lexemes lead to (East-)Central Europe as well: Βερδερίχος
< German Fr(i)edrich (cf. Czech Bedřich), Λίβιστρος probably < German lieb(e)ster, σουκανία
< Polish suknia. Broadening of the geographic horizon: Presumably territories of the East of
the Baltic Sea were unknown to the Byzantines until the Christianization of Lithuania (rivalry between Rome and Moscow, 14th c.). So, our novel more probably will have been written
in the 14th than in the 13th century. But why did the author transpose these countries into the
Orient?
Λέξεις-κλειδιά: Βαλτική, Λιταβία/Λιθουανία, Λίβανδρος/Λιβονία, Λίβιστρος, Βερδερίχος,
σουκανία

Ξαναδιαβάζοντας πρόσφατα το δημώδες έμμετρο μυθιστόρημα Λίβιστρος και Ροδάμνη1 εντυπωσιάστηκα, ανάμεσα στα ασυνήθιστα κύρια ονόματα και χωρωνύμιά του,
ιδίως από τα δύο ονόματα κρατών Λιταβία2, της πατρίδας του Κλιτοβώντα, δήθεν
1	Χρησιμοποίησα τις δυο νεότερες έγκυρες εκδόσεις, Αγαπητός 2006 και Lendari 2007.
2 Αγαπητός 2006 (α), στ. 2755, 4395, 4578 και Lendari 2007 (χφ V), στ. 2407, 2417, 3883.
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μιας αρμενικής χώρας (με το εθνικό Λιτάβιος3), και (η) Λίβανδρος4, τα οποία βεβαίως
θα μπορούσαν να είναι φανταστικά. Αν όμως δεν είναι ολότελα φανταστικά, αλλά
έχουν κάποιο στήριγμα στην πραγματικότητα, τότε στον χάρτη της μεσαιωνικής (και
νεότερης) Ευρώπης και Εγγύς Ανατολής η πιθανή ετυμολογική βάση για το Λιταβία
φαίνεται να βρίσκεται στη σχέση με το Λιθουανία, όπως υπέθεσε ήδη η επιμελήτρια
Jacoba Lambert5, και – προσθέτω – μάλιστα υπό τον γερμανικό του τύπο, το Litauen –
για την αντιστοιχία του au με το αυ/αβ πβ. ήδη λατινικά δάνεια στα ελληνικά όπως το
Augustus > Aύγουστος. Ενδιαφέρον έχει δηλαδή ότι ο τύπος Λιταβία που απαντά, όσο
γνωρίζω, μόνο στο Λίβιστρος και Ρ., δεν είναι δανεισμένος από τα λόγια λατινικά ή τα
ιταλικά (Lit[h]uania6, ο κάτοικος Lithuanus/Lituàno) ούτε από τα ρωσικά (Litvá, το
εθνικό Litvín και Litóvec), τα πολωνικά (Litwa7, εθνικό Litwin – τονισμένα στην πρώτη
συλλαβή) ή τα ίδια τα λιθουανικά (Lietuva, τονισμένο στη λήγουσα).
Αυτό οδηγεί στη συνεξέταση του άλλου παράξενου χωρωνυμίου από το ίδιο κείμενο, (η) Λίβανδρος, «ρηγάτου λατινικού», δηλαδή καθολικού βασιλείου, της πατρίδας
του Λίβιστρου: Το όνομα μιας κοντινής στη Λιθουανία περιοχής αρχίζει επίσης από
[li-], της Λιβονίας, που πήρε το όνομά της από τους Λίβονες, έναν μικρό φινικό λαό
τον οποίο ώς σήμερα αφομοίωσαν σχεδόν ολοκληρωτικά οι Eσθονοί και οι Λετονοί.
(Ώς το 1918 η Λιβονία αποτελούσε gouvernement της τσαρικής αυτοκρατορίας και
χωρίστηκε τότε με γνώμονα τον πληθυσμό του σ’ ένα νότιο τμήμα που περιήλθε στη
Λετονία κι ένα βόρειο που ενσωματώθηκε στην Εσθονία). Κι εδώ πάλι φαντάζομαι
πως ενδείκνυται ετυμολογικά μια interpretatio teutonica: Η γερμανική ονομασία
της Λιβονίας είναι Lívland (> ρωσ. Lifl’ándija)∙ αν υποτεθεί ότι και η ονομασία αυτής
της περιοχής έγινε γνωστή στους όψιμους Βυζαντινούς από την Κεντρική Ευρώπη
– όπως το πιστεύω για το Λιταβία –, τότε ο πιθανός αρχικός ελληνικός τύπος θα
ήταν (η) *Λίβλανδος, ο οποίος με ανομοίωση των [l] - [l] > [l] - [r] μπορούσε να γίνει
*Λίβρανδος. Εφόσον όμως ονόματα ελληνικά (ή εξελληνισμένα) σε -ρανδος σχεδόν
δεν υφίστανται, οδηγείται κανείς στη σκέψη μήπως μετατέθηκε το δευτερογενές [r]
3

Μόνο Αγαπητός 2006 (α), στ. 13. (Το χφ V [Lendari 2007] στον αντίστοιχο στ. 16 έχει διαφορετικό
κείμενο.)
4 α (Αγαπητός 2006), στ. 777, 807, 1415, 1444, 2423 (χφ Ν λιβάντρου), 2517, 3288, 3329, 3601, 4404, 4513
(χφ Ν λιβάνδρα). Και το χφ V (Lendari 2007) έχει παντού λίβανδρος, μόνο στον στ. 2928 τη γενική
λιβάνδρας.
5	Lambert (1935:46).
6 Πιθανόν απ’ αυτό ο τύπος Λιτβανία στο μεταγενέστερο Κόποι και διατριβή του ταπεινού αρχιεπισκόπου
Αρσενίου Ελασσόνος (περίπου 1589), στ. 9 και αλλού: Παπουλίδηδες (2014:161).
7 Έτσι, της λήτβας, το 1693 στην ελληνική μετάφραση της εκκλησιαστικής σλαβικής («ρωσοσλαβικής»)
CΥΝΟΠCΙC του Πρώσου (!) Ιννοκέντιου Γκίζ(ι)ελ (δηλ. Giesel): Παπουλίδηδες (2014:51).
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στη λήγουσα: Λίβανδρος, πιθανόν και υπό την επίδραση του κύριου Λίβιστρος. (Μιαν
αντίθετη ανομοίωση, αλλά όμοια μετάθεση βρίσκουμε – ως γνωστό – στο Βέλθανδρος < Bertrand.) Και στην περίπτωση του Λίβανδρος κάνει εντύπωση ότι αυτός ο
μεσαιωνικός ελληνικός τύπος προφανώς δεν προήλθε από το λατινoϊταλικό Livοnia.
(Δεν αποκλείεται ίσως ακόμα και κάποια παρετυμολογική επίδραση από το γνωστό
Λίβανος, παρά τη διαφορά του γραμματικού γένους.)
Για το ότι πράγματι δικαιούμαστε να εξιχνιάσουμε τους όψιμους βυζαντινούς τύπους των ονομάτων της Λιθουανίας και της Λιβονίας από τα γερμανικά, συνηγορεί όχι
λίγο πως τα τελευταία από τον 13ο αιώνα με την κυριαρχία του Τευτονικού Τάγματος
(στη Λιβονία ήδη από το 1237) έγιναν γρήγορα η κοινή γλώσσα των ανώτερων στρωμάτων της Εσθονίας, Λιβονίας και Κουρλάνδης (άλλου μέρους της μετέπειτα Λετονίας)8· υπενθυμίζω τους εκεί Γερμανούς ευπατρίδες και γενικά την ώς το 1939, χρονολογία της υποχρεωτικής της μετανάστευσης στη Γερμανία, γερμανική μειονότητα του
πληθυσμού, κυρίως στις παράλιες πόλεις oι οποίες παλιότερα όλες τους ήταν μέλη της
Χανσεατικής Ένωσης.
Άλλωστε τρία επιπλέον λεξιλογικά στοιχεία του μυθιστορήματός μας οδηγούν προς
την κεντρ(οανατολ)ική Ευρώπη:
1) Το άπαξ λεγόμενο σουκανία της – παλιότερης – παραλλαγής α (στ. 2308) «μακριά
φούστα της γυναικείας φορεσιάς χωρίς μανίκια» είναι σλαβικής προέλευσης (πολωνικά suknia = σερβοκροατικά suknja, τσέχικα sukně, παράγωγο από το κοινό
σλαβικό sukno «ύφασμα») και χαρακτηρίζεται ως «λατίνικον ρούχον».9 To «λατίνικον» προφανώς σημαίνει πάλι «δυτικό, των Ρωμαιοκαθολικών».
2) Το κύριο όνομα Βερδερίχος πιθανότατα προέρχεται – ως γνωστό – από το μεσαιωνικό γερμανικό Fr(i)ederich (σήμερα Friedrich) «Φρ(ε)ιδερίκος».10 Αναπάντεχο
είναι ιδίως το ηχηρό αρχικό σύμφωνό του, για την εξήγηση του οποίου υποθέτω σλαβική μεσολάβηση του ονόματος, επειδή στο φωνητικό σύστημα της παλαιοσλαβικής δεν υφίστατο [f] και αυτό σε δάνειες λέξεις αντικαταστάθηκε από

8
9

Βλ. π.χ. Kohl (1841:225-6).
Βλ. και Αγαπητός 2006:492, όπου ο συνάδελφος παράγει την ξενική λέξη από έναν μεσαιωνικό γαλλικό
τύπο suqenie, η γραφή του οποίου όμως - με q χωρίς ακόλουθο u - ξενίζει.
10 Ο Werner Voigt με πληροφορεί πως υπήρξε και αρχαίο άνω γερμανικό (althochdeutsches) βαφτιστικό
Berterich και σήμερα επώνυμο Werderich/Wert(e)rich στην Έση και τη Βαυαρία: Förstemann (1966),
στο λήμμα Beraht. Δεν νομίζω όμως πως το ένα ή το άλλο τόσο σπάνιο όνομα είναι πιθανό να πέρασε
ώς τα ελληνικά, ενώ το Fr(i)ederich είχε την αίγλη ονόματος αυτοκρατόρων. Αλλά, και αν το Werderich
ήταν το έτυμο, το -χ- του Βερδερίχος θα αποδείκνυε τη γερμανική προέλευσή του.
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άλλα χειλικά, ιδίως στα τσέχικα κανονικιά με το [b], πβ. π.χ. τα barva (έτσι και στα
ουκρανικά και τα σλοβένικα, καθώς και στα πολωνικά, όπου γράφεται barwa) <
Farbe11 «χρώμα, μπογιά», bažant < Fasan (μπορεί αυτή η λέξη να είναι δανεισμένη
και από άλλη γλώσσα) «φασιανός», biřmovati < firmen «παρέχω το Άγιο Χρίσμα»
κτό. Έτσι και το Φρ(ε)ιδερίκος στα σύγχρονα τσέχικα λέγεται Bedřich, με ανομοιωτική αποβολή του [r] της πρώτης συλλαβής. Ο τύπος Βερδερίχος (με [v] και [x])
απαντά αποκλειστικά στο Λίβιστρος και Ρ.12, και η διατήρηση του πρωτογενούς [x]
αποτελεί το επιχείρημά μου υπέρ – έμμεσης έστω – προέλευσης από τα μεσαιωνικά
γερμανικά και εναντίον της communis opinio για λατινορομανική μεσολάβηση
αυτού του τύπου. Το Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit αναγράφει
αποκλειστικά τύπους του ονόματος με Φρ- και -κ- ή -γ-, δηλαδή τύπους άμεσης
ιταλικής, βενετικής ή γαλλικής προέλευσης.
3) Αλλά και το όνομα του «ήρωα» Λίβιστρου κατά τη γνώμη μου είναι τευτονικής
καταγωγής: Εδώ βλέπω δύο δυνατότητες: Ή θα προέρχεται από το γερμ. lieb(e)ster, τον υπερθετικό του επιθέτου lieb «φίλος, αγαπημένος»13 – μ’ αυτή την εκδοχή
θα ταίριαζε το ότι το Livland καμιά φορά συνδέθηκε παρετυμολογικά επίσης με
το lieb (ιδιωματικά γερμ. liev, ολανδικά leev) ως „Liebesland“ (Χώρα Αγάπης, πβ.
Ερωτόκαστρον), ιδέα του φίλου νεοελληνιστή και απόφοιτου της αγγλικής φιλολογίας δρ. Werner Voigt που επιπλέον είναι και καλός γνώστης της ιστορίας των
τευτονικών γλωσσών. Tη δεύτερη δυνατότητα την βρήκε εξ ολοκλήρου ο ίδιος:
προέλευση από το Li(e)bestro/Lievestro, σπάνιο επώνυμο σήμερα στη Θουριγγία14,
σχετικά συχνότερο στις Κάτω Χώρες15, παλιότερα όμως βαφτιστικό, του οποίου το
δεύτερο συστατικό αποτελεί το ολανδικό -trο(uw) ή το ιδιωματικό γερμανικό -tro
«πιστός», αντίστοιχο του κοινού γερμ. treu. Οπωσδήποτε πάντως το ομοιόαρκτο
ανάμεσα στο Λίβιστρος και το όνομα της χώρας του, το Λίβανδρος, ήταν σκόπιμο
εκμέρους του συγγραφέα, όπως επίσης η τρισυλλαβία των δυο ονομάτων και το
11 Πβ. και Hill χ.χ., σ. 1743.
12 Η πλειονότητα των χφφ της διασκευής α και το χφ V έχoυν τακτικότατα βερδερίχ-, μόνο το Ρ αποκλειστικά βενδερίχ- (ίσως το -νδ- να αποδίδει το ξένο [d]: *Βερdερίχ-, με ανομοιωτική αποβολή του [r] της
πρώτης συλλαβής > *Βεdερίχ-, πβ. π.χ. το συχνό κώνδικας < αιτ. codicem). Σπανιότατος στο Λίβιστρος
είναι ο τύπος βερδερούχ- (μόνο στους στ. Ν 2412 και 3522, καθώς και S 2409).
13	O W. Voigt εντόπισε 60 σύγχρονες περιπτώσεις του επωνύμου Liebst(er) στη Γερμανία, κυρίως Βαυαρία και Έση.- Πβ. και αρχ. και νέα ελληνικά ονόματα του τύπου Αγαπητός (βαφτιστικό και επώνυμο),
Αγάπη, Φιλούμενος/ένη, Φιλήτας, Έρασμος/ία, Ερωφίλη, λατ. Amandus/a, γαλλ. Aimé(e) κτό.
14 Ένα άτομο ονόματι Georg Liebstroh (χωρίς το δεύτερο -e-) υπάρχει στο Sonneberg της Θουριγγίας:
http://adressbuch-landsberg.de/nzsonneb/schulmeister.html.
15 https://www.sas.com/.../Lievestroe-SAS-bundelen-... Ο W. Voigt βρήκε το Lievestro μεταξύ άλλων και
για 3 ή 4 άτομα στον τηλεφωνικό κατάλογο του Apeldoorn.
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ληκτικό τους -ρος.16 (Yπάρχει και σπάνιο ιταλικό, μάλλον παροξύτονο, επώνυμο
Lifestro.)
Δεν ξέρουμε δυστυχώς, γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποίησε δύο ονόματα βαλτικών
χωρών και τις μετέθεσε κάπου στην Ανατολή – μήπως αυτή η γεωγραφική περιοχή
τού φάνηκε πιο κατάλληλη για την παραμυθένια υπόθεσή του; Ίσως να μην είναι και
σύμπτωση πως το όνομα της γειτονικής προς τη Λιθουανία Πρωσίας στα όψιμα μεσαιωνικά ελληνικά είχε (και) τη μορφή Πουρσία (στον Κανανό Λάσκαρη17), της οποίας
μόνο το πρώτο φωνήεν διέφερε από το πασίγνωστο Περσία. Εάν λοιπόν ο ποιητής
του Λίβιστρου ήξερε τον τύπο Πουρσία, δεν θα του ήταν και τόσο προβληματικό να
μεταθέσει τις δυο βαλτικές χώρες κοντά στην Περσία.
Επανερχόμαστε στη διεύρυνση του γεωγραφικού ορίζοντα: Πιθανόν οι περιοχές στα
ανατολικά της Βαλτικής να ήταν άγνωστες στους Βυζαντινούς ώς τον 13ο αιώνα, οπότε
άρχισαν με τον εκχριστιανισμό τους να μπαίνουν στα πλαίσια του πολιτισμένου κόσμου:
Η Λιβονία, ενσωματωμένη σταδιακά ώς τα 1237 στην επικράτεια του Τευτονικού
Τάγματος, είχε προσχωρήσει ήδη πριν στον καθολικισμό, ενώ η Λιθουανία παρέμεινε
ακόμα ειδωλολατρική πάνω από έναν αιώνα: Από τα 1340 περίπου τόσο η Μόσχα
όσο και η Ρώμη προσπάθησαν βέβαια να την προσηλυτίσουν, η τελική έκβαση αυτής
της άμιλλας όμως προήλθε – υπέρ του παπικού δόγματος – από τον μέγα δούκα της
Jag(i)ełło, όταν το 1386 βαφτίστηκε καθολικά, κάλεσε πολωνούς ιεραπόστολους στη
χώρα του, παντρεύτηκε την κληρονόμο του πολωνικού θρόνου Εδβίγη (Jadwiga) και
κηρύχτηκε βασιλιάς της ενωμένης Πολωνίας και Λιθουανίας που ακόμη επί του ιδίου
έμελλε να εξελιχτεί σε μεγάλη δύναμη. Το αργότερο τότε και η Λιθουανία πρέπει να
έγινε γνωστή στο Βυζάντιο. (Δεν γνωρίζω, μήπως κατ’ εκείνη την εποχή αναπτύχθηκαν και εμπορικές σχέσεις του με τις χώρες της Βαλτικής ή αν τυχόν κατέβηκαν από
εκεί μισθοφόροι στην Κωνσταντινούπολη.)

16 Μια άλλη έντονη φωνητική ομοιότητα υπάρχει ανάμεσα στα Κλιτοβών και Λιταβίων (χώρα)· ο γραφέας του Ν πλησίασε ακόμα περισσότερο αυτά τα δυο ονόματα: στους στ. 2755 και 4395 έγραψε
«της κλιτοβίας τα μέρη» για το «της Λιταβίας το κάστρον» των άλλων χφφ της παραλλαγής α.- Στην
Επιδημία Μάζαρι εν Άδου (Mazaris’ Journey to Hades, edd. Barry/Share/Smithies/Westerink [Seminar
Classics 609, Arethusa Monographs], State University of New York at Buffalo 1975) 38 αναφέρεται για
την Κ/πολη του 1414 κάποιος γιατρός ονόματι Λίβιστρος (“latin name” κατά τους εκδότες), βλ. και
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, τεύχος 6 (Βιένη 1983), αρ. 14891.
17 Σπ. Λάμπρος, «Κανανός Λάσκαρις και Βασίλειος Βατάτζης, δύο Έλληνες περιηγηταί του ΙΕ΄ και ΙΗ΄ αιώνος», Παρνασσός ΣΤ΄ (Ιούλ./Αύγ. 1881), διπλό τεύχ. 7-8, 706 και 707: «η επαρχία της Πουρσίας». Εκεί
το χφ τη μία φορά έχει λιβανία (ο Λάμπρος «διόρθωσε»: Λιβονία) που αφήνει να σκεφτούμε επίδραση
του Λίβανος.
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Αν τα προηγούμενα είναι βάσιμα, κερδίζουμε και κάποια ένδειξη για την εποχή της
συγγραφής του Λίβιστρου: Πιθανότερος από τον 13ο αιώνα λόγω της αναφοράς στη
Λιθουανία φαίνεται ο 14ος, μετά το 1340. (Άλλωστε, αν το μυθιστόρημα είχε γραφεί στη Νίκαια των Λασκαριδών18, δεν θα περιμέναμε κάποια αντιλατινική τάση του;)
Εφόσον μπορούμε πια να θεωρήσουμε βέβαιο πως το Καλλίμαχος και Χρυσορρόη
προέρχεται από το χέρι του πρίγκιπα Ανδρόνικου19, γράφτηκε δηλ. ανάμεσα στα 1310
και 1340, πρέπει να πούμε πως το Λίβιστρος πιθανόν να είναι έργο λίγο μεταγενέστερο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουμε την απαισιόδοξη γνώμη
του Hans-Georg Beck ότι πιθανόν δεν θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί η χρονολογική ακολουθία των τριών δημωδών μυθιστορημάτων της παλαιολόγειας εποχής.20
Ας τελειώσουμε με μίαν ακόμη παρατήρηση για τα κύρια ονόματα: Ήδη η επιμελήτρια Lambert σημείωσε21 πως τα γυναικεία ονόματα του μυθιστορήματος, τα Ροδάμνη,
Μυρτάνη και Μελανθία, ανήκουν στον κύκλο των ανθέων, και μπορούμε να προσθέσουμε ότι και το όνομα του «ευνουχόπουλου» – και γι’ αυτό ελάχιστα ανδρικού –
Βέτανος πιθανόν να σχετίζεται με ένα φυτωνύμιο, το μεσαιωνικό ελληνικό βέττανον
«παντζάρι, γογγύλι, σέσκουλο».22 (Για το Βρέτανος της μεταγενέστερης παραλλαγής
του χφ V23 ο νους μας καλύτερα να μην πάει στο νεότερο και λόγιο Βρε(τ)τανός24 – το
-ρ- θα οφείλεται σε κάποια παρετυμολογία, μήπως με το βρετός; [To χφ Ν της παραλλαγής α έχει Βέλτανος, ίσως από εσφαλμένη ανάγνωση του -ττ-, ενώ στο χφ Ε ο
ευνούχος παραμένει ανώνυμος.])25
Διαπιστώσαμε λοιπόν πως – σε αντίθεση προς τα άλλα δημώδη ερωτικά μυθιστορήματα της παλαιολόγειας εποχής – στο Λίβιστρος και Ροδάμνη τα ξενικά ονόματα
χωρών και κύρια να μην προέρχονται από τη λατινορομανική σφαίρα, αλλά – έστω
έμμεσα – από την τευτονική (και άμεσα μάλλον από τη σλαβική).
18 Έτσι κατά τον Αγαπητό (2006:51-52). Στην υποσημείωσή του υπ’ αρ. 35 αφήνει όμως πάλι ανοιχτή και
τη δυνατότητα το μυθιστόρημα να γράφτηκε κατά τον 14ο αιώνα. Για τον 13ο αι. είχε εκφραστεί ήδη
παλιότερα, Αγαπητός (1993:101-117).
19 Βλ. Henrich (2012:77-84).
20 Beck (1971:129).
21	Lambert (1935:47).
22 Trapp κ.ά. (1996:276).
23	Lendari (2007:352).
24 Τrapp κ.ά. (1985: αρ. 16912) (λήμμα Μαριάγγελος) απορρίπτουν ακόμα και για το εκεί οξύτονο
πατριδωνυμικό Βρετανός κάθε σχέση με το Βρετανία ή το Βρετάνη και υποθέτουν προέλευση από
τοπωνύμιο της Ιταλίας.
25 Λιγότερο πιθανή μού φαίνεται μια προέλευση του Βέτανος από το νοτιοσλαβικό (ιδίως βουλγάρικο) κύριο όνομα Cvetan, γιατί θα έπρεπε να υποθέσουμε πολύπλοκη φωνητική διαδικασία: *Τσβ- > *Σβ- > Β-.
Άλλωστε, καθώς φαίνεται, η απλοποίηση [zv]- > [v]- λαμβάνει χώρα κυρίως σε προσηγορικά από συνεκφορά με προηγούμενο τύπο άρθρου σε -ς, κάτι που δεν είναι πιθανό να γίνεται σχετικά με κύριο όνομα.
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Περίληψη
Με πλαίσιο τις σημαντικές ομοιότητες μεταξύ νεοελληνικής και ιαπωνικής κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia) το παρόν άρθρο προσπαθεί αφενός να οριοθετήσει την έννοια και το
φαινόμενος της «μείξης των διγλωσσικών ποικιλιών», αφετέρου να περιγράψει επιλεκτικά
και συγκριτικά το εν λόγω φαινόμενο. Κοινό παρονομαστή αποτελεί μεταξύ άλλων η συστημική «μεταβλητότητα» των διγλωσσικών ποικιλιών και η δυνατότητα «μετατροπής» γλωσσικών μονάδων από την υψηλή (Υ) στη χαμηλή (Χ) ποικιλία. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές
«στρατηγικές» σε νέα ελληνικά (Δ. Καταρτζής) και ιαπωνικά, κοινά σημεία και η αποφασιστική συμβολή που φαίνεται να είχε η «μείξη των διγλωσσικών ποικιλιών» στην άρση της
διγλωσσίας στις δύο γλωσσικές κοινότητες.
Schlüsselwörter: Sprachvergleich zwischen Neugriechisch und Japanisch, Diglossie, Interferenz
zwischen den diglossischen Varietäten, D. Katartzis, Transformation H > L , Aufhebung der
Diglossie

1

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Kolleginnen/Kollegen des Fachbereichs für
Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie bei
der Kollegin Dr. Anastasia Tzilinis (Ludwig-Maximilians-Universität München) für ihre hilfreichen
Kommentare.
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