
περὶ μεθόδων τὴν παλαιὰν Ἑλληνικὴν γλῶτταν μανθάνειν
τὸν τρόπον τῶν ἐπικαλουμένων Βυζαντινῶν



θαυμάζοντας μὲν τί ποτέ ἐστι τὰ

ἀληθῆ καὶ πῶς δυνάμεθα αὐτὰ

εἰδέναι δεῖ ἡμᾶς ἀεὶ ἐξ ἀνάγκης

τρέπεσθαι πρὸς τὰς πηγὰς τὰς

παλαιάς, ὅτι δὲ μάλιστα πρὸς

τοὺς Ἑλληνας.

b. Περὶ δὲ τοῦ μανθάνειν ἑτέραν 

δὴ γλῶτταν καὶ συνεβάλοντό

τινα τρόπον οἱ πάλαι Ἕλληνες

εἰς τὴν ἐπιστήμην λέγοντές τι

ὑγιές; λυσιτελεῖ δὲ ἡμῖν τούτου

στοχαζομένοις καὶ ἐκεῖσε κατ' 

ἀρχὰς ἀποβλέπειν;

a. Πολλοῖς μὲν πράγμασι

ἐπρώτευον οἱ πάλλαι

Ἕλληνες....
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Ross, Shawn A. "Barbarophonos:

Language and Panhellenism in

the Iliad." Classical Philology

100, no. 4 (2005): 299-316.



 Κεῖνται μέντοι ἐκεῖ καὶ ἐκεῖ

λέξεις ξέναι, οἷον δέλτος, βυσσός, 

σίνδων, κάμελος καὶ κινάμωμον.

 Ὅμως δὲ δῆλος γίγνεται οὐ

γιγνώσκων Περσιστὶ (1.139) οὔτε

Αἰγυπτιστί (2, 156, 6 )

 Παράδειγμα ἕν πάνυ γελοῖον

τοῦ ἐπικαλουμένου ἐν τῷ 2. 2-3.

Harrison, Thomas.

"Herodotus' conception of foreign

languages." Histos. 1998 ; Vol. 2.



 ὀνομαστὸς ἀνὴρ ἀθηναῖος τε πολιτικός καὶ

στρατηγός.

 Καθάπερ παραδέδοται, ἔμαθε Περσιστὶ λέγειν, πῶς δὲ

μόνον οἱ θεοὶ ἴσασιν.

Παρὰμὲν τῷ Κορνηλίῳ Νέπωτι (Them. 10.1)

Παρὰ δὲ τῷ Διοδωρῷ τῷ Σικελιώτῃ (11.56-7)

Παρὰ δὲ τῷ Κοϊντιλιανῷ (11.2.50)

Παρὰ δὲ τῷ Βαλερίῳ Μαξίμῳ (8.7 ext 15)

Παρὰ δὲ τῷ Πλουτάρχῷ, Θεμιστοκλέους

Ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς Θεμιστοκλέους

Gera, Deborah Levine. "Themistocles' Persian Tapestry."

The Classical Quarterly 57, no. 2 (2007): 445-57.
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 ὁ πρῶτος τὰ γένη τῶν ὀνοματων· ἄρρενα καὶ

θήλεα καὶσκευή. (Arist. Rhet. 1407 b 6–9)

 διεῖλε τὸν λόγον εἰς τέτταρα· εὐχωλὴν, εῤώτησιν,

ἀπόκρισιν, ἐντολήν. (DL 9.53–54)

 μέρη χρόνου διώρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο.

(DL 9.52)

Rademaker, Adriaan. "The Most Correct

Account: Protagoras on Language".

In Protagoras of Abdera: The Man, His

Measure, (Leiden, The Netherlands: Brill, 2013)



Παρὰ μὲν τῷ Πλάτωνι

ἐν τῷ διαλόγῳ Κρατύλος ἐπιγραφομένῳ

ὁ λόγος ἐστὶ περὶ τῆς ὀρθότητος τῶν

ὀνομάτων, πότερον μὲν φύσει ἢ νόμῳ

ὀρθῶς ὀνομάζονται τὰ ὄντα, πότερον δὲ

ἀληθῶς ἔξεστι εἰδέναι τὰ ὄντα διὰ τῶν

ὀνομάτων.

ἐν μὲν τοῖς βιβλίοις περὶ τῆς λογικῆς

τέχνης προβάλλεται, ὡς ἐν κεφαλαίῳ

εἰπεῖν, ὅπως διάκεινται τὰ μεταφυσικὰ

πράγματα πρὸς τὴν συμπλοκὴν τῶν

ῥημάτων τοῖς ὀνόμασι (τουτέστι πρὸς

τὴν σύνταξιν), ἐν δὲ τῇ ῥητορικῇ ἢ ἐν τῇ

ποιητικῇ ὁ λόγος ὁ τῇ γλώττῃ

προσήκων μᾶλλόν ἐστι περὶ τῆς λέξεως

(τούτεστι περὶ τῶν τρόπων τοῦ λέγειν).

Παρὰ δὲ τῷ Ἀριστοτέλει



• Ἑρμενεύματα Ψευδοδοσιθέανα

• Παπύρους μαθητριῶν τε καὶ μαθητῶν ἐν τῷ Αἰγύπτῳ.

• Τοὺς στωίκους, ὥσπερ τὸν Χρύσιππον τὸν Σολέα.

• Ἄλλους γραμματικούς, ὧν Διονύσιονς ὁ Θρᾷξ ὁ εὐδοξότατος





 θυγάτηρ τῶν βασιλέων Ἀλεξίου καὶΕἰρήνης.

 διὰ οὖν τῆσδε Ἀλεξιάδος βούλεται τὰς πράξεις

ἀφηγήσασθαι τοῦ αὐτῆς πατρὸς οὐκ ἀξίας σιγῇ

παραδοθῆναι, ὅσας τε τῶν σκήπτρων ἐπειλημμένος

κατεπράξατο καὶ ὅσας πρὸ τοῦ διαδήματος ἔδρασεν

ἑτέροις βασιλεῦσιν ὑπηρετούμενος.

 τὸ Ἑλληνίζειν εἰς ἄκρον ἐσπούδασε καὶ ῥητορικῆς οὐκἀμε

λετήτως εἶχε καὶ τὰς Ἀριστοτελικας τέχνας εὖ ἀνέγνω τε

καὶ τοὺς Πλάτωνος διαλόγους.

Anna Komnene and Diether Roderick Reinsch (Ed.).

2018. Alexias. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen

versehen von Diether Roderich Reinsch. Berlin, Boston: De

Gruyter.



ἀλλὰ ταῦτα μέν τὰ τεμένη καὶ ἱερὰ φροντιστήρια εἰσιόντι σοι κατὰ λαιὰν

ἀπαντήσειε· κατὰ δὲ τὴν δεξιὰν τοῦ μεγάλου τεμένους παιδευτήριον ἕστηκε

τῶν γραμματικῶν παισὶν ὀρφανοῖς ἐκ παντοδαποῦ γένους συνειλεγμένοις,

ἐν ᾧ παιδευτής τις προκάθηται καὶ παῖδες περὶ αὐτὸν ἑστᾶσιν, οἱ μὲν περὶ

ἐρωτήσεις ἐπτοημένοι γραμματικάς, οἱ δὲ ξυγγραφεῖς τῶν λεγομένων

σχεδῶν. καὶ ἐστὶν ἰδεῖν καὶ Λατῖνον ἐνταῦθα παιδοτριβούμενον καὶ Σκύθην

ἑλληνίζοντα καὶ Ῥωμαῖον τὰ τῶν Ἑλλήνων συγγράμματα μεταχειριζόμενον

καὶ τὸν ἀγράμματον Ἕλληνα ὀρθῶς ἑλληνίζοντα. τοιαῦτα καὶ περὶ τὴν

λογικὴν παίδευσιν τὰ τοῦ Ἀλεξίου σπουδάσματα. τοῦ δὲ σχέδους ἡ τέχνη

εὕρημα τῶν νεωτέρωνἐστί καὶ τῆς ἐφ’ ἡμῶν γενεᾶς. {…}



ἀλλὰ νῦν οὐδ’ ἐν δευτέρῳ λόγῳ τὰ περὶ τούτων τῶν μετεώρων καὶ

ποιητῶν καὶ αὐτῶν συγγραφέων καὶ τῆς ἀπὸ τούτων ἐμπειρίας· πεττεία

δὲ τὸ σπούδασμα καὶ ἄλλά τα ἔργα ἀθέμιτα. ταῦτα δὲ λέγω ἀχθομένη

διὰ τὴν παντελῆ τῆς ἐγκυκλίου παιδεύσεως ἀμέλειαν. τοῦτο γάρ μου

τὴν ψυχὴν ἀναφλέγει, ὅτι πολὺ περὶ ταὐτὰ ἐνδιατέτριφα, κἄν, ἐπειδὰν

ἀπήλλαγμαι τῆς παιδαριώδους τούτων σχολῆς καὶ εἰς ῥητορικὴν

παρήγγειλα καὶ φιλοσοφίας ἡψάμην καὶ μεταξὺ τῶν ἐπιστημῶν πρὸς

ποιητὰς τε καὶ ξυγγραφεῖς ἤιξα καὶ τῆς γλώττης τοὺς ὄχθους ἐκεῖθεν

ἐξωμαλισάμην, εἶτα ῥητορικῆς ἐπαρηγούσης ἐμοὶ κατέγνων τῆς τοῦ

πολυπλόκου τῆς σχεδογραφίας πλοκῆς.



Παράδειγμα ἀνωνυμον παρὰ τῷ
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Παράδειγμα τοῦMανουὴλ

Μοσχοπούλου.
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 Ἀμφισβητεῖται· ὁ μὲν γὰρ Malcolm 
Heath λέγει ὅτι ἤκμασε ἐν τῷ πέμπτῳ
αἰῶνι, οἱ δὲ λέγουσι ἐν τῷ πρώτῳ μ. Χ.

Kennedy, George Alexander. 2003.
Progymnasmata: Greek textbooks of
prose composition and rhetoric. Atlanta,
GA: Society of Biblical Literature.

Malcolm Heath. 2006. "Theon and the
History of the Progymnasmata". Greek,
Roman, and Byzantine Studies. 43 (2):
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 Τὸ δε μέγιστόν· τοαῖυτα τὰ μελετήματα 
ἐσπουδάσθησαν διὰ τοῦ μέσου αἰῶνος
μέχρι τοῦ καθ ἡμᾶς χρόνου πρὸς τὸ
μανθάνειν τὸν εὖ τρόπον τῆς λέξεως.



Τὰ ἐγκύκλια 
μαθήματα

Ἀνάγνωσις

Ἀκρόασις

Παράφρασις

μετάθεσις

πρόθεσις

ἀφαίρεσις

συνωνυμία



Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ τεμένη καὶ ἱερὰ φροντιστήρια εἰσιόντι

σοι κατὰ λαιὰν ἀπαντήσειε.

Ἀλλὰ εἰσιόντι μέν σοι ἀπαντήσειε κατὰ λαιὰν ταῦτα τὰ τεμ

ένη καὶ ἱερά φροντιστήρια.



κατὰ δὲ τὴν δεξιὰν τοῦ μεγάλου τεμένους παιδευτήριον

ἕστηκε τῶν γραμματικῶν παισὶν ὀρφανοῖς ἐκ παντοδαπο

ῦ γένους συνειλεγμένοις.

Κατὰ δὲ τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ μεγάλου τεμένους,

ὃ ἐκέλευσε οἰκοδομῆσαι ὁ

πατήρ μου, κάλλιστον παιδευτήριον ἕστηκε τῶν γραμματικῶ

ν τεχνῶν παισὶν διὰ τοῦ πολέμου ὀρφανοῖς ἐκ παντοδαποῦ γέ

νους καὶ ἀπὸ πάντων χωρίων συνειλεγμένοις.



ἀλλὰ νῦν οὐδ’ ἐν δευτέρῳ λόγῳ τὰ περὶ τούτων τῶν

μετεώρων καὶ ποιητῶν καὶ αὐτῶν συγγραφέων καὶ τῆς

ἀπὸ τούτων ἀμπειρίας.

ἀλλὰ νῦν οὐδ’ ἐν δευτέρῳ λόγῳ τὰ περὶ τῶν μετεώρων πο

ιητῶν καὶ συγγραφέων.



πεττεία δὲ τὸ σπούδασμα καὶ ἄλλά τα ἔργα ἀθέμιτα.

ταῦτα δὲ λέγω ἀχθομένη διὰ τὴν παντελῆ τῆς ἐγκυκλίου

παιδεύσεως ἀμέλειαν. τοῦτο γάρ μου τὴν ψυχὴν ἀναφλέγ

ει ὅτι πολὺ περὶ ταὐτὰ ἐνδιατέτριφα.

Τοῦτο δὲ τὸ μελέτημα καὶ ἄλλα
πονήματα ἀνόσια ἐστι παιγνίδιον τεχνικόν. ταῦτα δὲ λέγω
ὀργιζομένη τῇ ὁλοκλήρῳ πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς παιδεύσε

ως ὀλιγωρίᾳ, τούτῳ γὰρ μαίνομαι, ὅτι πολὺν χρόνον περὶ
τὰ αὐτὰ μελετήματαἀνήλοκα.



 Ἐπεὶ παρὰ τοῖς πάλαι Ἕλλησί οὐκ ἐστι ἀκριβῶς τέχνη μανθάνειν ἑτέραν

γλῶτταν οὐδὲ αὐτὴν τὴν Ἑλληνικήν, μᾶλλον λυσιτελεῖ τῷ βουλομένῳ

πορεύσθαι τὴν ὁδὸν εἰς τὸ εὖ ἑλληνίζειν τὸ πρῶτον ἀποβλέπειν εἰς τὰς τέχνας

τῶν καθ ἡμᾶς καλουμένους βυζαντιούς.

 Εἴχον γὰρ δύο τέχνας μανθάνειν τὴν παλαιὰν Ἑλληνικήν, τὴν μεν τῆς σχέδου,

τὴν δὲ τῆς ἐγκυκλίου παιδεύσεως. Ἡ μὲν πολλάκις καλεῖται τὸ νῦν γε ἡ

Προυσιανικὴ μέθοδος, ἡ δὲ ἑτέρα ὁμοιότερά ἐστι τῆ φύσει μεθόδῳ. Ἐστι γὰρ

τέχνη ἡ μιμεῖται τοὺς πάλαι συγγραφέας διὰ τῆς ἀναγνώσεως, τῆς ἀκροάσεως

καὶ τῆς παραφράσεως. Τούτέστι διὰ τῶν ἀναγγαίων ἕξεων αἷς χρώμεθα ἀεὶ

μανθάνοντες ἡντιναοῦν γλῶτταν.


