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λευταίων Μαϊορδόμων και τών πρώτων Καρολιδών; Ή διαπίστωσις πάν
των τούτων, όφειλομένη εις την αληθή επιστημονικήν υπεροχήν τοΰ κ. 
Brehier, σπουδαίως περικόπτει τάς εις βάρος τής ελληνικής Χριστιανι
κής ’Ανατολής προκαταλήψεις τών μελετητών και κριτών τοΰ ιστορικού 
αυτής παρελθόντος.

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤ0Π0ΥΛ02

Σοφοκλέους Άβρ. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου, ’Ή σημειογραφική φι
άλη Τρεβελλίον Πωλλίωνος. Πανηγυρικός τόμος τής 'Εκατονταετη
ρίδας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Β’. π. 457-463. Έν Άϋήναις 
1938.

’Em Διοκλητιανοΰ και Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου ήκμαζεν ό Τρε- 
βέλλιος Πωλλίων είς τών εξ συγγραφέων τής liistoria Augusta, γρά- 
ψας, πλήν άλλων, καί τούς βίους τών ύπ’ αύτοΰ κληθέντων Τριάκοντα 
τυράννων, ήτοι τών 28 ρωμαίων διοικητών (258 - 268 μ. X.), Ζηνοβίας 
τής Παλμύρας καί τής Βικτωρίας. Ούτος όμιλών περί τοΰ Κουϊήτου, υίοΰ 
τοΰ Μακριανοΰ, αναφέρει ότι ή οικογένεια αύτοΰ κατείχε φιάλην ήλεκ- 
τρίνην φέρουσαν πέριξ signis brevibus et minutulis δλην τήν ιστορίαν 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό Γάλλος εκδότης τοΰ Τρεβελλίου Πωλλίω
νος μεταφράζει τάς τέσσαρας Λατινικάς λέξεις άποδίδων είς αύτάς τήν 
σημασίαν «μικρών αναγλύφων», ή τοιαύτη δ’ εκδοχή έπεκράτησε μέχρι 
τοΰδε. Άλλ’ όπως άποδεικνύει ό κ. Θεόδοτος έν τή μελέτη ταύτη, ή λέ- 
ξις signum αποδίδει Λατινιστί, όπως καί ή λέξις nota, έν πρώτοις τήν 
σημασίαν τοΰ 'Ελληνικού σημεϊον, ήτοι τοΰ ολίγον κατ’ ολίγον τεχνικού 
καταστάντος όρου τής σημειογραφικής έπιστήμης. Τής λέξεως σημεϊον 
έν τή έννοια ταύτη χρήσιν ποιείται ό Κικέρων, ότι δέ παρ’ αύτφ τε καί 
Διογένει τφ Λαερτίφ, έν λέξει νττοσημειωσάμενος, περί σημειογραφίας ό 
λόγος, ύποστηρίζουσι γερμανοί σοφοί, αναφαίνεται δ’ ή λέξις σημεϊον υπό 
τήν έννοιαν ταύτην καί άραβιστί, όπως άπέδειξεν ό κ. Θ.

Λατινιστί έπεκράτησε μάλλον ή λέξις nota προς άπόδοσιν τοΰ ση
μείου, άλλ’ ήδη δ 'Ιερώνυμος έν τή έννοίφ τής σημειογραφίας μεταχειρί
ζεται τήν λέξιν signum. Έλλληνιστί οι τήν «τέχνην τών σημείων» 
άσκοΰντες εκαλούντο από μέν τοΰ 150 π. X. «όξυγράφοι», είτα δέ «υπο
γράφεις» καί «νοτάριοι», λατινιστί δέ notarii, actuarii, exceptores, me
moranda, έως ού έπεκράτησαν αί λέξεις nota καί notarii.Oi Άττικισταί 
έξοβελίζουσι τάς μονολεκτικός ταύτας 'Ελληνικός ονομασίας γράφοντες 
άντ’ αυτών διά σημείων είς τάχος ή ταχέως γράφειν.
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Signurn σημαίνει βεβαίως καί άνάγλυφον εικόνα, πλήν ή διά τοιού- 
των εικονιδίων άναπαράστασις. όλης τής ιστορίας τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου είναι αδύνατος, έχαράχθη δ’_αυτή επί τής φιάλης δια σημειογρα
φικών σημείων, των έν Ριόμη υπό Τήρωνος διαδοθέντων, ως μαρτυροΰ- 
σιν αυταί αυται αί λέξεις τοϋ Τρεβελλίου Πωλλίωνος signis brevibus et 
minutulis, αί άποδίδουσαι, όπως δρθώς υποδεικνύει ό κ. Θ., τάς τοΰ 
Πλουτάρχου «έν μικροις καί βραχέσι τύποις».

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Έμμ. Γ. Βαμβονδάκη, Συμβολή εις την σπουδήν της παρααημαντικης 
των Βυζαντινών Μουσικών, τύμ. Α', μέρος γενικόν σ. 126 μετά 18 
πινάκων, Σάμος 1938.

Μεταξύ των νέων επιστημών, δσαι άνεφάνησαν καί έπεβλήθησαν 
επί τών ημερών μας, είναι καί ή Βυζαντινή μουσική παλαιογραφία, νεω- 
τάτη επιστήμη ραγδαίως εξελιχθεϊσα κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, 
αί μεγάλαι πρόοδοι τής οποίας προκαλοϋν την στιγμήν αυτήν εΰλόγως την 
προσοχήν καί τό ενδιαφέρον ολοκλήρου τοϋ επιστημονικού καί καλλιτε
χνικού κόσμου. Κύριος σκοπός τής Β. Μ. Παλαιογραφίας είναι ή λύσις 
τοΰ προβλήματος τής άναγνώσεως τών κωδίκοιν τής προ τής άλώσεως 
Βυζαντινής Μουσικής.

Τήν ανάγκην τής λύσεως τοϋ προβλήματος τούτου άντελήφθησαν 
προ πολλών ετών οί άσχοληθέντες με τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής Μου
σικής Ευρωπαίοι Μουσικολόγοι καί ομογενείς λόγιοι, δσοι έπεδόθησαν 
εις τήν διευκρίνισιν καί μελέτην τής εν τή Εκκλησία ’Εθνικής ήμών μου
σικής. Πολλαί κατά τό μάλλον ή ήττον ευφυείς είκασίαι, ώς παρετηρήθη 
έπροτάθησαν, άλλ’ αυται ούτε προς άλλήλας συνεφώνουν, ούτε επί ιστο
ρικών ενδείξεων έστηρίζοντο. Ό πολύς W. Christ, καθηγητής τής 
Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας έν τφ ΙΙανεπιστημίω τοΰ Μονάχου, 
πραγματευόμενος περί τοΰ ζητήματρς τούτου τφ 1870, γράφει: «Άλλ’ 
ού'τε τό άναγκαιότατον υλικόν περί τοιαύτης ιστορίας τής ίεράς Ελληνι
κής μουσικής συνελέγη μέχρι τοΰδε καί διά τοΰ τύπου προσιτού εγένετο 
τοίς έρευνηταΐς...» καί αλλαχού ό αυτός εύλόγως παρατηρεί, δτι «σήμερον 
δτε μεγάλη καταβάλλεται σπουδή περί τάς τέχνας καί έπιστήμας, ή ιστο
ρία τής ίεράς'Ελληνικής μουσικής είναι δλως ήμελημένη, ουδέ έφρόντισέ 
τις ποτέ, ινα έκδοόση διά τοΰ τύπου έ'στω καί τάς στοιχειωδεστάτας τών 
κειμένων πηγών», εκφράζει όμως τήν ελπίδα, «δτι οί "Ελληνες θά θεω-
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