
Βιβλιοκρισία,

τών Νορμανδών καί τής απειλητικής προελάσεως των Τούρκων εν Μ.Ά- 
σίςι, ό Ψελλός παρά τούς πόδας τού θρόνου, μέ την Γραμματικήν καί 
την Μετρικήν υπό μάλης, μέ αναμφισβήτητου επιρροήν επί πολλούς των 
είρημένων αύτοκρατόρων ανδρεικέλων, δεν κατώρθωσε νά έξέλθη πέραν 
των στενών αντιλήψεων τοΰ προσωπικού συμφέροντος, τό όποιον εξυπη
ρέτησε μέ ταπεινόν εγωισμόν καί φιλαυτίαν. Μέ τοιοΰτους πολιτικούς 
συμβούλους δέν δημιουργοϋνται πάντως ούτε Νουμάς ού'τε Αύγουστος 
ούτε Κάρολος Μέγας, αλλά μόνον Κωνσταντίνοι, Δοΰκαι καί Μιχαήλ ΙΙα- 
ραπινάκιοι.

ΑΔ. Ν, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

SO f.

Constantin VII Porphyrogenete. Le livre des ceremonies. Tome II livre
I.—Chapitres 47 {38)—92 (83). Texte etobli et traduit par A l- 
b ert Vogt, docteur es lettres, professeur honor air e de V Uni - 
versite de Fribourg (Suisse) p. 193-\-XI. Paris 1939.

Constantin Porphyrogenete. Le livre des ceremonies tome II, Commen- 
taire livre IChapitre 47 (38)—92 (83) par Albert Vogt, 
docteur es lettres, professeur honoraire a T Universite de Fri
bourg (Suisse) [Άμφότεροι oi τόμοι εν τι] σειρά της Collection by- 
zantine pub lie e sous le patronage de T Association Guillaume 
Bade'].

Ό πατήρ Vogt συνεχίζων τήν λίαν αξιέπαινου προσπάθειαν του, νά 
διαφώτιση δήλα δή τό τόσον σπουδαΐον κείμενον περί τής βασιλείου τά- 
ξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, κατάιρθωσε, παρά τάς δυσ- 
χερείας τών καιρών, νά μάς προσφέρη τούς δύο ανωτέρω τόμους άποτε- 
λοΰντας συνέχειαν τών κατά τό 1935 εκδοθέντων άλλων δύο.

Έκ τών τόμων τούτων, ό μέν πρώτος περιέχει τά από τοΰ 48ου— 
92ου κεφάλαια τοΰ πρώτου βιβλίου (κατά τήν έ'κδοσιν Βόννης τά από 
τοΰ 39ου—83ου ) τής βασιλείου τάξεως μετά Γαλλικής μεταφράσεως, ό 
δέ δεύτερος τά εις τά κεφάλαια ταΰτα σχόλια.

Τό κείμενον τοΰ Πορφυρογέννητου μάς παρεδόθη δι’ ενός, δυστυχώς, 
κωδικός, διά τούτο ή διόρθοισις αυτού καθίσταται δυσχερής, τό πράγμα 
δ' αποβαίνει δυσχερέστερου, δταν τις δέν έχη προ οφθαλμών καί φωτο
γραφικόν αύτοΰ άντίτυπον.
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308 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

'Οπωσδήποτε, έπιθυμών νά συμβάλω εις την διευκρίνιση» ωρισμένο)ν 
σημείων αυτού καί την άποσαφήνισιν ένίθ)ν έγειρομένων ερωτημάτων, 
προβαίνω εις τάς κατώτερο) παρατηρήσεις.

Γνωστόν είναι δτι πολύ προ τοϋ Γ. αίώνος τα υποκοριστικά έληγον 
καί εις-ιον, άλλα καί εις -ιν, προς δ’ δτι παρά τφ αύτφ συγγράφει άπαν- 
τώσι πολλάκις άμφότεροι οί τύποι. (ΙΙρβλ. St. Psaltes, Grammatik der 
byzantinischen Chroniken σ. 271, 272). Τούτου δοθέντος, δπου τοϋ κει
μένου ύπάρχουσι τύποι εις -ιον πρέπει νά διατηρηθώσιν, ομοίως δέ δπου 
φέρονται καί οί εις -ιν τύποι. Λέγω τοϋ to, διότι, έν ω πολλαχοΰ ή έκδο- 
σις τής Βόννης ή μη έν πολλοις αξιόπιστος’ έχει τούς εις -ιον τύπους, ή 
τοϋ πατρός Vogt προτιμά τούς εις -ιν.

Περί πολλών ευχών προκειμένου ό Reiske εκδίδει τό κείμενον καθ’ 
οριστικήν π.χ. ό Θεός φυλάξει, ό Θεός πληθύνει, έν φ ό τελευταίος εκ
δότης καθ’ υποτακτικήν φυλάξη, πληθύνη (πβ. σελ. 4. 9 32, 7. 4. 32, 31. 
2. 3, 168. 5). "Αν βεβαίως έπρεπε νά διορθιόση τις, κατ’ ευκτικήν έπρεπε 
νά γράψη, ήτοι φυλάξοι, πληθύνοι καί τά δμοια. ’Ορθώς ά'λλως ό πατήρ 
Vogt έν σελ. 136. 17 εκδίδει χαίροις, άναξ καί έν 1. 171. 18. 22 καί 172. 
2- ό Θεός παρέξοι καί ό Θεός παράσχοι.

Έν σελίδι 1. 6 λέγεται δτι ό βασιλεύς εξέρχεται φορών τό σκαρα- 
μάγγιον αυτοϋ· αΰτοϋ βεβαίως δέον νά γραφή.

Προκειμένου περί τοϋ στεψίμου καί στεφανόήιατος τής Αύγούστης 
σημειοΰται δτι αυτή ϊσταται εις τό μέσον τοϋ ηλιακού καί ειτα, μικρόν 
κατωτέρω, μετά τήν άκτολογίαν δτι άποκινεΐ εις τήν μέσην τοϋ ηλιακού 
(19. 6). ’Ορθώς εδώ ή έκδοσις τής Βόννης έχει άπό τήν μέσην τού ηλι
ακού.

Έν σελίδι 21. 23. έκδίδεται- απέρχονται επί τον κοχλίαν τής αγίας 
Χριστίνης’ ή άνάγνωσις βεβαίως εκ τοϋ έπί τόν κοχλίαν τοϋ κωδικός, δ- 
περ ασφαλώς κοχλών δέον ν’ άναγνωσθή, τύπος πολλαχοΰ υπό τοϋ Ιίορ- 
φυρογεννήτου μνημονευόμενος (σελ 304. 22, 306. 16, 309. 23, 362.18, 
364. 19, Βόνν.) καί υπό μεσαιωνικών γλωσσάριων έπιβεβαιούμενος πρός δέ 
καί υπό τοϋ σημερινού χοχλιός (=κοχλιός) καί δν καί ό ίδιος ό πατήρ 
Vogt αποδέχεται αλλαχού τής έκδόσειός του (σ. 144 12, 148. 34, 160. 
19, 164. 14).

Τό προσκυνοϋντες δίδωσι τήν αγάπην (σ. 29. 7) άναντιρρήτως δίδου- 1

1 Έν αυτή π.χ. φέρεται (316. 23) μεσοδίμην, έν φ ό κώδιξ δίδει μησοδίμην= 
μισοδήμιν, δπερ δΰναται νά είναι καί ορθόν καί πάλιν 295.2 έπιδίδωσι τφ δομε- 
στίκιρ, έν φ ό κώδιξ παρέχει έπιδίδη=έπιδίδει, καί τό τοΰ κώδικος δέ κονδομά- 
νικα έν τή τής Βόννης έκδόσει (294. 15) διορθοϋται οΰχί όρθώς είς κοντομάνικα 
καί οΰτως έξης.
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Βιβλιοκρισία. 309

σι άναγνωστέον. Ουδέ νομίζω οτι τό τοΰ κώδικος παραδίδουσιν αύτδν 
(σ. 81. 21) έ'πρεπεν είς παραδιδοϋοίν αύτδν αυτόν νά μεταβληθή.

Τό εν σελίδι 80. 17 ητον δεν είναι τό ήτοι, άλλα τό επεξηγηματικόν 
εΐτονν (=εΐτε οΰν) τό έν τοις μεσαιωνικοις κειμένοις ήτουν γραφόμενον.

Κατά την κηδείαν τοΰ βασιλέως άναφέρεται δτι, πριν οΰτος κατατε- 
θή είς τον τάφον, άφαιρεΐται από τής κεφαλής του τό στέμμα καί άντ’ 
αύτοΰ τίθεται σημεντέϊνον μετά πορφύρας λιτής (σ. 85. 2). Ασφαλώς τό 
ορθόν είναι μετά πορφύρας λιτής. Καλώς ά'λλως ό εκδότης εννόησε τό 
χωρίον μεταφράσας διά τοΰ un landeau de simple pourpre.

Μη ύπάρχοντος τύπου έξκουβίτης, αλλά εξκονβιτα (τά) τό έν σελ. 
104. 12 τοΰ δομεστίκου τών έξκονβιτών άναγνιυστέον τών έξκουβίτων' 
μικρόν άλλως τε κατωτέρω τό εν σελ. 109. 15—16 σχόλιον όμιλε! περί 
«δομεστίκου τών έξκουβίτων».

Ό έκδοτης είς διάφορα μέρη τοΰ κειμένου (125. 8, 128. 24, 120. 6) 
έχει έκδώσει, κατά την έκδοσιν τής Βόννης, καί πιθανώς κατά τον κώδι
κα, ίχάδιον. ‘Η λέξις δμως πρέπει εν αρχή διά τοΰ η νά γραφή ^χάδιν, 
άφ’ οΰ είναι τό υποκοριστικόν τής λ. ήχος. Σημειωτέον δτι αύτη σώζεται 
καί σήμερον ώς χάδι καί σημαίνει νϋν την θωπείαν.

Τό κεφάλαιον 78ον (σ. 118. 1) φέρει ώς επικεφαλίδα «όσα δει πα- 
ραφυλάττειν ιππικού άγομένου τοΰ καταλόγου». Ή σύνταξις ιππικόν τοΰ 
καταλόγου είναι ορθή, ούδεμία δ’ ανάγκη είναι νά προταθή ή διόρθωσις 
κατά τον κατάλογον.

Τό έν σελ. 103. 9 κοντομάνικα αντί τοΰ τοΰ κωδικός κονδομάνικα 
καί τά έν σ. 154. 20. 22 κεντούκλου καί κεντουκλέϊνα, αντί τοΰ έν τφ 
κώδικι. κενδούκλου, κενδουκλέϊνα, νομίζω δτι είναι περιτταί διορθώ
σεις, άφ’ οΰ τό κονδός, αντί τού κοντός φέρεται καί παρ’ άλλοις Βυζαν- 
τινοΐς συγγραφεΰσι, παρά Μαλάλα δέ καί τό κονδοειδής καί κονδόθριξ (St. 
Psaltes, ’Ένθ’ άν. σ. 94. ΓΙβ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Can
ge έν λ. κονδός). Σημειωτέον δτι νδ άντί ντ (d) έχομεν καί είς την άπό- 
δοσιν Λατινικών λέξεων πβ. κονδίτον, κανδιδάτος, μανδάτωρ κτλ.

Έάν ό κώδιξ είς τό κεφάλαιον ΠΓ'. κατά Vogt (σελ. 169. 4) έν άρ- 
χή έχη είς τά Χρίστου γέννα, δρθώς έχει καί περιττή ή διόρθα>σις είς 
Χριστούγεννα.

Ό γράψας τόν κώδικα, άγνοών, πιθανώτατα, την Λατινικήν γλώσ
σαν, έχει ένιαχοΰ χωρίσει τάς δι’ Ελληνικών γραμμάτων γεγραμμένας 
Λατινικάς λέξεις, δι’ δ θά έπρεπε νά έχωρίζοντο αύται κατά τήν έκδοσιν 
τοΰ κειμένου' άντί π. χ. έτ Μάγια δωριέντε κούμ μούνερα άδοράντες, 
θά έπρεπε νά γραφή έτ μάγι ab δριέντε . . . πβ. καί τό μεσαιωνικόν μά
γοι έξ ’Ανατολών καί πάλιν άντί έτ τέρξια διέρρε σουρρέξιτ, έτ τέρξια δίε 
ρεσουρρέξιτ ώς έπ’ ίσης κούν τρανσφιγγουράτους έστιν μώντεν, κούν
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310 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τρανσφιγγουράτους εστ Ιν μώντεμ, ώς καλώς τό τελευταΐον έχώρισεν ό 
Reiske.

Λέγεται δτι την Αϋγουσταν, μετά την στέψιν, δψικεύουσιν εν τφ 
τρικλίνφ οί σπαθάριοι με τά διστράλια, τό δέ αρμα οϋκ ακολουθεί (σελ. 
21. 14). Αντί τοϋ άρμα, γράφε άρμα.

Ή ηραία, ήτις άναφέρεται μετά της λέξεως τριβουνάλιον (σ. 26. 7, 
27 1) έφ’ δσον είναι αυτή ή Λατινική λέξις area δεν βλέπω διατί πρέπει 
νά γράφεται διά τοϋ αι. Καί τό έν σελίδι 99, 33 στηθέου δρθώς θά είχε 
στηθαίου, αντί δέ τοϋ έν σελ. 3 6 άντιμίσιον, άντιμί/σιον, έφ’οσον ϋπό- 
κειται ή λ. mensa.

“Οσον αφορά εις τον πνευματισμόν καί τον τονισμόν τής αψίδας, εΐ- 
πον τά δέοντα κρίνων τον πρώτον τόμον τοϋ κειμένου, ουδέ πείθομαι έξ 
όσιον λέγει ό σοφός εκδότης έν σελίδι VII τής εισαγωγής του.

Τό έν σελίδι 118.3 πάνιν, άναγνωστέον ηαννϊν (panuus), 6 δέ ορ
θός τονισμός τοϋ μικροπανίται (ί40. 14) καί παλαιστρίται (141. 11) είναι 
διά περισπωμένης, μικροπαννίται καί παλαιστρίται.

Έπεξετάθην εις τάς ανωτέρω παρατηρήσεις έν τή έπιθυμίρ, ί'να, τή 
βοηθεία τών μεσαιιονικών κειμένων καί τής Νεοελληνικής γλιόσσης, υπο
στηρίξω τό δρθόν ωρισμένων τύπων έν τφ περί τής βασιλείου τάξειος 
κειμένφ, τό όποιον ή θά έ'πρεπεν ν’ άποκατασταθή ή νά μείνη αμετά
βλητον.

Κατά τήν τρίτην ημέραν μετά τον γάμον, οπότε έγίνετο τό λουτρόν 
τής βασιλικής νύμφης, λέγεται ότι οί Βένετοι ΐσταντο εις τον δεξιόν έμ- 
βολον τής Μανναϋρας «ού έ'στιν ή πόλη τής Αϋγουστέως τά ’ίσα τον πίν- 
αου» (σελ. 22. 6 καί 2. 40 ύποσ.) Νομίζω ότι ή μετ’ αμφιβολίας προτει- 
νομένη ερμηνεία τοϋ τά ίσα τοϋ πίνσου διά τοϋ έκει όπου είναι ή θΰρα 
τοϋ Αϋγουστέως, δήλα δή ή τοϋ πίνσου, δέν είναι ορθή, αφ’ ου ό πίν- 
σος ή πινσός ή πεσσός τών Βυζαντινών, ό κτιστός δήλα δή τετράγωνος 
κίων, δέν έχει θόραν. Τό τά ϊσα τοϋ πίνσου σημαίνει εις τήν αυτήν ευ
θείαν μέ τον πίνσον.

Τά υπό τοϋ Πορφυρογέννητου άναφερόμενα τριλέξια (90. 1 7) όρθώς 
ποιων ό εκδότης άφίνει αμετάφραστα διατηρών τον Ελληνικόν όρον tri- 
lexia, ή εικασία του όμως (2. 101) ότι τριλέξια είναι τά άσματα τά έκ 
τριών στροφών άποτελοϋμενα δέν τυγχάνει τοϋ όρθοϋ. Τριλέξια, ώς καί 
ή λέξις δηλοϊ, είναι ρώμ«τα, φν έ'καστος στίχος άποτελεΐται έκ τριών λέ
ξεων, ώς π. χ, ή παρθένος σήμερον

τον υπερούσιον τίκτει

ή σταυρόν χαράξας Μωσής
τήν Έρυθράν διέτεμε 
τφ ’Ισραήλ πεζεΰσαντι
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Βιβλιοκρισία. 311

και τό έν παλαιοτέραις εύχαΐς από ρυπαρών χειλέων
από βδελυράς καρδίας 
από ακαθάρτου γλώσσης 
καί ψυχής ρερυπωμένης.

Τοιαΰτα τριλέ'ξια, ούχί βεβαίως αδιάφθορα, σώζονται καί παρά Πορ- 
φυρογεννήτφ έν τή εκθέσει τής Βασιλείου τάξεως π. χ.

ανδραγαθίαν εκ Θεοΰ
τφ βασιλεΐ Ρωμαίων
καί νίκην θεοδώρητον
κατά των πολεμίων (σελ. 167. 5)

ή πνεύμα τό πανάγιον
τάς Αύγούστας σκέπασον 
καί οίνον μετεσκεΰασεν
άνθριόποιν εις άπόλαυσιν (σελ. 8. 25, 181. 5. 20).

ή πνεύμα τό πανάγιον
τον γάμον έπευλόγησον (σελ. 8. 4).

Κατά την παραμονήν τού λαχανικοΰ ιπποδρόμου λέγει ό Πορφυρο
γέννητος δ'τι ό θεωρητής «ταυρίζε1 τό τρίπλοκον» ή δτι «κρούει την τα- 
βραίαν» (σελ. 149. 13. 20).

Τό ταβραία μεταφράζεται διά τού χειροτύμπανον (σελ. 149, 2. 157) 
συντελοΰντος, ίσως, προς τούτο καί τού ρήματος κρούω. Τό τρίπλοκος 
άφ’ ετέρου, τό όποιον σημαίνει τριπλούς (πβ. καί τό Corpus Glossarium 
Latinorum II. 459.33 τρίπλοκος' triplex) παρέχει δντο^ς δυσκολίαν προς 
ερμηνείαν. ’Έχω τήν γνώμην δτι τό ταυραία, δρθώς ταυρέα, είναι ή σάλ- 
πιγξ taurea, ήτις εΐχεν ήχον βαρύν, προς μυκηθμόν ταύρου όμοιάζοντα' 
κρούω λοιπόν τήν ταυρέαν ή ταυρίζω σημαίνει σαλπίζω μέ τήν ταυρέαν. 
Διά τό κρούω περί πνευστών οργάνων πβ. τό τής Παλατίνης ’Ανθολογίας 
κρούειν αυλόν καί σήμερον δέ λέγομεν βαρώ ( = κρούω) τή σάλπιγγα ή 
τό παγιαύλι (=πλαγίαυλον). "Οσον αφορά εις τό τρίπλοκον, ϊσως νά ση- 
μαίνη διά τής ταυρέας σαλπίζω τό τριπλοΰν σάλπισμα.

Έν σελίδι 1. 158.17 περί βοτοΰ ιπποδρομίου ό'ντος τού λόγου, άνα- 
φέρεται δτι ό τών Πρασίνων δρομεύς δεν ήτο παρών εις τά ζνγιασιμά 
(γράφε ζυγιάσιμα).

Ενταύθα ό εκδότης νομίζει δτι πρόκειται περί ζυγίσματος τών δρο
μέων, δι’ δ μεταφράζει διά τού pesage (σελ. 158) καί les coureurs sont 
peses (2. 170.) Δεν πρόκειται δμως περί ζυγίσματος ενταύθα, άφ’ ου ού- 
δαμού άναφέρεται δτι έζυγίζοντο οι δρομείς προ τού άγώνος. Εις τά ζυ- 
γιάσιμα ενταύθα σημαίνει κατά τήν συζυγίαν, κατά τούς συνδυασμούς.
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312 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

'Ο πατήρ Vogt έρωτα ποιον ήτο τό έργον τοΰ έν τφ 80Φ κεφαλαίφ 
άναφερομένου μαξιλλαρίου (2. 164). Ή λέξις σχετίζεται αμέσως μέ τό 
μαξιλλάριον=προσκέφαλον. Όρθώς λοιπόν ήρμήνευσεν ό Reiske δια τοΰ 
qui in circo sedenti pulvinaria substernebat, ήν ερμηνείαν αποδέχεται 
καί ό Rambaud (De hippodromo byzantino σελ. 103.)

Έν τφ δείπνφ τών ιθ'. άκκουβιτών, πατά τό λεγόμενον Γοτθικόν, 
άναφέρονται πανδουρισταί μετά των πανδοΰρων αυτών (σελ. 182. 9). Ό 
πατήρ Vogt νομίζει ότι πάνδουροι είναι τά λαγούτα καί πανδουρισταί οί 
παίζοντες τά μουσικά ταΰτα ο'ργανα. Τό πανδούριν ή ό πάνδουρος δεν εί
ναι κρουστόν μουσικόν ό'ργανον, αλλά πνευστόν. ΙΙβ. τό παρά Μαλάλφ 
(Χρονογρ. 179. 16) «οί πανδοΰροι ηΰλουν» καί τό τοΰ Λεοντίου Νεαπό- 
λεως (Βίος Συμεοόν τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ F.G. 93. 1721) «έλαβε παν- 
δοΰριν καί ήρξατο αΰλεΐν». Σφζεται άλλως τε καί σήμερον ή λέξις υπό 
τον τύπον πανδονρα ή μανδονρα καί δηλοΐ είδος αΰλοΰ. Βλ περί τοΰτου 
Φ. Κουκουλέ, Ό χορός κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έν Έπετηρίδι 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 14. 257 καί τοΰ αντον, Συμβολή εις 
τήν Κρητικήν Λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας έν Έπετηρίδι Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών τόμ. 3. 21, ένθα καί ή είκών τής μαντουρας

Συνηθες έπιφώνημα, έκ τής μουσικής, πιθανώτατα, λαβόν τήν άρ- 
χήν, συναντάται έν τή Εκθέσει τής βασιλείου τάξεως τό άπλοΰν ές (σελ. 
152. 30), όπερ καί σήμερον λέγεται ϊς, ή καί έν συνδυασμφ οΐ ές (σελ 
122. 18) ή καί ές ά, οί ές (σελ. 121. 3) ή καί αλλαχού έές ή ή έα ές (Κ. 
Σάθα, Δοκίμιον περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαντινών 
ρπε' καί ρηζ'.)

Ή συμπλοκή τών έπιφιονημάτων τούτων, ά'τινα είναι ήχοι άσημοι, 
δεν πρέπει, συντελοΰντος καί τοΰ έπιφωνήματος ιούς αεί ή ίς αεί (σελ. 
152. 19. 20) νά άγάγη εις τό συμπέρασμα ότι εις τό ές ά, οί ές ύπόκειται 
τό έσαεί, ως φαίνεται διατεθειμένος νά δεχθή ό έκδοτης (σελ. 121 καί 
187). Ενταύθα είναι συνηνωμένα τά δύο έπιφωνήματα οί ές καί έα ές, 
κατ’ αντίστροφον τοόρα σειράν.

Έν τοΐς κεφαλαίοις 78 καί 82 (σελ. 137. 24, 165. 21) άναφέρεται 
ιππικόν παγανόν. Τό έπίθετον, έκ τοΰ Λατινικού) paganus αναμφίβολος 
λαβόν τήν αρχήν, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έσήμαινε ό,τι καί τό 
απλούς, ούχί έπίσημος. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρει τών 
βασιλέων τά παγανά ή τάς παγανάς χλαμύδας καί διβητήσιν παγανόν, ό
περ αντιδιαστέλλει προς τό λιτόν (σελ. 33. 14. 16, 181. 15). Τό παγανόν 
λοιπόν ίπποδρόμιον όρθώς μεταφράζει ό πατήρ Vogt διά τοΰ course ή 
jeux ordinaire (σελ. 137.165), ούχί όμως, νομίζω, έπιτυχώς διά τοΰ cour
ses bourlesques ή paiennes (2. 173). Τό παγανόν ίπποδρόμιον αντίδια-
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στέλλεται προς τό τοΰ καταλόγου καί σημαίνει τό ούχί επίσημον, to ού- 
χί κεκανονισμένον.

Κατά τό νυμφαγώγιον βασιλική; νύμφης λέγεται ότι αυτή όψικεύε- 
τοι υπό πληϋ'ίων καί χειροκυμβάλων. Τί είναι νά πληθία ταϋτα δεν έξη- 
κριβώθη μέχρι σήμερον. Ό εκδότης (2. 185) παραδέχεται την γνώμην 
τοΰ Thibaut ότι σημαίνουσι τά χειροκύμβαλα (darbouka) Ή λέξις πλη- 
θίον είναι ασφαλώς τό πλινϋίον (δια την αποβολήν τοΰ ν όρα ότι οι νεώ- 
τεροι λέγουσι πλίθρα καί πλιθάρι την πλίνθον) επομένως πρέπει διά τοΰ 
ι νά γράφεται. ’Έπειτα αν άπίδη τις εις τό σχήμα τοΰ πλινθίου, τό ό
ποιον ήτο τετράγωνον—κατά τον Μιχαήλ Ψελλόν (Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 
470) «τό πλινθίον παράτασίς εστι εκ τεσσάρων πλευρών ίσαρίθμοις φά- 
λαγξι καί ΐσαις παρισοΰμενον ως είναι τό εμπεριεχόμενον χωρίον τετρά
γωνον» δέον νά δεχθή ότι τό πλινθίον είναι όργανον μουσικόν τετραγω
νικόν έ'χον σχήμα. Περί τοΰ πλινθίου, ευτυχώς, παρέχει πληροφορίας 
ανεπίγραφος πραγματεία περί μουσικής καί χυμείας ένθα, μεταξύ τών 
μουσικών οργάνων, καταλέγεται τό «πλινθίον διά τριάκοντα έξ χορδών», 
άρα κιθαριστικόν όργανον, καί «πλινθίον άχορδον ή αύλητικόν», άρα αύ- 
λητικόν όργανον. (Βλ. Μιχ Στεφανίδου, Μουσική καί χρυσοποιία κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους εν Έπετηρίδι 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών 4. 42.) Δεν πρόκειται λοιπόν περί tarabourin.

Τάς ανωτέρω παρατηρήσεις ειχον νά κάμω προς διαφώτισιν ένίων 
σημείων τοΰ κειμένου καί τοΰ πραγματικού αύτοΰ μέρους ως μικρόν άν- 
τίδωρον προς τον εκδότην από τό ερμηνευτικόν υπόμνημα τοΰ όποιου 
πολλά έδιδάχθην. Δέον όντως νά τονισθή ότι ό πατήρ Vogt μέ τήν δια- 
κρίνουσαν αυτόν πολυμάθειαν καί οξύτητα, ήτις παρατηρεΐται είς πάσας 
τας εργασίας αύτοΰ, ού μόνον έ'δωκεν επιτυχή τοΰ κειμένου μετάφρασιν, 
αλλά καί διά τοΰ τόμου τώιν σχολίων του διεφώτισε πολλά σημεία τοΰ 
κειμένου άναφερόμενα εις ζητήματα ιστορικά, γλωσσικά, αρχαιολογικά 
κ.τ.λ. σπουδαίως ύποβοηθήσας τον μέλλοντα νά εγκύψη είς τήν μελέτην 
τών πολύπλοκων προβλημάτων, τά όποια γεννά ή άνάγνωσις τοΰ έ'ργου 
περί τής βασιλείου τάξεως.

’ Ας άποδοθή λοιπόν ό προσήκων έ'παινος είς τήν εργασίαν τοΰ πα- 
τρός Vogt, ήτις υπερβάλλει κατά πολύ, τήν άξιόλογον άλλως τε τοιαύ- 
την εν τοΐς προότοις τόμοις.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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