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Υποψήφιος Διδάκτωρ: Άγγελος Μαλισόβας 

 

«Boethii, De institutione musica: collatio, editio, και υπομνηματισμός του πλήρους 

corpus μέσω υπολογιστικής αντιπαραβολικής ανάλυσης» 

 

Abstract 

Η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή στοχεύει στη για πρώτη φορά πλήρη ανάλυση και 

εκδοτική αντιμετώπιση των κειμενικών σχέσεων που συγκροτούν το corpus του De Institutione 

musica (ή απλώς De musica), του τρίτου κατά σειρά έργου του Βοηθίου (μετά το In isagogen 

Porphyrii commenta και De Institutione Arithmetica). Η παρούσα πρόταση: 

α) Αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μέσω ολοκληρωμένου συστήματος κειμενικής διαχείρισης την 

πρόκληση που επισήμανε από τη δεκαετία του 1980 ο Bower να σχεδιαστεί μια καινοτόμος 

έκδοση η οποία θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο της χειρόγραφης παράδοσης1. 

β) Αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας που αφορούν τις τεχνολογίες ανάλυσης και 

επεξεργασίας σωμάτων κειμένων, ιδίως κατά το στάδιο της transcriptio και της collatio, η οποία 

ως σήμερα επέβαλλε στην εκδοτική πρακτική του κειμένου τους γνωστούς περιορισμούς της 

eliminatio. Για τον σκοπό αυτόν η προτεινόμενη διατριβή θα αξιοποιήσει τα πορίσματα που 

αναμένονται να προκύψουν από άλλη ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, η οποία και 

κατατίθεται, παράλληλα με την παρούσα πρόταση, στην ειδίκευση της Υπολογιστικής 

Γλωσσολογίας. Η ερευνητική σύνδεση των δύο αυτών διατριβών δημιουργεί σοβαρές 

προοπτικές για την επίτευξη της διαχείρισης ενός μεγάλου κειμενικού όγκου που κατ’ εκτίμηση 

ξεπερνά τις 8.000 σελίδες μεταγραφής και αφορά ένα σώμα που αριθμεί 137 κώδικες.2 

Αναλυτική παρουσίαση 

Το πρώτο στάδιο της έρευνας προβλέπει την ανάγνωση και μεταγραφή των δύο μειζόνων 

κωδίκων της χειρόγραφης παράδοσης από το corpus που συγκρότησε ο Calvin M. Bower 

                                                           
1 Το De institutione musica διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη της θεωρίας της μουσικής 

όχι μόνο ως συνόλου τεχνικών κανόνων, αλλά κυρίως ως ερμηνευτικής-φιλοσοφικής προσέγγισης του κόσμου. Από 

την εμφάνιση του έργου (αρχές του 6ου αι.) και μετά (τουλάχιστον ως τον 18ο αι.) αποτέλεσε θεμελιώδες εγχειρίδιο 

παιδευτικής και πνευματικής ενασχόλησης. 
2 Με την προσθήκη των χειρογράφων που περιλαμβάνουν fragmenta ή και σχόλια, τα οποία εντάσσονται στη 

σύνολη παράδοση του έργου, ο αριθμός ανεβαίνει στους 178. 
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(1988). Η μεταγραφή αυτή θα βασιστεί αφενός στην γνωστές αρχές που διέπουν τη διεθνή 

πρακτική, θα συνεκτιμήσει, όμως, τα στατιστικά δεδομένα που θα προκύψουν από την 

εκπαίδευση του συστήματος “Transkribus” για τους δύο αυτούς κώδικες, με αποτέλεσμα να 

περιοριστεί στο ελάχιστο το ανθρώπινο σφάλμα κατά το στάδιο αυτό. 

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας η μεταγραφή των δύο μειζόνων κωδίκων θα κατατμηθεί 

κειμενικά με βάση διεθνή πρότυπα καταγραφής, χαρακτηρισμού και αναπαράστασης της 

πληροφορίας μετά τη διαδικασία διαχωρισμού λεκτικών μονάδων (tokenization). Η φάση αυτή 

θα αποτελέσει την πλέον σημαντική, και θα αποτυπώσει με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια την 

πολυπλοκότητα της δομής του De institione musica σε λεκτικό, συνταγματικό και 

σημασιολογικό επίπεδο. Οι πρώτες δοκιμές του συστήματος αναμένεται να αποκαλύψουν και τις 

όποιες πιθανές παραλείψεις που τυχόν προέκυψαν κατά τη φάση της κειμενικής ανάλυσης, με 

αποτέλεσμα να γίνουν διορθώσεις με τη μέθοδο της ανάδρασης. 

Το τρίτο στάδιο θα ασχοληθεί με την ανάδειξη της κειμενικής πληροφορίας μέσω 

προτεινόμενης στίξης. Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα στίξης 

μέσω τυποποίησης (standardization), τα αποτελέσματα της κειμενικής ανάλυσης αναμένεται να 

οδηγήσουν στην ανάγκη τυποποίησης της στίξης, ώστε να αποτυπωθεί ορθά η κειμενική 

πληροφορία κυρίως σε σημασιολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα αποτυπωθεί και κατά το 

στάδιο αυτό η πολυπλοκότητα της στίξης, θα καταρτιστούν πίνακες και λεπτομερείς κανόνες. 

Θα ληφθεί επίσης υπόψη (μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που θα χρησιμοποιήσει η 

άλλη ερευνητική πρόταση) η πρακτική την οποία ακολουθούν οι εκδότες των υπολοίπων έργων 

του Βοηθίου σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, ώστε να συγκριθεί με τα πορίσματα αυτού του 

σταδίου. 

Το τέταρτο στάδιο θα τροφοδοτήσει το σύστημα με τις μεταγραφές των δύο μειζόνων 

κωδίκων και θα αξιολογήσει το παραχθησόμενο (με αυτόματο τρόπο) αναλυτικό κριτικό 

υπόμνημα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η όποια ανάγκη ανάδρασης θα είναι και σε 

αυτό το στάδιο καθοριστική. 

Το πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση του συστήματος “Transkribus” στην 

(ημι-)αυτόματη μεταγραφή των κωδίκων, ώστε να τροφοδοτηθεί στη συνέχεια το σύστημα με το 

πλήρες corpus του De institione musica. Kατά το στάδιο αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση 

10μελούς ερευνητικής ομάδας, η οποία θα ασκήσει το σύστημα “Transkribus” στη μεταγραφή 

των κωδίκων. 
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Το έκτο και τελευταίο στάδιο της προτεινόμενης έρευνας θα τροφοδοτήσει το σύστημα 

με το πλήρες corpus των μεταγραφών και θα αξιολογήσει λεπτομερώς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του εκδιδόμενου κειμένου και του υπομνηματισμού του. Το στάδιο αυτό θα 

ολοκληρώσει το πειραματικό μέρος της διατριβής και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η καταγραφή 

των αποτελεσμάτων, ώστε να ολοκληρωθεί και το συγγραφικό μέρος της διατριβής. 
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