
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΝΑΙΩΝ. 

Α . 

Τα δώδεκα μηναία της òpùo^otou καθολικής εκκλησίας έμπεριέχουσι 
προϊόν ελληνικής ποιήσεως αθρόως έμφανισθείσης αν α τήν όγδόην ίδια καί 
τήν ένάτην εκατονταετηρίδα, προς διαμαρτυρησιν αυτής αίώνίον κατά τε τών 
εί/ονομάχωνκαί τώνμανιχαίων καί κατά τών αιρέσεων άπασών άποτελου-
σι δέ τήν τοιαύτην ποίησιν άσματα πολυάριθμα καί πολυποίκιλα και κατά 
ρυθμάν ίδιον συντεταγμένα, α ποιηταί καί μελωδοί συνέταξαν το σχήμα κληρι
κοί, μοναχοί ή πατριάρχαι καί αρχιερείς, ή απλώς ίερεΐς, εκπαιδευθέντες έν 
μοναστηρίοις, ών τήν πρώτην τάξιν επέχει Σάβατουήγιασμένου ή μεγάλη 
λαύρα, ή παρά τήν πόλιν 'Ιερουσαλήμ έν έρήμω τόπω καθιδρυμένη' ήτις 
άπό 'Ανδρέου Κρήτης αρχιεπισκόπου καί 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου μέχρι 
Στεφάνου Σαβα'ίτου του σημειοφόρου παρήγαγε τα πρώτιστα καί έξοχώ-
τερα τών εκκλησιαστικών ασμάτων, ιδία δε τους ιαμβικούς καί τουςκατα-
λογάδην ερρύ^^οΌζ άσματικους κανόνας* άπό δέ ταύτης αμέσως ή περί τα 
τοιαύτα κεκανονισμένη τέχνη μετεδόθη τη Κωνσταντινουπόλει καί τήν 
έκεΐ σχολήν άπετέλεσεν άσματογραφίας, τήν έν τη μονή τών Στουδίου, ης 
υπήρξε διδάσκαλος ακμαιότατος ό πολύς έν τοίς γράμμασι Θιόοωρος ό Στου 
δίτης, ό ποιητής τών τριωδίων \ Ευδηλον ουν, ότι του μηναίου τήν πρω

ί) Ό μαθητής αύτοΰ και διάδοχος, Μιχαήλ ηγούμενος τών Στουδίου, γράφει ταΰτα-

« Ό τοίνυν πατήρ ημών ѲібЬьзро^ αύθις τήν οικειαν μονήν του Στουδίου παραλαβών και τών 

διασπαρεντων αύτου φοιτητών αυτόθι συνδεδραμηκότων ει'χετο... της προς τους εαυτού μα-

θητάς èlj εθους διδασκαλίας... και ούτω πάλιν ό λόγος του Θεού ηΰξανεν και το στίφος τών 

μαθητών έβελτιοΰτο αύξανόμενον σφόδρα- και ην αληθώς ό ευπρεπέστατος ούτος χωροζ οια 

τις ποικίλος και εύθαλής παράδεισος, εκ παντός γένους φυτών λογικών έν έαυτω περιέχων, 

έν οις παν είδος επιστήμης ώσπερ τις καρπός πέπειρος χρησιμως εθεωρείτο· μετά γαρ της 

εις άκρον κοινοβιακής ευταξίας κα\ της πρακτικής ως εν ι φιλοσοφίας, ον$1 τών λογικών 

αμέτοχοι καθεστήκεσαν τεχνών άλλα καί γραμματικής παρ' αυτοΤς ΙφιλοπονεΓτο κατόρθω-

σις, či ής ή τε προς το γραφειν ορθώς εγγίνεται τοΤς πεπονηκόσιν είδησις, και ή προς τήν 

άναγνωσιν έντυπουται αυτούς ήθικοτης· και φιλοσοφίας δε τεχνολογία και δογμάτων πα-
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την γένεσιν όφείλομεν εις την Παλαιστίνην, και ότι ιοΰτο κατ' άλήθειαν, 
ώς νυν υπάρχει, μνημεΤον άσματικόν έστι μάλλον της εποχής, καθ' ην ή 
εκκλησία των ορθοδόξων έζημιώθη παντοιοτρόπως Οπό τών είκονομάχων, 
των άποφθειράντων έξω τών άλλων λειτουργικών βιβλίων και τα καθ' ήξε
ραν έν ταΐς έκχλησίαις έκ παλαιού μέχρι τότε ψαλλόμενα παλαιά ποιήματα* 
ίσως δε λείψανα τούτων είσ: τά ποιημάτια τα κληθέντα ειρμοί, δι' ών οί 
κατόπιν άσματογράφοι τά τροπάρια και τους κανόνας και τά λοιπά ποιητικά 
της εκκλησίας εί'δη κατεκανόνιζον. Οί καταλογάδην άσματικοί κανόνες, έξ 
ών ιδία τά μηναία πληρούνται, φαίνονται πεποιημένοι πάντες ώς έκ προ
σώπου τών ορθοδόξων εν τω καιρώ τών έκ τών είκονομάχων διωγμών και 
τών έκβο/ών τών ίερών εικόνων άπα τών εκκλησιών καί επειδή τών κανόνων 
οί ποιηταί σφοδρώς υπέρ της ορθοδοξίας άγωνισθέντες έκηρύχθησαν ενωρίς 
άγιοι καί πατέρες της εκκλησίας, άγια πάραυτα καί τά ποιήματα κατωνο-
μάσθησαν αυτών, ώς έρμηνεύσαντα πιστώς τάς δόξας της òpbo^ò^ou τών 
χριστιανών εκκλησίας εν ω χρόνω παρά τών είκονομάχων ή μεσιτεία της 
ΘΙΟΊΟ^ΟΌ παρά τφ Θεώ καί τών άγιων ή πρεσβεία παρά τούτω δια της 
καταστροφής ή -της ά-κο^ο^Αζ τών εικόνων έπεδεικνύετο καθά δόγμα σφαλε-
ρόνείς τον λαόν, επί σκοπώ φθοράς τών ηθών καί της είςτό θεΤον ευλάβειας 
αυτού. Τά τοιαύτα μεν ου ν άσματα, τών ορθοδόξων έκδιωκομένων, υπό 
τών υπερασπιστών συνταττόμενα της ορθοδοξίας καί διανεμόμενα προς 
έμπέδωσιν της ευσέβειας.έψάλλοντο τό πρώτον έν μοναστηρίοιςέν σπηλαί-
οις καί φυλακαΐς, ή έν έκκλησίαις έρημικαΐς· συνήθη δε γενόμενα βραδέως 
τοΐς όρθοδόξοις ενωρίς είσεχώρησαν είς τάς εκκλησίας, τά πρώτιστα 
συναποτελέσαντα λειτουργικά μηναία της έτι διωκόμενης εκκλησίας" άλλ' 
ύστερον αυτής άποκατασταθείσης έτει 84 2-φ, μέρος εκείνα τών ιερουργιών 
απετέλεσαν έγκυρον άναπόσπαστον είς τό έξης 1

ί περισυλλεγέντα παν-

τερικών άποστήθησις, дС ών πάσης αίρεσεως φληναφους άνατρέπειν είχον Ίσχνομυθίας, συλλο-
γισμοΐς αληθείας κα\ συμπερασμασι χρωμενοι* έξ ών σοφώτατοί τε καλλιγράφοι και ιερο-
ψάλται, κονδακάριοί τε και άσματογράφοι, ποιηταί τε και άναγνώσται πρώτιστοι, μελισταί 
τε και άοιδόπουλοι εν Χριστώ έξεφάνθησαν». M a i Novae bibliothecœ Patrum t. VI, pars 
II, σ. 322—323. "Ορα και σελ. 351, ένθα διήγησις υπάρχει περ'ι τών υπό Θεοδώρου του Στου-
δίτου γεγραμμενων τριωδίων. 

1) ΟΊ άσματικο\ κανόνες μετά τών περ'ι αυτούς τροπάριων αδονται κυρίως έν καιρώ 
τών αγρυπνιών. Διηγήσεις περ'ι τ?ς Κυριακής της 'Ορθοδοξίας ίστοροΰσι ταΰτα* Μεθόδιος ό 
πατριάρχης συνταξαμενος τη Θεοδώρα σ-υζύγω του θανόντος είκονομαχου βασιλέως Θεοφί
λου έξήλθεν από του παλατιού' *έλθων dì έν τη μεγαλγ) του Θεοί» εκκλησία προσεκαλέ-
σατο άπαντα τον τίμιον κα· ορθοδοξον λαό/, απέ μικρού αυτών έως μεγάλου συν γυναιξ'ι κα\ 
τέκνοις, κα\ προ γε τούτων μητροπολίτας τε κα\ επισκόπους, πρεσβυτέρους τε κα\ διακόνους 
μονάζοντας και έρημιτας, στυλίτας τε κα\ εγκλείστους· ες ών ήσαν ο τε έν άγίοις πατήρ 
ημών κα'ι θαυματουργός Ίωαννικιος ό του 'Ολύμπου, Θεόδωρος τε ό όμολογητής κα'ι ηγού
μενος τών Στουδιου, και Θεοφάνης, ομοίως και αυτός όμολογητής και ηγούμενος, ό του Με-
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ταχόθεν, ίνα συναποπληρώσωσι τα καθολικά μηναία. Τα μηναϊα τοίνυν τά 
καθολικον έχοντα χαρακτήρα τό πρώτον εισάγονται εις τάς εκκλησίας επισή
μως, ώς έγώ νομίζω, της ενάτης έκατονταετηρίοος άκμαζούσης, επί Φωτίου 
πατριάρ/ου του μεγάλου της εκκλησίας όργανωτοΰ, ταχθεισών έκτοτ'έν αΰ-
τοΐς μηνός εκάστου των εορτών μετά τών προσηκόντων αυταΤς ασμάτων πας 
δ' ό μετά προσοχής έζετάζων τών μηναίων την υλην ανακαλύπτει, Οτι 
περιέχουσι ταύτα μεγάλης θλιβερας εποχής έλληνικήν έποποιίαν, δι' ης 
αίσθημα θρησκευτικάν έρριζωμένον εν ταΐς καρδίαις 'Ελλήνων ορθοδόξων, 
όπερ i'/ßpoi και της ανθρωπινής αύτεξουσιότητος αντίπαλοι προσέβαλλον, 
έξέφρασεν οτι κάλλιστα την προς το θεϊον εύλάβειαν, έξαιτησάμενον άπ' 
αΰτου τε κατ' ευθείαν, μεσιτεία δε της ΘιοτόχοΌ καί πρεσβεία τών δεδο-
ξασμένων άγιων, την άποκατάστασιν της ελευθερίας του λόγου και της πί
στεως, της συνειδήσεως τε καί της εκκλησίας αυτής. Τα μηναία παριστώσιν 
έτιμνημεΐον γλωσσικάν άμελέτητον όλως άχρι τούδε γραμματικώς καί λε-
κτικώς, όπερ ή ιστορία της ελληνικής γλώσσης άξιοι τάξαι μεταξύ της 
παλαιάς κοινής καί τής άπα τής δεκάτης έκατονταετηρίδος μεγάλως άχρι 
τοϋδε μορφωθείσης έμμίκτου γραπτής γλώσσης τών Έλλήχων παριστώσι 
δε καί μέρος τής χριστιανικής και πολιτικής αυτών ιστορίας. Άνευ τής 
σπουδής τών μηναίων ιστορικά ζητήματα περί τών 'Ελλήνων καί τής 
εκκλησίας καί τών δογμάτων άπομένουσι δύσληπτα' έν αυτοΐς γάρ ερ
μηνεύονται καί κατασαφηνίζονται χριστιανικαί παραδόσεις, μάλιστα δε 
δόγματα, πάλης ιστορικής αποτελέσματα κατά τών μετά Χριστον έμφα-
νισθεισών αιρέσεων' έν τούτοις απόκειται καί τής εικονομαχίας ή ίστοοία 
κατακεκριμένη δια ποικίλων ασμάτων, καί θαυμάζει τις άναγινώσκων αυτά, 
οτι τούτων οι ποιηταί μαχηται του λόγου θείας εμπνεύσεως ε^πλζοι συν-
αποβάντες ήδυνήθησαν ώς αληθώς μετά του λοιπού λάου καταδαμάσαι 
καί καταστρέψαι τής εκκλησίας ίγβ·ρους ώπλισμένους υλικοΐς δπλοις καί 
τής έν άνθρώποις αυταρχικής εξουσίας αρχηγούς ισχυρότατους. ?/Ομως δε 
τά μηναία τά τετυπωμένα, ώς νυν ϊγ^ουσι, παραβαλλόμενα προς τά πα
λαιότερα καί πιστότερα τών αντιγράφων άποβαίνουσιν ανεπαρκή προς άπό-

γαλου Άγρου, Μιχαήλ τε ό άγιωτατος όμολογητής και σύγκελλος ό Άγιοπολιτης, και συν 
αύτω Θΐόδωρος μοναχός κα': όμολογητής ό Γραπτός, ωσαύτως δε και Θεοφάνης μητροπολίτης 
Νικαίας ό ποιητής και Γραπτός, κα\ έτεροι πλεΤστοι, τής αρετής και τής ορθοδόξου πίστεως 
αντεχόμενοι μέχρι θανάτου* ούτοι πάντες κοινήν εύχήν και αγρυπνιαν συν νηστεία ποιη-
σαμενοι και δάκρυα πλείστα έκχέαντες τη πρώτη έβδομαδι τής άγιας τεσσαρακοστής παν-
νυχιαις τε και ψαλμωδίαις άενναως τον θεον έξελιπαρουν του δοθήναι συγγνωμην και αφε-
σιν αμαρτιών θεοφίλω τω βασιλεΐ. Έκτοτε ου ν κα\ μέχρι τής δευρο εξετέθησαν αί παννυ-
χίαι έν τη μεγάλη του θεοΰ εκκλησία τη πρώτη έβδομαδι τής αγίας τεσσαρακοστής». 
"W. R e g e l , Analecta byzantino-russica, σ. 31—32. 

Визянтійсвіп Временнивъ. g 
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δειξιν του κεκρυμμένου έν τοΐς έξ αρχής ασμασι γλωσσικού τε καί 
ποιητικού -θησαυρού' ανίκανα δε συχρόνως άποδείκνυνται και προς την 
εντελή κατάληψιν της τέχνης της ρυθμικής καί της μελωδίας των ασμά
των αυτών* τα γαρ τετυπωμε'να μηναία προηλθον εις την δημοσιότητα 
δια νεωτάτων αντιγράφων ατελών εσφαλμένων έφθαρμένων, προνοίας άνευ 
εκκλησιαστικής επισήμου' βαθμιαίως δ' εις τάς απανταχού τών ορθοδόξων 
έλληνικάς εκκλησίας είσχωρήσαντα, δια τό μικράν της τιμής αυτών απο
δίωξαν άρχαΐα πλήρη χειρόγραφα, συναποσβέσαντα κατά τόπους έθιμα 
τάξεων εκκλησιαστικών κάν ταϊς βιβλιοθήκαις άπορρίψαντα, καθά μνημεία 
τό "λοιπόν άχρηστα, τυπικά καί μηναία τοπικά, παλαιοτάτην έχοντα κατα-
γωγήν έφ' φ συνέβη βραδέως έκτοτε την έν Κωνσταντινουπόλει νεωτά-
την τών συνάξεων τάξιν έκγενικευθήναι και συνήθη γενέσθαι κατά τόπους, 
έν οις άλλοτε παραδοτικώς ήσαν έν χρήσει τυπικά τών εορτών ίδια 
καί σεβαστά παρά τοΤς άρχαίοις όρθοδόξοις, οίον έν Αίγύπτω, έν Συρία 
καί έν αυτή τη Παλαιστίνη. Ή πρώτη μεν ούν τών μηναίων έκτυπωσις 
έγένετο δι' αντιγράφων, ώς φαίνεται, γεγραμμένων περί τό τέλος της 
πεντεκαιδεκάτρκ ή περί τήν αρχήν της μετά ταύτην εκατονταετή ρ ίδος* 
πόθεν δε ταύτα προηλθον καί που νυν υπάρχουσιν, αγνοώ παντελώς. 
Ήσαν άρά γε μηναία της Κωνσταντινουπόλεως εκκλησίας, ή τών έν τω 
Άγίω "Ορει μοναστηριών, ή άλλου τινός τόπου; Προς τήν έρώτησιν ταυ
την άπόκρισις δοθήσεται τότε μόνον, οπόταν τα πρώτιστα τυπωθέντα 
μηναία παραβληθώσι προς τα μεταγενέστερα τών αντιγράφων τουθ' όπερ 
έστι σπουοαιότατον ipyov έξ επιστημονικής απόψεως' ζητείται γάρ πρώ
τον τόδε' τα σημερινά μηναία παριστώσι τύπον έκ Παλαιστίνης ή Κωνσταν
τινουπόλεως ή μοναστηρίου τινός ή τοπικής ετέρας εκκλησίας, οίον Κυ
πριακής ή Κρητικής ή Κερκυραϊκής, εις τήν καθόλου τών Ελλήνων ορθο
δόξων έκκλησίαν, ώς έχουσιν, είσφρήσαντα; καί δεύτερον τό διατί ταύτα 
διαφθαρέντα περιήλθαν εις ήμας ατελή καί συγκεχυμένα, καθώς αυτών ή 
προς τα χειρόγραφα συμπαραβολή καταδείκνυσι. 

Βαρθολομαίος ό Κουτλουμουσιανός πρώτην εκδοσιν τών μηναίων υπέ-
λαβε το πρώτον ήν αυτός ευρεν έν Κέρκυρα, ο έστι τήν έτει 1551-ωγενο-
μένην έν Βενετία1, καί κατ' αυτήν άντιπαρέβαλε τό κείμενον, όπερ έξ εν
τολής εξέδιδε πατριαρχικής 2' κατόπιν όμως εύρε μηναΤον του μηνός Ίανου-

1) Παράδοξον ό'τι Πίτρας ό καρδ'.νάλις Ιτη πολλά, μετά τον Βαρθολομαϊον εδίδαξεν, οτί 
πρώτη τών μηναίων εκδοσίς εστίν ή γενομένη μεταξύ τών ετών 1586 και 1596, προετοί-
μασθείσα κατ' αυτόν άπα του 1545-ου έ'τους, έπ\ Δ'.ονυσίου πατριάρχου Κ|πόλεως (Ι. Β. 
P i t r a , Hymnographie de l'église grecque. Rome 1867, σ. 12). 

2) Μηναΐον του Σεπτεμβρίου. Βενετία 1843, т. іг. 
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αρίου, τετυπωμένον ωσαύτως εν Βενετία ετει 1533-φ, δπερ ουτετυπικάς έμ-
περιεΐχεν οδηγίας, ούτε την εν τω μεγάλφ άγιασμω τών Θεοφανείων εύχήν, 
ής ή αρχή «Τριάς Οπερούσιε»' τκχρζτΎίρτ^σΐ δ' εν αύτφ καί τά δτι κανών 
άσματικός Οπό "Ιωάννου του Δαμάσκηνου ποιηθείς εις τον όσιον Εύθύμιον 
είρμόν είχε κατά τήν όγδόην φδήν του σημερινού διάφορον, άρχόμενον ώδε' 
«Τίους της 2ιών έν τη καμίνω»" τουθ' δπερ έβεβαίου του κανόνος ή άκρο-
στιχίς1' καί δμως άχρι τούδε τών μηναίων αί μετατυπώσεις εχουσιν είρ
μόν 'έτερον, άσχετον προς το ποίημα* καί παράδοξον δτι το σφάλμα μετά 
της κάκιστης ύποσημειώσεως ουκ άποσβεννύασιν οί τών μηναίων έπι-
θεωρηταί2. Ή δε μέχρι τούδε γνωσθεΐσα παλαιών έντυπων βιβλίων υλη 
ακριβώς ουχ ώρισε τό πότε πρώτον έτυπώθησαν τά μηναία, οΰδ' έξαρκουσιν, 
ώς έχουσι νυν αί περί τά παλαιά τετυπωμένα βιβλία μελέται, προς τό 
συνεπιτρέψαι πιθανολογεΐν δτι τά μηναία τό πρώτον έξετυπώθησαν περί 
τό τέλος της πεντεκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος. Ουχ ήττον όμως άνευ-
ρον έγώ μηναΐον εντυπον του μηνός Σεπτεμβρίου, καί έν Χάλκη καί έν 
^ϊεροσο'λομοΐζ καί άλλαχου, τετυπωμένον ετει 1526-ω, συνιστάμενον μεν 
έκ φύλλων 118 πρώτου μικρού μήκους, έχον δε τό κείμενον δίστηλον καί 
σημείωμα τοιούτον έν τω προτελευταίφ φυλλφ" « α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ 
ν ξ ο:— | Tutti sono quaderni. L ultimo Terno. | «Stampata in Vene
ţia per Maestro Stefano | da Sabio: il quale habita a Santa Maria | 
formosa: ad instantia di miser Damian | di santa Maria da Spici. M. 
D. XXVI, nel mese di Luio». Τό πρώτον φύλλον απλούστατα περιέχει 
γράμμασι κοκκίνοις το — : С€ПТ€ВРЮС: — Τό δε κείμενον άρχεται 
έκ του ο^ζυτίρου φύλλου, προτετοί"γμ.ενον ϊγον κόσμημα κόκκινον, παρεμφε
ρές προς λίαν έκτεταμένον γράμμα Π. Είοον επίσης έν Χάλκη, έν τη 
μονή της Θεοτόκου, καί έν Ίεροσολυμοις, μηναΐον του μηνός 'Οκτωβρίου, 
τετυπωμένον ωσαύτως έν Βενετία ετει 1527-φ, δπερ έκ φύλλων σύγκειται 
120' τούτων δε τό προτελευταΐον έντή προσθίφ σελίδι περιέχει τό σημείωμα 
τοΰτο, μετά τό τέλος του κειμένου* «Venetiis in edibus loa". Antoni et 
Fratres | de Sabio: impensis vero Dni Damiani | de Santa Maria M. D. 
XXVII. | mensis Septembris». Ειδον ωσαύτως αυτόθι καί μηναΐον του 
Νοεμβρίου μηνός (1527), ου τό πρώτον φύλλον έλλειπε, τά δε τελευταία 
δύο φύλλα παντελώς ήσαν ατύπωτα* είχε καί τούτο μετά τό κείμενον 
σημείωμα τοιούτον" «aa bß ογ do ег ΐζ gη ηθ it kx ιημ ην οξ ρο qπ rp 
εσ ίτ. | Omnes quaterniones prêter t Terniones. | «Venetiis per | loan. 

1) Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ο ΰ υπόμνημα ιστορικόν περ\ της κατά Χαλ-
κην μονής της Θεοτόκου. Έν Κ/πόλει 1846, σ. 87. 

2) Μηναΐον του 'Ιανουαρίου. Βενετία 1890, σ. 158. 

6* 
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Antonium et | Fratres de Nicolini de Sabio: j sumptu et reqsitione 
D. Da miani de Sancta Maria | MDXXVII. I mense lanuario». Αυτόθι 
καί μηναΐον υπάρχει του μηνός 'Ιανουαρίου, Οπερ είδε και Βαρθολομαίος ό 
Κουτλουμουσιανός, ώς ελέχθη, τετυπωμένον έτει 1533 ω. Καί τούτου το 
πρώτον φύλλον έλλειπεν* Ιχει μέντοι μετά τό κείμενον το σημείωμα τούτο' 
« α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς τ υ : | απαντά είσι τετράδια, 
πλην υ έστιν έξάδιον [sic]. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u . Om-
nes sunt quaterni prêter u qui est sesternus. | Venetiis perStephanum 
de Sabio, sumptu et requisitione | D. Damiani de sancta Maria. | MD 
xxxiii mense Octobris». Αυτόθι καί μηναΐον ειδον του Φεβρουαρίου μηνός 
εκ φύλλων 91, ου τό πρώτον έφερε γράμμασι κοκκίνοις απλούστατα το 
ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ: —, έν οέ τη προσθίω σελίδι του τελευταίου φύλλου σημείωμα 
τοιούτον «Τέλος, του Φευρουαρίου μηνός. | α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ . | 
Omnes sunt quaterni prêter μ qui est duernus. | «Venetiis in aedibus 
Stephani de Sabio : |sumptu ex requisitione domini Da'miani de sancta 
Maria. MD | XXXVI Mense Septembr». Ταύτα τοίνυν είσί τα πα
λαιότερα γνωστά μοι τετυπωμένα μηναία, γενόμενα, καθά φαίνεται, παρά 
τυπογράφων ένεκα χρηματισμού' τούτων δε ή διάδοσις ου μόνον υπήρξε 
μεγίστη, άλλα καί κατά τάς έπειτα τυπώσεις, επισήμους ή ανεπισή
μους ελήφθησαν ώς βάσις εκείνα δια τά καθολικά μηναία της ελληνικής 
εκκλησίας, ων ώριζε τον τύπον ή Κωνσταντινουπόλεως εκκλησία διά τίνος 
έλλογιμου κληρικού. 

Τύπον έπίσημον όπωσουν άναπαρίστησι τών μηναίων έκτυπωσις γενο
μένη μεταξύ τών ετών 154 8 καί 154 9* κατά δε την προτεταγμένην έν 
τφ μηναίφ του Σεπτεμβρίου τής τοιαύτης εκδόσεως έπιστολήν 'Αντωνίου 
του ч¥жаруои προς Διονύσιον τον οίκουμενικόν πατριάρ^ην, έπεμελήθη 
ταύτη; αυτός ούτος ο Αντώνιος καί Νικόλαος ό Μαλαξός, Ναυπλίου πόλεως 
πρωτοπαπάς, όστις, ει καί ποιητής ασμάτων εκκλησιαστικών επιτυχής, 
αυτοβούλως όμως εισήγαγεν εις έκεΤνα τά μηναία ποιήματα τής αυτού 
μούσης* α κατόπιν ώβελίσθησαν, μεμετρημένα δε τίνα χρήσιμα κρι-
θέντα κατ' άπόφασιν άχρις ημών ή εκκλησία παρεδέξατο* τοιαύτα δε καί 
Γρηγόριος ό Μαλαξός ί'δια ποιήματα παρεισήγαγεν εις την έκτύπωσιν 
του 1551-ου έτους· μεθ' δ πολυάριθμοι τυπώσεις έγένοντο, διαφέρουσαι 
σχεδόν πασαι κατά τίνα, μέχρις ου κατ' έπίσημον έντολήν άνεθεώρησε τα 
μηναία πάντα Βαρθολομαίος ό Κουτλουμουσιανός. Άλλ' ούτος διά τήν 
άνεπάρκειαν, ώς φαίνεται, χρόνου μερικώς έπεθεώρησε ταύτα" συνέγραψεν 
όμως σημειώματα καί ѵ:рокоуоѵ7 δι' ων ό άνήρ φαίνεται κατανοήσας 
τό περί τά μηναία συμβάν υπό τών χρόνων, τουτέστι τήν διαφθοράν καί 
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την άλλοίωσιν αυτών' ίσως δε πεπαλαιωμέναι συνήθειαι των κληρικών 
ήνάγκασαν αυτόν ολίγα τινά μόνον, και ταύτα δευτερεύοντα κατά σηαα-
σίαν, έπιδιορθώσαι* αλλ' ό πρόλογος, εί καί βραχύς, επαρκώς έφανέ-
ρωσεν, ότι τα μηναία μετά τοσαύτας εκτυπώσεις επισήμους ή ανεπισή
μους είσί όιεφθαρμένα, ότι ή εκκλησία ή ελληνική στέρεται τών πρωτο
τύπων, καί ότι τών φιλολόγων έργον εστί τό προετοιμάσαι κριτικήν έκδο-
σιν πλήρη, ί'ν' από ταύτης ύστιρον έκπηγάση τα ιζρίτζον τή εκκλησία κεί-
μενον, έπαναφερούση βραδέως ούτως εις τήν έκκλησίαν τό πάλαιαν αυτής 
τυπικόν. Προετοιμάζεται δε τό Ipyov, ή δια της συγγραφής διατριβών άπο-
δεικνυουσών ευκρινέστατα τας φθοράς καί τας αλλοιώσεις, ή δια της εκτυ
πώσεως τών εκλεκτότερων απογράφων καί της αντιπαραβολής αυτών 
προς τα νυν εν τή εκκλησία συνήθη κείμενα. Τής προπαρασκευής ούν ερ-
γον πρώτον τό ζητήσαι τας πρωτίστας εκτυπώσεις τών μηναίων και τή 
συναντιβολή τούτων άποδεΐξαι τό πόθεν έπήγασαν έκεΐναι, τζότιρον εξ 
απογράφων τής Κωνσταντινουπόλεως εκκλησίας ή άλλης τινός* δεύτερον 
τό συμπαραβαλεϊν τάς κατόπιν εκδόσεις, ίνα δηλωθώσιν αί βαθμιαΐαι τού
των διαφοραί καί αναπτύξεις καί αλλοιώσεις, άποδειχθή δε καί τό εί μετά 
τέχνης έπιστήμονος ή άνεπιστήμονος οι κατά καιρούς έκδόται λεξείδια 
τών ασμάτων ήλλοίωσαν ή φράσεις όλας, ακατάληπτους Οπό του χρόνου 
συναποβάσας* τρίτον τό περιγράψαι κατ' έποχάς τα χειρόγραφα μηναϊα 
καί τάς διαφορότητας αυτών προς τα τετυπωμένα φανερώσαι μεθοδικώς, 
έκτυπώσαι δε καί τα περιεχόμενα έν αύτοΐς ατύπωτα ποιήματα, χρήσιμα 
τή ιστορία τής εκκλησιαστικής ΰμνωδίας' τέταρτον, βοήθεια τών έκδεδο-
μένων καί ανεκδότων ασμάτων σχηματίσαι λεξικόν τής υμνολογίας καί 
συντάξαί μελετάς περί του ρυθμού καί τής γενέσεως τών ασμάτων καί 
περί τής εξ αρχής μελωδίας αυτών, ην ο προτεταγμένος αύτοΐς ειρμός 
ορίζει" επειδή бе πάλιν ό είρμός υπάρχει τής τροπαρολογίας ό κανών, έπε
ται ότι παρίστησιν ούτος τό προ του τροπαρίου καί του κανόνος εκκλησιαστι
κών άσμα. Συμφέρει τοίνυν, όπως έρευνηθώσι καί συνεκοοθώσιν απαράλ
λακτα τά παλαιότατα τών είρ[/.ολοΥιων, ίνα τή μελέτη τών έν αύτοΐς 
σημείων καί τή βοήθεια τών αρχαίων ή μεταγενεστέρων μελικών συγγρα
φέων άνευρεθή τό μέλος, ö τοις είρμοΐς εξ αρχής ώρισαν οί μελωδοί. 

Γ/Ινα δε κατανοηθήτό πόσον τα περιεχόμενα έν τοΐς μηναίοις άσματα διε-
φθάρησαν ύπό του γρόνου καί μετίβλήθησαν, παράγω τινά παραδείγματα, 
δυνάμενα συναποδεΐξαι συγχρόνως, ότι Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανου 
ή περί τά μηναία διατριβή σχετικώς υπήρξε μικρά. Τό μηναΐον του μηνός 
Απριλίου παραδίδωσι τή 30-ή ήμερα κανόνα προς τόν άγιον Ίάκωβον τον 
Ζεβεδαίου, ου ή άκροστιχίς' «Τόν ^ροΊτας Ίάκωβον ευφρονα παΐδα γε-
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ραίρω»" συνετέθη δε το ποίημα τοΰτο παρά του μελωδού Θεοφάνους. Ό 
Βαρθολομαίος ύποσημειουται ταύτα' «εκ της άκροστιχίδος ταύτης έλλεί-
πουσι τροπάρια τεσσάρων γραμμάτων PONT, καί των μεν πρώτων τεσσά
ρων ωδών τα θεοτοκία αποκλείονται αυτής' εις δε τάς λοιπάς τεσσάρας, 
συμπεριλαμβανομένων καί αυτών, παρεντίθενται έτι προ τούτων καί άνά 
εν τροπάριον, μήτε εις την ακροστιχίδα ανήκοντα, μήτε έν τοίς χειρογρά-
©οις δντα». Αναφέρεται οέ το σημείωμα τοΰτο προς την σημερινήν έντυ-
πον κατάστασιν του κανόνος, όν ό εκδότης δια την άπορίαν αρχαίων αν
τιγράφων άφηκεν ώς ειχεν έν ταΐς προτέραις έκδόσεσιν. "Εχομεν άρα 
κανόνα του Θεοφάνους ήκρωτηριασμένον κατά τέσσαρα τροπάρια, συνάμα 
δ' έφθαρμένον έτεροτρόπως' εγώ δε την διαφθοράν, ην ό Βαρθολομαίος είκα-
σεν, ούτως ερμηνεύω. Τα λείποντα τη άκροστιχίδι γράμματα PONT 
μαρτυροϋσιν απλούστατα, οτι τών μηναίων οί μεταρρυθμισταί κατέστρε
ψαν αυτόν τον κανόνα κατά μίαν δλην φδήν άποβαλόντες την δευτέραν' 
δτι δε π:οΰτο ούτως έχει, δείκνυσιν άντίγραφον της ενδέκατης έκατοντα-
ετηρίδος, μηναΐον του μηνός Απριλίου, όπερ έν τη βιβλιοθήκη του πατρι
αρχείου κείται τών 'Ιεροσολύμων (αριθ. 167 της Άγιοσαβιτικηςσυλλογής, 
φύλ. 152). Ή "λυπούσα, τοίνυν ωδή έχει ούτως έν τούτω τω κώδικι. 

'φδή β'. Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω: 

'Ρήμασι | του" δεσπότου πιστεύσας, | ίερομύστα σοφέ, 
οικονόμος έδείχθης | της χάριτος, άξιάγαστε. 

ί;Ολον σου | άνατέθεικας β ίο ν | τω παντεπόπτη Χριστφ 
καί φωτί κατηυγάσθης | τω τούτου, αξιοθαύμαστε. 

Νόμους σε | της καινής διαθήκης | ώς μαθητήν ό Χριστός 
αύτουργόν έκδιδάσκει, | т.оощщс ώς προκατήγγειλεν. 

θεοτοκίον. 

Τέλειος | έν θεότητι μείνας J τήν ανθρωπότητα 
έκ παρθένου φορέσας | τφ κόσμω σωτήρ έπέλαμψας. 

Προστιθεμένης ούν ήδη της άποβληθείσης ταύτης φδής εις τά νυν 
μηναΐον, άποκτώμεν ούτως άσμα τέλειον του ποιητου Θεοφάνους. WV 
ούχ ίκανεΐ τοΰτο μόνον εις τήν άπόδειξιν, οτι τό ποίημα διεφθάρη* κατάδη
λοι γαρ ή ελλείπουσα φδή καί τόν τρόπον, καθ' öv έφθάρη τό ποίημα 
παρά τών μεταγενεστέρων μεταρρυθμιστών τών μηναίων. Έχει δηλαδή τό 
όλον ή φδή μετά του θεοτοκίου τροπάρια τέσσαρα' Οπερ εστί μαρτυρία 
του ότι πάσα του κανόνος φδή συνετέθη παρά του ποιητου δια τεσσάρων 
τροπαρίων έξ αρχής, καί ότι ούτω κατά τήν πρωτότυπον αύτοΰ σύνταξιν 
άχρι της ενδέκατης έκατονταετηρίδος έψάλλετο" σήμερον Ομως έν τω τε-
τυπωμένω μηναίω πάσα του ποιήματος φδή συναριθμεΐ τω οιοτοχίω 
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τροπάρια πέντε. Προσετέθη γουν έν εκάστη των ωδών ύστερον εν, και Ούτως 
ό κανών έμπεριέλαβεν οκτώ περιττά τροπάρια, άπερ ό ποιητής εξαρχής ουκ 
έποίησε. Πώς δε της προσθήκης ή περίστασις έπήλθεν ; Κατά τήν πρώτην 
ωοήν ό μεταρρυθμιστής του μηναίου μή νοήσας τό θεοτοκίον αυτής, νομίσας 
δ' οτι λείπει τοιούτον, εκείνο μεν ώς τελευταΐον εξέλαβε τροπάριον της 
ωδής, αυτός δε συνέταξεν ή παρέλαβεν έξ ίτίρου ποιήματος οιοτοχίογ έτε
ρον, ο και προσεκόλλησε τή φδή, ούτε τήν ακροστιχίδα παρατηρήσας, ούτε 
το ποσόν τών τροπαρίων τών έν ταΐς λοιπαΤς ωδαΐς, άλλ' ουδέ τον ρυθμόν 
αυτόν τής ώοής Έκ τοιαύτης ουν αρχής ευρίσκεται σήμερον έν τφ τετυ-
πωμένω μηναίω τό πράγματι ^ιοτονλοΊ του ποιητου τόπον επέχον εγκω
μιαστικού τροπαρίου, ει και περί τής ΘιοτΟΥ.ου τούτο πραγματεύεται 
κυρίως, μετά δε τούτο &ιοτοκίον ξένον όλως εις τον ποιητήν και κατά 
ρυθμόν άσυμβίβαστον προς τον είρμόν τής ωδής. Τής δε τόλμης ταύτης 
αρχήν ούτω λαβούσης, εύνόητον δτι του καταστροφέως ή ορμή καί 
προς τολμηρότερα τζροί^γ]' τής μεν γαρ έκτης φδής το θεοτοκίον άφή-
κεν, ώς είχε, παρενέβαλεν όμως εις αυτήν τροπάριον εν, διακόπτον τήν ακρο
στιχίδα* τουτ' αυτό κατετόλμησε και περί τάς λοιπάς ωδάς. f/Iva δε κα
τανόηση τις όπόσα ξένα τροπάρια περιλαμβάνει το ποίημα, παρατίθεμαι 
νυν ώδε τήν ακροστιχίδα τούτου, σημειούμενος έν αυτή κεφαλαιώδεσι γράμ-
μασι τα μεταγενεστέρως είσφρήσαντα: «Τον βΔ[ροντ]ής ίάΤκωβοΣν ευφ-
ΜροΔνα παΐΤδα γεΠραίρΤω». Ούτως έπήλθεν ή διαφθορά, ην ο Βαρθολο
μαίος ϋπώπτευσεν άλλ' ή τοιαύτη διαφθορά τεχνική μόνον ουκ έστι, εστί 
δε και περί τήν υλην αυτήν του κανόνος, καθά μαρτυρουσι τάκόλουθα πα-
ρατηρήματα. Ό ποιητής δηλαδή τφ πρώτω τροπαρίω τής πρώτης ωδής 
πέρας έοωκε τοιούτον «μαθητά καταξίωσον»- σήμερον δμως άντικαθίστησι 
τούτο το «τήν άγίαν εύόδωσον», ένθα τό εύόδωσον υπάρχει κακόζηλον* 
ζγίτίΐται γαρ τό «υμνεΐν σου μνήμην». Σημαντικωτέραν δε μεταβολήν ύπο-
δείκνυμι ταύτην. Τό δεύτερον δηλαδή τροπάριον τής τρίτης ωδής έν τφ 
κώδικι τω παλαίω ούτως έχει* «Σε ώσπερ βέλος έκλεκτόν ό λόγος ήκονη-
μένον έν καρδία τών έχθρων αποστέλλει, διαρρήσσον τάς ψυχας τών εναν
τίων, πάνσοφε, καί προνομευον, μάκαρ, τούτων τά σκύλα, Ιάκωβε». Σήμε
ρον όμως ούτως' «Σε ώσπερ βέλος έκλεκτόν... έν καρδίαις τών έχθρων 
έμπηγνύει, διαρρήσσονταψυχάς τών εναντίων . . . καί προνομεύοντά σε τού
των» κτλ. Τολμηρότερα δε μεταβολή περί τό πρώτον έγένετο τροπάριον τής 
τετάρτης ωδής' έν τούτω γαρ ό ποιητής εξ αρχής έγραψε τό «καί τών ουρα
νίων τά ρέοντα αμειβόμενος», τό έπεξηγούμενον τω κατόπι κώλω* άλλ' ή δια
φθορά μετέβαλε τό χωρίον εις «καί τών επιγείων τά μένοντα άμειψάμενος». 
Τοιαυται μεταβολαί πολλαχου του κανόνος υπάρχουσι. Δια παραδειγμάτων 
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ουνέξένος και μόνου ποιήματος λαμβανομένων αποβαίνει σαφές το ότι τα 
σΎ\μ.ερον έντυπα μηναία γέμουσι παντοειδών αλλοιώσεων. Σημειωτέον ήδη 
και έτέραν διαφθοράν έν τή αύτη άσματική ακολουθία του αγίου 'Ιακώ
βου. Τό ιεροσολυμιτικόν άπόγραφον έχει στιχηρά κατά τήν αρχήν της 
ακολουθίας εις ήχον τέταρτον, ψαλλόμενα προς τό «Ώς γενναιον έν μάρ-
τυσι» προ του κανόνος, άπερ έδει ψάλλεσθαι κατά τον εσπερινών άλλα 
ταύτα σήμερον αδονται κατά τους αίνουςΧ, δια δε τόν έσπερναν οί \χζτα.ρ-
ρυθμισταί προσέθηκαν έτερα στιχηρα κατ' ήχον πλάγιον δ', μηκύναντες 
ούτω τήν άσματολογίαν" άπερ είσί μεταγενέστερα συνθέματα, καθώς 
άποδείκνυσι τό πρώτον αυτών συνετέθη γαρ αυτό κατά τό στιχηρον τό 
έν τω κώδικι, τό πρό του κανόνος, καί προτιμηθέν του στιχηρου Θεοφά-
νους είσεχώρησεν εις τα νεώτερα τών αντιγράφων αυτό δέ τό του Θεοφά-
νους, εξ ου, καθάπερ έρρήθη, τό μεταγενέστερον έπήγασεν, άνέκδοτον 
απόμειναν ούτως έ̂ ει* 

Άλλο - ήχος πλάγιος δ' προς το 'Ώ του παράδοξου: 

Μάκαρ θεόπτα 'Ιάκωβε, | γένος υπάρχων Θεού 
του τήν σάρκα πτωχεύσαντος | καί πιστούς πλουτίσαντος 
καί τα πάντα φωτίσαντος, | ώς παρρησίαν έχων δεήθητι 
της σωτηρίας άξιωθήσεσθαι | τους άνυμνουντάς σε 
καί τήν σήν πανίερον j χαρμονικώς 
μνήμην εορτάζοντας, | θεομακάριστε. 

Προβώμεν εις έτερα παραδείγματα διαφθορών έν τοΐς μηναίοις. Τή 
20-ή Μαρτίου μηνός εορτάζονται στ\μιρον οί άναιρεθέντες έν τή μονή του 
αγίου Σάβα πατέρες, ους ϋμνησεν ό όσιος μελωδός Στέφανος ό Σαβαίτης, 
γράψας στι/ηρά τίνα, τό κάθισμα καί κανόνα φέροντα τήν ακροστιχίδα 
ταυτην «"Ύμνοις γεραίρω μάρτυρας2 μονοτρόπους». WV ή σημερινή κα-
τάστασις του κανόνος εμφανίζει τήν πρώτην λέξιν της άκροστιχίδος ούτως" 
«f/Yvotç»· ές- ου δήλον, ότι διεφθάρη τό ποίημα τή ако^оЩ τροπαρίου τι
νός, όπερ άπό του Μ γράμματος άρχόμενον εκείτο μετά τό πρώτον της 
πρώτης ωδής τροπάριον. Τό λεΐπον Όμωςάνεΰρον εγώ εν τινι μηναίω της 
δεκάτης έκατονταετηρίδος, όπερ ήν παρ' Άντωνίνω τω σοφω 'Ρώς αρ
χιμανδρίτη, τφ τήν ρωσικήν άντιπροσωπεύσαντι παρά τω πατριαρχείω 
τών ^Ιεροσολύμων έκκλησίαν έχει δέ κατά λέξιν ώδε* «Μύσος | άπε-
στράφητε σαρκός | και πνεύματος, πανόλβιοι, | καί κόσμου ^υγο^οόρου 

1) Το πρώτον στιχηρον τών εις τους αϊνους ψαλλομενων έχει νυν έν τω τετυπωμενω 
μηναίω σφάλμα συντακτίκόν εύδ'.άκριτον, δπερ ό κώδίξ έπιδ'.ορθο?, δηλαδή το άναδε ' . ξαν -
τ ο ς Ζιορ^ωτεον εις α ν ά δ ε ι ξ α ν τα. 

2) Το τετυπωμένον μηναΐΌν (έ'τει 1890-ω) ήμαρτημενως εχ_ει το «μάρτυρες». 
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ήδονάς έκφυγόντες, | ίσάγγελον βίον τε, j ώς πεπολιτευμένοι, | προς την 
άνω | μετέστητε λήξιν». Τό αυτό μηναΐον άποδείκνυσι προσέτι, ότι το 
πάλαι την μνήμην έπανηγύριζε τών οσίων άββάδων ή εκκλησία τη 21 -η 
Μαρτίου μηνός' άντιβολή δε τών άοομένων αύτοΐς ασμάτων ένεφάνισε τάς 
διαφοράς ταύτας: το πρώτον δηλαοή στι/ηρόν προσόμοιον άρχεται σήμε
ρον ούτως' «'Εφετών τό άκρότατον ολικώς άγαπήσαντες»' άλλ' ό κώοιξ 
άποδίδωσι την φράσιν ταύτην ώδε* «'Εφετών προς άκρότατον ολικώς 
αντικείμενοι»' και κατωτέρω αντί του σπηλοδ ία ι το ι ό κώδιξ έχει το 
σπηλα ιδ ία ι το ι . Έν δε τω τρίτω προσομοίω παρουσιάζονται μεταθέσεις 
λέξεων, ας ό κώδιξ άποδίδωσι τω οΐκείω τόπω λέγων «Rai πυρί οαπανώ-
μενοι | και πνιγμφ συγκλειόμενοι—[θύματα μάρτυρες ένδοξοι» κτλ. 
Σημειωτέον ήοη και τάς έν τφ κανόνι του ποιητου Στεφάνου γενομένας 
αλλοιώσεις. Εν μεν γαρ τω πρώτω τροπαρίω της πρώτης ωδής ό ποιητής 
έγραψε θεόστεπτον π λ η θ ύ ν , ένθα τό θεόστεπτον ορθώς έχον εξ αρχής 
ήλλοιώθη κατόπιν είς θεόπνευστον* τό δε τρίτον τροπάριον ονομάζει 
σί]^ιρον «όλβον τόν φθειρόμενον έν γη καταλιπόντες άγιον»- άλλα τό 
άγιον απαιτεί, κατά τον κώδικα, διόρθωσιν εις άγ ιο ι ' τό δ' έν τω σημε-
ρινω. ^ιοτοχίφ της αυτής ωδής ύπάρξας άμαρτάνει κατά τόν κώδικα, 
λέγοντα καλώς «έξ ης άρρήτφ λόγω προτίλοεν ό άσαρκος σαρξ άτρέπτως 
γενέσθαι υπέρ λόγον εκ σου, Θεοτόκε». Και πάλιν έν τη τρίτη φόή 
τό έν τφ πρώτω τροπαρίω άγ ιον αντικατέστησε τό πρότερον έκεΐ 
γεγραμμένον μάρτυρες* τό δ' έν τφ δευτέρω τροπαρίω όδόν παράφρασίς 
έστι του τρίβον, δπερ ό ποιητής έξ άρ/ής έγραψε' τό δε τρίτον τροπά
ριον τής αυτής φδής έχει μεν ήδη τό «καί τών δακρύων ροαΐς», άλλ' ό 
ποιητής έξ αρχής l^pcc^ź, τούτο ώδε' «καί τών δακρύων πηγαΐς». Καί τής 
τετάρτης φδής τό τρίτον τροπάριον εμφανίζει τρεις αλλοιώσεις' «φυγαδευ-
σαι μεν τούτους ουκ ίσχυσε τους αήττητους ό τών δικαίων αντίπαλος, 
νικηθείς δ' άοράτως» κτλ., ένθ' αντί του μεν ό κώδιξ έχει τό ώς, κατά δ' 
άκολουθίαν ουδέ το δ' έν αύτψ κείται' πλην άλλα και τό δ ικαίων αντι
κατέστησε τό αγ ίων , όπερ ήν πρότερον έν τ φ ρηθέντι τροπαρίω. Τό τρο
πάριον ουν έξ αρχής ούτω συνετάχθη" «Άγρίως τά κύκλω | περιλαβών, 
ώς έπόθησε, | φυγαδευσαι ώς τούτους oby. ίσχυσε | τους αήττητους | ό τών 
αγίων αντίπαλος, | νικηθείς άοράτως | όφθαλμοφανώς έπεστράτευσεν». 
Ευχερής ήν ή διόρθωσις του έν τφ πέμπτω τροπαρίω τής αυτής φδής ακα
τανόητου «άπήτουν όλης χρυσίου φθαρτού θησαυρούς»' τρίτον τό όλης 
εις ύλης, και έχεις ίδέαν εύνόητον, ώς δείκνυσιν ό κώδιξ. Δια δε την 
πέμπτην καί τήν έκτην φδήν ουδέν 6 κώδιξ, ώς έ/ει, διδάσκει' λείπει γαρ 
αύτου φύλλον έν, όπερ ήρχετο έκ του θεοτοκίου τής τετάρτης φδής καί εις 
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τό μέσον έληγε του τρίτου τροπαρίου της έβδομης ωδής* το δε λοιπόν 
ήμισυ τούτου μαρτυρεί, δτι το έπτηξαν αντικατέστησε τό επτησσον. 
Τό οέ κατόπιν αύτου τροπάριον άρχεται σήμερον ούτως* «'Ολον— μετα-
θέντες--τήν έπιθυμίαν». Ό κώδιξ έχει καλώς τό 'Όλην. Rai τό κατόπι 
τροπάριον είχε πρότερον τό θεόγραπτον αντί του* σημερινού θεόγραφον, 
καί κατωτέρω τό «έν πλαξί ταΐς» αντί του τών* καί πάλιν αύτου τό τέλος 
πρότερον είχε σύμφωνα τω ρυθμφ τό «ό τών πατέρων ημών». Και έν τω 
οζοτοκίφ της αυτής ωδής ό κώδιξ έχει τό «τήν Θεοτόκον. τήν αληθή ώς 
ελπίδα τών ψυχών ημών». Ου μήν άλλ' ό τολμήσας άλλοιώσαι πάντα τα 
κατηριθμημένα μέχρι τούδε ρησείδια, μετέβαλε καί έτερα* οίον τό «ευλο
γείτε μέλποντες», τό έν τω τρίτω τροπαρίω τής ογδόης φδής, όπερ ήλλοχ-
ωσεν ώδε* «υμνείτε βοώντες». Κατά τον κώδικα τό κατόπι τροπάριον 
είχεν έξ αρχής ούτως' «Όλοτρόπως σώμα ψυχήν τε καί πνεύμα καθηρά-
μενοι ολοκαυτώματα προσηνέχθητε έν πυρί φλογισθέντες, πατέρες πανόλ-
βιοι». Καί έν τω τελευταίω τροπαρίω, όπερ ό κώδιξ ονομάζει θεοτοκίον, 
απαιτείται πρό του προσκυνείται τό Χριστέ. Δια δε τήν ένάτην φδήν ό 
κώδιξ έθέλει ταύτα' έν μεν τω πρώτω τροπαρίω τό ήσχυναν αντί του 
«ίσχυσαν-- βαρβαρικήν άπόνοιαν», καί κατόπι τό προς αντί του εκ* έν 
δε τφ δευτέρω τροπαρίω τό πεφοινισμένοι αντί του πεφοινιγμένοι, 
καί τό έμπνιγέντες αντί του έκπνιγέντες* έν δε τφ τρίτω τό νενική-
κατε αντί του ένικήσατε, καί τό μνήσθητι αντί του μέμνησθε. 

Κατά τόν αυτόν παλαιότατον κώδικα του πατρός Άντωνίνου περιγρά-
ψωμεν ήδη τόν ψαλλόμενον άσματικόν κανόνα προς τόν δσιον Ίάκωβον 
τόν όμολογητήν τη 21-η Μαρτίου μηνός. Τούτου μεν oùv τήν μνήμην 
ορίζει το μηναΐον έκεΐνο τή 22-α του αύτοϋ μηνός ημέρα, τό δε τετυπω-
μένον έμπεριέ/ει κανόνα το όνομα φέροντα του ποιητου 'Ιγνατίου* τό πά
λαιαν όμως μηναΐον οιδάσκει, οτι του ποιήματος συντάκτης εστί Θεοφάνης 
ό όμολογητής, καί οτι κατά τήν πρωτότυπον αύτου σύνταξιν έποιήθη μετά 
δευτέρας ωδής, ήτις έψάλλετο μετά πασών τών άλλων ωδών επειδή δε 
καί α5τη λείπει, παρατίθεμαι ταυτην ώοε συμπληρώσεως ένεκα του 
ποιήματος. 

'Γίδή β'. "Ιδετε, ι'δετε, δτι εγώ ειμί ο έν θαλασσή: 

Κόσμου τερπνότητα, | βίου τον τάραχον 
τάς εμπαθείς ορέξεις 
του ταπεινού τούτου, \ πάτερ, έλιπες σώματος, 
καί άφέμενος πόλεις | καί δήμους καί λαούς, 
τους συγγενείς τε καί γνωστούς | καί ітщроѵ π\οΰτον 
έμόνασας εύσεβώς J βιώσας, Ιάκωβε. 
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Βαλών την χεΐρά σου, j πάτερ, έπ' αροτρον 
του ενάρετου βίου, 
είς τά οπίσω οΰδ' δλως j εστράφης, όσιε' 
και ίτίρους δε τούτο | παθόντας καθορών 
ουκ έχαυνώθης τω voi, Ι άλλ' έβάδισας χαίρων 
την φέρουσαν προς ζωήν | ιρί^ον την οΰράνιον. 

Θείοις επόμενος | πατέρων ίχνεσι 
καθηγητή όσίω 
καθυποκλίνεις αυχένα | τελών υπήκοος 
και εις τρίβους βαδίζεις j προθύμω λογισμφ 
της ταπεινώσεως Χρίστου, | δι' ης, πάτερ, ύψώθης 
ένθέοις ταΐς άρεταΐς, | θεόφρον 'Ιάκωβε. 

Θεοτοκίον. 

Κόρη πανάμωμε, | μήτερ άπειρανδρε 
θεοκυητορ, μόνη 
εν γυναιξί ν Οπερ πάσας J συ κεχαρίτωσαι, 
τον δεσπότην τεκουσα, j ρυόμενον ήμας 
τους παραβάσει εν βυθω | άπωλείας κείμενους' 
διό σε την1 των καλών | αΐτίαν δοξάζομεν. 

Μιας ουν όλης ωδής έκβληθείσης ούτω του μηναίου, έπόμενον ότι καί 
το λοιπόν του ποιήματος καταστροφάς τινας υπέστη καί μεταβολάς. 
Καί τφ όντί" τό μεν γαρ εξ αρχής πρώτον αυτού τροπαριον της τετάρτης 
φδής, ου ή αρχή «Όλονύκτοις δεήσεσι», μετετοπίσθη καί την δευτέραν 
ήδη τάξιν αριθμεί' τό б' εξ αρχής δεύτερον τήν πρώτην έσχε τάξιν μά
λιστα δε τής ενάτης ωδής απερρίφθη τροπαριον εν καί τό ^ιοτογ.ίον, όπερ 
ό ποιητής εξ αρχής έγραψε δια ταύτην είχε δε τό μεν τροπαριον ώδε κατά 
τόν Άντωνίνου κώδικα' «Τής διακρίσεως λύχνος, | τής αΐσθήσεως θρόνος | 
ακέραιος καί πράος, συμπαθής | καί εύκατάνυκτος γέγονας, | θρηνωδών τε 
καί λούων J τήν κλίνην, καθώς ψάλλει ό Δαβίδ' | μεθ' ου πάντων τών 
πίστει | τιμώντων σε μνημόνευε». Αντί δε του πρωτοτύπου τούτον τροπα
ρίου, όπερ ήρίθμει τάξιν δευτέραν εν τη ρηθείση ωδή, συνετάχθη διάφορον, 
ή άλλοθεν έτερον ελήφθη, καί του τρίτου πρωτοτύπου μετατεθέντος εις δευ
τέραν τάξιν έσχε τό ξένον τήν τρίτην τάξιν εν τη ώόή 2. Τό οέ ^εοτογ,ίον 
τό πρωτότυπον, τά άποβληθέν, έχει κατά τόν αυτόν κώδικα ούτως* «Ώς 
κραταιάν προστασίαν, | ώς ελπίδα καί τείχος J καί άγκυραν καί σκέπην 
ασφαλή j καί άπροσμάχητον έρεισμα | καί άχείμαστον δρμον | καί μόνον 

1) Προσέθηκα τό τ ή ν ώς άνζγκαΤον εις αναπλήρωσαν του ρυθμον. 
2)'Άρχεται Ы τά ξένον ού'τως· «Αί τών δακρύων λφάδες» κτλ. 
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καταφυγιον, αγνή, ) κεκτημένοι σε πάντες J σωζόμεθα, πανυμνητε» 1. "Εξω 
δε των δυο τούτων καταστροφών έδέξατο τό ποίημα καί τινας αλλοιώσεις* 
οίον τό μεν πρώτον τροπάριον της πρώτης ωδής αρχήν είχε τοιαύτην «Τόν 
φωτισμόν | τον της τριάδος, 'Ιάκωβε, | έν τη ψυχή δεξάμενος | κό
σμου κατέλιπες | άχλυώδη άπάτην» κτλ., στ^ιρον οέ φέρεται μεταβε-
βλημένον ώδε" «Τον φωτισμον | του σου δεσπότου, 'Ιάκωβε, | J 
κόσμο ν κατέλιπες» κτλ. Έν δε τφ δευτέρω τροπαρίω τό πρωτότυπον 
έπηκολούθησας έγένετο κατηκολούθησας* της δε τρίτης πάλιν φδής 
το πρώτον τροπάριον έκ τούτων ήρχετο τών λέξεων «Ό ^ίος,σου τερπνός J 
ό λόγος άλατι | αγάπης, Ьгб^роѵ, έξηρτυμένος»· σΎ]υ.ζρον δε τά 
γεγραμμέν' άραιώς ενταύθα μεταλλαγέντα φέρονται ώδε' «ό λόγος ενθεος, 
αγάπης άλατι ήρτυμένος». Αλλά και τό σημερινον έν τω δευτέρω τροπα
ρίω φανέντος άλλοίωσίς έστι του πρωτοτύπου όφθέντος, ώς και τό πό
νους, όπερ αντικατέστησε τό θλίψεις. Καί πάλιν έν τψ τρίτφ τροπαρίω 
πρότερον υπήρχε το «ενώσει της άπαθείας», όπερ εις «νεκρώσει τής αμαρ
τίας» υστιρον ήλλοιώθη· άλλα κάν τω ^ιοτοχίω τής αυτής φδής άνεγινώ-
σκετο πρότερον τό «του μάννα καί θείον δρος», όπερ ό χρόνος ήλλοίωσεν 
εις τό «τοο θείου μάννα καί θρόνον». Τό δε Ьюіошоѵ τής τετάρτης ωδής 
είχε πρότερον τό «ή τον θεόν έν μήτρα δεξαμενή»· όπερ ήλλοιώθη κα
τόπιν ώδε* «ή τον θεόν άφράστως συλλαβουσα». Τό δε νυν έν τφ πρώτω 
τροπαρίω τής πέμπτης φδής αληθούς προήλθεν έκ του πρότερον αλη
θώς, καί τό σεαυτόν του δευτέρου τροπαρίου έκ του εαυτόν, καί το έν 
αγρυπνία έκ του καί αγρυπνία. Μεταβολάς δε καί το οιοτοχίον τής 
έκτης ωδής υπέστη* είχε γαρ ες αρχής ώδε" «Ό βουλήσει το παν εργαζό
μενος (ήδη: έργασάμενος) | μήτραν βουληθείς άπειρόγαμον φκησε, | τους 
την φθοράν (ήδη: τή φθορά) νοσήσαντας | αφθαρσία τιμήσας (ήδη: πλου-
τίσας), ώς ευσπλαγχνος». Άλλα καί τό πρώτον τροπάριον τής επομένης 
φδής είχε τό «εΐκονομάχους έκτρεπόμενος, | ορθοδοξία λαμπόμενος, | πάν-
τας τους ορώντας φωτίζων»* όπερ ήλλοιώθη κατόπιν ούτως* «είκον. έκτρεπ. 
ώς ζηλωτής ένδικώτατος, πάντας» κτλ. Καί τό τρίτον αυτής τροπάριον 
είχεν ορθότερα τό παρορμώμενος, αντί του σημερινού ποιμαινόμενος, 
καί τό έγνωρίσθης αντί του νυν ανεδείχθης. Τό δε ^εοτοχίον άρχεται 
σήμερον ώδε* «Μαρία σεμνή, άειπάρθενε»* τό. παλαιόν όμως ώδε* «Παρθένε 
σεμνή, άπειρόγαμε» κτλ. Μεταβολάς εδέχθη λεκτικάς καί ή κατόπιν φδή, 
ης τό πρώτον τροπάριον ει/ε τό «τήν άχλύν τών παθών», έτι δε τό «κρά-
ζών ευλογείτε Χριστόν εις τους αιώνας», δ μετεβλήθη προς τό «Χριστόν 

1) Το ξένον θεοτοκίον άρχεται εκ του «Φεΐσαί μου, κύριε, φεΤσαι » κτλ. 
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ανυμνείτε κραυγάζων εις αιώνας». Τά δε κατόπι τροπάριον ει/εν εξ άρχης 
ώδε' «Πεπυρωμένα του iyßpou | βέλη έσβεσας σοφέ», καί τελευταίαν λε-
ξιν τό άπατα ς, αντί του νυν άκανθας' και έν τω συνεπομένω τροπαριω 
«λύτρωσαι εΰχαϊς» εγραψεν εξ αρχής ό ποιητής, ώς φαίνεται, αντί του νυν 
φύλαττε. Δύο δέμικραί μεταβολαίλεκτικαι κατεσκευάσθησαν έν τη ενάτη 
ώδή' το μέν γαρ έν τω πρώτω τροπαριω τανυν αληθείς προήλθεν έκ του 
αληθώς, το δ' έν τφ δευτέρω νυν αυτζάογον άνάπλεων» ορθότερον εκείτο 
πρότερονώδε' «υπάρχοντα έμπλεων — τιμώμεν σε Ιάκωβε». Και τοιαύτα 
[/.έν έτολμήθησαν περί τα άσμα' άντε οέ του καθίσματος καί τών στιχηρών 
προσομοίων, ατινα προ του κανόνος ό Θεοφάνης έποίησε, κατά το εθος, 
ετέθησαν έν τοΐς μηναίοις ύστερον έτερα. Τά δε πρωτότυπα καί τέως 
ανέκδοτα στιχηρά του Θεοφάνους εχουσιν ούτω' 

Κάθισμα* ήχος δ' προς το Ταχύ προκαταλαβε: 

Χριστώ ήκολούθησας | κόσμου άφέμενος 
καί σάρκα ϋπέταξας | δι' εγκράτειας σαφώς, 
παμμάκαρ 'Ιάκωβε' | όθεν ίερωσύνης 
χρϊσμα a.yiov εσ/ες* | νυν δε προς τάς άύλους 
μετετέθης χορείας, | πρεσβεύων υπέρ πάντων 
ημών τών εύφημούντων σε. 

Στιχηρά' ήχος δ' προς το "Εδωκας σημείωσ-.ν τοις: 

Την διαιωνίζουσαν | καί μηδαμώς διαρρέουσαν 
ένθυμούμενος εϋκλειαν | δόξης κατεφρόνηοας 
και άπολλυμένης, ] καί τον σταυρόν άναλαβών 
τω σταυρωθέντι κατηκολούθησας 
καί σάρκα καθυπέταξας | άσκητικοϊς άγωνίσμασι' 
δια τούτο την μνήμην σου | έκτελουμεν 'Ιάκωβε. 

Κόσμω καί τοις πάθεσιν j εσταυρωμένος, 'Ιάκωβε, 
την ψυχήν διετήρησας j άσπιλον άμόλυντον, 
αμιγή τών κάτω, { πάτερ, χαρακτήρων, 
καί θεωρίαις μυστικαΤς j άνεπτερώθης 
προς τά ουράνια, | έν ω σου τά πολίτευμα 
προσανατέθεικας, όσιε, 
ώς Χρίστου ^οϋΐλος, | ώς θεράπων πιστότατος. 

Άκακος ακέραιος j καί συμπαθής καί φιλάδελφος, 
ταπεινόφρων καί μέτριος, | αγάπης έμπλεως, 
ελεημοσύνη κατηγλαϊσμένος, ϋπρμονη καρτερηκώς, 
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πίστει έλπίδι ώραϊζόμενος 
έδείχθης, παναοίδιμε, [ ταΐς προσευχαϊς καλλυνόμενος 
καί ταΐς θείαις λαμπρότησιν | ίερώς άστραπτόμενος. 

Και πάλιν κατά τον αυτόν άρχαιότατον κώδικα του πατρός Άντωνίνου 
δείκνυμι διαφθοράς έτερον παράδειγμα, τούτο. Τή 6-η του μηνάς Απριλίου 
πανηγυρίζεται του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου ή μνήμη, ου 
τον άσματικάν κανόνα συνέγραψεν ό αυτός υμνωδός Θεοφάνης' έχει δ'ακρο
στιχίδα, κατά τό μηναΤον, τοιαύτην «Τον θαυματουργάν Ευτυχιον θαυ
μάσω». Κατά τήν ΐτΖοσιν όμως αύτου του κανόνος ή άκροστιχίς εμφανί
ζεται σήμερον ώδε' «Τον [θ]αυματουργάν Εύτ[υ]χιον θαυμάσω »τ Λείπου-
σιν άρα δυο τροπάρια' ταύτα δε το μηναΐον έσωσε του Άντωνίνου" καί 
το μεν τζρώτον υπό τό τρίτον τροπάριον της πρώτης ωδής υπάρχον 
ούτως έχει' «Θυσας θυσίαν, παμμάκαρ, | ώς αληθώς J τψ θεω, αίνέ-
σεως | άτζο^ούς τε τάς εΰχάς | τω υψίστω λέλυσαι παθών, j τον ρυσάμε-
νον υμνών j Χριστόν, Ευτύχιε»" τό δ' 'έτερον τροπάριον, тсросгАхоѵ τή 
έκτη ώδή, ούτως έχει* «'Υπάρχων άνάπλεως | διδαγμάτων ευσεβών, | 
τούτων τή χλόη ποίμνιον J τό λογικόν έξέθρεψας, θολερών ) ναμάτων 
άμίτογ^ον ] εναντίον δογμάτων δείξας, όσιε». Φαίνεται γουν, ή ότι τά περί 
Ευτυχίου ποίημα του Θεοφάνους περιήλθεν εις ήμας εξ αντιγράφων 
έφθαρμένων, ή ότι τοΰτο διέφθειραν οί των μηναίων έπιθεωρηταί' εξω γαρ 
του εκπεσμού των είρημένων στροφών, έχει τά ποίημα σΫψ,ιρον καί ξένα 
τροπάρια δυο, τά τελευταία, άπερ ή τών αρχαίων έκ των αντιγράφων 
έκπεσόντων έτερος άνεπλήρωσεν, ή κατά συστημ' άπείρόκαλον έξωβλή-
θησαν τα παλαιά, ίνα δώσωσι τάν τόπον αυτών είς έτερα κανόνος ετέρου. 
'Εγώ μεν ουν άναπληρώ νυν τό λεΤμμα, κατά τον Άντωνίνου κώδικα, εν 
φ τό ποίημα του Θεοφάνους άρτιον υπάρχει, παρατιθέμενος ώδε τά γνήσια 
καί λείποντα τροπάρια του κανόνος* είσί δε ταύτα: 

Ώς ών j αγγέλων νυν όμοδίαιτος, j πατριαρχών 
μαρτύρων καί οσίων όμόσκηνος, 
συν αυτοΐς έκδυσώπει τάν Κύριον 
λύσιν αμαρτημάτων | πασι δωρήσασθαι 
τοις τήν ίεράν σου επί γης 
μνήμην τελουσι, σοφέ. 

Θζοτοχ,'ιον 

Υίόν | άχρόνως πατρός έκλάμψαντα | συ εν γαστρί 
άφράστως συλλαβουσα έκυησας, 
οεομ-/\τοΩ άχραντε παρθένε αγνή· 



А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СЛУЖЕБНЫХЪ МИНЕЯХЪ. 3 5 7 

πρέσβευε, παναγία, | υπέρ των δούλων σου 
τόν μόνον φιλάνθρωπον Θεόν 
σώσαι το γένος ημών. 

Και πάλιν εξω των εκβολών τούτων ή άσματική ακολουθία του πα
τριάρχου Ευτυχίου οιεφθάρη και οιά τίνα μεταβολήν τα γαρ έν τοΐς παλαιό
τατοι? μηναίοις ώνοματισμένα ποιήματα, ο έστιν οί κανόνες, εχουσι 
προτεταγμένα το κάθισμα της εορτής και τα στιχηρά προσόμοια, άπερ, 
εί και παντελώς ανώνυμα πανταχού, φαίνονται συνθέματα του κανόνος 
είναι του ποιητου, öv έχει τό πάλαιαν μηναΤον ό μεν γαρ υμνωδός ό άνα-
λαβών ίνα σύνθεση τόν επαινον ίορττ\ς τίνος ου συνέγραφε κανόνα μόνον, 
άλλα και παν ö τι μετά τούτου συνεδέετο, ο έστι τό κάθισμα, μάλιστα δε 
τά στιχηρά προσόμοια, άπερ έπέχουσι προοιμίου τόπον εις τον κανόνα* 
έποίει δε ταύτα κατά τάς περιστάσεις' εί μεν ό άνυμνούμενος άγιος έωρτά-
ζετο πανηγυρικώτατα, συνέγραφε διττά ή τριττά προσόμοια στιχηρά, τά 
μεν κατά τόνδε τόν ήχον τά δε-καθ' έτερον εί δε ή πανήγυρις ην έκ των 
συνήθων, έγραφε στιχηρά καθ' ένα και μόνον ή / ο ν εις τούτου δε του 
τεχνικού συστήματος την διάκρισιν ώδήγησάν με τά μέχρι τέλους της 
ενδέκατης έκατονταετηρίδος άντιγεγραμμένα μηναία, έν οίς, Οταν υπό 
τον πρώτον κανόνα συναντάται κανών ίτερος εις 'έτιρον άγιον ή μάρτυρα, 
προτάσσονται του προτέρου κανόνος έτερα στιχηρά, διακρινόμενα μεν των 
πρώτων, έξυμνουντα δε τόν ίτιρον άγιον, είς öv ό κανών ό οιυτιρος ανα
φέρεται* όπερ εστίν άπόδειξις επαρκής εις τό πιστεύειν, ότι τά τοιαύτα 
δεύτερα στιχηρά προσόμοια συνεγράφησαν υπό του ποιητου του δεύτεροι 
κανόνος' όμως δε ο κανών ό δεύτερος αναφέρεται πολλάκις εις τόν αυτόν 
άγιον, öv υμνησεν ό ποιητής του προτέρου κανόνος' άλλα και τότε τα 
τφ κανόνι τούτω προσ^οντα. στιχηρά οιακρίνονται т:арк του γνώσιν 
έχοντος της τάξεως των αρχαίων μηναίων' ανευρίσκονται γαρ τά του 
δευτέρου πρό του κανόνος αμέσως του προτέρου' τά τοιαύτα μέντοι 
στιχηρά προσόμοια μετετίθεντο πολλάκις είς τους αίνους οί μετα
γενέστεροι. Τό παρ' Άντωνίνω μηναΐον άρχεται της είς τόν άγιον 
Εύτύχιον εορταστικής ακολουθίας άπό του καθίσματος* μετά δε τούτο 
προστίθησι στιχηρά προσόμοια τέσσαρα και κατόπιν αμέσως αυτόν τόν κα
νόνα, ου τόν ποιητήν ονομάζει Θεοφάνην έν τω κρασπέδω δια μονογράμ
ματος. Κατά τήν έμήν ουν ύπόληψιν και τά κάθισμα και τά στιχηρά συνε
γράφησαν υπ' αύτου του Θεοφάνους, ί'να τήν ίορτψ ό ποιητής ύμνηση 
τελείως' καί τό μεν κάθισμα κατ' ήχον τρίτον μελισθέν, σύμφωνα τω 
«Θείας πίστεως» είρμω, υπάρχει και σήμερον έν τφ τετυπωμένω μηναίω, 



358 ОТДѢЛЪ I. 

μετά την τρίτην άδόμενον ώδήν άλλα καν τούτω της μεταβλησίας ή μα
νία μετέβαλε κώλον όλον, το έξης" &χλγ\ρον τον άνω ένδίκως άπείληφας»' 
δπερ έχει σήμερον ούτω' «παλινδρομείς εις αυτήν δοξαζόμενος». Τά δε 
στιχηρά προσόμοια, τρία τον αριθμόν εν τφ σημερινή μηναίω, κατ' ήχον 
δε πλάγιον ήρμοσμένα τέταρτον και μεμελισμένα τω είρμω «Κύριε, ει και 
κριτηρίω», τό παλαιόν ήριθμουντο τέσσαρα, κατά δε λέξιν ήσαν έτεροΤα 
παντάπασι, μεμελισμένα μεν ωσαύτως εις πλάγιον ήχον τέταρτον, έρρυθ-
μισμένα δε σύμφωνα τω είρμφ «Οί μάρτυρες σου Κύριε». Έπεί б' έμάθο-
μεν ήδη, δτι περί τό τέλος αύτου του κανόνος υπάρχουσί δύο ξένα τροπά
ρια, φανερον άρα, οτι και τά σημερινά προσόμοια, ώσπερ και τά ρηθέντα 
ξένα τροπάρια, προσήκουσιν έτέρω ποιητή, τον πατριάρχην ωσαύτως Εύτύ-
χιον ύμνήσαντι κατά τό -κροτυ-πον του Θεοφάνους, άλλ'ού τό κύριον άσμα, του
τέστιν ό κανών, εξέπεσε, προτιμηθέντος του Θεοφανείου. Τα μηναία τοίνυν τά 
σημερινά παριστώσιν άσματικήν άκολουθίαν εις τόν Εύτύχιον έμμίκτωςέκ 
δύο διαφόρων άποσχηματισθεΐσαν ακολουθιών, της μεν παλαιοτέρας Οπό 
του Θεοφάνους συντεθείσης, της δε μεταγενεστέρας άγνωστου ποιητου. 
"Ηδη δε τον κανόνα του· Θεοφάνους άποκαταστήσας είς τήν εξ αρχής αυτού 
κατάστασιν, παρατίθεμαι νΰν, άπό του κωδικός Άντωνίνου παραλαβών, και 
τά στιχηρά προσόμοια του αυτού ποιητου, ίνα τών μηναίων οί μελετηταί 
τέλειον ούτως εχωσι τον κύκλον της Θεοφανείου άσματο/4θγίας εις τόν 
άγιον Εύτύχιον. 

Σ-αχηρα· ήχος πλάγιος δ', προς το «Οί μάρτυρες σου, Κύριε»: 

Εύτυχήσας, Ευτύχιε, [ βίον ούράνιον | έν γη τελέσας 
και δυστυχεστατα \ μειώσας πάθη j τή συνεργία Χρίστου, 
ου τη αγαπήσει κραταιούμενος | θλίψεις ανένδοτους έκαρτέρησας* 
διό ταΐς σαϊς πρεσβείαις j αίτησαι του σωθήναι τους εύφημουντάς σε. 

Ό μέγιστος Ευτύχιος | καλλωπιζόμενος J τη άπαθεία 
πάθη ίάσατο j δυνάμει θεία | και άρρωστήματα ψυχών 
ποίμνην βακτηρία θείας γνώσεως | εθρεψεν εφ' ύδωρ αναπαύσεως' 
αυτού ταίς ίκεσίαις | δώρησαι τω λαω σου τό μέγα έλεος. 

Ό πάνσοφος Ευτύχιος j πράος και άκακος | γεγενημένος 
χαίρων έσκήνωσεν j έν γη πραέων, J και έξορίαις προσομιλών 
άπασαν έξώρισε δυσσέβειαν* j όθεν πατριάρχαις συναγάλλεταΓ 
αύτου ταΤς ίκεσίαις, | ευσπλαγχνε, πάσι δίδου τό μέγα έλεος. 

Ό οσιός σου, Κύριε, ( τόν θείον πόθον σου j έν τη καρδία 
είσοικισάμενος | τών έπικήρων | πάσαν τήν σχέσιν άπηρνήσατο* 
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όθεν και άγνώς σοι ίερουργησεν, | αΐνον άναμέλπων χαριστήριον" 
αύτου ταΐς ίκεσίαις | δώρησαι πασιν ήμΤν τό μέγα έλεος. 

Τα μέχρι τούδε λεπτομερώς έξετασθέντα τρία παραδείγματα συνή
θων άσματικών ακολουθιών σαφώς άποδεικνύασι, νομίζω, ότι τών σημε
ρινών μηναίων ή κατάστασις αποτέλεσμα διαφθοράς υπάρχει μεγάλης, 
και δτι τούτων οί κατά καιρούς αντιγραφείς έκδόται μεταρρυθμισταί τολ-
μηρώς έξ αγροικίας ή άλλης τινός αίτιας ακατάληπτου μοι τά τών ποιητών 
άσματα κατά το δοκούν έφθειρον ή μετήλλασσον. 

B'. 

Φέρε δε νυν έξετάσωμεν ίιζροΊ ερώτημα, σπουδαιότατον ωσαύτως 
δια την σημερινήν τών μηναίων κατάστασιν. Διατί τά μηναία τα μέχρι 
της δωδέκατης έκατονταετηρίδος απογεγραμμένα και καθολικώς μετα-
χειριζόμενα διαφέρουσι προς τα κατόπι γεγραμμένα μεγάλως; τίνες δ' 
αυτών αί διαφορότητες; Μηναΐον άρχαιότερον της δεκάτης έκατονταετηρίδος 
αγνοώ παντάπασινέξ αυτοψίας, εί καίπολλας άχρι τούδε χιλιάδας ελληνικών 
έγνώρισα χειρογράφων. Και όμως, εί μη σφάλλομαι, νομίζω ότι μηναία 
παλαιότατα του μη καθολικού κύκλου, γεγραμμένα μεταξύ της όγδοης και 
της ενάτης έκατονταετηρίδος ιυρον εγώ, άλλ' ων την υλην άνεξέταστον είασα 
δια την άπορίαν yj>óvou και δια την σημερινήν αυτών κατάστασιν και δια 
τήν άτυχη μου τών οφθαλμών δοκιμασίαν κατά την έπιχειρισθεΤσαν αυτών 
άνάγνωσιν. Ό λόγος δηλαδή περί κωδικός ενός, όν είδον εν Μακεδονία, έν 
τή μονή Κοσινίτζης, αριθμόν έκεΐ φέροντος τόν 123-ον έστι δε σχήματος 
μεγάλου και φύλλα συναριθμεΐ μεμβράνινα παλίμψηστα 305, ων τα μεν 
νζωτερον κείμενον εμπεριέχει πλήρες ευαγγέλιον λειτουργικόν, τό δε πα-
λαιόν, τό ξεσθέν, ίνα τό ευαγγέλιον άποτελεσθή, γέγραπται γράμμασι κε-
φαλαιώδεσι μικροΐς* όπερ έγώ μετά μακράν ЫЫоѵоѵ έν τισι φυλλοις άνά
γνωσιν εξέλαβα μηναίων άσματικών υλην διά τε τόν Δεκέμβριον και τόν 
Ίανουάριον μήνα- προεδήλωσα δε τό πιθανόν ευρεμα τούτο οιά της έτει 
1886-ωτυπωθείσης εκθέσεως παλαιογραφικών και φιλολογικών ερευνών έν 
Θράκη καί Μακεδονία1. Χρήσιμον ουν, οπως τον κώδικα τούτον 'έτερος, 
εύκαιρίαν έχων καί πείσμα μεΤζον έμου περί τά παλαιόγραφα, λεπτομερώς 
εξέταση, т:рос βεβαίωσιν ή μή βεβαίωσιν της πρώτης μου αντιλήψεως· εί 
γαρ αληθώς ό κώοιξ εκείνος ουχ υποκρύπτει μηναία, καθώς έξ αρχής έπί-
στευσα, τά παρ' έμου λοιπόν έν αυτω διακριθέντα πεισμόνω ζητήσει πανη-

1) Έλλην. Φίλολογ. Σύλλογος, τ. ΙΖ', άρχαιολογ. παράρτ. σ. 25. 
Византійекіп Временнпкъ. 7 
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γύρεων αν ώσι μάλλον ονόματα καί μέρη συναξαρίου των ευαγγελίων, 
εί S' όμως άποδειχθή τουναντίον, ή των μηναίων επιστήμη μνημεΐον αυτής 
ούτως απαριθμήσει δυνάμενον ύποδεΐξαι την πρωτίστην αυτών διάταξιν. 
Βέβαιον δ' ότι λείψανα τινά μικρότατα μηναίων έγνώσθησαν ήδη, παρά της 
έν Παλαιστίνη ληφθέντα λαύρας του αγίου 2άβα καί της έν τω Σινά μο
νής' οιά εισι τά δια του Tischenđorf εκείθεν άποκομισθέντα, τά τ' έν Πε-
τρουπόλει καί Λονδίνωь άλλα πάντα ταύτα μέχρι τούδε παντελώς άμε-
λέτητα μένουσιν. 

Γ/Οπως δε τών μηναίων ή τάξις ειχεν έξ αρχής, άποδεικνύασι κάλλιστα 
τα σωζόμενα τών αντιγράφουν της δεκάτης έκατονταετηρίδος. Της γαρ 
άσματικής ακολουθίας εκάστης ίοοττ^ς την αρχήν έχουσι τα τοιαύτα παλαιά 
μηναία πρώτον άπό του καθίσματος, à καί τροπάριον απλώς έκαλεΐτο, 
κατά τα συναξάρια* μετά δε τούτο καταγράφουσι τά στιχηρά προσόμοια, 
καί μετά ταυτ' αμέσως έμφανίζουσι τον κανόνα πληρέστατον, ώς έξ αρχής 
έγράφη, παρ' ούδενός απολύτως ετέρου διακοπτόμενον άσματος, ήτοι κον-
δακίου ή σταυροθεοτοκίου ή συναξαρίου' βιβλία γαρ έτερα, οίον τό εύαγ-
γέλιον, ό απόστολος, τό προφητολόγιον, τό είρμολόγιον, ή παρακλητική, 
τά κονδακάριον, το τριωδιον καί το συναξάριον, άνεπλήρουν τον λειτουργι-
κον της εορτής κυκλον τούτων δε τών βιβλίων τό μεν συναξάριον, εξω 
του συντόμου βίου, περιείχε τον τύπον της τελετής και το τροπάριον 
αυτής, ο έστι τό κάθισμα, καί το άπολυτίκιον το δ' είρμολόγιον, άεί μετά 
παρασημάνσεως αρχαιότατης, ώριζε το μέλος τών έν τφ μηναίω κειμένων 
ασμάτων καί τους μελιστάς αυτών, εσθ' οτε δε καί τους υμνωδούς ώνό-
μαζεν άλλα δια τήν κατόπιν άδιακρισίαν μεταξύ μέλους καί ποιήματος 
εισήχθησαν έν τοΐς μηναίοις καί τά ονόματα τών μελουργών, παρά τών 
είρμολογίων καί τών στιχηραρίων ληφθέντα, καί ούτω συμβαίνει στ\]χζοο^ 
όπως τά τοιαύτα τών ονομάτων ύπολαμβάνωνται ποιητών ονόματα, ει 
και τά πλείω τών στιχηρών προσομοίων ή δοξαστικών είσι ποιήματα τών 
ποιητών, οίς οί έν τοΐς μηναίοις άσματικοί προσγράφονται κανόνες' υπήρ
ξαν μεν καί μελωδοί ή μελισταί ή μελουργοί συντάκται στιχηρών ειρμών 
καί κανόνων, άλλα τών τοιούτων τά ονόματα μετά τών άσματικών αυτών 
έργων δηλοΰσι καί τα μηναία τά παλαιότατα καί τά στιχηράρια καί τά 
είρμολόγια' τό δε κονδακάριον πάλιν έμπεριελάμβανε τό κονδάκιον, όπερ 
^jyzo έξ αύτου του κυρίως κονδακίου — ήν δε τούτο ποιημάτιον μόνον ή 
διπλούν έξ όλιγίστων στίχων — , τόπον επέχοντος προοιμίου εις άσμα πολ-

1) Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque Impériale publique. S* Péters-
bourg 1864, σ. 17. Catalogue of ancient manuscripts in the British Museum, part I, Grece. 
Ίεροσολυμίτική Βιβλιοθήκη, τ. II, σ. 720. 
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λών στροφών, οίκος όνομαζόμενον, καθ' ένα και τον αυτόν ρυθμόν συντε
ταγμένων και μεγάλην ή μακράν ακροστιχίδα συναποπληρουσών, ήτις προ 
του κονδακίου μετά της επιγραφής αύτου κατεγράφετο' τοΰτο δε το πολύ-
στροφον άσμα, εξ ενός άρχόμενον άσματίου, του κυρίως κονδακίου, όπερ, 
ώς Φαίνεται, μετά μέλους έψάλλετο, καί εκ των στροφών του ΟΪΥ,ΟΌ συνιστά
μενος αϊ πολλάκις ήριθμουντο μέχρι τριάκοντα καί δύο καί χύμα συνα-
γεγινώσκοντο μεγαλοφώνως εν τω μέσφ τής εκκλησίας, ή έπ' άμβωνος, 
μεταξύ της τρίτης καί τής έκτης ωδής του κανόνος, άχρι που τής ενδέ
κατης έκατονταετηρίοος όλόκληρον ή εκκλησία μετεχειρίζετο, ει καί άπό 
τής δεκάτης εκατονταετηρίδας 6 'τούτου διασπαραγμός την αρχήν, ώς 
φαίνεται, λαμβάνει* καί γαρ έκτοτε τό μεν προοίμιον του κονδακίου, του
τέστιν αυτό το κυρίως κονδάκιον άποσπασθέν έκ του συνόλου του ποιήματος 
είσεχώρησεν εις το μ^ναΊον, συμπαρασύραν έκ του οϊχου μίαν καί μόνην 
στροφήν τών δε λοιπών αύτου στοο^ών ενιαι παντελώς αγνώριστοι κατόπι 
περιελήφθησαν εν ταΐς άκολουθίαις ώς άπλα στιχηρά τροπάρια, καί ούτως 
επήλθε βραδέως άχρι τής τρίτης καί δεκάτης έκατονταετηρίδος ή του κον-
δακαρίου παντελής έρείπωσις. Λέγουσί τίνες, ότι τό κονδακάριον έξετόπισε 
τών μηναίων ή έμφάνισις' άλλ' ή IOIQÎOTYI γνώμη ^Οίνερώζ έστιν ήμαρτη-
μένη* τουναντίον γαρ υπό ποιητών κανόνων καί τοΰιο κατεπλουτίζετο, με
ταγενεστέρων ώς εικός του μελωδού 'Ρωμανού, οίον Κοσμά, Στεφάνου του 
Σαβαίτου, Θεοδώρου του Στουδίτου, 'Ιωσήφ του αδελφού αύτου καί έτέοων. 

Τα παλαιότερα τοίνυν τών μηναίων ουκ έμπεριέχουσι α^όρτον, οίον τα 
μεταγενέστερα παρουσιάζουσιν, άλλ' ουδέ ποικίλα τών ποιημάτων ονόματα, 
εί μή καθ' έορτάς εκτάκτους. Τό παρ' Άντωνίνω τω αρχιμανδρίτη μηναΐον, 
όπερ εστί τό παλαιότερόν τε καί τελεώτερον εξ όσων εγώ μηναίων είδον άχρι 
τούδε — έγράφη γαρ, ώς φαίνεται, περί την αρχήν τής δεκάτης έκατοντα
ετηρίδος—, εγκλείει τάς άσματικάς ακολουθίας του Μαρτίου καί του μηνός 
'Απριλίου. Έν τούτω μεν οή τφ μηναίω τών μεν συνήθων εορτών αί 
άκολουθίαι τήν αρχήν αυτών άπό του καθίσματος εχουσι, μεθ' ό παρατί
θενται τα στιχηρά προσόμοια καί μετά ταυτ' αυτός ό κανών κατά δέ τίνα 
διπλήν iopzr\v, ob κοινήν, οί'α ή τής κδ' Απριλίου μηνός, περιέχονται το 
μεν πρώτον έν αύτω καθίσματα δύο μεμελισμένα καθ' ενα καί τον αυτόν 
ήχον, εις τα προεόρτι' αναφερόμενα τής Θεοτόκου* είτα δέ στιχηρά zpioc 
προσόμοια κατ' ήχον πρώτον εις το «Κύριε έκέκραξα» ψαλλόμενα, μετά δέ 
ταυτ' αυτός ό κανών έστιν όλως αδιάκοπος εις ήχον δ', ου ποιητής ό μελωδός 
Γεώργιος, έν ф προεορτίως ό ευαγγελισμός εγκωμιάζεται τής Θεοτόκου. 
Τής άπάσης ούν ακολουθίας ό Γεώργιος έστι ποιητής, διά λόγον ίδιον έκ 
του τυπικού πηγάζοντα δύο καθίσματα ποιήσας* άλλα κατά τήν αυτήν 
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ήμέραν εορτάζεται και Βήρυλλος ό Κατάνης, ου την έν ασμασιν άνάμνη-
σιν αί έκκλησίαι κατελίμπανον, δια το μήκος της πανηγύρεως, και πιθα
νόν Οτι τούτου την ϋμνολογίαν εψαλλον έν τοις μοναστηρίοις, ή κατά την 
έκκλησίαν αυτής της Κατάνης, ή κατ' άλλην τινά λειψάνω του σώματος 
αυτού φημιζομένην. 'Επειδή τοίνυν ή τούτου πανήγυρις ουκ ην κοινή, δια 
τούτο το παρ' Άντωνίνω μηναΐον μετά τον είρημένον του Γεωργίου κα
νόνα διακεκριμένως έχει την άπασαν ϋμνολογίαν του Βηρύλλου, ή συνί
σταται κατά τα σύνηθες έξ ενός καθίσματος, εκ τριών τζροσομοίων στιχη-
ρών και έξ ενός άσματικου κανόνος, öv έποίησεν ό ποιητής Θεοφάνης ό 
Σικελός. Κατά τό αυτό μηναΐον έξαφετικήν ωσαύτως έχει διάταξιν ή του 
ευαγγελισμού της Θεοτόκου πανήγυρις, ης ή ακολουθία τήν αρχήν ποιεί
ται δια τεσσάρων αλλεπαλλήλων καθισμάτων εις τό«Θεός κύριος» ψαλλο-
μένων, ών κατ' ήχον μεν τέταρτον τό πρώτον και το τρίτον, κατά δε τρίτον 
ήχον τα δεύτερον, κατά δε πλάγιον τέταρτον τό πέμπτον είτα δε παρα
τίθενται στιχηρά προσόμοια τρία, ψαλλόμενα εις το «Κύριε έκέκραξα» κατ' 
ήχον δ' και δοξαστικόν στιχηρόν εις τον στίχον άδόμενον κατά πρώτον 
ήχον, και πάλιν έτερον ίδιόμελον μεθ' ό παρουσιάζονται στιχηρά προσό
μοια τρία κατ' ήχον πρώτον ωσαύτως, έτερα τέσσαρα κατ' ήχον б' καί 
κανόνες άσματικοί τρεις ή τέσσαρες διαφόρων ποιητών εί δε προ τούτων 
ϋπάρχουσι κονδάκια και οίκοι, ή ετερά τίνα ποιημάτων εί'δη, κατ' έξαίρεσιν 
ενταύθα παρεμβληθέντα, τό γε νυν αδυνατώ βεβαιώσειν έγώ γαρ οΰκ οΐδ' 
όπως άμελέτητα παρήλθον έκ τούτου του σπουδαιότατου βιβλίου φύλλα 
πέντε προ τών κανόνων υπάρχοντα, τών έξαιρέτως άναγνωσθ-έντων υπ' έμου. 

Παρατίθεμαι δε νυν καί μεταγενεστέρου μηναίου διάταξιν. "Εστω παρά
δειγμα μηναΐον 'Οκτωβρίου μηνός, γεγραμμένον ή περί το τέλος της δε
κάτης ή περί τήν αρχήν της κατόπιν έκατονταετηρίδος, όπερ έχει τό πα-
τριαρχεΐον τών 'Ιεροσολύμων έν τη Σαβα'ιτική συλλογή (αριθ. 578). 'Εν 
τούτω μεν ουν αί μεν ανεπίσημοι τών ίορτών ακολουθίας ε/ουσιν άργο-
μένας άπό του καθίσματος καί τών στιχηρών προσομοίων μεθ' α, κατά 
τό σύνηθες, μόνος ό κανών υπάρχει .τέλειος' εν τινι δε τών ίορτων, ήπερ 
εξαιρετικώς έν τη Κωνσταντίνου πόλει μεγαλοπρεπώς ήγετο, τουτέστιν έν 
καιρώ της άναμνήσεως τών εγκαινίων του έκεΐ ναού Θωμά του αποστό
λου, τό μηναΐον εμφανίζει μετά τό κάθισμα τό κονδάκιον, τροπάριον έν 
δηλαδή, τόν οίν,ον έκ μιας καί μόνης στρο^Ίγ,^ καί μετά τούτον στι/ηρά 
προσόμοια τέσσαρα, ψαλλόμενα εις τό «Κύριε έκέκραξα» κατ' ή/ον πλά
γιον Ζζ,ύτιρον μετά δε ταύτα στιχηρά δοξαστικά δύο, τον κανόνα, καί 
μετά τούτον εις τους αίνους άδόμενα στιχηρά προσόμοια. Καί πάλιν μηναΐον 
έτερον, του μηνός Μαρτίου, γεγραμμένον ίσως μεσούσης της ενδέκατης έκα-
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τονταετηρίδος (αριθ. 241 της αυτής συλλογής) εμφανίζει μετά τά κάθισμα 
το κονδάκιον καί τον οίχον, τα στι/ηρα προσόμοια καί τον κανόνα. Μηναίον 
όμως της δυοκαιδεκάτης (αριθ. 184), οίον του Μαίου μηνός, άρχεται των 
ακολουθιών άπό του τύπου τούτου' «Εις το Κύριε έκέκραξα ίστώμεν στί
χους τόσους κατ' ήχον οεΐνα» κτλ. Καί μετ' αυτόν παρατίθενται τα στιχηοά 
του οσίου ή του αγίου, το άπολυτίκιον, ό κανών «εις τα απόδειπνα» βαλλό
μενος, τά κάθισμα μετά την έκτην ώδήν τούτου, καί μετά την ένάτην 
ευθύς τά στιχηρά* εις δε τον ЬрЬроѵ ο κανών της ημέρας μετά τών ειρ
μών, καί μετά την πέμπτην ώδήν αύτου παρεμβάλλεται τά κονδάκιον καί 
ό οίγ,ος, μετά δε την ένάτην τ© έξαποστειλάριον. Ούτως ουν κατά την δυο-
καιδεκάτην εκατονταετηρίδα τό μηναΐον εμφανίζεται σφόδρα διάφορον, 
μάλλον άνεπτυγμένον* ελαβον οε τόν χαρακτήρα τούτον έκ της εορτΑς της 
ιε ημέρας, καθ' ην ή μνήμη τελείται του τι οσίου Παχωμίουκαί του οσίου 
Βαρβάρου του θαυματουργού' καί ό μεν εις τό άπόδειπνον ψαλλόαενος 
κανών εγκωμιάζει τόν οσιον Βάρβαρον, ό δ' εις τον δρθρον τόν έτερον οσιον 
άλλα τη 27-η ήμερα, οτε πανηγυρίζεται μόνη Θεράποντος του ίερομάρτυ-
ρος ή μνήμη, παρεμβάλλεται τό κάθισμα μετά τήν τρίτην ώδήν, κονδά
κιον δε καί οίκος ου/ υπάρχει, άλλ' ουδέ στιχηρά μετά τήν ένάτην εμφα
νίζονται. Καί πάλιν τη 24-η ήμερα, οτε πανηγυρίζεται Συμεών ό Θαυμα-
στοορείττ\ς, μετά τά στιχηρά προσόμοια παρουσιάζεται τό δοξαστικόν, είτα 
τό «Καί νυν» της ημέρας καί το προχεί^ενον της αυτής' μετά δε τούτο 
προτρέπονται οί ψάλται τάναγνώσματα διεξελθεΐν άλλα ταύτα δια τό 
εύρίσκεσθαι εν τω τζροοτ{το\ογψ παραλείπει τόμηναιον προστίθησιν Ομως 
ύστερον της προτροπές εκείνης στιχηρά ψαλλόμενα εις τόν στίχον της ημέ
ρας, καί τό δοξαστικόν μετά δε τούτο διατάττει τόν ψάλτην άσαι τό «Καί νυν» 
της ημέρας καί τό άπολυτίκιον. Καί ταΰτα μεν τό μηναΤον δια τόν έσπερινόν 
εις δε τον ορθρον αναγράφει πρώτον τον πολυέλεον, είτα τά κάθισμα' μετά 
δε τούτο ταύτα διατάττει' «Δόξα τό τέλος. Καί νυν της ημέρας. Οί ανα
βαθμοί — Προκείμενον — Στίχος — τό Πάσα πνοή, τό εύαγγέλιον, 
μετά δε τόν πεντηκοστάν ψαλμόν στιχηρόν», ό καί παρατίθεται' μετά τούτο 
«ό κανών της ημέρας μετά τών ειρμών εις ς, καί του όσιου είς ς»' μετά 
δε τήν τρίτην ώδήν υπάρχει «τό κονδάκιον της ημέρας», είτα τά κάθισμα, 
είτα τό «Καί νυν. Θεοτοχίον»' καί μετά τήν εκτην φδήν κονδάκιον έτερον 
καί οίκος, μετά δε τήν ένάτην έξαποστειλάριον, έτερον της ημέρας, είς τους 
αίνους «Πάσα πνοή», καί μετά τούτο παρατίθενται στίχοι καί στιχηρά' 
μεθ' ά πάλιν τό «Καί νυν», δοξολογία μεγάλη καί ό απόστολος, ένθα καί 
παύει το μηναΤον άπασαν τήν ίεράν της εορτής άκολουθίαν. -

"Εστω δε καί παράδειγμα μεταγενέστερον, της τρίτη: καί δεκάτης 
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έκατονταετηρίοος, δτε παρουσιάζονται καθολικά, μηναία τον κυκλον άπαντα 
μιας εκάστης των εορτών έμπεριλαμβάνοντα. Τοιούτων άπόγραφον έχει 
πληρέστατον ή Πετρουπόλεως αυτοκρατορική μεγάλη βιβλιοθήκη (αριθ. 
227). Του μηνός 'Οκτωβρίου λόγου χάριν ή μεγάλη πανήγυρις, ή τελού
μενη τη 26-η ήμερα προς άνάμνησιν του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και 
σεισμού τίνος, Ιχειτο/αύτην εν έκείνωτάξιν: παρατίθενται τζρωτον στιχηρά 
δια τον άγιον Δημήτριον, είτα στιχηρά έτερα δια τον σεισμόν, κατόπι 
δοξαστικόν μετά παρασημάνσεως, прощ^и&ѵ αναγνώσματα, στιγτηρά πά-
λιν, ίδιόμελα μετά παρασημάνσεως άδόμενα εις το «Καταξίωσον», και απο
λυτίκια δύο* μετά δε ταύτα παρατίθενται κανόνες δύο μεμιγμένως, ό μεν 
δια τον άγιον Δημήτριον, ό δε δια τον σεισμόν, τουτέστι μετά τήν πρώτην 
ωδήν του πρώτου κανόνος αμέσως ή πρώτη παρατίθεται του ̂ ιυτίρου κανό
νος φδή, μετά δε τήν τρίτην του τζρώτου ή τρίτη του δευτέρου, και ούτω καθ' 
έξης άχρι τέλους* αί εκται μέντοι ώδαί διαχωρίζονται των εβδόμων υπό του 
κονδακίου, του τε οϊχου και των συναξαριών καί μνημών ετέρων αγίων αύτη 
ταύτη τη ημέρα παρά της εκκλησίας έορταζομένων* μετά δε τάς ένάτας ωδάς 
υπάρχουσι πρώτον έξαποστειλάριον εν, είτα στιχηρά ίδιόμελα μετά παραση
μάνσεως είς τους αίνους άδόμενα, κατόπι δοξαστικόν καί τελευταΐον τό κείμε-
νον του αποστόλου καί του ευαγγελίου της ημέρας. Τοιαύτην εν γένει διάτα-
ξιν έχουσι τά τοιαύτα μηναία σχεδόν απανταχού' σημειούσθω δέ, δτι εν 
αύτοΐς ούδαμου φαίνεται δευτέρα κανόνος φδή, ην έχουσι τά παλαιότερα 
μηναία τά γεγραμμέν' άπό της δεκάτης άχρι που της δυοκαιδεκάτης έκατον-
ταετηρίδος, καί τά μεν της δεκάτης τήν ώδήν έκείνην πιστότατα τηρουσι, τά 
δέ της ενδέκατης ενίοτε παραλιμπάνουσι, τά δέ της επομένης άπαλείφουσι 
παντελώς, εάν ώσι τεταγμένα κατά τον νεώτερον τύπον της Κωνσταντινουπό
λεως' εάν δέ τύπον έχωσι διάφορον ταύτης, άποσώζουσιν έκείνην ετι στερρώς. 

Τόν ήδη περιγραφέντα χαρακτήρα τών παλαιών μηναίων ατελή νο
μίζω* ου γαρ ειδον έγώ πολλά τοιαύτα μέχρι τούδε* ούχ ήττον δμως επαρ
κεί τό γε νυν εις μόρφωσιν ιδέας τινός περί του πώς εξ αρχής τό μηναΤον 
διετάχθη, καί περί του πώς άναπτυχθέν ύστερον, επί τη καταργήσει βιβλίων 
ετέρων, εσωτερικώς έφθάρη, της μεν δευτέρας φδής εκ τών κανόνων υπο
βληθείσης, του δέ κειμένου σοβαράς ύποστάντος έν τζο\\οΧς τόποις αλλοιώ
σεις. Οίας δέ τά μηνάΐα τά κατόπι της τρίτης και δεκάτης έκατονταετηρί-
δος υπέστησαν αλλοιώσεις, ή δι' αύθαιρεσίαν τών αντιγραφέων, ή δια κακήν 
άνάγνωσιν, ή δια φθοράς υπό τοϋ yj>àvou συμβάσας έν τοΤς παλαιοτέροις 
άντιγραφοις, εικάζει τις εκ τών εκδόσεων τών προ του Βαρθολομαίου γε
νομένων. Κατά δέ τήν αύτου τύπωσιν τήν έπιχειρισθεΤσαν εξ επισήμου 
διαταγής, ίνα τά μηναία καθαρισθώσιν, ελήφθησαν μεν υπ' όψει παλαιοί 
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κώδικες, άλλα πάντες ούτοι κακώς εξελέγησαν τούτων γαρ οί μεν αρχαιό
τεροι παριστώσι μηναία καθολικά της τρίτης και δεκάτης ή τό πολύ της 
προτέρας τελευτώσης έκατονταετηρίδος, ών ήδη τον χαρακτήρα περιέγραψα, 
τουτέστι τής εποχής, καθ' ήν τά μηναία διεφθαρμένα και κατεστραμμένα 
διεκανονίσθησαν έν Κωνσταντινουπόλει προς τό περιέχειν εις το έξης την 
άπασαν εκάστης εορτής άσματικήν άκολουθίαν οί δε λοιποί κώδικες μηναία 
περιελάμβανον γεγραμμένα μεταξύ του 1531-ου και του 1571-ου έτους, 
ο έστι μετά την πρώτην των τοιούτων έκτύπωσιν α καί παρόμοια σχεδόν, 
ώς φησιν ό Βαρθολομαίος, τοις έκδεδομένοις* ώνόμασε δε ταϋτα «καίακρι
βέστερα καί πληρέστερα»' ώς δε τά παλαιότερα ήσαν, αυτός ούτος περιέγρα-
ψεν ώδε' «Ταύτα, φησιν, εις εν τεύχος δεδεμένα όμου, εχουσι τοιαυτην τάξιν. 
Μετά την έπιγραφήν τής μνήμης του καθ' έκάστην ήμέραν αγίου ταττουσι 
πρώτον τό άπολυτίκιον το κάθισμα καί το κοντάκιον μετά του οί'κου, είτα 
τά προσόμοια του εσπερινού, τον κανόνα, τό συναξάριον έν τή ς' ωδή, καί 
επί τέλους τό έξαποστειλάριον, σπάνιον καί τούτο, τόν άπόστολον καί τό 
εύαγγέλιον τά δε ίδιόμελα, κείμενα πάντα μετά τά προσόμοια του εσπε
ρινού, είναι τετονισμένα με φωνάς τής αρχαίας μουσικής' μετά δε τό κά
θισμα, τά προσόμοια καί έξαποστειλάριον ΟΙΟΊΟΥΧΟΊ ουδέν προσόμοια 
διπλά μόλις δις ή τρις απαντώνται είς όλον τό τετράμηνον (Σεπτεμβρίου 
μέχρι Δεκεμβρίου)' κανόνας δε διπλούς εχουσιν είς την γέννησιν τής Θεο
τόκου, είς τά είσόδια αυτής καί είς τά Χριστούγεννα* άλλα καί τούτους τόν 
ένα κατόπιν του άλλου» κτλ1. Τοιαύτα τοίνυν έκ των χειρογράφων είχε 
βοηθήματα δια την νυν έν χρήσει τύπωσιν ό Βαρθολομαίος' ει δ' Ομως 
ηύμοίρει καιρού προς άναζήτησιν αρχαιοτέρων απογράφων καί τούτοις άν-
τιπαρέβαλλε τάς εκδόσεις, τή δ' αύτοϋ πείρα καί τους εκκλησιαστικούς 
έπειθεν, ότι τά σημερινά μηναία δέονται ριζικής επανορθώσεως, ώς οντά 
προσόμοια μουσείω, έν ω πέριξ αρτίων τινών αγαλμάτων άπόκεινται μέλη 
τοιούτων αναρίθμητων, αγνώριστων ήδη, κεφαλαί δηλαδή πόδες όμματα 
χείρες, τεμάχη τε κοιλιών καί κορμών άποδων ακέφαλων άπόμοιραι, "προς 
δε καί την προς άνόρθωσιν ήρπαζε συγκατάθεσιν εκείνων, ή εκκλησία πάν
τως ή ελληνική σήμερον αν είχε τών μηναίων έκδοσιν έπιφανεστάτην. Ούχ 
ήττον όμως τή περί τά χειρόγραφα δοκιμασία του Βαρθολομαίου βάσις τις 
ετέθη κριτική δια τόν μέλλοντα χρόνον, άποδειξασα τρανώς, ότι τής 
εκκλησίας οί προϊστάμενοι συν τω χρόνφ βούλονται τών μηναίων έχειν 
εκοοσιν έντελεστέραν, καί Οτι προς την ριζικήν αυτών άναθεώρησιν εύμενι-
κώτατα προσβλέπουσι* συνεπλήρωσε δε πως την έργασίαν αύτοϋ κατόπιν ό 

1) Μηναίο ν του Σεπτεμβρί&υ. Βενετία 1890, σ. η'. 
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Πίτρας, καρδινάλιος και της βιβλιοθήκης του Βατικανού σοφός επόπτης, 
έκδους ετει μεν 1867-ω το περί της ελληνικής ύμνογραφίας δόκιμον 
αΰτου δοκίμιον, έν ω τάς η&ορν.ς υπέδειξε των μηναίων δια γενικών τινών 
παρατηρήσεων αμάρτυρων1, ετει δε 1876-ω τόν τ^ώτοΊ τόμον ίερών ανα
λέκτων, έν ώ περιέλαβεν άσματα πολυαρίθμων υμνωδών έκ τών χειρο
γράφων είλημμένα2, διδάσκαλος ούτως αναδειχθείς μαθήματος περί της 
χριστιανικής ϋμνογραφίας, o' τοις άχρις αυτοϋ φιλολόγοις άγνωστον ήν* 
ίλετά δε ζοΰ^ον έτεοοι αέχρι σήμερον ασχολούνται μεμελημένα περί τα 
ποιήματα της ελληνικής εκκλησίας, τά τε δια του τύπου γνωστά και τά 
δια τών αντιγράφων άποσωθέντα3. !\λλ' ό Πίτρας έξω τών ερευνών αΰτου 
και τών μελετών τών ιδία φιλολογικών περί τών ασμάτων, έφιλο-
πόνησε, κελεύσει της ρωμαϊκής εκκλησίας, και τών μηναίων έκδοσιν, ήςό 
πρώτος έφάνη τόμος ετει 1880-ω, και ζουτο δια τους αύτη συνηνωμένους 
έκ τών ανατολικών4, ή δ' εκδοσις αυτή πρακτικον όλως έχουσα σκοτζον 
ουδέν έκαινοτόμησεν, ει μή κατά ζουτο, ότι παραλείπει τα σημερινά τυ
πικά της Μεγάλης 'Εκκλησίας και τα συναξάρια' τά μεν γαρ τοιαύτα τυ
πικά ξένα είσί τοΐς έν Συρία, τα δε συναξάρια πάλιν έκεΐλέγονται άραβιστί. 
Τά τοιαύτα τοίνυν μηναία περιέχουσιν απλώς άσματα, καθ' ήν αύτάτάξιν 
έχει και της Βενετίας ή έκδοσις, άλλα διωρθωμένα κάλλιον έξ αντιπαρα
βολής προς αντίγραφα* έχουσι δε και τούτο το προτέρημα, οτι τάςμελικάς 
τών ασμάτων στάσεις, πολλαχου λελανθασμένας εν τη Βαρθολομαίου τυπώ
σει και τω κομμάτι δεδηλωμένας — ο τήν ένοιαν τών ασμάτων έκ πρώτης 
δψεως άποσκοτίζει — , παοουσιάζουσιν ορθότερα, συμφωνά δηλαδή τω με-
λισμω τών ειρμών διακρίνονται οέ αύται τω σημείω του αστερίσκου, όν έχου-
σιν αντί τής τελείας στιγμής ένια παλαιά χειρόγραφα και τά βιβλία τής 
ρωσικής εκκλησίας* κατά ταύτα μόνα διαφέρουσι τά ρωμαϊκά μηναία 
προς τά βενετικά, κατά δε τά λοιπά περιλαμβάνουσιν οία και ταύτα σφάλ
ματα. 

Γ'. 

Διά μεν ουν του πρώτου κεφαλαίου κατεοείχθη παραδειγματικώς, οτι 
τά μηναία τά σημερινά πλήρη καταστροφών είσι και μεταβολών, και ότι 
πολλά τών έν αΰτοΐς ασμάτων ή άμαθία και τής τέχνης ή έπιλησμοσυνη 
μετέδωκεν εις ημάς ήκρωτηριασμένα* τά δε μετά ζοΰτο κεφάλαιον, έν ω 

1) Hymnographie de l'église grecque, σ. 62 κε'. 
2) Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata. Tomus I. Parisiis. 
3) "Ορα Κ. Krumbacher , Geschichte der byz. Litteratur, σ. 305—344. 
4) ΜηναΓα του δ'λου ένίχυτου. Τόμος α', περιέχων τήν άκολουθίαν τών Σεπτεμβρίου 

κα\ 'Οκτωβρίου μηνών. Έν 'Ρώμη 1880. 
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βοήθεια των παλαιών αντιγράφων ύπετυπώθη πως το πώς ήσαν εξ αρχής 
τα μηναία διατεταγμένα, προσυπέοειξε καθ' ίστορικήν άποψιν ο τι συνετέ-
λεσεν εις την καταστροφήν των εν αυτοΐς ασμάτων και προσεΐπον, δτι 
την щоо\кг\ѵ την πρώτην έδωκεν ή της δευτέρας ωδής αποβολή. Φέρε 
δε νυν έξετάσωμεν κατά ιοϋτο τα σημερινά τετυπωμένα μηναΤα λεπτο-
μερέστερον, ίνα του πράγματος ή σημασία κατ' έπιστήμην έμφανισθή τοις 
έπιθεωρουσι τάς εκδόσεις. Τα τετυπωμένα τοίνυν μηναία παρουσιάζουσι 
κανόνας, ο έστιν άσματα οιαφόρων υμνωοών ονομαστών, οίον \νορίου 
Κρήτης επισκόπου, 'Ιωάννου μονάχου του Δαμάσκηνου, Κλήμεντος, 'Ιωσήφ 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Θεοφάνους του όυ^ολογητοΰ, Γεωργίου Νι
κομήδειας επισκόπου, και πολλών έτερων άσματογράφων. 'Ικανοί δε των 
κανόνων έπι κεφαλής εχουσι μικράς ή μεγάλας άκροστιχίόας, ων ό σκοπός τά 
ποιήματα ταύτα τοΐς έπειτα διασώζεσθαι παντελώς άκίβοηλα και μετα
βολής άνευ' ταυταις γαρ οίτών κανόνων ειδήμονες, τουτέστιν οί γνώσταιτής 
ρυθμικής εκκλησιαστικής τέχνης, οίον οί τών μηναίων έπιθεωρηταί, καθω-
briyóuv^o προς τό πείθειν εαυτούς, ότι τών κανόνων οίονδήτινα διέσωσεν ό 
χρόνος άρτιον, άμετάβλητον ει δέκατα τήν ακροστιχίδα κανών τις ελλιπής 
ην, τότε δή ιοΰη:ον έξεμελέτων, ίνα μή τής ορθοδοξίας εγοροί, ή κληρικοί μα
θήσεως έστερημένοι, ή καλλιγράφοι πάλιν και τών μηναίων άναγνώσται, ενια 
τροπάρια παρέλειψαν ή μετέβαλον άρδην. Ή άκροστιχίς ουν έστι του κανόνος 
ή κλείς ή σωτήριος, ή τήν εις αυτόν εΐσβολήν αρπάγων ουκ επιτρέπουσα, 
ή τήν εί'σοδον στροφών ή δοξών όθνείων. Ευτυχώς δε τών τοιούτων ασμά
των ίκανά, τών εν ταΐς έκδόσεσιν ευρισκομένων, άποδείκνυνται νυν άρτια 
είναι οιά τής άκροστιχίδος, κατά δ' άκολουθίαν εμφανίζεται πόρισμα σαφές 
τοιούτον, ότι τών άσματογράφων ενιοι, οίον 'Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Θεο
φάνης ό όμολογητής, 'Ιωσήφ ό Θεσσαλονίκης, εποίησαν άσματα τίνα πανη
γυρικά δευτέρας ωδής άνευ. Τά μηναία τά τετυπωμένα διασωζουσιν επίσης 
άσματα πολλά και χωρίς άκροστιχίδος· άλλα τούτων ενια τροπάρια κατα-
δηλουσιν, ότι το τζρόιερον, ότε συνετέθησαν, ειχον ακροστιχίδας, και ότι δια 
τών χρόνων ήλθον είς ημάς οί τοιούτοι κανόνες ήκρωτηριασμένοι και συμπε-
πληρωμένοι δι' άλλων τινών ασμάτων, ή διά τής έκνέου συντάξεως τροπα
ρίων υπό του τυχόντος, είς άναπλήρωσιν εκπεσόντων ή εξωστρακισθίντων 
ασμάτων αύτοβούλω τινί γνώμη. Ούχ ήττον Ομως έμπεριέχουσι τά μηναία 
καί κανόνας άφθονους άνευ άκροστιχίδος, ών ή μελέτη καταδείκνυσιν, Οτι 
πραγματικώς εξ αρχής, ώς εχουσιν, ούτως έποιήθησαν* άλλ' ευρήματα, 
γενόμενα διά τών παλαιών αντιγράφων, άναγκάζουσιν ημάς ήδη μή πι-
στεύείν εις τήν επικρατούσαν δόξαν, ότι οί τοιούτοι κανόνες, ει καί πανη
γυρικοί, συνεγράφησαν εξαρχής άνευ δευτέρας ωδής* καί παράδειγμακείσθω 
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λόγου χάριν ό χαρμόσυνος άσματικός κανών Ανδρέου Κρήτης επισκόπου, 
öv ψάλλομεν εις την σύλληψιν της αγίας'Ά,ννης, μητρός της Θεοτόκου, τη 
9-η Δεκεμβρίου μηνός. Τό άσμα τούτο συνέγραψεν ό ποιητής άνευ άκρο-
στιχίδος, τα δε σημερινά μηναία παρουσιάζουσιν αυτό ώς δήθεν άρτιον, 
δηλαδή μετά πρώτης, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης, έκτης, εβδόμης, ογδόης και 
ενάτης ωδής* μηναίον όμως ευρέθη του Δεκεμβρίου μηνός, γεγραμμένον, 
ώς φαίνεται, μεταξύ της δεκάτης και της ενδέκατης έκατονταετηρίδος, έν 
ф το άσμα ©έρεται μετά της δευτέρας φδής αύτου1. έχει δε ώδε· 

'^δή β', (προς το) «Πρόσεχε ούρανε και λαλήσω»: 

Ή ένθεος | ξυνωρίς των δικαίων | καρπογονεΐ τήν σεμνήν 
του Κυρίου μητέρα* | λαοί άγαλλιάσθωσαν. 

Ή άρουρα, | έξ ης è στάχυς | έτέχθη ό άγεώργητος, 
της μητρός έν κοιλία | αρχήν νυν είσδέχεται. 

Σταρώσεως | έκφυγουσα ή Άννα | άρτι το όνειδος 
του Θεού τό '/ωρίον | χωρεϊ τό ευρύχωρον. 

' Θεοτοχ,Ιον. 
Ό αγρονοζ j Οπό χρόνον, παρθένε, [ εκ σοϋ γενόμενος 

της αρχαίας κατάρας τον κόσμον έρρυσατο. 

Παράγω δε κάγώ νυν ετζρον παράδειγμα, ληφθέν έξ ανεκδότου κανό
νος άκροστιχίδος άνευ του μελωδού Γεωργίου προς τον όσιον Ίσαάκιον, 
ήγούμενον της μονής των Δαλματων όπερ ευρον έν χειρογραφφ μηναίφ 
της δεκάτης έκατονταετηρίδος, πεφυλαγμένφ δ' έν τη Καϊρείφ βιβλιοθήκη 
του πατριαρχείου της Αλεξανδρείας (αριθ. παλ. 4 36, φ. 109). Τό τετυ-
πωμένον ουν μηναίον του Μαίου μηνός (λ) κανόνα περιέχει προς τόν οσιον 
εκείνον άνώνυμον προτιμηθέντα του Γεωργίου κανόνος δια τό δευτέρας 
αυτόν φδής έστερήσθαι" ό γαρ Γεώργιος έποίησε προσθείς έν τω κανόνι 
αυτού τοιαύτην, ή και μέχρι της δεκάτης, ϊσως δε και της κατόπιν έκατον-
ταετηριδος έψάλλετο' έχει δε ώδε' 

ί̂ δήν β'. «Πρόσεχε ούρανε και λαλήσω»: 

"Εθλασας | κεφάλας των δρακόντων | των νοουμένων, σοφέ, 
βακτηρία ένθέφ, j Ίσαάκιε, ασκήσεως. 

"Εσβεσας J ηδονών τό φλογώδες | ομβροις ιδρωτών σου 
και ψυχής τους αύλακας j ήρδευσας, πάτερ Ίσαάκιε. 

1) Theodor i Toscani et Iosephi Cozza, De immaculata Deiparae conceptione 
hymnologia Graecorum ex editis et manuscriptis Cryptoferratensibus latina et italica 
interpretation patrologica comparatione et adnotationibus illustrata. Komae 1862, σ. 7. 
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"Ημβλυνας | των δαιμόνων τά τόξα | εύχαΐς, Ίσαάκιε, 
και τάς βολάς άντέπεμψας J κατ' αυτών Χρίστου τη χάριτι. 

Θεοτοκίου. 

Έλυσεν | ένοχας της κατάρας | ό θείος τόκος σου 
και ευλογία συνήψε | τους θεοτόκον, αγνή, τιμώντας σε. 

Προστίθημι δε καί τρίτον έγώ παράδειγμα κανόνος άνευ άκροστιχίδος 
εις τον δσιον Γεώργιον, μητροπολίτην Μυτιλήνης, όν έχει το σημερινόν 
μηναΐον Απριλίου μηνάς (ζ') μετά τον κανόνα του Καλλιοπίου. Τούτον 
μεν ουν τόν κανόνα τα νεώτερα τών αντιγράφων, κατά δ' άκολουθίαν καί 
τό τετυπωμένον μηναΐον, ονομάζει ποίημα Ιγνατίου" το παλαιότατον όμως 
μηναΐον του πατρός Άντωνίνου ποίημα κατονομάζει του Θεοφάνους· έχει δ' 
έν τφ οίκείω τόπφ καί τήν δευτέραν ώδήν αύτου, ην έγώ παρατίθεμαι 
νυν ενταύθα προς άναπλήρωσιν εντελή του ποιήματος* 

'φδή β'. «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω»: 

Κατέφλεξας | τών παθών τάς άκανθας | έν τη ασκήσει σου 
τω πυρί της αγάπης, | παμμάκαρ, όλοκαυτούμενος. 

Ά,νέβλυσε j τά ζών ύδωρ, τρισμάκαρ, | έν τη καρδία σου, 
ποταμούς ίαμάτων J πηγάζον τοΐς σοι προστρέχουσι. 

Τον έλεον | τοΐς ένδεέσι πλουσίως | δαψιλευσάμενος 
της ψυχής τήν λαμπάδα J άνυστακτον διετήρησας. 

Θεοτοκιον. 

Άχραντε, j Θεοτόκε παρθένε, [ μόνη πανύμνητε, 
τόν υίόν σου δυσώπει | σωθήναι τους άνυμνουντάς σε. 

Άλλα καί τη 9-η του αύτου μηνός εκείτο κανών ανώνυμος, άνευάκρο-
στιγ ίδος ωσαύτως, εις τόν άγιον μάρτυρα Εύψύχίον, έν τω αύτφ παλαιοτάτω 
μηναίω, όστις καί καθ' υφός καί κατά σύγκρισιν του θεοτοκίου προς το της 
άνω δευτέρας ωδής άποδείκνυται ποίημα του Θεοφάνους είναι* έπεί δε δευ
τέραν ειχεν ώδήν, προετιμήθη κανών ύστερον έτερος 'Ιωσήφ του μελωδού, 
ό νυν υπάρχων έν τφ μηναίω, ός έξ αρχής ι'σως έν μαρτυρείω τινι της 
Κωνσταντινουπόλεως έψάλλετο, ή μετά τό Θεοφάνους άσμα, ή καί προ 
^ουτου1 όπερ κατ' ήχον ό ποιητής έμέλισε βαρύν της δευτέρας δε φδής 
αύτου τό κείμενον ούτως έχει* 
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'Şd/j 3'· «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω» και ανυμνήσω»: 

Τον κλύδωνα J της είδωλομανίας, | μάρτυς Εύψύχιε, 
τφ σταυρικω πηδαλίω J διήλθες άβρό/οις ποσί. 

Ώς άριστος | εγγραφείς στρατιώτης | είς τα ουράνια, 
τών επιγείων την τέρψιν | ήγήσω ώς σκύβαλα. 

Καθάρας σου | της καρδίας το όμμα | άπα παντός μολυσμοϋ, 
τον Χριστον καθωπλίσω | έν άθλοις, Εύψύχιε. 

ΤοΤς πένησι | τον φθειρόμενον πλουτον j νείμας, Εύψύχιε, 
θησαυρον έν ύψίί,-τοις | έκτήσω τον άφθαρτον. 

Θεοτοκιον. 

Άχραντε, | Θεοτόκε παρθένε, | μόνη πανύμνητε, 
τόν и ίο ν σου δυσώπει | σώσαι τάς ψυχάς ημών. 

Δια τών μέχρι τούδε κατηριθμημένων παραδειγμάτων τών μη μονα
δικών, ώσπερ εικός, γνώμην ασφαλή πορίζεταί τις, ότι τα μηναία περιέχουσι 
κανόνας ικανούς άκροστιχίδος άνευ, ων ωδή ή δευτέρα πραγματικώς άπε-
βλήθη, προς καταστροφήν άπειρόκαλον τών ασμάτων αυτών, έτι δ' ότι της 
εις άρτιον αποκαταστάσεως αυτών οί φιλόλογοι δύνανται μόνοις άρχαιοτάτοις 
άντιγράφοις έπιτυγχάνειν. \Хк' έν τοις τετυπωμένοις ύπάρχουσιν, έξω τών 
είρημένων, και κανόνες μετ' ακροστιχίδων Οπό τών υμνωδών συντεθέντες. 
Τούτων ούν αί ακροστιχίδες άσοαλώς ήμας άδηγουσιν είς το παραδέξασθαι 
ότι TZO)CAOÌ τών τοιούτων κανόνων δεινώς ήκρωτηριάσθησαν τρία γαρ τέσ
σαρα και πέντ' έσθ' ότε στοιχεία της άκροστιχίδος έκ του κανόνος έλλεί-
πουσι, και ταύτα πάντα μετά τα πρώτιστα γράμματ' αυτής, τά παρα-
δεικνύοντα τροπαρίων αρχάς, ά την πρώτην άποτελουσιν φδήν. Βαρθολο
μαίος ό Κουτλουμουσιανος έν τω προλόγω τών μηναίων έλεξε περί τούτου 
τάδε (§ 11)· «άλλα και ελλείψεις τροπαρίων απαντώνται πολλαχοο, και είς 
άλλας μεν ώδάς, έξαιρέτως δε μεταξύ της πρώτης και τρίτης, όπου φαίνε
ται μέγα τών ακροστιχίδων χάσμα* αίτιον δε της ελλείψεως ταύτης υπο
τίθεται, ότι υμνωδοί τίνες ειχον μεν τροπαρολογήσει και την δευτέραντης 
στιχολογίας ωδήν, άφηρέθη όμως έπειτα, ώς τεταγμένη νά ψάλληται έν 
μόνη τη μεγάλη τεσσαρακοστή, δι' ους αναφέρει λόγους ό Νικόδημος είς 
την έρμηνείαν αυτής. Ή υπόθεσις αυτή φαίνεται πολλά πιθανή, και μά
λιστα είς τους έξης τεσσάρας κανόνας' ήγουν του προφήτου Μωυσέως, του 
αγίου 'Ιωάννου της Κλίμακος, τών αγίων επτά παίδων τών έν Έφέσω' 
καθότι οι κανόνες ούτοι έχουσιν έν τοϊς θεοτοκίοις ακροστιχίδα τά ονόματα 
τών ποιησάντων αυτούς υμνωδών, Κλήμεντος και Γρηγορίου, τά òi:oXocy 



А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СЛУЖЕБНЫХЪ МИНЕЯХЪ. 3 7 1 

συγκείμενα εκ γραμμάτων εννέα, άπήτουν πάντως καί εννέα φδάς, ο έστι 
καί την δευτέραν άφαιρεθείσης δε αυτής, ώς προείρηται, συναφηρέθησαν 
όμου καί τά δευτέρα τών ονομάτων γράμματα, Α καί Ρ, καί άναγινώσκον-
ται ήδη Κήμεντος καί Γηγορίου. Τα αυτά, καίτοι μη ούσης της αυτής 
του ονόματος ανάγκης, πρέπει νά υπόθεση τις καί εις δύο άλλους κανόνας 

- (οκτωβρ. η' καί Φεβρ. κε), ποίημα μεν όντας Γεωργίου, άκροστιχίζοντας 
δε εν τοϊς θεοτοκίοις Γωργίου κατ'ελλειψιν του Ε, συναφαιρεθέντος αναμ
φιβόλως καί τούτου μετά της β' φδής. Άλλ' επειδή το οκτάγραμμον αυτά 
δνομα δεν έξήρκει και δια το οζοτογλον της θ' ωδής, δια τούτο εις μεν τον 
εν τω Φεβρουαρίω κανόνα άνεπληρώθη τό έλλεΐπον δια του Ν, τελευταίου 
γράμματος της άκροστιχίδος, εις δέ τον έν τω Όκτωβρίω ετέθη δις τό 
'έσχατον του ονόματος Υ, ώς καί ό 'Ιωσήφ διπλασιάζει πολλαχου τό Φ δι' 
ελλειψιν τροπαρίου. Περί ελλείψεως τροπαρίων έν γένει όρα καί τήν ϋποση-
μείωσιν εις τήν ακροστιχίδα του ργι^ίντος κανόνος, Οπου όμως, δια το 
σύντομον, ουδέν περί β; ωδής αναφέρεται, ουδέ τό πράγμα σαφηνίζεται 
ακριβώς». 

Επίτηδες έξέγραψα τά λόγια ταύτα του μακαρίτου Βαρθολομαίου προς 
άπόδειξιν, ότι τό ζήτημα, περί ου κατ' έξαίρεσιν έν τω προλόγω πραγμα
τεύεται, δι' άπορίαν αρχαίων αντιγράφων ασαφώς ήρμήνευσεν όσα γαρ 
περί δευτέρας φδής ελεξε γνώμην άποσχηματίζουσι συγκεχυμένην δια
κρίνει τις ρ.εν ότι διήλθεν αύτου τής διανοίας ή έννοια της άκροστιχίδος 
δια τους πανηγυρικούς κανόνας, άλλ' ότι ταύτης έπελανθάνετο συνεχώς' καί 
τί μεν ό Νικόδημος έγραψε περί δευτέρας φδής, εις Όνο Βαρθολομαίος αναφέ
ρεται, παρατεθήσεται περί τό τέλος του κεφαλαίου τούτου' τό ρηθέν όμως 
υπ' αύτου του Βαρθολομαίου, τό «υποτίθεται ότι υμνωδοί τίνες ειχον τρο-
παρολογήσει καί τήν δευτέραν φδήν τής στιχολογίας», σόλοικον όλως'τήν 
γαρ δευτέραν φδήν τής στιχολογίας άπαντες γινώσκουσιν, ότι ποιηταί πολ-
λοί τροπαρολογουσι, καί πάντως ό Βαρθολομαίος έμιμνήσκετο του ио[Ј.о"ко-
γίου, ένθα περισώζονται δευτέρας φδής ειρμοί πολυάριθμοι, σχηματισθέντες 
εκ στίχων τής δευτέρας φοήςΜωυσέως καί πάλιν εκ προτύπων του ρυθμικού 
τούτων. Άλλα και οαίνεται πιστεύων ωσαύτως ότι πανηγυρικοί κανόνες 
αληθώς έξ αρχής μετά δευτέρας έποιήθησαν φδής, όοηγηθείς έξ αυτής τής 
άκροστιχίδος· έπεί μέντοι τών τοιούτων ολιγίστους έγνώρισεν έπ' άκριβεία, 
φαίνεται συλλαμβανόμενος ό Βαρθολομαίος έπί μή κατανοήσει τελεία του 
σκότιου τής άκροστιχίδος· παράδειγμα δ' αυτός ούτος έστω' λέγει γάρ ότι δια 
το συντο^ον ουδέν είπε σαφές περί δευτέρας φδής έν τω μηναίω του Φεβρου
αρίου (κε')' άλλ' όμως έκεΐ κανών υπάρχει, ου ή άκροστιχίς' «Χαίρων γε-
ραίρω Ταράσιον τον μέγαν έν δε τοις θεοτοκίοις Γεωογίου». Ό δέ Βαρθολο-
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μαΐος ϋπεσημειώσατο ταύτα* «Εις την ακροστιχίδα ταυτην έλλείπου-
σιν εκ μέν της πρώτης λέξεως ολόκληρος ή συλλαβή ΡΩΝ, εκ δε της 
δευτέρας το ληκτικόν Ω. Άλλα τούτο συμβαίνει πολλαχου, οσάκις τα των 
ακροστιχίδων γράμματα ϋπερβαίνουσι παραπολύ τον ώρισμένον αριθμόν 
των τροπαρίων, καθώς ες" εναντίας έλαττουται ούτος ό αριθμός, κατ' άνα-
λογίαν της ποσότητος των της άκροστιχίδος γραμμάτων — Τα δε θεοτό
κια του κανόνος τούτου κυρίως μεν άκροστιχίζουσι Γωργίου, ουδεμία 
δμως αμφιβολία, οτι εστί izovą\xcc του αυτού Γεωργίου (κατά παράλειψιν 
του Ε), του και άλλους πολλούς κανόνας μελουργήσαντος· α', οτι το Γοργίας 
γράφεται δια του Ο και ουχί δια του Ω, και β οτι ουδέ εν τφ δωδεκαμήνω 
απαντάται, ουδέ Λέων ό Άλλάτιος εν τφ περί εκκλησιαστικών βιβλίων και 
υμνωδών συγγράμματι αυτού αναφέρει υμνωδον Γοργίαν καλούμενον». 
Ταυτην ουν την μακράν ύποσημείωσίν, ευχρηστον εις μαθητάς εκπαιδευτη
ρίου, ματαίαν εγώ νομίζω" δια γαρ το σύντομον, ώς έπροφασίσθη, έδει 
γράψαι τά, οτι τά δεΐνα στοιχεία λείπουσιν εκ της άκροστιχίδος απλού
στατα δια την ano^o"kr\v της δευτέρας φδής, περί ταύτης, ώς φαίνεται, 
γνώμην τινά του Βαρθολομαίου προσχηματίσαντος. Ευδηλον ουν, οτι ταυτην 
ό εκδότης ή πεποιθήσεως άνευ έμόρφωσεν, ή ότι τεχνηέντως επίτηδες έσκό-
τισεν, ίνα μη κληρικάς αναίρεση προλήψεις. 

Ή μεν δή συμπαραβολή πολλών άκροστιχίοων προς την σημερινήν 
κατάστασιν εντύπων άσματικών τεχνηέντως και προς αυτά τά μηναία τά 
γεγραμμένα προ της τρίτης και δεκάτης έκατονταετηρίδος άποδείκνυσιν ώρι-
σμένως, αναμφισβητήτως, ότι πολυαρίθμων κανόνων αϊ δεύτεραι ωδαί συν-
απεβλήθησαν, άκρωτηριασθέντων αυτών άπό σγ,οτζοΰ. Περιέχουσι δε τα 
τετυπωμένα μηναία υπέρ τά πεντήκοντα ποιήματα, ών ή δευτέρα ωδή παν
τελώς ελλείπει περιφρονηθεΐσα* καί εν μέν αυτών έν τω πρώτω κεφαλαίω συνε-
πλήρωσα" πολλφ δέ πλειότερα τών μετ' ωδής δευτέρας άνευρον έν πα-
λαιοΐς μηναίοις, δήλον ούτω ποιουντα Οτι δια το περιέχειν αυτά τήν τοιαύ-
την φδήν οί κατόπιν έπιθεωρηταί κανόνας Ύ\ττονος ceticee, είσήγαγον εις τα 
μηναία, περιφρονήσαντες τους υπ' ονομαστών έκτεθέντας υμνωδών* ένθα 
δέ δευτέρας φδής άνευ κανόνας ούχ ευρισκον, αυτούς τους μετά τοιαύτης 
κατέστρεφον άποβάλλοντες αυτήν. Προς ουν εμπρακτον άπόδειξιν ότι πολυ
άριθμοι τών εις χρήσιν ήδη κανόνων ήκρωτηριάσθησαν, αναγράφω νυν εγώ 
τους έν τοΐς τετυπωμένοις μηναίοις άνευρεθέντας τοιούτους, υποδεικνύων 
άμα δι' αγκυλών έκ της άκροστιχίδος όσα τροπάρια τήν καταστραφείσαν 
φδήν άπετέλουν. 

α') Μηναΐον• του Σεπτεμβρίου μηνός, ήμερα 3, μνήμη Ανθίμου ίερο-
μ,άρτυρος. Άκροστιχίς' «'Λνθο[ς σέ μ]έλπω ποιμένων καί μαρτύρων. 
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Ιωσήφ».— 4, προφήτης Μωυσής· «Μωση[ς προ]φητών -πρωτοζ αίνείσθω 
λόγοις. Κλήμεντος».— 5, Ιωάννης" «Τόν Π[ροδρ]όμοιο τοκηα γ,ροτω 
σοφον άρχιερηα. Θεοφάνους. — 4 8, όσιος Εύμένιος. «Εΰχα[ΐς δί]δου μοι 
Χοιστόν εΰμενη, μάκαρ. Ιωσήφ». — 22, Κοδρατος απόστολος. «Σοι Κ[ο-
δρα]τε μέγιστε τους ύμνους πλέκω. Ιωσήφ». — 25, όσία Ευφροσύνη. 
«νΥμνο[ν σοι] μέλπω προφρόνως, Ευφροσύνη, ό Ιωσήφ». — 30, Γρηγόρης 
'Αρμενίας. «Τόν γ[ρήγο]ρον μέλπω σε, μάρτυς, ποιμένα ό Ιωσήφ». 

S') Μηναΐον του 'Οκτωβρίου μηνός, ημέρα 8, μνήμη της αγίας Πελα-
γίας. Ακροστιχίς* «Πόθ[ω]γ[ερ]αίρωτήνσοφήνΠελαγίαν. Γεωργίου».— 
20, μεγαλομάρτυς Αρτέμιος. «Την σ[ήν νέ]μοις μοι πλουσίαν χάριν, μά-
καρ. Ιωσήφ». — 26, μνήμη σεισμού. «'Ω Χρι[στέ, τ]ης γης τόν κλόνον 
παυσον τάχος. Ιωσήφ». — 29, Στέφανος ό Σαβαΐτης. «Σοί, [Σ]τέφα[ν]ε, 
στέ[φα]νόν σ[ο]ι [ό]μ[ώνυμ]ο[ν] οίσομ[ε]ν υμ[νο]ν. Θεοφάνους». — 29, 
όσιομάρτυς Αναστασία. «Τους [άνδρ]ικούς σου, μάρτυς, ευφημώ πόνους 
Ιωσήφ». 

γ') Μηναΐον του Νοεμβρίου μηνός, ημέρα 9, μνήμη της όσίας Μα-
τρώνης. Άκροστιχίς" «Τό τή[ς Ματ]ρώνης προφρόνως αδω κλέος. Ι ω 
σήφ».— 11, Θιό^ωρος ό Στουδίτης. «Τόν κλ[εινό]ν Θιό^ωρον έν ασμασι 
τοΐσδε γεραίρω. Θεοφάνους». — 21, είσόδια της Θεοτόκου. «Σί»τή[ν χά-
ρι]ν, δέσποινα, ιφ λόγω δίδου. Γεωργίου». — 23, Γρηγόριος Άκραγαν-
τίνων. «Τόν θ[αυμα] τουργόν Γρηγόριον θαυμάσω. Θεοφάνους». — 2 4 , 
Πέτρος Αλεξανδρείας. «Έγκ[ωμι]άζω τόν τρισόλβιον Πέτρον. Θεοφά
νους». 

δ') Μηναΐον του Δεκεμβρίου μηνός, ημέρα 7, μνήμη του αγίου 'Αμ
βροσίου. Άκροστιχίς" «Θείο[υ \μβ]ροσίοιο μέγα κλέος ασμασι μέλπω. 
Θεοφάνους». — 9, αγίας Άννης. «Ήτή[ν χα]ραν τέξουσα τίκτεταικόρη. 
Γεωργίου». — 10, Μήνας, Ερμογένης, Ευγραφος. (ίΣτζρ[ρους] ανυμνώ 
μάρτυρας στεφηφόρους Ιωσήφ». — 11, όσιος Δανιήλ. «?/Τμνο[ις γε]ραίρω 
Δανιήλ τόν στυλίτην Ιωσήφ». — 15, ίιρομ.άρτυζ 'Ελευθέριος. «Παθώ[ν 
έλε]υθερόν με δεΐξον, παμμάκαρ, Ιωσήφ». — 21, μάρτυς Ίουλιανή. 
«Μέλπ[ειν σ]ε, μάρτυς, προσθέτω Θεός χάριν. Ιωσήφ». — 22, μάρτυς 
Αναστασία. «Τους [ευκλ]εεΐς σου, μάρτυς, αίνέσω πόνους έγώ ό Ιωσήφ». — 
24, όσία Ευγενία. «Ευγεν[ίης μ]έγα κυδος έν ασμασιν έξοχα μέλπω. 
Θεοφάνους». — 28, μάρτυρες 20000. «Πληθύ[ς με σ]ώζοις καλλινίκων 
μαρτύρων Ιωσήφ». 

ε') Μηναΐον του 'Ιανουαρίου μηνός, ημέρα 8, μνήμη της όσίας Δο-
μνίκης. Ακροστιχίς' «Τήν κ[αλλί]παιδα νυν γεραίρω Δομνίκην ό Ίωση φ».— 
13, τών αγίων μαρτύρων 'Ερμήλου, Στρατονίκου. «Των σ[ών γε]ραίρω 
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μαρτύρων, σώτερ, κλέος ό Ι ω σ ή φ » . — 15, 'όσιος 'Ιωάννης ό Καλυβίτης. 
«Πτωχ[όν πα]θών με δεΐξον εύχαΐς σου, μάκαρ. Ι ω σ ή φ » . — 23 , ίερο-
μάρτυς. «Την σ[ήν άν]υμνώ, παμμάκαρ, χαίρων χάριν Ι ω σ ή φ » . 

ς') Μηναΐον του Φεβρουαρίου μηνός, ήμερα 5, μνήμη της μάρτυρος 
Άγάθης Άκροστιχίς' «Τήνθ[είαν] Άγάθην άγαθοΐς μέλψωμεν* εν ϋμνοις. 
Θεοφάνους». — 7, όσιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου. «Των [θα]υμά-
των σου την χά|>ιν μέλπω, μάκαρ, Ι ω σ ή φ » . — 12, ίερομάρτυς Βλάσιος. 
«?/Υμνο[ις χρ]οτώ σε, μάρτυς, εύσεβοφρόνως ό Ι ω σ ή φ » . — 13, όσίαΜαρ-
τίνιανή. «Μέλπ[ω, μάκ]αρ, σου τους δρόμουςθει'οιςλόγοις. Θεοφάνους». — 
2 1 , όσιος Τιμόθεος. «Σε τ[ών μ]οναστών το κλέος μέλπω, μάκαρ. Θεο
φ ά ν ο υ ς » . — 25 , Ταράσιος Κ/πόλεως. «Χαί[ρων] γεραίρω Ταράσιον τον 
μέγαν. Γεωργ ίου» . 

ζ ) Μηναΐον του Μαρτίου μηνός, ημέρα 30, μνήμη του οσίου'Ιωάννου 
της Κλίμακος. Άκροστιχίς· «Κλίμ[αξ π]έφηνας τών αρετών, παμμάκαρ. 
Κ λ ή μ ε ν τ ο ς » . 

η') ΜηναΤον του Απριλίου μηνός, ημέρα 22, μνήμη του οσίου Θεοδώ
ρου του Συκεώτου. ^κροστιχίς* «Θεΐό[ν σε δ]ώρον, παμμάκαρ, μέλπω, 
πάτερ. Ι ω σ ή φ » . — 30, 'Ιάκωβος ό Ζεβεδαίου. «Τον β[ρον τ]ής Ίάκωβον 
ευφρονα παΐοα γεραίρω. Θεοοάνους». 

θ') Μηναΐον του Μαίου μηνός, ημέρα 19, μνήμη του άγιου Πατρι
κίου. Άκροστιχίς' «Πατρ[ίκιον] τον άριστον εν άθλοφόροισιν άείδω. Θεο
φ ά ν ο υ ς » — 20, μάρτυς Θαλλέλαιος. «Τον κ[λεινόν] Θαλλέλαιον εύφημεΐν 
θέμις. Ι ω σ ή φ » . — 28, μάρτυς Ευτυχής. «Τους [σους] επαινώ, μάρτυς, 
ένθέους τρόπους. Ιωσήφ». 

i') Μηναΐον του 'Ιουνίου μηνός, ήμερα 14, μνήμη του αγίου Μεθοδίου 
Κ/πόλεως. Άκροστιχίς' «Άρχι[ερήα] θ[ε]οΐο [Μεθόδ]ι[ο]ν'ασμασι μέλπω». 
Κανών ανώνυμος, ου λείπουσιν, εξω της δευτέρας ωδής, επτά τροπάρια.— 
17, μάρτυς "Ισαυρος. «"Ισα[υρε, μ]άρτυς, ευμενής φάνηθί μοι. Γρηγο-
ρίου». 

ιοί) Μηναΐον 'Ιουλίου μηνός, ημέρα 7, μνήμη της αγίας μάρτυρος Κυ
ριακής, ^κροστιχίς' «Χαίρ[ων κρ]οτώ σε, μάρτυς,εύσεβοφρόνως Ι ω σ ή φ » . — 
16, ίερομάρτυς Άθηνογένης. «Τών σ[ών άθ]λητών, Χριστέ, μέλπω το 
κλέος Ι ω σ ή φ » . — 19, Οσιος Δίος. «Δόςη[ς χρο]^ώ σε τόν φερώνυμον, 
μάκαρ, Ι ω σ ή φ » . — 26, όσία Παρασκευή. «''Υμνους γ]εραίρωτήν πανευ-
φημον κόρην. Θεοφάνους». — 3 1 , όσιος Ευδόκιμος. «'Γμνώ, [μάκα]ρ, 
σου τους πανευσεβεΐς τρόπους ό Ί ω σ η Φ». 

1) Το τετυπωμενον εσφαλμένως ε/ει το «μέλπωμεν». 
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ιβ') Μηναΐον Αύγουστου μηνός, ήμερα 3, μνήμη του όσιου Ίσαακίου 
ηγουμένου τής μονής Δαλμάτων. Άκροστιχίς' «Φαιδ[ρούς] ανυμνώ τών 
μοναστών αστέρας ό Ι ω σ ή φ » . — 4 , Οί επτά παίδες έν Έφέσω. «Τοΐς 
[έπτ]ά παισίν αίνον άδω προσφόρως. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς » . — 8, «Τον μέ[γαν 
Α]ίμιλιανόν έν ασμασιν έξοχα μέλπω. Θ ε ο φ ά ν ο υ ς » . — 2 1 , αγία Βάσσα. 
«Τους [σους] αγώνας, Βάσσα, τιμώ προφρόνως Ι ω σ ή φ » . — 28 , «Άγαθ-
[ονίκ]ου τους πόνους μέλπειν θέμις. Ι ω σ ή φ » . 

Δήλον ούν έκ τής μακράς ταύτης τών ακροστιχίδων άοιθμήσεως, ότι 
τής εκκλησίας οί ποιηταί δευτέραν ωδήν εις κανόνας πανηγυρικούς εΐσή-
γαγον δι' απαντάς τους μήνας ανεξαιρέτως, α? και μέχρι τής τρίτης και 
δεκάτης έκατονταετηρίδος έν ταΐς έλληνικαΐς έκκλησίαις έψάλλοντο. Τό 
πράγμα τούτο συζητήσεως έστιν έκτος' έτυπώθησαν γαρ ήδη τοιούτοι κανό
νες ικανοί δια φιλολογικάς έρευνας έν Ευρώπη ь κάγώ δ' αυτός έκ περιεργίας 
ήρεύνησα κατά τούτο χειρόγραφα τίνα παλαιά μηναία, και όσας έν αύτοΐς 
δευτέρας ώδάς άνιΰρον, ήδη τύποις έκδίδωμι. Μηναΐον δε του Σεπτεμβρίου 
μηνός, έτους 1095, σλαβιστί γεγραμμένον έχει δευτέραν ωδήν έν τψ κανόνι 
Συμεώνος του στυλίτου2, öv ούχ εύρον ελληνιστί μέχρι τοϋδε* δ νυν 
γαρ έν τω μηναίω κείμενος υπάρχει ποίημα διάφορον, 'Ιωάννου μονάχου 
του Δαμάσκηνου, προτιμηθέν έν Κωνσταντινουπόλει παντός ετέρου ποιή
ματος εις τόν Συμεών άνατεθέντος. Τό δ' αυτό πάλιν άρχαΐον σλαβικόν 
μηναΐον εμπεριέχει τη 6-η ήμερα, μετά τόν κανόνα του αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ, κανόνα προς τόν μάρτυρα Κύριλλον μετά δευτέρας ωσαύτως 
ωδής3. Και ούτος ό κανών άχρι τούδε μένει μοι παντελώς άγνωστος ελλη
νιστί" τον δε μάρτυρα τήν σήμερον έορτάζομεν απλώς τη 29-η του μηνάς 
'Οκτωβρίου, μόνου του ονόματος αύτου μνήμην ποιούμενοι. Και πάλιν 
τη 15-η Σεπτεμβρίου τό αυτό σλαβικόν μηναΐον έχει κανόνα μετ' 
ωδής δευτέρας εις τόν τίμιον Σταυρόν4, διάφορον του σημερινού, κατά 
τά μηναία /υά ημέτερα' έχουσι δε τα αυτά σλαβικά μηναία και κανόνας 
άφθονους, ων ή δευτέρα ωδή λείπει, οίον ο εις Γρηγόριον τόν Αρμενίας. 
Τοις τρισίν ούν είρημένοις παραδείγμασι δήλον μεν πρώτον, οτι τελευτώσης 
τής ενδέκατης έκατονταετηρίδος ή δευτέρα φδή παρεφυλάσσετό πως* δεύ
τερον δέ, Οτι κανόνων ετέρων ευρισκομένων άνευ ωδής δευτέρας, ούτοι 

1) Τοιούτους εξεδωκε δια τον Φεβρουαριον μήνα και Άμφιλοχιος ό αρχιμανδρίτης. 
О неизданныхъ канонахъ въ служебной Февральской греческой минеи конца X вѣка 
Московской Синодальной Библіотеки № 181. Έν Μόσχα 1870, .σ. 3, 15, 19. 

2) И. В. Ягичъ , Памятники древнорусскаго языка, έν Πετρουπόλει 1886, τ. Ι, 
σ. 010. 

3) Αύτο'θι σ. 055—059. 
4) Αύτο'θι σ. 0127.—0133. 

Византійскій Временникъ. о 
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προετιμώντο ει δε μή τοιούτοι ύπήρχον, οί μετά δευτέρας φδής ήκρωτη-
ριάζοντο. Έλληνικόν δε μηναΐον του μηνός 'Οκτωβρίου, γεγραμμένον 
αναμεταξύ της όεκάτης καί της ενδέκατης έκατονταετηρίδος, εν καί 
μόνον εγώ τυχαίως διέτρεξα, το φυλαττόμενον έν τη βιβλιοθήκη του πα
τριαρχείου της Αλεξανδρείας (αριθ. παλ. 4 37), καί εξ αύτου κατ'έκλο-
γήν αντέγραψα δυο κανόνων ωδάς δευτέρας, ών ό μεν πρώτος ανώνυμος 
ακροστιχίδα έχει ταύτην «Κάρπον τε καί Πάπυλον ασμασι στέφω»' εύρε 
δε τον αυτόν καί Βαρθολομαίος έπ' ονόματι του 'Ιωσήφ, άνευ μέντοι 
δευτέρας ωδής, ώς φαίνεται* αυτή δε ή ώδή οϋτως ειχεν* 

'ί^δή β'. «"Ιδετε, "Ιδετε, οτι Θεός έγω ειμί ό δουλωθέντα»: 

Ού παρετράπητε | θύειν είδώλοις, άγιοι, | τη жротрощ των δυσσεβών, 
άλλ' ευχή συντονωτάτη προς Θεόν | έλεπτύνατε ταΰτα, 
στηλιτεύοντες αυτών | τήν ματαιότητα. 

Νόμον φυλάττοντες | θεαρχικόν οί μάρτυρες, | τά περικείμενα κλοια 
καί τάς άλύσεις ώσπερ κόσμον ευπρεπή | περιφέροντες υμνούν 
όμοφρόνως τους αυτούς | ένδυναμοϋντα Χριστόν. 

Τήν προς αυτόν υμών | στοργήν Θεός άγάμενος | άγγελικαΐς ώς αγαθός 
έπιφανείαις έγκελευεται θαρρεΐν | καί πρόσκαιρου θανάτου 
ευχερώς καταφρονεΐν | δια τήν όντως ζωήν. 

Θεοτοκιον. 

"Εγνωμεν, Κύριε, | Οτι Θεός ών άναρχος j αρχήν ήνέσχου προσλαβεΐν 
καί εκ παρθένου προελθεΐν δίχα τροπής, | ην έφυλαξας πάλιν 
άδιάφθορον άγνήν | καί μετά γέννησιν. 

Ό δεύτερος δε κανών έστι ποίημα Γερμανού πατριάρχου του ομόλογη-
του προς τους αγίους μάρτυρας καί νοταρίους Μαρκιανόν καί Μαρτύριον 
(κε'), καί επειδή δευτέραν ειχεν ώδή ν, οί κατόπιν έπιθεωρηταί προετίμησαν 
ώς εικός άντ' αύτου τόν άνευ τοιαύτης κανόνα τοϋ 'Ιωσήφ, παραλαβόντες 
εκ του ποιήματος εκείνου εν καί μόνον προσόμοιον στιχηρόν τροπαριον, 
το νυν δοξαστικόν. Τήν δευτέραν ώδήν ό Γερμανός έπλεξεν ούτως' 

'φδή β'. «Πρόσεχε ουρανέ και»: 

Δώσωμεν | μεγαλωσύνην Κυρίω | τω άναδείξαντι 
τών σοφών αθλοφόρων | τήν μνήμην τη εκκλησία αύτου. 

Όμόψυχοι | καί όμόγνωμοι οντες | οί αθλοφόροι Χρίστου 
ύπερ της ευσέβειας | τό αίμα πιστώς έξέχεαν. 

Έκλάμψαντες j ορθοδοξίας άκτκπν J οί του Χρίστου άθληταί 
κακοδοξίας ομίχλη ν | έδιωξαν τη άθλήσει αυτών. 
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Θεοτοκίον. 

Άχραντε | Θεοτόκε παρθένε, | μόνη πανύμνητε 
τον υίόν σου δυσώπει j σωθήναι τους άνυμνουντάς σε. 

Πλην δε τούτων έχω και κανόνας άγνωστους Αναστασίου κοιαίστο-
ρος, Γεωργίου και Θεοφάνους, έχοντας ωσαύτως ώδάς δευτέρας' άλλα περί 
τούτων άλλοθι που λόγος έσται. Έκ δε των έν τοις έκδεδομένοις μηναίοις 
ασμάτων, τον μετ' άκροστίχίδος, ων ή δευτέρα ωδή λείπει, κατά τήν 
προτεταγμένην αυτών άρίθμησιν, ευρον έν τοις μέχρι τοΰοε παρ' έμου 
τυχαίως άναγνωσθεΐσιν άντιγράφοις ελληνιστί τεσσάρας μόνον, ων δυο το 
πρώτον κεφάλαιον έοήλωσε- οι δε λοιποί είσιν οί'δε. Τη 19-η Μαΐου μηνός 
αδεται κανών του Θεοφάνους εις τον ίερομάρτυρα Κυπριανον και τους συν 
αύτω μαρτυρήσαντας' καθά δε προεδηλώθη, λείπουσιν έκ της άκροστιχίδος 
αυτού στοιχεία πέντε, δήλον ούτω ποιουντα, ότι τροπάρια του κανόνος εξέ
πεσαν ισάριθμα, α τήν δευτέραν του ποιήματος ώδήν άπετέλουν ταυτην 
όμως άνευρον 'έν τινι κώδικι της *Ιεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης (αριθ. 24 1 
της Σαβαϊτικής συλλογής) και έν έτέρω της πατριαρχικής Αλεξανδρινής 
βιβλιοθήκης, της έν Κα'ίρω (αριθ. παλ. 4 36, φ. 69)" αμφότερα δε τάντί-
γραφα συγχρονίζουσιν. Ή δευτέρα τοίνυν ωδή του κανόνος εΐχεν ούτως' 

'φδή β'. «Πρόσεχε ούρανε και λαλήσω»: 

"Ιαμα [ ψυχικών νοσημάτων | ταΐς σαΐς παράσχου λιταΓς 
τοΤς υμνουσί σου πίστει | τήν μνήμην, θεΐε Πατρίκιε. 

Κόσμιος | ιερεύς άνεδεί/θης, | πεφοινιγμένην στολήν 
αί'ματι μαρτυρίου | φορέσας, ένδοξε Μένανδρε. 

"Ιθυνον | τήν ζωήν μου, παμμάκαρ | ίερομάρτυς Χρίστου, 
ώς έχων παρρησίαν, | Πολύαινε παμμακάριστε. 

"Οχημα | προς Θεόν σοι το ξίφος, | δι' ου έτμήθης, σοφέ, 
άναδέδεικται, μάκαρ [ Άκάκιε άξιάγαστε. 

Θεοτοκιον. 

Νύμφην σε j του Θεού, Θεοτόκε, J ή παμμακάριστος 
τετρακτϋς τών μαρτύρων j ανδρείως καθωμολόγησεν. 

Tv) 20-У] του αύτου μηνός αδεται προς τον μάρτυρα Θαλλέλαιον 
άσμα, ου ή άκροστιχίς* «Τον Θαλλέλαιον εύφημεΐν θέμις Ιωσήφ»' άλλα 
δια τήν άπο^6λΎ]ν της δευτέρας φδής υπό τών επιθεωρητών ήκρωτηριάσθη 
τών μηναίων και αϋτη ή άκροστιχίς, ην πλήρη τά ρηθέντα χειρόγραφα 

8* 
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περιέχουσιν ούτω' «Τον κ[λεΐνον] Θαλλέλαιον εύφημεΐν θέμις* Ιωσήφ» 1 , 

εχουσι δε ταύτα καί την άποβληθεΐσαν ύστερον ώδήν, ής το κείμενον ώδε' 

Ώ δ ή β'. «"Ιδετε, ΐδετε, οτι εγώ ειμί Ό θεός è θανάτων»: 

Λάμπων, μακάριε, | ταΐς φωταυγέσιν άρεταϊς 
ιατρική πείρα και Θεού j χάριτι θεία σωμάτων 
ψυχών τε πασαν νόσον | μακράν έποίεις ανθρώπων έν πίστει, 
θαυμαζόμενος εις δόξαν του Θεού. 

"Ερρει μελίρρυτον | νάμα ή γλωσσά σου, σοφέ, 
της αληθούς πίστεως Χρίστου j καί απιστίας πικρίαν 
έδίωξεν έμφρόνως | των άκουόντων καί γνώμη άπλάστφ 
δεχόμενων έπιγνώσεως το φως. 

'ίνα σε Κύριον | όμολογήση του παντός 
ό αληθής μάρτυς σου, Χριστέ, | δικαστικών προβλημάτων 
παρίσταται καί φέρει | τάς εκ σιδήρου πίκρας διαθέσεις, 
δυναμούμενος τφ κράτει σου σαφώς. 

Νουν άνεπτέρωσας | προς τον TZO^OÙLLLVOV Χριστον 
καί τών δεινών τάς έπιφοράς | ώς άλλου πάσχοντος, μάρτυς, 
υπέφερες γενναίως | τάς άντιδόσεις προβλέπων τάς θείας, 
ας παρέσχεν σοι, Θαλλέλαιε, Θεός. 

νΟλος τω πνεύματι | τφ παναγίω φωτισθείς, 
είδωλικής έλυσας νυκτός' ] τήν άγνωσίαν καί πασιν 
ακτίνας ίαμάτων, | μάρτυς θεόφρον, άπήστραψας" δθεν 
τήν φωσφόρον σου τιμώμεν έορτήν. 

Θεοτοκιον. 

Νόμον έτύπου σε | ή θεοφώτιστος σκηνή 
καί κιβωτός, άχραντε αγνή, | ή μαννοδόχος τε στάμνος, 
ή πάγχρυσος λυχνία* | τό θεΐον πυρ γαρ έβλάστησας φαΐνον 
τοΐς έν σκότει καθημένοις τών δεινών. 

Μετά τα περί δευτέρας ούτως φδής εΐρημένα πολυπραγμονητέον, ώς ει
κός, καί περί του χρόνου καί του αιτίου της αποβολής αυτής εκ τών μετα-

1) Βαρθολομαίος ό Κουτλουμουσιανος ου πάσας ήνώρθωσε τάς ακροστιχίδας· ενταύθα 
γαρ ήδυνατο προσθείναι το σωζόμενον έν τψ κανόνι Κ, και στιγμάς δυο δια τα λειποντα 
γράμματα. Έ ν άλλω δε τινι τόπω (Μάρτ. κζ') κανόνος άκροστιχις απαιτεί μίαν ετι συλλαβήν, 
ήν αυτός ό κανών έν τοίς τροπαρ'ιοις έ'χει, τήν συλλαβήν τ η ς : «Το [της] Ματρωνης ενθεον 
μέλπω κλέος». Ή αυτή αμέλεια παρατηρείται κάν ταΤς άκροστιχ'ισι τών έν τη Παρα
κλητική κανόνων. 
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γενεστέρων μηναίων. Έπισκοπουντες ουν άπαντα τα σήμερον έν χρήσει 
παρ' Έλλησι μηναία παρατηροϋμεν, ότι τών έν αύτοϊς κανόνων οι πλείους 
ποιήματα είσιν 'Ιωσήφ και Θεοφάνους τών υμνογράφων δευτέραν δε 
τάξιν επέχει κατά τό ποσόν αυτών ο ποιητής 'Ιωάννης μοναχός (ό Δα
μασκηνός), τρίτην δε Γεώργιος ό Νικομήδειας αρχιεπίσκοπος, τετάρτην 
δε Ανδρέας ο Κρήτης και Κοσμάς ό Μαϊουμα, πέμπτην δε 'Ιγνάτιος και 
Γερμανός οι πατριάρχαι και Κλήμης ό Στουδίτης" άλλων δέ τίνων ονό
ματα σιγή παρέρχομαι* μόλις γαρ αυτών κανών εις έν τοις μηναίοις υπάρ
χει τοις σημερινοΐς' όθεν εΰεξήγητον αποκαθίσταται τό γεγραμμένον έν 
τω τυπικφ (κεφ. ζ')1: «Ίστέον δέ και τούτο, φησίν, ότι είπερ έχει τό 
μηναΐον έν μνήμη αγίου τινός κανόνας διαφόρων ποιητών, εί μεν έστι κα
νών ό του κυρου Κοσμά, προκριτέος' ει δέ του κυρου 'Ιωάννου και έτερων, 
ό του 'Ιωάννου προκρίνεται* ει δέ του κυρου Θεοφάνους και ετέρων, ό του 
κυρου Θεοφάνους προκρίνεται* προτιμητέος γάρ έστι τών άλλων εί δέ του 
κυρου 'Ιωσήφ, ούτος τών λοιπών προτετίμηται ποιητών». Πότε δέ τό 
σημείωμα τούτο συνετάχθη, παντελώς άγνωστον έμοί' άλλ' ούχ ήττον 
φαίνεται μοι γεγραμμένον έπί της ενδέκατης έκατονταετηρίδος, επειδή 
τα μέχρι της εποχής ταύτης άντιγεγραμμένα μηναία συνεμπεριέχουσιν 
εσθ' οτε διαφέροντας κανόνας είς ενα και τον αυτόν άγιον, τόν μεν ύστε
ρον του δέ, παντελώς άνάμικτον ή δι' ασμάτων ετεροειδών άνακοπτόμε-
νον και τούτο σημεΐον ίσως, ότι τα τοιαύτα καθολικά ή μερικά και τοπικά 
μηναία κιβωτός ήσαν οιονεί πάσης της έγνωσμε'νης αγιολογικής υμνολο
γίας, ί'ν' ούτω χρησιμεύωσι και δια πανηγύρεων τελετάς και δια σπουδάς 
υμνολογικάς' τά μέντοι μεταγενέστερα μηναία, πάντα μεν ουχί, μόνα δέ 
τά διατεταγμένα κατά καιρούς έν Κωνσταντινουπόλει, τύπον εχουσιν 
απλώς ίερουργικόν, και δια τούτο, καθά φαίνεται, συμπαρουσιάζονται τεταγ
μένα κατά τό μεταξύ μετερρυθμισμένον της Μεγάλης 'Εκκλησίας τυ-
πικόν έπ' ευχερεΐ τών ψαλτών χρήσει, ί'να μη της ακολουθίας τελού
μενης άνατρέχωσιν εις τε τό τυπικόν και τά λοιπά βιβλία, οίον τό κονδα-
κάριον, τό είρμολόγιον, τό στιχηράριον? τό προφητολόγιον, τόν άπόστολον 
και τό ευαγγέλιο ν άλλ' ή τοιαύτη διάταξις οριστικώς ob μόνον απέρριψε 
τήν δευτέραν φδήν, άκρωτηριάσασα πάμπολλα ποιήματα, άλλα και πρα
κτικώς εφήρμοσε του τυπικού σημειώματος τήν προτροπήν εις τήν 
αί'ρεσιν ασμάτων τώνδε ή τώνδε τών ποιητών, γενομένη φανερώς ούτως 
αίτια της καταδίκης και της άπωλείας ασμάτων γνωστών ή άγνωστων 
άσματογράφων. 

1) Leonis Aliaţii de libris et rebus ecclesiasticis Graecorum. Parisiis 1646, σ. 80—81. 



380 ОТДѢЛЪ ι. 

Πάντως όμως ή της δευτέρας ωδής à~o$okr\ φαίνεται βαθμιαίως 
άρξαμένη, καθώς εκ των παρά Jagić έκδεδομένων σλαβικών εικάζω μη
ναίων* νομίζω δε μάλιστα, Οτι της αποβολής ή αρχή δύναται καθορισθήναι 
περί τό μέσον ή άκμαζούσης της ένοεκάτης έκατονταετηρίδος, δτε περιώ
νυμος άρχιερεΰς έν Κωνσταντινουπόλει τον βίον ήγεν, Ιωάννης ό Εύχαίτων, 
όστις έν τοΐς τότε πράγμασι τοϊς έκκλησιαστικοΐς καί τοις έκπαιδευτικοΐς 
μεγάλην ήσκησεν έπίδρασιν1, δσοι γαρ των εκεί τότε περί αυτόν κανόνας 
άσματικούς συνέθεντο, παρουσιάζονται τούτους δημοσιεύοντες άνευ ωδής 
δευτέρας, οίον Μιχαήλ ό Ψελλός καί μάλιστ' αυτός ό γονιμώτατος 'Ιωάννης 
ό Εύχαίτων, ου των κανόνων ουδείς εμπεριέχει τοιαύτην, οϋτε δ προς τους 
τρεις ίεράρχας ανατεθείς, ούτε οί λοιποί πολυαριθμότατοι προς τήν Θεο-
τόκον καί προς τους αγίους ανέκδοτοι κανόνες αΰτου' ύπάρχουσι δε καί 
τρία του Εύχαίτων επιγράμματα προσοχής άξια. 

Εις τα δωρηθεντα μηναία εις Εύχαιτα. 
7Τμνων έπελθών ημερησίων βίβλους, 
πασάν τε τούτων τήν γραφήν έπιξέσας, 
καί χείρα καί νουν ώς ένήν καταρτίσας, 
δώρον φίλον δίδωμι καί μάλα πρέπον 
τω προστατουντι τω τόπω στεφηφόρω, 
ος ένδον οίκεΐ τήσδε της εκκλησίας* 
δι' ου τυχοιμι της ακήρατου βίβλου 
τη χειρί του πλάσαντος εγγεγραμμένος. 

Εις τα αυτά. 

Οΰ πολλά μέν, κράτιστα πάντα δ' ένθάδε* 
ουκ αν γαρ ευροις άλλαχου τα βελτίω' 
έβουλόμην δε ταύτα μέν τύπους μένειν, 
αντιγράφων είναι δε τήν ύπουργίαν. 

ΕΊς ί α διορθωθεντα βιβλία. 

Καλήν δεδωκώς ταΐς βίβλοις ύπουργίαν, 
αυτός πονγιράν άντιλαμβάνω χάριν 
των μεν γαρ ήδη τάς νόσους ίασάμην, 
εγώ δε συντέτηκα καί κακώς εχω, 
κόπων τό σώμα συντριβείς άμετρία* 

1) Ιωάννης ό Εύχαίτων έκηρύχθη μετά θάνατον αμέσως άγιο; πατήρ της εκκλησίας, και 
τήν ασματικήν ακολουθίαν αύτοΰ, ψαλλομενην έν Κ'πόλει το πάλαιαν τη 5-η Οκτωβρίου, 
συνε'θετο Θεόδωρος ο ανεψιός αύτοΰ, κουβικουλαριος (η κοιτωνίτης) και βασιλικός νοταριος. 
P i t r a , Hymnographie de l'église grecque, σ. 83. Τοΰ αύτοΰ, Codices manuscripti Pala
tini, σ. 68. 
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άλλ' oi τρυφώντες έν πόνοις άλλοτρίοις 
καί ταΐς έμαΐς πλέοντες ευδία ζάλαις, 
προς Κύριον μέμνησθε του κεκμηκότος1. 

Τα επιγράμματα ταύτα, α προς τα μηναία τα παρ' αύτου δωρηθέντα 
τη εκκλησία των Εύχαϊτών αναφέρονται, παρουσιάζουσι τον Ίωάννην 
έπιδιορθωτήν αυτών* οίαι δε ήσαν αί διορθώσεις, ου λέγουσι τα επιγράμ
ματα. Άφορμήν δμως έκ τών αντιγράφων της εποχής αύτου λαμβάνων 
εικάζω, δτι πιστώς ό 'Ιωάννης άκολουθήσας την έν Κωνσταντινουπόλει 
διάταξιν έφήομοσεν έν αύτοΐς, δσον ήδύνατο, την περί τους κανόνας άρξα-
μένην τότε συνήθειαν, δ έστι την βαθμιαίαν άπο$ολγ\ν τής δευτέρας ωδής 
και την οιόρθωσιν λέξεων, ένθα τάντιγραφόμενα τών αντιγράφων ήσαν 
ήμαρτημένα. 

Τελευταΐον δε τίνες οι λόγοι τής εκβολής τών δευτέρων ωδών; το γ ' 
έπ' έμοί το ζήτημα τούτο δυσερμήνευτόν έστι δια την άπορίαν έγγραφων 
μαρτυριών. Σώζεται μεν έντυπος μία και μόνη γνωστή μοι μαρτυρία, 
αύτη ή του Νικόδημου, προς ήν ό Βαρθολομαίος ανεφέρθη προσθείς τό 
οτι άφήρηται ή δευτέρα ωδή, «ώς τεταγμένη να ψάλληται έν μόνη τή 
μεγάλη τεσσαρακοστή» του Τριωδίου, γινώσκομεν δμως, δτι έξω τών 
έν τω Τριωδίω δευτέρων ωδών, αί δευτεραι τών έν τω παλαιψ μηναίω 
μέχρι τής δυοκαιδεκάτης εκατονταετηρίδας έψάλλοντο, και δτι έκτοτε 
μέχρι του νυν ού ψάλλονται. Οίκείαν μεν ό Νικόδημος ου διατυποΐ 
γνώμην, παραφράζει δ' απλούστατα χωρίον, ö και ερμηνεύει, Θεοδώρου 
του Προδρόμου κατά τούτον τον τρόπον «Προτείνει δέ, φησίν, άπο
ρίαν ό σοφός Θεόδωρος, ό καλούμενος πτωχός Πρόδρομος, έν τη ερμηνεία 
τής τρίτης φδής του κανόνος τής υψώσεως του Σταύρου, και λέγει' δια τί 
ό Κοσμάς καί ό Δαμασκηνός 'Ιωάννης και οί λοιποί μελωδοί, οί τών πανη
γυρικών κανόνων τών δεσποτικών καί θεομητορικών καί αγίων εορτών 
ποιηταί, δεν μεταχειρίζονται εις τους κανόνας των την δευτέραν ωδήν 
ταυτην, άλλα υπερβαίνοντες αυτήν τροπαρολογουσι τήν τρίτην φογ\ν] 
Λύων ουν τήν άπορίαν (ό Θεόδωρος) λέγει, οτι δια τούτο oi ανωτέρω 
θεσπέσιοι μελωδοί δεν συμπαραλαμβάνουσι τήν δευτέραν ταύτην ώοήν, 
επειδή καί είναι ανάρμοστος ή ύπόθεσις τής ωδής ταύτης εις τήν ύπόθεσιν 
τών άσματικών κανόνων αυτών οί μεν γαρ κανόνες αυτών εχουσιν ύφος 
και ίδέαν χαροποιάν, έορταστικήν καί πανηγυρικήν, καθότι μουσουργοΰν-

1) Leoais Allat i i , De libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, σ. 79. Iohann i s 
Eucha i to rum metropolitae quae iu codice Vaticano graeco 676 supersunt έκδ. P. de 
Lagarde. Gottingae 1882, σ. 50—51. 
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ται καί ψάλλονται εις υποθέσεις χαρμόσυνους καί κοσμοσωτηρίους' καν 
γαρ καί αυτά τα άχραντα πάθη του Κυρίου άναφέρουσιν εις τους κανόνας 
των καί τα έμπτύσματα καί τά ραπίσματα καί τον σταυρόν καί τον θά
νατον καί την ταφήν, αλλ' όμως καί ταύτα εχουσι μαζί με το φοβερόν 
σμιγμένον καί το χαροποιόν, διατί άναγεννώσι καί άναπλάττουσιν δλην 
την κτίσιν. Ή δε δευτέρα φδή είναι εκ τουναντίον όλη σκυθρωπή, όλη 
φοβεριστική, χωρίς να εχη σμιγμένον κανένα χαροποιόν αναφέρει γαρ 
πώς ή σα'ίταις της οργής του Θεού θέλουν μεθύσουν άπό αίμα, πώς ή μα
χαίρα του θέλει φάγη κρέατα, πώς θέλει έξαποστείλη όδόντια θηρίων δια 
να αφανίσουν τους παραβάτας των εντολών του, καί πώς φωτία αναμμένη 
εύγαίνει άπό τό πρόσωπον του* καί άλλα πολλά τοιαύτα αναφέρει φοβερά 
καί τρομερά. Δια τούτο λοιπόν οί μεν πανηγυρικοί καί χορευτικοί μελωδοί, 
άλλης ιδέας καί υποθέσεως όντες, παραίτουσι την δευτέραν ταύτην φδήν 
οί δε άσματογράφοι, οι τα τριώδια συγγράψαντες (όποιοι είναι ό άγιος 
Θεόδωρος ό Στουδίτης καί ό κυρός 'Ιωσήφ ό αδελφός αύτου, ό καί Θεσσα
λονίκης χρηματίσας επίσκοπος, προς öv ό αΰτάδελφός του Θεόδωρος άφιε-
ρόνει τά εν τη Όκτωήχω παρ' αυτού ποιηθέντα αντίφωνα καί αναβαθμούς), 
ούτοι, λέγω, μεταχειρίζονται καί την δευτέραν ταύτην φδήν εις τά τριώ
δια των, κατά τον άρμόδιον καιρόν, ήγουν κατά τάς νηστίμους ημέρας της 
μεγάλης τεσσαρακοστής, όταν ό στεναγμός καί ή συντριβή της καρδίας 
καί τό Ζάχρυον σπουδάζεται άπό τους χριστιανούς* φοβερίζοντες γαρ καί 
αυτοί δια της ωδής ταύτης τάς ψυχάς τών αμαρτωλών, φέρουσιν αύτάς 
με τά φοβεριστικά εκείνης λόγια είς έπιστροφήν καί μετάνοιαν»1. Καί 
ούτω μεν ό Νικόδημος ήρμήνευσε τήν περί οευτέρας ωδής άπόφανσιν του" 
Προδρόμου" σαφέστερον δε περί του πράγματος ώμίλησεν εν άλλω τινί 
τόπω, ειπών* «Ή αιτία δε δια τήν οποίαν δεν τροτ.οίρο'λο^οΰσι τήν δευτέ
ραν ταύτην φδήν οί ίεροί μελφδοί, ό Κοσμάς, λέγω, καί ό Δαμασκηνός 
'Ιωάννης, είς τους άσματικούς των κανόνας, είναι αυτή κατά τον σοφόν 
Θεόδωρον" διότι ή μεν ύπόθεσις τών άσματικών αυτών κανόνων είναι χα
ροποιά και εορταστική, καθότι ψάλλονται είς υποθέσεις καί iopiàç χαρμό
συνους" αν γαρ καί αυτά τα πάθη άναφέρωσι καί τον σταυρόν καί τήν 
ταφήν, άλλ' όμως καί ταύτα εχουσι μαζί μέ τό φοβερόν καί τό χαροποιόν* 
διότι άναπλάττουσιν όλην τήν κτίσιν ή δε ύπόθεσις της ^ευιίροίζ ταύτης 
φδής είναι έκ του εναντίου όλη σκυθρωπή, όλη φοβεριστική, χωρίς νά 
έχη σμιγμένον κανένα χαροποιόν. Δια 'ζούτο λοιπόν οί μεν πανηγυρικοί 
και χορευτικοί μελωδοί άλλην ίδέαν καί υπόθεσιν έχοντες, χαροποιάν, 

1) Νικόδημου του Άγιορείτου κήπος χαρίτων, ήτοι ερμηνεία γλαφυρά είς τάς 
θ'ωδάς της στίχολογίας, έκ διαφόρων συνερανιτθεΤσα. Ένετίησιν 1819, σ. 20. 
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παραιτοϋσιν ώς πενθικήν την οευτέραν ταύτην ώδήν ci δέ άλλοι άσαατο-
γράφοι, oi тсс τριώδια συγγράψαντες, ούτοι μεταχειρίζονται και την οευτέ
ραν ώδήν εις τα τριώδια των, κατά τον άρμόδιον καιρόν: ήτοι κατά τας 
νηστίμους ημέρας της μεγάλης τεσσαρακοστής, όταν ό στεναγμός και ή 
συντριβή της καρδίας και τό δάκρυον σπουδάζεται από τους χριστιανούς* 
φοβεριζοντες γαρ και αυτοί δια της ωδής ταύτης τας ψυχάς των αμαρτω
λών, φέρουσιν αύτας είς έπιστροφήν και μετάνοιαν όθεν την ώδήν ταύτην 
προμαρτυρίαν και διαμαρτυρίαν και έλεγχον κατά τών 'Ιουδαίων ονομάζει 
ό Ζωναράς, και ουχί άσμα είς Θεόν, ίνα εάν οι Ίσραηλΐται παραβώσι 
ταύτην, μη έχωσι νά άποκρίνωνται, ότι τινάς δεν μας είπε πρότερον καί 
νά διορθωθώμεν δια ιοΰτο καί προεΐπεν εις τον Μωυσήν ό Θεός: ίνα γένη-
ταί μοι ή ωδή κατά πρόσωπον μαρτυρούσα (ήτοι ελέγχουσα) έν υίοΐς 
Ισραήλ» *. Ταύτην μεν ουν τήν έρμηνείαν, ώς ό Νικόδημος εγραψεν έξ αρχής, 
άλλοιωθεϊσαν ένιαχου λεκτικώς, ευρίσκομεν καί έν έπισήμω τινί βιβλίω 
της Μεγάλης 'Εκκλησίας, ένθα το συγγραφέως όνομα παρεσιωπήθη* διό 
καί πείθεταί τις, Οτι πάντες ούτω πιστεύουσιν, ώς ό Νικόδημος ήρμή-
νευσε τα περί τήν δευτέραν ώδήν2. 'Οπόθεν ευδηλον, οτι άπό Θεοδώρου 
του Προδρόμου μέχρις ημών έμορφώθη παράδοσις περί του δευτέραν φδήν 
δια τους πανηγυρικούς, ώς λέγεται, κανόνας οΰΰίποτζ γεγράφθαι TZOLOOL τών 
υμνωδών. Άλλ' ότι τήν τοιαύτην παράδοσιν έσφαλμένην έν τω προλάβω 
τών μηναίων υπέδειξεν ό Βαρθολομαίος είναι αρμούς εκ τίνων ακροστιχί
δων, εΐ'δομεν3, εΐ'δομεν δ' ωσαύτως, οτι καί φανερώς ούχ ύπετύπωσε τήν 
περί τούτου γνώμην αυτού, άτε δή γράψας τό «υποτίθεται, οτι υμνωδοί 
τίνες είχον μεν τροπαρολογήσει καί τήν δευτέραν της στιχολογίας ώδήν, 
άφηρέθη όμως έπειτα»' αλλ' εΐ'δομεν επίσης ότι πραγματικώς απειράριθμοι 
τών χαρμόσυνων κανόνων εξ αρχής υπό τών υμνογράφων μετ' φδής εγρά
φησαν δευτέρας, και οτι μέχρι της δυοκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος έν 
τοΐς μηναίοις ύπήρχεν αοτη. Έχόμενον ουν όπως έρευνηθή της παραλεί
ψεως αυτής ή αίτία δια λόγους επιστημονικούς, βασανισθή δέ καί τό 
έρμηνευθέν υπό του Νικόδημου δίδαγμα του Προδρόμου. 

1) Ν ι κ ό δ η μ ο υ του Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ έορτοδρόμιον, ήτοι ερμηνεία εις τους άσματικούς 
κανόνας τών δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Έν Βενετία 1836, σ. κα\ 

2) Τυπικάν εκκλησιαστικών, κατά τήν ταξιν της του Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας, 
εκδοθέν το πρώτοι πάρα Κωνσταντίνου ττρωτο^χλτου. Βϊνετια 1884, σ. 332. ' 

3) Τήν εκ παλαιού της δευτέρας ωδής υπαρξιν έν τοΤς κανοσι τών χαρμόσυνων εορτών 
ύπεστήριξεν εσχάτως ό σοφός Ευστάθιος ό Βουλισμας, αρχιεπίσκοπος Κερκύρας [Έκκλησ. 
Άληθ. τ. XII, 1893, σ. 360], προσκομίσας τινά πρόχειρα παραδείγματα* κα'ι λέγει οτι 
« βεβαίως ή παράλειψις της β' ωδής ήρξατο έπι Γεωργίου του μελωδοί», δστις άλλοτε εποίει 
δευτέραν ώδήν και άλλοτε όχι»· όπερ άπαραδεκτον, ώς δείκνυσι καθόλου τό σχεδίασμα 
τοίίτο. 
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Στέρομαι του ιτρωτοτυττου κειμένου της συγγραφής Θεοδώρου του Προ
δρόμου, προς ην ό Νικόδημος αναφέρεται' τεμάχιον δε μικρόν έπ' ονόματι 
του Ζωναρά, προς öv ωσαύτως ό Νικόδημος αναφέρεται, περιέχεται -κρογεί-
ρως εν τω μεγάλω εύχολογίω του Goar, όστις έρωτα *: Quid est quod Graeci 
post primum quodlibet canonum canticum, omisso secundo, tertium 
confestira subjiciunt? Respondet Zonaras: παραλιμπάνεται δε ή δευτέρα 
ωδή, Οτι ούχ ύμνος εστί προς Θεόν, άλλα προμαρτυρία προς 'Ιουδαίους 
και απειλή και έλεγχος της πονηρίας αυτών καί τών μελλόντων αυτούς 
καταλήψεσθαι κακών προαγόρευσις· ωδή δε λέγεται, ώς προκήρυξις τών έπα-
^θησομένων κακών τοις Ίσραηλίταις, δια τήν πονηρίαν αυτών και κακίαν, 
και τών περιπαθών σφοδρά προαγόρευσις, ά τραγωδίαν ποιουσιν άοιδή 
γαρ και ωδή και ύμνος καί προσευχή εκλήθη, ότι περιπαθώς καί θρηνω-
δώς όφείλουσι γίνεσθαι καί εκ συντετριμμένης καρδίας». Έκ ταύτης μεν 
ουν της ερμηνείας καί της ρηθείσης νικοδημείου παραφράσεως εγώ πορίζο-
μαι ταύτα' πρώτον μέν, ότι Θεόδωρος ό Πρόδρομος καί 'Ιωάννης ό Ζωνα
ράς ακριβώς έγίνωσκον, ότι Κοσμάς καί 'Ιωάννης ο Δαμασκηνός δευτέραν 
φδήν ουκ εΐσήγαγον εις τους πανηγυρικούς αυτών κανόνας. Ζητήσαντες 
ουν ό τε Θεόδωρος καί 'Ιωάννης ο Ζωναράς έρμηνευσαι τους λόγους, δι' 
ους εξ αρχής έκεΐνοι τήν οευτέραν ου συνέγραψαν φδήν, έπίστευσαν ότι 
'τούτους άνευρον εν τω σκοπώ бі' ov ή δευτέρα του Μωυσέως φδή συνετέθη. 
Νομίζω б' όμως ότι σφάλλονται* εξω γαρ του Κοσμά καί του Δαμά
σκηνου, τζόγοι τών υμνωδών εποίησαν κανόνας άσματικους καί μετ' ωδής 
δευτέρας καί τοιαύτης άνευ, οίος ό παλαιότερος αυτών 'Ανδρέας ό Κρήτης, 
όστις έξω του μεγάλου περίφημου κανόνος, έποίησε κανόνα πανηγυοικόν, 
μέγαν ωσαύτως, δια τήν τρίτην του Φεβρουαρίου μηνός, ότε Συμεών ό 
θεοδόχος εορτάζεται και ή προφήτις 'Άννα* συναριθμουντα τροπάρια μετά 
τών φδών όγδοήκοντα καί εκατόν, ων είκοσι καί πλέον άποτελουσι τήν 
δευτέραν φδήν, ή καί μετά του λοιπού ποιήματος έψάλλετο μέ/ρι τέλους 
της ενδέκατης έκατονταετηρίδος2. Νομίζω τοίνυν, ότι Θεόδωρος καί Ζω
ναράς υπετύπωσαν απλούστατα γνώμην περί της τοιαύτης φδής, οί'αν 
ή θεολογική παίδευσις εν τοις χρόνοις αυτών εν Κωνσταντίνου πόλε ι διέ-
διδεν, αρχής γενομένης άπό του μέσου της ενδέκατης έκατονταετηρίδος, 
ότε τα καθολικά μηναία της Κωνσταντινουπόλεως εμφανίζονται σπανίως 
έχοντα την δευτέραν εν τοις κανόσιν φδήν. Τότε δε πιθανώς προσετέθη 
εν τφ είρμολογίω το σημείωμα τούτο' «Ίστέον ότι ή δευτέρα φδή (της 

1) 'Εκδόσεως Βενετίας 1733, σ. 352. 
2) Άρχιμ. Άμφιλοχίου, О неизданныхъ канонахъ въ служебной Февральской 

греческой минеи, σ. 1—15. 
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στιχόλογίας) ου^ίποτε στιχολογεΐται, ει μή εν μόνη τή μεγάλη τεσσα
ρακοστή" μετά δε τήν τρίτην στιχολογουμεν αυτήν εως τέλους». Δεύτε
ρον δε πόρισμα της νικοδημείου παραφράσεως τοϋτ' εστίν ότι Θιόοωρος ό 
Πρόδρομος και Ζωναράς ό Ιωάννης εξεφράσθησαν ρητώς, ότι «καί οί λοι
ποί μελωδοί, οί των πανηγυρικών κανόνων τών δεσποτικών καί θεομητο
ρικών καί αγίων εορτών ποιηταί, δεν μεταχειρίζονται εις τους κανόνας των 
τήν δευτέραν ώδήν, άλλ' υπερβαίνοντες αυτήν τροπαρολογουσι τήν τρίτην 
ώοήν»' διό καί κατωτέρω μνημονεύεται φανερώς Ιωσήφ ό υ^νο^ρά^ος, 
ώς γράψας ώδάς δευτέρας μόνον εις τριώδια. Φανερόν ούν εντεύθεν, οτι 
περί τό τέλος της δυοκαιδεκάτης εκατονταετηρίδας οί κορυφαίοι της εκκλη
σιαστικής άσματολογίας άγνοήσαντες ταύτης τήν ίστορίαν έψευδολόγησαν 
άναισθήτως, διδάσκαλοι παραδόσεως εσφαλμένης άχρις ημών επικρατού
σης άποβάντες. ^Οτι δε τα παρ' αυτών είρημένα ψευδώς έχουσιν, ό ανα
γνώστης τών προτεταγμένων κεφαλαίων έγνώρισεν ήδη* Ανδρέας μεν γαρ 
ό Κρήτης εις κανόνας πανηγυρικούς εισήγαγε δευτέρας ώδάς, οίον εις τον 
άνατεθέντα τή συλλήψει της αγίας 'Άννης· Θεοφάνους δε του ποιητου κα
νόνας εορταστικούς έγνωρίσαμεν ήδη μετ' ωδής δευτέρας υπέρ τους εξ καί 
δέκα, 'Ιωσήφ δε τριάκοντα καί εξ, Γεωργίου δε Νικομήδειας επισκόπου πέντε, 
Κλήμεντος δε τρεις, Γρηγοριου δε καί Ιγνατίου καί Γερμανού τρεις' καί εί'-
ποτε κατά τοΰιο συνερευνηθώσι τα χειρόγραφα μηναία τα προ της τρίτης 
καί δεκάτης έκατονταετηοίδος γεγραμμένα, το ποσόν τών μετά δευ
τέρας ωδής άσματικών κανόνων αύξηθήσεται μεγάλως. Βεβαιότατον ούν, 
οτι και πανηγυρικών ασμάτων oi ποιηταί δευτέραν ώδήν εποίησαν, ην ή 
εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εψαλλεν αδιακρίτως κατά πάντα μήνα του 
ένιαυτου μέχρι τέλους που τής ενδέκατης εκατονταετηρίδας· άλλ' ύστερον 
δια συμβολικήν ή άναγωγικήν τών θείων γραφών έρμηνείαν, ύπερβαλλόν-
τως άναπτυχθεΐσαν, άπεβλήθη κατά μικρόν εκ τών μηναίων, παντελώς, ώς 
φαίνεται, καταργηθέντος ή λησμονηθέντος εν τω μεταξύ του λόγου του 
συναξαρικου, τουτέστι του τυπικού, δι' öv ή δευτέρα ώδή το τζρότιρον έψάλ-
λετο. Τοιαΰτά τίνα κατ' έμέ φαίνονται τα αίτια τής εκ τών μηναίων αποβολής 
είναι τών δευτέρων ωδών, τουτέστι κατάργησις ή λήθη τινός αξιώματος του 
λειτουργικού τυπικού καί τής συμβολικής τών γραφών υπέρμετρος ροπή 
προς τα λειτουργικά τής εκκλησίας βιβλία' οτι οέ οιά τοιαύτην λήθην 
ή καί ροπήν άσματα πολυαριθμότατα καταστραφέντα μέχρις ημών 
ήκρωτηριασμένα περιήλθον, εντεύθεν εικάζω* άνεξήγητον δηλαδή τό διατί 
ποιηταί κανόνων εορταστικών μετ' φδής δευτέρας έγραψαν ωσαύτως κανό
νας εορταστικούς άνευ ωδής δευτέρας* παρατηρώ γαρ εν τοΐς άρχαίοις 
άντιγράφοις τών μηναίων, ένθα τα κείμενα τών κανόνων άρτια μένουσιν, 
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δτι πολλάκις εις και ό αυτός ποιητής συνέθετο κανόνας και μετ' ωδής 
δευτέρας καί χωρίς αυτής" παρατηρώ δε τουτ' αυτό και εν αΰτοίς τοις 
εν χρήσει τετυπωμένοις μηναίοις, καί παραδείγματος χάριν έξ αυτών 
εμφανίζω μαρτύρια τίνα δια τον ύμνογράφον 'Ιωσήφ· προς μεν γαρ τον 
άγιον Χγαθόνικον (Αύγουστου κη ) έποίησε κανόνα μετά δευτέρας ωδής, 
ώς ή άκροστιχίς μαρτυρεί* προς δε τον άγιον Αουπον, τον κατ' αυτήν τήν 
ήμέραν έορταζόμενον, κανόνα συνέταξεν έξ αρχής άρτιον, δευτέρας ωδής άνευ. 
Τουτ' αυτό συμβαίνει τή 9-η του Δεκεμβρίου μηνός, ότε, πλην του μετά 
δευτέρας ωδής άσματος εις τήν άγίαν Ματρώναν, ό Ιωσήφ εγραψεν ωσαύ
τως Ετερον άνευ τοιαύτης φδής εις τους άγιους Όνησίφορον καί Πορφύ-
ριον, τους έορταζομένους αύτη ταύτη τή ημέρα* και πάλιν τή 27-η του 
αύτοΟ μηνός, δτε πανηγυρίζεται της αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας 
ή μνήμη, κανόνας έποίησεν αυτή ταύτη τή αγία δύο, τον μεν άνευ ωδής 
δευτέρας, τον δέ μετά τοιαύτης. Ταύτα μεν ούν τά παραδείγματ' άρκουσιν 
ήμΐν ήδη" τί δέ σημαίνει το τοιούτον εθος των υμνογράφων; ούκ έστιν αρά 
γε τούτο μαρτύριον επαρκές, οτι της ύμνογραφικής τέχνης υπήρχε κανών 
τις ή δίδαγμα τι θεμελιώδες έκκλησιαστικόν, ό τον b^voypa^ov έκέλευε 
χρήσθαι τή δευτέρα της στιχολογίας ωδή, κατά τήν σύνταξιν τών άσμα-
τικών κανόνων, επί τοιαύτης ή τοιαύτης περιστάσεως; ούκ εστί δέ πάλιν 
άρά γε τό δια τών μηναίων έκποριζόμενον έθος εκείνο μαρτύριον ίκανόν 
περί του δτι τήν τοιαύτην ή τοιαύτην χρήσιν της δευτέρας φδής έπέταττε 
τω ϋμνογράφω λόγος ειδικός, τεχνικός, έκ του συναξαρίου, του νυν 
δηλαδή τυπικού λεγομένου, παραλαμβανόμενος, ούτινος ot' Κωνσταντινου
πόλεως ίερεΐς περί τήν αρχήν της δυοκαιδεκάτης εκατονταετηρίδας έπελά-
&ονπ;ο παντελώς, ή δια τήν ροπήν της συμβολικής ή αναγωγικής τών 
ίερών γραφών ερμηνείας, ή δια τήν τότε πιθανήν τών συναξαριών, του-
τέστι τών τυπικών, εν Κωνσταντινουπόλει μεταρρύθμισιν ; ούκ έχρησίμευεν 
άρά γε το ποίημα τό μετά δευτέρας φδής υπό του ποιητου συνταχθεν εί'ς 
τίνα τών αγίων οιονδήποτε ώς αυτό τουιο κανών παρακλητικός, (ορισμέ
νος Γνα ψάλληται πρό του όρθρου τής κυρίως εορτής εν τοις άποδείπνοις, 
ή εν τή αγρυπνία, ή καί μετά τήν ίερουργίαν ιδία, κατά παράκλησιν έξι-
διασμένην, οία καί νυν ετι γίγνεται ϊν τισι τών μοναστηριών; Άλλ' αν 
ούτως έχει τό πράγμα, διατί τά παλαιότερα τών μηναίων εν τισι τών 
εορτών ένα μόνον έμπεριέχουσιν άρτιον κανόνα διακρίσεως άνευ, δηλαδή 
καί χωρίς φδής όευτέρας καί μετά τοιαύτης ; Ό τοιούτος άρά γε κανών 
έψάλλετο μόνον εν τω έσπερινψ, έν.τοΐς άποδειπνοις, ή καί εν αύτφ τφ 
δρθρω; 'Γπάρχει τοίνυν εις λόγος, άγνωστος ήμΐν ήδη, καθ' öv ή δευτέρα 
τής στιχολογίας φδή παρά τών ποιητών έτροπαρολογεΐτο καζ τοις πανη-
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γυρικοΐς ή έορταστικοΐς άνεμιγνύετο κανόσιν öv Γσως τυπικόν άρχαιότατον, 
άγνωστόν που παρερριμμένον, φανερόν ποτέ καταστήσει. Οΰχ ήττον όμως 
τον μετά δευτέρας ωδής κανόνα φαίνεται οτι αί έκκλησίαι προ του όρθρου 
Ιψαλλον, καθάπερ υποδείκνυσί πως τό τυπικόν της εν Φωκίοι μονής του 
Στεφιώτου, όπερ ά,νευρον εν τή λαύρα του αγίου 2άβα' έν τούτω γαρ τω 
τυπικω, γεγραμμένω περί τήν αρχήν τής τρίτης και δεκάτης έκατονταετη-
ρίδος έν αυτή τή μονή του Στειρίου, περιεσώθησαν άσματικοί κανόνες 
άγνωστοι πολλοί, ων τίνες έμπεριλαμβάνουσι δευτέρας φδάς. Άλλ' ότε 
τον κώδικα τούτον άνευρον, εγώ περί του ζητήματος τής δευτέρας ωδής 
ουδέν έγίνωσκον, ουδέ προέβλεπον Οτι ποτέ τοϋτο θέμα μελέτης έμελλε 
γενέσθαι' καί διά τούτο σφόδρα λυπούμαι νυν, οτι των έν τω τυπικω τούτφ 
διατάξεων ούδεμίαν αντέγραψα* ίσως γαρ εξ εκείνου το ζήτημα, περί ó' νυν 
ασχολούμαι σοβαρώς ούτω, λύεται δια παντός. Αντέγραψα μέντοι τινάς 
εκ των έν τφ κώδικι κανόνων, καί τή βοήθεια τούτων ήδη προστίθημι 
τοΐς είρημένοις τα συνεπόμενα, ίνα τις άλλος έπιστατικώτερον έρευνήσας 
τόν κώδικα σημειώσηται τινάς εκ τών έν τω τυπικφ διατάξεων, τάς ορίζου
σας δηλαδή τόν χρόνον καθ' όν οι μετά δευτέρας φδής έψάλλοντο κανό
νες' ει γαρ έκεΐ τοιαυται διατάξεις υπάρχωσι, το μεν ζήτημα λύεται 
τελείως, ώς έρρήθη, εγώ δε ό τούτο θέμα ζητήσεως άναδείξας μεγάλως, 
ώς εικός, χαρίσομαι, λογιζόμενος οτι μάτην ουκ έκοπίασα. Κατ' ιδίαν 
ούν έν τφ τυπικφ του Στεφίου περιέχονται κανόνες άσματικοί προς αγίους 
περί τους τριάκοντα, ων oi πλείους ονομάζονται παρακλητικοί, έτεροι δέ 
τίνες ίκετήριοι ή ίκετικοί, σταυρώσιμοι καί έξαγορευτικοί* εξ ων αντέγραψα 
πέντε κατ' έκλογήν, απαντάς έπιγεγραμμένους παρακλητικούς1. Ό μεν 
πρώτος έποιήθη παρά του μεγάλου πατριάρχου Φωτίου, καί επιγράφεται 
«κανών παρακλητικός εις τήν άγίαν καί όμοούσιον τριάδα καί εις τήν ύπε-
ραγίαν Θεοτόκον», όστις δευτέραν φδήν ού περιλαμβάνει2, δια τό οτι προς 
τον Θεόν αναφέρεται, προς τε τό πνεύμα τό άγιον καί προς τόν Ίησουν 
Χριστόν* γινώσκομεν γαρ ήδη, ότι Κοσμάς ό μελφδός καί 'Ιωάννης ό Δαμα
σκηνός και πάντες ανεξαιρέτως oi ποιηται ούοένα προς τήν θεότητα μετά 
δευτέρας φδής κανόνα συνέθεντο πανηγυρικόν. Δεύτερος δέ κανών, έκ του 
τυπικού του Στεφίου παραληφθείς, παρακλητικός έστιν ωσαύτως, ανατεθει
μένος δέ προς τόν άρχιστράτηγον Μιχαήλ, ού ποιητής ό Ευθύμιος. Έν 
τούτφ τοϊνυν υπάρχει πλήρης ωδή δευτέρα3, πότε δέ τό ποίημα έψάλλετο, 

1) "Ορα τήν περιγραφήν του κωδικός έν τω δευτερω τομω τής Ίεροσολυμιτικής Βι
βλιοθήκης, σ. 473—479. 

2) Κατεχωρίσθη το πρώτον έν τη συλλογή τών ύπ' έμοΰ συνεκδοθέντων έν Πετρου-
πολει πονηματκον του πατριάρχου Φωτίου, σ. 9 κε. 

3) Ίεροσολυμ. Βιβλιοθήκη, τ. II, σ. 672. 
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παντάπασιν αγνοώ. Τρίτον δε παρακλητικόν κανόνα, παρά του ποιητου 
γεγραμμένον 'Ιωσήφ, αντέγραψα τόν «είς τον οσιον πατέρα ημών Ίωάννην 
τον Χρυσόστομον, ακροστιχίδα φέροντα τήνδε: ?/Εκτη δέησις τω Χρυσό-
στόμω πρέπει». Rat ούτος ό κανών ωδήν ουκ έχει δευτέρα ν το etvat άρα 
τόν κανόνα παρακλητίκον απλώς ουδέν σημαίνει δια την ώδήν ταυτην. 
Τέταρτον δέ κανόνα, ποιηθέντα παρά του Ευθυμίου παρακλητικώς «εις τόν 
οσιον και θαυματουργόν Λουκαν» αντέγραψα μέν, αλλ' ουδ' εν αΰτω δευ-
τέραν ευρον ωδήν αγνοώ δέ και τό πότ' εξ αρχής έψάλλετο' έστι δέ τυποις 
ανέκδοτος, και μετά την έκτην φδήν αυτού κοντάκιον υπάρχει και οίκος. Πέμ
πτον δέ κανόνα παρέλαβον άντιγράψας τόν έπιγεγραμμένον ώδε* «κανών πα
ρακλητικός είς τόν οσιον πατέρα ημών και θαυματουργόν Λουκαν, φέρων 
ακροστιχίδα τήνδε: f/Υμνος πέφυκεν ευκτικός μοι τω τάλα: εν δέ τοΐς θεο-
τοχίοις: Ευθυμίου». e,Ov ψάλλουσι νυν εκ παραδόσεως άρ/αίας οί έν τη μονή 
του Στειρίου μονάζοντες τη 3-η Μαίου μηνός, οτε πανηγυρίζεται ή μνήμη 
της άνακομιδής του λειψάνου Λουκά του Στειριώτου1, ψάλλουσι δέ τοΟτον έν 
τοΐς άποδείπνοις ήκρωτηριασμένον σφόδρα, καθά δείξει της εφημερίδος ταύ
της ή άλλης τινός τόπος έτερος, έν ω λόγος έσται περί τε Ευθυμίου του 
Ь^ѵо^рщоі) και περί των έν τω τυπικω του Στειρίου περισωζομένων ασμά
των είς τόν οσιον Λουκαν τόν Στειριώτην. Έν έκείνω μέν ουν τω κανόνι 
υπάρχει τωόντι δεύτερα, ώδή, ή συμπληροΐ την επί κεφαλής ακροστιχίδα* 
παρεμβάλλεται δέ μετά την έκτην ώδήν και κοντάκιον και οίκος. Ει γουν ή 
τών έν τη μονή παράδοσίς περί τούτου του κανόνος εστί παλαιά, δέδεικται 
πως άρα τινός αληθείας ουκ έστερήσθαι τό παρατήρημα, ότι τους μετά 
δευτέρας φδής εορταστικούς κανόνας εψαλλον έν τοΐς άποδείπνοις οί πα. 
λαιοί. Τό ζήτημα μέντοι παντελώς άλυτον ύπολαμβάνω, ει μη πρότερον 
ειδικώτερον έρευνηθώσι τά παλαιότερα τών μηναίου καί τών τυπικών 
αυτών έτερα οέ κεφάλαια, τη πραγματεία ταύτη προσήκοντα, θέμα με
λέτης έξουσι τό ποΐά τίνα κέροη τών ελληνικών μηναίων ή ιστορία πορί-
ζεται δια της άντιβολης αυτών προς τάς αρχαίας τών Σλάβων μεταφράσεις. 

"Εγραφον έν Πετρουπόλει τη 1 του Φεβρουαρίου μηνός, έτους 1894. 

Λ. Παπαδόπουλος-Κεραμευς. 

1) Γ. Π. Κρεμου, Фашхог προσκυνηταριον της έν τη Φωκίδί μονής του οσίου Αουκα 
τούπίκλην Στειριώτου. Το'μος Τ, έν 'Αθήναις 1874, σ. 73 κέ. 


