
ΜΑΝΟΓΗΛ ΧΡΓΣΑΦΗΣ 

λαμτυαδάριος του βασιλικού κλήρου. 

Μανουήλ ό Χρυσαφής είναι εις τών ολίγων βυζαντινών μελουργών, 
των γραψάντων εξ έπόψεως θεωρητικής περί της έν τφ βυζαντινω κράτει 
συνήθους εκκλησιαστικής μουσικής έπί της έσχατης αύτης ακμής. Μέχρι 
τούδε άγνοουμεν, αν δ Μανουήλ ούτος έγραψε ποτέ πλήρες της μουσικής 
ταύτης σύστημα, ή τουλάχιστον γενικόν τι περί αυτής εγχειρίδιον. Ό , τι 
γινώσκομεν συνίσταται εις τούτο, δτι συνέταξε διά τίνα Γεράσιμον ιερο-
μόναχον, μαθητή ν αυτού, πραγματείαν «περί τών ένθεωρουμένων τη ψαλ
τική τέχνη χαί ών φρονουσι κακώς τίνες περί αυτών»* περιστρέφεται δε 
αοτη ιδία εις το περί φ&ορών ζήτημα· 

Ή εποχή τής ακμής Μανουήλ του Χρυσαφή δεν είναι καθωρισμένη. 
'Ιωάννης ό Tζέτζηc λέγει απλώς, δτι ήκμασε περί τον 15-ον αιώνα1)* ό 
Krumbacher έθέλει αυτόν μουσικον συγγραφέα μεταξύ του 15-ου και του 
16-ου αιώνος άκμάσαντα2). Χρύσανθος δε δ Δυρραχίου συγχέει τον Μα
νουήλ Χρυσάφην προς Χρυσάφην τον Νέον, δστις ήκμασεν έν τω 17-φ 
αιώνι, αν και παραδέχεται Χρυσάφην τινά παλαιον, Μανουήλ ωσαύτως 
δνομαζόμενον' και άποδίδωσι το πόνημα τούτου εις τον νέον Χρυσάφην 3). 
'Εντεύθεν ή σύγχυσις αυτή έπανελήφθη υπό του Πορφυρίου Ουσπένσκη 4) 
καί τελευταΐον υπό Γεωργίου Παπαδοπούλου5). 

1) J. Tzetzes, Ueber die altgriechische Musik in der griechischen Kirche, σ. 18. 
2) Κ. Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur 2, σ. 599. 
3) Χρύσανθου Θεωρητικον μέγα τής μουσικής. Έν Τεργέστη 1S36, σ. XLII. «Μα

νουήλ ο νέος Χρυσαφής ήκμασε περί το αχξ' [1660] έτος από Χρ. Έμέλισεν Άναστασιματά-
ριον, Στιχηραριον, χερουβικά, κοινωνικά καί έτερα* συνέγραψεν εγχειρίδιον περί μουσικής, εξ 
ου φαίνεται πεπαιδευμένος ο άνήρ ίκανώς και την ψαλμωδίαν και την έλλάδα φωνή ν* σώζε
ται δε το εγχειρίδιον του χειρογραφον». 

4) Ούτος νομίζει ότι Μανουήλ ό λαμπαδαριος, ου μαθητής Γεράσιμος ό ιερομόναχος, 
είναι σύγχρονος του νέου Χρυσαφή. Первое путешествіе въ Аѳонскіе монастыри в 
скиты. Часть II. Приложенія къ второму отдѣленію сей части. Москва 1881, σ. 78. 

5) Γ. 'I. Παπαδοπούλου, Σύμβολα: εις την ιστοριαν τής παρ' ήμΤν εκκλησιαστικής 
μουσικής. Έν 'Αθήναις 1890, σ. 292. 
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ρ/Οτι υπήρξαν δύο Χρυσάφαι, δεν αρμόζει νάμφισβητώμεν, οιότι τά 
χειρόγραφα μουσικά βιβλία από του 17-ου αιώνος διακρίνουσι τον παλαιόν 
από του νέου Χρυσαφή* έν οις δε τόποις ή διάκρισις αυτών είναι ασαφής, 
χρησιμεύει το έξης κριτήριον, όπερ έπορισθην εσχάτως εκ της αυτοψει 
παρατηρήσεως πολλών όμου χειρογράφων εκκλησιαστικής μουσικής. Εύρον 
δηλαδή έν αύτοΤς, οτι ό μεν παλαιός Χρυσαφής είχε βαπτιστικόν όνομα το 
Μανουήλ ή 'Εμμανουήλ και οφφίκιον έκκλησιαστικόν το του λαμπαδαρίου, 
ό δε νέος Χρυσαφής ώνομάζετο Χρυσαφής ό Νέος, ή απλώς Χρυσαφής, 
λαβών τούτο το δνομα έν τφ βαπτίσματι (υπήρξε δε τις άγιος Χρυσάφιος, 
δστις εορτάζεται τη 25-η Οκτωβρίου)* αξίωμα δε έκκλησιαστικόν είχε τό 
του πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας* θα έφερε και ούτος αναμφι
βόλως οίκογενειακόν τι όνομα* τοιούτον όμως ουδέν τών υπ' έμοϋ παρατη-
ρηθέντων χειρογράφων έφανέρωσεν, έκτος αν ύπολάβωμεν, δτι ό άπαξ 
μόνον εν τινι μουσικφ χειρογράφφ του 1777-ου έτους απαντηθείς Χρυσα
φής ό κυρ Γαζής είναι αυτός ούτος ο νέος Χρυσαφής1). ?/Ωστε αν ποτέ έν 
καταλόγφ τινί χειρογράφων ώνομάσθη Μανουήλ ή Εμμανουήλ και ό νέος 
Χρυσαφής, τούτο προήλθεν απλώς έξ επιδράσεως της παρά τω Χρυσάνθω 
ευρισκομένης συγχύσεως του παλαιού προς τον νέον Χρυσαφην2). 

Βιογραφικαι ειδήσεις περί του Μανουήλ Χρυσαφή δεν ύπάρχουσι* 
γινώσκομεν μόνον έξ επιγραφών μουσικών τίνων αύτοϋ συνθέσεων, οτι 
υπήρξε λαμπαδάριος έν Κωνσταντινουπόλει έπί τών δύο τελευταίων βυζαν
τινών αυτοκρατόρων, 'Ιωάννου του 5-ου και Κωνσταντίνου του 10-ου. 
Ούτως έν τω 40-ω κώδικι της μονής αψηλού (18-ου αιώνος) υπάρχει 
σύνθεσίς τις του Μανουήλ «έκ διορισμού βασιλέως 'Ιωάννου του Παλαιολό
γου»3). Εν τφ 244-ω κώδικι τής μονής Λειμώνος (16-ου αιώνος) υπάρ
χει «Εσπερινός* ποίημα του Χρυσαφή* έποιήθη δια συζητήσεως του ευσε
βούς βασιλέως Κωνσταντινουπόλεως κυρ Κωνσταντίνου»4). Έν τή ημετέρα 
Παπαδική (18-ου αιώνος) εις φύλλον 51-ον υπάρχει τετονισμένος ό στίχος 
«'Εγώ σήμερον γεγέννηκά σε* αιτησαι παρ' έμου και δώσω σοι» κτλ. Ή έπι-

1)Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 118. 
2) Τής συγχύσεως ταύτης δείγμα ορα έν τη ημετέρα Ίεροσολυμιτικη βιβλιοθήκη, τ. 1, 

σ. 486, ένθα το «610. Μανουήλ Χρυσαφή του νέου κεκραγάρια μετά τών αυτών αναστάσι
μων». Τό όνομα Μανουήλ δεν υπάρχει έν τω κώδικι* έν δε τω γενικω π'ινακι (σ. 563) υπό 
το όνομα Εμμανουήλ Χρυσαφή περιελήφθησαν εσφαλμένως οι κώδικες οι όνομαζοντες τον 
νέον Χρυσαφην και τίνα πρωτοψάλτη ν νεωτατον, όνομαζο'μενον απλώς Εμμανουήλ, ζώντα 
δε ετει 1808-ω (σ. 484). 'Έτερον δείγμα συγχύσεως του Μανουήλ Χρυσαφή προς Χρυσαφην 
τον Νέον υπάρχει έν τω πίνακι του Λάμπρου, Catalogue of the greek manuscripts on 
mount Athos, τ. 2, σ. 566. 

3) Κατά τον χειρογραφόν μου κατάλογον. Πρβλ. Μαυρογ. βιβλιοθ. σ. 157. 
4) Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδ. βιβλιοθήκη, σ. 116. 
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γραφή έχει ούτω* «Τό παρόν έποιήθη παρά κυροΌ Μανουήλ λαμπαδαρίου, 
οιά προσταγής του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του τελευταίου». Έτερος 
κώδιξ του 1672-ου έτους, ο 239-ος της μονής Λειμώνος, ονομάζει τον 
Μανουήλ «λαμπαδάριον του ευαγούς βασιλικού χλτ\ρου» *)· ήτον άρα λαμ-
παδάριος ουχί της Μεγάλης Εκκλησίας, άλλα του παλατιού* ονομάζεται 
δ' έν τοις χειρογράφοις και μαιστωρ καέ πρωτομαίστωρ2). 

Μουσικαί συνθέσεις του Μανουήλ Χρυσαφή υπάρχουσι πολλαί έν τοΤς 
χειρογράφοις· ταύτας όμως έν ακρίβεια άγνοοϋμεν, καθόσον οι τούτων 
έρευνηταί συνήθως άναφέρουσιν έν τοΤς καταλόγοις απλώς τό όνομα τοο 
Μανουήλ, Ούτως εν τινι χειρογράφφ του 1575-ου έτους ό Πορφυριος 
Ουσπένσκης είδε τοιαύτας, τό δε χειρόγραφον τούτο ευρίσκεται έν τή μονή 
του Βατοπεδίου3). Συνθέσεις του Μανουήλ αδιάκριτοι υπάρχουσιν έν τοΤς 
εξής άθηναϊκοΐς κώδιξιν. 886, 893, 894, 898, 900, 902, 904, 9054). 
Ωσαύτως cod. Ottobon. 3155). Πάτμου 472 και 4906). Κωδ. 33 της 
μονής Περιστέρα. Κωδ. 128 της μονής Κοσινίτζης· της αυτής μονής 
κωδ. 349 και 358. Κώδιξ Πετρουπόλεως 132, 133, 134, 1377). Cod. 
Clark. 13 και 14 και cod. Canon. 258). Κωδ. Λειμώνος 8, 230, 231, 
238, 240, 244, 245, 249 9). Κωδ. 48 τής μονής ΎψηλοΟ10). Κωδ. 
Πατριαρχ. Ιεροσολύμων 146, 527, 5381Χ). Κωδ. Άγιοσαβιτικός 67812). 

ορισμέναι συνθέσεις Μανουήλ του Χρυσαφή έγνώθησαν έκ των κατα
λόγων αί έπομεναε' 

1. 2τιχηράριον του δλου ένιαυτου. "Ετει 1684-φ Γαβριήλ τις 
ιερομόναχος ειχεν, ώς λέγει, ανά χείρας τό πρωτότυπον στιχηράριον του 
Μανουήλ, όπερ και αντέγραψε τότε* τούτο δε τό άντιγραφον υπάρχει υπ 
αριθ. 554 έν τη πατριαρχική συλλογή τών Ιεροσολύμων. Η επιγραφή 

1) Αυτόθι σ. 115. 
2) Ά.. Π.-Κεραμεως/ίεροσολυμ. βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 478. Τόμ. 4, σ. 249. 
3) Первое путешествіе. Часть II. Приложенія, σ. 82. 
4) 'l. και Ά. 2α κ κελί ω ν ο ς, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής βιβλιοθήκης 

τής "Ελλάδος. Έν 'Αθήναις 1892, σ. 160, 162 κε. 
5) Ε. Fer on et F. B attagliili, Codices manuscripti graeci Ottoboiiiani. Komae, 

1893, ff. 168. 
6)'I. Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλιοθήκη. Άθήνησιν 1890, ff. 211 και 215. 
7) Ε. de Mu Γ alt, Catal. des Mss grecs de la Bibi. Imperiale Publique. S.-Péters-

bourg, 1864, ff. 75, 76, 77. 
8) H. Coxe, Catalogue, σ. 922. 
9) Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 27, 113, 114, 115, 116, 

117, 118. 
10) Αυτόθι σ. 158. 
11) Ά. Π.-Κεραμεως/Ιεροσολ. βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 240, 370, 371, 469, 474. 
12) Αυτόθι τ. 2, σ. 645. 
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έχει ούτως* «'Αρχή συν θεώ άγίφ των στιχηρών του όλου ένιαυτοο, ποιη-
θέντων παρά διαφόρων ποιητών, καλλωπισθέντων δέ παρά του Κουκου-
ζέλη, οστερον δε παρά κυρ Μανουήλ του Χρυσαφή». Άξιοσημείωτον είναι 
τό σημείωμα του Γαβριήλ* « Οτι πέρας ελαβεν το παρόν βιβλίον 
παρεμου του ελαχίστου Γαυβριήλ ϊεροα εμπόνος και μετά τζοΧΚου κόπου. 
ήγουν τα στ(ι)χ(η)ρ(ά) του όλου ένιαύτου μετά και των αναγραμματι
σμό)^) αυτού καθώς ευρέθησαν εν τω ιδιοχείρω βιβλίω κυρ Μανουήλ του 
αληθώς μαιστωρος του Χρυσαφή* και ουχή καθώς εγράφησαν και έποι-
ήθησαν παρατου Μάγουλα εκείνου και ετέρων ποιητών και οι μέλλωντες 
εναυτώ άδην. ευχεσθέ μοι ει ενδέχετε και γαρ ένεκεν τούτου κεκοπιάκαμεν 
τό δε 'έτος υπήρχεν άποκτίσεως κόσμ(ου) ζρ^β' κρατ'μθτλε»Χ). Τό στι-
χηράριον του Μανουήλ Χρυσαφή ειχεν ανά χείρας και ό νέος Χρυ
σαφής, δστις και μετέβαλε τήν σημαδοφωνίαν αυτού, άνανεώσας αυτήν 
κατά τό Γδιόν του σύστημα. Τούτο μανθάνομεν εκ σημειώματος έτερου 
καλλιγράφου, του Λεσβίου ιερομόναχου Σεραφίμ, \ί^οντος έν τω 239-φ 
κώδικι της μονής Λειμώνος' «Ει'ληφε τέλος, ή παρούσα άσματομε-
ληρρυήδυτόφθογγος, βίβλος έν έτει. Χ? ρω πω. από Αδάμ: από δέ 
Χρίστου. α°\ χω. οβω [1672]. μηνός, του μαίου·>έτελειώθη δέ, διαδα-
πάνης και πλείστης έποιμελεΐας; ιδιοχείρου" του όσιωτάτου, και μουσικού; 
έν ίερομιονάχοις, ελαχίστου; Σεραφείμ, άμαρτφλου τε υπερπάντας* έκ νύσου 
Μητιλήνης. έκ μονής.του Αειμώνος. αντέγραψα δέ αύτφ έν Κωνσταντινου-
πόλει: έν τη Αγία καθεζόμενος. έκ του στηχιραρίου του νέου Χρυσάφου 
πρωτουψάλτου. όπερ αυτός προπολλου* έτόνης-εν έκ του παλαιού στιχη-
ραρίου, του χυρίου Χρυσάφου; 'Εμμανουήλ; και λαμπαδαρίου; του ευαγούς 
βασιλεικου κλήρους» κτλ.2) "Ετερον πάλιν άντιγραφον του Στιχηραρίου 
τούτου^ όπερ, ώς φαίνεται, δέν έσώθη μέχρις ημών πιστόν, ώς υπ' αύτοΟ 
του Μανουήλ έτονίσθη έξ αρχής, υπάρχει έν τφ 33-ω κώδικι της μονής 
του άγιου Γε(οργίου του Περιστέρα. Τό άντιγραφον τούτο είδον έγώ αυτός 
έν τη ρηθείσα μονή έτει 1884-φ* έχει δέ και τούτο τήν αυτήν τζιρίτζου 
σημείωσιν, οίαν και τό έν τη πατριαρχική συλλογή τών ^Ιεροσολύμων, 
περιλαμβάνον και τούτο ώς εικός στιχηρά κατά τό σύστημα του «καλ
λωπισμού» Χρυσαφή του Νέου* αυτή δέ ή σημείωσις έχει οοτω" «Χάρις 
τφ ένι και μεγάλφ έν ούρανοΐς θεώ μου, δηλαδή τφ παναγίφ πατρί και 
τφ παναγίφ αύτου υίφ Τησοϋ Χρίστου, και τφ παναγίφ αύτου πνεύματι, 
τφ παρακλήτφ και ζωοποιφ, ή έμή λατρεία και τό σέβας, ότι πέρας ελαβεν 

1) Αυτόθι τ. 1, σ· 478. Το σημείωμα κατά το πρωτότνπόν μου τετράδιο ν. 
2) Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδ. βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 115. 
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το παρόν βιβλίον παρ' έμου του ελαχίστου ιερομόναχου Σκυριανού έμπόνως 
και μετά TCOTAOU του κόπου, ήγουν τα στιχηρά του όλου ένιαυτου αετά 
καί των αναγραμματισμών αυτών, καθώς ευρέθησαν εν τω ίδιοχείρφ βι-
βλίω κυρ Μανουήλ του αληθώς μαιστορος του Χρυσαφή· και ουχί καθώς 
εγράφησαν και έποιήθησαν παρά του Μάγουλα εκείνου και ετέρων ποιητών. 
και οι μέλλοντες έν αυτω αδειν ευχεσθαί μοι ει ενδέχεται* και γαρ Ενεκεν 
τούτου κεκοπιάκαμεν το δε ϊτος υπάρχει ,ζρπς' [ = 1678] ινδ. αης, έν 
μηνί άπριλλίψ ιε'». Καί πάλιν αυτόθι* «Γαβριήλ ιερομόναχος εστίν ό νυν 
γραφευς, ος άλλαξε και το όνομα του γραφέως και τό έτος από τό πρω-
τότυπον* τά δε λοιπά ούτος [γρ. ούτως] ήσαν γραμμένα εις τό άντίτυπον 
από του Χρυσαφή».'Έτερον παλαιότερον άντίγραφον παριστά ό 4-ος κώδιξ 
της έν Ίεροσολυμοις μονής του Αβραάμ* όστις φέρει τήν έξης έπιγραφήν. 
«Αρχή συν θεφ άγίω στιχηράριον καλόφωνον, περιέχον πασαν τήν άκο-
λουθίαν τών τροπαρίων του όλου ένιαυτου κατά τάξιν, συντεθεΤσαν ώς 
φέρεται έν τοις τυπογραφικοΐς μηναίοις». Έν τω τέλει του κωδικός τούτου 
άναγινώσκεται τό έξης σημείωμα* «ΕΓληφε τέλος ή παρούσα άσματομελιρ-
ρυτόφθογγος βίβλος έν έτει από μεν της κοσμοποιίας ,ζρξγ', από δε της 
ένσάρκου οικονομίας του κυρίου και θεού και σωτήρος ημών Ίησου Χρί
στου ,αχνε' ( = 1655), μηνί Άπριλίφ, ίνδ. όγδοης, συγγραφείσα και έκ-
πονηθεΤσα παρ' έμου του ευτελούς τε και ελαχίστου και άμαθους αμαρτω
λού υπέρ πάντας, Χρυσά^ου δήθεν καί πρωτοψάλτου της Μεγάλης του 
Χρίστου 'Εκκλησίας, προ^υ^ω τή επιμέλεια και δαπάνη καί πόνφ ου σμι-
κρω συντεθεΐσα και αυτογραφεΐσα έκ του παλαιού στι/ηραρίου και ιδιοχεί
ρου γράμματος του παλαιού κυρ Χρυσάφου του Εμμανουήλ καί λαμπαδα-
ρίου του ευαγούς καί βασιλικού γλτ\ρου, ου μέντοι κατά τό κείμενον του 
αυτού βιβλίου έκτονισθεΐσα, αλλ' έν καινω τινι καλλωπισμω καί μελιρρυ-
τοφθόγγοις νεοφανέσι θέσεσι, καθάπερ τανυν άσματολογεΐται τοΤς μελφ-
δουσιν έν Κωνσταντινουπόλει. Τοϋτο τοίνυν, δσον τό κατ' έμέ έφικτόν, 
παρ' έμ.αυτου γέγονε κατά τήν ην παρέλαβον είσήγησιν παρά του έμου 
διδασκάλου κυρ Γεωργίου του Ραιδεστινοϋ και τζρωτο^άλτου της του Χρί
στου Μεγάλης 'Εκκλησίας, έκτεθεικώς καί τονίσας» κτλ*). 

2. «Τό Μέγα Τρισάγιον γ,υρου 'Εμμανουήλ του Χρυσαφή». Έν τω 
230-φ κώδικι της μονής Λειμώνος, φύλλ. 205^. 

3. «Κράτημα κυρ Μανουήλ μαίστορος και λαμπαδαρίου το(ϋ) Χρι-
σάφι, τό λεγόμενον κινύρα [κώδ. κυνήρα]* ήχος πλάγιος δ'». Έν τω 

1) Κλεόπα Κοικυλίδου, Κατάλοιπα χειρογρ. "ΐεροσολυμ. βιβλιοθήκης. Έν'ίεροσο-
λύμοι 1899, σ. 26—28. 
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240-ώ χώϋικι του Λειμώνος, φύλλ, 41 . Αυτόθι υπάρχουσα καί έτερα του 
Μανουήλ κρατήματα. 

4. Μέγας εσπερινός ή απλώς εσπερινός. Έν τοις κώδίξι του Αει-
αώνος 230, 238, 244. 

5. Θεοτόκια κατ' ήχον. Κώδιξ Αειαώνος 230, 240, 260. 
6. Όκτάηχα ήχήματα. Κώδιξ Αειμ,ώνος 238. 
7. Αλληλουϊάρια. Κώδιξ Αεια,ώνος 238, 240. 
8. Χερουβικά. Κώδιξ Λειαώνος 230, 238, 240, 24&. 
9. Κοινωνικά. Κώδιξ Αειμώνος 238, 240. 
10. Καλοφωνικά μαθήματα εις ίορτάζ. Κώδιξ Αειμώνος 238, φύλλ. 

442 κέ. 
11. Δυο περσικά μέλη, άπερ 'Ιωάννης ό Τζέτζης ευρεν, ώς λέγει, έν 

τινι άθηναϊκφ κώδικι1). 
12. «Qiczoxiov ποίημα κυρ Μανουήλ του Χρυσαφή και λαμπαδα-

ριου, δπερ ψάλλεται εις τήν έννάτην». Άρχ. «Καθεΐλε δυνάστας από θρόνων 
και ύψωσε ταπεινούς* πεινώντας ένέπλησεν». Κώδιξ 14-ος Νιζνης2). 

13. Τριαδικά. Κώδιξ μονής Ιβήρων 11073). 
Αι συνθέσεις του Μανουήλ Χρυσαφή είναι συνήθεις έν τοις μουσι-

κοϊς κώδιξι του 16-ου, 17-ου και 18-ου αιώνος* άλλα μένουσιν άχρι σήμε
ρον άγνωστοι έκ του πλησίον. Επειδή δε εν άντίγραφον Παπαδικής του 
18-ου αιώνος ευρίσκεται τώρα πρόχειρον έν τη βιβλιοθήκη μου, προθύ-
μως αναγράφω κατά λεπτον ενταύθα δσα έν εκείνη αναφέρονται όνομαστι 
μουσουργήματα του Μανουήλ. 

1. Πολυέλεος «κυρίου Μανουήλ λαμπαδαρίου του Χρυσάφου* ήχος 
α'», φύλλ. 99α—103α . Ψαλμός ρλδ7, 1—14 μετά του Δόςα και του 
οικείου Ьюіоу.іои. 

2. «Τιμιωτέρα κυρίου Μανουήλ του Χρυσάφου* ήχος α'», φύλλ. 
134 ?—135α . 

3. «Τρισάγιον εις τήν ύσούον του τιμίου και ζωοποιού Σταύρου* 
κυρίου Μανουήλ του Χρυσάφου* ήχος δ'», φύλλ. 156*. 

4. «^Ετερον χυρίου Μανουήλ του Χρυσάφου* ήχος δ'», φύλλ. 156ч 
5. Ά,λληλουϊάρια κατ' ήχον ένδεκα, φύλλ. 1681—172*\ 
6. Χερουβικόν ήχος α', φύλλ. 174^—175α/7Ετερα τέσσαρα χερου-

1) 'l. Τζετζου, fH επινόησα της παραση μαντικής των κατά τον μεσαίωνα λειτουργι
κών και ύμνολογικών χειρογράφων. Άθηνησιν, 1886, σ. 57. 

2) Α. Дмитріевскій, Описаніе рукописей и книгъ, поступившихъ въ Церковно-
Археологическій музей при Кіевской Духовной Академіи изъ греческой Нѣжинской 
Михаило-Архангельской церкви, σ. 81. 

3) S. Lamb го s, Catalogue of the greek Mss on mount Athos, ̂ τ. 2, σ. 251. 
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βικά αυτού καθ' ίτίρουζ ήχους, φυλλ. 182α—183% 187?—188α , 
199α—200α , 204. 

7. «Κοινωνικόν «κυρίου Μανουήλ λαμπαδαρίου του Χρυσάφου* ήχος 
α' τετράφωνος», φύλλ. 212ч 

8. «Έτερον του αύτου μουσικόν τε και όργανικον* ήχος α' τετράφω
νος», φύλλ. 213α/Έτερα δώδεκα του αύτου κοινωνικά καθ' έτερους ήχους, 
ών τρία οργανικά' δρα φύλλ. 217α , 220α, 223?—224α , 228α , 232, 
234β—235α , 237β—238α . 

9. Κοινωνικά τ Υ] ς εβδομάδος, κατά διαφόρους ήχους, εξ· δρα φύλλ. 
241—242. «Εις μνημόσυνον αίώνιον» κτλ. ^Ετερα τέσσαρα (Ποτή-
ριον σωτηρίου) κατά διαφόρους ήχους, ών το πρώτον εις ήχον α' τετρά-
φωνον' δρα φύλλ. 242^—243^' ^Ετερον (Εις πασαν την γήν) κατ' 
ήχον πλάγιο ν δ', φύλλ. 224^. 

10. Κοινωνικά έτερα* οίον «Λύτρωσιν απέστειλε» δια τήν έορτήν 
της Χρίστου γεννήσεως, εις ήχον δΛ έτερον δμοιον εις ήχον βαρύν έτερον 
δμοιον εις ήχον α' τετράφωνον. Φύλλ. 247^—248α. Δύο έτερα (Έξελέ-
ξατο Κύριος τήν Σιών) δια τήν έορτήν του Ευαγγελισμού δρα φύλλ. 
250^· "Εν έτερον (Έξηγέρθη, ως ύπνωσε) τω Μεγάλφ Σαββάτφ εις 
ήχον α' τετράφωνον, και τρία εις διαφόρους ήχους δια τό Πάσχα. ç'Opa 
φύλλ. 252β, 253β—254α . Και πάλιν έτερον, τό «Άνέβη ό θεός», δια 
τήν έορτήν της Αναλήψεως' φύλλ. 257α . Δύο δια τήν Πεντηκοστήν (Τό 
πνεύμα σου τό αγαθόν)· τό πρώτον εις ήχον οί τετράφωνον, φύλλ. 
2δ7β—258VEV εις τους Αγίους Πάντας, τό «Χγαλλιασθε οίκαιοι», 
εις ήχον β', φυλλ. 258?. Δύο εις τήν Μεταμόρφωσιν κατ ήχον α και τό 
«Έν τω φωτί της δόξης», φύλλ. 259. ^Ετερον, τό «Νυν αί δυνάμεις» 
εις ήχον πλάγιον α', φύλλ. 26ΐα . Τό «Γεύσασθε και ίδατε» διττώς, εις 
ήχον α' τετράφωνον και εις ήχον δ', φύλλ. 262^—263α . Ωσαύτως τό 
«ΕΓη τό όνομα Κυρίου» εις ήχον πλάγιον β', φύλλ. 264^—265α . 

11 . Θεοτόκια 16 κατά διαφόρους ήχους· δρα φύλλ. 267α—268, 
274β—276β , 276β—284α , 293, 301 β — 313β . 

12. Καλοφωνικά μαθήματα εις τήν^Υψωσιν του Σταύρου, εις τον 
άγιον Δημήτριον, εις τα Εισόδια της Θεοτόκου, εις τον άγιον Σπυρίδωνα, 
εις Βασιλειον τόν Μέγαν, εις τους Τρεις 'ΐεράρχας, εις τήν *Υπαπαντήν, εις 
τον ΕΟαγγελισμόν, εις τόν αγιον Γεώργιον, εις τό γενέθλιον του Προδρό
μου και εις τους Άγιους Πάντας/'Ορα φύλλ. 322β—323α , 324β—325α , 
328α—329α , 335β—337β , 338, 341 β — 347α, 348, 350 β—351 α . 

13. Κρατήματα 4 κατά διαφόρους ήχους, φύλλ. 374α—375^. 
14. «Στιχηρόν: Νέα Όδός: εις τό γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου. 
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Ποιήματα ταύτα πάντα του κυρ Μανουήλ λαμπαδαρίου του Χρυσαφή' 
έποίησε δε ταύτα εν τή νήσω Κρήτνρ. Άρχ. «Στεφα Άγονος». Κωδ. 31-ος 
εν Ίεροσολύμοις εν τή συλλογή Φωτίου και Παρθενίου1). 

15. «Στίχος ποιηθείς παρά Μανουήλ του Χρυσαφή και λαμπαδαρίου 
της Μεγάλης 'Εκκλησίας* έποιήθη δε δια προσταγής και ορισμού του άοι-
δίμου και μακαρίου βασιλέως Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου». 'Αρχ. 
«Έγώ σήμερον γεγέννηκά σε». Κωδ. 45-ος της μονής Αβραάμ2). Ό -
αύτός στίχος και εν τή ημετέρα παπαδική, φύλλ. 51. 

Έκτος των μουσικών τούτων συνθέσεων έγραψεν ό Μανουήλ έξ επι
στημονικής έπόψεως και περί τίνων μουσικών ζητημάτων, ιδία δε περί φθο
ρών υπόμνημα τι λίαν άξιόλογον, ου τέλεια αντίγραφα έγινωσκον πρότε-
ρον τέσσαρα μόνα, άτινα και άπηρίθμησα έν τω πονηματίφ μου τφ έπιγε-
γραμμένφ «Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής εγχειρίδια»3). 'Εσχάτως 
δε έγνώρισα, δτι και έτερα δύο αντίγραφα, τό μεν του 17-ου, τό δ' έτερον 
του 19-ου αιώνος, ύπάρχουσιν έν τφ Supplement Grec των Παρισίων4). 
Τό υπόμνημα τούτο είναι γνωστόν ιδία διά του Τζέτζου εκ τίνων τεμα
χίων, άπερ αυτός κατεχώρισεν έν τω οίκείφ βιβλι'φ Ueber die altgriechi
sche Musik in der griechischen Kirche. München 1874, σ. 75, 122, 
123, 124, 125,126. 'Αλλ' επειδή τοΟ δλου κειμένου ή μελέτη είναι πολύ 
χρήσιμος, μάλιστα δέ δια τάς έν αυτω περιεχομένας ειδήσεις περί τών 
παλαιοτέρων του Χρυσαφή περιωνύμων εκκλησιαστικών μελουργών, έγώ 
εκδίδω τούτο σήμερον όλόκληρον, ώς έχει έν τω παρ5 έμοι ευρισκομένφ 
έξαιρέτφ άντιγράφφ,ι δπερ συνίσταται εκ φύλλων στιλπνού χάρτου 24 
(μήκους 0,15, πλάτους 0,10) και είχε γραφή έτει 1656-φ διά τίνα Ματ
θαίον, πνευματικόν πατέρα, ώς δεικνυσι τό έν τέλει αυτού σημείωμα. 
Έκαστη σελις αριθμεί 14 γραμμάς. 

1) Κλεόπα Κοικυ λ ιδού, Κατάλοιπα χειρογρ. 'Ιεροσολ. βιβλιοθήκης, σ. 70—71. 
2) Αυτο'θι σ. 147. 
3) Byzantinische Zeitschrift, τ. 8, σ. 114. 
4) Η. Ο m ont, Inventaire, τ. 3, σ. 313, αριθ. 815 και 818. Άντίγραφον του 19-ου αιώνος 

υπάρχει xal έν τω 161-ω κώδικι της μονής Παντελεήμονος. Σ. Αίμπρου Catalogue 
τ. 2, σ. 308. 

ВжзантійсЕій Врѳмѳнникъ. 12 
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Κυρ Μανουήλ του Χρυσαφή και λαμπα(δαρι'ου) 
περί των ένθεωρουμένων τ?) ψαλτικ?) τέχνν) και ών 

φρονοϋσί κακώς τίνες περί αυτών. 

Προοίμιον. 

Έμοί μεν πολλάκις κατά νουν επήλθε περί των της ψαλτικής τέχνης 
θέσεων τε και ®&ορών και της όδου ταύτης και τών άλλων τών ένθεωρου
μένων αυτή συγγράψασθαί τίνα οιονεί υπόμνησιν και απλώς υφήγησιν 
πάντων εις ώφέλειαν μεν τών τοΐς τοιούτοις μελλόντων λόγοις προσέχειν, 
οαζοτρο-ητψ δε τών άλλως πως ψρονουντων περί αυτής' οι φιλοτιμούμενοι 
έπι τω ψάλλειν ειδέναι και επιστήμονες είναι της ψαλτικής ουτ' αυτοί ίσα-
σιν εφ' οις φιλοτιμούνται και προσδιαφθειρουσιν, ει τις αύτοΐς ώς είδόσιν 
έθέλοι προσέχειν, διά τό μή μετ' επιστήμης ακριβούς τε και απταίστου τήν 
τοιαύτην μετέρχεσθαι τέχνην. αλλ' οσάκις τούτο κατά νουν έβαλόμην, 
τοσαυτάκις έξεκρούσθην τοο εγχειρήματος, άλλου έπ* άλλφ προς εαυτό με 
άνθέλκοντος και πολλών περικυκλούντων όσημέραι φροντίδων, αϊ τοιαύτα 
έκπονεΐν έπέτρεπον ουδαμώς, έπεί δ' ο εν ίερομονάχοις Γεράσιμος, τών 
ημετέρων μαθητών τυγχάνων σπουδαίος τέ έστι και φιλομαθής και τών 
καλών ουδέν τι παραδραμεΐν αυτόν βούλεται, πολύ το επικρατούν ορών 
άτεχνον και αυτός και τήν ένίων άμάθειαν κινδυνευουσαν της άλλων επι
στήμης δόξαι προτιμοτέραν, σφοδρώς Εγκειται άπαιτών τινας κανόνας παρ' 
ημών, ο?ς επόμενος αυτός τε αν έχοιτο του άπταιστου και τοΐς άλλοις, 
είπου δεήσειεν, υφηγητής του όρθου γινοιτο λόγου και ου φησιν άνήσειν 
ημάς, έως αν αυτω τήν αίτησιν έκπληρώσαιμεν, συν αυτω δ' ουδέν ήτ
τον γοά άλλοι πολλοί της αυτής αυτω προαιρέσεως όντες και τα αυτά 
σπουδάζοντες μετά της ίσης επιμονής τε και προσεδρίας της ίσης αξιώσεως 
εχονται, καλόν έδοξεν ειναί μοι μή-σιωπαν, μηδέ τήν αίτησιν αυτών 
αργή ν καταλιπεΐν, μηδέν τι άνύσασαν, άλλα πάντα απλώς υπεριδόντα τα 
άλλα ipyov έχεσθαι ήδη και τόν ò^òv της επιστήμης υφηγεΐσθαι λόγον 
αύτοΐς' άλλως γάρ ουτ αν συμφέροντα ϊτζοίουν και τά της υπεροψίας ουκ 
ειχον δπως έγκλημα διαφύγω, τοσούτων και τηλικούτων έρεθιζόντων προς 
τήν σπουοήν. α μεν ουν μοι τόν παρόντα πεποίηκε λόγον, ταυτά έστιν 
ΐρ^ου δε ήδη έχόμενοι, περί αυτών άρξάμενοι λέγωμεν. αλλ' oi άμαθώς 
και άνεπιστημόνως ποιοϋντες πήματα και κρίσιν έξάγοντες περί τούτων, 
οία τους τοιούτους έξάγειν εικός, και διδάσκοντες εν πλάνη, μή είδότες ό 
λέγουσα ποιείτωσαν μεν άπερ και βούλονται— τωόντι γαρ ουδέν ζημιουσιν 
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εντεύθεν, πλην εαυτούς—, ημείς δε φέρε την άλήθειαν ης προιστάμεθα 
τέχνης πασιν ύποδείξωμεν έναργώς καί όσον οιόν τε δια βραχέων, θεόν 
του λόγου προβαλλόμενοι μάρτυρα του μηδέν τι κατά πάθος λαλείν, αυτήν 
δε την άλήθειαν εν πάσι τε τοϊς άλλοις κάπί του παρόντος τιμώντας λέγειν 
δσα δή και φαμέν. 

Τοίνυν ψαλτική επιστήμη ου συνίσταται μόνον από παραλλαγών, ώς 
των νυν τίνες οί'ονται, άλλα και δι άλλων πολλών τρόπων, ο&ς αυτίκα 
λέξω διά βραχέων, τό γάρ της παραλλαγής χρήμ.α κατά τήν ψαλτικήν 
τό ευτελέστερο ν των έν αύτη πάντων καί εύκολώτατον* κάν είποι τις, ώς 
μέλος έποίησα και κατά τάς φωνάς έστιν άνενδεές, ουδέ μιας απούσης, 
ήνπερ έδει παρείναι καί το ορθόν είναι και υγιές όντως από παραλλαγών, 
κακώς φρονεΤν τε και λέγειν ήγητέον τόν τοιούτον και έξω του της έπιστή-
μη£ όρθοο λόγου* διατίθεται γάρ φαύλως περί αυτήν, και άπερ ούκ οιδε 
ταϋτα λαλεί ύπ' άμαθίας και του μή έθέλειν δοκεΤν μεταμαθεΐν τήν άλή
θειαν, δι' άμέλειαν ίσως και τό υπερήφανος είναι και τις τών κενοδόξων 
Εχει γάρ άνεπιγνώστως, tv' ούτως είπω, καί άνεπιστημόνως τό κατά τό 
ψάλλειν ένεργεΤν καί λόγου παντός έκτος μελφδών ώς τών ιδιωτών τις, 
επόμενος τη του μέλους άλόγως ήχή. έπεί, ει (όπερ ό τοιούτος υπ' άμα-
θίας ίσως έρεΐ) τό ορθόν είχε μεθ' εαυτού, ουδεμία ην χρεία ούδ* ανάγκη 
του τόν μεν Γλυκυν Ίωάννην πεποιηκέναι τάς μεθόδους τών κατά τήν 
ψαλτικήν θέσεων, τόν δε μαίστορα Ίωάννην τόν μετ' αυτόν ετέραν μέθο-
δον καί τά σημάδια ψαλτά, είτα μετ' αυτόν τόν Κορώνην τάς ετέρας μεθό
δους τών κρατημάτων και τήν ετέραν τών στιχηρών' έδει γάρ τούτους 
λοιπόν και τους άλλους απαντάς άρκεϊσθαι ταΤς παραλλαγαΤς μόναις και 
μηδέν τι περαιτέρω πολυπραγμονεΤν, μηδέ περιεργάζεσθαι μήτε περί θέσεων, 
μήθ* όοου, μήτ9 άλλης ήστινοσουν ιδέας τεχνικής, γινωσκε γάρ δτι τάς 
προειρημένας τών θέσεων μεθόδους ουκ εποίησαν oi τοιούτοι δια τό ψάλ
λειν αύτάς ώς μαθήματα, αλλ' ώσπερ ορον τινά συντεθέντες καί νομοθε
τούντες εκείνοι δήλοί είσι μή αρνούμενοι κατά τήν ψαλτικήν μόναις ταίς 
λεγομέναις παραλλαγαίς μηδέ τους υστέρους ημάς άρκείσθαι βουλόμενοι. 
καί διά τούτο ποιοϋντες άπερ φθάσαντες είρήκαμεν, ι'να προς αυτά βλέπον
τες oi μετ9 αυτούς ώς προς τι παράδειγμα αυτοί τε μή εχοιεν ϋπερβαί-
νειν τους τοιούτους όρους τε καί κανόνας καί τοίς λοιποίς άπασιν, όσοι 
δή καί βούλονται κατά τό ψάλλειν ένεργειν, τών τοιούτων ύφηγηταί 
γίνοιντο. 

Έρώτησις. Τι έστι θέσις; 
Άπόκρισις. Θέσις λέγεται ή τών σημαδιών £νωσις, ήτις αποτελεί τό 

μέλος· καθώς γάρ έν τη γραμματική τών εικοσιτεσσάρων στοιχείων ένωσις 
12* 
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συλλαβηθεΐσα αποτελεί τον λόγον, τον αυτόν τρόπον και τά σημάδια των 
φωνών ένουνται έπιστημόνως και άποτελουσι τό μέλος, και λέγεται το 
τοιούτον τότε θέσις. αλλά μηδέ τόν δρόμον, ώ ούτος, τής μουσικής άπά-
σης τέχνης και την μεταχείρισιν άπλήν τίνα νομίσης και μονοειδή, ώστε 
τον ποιήσαντα στιχηρόν καλοοωνικόν μετά θέσεων αρμοδίων, μή μέντοι 
γε και όδόν τηρήσαντα στιχηρου, καλώς ήγεΐσθαι τούτον πεποιηκέναι και 
το ποιηθέν υπ* αυτού καλόν απλώς είναι και μώμου παντός άνεπίδεκτον 
έπεί, ει και μεταχείρισιν στιχηρου τό υπ αυτού γινόμενον ουκ έχει, τωόντι 
ουκ εστίν άνεπιληπτον. μή τοίνυν νόμιζε άπλήν είναι την της ψαλτικής 
μεταχείρισιν, άλλα ποικιλην τε και πολυσχιδή και πολύ τι διαφέρειν αλ
λήλων, γίνωσκε γάρ δτι τά στιχηρά και τά κρατήματα και τά κατανυκτικά 
και τα μεγαλυνάρια και οι οίκοι κατά τάς μεταχειρίσεις αυτών καέ τά 
λοιπά, περί α ή τέχνη καταγίνεται* άλλη γάρ οδός και μ,εταχείρισις στι
χηρου και άλλη κατανυκτικού και ετέρα κρατήματος* άλλη χερουβικου 
και άλληλουϊαρίου ετέρα, ένθεν τοι καν τοΤς καλοφωνικοΐς στιχηροΤς oi τού
των ποιηται τών κατά τά ιδιόμελα μελών ουκ απολείπονται, άλλα κατ' 
ίχνος ακριβώς άκολουθουσιν αυτοΐς και αυτών μέμνηνται. ώς γοϋν έν 
μέλεσι διά μαρτυρίαν τών έκεΐσε κειμένων μελών ένια παραλαμβάνουσιν 
άπαραλλάκτως, καθάπερ δή και έν τω στιχηραρίφ εκκεινται, και τον έκεΤσε 
πάντα δρόμον παρ' δλον τό ποίημα τρέχουσιν άμετατρεπτί, και τω τροπα-
ριφ τών ποιητών αεί ό δεύτερος έπεται και τούτω ό μετ' αυτόν, και πάντες 
απλώς εχονται τής τής τέχνης όδου. δτι δε ταυθ' ούτως έχει, καθάπερ εγώ 
<φημι νυν, δήλον εντεύθεν, ό γάρ χαριτώνυμος [λαίστωρ, ό Κουκουζέλης, 
έν τοις άναγραμμ,ατισμοΤς αυτού τών παλαιών ουκ έξίσταται στιχηρών, 
αλλά κατ9 ίχνος ακολουθεί, δυνάμενος αν πάντως και αυτός, ώς οι νυν, 
και πολύ μάλλον είπερ ούτοι, μέλη μόνα ποιεΐν ίδια, μηδέν τι κοινωνουντα 
τοΤς πρωτοτύποις αυτών στιχηροΤς. αλλ' ει ούτως έποίει, ούτε καλώς αν 
έποίει, ούτε τής επιστήμης προσηκόντως έπαιειν έδόκει. διό και κατά άκρι-
βειαν του τών παλαιών στιχηρών έχεται δρόμου και αυτών ού πάνυ τι 
έξίσταται, τοΤς τής επιστήμης νόμοις πειθόμενος. καν τοΐς κατανυκτικοΐς 
τόν πρό αυτού τή τέχνη ένευδοκιμήσαντα μιμείται ό μετ9 αυτόν, και έν 
τοΤς κρατήμασι και τοις μεγαλυναριοις ομοίως* αλλά και έν τοϊς χερουβι-
κοΐς ύμνοις, κομματιαστών τών έν αύτοΤς μελών όντων, εύροι τις αν τους 
πάντας ποιητάς σκοπούμενος ακριβώς επίσης τε χρωμένους αυτούς και 
συμρωνουντας άλλήλοις. ού μήν δε άλλα καν τφ μεγάλφ έσπερινω τω 
αύτφ χρώνται κανόνι και τή αυτή συνήθεια, καν τω πολυελέφ και τοΤς 
άντιφώνοις λεγομένοις και τοις οίκοις ομοίως, τών οίκων δέ γε πρώτος 
ποιητής ό Άνεώτης υπήρξε και ^ώτερος ο Γλυκύς, τόν Άνεώτην μιμού-
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μένος* έπειτα τρίτος ο Ηθικός ονομαζόμενος, ώς διδασκάλοις επόμενος 
τοις ειρημένοις δυσί, και μετά πάντας αυτούς ο χαριτώνυμος Κουκουζέλης, 
ος και μέγας τωόντι διδάσκαλος ην. είπετο δ' ουν δμως κατ9 ίχνος αύτοΤς 
και ουδέν τι των έκείνοις δοξάντων καί δοκιμασθέντων καλώς δεΐν ωετο 
καινοτομεϊν. διό ουδέ έκαινοτόμει. ό δε λαμπαδάριος 'Ιωάννης τούτων δστε-
ρος ων καί κατ' ουδέν έλαττούμενος τών προτέρων, καί αυταΐς λέξεσι γρά
φων ιδία χειρί, έφη* «Ακάθιστος ποιηθεΓσα παρ' έμου 'Ιωάννου λαμπα-
δαρίου του Κλάδα, μιμούμενη κατά τό δυνατόν την πάλαιαν άκάθιστον». 
καί ουκ ήσχύνετο γράφων ούτως, ει μη μάλλον καί έσεμνύνετο και τοΐς 
λοιποΐς ώσπερ ένομοθέτει δια του καθ* εαυτόν υποδείγματος του τών 
παλαιοτέρων ζήλου μηδόλως έξίστασθαι, μηδέ καινοτομείν τι παρά τά 
καθάπαξ δόξαντα καλώς έχειν αυτοΤς. καί καλώς γε ποιών εκείνος τε ούτως 
έφρόνει καί φρονών έλεγε, καί λέγων ουκ έψεύδετο, αλλά τους παλαιούς 
έμιμεΐτο τών ποιητών, τους τη επιστήμη ένδιαπρέψαντας. καί ήμας, ει' γε 
μη μέλλοιμεν της αληθείας καί της κατ' έπιστήμην ακριβείας διαμαρτάνειν, 
ποιεΤν ούτω προσήκει καί ποιοΟντας μέμψαιτ' αν ορθώς ουδέ εις, ει μη 
μάλλον καί έπαινέσειεν. ει δε κάγώ ταύτα ποιώ, της τών παλαιών μιμή
σεως ουκ άφισταμαι, ουδ' έκστήσομαι, έως αν περί τών τοιούτων ύγιαίνοντι 
κριτηρίω δύνωμαι χρήσθαι. έγώ μεν ουκ αν είποιμι, την άλαζονείαν και 
τόν τυφον άποπεμπόμενος, άλλοι δέ, οίς τούτων έμέλησε καί ή αλήθεια 
παρά πάντα πεφίληται, κρινουσί τε καί έρουσιν. είδες, ώς οί προ ημών 
διδάσκαλοι πάντες σύμφωνοι ήσαν άλλήλοις καί έαυτοΐς καί ουδέν εν ουδενί 
διεφέροντο, τω πρωτοτυπώ κανόνι της επιστήμης επόμενοι; 

Άλλ' έπεί ταυθ' ίκανώς είρηται, και περί τών της ψαλτικής λοιπών 
κεφαλαίων διαληψώμεθα. ταύτα δέ τόν αριθμόν εισιν εξ, ου παρά πασι 
γινωσκόμενα, πασι δέ οφειλόμενα γινώσκεσθαι, τοις γε της επιστήμης 
ταυτησίν άντιποιουμένοις. πρώτον ουν έστι τό ποιεΤν τίνα θέσεις προσή
κουσας καί αρμοδίας, έπόμενον τω ορφ της τέχνης* Ьг^гроу/ τό μη έγκύ-
πτειν τφ βιβλίφ καί όραν, άλλα καί χωρίς βιβλίου γράφειν ασφαλώς καί 
ώς ή τέχνη βούλεται, ει' τι αν τις έπιτάξειε* τρίτον τό άμελετήτως μη 
προδιασκεψάμενον, αλλ' άμα τφ θεάσασθαι δύνασθαι παντοία ψάλλειν 
μαθήματα, παλαιά τε καί νέα, του άπταιστου πάντη πάντως έχόμενον 
τέταρτον τό ψάλλειν μέν άλλον, αυτόν δέ τό ψαλλόμενον γράφειν τε καί 
ψάλλειν ομοίως έκεινφ* πέμπτον τό παντοία ποιεΤν μαθήματα ίδια, ή 
оглоЬіѵ κινούμενον, ή καί εξ ετέρων έπιτάγματος καί μετά μελέτης καί 
ταύτης έκτος* έκτον ή τών ποιημάτων κρισις εστίν, ί'σως μέν καί τό δύνα
σθαι κρίνειν τό ποιηθέν, καθ' ό τι τε καλώς αν έχοι καί ασφαλώς καί καθ' δ 
τι μή, ίσως δέ καί το δύνασθαι γνωρίζειν από μόνης ακοής τό τουδέ τίνος 
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ποίημα* όπερ δη κάλλιστόν έστι πάντων των εν τη τέχνη, τούτων των ειρη-
μένων εξ κεφαλαίων ό την έπιστήμην έχων και δυνάμενος, ώς ή τέχνη βού-
λεται, χρήσθαι αύτοίς, διδάσκαλος τέλειος ων λοιπόν ποιείτω τε ποιήματα 
και γραφέτω και διδασκέτω και ψήφους κρίνων έξαγέτω περί των οικείων 
και ων άλλοι ποιουσι, μάλλον δε περί τούτων* τά γάρ ίδια αυτός μεν ακο
λουθών τη τέχνη συνθήσει, τήν δε περί αυτών έξουσιν έτεροι ψήφον, διά τό 
τήν εύνοιαν πεφυκέναι μή αδέκαστους έξάγειν τάς ψήφους, αυτόν δε ευνως 
έχειν τοΐς εαυτού, καν όποια τύχωσιν όντα. ό δε μήτε τήν έπιστήμην αυ
τών έχων, μήτε δια τούτο δυνάμενος χρήσθαι αύτοΤς, σιγάτω λοιπόν, 
τούτο βέλτιον του μή σιγαν ήγησρμενός τε και άσφαλέστερον ή, ει μή 
σιγαν βούλοιτο—τούτο δε δήπουθεν έξέσται τω βουλομένφ παντί—, άλλα 
μή κρίνειν τά ετέρων έπιχειρήτω, είδώς ώς ουδένα δυνήσεται πείσειν φαυ-
λον, ώς αυτός έστιν, έκοντί γίνεσθαι και νομίζει y άπερ αυτός νενόμικε. 
περί μεν δή τούτων άρκεΤ τοσαϋτα* λοιπόν δ' ήμϊν ό περί τών φθορών 
λόγος, αλλ' ώς αν τοΐς πασιν εύληπτος ή, προς τό άπλούστερον και άσφα
λέστερον αυτόν μεθοδεύσωμεν. έχει δε ούτως. 

Έρώτησις. Τι έστι φθορά και διατί τίθεται, και εις ποιον ήχο ν κατα
λήγει μία εκάστη τών φθορών; 

Άπόκρισις. Φθορά έστι τό παρ9 ελπίδα φθείρειν τό μί\οςτου ψαλλο-
μένου ήχου και ποιεΤν άλλο μέλος και έναλλαγήν μερικήν από του ψαλ-
λομένου ήχου εις άλλο ποιεΤν. είτα πάλιν, λυομένης της φθοράς, ψάλλεται 
ό προψαλλόμενος ήχος εις τήν ίδέαν αυτού, καθώς και πρό της φθοράς* 
ουκ έναλλάττεται γάρ του κατ' αρχάς ψαλλομένου ήχου τό μέλος και ή 
ιδέα εις άλλον ήχον χωρίς φθοράς* ο τοιούτον εστί. ψάλλεται κατ' αρχάς 
πρώτος ήχος* σου δε ποιουντος έναλλαγήν εις δεύτερον ήχον, ή εις τρίτον, 
ή εις τέταρτον και καθεξής, ου λέγω τούτο ετι φθοράν, επειδή φωνάς τε
λείας έξέρχη* από μεν γάρ του πρώτου, ει έξέλθης μίαν φωνήν, ευρίσκεις 
δεύτερον κατά πάντα* ει δε δεύτερον, τρίτον ει δε τρίτον, τέταρτον και 
καθεξής, και τοοτό έστιν από παραλλαγών, πώς ουν εικός αν ειη φθοράν 
τούτο ειπείν ή μή; δτε ψάλλεται ό πρώτος ήχος κατά 'kóyov και εστίν 
εις τήν ίδέαν αϋτου και συ θέλεις ποιήσαι τήν φύσιν αύτου εις δεύτερον ή 
εις τέταρτον ήχον, τό τοιούτον λέγεται φθορά τότε* έπεί, ει μή ου θήσεις 
φθοράν, ου καταλαμβάνεται ότι έγένετο εναλλαγή του ήχου* τούτο γάρ 
κατά άκρίβειαν εϋρομεν εν τοίς πρό ημών διδασκάλοις. όταν ουν μέλλη ό 
τεχνίτης ποιήσειν έναλλαγήν του μέλους μετά φθοράς, τότε τίθησι τήν 
φθοράν εις τον πρέποντα τόπον ώσπερ σύμβολόν τι προσημαΐνον τήν 
έναλλαγήν του ήχου και του μέλους* και από τότε, φθειρομένου του μέλους 
λεπτομερώς, ποιεί ίδιον μέλος ή φθορά, μέχρις ότου ευρη τήν άνάπαυσιν 
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αυτής, ήγουνι) την κατάληξιν, και μετά ταύτα πάλιν ανέρχεται το μέλος 
του προψαλλομένου ήχου εις την ιδέαν και φυσιν αυτού, λυομένης της 
φθοράς καθώς προεφήκαμεν. 

Περί της του πρώτου ήχου φθοράς, ό 

Et μεν ουν θήσει τις εις μάθημα ψαλλόμενον του οίουδήτινος ήχου πρώ
του ήχου φθοράν, νόει δτι προκατασκευή έστι του βαρέος ήχου ή δι' ολίγον, 
ή εις πλάτος* ου καταλήγει γάρ εις άλλον ήχον τοϋ προειρημένου ήχου ή 
φθορά, ει μη εις τόν βαρυν, καθώς ποιεί και διδάσκει τούτο ο μουσικώτατος 
μαίστωρ, ό 'Ιωάννης, εις το Πικρώς κατεθερίζετο εν τω Μητέρες ήτε-
xyouvzOy και παρακατιών πάλιν εις το Μέγα ην τό δεινόν καί άλλαχου* 
και μετ' αυτόν Ξένος ό Κορώνης εις το του *Ινατί έφρύαξαν κράτημα 
(τίθησι γάρ έκεϊ τήν φθοράν του πρώτου, καί κατερχομένου του μέλους, 
αντί του ευρεΐν από παραλλαγών τόν μέσον του τετάρτου ήχου, ευρίσκεις 
βαρυν ήχον), καί μετ' αυτόν ό χαριτώνυμος λαμπαδάριος εις τό κράτημα, 
δ έχει τό Πολλάκις τήν υμνφδίαν εις τον από παραλλαγών γάρ ήχον 
τέταρτον έκεΐ τίθησι τήν φθοράν του πρώτου, καί αντί του κατελθεΐν καί 
αυτός από παραλλαγών τον μέσον τοο τετάρτου ήχου, κατέρχεται βαρυν, 
καθώς ζητεί ή φθορά καί πρέπον εστίν, αλλά καί εις τους οϊχους της Ακά
θιστου περί τάς αρχάς ούτως γίνεται * δμως δε κατασκευάζει ή φθορά αοτη 
καί καταλήγει εις τήν φυσιν τοο ήχου αυτής καί του πλαγίου πρώτου' 
δπερ ταυτόν έστι, καθώς ποιοϋσι πάλιν οι πρό ημών επιστήμονες εις τους 
προρρηθέντας οίκους περί τάς αρχάς, ποιεί δε τούτο καί Λέων ό Αρμυριώ-
της εις τό στιχηρόν τών Αγίων Παθών, τό ^Οτε τφ σταυρω, εις τόν 
δεύτερον πόδα τό Έβόα προς αυτούς, εις τόν από παραλλαγής τέταρτον 
ήχον εις τό Πρό ε μου τίθησι τήν φθοράν του πρώτου καί γίνεται ό από 
παραλλαγών τέταρτος ήχος πρώτος καί κατέρχεται μέχρι τέλους εις τήν 
αυτήν τάξιν τό από παραλλαγών γάρ μέλος τηρείται άλώβητον απ' 
αρχής μέχρι τοο ευρεθήναι τήν του πρώτου φθοράν. από δε της φθοράς 
τούτου συστέλλεται του τετάρτου μέλους ή ιδέα καί ή παραλλαγή αυτοϋ, 
καί ποιεΐ ί'διον μέλος ή φθορά καί παραλλαγήν άλλην. ομοίως καί ό 'Ηθι
κός τούτο ποιεί εις τό ЧЭ συμμαχήσας κύριε, καί Συμεών ό Ψυρίτζης 
εις τό τών Αγιων Πάντων στιχηρόν, το άγγελο ι έν ουρανοΐς* ομοίως 
καί άλλοι πολλοί εις άλλα. αλλά καί εγώ ομοίως ποιώ εις τό Μετά δα
κρύων γυναίκες* αν γάρ τις θή πρώτου ήχου φθοράν καί κατάληξη εις 
φυσιν άλλου ήχου, οι'αν αν θέλη, ου μήν δε εις βαρυν ή πλάγιον πρώτου^ 
καθώς προειρήκαμεν, τούτο ουκ έστιν έντεχνον, αλλά πάνυ άτεχνον καί 

1)Έν τω κώδικι ή ω ς. 
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έξω της αληθείας, δια τούτο γουν ουκ έχει ο βαρύς ή ό πλάγιος OL φθοράν, 
επειδή πληροί τό τούτων υστέρημα ή φθορά αύτη. εί δε και ευρίσκονται εν 
τισι παλαιοΤς βιβλιοις και τούτων των ήχων φθοραί, άλΧ ουκ έχρήσαντο 
ταύταις οι μεγάλοι διδάσκαλοι, οι προ ημών, αλλ' ουδέ ημείς χρησόμεθα 
ταύταις, καθώς ευρίσκεται και του πλαγίου τετάρτου φθορά εις γραψίματα 
αμαθών, και ουκ έχει και αυτή χρήσιν, έπεί ή του νανά φθορά λέγεται 
<^bopà πλαγίου τετάρτου. 

Περί της του δευτέρου ήχου φθοράς, ф 

Εί οέ δευτέρου ήχου φθοράν θής, νόει οτι λύσις εστί του μέλους της 
νενανώ φθοράς, ή δεσμός προ ολίγου, ή και εις πλάτος, και ει μεν λύσις 
εστί του νενανώ, μνήσθητι δτι εις εν κράτημα του Κορώνη, εις τους δεύ
τερους, ού ή αρχή 

ΤΟ ΤΟ , 

γίνεται από μέλους ό τρίτος νενανώ, έλκόμενος παρά της φθοράς, είτα, 
θέλοντος τοο ποιητου λυσαι αυτόν, τιθησιν έμπροσθεν του δευτέρου ήχου 
φθοράν και πάλιν ανέρχεται τό μέλος του δευτέρου ήχου εις τήν ίδέαν 
αύτου. ομοίως και ό λαμπαδάριος 'Ιωάννης εις του δευτέρου τό εαυτού 
κράτημα τό μέγα* εις δε τόν καλοφωνικόν στίχον τό Ουδέ γαρ έστι 
πνεύμα ποιεί ο χαριτώνυμος μαιστωρ ούτως, τιθησιν έκεΤ δευτέρου ήχου 
φθοράν περί τα μέσα, εις τό Εργα χειρών ανθρώπων, και πρώτον λύει 
τήν νενανώ φθοράν, είτα δεσμοί και μετά4αυτα και πλατύνεται έντέχνως, 
υποδεικνύουσα τήν ένέργειαν αυτής, εί δέ διά δεσμόν τέθειται ή φθορά 
αυτή, γίνεται ούτως, ό πρώτος ήχος πολλάκις τετραφωνών γίνεται δεύτε
ρος από μέλους, ποιεί δέ τοΰτο ή της του δευτέρου ήχου φθοράς δύναμις. 
εί γαρ μή ετίθετο φθορά εις τόν πρώτον,*κατήρχετο εις τόν μέσον αύτου 
τόν βαρύν. αλλά δια ιοΌτο τίθεται ή φθορά ή ό ήχος, και αντί του βαρέος 
δεσμοί τό μέλος και γίνεται μέσος του δευτέρου ούτως* 

UtocUu 
ό δέ θαυμασιώτατος Ιωάννης ό λαμπαδάριος εις τήν Άκάθιστον ποιεί τόν 
τέταρτον ήχον δεύτερον, εις τό νΕχουσα θεοδόχον, παρακατιών εις τό 
Ή παρθένος τήν μήτραν. τιθησιν έκεΤ εις τόν τετραφωνουντα τέταρτον 
τήν ^ЬорЬі του δευτέρου και γίνεται ευκόλως δευτέρου ήχου μέλος, ομοίως 
και εις τό Νέαν έδειξε κτίσιν. εις τό Έμφανίσας ό κτίστης ποιεΤ τό 
αυτό πάλιν, ή κατάληξες γουν ταύτης της φθοράς και ή άνάπαυσίς έστιν 
ό μέσος του οευτέρου, ο πλάγιος τέταρτος, πλην ου κατέρχεται απλώς εις 
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τον πλάγιον τέταρτον, άλλα δεσμεΐται παρά της φθοράς και λέγεται εσω 
δεύτερος* ει γαρ μη έδεσμεΐτο à πλάγιος τέταρτος, τίς ή χρεία ί'να τεθή 
φθορά δευτέρου; αλλά δια τούτο τίθεται ή φθορά, δεσμουσα το μέλος έλκό-
μενον. 

Φ 
Περί της του τρίτου ήχου φθοράς. 

Ει δε του τρίτου ήχου θεΐναι βούλει φθοράν, γίνωσκε δτι ου τίθεται εις 
τον ήχον αυτού ψαλλόμενον απλώς χωρίς άλλης φθοράς ή τούτου φθορά' 
επειδή γαρ τρίτος εστί και ουκ αναγκάζει τό τούτου μέλος άλλη φθορά, 
χρείαν ή φθορά του τρίτου ουκ έχει. πλην δτε γένηται τριφωνία από του 
τρίτου, τότε τίθεται ή του τρίτου φθορά, ήτις λέγεται και φθορά του πλα
γίου τετάρτου και ονομαζόμενη νανά. τίθεται δε και έκεΐ οπού ζητεί το 
μέλος και αναγκάζει όπως λύση άλλην φθοράν. ή φθορά γουν αυτή ουκ άλλα-
χου καταλήγει, ει μή εις τόν πλάγιον τέταρτον, καθώς προείπομεν, δτι εστί 
και λέγεται φθορά πλαγίου τετάρτου, καί ώς καθώς μαρτυρεί τούτο και ο 
θαυμάσιος τφόντι μαίστωρ, ο Κουκουζέλης, εις το Οι'μοι γλυκύτατε 
Ίησου, έν τω Μεγαλύνω τα πάθη σου* τίθησι γαρ έκεΐ τήν του νανά 
φθοράν εις τόν από παραλλαγών τέταρτον και γίνεται τρίτος, και πρώτον 
μεν λύει τήν του νενανώ φθοράν, δεύτερον δε δτι κατέρχεται άνεμποδίστως 
εις τόν πλάγιον τετάρτου, εις δε τα φθορικά κρατήματα πολλάκις ή φθορά 
αυτή ̂ καταλήγει και εις ήχον πλάγιον πρώτου, ου ποιεί Zi τούτο ο ποιητής 
και τίθησι τήν ο^οράν^ ίνα κατέλθη απαραιτήτως εις τόν πλάγιον πρώτου, 
αλλ9 ίνα λύση προτεθειμένην φθοράν, και μετά ταύτα ευρίσκει, δτι κατέρ
χεται και εις τον πλάγιον πρώτου τυχούσα, ει μεν ουν γένηται τρίτου ήχου 
ιδέα έκεΤ δπου αν τεθή ή φθορά αυτή, γίνωσκε δτι πρώτον τίθεται δια 
λύσιν της του νενανώ φθοράς, και Ζώτιρον ένα δέσμευση και κατάληξη 
και εις τόν πλάγιον τετάρτου, καθώς προειρήκαμεν. ει δε τεθή δια λύσιν 
της του νενανώ και μόνον καί ου καταλήξει εις ήχον πλάγιον τετάρτου, 
νόει δτι ή μέλος του πλαγίου δευτέρου ενι κατ' αρχάς, ή νενανώ, xocì διά 
τούτο προ ολίγου ποιεΐ μερικήν έναλλαγήν καί πάλιν ψάλλεται τό του 
νενανώ μέλος ή του πλαγίου δευτέρου εις τήν ίδέαν αυτού, ει δε άλλου 
ήχου εστί μέλος, ήγουν πρώτου ή δευτέρου, ή πλαγίου πρώτου ή βαρέος, 
και δεσμεΐται παρά της του νενανώ φθοράς, ειτ' αναγκάζει πάλιν τό μέλος 
και ζητεί ί'να έλθη εις τήν ιδέαν αυτού, τότε εστί χρεία ίνα θής φθοράν 
προς λύσιν του νενανώ. καί ει μεν πρώτου φθορά έστιν, ίνα κατέλθης βαρύν 
και μετά ταύτα ευρης τόν ζητούμενον ήχον ει δε δευτέρου, ίνα κατέλθϊ)ς 
τόν μέσον αυτού δεοεμένον και μετά ταύτα ίνα λύσης αυτόν μετά της νανά 
φθοράς, ή του τετάρτου, και διόρθωσης του πρώτου μέλους τήν ίδέαν καί 
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ευρήσης δ βούλει* ει δε τρίτου μόνον, ίνα κατέλθης καί τόν πλάγιον τετάρ
του άνεμποδίστως καί ποίησης και τον ήχον, και μετά ταύτα ώς βούλει 
και τό έμπροσθεν ποίησης, γνωστόν σοι δε έστω "/αϊ τούτο, δτι ή φθορά 
αυτή ουκ έχει καθώς έστιν ή του πρώτου ή του δευτέρου, ή του τρίτου, ή 
του τετάρτου, ή του πλάγιου δευτέρου, διότι και τούτων των ήχων αι φθο-
ραί δεσμουσι και λύουσι τάχει καί ποιουσιν έναλλαγήν μερικήν άπά ήχον 
εις άλλον καί Ιχουσι τούτο καί μόνον, αυτή δε ή τοϋ νανά φθορά, ήτις 
έστιν από παραλλαγών ήχος τρίτος, ούχ ούτως, αλλά σχεδόν ειπείν έστιν 
ώς ήχος κύριος, διότι και στιχηρά ίδιόμελα πολλά έχει και προσόμοια και 
ειρμούς και καλοφωνικά στιχηρά, ώς οί κύριοι ήχοι. άλλα καί άλληλουϊάρια 
εις τόν πολυέλεον καί εις τόν άμωμον τών λαϊκών, και εικότως αν τις 
καλέσειε ταύτην ήχον καί ου φθοράν, καθώς ϊγει καί ή τοϋ νενανώ γλυκύ
τατη καί λεπτότατη φθορά, καί ταύτα μεν ούτως. 

Περί της του τετάρτου ήχου φθοράς. 

Άναγκαΐον δε ειπείν καί περί της του τετάρτου ήχου φθοράς, γίνωσκε 
γάρ, δτι χωρίς δεσμού πρώτον του νενανώ ή μέλους όιυτερου ήχου κατ' 
αρχάς ου τίθεται ή του τετάρτου ήχου φθορά, καί ει μεν δεσμός έστι της 
του νενανώ φθοράς, θέλων λυσαι τό ταύτης μέλος ό ποιητής τίθησι την 
τοϋ τετάρτου ήχου φθοράν καί εύθυς περικόπτει την δύναμιν του νενανώ 
καί ποιεί μέλος ίδιον αυτή, καθώς ποιεί ό χαριτώνυμος διδάσκαλος εις τό 
Ό κάτοικων έν ούρανοΐς καί εις τό φθορικόν αυτού τό πλαγίου τετάρ
του* αλλά καί εις τόν τέταρτον, ομοίως καί è Κορώνης εις τό τέλος τοϋ 
Ίνατί έφρύαξαν τό μέγα. καί ό λαμπαδάριος Ιωάννης εις τό φθορικόν 
αυτοϋ κράτημα, τό πλαγίου τετάρτου, καί εις τό Τη υπερμάχω καί εις 
τους οίκους αυτοϋ ομοίως ποιεί, καί εις άλλα πολλά oi αυτοί καί έτεροι 
ποιηταί ομοίως ποιουσιν. ει δε δευτέρου ήχου μέλος εστί κατ αρχάς καί 
θέλων ό ποιητής υποστεΐλαι τό τούτου μέλος καί ποιήσαι πλαγίου τετάρ
του αντί τοϋ εσω δευτέρου δεδεμένου τίθησι τήν φθοράν τοϋ τετάρτου ήχου 
και ποιεί λύσιν της τοϋ δευτέρου καί γίνεται πλάγιος τετάρτου, καθώς 
ποιεί τοϋτο ο κορυφαίος τών διδασκάλων καί ώς αληθώς μ.αίστωρ Ιωάννης 
ό Κουκουζέλης εις τό στιχηρόν τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, Τήν τετραδα-
κάριθμον χορείαν, εις τόν δεύτερον πόδα, τό Έλάφρυνον τό ^άρος' 
δευτέρου γάρ ήχου οντος τοϋ καλοφωνικοϋ αυτοϋ, περί τά τούτου μέσα 
τίθεται φθορά τετάρτου εις τό Έβάφησαν ημών ο ι πόδες, καί αντί τοϋ 
τόν ποιητήν κατελθειν δεύτερον εσω, κατέρχεται απλώς εις τήν τοϋ πλα
γίου τετάρτου φύσιν, ώς καθώς γίνεται καί εις τό Παϋλε στόμα κυρίου, 
τό αυτό ποιεί καί πρωτοψάλτης ό Γλυκύς εις τό τοϋ αγίου Σπυρίδωνος 
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στιχηρόν, τό Ιεραρχών τό θείον κειμήλιον, εις τό Συ έν άρεταΐς. 
ομοίως και ό Καμπάνης εις τό Ούτος γαρ έκήρυξεν ούτως ποιεί, και 
ψάλλεται από τα μέσα λελυμένον έως τέλους εις φύσιν πλαγίου τετάρτου. 
επόμενος ουν κάγώ τούτοις τοις διδασκάλοις έποίησα εις τό ίδιον στιχηρόν 
Τό απ' αιώνος μυστήριον ομοίως, εις τό Και θεός έπιθυμήσας ου 
γέγονεν' τίθημι γαρ την του τετάρτου ήχου φθοράν και κατέρχεται άπαν 
τό μέλος από τής φθοράς του τετάρτου λελυμένον μέχρι τέλους, ομοίως 
και εις τό στιχηρόν Τόν έκ προφήτου προφήτην, και εις τό Χαίρετε 
λαοί και άγαλλιασθε* πολλάκις γάρ ευρισκομεν και τόν τρίτον έπτα-
φωνουντα, από τόν πλάγιον τετάρτου γινόμενον τέταρτον, καθώς ποιεί 
τούτο ο Κορώνης εις τό του Ίνατί έφρύαξαν κράτημα, και άλλοι πολ
λοί ποιοοσι τοΰτο. τούτο δε μάλιστα εύροι τις αν και εις τους οΓκους τους 
παλαιούς πολλαχώς, αλλά και εις του λαμπαδαρίου. και άλλως τόν από 
παραλλαγής γαρ πρώτον ήχον ευρισκομεν γεγονότα τέταρτον, καθώς ποιεΤ 
Μιχαήλ ό τής Πατζάδος εις τό Γενεθλίων τελουμένων και εις τό Τή 
άθανάτφ σου κοιμήσει, και ό μοναχός Γερμανός εις τό Αυτή ή ήμερα 
κυρίου, και άλλος εις τό 'Ατελεύτητος υπάρχει, ταϋτα δε γίνονται 
παρά τής του τετάρτου φθοράς, ει και ου τίθεται πολλάκις φθορά τετάρ
του, αλλ' από μέλους γινόμενον ούτως φθορά καλείται, και ταύτα μεν 
περί ταύτης. 

Περί τής του πλαγίου δευτέρου ήχου φθοράς. 

Περί δε τής του πλαγίου δευτέρου ήχου φθοράς έχει τις αν ίσως 
ειπείν, δτι ει μή ην του νενανώ, ην χρεία τής του πλαγίου δευτέρου* έπεί 
δε τοο νενανώ ή φθορά δύναται και τό ταύτης άναπληρουν υστέρημα και 
την εαυτής χρείαν, τίς ην χρεία ίνα τεθή ή του πλαγίου δευτέρου; ούτω 
μέν ουν είποι τις αν άπορων. ήμεΤς δέ φαμέν ούτως, δτι ή μεν του νενανώ 
φθορά δεσμοί εις πλάτος και λύεται έντέχνως παρ' άλλων φθορών, και 
έχει καθ' έαυτήν μονοπροσώπως ίδια μέλη και άλλην ένέργειαν, άτινα 
ουκ Ιχει αυτή ή του πλαγίου δευτέρου, καθώς μέλλομεν ειπείν περί 
ταύτης* του δέ πλαγίου δευτέρου ή φθορά ούχ ούτως, άλλα ποιεί και αύτη 
μερικήν έναλλαγήν, ώς και αι τών άλλων ήχων φθοραι, και ευθύς λύεται 
ώς έν συντόμφ και χωρίς ετέρας φθοράς, καθώς υποδεικνύει τούτο ο χαρι-
τώνυμος μαίστωρ, ό Κουκουζέλης, εις τό μουσικώτατον αύτου κράτημα, δ 
έχει εις τόν βαρυν ήχον, τό μέγα* τίθησι γάρ έκει περί τά μέσα τής του 
κρατήματος όδου τήν του πλαγίου δευτέρου φθοράν και κατέρχεται τό 
μέλος εις τόν πλάγιον ζευτίοου απλώς, ουχ ώς τής νενανώ δεσμού φθο
ράς, και παρακατιών πάλιν τό αυτό ποιεί, και πάλιν εις εν άλληλουιαριον, 
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o έχει εις τον μέγαν έσπερινόν, ο λέγεται Φράγγικον, ομοίως ποιεΐ. αλλά 
καί εις το Δουλεύσατε περί τό του κρατήματος τέλος* ομοίως και εις 
τόν καλοφωνικόν στίχον το Ουδέ γάρ εστί πνεύμα, περί τά μέσα τού
του, ει δε θέλεις μαθεΤν και εις άλλα καλοφωνικά καί κρατήματα πώς τί
θεται καί δεσμοΤ καί λύεται ώς έν συντόμω, ι'δε εις ταύτα τα προρρηθεντα 
ποιήματα και άλλαχοϋ εις άλλα μαθήματα, και εις τήν αρχήν του "Αν 
βάρος μεν των λυπηρών, και εις το κράτημα του Κορώνη τό πλαγίου 
δευτέρου, τό μέγα, περί τήν αρχήν και εις τό έμπροσθεν καί εις τήν αρχήν 
του κρατήματος του Κουκουζέλη, του ονομαζόμενου γρρου, δ έχει εις 
τόν πλάγιον τετάρτου, άλλα και εις τό ίδιον μου κατανυκτικών, ο έποίησα 
εις τόν βαρυν ήχον, Τήν τετραυματισμένην μου ψυχήν, περί τήν αρ
χήν, και νόει δτι ούτως πρέπον τιθέναι τήν του πλαγίου δευτέρου φθοράν. 

Περί της γλυκύτατης φθοράς του νενανώ. 

Έσχατη ν μέν τη τάξει, πρώτην δε τω άξιώματι πασών τών φθορών 
ώς αποτέλεσμα τι και οίον μελιχρόν και ευηχον μέλος, ώς κρατίστην και 
λιγυρωτέραν, μάλλον δε και κυριωτέραν, περιφέρομεν τήν του νενανώ 
φθοράν, ήτις εστίν από παραλλαγών ήχος πρώτος* διότι αί μέν τών άλλων 
ήχων φθοραί δεσμουσι και λύουσιν ώς έν συντόμω έντέχνως, ή δε του νε
νανώ (fbopà και αυτό μέν έχει και αυτή κατά τόπους, έχει δε καί περιττό-
τερα άλλα, άτινα ουκ έχουσιν αί τών άλλων ήχων φθοραί* ίδιον γάρ μέ
λος έχει παρά τους άλλους ήχους καί παρά τάς φθοράς αυτών καί άλλην 
ένέργειαν. και εί^οτως αν τις καλέσειε ταύτην ήχον και ου φθοράν, έπεί 
καί παρά τοΤς παλαιοίς έ'νατος ήχος καλείται, διότι έχ^ι μονοπροσώπως 
έπ' αυτή ή φθορά αυτή καί άλληλουϊάρια, και στιχηρά ίδιόμελα, και κάλο-
φωνικά, και κρατήματα, και κατανυκτικά, και σχεδόν, ει τι ζητήσεις έν 
ταύτη τη φθορά, ευρήσεις καθώς εχουσι καί οι κύριοι ήχοι. δταν δε τεθή 
και εις άλλου ήχου μέλος, ποιεΤ μέλος ίοιον παρ' δ ποιουσιν αι άλλαι οθο-
ραί, και ή κατάληξις ταύτης ου γίνεται εις άλλον ήχον ποτέ, ει μή εις τόν 
πλάγιον δευτέρου, ει δε θήσει τις ταύτην τήν γ^οράν καί ου καταλήξει εις 
πλάγιον δευτέρου, αλλ' εις έτερον ήχον, ^ουτο oby. έστιν έντεχνον προεί-
πομεν γάρ, ότι έστιν από παραλλαγών ή αυτή πρώτος ήχος. καί ούτως 
έχει, αλλ' ου συνίσταται πάντοτε εις τζρωτον ήχον τό μέλος αυτής, αλλά 
πολλάκις δεσμουσα καί τόν τρίτον ποιεί τοΰ^ον νενανώ, ομοίως καί τόν 
τέταρτον ενίοτε δε και τόν δεύτερον καί τόν πλάγιον τετάρτου, πλην ή 
κατάληξις αυτής γίνεται εις τόν πλάγιον δευτέρου, καν εις οποίοι ήχον καί 
τεθή, καθώς διδάσκει καί ποιεϊ ^zouio ο αληθής μουσικώτατος καί διδά
σκαλος μαίστωρ 'Ιωάννης εις τό Μήποτε όργισθή κύριος έν τω Δου-
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λεύσατε* τετάρτου γαρ ήχου οντος έκεΐ από παραλλαγών. οεσμοϊ τούτο 
ή (f^opà αυτή καί αντί του κατελθεΤν πλάγιον πρώτον, κατέρχεται πλάγιον 
δευτέρου, ομοίως καί πρωτοψάλτης ο Κορώνης εις το "Ω πάσχα το μέγα 
καί περί τα μέσα εις το Σου μετασχεΐν. καί 6 λαμπαδάριος 'Ιωάννης εις 
το Αναστάσεως ημέρα καί εις το Αυτή ή κλητή και εις το Την 
παγκόσμιον δόςαν καί εις άλλα πολλά ομοίως ποιεί, αλλά καί εις τον 
πολυέλεον του Κουκουμα καί εις τά αντίφωνα του βαρέος ούτω ποιοϋσι 
πάντες, καί άλλως εις το Τη υπερμάχω δεσμοί τόν τρίτον έκεΐ πολλάκις 
έπταφωνοϋντα καί γίνεται νενανώ. καί εις τά κρατήματα αυτού τά πλαγίου 
τετάρτου, άλλα δη καί εις άλληλουϊάρια καί κοινωνικά ομοίως ποιεί, εις δε 
τά αντίφωνα, τους τετάρτους, ποιοϋσι τούτο πάντες οί ποιηταί. άλλα καί 
εις πολλά καλοφωνικά ομοίως καί τον δεύτερον γινόμενον νενανώ καί τόν 
πλάγιον τετάρτου ευρήσεις εις τά φθορικά κρατήματα καί εις τους οϊτ.ους 
του λαμπαδαρίου. 

Επίλογος. 

Ταυτί μεν ουν ήμεΐς εις δύναμιν αρκούντως οογ,οΰμεν είρησθαι, τάχα 
δε καί ώς ό της αληθείας βούλεται λόγος, είη δε καί τοϊς άλλοις άπασιν 
ούτω δόξειν περί αυτών ει δέ τισιν ουκ αρέσκει τα ειρημένα, ήμας αεν ή 
της αληθείας ζήτησις έξαιτιαται, ü καί ποι δοκεΤ μέν διαπίπτειν αυτής — 
δυσθήρατος γαρ ή ταύτης ευρεσις —, εκείνοι δέ καθ' δ τι αν αύτοΤς άοέ-
σκει λεγέτωσαν ευλόγα γαρ δοκοϋντες λέγειν καί ήμας έξουσι πειθομένους 
τε αύτοΐς καί χάριν είδότας της ωφελείας, ει μή τι βέλτιον της αυτών 
αντιθέσεως ειπείν εχομεν. μή δεικνύντες δέ καθ' δ τι ουκ αρεστά τά είοη-
μένα, απλώς δέ μόνον ούτω λέγοντες μή άμεμπτα είναι, δυνήσονται μέν 
πείσειν ουδένα, δόξουσι δέ πασι λοιπόν ώς άκαίρω φιλονεικία καί φθόνω 
κεκινημιένοι τοΐς πάντη βασκαίνουσιν άνεπιλήπτοις. 

-f- Έν έτει αχνς^ [ = 1 6 5 6 ] της ενσάρχου οικονομίας έγράαη τό 
παρόν χειρί Παρθενίου ιερομόναχου, του έν πνευματικοΐς γ,υροΰ Ματθαίου. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 


