
отд^лтъ III 
1. МЕЛКІЯ СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ. 

Δεύτεραι ώδαί ασιατικών κανόνων. 

Έτει 1900-ω έγραψα εν τ^ «Εκκλησιαστική Αληθείς» ταύτα* 
«Πολλοί τών εν τοις έντύποις μηναίοις φσματικών κανόνων είχον εξ άρχης 
συνταχθη μετά δευτέρας φδης, ήτις δια λόγους εισέτι μή γνωστούς ακριβώς 
¿ιχεν αρχίσει ν' άποβάλληται είς χρόνους σφόδρα μεταγενεστέρους του δεκάτου 
αιώνος. Ή εκ λογοτεχνικής επόψεως παράλογος αυτή αποβολή συνετέλεσεν είς 
τό να καταστραφώσιν αναρίθμητοι ύμνοι διαφόρων ιερών υμνογράφων του 
ογδόου και ενάτου ι'σως δε και αύτου του δεκάτου αιώνος* και τοσούτον 
είναι σπάνιαι σήμερον εν τοίϊς κώδιξιν ai δεύτεραι τών πανηγυρικών κανόνων 
ωδαί, ώστε μιας έκαστης αυτών ή άνεύρεσις είναι λογοτεχνικώς άξια μεγάλης 
τιμής. Τοιαύτης φδης ή άνεύρεσις, ωδής ανηκούσης δηλαδή εις Ινα τινά τών 
εντύπων κανόνων, συμπληροΐ τούτον ούτως, ώστε του λοιπού να θεωρηται τε
λειότατος. 'Ημείς άλλοτε περί της 2-ας εν τοϊς πανηγυρικοις κανόσι πραγμα-
τευθέντες φδης ήδυνήθημεν τούτων τινάς να συμπληρώσωμεν, εύρόντες τας 
δευτέρας αυτών ωδας Sv τισι παλαιότατοις τών μηναίων άντιγράφοιςι)' επτά δέ 
παρελθόντων Ικτοτε ετών ευρομεν μόνην την 2-αν ωδήν του κανόνος της 22-ας 
'Απριλίου, όστις εξυμνεί τον οσιον Θεόδωρον τον Συκεώτην» 2). Κατόπιν ως προ-
σθήκην είς ταΰτα έγραψα τα έξης3)· «Άλλ' έτος εισέτι δεν παρηλθεν—, καί 
ιδού κατ' άγαθήν τύχην εν τ% άρχγ5 του 1901-ου £τους ήζιώθημεν εντός ενός 
καί μόνου αντιγράφου να ευρωμεν τρεις όμοΰ δευτέρας ωδάς, ων δύο συμπλη-
ρουσιν ευτυχώς ισαρίθμους κανόνας ατελείς εν τφ μηναίω του Δεκεμβρίου υπάρ
χοντας. Λαμβάνοντες λοιπόν υπ' όψει τάς ηδη ευρεθείσας οκτώ δευτέρας φδάς 
κανόνων, οιτινες Ιτι και νυν είναι εν χρήσει, παρατηροΰμεν ότι είς άναπλήρωσιν 
τών εν τοις Μηναίοις κεκολοβωμένων κανόνων μένει να ^ητησωμεν τεσσαρά-

1)"Ορα το ήμέτερον «Σχεδίασμα περί τών λειτουργικών Μηναίων». Έν Πετρουπόλει 
1894, σ. 8, 12 κα\ 26—48. Βυζαντινά Χρονικά, τ. 1, σ. 348, 352 και 368—388. 

2) Έκκλησ.'Αλήθεια, ετ. K', 1900, σ. 388—390. 
3) Αύτο'θι, ετ. ΚΑ', 1901, σ. 37—39. 
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κοντά και Ιτι δευτέρας ώδάς. Ημείς Ιχομεν δι' ελπίδος, οτι και αύται θα 
εύρεθωσι, διότι αν εξ άπλης περιέργειας και ουχί εξ ειδικής ερεύνης συνέβη να 
έπανεύρωμέν τινας, βεβαίως εν καιρώ συστηματικής ζητη'σεως και πασαι θα 
φανερωθώσιν ai λοιπαί». 

Μετά τούτο περιηλθεν εις γνδσίν μου, οτι άνευρέθη και τύποις εξεδόθη 
καταλλήλως ή 2-α φδη του της ЗО-ης Μαρτίου κανόνος, του εις Ίωάννην τον 
της Κλίμακος, ου η άκροστιχίς* «Κλιμαξ πέφηνας τών αρετών, παμμάκαρ» *). 
Πριν δε ή λη'ξη τό 1901-ον Ιτος εύρο ν τεσσάρας Ιτι δευτέρας φδάς ανήκου
σας εις ισαρίθμους κεκολοβωμένους κανόνας του Φεβρουαρίου2), και ούτως 
Ιμελλε να συμπληρωθώσιν εισέτι τεσσαράκοντα και εις κανόνες. 

Εύρημα όμως άνέλπιστον γενόμενον εν τω παρελθόντι 190 5-ω ενιαυτφ ύπο 
του λογιωτάτου μονάχου καί φύλακος της πλούσιας εις ελληνικά χειρόγραφα 
βιβλιοθήκης της εν Άθω μονής του άγιου Παντελεήμονος κυρίου Ματθαίου κα-
ταβιβάζει νυν τον ειρημένον αριθμόν εις τριάκοντα και οκτώ* εύρε δηλαδή ού
τος εν έξαμηνω χειρογράφω του 1344-ου Ιτους τεσσάρας δευτέρας φδάς κανό
νων ηδη γνωστών μεν αλλά και τούτων κεκολοβωμένων εν τφ μηναίω του 
Σεπτεμβρίου 3)* ας παραλαμβάνων εκ φιλόφρονος προς με του πατρός Ματθαίου 
.γράμματος δημοσιεύω νυν τό πρώτον ενταύθα, ομολόγων άμα δικαίως τω ευ
τυχεί εύρέττ) χάριτας θερμάς δτι πλείστας. 

Έν τφ 7-ω φύλλω του ρηθέντος κωδικός (αριθ. 704 βιβλιοθ, άγ. Παντελεή
μονος) ευρίσκεται η 2-α ωδη του ψαλλομένου TT¡ 5-rj Σεπτεμβρίου κανόνος εις 
τον προφητην Ζαχαρίαν, ού ποιητής Θεοφάνης ό Γραπτός, η δε άκροστιχίς* 
«ΤοΰΠ[ΡΟΔΡ]όμοιο τοκηα κροτώ σοφόν άρχιερηα». Τό κείμενον της φδης ταύ
της, δι' ης ηδη συμπληρούται ή τεχνική του κανόνος μορφή, Ιχει ούτως: 

^ δ ή β'. 
"Πρόσεχε*, ουρανέ καί λαλήσω». 

'Ρημασι* Γαβριήλ άπιστήσας 
του αρχαγγέλου, σοφέ, 
σιωπή ν κατ εκρίθης, 
προφητα θεομακάριστε. 

"Ολβιος* άναπέφηνας ο'ντως 
τόν βαπτιστήν του Χριστού 
Ίωάννην γεννήσας, 
θεόφρον αξιοθαύμαστε. 

1) ΜηναΤα του όλου ένιαυτου. Τόμος Δ' περιέχων την άνηκουσαν άκολουθίαν τών 
Μαρτίου καί 'Απριλίου μηνών. Έκδοσις πρώτη έν πλείστοι; μέρεσι ακριβώς διορθωθεΐσα 
κατά παλαιότατα χειρόγραφα, καί αύςηθεΐσα τη του Τυπικού προσθήκη. Έν 'Ρώμη 1898 
σ. 215. 

2) "Ορα το ήμέτερον έν Έκκλ. 'Αλήθεια (ΚΑ', 1901, σ. 425—427 και 468 — 470) 
άρθρον: αΚα\ πάλιν περί της δευτέρας ωδής τών ιαματικών κανόνων». 

3) Τό ρηθέν χειρογραφον περιέγραψεν ó καθηγητής λίμτζρος ανεπαρκώς* περιέχει δέ 
τάς ακολουθίας εξ μηνών άπό Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Πρβλ. Σ, Λάμπρου 
Κατάλ. τών έν ταΤς βιβλιοθηκαις του 'Αγίου 'Όρους ελληνικών κωδίκων. Έν Κανταβριγία, 
1895—1900, τ. 2, σ. 418, αριθ. 6211. 
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Δύναμιν* εκ θεοΰ δεδβγμένη 
τον υπέρ πάντας βροτούς 
Ελισάβετ ή στείρα 
άρρητως εκυοφόρησεν. 

θεοτοκίον. 
'Ρηγνυσι* τους της φύσεως νόθους 

τω άσπασμφ σου, άγνη, 
è Ιωάννης σκιρτησας, 
παρθένε θεομακάριστε. 

Έν τφ 65-ω φύλλω ευρίσκεται ò κανών Ίωσηφ εις τον άπόστολον Κοδρατον, 
ου ή άκροστιχίς «Σοί, Κ[ΟΔΡΑ]τε μέγιστε τους ύμνους πλέκω», Ιχων και την 
έξης δευτέρα ν α>δην: 

'$δη β'. 
»Θεός αληθινά* τα Ιργα αύτοΰ, 
»και πασαι* ai обо t αύτοΰ κρίσεις». 

Ό λόγος σου, σοφέ, 
της άλογίας * ερρύσατο 
τα πλανώμενα ίθνη. 

Διέπρεψας καλώς 
ως στρατιώτης *, μακάριε, 
εν τφ Εύαγγελίω-

* Ρημάτων σου, σοφέ, 
η θεία χάρις * την άσοφον 
άπεμώρανε πλάνην. 

Θεοτοκιον. 
Άγνείας καθαρόν, 

άγνη, χωρίον* έχώρησας, 
τον αχώρητο ν Λόγο ν. 

Έν τω 74-ω φύλλω ό της 25-ης Σεπτεμβρίου κανών Ίωσηφ εις την όσίο;ν 
Ευφροσυνην, ου η άκροστιχίς· «*Ύμνο[ΙΣ ΣΕ] *) μέλπω προφρόνως, Ευφροσύνη», 
Ιχων καΐ ούτος τη^ έξης δευτέραν ωδην: 

'ΰδή β'. 
«"ΐδετε, ϊδετε * ότι εγώ». 

"Ιδετε, ϊδετε, 
ότι εγώ ειμί Θεός, 
φωστήρα 
ο εν υψει εγκράτειας την όσίαν 
άναδείξας μυστικώς, 
αρετών δ<κδουχί$ 
πασαν την κτίσιν καταφωτίζουσαν. 

1) Τα έντυπα ΜηναΤα εσφαλμένως «Πόθον σοι». 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 487 

Στόματος ως ήντλησας 
θείου τον θείον φωτισμόν, 
στολήν τε 
γυναικείαν συν ανδρεία xf¡ φρονήσει 
διαμείψασα ανδρών *) 

Σάρκα ενέκρωσας*) 
θείαν ποθήσασα ζωήν 
αγώνας 
ανδρικούς, μετά άνδρων συνωκισμένη, 
έπεδειξω έμμελως, 
χαλινοΰσα τα πάθη 
δι* εγκράτειας, θεομακάριστε. 

Θεοτοκίον. 
"Ελυσας, άχραντε, 

των προπατόρων την αρά ν, 
τεκοΰσα 
εύλογίαν και ζωήν και άφθαρσίαν, 
Ίησοΰν τον λυτρωτην, 
παναγία παρθένε* 
δν εκδυσώπει σώσαι τους δούλους σου. 

Έν τω 81-ω φύλλω δ κανών της 30-ης Σεπτεμβρίου εις τον ιερομάρτυρα 
Γρηγοριον της Μεγάλης Αρμενίας, ου ποιητής Ίωσηφ ό Υμνογράφος, η δε άκρο-
στιχίς «Τον γ[ΡΗΓΟ]ρον μέλπω σε, μάρτυς, ποιμένα». Ή δευτέρα του κανόνος 
τούτου ωδή ΐχει οΰτως: 

'Ωδή β'. 

«Δώμεν μεγαλωσύνην 3) . 

'Ρανίσι των αιμάτων 
ασεβείας πυρ άλλότριον 
άπετεφρώθη* 
πιστών δε, μάκαρ, 
κεχερσωμένων κατηρδευται ψυχή. 

Ήττήθη ó Βελίαρ' 
προβαλών σοι <συμ>πεπάτηται4) 

1) Φανερώς λειπουσι τψ τροπαριω τούτω οι δύο τελευταίοι στίχοι. 
2) Ση μείωσα t ο'τι ev τω στίχω τούτω αριθμούνται εξ και ουχί (ως έν τοΤς πρότερες 

τροπαριω) έπτα συλλαβαί* τουτ' αυτό και έν τω παραλλήλω στίχω του κατόπι οεοτοχίου. 
3) Το κείμενον του ειρμού τούτου $εν ευρίσκεται έν τω προχειρω μοι Είρμολογίω της 

ενετικής εκδόσεως του έτους 1888. Πρβλ. όμως Δευτερ. λβ', 3. . 
4) Συμπλήρωσις ημετέρα, μουσικώς μη αναγκαία* ó κώδιξ έχει απλώς το πεπάτηται, 

αν και ο'ι παράλληλοι στίχοι των άλλων τροπαρίων αριθμουσι μίαν περιπλεον συλλαβήν. 
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ποσί σου, μάρτυς, 
ώραιοτάτοις, 
στεφανηφόρε Γρηγόριε σοφέ. 

Γονίμους άπειργάσω 
τάς άκαρπους φρένας, όσιε, 
τω θείω σπορω -
της ευσέβειας 
καρποφορούσας σωτηριον ζωην. 

Θεοτοκίον. 
'Οπίσω σου γυναίκες 

τω δεσπότη προσηνέχθησαν 
άνδρειωθεΐσαι, 
παρθενομητορ, 
καΐ καθελοΰσαι τον δόλιο ν εχθρό ν. 

Των ούτω συμπλτφουμένων κανόνων oi τρεις (5,22 και 30 Σεπτεμβρίου) σώ
ζονται και εν πάλαια σλαβική μεταφράσει, γνωστή εξ αντιγράφου των ετών 
1095—1097, ήτις είναι έστερημένη των δευτέρων φδών1)' τά δέ συμπέρασμα 
οτι ηδη άπο του ενδεκάτου αιώνος κατεστρέφοντο οι κανόνες, άποβαλλομενων 
άπό των αντιγράφων των δευτέρων αυτών ωδών. 

Έν Πετρουπόλει, 3 Φεβρουαρίου 1906. 
Ά. Π.-Κεραμεύς. 

Μέθοδος των οκτώ ήχων. 

Έν ιδία διατριβή κατέγραψα δσα μέχρι του £τους 1899 εγίνωσκον εγχειρίδια 
προς εκμάθησιν της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής3). Τούτων Ικανά εξεδόθη-
σαν ύστερον, επειδή δέ καΐ έτερα μέχρι σήμερον άνεΰρον εν χειρογράφοις, μη ανα
φερόμενα έν τ$ ρηθείσα διατριβή, σκοπέν Ιχω, του καιροΰ επιτρέποντος, να δη
μοσιεύσω υπό μορφήν συμπληρώματος νέαν τών τέως άγνωστων μοι τούτων 
εγχειριδίων άναγραφην. Ενός όμως αυτών προδημοσιεύω σήμερον το κείμενον 
παρουσιάζον ως έ'χει άρκοΰν ενδιαφέρον εξ έπόψεως λογοτεχνικής. 

Τοΰτο ευρίσκεται εντός χειρογράφου Παπαδικης του έ'τους 1752, ανηκού
σης τν| έν Πετρουπόλει Δημοσία Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη (αριθ. 139), ευθύς 
αμέσως μετά τεσσάρας διαφόρους μεθόδους 'Ιωάννου ΙΙλουσιαδηνου, Εένου Κο
ρώνη καΐ Θεοδούλου τινός σκοπόν δέ Ιχει νά δίδαξα εμπράκτως τους ποικί
λους τρόπους τών οκτώ της μουσικής ήχων, ήτοι ύπό τίτλον «Πεντηκοστάρια 
κατ' ηχον» ίχομεν οκτώ αλλεπάλληλα τροπάρια εις δεκαπεντασύλλαβους πολι
τικούς στίχους συνοδευόμενους μέ σημεία μουσικά. Έν evi δέ έκάστω τροπαρίω 

1) "Ορα И. В. Ягичъ, Служебный минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, въ цер-
ковнославянскомъ переводѣ по русскилъ рукописямъ 1095—-1097 г. Έν Πετρουπόλει, 
1886, σ. 045, 0169, 0228. 

2) Byzant. Zeitschrift, VIII, σ. 111—121. 


