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Ὁ Νικόλαος Δοχειαρίτης καί οἱ προσαρμογές ἑλληνικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
μελωδιῶν στή σλαβωνική λειτουργική γλῶσσα.
Μιχάλης Στρουμπάκης
Θέμα τῆς εἰσήγησής μας εἶναι μία ἀπό τίς πλέον ἐνδιαφέρουσες
ἐργασίες τοῦ Νικηφόρου – Νικολάου Δοχειαρίτου, ἡ προσαρμογή τῆς
μουσικῆς ἑλληνικῶν μελῶν στό ἀντίστοιχο σλαβωνικό λειτουργικό
κείμενο296. Πρίν νά προβοῦμε στό οὐσιαστικό μέρος τῆς εἰσήγησής μας,
θεωροῦμε ἀναγκαῖο νά ἀναφερθοῦμε ἐν ὁλίγοις στό πρόσωπο τοῦ
Νικηφόρου – Νικολάου Δοχειαρίτου.
Ὁ Νικηφόρος – Νικόλαος ἦταν ἁγιορείτης ἱερομόναχος πού ἔζησε
μεταξύ τῶν τελῶν τοῦ ΙΗ΄ καί τῶν μέσων τοῦ ΙΘ΄ αἰ. Ἐπίκεντρο δράσης του
ὑπῆρξε ὁ ἁγιορειτικός χῶρος, τόν ὁποῖο καί ὑπηρέτησε ὡς τά τέλη τῆς ζωῆς
του. Ἀπό τό 1818 καί μετά τόν συναντοῦμε στίς Καρυές νά διαμένει στήν
ἰδιόκτητη καλύβη του, νά ψάλει στό ναό τοῦ Πρωτάτου καί νά ἀσχολεῖται μέ
τή διδασκαλία τῆς μουσικῆς καί τήν κωδικογραφία. Στά χρόνια πού
ἀκολούθησαν, μετά τήν ἀλλαγή τῆς μουσικῆς σημειογραφίας καί μέχρι τό
θάνατό του, τό 1846, ὁ Νικηφόρος – Νικόλαος Δοχειαρίτης ἀνέπτυξε μεγάλη
Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα στό σλαβικό χῶρο ἔχει ἀσχοληθεῖ παλαιότερα σέ μεγάλη ἔκταση
μέ τό ζήτημα τῆς προέλευσης τοῦ σερβικοῦ ἄσματος ἤ καλύτερα τῶν πηγῶν τῆς σλαβικῆς
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παράδοσης. Σέρβοι, Βούλγαροι ἀλλά καί ἄλλοι μουσικολόγοι
ἔχουν ξεκινήσει τήν ἔρευνα, ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰ. Ἀπό τό μεγάλο ὄγκο τῶν μελετῶν
πού ἀναφέρονται στό θέμα παραθέτουμε τίς σημαντικότερες βιβλιογραφικές ἀναφορές: D.
Ruvarac, «Moisije Petrović, mitropolit beogradski, O grčkom pevanju u srpskoj pravoslavnoj
crkvi», Spomenica srp. Kraljevske akad. nauka XXXIV (1905) 123· J. Živković, «crkveno pojanje »,
Bogosl. glasnik 4 (1903) 137 ‑149, 310 – 323, 386 – 398· J. Bogdanović, Cpncku cuon, 1893· R.
Jakobson, «The slavic response to byzantine poetry», Actes du XII congrès international des Études
Byzantines, t. I, Ochride 1961, 249 – 267· R. Palikarova – Verdeil, «La musicologie byzantine et les
documents slavons», Byzantinoslavica XI (1950) 82 – 89· D. Stefanović, «Two bilingual music
manuscripts from the fifteenth and sixteenth centuries», Actes du XIV congrès international des
Études Byzantines, Bucharest 6‑12/9/1971, t. III, (1976) 575 – 578· D. Stefanović, «The earliest dated
and notated document of serbian chant», R.T.I.E.B. 7 (1961) 187 – 274· D. Stefanović, «Byzantine
influences on the Slavic Chant», Proceedings of the XIIIth International congress of Byzantine Studies,
Oxford 1966, 141 – 147· D. Stefanović, «Pojanje stare srpske duhovne poezije», «Stihire Srbima
svetiteljima», «Počeci stihira u hilandarskim neumskim rukopisima», O Srbljaku (1970) 129 – 140,
457 – 69, 477 – 83· J. Milojković – Djurić, «Some aspects of the byzantine origin of the serbian
chant (After the neumatic manuscripts from the 18th century) Introduction», Byzantinoslavica XXIII
(1962) 45 – 51· J. Milojković ‑ Djurić, «On the serbian chant in the eightenth century after the
neumatic manuscripts from Chilandar», », Actes du XII congrès international des Études Byzantines,
t. II, Ochride 1961, 583 – 587. Γιά πλήρη βιβλιογραφία ἐπί τοῦ θέματος μέχρι καί τό 1965, βλ. A.
Jakovlević, «Addenda bibliographica: Bibliographie du chant ecclésiastique populaire orthodoxe
serbe », Byzantinoslavica XΧVI (1965) 476 – 484.
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ἐξηγητική δραστηριότητα. Μετέφερε στή Νέα σημειογραφία ἕνα πολύ
σημαντικό μέρος τοῦ Στιχηραρίου τοῦ Γερμανοῦ, ἕνα πολύ μεγάλο μέρος τοῦ
μαθηματαρίου τῶν μελουργῶν τοῦ ΙΖ΄ καί ΙΗ΄ αἰ. ἐνῶ ἐξήγησε καί πολλά
ἄλλα Παπαδικά μέλη, τά ὁποῖα εὑρίσκονταν ἐν χρήσει στό Ἅγιον Ὄρος τή
συγκεκριμένη ἐποχή. Λόγῳ τῆς ἔντονης ἐξηγητικῆς δραστηριότητάς του, ὁ
Νικηφόρος – Νικόλαος συγκαταλέχθηκε ἀνάμεσα στούς τέσσερις ἐξηγητές297
τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τόν ΙΘ΄ αἰ. Παράλληλα μέ τίς ἐξηγητικές
δραστηριότητες, ἐντοπίσαμε ἀξιόλογο μελουργικό ἔργο καθώς καί αὐτή τήν
ἐργασία προσαρμογῆς στό σλαβωνικό λειτουργικό κείμενο, μέ τήν ὁποία καί
θά ἀσχοληθοῦμε παρακάτω298.
Ἐκ προοιμίου πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι ἐργασίες προσαρμογῆς
ἑλληνικῶν μελωδιῶν στά σλαβωνικά ἔχουν ἐπισημανθεῖ κατά τά τέλη τοῦ
ΙΗ΄ αἰ., τόσο ἀπό Ἕλληνες ὅσο καί ἀπό Σλάβους, καί δηλώνουν τό
ἐνδιαφέρον τῶν τελευταίων γιά τή Βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική ἀλλά
καί τήν προσπάθεια κάλυψης τῶν μουσικῶν καί λειτουργικῶν ἀναγκῶν στό
σλαβικό χῶρο. Ἐπίσημη προσπάθεια προσαρμογῶν ἀποτελεῖ ἡ ἐργασία τοῦ
Πέτρου Λαμπαδαρίου τῆς ΜΧΕ, [εἰκόνα no 1] ὁ ὁποῖος «δι’ αἰτήσεως τοῦ
πανιερωτάτου Μητροπολίτου ἁγίου Μπόσνας κυροῦ Σεραφείμ» τόνισε «κατὰ
τὸ τοῦ παλαιοῦ ἀναστασιματαρίου ὕφος» τά στιχηρά ἀναστάσιμα «εἰς τὴν
σλοβανικὴν διάλεκτον»299.
Ἐπίσης, στή μονή Χιλανδαρίου ἔχουν ἐπισημανθεῖ δύο χειρόγραφα
πού γράφτηκαν πρός τό τέλος τοῦ ΙΗ΄ αἰ. καί περιέχουν προσαρμοσμένα
μέλη στά σλαβωνικά. Τό πρῶτο χειρόγραφο εἶναι ὁ κώδικας Χιλαν. 581,
στιχηράριον γραμμένο ἀπό τόν Κυπριανό μοναχό μέ χρονολογία 1774.
Σύμφωνα μέ τό βιβλιογραφικό σημείωμα300 [εἰκόνα no 2] (σέ νεο – ἑλληνική

Οἱ ἄλλοι τρεῖς ἐξηγητές κατά τόν ΙΘ΄ αἰ. εἶναι ὁ Ματθαῖος Βατοπαιδηνός, ὁ Ἰωάσαφ
Διονυσιάτης καί ὁ Ἰωάσαφ Παντοκρατορηνός.
298 Ἀπό τή θέση αὐτή ὀφείλω νά εὐχαριστήσω τό ASBMH γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔκανε νά μέ
συμπεριλάβει στό πρόγραμμα ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου. Ἐπίσης, ὀφείλω νά εὐχαριστήσω τίς
Ἱερές Μονές Δοχειαρίου, Βατοπαιδίου καί Χιλανδαρίου γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού ἐπέδειξαν
στό πρόσωπό μου καί ἐπέτρεψαν νά φωτογραφήσω τό ἀναγκαῖο γιά τή μελέτη μου ὑλικό·
ὀφείλω νά εὐχαριστήσω, ἐπίσης, τόν Predrag Matejić, διευθυντή τοῦ Hilandar Research
Library στό Ohio State University γιά τήν εὐγενῆ προσφορά τῶν φωτο ‑ ἀντιγράφων τῶν
σλαβωνικῶν Χιλανδαρινῶν κωδίκων ἀπό τά microfilms τοῦ ἀρχείου τῆς βιβλιοθήκης.
299 Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τό ἐπίτιτλο σημείωμα τοῦ κώδικα τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου,
τμήμα τοῦ ὁποίου βρίσκεται στό Πανεπιστήμιο τοῦ Yale, Πρβλ ἄρθρο τῶν D. Stefanović – M.
Velimirović, «Peter Lampadarios and Metropolitan Serafim of Bosnia», Studies in Eastern Chant 1
(1966) 67 – 88, ὅπου γίνεται διεξοδική μελέτη τοῦ ἐντοπισθέντος χφ. Ἐδῶ
ἐπαναδημοσιεύουμε τό φ. 1r, ἀπό τήν προαναφερθεῖσα μελέτη τῶν D. Stefanović – M.
Velimirović.
300 Εὑρίσκεται στό φ. 302v.
297
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ἐλεύθερη μετάφραση301) Αὐτό τό βιβλίο Στιχηράριον μεταφράστηκε ἀπό τό
ἑλληνικό στιχηράριο μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς πανάγνου Θεομήτορος μέ
πολύ κόπο καί ἐπιμέλεια τοῦ Κυπριανοῦ Μοναχοῦ τῆς ἁγίας Χιλανδαρινῆς
ἀδελφότητας ἔγραψε αὐτό [τό βιβλίο] στήν ἴδια ἀδελφότητα καί ὁλοκλήρωσε τό
ἔτος 1774, τό μῆνα Δεκέμβριο, τήν 9η ἡμέρα. Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα. Τό
δεύτερο χειρόγραφο εἶναι ὁ κώδ. Χιλαν. 309, ἀνθολογία τοῦ στιχηραρίου
γραμμένη ἀπό τό Μακάριο ἱερομόναχο Χιλανδαρινό302 μέ χρονολογία 1786:
Μήν Ἰούλιος, ὅπως προκύπτει ἀπό τό βιβλιογραφικό σημείωμα τοῦ φ. 1r. Ἡ
ἐργασία προσαρμογῆς δηλώνεται στό ἑλληνικό σημείωμα τοῦ φ. 49r, ὅπου
ἀναφέρεται ὅτι Αὐτὴ ἡ ψαλτικοὶ ἐκράζατ[..] ἀνθωλογία τοῦ στιχηραρί(ο)υ,
ὤμως ἐσινθέσθηκοι ἀπὸ τὰ βηβλήα τὰ ρομάνηκα εἰς βολγάρικα καὶ μὲ πολ(ο)ὺς
κώπους εἰς [....] κοίσματα καὶ θέσις, ἔχοντα πωλὰ δήσκωλα καὶ παραξίτημα.
Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Νικολάου γιά τίς προσαρμογές ἐκδηλώθηκε
σταδιακά. Μία πρώιμη προσέγγιση ἐπισημαίνεται τόν Αὔγουστο τοῦ 1822,
στό Δοχειαρίτικο κώδικα 341, φ. 234r – v, [εἰκόνα no 3] ὅπου ὁ Νικόλαος
καταγράφει στήν ἐξηγητική σημειογραφία τή «Φήμη τοῦ Ἀρχιερέως» Τὸν
Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν στά σλαβωνικά, μετά ἀπό τό προπορευόμενο
ἑλληνικό κείμενο: τὸ αὐτό Σέρβικον, ἦχος Βαρύς, Βλάντικου ι Αρχιερέα.
Στόν ἴδιο κώδικα καί στό τελευταῖο μέρος αὐτοῦ ὅπου καταχωρήθηκαν
τά καλοφωνικά μαθήματα τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὁ Νικόλαος κατέγραψε, μεταξύ τῶν
φφ. 383r – 384v, τό μάθημα τοῦ Μπαλασίου ἱερέως Χριστὸς γεννᾶται
δοξάσατε καί ἐπάνω ἀπό τό ἑλληνικό κείμενο πρόσθεσε τό σλαβωνικό
κείμενο, προσαρμοσμένο στή μελωδία τοῦ μαθήματος. [εἰκόνα no 4].
Αὐτή ἡ πρώτη προσπάθεια δείχνει ὅτι τήν ἐποχή πού γράφτηκε ὁ
κώδικας, τό 1822 (ὁ ὁποῖος νά σημειωθεῖ ὅτι εἶναι γραμμένος στήν ἐξηγητική
σημειογραφία), ὑπῆρχε ἀνάγκη καταγραφῆς καί προσαρμογῆς τῶν
μελωδιῶν στά σλαβωνικά.
Κατά τήν τελευταία σημειογραφική περίοδο, ἀπό τό 1814 κ. ἑ., ἡ
ἀλλαγή τῆς γραφῆς δημιούργησε ἐκ νέου τήν ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν
ἐξηγημένων στή νέα σημειογραφία μελωδιῶν, προσαρμοσμένων στό
σλαβωνικό λειτουργικό κείμενο. Δώδεκα χρόνια ἀργότερα ἀπό τή συγγραφή
τῆς Ἀνθολογίας Δοχ. 341, ὁ Νικηφόρος – Νικόλαος παρέδωσε στή Μονή
Χιλανδαρίου μιά ἀνθολογία στιχηραρίου τοῦ Γερμανοῦ, ἐξηγημένη καί
γραμμένη ἀπό τόν ἴδιο. Σύμφωνα μέ τό βιβλιογραφικό σημείωμα τοῦ

Τό πρωτότυπο σλαβωνικό κείμενο τοῦ σημειώματος, βλ. στό A. Jakovlević, «Inventar
muzićkih rukopisa Hilandara», Hilandarski Zbornik 4 (1978) 199 – 200 (στό ἑξῆς Jakovlević,
Inventar). Πρβλ καί D. Stefanović, « An additional checklist of Hilandar Slavonic music
manuscripts», Hilandarski Zbornik 7 (1989) 167, (στό ἑξῆς Stefanović, Checklist).
302 Jakovlević, Inventar, σ. 199· Stefanović, Checklist, σ. 164.
301
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κώδικα303 [εἰκόνα no 5] Αὐτή ἡ ἀνθολογία μεταφράσθηκε ἀπό τά ἑλληνικά στά
σλαβωνικά ἀπό τό διδάσκαλο Νικηφόρο ἱερομόναχο μέ δαπάνη τῆς Μονῆς ἐν
ἔτει 1834, Ἀπριλίου 14. Πρόκειται γιά τόν Χιλανδαρινό κώδικα 580, ἀνθολογία
στιχηραρίου τοῦ Γερμανοῦ, πού περιεῖχε τήν ἐξήγηση στή Νέα Σημειογραφία
τῆς σλαβωνικῆς προσαρμογῆς δοξαστικῶν ἀπό τό στιχηράριο τοῦ Γερμανοῦ
[εἰκόνα no 5α]. Περιεῖχε σύν τοῖς ἄλλοις τά ἰδιόμελα τῶν ἑορτῶν πρός τιμήν
σλάβων ἁγίων, σέ ἀργό στιχηραρικό μέλος καί τά δογματικά θεοτοκία304.
Μέσα στό πλαίσιο τῆς κάλυψης τῶν μουσικῶν καί λειτουργικῶν
ἀναγκῶν κατά τήν περίοδο τῆς νέας σημειογραφίας, πρέπει νά ἐρμηνευθεῖ
καί τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλαν οἱ Χιλανδαρινοί πατέρες στό
Νικηφόρο Δοχειαρίτη [εἰκόνα no 6], στίς 22 Αὐγούστου τοῦ 1834, στίς Καρυές
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ὁλίγον τι δυσανάγνωστη μέ ἀρκετά ὀρθογραφικά λάθη, ὑπογράφηκε
ἀπό τούς ἐπιτρόπους τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου καί τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἠσαΐα.
Μεταφέρω ἐδῶ ἐν περιλήψει τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς: ὁ προηγούμενος
Εὐθύμιος καί ὁ μοναχός Διονύσιος πληροφόρησαν τή Μονή γιά τίς
συνομιλίες πού πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ ἱερομονάχου
Νικηφόρου γιά λογαριασμό τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου. Ὁ Νικηφόρος καλεῖται
ἐπισήμως νά γράψει «εἰς βουλγάρικα ἀνοιξαντάρια, μακάριος ἀνήρ,
πολυελέους καὶ κεκραγάρια μεγάλα καὶ εἱρμούς <...> καί πασαπνοάρια καί
δοξολογίας»305. Ἡ ἀμοιβή ὁρίζεται στά ἑξακόσια γρόσια. Ἐπιπλέον, ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Ἠσαΐας ζητεῖ ἀπό τό Νικηφόρο νά μή φεισθεῖ κόπου, ἀλλά νά
γράψει ὅσα τετράδια χρειαστοῦν γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία καί γιά τά
ὁποῖα θά πληρωθεῖ. Τέλος, ὁ Νικηφόρος καλεῖται νά μεταβεῖ στό μοναστήρι
ἀφοῦ εἰδοποιήσει γιά τό χρόνο τῆς μετάβασής του σ’ αὐτό.

Τό κείμενο τοῦ σημειώματος στά σλαβωνικά: С∙а а†нтолог∙а пребедена шЈ гречески на
слав‑нски шЈ даскала Н∙киôора Іеромонаха, сосϊ трошокϊ монастирски блэто 1834: април¶а,
14, Χιλαν. 580, φ. IIv, πρβλ καί Jakovlević, Inventar, σ. 200.
304 Περιέχονται οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τῆς Ρίλας (19 Ὀκτωβρίου), Ἀρσενίου
Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας (28 Ὀκτωβρίου), κράλη Μιλούτιν (30 Ὀκτωβρίου), κράλη Στεφάνου
τοῦ Ντέτσανι (11 Νοεμβρίου), Ἁγ. Σάββα (14 Ἰανουαρίου), ὁσίου Συμεών τοῦ Μυροβλήτου (13
Φεβρουαρίου), Ἁγ. Λαζάρου πρίγκιπα (15 Ἰουνίου). Ἐξαιτίας τοῦ εἰδικοῦ περιεχομένου του,
τό στιχηράριο Χιλαν. 580 μελετήθηκε σέ συσχετισμό μέ τούς χιλανδαρινούς κώδ. 311, 312, 558
καί 559 ἀπό σέρβους μουσικολόγους, βλ. D. Petrović, «Hymns in Musical Manuscripts and
modern edition in honour of Serbian saints», Studies in Eastern Chant 4 (1979) 134 – 139 [στό ἑξῆς
Petrović, Hymns] καί D. Stefanović, «Stihire u čast srpskih svetitela u hilandarskim neumskim
rukopisima», Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa, 403 – 418. Ἡ περίληψη τοῦ
ἄρθρου στά ἀγγλικά στήν ἴδια ἔκδοση μέ τίτλο: «Hymns in honour of serbian saints preserved
in the Chilandari neumatic manuscripts», σ. 418.
305 Κώδικας ἐπιστολῶν τῆς μονῆς Δοχειαρίου ὑπ’ ἀρ. ΚΔ΄, ἀρ. ἐπιστ. 52/22 – 8 – 1834, στίχ. 12 –
15.
303
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Ὁ Νικηφόρος μετέβη ὄντως στό Χιλανδάρι, ὅπου στή συνέχεια
κείρεται μεγαλόσχημος μοναχός καί μετονομάζεται σέ Νικόλαος, ὄνομα μέ
τό ὁποῖο παραμένει γνωστός ἀπό τότε στόν Ἁγιορειτικό χῶρο μέχρι καί
σήμερα. Κατά τή διάρκεια τῆς ἰδιότητάς του ὡς Χιλανδαρινοῦ306, ὁ Νικόλαος
πλέον ἐργάσθηκε μέ ἐπιμονή καί μεγάλο ζῆλο στόν τομέα τῶν σλαβωνικῶν
προσαρμογῶν.
Ἔχουν ἐπισημανθεῖ μέχρι στιγμῆς τρεῖς κώδικες στή σλαβωνική
ἐκκλησιαστική γλῶσσα πού περιέχουν τήν ἐργασία τοῦ Νικολάου. Ὁ Χιλαν.
54 (973) [εἰκόνα no 7] εἶναι Βιβλίον καλούμενον μαθηματάριον·
μετεφράσθησαν δὲ μερικὰ μαθήματα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ εἰς τὰ βουλγάρικα307
παρά τινος καὶ ἐγράφησαν εἰς αὐτό. Περιέχει τριάντα μαθήματα μελουργῶν
τοῦ ΙΖ΄ καί ΙΗ΄ αἰῶνα γιά τίς δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές, τίς ἑορτές
τῶν ἑορταζομένων ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, γιά τό Τριώδιο καί τό
Πεντηκοστάριο. Ὁ κώδικας αυτός περιέχει καί ἕνα ἐνδιαφέρον
βιβλιογραφικό σημείωμα στό τέλος [εἰκόνα no 8], στό φ. 305v: Τὸ παρὸν
μαθηματάριον ὡσαύτως καὶ τὸ δοξαστικάριον τοῦ ἐκ τοῦ Νέων Πατρῶν, τὸ
στιχηράριον καὶ ἄλλα ἅτινα εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Χιλανδαρίου φαίνονται,
[εἰκόνα no 8α] δηλαδὴ ἀνοιξαντάρια, κεκραγάρια, πολυέλεοι, χερουβικά,
κοινωνικά, δοξολογίαι καὶ ὅ, τι ἄλλα μετεγλωτίσθησαν ἐκ τῆς ἑλληνικῆς
διαλέκτου εἰς τὴν τῶν Βουλγάρων παρὰ Νικολάου ἱερομονάχου ἁγιορείτου καὶ
οἱ ταῦτα ψάλλοντες εὔχεσθε ὑπὲρ αὐτοῦ, ᾳωλζ΄ (1837) μηνὶ Ἰουνίου ιβ΄.
Βλέπουμε ὅτι στό βιβλιογραφικό σημείωμα ἀναφέρεται ἡ ταυτότητα τοῦ
προσώπου πού ἐπετέλεσε τήν ἐργασία τῶν προσαρμογῶν, ἡ ἡμερομηνία
ὁλοκλήρωσής της (12 Ἰουνίου 1837) καί τό τί περιλαμβάνει αὐτή ἡ εργασία308.
Ὁ δεύτερος κώδικας εἶναι ὁ Χιλαν. 163 (1038) [εἰκόνα no 9] Ἀνθολογία.
Τόμος δεύτερος, ἡ ὁποία περιέχουσα ἅπασαν τὴν ἱερὰν Ἀκολουθεῖαν τῆς
Παρέμεινε ὡς Χιλανδαρινός ἐπί τριετία, μέχρι τό τέλος τοῦ 1837.
Εἴδαμε παραπάνω ὅτι κάποια ἀναφορά στήν ἐθνική πλευρά τῆς σλαβωνικῆς λειτουργικῆς
γλώσσας ἀπαντᾶται στόν κώδ. Δοχ. 341, φ. 383r, ὅπου ὁ Νικόλαος χαρακτηρίζει τό μέλος
σέρβικον. Ἡ διαφοροποίηση τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἀπό σέρβικον σέ βουλγάρικον στήν
ἐπιστολή στό βιβλιογραφικό σημείωμα τοῦ Χιλαν. 54 (973) ὀφείλεται στόν ἀρνητικό
συσχετισμό τῶν δυνάμεων μεταξύ Σέρβων καί Βουλγάρων μοναχῶν μέσα στή Μονή
Χιλιανδαρίου. Πρβλ. Dan. Petrović, «Knjige za pojce u hilandarskoj rukopisnoj zvirci», Osam
vekova Hilandara, σσ. 423 – 424 [στό ἑξῆς Petrović, Knjige], (ἐρείδεται στίς πληροφορίες πού
προέρχονται ἀπό τό Savas Hilandaran, Istorija manastira hilandara, priredio Tomislav Jovanović,
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd 1997· βλ. καί Vesna (Sara) Peno, Iz hilandarske pojacke rizniče
Vikentije hilandaran, Art print, Novisad 2003, σσ. 33, 209, ὑπσ. 136 [στό ἑξῆς Peno, Vikentije], ὅπου
ἀναφέρεται σέ κυριαρχία τῶν Βουλγάρων στή Μονή Χιλιανδαρίου κατά τόν ΙΘ΄ αἰ. Πρβλ καί
Ćok. Slijenčević, Hilandarsko pitanj i XIX i početkom veka, Keln 1979 καί Radmila Radić, Hilandar i
državnoj politici kraljevine Srbije i Jugoslavije 1896 – 1970, Beograd 1998.
308 Γιά τόν κώδικα Χιλαν. 54 (973) πρβλ καί Jakovlević, Inventar, σ. 200.
306
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Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ θείου Χρυσοστόμου. Ἡ Ἀνθολογία309
αὐτή δέν περιέχει κάποιο βιβλιογραφικό σημείωμα (ἡ ταύτιση ἔγινε μέ βάση
τή γραφή ‑ γραφέας ὁ Νικόλαος) καί ἐντάσσεται χρονικά στή «χιλανδαρινή»
περίοδο τοῦ Νικολάου 1834 – 1837.
Ὁ τρίτος κώδικας εἶναι ὁ Χιλαν. 785, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἀναστασιματάριο.
Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τῶν καταλόγων τοῦ A. Jakovlević καί τοῦ D.
Stefanović 310, ὁ κώδικας περιλαμβάνει στό τέλος δύο fragmenta μέ τόν κωδικό
ἀριθμό 785/ II‑III, γραμμένα ἀπό διαφορετικό γραφέα ἀπό αὐτόν τοῦ κυρίως
κώδικα, μέ τή σλαβωνική προσαρμογή τοῦ πολυελέου Δοῦλοι Κύριον σέ ἦχο
πλ. Δ΄, μέλος Νικολάου Δοχειαρίτου. Τά fragmenta, μέ χρονολογία 1884,
ἐπιγράφονται ἀπό τό γραφέα τους (πιθανόν Χιλανδαρινό μοναχό) «Μικρή
ψαλτική».
Ἄν συνδυάσουμε τίς πληροφορίες ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ 1834, τήν
ἀναλυτική καταλογογράφιση τῶν κωδίκων καί τά σημειώματά τους,
μποροῦμε νά προβοῦμε στίς παρακάτω ἐπισημάνσεις: α) τό περιεχόμενο τῆς
ἐπιστολῆς, ὅσον ἀφορᾶ τά προσαρμοσθέντα μέλη, συμφωνεῖ μέ τό
περιεχόμενο τοῦ βιβλιογραφικοῦ σημειώματος τοῦ κώδικα Χιλαν. 54 (973)· β)
τό σημείωμα μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Νικόλαος ἐπιτέλεσε κάποιες ἐπιπλέον
ἐργασίες προσαρμογῆς, πέρα ἀπό τό πρῶτο συμφωνητικό, οἱ ὁποῖες
ὑπερβαίνουν τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς· γ) στό σημείωμα καταγράφεται
ἡ σταδιακή ἐπιτέλεση τῆς ἐργασίας προσαρμογῶν. Ἡ παρουσία τοῦ
Νικολάου στή μονή, ἡ ἐγγραφή του στό Χιλανδαρινό μοναχολόγιο καί οἱ
λειτουργικές ἀνάγκες αὐτές καθ’ ἑαυτές τῆς Μονῆς καί τῶν σλαβοφώνων
μοναχῶν ἐν γένει θά ἀποτέλεσαν ἰσχυρά κίνητρα γιά τή διεύρυνση τῆς
ἐργασίας. Οἱ ἐργασίες, πού σύμφωνα μέ τήν ἐκτίμηση τοῦ Νικολάου
κρίθηκαν ὅτι κατέχουν μεγάλη σημασία ἤ ἀνταποκρίνονται στά αἰτήματα
τῶν Χιλανδαρινῶν, ἀναφέρονται ἀναλυτικά στό βιβλιογραφικό σημείωμα
τοῦ κώδικα Χιλαν. 54 (973), ἐνῶ, ὅσα ἥσσονος σημασίας μέλη προέκυψαν
κατά τήν πρόοδο τῆς ἐργασίας, ὑπονοοῦνται προφανῶς ὑπό τήν ἔκφραση «ὅ,
τι ἄλλα» τοῦ σημειώματος. Τά μέλη αὐτά ἐντοπίστηκαν κατά τήν ἀναλυτική
καταλογογράφηση τῶν κωδίκων.
Ἀξιοποιῶντας τίς πληροφορίες πού προέρχονται ἀπό τήν ἐπιστολή, τά
σημειώματα καί τούς λοιπούς εὑρεθέντες κώδικες, μποροῦμε νά
καταρτίσουμε σέ γενικές γραμμές τό corpus τῶν προσαρμοσθέντων μελῶν:

309
310

Γιά τόν κώδικα Χιλαν. 163 (1038) πρβλ καί Jakovlević, Inventar, σ. 203.
Πρβλ. Jakovlević, Inventar, σ. 208 – 209· Stefanović, Checklist, σ. 172.
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Συγκεντρωτικό Corpus τῶν σλαβωνικῶν μελῶν311
Μέλη ἀναφερόμενα στά σημειώματα
1. Ἀνοιξαντάρια
2. Μακάριος Ἀνήρ
3. Κεκραγάρια μεγάλα
4. Πολυέλεοι
5. Πασαπνοάρια
6. Δοξολογίες
7. Μαθηματάριον
8. Δοξαστικάριον Νέων Πατρῶν
9. Στιχηράριον
10. Χερουβικά
11. Κοινωνικά
12. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου
13. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
14. Εἱρμοί τῆς Θ΄ ὠδῆς
15. Στιχηρά διάφορα
16. Μαθήματα: Τὸν Δεσπότην, Ἄνωθεν,
Περίζωσαι

Προέλευση ἀναφορᾶς
Ε, ΒΣ Χιλαν. 54
Ε, ΒΣ Χιλαν. 54
Ε, ΒΣ Χιλαν. 54
Ε, ΒΣ Χιλαν. 54
Ε
Ε, ΒΣ, Χιλαν. 54
ΕΣ Χιλαν. 54, ΒΣ Χιλαν. 54
ΒΣ Χιλαν. 54
ΒΣ Χιλαν. 54
ΒΣ Χιλαν. 54
ΒΣ Χιλαν. 54
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ

Ἀπό τά μέλη τοῦ πίνακα:
1) ἔχουν ἐντοπισθεῖ: α. χερουβικά, κοινωνικά, ἡ Λειτουργία τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, εἱρμοί,
στιχηρά διάφορα, τά μαθήματα Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα, Ἄνωθεν οἱ
Προφῆται καί Περίζωσαι τὴν ρομφαῖαν Σου312· β. Μαθηματάριον τῶν
δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν καί ἑορτῶν ἑορταζομένων ἁγίων, τοῦ

Στόν πίνακα τά μέλη καταγράφονται μέ τή σειρά πού ἀναφέρονται στό σημείωμα τοῦ
Χιλαν. 54 (973). Ὁ ὑπομνηματισμός τῶν συντομογραφιῶν εἶναι: Ε = Ἐπιστολή 1834, ΒΣ Χιλαν.
54 = Βιβλιογραφικό σημείωμα Χιλαν. 54 (973), ΕΣ Χιλαν. 54 = Ἐπίτιτλο Σημείωμα Χιλαν. 54
(973), Π(ληροφορίες) Κ(ωδίκων) = ἡ ἔκφραση «ὅ, τι ἄλλα» πού ὑπάρχει στό βιβλιογραφικό
σημείωμα τοῦ κώδ. Χιλαν. 54 (973).
312
Ὅλα τά παραπάνω βρίσκονται μέσα στήν προαναφερθεῖσα Ἀνθολογία Χιλαν. 163 (1038).
311
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Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου313· γ. Στιχηράριον τοῦ Γερμανοῦ Νέων
Πατρῶν314.
2) δέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ: α. τά ἀνοιξαντάρια, τό Μακάριος Ἀνήρ, τά
μεγάλα κεκραγάρια, οἱ πολυέλεοι, τά πασαπνοάρια καί οἱ δοξολογίες. Αὐτά
τά μέλη πρέπει νά βρίσκονταν σ’ ἕναν ἄλλο κώδικα πού δέν ἔχει μέχρι
στιγμῆς ἐντοπισθεῖ. Οἱ ἐνδείξεις ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα ὁδηγοῦν στόν
πρῶτο τόμο τῆς σλαβωνικῆς ἀνθολογίας315· β. Δοξαστικάριον τοῦ Γερμανοῦ
Νέων Πατρῶν316.
Μελετῶντας τά σημειώματα τοῦ μαθηματαρίου Χιλαν. 54 (973) καί τῆς
σλαβωνικῆς ἀνθολογίας στιχηραρίου Χιλαν. 580 εἶναι δυνατόν νά
δημιουργηθεῖ μία σύγχυση σχετικά μέ τό ποιά ἐργασία ἀκριβῶς ἐπιτέλεσε ὁ
Νικόλαος. Ὁ ἴδιος θέλοντας νά προσδιορίσει τήν ἐπιτελεσθεῖσα ἐργασία
χρησιμοποίησε τρεῖς φράσεις πού θά μποροῦσαν νά ἔχουν τό ἴδιο νόημα: “
Αὐτή ἡ ἀνθολογία μεταφράσθηκε ἀπό τά ἑλληνικά στά σλαβωνικά ἀπό τό
διδάσκαλο Νικηφόρο ἱερομόναχο...’’317, ‘‘... μετεφράσθησαν δὲ μερικὰ
μαθήματα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ εἰς τὰ βουλγάρικα παρά τινος...”318 καί “...
μετεγλωτίσθησαν ἐκ τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου εἰς τὴν τῶν Βουλγάρων...”319.
Ἦταν μουσική προσαρμογή ἤδη μεταφρασμένων στά σλαβωνικά κειμένων ἤ
ἦταν μετάφραση τῶν κειμένων ἀπό τά ἑλληνικά στά σλαβωνικά καί κατόπιν
μουσική προσαρμογή τους;
313

Εἶναι ὁ προαναφερθείς κώδικας Χιλαν. 54 (973).
Εἶναι ὁ Χιλαν. 580 καί περιλαμβάνει στιχηρά ἰδιόμελα καί δοξαστικά.
315
Ἔχει ἐντοπισθεῖ ὁ δεύτερος τόμος, ὁ Χιλαν. 163 (1038), σύμφωνα μέ τό εἰσαγωγικό
σημείωμα τοῦ κώδικα. Ἄλλη ἰσχυρή ἔνδειξη γιά τήν ὕπαρξη δίτομης σλαβωνικῆς
Ἀνθολογίας ἀποτελεῖ ἐπίσης, ἡ σλαβωνική προσαρμογή τῆς σύνθεσης τοῦ Νικολάου Δοῦλοι,
Κύριον σέ ἦχο πλάγιο τοῦ Δ΄ πού καταχωρήθηκε, ὅπως εἴδαμε, στόν κώδ. Χιλαν. 785
(fragmenta II – III) τοῦ 1884, πρβλ. Stefanović, Checklist, σσ. 172 – 173. Ἡ σύνθεση αὐτή θά
ἔπρεπε νά βρισκόταν σ’ αὐτόν τόν Α΄ τόμο τῆς Ἀνθολογίας, στόν οἰκεῖο τόπο μαζί μέ τούς
ἄλλους πολυελέους.
316
Δέν ἔχει ἐντοπιστεῖ μέχρι στιγμῆς κάποιο σλαβωνικό δοξαστάριο σέ ἀντίθεση μέ τό
γεγονός ὅτι ἕνα ἑλληνικό δοξαστάριο τοῦ Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, γραμμένο ἀπό τό χέρι
τοῦ Νικολάου καί προορισμένο νά τό χρησιμοποιοῦν σλαβόφωνοι, βρέθηκε στή μονή
Βατοπαιδίου. Πρόκειται γιά τόν κώδικα Βατ. 1359. Χαρακτηριστικό τοῦ δοξασταρίου εἶναι ἡ
σχεδόν σέ κάθε τίτλο δοξαστικοῦ χρήση τῆς λέξης Σλάβα πού σημαίνει Δόξα (ἡ ἀρχή τῆς
μικρᾶς δοξολογίας Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι). Στήν ἀρχή μάλιστα τοῦ κώδικα
ὑπάρχει πίνακας περιεχομένων στά σλαβωνικά, ἀπό ἄλλο γραφέα [εἰκόνα no 10]. Τό ὅτι δέν
ἐντοπίστηκε σλαβωνικό δοξαστάριο ἀλλά ἑλληνικό μέ τίς προαναφερθεῖσες ἰδιομορφίες μᾶς
δημιουργοῦν τήν ὑπόνοια ὅτι ὁ Νικόλαος ἀναφέρεται σ’ αὐτόν στό σημείωμα τοῦ
μαθηματαρίου.
317 Χιλαν. 580, φ. IIv.
318 Χιλαν. 54 (973), φ. 1r.
319 Χιλαν. 54 (973), φ. 305v.
314
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Οἱ λέξεις “μετεφράσθησαν” καί “μετεγλωτίσθησαν” ὁδηγοῦν ἐκ
πρώτης ὄψεως στήν ἄποψη ὅτι τό ἑλληνικό λειτουργικό κείμενο
μεταφράστηκε στά σλαβωνικά, θέτοντας σέ δεύτερο ἐπίπεδο τήν
προσαρμογή τῆς μουσικῆς στή μετάφραση. Τά πράγματα θά παρέμεναν
πράγματι συγκεχυμένα, ἄν δέν ὑπῆρχε μία σημείωση τοῦ Νικολάου ἐντός
τοῦ κώδικα Χιλαν. 54 (973), φ. 197v [εἰκόνα no 11] πού ἀναφέρεται στό
μάθημα τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου πρός τιμήν τοῦ Προφήτου Ἠλιού Ἱλάσθητί
μοι Σωτὴρ σέ ἦχο πλάγιο τοῦ Δ΄. Ἐκεῖ, ὁ Νικόλαος ἀπευθυνόμενος στούς
σλάβους παραλῆπτες τοῦ κώδικα παραδέχεται τήν ἀδυναμία του νά εὕρει
στά σλαβωνικά τό κείμενο τοῦ μαθήματος καί γιά τό λόγο αὐτό ζητᾶ τήν
ἐπιείκειά τους, καθότι ἡ ἐνέργειά του νά καταχωρήσει τό κανονικό ἑλληνικό
κείμενο δέν ἦταν σκόπιμη: Ἐπειδὴ καὶ δὲν τὸ ἤβραμε αὐτὸ τὸ τροπάριον εἰς
τὸ Βουλγάρικον, τὸ βάμεν (sic) ἑλληνικὸν καὶ μὴ μᾶς κατακρίνετε περὶ τοῦτο.
Ἄν ὁ Νικόλαος ἦταν ταυτόχρονα καί ὁ μεταφραστής τῶν κειμένων, τότε δέν
ἐξηγεῖται ἡ ὕπαρξη τοῦ παραπάνω σημειώματος. Ἄν ὁ Νικόλαος μπόρεσε νά
μεταφράσει ἕνα ὁλόκληρο μαθηματάριο δέν ἐξηγεῖται ἡ ἀδυναμία
μετάφρασης τοῦ συγκεκριμένου μαθήματος. Ἑπομένως, ὁ Νικόλαος δέν
ἦταν ὁ μεταφραστής τῶν κειμένων320, ἀλλά μόνο ὁ μουσικός προσαρμοστής
τους στήν Νέα Σημειογραφία.
Ποιά εἶναι, ὡστόσο, ἡ ὑποκρυπτόμενη ἔννοια τῶν λέξεων
“μετεφράσθησαν” καί “μετεγλωτίσθησαν” καί πῶς συνδυάζεται μέ τήν
ἐργασία τῶν προσαρμογῶν; Οἱ λέξεις αὐτές ἐκφράζουν, ἐκ πρώτης ὄψεως
τήν ἐργασία τῆς προσαρμογῆς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς στό σλαβωνικό
κείμενο. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ἡ μουσική μιᾶς ἑλληνικῆς σύνθεσης
προσαρμόζεται σέ ἕνα ξενόγλωσσο κείμενο, ἤτοι μεταγλωτίζεται, ἀποκτᾶ
νέο γλωσσικό ὑπόβαθρο. Δευτερογενῶς, ὅμως, ἐκφράζουν τήν προσπάθεια
τοῦ Νικολάου νά προσαρμόσει τή μελωδία τοῦ ἑλληνικοῦ λειτουργικοῦ
κειμένου στό ἀντίστοιχο σλαβωνικό, μέ ὅλες τίς δυσκολίες πού περικλείει
μιά τέτοια ἐργασία. Οἱ δυσκολίες ὀφείλονται στίς συντακτικές διαφορές
μεταξύ τῶν δύο γλωσσῶν, τό διαφορετικό ἀριθμό σλαβωνικῶν λέξεων πού
ἀντιστοιχοῦν σέ μία φράση τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου καί, τέλος, τό
Τό σημείωμα τοῦ κώδ. Χιλαν. 54 (973) ἀποκαλύπτει ἕνα ἐπιπλέον σημαντικό στοιχεῖο
σχετικά μέ τήν ἐργασία: εἶχε προηγηθεῖ ἔρευνα ἐντοπισμοῦ τῶν σλαβωνικῶν λειτουργικῶν
κειμένων πρίν ὁ Νικόλαος προσαρμόσει τή μουσική στό κείμενο. Εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό τόν
ΙΖ΄ αἰ. ὑπῆρχαν ἔντυπα σλαβωνικά λειτουργικά βιβλία, ὅπως Παρακλητική, Μηναῖα,
Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Ὡρολόγιο, Λειτουργικόν κ. ἄ. Πρβλ. Sluzhebnik, Moskva 1646·
Sluzhebnik, Kiev 1736· Pendikostarion, Moskva 1815 (αὐτοψία καί τῶν τριῶν λειτουργικῶν
βιβλίων). Ἐπίσης, εἶχαν προηγηθεῖ καί ἄλλες προσπάθειες προσαρμογῶν, ἔστω καί στήν
παλαιά σημειογραφία. Ἑπομένως, δέν ὑπῆρχε ζήτημα μετάφρασης τῶν κειμένων τήν ἐποχή
πού ὁ Νικόλαος ἀνέλαβε τήν ἐργασία τῶν προσαρμογῶν.
320
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διαφορετικό ἀριθμό συλλαβῶν πού περιλαμβάνει μία λέξη κατ’ ἀντιστοιχία.
Οἱ διαφορές γίνονται πιό ὁρατές ὅταν προσπαθήσει κάποιος νά προσαρμόσει
κατ’ ἀντιστοιχία κείμενο καί λέξεις μιᾶς γλώσσας, τῆς σλαβωνικῆς ἐν
προκειμένω, στή μουσική πού δημιουργήθηκε γιά ἄλλο γλωσσικό ὑπόβαθρο.
Ἡ λεπτότερη ἔννοια, λοιπόν, τῶν λέξεων μεταγλώτιση καί μετάφραση πού
δίνει ὁ Νικόλαος εἶναι ἡ κατά περίπτωση διασκευή τοῦ πρωτότυπου μουσικοῦ
μέλους, ἔτσι ὥστε νά ἐπιτύχει τήν ἁρμονικότερη προσαρμογή τῆς μουσικῆς,
νά μήν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν πρωτότυπη μελωδία, δεδομένης τῆς
ἀναγραφῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ συνθέτη καί, τέλος, νά ἀποδώσει τό ἀκριβές
νόημα τοῦ σλαβωνικοῦ κειμένου.
Παραθέτουμε δύο παραδείγματα πού ἀποδεικνύουν τά παραπάνω
λεχθέντα καί φανερώνουν τόν τρόπο τῆς ἐργασίας:
1)Τρισάγιον Ἅγιος ὁ Θεός, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος Β΄.
[εἰκόνα no 12]
1.α: Παράθεση τῶν δύο κειμένων καί παραλληλισμός τους.
Ἑλληνικό κείμενο
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Σλαβωνικό κείμενο
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас
Παραλληλισμός κειμένων
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός,
ἅγιος ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас
1.β: Ἐπισήμανση μελικῶν διαφορῶν321.
Στίς λέξεις «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός»322· σλαβωνικό: Святый Боже,
Святый Крепкий.
Σέ ὅλα τά παραδείγματα ἐπισημαίνονται οἱ σημαντικές καί ἐξόφθαλμες διαφοροποιήσεις
μεταξύ τῶν δύο κειμένων.
322 Τά συγκρινόμενα ἀποσπάσματα τῶν μουσικῶν κειμένων προέρχονται, γιά μέν τίς
προσαρμογές τοῦ Νικολάου ἀπό τόν κώδικα Χιλαν. 163 (1038), φ. 22r, γιά δέ τήν ἔντυπη
ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου ἀπό τό Ταμεῖον Ἀνθολογίας, περιέχον ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν
ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς
λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, μετά τινων καλοφωνικῶν εἱρμῶν ἐν τῷ τέλει. Κατ’ ἐκλογὴν τῶν
ἐμμελεστέρων καὶ εὐφραδεστέρων μουσικῶν μαθημάτων τῶν ἐνδοξοτέρων διδασκάλων
παλαιῶν τε καὶ νέων, ἐξηγηθεῖσαν εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον, καὶ μετὰ πάσης
ἐπιμελείας διορθωθεῖσαν παρὰ τοῦ ἐφευρέτου τῆς ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Γρηγορίου
Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Νῦν δεύτερον ἐκδοθεῖσαν εἰς τύπον, μετά
προσθήκης πολλῶν ἑτέρων, ἐκτός τῶν Ἀνοιξανταρίων παρά Θεοδώρου παπά Παράσχου
Φωκαέως, ἐπιστασίᾳ τοῦ αὐτοῦ, ἀναλώμασι δέ τοῦ ἰδίου, καί τῶν φιλομούσων συνδρομητῶν.
Τόμος δεύτερος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου, Εἰς Γαλατάν. ᾳωκδ.
1834 (στό ἑξῆς Ταμεῖον Ἀνθολογίας 1834), σ. 121.
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φαινόμενο: Ὁ Νικόλαος παράλλαξε τήν ἑλληνική μελωδία στή λέξη
Святый.
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Αἰτιολόγηση: στά ἑλληνικά ἡ λέξη «Ἅγιος» εἶναι τρισύλλαβη καί
τονίζεται στήν προπαραλήγουσα· στά σλαβωνικά ἡ λέξη «Святый» εἶναι
δισύλλαβη καί τονίζεται στή λήγουσα. Ὁ Νικόλαος προσάρμοσε τή μελωδία
στό σλαβωνικό κείμενο λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη του τόν τονισμό καί τόν
ἀριθμό τῶν συλλαβῶν. Τό ὑπόλοιπο κείμενο δέν παρουσιάζει καμία
διαφοροποίηση.
2) Χερουβικός Ὕμνος, Οἱ τὰ Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, μέλος
Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος Α΄.
[εἰκόνα no 13]
1.α: Παράθεση τῶν δύο κειμένων καί παραλληλισμός τους.
Ἑλληνικό κείμενο
Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον
ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν
βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον
τάξεσιν. Ἀλληλούια.
Σλαβωνικό κείμενο
Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую
песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да
Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуйа.
Παραλληλισμός κειμένων
Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι
Иже херувимы тайно образующе
и Животворящей Троице
τὸν τρισάγιον ὕμνον
Трисвятую песнь
πᾶσαν τὴν

βιοτικὴν

προσᾴδοντες,
припевающе,
ἀποθώμεθα μέριμναν,
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отложим попечение.

τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
всех
подымем,

ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούια.
ангельскими
невидимо дориносима чинми. Аллилуйа.
1.β: Ἐπισήμανση μελικῶν διαφορῶν
i. στή λέξη «χερουβίμ»323· σλαβωνικό: херувимы
φαινόμενο: προσαρμογή τῆς λέξης σέ ἄλλη καταληκτική φόρμα,
παρόμοια ὅμως μέ τή μουσική φράση τοῦ πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ μουσικοῦ
κειμένου.
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Αἰτιολόγηση: ἡ λέξη «Χερουβίμ» στά σλαβωνικά διαθέτει μία συλλαβή
ἐπιπλέον «херувимы», ἐπειδή ὑπάρχει ἡ κατάληξη τῆς αἰτιατικῆς πτώσης
мы. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Νικόλαος παραλλάσσει τήν καταληκτική φράση ἔτσι
ὥστε νά ἀκουστεῖ ἡ τελευταία συλλαβή τῆς λέξης.
ii. στίς λέξεις «τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»324· σλαβωνικό: всех подымем.
[εἰκόνα no 14]
Προσαρμογή τοῦ Νικολάου ἀπό τόν κώδ. Χιλαν. 163 (1038), φ. 48r · ἔντυπη ἐξήγηση ἀπό
τήν Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἐκδοθεῖσα ὑπό Ἰωάννου
Λαμπαδαρίου καί Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τόμος 4
περιέχων ὅλα τά μαθήματα τῆς ἱερᾶς Λειτουργίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ
Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου ᾳωνα΄, Φωτο‑ἀνασταστική ἀνατύπωση Ἐκδόσεις Ἐπέκταση,
Κατερίνη 2001 (στό ἑξῆς Πανδέκτη 4), σ. 77.
324 Ἡ σλαβωνική προσαρμογή ἀπό τόν Χιλαν. 163 (1038), φ. 51r καί ἡ ἔντυπη ἐξήγηση ἀπό τήν
Πανδέκτη 4, σ. 81.
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φαινόμενο: παράλλαξη τῆς μελωδικῆς γραμμῆς καί τοποθέτηση τῶν
συλλαβῶν τοῦ σλαβωνικοῦ κειμένου σέ διαφορετικά σημεῖα μέσα στή
μελωδία.
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Αἰτιολόγηση: ἡ λέξη «всех» τοῦ σλαβωνικοῦ ἀντιστοιχεῖ σέ δύο λέξεις
τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου.
Μέσα ἀπό τόν παραλληλισμό τῶν κειμένων εἶναι δυνατόν νά
διαπιστώσει κανείς ὅτι ἡ ἐργασία τῶν προσαρμογῶν πραγματοποιήθηκε
ἔπειτα ἀπό τήν ἐντατική ἔρευνα γιά τήν ἐξεύρεση τῶν κειμένων, τή
λεπτομερῆ μελέτη τοῦ τονισμοῦ τῶν λέξεων, τήν ἀκριβέστατη καταγραφή
τοῦ παραλληλισμοῦ τῶν δύο γλωσσικά διαφορετικῶν κειμένων, ὁπωσδήποτε
δέ ἡ ἅρτια μουσική γνώση ἦταν ἀναγκαία γιά τήν ἀξιοποίηση καί
διαμόρφωση τῶν παραπάνω δεδομένων. Ἡ μουσική γνώση θά ἐπέτρεπε τόν
ὁποιοδήποτε διαφορετικό χειρισμό στή διαμόρφωση τῆς μουσικῆς φράσης,
ἔτσι ὥστε νά δομηθεῖ ἕνα ἄψογο, κατά τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, μουσικό
κείμενο ἀντάξιο ἤ ἀντίστοιχο τοῦ ἑλληνικοῦ. Ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα ἅρτιο
μουσικό κείμενο ἦταν ἐπιτακτικότερη ἀπό μουσικῆς ἄποψης, ἀλλά καί γιά
λόγους οὐσίας, καθόσον τό παραγόμενο κείμενο θά ἐπιγραφόταν ὡς Πέτρου
Λαμπαδαρίου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ἤ κάποιου ἀπό τούς ἄλλους
μελουργούς.
Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, οἱ προσαρμογές περιελάμβαναν
κείμενα ἐξηγημένα στή Νέα Σημειογραφία. Ὕστερα ἀπό ἀντιπαραβολή τῶν
προσαρμοσθέντων κειμένων
μέ τίς
ἐξηγήσεις τῶν ἑλληνικῶν
ἐκκλησιαστικῶν μελωδιῶν διαπιστώθηκε ὅτι ὁ Νικόλαος χρησιμοποίησε τήν
ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ἀπό τό ἔντυπο Ταμεῖο Ἀνθολογίας τοῦ
1834325 γιά τά περισσότερα μέλη τῆς Παπαδικῆς326. Γιά τά μέλη τοῦ
στιχηραρίου καί τοῦ μαθηματαρίου χρησιμοποίησε τίς δικές του ἐξηγητικές
Ὁ Νικόλαος περιλαμβάνεται στόν κατάλογο τῶν «φιλογενῶν συνδρομητῶν» τοῦ Ταμείου
Ἀνθολογίας 1834 πού προέρχονται ἀπό τήν «Ἱερὰ Μονῆ τοῦ Δοχειαρίου» μέ τήν ἐπονομασία: Ὁ
Πανοσιομουσικολογ. Νικηφόρος.
326 Ἄλλα μέλη πού βρίσκονται προσαρμοσμένα στούς κώδικες καί τά ἀντίστοιχα ἑλληνικά
δέν βρίσκονται στο Ταμεῖο Ἀνθολογίας νά ὑποθέσουμε ὅτι προέρχονται ἀπό κάποια ἄλλη
χειρόγραφη πηγή, πού μέχρι στιγμῆς παραμένει ἄγνωστη.
325
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ἐργασίες πού εἶχαν πραγματοποιηθεῖ κατά τή δεκαετία τοῦ 1820, σύμφωνα
μέ τά στοιχεῖα πού διαθέτουμε327.
Κατά τήν πρόοδο τῆς ἔρευνας μᾶς ἀπασχόλησαν εὔλογα δύο ἀκόμη
ἐρωτήματα: πρῶτον, μέχρι ποιοῦ ἐπιπέδου ἔφτανε ἡ γνώση τοῦ Νικολάου
στή σλαβωνική ἐκκλησιαστική γλῶσσα; Δεύτερον, ὁ Νικόλαος ἐργάσθηκε
μόνος του ἤ συνεργάσθηκε μέ κάποιο δεύτερο ἤ τρίτο ἄτομο;
Οἱ πληροφορίες πού διαθέτουμε στοιχειοθετοῦν τίς παρακάτω
ἀπαντήσεις. Σχετικά μέ τό πρῶτο ἐρώτημα, εἴδαμε ὅτι ὁ Νικόλαος εἶχε δείξει
ἐνδιαφέρον ἀπό τό 1822 γιά τίς σλαβωνικές προσαρμογές. Τό μάθημα «Τὸν
Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα» καταγράφηκε μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες στή
σλαβωνική, ἐνῶ τό μάθημα «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε» τοῦ Μπαλασίου
ἱερέως περιέχει τή σλαβωνική προσαρμογή ἐπάνω ἀπό τό ἑλληνικό κείμενο·
αὐτή τή φορά ἡ προσαρμογή ἔγινε μέ σλαβωνικά γράμματα. Αὐτό δείχνει
δύο πράγματα:
α) ὁ κώδικας χρησιμοποιήθηκε στή λατρεία, κατά τήν περίσταση πού ὁ
Νικόλαος κλήθηκε να ψάλει σέ μία ἀκολουθία, ἐνδεχομένως κάποιου
σλαβόφωνου μοναστηρίου ἤ κελλίου· ἄρα ὁ Νικόλαος φαίνεται ὅτι εἶχε
σχέσεις μέ τό σλαβόφωνο στοιχεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
β) ἡ γνώση τοῦ Νικολάου στή σλαβωνική ἐκκλησιαστική γλῶσσα
φαίνεται νά εἶναι προϊοῦσα: ἀπό τήν ἁπλῆ μεταγραφή τοῦ σλαβωνικοῦ
κειμένου μέ ἑλληνικά γράμματα ὁδηγεῖται σύν τῷ χρόνῳ στή γνώση τῆς
σλαβωνικῆς γραφῆς καί τῶν παρεμφερῶν στοιχείων της (προφορᾶς,
τονισμοῦ, σημασίας τῶν λέξεων), ἡ συνεχής δέ ἐνασχόλησή του μέ τό
ἀντικείμενο τῶν προσαρμογῶν ἀσφαλῶς θά τοῦ προσέδωσε ἀρκετές γνώσεις
ἐπάνω στή γλῶσσα. Ἡ γνώση αὐτή δέν φαίνεται νά εἶναι καθολική, πρᾶγμα
πού τό διαπιστώνει κανείς ἀπό τήν ἀδυναμία του, ὅπως εἴδαμε, νά ἐξεύρει τό
σλαβωνικό κείμενο τοῦ μαθήματος Ἰλάσθητί μοι Σωτήρ. Οἱ σχέσεις του μέ τό
σλαβόφωνο στοιχεῖο καί ἡ προϊοῦσα γνώση του στή γλώσσα ὑπῆρξαν
ἐνδεχομένως δύο ἰσχυρά κίνητρα γιά τούς Χιλανδαρινούς νά τοῦ ἀναθέσουν
τήν ἐργασία τῶν προσαρμογῶν.
Σχετικά μέ τό δεύτερο ἐρώτημα ἄν εἶχε κάποιους συνεργάτες, τά
σημειώματα τῶν κωδίκων πού γράφτηκαν ἀπό τό Νικόλαο, ἀναφέρονται ἐξ
ὁλοκλήρου σέ ἕνα καί μοναδικό πρόσωπο ὡς ἐπιτελεστή τῆς ἐργασίας:
μετεφράσθησαν παρά τινος, μετεγλωτίσθησαν παρὰ Νικολάου ἱερομονάχου
ἁγιορείτου. Ὡστόσο, τό γεγονός τῆς μετάβασης τοῦ Νικολάου στό Χιλανδάρι
μπορεῖ νά φωτίσει καί μία ἄλλη πλευρά τοῦ θέματος. Ἐφόσον ὁ Νικόλαος
Γιά τήν ἐξήγηση τοῦ στιχηραρίου καί τοῦ μαθηματαρίου, βλ. περισσότερα στήν ὑπό
ἔκδοσιν ἐπί διδακτορίᾳ μελέτη τοῦ γράφοντος Νικόλαος Δοχειαρίτης καί ἡ συμβολή του στήν
ψαλτική τέχνη, Ἀθήνα 2007.
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μετέβη στό Χιλανδάρι καί γιά κάποιο χρονικό διάστημα παρέμεινε ἐκεῖ, εἶναι
πρόδηλον ὅτι ἦλθε σ’ ἐπαφή μέ χιλανδαρινούς μουσικούς καί γενικότερα μέ
σλαβόφωνους μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἀσμένως, λόγῳ καί τοῦ εἰδικοῦ
ἀντικειμένου πού τούς ἀφοροῦσε ἄμεσα, θά τόν βοηθοῦσαν νά ὑπερκεράσει
ὁποιαδήποτε δυσκολία του σχετικά μέ τή γλῶσσα, τήν προφορά, τόν τονισμό
καί τήν ἀντιπαραβολή τῶν κειμένων. Ἄν θεωρήσουμε λοιπόν ὅτι ὑπῆρξε ἕνα
εἶδος ἐπικουρίας στά θέματα αὐτά ἀπό τούς χιλανδαρινούς θά πρέπει
ταυτόχρονα νά ὑποθέσουμε ὅτι γύρω ἀπό τό Νικόλαο συσπειρώθηκαν οἱ
καλύτεροι μουσικοί τῆς μονῆς Χιλανδαρίου γιά νά τόν συνδράμουν, χωρίς
αὐτό νά σημαίνει ἀπόλυτα καί μετά βεβαιότητας τήν ὕπαρξη κάποιας
εἰδικῆς καί συγκροτημένης ὁμάδας ἐργασίας.
Ἡ ἐργασία τοῦ Νικολάου ἀποκτᾶ μιά ἰδιαίτερη σημασία ἐξ αἰτίας τῆς
περιόδου κατά τήν ὁποία πραγματοποιήθηκε. Ἡ σημειογραφική
μεταρρύθμιση τοῦ 1814 δημιούργησε τήν ἀνάγκη μεταγραφῆς τῶν μελῶν τῆς
παλαιᾶς σημειογραφίας στή νέα. Ἡ δραστηριότητα τῶν ἐξηγητῶν τῆς
Κωνσταντινούπολης περιστράφηκε, ὅπως ἦταν φυσικό, γύρω ἀπό τή
μεταγραφή τῶν ἑλληνικῶν κειμένων, ἐνῶ ἡ μουσική τυπογραφία τοῦ
Βουκουρεστίου καί τῆς Κωνσταντινούπολης διέδωσε τά ἑλληνικά ἐξηγημένα
κείμενα. Ἡ ἀνάγκη προσαρμογῆς στό σλαβωνικό κείμενο μελωδιῶν
ἐξηγημένων στή νέα σημειογραφία ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό ἐπιτακτική. Ἡ
ἀνάγκη ἦταν περισσότερο φανερή στό Ἅγιον Ὄρος, χῶρος, κατ’ ἐξοχήν,
ἐθνολογικά ποικίλος. Ἡ αἴτηση τῶν Χιλανδαρινῶν πρός τό Νικόλαο νά
ἐργασθεῖ γιά τίς προσαρμογές τῆς ἐξηγημένης μουσικῆς τῶν παραδοσιακῶν
συνθέσεων στή σλαβωνική λειτουργική γλώσσα δηλώνει ἐμμέσως πλήν
σαφῶς τήν ἔλλειψη τέτοιων κειμένων στό σλαβόφωνο ἁγιορειτικό
μοναχισμό. Ἄν μελετήσουμε τούς ἐκδεδομένους καταλόγους τῶν
χειρογράφων τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου, θά διαπιστώσουμε ὅτι ἀπό τήν
ἀλλαγή τῆς σημειογραφίας μέχρι καί τήν ἐμφάνιση τοῦ Νικολάου στό
μουσικό ‑ ἐξηγητικό προσκήνιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ
παρόμοια ἐργασία προσαρμογῆς στή νέα σημειογραφία, γεγονός πού τονίζει
ἀκόμα περισσότερο τήν ἀναγκαιότητα καί τή χρησιμότητα τῶν
προσαρμογῶν328.
Σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τῶν Jakovlević, Inventar καί Stefanović, Checklist οἱ
μνημονευόμενοι κώδικες τοῦ Νικολάου εἶναι οἱ πρῶτοι ἀμιγῶς σλαβωνικοί χρονολογημένοι
κώδικες τῆς Νέας Σημειογραφίας (1834 – 1837) πού ἐπισημαίνονται στή μονή. Οἱ
προηγούμενοι κώδικες [Χιλαν. 307 (ΙΒ΄ αἰ.), βλ. Jakovlević, ὅπ. π., σσ. 195, 199· Stefanović, ὅπ.
π., σ. 164· Χιλαν. 308 (ΙΓ΄ αἰ.), βλ. Jakovlević, ὅπ. π· Stefanović, ὅπ. π.· Χιλαν. 309 (1786), βλ.
Jakovlević, ὅπ. π· Stefanović, ὅπ. π.· Χιλαν. 312 (ἀρχές ΙΘ΄ αἰ.), βλ. Jakovlević, ὅπ. π., σ. 202·
Stefanović, ὅπ. π., σ. 165· Χιλαν. 571 (ΙΗ΄ αἰ.), βλ. Jakovlević, ὅπ. π., σσ. 202, 199· Stefanović, ὅπ.
π., σ. 166· Χιλαν. 581 (1774), βλ. Jakovlević, ὅπ. π., σσ. 195, 199 – 200· Stefanović, ὅπ. π., σ. 167],
328
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Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς ἐργασίας ἐντοπίζεται ὄχι μόνο στό
μουσικό πεδίο ἀλλά καί στό οὐσιαστικό πεδίο τῆς λειτουργικῆς
πραγματικότητας τῶν σλαβόφωνων ἁγιορειτῶν. Ἡ ἔλλειψη σλαβωνικῶν
μουσικῶν κειμένων λόγω τῆς σημειογραφικῆς μεταρρύθμισης ἦταν ἕνα
γεγονός. Οἱ συνέπειες, ὅμως, ἦταν μεγαλύτερες καί ὄχι μόνο μουσικές. Ἄν
ὑπῆρχαν γνῶστες τῶν σλαβωνικῶν κειμένων τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας
θά ἦταν λιγοστοί ἤ θά ἄρχιζαν νά ἐκλείπουν. Οἱ περισσότεροι μοναχοί θά
ἀσχολοῦνταν πλέον μέ τή νέα σημειογραφία, ὡστόσο τά σλαβωνικά κείμενα
στή νέα ἀναλυτική σημειογραφία ἦταν ἐλλειπῆ ἤ ἐντελῶς ἀνύπαρκτα.
Ἄλλοι, λοιπόν, ὡς γνῶστες τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας θά μποροῦσαν νά
μελωδήσουν στή σλανωνική λειτουργική γλῶσσα, ἄλλοι νεώτεροι, ἐλλείψει
σλαβωνικῶν προσαρμογῶν, θά ὑποχρεώνονταν νά μελωδοῦν στά ἑλληνικά.
Εἶναι κατανοητό, λοιπόν, ὅτι ἡ σημειογραφική ἀνομοιογένεια συνοδευόταν
καί ἀπό γλωσσική μέ ὅλα τά δυσάρεστα ἐπακόλουθα γιά τή λειτουργική ζωή
τῶν μονῶν καί τῶν ἀδελφοτήτων τους. Ἡ αἴτηση τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἠσαΐα
πρός τό Νικόλαο νά ἀσχοληθεῖ μέ τίς προσαρμογές, «ἐπειδὴ ἀπὸ αὐτά μία
τάξιν θὰ μανθάνον (sic)»329, ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτή τήν ἀγωνία γιά τήν
ἀποκατάσταση τῆς λειτουργικῆς ἁρμονίας καί ὁμοιογένειας στούς κόλπους
τοῦ σλαβόφωνου ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ. Ἡ ἐργασία τοῦ Νικολάου
συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό στό σκοπό αὐτό.
Ἡ ἐργασία τοῦ Νικολάου βρίσκεται χρονολογικά στή βάση τῆς
περαιτέρω δραστηριότητας καί ἐνασχόλησης τῶν Σέρβων καί Βουλγάρων
μουσικῶν τῆς μονῆς Χιλανδαρίου. Τό σλαβωνικό στιχηράριο Χιλαν. 580 εἶναι
τό πρῶτο χρονολογημένο στή νέα σημειογραφία, ἐνῶ οἱ ἐργασίες
σλαβωνικῶν στιχηραρίων πού ἐπισημάνθηκαν στούς καταλόγους ἤ
μουσικολογικές μελέτες εἶναι μεταγενέστερες330. Ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι
εἶναι γραμμένοι στήν παλαιά σημειογραφία. Πρβλ καί Petrović, Knjige, σ. 423, ὅπου
μνημονεύονται οἱ παραπάνω κώδικες καί καταχωρεῖται σέ συνοπτικούς – παραστατικούς
πίνακες ὅλο τό χειρόγραφο ὑλικό τῆς Μονῆς Χιλιανδαρίου. Ἀναφορά στούς σλαβωνικούς
κώδικες στιχηραρίου γίνεται καί στό Petrović, Hymns, σσ. 134 – 135.
329 Κώδικας ἐπιστολῶν τῆς μονῆς Δοχειαρίου ὑπ’ ἀρ. ΚΔ΄, ἀρ. ἐπιστ. 52/22 – 8 – 1834, στίχ. 15 –
16.
330 Ἡ D. Petrović, Knjige, σ. 426 παραθέτει στόν πίνακα II. б. словенски рукописи τά
στιχηράρια τοῦ ΙΘ΄ αἰ. τῆς Μονῆς Χιλιανδαρίου, μεταξύ τῶν ὁποίων βρίσκεται καί ὁ Χιλαν.
580. Οἱ ἕτεροι μνημονευόμενοι κώδικες, καί μάλιστα προτασσόμενοι τοῦ Χιλαν. 580, εἶναι οἱ
Χιλαν. 558, 559, 560 καί 578. Οἱ πρῶτοι τρεῖς κώδικες ἀνήκουν στόν Χιλανδαρινό μοναχό
Σπυρίδωνα. Ὁ Χιλαν. 558, σύμφωνα μέ τούς καταλόγους χφ τῶν Jakovlević, ὅπ. π., σ. 201·
Stefanović, ὅπ. π., σ. 165, περιέχει βιβλιογραφικό σημείωμα μέ τή χρονολογία 5 Μαΐου 1837
(1837, ма·а д2нь 5). Τῆς ἴδιας περιόδου μέ τόν προηγούμενο εἶναι καί ὁ Χιλαν. 559 (ἡ ὕλη
ἄρχεται ἀπό τό μῆνα Φεβρουάριο), Jakovlević, ὅπ. π., σ. 202· Stefanović, ὅπ. π., σ. 165. Ἡ ὕλη
τῶν δύο στιχηραρίων εἶναι κοινή μέ τοῦ κώδ. 580 (δοξαστικά τοῦ ἐνιαυτοῦ, δοξαστικά τῶν
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Χιλανδαρινοί μουσικοί τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ ΙΘ΄ αἰ. μετέγραψαν πολλές
δημοφιλεῖς ἑλληνικές μελωδίες331. Ἐργασίες τῶν Χιλανδαρινῶν μουσικῶν
Σπυρίδωνα καί Βικεντίου κοσμοῦν τή βιβλιοθήκη τῆς μονῆς, ὅπως
συμπεραίνουμε, ἔπειτα ἀπό τή διεξοδική ἀναδίφηση τῶν ἴδιων τῶν
καταλόγων καί μελετῶν332. Ὡστόσο πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι
ἐμπεριστατωμένη ἐργασία προσαρμογῆς στή σλαβωνική ἐκκλησιαστική
γλώσσα, πού περιεῖχε ὅλα σχεδόν τά ἀναγκαῖα μέλη γιά τήν καθ’ ἡμέραν
ψαλμώδηση333, εἶχε συντελεσθεῖ ἀπό τό Νικόλαο μεταξύ τῶν ἐτῶν 1834 καί
1837.
Ἡ ἐργασία τοῦ Νικολάου στόν τομέα τῶν προσαρμογῶν ἐκτιμήθηκε
στούς μεταγενέστερους χρόνους. Εἰδικότερα, ὁ πρῶτος τόμος τῆς τετράτομης
σλαβωνικῆς μουσικῆς Ἀνθολογίας334 πού ἐκδόθηκε ἀπό τή Μονή Ζωγράφου
στίς ἀρχές τοῦ Κ΄ αἰ., περιλαμβάνει ἑβδομῆντα ἑπτά σελίδες μέ τά δογματικά
θεοτοκία ἑσπερίων ‑ ἀποστίχων Χρυσάφου τοῦ Νέου στή σλαβωνική
προσαρμογή τους καί ἐξήγηση στή Νέα Σημειογραφία ἀπό τό Νικόλαο.

σέρβων Ἁγίων καί τῶν Ἀθωνιτῶν πατέρων, δογματικά θεοτοκία τοῦ Χρυσάφου τοῦ Νέου καί
Πασαπνοάρια). Ὁ Χιλαν. 560 εἶναι πολύ μεταγενέστερος (1854), Jakovlević, ὅπ. π., σ. 201·
Stefanović, ὅπ. π., σ. 165. Ὁ τελευταῖος στή σειρά μνημονευόμενος κώδικας Χιλαν. 597, μετά
τόν κώδ. 580, ἀνήκει στόν Βησσαρίωνα μοναχό ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἕντεκα χρόνια μετά τόν
Σπυρίδωνα, τό 1863, βλ. Jakovlević, ὅπ. π., σ. 202· Stefanović, ὅπ. π., σ. 168. Ὁ Χιλαν. 578
γράφτηκε στά τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰ. (1890), βλ. Jakovlević, ὅπ. π· Stefanović, ὅπ. π., σ. 166.
331 Μετάφραση ἀπό τό ἀγγλικό κείμενο τῆς Danica Petrović, «Church chant in the Monastery of
Hilandar», στόν τόμο Manastir Hilandar, ed. G.Cubotić, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti –
Galerija, Beograd 1998, σ. 359: Our melographer of Church chant in the second half of the 19th century
trascribed many popular greek melodies.
332 Ὅπως προκύπτει ἀπό τούς καταλόγους, ὁ Σπυρίδων Χιλανδαρινός, ἐκτός ἀπό τά ἤδη
ἀναφερθέντα στιχηράρια, ἔχει γράψει καί τίς παρακάτω ἀνθολογίες Χιλαν. 556 (1837),
Χιλαν. 557 (1837), Χιλαν. 595 (1870), βλ. Jakovlević, Inventar καί Stefanović, Checklist, ὅπου
συνοπτική περιγραφή τοῦ περιεχομένου τους. Γιά τόν Βικέντιο Χιλανδαρινό, ἀντιγραφέα
τῶν τελῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰ. καί τή χειρόγραφη παραγωγή του, βλ. τή διεξοδική μελέτη τῆς Peno,
Vikentije καί τῆς ἴδιας «Vikentije Hilandaran, prepisiva č neumskih zbornika 19 veka», στόν τόμο
Osam vekova Hilandara – istorija, duhovin žnvot, književnost, umetnost i arhitektura: mećunarodin
nančni skup, Oktobar 1998. primleno na III skupu Odelenja istorijskih nauka održanom 31 Marta
1999. rodine. Urednik akademik Bojislav Korać. Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, naučni
skupovi· knjiga XCV· odelenje istorijskih nauka· knjiga 27, Beograd 2000, σσ. 429 – 434. Γενικά,
γιά τή χειρόγραφη παραγωγή στή Μονή Χιλανδαρίου κατά τόν ΙΘ΄ αἰ., βλ. Petrović, Knjige,
σσ. 423 – 424, 426 (πίνακας χφ).
333 Ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στό βιβλιογραφικό σημείωμα τοῦ κώδ. Χιλαν. 54 (973) ἱκανοποιοῦν
τίς ψαλτικές ἀνάγκες γιά τή λατρεία.
334 Vostočio cerkovnopćnie Cvćtosobranie, Većerna, ἔκδοση τῆς μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ζωγράφου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 1906.
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Ὁ τίτλος τῆς ἑνότητας κατ’ ἀντιγραφή ἐκ
τοῦ σλαβωνικοῦ: ДОГМАТИКИ на бс‑к∙и
гласú творен∙е шЈ гдина хрvсафа Новагш,
шЈ негоζе истолковашас‑ на нова‑ мус∙к¶‑,
даскалú Н¶колаи Іеросх∙монаху Дох∙арецú
преζкде послэζде во х∙ландарэ постриζень
всхvму.
καί σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση: Δογματικά στούς
ὀκτώ ἤχους συντεθέντα παρά Χρυσάφου τοῦ
Νέου, καί μετενηνεχθέντα στή Νέα Μουσική
ἀπό τό Νικόλαο Ἱερομόναχο Δοχειαρίτη, ὁ
ὁποῖος ἔλαβε τό μεγάλο καί ἀγγελικό σχῆμα
στή Μονή Χιλανδαρίου.

Εἰκ.2: Vostočno cerkovno penie. Cvetosobranie, Večerna, σ. 119

Πέρα ἀπό τίς ἱστορικές πληροφορίες πού ἀρυόμεθα ἀπό τό ἐπίτιτλο
σημείωμα σχετικά μέ τήν παραμονή τοῦ Νικολάου στή Μονή Χιλανδαρίου, ἡ
ἔκδοση αὐτή καθ’ ἑαυτή τοῦ ἔργου του ἀναδεικνύει τή μουσική του ἀξία. Στή
μελλοντική ἔρευνα μένει νά δείξει, ἄν ἄλλα μουσικά κείμενα, πόσα καί ποιά
‑ ἐξηγήσεις καί προσαρμογές – στοιχειοθέτησαν τίς ἔντυπες σλαβωνικές
ἐκδόσεις. Ὡς τότε θά γνωρίζουμε ὅτι τό ἔργο του μελωδήθηκε, ἔστω καί ἀπό
χειρογράφου, στίς νυχθήμερες ἀκολουθίες τῶν σλαβοφώνων μοναχῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.
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