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Татјана Суботин-Голубовић  

 

ОКТОИХ – УЗОР И ИНСПИРАЦИЈА  

ЗА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ХИМНОГРАФЕ 

 
Апстракт: Октоих је несумњиво утицао на развој и изражајна средства 

српске средњовековне химничке поезије. Утицај се огледао не само у лек-

сици и топици, него и у музичкој компоненти сваког оригиналног химно-

графског састава који припада богатом фонду српске средњовековне књи-

жевности. Под утицајем Октоиха стварали су своја дела Свети Сава, Теодо-

сије и монах Јефрем, а такође и анонимни српски химнографи прве поло-

вине XV века.  

Кључне речи: Октоих, химнографија, аколутија, параклис, канон, стихира, 

појање, Свети Сава, Теодосије, Јефрем.  

 

 Октоих – Осмогласник уз Минеј и Триод, један је од најваж-

нијих химнографских зборника  Источне цркве, те се стога може по-

сматрати и као својеврсна антологија црквеног песништва. Састав-

љање Октоиха приписује се Јовану Дамаскину и Андрији Критском, 

али овај тип књиге, како се сматра, заправо води порекло од 

Октоиха Севера Антиохијског (VI век).
1
 Несумњиво је да за ње-

говим постанком треба трагати у монашким заједницама Палестине, 

у првом реду у Лаври Светог Саве Освећеног, у којој је живео и 

Јован Дамаскин. Октоих, као збирка химнографских састава, није 

био статичан, већ се динамично развијао, па су временом у њега 

укључивани и песнички састави аутора познијих периода. Данашњи 

облик, ова књига несумњиво је добила у Цариграду, и то у највећој 

мери заслугом монаха Студитског манастира, који су по завршетку 

иконокластичких сукоба редиговали и дали коначан облик богослу-

жбеним химнографским  зборницима. У састав Октоиха ушли су 

бројни канони Јована Дамаскина, Андрије Критског, Јосифа Студита 

(циклус канона на осам гласова Светом Николи); цариградски па-

тријарх Анатолије (V век) саставио је васкрсне стихире тзв. ана-

толика које су такође укључене у Октоих, a својим песничким са-

ставима Октоих су обогатили и цареви Константин Порфирогенит и 

Лав Мудри.
2
 На основу аутора чији су књижевни састави ушли у 

                                                 
1 A) E) Allugiza,kh( H oktahci,a sthn ellhnikh, leitourgikh, umnografi,a( Qessaloni,kh 
1985 (са исцрпном литературом).  
2 Цар  Лав Мудри  (886–913) написао је 11 јеванђелских стихира које се поју на 

крају јутрења. Његов син, цар Константин VII Порфирогенит (913–959) писао је 

егзапостиларе који се читају у недељу на јутрењу после девете песме канона. Уп. Л. 

Мирковић, Православна литургика, Први општи део, Београд 1982, 155.  
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састав Октоиха какав данас познајемо, могу се тачно разлучити    

поједини слојеви који су се постепено таложили и учествовали у 

његовом уобличавању, да би у X веку процес његовог формирања 

ушао у завршну фазу. 

 Октоих је један од најважнијих химнографских зборника ко-

ји се готово увек користи приликом богослужења. Употребу Октои-

ха тачно прописује типик. Због свог обима, октоих се дели на две 

књиге – Првогласник (садржи прва четири гласа) и Петогласник 

(садржи гласове од петог до осмог). Сваке недеље поје се у једном 

гласу, а осам недеља у току којих се испева свих осам гласова чине 

тзв. столп.  

У току године има највише шест столпова. Појање Октоиха 

по-чиње од понедељка Недеље свих светих а завршава се пред су-

ботом Недеље месопусне. Октоих се не поје од Цвети до Недеље 

свих светих.
3
 У оквиру службе дану, канони из октоиха поју се у 

два наврата: у оквиру јутрења један или два канона (у зависности од 

дана у недељи), док се на повечерју увек поје канон посвећен Бо-

городици. Канони који се поју Богородици на повечерју у суботу, 

понедељак, уторак и среду, означени су као молабни канони. Дневни 

циклус Октоиха је веома сложен а састоји се од стихира различитих 

врста (обичних, „на стихове“) и канона, а све ове химнографске ком-

позиције су, пратећи одредбе типика, распоређене на јутрењу, ве-

черњи и повечерју. Сваки дан у току седмице има своју посебну по-

свету те се тако, на пример, у понедељак на јутрењу као други поје 

канон посвећен Бесплотним силама, у уторак је други канон јутрења 

посвећен Јовану Крститељу, у среду – Богородици, у четвртак – пр-

ви канон се поје Светим апостолима, а други – Светом Николи, у пе-

так – први канон Часном Крсту, а други Богородици. Ово обиље ви-

зантијске црквене поезије коју је верни народ слушао током бого-

служења свакако је морао оставити трага, те није нимало чудно што 

је Октоих утицао и на средњовековне српске химнографе који су, 

као што је добро познато, сви били људи цркве. 

 Међу сачуваним српским средњовековним рукописима Окт-

оиси заузимају значајно место. Постоји неколико типова ове бого-

службене књиге: Васкрсни (који садржи само службе за недељне 

дане), Седмични, Параклитик (потпуни октоих), Скраћени, Избо-

рни.
4
 Сваки од ових типова октоиха имао је своју намену, па се тако 

                                                 
3 О овоме детаљније: Л. Мирковић, Православна литургика, 155–156. 
4 Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI – XVII века), 

Београд 1982, 71–77 (постојећи рукописи, 114 јединица),  207–209 (рукописи 

нестали у рату 1941–1945, 68 јединица). У рукописној збирци Хиландара сачувано 

је 11 Параклитика, 3 Васкрсна октоиха, 5 Скраћених октоиха, 12 Седмичних. Упор. 
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Васкрсни октоих користио у оним црквама у којима се богослужење 

одвијало само недељом, Седмични – у парохијским црквама у који-

ма се богослужење одвијало свакодневно, док је употреба Пара-

клитика била карактеристична за богослужење у манастиру, где је 

молитвени циклус трајао, са мањим прекидима, 24 часа.  

 Када су Константин и Методије кренули у мисију ширења 

хришћанства у Великоморавској кнежевини и међу панонским Сло-

венима, они су, заједно са књигама, донели и читав византијски бо-

гослужбени ритуал тог времена. Штури, мада потпуно недвосмисле-

ни подаци о овоме, сачувани су у њиховим житијима.
5
 Солунска 

браћа су превела најважније богослужбене књиге у оном облику, у 

каквом су постојале у њихово време, те су тако Словени, упоредо са 

прихватањем византијског богослужења, између осталог упознали и 

богату ризницу византијске литургијске поезије намењене појању.
6
 

Наравно, одређена прилагођавања, условљена словенским језиком 

на који су биле превођене службе била су неминовна, па су тако, 

највероватније, и модалитети појања били прилагођени словенском 

језику.
7
 Словени су се у писању литургијске поезије окушали већ 

крајем IX века.
8
 

 Византијска химнографија послужила је као модел и сред-

њовековним српским писцима.
9
 Свака служба светоме (аколутија) је 

једна  сложена  химнографска  композиција, динамична и често по-

дложна променама.
10

 Будући стални део свакодневног богослужења 

 

                                                                                                             
Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978 

(на више места). Овде, наравно, нису споменути бројни српски Октоиси који се 

чувају у библиотекама широм Европе.  
6  O. Kronsteiner, Das Leben des. hl. Method des Erzbischofs von Sirmium, Die 

slawischen Sprachen Bd. 18 (1989), 80–82.  
6 О раној историји словенског Октоиха: М. Йовчева, „Древнеславянский Октоих: 

реконструкция его состава и структуры“, у: Liturgische Hymnen nach byzantinischen 

Ritus bei den Slaven in ältester Zeit, Paderborn 2007, 50–73.  
7 Д. Стефановић, „Музика у средњовековној Србији“, у: Споменица о 750-годишњи-

ци аутокефалности Српске православне цркве, Београд 1969, 117–127; исти, 

„Појање старе српске црквене поезије“, у: О Србљаку, Београд 1970, 129–137.   
8 F. W. Mareš, „An anthology of Church Slavonic Texts of Western (Chech) Origin“, у: 

Slavische Propyläen, Bd. 127, München 1979 (канон  Светом Вацлаву и Људмили); М. 

Йовчева, „Старобългарската химнография“, у: История на българската средњове-

ковна литература, София 2008, 104–125.  
9 Д. Богдановић, „Византијски књижевни канон у српским службама Средњег 

века“, у: О Србљаку, нав. дело, 97–125.  
10 А. Наумов, „Служба као жанр“, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, 

Реферати и саопштења 16, Београд 1987, 5–18; И. Шпадијер, „Култ светитеља и 

настанак службе“, Зборник Матице српске за славистику 53 (1997), 80.   
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 у православној цркви, Октоих је свакако морао оставити снажан 

утисак на пажљиве слушаоце.   

Поуздано се може тврдити да су поједине службе Октоиха у 

значајној мери утицале на развој химничке поезије у средњовеков-

ној српској књижевности. Утицај Октоиха јасно је видљив већ у                

најстаријој сачуваној српској  служби – Савиној Служби Светом 

Симеону.
11

 Трећи тропар последње, девете, песме канона недво-

смислено казује да се светац прославља појањем: (d(y)n(y)sy 
radost(y)no cr(y)kvi tvoä poqitaëty ùityje tvoe. i 
prinosity tyj v(e)selo phnië).

12
 Свети Сава би, посматрано у 

том контексту, несумњиво морао поседовати и одговарајуће музичко 

знање, зато што је приликом састављања службе морао водити 

рачуна не само о садржинској, него и о музичкој компоненти свога 

дела. Сава се у служби стално обраћа Симеону, те су тако и неке 

фразе, којима порекло треба тражити у Октоиху, овде прерађене на 

начин који испуњава посебне потребе новог литургијског састава. 

Неколико примера из канона (осмога гласа) ове службе могу да 

послуже као пример: ougasi pl(y)tyskië poxotyj œt(y)qe (први 

тропар прве песме канона), plyti moe str(a)sti ougasni 

(богородичан прве песме канона), mati b(o)ùiä. ne daùdy me 
ousnoutyj vy grhxovnii smr(y)tyj (богородичан шесте песме ка-

нона). Ових неколико наведених примера настали су под утицајем 

бројних сличних и сродних места из Октоиха: popali vs=k£ü 
strastn£ü poxoty raba tvoegœ (трећи  тропар пете песме канона 

Богородици осмога гласа, понедељак на повечерју), d£wi moe= 
strasti popali q(i)sta= (трећи тропар девете песме канона Бо-

городици осмога гласа, четвртак на повечерју), ousn£vy vy 
smeryti, leù£ vo grobh àqaäniä (трећи тропар осме песме 

канона Богородици трећега гласа, понедељак на повечерју).
13

  

Затим је уследио читав низ служби које су састављали по-

знати и анонимни химнографи. Структура појединих служби јасно   

                                                 
11 Ђ. Сп. Радојичић, О првој српској црквеној песми – о Савиној служби Симеону 

Немањи, Књижевна збивања и стварања код Срба у Средњем веку и турско доба, 

Нови Сад 1967, 53– 60. Мада је, у време када је Радојичић написао овај рад, 

изучавање српске средњовековне химнографије било тек на својим почецима, он је 

ипак сасвим јасно схватио да је служба, посматрана као засебан књижевни жанр, 

заправо текст који треба да се поје.  
12 Цитирано према: Свети Сава, Сабрана дела, прир. и прев. Т. Јовановић, Београд 

1998, 216.  
13 Одломци из Октоиха наводе се у црквенословенској језичкој редакцији, према из-

дању: OktœixÚ, sirhqy OsmoglasnikÚ, 1 (glasyj  a! - d!)  и  2 (glasyj e!! - i!),  
Москва 1981.  
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је одређена типиком који је био на снази у време њиховог саставља-

ња. И, мада нам није сачуван ни један препис типика који је био 

у  употреби  током XIII века у Српској цркви, сам изглед и састав      

 служби  може  да  нам  пружи  одређене податке о томе. Угледање, у 

погледу  структуре,  може  се  запазити  већ  у појединим песничким  

саставима  Теодосија  Хиландарца,
14

 нпр. у његовом Заједничком ка-

нону Светоме Симеону и Светоме Сави четвртога гласа, који је 

грађен по моделу молебних канона октоиха (ирмос + два тропара + 

тропар „на слава“ + „и ниња“ богородичан).
15

 Исту структуру имају 

Теодосијеви  Канони  на осам  гласова Светоме  Симеону и Светоме 

  Сави.
16

 Ови Теодосијеви канони који нису уклопљени у једну од 

његових двеју служби, заслужују да  им се посвети посебна пажња. 

По својим одликама,  они  могу  да  постану  саставни део Канони-

ка, или чак – Октоиха. До данас скоро неистражени Канони на осам 

гласова, како  по својој  структури, тако и  по садржају,  припадају    

управо Октоиху. По својим књижевним вредностима, ови Канони 

стоје равноправно уз оне који улазе у састав октоиха, а творци су им 

највећа  имена  византијске црквене поезије,  у првом реду Јован Да-

маскин. Да ли је сувише смело претпоставити да су они настали као 

резултат  жеље  да  се  сачини  једна  оригинална – српска редакција  

Октоиха? Или их је Теодосије писао подстакнут бројним сличним 

канонима  који  се  могу  наћи у  различитим  Каноницима? Трагање 

за одговорима на ова питања тек нам предстоје у будућности, при 

чему треба посветити и дужну пажњу још увек недовољно 

истраженој реформи богослужења која се у Српској цркви одвијала 

управо у време владавине краља Милутина (1282–1321).   

 

                                                 
14 Хиландарски монах Теодосије несумњиво је писац епохе краља Милутина. Упор. 

Д.Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980, 168–175.  
15 Овај Теодосијев канон се налази изван оквира службе, а већ се врло рани његов 

препис налази у хиландарском рукопису бр. 126 тзв. Дамјановом Октоиху из 

средине XIV века. Само његово укључивање у Октоих, као и похвалног канона Св. 

Сави другога гласа, сведочи о томе да је писар Дамјан осетио да ова два канона 

својим садржајем и целокупном интонацијом припадају Октоиху. Упор. Д. 

Богдановић,  Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 

89– 90; И. Шпадијер, „Трагом светогорских преписа Теодосијевих дела”, у: Oсам 

векова Хиландара. Историја, књижевност, уметност и архитектура, Београд 

2000, 382–384.   
16 Србљак I, Београд 1970, 315–447; Теодосије, Службе, канони, похвале, Београд  

1988, 131–200. Важно је напоменути да су Канони Симеону и Сави на осам гласова 

сачувани у једном броју хиландарских рукописа: 277 (богородичник, средина XVII 

века), 375 (тропарник с богородичником, крај XIV века и XVI век), 505 (Србљак, 

крај XVIII века), 624 (канони Симеону и Сави на осам гласова, 1751. г.). О 

хиландарским рукописима: Д. Богдановић, Каталог, 124, 148, 191, 217–218.  
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Други пример блиске везе са Октоихом установио је 

Димитрије Богдановић када је анализирао химнографске саставе 

монаха Јефрема.
17

 Песничка „творенија“ монаха Јефрема, поред три 

канона (молебног за цара, молебног Господу Исусу Христу и  

молебног Богородици) чине још и два циклуса стихира молебних 

Богородици, и циклус стихира, такође молебних, Господу.
18

 Стихире 

су грађене „по правилној   смени гласова из Октоиха, оне потпуно 

одговарају и композиционој схеми тзв. Седмичног октоиха, какав се 

најчешће среће у саставу Псалтира с последовањем“.
19

 Богдановић 

тачно примећује да за каноне Христу и Богородици, који припадају 

жанру покајних молебних канона, најближи узор могу бити управо 

молебни канони Богородици у Октоиху, тзв. Параклитици које је 

састављао Јован Дамаскин. Богдановић такође запажа да је Јефрем 

заокупљен својим „сумрачним греховним стањем“, те да стога он 

описује и набраја своје грехе, и тражи спас у молитви којом 

преклиње за помоћ.
20

 Постоји читав репертоар речи које се појављу-

ју у овим канонима, а извор им треба тражити у Октоиху; то су: 

безакоње, плач, грех, сузе.
21

 Лексика која је карактеристична за мо-

лебне каноне октоиха упечатљиво осликава душевно стање 

молиоца: àimi d£wi moe= i thla ned£gy, i prhgrewenji 
skvern£ (трећи тропар седме песме конона Богородици осмога 

гласа, понедељак на повечерју), d£wi moe= äzvyj i grhxœvnyj= 
str£pyj œqisti (први тропар осме песме канона Богородици 

осмога гласа, среда на повечерју), prosvhti (...) œslhplenn£ü 
d£w£ moü strastymi, i l£kavyjmi pomyjslyj œqernhvw£ü, 
i bhdstv£ü‹£ü, i izbavi me napastei, i à bhsœvy 
œzlobleni= i ist=zani= lütagœ, i b£d£‹agœ plamene i 
m£ki (први тропар девете песме канона Богородици осмога гласа, 

четвртак на повечерју), vsego m= prosvhti œmraqennago stra-
stymi (други тропар пете песме канона Богородици осмога гласа, 

петак на повечерју), ougasi plameny strastei moixy, i outiwi 
b£rü serdca moegœ (други тропар седме песме канона Богородици 

осмога гласа, петак на повечерју).  

                                                 
17 Д. Богдановић, „Песничка творенија монаха Јефрема”, Хиландарски зборник 4 

(1978), 109–130.  
18 Издање целокупног Јефремовог књижевног наслеђа, заједно са пратећом 

студијом, прир. П.  Матеић. Упор.  П. Матеич, Български химнописец  Ефрем  от  

XIV век. Дело и значение, София 1982.  
19 Д. Богдановић, Песничка творенија, 120.  
20 Нав. дело, 116–117.   
21 Нав. дело, 117.   



Татјана Суботин-Голубовић                                       Октоих – узор и инспирација… 

59 

Као одговарајуће паралеле могу се навести примери из 

Јефремовог Канона Христу: oumy i d(ou w@ lüte oskvrÚnivy 

(трећи тропар четврте песме), vÚ str(a)stexy okalevs=, thlo i 
d(ou)w@ oskvrÚnix(Ú) koupno i oumÚ (трећи тропар пете 

песме), ochsti mene sp(a)se. mnœgo ti sÚgrhwivwago. i 
vÚzvedi à rœva grhxœvbago (први тропар шесте песме), vÚ 
rœvÚ vÚpads= zlobnyj. i leù@ ispolou mrÚtÚvy (трећи 

тропар осме песме).
22

 

Приликом разматрања утицаја Октоиха на средњовековну 

српску литургијску поезију, посебну пажњу посветила сам химно-

графском циклусу који прати важан догађај из последњих година 

постојања српске Деспотовине – преносу моштију Светог апостола 

Луке у Смедерево (средином XV века).
23

 Осим главне Службе 

написане поводом овог догађаја, састављен је и један Параклис 

(молебан), чији је канон, грађен по угледу на молебне каноне Бого-

родици, по својим стилским и језичким одликама, по скрушеном и 

понизном обраћању, у овом случају Светом Луки, изванредан при-

мер угледања на обрасце из Октоиха.
24

   

Из ових неколико наведених примера, јасно се може видети 

да су се средњовековни српски писци активно односили према хи-

мнографским зборницима, у овом случају – према Октоиху, који су 

им били на располагању, и да се нису устезали да материјал садр-

жан у њима прилагођавају својим потребама и идејама. Одабрани 

примери ово потврђују. У будућим истраживањима је неопходно по-

светити већу пажњу међусобном односу и зависности српске хи-

мничке поезије према византијским узорима који се могу наћи у 

устаљеним химнографским зборницима литургијског карактера.  
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Tatjana Subotin – Golubović 

 

OCTOECHOS – A MODEL AND INSPIRATION 

FOR SERBIAN MEDIEVAL HYMNOGRAPHER 

(Summary) 

 

 Octoechos is not merely a musical manual in everyday use dur-

ing the service in Orthodox Church, but also a comprehensive anthology 

of church poetry. It contains poetical works of great Byzantine poets, 

such as John of Damascus, Joseph the Hymnographer, Andrew of Crete. 

The use of Octoechos during the service is strictly regulated by Typicon. 

After accepting the Orthodox rite, the Slavs were acquainted with Octoe-

chos which has undoubtedly made a great impression on the attentive 

audiences present at the service. Octoechos has also influenced the work 

of medieval Serbian hymnographers all of whom were, as it is well 

known, pious men. The influence of the poetics typical of hymns of the 

Octoechos has already been present in the Akoluthia to St. Simeon writ-

ten by St. Sava. In the hymnographical work of Theodosius this influ-

ence is even more present, especially in his Canons on the eight modes 

(echoi) that follow the pattern of the supplicatory canons of the Octoe-

chos. Ephraim, who was the Serbian patriarch in two turns (1375–1379, 

1389–1392), wrote his church hymns and prayers following those of the 

Octoechos. Ephraim composed his stichera dedicated to Christ and The-

otokos following the regular change of tones of the Octoechos. The spirit 

of Octoechos has also marked the work of the last Serbian anonymous 

hymnographers who wrote Akoluthia to the Translation of the holy relics 

of Saint Apostle Luke to Serbia and the Paraklisis to St. Luke (mid 15
th
 

century). 
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