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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена 
у литургијском животу средњовековне србије

ТаТјана СубоТин-Голубовић

апстракт. – Рукопис бр. 608 хиландарске збирке, служабни минеј за децембар, 
преписан је крајем XIII века. Ранија истраживања су утврдила да се у овом минеју 
налазе и литургијска упутства преузета из Евергетидског типика. Тиме је потврђено 
да је и синаксар овог типика био преведен на српскословенски језик, те да је свакако 
регулисао богослужење у Српској цркви у време настанка поменутог хиландарског 
минеја, а свакако и раније, током XIII века. Поред елемената евергетидског богослу-
жења, које се огледа у присуству карактеристичних служби (панахиде и павечер-
нице) између вечерње и јутрења, у овом рукопису се појављују и одређене новине 
које указују на постепено продирање јерусалимског типика у литургијску праксу. у 
том смислу посебно је интересантна служба 9. децембра (Зачеће свете ане), у којој 
се преплићу елементи евергетидског и јерусалимског компоновања једне службе.

Кључне речи: Хиландар, минеј, децембар, Евергетидски типик, јерусалимски 
типик, панахида, служба, света ана

Манастир Хиландар, један од најважнијих духовних и културних центара 
српског народа у средњем веку, сакупио је током више од осам векова по-
стојања збирку рукописа изузетну не само по свом броју већ и по садржају. 
Ту се данас, упоредо са грчким, чувају српски, руски и бугарски ћирилски 
рукописи који су настајали у дугом временском распону од XII до XIX ве-
ка.1 не мали број рукописа који су у прошлости такође припадали Хилан-
дару доспео је временом у разне европске библиотеке, где се и данас нала-
зе.2 Када се саберу сви расположиви подаци о хиландарским рукописима, 
њихов број премашује хиљаду јединица. Мада је и овај број импресиван, 
нема сумње да је то тек један део некадашње знатно обимније збирке.

у манастиру је од његовога оснивања радио добро организован 
скрипториј, у коме су преписани бројни рукописи; део њих би остајао у 
манастиру, али је један део био слат у матичне српске земље, као поклон 

* Татјана Суботин-Голубовић, Филозофски факултет, универзитет у београду 
tsubotin@f.bg.ac.rs.

1 богдановић 1978.
2 Birkfelner 1975; Проловић 1986; биркфелнер 1995; Шпадијер 1998.
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другим манастирима са којима је Хиландар одржавао везе. Хиландар је, 
исто тако, и примао књиге на поклон. Посебно место у овој богатој ри-
зници имају рукописи који садрже бројна сведочанства о молитвеном 
животу како у самом манастиру, тако и у српској цркви у целини. Читав 
низ хиландарских литургијских књига преписаних у различитим пери-
одима, било да су у манастир биле донете из српских земаља, било да 
су у самом манастиру настале, сведочи о различитим етапама рецепције 
византијског обреда у српској средини.

 Служабни минеј за децембар, рукопис бр. 608 хиландарске збирке, 
преписан крајем XIII века вероватно у самом манастиру, управо је један 
од рукописа од изузетног значаја за проучавање историјског развитка 
богослужења у српској цркви у средњем веку. основне кодиколошке 
и археографске податке о њему саопштио је Димитрије богдановић у 
свом Каталогу ћирилских рукописа манастира Хиландара.3 Рукопис се, 
по богдановићевом опису, састоји од 168 пергаментних листова чије су 
димензије 260 × 200 мм и у веома је лошем стању – недостају му корице, 
више листова је оштећено у толикој мери да се исписани текст не може 
прочитати јер су сачувани само одерци појединих листова или је вла-
га додатно оштетила пергамент. недостаје више листова на почетку, те 
тако сачувани текст почиње тек од службе светом пророку авакуму (2. 
децембар); између листова 48 и 49 (по садашњој пагинацији) недостаје 
више листова. већи број листова недостаје и у преосталом делу рукопи-
са.4 ипак, и тако оштећен, овај рукопис по многим својим особинама за-
узима посебно место међу минејима старијег периода. управо су у њему 
први пут пронађени јасни и поуздани докази о употреби Евергетидског 
типика у богослужбеној пракси српске цркве у средњем веку.5 утврђено 
је да се у појединим службама овога рукописа налазе исписи мањег или 
већег обима из типика, а пажљива анализа и поређење са одговарају-
ћим грчким материјалом показали су да се ради о деловима Евергетид-
ског типика. Тако је разрешено питање на које су старији истраживачи 
безуспешно покушавали да одговоре. наиме, у српској медиевистици 
дуго се водила расправа о томе, да ли је за потребе српске цркве био 
преведен целовит текст Евергетидског типика, или само његов дисци-
плинарни део, сачуван у Студеничком и Хиландарском типику.6 При-

3 богдановић 1978, 214.
4 Детаљније о оштећењима и прекидима у тексту: Суботин-Голубовић 1998а, 155.
5 Суботин-Голубовић 1998а, 153–177.
6 Епископ Димитрије 1898; јагић 1898, 1–66; Грујић 1936, 282; Живојиновић 1994, 

85–102.
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суство дословног превода литургијских упутстава у једној групи минеја 
за различите месеце, насталих приближно када и Хил. 608 или у првим 
деценијама XIV века, недвосмислено је потврдило да је и овај други део 
типика цариградског Евергетидског манастира, тј. његов синаксар, био 
преведен на српскословенски језик.7

но, осим одломака литургијских упутстава преузетих из Евергетид-
ског типика, у Хил. 608 постоје и други елементи који потврђују да се за-
иста ради о евергетидској богослужбеној пракси. једна од важних одлика 
евергетидског богослужења јесте и присуство панахиде,8 службе која се 
поје између вечерња и јутрења; на овој служби се, како то прописује упра-
во Евергетидски типик, поје један канон празнику. Грчки термин παννυχίς 
означава службу која траје током целе ноћи, а такве службе су одлика ма-
настирског богослужења. у Хил. 608 панахида се налази у склопу више 
служби светима. она се поје 6. децембра (Свети никола), 9. децембра (За-
чеће свете ане), у недељу праотаца Христових, у недељу отаца Христо-
вих, 20. децембра (Претпразновање Рођења Христовог; Свети игнатије 
богоносац). од 21. до 24. децембра све службе Претпразновању Рођења 
Христовог, као и свецима који падају у те дане, такође имају панахиде 
или павечернице.9 на панахиди која се служи између вечерња и јутрења 
25. децембра, на сам празник Рођења Христовог, поју се чак два канона. 
Трипеснаци, скраћени канони који се састоје од само три песме, поју се на 
панахидама (или павечерницама) 20, 21, 22. и 23. децембра.10

20. децембар

л. 80б: на павечерници . трьпѣс . ти христе 
раꙁоумомь . ꙗко оу великоу неделю . тькмо бо 
соуть велиѥи недели . рмось по ѥдноуии . 
непроходимоѥ морѥ . единь трьпѣсньць . а 
дроуги двопѣсньць . пѣснь .и҇. и .ѳ҇. ...

εἰς τὰ ἀπόδειπνα (...) βʹ . τριῴδια τὰ 
προεόρτια ἦχος βʹ . πρὸς τὸ τῷ τὴν ἄβατον . 
τὸ μὲν ἕν τριῴδιον,  τὸ δὲ ἅλλο διῴδιον ηʹ 
(...)10

7 о евергетидској литургијској пракси у средњовековној Србији још и: Суботин-Го-
лубовић 1998б, 337–345; Суботин-Голубовић 2007, 352–353.

8 о карактеру евергетидске панихиде детаљно: арранц 1979, 201. аранц скреће па-
жњу и на чињеницу да панихида може у одређеним случајевима да замени паве-
черницу: арранц 1979, 200.

9 Павечерница (грч. ἀπόδειπνον) завршна је служба дана која се у манастирима по-
јала после вечерњег оброка. на њој се, по правилу, поје канон дана богородици из 
октоиха. она има карактер покајне службе, а најчешће се поје у навечерје великих 
празника, као део свеноћног бдења. уп. McGuckin 2011, 37–38.

10 Дмитриевский 1895, 345.
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21. децембар

л. 84: на панахидѣ трьпѣсньць . глась .в҇. ... εἰς τὴν παννυχίδα τὸ τριῴδιον ἦχος βʹ . τοὺς 
εἱρμοὺς (...) 

22. децембар

л. 101б: на вечерници . кан . прѣдпраꙁ . 
подобьнь велиѥмоу четврьткоу глась .ѕ҇. ...

εἰς τὰ ἀπόδειπνα, κανόνα προεόρτιον 
ὅμοιον τῆς μεγάλης εʹ . ἦχος πλ. βʹ 

23. децембар

л. 109: на павечерьници . трьпѣсньць глась .ѕ҇. 
...

εἰς τὸ ἀπόδειπνον, τὸ τριῴδιον ᾠδή εʹ . ἦχος 
πλ. εʹ (...)11

у овом минеју, међутим, постоје и елементи који указују на посте-
пено увођење нових образаца у свакодневно богослужење.11једном од од-
лика рукописа усклађених са правилима јерусалимског типика сматра се 
додавање у минејску службу пролошких читања по шестој песми канона 
на јутрењу.12 у Хил. 608 пролошка читања се већ налазе у склопу слу-
жби, те се ова појава може сматрати даљим кораком ка увођењу новина. 
Пролошка читања су преузета из пролога старије редакције; карактери-
стично је и то да су преузимана не само кратка житија већ и помени свих 
светаца који се налазе у прологу, без обзира на то да ли имају службу тога 
дана у овом минеју.

Када се на јутрењу службе једнога дана поју два канона, њихови 
текстови су у рукопису Хиландар 608 исписани одвојено. овакав начин 
писања канона одлика је рукописа старије, дојерусалимске традиције.13 у 
рукопису о коме је овде реч постоји само један изузетак од овакве праксе, 
који, уједно, показује да су крајем XIII века још неки елементи богослу-
жења по јерусалимском типику били познати у српској средини – канони 
на јутрењу у служби 9. децембра (Зачеће свете ане, када је зачета богоро-
дица) укрштени су, што значи да се наизменично исписују песме првог и 
другог канона. осим вечерње и јутрења, служба овога дана има и пана-
хид у на којој се поје један канон другога гласа. Служба овакве структуре 

11 Дмитриевский 1895, 347–349 (за 21–23. децембар).
12 Кратка пролошка житија налазе се у још неким минејима старије редакције, препи-

саним крајем XIII и почетком XIV века, нпр., такође у српском, минеју за децембар 
(Рнб, F. п. I. 70: Сводный каталог 1984, 355 (опис бр. 456), и у бугарском Драгано-
вом минеју (Зограф 54: Райков и др. 1994, 52).

13 у бројним руским минејима који су настајали од XI до XIV века канони се исписују 
управо на такав начин. Доста примера има и у раним српским минејима XIII века. 
нажалост, нема сачуваних целовитих српских минеја старијих од овог столећа.
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наговештава долазеће промене, у њој се сусрећу стара (евергетидска) и 
нова (јерусалимска) традиција. Стога ће се у овом раду посебна пажња 
посветити управо овој служби, и то не само њеним структурним већ и 
неким текстолошким одликама. Због обима службе у хиландарском руко-
пису, анализираће се само они њени делови који постоје и у познијој јеру-
салимској редакцији, са посебним освртом на међусобни однос старог и 
новог превода. Рукопис бр. 37 из збирке манастира Дечани је одабран као 
минеј уређен према правилима богослужења по јерусалимском типику.14 
у том контексту користићемо и старији руски материјал који потиче из 
XII века (рукопис Син. 162).15 на основу структуре служби и њиховог са-
држаја руски рукопис је опредељен као минеј студитског типа. Структура 
руског преписа службе је архаична; ту нема строге поделе на вечерњу и 
јутрење, а сама служба започиње седалним, што је одлика и најстаријих 
грчких минејских служби. Затим следе стихире на Господи вазвах. истим 
овим стихирама започињу оба српска преписа Службе светој ани, а седа-
лен се налази после треће песме канона који се поје на јутрењу.

у табели која следи, исписане су све стихире које се појављују на 
вечерњи у хиландарском и дечанском рукопису, а у напоменама се на-
лазе разночтенија која се јављају у руском и хиландарском препису сти-
хира. Разлике су, исто тако, обележене и у упоредном издању старијег 
(хиландарског) и млађег превода представљеног дечанским рукописом. 
Међусобни однос два српска преписа стихирâ подстиче на размишља-
ње о томе да ли се у овом случају уопште може говорити о два сасвим 
различита и независна превода. Читав низ примера како у стихирама, 
тако и касније, код канона, пре говори у прилог томе да се „нови пре-
вод“, бар на примеру ове службе, пре може посматрати као у већој или 
мањој мери „редиговани стари превод“. нема сумње да се преводилац/
редактор у великој мери ослањао на стари превод, о чему сведоче поје-
дини делови текста ове службе који скоро да нису ни измењени. Тако, 
на пример, нема никаквих разлика између старог и новог превода у тре-
ћем и четвртом тропару шесте песме првог канона, као ни у првом и 
другом тропару седме песме истог канона. Са друге стране пак, запажа 
се употреба синонима нпр. у првом тропару пете песме првог канона (Х 
проꙁебати : Д иꙁрастити), у првом тропару шесте песме првог канона (Х чрѣво 
: Д оутроба) или у првом тропару седме песме (Х беꙁдѣтьство : Д бесьчедьство). 
Други тип редакторских измена у мањој или већој мери мења значање 

14 богдановић и др. 2011, 117–119. Рукопис је преписан у последњој деценији XIV 
века.

15 Rothe 2000, XXVII–XLIV; Сводный каталог 1984, 121–122 (опис бр. 83).
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текста. неколико примера јасно показује у ком се правцу крећу измене 
овога типа: Х родила : Д ꙁачела (у првом тропару прве песме канона); Х ꙁи-
ждителꙗ : Д жиꙁнодавца (у првом тропару пете песме канона). Као пример 
суптилног нијансирања може да послужи сам почетак другог тропара 
шесте песме канона: Х молитьвыи ваю послоушавь : Д молбоу вашоу оуслышавь.16

Табела 1. Стихире на „Господи вазвах”

Хиландар 608 Дечани 37

Мѣсеца того вь .ѳ҇. дьнь . ꙁачетиѥ светыѥ 
анны .
вечерь не стих . на господи вьꙁвахь . ѡставимь 
.ѕ. и поѥм стихире . глась .д҇.

Мѣсеца тогоже .ѳ҇. ꙁачетиѥ светыѥ 
богоматере анны .
на господи вьꙁвахь стихиры . глась .д҇. под. 
Ꙁваныѥ сьвыше

Вь вышныихь живе . сынь и слово божиѥ . ꙁа 
милосрьды и самь . милость приѥмь благости . 
милосрьдиѥмь ꙁемльнимь ꙗвити се иꙁволи и те 
прооуготови пришьствиꙗ своѥго . прѣѥстьствьноѥ 
ѡбитѣлие . ѥгоже степень паче надежде всакого 
дѣтельства17 . ѥгоже богородице ꙗко иꙁводеа свѣть 
ѡть тми . и всѣмь даюааго животь . моли 
спасти и просвѣтити доуше наше .

/ - /

Плодь носеи неплоды . паче надежде дѣвоу 
хотеоую раждатии . бога пльтию радостию . 
просвѣаѥт се вельгласно . вьпиюии . ликоуи 
радоуюи се . племена сьрадоуите се . иꙁраилева 
благодѣтель . послоушавь моеи молитвыи . 
болѣꙁнныѥ болѣꙁньми срьдца . ицѣливь 
любьꙁныихь мии .

Плодь приносеи неплоды паче надежде . дѣвоую 
хотеоую родити бога пльтию . радостию свьтит 
се . ликоуѥть радоуѥт се вельгласно вьꙁываюи . 
колѣна вса сьрадоуите ми се сраилѥва . [вь чрѣвѣ 
ношоу, и поношене бесчедства ѡтьлагаю ꙗкоже 
иꙁволи] благодѣтель . оуслышавь молитвоу 
мою . и болѣꙁни срьдца ицѣливь желаѥмых ми

Источии водоу иꙁ неплодна камене . плодь 
чрѣвоу твоѥмоу анно дароуѥть . присно дѣвою 
владычицоу . и иꙁ нѥже вода спасению хоеть 
проити18 . оуже ꙗко неплодна ꙁемла живешии . 
на ꙁемли . иꙁбавлѥна ѥси поноса . ꙁемлоу бо 
проꙁебаѥши . плодь носеи клась животныи . 
поношениѥ ѡтьѥмлоуоу всѣхь чловѣкь . 
ꙗко же иꙁволи ꙁа милосрьдиѥ милостии . 
ѡбраꙁовати се вь тоуждеѥ .

Иже ѡть немокрьнаго камене источи водоу . 
плодь чрѣвоу твоѥмоу анно дароуѥть . присно 
дѣвоую владычицоу иꙁ нѥѥже вода спасена 
хоеть проиꙁыти . не к томоу ꙗкоже неплодна 
ꙁемлꙗ прѣбоудеши на ꙁемли . поношене 
ѡтьтоуждила ѥси . ꙁемлю бо вьꙁрастиши 
плодоносеоу жиꙁни клась . иже поношена 
ѡтьѥмлюаго всѣмь чловѣкомь ꙗкоже иꙁволи . 
ꙁа милосрьда милости вьѡбраꙁыти тоуждеѥ .

16 Све разлике су у упоредном издању обележене по хиландарском и дечанском пре-
пису у табелама 1 и 2.

17 Син. 162: надежа вьсѧкоꙗ дѣтельствова.
18 Син. 162: приходити.
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Пророчьскаꙗ проречениꙗ испльнꙗют се . гора 
светаꙗ вь ложеснахь оутврждает се . лѣствица 
божьствьнаꙗ насаждаѥт се [прѣстоль великыи . 
и царевыи приоуготовлѣѥт се]19 мѣсто готовит 
се богошествованноѥ . коупина неѡпалимаꙗ . 
проꙁебети начинаѥть . и мироположница светынѥ 
юже истачаѥть . неплодьства рѣкы исоушаюии . 
богомоудрѣи аннѣ . юже вѣрно да оублажимь .

Пророчьскаꙗ речена испльнꙗют се . гора бо светаа 
вь ложеснѣхь вьдроужаѥт се лѣствица божьствнаа 
насаждаѥт се мѣсто оукрашаѥт се богоходимоѥ . 
коупина неѡпалимаа . начинаѥть проꙁебати . 
мироположница светыни юже истѣкаѥть . 
неплодства рѣкы простираюи . богомоудрьныѥ 
анны . ѥюже вѣрою оублажаѥмь . (3)

Кадилница божьствьнааго оугьлꙗ . вь ..... хь 
оучет се анныи богомꙋдриѥ . и живоносна лоꙁа 
проꙁебаѥть . иже гроꙁдь живота плодь носить 
недѣланно . иѡакыме весели се . и ликьствоуи 
соупроугои . и подьсльнчнаꙗ вса спасениꙗ 
надѣюе се .

/ - /

Раꙁдрѣшениꙗ беꙁчедию . неплодьства вьꙁвѣсти 
ѥꙁыкомь прѣчистаꙗ ꙁачетиѥ твоѥ . дьньсь паче 
всеѥ надежде . проповѣдано неплоднѣи ти матери . 
ѡть ангела вьꙁвѣаюа и плод правдыи . 
и добродѣтелии чловѣкомь . тобою боговы 
приносит се. богоневѣстьнаꙗ .

/ - /

Панахида

упутства из типика која претходе панахиди у хиландарском минеју у пот-
пуности се подударају са онима која постоје у Евергетидском типику.20 у 
српским минејима јерусалимске традиције нема канона који се у хилан-
дарском рукопису поје на панахиди. важно је нагласити да је канон са 
панахиде хиландарског рукописа у рукопису Син. 162 исписан као трећи 
канон по реду на јутрењу. Поређење два преписа канона показала су да 
се ради о скоро истоветној редакцији превода. Текстови се разликују по 
својим језичким редакцијама, рускословенској и српскословенској, те по 
ортографији. Ситније разлике које постоје између руског и српског пре-
писа овог канона дате су у виду напомена и коментара тамо где је то било 
потребно.

19 Текста који се налази у угластим заградама у дечанском препису нема.
20 упоредни српскословенски и грчки текст упутства које се односи на служење па-

нахиде већ је раније објављен: Суботин-Голубовић 1998а, 161.

3 81

Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена у литургијском животу…



Текст канона на панахиди:
Каноунь . глась .в҇. пѣснь . а҇. рмось .
Вь глоубинѣ потопи дрѣвлѥ фараѡнитьска воиньства . силоу прѣѡроуженоу . слово же 
прѣспѣюеи грѣхыи потрѣбиль ѥси прѣславны . господь ꙗко прос .

Вь глоубинѣ страстьми погроужена . и неплодноу доушоу ѡть добрыихь дѣль имоуа . 
ꙁапоустѣноу раꙁдрѣши молоу ти се . вьсиꙗвших оутробѣ неплѣнѣнии21. плодь богоприѥтьнь . 
словоу божию беꙁ начела мати бывшии .

Ꙁатворѣна дврь ѡть вѣка . нынꙗ ꙁачинаѥт се вь чрѣвѣ матернии мысльно22 . 
вьмѣстилие хотеи ꙗвити се . юже вьспоѥмь ѥи и сь ангеломь вьпиюе23 .
Спасению всѣмь ꙁачело . ѡ блажени иѡакыимь и анна славнаꙗ . чистоую непорочноую 
и прѣчистоую богородицоу родиста . благочьстиꙗ же всприѥмша вьꙁдане .
Пѣснь .г҇. рмось .
Процвла ѥсть поустынꙗ ꙗко кринь господи ѥꙁычна неплодеиꙗ црькы пришьствиѥмь 
ти в нѥиже оутврьди се .
Не рыдаи себе анно . беꙁчедна24 плода . иꙁрече беспльтныи ангель25 . се бо ти господь 
приѥть оумолѥниꙗ26 молби . и плодь мироу проꙁебнешии .
Вьꙁвесели се неплодыи . процвтоуи мирнь плодь добротоу иꙗковлоу . ѥиже вьжделѣвь 
творць всѣхь . вь ню вьселит се .
Ꙁачела ѥсть неплодыи . паче оума рѣшеоу неплодны сьоуꙁь . божию матерь вь чрѣвѣ . 
ѥюже ѡтьврьꙁаѥт се раи чловѣкомь прьвыи .

сѣдальнь глась .а҇. Ликь пророчьскы проповѣда дрѣвнѥ (...)

Пѣснь .д҇. рмось .
Пришьстовавь ѡть дѣвыи ни ходатаи ни ангель нь ти самь господи вьпльти се и спасе 
всего ме чловѣка . тѣмь вьпию ти слава си .
Ликоуи . ѡакиме сь аною свѣтло . прѣчиста дьньсь сьбытиꙗ ꙁрее сьврьшаюа се . се 
бо проꙁебаѥть жьꙁль . ис корене давыдова . прѣсвѣтлаꙗ дѣва .
Послушавь праведникоу господь ꙗко едрь своѥмоу снитию . вьмѣстилие свето готоваѥт 
се . ѥмоуже вѣрныи ликоуюе свѣтло радоуѥм се .
Направи ми богородице житиѥ велѣни ти . божи оучиѥии . вьпльена словеси ис тебе . 
и на свѣть настави и . дѣво мати мариѥ . богоневѣстьнаꙗ .

21 Син. 162: въсиꙗвъша въ оутробѣ неплодьнѣ.
22 Син. 162: мꙑсльноумоу сълньцю.
23 Син. 162: ангеломь радостьноѥ въпиюе.
24 Син. 162: беадьнааго.
25 Син. 162: бесплътьнꙑи глаголѧ. у руском тексту изостављена је реч ангель.
26 Син. 162: оумиленꙑꙗ.
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Пѣснь .е ҇. рмось .

Ходатаи богоу чловѣкомь бысть христе боже . тобою владыко кь свѣтоу начелнкоу 
ѡтьцоу ти ѡть нои невѣдѣниꙗ . привидѣниѥ ѡбратихомь .
Моудрость божииꙗ сьꙁидаѥть себѣ храминоу . прѣкрасноу и прѣнепорочноу27 . сьврьшениѥ 
ꙁаконоу и пророкомь . ѥиже вѣрны припадаюе . свѣтло ликоуимь .
Вьꙁиграи се свѣтло ликоуѥ иѡакыиме . сь анною дьньсь . ꙗко вьсиꙗ господь . светыню 
иꙁ корене давыдова . юже провьꙁгласише богомысльни пророци .
Ꙁарѥю ѡꙁари ме . прѣвѣчнааго бога словаа . понесьшии . бесѣмене вь чрѣвѣ . болѣꙁни на-
шеи страсти ицѣлѣѥш....28 же нынꙗ моли . ѡ поюих те .

Пѣснь .ѕ҇. рмось .

Вь беꙁдьнѣ грѣховнѣи ѡдрьжиимь . неиследꙋ .
Весели се анно прѣхвалнаꙗ29 . ꙗко вьсиꙗ на тебѣ господьнѣ благодѣть . твоѥго30 
пришьствиꙗ . ѥгоже31 вси вѣрныи спасают се .
Несть прѣꙁрѣти32 грѣхомь . оумоучена рода чловѣча нь своѥго пришьствиꙗ . вьмѣстилие 
дьньсь ꙗвлꙗѥть33 .
Таинѣ прѣдтчеть таина . дрѣвлѥ неплодеиꙗ неплодь выи породи спасению ходатаицоу 
дѣвьства рожьдьствомь ꙗвльшоу се . намь .
кондакь богородици .

Пѣснь .ꙁ҇. рмось .

Богопротивноѥ велѣниѥ беꙁаконоуюа мочителꙗ высокь пламень вьꙁнесль ѥсть . 
христь же прострѣ благочьстивыимь дѣтемь хладь доуховны сьи благословень богь .
Радоуите се с мною вса колѣна иꙁраилева . анна прѣмоудраꙗ рече . ꙗко иꙁволи господь 
иꙁбавлѥниѥ мироу . вьсиꙗти плодь дав ми вьмѣстилие своемоу божьствоу .
Испльни се пророка пророчьство ѥже провьꙁвѣсти доухомь светыимь просвѣаѥмь . се 
аꙁь вьꙁдвигноу рече сѣнь дрѣвлѥ падьшоую се . вьсе ѡбнавлꙗюи своимь прижитиѥмь . 
непорочноую дѣвоу .
Ꙗко соуа прѣвьшаа родитель . всѣми владоуюоую твармии породила ѥста . марию 
прѣчистою . приѥмшоую бога пльтию ѡблежеа . намь оуподоблена ꙁа милосрьдиѥ .

Пѣснь .и ҇. рмось .

Вь пеь ѡгьнень дѣтемь ѥврѣискыимь сьшьдьшааго . и пламень на ... прѣложьшааго 
бога . поите вса .

27 Син. 162: непорочьноу.
28 Син. 162: потреблѧюа . ѥгоже ....
29 Син. 162: преславьнаꙗ.
30 Син. 162: своѥго.
31 Син. 162: ѥюже.
32 Син. 162: не сътьрпѣ владꙑко ꙁьрѣти.
33 Син. 162: ꙗвилъ ѥси.
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Цѣломоудраꙗ34 анно . ꙁарею божию просвѣааѥма . пророчьства рѣшеии . дврь 
непроходноу35 . владычицоу ѥдиноу проходимь36 светоую дѣвоу вь чрѣвѣ приѥмаѥть .
Вьстокоу вышнемоу . неиꙁречена прѣстола приѥмлеть . анна богомоудраꙗ неб...ши37 сѣнь . 
юже проѡбраꙁова ꙁаконникоу моисѣю . богь на горѣ дрѣвлѥ .
Силою божиѥю плодить неплодееѥ чрѣво раꙁврьꙁаѥть ... ходить38 дврь . дѣвьствьна 
свѣтлаа иꙁ неиже . слово прошлоѥ39 ꙁемльныимь вьпль се паче словесе .

Пѣснь .ѳ҇. рмось .

Даже прѣжде сльнца свѣтилника бога вьсиꙗвшии . пльтию кь намь пришьдьшь . иꙁь 
бокоу дѣвичоу неиꙁреченно вьчловѣчьша се . благословена чистаа тебе .
О тебѣ провьꙁгласова давыдь прѣдѣдь твои . дѣво . прѣрадованна приведоут се . рече 
царевы дѣвыи вь слѣдь тебе . твою бо красотоу творць видѣвь . вьꙁлоу...40 наше 
ѥстьство хоте ѡбновити . тобою дѣво . прѣрадованнаꙗ .
Праꙁдноуюи дьньсь неиꙁреченнаго твоѥго дѣво ꙁачетиꙗ радостномь гласомь сь 
ангелимь вьпиѥмь ти . радоуи се прѣчистаꙗ адамоу вьꙁвраениѥ . и клетвѣ прабабни 
раꙁдрѣшениѥ . и чловѣчоу родоу спасениѥ .
Веселет се ѡ тебѣ вса колѣна ꙁемльнааꙗ . ꙗко чини ангельсции . ѥдина вь женахь 
благословленаа дѣво . ꙗко ꙁачеть бесѣмене словесе ѡтьча41 . и породи42 по сьставоу 
соугоубога и чловѣка .

Канони на јутрењу

Хиландарски минеј има у служби 9. децембра три канона, и то иста она, и 
у скоро истом преводу, који су сачувани у ГиМ, Син. 162, руском рукопису 
из XII века. они су у оквиру службе распоређени другачије – у руском ру-
копису они су исписани сукцесивно један за другим, док се у Хил. 608 један 
поје на панахиди, а два на јутрењу.43 овакве различите структуре службе 
условљене су различитим типицима према којима су службе уређене. у 

34 Син. 162: цѣломоудрьнаꙗ.
35 Син. 162: непроходимоу.
36 Син. 162: владꙑцѣ ѥдиномоу проходьноу.
37 Син. 162: небесъ ширьшоую. у Хил. 608 ово место је оштећено.
38 Син. 162: раꙁврьрꙁаѥмо . и проходить .
39 Син. 162: прошьлъ ѥсть.
40 Син. 162: въꙁлюби тѧ.
41 Син. 162: словеси отьца.
42 Син. 162: и роди.
43 Служба у Син. 162 је најобимнија, она поред три канона на јутрењу, има на вечерњи 

чак девет различитих стихира; у Хил. 608 постоји шест стихира, док је у служби 
дечанског рукописа тај број сведен на свега три стихире. на основу ова три преписа 
може се пратити трансформација и скраћивање службе за 9. децембар. Структура 
и састав службе у два старија преписа несумњиво указује на центар у коме је бого-
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дечанском рукопису, у коме је служба прилагођена јерусалимском типику, 
постоји само један канон, и то првога гласа. Служба дечанског рукописа 
је стандардна и као таква ушла је у састав свих осталих српских преписа 
децембарских минеја јерусалимске традиције. у табели која следи, упоредо 
су дати канони по хиландарском и дечанском рукопису.

Табела 2. Канони на јутрењу

Хиландар 608 Дечани 37

кан глась .а҇.
Пѣснь .а҇. рмось .
Пѣснь побѣдноую вспоимь вси богоу 
створшоумоу дивнаꙗ чюдеса . мышьцею выисокою 
спасьшоумоу иꙁраилꙗ ꙗко .

Пѣснь .а҇. глась .а҇.
Пѣснь побѣдноую вьспоимь вси . богоу 
створшоумоу дивнаа чюдеса . мышцею высѡкою . 
и спасьшоу сраилꙗ ꙗко прослави се .

Ꙁачетиѥ твоѥ богомоудраꙗ анно праꙁдноуѥмь ꙗко 
вьмѣстьши никако же вьмѣстимааго родила ѥсии . 
неплоднихь раꙁрешьши се сьоуꙁь .

Ꙁачетиѥ дьньсь богомоудраа анно твоѥ 
праꙁдноуѥмь . ꙗко вьмѣстившоую иже никако 
же вьмѣстимаго ꙁачела ѥси . неплодныхь 
раꙁдрѣшьши се сьоуꙁь .

Праведникоу послоушаль ѥси мольби . светоую 
испльниль ѥси молбыи . господи прародителоу 
твоѥю . и тѣма дароваль ѥси плодь тебе рождьшоую 
чистоую .

Праведноую оуслышаль ѥси молитвоу . светыхь 
испльниль ѥси ѡбеаниѥ гоподи . прѣѡтьць 
твоихь . и си подаль ѥси плодь тебе рождьшоую 
чистоую .

Анна славнаꙗ . ꙁачинаѥть чистоую . 
беспльтнааго ꙁаченшии . господа прѣблагаго . и 
творца пльтию хотеа родити христа .

Анна славнаа нынꙗ ꙁачинаѥть чистоую . юже 
беспльтнаго ꙁачьншоую господа прѣблагаго . и 
родити хоеть юже пльтию христа рождьшоую .
богородичьнь .

Гора светаа юже провидѣ пророкь доухомь . 
ѡть неиже камень ѡтсѣче се . идольска трѣбиа 
скроуши . моию божьствьною тыи ѥси дѣво 
чистаꙗ .44

Ѡть тлѣнною вьсиꙗла ѥси дѣво ложесноу . вь 
нетлѣннѣ бо чрѣвѣ славы сльнца носила ѥси . 
бывша ꙗко же ѥсмы кромѣ ѡбраꙁа и смѣшена .

нь рмось . томоужь .45

Лютиѥ работи иꙁывь иꙁраиль . и непроходимыи ... 
иде ꙗко по соухоу врага ꙁре потаплꙗѥма . пѣснь вь 
... богоу чюдотвореемоу мышьцею высокою ꙗко прос .

родичин култ био посебно негован, те би се могло претпоставити да је то Цариград, 
коме је богородица била покровитељка и заштитница.

44 у Син. 162 други превод: Гора свѧенаꙗ юже пророкъ провидѣ доухъмъ . иж неꙗже камене 
исѣче сѧ . и идольскаꙗ трѣбиа съкроуши . силою божиѥю ты ѥси дѣваꙗ чистаꙗ .

45 у Син. 162 прва песма започиње другим ирмосом: христъ ражает сѧ.
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Чистоую дѣвоу богоѡтроковицоу матерь 
соуоу сьꙁдавьшааго . вь чрѣвѣ радоваше се 
приѥмши анна вьꙁиваюии . иꙁраилѥве племе 
нась веселите ми се с бо аꙁь ꙁачела ѥсмь .

Книги ꙗко же пронарече пророкь наꙁнаменыи 
божьствьныимь доухомь вь бокоу своѥю 
имоуи анна всѣмь вьꙁоупии . юже писаниꙗ вась 
прославлꙗють вьꙁвеличаю се и аꙁь носеи дьньсь .

Вь чрѣвѣ ꙁиждет се и вьмѣаѥт се . льствица 
ѥюже кь вышниимь все чловѣкы вьꙁведшиꙗ . 
еѥже ꙁачетиѥ вѣрно трьжьствоуимь .

Пѣснь .г҇. рмось .
Да оутврьдит се срьдце моѥ вь воли твоѥи 
христе боже . иже над водами небо оутврьждь 
вьтороѥ ѡсновави на водахь ꙁемлоу всемогеи .

Пѣснь .г҇. рмѡсь .
Да оутврьдит се срьдце моѥ вь воли твоѥи 
христе боже . иже над водами небо 
оутврьждь вьтороѥ . и оутврьждеи на водахь 
ꙁемлю всемогеи .

Плода чрѣва иже ае даси ми вьпиꙗше анна кь 
господоу . и вьꙁвеличоу се и того тебѣ принесоу . 
сего ради ꙁачела ѥсии . чистоую богоматерь .

Плодь чрѣва ае подаси ми . вьпиꙗше анна кь 
господоу . вьꙁвеличана боудоу и тебѣ си принесоу . 
сего ради ꙁачинаѥть чистоую богоматерь .

Вь садоу молеи се . глась твои чрѣвоу 
твоѥмоу дароуѥть раискыѥ дври ѡтьврьꙁьшии 
благодѣти .

Иже по ꙁаконоу сьврьшившии богови непорочно 
поработавши . прижила ѥси вь истиноу . 
ꙁаконодавца рождьши анно всечьстьнаꙗ . тѣм 
те вѣро оублажаѥмь .

Ꙗже по ꙁаконоу скончавши . и богови 
непорѡчно работавши . вь чрѣвѣ носиши иже 
вь истиноу ꙁаконодавца рождьшоую . анно 
всечьстьнаа . тѣм те вѣрнїи оублажимь .

Вь садѣ молеи се тебѣ . глась оуслыша 
вышнїи . анно богомоудраа . и плодь чрѣвоу 
твоѥмоу подасть . раѥви ѡтьврьꙁшоую дврь 
благодатию .

Неплодьнаго оума моѥго . неплодьство ѡтьженыи . 
и плодоносноую добродѣтель ми покажи доуши 
моѥи . прѣчистаꙗ богородице . вѣрнымь 
помоьнице .46

богородичьнь .
Неплодьствоуюи мысли моѥи . неплодиѥ всако 
ѡтьжени . и плодоносноу добродѣтельми доушоу 
мою покажи . прѣсветаа богородице вѣрнымь 
помонице .

46 Превод богородичног тропара у Син. 162 гласи другачије: Неплодѧаꙗ съвѣсти моѥꙗ . 
неплодиѥ вьсѧко отъжени . и плодьноу дѣлы ꙗви доушю мою чистаꙗ . пресвѧтаꙗ богородице вѣрьныи-
мъ поможениѥ .
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нь рмось .
Прьвовѣчномоу ѡть ѡтьца рожденноу . и 
нетлѣнноу сыноу вь послѣднаꙗ ѡть дѣвы 
вьпльеноу бесѣмене христоу богоу вьꙁоупиѥмь 
рогь вьꙁд .

Приѥмлеть сьвыше прѣбиваѥ оу господа 
бога иѡакимь . вьꙁлоубленноѥ вьꙁвѣениѥ . 
пристоупльшоу ангелоу к немоу и глаголюю 
ѡтиди . твоѥ молитвии всѣхь богь . праведноѥ 
испль ѥсть .

Приꙁиваюии бога всѣхь . анна иногда вь раи 
стоѥии . пристоупльша видѣше к неи ангела 
глаголюа не печалоуи матери . божиѥ мати 
имаши быти .

Рьвноуюи аннѣ прѣжде тебе . мольбы 
принесла ѥси богоу . и бесѣмене приѥмьшоую . 
невьмѣстимааго слова . чистоую вь оутробѣ 
ꙁачела ѥси благочедиѥмь всѣхь нась анно 
ѡблагодѣтившии .

Пѣснь .д҇. рмось .
Доухомь прѣдьꙁре пророкь амвакоумь словеси 
вьпльениѥ . проповѣдаѥ глаголѥ . вьнегда 
приближет се лѣта поꙁнань боудеши . внегда 
придеть врѣме ꙗвиши се слав .

Пѣснь .д҇.
Доухомь прѣдьꙁре . (inc.)

Божьствьна благовѣениꙗ . странна глаголаниꙗ . 
ае иꙁь ꙁачноу кь ангелоу посланномоу к неи . 
анна оужасаюии се . вельгласно вьпиюи богоу 
моѥмоу слава . твореомоу дивнаа .

Ѡ божьствноѥ веаниѥ . ѡ странноѥ 
глаголаниѥ . ае и аꙁь ꙁачноу . анна дивеи 
се , вельгласно вьпиꙗше . богови моѥмоу слава 
твореомоу прѣславнаꙗ .

Сьрадоуите ми се вса колѣна иꙁраилева . вь 
чрѣ ! бо ꙁачехь новоѥ небо . ѡть нѥгоже ꙁвѣꙁда 
вьсиꙗѥть спасениѥ подаѥ . соусь свѣтодавць . 
анна радоуюи се вьпиꙗше .

Сьрадоуите ми се вса колѣна исраилева . вь 
оутробѣ ꙁачехь новоѥ небо . иꙁ негоже ꙁвѣꙁда 
вьсиꙗѥть по малѣ спасенїа соусь свѣтодавць . 
анна радоуюи се вьꙁываше .

Послоуша аннѣ богь стенаниѥ и вьнеть господь 
молитвоу ѥю . и беꙁчедию ѡблакы раꙁгнавь . 
свѣтомь ѡꙁарꙗѥть прѣславно . тѣмь и ꙁачинаѥть 
ѥдиноу прѣчистоую .

Оуслыша анино богь стенаниѥ . и вьнеть 
господь молитвѣ ѥѥ . и неплодства ѡблакь 
раꙁорь . свѣтомь ѡꙁарꙗѥть благочеда прѣславно 
тѣм же ꙁачинаѥть ѥдиноу чистоую .

Дѣво богородице нескврьннаꙗ сѣныи . 
ѡскврьнена ме страстьми нынꙗ ѡчисти едроть 
твоихь . прѣчистами каплѣми и дажь ми 
роукоу помоии . да ꙁовоу радоуи се чистаꙗ 
богоневѣстнаꙗ .

Дѣво богородице нескврьннь чистаа . 
ѡскврьнена прѣгрѣшенїи ѡчисти ме . и нынꙗ 
едроть своихь чистыми кроплѥнми . и даждь 
ми роукоу помои . да ꙁовоу слава ти чистаа 
богопрославлѥннаа .
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нь рмось .
Жьꙁль иꙁь корене ииѥсеѡва . и цвѣть ѡть него 
христе ѡть дѣвы проꙁебль ѥси . иꙁь гори 
хвалныѥ прѣсенныѥ чисти . приде вьпльь се 
ѡть беꙁмоужниѥ бесплтныи богь . слава .

Ѡтьврьꙁоше се ложесна твоꙗ прѣжде бечедна 
приѥть . анна ѡблакь всесвѣтлии . иꙁ неѥже 
вьсиꙗ намь свѣтлоѥ сльнце . все просвѣениѥмь 
ѡꙁариль ѥсть истинныимь . и гльбокоую тмоу 
беꙁьбожноую ѡтьгна .

Прѣстоль ѡгненосныи божи вь бокоу твоѥю 
оутврьждает се . на немже сѣдь почиль ѥсть . и 
всѣхь благочьстивыихь смотрениѥ ѡтѥть . и 
чистоѥ богораꙁоумиѥ оутврдиль ѥсть на ꙁемли . 
анно блаженаꙗ богоприѥтнаꙗ .

Еюже прорече соломонь , вь ложеснѣхь ѡдрь приѥла 
ѥсии сьблюденныи вь истиноу . истинномоу 
царю . божьствьнои же ... вьꙁведениѥ . 
рода чловѣчьскааго вьꙁдвижениѥмь . тѣм те 
радостьно анно оублажаѥмь .

Пѣснь .е ҇. рмось .
Твои мирь даждь намь сыне божеи . иного бо паче 
тебе бога не ꙁнаѥмь . име твоѥ именоуѥмь . ꙗко 
богь мртвыимь и живымь тыи ѥсии .

Пѣснь .е ҇. рмѡсь .
Твои мирь даждь намь . (inc.)

Ѡть корене иꙁьбрашии . давыдова 
и ѥсеѡва . анна проꙁебати . и начинати 
божьствьныи жьꙁль . иꙁрастивши таины цвѣть . 
христа всѣхь ꙁиждителꙗ .

Ис корѣне проꙁебшоую давыдова  есеѡва . анна 
нынꙗ иꙁрастити начинаеть . божьствьныи 
жьꙁль проꙁебши таинь цвѣть . христа 
жиꙁнодавца .

Мати бывши анна вьпиꙗше . оуꙁреть людиѥ и 
оудивет се . се бо раждаѥть ꙗкоже благоиꙁволии . 
иже сьоуꙁыи раꙁдрѣшивь неплодьства .

Мати бывшими анна вьпиꙗше . оуꙁрѣть 
людиѥ и оудивет се . се бѡ рождоу ꙗко же 
благоиꙁволи . иже соуꙁы раꙁдрѣшь неплодствїа 
моѥго .

Отроковицоу ꙁачехь аꙁь . юже пророчьсци 
гласыи иꙁ далече провьꙁвѣстише . гороу и 
дврь непроходимоу . радостно анна вьпиꙗше 
приходеимь .

Ѡтроковицоу ѥюже ꙁачехь аꙁь пророчьсции 
гласы иꙁ далече провьꙁвѣстише . гороу и 
дврь непроходимоую . радостно анна вьпиаше 
приходеимь .

Облакь и раи и дврь свѣта . трапеꙁоу и роуно 
нынꙗ свѣдаѥмь и роучьскоу ! вьноутрь манноу 
носеии . сладость мироу47 чистаꙗ мати дѣво .

Ѡблакь и раи и дврь свѣта . трапеꙁоу и роуно 
сьвѣмы . и роучкоу вьноутрь чистаа дѣво 
мати .

47 Речи у угластој загради нема у дечанском препису.
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нь рмось .
Богь си мира ѡтьць едротамь велика 
свѣта ангель мира подаюа послаль ѥси 
намь . тѣмь богораꙁоумиꙗ кь свѣтоу 
наставлꙗѥмыи . ѡть ноии оутрьнююе . 
словословим те . чловѣколюбче .

Сьниде сь горы иѡакимь . не ако скрижали 
ꙁаконыиѥ приѥмь . иже ꙁаконь прописа . и все 
пророчскыѥ ꙗвише се рѣчи . божию чистоую 
матерь . играѥ вьпиꙗше вьꙁвеличи се срьдце моѥ .

Вь бокоу ѡоути анна иногда . насажденныи 
богоплодныи виноградь . ѡть негоже гроꙁдь 
ꙁрѣль процвьте намь . и вино бесмртиꙗ богатно 
истачаѥ . что ти вьꙁдамь милостиве веаше .

Не трьпе твари иѡакыимь . видѣти благочьстиꙗ 
неплодьствоуюоу . неплодьство анноу молꙗше се 
миноути и тои приѥти дѣтиь . ѡть нѥѥже сынь 
дасть се . все оусинывь кь ...моу сыноу выишныи .

Пѣснь .ѕ҇. рмось .
Пророкоу иѡннѣ подобе се вь ...ию животь 
мои блаже свободи ис тле спаси ме спасе 
милосрдиѥм .

Пѣснь .ѕ҇. рмѡсь .
Пророкоу ѡнѣ подобе се вьпию . живѡть мои 
блаже свободи иа тлѥ . и спаси ме спасе мира 
милосрьдиѥм си

Како вьмѣаѥть се в чрѣво . 
вьмѣстивши бога . како раждаѥт се . христа 
порождьши пльтию . и како доит се . иже 
ꙁиждителꙗ млѣком вьꙁдоивши .

Како вьмѣаѥт се вь оутробѣ . вьмешїа 
бога . како раждаѥт се бога рождьшиа 
пльтию . како же родит се , ꙗже ꙁиждителꙗ 
млѣкомь напоившиꙗ .

Молитьвыи ваю послоушавь богь . плодовить 
плодь . нынꙗ дароуѥть вама . прѣхвалне иакымь 
и анна дьньсь .

Молбоу вашоу оуслышавь богь плодовить плодь 
нынꙗ дароуѥть вамь . прѣхвалне ѡакиме . и 
анна дьньсь .

Чистоую голоубицоу . ꙁачнши вь чрѣвѣ радости 
доуховныѥ испльни се вь истиноу . приносѣии 
пѣсныи . благодарныи анна богови .

Чистоую голоубицоу ꙁачьнши вь чрѣвѣ радости 
доуховныѥ испльни се вь истиноу приносеи 
пѣснь и благодареныѥ богови анна .

Трьвлѥниꙗ помысли . и страсти нашьствиꙗ . 
и глоубина грѣховь ѡканноую ми доушоу 
троуждають помоꙁи ми светаꙗ владычице .

Трьвльнѥнїа помысли . а страсти нашьствїа . 
и гльбина грѣховь . ѡкаанноую ми доушоу 
троуждають . помоꙁи ми светаа владычице .

нь рмось .
Оутроба иѡнныи младенца неврѣдыи морьскыи 
ꙁвѣр ѥдиного приѥть вь дѣвицоу оубо вьсели се и 
слово пльть приѥмь . проиде сьхрань нетлѣнноую . 
иже бо не пострада истлѣниꙗ . рождьшоую 
сьхранныи неврѣжденоу .
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Ꙁаконныѥ сѣни ꙗвѣ притѣкають . се оубо сама 
божиꙗ благодѣть ꙗвлꙗѥт се . дѣвица 
ѡблакь ѡть нѥиже христь . божьства вь 
истиноу вьꙁьходить виноградь . анна вьꙁываше 
бога иꙁраилева величаюии .

Странноѥ видѣниѥ ае аꙁь беꙁьчѣдна прѣжде . и 
не раждаюииꙗ анна глаголаше веаюи ꙗко 
ангела оуслыша . ꙗко родить ѡтроче . и ꙁваше 
благо же добрааго слышаниꙗ словесь сьбитиѥ 
боудеть .

Горы и хльми и полꙗ и морꙗ . ангель 
множьство . и все ѥстьство чловѣчьско да 
веселит се . владычнꙗ бо божьствьна храмина . 
начетькь сьꙁданиꙗ приѥть . анна внегда 
ѡоутии . се бо ꙁачинаѥть вѣаше .

Пѣснь .ꙁ҇. рмось .
Иже вь пеи ѡтрокы твоѥ спасе . неприкосн... 
врѣди ихь ѡгнь . тьгати ! трыи ꙗко ѥдинѣми 
оусти по ...и благословлꙗхоу глаголюе 
благословень богь .

Пѣснь .ꙁ҇.
Иже вь пеи дѣти исраїлеви .

Беꙁдѣтьства поношениѥ оубѣжати . молѣше се 
анна владыцѣ всѣхь . и тоѥ ꙗко милостивь 
глась послоушавь . того рождьшоую плодь 
дароуѥть ѥи . ꙗко же благоиꙁволии .

Бесчедства поношенїа оубѣжати . молꙗше се 
анна владыцѣ богоу . и сеѥ милоствивии 
глась оуслышавь . того рождьшоую плодь 
подасть ѥи ꙗко же благоиꙁволи .

Царьскаꙗ багрѣница вь твоѥмь чрѣвѣ истка 
се . анно начинаѥть . вь нѥже богь царь всѣхь 
ѡбльк се . ꙁемльнимь ꙗвит се . и смѣрить врагы и 
бороуе се с намии .

Царскаа багрѣница . вь твоѥмь чрѣвѣ исткати 
се анно начинаѥть . вь ноуже богь царь всѣхь 
ѡбльк се . ꙁемльнымь ꙗвить се . и смѣрить 
врагы бороуе се с нами .

Муро благооуханоѥ . вь оутробѣ ꙁачела ѥси анно . 
муро житноѥ паче ѥстьства . вьсприѥмьшоую 
владыкоу . вонꙗми благодѣти . благооухаюе 
все конце .

Мурѡ благоꙋханное . вь оутробѣ ꙁачела ѥси анно . 
мурѡ животное паче ѥстьства вьсприѥмшꙋю 
владыкоу . вонами благодѣти , помишлѥнїа 
наша ѡблагооухавшаго .

Единого ѡть троице те христе славимь . ꙗко ѡть 
дѣвы вьпльь се . бѣс прѣмѣниꙗ . чловѣчьскыи 
все понесе . и не ѡтьстоупи ѥстьства ѡтьчьскааго 
соусе ае и сьѥдини се намь .

Ꙗко единого ѡть троице христе славимь . 
ꙗко ѡть дѣви вьпль се . кромѣ прѣложенїа , 
чловѣчьска вса понесе . не ѡтьстоупль ѥстьства 
ѡтьчьска соусе . ае и сьедини се намь .

нь рмось .
Ѡтроци вь блаꙁѣ вѣрѣ вьспитании . нечьстива 
велѣниꙗ не брѣгше . ѡгньнаго прѣениꙗ не 
оубоꙗше се . нь посрѣдь пламене стоѥе поꙗхоу 
ѡтьцемь богь .
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Ѡгнѥносноу дрѣвлѥ коупиноу . моисии юже на 
синаисцѣи видѣ . анна ꙁачеть вь чрѣвѣ . бечедиꙗ 
ѡгнь оугашаюоу . ꙗко вь послѣдна поюиимь . 
благос .

Красно бокоу твоѥю прѣславно . анна славнаꙗ 
источии ꙗко же водоу животноую вьсе вьноутрь 
вьсприѥть . ѡрошаѥ вѣрно вьпиюеѥ . 
благословень .

Птичиѥ ꙗко видѣ гнѣꙁдо вьꙁвиси се оумомь . и 
молитвою голоубицоу приѥль ѥси беꙁьскврьнноую . 
плодь носеоу христа . маслицоу анно . нась 
потопа раꙁоумнааго свобаждаюии .

Пѣснь .и҇. рмось .
Егоже трепеоуть вои ангельсци . ꙗко творца и 
господа . поите светителие прославите ѡтроци 
благословите людиѥ и прѣвьꙁнос .

Пѣснь .и҇. рмѡсь .
Егоже оужасают се аггели . и вса воинства, 
ꙗко творца и господа . поите светителѥ и 
прославите отроци благословите людиѥ , и 
прѣвьꙁносите ѥго .

Давыдь же пронарече троицоу . се вь чрѣвѣ 
вьсприѥхь анна вьпиꙗше . порождоу всѣхь нась 
ꙁастоупницоу цара христа хотеоую родити .

Дьньсь ѥюже прорече царицоу . се вь 
чрѣвѣ приехь анна вьпиꙗше . и рождꙋ всѣхь 
ꙁастꙋпницоу . цара христа хотеꙋю родити .

Ꙁемлꙗ вь неиже вьсели се ꙁемли сьдѣтель . скуфтрь 
светыи и нови ковьчегь . и роучкоу и манноу . вь 
ложеснѣхь матере рождьшоу сию . начинаѥть 
проꙁебатии .

Ꙁемлꙗ вь неиже вьсели се ꙁемли сьдѣтель, 
скыптро светоѥ . новыи ковчегь . роучкꙋ манны 
вь ложеснѣх матере . сию рождьшоу начинаеть 
проꙁебати .

Коупина неѡпалимаꙗ . свѣникь ꙁлатии . и 
доушевныи чрьтогь господа бога . чьстьныи 
жьꙁль вь чрѣвѣ матерныи . рождьшии сию расти 
начинаѥть .

/-/

Вьстави ме лежеа вьꙗвлѥна доушею . 
беꙁмѣстьними сластьмии чистаꙗ не прѣꙁри нь 
оуреди ! и спаси ме .

Вьстави лежеаго ме [вь гльбинѣ ꙁльь . иже 
нынꙗ бороуеѥ ме побѣди врагы оуꙗꙁвлѥна]48 
беꙁмѣстными сетьми блага . чистаа не прѣꙁри 
нь оуедри и спаси .

нь рмось .
Чюдо прѣвеликоѥ . росодавицоу вьѡбраꙁи пеь 
ѡбраꙁомь . ни ѥже приѥть неѡпалии юныихь . 
такожде ни ѡгнь божьствьны . дѣвоу же 
проиде чистоу . тѣмь поюе вьꙁоупиѥмь . да 
благословить тварь всака .

48 овог текста нема у хиландарском препису.
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Что ми ложесна бесчедьствоуюа покаꙁаль ѥсии . 
и сца соуха ꙗко же прѣжде рече вь пророцѣхь 
владыко . вьꙁоупи же анна иногда . беедиꙗ 
моѥго поношениѥ раꙁории . даждь ми плодь с ними 
же пою да благос .

Сниде вь твоꙗ ложесна свѣтилникь . свѣоу ꙗко же 
божьствьноую . таино вьмѣсти се . просвѣьшоу 
всоу тварь . сиꙗни таинимии анна вьꙁыиваюии . 
тѣмь вьспѣваюе поѥмь да благослови .

Носита ꙗко краснаꙗ соупроуга нынꙗ 
божьствьноую юницоу . ѡть неѥже юнць краснь 
вьсиꙗ . ꙁа все ꙁаколень славныи иѡакымь поюа . 
да благословить .

Пѣснь .ѳ҇. рмось .49

Живоноснии ѡблакь в ньже всѣхь владыка 
ꙗко дьждь на роуно с небесе сниде и вьпльти 
се нась радии бывь оубо чловѣкь беꙁначльнь . 
величаѥмь вси матерь бога нашего чистоую .

Пѣснь .ѳ҇. рмѡсь .
Живоприѥмныи . источникь присныи , свѣтоносноѥ 
свѣтило все поꙁлаенное храмь ѡдоушевлѥнни 
сѣнь прѣчистꙋю . небесе и ꙁемле пространѣишꙋ . 
ꙗко богородицоу вѣрни величаѥмь .

Живоприѥтнь источникь . ꙁачньши анно 
богомоудраꙗ . благодѣть вьсприими црьквь 
светоую . вьноутрь вь чрѣвѣ своѥм приѥмаюи . 
свѣтомь правды ѡблистаюии творца 
вьꙁвеличимь .

Живоприѥмны источникь ꙁачьньши . анна 
богомꙋдраа . радѡсть нынꙗ вьсприми, храмь 
светыи вьноутрь вь чрѣвѣ своемь вьспрїемши . 
свѣтомь правды облистаемь сьдѣтелꙗ вьꙁвеличимь 
иже прѣвѣчнаго сына прѣродителїе50 .

Врьста чьстьнаꙗ и прѣславнаꙗ . прѣвѣчнааго 
сына прароди ти хранителꙗ иꙁвѣстьна бывша . 
начетькь радости порождьши . иѡакыимь же и 
анна да почтена боудета .

Врьста чьстна и реславна ! . иже ꙁаконꙋ 
хранителїе иꙁвѣстны бывше . иже начеткь 
радости рождьшѥ . иѡакимь же и їанна почтена 
боудита .

Еюже данииль горꙋ велїю видѣ . иѡиль ꙁемлю 
светоую ꙋꙁрѣ двѣрь непроходимꙋ дрꙋгы 
ѥюже прорече . ꙁапечатлѣнныи источникь и 
богопрїетныи . богородицоу марїю вьспоимь .

Багрь юже роуно ѡбагривши . неиꙁреченнааго 
словоу вьпльениꙗ кадилница ꙁлатаꙗ . и трапеꙁа . 
вь неиже хлѣбь христь положи се . богородица 
дѣва славит се .

Багрь иже рꙋно ѡбагривши . неиꙁреченнаго 
слова вьпльенїе . кадилница ꙁлатаа . трапеꙁа 
на неиже хлѣбь христь положи се богородица 
дѣваа славит се .

49 Хиландарски и дечански преписи имају различите ирмосе у деветој песми канона.
50 у Х нема текста који је у Д стављен у угласте заграде.
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Прѣсвѣтлыими лоучами всиꙗвши слова . ѡть твоѥ 
чистиѥ оутроби богородице дѣво . посвѣьшааго 
ꙁемьльниѥ конце . просвѣти доушоу мою сластии . 
тмою ѡмрачена . да вѣрою те пою .51

нь рмось .
Таиньство странно виждоу и прѣславно . небо 
соуоую пеероу . прѣстоль хероувимьскыи 
дѣвицоу . ꙗсли вьмѣстилие . вь неже вьꙁлеже 
невьмѣстими христь богь ѥгоже хвалее 
величаѥмь .

Ликоуите все доуше и вьꙁиграите се . ꙁемьлꙗ 
нынꙗ сьꙁдана бысть . ꙗко плодь родьствиꙗ 
невьꙁдѣланно . клась животныи . ѡть негоже 
ꙗдоуе не вьꙁалчоуть когда . величаюе ѥго 
благостыню .

Пѣсныивицоу сь гоусльми вьсприими давыде . 
и вспои се ꙗви се , кувоть божии . ѥгоже прорече 
ꙗвѣ . соуии на сьꙁданиѥ . имже вьстахомь мыи 
ѡть дрѣвнааго падениꙗ .

Ꙗко прѣвелицѣ двѣ ꙁвѣꙁдѣ иꙁнесла ѥста ꙁароу 
всесвѣтлоую . ꙗже вьсиꙗѥть великааго мирови 
сльнца тѣмь хвалимь и славимь ва . иѡакима 
же и анноу богомоудроую .

Три преписа Службе светој ани који су настајали у широком вре-
менском распону од краја XII па све до осамдесетих година XIV века 
показују како је једна служба еволуирала прилагођавајући се променама 
у богослужењу проузрокованим употребом различитих типика. Рукопис 
Хиландар 608 заузима посебно место у овом хронолошком низу. Сти-
цајем околности, ово је најстарији потпуни српски служабни минеј за 
децембар, те, с обзиром на време свог настанка, он представља већ зрелу 
фазу развоја ове врсте литургијских књига химнографског састава у срп-
ској средини. неколико служби за децембар ушло је у састав најстаријег 
српског празничног минеја (архив Сану 361), али међу њима није и 
Служба светој ани. Служба светој ани хиландарског рукописа јединстве-
на је по своме саставу и структури; она испада из општег литургијског 
контекста хиландарског минеја. није могуће утврдити како је оваква слу-
жба настала – да ли је писар имао пред собом неки словенски рукопис у 

51 Х и Д имају различите богородичне тропаре.
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коме је већ дошло до прераспоређивања текстова у оквиру службе, или 
је сам, угледајући се на неки грчки узор, два канона на јутрењу укрстио 
на начин који је уобичајен код минеја јерусалимске традиције. Како год 
било, рукопис Хиландар 608, посебно са својом службом 9. децембра, на-
говештава промене структурне природе у минејима које Српска црква 
крајем XIII века користи приликом богослужења.
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Tatjana Subotin-Golubović

HILAndAR № 608 (dECEMBER MEnAIOn): THE HERALd OF CHAnGE 
In THE LITuRGICAL LIFE OF MEdIEVAL SERBIA

Summary

Manuscript № 608 from the collection of the Hilandar monastery, the Service 
Menaion for december, dates from the late 13th century. Earlier studies have es-
tablished that this menaion also contains liturgical instructions adopted from the 
Typikon of Evergetis. This confirms that the synaxarion of the Typikon was trans-
lated into the Serbian Church Slavonic language, and that it certainly regulated 
the liturgy in the Serbian Church at the time when the above-mentioned Menaion 
from Hilandar was made, and even earlier, during the 13th century. Along with the 
elements of the Evergetis-type liturgy, which is reflected in the presence of char-
acteristic services (panikhida and the Compline) between the Vespers and Matins, 
this manuscript shows certain novelties that indicate a gradual diffusion of the 
Typikon of Jerusalem into liturgical practice. In this regard, the service for 9 de-
cember (Conception of St Anne) is very interesting, as it reflects the intertwining of 
elements of the Evergetis and Jerusalem composition of the service. The structure 
of this service fully corresponds to the services of the Evergetis type (with a pan-
ikhida during which the canon of the second mode is chanted). On the other hand, 
during the Matins, two canons are chanted and their odes are sung alternately: the 
first ode of the first canon is followed by the first ode of the second canon. This 
method of writing out canons is typical of the form of liturgy defined by the Typ-
ikon of Jerusalem. This paper presents a comparative analysis of three manuscript 
copies of the service dedicated to the Conception of St Anne – a Russian copy from 
the 12th century (GIM, Sin. 162), and the Serbian manuscripts Hilandar 608 (late 
13th century) and dečani 37 (the last quarter of the 14th century).
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