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Abstract
MS Hilandar 307, a triodion sticherarion from the late 12th century, is one of the 
oldest Slavonic manuscripts kept at Hilandar. The manuscript has not survived in 
its entirety – it is missing the first part which contained stichera of the Lenten cycle; 
the extant part contains the pentecostarion cycle of stichera. It was written in the 
Russian recension. The manuscript has probably been kept at the monastery ever 
since its establishment and could have been even procured by St. Sava at the time 
of the formation of the monastery library. Its presence at the Serbian monastery 
confirms that there were no linguistic or practical liturgical obstacles to its use in 
religious services. Since the Serbian manuscript heritage does not include surviving 
sticheraria as a type of liturgical book, its content is highly interesting. This paper 
explores the interrelationship between the sticherarion and corresponding services 
in the oldest Serbian triodion, copied in the first half of the 13th century and now 
kept in the National Library of Russia in Saint Petersburg (F. п. I. 68). Two services 
were selected as examples – the service for the Mid-Pentecost (Midfeast) and 
the service to the Holy Fathers of the First Ecumenical Council. An initial careful 
comparison already revealed the appearance of different translations of the texts 
shared by both manuscripts. Also, it was found that only a part of stichera in the 
sticherarion appear in full triodion services, in which stichera make up just one 
segment of the service as a complex hymnographic ensemble. 

Keywords: sticherarion, triodion, service, Hilandar, Studite Typikon, Pentecost

1  t.golubovic@sbb.rs
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Апстракт
Рукопис Хиландар 307, триодни стихирар с краја XII века, један је од 
најстаријих словенских рукописа који се чувају у манастиру Хиландар. 
Рукопис није сачуван у целости – недостаје његов почетак у којем су се 
налазиле стихире Ускршњег циклуса; у сачуваном делу, налазе се стихире 
из Пентикостара. Написан је рускословенским језиком. Рукопис припада 
најстаријем фонду манастирских рукописа, а ту је вероватно доспео још 
у почетној фази формирања библиотеке. Његово присуство у српском 
манастиру потврђује да није било језичких или практичних литургијских 
препрека за његову употребу у оквиру богослужења. Будући да у српској 
писаној традицији нема сачуваних стихирара као посебних литургијских 
књига садржај овог рукописа је веома занимљив. У овом раду истражујемо 
однос између стихирара и одговарајућих служби у најстаријем српском 
триоду, преписаном у првој половини XIII века, а који се чува у Руској 
народној библиотеци у Санкт Петербургу (F. п. I. 68). Као примери одабране 
су две службе – служба на Преполовљење празника и служба Светим Оцима 
Првог васељенског сабора. Већ почетно детаљно поређење открива различите 
преводе текстова који се јављају у оба рукописа. Такође, установили смо да 
се само део стихира  из стихирара појављује у целовитим службама у триоду, 
у којим стихире чине  само један део службе.

Кључне речи: стихирар, триод, служба, Хиландар, типик, Преполовљење празника

Хиландар 307, триодни стихирар с краја XII века, један је од најстаријих словен-
ских рукописа који се чувају у Хиландару. Рукопис је исписан новгород-
ским правописом и садржи рану неумску нотацију (Богдановић 1978: 131). Он 
несумњиво припада првобитном, најстаријем  фонду манастирске библиотеке и 
сасвим је могуће да га је свети Сава, у време оснивања српске обитељи на Атосу, 
добио на поклон или набавио из руског манастира на Светој Гори.2 Додуше, могао 
га је набавити и у Цариграду, у граду  у коме је у више наврата боравио, а у коме 
је  у то време постојала велика руска колонија.   Хиландарски рукопис садржи 
циклусе стихира од Цвети па све до Недеље педесетнице.  Како рукописи овог 

2  Доментијан приповеда  да је Сава по приспећу на Атос боравио у руском манастиру Светог 
Пантелејмона (Доментијан 1988: 60). Теодосије у Житију светога Саве напомиње да су у српске 
земље често долазили светогорски монаси ради милостиње, те да је један од њих, иначе Рус, тако 
описао монашки живот да је Сава одлучио да побегне на Свету Гору (Теодосије 1988: 8). Како је 
већ утврђено, руско-српске везе биле су успостављене већ у XII веку, још пре Стефана Немање. 
Русизми у српским рукописима XIII века указују на постојање  блиских додира у старијем периоду. 
О овоме детаљније: Трифуновић 2001: 145–151. (са старијом литературом).  
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типа нису сачувани у српском рукописном наслеђу (што не мора да значи да нису 
ни постојали), његово је присуство у хиландарској библиотеци тим интересант-
није.  Може се, такође, претпоставити и да је стихирар био у активној употреби 
у време док још увек није био у целини формиран и попуњен онај основни фонд 
литургијских рукописа, неопходних за одвијање типиком прописаног богослу-
жења, а сасвим могуће – и касније.3 Најстарији српски рукописи којима данас 
располажемо потичу тек од краја XII века, мада има и нешто фрагмената из 
средине и друге половине тога столећа који недвосмислено сведоче о контину-
ираном богослужењу које се одвијало на српскословенском подручју (Трифу-
новић 2001; Суботин-Голубовић 2019: 571–584).  Чињеница јесте, међутим,  да 
су најстарије  српске  књиге какве  данас познајемо, резултат промена које су се 
током више векова одвијале у словенској средини.  О старијим етапама рецепције 
и развоја рукописа литургијског садржаја на јужнословенском подручју не може 
се говорити управо због одсуства релевантног материјала, мада се до извесних 
закључака ипак може доћи, и то највише захваљујући текстолошким истражи-
вањима  и поређењем српског  материјала с руским из XI–XII века, па и бугар-
ским (XII–XIII век), као и увидом у одговарајући грчки материјал.

Но, да се вратимо хиландарском стихирару. Археографски и кодиколошки  
опис рукописа дао је Димитрије Богдановић у Каталогу ћирилских рукописа 
манастира Хиландара те тако знамо да он има 109 листова, малих је димензија 
(227 x 185 mm); недостаје му барем 10 до 11 почетних свешчица.  Текст  започиње 
стихирама на Лазареву суботу, а завршава се стихирама у Недељу педесетнице 
(последњу недељу пред Вазнесење).  Из овога произилази да је сачуван углавном 
пентикостарни део циклуса. Није познато када је први део (који садржи стихире 
посног циклуса) издвојен из првобитног много обимнијег кодекса; до данас тај 
недостајући део није идентификован у збиркама ћирилских рукописа. Треба 
додати да је  утврђено да се један лист (коме је место између л.  72. и 73. савре-
мене пагинације),  данас налази у збирци Руске националне библиотеке у Санкт 
Петербургу (Q п I 39) (Гранстрем 1953: 21). Николај Тихомиров пронашао је и 
идентификовао још неколико листова из овог стихирара; један се данас налази у 
Библиотеци АН такође у Санкт Петербургу (Дмитријевски  44).4  Још три листа 
из овог рукописа чувају се у Народном музеју у Прагу (бр. 207) (Vašica and Vajs 
1957: 444–445;  Сводный каталог 1984: 157–158).

Рукопис Хиландар 307 већ је био предмет озбиљног научног интересовања.  
Стојан Лазаревић је 1969. године на Универзитету у Чикагу одбранио докторску 
дисертацију у којој је саопштио резултате свог проучавања овог рукописа 

3  Овом првобитном фонду хиландарских рукописа припада и један руски ирмологион (Хиландар 
308),  датиран у почетак  XIII века. У Хиландару се налази тек део рукописа (72 листа), док се прео-
стали део  чува у Москви у Руској државној библиотеци (РГБ, Рум. 1719) (Богдановић 1978: 131).

4   Знаменити литургичар Алексеј Дмитријевски је током свог боравка на Светој Гори узео овај 
лист, али је оставио  белешку која је олакшала идентификацију рукописа из кога потиче (Сводный 
каталог 1984: 157).
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(Lazarević 1969).5 Први део његове дисертације је посебно интересантан, пошто 
је Лазаревић покушао да утврди порекло триодског стихирара у традицији визан-
тијског богослужења, а затим и да установи у које је време химнографски зборник 
таквог састава могао бити преведен код Словена. Он је закључио да у време миси-
онарске активности Ћирила и Методија стихирари таквог садржаја још увек нису 
били формирани те да нису ни могли бити преведени за потребе новопокршених 
православних Словена  (Lazarević 1969: 280).

Лазаревић је, узевши у обзир чињеницу да у јужнословенском материјалу нема 
потврде постојања  рукописа оваквог типа, био склон да верује да су стихирари 
били преведени у Кијеву за потребе новоустановљене руске цркве по примању 
хришћанства (Lazarević 1969: 289–292). Он, међутим, не искључује у потпуности 
могућност да су стихирари улазили у корпус литургијских књига на јужносло-
венском подручју, те да су сходно томе могле постојати и две независне редак-
ције ових зборника.  

У другом делу своје дисертације Лазаревић је овај рукопис детаљно обрадио 
с музиколошког становишта. Он је успео да идентификује значајан број грчких 
стихира чији се превод налази у овом рукопису, а у своме раду се ослонио на 
неколико  раних грчких стихирара из манастира Светог Саве Освећеног у Палес-
тини, из  Велике Лавре на Атосу, као и на више грчких рукописа који се чувају у 
руским збиркама.  Ови рукописи су датирани у период од X до XII века.  

За нас је посебно интересантан први део Лазаревићевог истраживања, у којем 
је он дошао до закључка да су се химнографски зборници какав је Хиландар 307 
могли развити у време које је уследило по окончању иконокластичких сукоба, у 
оквиру литургијске реформе спроведене у Студитском манастиру у Цариграду. 
Узевши у обзир историјске околности, он је изнео мишљење да је први  словенски 
превод химнографских зборника међу којима је био и стихирар, могао настати 
најраније почетком X века, на јужнословенском подручју, по приспећу у Бугарску 
ученика солунских мисионара прогнаних  из  Паноније (Lazarević 1969: 280–283). 
У том смислу, он је свакако био на добром трагу. Истраживања последњих година 
дала су, међутим, нешто другачију хронолошку и топографску слику, засновану на  
материјалу откривеном 1975. у манастиру Свете Катарине на Синају.  Међу тада 
пронађеним рукописима нашао се и један број рукописа насталих у VII–VIII  веку 
који несумњиво представљају  претече нешто познијих стихирара. Сами писари 
називали су те рукописе тропологионима.6 Међу новооткривеним синајским руко-
писима нашло се и више преписа грузинског тропологиона раног периода, што 
је подстакло даља истраживања и допринело доношењу поуданијих закључака о 

5  Дисертација није публикована али њену копију поседује Музиколошки институт САНУ. 
Захваљујем колегама др Весни Пено и др Александру Васићу који су ми на њу указали.  

6  Треба нагласити да је још од почетка прошлог столећа био познат један грузински рукопис тога 
типа, несумњиво превод начињен са грчког предлошка, мада у њему већ има и оригиналних састава 
насталих у грузинској средини (Кекелидзе 1907: 350–372). Овакви рукописи се у грузинској тради-
цији називају јадгари (Хевсуриани 2009: 419–424, са старијом литературом).
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настанку зборника таквог састава. Тако је утврђено да је формирање најстаријих  
тропологиона везано за Јерусалимску цркву, те да се тај процес одвијао у дужем 
временском распону од петог до осмог века века ( Куюмджиева 2013: 31–35;  Ники-
форова 2013: 18). Редакторски рад учених студитских монаха уследио је касније, 
тек по окончању иконокластичких сукоба, и свакако је допринео коначном уобли-
чавању стихирара.    Истраживачи наглашавају да у овом раном периоду није 
јасна разлика између тропара и стихире, те да се ова два термина равноправно 
користе за исти химнографски жанр (Никифорова 2013: 48). Стога се трополо-
гион може сматрати неком врстом протостихирара. Рани стихирари нису сачувани 
у корпусу јужнословенских богослужбених књига, али би се могло претпоставити 
да су постојали. Измене у богослужбеној пракси условљавале су и употребу себи  
саображених  литургијских књига, те су стихирари  несумњиво временом изашли 
из употребе.  Сачуван је већи број  руских триодних и минејских стихирара из XII 
века, што омогућује даља истраживања и текстолошка поређења с одговарајућим 
текстовима који су касније ушли у састав триода и минеја7  (Сводный каталог 1984: 
130–134, 157–158). Руски стихирари су представници једне архаичне етапе у рецеп-
цији богослужбених књига код православних Словена.  

Грчки рукопис бр. 56 (VIII–IX век) манастира Свете Катарине на Синају пока-
зује да су се у раној фази формирања комбиновала два циклуса – покретни и 
непокретни.  Тако је између 28. фебруара и 23. априла уметнут химнографски 
материјал који припада покретном циклусу, а после 22. маја – текстови за Вазне-
сење и Педесетницу (Никифорова 2013: 31–39).  

Нема сумње да су зборници химнографске садржине (минеј, триод и октоих) 
своје препознатљиве облике и структуру добили захваљујући редакторском раду 
студитских монаха у време које је уследило непосредно по завршетку иконок-
ластичких сукоба. Тај посао био је започет још у време трајања сукоба, а циљ је 
био да се прикупе и уреде бројни химнографски текстови различитог жанра, 
који су се користили на богослужењу.8  Ти су зборници током времена доживља-
вали промене, старији текстови су били замењивани текстовима других, млађих  
аутора те се етапе њиховог развоја могу пратити и по заступљености дела поје-
диних византијских химнографа. Триод је књига чији је развој најдуже текао, 
све до XIV  века. То је свакако повезано и са чињеницом да се, са  становишта 
литургике, циклус покретних празника доста дуго формирао (Мирковић 1961: 
142–238). Због обима химнографског материјала који је непрестано био додаван 
првобитним триодима, од једне књиге настале су две – посни и цветни триод. 
Триод садржи службе покретног годишњег циклуса, од Недеље митара и фари-
сеја до Недеље свих светих,  то јест – до прве недеље после Вазнесења. Ова књига 
је добила име по скраћеним канонима који се састоје од свега три песме (грч. 
τριῴδιον). Словенски назив за ову књигу је Трипеснац. Проучавању историје 

7  Ту је регистровано осам минејских  и три триодна стихирара.  

8  О раду студитских монаха најбоље говоре бројни химнографски текстови које су они саставили 
и који су ушли у састав сва три  поменута литургијска зборника (Beck 1977, на више места).
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формирања грчког Посног триода, као  и његовој рецепцији код православних 
Словена, посветио се  Иван Алексејевич  Карабинов у својој обимној студији 
која је, без обзира на бројна нова сазнања, још увек актуелна (Карабинов 1910). 
Карабинов  је на више места у својој студији, говорећи генерално о триоду као 
врсти богослужбене књиге, нагласио да је веома тешко тачно типолошки одре-
дити и разграничити триоде, јер се већ у грчким рукописима појављује велик 
број  структурних, садржинских и текстолошких разлика и варијација које су се 
касније одразиле и у словенском материјалу. Карабинов је, на основу састава и 
структуре појединих служби, издвојио пет типова грчког (и словенског) триода. 
Лидија Славева је словенске рукописе разврстала у  четири групе (Славева 1972: 
93–116; Славева 1986: 78–88). Маја Момина је исказала мишљење да је најпримере-
нија класификација словенских рукописа триода она која је заснована на саставу 
канона у недеље, четворопеснаца – у суботе и трипеснаца у остале дане у седмици 
(Момина 1983: 29. и даље). Момина је предложила поделу на девет до једанаест 
типова триода на основу критеријума које је формулисала (Момина 1982: 102–122; 
Момина 1983: 25–38). Татјана Борисова је закључила да се словенски рукописи 
настали у периоду XI–XIV века могу разврстати у осам група  (Борисова 2016).

Један од важних елемената на које су истраживачи указали јесу и бројне 
текстолошке варијанте које се појављују у словенском преводу триода; оне  пока-
зују да је овај текст активно живео током дужег времена у словенској средини. 
Није, међутим, могуће утврдити где су се и када ове редакторске активности 
одвијале, а узевши у обзир бројност и карактер текстолошких разночтенија јасно 
је да се тај процес не може везати само за један центар. Све поменуте класифи-
кације триода, извршене на основу различитих елемената и критеријума, пока-
зују колико је његов химнографски материјал богат и разноврстан и колико је 
тешко тачно определити поједине типолошке групе. У том контексту стихирар 
који садржи химнографски материјал који је касније у неком тренутку ушао у 
састав рукописа сложене структуре, представља за истраживача посебан интерес.   

Пре него што се посветимо  хиландарском стихирару, скренућемо пажњу 
на још неке чињенице. Зборници химнографског садржаја раније су се посма-
трали искључиво као неке врсте антологија црквеног песништва које се поје 
током богослужења.  Посматрали су се као независне јединице, при чему се 
заборављало да они имају јасну  намену, те да су усклађени с типицима који у 
том тренутку важе. Можда звучи парадоксално, али типици су, заправо, најваж-
није књиге православне цркве, иако не спадају у групу богослужбених књига. 
Типик je систематско упутство које регулише поредак служби  дневног, триод-
ског (покретног)  и  месечног (календарског, непокретног) круга. Потреба за 
оваквим књигaма појавила се у време када су се већ формирала три  поменута 
богослужбена циклуса, и када је литургијски материјал нарастао до таквог обима 
да се клирик тешко могао у њему снаћи без одговарајућег приручника. Типик  не   
доноси ништа ново у погледу садржаја служби; он се ослања на постојећи мате-
ријал и усклађује  његову употребу током богослужења. 

У овом кратком истраживању желели смо да  установимо какав однос влада 
између хиландарског стихирара и најстаријег српског триода – рукописа Руске 
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националне библиотеке  F. п. I. 68.  Поменути триод оквирно се датира у прву 
половину XIII века.9 Стихирар припада студитској литургијској традицији. Мада 
до сада није било поузданих потврда о присуству Студитског типика у српској 
цркви у средњем веку,  триод F. п. I. 68 има све одлике студитске праксе. У оквиру 
његових служби материјал је изложен на начин на који је то уобичајено у одго-
варајућим руским рукописима за које је поуздано утврђено да су усаглашени 
са Студитским типиком.  Пошто је материјал у оба  рукописа веома обиман и 
захтева  пажљиву и свеобухватну анализу, одлучили смо да из богатог химнограф-
ског садржаја издвојимо тек неколико примера који ће показати међусобни однос 
текстова садржаних у рукописима који се овде разматрају. 

 Једна од интересантних појава јесте и промена гласа у којем се поједине стихире 
поју. Тако се нпр. у понедељак Велике недеље стихира 

 (...) – поје у  петом  гласу, док се иста стихира  у  F. п. I. 68 поје 
у  првом гласу. Док у стихирару нема назнаке која би указала у ком делу службе ова 
стихира треба да се поје, дотле видимо да се она у триоду поје после канона, као једна 
од стихира на Хвалите Господа. У текстолошком погледу разлике су занемарљиве, те 
се може закључити да су обе редакције превода потекле из истог извора.10 Још једна 
промена гласа у којем се стихира има појати потврђена је и у Служби оцима Првог 
васељенског сабора. Из упоредно изложеног текста исте стихире у два преписа види 
се да постоје одређене текстолошке разлике које потврђују да се ради о различитим 
преводима.  Могло би се поставити и питање да ли су текстолошке одлике превода 
могле условити измену гласа у коме се стихира има појати.

Служба оцима Првог васељенског сабора

За недељу Светих отаца Првог васељенског сабора,  Хил. 307 има  следеће 
стихире:

1.  (глас трећи)
2.  (глас четврти)
3. (глас шести)
4.  ...  (глас шести)
5.  ... (глас  осми). 

9   Рукопис Руске националне библиотеке (РНБ) најстарији је познати српски триод и садржи  
службе целог покретног циклуса у једној књизи те припада старијем типу триода. Ово је, иначе, 
један од ретких српских химнографских зборника у коме постоје трагови старе византијске ТИТА 
нотације (Сводный каталог 1984: 239–240). 
10  Текстолошка блискост два преписа исте стихире подстиче на размишљање о постојању и 
јужнословенског превода стихирара који је касније могао послужити и као основ за други превод, 
или редиговање већ постојећег, код Руса. Наишли смо на још неколико сличних примера, али да 
би се могао извести поуздан закључак потребно је систематски истражити стихираре и упоре-
дити химнографски материјал који се у њима налази са истим текстовима који су ушли у састав 
триода и минеја.  

ТАТЈАНА СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ
РУСКИ ТРИОДНИ СТИХИРАР С КРАЈА XII ВЕКА – РУКОПИС ХИЛАНДАР 307



40

МУЗИКОЛОГИЈА / MUSICOLOGY  28-2020

Једина заједничка стихира у оба рукописа је . У следећој 
табели упоредно је  донет  текст оба преписа те стихире:   

Хиландар 307 
стихира, глас  3.

F. п. I. 68 
стихира (на Хвалите Господа), глас 7.

Но, у овом случају стање је веома интересантно. Наиме, набројане стихире 
појављују се у минејској служби Четвртом васељенском сабору (16. јул), нпр. у 
рукопису Ћоровић 15 (минеј из друге четвртине XIV века), и то: 

 – као литијна стихира на вечерњи;  –  као стихира на 
стиховно на вечерњи;  – стихира на славу, после канона, на 
јутрењу.11  С једне стране, ово је још једна потврда мобилности текстова у оквиру 
службе, а с друге показује да су стихире из једног архаичног триодског стихирара 
који је, како засебан тип књиге временом изашао из употребе,  могле ући и у 
састав једне минејске службе.12   

Служба на Преполовљење празника

Други пример који смо одабрали потиче из Службе на Преполовљење. 
У хиландарском стихирару се налази  десет стихира које се поју на Преполо-
вљење празника Педесетнице:  (...), 

 (...), 
 (...), .  (...), 

11  Тeкст службе у рукопису Ћоровић 15 објављен је (Суботин-Голубовић 2016: 79–85).

12  Ситуација са службама Оцима четвртог васељенског сабора и Седмом васељенском сабору 
посебно је интересантна, пошто је установљено да су за обе службе неки текстови заједнички.  
Напомињемо да служба Четвртом сабору улази у састав минеја, док служба Седмом сабору припада 
службама триодског циклуса (Суботин-Голубовић 2016: 61–94; Суботин-Голубовић 2018: 697–708).  
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 (...),   (...),  
 (...),  (...), -

 (...),  (...).  Тек шест од 
ових стихира ушло је у састав поменуте службе у најстаријем српском триоду. И 
овде у неким случајевима постоји промена гласа у којем се поје стихира.  Текстови 
стихира заједничких за оба рукописа дати су у табели која следи, а значајније 
текстолошке варијанте подвучене су:  

Хиландар 307 F. п. I. 68 
осми глас осми глас

. 13 

други глас шести глас

13  Стихира на Господи вазвах.  
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други глас шести глас

осми глас осми глас

.

трећи глас трећи глас

осми глас осми глас

14

14  Стихира на Господи вазвах.  
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Две стихире шестога гласа у српском триоду поју се на слава и ниња непо-
средно после стихира на Господи вазвах. Затим следе самогласне стихире шестога 
гласа којих нема у хиландарском стихирару. Непосредно по овим стихирама 
следи и претпоследња стихира из табеле. Све  стихире у F. п. I. 68 улазе у састав 
вечерње. У састав службе на Преполовљење празника Педесетнице улази чак 
петнаест стихира, од којих већине, тачније – девет, ни нема у хиландарском 
стихирару. Обавили смо поређења састава још неких служби српског триода 
с одговарајућим деловима хиландарског стихирара те дошли до закључка да и 
ту влада сличан однос. Потребно би, дакле, било да се детаљно и систематски  
проучи састав стихирара према одговарајућим службама у оквиру триода и тек 
тада би се могли извести поуздани закључци.  

На основу наших садашњих сазнања о самом хиландарском стихирару и 
односу његовог састава према једном архаичном, али развијеном српском триоду, 
сматрамо да   стихирар представља један архаичан тип богослужбене књиге чији 
је састав у великој мери превазиђен бројношћу и репертоаром стихира које улазе 
у састав пуних триодских служби.  

У овом кратком саопштењу наведено је тек неколико примера којима смо 
желели да укажемо на потребу за даљим и свеобухватним текстолошким проуча-
вањем  хиландарског стихирара у поређењу с другим химнографским зборницима 
– триодима у првом реду, мада се, на примеру службе Васељенским саборима, 
показало да поједине његове стихире могу да уђу и у састав минејске службе. 
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Татјана Суботин-Голубовић

Русский стихирарь постный и цветной конца XII в. –  рукопись 
Хиландарь № 307

(Резюме)

Рукопись № 307 афонского хиландарского монастыря, русский стихирарь 
триодный конца XII века,  является одной из древнейших рукописей мо-
настырской библиотеки.  Рукопись сохранилась не полностю, в ней недоста-
ет первая часть, в которой находились стихиры постного цыкла. Возможно, 
что этот стихирарь принадлежал Хиландарю с времен основания монастыря и 
учреждения его библиотеки. Этой рукописю, кажется, свободно пользовали-
сь при отправлении  службы и язык не являлся препятствием этому.  Не сохра-
нилась ни одна сербская рукопись этого типа и не совсем ясно  существовали 
ли они вообще у южных славян. В настоящей работе проведено  текстологи-
ческое сопоставление соответствующего гимнографического материала в 
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рукописи № 307 хиландарского монастыря и в двух службах (Св. отцам Пер-
вого  вселенского  собора и на Преполовление праздника, в среду Недели о 
раслабленом) в древнейшей сербской триоди первой половины XIII столе-
тия (Санкт Петербург, РНБ, F. п. I. 68). Обе рукописи, и русская и сербская, 
следуют уставу Студитского константинопольского монастыря. При тексто-
логическом анализе нам удалось установить, что в двух рукописях сущест-
вуют два перевода одних и тех же текстов, хотя в отдельных случаях можно 
говорить об одном, но в разных местах и в разное время отредактированых 
переводах.  Надо отметить, что в состав двух служб сербской триоди не вош-
ли и все стихиры существущие в стихираре, а так же и, что объем гимногра-
фического материала  сербской рукописи на много превосходит тот в хилан-
дарской рукописи.  

Ключевые слова: стихирарь, триодь, служба, Хиландарь, Студитский устав.     
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