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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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ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ





„Слово о житију Светог АнтонијА“ гАврилА тројичАнинА

Зорица Витић

апстракт. – У Панагирику манастира Ступља (МСПц, З I 59), из прве четвр-
тине XVII века (око 1610–1625. године), атрибуираном чувеном преписивачу 
Гаврилу тројичанину, сачувано је Слово о житију светог антонија, јединствена 
компилација Apophthegmata patrum и делова опширног Житија светог антонија. 
Гаврило се за своју кратку прераду послужио најстаријим словенским преводом 
Житија (насталим у IX–X веку, или између 1018/19. и 1037. године). Поред зани-
мљивог садржаја и композиције, који одражавају оригиналну замисао и књижев-
ни таленат састављача, ово слово посредно сведочи о трајању старих словенских 
превода у српској традицији.

Кључне речи: Житије светог антонија Великог, Apophthegmata patrum, Гаврило 
тројичанин, манастир Ступље, панагирик, слово

Уз Житије светог антонија Великог,1 пресудно за разумевање хришћан-
ског подвижништва уопште, у књижевности средњег века веома се често 
срећу слова, повести и поучења везана за име овог знаменитог „оца пу-
стиње“. Краће приче о животу монаха, најчешће назване „слово“, у којима 
доминира приповедни тон, са изразитом поентом на крају, сабране су у 
целовите зборнике различитог типа, патерике (отачнике).2 По бројности 
и раширености посебно се издвајају компилације изрека и поучних ка-
зивања под општим називом Apophthegmata.3 Преношене прво усмено, 
а забележене можда већ половином IV, а најкасније крајем V века4, му-
дрости и слике из живота древних подвижника, често блиске народном 
стваралаштву, сачињавају патерике који се разликују по обиму, избору и 
распореду грађе (Скитски и азбучнo-јерусалимски).5 овако анегдотски 

* Зорица Витић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, zvitic@gmail.com
1 Најновије издање грчког текста: Bartelink 1994. Превод на савремени српски: Дој-

чиновић 2014.
2 исцрпну литературу доноси Ђ. трифуновић (1990, 224–229).
3 Nedeljković 1974, 8.
4 Bousset 1923, 68.
5 Migne 1864, col. 71–440. O словенском преводу: Van Wijk 1935–1936, 38–84; Capaldo 

1981, 26–49.

3 5



конципирана поучна казивања светих на посебан, жив и динамичан на-
чин уобличавају њихов духовни портрет. идејни, али и књижевни утицај 
Apophthegmata толики је да се могу сматрати прототипом читаве једне 
књижевности на византијском истоку, литературе која развија психоло-
шка сазнања о човеку, која се бави образовањем његове духовне лично-
сти, његовим страстима и врлинама.6

С друге стране, ваља нагласити специфичност самог антонијевог 
житија. Наиме, средишњи његов део чини дуга беседа египатским мо-
насима, где се нижу наративни примери и поуке, и постају непресушни 
извор догматских, моралних и култних начела коришћених у различитом 
обиму у дидактичне сврхе.7 отуда се за ово житије може с правом тврди-
ти да „садржи мање биографских података у ужем смислу те речи, а више 
података за историју једне духовности.“8

Врло рано преведено на словенски језик (у IX–X веку, или између 
1018/19. и 1037. године),9 Житије светог антонија остварило је трајни 
утицај на стару књижевност. Постоји у преписима од XIV до XVIII века,10 
а у XIV столећу сачињена су и два нова превода овог текста.11

Поред опширног Житија, у словенској рукописној традицији наила-
зи се и на његове скраћене варијанте.12 оваквих краћих верзија у српским 
рукописима нема, међутим, у Панагирику манастира Ступља, из прве че-
твртине XVII века (око 1610–1625. године), налази се сасвим јединстве-
на кратка компилација начињена на основу старог превода, у којој се, 

6 У Лествици светог Јована Лествичника неке су поуке непосредно засноване на из-
рекама, али је још чешће препознатљив стилски утицај апофтегматске књижевно-
сти – оживљавање медитација примерима из живота аскета и њиховим изрекама: 
Богдановић 1968, 147–149. изреке светог антонија присутне су у поуци о чистоти 
и целомудрености (XV), као и у расуђивању о помислима, страстима и врлинама 
(XXVI): Богдановић 1988, 154, 223.

7 Доста широк избор из текста Житија светог антонија доноси популарна антоло-
гија светоотачких списа, Добротољубље, превасходно посвећена молитвеном типу 
духовног усавршавања (В. одредницу „Добротолюбие“ са литературом: Дионисий 
2012, 491–512).

8 Богдановић 1991, 19.
9 Преглед литературе о овом питању: Грашева 1995, 150–153; Витић-Недељковић 

1999, 38–43; Витић 2015, 9–14.
10 Списак словенских преписа најстаријег превода: Витић-Недељковић 1999, 46–52; 

Helland 2004–2005, 3–18. издање: Витић 2009–2010, 275–343; Витић 2015, 85–141.
11 о „другом“ преводу, са издањем: Витић 2015, 27–35, 143–193. о „трећем“ словен-

ском преводу: Димитрова 2013, 92–107.
12 Једна варијанта је штампана у минејима светог Димитрија ростовског (Жития 

святых 1904), док је другу објавио иван Франко (1910, 191–197).
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занимљиво повезане, смењују неке од кључних епизода с почетка анто-
нијеве аскезе. реч је о рукопису МСПц, З I 59, који на л. 95а–98б садржи 
Слово о житију светаго Андона. овим рукописом из збирке радослава 
Грујића, пронађеним у манастиру ораховици, посебно се бавила Љуп-
ка Васиљев.13 На основу записа Стефана раваничанина из 1696. године, 
установила је пут овог панагирика од манастира Ступља14 у Босни до 
ораховице у Славонији, а од посебног је значаја идентификација пре-
писивача, коју је начинила поређењем дуктуса и упоредном палеограф-
ском анализом.15 По индивидуализованим варијантама слова и уочљивом 
писарском маниру, Љ. Васиљев је препознала изузетног преписивача из 
прве половине XVII века, Гаврила тројичанина. У свом неуморном раду 
на бројним замашним рукописима16 Гаврило је показивао већу слободу у 
избору текстова, служећи се старијим српскословенским предлошцима, 
али и добављајући стране, најчешће рускословенске.17 такође, одавно је 
примећено да поједине текстове није „просто преписивао“, већ да их је 

„збиља ‘састављао’, дајући им своју редакцију.“18

Управо је тако поступао радећи на Панагирику манастира Ступља. 
изабране су беседе, слова, житија и похвале за годишњи циклус празни-
ка најпознатијих црквених отаца и византијских писаца. такође, ту су 
оригинална словенска дела (од Климента охридског, бугарског егзарха 
Јована, теодосија Хиландарца, Григорија цамблака), а прослављају се и 
највећи српски свети (Симеон, Сава, Стефан Дечански, кнез Лазар).

За 17. јануар Гаврило је сачинио Слово о житију светаго Андона. Већ 
у наслову наговештена је специфичност састава. Две жанровске одредни-
це – слово и житије – ту су да расветле поступак приређивача, да именују 
два различита извора о светом антонију којима се Гаврило послужио. 
Слово започиње 31. изреком из Apophthegmata patrum,19 која се односи 
на преписку светог са царем Константином:20 Једном ава антоније при-
ми писмо цара Константина да дође у цариград, па се мишљаше шта да 

13 Васиљев 2014, 419–444.
14 Посвећен светом арханђелу Михаилу, у писаним изворима први пут се помиње у 

XV веку.
15 Васиљев 2014, 423–425.
16 Литература о Гавриловим преписима веома је обимна, те наводим само синтетичка 

разматрања: Пантић 1990, 113–121; Петковић 2008, 90–102.
17 Пантић 1990, 116.
18 Стојановић 1927, IX.
19 Migne 1864, col. 85.
20 У Житију, у 81. глави, помињу се писма царева, али не и позив антонију да дође у 

цариград.
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ради. рече ави Павлу, своме ученику; „треба ли да идем?“ а он му рече: 
„ако одеш, зваћеш се антоније, а ако не одеш, авва антоније.“21 Наш са-
стављач допуњава и заокружује поуку запажањем да је цар, разумевши 
одговор, имао велике користи од смерности и неславољубља антоније-
вог (95б). Следи избор из житија: почетна ђавоља кушања, ноћни прео-
бражаји, обраћања „црног“ људским гласом (одломци 5, 3; 6, 3–5; 7, 2).22 
Након кратког описа узорне аскезе (7, 3; 7, 6), дата су два драматична 
демонска насртаја (мноштво које туче и рањава светога, погл. 8; бесови 
у обличијима дивљих звери, погл. 9). Господње обраћање у којем храбри 
подвижника (погл. 10), уводи у приповедање о још неколиким препрека-
ма и искушењима које ђаво ставља пред антонија (11, 2; 11, 4–5; 12, 1–2).

У други део Слова Гаврило тројичанин поново уноси формулацију 
типичну за изреке („глаголаше авва антоније“, 97б), и наставља да још сло-
бодније и умешније комбинује одломке из житија. Напад демонске војске 
и заводљиво претварање да истинито проповедају Свето писмо преузети 
су из 39. главе (3–4; 6–7), у којој се антоније пред монасима присећа још 
неких својих искустава са демонима. Следи привиђење инока који доноси 
хлеб не би ли светог одвратио од поста (40, 3–4). Најзад, завршна сцена 
представља Сатанино признање сопствене немоћи и победу хришћанства 
(41, 1–6). Слово је заокружено податком о дубокој старости коју је анто-
није доживео, и помињањем његових многих чудеса и бројних ученика.

Углавном дословно преносећи стари словенски превод Житија, Га-
врило је ипак понегде начинио извесне измене:

96а prJidy i ;rqnq ]vi se jmM. У Житију ђаво се приказује антонију у 
лику црног детета (6, 1), а у Слову је реч wtrokq изостављена.

96а kaz'nQ – k'nezi (7, 3) dJavolovQ. У питању су „ђавоља лукавства“ (Еф 
6, 11), kxzni, те је, у овом случају, текст Слова исправнији од оног који 
чувају српски преписи старог превода Житија.

96б sqzvavq svoe bysQ – p'si (9, 4). овде се Гаврило одлучио за неутрал-
нију, али нетачну варијанту.

Ситније лексичке разлике и употреба синонима:
96б lavq rika[e hote ]sti – napasti (9, 7)
97а sqtvorM te vylQka – slovou{a (10, 3)
97б bl}dM glEdaE – zre (11, 3)
97а hlyvQne vrqhq – stropq (10, 1) Wvrqz[i se
97а kElJa – hlyvina (10, 2) bQs(tq) cela

21 Превод азбучног отачника с грчког сачинио је владика амфилохије 1995.
22 Бројеви означавају уобичајену поделу Житија светог антонија на поглавља и мање 

одсеке.
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На крају, ваља размотрити и којим се предлошком Гаврило троји-
чанин могао служити. Сачувани српски преписи су малобројни и готово 
сви су из XIV века,23 а у време настанка Слова углавном се преписује 

„други“, млађи превод антонијевог житија.24 Може се једино претпоста-
вљати да је Гаврило имао прилику да дође до неког веома старог, или 
пак до неког данас изгубљеног преписа словенског превода. ипак, ово 
је питање од мањег значаја, с обзиром на то да Гаврилово по саставу 
оригинално слово, сасвим складно и добро осмишљено, у маниру нешто 
проширеног чланка патерика, сажето и ефектно представља најважније 
аспекте подвига и духовног значаја светог антонија.

У прилогу доносим издање Слова о житију светаго Андона према 
рукопису МСПц, З I 59, л. 95а–98б, као и снимке изузетног Гавриловог 
преписа.

23 У питању су три преписа – из Дечана, Грачанице и Марковог манастира близу Ско-
пља, а једини познији је Хоповски панагирик из 1598. године: Витић-Недељковић 
1999, 47–51.

24 Бројни су светогорски преписи, а у манастиру Свете тројице код Пљеваља препи-
сан је 1596. године панагирик који садржи „други“ превод: Витић 2015, 37–45.
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ПриЛоГ

95а m(y)s(e)ca gEn(vara), z=I, d(q)nq. sl(o)vo w /itJ} 95б s(ve)t(a)go andona 
bl(ago)s(lo)vi w(tq);e12

pri vylicymq c(a)rQ kon'stine (sic) bQs(tq) vylikQ anTonJe. i vq mnoze /e 
dobrodyteli sJaE. prybQva[e vq pMstini. ouslQ[av' /e bl(a)gol}bQvJi c(a)rq i 
mnihol}bQvJi vylQkago an'TonJa. napisa m(o)l(q)b'noe pisanJe kx nEmM. prizvati 
hote vq kostqn'tinq grad%q&. bl(ago)s(lo)vQti se W nEgo. i slQ[avq staracq bQs(tq) 
vq mnozei pe;ali. i ouninJi. W pomi['lEnJi svoih%q&. i prizvavq ou;enik(a) svoego 
pavla. i r(e);e jmM ;edo ;to g(lago)lE[i. idM li kx c(a)rM po oum(o)lEnJ} jgo, ili 
nQ. on' /e Wvy{a jmM. a{e oubo poidy[i an'TonJe boude[i. a{e li ne idy[i av'va 
an'TonJe boude[i. g(lago)la /e stqr'cq. tem'/e a{e oubo slavQ radi sJe i k tomM ne 
b%ou&dou av'va. vq istinM ;edo ne idM. i se ouv%y&dyvq i raz'soudivq c(a)rq i pa;e 
pol'zeva se. W smerynJa i neslavohotenJa anTonJeva12

nekogda oubo vylikomM an'TonJ} s%y&dy{M vq kElJi. prJide dJav'lq oustra[iti jgo hote. 
na;etq prywbra/ati se no{J}. 96a vqsa;qskQmi wbrazQ prymen]}{i se. tq;J} jda 
kako mo/etq prylqstiti s(ve)t(a)go. i ]ko/e sJimq sqvratiti jgo. posly/de pakQ 
prJidy i ;rqnq ]vi se jmM. an'TonJe ]ko oustra[(e) se vidyvq. abJe m(o)l(i)tvo} 
vxwrM/iv' se. ne sqtrqpe lqstivJi ;l(ovy);qskQ gl(a)sq priEmq r(e);e. mnogQh%q& /e 
azq prylqstih%q&, i mno/ai[ee pogMbQh%q&. n(Q)n] /e i teby hoteh%q&. nq trMdQ 
tvoimi ni;eso/e ouspyhq. anToniE /e bl(a)godarivq b(og)a. i oukrypi se na dJavola 
i r(e);e g(ospod)q mny pomo{'nQkq. i azq vqzrM na vragQ moe. i to slQ[avq ;rqnJi 
vqskore iz;eze. pakQ /e dJavolq ne po;iva[e lovy jgo12

an'TonJe /e razoumevx mnogQ sou{Q kaz'nQ dJavolovQ vqwrM/' se kryp'ko vqzdrq/a[e 
se. bdy[e vqsM no{q bez sna prybQva[e. vqkM[ae bo jdino} d(q)nemq po zahody 
slqn'ca. mno/ice} bo i po dva d(q)nQ i po ;etiryhq. tq;J} hlybq i solq i vodM pi][e. 
vidyv' /e jgo nenavidyi dobraa dJavolq. i oubo] se jda kako po malM naplqnit(q) 
se poustin] post'nQkq. i prJide 96б oubo vq jdinM no{q. sx mno/qstvomq bysovq. i 
toliko bi jgo ranami ]ko bez' gl(a)sa ly/ati jmM na zem'li. i ne moga[e g(lago)
lati ni vqstati. nq ly/e m(o)l][(e) se. i po m(o)l(i)tve g(lago)la[e. ne bo} se 
W vas(q) ranamq a{e i mnogQe vxzlo/ite na me. ni;to/e meny razlM;itq W l}
bvy h(rist)a moego. i po;}div' se dJavolq. ]ko i po ranah%q& vqz'magaetq. i sqz'vavq 
svoe bysQ. vidite li ]ko ne vqzmogoh%q& ni dMhom%q&. ni ranami odolyti jmM nq 
vo}Etq na nQ. i pridymq oubo inako na nq. i vq no{i klopotq sqtvorq tako ] ko 
mneti se vqsemM mestM tomM gQbati se. i stynQ ;etiri hzQni (sic) ]ko vrqg[e 
bysQ. i po ni hodytq prywbraziv'[(e) se vq zvyr'skQ obrazQ. i by[e mesto to 
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mq;tqnJemq isplqnEn'no. lavovq i med'vydq i rJsovq. i }nqcq ZmJEvq i skor'pJevq. 
i vlqkq. lavq rika[e hote ]sti. }nacq mny[(e) se bodJi. ZmJi plazevq ne doseza[e. 
vlqkq oustrqml]E se vqzdrq/a[(e) se. i vqsakQ vQdi stra['nQ byhM. vqseh%q& ]rostq 
i gl(a)sQ i {McQ. an'ToniE /e 97a bQEmq i stry;emq W nQh%q&. trqpy[e krypko 
bolyz'nQ. i rMgaE se g(lago)la[e kx nimq. a{e ko] js(tq) sila vq vqsq to dovlyl' bi 
jdinomM priti tqkmo W vasq. nq ponE/e bez' mo{i sqtvori vqsq b(og)q. po;to vqsME 
metete se. znamenJe /e se js(tq) styna i outvrq/enJe. vyra ]/e w g(ospod)i I(so)u(se) 
h(rist)e. i mnogo oubo iskM[a}{e skrq/etahM zoubQ na nq. i nikoj/e pakosti jmM 
ne sqtvori[e i postidy[(e) se12

g(ospod)x /e prizre na strasti an'ToniEvQ. i vqskore na zastMplEnJe bQs(tq) jmM 
vqz'ryv' /e oubo anTonJe i vide hlyvQne vrqhq Wvrqz[i se. i ouzre lM;} nekM svytlM 
sxhody{M kx nEmM. bysi /e oubo naprasno iz;ezo[e. i bolyzanq plqtqska vqskore 
prysta. i kElJa bQs(tq) cela. an'ToniE /e m(o)l][e se vidynJ} g(lago)lE. gdy by 
po;to ne ]vi mi se iz na;ela. da bi vidylq bolyznQ moE. i bQs(tq) gl(a)sq kx nEmM 
g(lago)lE anTonJe zde byhq. nq o/idah%q& trqpynJe tvoe. i ]ko ne bQs(tq) poby/denq 
boud<ou> tQ pomo{'nQkq i sqtvorM te vylQka i to slQ[avq an'TonJe m(o)l][(e) se 
vqstavq. 97б i tol'mi vqzmo/e ]ko ;}diti se jmM. i vqskore oustrqmivq se i poidy 
vq poustin}. i pakQ vragq vidy jgo pospy[enJe. i hote jmou sponM sqtvoriti. pokaza 
jmM na pMti bl}dM srybrqnM vylQkM. an'TonJE /e razoume vra/J} lqstq. i sta bl} dM 
glEdaE. (sic) i dJavola obli;a[e g(lago)lE. ne pryp'ne[i mi stopQ sJimq orou/Jemq. 
i vqskore dJavolq ]ko dimq iz;eze. tq /e pokazouetq jmM mno/qstva zlata na pouti 
povrq/enno. anTonJe /e po;}di se mno/qstvM zlata. i ]ko wganq prysko;i. ni 
wzryti se vqshotevq poby/e. g(lago)la[e av'va an'TonJe. prido[e nekogda bysQ pryte{e 
mi. i wp'stMpi[e me ]ko voinQ. na konEh%q& sq wrM/Jemq. hote{e oustra[iti me. az' 
/e ryhq sQ vx wrou/ih%q& i sQ na konih%q&. mQ /e vq ime g(ospod)a b(og)a na[ego 
vqzvyli;im' se. i abJe vqskore iz;ezo[e. nekogda /e prido[e vq t'me svyta imM{e 
mq;tanJa i g(lago)lahM prJidymq i ]vim' se an'TonJ}. azq /e m(o)l]h(q) se. abJe svytq 
ougasa[e ne;qstivQh%q&. po m(y)secM /e d(q)nJi prido[e ]ko po}{e i g(lago)l}{e W 
pisanJa. az' /e ]ko 98a glMhq ne slQ[ah%q&. potryso[e nekogda i kElJ} mo}, az /e 
nedvi/im%q& prybQh%q& m(o)le se. potomq pakQ pri[ad%q& plakahM i vqzdihahM. az 
/e m(o)l]h' se. i abJe na;e[e plakati i ridati, ]ko iznemogo[e az /e slavl]h%q& 
b(og)a pogMblq[ago ih%q&. inogda oubo al';}{ou mi. ]ko inokq nekQ pridy hote me 
prylqstiti. hlybQ nose mq;qtqnJemq g(lago)lE. ]/dq i pJi i po;ivai. W vylikQh%q& 
trMdq svoih%q&. ;l(ovy)kq bo jsi i bolyti ima[i. az /e razoumeh%q& prokazan'stvo ego, 
i vqstahq pom(o)liti se. on' /e ne trqpyvq iz;eze. i dvyrmi isho/da[e i ]vi se 
]ko dimq. istinM ho{M povydati vamq. oudari nekto nekogda vq dvyrQ monastir'skJe. 
i iza[ad%q& i vidyh%q& nekoego vQsoka Zylo ]vl]}{a mi se. i vqpra[ah%q& jgo kto 
jsi g(lago)la mi azq jsmq sqtana. i mny g(lago)l}{M da ;to prJidy sqmo. g(lago)la 
/e onq ;to mi zazira}tq vq pMstini sei. i vqsi hrJstJane ;to me klqnMtq po vqse 
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d(q)nQ. mny /e rek'[M jmM ponE/e stM/ae[i imq. i r(e);e nesamq azq povinan(q). 
nq sami metMt(q) se azq bo nemo{anq jsamq. 98б ne soutq li ;}li vragM oskMdy[e 
orM/Ja vq konacq i gradQ razdrM[ilq jsi. da ou/e ne imamq nikogda ni wrM/Ja 
ni mesta. nq vqsoudM hrJstJanJi bQ[e. i poustin] naplqni se inokQh%q&. da bl}dMtq 
samQ seby i vqsoue da ne klqnMtq mene. azq an'TonJe g(lago)lahq kx nEmM. h(risto)s(q) 
bo pri[adq bez'sil'na te sqtvori. slQ[av' /e onq ime h(ri)s(to)vo i ]ko dimq 
iz';eze. an'TonJe /e mnoga ;}desa sqtvori vq poustini. i bysQ iz'gna. i mnogQm%q& 
nastav'nikq bQs(tq). po;i w g(ospod)i m(y)s(e)ca gEn(vara), z=I d(q)nq. /it' /e mnoga 
lyta. vq stqrostq vylQkM pridy. ]ko bQti jmM /ivota. r==e, lytq. w h(rist)e I(sou)se 
g(ospod)i na[em%q& jmM/e slava sx w(tq)cemq i s(ve)tQm(q) d(ou)hom%q& i n(Q)n] 
i pr(i)sno i vq vykQ amin(q)12 12 12
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Zorica Vitić

THe SerMON ABOuT THe LIfe Of ST. ANTHONy 
By GAVrILO TrOJIčANIN

Su m m a ry

The Panegyric of Monastery Stuplje (manuscript collection of the Museum of the 
Serbian Orthodox Church, radoslav Grujić ’ s collection, Z I 59), copied by the 
famous scribe from the first half of the 17th century, Gavrilo Trojičanin, contains 
The Sermon about the Life of St. Anthony, a unique compilation of Apophthegmata 
patrum and The Life of St. Anthony. for his Sermon Gavrilo used the oldest Slavic 
translation of The Life, which dates back to the 9th/10th or early 11th century. Gavri-
lo ’ s original redaction indirectly reveals the importance and long-lasting influence 
of the oldest Slavic translations in Serbian tradition.
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