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ДВЕ СРПСКОСЛОВЕНСКЕ СКРАЋЕНЕ ВЕРЗИЈЕ ЖИТИЈА
СВЕТОГ САВЕ ОСВЕЋЕНОГ КИРИЛА СКИТОПОЉСКОГ
Апстракт: Стари словенски превод Житија Светог Саве Освећеног Кирила
Скитопољског, настао веома рано у Бугарској (IX–X век, или 1018/19–1037), своје
постојање и утицај кроз векове дугује руским књижевним посленицима, а за његову
поновну појаву на словенском југу крајем XVI и почетком XVII века, иако у скраћеном
облику, махом су заслужни преписивачи скрипторија манастира Свете Тројице код
Пљеваља. Захваљујући тадашњим везама са Русијом, они су били у прилици да према
рускословенским преписима у своје панагирике уврсте једну механички скраћену
варијанту Савиног житија, а чувени преписивач Гаврило Тројичанин творац је
занимљиве прераде, настале такође на основу старог превода, у којој су, вештим
одабиром епизода, наглашене најупечатљивије чудотворне моћи Светог Саве
Освећеног.
Кључне речи: Житије Светог Саве Освећеног, Кирил Скитопољски, словенски
превод, скраћена верзија, Манастир Свете Тројице код Пљеваља, Гаврило Тројичанин.
Делатност палестинског хагиографа Кирила (Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης, ≈525–
559) припада епоси цара Јустинијана I. Пореклом је из града Скитопоља, одакле му и
надимак „Скитопољски”. Доба у којем је живео означено је снажном приврженошћу за
одлуке Четвртог васељенског сабора (Халкидон, 451), на којем је утврђено правилно
учење о Христу и осуђена монофизитска јерес. Житија Кирила Скитопољског
представљају најзначајније споменике палестинске хагиографске традиције тога доба.
Иако не много учен, што сам признаје, Кирило је написао седам житија палестинских
подвижника: Јефтимија Великог, Саве Освећеног, Јована Исихасте, Киријака, Теодосија,
Теогонија и Аврамија.1 Прва два житија чине језгро његовог хагиографског рада, са
јасном тенденцијом да се прикаже развој правоверног, Халкидонском сабору
приврженог монаштва у јудејској пустињи.2 Централна личност тога подухвата јесте
испосник Сава (Σάβας; 439–532), којега је Кирило упознао још у детињству. Сава
1 Schwartz 1939.
2 Flusin 2011, 210.
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прозван „Освећени” основао је 483. године Лавру – манастир надомак Јерусалима. Због
великог прилива монаха, ускоро је основана и Нова Лавра, као и још неколико манастра
који су се руководили монашким прописима Саве Освећеног. Директно, преко бројних
ученика и следбеника, и индиректно, преко типика који је саставио, Сава Освећени био
је веома утицајан међу православним монасима, о чему сведочи и везаност Саве
Немањића за култ палестинског имењака. Испрва ученик Јована Исихасте, а потом и
монах у манастиру Јефтимија Великог, Кирило Скитопољски дочекао је да из Нове
Лавре буду протерани монаси – оригенисти. Године 455. тамо се преселио са групом
правоверних монаха, а две године доцније прешао је у Велику Лавру, где се убрзо и
упокојио.3
Житија која је саставио нису значајна само за историју оновременог монаштва,
већ и као прворазредни историјски извори у ширем смислу. Иако није потпуно лишен
огрешења о чињенице, примећено је како се Кирило Скитопољски према историјским
подацима односио с наглашеном пажњом – настоји прецизно датирати догађаје,
именовати појединце и места и сл.4 Житије Светог Саве5 посебно је битно за праћење
дефинитивне осуде оригензима,6 до чега је дошло у Јустинијаново доба. Може се
претпоставити да је на словенски језик преведено веома рано, вероватно у исто време
када и узорно Житије Светог Антонија Великог (IX–X век, или 1018/19–1037),7 али се
на јужнословенском терену сачувало у само једном познијем препису. У питању је
рукопис манастира Зографа бр. 94, зборник житија и слова за новембар–децембар, с
краја XIV века, бугарске редакције.8 У осталим светогорским, али и јужнословенским
збиркама постоји искључиво превод нове верзије житија, коју је у другој половини X
века начинио Симеон Метафраст (BHG 1609).9
Сасвим другачију слику пружа руска рукописна традиција овог житија.10
Најстарији целовито сачувани препис је из XIII века,11 али постоји и знатно старији
фрагмент, с почетка XII столећа.12 Због неких особености преписа из XIII века, који
показује обележја несачуваног грчког предлошка, Д. Ј. Афиногенов доводи у питање
бугарско порекло превода ЖСО и сматра да је можда сачињен у Кијевско-печерској
лаври у трећој четвртини XI века.13 С друге стране, постоје бројни млађи руски преписи
(два из XIV века, три из XV, као и многобројни из XVI столећа и касније), који листом
садрже црте бугарског архетипа, и чија редакција показује извесна одступања од текста
преписа из XIII века.14 Дакле, поред могућности да је у Русији у XI веку начињен превод

3 Baldwin, Talbot 1991, 573.
4 Flusin 2011, 210.
5 Schwartz 1939, 85–200; француски превод: Festtugière 1962, 13–133.
6 Hombergen 2001, 65–88.
7 О датирању овог превода в. Витић 2019.
8 Б. Райков и др. 1994, 70 (бр. 94).
9 Иванова 2008, 337–338.
10 Ткачёв 2014, 614–622.
11 Донесен је из Лавре Светог Саве у Палестини. Сада се налази у Руској националној библиотеци
у Санкт-Петербургу (РНБ, собр. Общества любителей древней письменности, Q. 106) Издање:
Помяловский 1890, 1–533.
12 То је само један лист који је послужио као подставни у јерменској књизи из XVII века (Збирка
Матенадарана, бр. 1351, Јереван). Уп. Гранстрем 1958, 619–621.
13 Афиногенов 2008, 40–42.
14 Ткачёв 2014, 618.
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или његова редакција,15 не може се сумњати у постојање старог јужнословенског
превода, чије су одлике видљиве у познијим руским преписима.
У XVI и XVII веку посебан значај за очување и развој старе српске
књижевности и писмености има скрипториј манастира Свете Тојице код Пљеваља. Ту
се, уз литургијске књиге, нарочито преписују велики зборници, кодекси проповедничке
и житијне књижевности, пролози и панагирици.16 Управо се у три таква пљеваљска
зборника нашла скраћена, „панагиричка” верзија Житија Светог Саве Освећеног
(ЖСО):17
1. Рукопис бр. 104, зборник слова и житија за целу годину, из друге половине
XVI века (садржи и Климентову Похвалу Светом Ћирилу и Теодосијеву Похвалу
Светом Симеону и Светом Сави). ЖСО на л. 117б–125б.18
2. Рукопис бр. 11, зборник слова и житија од 1. септембра до 25. децембра, из
последње четвртине XVI века (водени знакови из 1548, 1579, 1582), ЖСО на л. 256б–
265а. На крају житија преписивач примећује: sJe /it(J)e s(ve)t(a)go savQ tako by[e vq
izvody.19
3. Рукопис Универзитетске библиотеке у Београду бр. 1, панагирик из 1596.
године, настао у Светој Тројици код Пљеваља, са обимним записом писара Венијамина.
ЖСО на л. 89б–94а.20
У овој редакцији житију недостаје увод, приповедање почиње рођењем и
одрастањем Светога (sQ oubo n(e)b(e)snago grada gra/daninq sava. wt(q);qstvo imy[e
kap'padwkJiskag(o) mysta mMtadqska grada …), наставља се његовим одласком у манастир
Флавијан, почетном аскезом, следи пут у Јерусалим, сусрет са Светим Јефтимијем,
боравак у Теоктистовој киновији, одлазак у Александрију, све до демонских кушања у
пустињи и окупљања првих ученика. Тиме се текст завршава: … i postQ/e bl%a&god%a&tJ}
b(o)/Je} dru/ine ego do. &. mou/q vqsem' bo d(ou)hovnomq sou{Jmq. vqsymq h(risto)noscemq. ]/e a{e kto
nari;etq likQ agg(e)l(q)skQih%q&. ili sqborq troudnik(q). ili grad%q& ap(o)s(to)lqskQi, ili sed'mqdesetq
wt%q& ap(o)s(to)lqq drougQih%q&, ne pogry[iti istin'ni ego/e m(o)litvami h(rist)e b(o/)e ]ko
m(i)l(o)stivq sp(a)si d(ou)[e na[e.
Иако механички скраћено (почетних 16 од укупно 90 поглавља),21 ово житије
до те тачке у потпуности преноси стари словенски превод ЖСО, те се намеће питање
који су предложак користили пљеваљски преписивачи. Најприхватљивије је мишљење
да су то морали бити руски предлошци „из оближње Милешеве, у коју су се стицали
многи поклони руских дародаваца током XVI и XVII века”.22 Остаје недоумица да ли је
и рускословенско житије било скраћено (глоса преписивача рукописа Пљевља 11, 265а:
sJe /it(J)e s(ve)t(a)go savQ tako by[e vq izvody), међутим, како ћемо ускоро показати, монаси
Свете Тројице морали су располагати и потпуним текстом Савиног житија.
15 Д. Ј. Афиногенов оставља могућност да су кијевски монаси превели Житије Св. Јефтимија
Великог и Похвалу Св. Јефтимију и Св. Сави, а постојећи бугарски превод прикључили корпусу
дела Скрила Скитопољског. Афиногенов 2008, 42.
16 Уп. Богдановић 19912, 258.
17 На преписе ове верзије прва је указала Иванова 2008, 338.
18 Мошин 1958, 257.
19 Мошин 1958, 255–256. Глоса према Иванова 2008, 338.
20 Ћоровић 1938, 100 (бр. 50); Петковић 20082, 81, 89. Читав рукопис доступан је у оквиру
Дигиталне библиотеке Универзитетске библиотеке у Београду (http://arhiva.unilib.rs/cirilica/
dokument/1/panegirik-slova-i-pohvale-svetih-otaca).
21 Schwartz 86.28–100.7; Помяловски 9–75. У рукопису УББ1 на исти начин скраћено је и Житије
Светог Антонија (до краја 56. главе). Уп. Витић 2015, 33.
22 Петковић 20082, 91.
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Само коју деценију касније (1614–1625. године), „грешни” Дмитар преписује
панагирик „povelynJemq pryws(ve){enago ar'hJep(i)sk(o)pa srqb'skago kVr paisea”. Овај
монументални рукопис, сада у Народној библиотеци Србије (Рс 59),23 садржи житија и
слова од септембра до децембра (скраћено ЖСО на л. 403а–407б), а по склопу је
најближи српском рукопису из последње четвртине XIV века, Грачаничком прологуминеју (HAZU IIIc24) и делимично његовом наставку (HAZU IIIc22).24 Како другом
рукопису недостаје почетни део у којем би се, по календару, очекивало и ЖСО,25
премда, обимно какво јесте, тешко да би у целини могло бити увршћено у овакав
пролог, остаје питање којим се предлошком Дмитар могао послужити. Сам констатује
да је рукопис са којег преписује у лошем стању (330б): OuvQ zlQ izvody i vx kon(q)c(q)
gry[ni ne vymq ;to sxtvorM s tobo}; отуда би се могло помислити да се примедба односи на
неки старији рукопис, који је још у XIV веку послужио као предложак за Грачанички
пролог.26 Оваква претпоставка водила би томе да је скраћена верзија ЖСО постојала и
раније на српском терену, али, нажалост, за такву тврдњу нема никаквих других
назнака. Треба додати да је Дмитар ипак у свој панагирик уносио и текстове који се не
налазе у Грачаничком прологу,27 па је једнако могуће да се барем за ЖСО послужио
изводом блиским пљеваљском кругу рукописа.
У исто време (између 1610. и 1625. године) писан је и панагирик манастира
Ступља (сада у Музеју Српске православне цркве у Београду, у збирци Радослава
Грујића, З I 59), који је, према новијим испитивањима, атрибуиран чувеном писару и
граматику Гаврилу Тројичанину.28 На основу бројних других Гаврилових преписа
насталих у манастиру Свете Тројице код Пљеваља29 може се претпоставити да је и овај
рукопис првобитно одатле, а запис Стефана Раваничанина из 1696. године открива
његов даљи пут: пред турском најездом пренесен је у манастир Ступље у Босни, а по
његовом спаљивању у славонски манастир Ораховицу.
Панагирик обухвата преводне, али и оригиналне словенске беседе, слова,
житија и похвале. Неке од Гаврилових прерада српских средњовековних списа већ су
објављене (Слово о Светом кнезу Лазару, изводи из Теодосијевог Житија Светог
Саве).30 Његов приступ преводима византијске литературе углавном је двојак – или су у
питању компилације житијних и других патристичких текстова,31 или је реч о избору
епизода из обимнијих хагиографија. Приметили смо у неким случајевим да је приликом
прераде грађу не само по личном осећању прераспоређивао него и допуњавао подацима
из других извора, а додавао је и краће личне опсервације.32
Веома упечатљив избор сачинио је управо из Житија Светог Саве Освећеног.
За своје кратко житије Гаврило је пред собом морао имати читав текст ЖСО. Започиње
делом увода Кирила Скитопољског (Пролог), до места где се позива на заједничко
23 Штављанин-Ђорђевић и др. 1983, 135–145.
24 Mošin 1955, 163–175.
25 Реконструкција А. И. Јацимирског, према Mošin 1955, 171.
26 Штављанин-Ђорђевић и др. 1983, 136.
27 Октобарски део Дмитровог панагирика, између осталих нових, садржи житија Свете Петке и
Светог Јована Рилског, а новембарски житије Јована Златоустог александријског патријарха
Георгија. Штављанин-Ђорђевић и др. 1983, 136.
28 Васиљев 2014, 419–444.
29 Литература о Гавриловим преписима веома је обимна, те наводимо само синтетична
разматрања: Пантић 1990, 113–121; Петковић 2008, 90–102.
30 Јовановић 2017, 31–42; Јовановић 2019, 503–514.
31 Витић 2018.
32 Витић, Дојчиновић 2019.
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прослављање Светог Јефтимија и Светог Саве, изостављајући Јефтимијево име. Прва
целина представља јављање анђела Светом и његов боравак у пештери (XV); следи
проналазак места за Лавру, однос према првим ученицима и чудо са водом (XVI–XVII);
у трећој целини је борба са демонима на Кастелијској гори (XXVI). До краја се нижу
разноврсна чудесна Савина дела: избављење од глади (LVIII); чудо с кишом у
Јерусалиму (LXVII); два исцељења: девојке опседнуте бесом (LXIII) и патријархове
сестре Исихије (LXVIII), као и „васпитно” чудо с пастирима и млеком (LIX). Текст
заокружује кратка похвала Светом (LVIII).33
Изузетно обимно и сложено житије, препуно личних имена, историјских
података, библијских цитата, јунакових писама и обраћања, није било лако скратити.
Гаврило изоставља појединости о пореклу Светога, рани подвиг, сусрете са знаменитим
личностима тога времена, бројне епизоде везане за оснивање Лавре и организацију
монаштва у њој, сукобе међу монасима, Савино повлачење и одлазак из Лавре,
оснивање других манастира, путовања, сусрете са патријарсима и царевима, као и са
младим Кирилом Скитопољским, будућим хагиографом. Овакав избор Гаврила
Тројичанина понајвише сведочи о жељи да се нагласе разноврсне чудотворне моћи
Светога: помоћ у земаљским невољама (суша, глад), ослобађање од бесова, исцељења.
Кратка завршна чуда дата су у другачијем редоследу од оног у ЖСО, управо из потребе
да се покаже дијапазон Савиних чудотворстава. Почетни делови пак односе се на визије
и успешне борбе против демона. Једино је необично да су пропуштене карактеристичне
епизоде сa лавом (XXIII, XXXIII), у којима се испољава светитељева моћ над зверима.
Ваља нагласити да се у избор епизода у овом кратком изводу из житија
умешала и Гаврилова склоност ка општим местима. Наиме, у трећој целини дата су
стандардна демонска кушања која Сава савладава молитвом и крсним знамењем (XXVI;
110,5–111,4; П. 119–123), али заокружена познатим и радо коришћеним обраћањем
поражених бесова инспирисаним Житијем Светог Антонија (13,2):34 izido[e
wt%q&t%ou&dou ;l(ovy);(q)skQm%q& gl(a)somq vqpJ}{e. w nou/da wt%q& teby savo. ne dovly li ti potokq
naselEnnJi tobo}. i symo pri[alq jsi prognati nas(q). se wt%q&hodim%q& wt%q& svoih%q& mestq ne
mo/em%q& protiviti se teby. i wtido[e ]ko vranQ gra;}{e (63a).35 И похвала, сва саткана од
општих места, која у ЖСО уопште није на крају, за Гаврила је била природни завршетак
његовог изузетно добро склопљеног састава: ;}dotvorac /e sava zemlqnQ agg(e)lq n(e)b(e)snQ
;l(ovy)kq. sava prymoudrJi i vylikQ, i b(og)ogl(a)snQ ou;itelq. sava pravei vyre ispovydnQkq. sava
jresem%q& nizlo/itelq. sava vyrnQ i moudri stroitelq pokaza se. i/e b(o)/Ja tqlqn'tq oumno/iv(q).
i/e sxvQ[e wt%q& b(og)a dan'noe jmM. wt%q& h(rist)a b(og)a na[ego (65б).
У прилогу доносимо издање извода из Житија Светог Саве Освећеног према
препису Гаврила Тројичанина (Музеј СПЦ, З I 59, 61а–65б). У малобројним напоменама
очигледне преписивачке грешке исправљене су према издању И. В. Помјаловског.

33 Schwartz 1939, Vorwort, 86, 1–4; XV, 98,1–12; XVI–XVII, 100, 22–101,20; XXVI, 110,5–111,4;
LVIII, 159,1–160,11; LXVII, 167,25–169,25; LXIII, 164,10–20; LXVIII 170,22–171,5; LIX 160,15–
161,3; LVIII, 158.13–18. Помяловский 1890, 9; 67; 78–81; 119–123; 345–349; 379–383; 365–367;
389–391; 351–353; 343.
34 Athanase d'Alexandrie 1994, 170; Атанасије Александријски 2014, 99.
35 Ова демонска изјава још је драматичнија у Житију Светог Петра Коришког (погл. 22): „Иди
од нас, бедниче! Теби се међу људима место не нађе, па си у наша пребивалишта дошао да нас
потераш, и наше стене и пештере себи у део неправедно наследио јеси. Иди од нас без зла, иди,
нико пре тебе не уђе овамо и не учини нам такво насиље!“. Уп. Витић-Недељковић 1999, 151.
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|61a| m(y)s(e)ca dek(e)tem'vJrJa (sic!) vq 5. d(q)nq /itJe s(ve)t(a)go w(tq)ca na[eg(o) savQ
Ijr(o)s(o)lim'skago, bl(ago)sl(o)vi, w(tq);(e)6
|61б| bl(ago)s(lo)venq b(og)x i wt(q)cq g(ospod)a na[ego I(so)u h(rist)a vxzMstivQi vx[e w
bl(a)gonaravQi sxvrq[aE povyleti moemM houdo/qstvM. vxspisati poslavq[e bl(a)goougodna /itJa
dryvlE bQv[ee bl(a)/en'nago w(tq)ca na[ego savQ.
1. ]ko wbrazq ]vQ se jmM nekoi agg(e)lskQ vQdomq svytlom%q& pokaza se jmM vx polMd(q)ne
nekoego hlqma. razdolJa /e prihoditi wt%q& siloama. a{e ho{e[i r(e);e poustin} sxgraditi i vqmiriti
stani na vqsto;'nemq meste poto;i{a Onogo. i ouzri[i py{erM posr%y&dy Zylo tvrqdM. [adq i sydi vx
nEi. daei skotom%q& bra[no ih%q& i pten'cem%q& vranovom%q& priziva}{im%q& jgo. tq imatq o teby
prorazoumeti. do sely ]vlEnJe. on' /e ponMdiv' se i plad%q&nJi potokq prorazoumevq.36 i radq bQs(tq).
slyze sq hl'ma. i b(ogo)mq nastavl]Emq wbryte py{erM. ]ko/e g(lago)la se jmM vq ]v'lEnJi. i vq[adq
s%y&dy v nEi ;etiri, ! d(e)setq lyt'nq sJ si.37
2. i vidy stqlpq wgan]n(q) do n(e)b(e)sq dose/M{q. i tou sqzida lav'rM |62a| vylikM}. i
mno/qstvo inokq bQs(tq) vq nEi. i tako ou;q[e E i nakaza[e E kryp'ce stati protivM kqznem%q&
dJavolim%q&. nikako/e ne poustiti se ni razslabQti. i napa]E ou;enJemq ne prysta][e. krila imq
da][e i lytati ou;q[e … wnem /e tou/e{Qm%q& vodnQm%q& bez'stMdJemq. sava /e m(o)l][e s(e) vq
polMno{i g(lago)lE. g(ospod)i b(o/)e silq a{e vol] tvo] vqseliti se mestM semM vq slavM prys(ve)t(a)go
tvoego imeni sp%o&dobQ podati rabom%q& tvoim%q& malo vodi oute[enJe. sice m(o)le{M se jmM vq
cr(q)kvQ. ouslQ[a tqpqtq divJago oslyte tvorim%q& vq poto;i{i. i prizryvq louni isplqnq sou{Ji. i
ouzre wsly svoima nogama kopq}{a zeml}, na mnoze. idy/e iskopa dovol'noE iskopanJe. sxmqtra[e jgo
sq gorQ. i prilo/i ousta kq kopanJ} i vodM pJ}{aa. i pomislivq ]ko pa;e g(ospod)x b(og)x prisytivq
vodM ispMstivq rabomq svoimq. slyze tou abJe i mesto iskopavq wbryte vodM /ivM. i do syle js(tq) voda
tq po srydy lav'ri. mnogo oute[enJe |62б| w%tq&cem%q& poda}{Ji. ni zime oumno/it(q) se ni lytM
oskMdeEtq. vqsem%q& po izbQlJ} ;replEmaa.
3. i prJidy wt%q&cq na[q sava na kqlystin'skM}38 gorM. dva na d(e)set'ma papri{ema sou{a
wt%q& lavri. na vqsto;nem%q& meste wt%q& sevyra. by[e /e gora stra['na i neprohodima. mno/qstvo
/ivM{Qh%q& vx nQh%q& bysovq. i nikto/e ne smy][e pqsou{Qh vx pMstinQ pribli/iti se mestM tomM.
;(q)stni /e sava vQ<[>n]go prizva na pomo{q. i mqslom%q& ;(q)stnago kr(q)sta pokropivq mesto, i
neprysta}{JimQ slavoslovlEnJi oukroti se mesto. mnogQ /e bydQ prJe wt%q& bysovq. nq b(og)x ]vi se
jmM i drqzati povyle silo} kr(q)stno}. i sice drqznovynJe priEmq. vyro} i tr'pynJemq odoly zlimq
bysomq. onomM bo prybQva}{M vq prily/'nQh%q& m(o)l(i)tvah%q&. na;e[e naprasno bysovy klopoti
tvoriti. i mq;tqnJa kazati jmM. ovogda Zvyrqnimi obrazQ ovogda vranovQ. i ]ko ne bQ[e mo{nQ
onomM vq molitvy prybQva}{M |63a| izido[e wt%q&t%ou&dou ;l(ovy);(q)skQm%q& gl(a)somq vqpJ}{e. w
nou/da wt%q& teby savo. ne dovly li ti potokq naselEnnJi tobo}. i symo pri[alq jsi prognati nas(q).
se wt%q&hodim%q& wt%q& svoih%q& mestq ne mo/em%q& protiviti se teby. i wtido[e ]ko vranQ gra;}{e.
4. i vq to oubo vryme zatvori se n(e)bo bez'dq/diemq, 5 lytq ne bQs(tq) na zemli da/da. i
prouzQ mnozQ bQ[e i hroustovy, im/e ne by ;isla. i poliza[e vqse lice zemli. vtorago /e lyta
prido[e drMzQ prouzi, i vqzdMha pokri[e. i vqsa dryva syl'naa pogrizo[e. i bQs(tq) krypqkx gladq i
sqmrqtnq. ]ko/(e) Ijr(o)s(o)lim'l]nom%q& g(lago)lati gryhq radi na[ih%q& prJido[e zlaa sJa. togda
wt%q&cq na[q sava staryi[ini ou;a[e svoih%q& monqstirq. nikoli/e wpy;aliti se vqspomina[e imq
g(lago)lE ne pecete s(e) g(lago)l}{e ;to ]mq ili ;to piEmq. ili vq ;to oblycem%q& se. vystq bo wt%q&cq
va[q n(e)b(e)snQ ]ko trybouemq sQh%q& vqseh%q&. oba;e i{ete pry/de c(a)r(q)stvJa n(e)b(e)snago. i sJa
vqsa prilo/et' se |63б| vamq. s(ve)tQ sava tako ou;a[e. b(og)q /e vqsa na potrybou dava[e jmM. vq to
oubo vryme glad%q&nago lyta. prJide vylikJe lavri ikonomq, ne mo/emq o(tq);e oudariti vq bQlo
g(lago)lE vq sJ} soubotM i vq n%e&dyl}. ]ko ne;to/e imamq vqkMsiti g(lago)la jmM sava. azq b(o)/Je
36 ouzqryvx Помяловский 1890, 67
37 ;etverrtago desAte sX lyta Помяловский 1890, 67
38 kasteliiskou} Помяловский 1890, 119
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slM/'bQ ne vqz<b>ran]}, a{e ne imate ;eso ]sti wt%q&n(e)sete rizM vq grad%q& i prodadite i kMpite
]/e na potrybM a b(o)/J} slou/'bM da skon';aemq, wba;e vyranq js(tq) g(lago)lEi ne pycete se
outrq[nQm%q&. vq d(q)nq /e petka prido[e necJi wt%q& s(ve)t(a)go gr%a&da sozini s(Q)nove imou{e
brymena # konEi nose{e vino mnogo i hlybQ i p[enicM i mqslo. i med%q& i sJri. i naplqni[e hlyvinM
wt%q& vqseh%q& bl(a)gQh%q&. i sxtvori[e prazd%q&nQkq w(tq)cemq. sava /e pona[a[e ikonomM g(lago)lE.
;to g(lago)lE[i ikonome. vqzbranim%q& li bilo oudariti. ikonom' /e po;}div(q) se pripqde na nogM jgo
pro{enJe v'zyti3
5. petomM lytM glad'nM nastav'[M. tolika by skMdostq vodamq ]ko ni{Qm%q& |64a|
s(ve)t(a)go gr%a&da vodi prositi. i /e/de} oumirati souhoto} bo i bez'da/dJem%q& vodQ iz'sqho[e.
siloam'skJe i lMkVan'skJe. ne tq;i} isto;'nicQ kolonit'scJi. patrJarh' /e Ijr(o)s(o)lim'skQ vidy l}di
oumira}{e. proho/da[e mokra mesta kopQe rovQ. vodM hote obrysti i ne wbryta[e. vq[ad%q& vq
sVloam'skQ potokq i vqkrai stlqpa s(ve)t(a)go koz'mi. pri pouti vylikJe lav'ri iskopa $. se/anQ. i ne
wbryte vodM /al][e Zylo. vqpra[a[e l}di ;to sqtvorM. sektem'vrJ} m(y)secM nastqv'[M i gr%a&dou vodQ
ne imM{M. patrJarhq pomisli o s(ve)tom%q& save. ]ko pry/de sQh%q& d(q)nQh%q& jdinq wt%q& svoih%q&
monastirq jmM nedostav'[i vody da/dq bQs(tq). arhJjp(i)sk(o)pq prizva s(ve)t(a)go savM vq
jp(i)sk(o)pJ}. i m(o)l][e jgo m(o)liti b(og)a p(o)m(i)lovati l}di svoe pogiba}{ee glademq i /e/de}.
i g(lago)la s(ve)tQ sava pisanJ} g(lago)l}{M. a{e b(og)q zatvoritq kto wt%q&vrqzetq. mnoga /e slovysa
m(o)l(i)tqv'naa arhJjp(i)sk(o)pM rek[M. |64б| kx kon'cM vy{a se sava r(e);e. se vx kElJ} vxnidM
poslM[anJa tvoego radi m(o)l} lice b(o)/Je. i v%y&dy ]ko ;l(ovy)kol}bacq js(tq) i m(i)l(o)stivq. nq
m(o)l(i)te s(e) vQ. ]ko da doidyt(q) m(o)l(i)tva mo]. i se r(e)kq 3 d(q)nq m(y)s(e)ca sektem'vrJa izidy
wt%q& nEgo naoutrJa /e zno} sou{M. mno/qstvo /e dylqtelq rovq kopahM. i kq v(e);erM ostavi[e motikQ
i sxsoudi na rovy. kx prqvomM /e ;asM no{i }gq vxzvy]. i bQ[e mlqnJa i gromi. i da/dq bQs(tq)
vylikq, i naplqni[e s(e) potoci i rqvynici. idy/e kopahM voda oumno/i se, i prqstq nasipa i pokri
motikQ i sqsMdQ do n(Q)n]<[na>go d(q)ne. i wt%q& mno/qstva vodq narav'ni se iskopan'noe mesto. i
bQs(tq) prazd%q&nQkq sq radostJ} i v(e)selJemq12121212
6. mou/' /e nekto imea[e da{erq vx grad%y& bysnM}{M se. i prJide kx s(ve)tomM save. i
pom(i)lo<va>vq } i pomazav' } maslom%q& s(ve)tQm%q&. i abJe prognanq bQs(tq) ne;isti bysq wt%q& nEe,
i iscele wtrokovica wt%q& togo ;(a)sa12
7. patrJar'hq ime[e sestrM po plqti |65a| isVhJa naricaemaa i b(o)/Jimi dobrimi dylQ
/ivM{Ji vq nedMgq l}tq vqpqd%q&[Ji, i wt%q& vra;evq wt%q&;aavq[i se. bratq svoi pykq se j}.
bl(a)/en'nago savM prizvav(q). m(o)le[e i trMditi se do domM jgo. i m(o)lbM w nEi sxtvori<ti>. s(ve)tQ
/e sava oslM[ati se ne hoty pridy kx nEi o;aan'nJi sou{ji ji. i sqtvori m(o)l(i)tvM o nEi. i
znamenav' } znamenJemq kr(q)stnQm%q& trikrati, sxtvorJ e zdravM. ;}dysi /e semM po vqsemM grad%o&u
pronesenM bQvq[M i slavl]hM b(og)a121212
8. i prido[e kx s(ve)tomM inoci jgo g(lago)l}{e nekoi pastiri Zylo pakostetq nam%q& ;esto
svoe stado pasou{e vx monastir'skQh%q& mysteh%q&. i bez'stMda ]sti prosetq ]ko poko] ne imami wt%q&
nih%q&. i se ouvydyvq s(ve)tQ sava. posla pryte imq wt%q& sely ne pribli/iti se kx monastirM. onem'
/e ne poslM[av'[imQ. vq nezapM vimena wv';ia i kozJa prisou[i[e s(e) ]ko ne imeti mlyka. i togda
agqn'cQ i kozli{i gladom%q& oumirahM. i togda pastiri |65б| po;}di[e s(e). pomisli[e ]ko ne
poslM[anJa radi se sqtvori se. teko[e i pripado[e kx s(ve)tomM save. wt%q& toly ne pribli/iti se imq
vq mesta monastir'skaa. sava /e togo obyta priemq. sxtvori m(o)l(i)tvM o nQh%q& i bl(ago)s(lo)vQvq
wt%q&pMsti e. wni /e [ad'[e obryto[e mlyko neskMdno tekM{e ]ko vq tqi ;as(q) vq n'/e s(ve)tQ sava
m(o)l(i)tvM sxtvori na;e te{i mlyko. i ;}di[e s(e) i proslavi[e b(og)a121212
9. ;}dotvorac /e sava zemlqnQ agg(e)lq n(e)b(e)snQ ;l(ovy)kq. sava prymoudrJi i vylikQ, i
b(og)ogl(a)snQ ou;itelq. sava pravei vyre ispovydnQkq. sava jresem%q& nizlo/itelq. sava vyrnQ i
moudri stroitelq pokaza se. i/e b(o)/Ja tqlqn'tq oumno/iv(q). i/e sxvQ[e wt%q& b(og)a dan'noe jmM.
wt%q& h(rist)a b(og)a na[ego. jmM/e slava sx w(tq)cem%q& i s(ve)tQm%q& d(ou)hom%q&. i vq vykQ
amin121212
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Zorica Vitić
Danijel Dojčinović
TWO SERBIAN SLAVONIC SHORTENED VERSIONS
OF CYRIL OF SCYTHOPOLIS’S LIFE OF ST. SABBAS THE SANCTFIED
The old Slavonic translation of Cyril of Scythopolis’s Life of St. Sabbas the Sanctfied,
originally from Bulgaria, from the 9th/10th or early 11th century, is mainly preserved in Russia
(from the beginning of the 12th century). In the South Slavic manuscript tradition there is only
one manuscript of Cyril’s Life and it dates from the end of the 14th century (Zograf № 94).
Nevertheless, in the important scriptorium of the Holy Trinity Monastery near Pljevlja several
manuscripts written at the end of 16th and in the beginning of the 17th century contain the
shortened version of Cyril’s Life (first 16 chapters). In the same scriptorium, the famous scribe
from the first half of the 17th century, Gavrilo Trojičanin, copied the Panegyric of Monastery
Stuplje (manuscript collection of the Museum of the Serbian Orthodox Church, Radoslav
Grujić's collection, Z I 59) with the unique shortened redaction of Life of St. Sabbas. His
version is probably based on the Russian manuscripts, and it reveals the author’s intention to
represent St. Sabbas as a healer and an exceptional miracle worker.
Key words: Life of St. Sabbas the Sanctfied, Cyril of Scythopolis, Slavonic
translation, shortened version, Holy Trinity Monastery near Pljevlja, Gavrilo Trojičanin.
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