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АТОНСКИ УЗОРИ ТЕОДОСИЈЕВИХ ЖИТИЈА

Теодосије Хиландарац показује изузетно познавање свих темељних списа хришћанско-ви-
зантијске књижевности, од светоoтачке традиције, св. Атанасија Александријског, св. Григорија 
Богослова и св. Јована Лествичника, до житија најстаријих светогорских подвижника – св. Петра 
Атонског (IX век) и св. Атанасија Атонског (X век). Било да је у питању једино српско анахорет-
ско житије, Житије св. Петра Коришког, било да је то животопис првог српског архиепископа, 
уочљиви су утицаји атонске лектире којом се Теодосије извесно надахњивао. У раду се разматрају 
вишеслојни трагови ових житија у Теодосијевим делима – схватање светости, монаштва, заједнич-
ког подвига, пустиње, поетичких законитости, па и неке занимљиве појединости и формулације 
очигледно преузете из ових текстова.

Кључне речи: Теодосије Хиландарац, житија, св. Петар Атонски, св. Атанасије Атонски.

Литерарне представе светитељског подвига дубоко су условљене расправама 
о исправности, вредности и дометима различитих концепција монаштва, које сежу 
у најраније године хришћанства1: аскетско практиковање врлине наспрам киновије 
(општежића) – најраспрострањенијег облика монаштва.2

Усамљивање у пустињи ради поста и молитве пракса је првих монаха у Египту, 
Сирији и Палестини. Тај реални простор убрзо постаје симбол неметежног живота, 
аскезе и духовног усавршавања. Међутим, двоструку вредност пустиње3 илуструје 

* zv2207@gmail.com
1 Праузор аскетских искушења јесте кушање Христа (Мт 4,1–11), а молитвено усамљивање није 

реткост у Светом писму (Мк 1,35; Лк 5,16). И киновијско монаштво има своје новозаветне моделе: реч је 
о првим хришћанима који „бијаху постојани у науци апостолској, и у заједници, и у ломљењу хљеба, и у 
молитвама” (Дап 2,42), у којих „бјеше једно срце и једна душа; и ниједан не говораше за своје имање да 
је његово, него им све бјеше заједничко” (Дап 4,32).

2 Преглед најважнијих светоотачких становишта о овом темељном питању, са новијом литературом, 
доноси Џејмс Мантра (Manthra 2015: 1–35).

3 О амбивалентном односу према пустињи у Светом писму и раној аскетској литератури в. Guillaumont 
1975: 3–21.
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већ Житије св. Антонија. Испосниково станиште тамо је пуста тврђава пуна гмаза, 
поприште демонских напада (12,3–4), а с друге стране, св. Атанасије Алексан-
дријски даје идиличну слику монашког живота у египатској пустињи: „њихове ке-
лије биле су у планинама, попут шатора где станују божански хорови, који певају 
псалме, уче Писмо, посте, моле се, које весели нада у будуће доба, који раде да би 
дали милостињу, и чувају љубав и слогу међу собом” (44,2); следи цитат из књиге 
Бројева, 24,5–6: „пружили су се као потоци, као вртови крај ријеке, као мирисава 
дрвета која је посадио Господ, као кедри на води” (Атанасије Александријски 2014: 
151–152).

После св. Антонија, умножавањем монашких заједница, пустиња ће заиста 
постати град – desertum civitas. Још један оксиморон – desertum floribus vernans 
(пустиња процвала цвећем)4, како каже св. Јероним (Laus eremi, PL 22,353; EA 1930: 
275), представља остварење Исаијиног пророштва 35,1: „Радоваће се томе пустиња 
и земља сасушена, веселиће се пустош и процвјетати као ружа”. Појам пустиње-
града5 осим духовног има и материјални смисао – доласком хиљада монаха ови 
су неплодни предели доиста процветали. Рајски предео, али и место искушења, 
пустиња се преображава, у зависности од географских и историјских условљености 
(Le Gof 1999: 73–79).

У XIV писму св. Василија Великог, упућеном св. Григорију Богослову (На-
зијанзину), налази се ентузијастички опис усамљеничког живота. Док трага за 
смирењем, Господ му открива идеално место за подвиг. Следи врло развијен locus 

amoenus – ливада испресецана прозирним потоцима, окружена планинама и шу-
мом, изолована као острво, уз то цветна, освежена поветарцем с вода, а тишину која 
на њој влада ремети једино цвркут птица (Basile de Césarée 1957: 42–45).6

Међутим, свим кападокијским оцима заједничко је гледиште да је боравак у 
пустињи само једна од три животне фазе монаха, сасвим неподесна за студије и 
бављење науком (Guillaumont 1975: 9). Знатно склонији киновијском моделу, св. 
Василије, према Григорију Богослову (62), ипак проналази компромисно решење:

 „Он их је међусобно помирио и одлично један у други уклопио; изградио је, истина, бројне 
пустињачке ћелије и манастире, али не негде далеко од општежитељних и мешовитих заједница, 
нити их је било каквим зидом оградио и једне од других раздвојио, него напротив, приближио их 
је и чврсто повезао, зато да живот у подвигу не био потпуно изолован, као и да делатни живот не 
би био сасвим без подвига, него да као земља и море своје дарове међусобно измењују и да тако 
заједнички јединственој слави Божјој допринесу” (Григорије Богослов 2001: 173).

Оваква замисао могла је бити основ настајања различитих облика усамље-
ништва, а оживљена је и у првим монашким заједницама на Светој Гори. Наиме, на 
Атосу се сасвим ретко срећу подвижници који су читав свој век провели у тиховању 
(изузетак је св. Петар Атонски); најчешће се, након достизања високог ступња мо-

4 Bartelink 1973: 7–15.
5 О топосу пустиње као слике небеског Јерусалима в. Popović 2009: 151–175.
6 Слично св. Јероним 376. године из Сирије пише пријатељу Хелиодору (EA 1930: 275) одушевљен 

животом у пустињи (чисто, светло небо, блискост с Богом; супротност томе је задимљени градски за-
твор). Оваква слика пустиње потврђена је и у Житију св. Павла Тивејског, 5 (PL 23, col. 21): „Најзад 
наиђе на стеновито брдо, подно којега беше невелика пећина затворена каменом. Уклонивши камен [...], 
он угледа голему одају отворену к небу, закривену широком крошњом једне старе палме, а унутра беше 
бистар извор, чију тек потеклу воду ту одмах, кроз омањи процеп, гуташе земља што је роди”.
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нашког савршенства, враћају у свет да би своје духовно искуство ставили у његову 
службу. Ипак, током столећа, појединци или скупине отшелника подвизавали су 
се на атонском тлу, мање или више везани за поједине манастире (Папахрисанту 
2003: 31–41). Такву Свету Гору у настајању већ почетком XI века описује хагиограф 
Атанасије, писац пространог Житија св. Атанасија Атонског7, оснивача Лавре (38, 
1–8):

„Чим се, дакле, попе на Гору, Атанасије обиђе сва места и истовремено осматраше подвижни-
ке који ту живљаху и којих тада не беше много. Пошто пажљиво испита њихово тешко живљење, 
усамљенички живот не од овога света, дивљаше им се и наслађиваше се њима и вероваше уистину 
да је досегао вечне горе” (Noret 1982: 18–19; Вељковић 2012: 63).

Како ова наталожена, често противречна литерарна традиција утиче на слику 
подвижништва у Теодосијевим житијима?

Иако је извесно да је житија атонских светитеља наш писац читао у оригиналу, 
јер преписи превода нису старији од средине XIV века8, а најстарији светогорски 
потиче из XV столећа (Иванова 2008: 577), ипак се за поређења овог типа најподе-
сније чинило користити текст словенског превода Житија св. Атанасија Атонског 
(ЖАА). Превод је, по свему судећи, настао према млађем Другом житију (Noret 
1982: CXLIX). У недостатку издања служимо се српским преписом из светогорског 
манастира Пантелејмона бр. 22 (П22), из прве четвртине XV века (Шпадијер 2014: 
267–274) и Даничићевим издањем Теодосијевог Житија св. Саве (ЖС)9.

Сличности започињу од првог призора који се указује двојици светитеља – дуго 
прижељкивани Атон испуњен мноштвом подвижника:

ЖАА, VITA B 13, 1–8 (Noret 1982: 139); П22, 10а
pry[qd%q& oubo kq dryvlE l}bimomou Emou aTonou. i poho/d%q& [...] mou. i wbx[qd%q& vqsoudou. ousmotri 

/e i mno/qstvo i/e vq nEmq poste{ihq se inokq. i /esto;ai[ee ih%q& prybQvanJe iz’slydivq i poustQnnoe i 

bez’pe;alnoj /itiJe. ;}/da[e se i v<e>sel][e d(ou)[e}, ]ko takovQE polou;i ;l(ovy)kQ i takovou svobodou i 

oustrojnJe, j/e i pry/de sego /elaa[e.

ЖС, 22–23
i wtq soudou nq wtq drevlE \elaemi emou aTonq vqshoditq, [...] i sqgledavq vq vqskrilJi gorQ i o podqno/Je 

mnw/qstvo poste[tihq se, ih/e sq gorQ sq[qdq /esto;ai[ee /itJe izslydivq, i pustQnnoe i nemete/noe /itJe 

vidyvq, ;}/da[e se i vesel][e i po dou[i vqzgra/daa[e, ]ko takovQe ;lovykQ bo/Je polou;i vidyti.

Следи опис њиховог побожног живота, лишеног свега световног и материјал-
ног:

ЖАА, VITA B 13, 8–14 (Noret 1982: 139); П22, 10б
ibo dobrQi w(tq)ci oni, nedylanJe imyhou zemlEdylanJa. ne koupl]mi sqplytahou se. ne pe;almi wbezovahou 

se. ne pod%q&]rqmnika imyahou. ni/e wsla. ni psa. nq kolibQ wt%q& travQ oustra]}{e, sl(q)ncemq wpal]jmQ i 

mrazomq pomrqza}{e.

7 Прво житије (Vita A) настало је убрзо после светитељеве смрти (око 1001), а најкасније око 1025. 
године, а друго, анонимно (Vita B), између 1028. године и краја XI века (Свети Атанасије Атонски 2012: 
30). Издање: Noret 1982: 1–125; 127–213.

8 Бугарски препис НБКМ 307 (Цонев 1910: 248–249). О новом датирању в. Иванова 1991: 125.
9 Теодосије Хиландарац 1973: 1–221.
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ЖС, 23–24
ibw dobrQi wni wtqci [...] ne zemlEdylanJa imyahou, ne pe;almi sqplytaahou se tylesnQmi, ne koupl]mi 

/itJa wbvivaahou se, ne vinogradwmq i selwmq prile/aahou [...] kwlibQ travo} oukra[enQ tysnQ imou[te [...] 
slqnqcemq i znoemq wpal]emi, zimo} /e i mrazomq pomrqza}[te.

Теодосијева похвала светогорским пустињацима, различито од ЖАА, али са-
свим у складу са пређашњом традицијом, подвижничко станиште претвара у не-
одољив рајски предео, у којем су се монаси угнездили попут морских птица: 

„wvQ oubw vq vQsokQhq gwrahq selitvou sq jleni imou[te, nebo crqkovq, hrista vq dou[ahq vqobra/ena 

zre[te, kwlibQ travo} oukra[enQ tysnQ imou[te, vq sihq trqpyahou10, [ou[omq dryvnQmq i pti;imi glasQ 

wgla[aemi [...] ;istQmi /e i blagovonnQmi vqzdouhQ nasQ[taemi, [...] pitJe /e ihq by is kamene vqse brqdqna 

sladka tekou[tJa voda i/e /e/dou ouvra;}}[ti” (Теодосије Хиландарац 1973: 23–24). 

Дакле, locus amoenus као место трпљења – и опет је само једном речју оцртан 
стари, вечити парадокс11.

Овакво беспорочно, безметежно, бесплотно и бестелесно живљење Теодосије, 
као и многи његови знаменити претходници, види као готово анђеоско: иако због 
тела и није згодно да се зову анђели, уистину бејаху Божји људи (a[te i nystq polza 

aggelQ sou[teE plqti radi zvati se, nq po istiny ;lovyci bo/Ji byhou)12. Полазећи од Пс 
8, 5, где се хвала Господу узноси због изузетног и непрекидног старања о човеку: 
„Учинио си га мало мањега од анђела, славом и чашћу вјенчао си га”, већ св. Јован 
Златоусти (Adversus oppugnatores vitae monasticae 3,11; EA 1930: 210–211) једнакост, 
хармонију, слогу и марљивост која влада међу анђелима упоређује са монашким за-
једницама, а св. Јован Лествичник у XV поуци каже: „Ко је победио тело, победио је 
природу. А ко је природу победио, постао је, без сумње, натприродан. Такав човек је 
само нешто мало – да не кажем нимало – мањи од анђела” (Богдановић 1988: 161).

У Житију св. Саве сцена заједничког подвига оца и сина једна је од развије-
нијих; упечатљива, емотивна и дирљива, она делује сасвим јединствено и ориги-
нално; међутим, њена окосница постоји и у Житију св. Атанасија Атонског. У пи-
тању је почетак светитељевог подвизавања уз непознатог старца покрај Зига, једног 
од најстаријих светогорских манастира:

ЖАА, VITA B 14, 19–23 (Noret 1982: 140); П22, 18б
i poslydova[e tomM ]ko svoemM w(tq)cM povinue se vx vqsem%q&. inok’ /e starq sQi, nemo{qnq by[e trou/dati 

se. }no[a /e isplqn][e li[enJe starca.

ЖС, 44
naou;ae /e by sQnq troudomq wtqca, nq starcq ]ko starosti} iznemogq, ne mogQ tq;no }no[i podvizati se. 

}no[a /e naplqn][e li[enJe starca.

10 У нешто другачијој варијанти словенског превода ЖАА доследно је пренесен грчки оригинал – 
 (Noret 1982: 139). Текст доносимо према познијем српском рукопису из збирке 
Радослава Грујића, З-I-46, из друге четвртине XVII века, л. 107а: mnozi /e i kolibi wt%q& travi imyhM, i vx 
nih%q& trxpyhM. lytQ znoem%q& opal]emQ, i zimy mrazomq pomrqzaemi.

11 О дивљој и неприступачној пустињи св. Петра Коришког као „дивном од Бога за отшелнике уст-
ројеном пребивалишту” в. Витић-Недељковић 1999: 147. Представе искушења у пустињи у словенским 
литературама разматра Dziadul 2008: 31–38.

12 Теодосије Хиландарац 1973: 23.
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Поред оваквих директних подстицаја, Теодосије се надахњивао Атанасијевим 
житијем и на стилском плану: префињен, згуснут, елегантан, уједно и једноставан 
стил, изненађујући реченични обрти, снажни контрасти, изузетна реторичност, али 
и вешто уобличавање драматичних сцена одлика су грчке хагиографије, која подра-
жава великом узору, Григорију Богослову, чије беседе су на много места директно 
цитиране (Вељковић 2012: 31). Местимична лиричност, емотивност и упадљива 
ангажованост аутора Житија св. Атанасија, који свог дивљења достојног јунака 
свестрано приказује, Теодосију, писцу сличног сензибилитета, морале су бити по-
себно привлачне.

Сасвим су другачији утицаји Житија св. Петра Атонског13, типичне хагиогра-
фије, без много историјских података, у којој је преко педест година светитељевог 
повижништва испуњено визијама, чудима и, нарочито, искушењима и демонским 
нападима. Природно, таквав текст могао је пре бити узор за житије првог српског 
анахорете, Петра Коришког – од стандардне уводне поетичке формулације, преко 
градацијског представљања демонских напада, до инспирације за изузетну, у Жи-

тију св. Петра Коришког потпуно трансформисану сцену – појаву арханђела Ми-
хаила као божанског помоћника наоружаног мачем.

Од античких времена сврха књижевног стварања заснивала се на двама опре-
чним принципима: prodesse et delectare. И Никола, писац Житија св. Петра Атон-

ског14, и Теодосије Хиландарац, следећи дотадашњу византијску хагиографију, а 
преко ње античку грчку, превасходно хеленистичку књижевну традицију (уп. Шпа-
дијер 2010: 249–260), ове принципе преносе и експлицитно их изражавају у уво-
дима својих житија, посебно наглашавајући корист коју писци посредно стичу од 
користи својих слушалаца:

ЖПА, 1.1. (Lake 1909: 18); Хил. 463, 38а
i i/e po seby polzi dyl] i revnosti tako/de prydati, dobro i zylo polxzno i b(o)goougodno. SlQ[e{im bw 

polza ne ]ko prilM;i se bQvaetq. i pi[M{tomM mqzda wt%q& polzi poslM[a}{ih%q&. tym/e i azq wt(q);qscyi 

povinMv se zapovydi povylyva}{Ji, prybla/en’nago w(tq)ca n(a)[ego petra /itJe napis(a)ti.

ЖПК, 305–306
o koristi /e, wboi bl(a)gQmi bQva}tq. slQ[e{imq oubo polZa i pi[ou{omou mxzda wt polZe 

poslou[a}{ihq. sego bw radi i mQ o b(o)Zy tvoei l}bvi povinouv[e se pr%y&p%o&dobnago /itJe po tvoemou pro[enJ} 

skazati na;inae.

Када је у питању приказ места подвига, свети Петар Атонски налази богоса-
здану пештеру „веома мрачну, сву зараслу у дубоко грмље, у којем беше гомила 
гмаза [...] а ту се гнежђаше и мноштво демона” (ЖПА 4.1, Lake 1909: 26). Недоста-
так светла, непријатељско растиње и животиње у окружењу атонског подвижника 
представљају непосредан увод у низ демонских искушења.

13 О атонском подвижнику Петру, чије су чудотворне мошти пронађене почетком IX века, дознајемо 
из Житија, које је знатно доцније, највероватније пре краја Х века, написао светогорски монах Никола. 
Издање: Lake 1909: 18–39.

14 Словенски превод заступљен је у рукописима од друге половине XIV до средине XVII века, а 
најстарији светогорски је из друге половине XV столећа (Иванова 2008: 544). Такође неиздат, превод 
Житија св. Петра Атонског (ЖПА) доносимо према српском рукопису из XV и са почетка XVI века 
(Хиландар бр. 463, в. Генадије Светогорац 1995: 12–16), а Житије св. Петра Коришког (ЖПК) према 
Шпадијер 2014: 301–353.
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У овај оквир уклапа се и пустиња Петра Коришког; међутим, Теодосијева слика 
знатно је развијенија, проширена описом аскетског „свакодневног мучеништва”15. 
Но, и ту наш писац налази додатни ослонац у својој богатој лектири: попут св. 
Василија Великог16, ни Петар нема ништа „осим поцрнела тела и на њему нужних 
(худих) рубина власених, па и то ради прикривања удова” (razvy o;rqnyv[a tyla, i na 

nEmq nou/dnQhq (hMdiQhq) roubq vlasynQhq. i sJe prikrxvenJa radi oudovq, Шпадијер 2014: 
316). Сличности постоје и у опису поста: оба светитеља, немилостиви, незгодни и 
непоштедни непријатељи својега тела, били су „бесхлебни – мало речено – као да 
су бестелесни”17 (bespi{qn’ /e, malo re{i ]ko besplxt’nq, Шпадијер 2014: 316). Најзад, 
и Григорије Богослов и Теодосије бирају исту јеванђељску поуку (Мт 6,28) да би 
оцртали истинску подвижничку бригу за душу, која изискује потпуну небригу за 
тело: тако се св. Василије „на кринове и птице небеске угледао” (Григорије Бого-
слов 2001: 172), док се св. Петар „радоваше умно посматрајући кринове у пољу” (na 
krinQ bo selqnQe oumno vxzirae, Шпадијер 2014: 317).

Да се вратимо демонским појавама у Житију св. Петра Атонског. Представље-
на су четири напада: прва два су типични насртаји мноштва наоружаних демона, 
отровних гмизаваца или дивљих звери које покушавају да усмрте Светога (ЖПА 
2, 3, Lake 1909: 27), док трећи и четврти представљају лукаве ђавоље преображаје. 
У покушају да преласти Петра, ђаво се прво јавља као један од његових вољених 
слугу, који жели да у њему подстакне сећање на ближње (ЖПА 4, Lake 1909: 28), 
док је следећи његов преображај још импресивнији – пред улазом у пештеру стоји 
арханђео са исуканим мачем, који претераним похвалама покушава да Светог од-
врати од пустиње:

ЖПА 5, Lake 1909: 29; Хил. 463, 55б
azq jsmq g(o)s(podq)nq ar’histratigq i poslanq jsmq k teby? krypi se oubo i mou/ai. i rad%o&ui se i v(e)seli se. 

]ko prystol’ ti b(o)/(q)stv(q)nq ougotova se i vyn’cq neouvydajmQ. i n(Q)n] oubo mysto sJe wstavlq idi vq mirq.

Ово последње велико искушење разрешено је појавом Богородице (ЖПА 6, 
Lake 1909: 30) и анђела који у наредне педесет три смирене године подвижниковог 
живота редовно долази доносећи му небеску храну.

Врсту и интензитет Петрових страдања у пустињи Теодосије описује с наро-
читом поступношћу и по прецизном плану, а с једнаком правилношћу смењују се 
физичке и духовне патње. Као први непријатељ подвижников јавља се змија, коју 
савладава уз Михаилову помоћ, потом следи демонско искушавање сестриним гла-
сом, зверски напади различитог интензитета, застрашујући призор ђавоље војске, 
коју Петар одагнава уз помоћ божјег анђела, и коначно, претворно обраћање „глав-
ног међу бесовима”18, које би требало да подстакне пустињакову гордост, једну од 
наопаснијих страсти, јер, према св. Јовану Лествичнику (Поука XXIII), „гордоме 
монаху демон није потребан: он је самоме себи постао демон и непријатељ” (Свети 
Јован Лествичник 1988: 190).

15 Формулација из Житија св. Антонија (47,1). О схватању односа између монашког подвига и муче-
ништва у традицији која претходи Житију св. Петра Коришког в. Витић-Недељковић 1999: 150.

16 „Шта је овај овде икада имао, до тело своје и најнужније одело да голотињу сакрије?” (Григорије 
Богослов 2001: 171).

17 „А ко је још на мање хране живео, и такорећи без тела опстајао?” (Григорије Богослов 2001: 172).
18 О овој демонској беседи детаљније у Витић-Недељковић 1999: 151.
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Сцена двоструког напада – старца са мочугом и арханђела са мачем – пред-
ставља прву велику победу св. Петра Коришког, а у Михаиловом обраћању најавље-
не су пустињакове бројне борбе са демонима, након којих ће их коначно посрамити 
и отерати:

ЖПК, 324
arhJstratigq g(lago)la kx starcou. mirq teby d(ou)[e i{ou{Ja g(ospod)a. vidy li slavou b(og)a na[ego? se 

pro[enJe tvoe mno} b(og)q isplqni. i k tomou strxptivJi i loukabQi ZxmJi ne imatq zde prJiti vx vykQ. vxnimai 

/e seby i krypi se w g(ospod)i. mnwgQ bo brani wt byswvq prJeti ima[i. i/e zde zavide{ih’ ti. ne ouboi /e se 

ihq. i straha ihq ne ou/asai se. imenem’ /e g(ospod)nimq protivl]i se imq. i posramlEni wtidoutq.

Како је култ арханђела Михаила посебно био распрострањем међу пустино-
житељима19, због анђеоског живота на земљи и свесрдне помоћи коју им Господ 
често шаље преко анђела, не чуди његова улога у житијима атонског и српског под-
вижника. Међутим, колико год је ефектно формулисана завршна демонска беседа 
коју у Житију св. Петра Атонског изговара лажни арханђел Михаило, Теодосије 
свој узор ипак надмашује врхунским тематско-мотивским повезивањем – Михаи-
ло, божји изасланик, у свом обраћању антиципира све будуће догађаје, а завршна 
победа св. Петра Коришког, након које му постиђени демони узносе наговештај 
похвале („О, невољо! О, ти, Петре, тврда стено! Одоле каменим трпљењем својим, 
одоле и победи!”)20, нашем писцу омогућава да својом похвалом складно заокружи 
животопис подвижника „именом тврдог и животом”.
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Zorica S. Vitić 

АTHONITE LITERARY HERITAGE IN THEODOSIOS’ VITAE

S u m m a r y

The paper deals with some of the influences of the most imortant Byzantine patristic authors (St Athana-
sios of Alexandria, St Gregory the Theologian, St John Klimax) on Theodosios’ Life of St Sava and Life of St 

Peter of Koriša, with the main focus on the contribution of the early Athonite Vitae, of St Peter the Athonite and 
of St Athanasios the Athonite. The work of Theodosios proves to be so deeply rooted in tradition that not only 
the inherent conception of ascetic life but also the presence and shaping of some episodes or even details cannot 
be explained without repeated reference to the Athonite literary heritage.

Key words: Theodosios from Chilandar, Vitae, St Peter the Athonite, St Athanasios the Athonite.


