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ПАНАГИРИК ГАВРИЛА ТРОЈИЧАНИНА ИЗ 
МАНАСТИРА СТУПЉА

У раду се разматра поступак Гаврила Тројичанина у обликовању 
Панагирика из манастира Ступља. Овај зборник посебне врсте и намене 
садржи разнородне саставе, као што су беседе, слова, житија и похвале. 
Обухваћена дела посвећена су општехришћанским и неким српским све-
титељима, од којих су уврштени Свети Симеон, Свети Сава, Свети Стефан 
Дечански, Свети кнез Лазар. Рукопис је настао у првој четвртини XVII 
века и сада се налази у рукописној збирци Музеја Српске православне 
цркве у Београду, са сигнатуром З I 59. Списи који су унети у овај зборник 
представљају прераде ширих и већ постојећих састава и њихово свођење 
на краћи обим како би добила нову намену – читање у оквирима богослу-
жења. Оваква прилагођавања извршио је по свој прилици врсни граматик 
Гаврило Тројичанин.

Кључне речи: панагирик, манастир Ступље, Гаврило Тројичанин, 
светитељи.

Панагирик манастира Ступља настао је у првој четвртини XVII века 
и није познато где је исписан, али је приликом турских прогона пренесен 
из првобитног манастира у манастир Ступље, који се налази у западној 
Босни. После турског спаљивања овог манастира, његови монаси пребегли 
су у славонски манастир Ораховицу, доносећи између осталог и споме-
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нути Панагирик, о чему сведочи запис Стефана Раваничанина из 1696. 
године. Овај рукопис сада се налази у саставу рукописне збирке Музеја 
Српске православне цркве у Београду, са сигнатуром З I 59, стекле су се 
проповеди предвиђене за веће празнике од септембра до августа, како 
је означено на почетку рукописа: Начело сь богомь сїи панагерикъ събранно 
на господьскыѥ праꙁдникы ѡть мѣсеца сектемпра до мѣсеца авгꙋста. Према 
резултатима испитивања Љупке Васиљев, њега је исписао познати писар 
и граматик Гаврило Тројичанин.1 У њему је окупљен низ беседа, слова, 
житија и похвала, какве се углавном срећу у истородним зборницима 
настајалим како у другим хришћанским срединама, тако и на српском 
језику током више векова.2 Творци ових дела у ступљанском Панагирику 
углавном су најпознатији црквени оци Источне хришћанске цркве, као и 
истакнути византијски писци. Међу њима највише дела припада Јовану 
Златоустом, а потом и другим писцима који су се својим стваралаштвом 
окретали кључним личностима чије слављење је распоређено током 
целе године. Нижу се имена писаца као што су Јован Богослов, ученик 
Јована Крститеља, Јован звани Марко, Андреја Критски, Козма Веститор, 
јерусалимски архиепископ Кирил, кипарски архиепископ Аркадије, алек-
сандријски архиепископ Кирил, константинопољски патријарх Прокл, 
монах Анастасије. Од словенских писаца нашла су се и дела Климента 
Охридског, бугарског егзарха Јована, као и Теодосија Хиландарца и Гри-
горија Цамблака. Тиме су за годишњи циклус празника уврштена дела 
писаца од којих је најстарији био Христов савременик, а најмлађи од њих 
потиче из XV века.

Овако одабрана дела посвећена су слављењу Исуса Христа, Бого-
родице, Светог Илије, Јована Крститеља, Јована Богослова, Јована Зла-
тоустог, Григорија Богослова,3 апостола Луке, апостола Петра, апостола 
Павла, Светог Ђорђа, Светог Димитрија, арханђела Михаила и Гаврила, 
Светог Николе, Светог Василија, великомученице Варваре, Светог Саве 
Јерусалимског, Светог Антонија, Светог Јефтимија, Светог Симеона, 
Светог Саве, Светог Стефана Дечанског, Светог кнеза Лазара и подизању 
часног и животворног крста.

1 Љ. Васиљев, Два непозната слова на Успење Богородице Климента Охридског, Свети 
Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе (863–2013), серија Старословенско и српско на-
слеђе, 1, Palaeoslavica et Serbica antiqua, I, Институт за српски језик САНУ, Београд 2014, 425.

2 Ђ. Трифуновић, Панагирик, Азбучник српских средњовековних појмова, Друго, до-
пуњено издање, „Нолит”, Београд 1990, 332–334.

3 З. Витић, Д. Дојчиновић, Слово о Макавејима Григорија Богослова у преради Гаври-
ла Тројичанина, Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXVII, 1, Нови Сад 2019, 
107–122.
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С обзиром на то да су настајала у распону од петнаест векова, књи-
жевна дела која су присутна у овом Панагирику неминовно је да носе 
поетичка обележја различитих времена. Ипак, оно што их постојано држи 
на окупу јесте пре свега прожетост хришћанском љубављу и примерима 
вишеструког духовног подвига светих, који често нарастају до страдалач-
ког жртвовања за своју веру. Имајући овај Панагирик, монаси манастира 
Ступља слушали су и упијали древне речи допрле из далеког вековља. Оне 
су постојано крепиле клонулост, давале снагу, обнављале наду и изнова 
снажиле љубав својом чистотом и сјајем симбола и метафора потеклих 
из непресушне библијске ризнице. Њих су богонадахнуто и медоточно 
сплитали даровити и умни писци зреле епохе у којој се изговореној или 
написаној речи приступало зналачки и са дубоким осећањем мере и крајње 
одговорности. Реч као стваралачки чин остваривана је и доживљавана 
кроз божанско надахнуће. За њу се молило да се подари и добије, а потом 
пренесе и улије у проповед, похвалу или житије светог коме се посвећује. 
У Слову на рођење Пресвете Богородице Андреја Критског наилазимо на 
сликовиту мисао о надахнућу које је Богородица даровала пророцима и 
које се пореди са медом на језику: ты пророкомь ꙗко медь на еꙁыце лѣжа.

У Слову на рођење Христово Јована Златоустог најављује се пишчева 
жеља да узнесе похвалу надахнуту пре свега чином Христовог рођења, 
али без наступања уз звуке музичких инструмената, који би представљали 
одсуство суштине и одвраћање пажње од првенства улоге која се даје речи. 
Истовремено, вештим стилским обртом, музички инструменти наведени 
су поново, али у потпуно другој улози и значењу. Сада се музичким инс-
трументом називају Христове пелене. Оне постају оличење музичких инс-
трумената преко чијих особина се жели остварити очекивано надахнуће 
за даривање речи којом ће се усхвалити. У првом наврату спомињу се 
инструменти као што су пискалнице, прегуднице, гусле и свирала. Једино 
се за прегудницу, која је врста гудачког инструмента, каже да бреца, то 
јест свира (у прегудницу брецајући), док се за друге инструменте не наводи 
ни један глагол којим би се означило обележје свирања. Притом писац 
још каже да не би желео да покреће нити музиканте (мꙋсїкѷе), нити луч да 
њим просветљава. У другом спомињању музичких инструмената наводе 
се само сопље (врста дувачких свирала) и гусле. Ова два инструмента 
налазе се у низу атрибута који се придају Христу, који је за писца нада, 
сопље, гусле, луча животна и спасење:

хоM и аꙁь лыкьствовати. и праꙁдьнствовати. хо{ꙋ съ похвалою божїею. ни пискалнице носѣ. 
ни вь прѣгꙋдницꙋ брѣцае. ни гꙋслы ни свиралы имы. ни мꙋсїкѷе движꙋ. ни лꙋчь просвѣ{ае. нь 
ꙁа мꙋсїкѷскїи ѡргань христовы пелѣны носе. ты ми оупованїе ты ми соплы. ты ми гꙋслы ты 
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ми лоуча животна. ты ми спасенїе. темже и тые носе грѣди да силою ихь ѡть христа слово 
прїемь.

У словенским преводима књижевних дела ранијих епоха реч гусле 
често се спомиње. Није сасвим јасно какав је то инструмент био, али је 
по свој прилици припадао гудачким или окидачким инструментима.4 Као 
реалан музички инструмент гусле се наводе на више места у Библији, 
поготову у Старом завету, а највише у Псалтиру. Гусле су иначе омиљен 
симбол писаца чија дела су ушла у овај Панагирик. Тако у Похвалном 
слову Јовану Богослову Јована Златоустог овај свети слика се различи-
тим атрибутима, од којих га неки означавају као трубу Божијих речи 
и гусле богословља: божїаго слова троуба, гоуслы богословїа, херꙋвїмска оуста, 
серафїмскоѥ наоученїе. Козма Веститор у Слову о преносу моштију Јована 
Златоустог међу реторским питањима наводи и једно у коме се пита 
где умукоше слаткогласне гусле: гдѣ сладкогласнаа гꙋсьль мльчить. У истом 
Слову Јован Златоусти назван је гуслама побожности и сопљама поуке: 
гꙋслы благочьстїа. соплю накаꙁанїа.

Сликовитост казивања у овом Панагирику представља праву ризницу 
стилског обликовања старих писаца. Јован Златоусти познат је као водећи 
писац који је написао бројна слова и беседе посвећене кључним хришћанс-
ким личностима и догађајима. Стога је постало уобичајено да се зборници 
са таквим саставима, у којима су присутна сродна дела и других писаца, 
називају златоуст. Показало се и у овом Панагирику да највише слова и 
похвала припада управо Јовану Златоустом. Он је незаобилазан писац најп-
ре стога што својом даровитошћу, лепотом и дубином вишезначности речи 
плени читаоца и слушаоца. За састав Ступљанског панагирика одабрано 
је десет дела Јована Златоустог. Може се помишљати да је такав избор 
начинио сам Гаврило Тројичачнин, мада постоји могућност да је он такав 
панагирик затекао у већ постојећем предлошку, са кога је исписао нови 
зборник. Склони смо да поверујемо да је Гаврилово учешће у коначном 
обликовању овог Панагирика било пресудно. На то нас наводи уврштење 
дела српских писаца уз слављење четири српска светитеља.

Репертоар стилско-изражајних домета Јована Златоустог могуће је 
пратити у свакој његовој беседи и слову. У његовом слову на подизање 
часног и животворног крста, које је предвиђено да се чита 14. септембра, 
описују се непријатељи хришћана. Контраст између хришћанских неприја-
теља и хришћана заснован је, на једној страни на сили оружја, а на другој 
на сили крста. У поређењу једног са другим начином наступања спознаје 

4 М. Цветковић, Гусле, Лексикон српског средњег века, Приредили Сима Ћирковић, 
Раде Михаљчић, Београд 1999, 136.
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се надмоћ и суштина снаге коју носи знамење крста: врагы ѡроужїе ѡстрѣе, 
и стрѣли готовѣе. и ѡбрънѥнїи желеꙁы. и ѡпоꙗсанїи ѡроужїемь. ть же ничтоже таково 
носе. нь ꙁнаменїе тъчїю имее чьстьнаго крьстаа на челе своемь. Сликовитим по-
ређењем дочарано је хришћанско истрајавање. Непријатељи су ꙗко плѣвелы 
вѣтромь гонимїи и ꙗко трава бѣжеть. Старозаветна симболика тумачена је на 
новозаветни начин: камен же бѣ христос. жаꙁал же бѣ крьсть. 

Анафорски низови били су омиљена реторска појава међу старим 
писцима. Подигнутом крсту Јован Златоусти посветио је похвалу, обли-
кујући је на реторски узнет начин. У њој су се у једном одељку стекли 
анафорски низови, који се тичу значења крста и на чијим завршецима се 
истичу морфолошке риме. Тај кратак похвални део остварен је складном 
градацијом, која почиње значењем крста као чувара свих, потом да он 
све покрива, умилостивљује, спасава, ка себи сазива, благосиља, да би на 
крају све на пут мирни водио:

сы крьсть въсехь хранитель,  
и въсе покриваеть.  
въсе едрить.  
въсе спасаеть,  
въсе къ себѣ съꙁываеть. 
въсе благословлꙗѥть. 
въсе на пꙋть мирьныи наставлꙗеть.

Сви средњовековни писци доживљавали су Библију као трајни узор 
у свом стваралаштву. У њој су налазили неисцрпни подстрек у трагању 
за својим изразом и њом су одмеравали своју реч. Она је постала обра-
зац и путоказ поузданог приповедачког и реторског настојања писаца да 
„уреде” своје казивање. Њом су се напајали вековима и песници, који су 
богатство библијске симболике уграђивали у своју поезију, славећи свете 
зановљеном древношћу. За Јована Златоустог Библија је била такође непре-
стано и незаобилазно полазиште у његовом стварању. То се испољавало 
на више начина, почев од уграђивања кључних библијских мисли у своја 
дела, захватања симболике и метафорике, па до тумачења и проширивања 
већ постојећих мудрих изрека и општепознатих реченица. У његовом 
Похвалном слову Јовану Богослову налази се сликовит приступ почетку 
Јеванђеља по Јовану. На познате речи „У почетку беше реч” Златоусти се 
осврнуо ширином виђења поводом тога ко их све изговара и где се могу 
чути. Међу онима који по њему певају ове речи налазе се путници, мор-
нари, трговци, неуки и мудри, мали и велики и свако ко помисли да их 
проповеда, а оне се могу чути у пустињама и у горама: пꙋтници пловьци и 
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кꙋпци се поють. въ начелѣ бѣ слово. въ пꙋстины и въ горахь. и невѣжде и прѣмоудрїи. 
малїи и вѣлицїи. и въсакь єгоже ае кто помислыть сїа богословити.

Пребогате и вишезначне слике Христовог рођења Златоусти је ос-
тварио у Слову на рођење Христово. Оне су препуне симболике којом 
се дочарава Христово рођење којим је обогаћен свет. Међу тим сликама 
успостављена је равнотежа између појмова чија значења су понекад ус-
клађена према блискости (сабориште – црква, лоза – грозд, грозд – вино, 
зрно – клас, плод – жетва, птица – гнездо), а понекад су заснована на 
супротностима (цвет – трн, одлетети – остати). У његовом сагледавању 
Христовог рођења налазе се одсјаји библијске симболике, којом се исказује 
непроцењив дар народима и захвалност на таквом чину. Почев од Јудеје, 
као земље у којој се Исус родио, Златоусти вештим стилским потезима 
ствара широко омеђени видокруг са земаљским и небеским распоном у 
коме се открива Христов пређени пут кроз раскош значења. Нижу се јар-
ки и вишезначни симболи, као што су лоза, грозд, вино, зрно, срп, клас, 
цвет, плод. Ту су и глаголи родити, појести, пити, жњети, обгрлити, 
одлетети, приседети, који још одређеније и динамичније подржавају 
значења наведених симбола:

оудеꙗ єго роди. а вьсь мирь єго прїеть. сънмие єго въспите и вьꙁдои а црьквы єго оудрьжа. иꙁ 
оного лоꙁа, а вь нась гроꙁдь истинны, онь гроꙁдь иꙁнѣте. а єꙁыци истинное вино пиють. то ꙁрьно 
бы оудее вьсе. а єꙁыци срьпомь вѣрнымь класы жнють. єꙁыци цвѣть многовѣрно ѡбѥмахꙋ. а 
вь оудеѡхь трьнь беꙁвѣрствїа ѡста. птенаць ѡтьлѣте и несьмисльнїи присѣдыть гнѣꙁде. листь 
писменемь жидовѣ скаꙁꙋють. а плодь доуховны єꙁыци жнють.

Познат као велики богослов и химнографски писац, Јован Златоусти 
постао је свети ускоро по својој смрти. Његово опширно житије препуно 
је сликовитих епизода заснованих на богоугодном и стваралачком живо-
ту. Козма Веститор посветио му је Слово о преносу моштију. У њему је 
низом метафоричних синтагми насликана Јованова књижевна даровитост. 
Крећући се градационо, Козма варира придев сладак, називајући Јована 
слатком храном душама, потом преслатким пићем устима, да би га на 
највишој лествици градације истакао као најслађу пчелу црквама. Даљи 
поредак атрибута нема наглашену груписаност, осим што се симболи 
повремено сврставају по типолошки блиском поретку, те се тако наводе 
храна, трпеза, чаша, масло, а у другом наврату музички инструменти 
гусле и сопље. Пред крај одељка контрастом у коме је нађен успели спој 
појмова богатство и ништељубље исказан је склад монашког поимања 
живљења:
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сладькаа доушамь снѣды. прѣсладькое оустнама пиво сладьчаишаа црьквамь пчело. книжнїе 
пие трапѣꙁо. трѣꙁвѣнїа чаше. сыло словѣснаа. масло оумекчьюе. сѣтованїе моудрованїемь. гꙋслы 
благочьстїа. соплю накаꙁанїа. богтьство ниелюбїа. въꙁглаголанїе покаанїа.

Градећи још потпуније лик Јована Златоустог у свом слову, Козма 
Веститор је у широком луку прешао на посредан и још разноврснији 
начин коришћења средстава портретисања. Пред чињеницом Јованове 
смрти Козма је персонификованој цркви наменио улогу да она вапи за њим 
после његове сахране. У кратком плачу смештене су живе слике сатка-
не од симбола као што су дивљи вепар, пастир оваца, злотворне звери, 
плод црквених уста, древна дубрава, секира. Глаголи који су намењени 
одређеним именицама носе тамна значења нестајања и туге: раздрати се, 
помрачити се, озобати, оскрнавити, расећи, затворити:

красота моꙗ раꙁдра се. оуста ꙁатворише се. доброта помрачи се. ѡꙁоба вѣпарь дивы пастира моихь 
ѡваць ꙁлатооуста. и ꙁвѣрїе тлѥтворьнїи плодь оустьнь моихь. ѡскврьни ꙁависть светынѥ 
слоужителꙗ моего. ꙗко въ доубравѣ дрѣвне секѷрами раꙁсѣкоше єго ѡть мене. въкꙋпѣ и вь гробѣ 
млачьнїа ꙁатворише єго.

У истом Козмином слову потпуно другачији утисак од претходног 
тужбаличког тона стекао је цар када је отворио ковчег са Златоустовим 
телом. Лепотом одабраних библијских симбола остварен је спој цветних 
и мирисних ефеката кроз поређења са процветалом ружом у винограду, 
са крином у врту, са пролећним красним цветом, са сенком миомирисног 
Божијег кандила, са аермонском росом сишлом на Ааронову браду: ѡбрѣте 
єго ꙗко шипакь въ виноградѣ цвтꙋь. ꙗко крѷнь по писанномоу върьтограде соуь. ꙗко 
пролѣтнїи красꙋи се цвѣть. ꙗко благовонное сѣни божїе кадило ꙗко росоу аєрмонскꙋю 
съходѣꙋ на брадꙋ аароновꙋ.

Козма је у свом слову исплео нови венац Јовану Златоустом ре-
торски узнетим низовима питања заснованим на библијској симболици 
и метафорици. Анафором где и вешто скројеним атрибутима изнова је 
подарио Јовановом лику лепезу своје речитости. У њој се препознаје 
пишчева даровитост, али и неизрецивост и дивљење према таквој изузет-
ној личности. Нанизани су стари спојеви симбола и углавном епитета у 
новом реторском руху, чиме је Златоусти означен као мирски светилник, 
покојишта квас, царска драхма, црквени бисер, бодре очи, слаткогласне 
гусле, учитељства скровиште, одуховљено злато, телесно богатство, 
искушано сребро и многоточећа уста:

гдѣ положистѣ мирьскаго свѣтылника ꙁлатооуста. 
рцете намь гдѣ покоиа лѣжить квась. 
гдѣ царьска съкрьвѣньна єсть драхма. 
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гдѣ црьковнїи ѡтьложень єсть бысерь. 
рцете гдѣ бьдрствꙋюеи спѣть ꙫчи. 
гдѣ сладкогласнаа гꙋсьль мльчить. 
гдѣ оучителства хранить се скровие. 
гдѣ ѡдоушевлѥнное положенно єсть ꙁлато 
гдѣ тѣлесное раꙁдѣлѥнно єсть богатьство. 
гдѣ искꙋсное благопотрѣбства хранить се срѣбро. 
гдѣ многоточеа истьише се оуста.

У портретисању светих стари писци задржавали су се највише на 
духовним особинама својих јунака. Притом су остварили широк репер-
тоар стилско-изражајних могућности, које су обогатиле како прозна, тако 
и песничка дела средњовековне књижевности. Често су тражена стилска 
решења у оквиру светлосне симболике. Изразит пример за то налазимо 
у Похвали Светом Димитрију. У њој су нанизани атрибути светлости, 
којима се обасјава мученички лик Светог Димитрија: свѣтлоꙁарьное сльньце, 
неꙁаходима ꙁара благочьстїемь въсехь просвѣаюаа, прѣсвѣтлїи страстотрьпче.

 Врло ретки су примери књижевних дела у којима се износе физичке 
особине светих. Док је било уобичајено да се у сликарским приручницима, 
ерминијама, кроз јасна иконографска упутства налазе детаљни физички 
описи појединачних светих, за књижевно обликовање ликова било је нети-
пично да се говори о физичком изгледу, или се томе приступало врло ретко 
и то на оскудан и уопштен начин. У Ступљанском панагирику налазе се 
два састава са неуобичајеним и сасвим ретким физичким описима, један 
у сликању Богородице, а други Христа. У окрњеном слову на Ваведење 
описана је Богородица најпре у физичком изгледу, а затим и са неким 
карактерним особинама. Описом су обухваћени њен узраст, коса, очи, 
обрве, руке, облик лица, прсти:

Въꙁрастомь бѣ срѣдьнꙗ дроуꙁы же глаголють. роуси и жльти власы. ꙫчима чрьнима благоꙁрачьна. 
чрьны брьвы дльꙁе роуце. крꙋгла лицемь. дльгопрьста. благодѣти божїе испльнѥньна и красоти. 
непомысльна непостидна непрѣменна. съмирѣнїе непрѣложно имоуїи.

Још је развијенији опис Христовог физичког изгледа који се среће 
у једном кратком и засебном саставу, у чијем наслову пише И ово додај 
какав беше (И се прирци каковь бѣ). У њему су по сличном моделу као и у 
Богородичином опису дате црте Христовог изгледа, при чему су споме-
нути његов узраст, стас, коса, обрве, очи, нос, брада, врат, лице. На крају 
се његово лице упоређује са цртама мајке Марије. Док је за Христов 
изглед речено уопштено да је красан, далеко више појединости говоре о 
појединачним деловима тела. Тако је његова висина шест стопа. Коса му 
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је руса „и не много густа, а више ка врату припијена”. Његове обрве су 
црне „и не много набране”. Очи су му „нарусе, радосне и красне”, нос 
му је повијен. Има такође „нарусу браду, дугу и густу, јер никада брит-
ва не стаде на његову главу, нити рука људска, осим његове мајке када 
беше млад”. Мало је наклоњен вратом. Лице је имао „црномањасто и не 
округло, него као и мати његова мало повијено, а мало румено, као после 
сна, што је и разумљиво, природа кротка и отуда безгневна”. Овај опис 
препун је лирских тонова и написан истовремено са осећањем земаљске 
и небеске љубави:

Мои же христос и богъ бѣ ѡбраꙁомь красань ѕѣло въꙁрастом же рекше въ которою тѣлеси 
ѕ= стопь съврьшенныхь. и роусы имы власы. и не вѣлми гꙋсты. паче же оубо кь вїи приклонни 
брьвы же чрьне. и не ѕѣло посꙋплѥнне. ꙫчи нароусе радостне и благолѣпне. нось похиль. нарꙋсоу 
брадꙋ дльгꙋ имы и гꙋстꙋ. ибо николиже бритва вьꙁиде на главꙋ єго. ни рꙋка чловѣчьска кроме 
матере єго єгда бѣ младь. мало наклонѥнь вїєю. ꙗкоже не ѕѣло проста и протеженьна имети 
въꙁраста телѣсна. смагло и не кроугло имоуа лице. нь ꙗкоже и матере єго мало съходѣе. роумено 
же мало ꙗко съновыто. єже и раꙁоумное. ѡбычаи кроткое и ѡтьноудь беꙁгнѥвное.

Међу сликањима других светих у овом Панагирику не срећу се 
изразитија настојања да се они непосредније представе. Са нешто више 
појединости истиче се лик апостола Луке. У Слову на успење апостола 
Луке, предвиђеном за читање 18. октобра, налазe се поређењa необичне 
осмишљености: хоудожьство въсако проидѣ. оудобнѣ нежели птица въꙁдꙋхь. Апос-
тол Лука ѡтьлагаеть именїа и стѣжанїа вьсе богатаство ꙗко ногамь прахь и роукамь 
каль. Јављају се синтагме са узвишеним духовним значењима: доушевнаа 
оушеса, око мисльное. Спомињање апостола Луке као живописца доноси и 
заборављени српски израз за боју – маст.5 Ту је и кључни појам којим се 
означава сликање (начртаније) и глагол написати, са значењем сликати: 
начрьтанїе пръвїи и съ воскомь и мастмїи написавь на иконе. почитати се даже и до 
нынꙗ прѣдаде.

Неки писци захватали су шири круг појмова како би се датом лику 
светог обезбедила већа пуноћа окружења у коме су живели или да се по-
каже ко их је све славио. Тако Андреја Критски на крају Слова на рођење 
Пресвете Богородице, које се чита 8. септембра, наводи бројне народе 
који су славили Богородичино рођење. Међу народима, као што су Грци, 
Римљани, Грузинци, Персијанци, Индијци, Етиопљани и још неки, спо-
мињу се и Словени, Бугари, Руси и Срби. Импозантан је број народа чији 
називи се наводе у посебном одељку овог слова: по истине бо светаа кто тебѣ 
не славить. кто не хвалить и молить. роуми ли или гръци. или блъгаре или роуси новое 

5 У данашњем српском језику одржала се реч мастило, која свакако носи порекло од 
речи маст – коју смо заменили турском речју боја, немачком фарба или енглеском колор.
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твое стадо. или римлꙗне, и ѡвъꙁгы. ивѣре же и аланы. перси же и пърты. индїане  
єѳїѡпи. алмаꙁы же и фрꙋꙁы. сръбы же и афати. саси же и скѷты. оуандыли  єѷпиды. 
лаговариди и власы. сърди же и вѣнетици. моравлꙗне и раꙁличи и сьловыны. гꙋфи же, 
и фили. и ины мноꙁыи єꙁыци. тыи въси тебѣ вѣличають прѣсветаа дѣво.

На другој страни, опет, у Слову на рођење Христово бугарског егзар-
ха Јована обухваћен је библијски оквир захвалности поводом Христовог 
доласка на свет. Као у разноликом калеидоскопу нижу се ударни догађаји, 
места и личности из Новог завета који имају везе са Христовим рођењем. 
Наведени су дарови које је свака твар донела, славећи тај изузетни трену-
так: „И свака твар дарове приноси: земља шпиљу, камење бурад, пустиња 
јасле, горе пећину, град Витлејем, ветрови слушање, море повиновања, 
вирови рибе, реке Јордан, птице голуба, мудраци дарове, жене Марију, 
удове Ану, неплодне Јелисавету, деве Деву пречисту Богородицу, деца 
гране зимзелени, пастири задивљеност, анђели хвалу, јереји Симеона, 
Жидови Павла, грешници цариника, крвоточива веру, блудница миро, ду-
бови Закхеја, дрво страсти, крст разбојника, Исток звезду, небеса анђеле, 
Гаврило поздрав”:

и вьса тварь дары приносить ꙁемлꙗ пѣерꙋ. каменїе дѣлвы. поустинꙗ ꙗсли. горы врьтопь. градь 
виѳлѣема. вѣтры слоушанїа. море повынованїа. вировы рибы. рѣкы ѡрдана. птїце голꙋба. вльсвы 
дары. жены марїю. въдовїе аннꙋ. неплодьнїе єлїсьвѳꙋ. дѣвїе дѣвꙋ прѣчистꙋю богородицꙋ. дѣты 
вьиѥ ꙁелѣничїе. пастиры оудывлѥнїе аггелы хвалꙋ. єреи сѷмеѡна. жидовѣ павла. грѣшници 
митоимца. крьвоточива вѣрꙋ. блоудница мѷро. доубїѥ ꙁакхеа. дрѣво страсты. крьсть раꙁбоиника. 
вьстокь ѕвѣꙁдꙋ. небеса аггелы. гаврїиль целованїе.

Описи природе такође су ретки код средњовековних писаца. У де-
лима где их има, они су углавном типизирани и представљају мешавину 
реалистичности и уплива реторских образаца како би се земаљско узнело 
ка небеском. Једно од усамљених места у овом Панагирику које доноси 
макар и кратак опис налази се у Мучењу Светог Димитрија. Током путо-
вања у Срем и преноса сребрног ковчега са плаштом и делом орара Светог 
Димитрија, окрвављеним приликом његовог погубљења, описана је бура 
на Дунаву. У неколико потеза дочарана је бура у којој се каже како је река 
„врила струјама да ни морнари нису смели пливати”:

и ѕѣлнеи боури бывшїи, и дꙋнавїю рѣце врѣїи строуами. ꙗкоже ни корабникомь плавати 
смеꙗти. на многы же дьнїи не оутешии се ѥи.

Опис небеског простора среће се у Похвалном слову чиноначелницима 
Михаилу и Гаврилу Климента Охридског, које је предвиђено за читање 8. 
новембра. Без већих појединости о изгледу небеског окружења у коме 
се налазе арханђели Михаило и Гаврило, наглашен је обликом општег 
места њихов страх са којим стоје испред Божијег престола узашиљући му 
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непрестаним гласом трисвету песму. Они то чине са страхом, „крилима 
покривају лица своја”, како је Климент умео танано да дочара: 

миръ ѡꙁарають небо въ ѥстьстве пльтьскомь соуе нь єстьство неѡсеꙁаемо и недооуменно. 
ѡть самого божьства ꙁарѣю ѡсвееюе се. и ѡкрьсть прѣстола господьнꙗ прѣдьстоее 
трѣпетно. крилы съ страхомь покриваютъ лица своꙗ. непрѣстаннымь гласомь трисветꙋю 
пѣсьнь богꙋ въꙁсилають и глаголють. светь светь светь господъ саваѡѳь испльнь небо 
и ꙁемлꙗ славы єго.

Дела која су ушла у Ступљански Панагирик показују велико књижев-
но богатство смештено у тако разноликом зборнику, оствареном или по 
нечијој наруџбини, чије име нам није познато, а ако је таквог наручиоца и 
било, о томе није забележено; или је читав рукопис настао према замисли 
самог његовог писара Гаврила Тројичанина. Жанровска разноврсност уне-
тих дела утицала је на њихово делимично прилагођавање, што се углавном 
одразило на подешавање обима, како би се целина зборника складније 
укомпоновала. Састави који су изворно били већег обима скраћивани су 
и свођени на прихватљивију меру. То се нарочито односи на житија, која 
својом дужином не би могла да се сместе у окриље зборника ове врсте. 
Иако су код таквих дела углавном остали затечени наслови, унутарњи 
обим житија више није био ни налик изгледу какав се налази у њиховом 
целовитом облику. Показало се да су и дела других жанрова доживела 
прераде да би што уједначеније заузела своје место у овом Панагирику. 
Из одабраних дела узимане су углавном епизоде које су имале биографску 
и похвалну основу. Такви делови понекад су механички смештани у нови 
склоп, али су чешће прилагођавани и повезивани додатним реченицама 
или новим поднасловима. Преуређивање књижевних дела препознатљива 
је и битна одлика овог Панагирика.

Највеће промене доживела су житија чији делови су унети у Ступљан-
ски панагирик. У новонасталом сажимању дошло је до обликовања целина 
које су добиле нову улогу. У свом пуном облику пространа житија су 
намењена за читање у манастирским трпезаријама на дан када се слави 
који свети, а њихови одабрани делови који су се нашли у овом Панагирику 
променили су место читања, јер су предвиђени да буду наглас прочитани 
у цркви, као што се предвиђа за проповеди. Сада су такве целине постале 
ближе синаксарским житијима, која се такође читају у цркви после шесте 
песме канона. Оваква врста промене намене пространих житија већ је 
позната у српској средини.� Овом приликом задржаћемо се посебно на 
делима српских писаца која су унета у Ступљански панагирик.

� Д. Богдановић, Кратко житије светог Саве, Зборник Матице српске за књижевност 
и језик, XXIV, св. 1, Нови Сад 1976, 5–32; Т. Јовановић, Опширно синаксарско житије светог 



Томислав Ж. Јовановић22

Најстарије српско житије које је одабрано да се придружи другим 
делима у овом Панагирику јесте Теодосијево Житије Светог Саве. Оно 
је послужило састављачу Панагирика да обликује две обухватније целине, 
једне уз прослављање Светог Симеона, а друге уз Дан Светог Саве. Наслов 
испред одабраних делова уз 13. фебруар, када се слави Свети Симеон, 
знатно је промењен и сада гласи Похвала из дела житија преподобног 
Симеона српског мироточца (Похвалѥнїе ѡть чести житїа прѣподобнаго сѷмеѡна 
србскаго мѷроточьца). Такво ново одређење одговарало је одабраним дело-
вима и могло је својим обимом да се приближи природи проповеди, али 
наслов у коме се каже да је похвала из житија преподобног Симеона не 
одговара чињеници да је реч о житију посвећеном Светом Сави.7

Почетак окупљања делова који се тичу Светог Симеона налази се у 
поодмаклом делу Житија Светог Саве.8 Када се целовитији део о Све-
том Симеону окончао после неколико страна,9 прескочене су епизоде у 
којима се говори о Савином подизању Карејске ћелије, његовој обилатој 
помоћи светогорским манастирима и сну у коме му се јавља отац Симеон. 
Да би наговестио нову целину у којој се у Житију говори о точењу мира 
из Симеоновог гроба у Хиландару, састављач Похвале испред преузетог 
дела ставља свој поднаслов који гласи Слово ѡ мѷроиꙁлитїю прѣподобнаго 
сѷмеѡна. Како би та целина имала чак и своју жанровску засебност као 
слово, додата је и уобичајена формула обраћања Благослови ѡтьче, али 
потом и нека врста стиха молите се светы, који подсећа на исписивање 
стихова испред стишних пролошких житија. Тек после ових додатних 
делова тече даљи текст из Теодосијевог Житија.10 Негде при крају овог 
слова прескочен је део текста од неколико редова.11

Слична адаптација настала је и приликом новог обликовања нешто 
ширег синаксарског житија Светог Симеона на основу Теодосијеве Пох-
вале Светом Симеону и Светом Сави и његовог Житија Светог Саве. 
Рукопис у коме се налазио препис овог житија био је до Другог светског 
рата у херцеговачком манастиру Завали. Манастир су запалиле усташе и 
у њему је изгорела читава рукописна збирка са осталим драгоценостима. 

Симеона у Ћоровићевом препису из манастира Завале, Зборник Филозофског факултета у 
Новом Саду у спомен на Боривоја Маринковића, Нови Сад 2014, 118–127.

7 Т. Јовановић, Изводи из Теодосијевог Житија Светог Саве, Црквене студије, 16, Ниш 
2019, 503–514.

8 Поређење је праћено према следећем издању: Теодосије Хиландарац, Живот светога 
Саве, Издање Ђуре Даничића приредио и предговор написао Ђорђе Трифуновић, Београд 
1973, 54.

9 Исто, 59.
10 Исто, 69.
11 Исто, 73.
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Владимир Ђоровић начинио је препис из рукописа манастира Завале. Тај 
рукопис такође је био панагирик о коме је Ћоровић записао следеће: „Из 
панегирика манастира Завале писана (Памет) XVI стољећа, л. 182r -189r.” 
Наслов тог састава свакако је накнадно додао његов састављач и он гласи 
Паметь прѣподобнаго ѡтьца нашего Смеѡна срьпскаго новаго мроточца.

Ћоровићев препис сачуван је у окрњеном облику у његовој оставш-
тини и објављен је фототипски у књизи Боривоја Маринковића Скривени 
свет Владимира Ћоровића.12 Препис је потом детаљније проучен,13 али је 
остало непознато ко је био састављач датог синаксарског житија Светог 
Симеона. Овом приликом одважили бисмо се на помисао да је то дело 
такође могао „саставити”, то јест преуредити, Гаврило Тројичанин, који 
је највероватније одабрао делове Теодосијевог Житија Светог Саве за 
потребе Ступљанског панагирика. На то указује пре свега исти метод 
преузимања целина из ширих састава и њихово прилагођавање ужим 
творевинама. Осим тога, манастир Света Тројица, у којој је радио Гав-
рило Тројичанин, и манастир Завалa нису превише удаљени. Стога није 
далеко од могућности да је неко од монаха Завале, можда сам игуман, 
знајући да у Светој Тројици постоји врли писар, наручио панагирик у 
чији састав је унето и синаксарско житије Светог Симеона, коме је Гав-
рило дао ново обличје према два Теодосијева дела. Само време настанка 
Ступљанског Панагирика и Панагирика манастира Завале иду у прилог 
оваквом мишљењу.

Желећи да добије ново дело које би својом природом и обимом од-
говарало проповеди за читање на Дан Светога Саве, Гаврило Тројичанин 
је у Теодосијевом Житију Светога Саве одабрао две целине. Свака од 
њих представља засебно чудо. Прво чудо тиче се исцељења раслабљеног у 
архиепископији Жичи. Том чуду Теодосије је дао поднаслов Ѡ вьꙁдвиженїи 
раꙁслаблѥннаго.14 Гаврило је прилагодио овај наслов настојећи да се њим 
одређује засебно дело у Панагирику. Његов наслов је шири и њим је оз-
начена жанровска припадност издвојене целине: Мѣсеца гѥнварїа, вь д, 
чюдо светаго сави архїєпископа сръбьскаго ѡ раꙁслаблѥннемь. Испод наслова 
додао је и уобичајену формулу Благослови. ѡтьче. Даљи текст пренет 

12 Б. Маринковић, Скривени свет Владимира Ћоровића. Ка успостављању целовитости 
његовог научног, књижевног и едиционог корпуса (Између истраживања и реконструкције), 
СПДК „Просвјета”, Билећа–Гацко 2006, 1021–1027.

13 Т. Јовановић, Опширно синаксарско житије светог Симеона у Ћоровићевом препису 
из манастира Завале.

14 Теодосије Хиландарац, Живот Светога Саве, 98.
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је без прекида све до окончања датог чуда.15 На крају додата је кратка 
реченица богꙋ нашемꙋ слава.

Друго чудо посвећено је сусрету краља Стефана Првовенчаног са 
угарским краљем. Том сусрету присуствовао је и Свети Сава. Кључни 
мотив овог чуда јесте жеља угарског краља да се у летњој жеги окрепи 
вином охлађеним у леду. Како у то време нигде није могао да нађе лед, 
Свети Сава је измолио од Господа да му из облака пошаље град, што је било 
услишено. То чудо са свим пратећим наративним деловима о сусрету са 
угарским краљем Гаврило је преузео давши му наслов и формулу тражење 
благослова: Чюдо светаго сави ѡ оувѣрѣнїи оугарьскаго кралꙗ и прочихь єресїи 
латинскыхь. Благословы, ѡтьче. Ово чудо знатно је удаљено у Житију од 
претходног.16 Пред крај чуда изостављен је један део, а прекид је повезан 
следећом уметнутом реченицом: Краль же исповѣдꙋѥть ємꙋ грѣхы свое. по доухꙋ 
светомꙋ ѡтьца и оучителꙗ приѥмлѥть єго.17 Наставак је уследио после знатног 
прекида.18 Поновни прекид текста настао је на месту где се јавља дужи 
библијски цитат.19 Даљи текст није преузет континуирано, него на прескок. 
Неке реченице су изостале, али преостале се држе довољном повезаношћу 
и смислом. На крају је уметнута завршна реченица славѣе ѡтьца и сына 
и светаго доуха и нынꙗ и присно и вь вѣкы вѣкомь аминь.

Прилагођавање делова из Цамблаковог Житија Светог Стефана 
Дечанског за потребе Ступљанског панагирика одвијало се на сличан 
начин као што је учињено и са Теодосијевим Житијем Светог Саве. Цео 
изворни наслов овог житија пренет је и у Панагирик и он гласи Мѣсеца 
ноемврїа, вь ,а, повѣсть чести житїа светаго вѣлыкомоученика въ царехь стефана 
сръбскаго иже въ дѣчьнохь съписано грїгорїемь мнихомь игꙋменомь того ѡбытели. 
Текст је захваћен одмах са почетка и тече непрекидно све до места на коме 
Стефан изговара молитву.20 На том месту уметнута је у Панагирику реч 
молитва као нека врста поднаслова.21 Затим се текст прекида у знатној 
мери и изостављају се делови у којима се говори о познатим библијским 
женама које су нанеле зло својим мужевима.22 На окончању наставка 

15 Теодосије Хиландарац, Живот Светога Саве, 101.
16 Исто. Почетак чуда је на 152. страни.
17 Прекид је на страни 157.
18 Наставак на страни 158.
19 Прекид је на страни 158.
20 Текст Цамблаковог Житија праћен је према следећем издању: А. Давидов, Г. Данчев, 

Н. Дончева Панайотова, П. Ковачева, Т. Генчева, Житие на Стефан Дечански от Григорий 
Цамблак, БАН, Институт за литература, София 1983.

21 Исто, 68.
22 Прекид је настао на странама 70–72.
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уметнута је завршна уобичајена реченица богꙋ нашемꙋ слава въ вѣкы аминь, 
које изворно нема у Житију.23

После изостављања знатног дела Житија, преузет је део који се тиче 
чуда Светог Николе, који је донео Стефану зенице на длану у његовом 
заточеништву у Цариграду.24 Почетак тог чуда у Житију није обележен 
посебним поднасловом, а у Панагирику стоје и наслов и формула об-
раћања: Чюдо ѡ пришствїи светаго николи къ стефанꙋ въ констьнтинь градь 
носѣы ємꙋ ꙁеницы. Благословы ѡтьче. Текст чуда пренет је све до места 
на коме Стефан са враћеним видом стоји у цркви на молитви.25 Потом 
је прескочен већи део и он је премошћен двема уметнутим реченицама: 
посилаеть милꙋтинь привѣсти єго ѡть констьнтина града. и проенїе междꙋ собою 
сътворише. На завршетку ове целине такође је додата уобичајена реченица 
богꙋ нашемꙋ слава въ вѣкы вѣкомь, аминь, која не постоји у Житију, јер се 
текст у њему наставља и до свог краја преостају знатни делови.

Четврти и последњи састав предвиђен за слављење неког од светих 
Срба у овом Панагирику посвећен је кнезу Лазару. Ово краће дело има 
наслов који са уводном формулом гласи овако: Мѣсеца юнїа вь ,е. паметь 
приснопоминаемаго и кроткаго кнеꙁа лаꙁара. и сь нимь множьство благородьныхь. 
Благослови ѡтьче. Овај Спомен (паметь) на сажет начин говори о прилика-
ма које су претходиле Косовској бици, као и о њеном исходу са погибијом 
кнеза Лазара и властеле која је била са њим. Спис је мешавина наративних 
и реторских деоница. Излагање историјске подлоге смењује се са две 
молитве, једном Лазаревом пред битку, и другом заједно са властелом 
пред посечење.

Трагајући за могућим извором овог дела, нисмо успели да га нађемо 
међу осталим познатим косовским списима.26 Његова композиција под-
сећа на склоп неких других дела ове врсте и тематике. Тако, смењивање 
нарације и молитвених делова постоји у Слову о кнезу Лазару патријарха 
Данила Трећег, у истоименом слову Непознатог писца, у Слову о Светом 
кнезу Лазару Андонија Рафаила. Ипак, ово дело има своју композицију 
каква се не налази у другим списима. Постоји могућност да је оно преузе-
то из већ постојећег и нама непознатог слова о кнезу Лазару и вероватно 

23 Прекид на страни 74.
24 Наставак је на страни 86.
25 Текст се прекида на страни 86, а наставља на страни 94.
26 Најпотпунија књига о томе са ранијом литературом у: Ђ. Трифуновић, Српски средњо-

вековни списи о кнезу Лазару и косовском боју, „Багдала”, Крушевац 1968. Овој теми посвећен 
је наш посебан рад: Т. Јовановић, Слово о Светом кнезу Лазару Гаврила Тројичанина, Средњи 
век у српској науци, историји, књижевности и уметности, VIII, Дани српскогa духовног пре-
ображења, XXIV, Деспотовац 2017, 31–42.
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донекле преуређено. Чини нам се да је и овде Гаврило Тројичанин био 
особа која је зналачки унела понешто у затечени спис. О томе нам наро-
чито говори податак о Лазаревом сакупљању војске пред Косовски бој. 
Он је, како се наводи, „покренуо сву своју земљу: од угарских предела, 
од реке зване Саве Мачву и друге своје земље”. Затим долази кључни део 
реченице који упућује на некога; у овом случају можемо с правом рећи 
да је то био Гаврило Тројичанин, који је живео у Босни и који је написао 
да је Лазар сакупљао војску „и овде неки део Босне”: и подьвигь вьсꙋ свою 
ꙁемлю. ѡть прѣдѣль оугарскыхь. ѡть рѣкы глаголѥмїе сава. мачвꙋ и ине свое ꙁемлѥ 
подьвигь. и ꙁде некꙋ честь боснѣ. и ста на поли нарицьѥмемь косово. Почетак овог 
слова има формулу каква се налази у летописима, када се говори о више 
догађаја који су се збили у истој години: „Тада, то јест те године”. То на 
неки начин указује на могућност да је ово мешавина различитих списа, 
настала умешним комбиновањем одабраних делова. После увида у ово 
слово, рекли бисмо да је оно до сада непознат спис и да га је Гаврило 
Тројичанин прерадио слично као и друге списе из српске житијне књижев-
ности, уносећи га у свој Панагирик, који је касније доспео и у манастир 
Ступље. Пре бисмо рекли да је у питању такав настанак овог дела, него 
да га је Гаврило нашао у неком за нас изгубљеном предлошку.

Пратећи дела која изворно припадају жанру житија и чији делови 
су ушли у овај Панагирик, примећујемо да је Гаврило Тројичанин још 
прерадио Житије Светог Саве Јерусалимског, Житије Светог Антонија, 
Житије Светог Илије и Житије Светог Јована Крститеља. Од свих ових 
житија једино постоји издање Житија Светог Антонија према српским 
преписима.27 На основу поређења преузетих делова из њега за Гаврилов 
Панагирик, запажа се да је и ово житије на сличан начин прерађено као и 
два споменута српска житија.28 Показало се да је Гаврило преуређивао и 
краћа дела на свој начин и давао им нови печат. Пример за то је и Слово 
на рођење Христово бугарског егзарха Јована. Иако не представља предуг 
спис, он је преузет само својим првим делом и пренет у Панагирик.29 Слич-
но је урађено и са Похвалним словом чиноначелницима Михаилу и Гаврилу 

27 З. Витић, Житије Светог Антонија у српској рукописној традицији, Археографски 
прилози, 21, Београд 1999, 37–131; Иста, Текст Житија светог Антонија према српским 
преписима, Археографски прилози, 31–32, Београд 2009–2010, 269–343.

28 З. Витић, Слово о житију Светог Антонија Гаврила Тројичанина, Scala Paradisi, 
Академику Димитрију Богдановићу у спомен 1986–2016, Српска академија наука и уметнос-
ти, Одељење језика и књижевности, Старословенски одбор, Словенски и српски средњи век, 
Књига 1, Београд 2018, 35–55.

29 Текст овог Слова може се пратити у његовом најновијем издању: С. Николова, Так 
называемое Первое слово Иоанна Экзарха Болгарского о Рождестве Христа и его греческий 
источник, Старобългаристика, XXXI, 2, София 2007, 3–20.
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Климента Охридског, из кога је преузет већи део са почетка.30 Оно није у 
целини сачувано у Панагирику. Постоји недоумица за Климентово Похвал-
но слово на престављење Пресвете Владичице Богородице и Приснодеве 
Марије: у ком облику и обиму је преузето за Ступљански панагирик? Оно 
до сада није посведочено у сачуваним словенским преписима,31 тако да је 
ово још једна драгоценост коју је Ступљански панагирик сачувао у својој 
богатој ризници разноликих дела. 

Састави настајали према матичним делима свакако су дуготрајан 
труд за који се са великом вероватноћом може приписати Гаврилу Троји-
чанину. Његов редакторски рад није био само пуко механичко издвајање 
делова из већих целина. Он је зналачки трагао за одређеним делима из 
којих је са дубоким осећањем мере и смисла одабирао подлогу која му је 
послужила да их преточи у нове саставе, обликоване и примерене новој 
намени – читању у црквеном простору.

Томислав Ж. Йованович

ТОРЖЕСТВЕННИК ГАВРИИЛА ТРОИЧАНИНА ИЗ МОНАСТыРя 
СТУПЛЕ

Р е з ю м е

В работе рассматривается прием, использованный Гавриилом Троичанином, в 
создании Торжественника из монастыря Ступле. Этот сборник особого рода и предна-
значения содержит разные виды произведений – проповеди, слова, жития и похвалы. 
Они посвящены общехристианским и некоторым сербским святым, в частности, 
преп. Симеону, свт. Савве, св. Стефану Дечанскому, св. князю Лазарю. Рукопись 
возникла в первой четверти XVII века и сейчас находится в собрании рукописей 
Музея Сербской Православной Церкви в Белграде, № З I 59. Включенные в этом 
сборнике произведения представляют сокращенную редакцию более пространных 
и уже существующих текстов, появление которой связано с их новым назначением 
– чтенем на богослужении. Редактирование, скорее всего, произвел выдающийся 
грамматик Гавриил Троичанин.

Ключевые слова: торжественник, монастырь Ступле, Гавриил Троичанин, 
святые.

30 Климент Охридски, Събрани съчинения, том първи, обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, 
Хр. Кодов, Българска академия на науките, Институт за литература, София 1970, 280–282.

31 Климент Охридски, Събрани съчинения, том първи; том втори, обработили Б. Ст. 
Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова, София 1977. Љ. Васиљев, Два непозната слова 
на Успење Богородице Климента Охридског.


