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ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕДБИ О ТУЂИНОВАЊУ, ПОКАЈАЊУ, 
ПЛАЧУ И ПРОСВЕЋЕЊУ У ЗАВРШНИМ ПОУКАМА ПРВОГ 

СЛОВА СТУДЕНИЧКОГ ТИПИКА СВЕТОГА САВЕ1

Као Прво слово Студеничког типика Свети Сава је написао ктиторско житије 
Светог Симеона. За завршетак житија користио је Малу катихезу 56 Преподобног Тео-  
дора Студита, која је по назначеном правилу читана у Великом посту. Упоредном ана-
лизом завршног дела житија и Студитове Мале катихезе 56, утврдили смо да је Сава 
изоставио одређене одредбе које се директно тичу важних аспеката монашке духо-
вности. У раду анализирамо разлоге за изостављање ових одредби које поштује чита-
во источно монаштво и за прилагођавање преузетог текста Мале катихезе 56 специ-
фичном месту унутар житија. 

Кључне речи: Свети Сава, Студенички типик, Хиландарски типик, богослу-
жење, аскеза, Мала катихеза 56, Теодор Студит, монаштво 

1 Овај рад представља наставак истраживања изнетог на 23. Међународном конгресу визан-
тијских студија у Београду 2016. године, а објављеног у ЗРВИ 53/2016. под насловом: Ракићевић, 
Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Сту-
денице (IX H 8 [Š 10]), 179–208. Нова истраживања су рађена у оквиру пројекта Свети Сава: Сту-
денички типик и Житије Светог Симеона, који су финансирали Министарство правде – Управа 
за сарадњу с црквама и верским заједницама и Министарство културе и информисања, и пројекта 
178018, Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, ев-
ропски и глобални оквир, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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St. Sava wrote the benefactor’s hagiography of St. Simeon as the first chapter (letter) 
of the Studenica Typikon. He used Theodore the Studite’s The Small Catechesis 56 as the epi-
logue of biography which is according to the established rule read during the Great Lent. The 
comparative analysis of the epilogue of hagiography and Theodore the Studite’s The Small 
Catechesis 56 determined that St. Sava left out specific rules directly concerning significant 
aspects of monastic spirituality. In the study we analyze reasons for leaving out these rules 
respected by the entire Eastern monasticism and adaptation of the text taken out from The 
Small Catechesis 56 to a specific place within the hagiography. 

Keywords: Saint Sava, the Studenica Typikon, the Hilandar Typikon, worship, asceti-
cism, The Small Catechesis 56, Theodore the Studite, monasticism. 

Увод
Свети Сава је у манастиру Студеници, око 1207/8. године, написао житије 

студеничког ктитора,2 које је уводно, Слово прво Типика, тј. „Образника”3 тог 
манастира. Дело почиње описом Немањиног оснивања манастира, да би аутор-
ским исказима, казивањем на библијској основи4 и успостављањем упечатљиве 
интертекстуалности,5 задобило разноврсне књижевне квалитете.6 Аутентично 
сведочење писца – сведока догађаја – даје овом делу вредност историјског извора. 

Од посебне је важности завршни део Житија, који се састоји од духовних 
поука, тј. заповести Светог Саве својој братији,7 изнетих у оквиру једне интен-
зивно проживљене и проживљаване есхатолошке визије која „је прави кључ за 
разумевање житија које јој претходи и типика који јој следи“.8 Важност ове ви-
зије наглашава сам Свети Сава9 речима: 

2 Рукопис Житија Светога Симеона данас се налази у Библиотеци Народног музеја у 
Прагу, под сигнатуром IX H 8 (Š 10) (листови 115б–117а), као део рукописне књиге Цароставник 
манастира Студенице у оквиру које је сачуван и Студенички типик. Све наводе (рашчитаног 
текста на српскословенском и превода на српски) доносимо на основу издања Свети Сава, Сту-
денички типик, 2018. Осим тог, Сава је претходно написао (око 1199) још једно житије Симеона 
Немање, и то као прва три слова Хиландарског типика. Свети Сава, Хиландарски типик, српско-
словенски текст, лист 1r–6v, стр. 3–9; српски текст, стр. 55–60.

3 Студенички типик се у сачуваном препису (1619) назива „Обраꙁник(ь) с(ве)т(а)го савы 
сръб(ь)скаго” („Образник Светога Саве Српског”). Свети Сава, Студенички типик, српскословен-
ски текст, лист 1а, стр. 397; српски текст, стр. 53. „[…] реч је о првом типику који је назван извор-
ном речју Образник (Образник Светог Саве Српског).“ Анђелковић, Студенички типик Светог 
Саве, 13. Монах Аверкије објаснио је значење ове речи на почетку свог записа. Уп. Свети Сава, 
Студенички типик, српскословенски текст, лист 71а, стр. 539, српски текст, стр. 102.

4 Јовановић, Поговор, Студенички типик, 288. Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Сту-
дита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 180, нап. 11.

5 Анђелковић, Савино Житије Светог Симеона и интертекстуалност, 329–346.
6 Богдановић, Свети Сава (Предговор), 20. Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студи-

та (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 181.
7 Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Ти-

пика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 182, 191; Ракићевић Т., Заповести Светог Саве, 296, 308.
8 Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију 

Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 204.
9 В. Ракићевић, Заповести Светог Саве, 307; Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Сту-

дита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 203.
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„[...] да мы же иже по нась до конца сего вѣка. чьстьными молитвами ѡтьца 
нашего и хтитора. вънимати ѡ глаголемыхь. и послѣд[ь]ствуюе намь творити вса оугодна 
богови. [...]” („[...]да ми и они после нас до краја овога века, часним молитвама 
оца нашег и ктитора пазимо на оно што се говори, и последујући да чинимо све 
што је угодно Богу [...].”)10

Као што наведено место открива – Житије није намењено само ондашњој 
сабраћи архимандрита Саве Немањића. Речима „ми и они [који су] после нас 
до краја овога века“ Сава читање овог житија оставља у аманет свим каснијим 
монасима Студенице.11 Та чињеница указује на важност предоченог текста, те, 
самим тим, подстиче на његово проучавање. 

Есхатолошка визија почиње после завршетка описа Немањиног живота, 
описа који се завршава парафразом Пс 77: 3 (76: 4): „[...] гледајући на подвиге 
и живљење | овог преблаженог оца нашег, у којима је сладост и весеље,12 *по-
мињући Бога, веселећи се.13

У Богу, дакле, ум наш нека буде, у небеским виђењима, у красотама рајс-
ким, у обитељима вечним, у ангелским хоровима, у онамошњем животу. Где ли, 
како ли су душе праведних или грешних? Каква ће појава великог Бога и Спа-
ситеља нашег Исуса Христа бити? [...]“14

Савино изостављање одредби о туђиновању, покајању,  
плачу и просветљењу
Завршетак ктиторског житија Студеничког типика Свети Сава је сачи-

нио после најаве поука. Те поуке су круна житија и одређују како ће се разу-
мевати типик који следи (Слово  и даље).15 Истакнувши Немањин живот као

10 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 115б, стр. 392; српски текст, 
стр. 50.

11 Ракићевић, Шта је читао Свети Сава, 15. У Савином тексту нема назнака да је житије на-
мењено за читање изван Студенице. Види: Ракићевић, Идеологија братства Светог Саве, 33–35. За 
разлику од тога, у житију које је Стефан Немањић писао за читав народ Свети Симеон је приказан 
као просветитељ отачаства и заштитник државе, уп. Коматина, Историјска подлога чудâ Св. Си-
меона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног, 113.

12 „Одавде до краја Житија, текст је рађен по угледу на 56. Малу катихезу Преподобног 
Теодора Студита. Упореди: Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у 
Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), ЗРВИ, бр. 53/2016, стр. 194–200; 
Т. Ракићевић, „Питање рашчитавања једног места у Житију светог Симеона од Светог Саве (IX 
H 8 [Š 10])“, Зборник МС за друштвене науке, 152 (3/2015), стр. 451–460.“ Свети Сава, Студенички 
типик, 50, нап. 119.

13 „Од звездице довде, упореди: Пс 77: 3 (76: 4).“ Свети Сава, Студенички типик, 50, нап. 
120. Цео стих употребљеног Пс 77: 3 (76: 4) гласи: „Сетих се Бога и обрадовах се; размишљах, и 
омалодуши се дух мој,“ Псалтир са девет библијских песама, 102. 

14 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 115б–116а, стр. 392–
393; српски текст, стр. 50. 

15 О значају ових редова за монашку духовност видети више у: Ракићевић, Заповести Све-
тог Саве, 294–310. Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском 
житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 203.
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пример,16 Сава је написао есхатолошку визију користећи за то другу половину 
Мале катихезе 56 Светог Теодора Студита (759–826).17 Та поука је, међу оста-
лима које се тичу егзистенцијалних монашких питања, била распоређена за чи-
тање на тачно назначени дан.18 

Делове Мале катихезе 56 Сава је цитирао, делове парафразирао, а поје-
дине модификовао, усаглашавајући своју идеју и духовност са Студитовом ду-
ховношћу и педагогијом. Утврдили смо да је једно место стилски измењено,19 
док поједини сегменти текста нису употребљени. Тако обрађеним материјалом 
Свети Сава у неколико реченица излаже духовно настројење које је желео да 
развија и негује код своје братије у Студеници.20 Стављајући ову деоницу у по-
стојећи контекст, постигао је снажан утисак да она проистиче из самог садржаја 
Житија.21 Есхатолошка суштина поменутог места усвојена је из древног мо-
нашког учења22 константинопољског духовника, али она изражава и духовност 
архимандрита Саве студеничког, који је био васпитаник најбољих духовних 
традиција оног времена. Древно монашко учење Савино је учење. 

Беседа коју је Свети Сава користио сачињена је од есхатолошке предста-
ве Другог Христовог доласка и од поуке у каквом настројењу да га ишчекује-
мо. Подсећање на смрт, Суд, ад и упућивање на ишчекивање Царства небеског 
карактеристични су за Студитову духовност.23 Сазрцавање Христовог доласка 

16 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 115б–116а, стр. 392–
393; српски текст, стр. 50.

17 Мала катихеза 56 од 134 на броју. У различитим рукописима стоји другачије распоред 
овог најважнијег Студитовог дела. Leroy, Un nouveau témoin, 74. Ипак, преовладава редослед који 
је дат у Patrologia Graeca. Prolegomena, PG: 99, 21–46. То су 134 поуке јасно одређеног садржаја. 
О њиховом значају и поретку према коме су сложене види: Ищенко, Огласительные поучения 
Феодора Студита, 160–161; Ehrhard, Überlieferung und Bestand, 227; Arranz, Typicon, 202; Ракићевић, 
Питање рашчитавања, 453; Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Кти-
торском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 183, нап. 27.

18 Беседе, које је Теодор Студит прочитао или изговорио на скупу братије, монаси су, по 
његовом упокојењу, сабрали у збирку. Ищенко, Огласительные поучения Феодора Студита, 159. 
Van de Vorst, Petite catéchèse, 31–51. Наслови тих беседа су састављени од њихових карактеристи-
чних делова, уз назнаку у који дан их треба читати. Auvray, Introduction, LVI–LVIII. Ракићевић, Ес-
хатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Сту-
денице (IX H 8 [Š 10]), 183.

19 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 116а, стр. 393, српски текст, 
стр. 51. Уп. Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију 
Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 204, 197, нап. 93.

20 Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију 
Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 203.

21 Јухас-Георгиевска, Књижевни рад Светог Саве, 63; Ракићевић, Есхатолошка визија Теодо-
ра Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 181.

22 Ракићевић, Заповести Светог Саве, 298. В. и: Ракићевић, Шта је читао Свети Сава, 15; Ра-
кићевић, Питање рашчитавања, 453; Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 
387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 182, нап. 26.

23 Добротолюбие IV (Предисловие), IV.
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утврђује братију у монашком настројењу и код њих буди на покајање и молитвену 
тугу и плач. У нашем раду поредићемо садржину Савине визије (Студенички 
типик, Слово прво [Житије Светог Симеона]) са Студитовом проповеди (Вь 
недѣлю а҃ недѣлѥ). Како су наша истраживања квалификовала рукопис Хиландар 
бр. 387 као важно упориште за утврђивање детаља у вези са Студитовим ути-
цајем на делатност Светог Саве у Студеници,24 то је неопходно да првенствено 
користимо овај рукопис за разрешавање питања о изостанку одређених поука. 
Као што смо већ нагласили, изостају неке од Студитових поука, које је Свети 
Сава упадљиво изоставио док је користио његову Малу катихезу 56, чији је на-
слов: „У недељу, прве недеље [Васкршњег поста], О [томе] да се не присиљавамо 
протезати се ка Богу подвигом и како да хранимо душу духовним сазрцањима.“ 

Управо у рукопису Хиландар 387 налази се српскословенски препис Сту-
дитове беседе који је временски најближи животу Светога Саве и његовом раду 
у Хиландару и Студеници.25 Реч је о рукопису српске редакције, рашког право-
писа,26 из друге четвртине 13. века.27 Дакле, због извесне везе овог преписа са де-
латношћу Светога Саве у Студеници користићемо првенствено овај препис за 
наше истраживање, док ћемо у напоменама, али само минимално, коментари-
сати разлике које постоје у беседи Вь недѣлю а҃ недѣлѥ из рукописа Хиландар 387 
и у другим рукописима који су хронолошки и територијално најближи њему.28 

24 Ракићевић, Настанак завршног дела Савиног Житија Светог Симеона у светлу хилан-
дарског рукописа број 387, 17.

25 Не можемо отклонити ни претпоставку Д. Бојовића да је рукопис Хиландар 387, који је 
нешто каснији од Житија Светога Симеона, настао по жељи Светога Саве. Ракићевић, Настанак 
завршног дела Савиног Житија Светог Симеона у светлу хиландарског рукописа број 387, 17, нап. 
75. Види: Бојовић, Истраживања српске рецепције светоотачке књижевности, 30.

26 Богдановић, Каталог ћирилских рукописа Хиландара, 152. О филолошким особинама 
рукописа види: Штављанин-Ђорђевић, Присуство групе лу, 103–104. Специфичности које се у 
њему појављују, у рукописима 12. и 13. века одлика су писара пореклом из рашког, зетског и хум-
ског подручја. В. Штављанин-Ђорђевић, Присуство групе лу, 101–108; иста, Прилог проучавању 
групе лу, 531–534. В. Ракићевић, Питање рашчитавања, 455–456. Ракићевић, Есхатолошка визија 
Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 
10]), 188, нап. 56.

27 У другом, нештампаном, каталогу монаха Саве Хиландарца овај рукопис носи ознаку Sa 
231. Cf. Sava Chilandarec, Rukopisy. У каталогу Димитрија Богдановића пишу ознаке Sа 231 и Т 167. 
Богдановић, Каталог ћирилских рукописа Хиландара, 152. 

28 То су два рукописа с краја 13. или с почетка 14. века. Први је: Дечани 87 (о њему види: 
Богдановић и др., Опис ћирилских рукописних књига Манастира Дечани, 349). Други је: ХАЗУ IV 
d 4. Код овог преписа српскословенски превод беседа одговара рукопису Хиландар 387. Mošin, 
Ćirilski rukopisi, 214–217. Тај спис (који је погрешно назван Триод посни) карактеристичан је по 
томе што садржи већи број великопосних беседа у односу на већину јелинских рукописа са Малим 
катихезама, Ищенко, Огласительные поучения Феодора Студита, 167; Ракићевић, Есхатолошка 
визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 
8 [Š 10]), 188, нап. 59. Хиландар 387, Дечани 87 и ХАЗУ IV d 4 најстарији су јужнословенски списи 
Студитових поука од свега неколико које имају Мале катихезе. Ищенко, Огласительные поучения 
Феодора Студита, 166. В. Ракићевић Т., Питање рашчитавања, 455.
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Како бисмо најтачније омеђили проблем коме је посвећен овај рад, то 
стављамо други део Студитове беседе Вь недѣлю а҃ недѣлѥ упоредо са завршним 
делом Житија Светог Симеона, тј. са Савином есхатолошком визијом:

29 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 79а–117а, стр. 319–395; 
српски текст, стр. 29–51. Уп. Ракићевић, Питање рашчитавања..., 451–469; Ракићевић, Есхатолош-
ка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице, 
179–208; Ракићевић, Настанак завршног дела Савиног Житија Светог Симеона у светлу хилан-
дарског рукописа број 387, 7–18. Поменути резултати коришћени су за израду најновијег превода 
Студеничког типика. Види о томе: Анђелковић, Студенички типик Светог Саве, 17–18, нап. 17–19. 
Према њеном преводу наводимо Студенички типик.

30 Дечани 87, л. 41а: ꙁрѣньми; ХАЗУ IV d 4, л. 57a: ꙁьрѣниѥмь
31 Ове речи нема у ХАЗУ IV d 4, л. 57a.
32 Испред ове речи у ХАЗУ IV d 4, л. 57a налази се везник и.
33 Од звездице довде је парафраза Пс 77: 3 (76: 4).
34 „Од звездице довде, упореди Пс 77: 3 (76: 4),“ Свети Сава, Студенички типик, 50, нап. 120.

Поученије Теодора Студита

Проповед у прву недељу Васкршњег 
поста (Мала катихеза 56).
Рукопис Хиландар 387, листови 
220б–223б

Свети Сава, Студенички типик

(Слово прво [Житије Светог 
Симеона]) (ркп. IX H 8 [Š 10]), 
листови 79а–117а29

Наслов проповеди:
(лист 220б)

Вь недѣлю а҃ недѣлѥ
Ѡ прѣсиль не протеꙁати се намь къ богоу 
поспѣшьствомь и како питати доушоу 
доуховьними ꙁрꙗнми 

Наслов Слова првог:
(лист 79а)

Слово А
о наслѣдовани светаго монастира сего. 
пр[ѣ]п[о]д[о]б[ь]нымь ѡтьцемь нашимь 
и хтиторомь. господиномь сїмеѡномь. и ѡ 
житїи его каково бысть пред[ъ] богомь и 
чловѣкы. [...]

Завршетак првог дела беседе и 
парафраза псалма:
(лист 222а) 

[...] и ꙁьрѣнми30 доуховьными да31 
питаѥмь доушоу не ꙗкоже по мироу в 
немь же ѥсть соуѥтьство сьмѣшениѥ 
немоь32 и горесть нь вь нихь же есть, 
сладость и веселиѥ *поменоухь бога рече и 
вьꙁьвеселихь се33

Завршетак описа Немањиног 
живота и парафраза псалма:
(листови 115б–116а)

[...] възираюе на подвигы и житїа сего 
прѣблаженнаго ѡтьца нашего въ них[ь] 
же есть сладость и веселїе. *поминаюе 
бога веселее се.34
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35 Дечани 87, л. 41а има другачији ред речи: на боꙁѣ оубо оумь нашь. ХАЗУ IV d 4, л. 57a нема 
оубо: на боꙁѣ оумь нашь

36 ХАЗУ IV d 4, л. 57a: ликьствихь
37 ХАЗУ IV d 4, л. 57a: ѡномь
38 Дечани 87, л. 41б, и ХАЗУ IV d 4, л. 57a: нынꙗ
39 Реч всачкаго је писарева грешка. Треба великаго. На истом месту је реч великаго: Дечани 87, 

л. 41б и ХАЗУ IV d 4, л. 57a.
40 Дечани 87, л. 41б и ХАЗУ IV d 4, л. 57a: нешто другачији ред речи: исоуса христа бдеть
41 Овог глагола нема на том месту у Дечани 87, л. 41б и у ХАЗУ IV d 4, л. 57a.
42 На овом месту у Дечани 87, л. 41б: на небеса
43 Дечани 87, л. 41б грешком написано: сьтухиѥ. Друга могућност јесте да је заправо реч о 

коришћењу ижице место слова и. Али, на потпуно истоветан начин је овде слово у исписано као 
и на другим местима у рукопису, те смо пре на становишту да је грешка у питању, ХАЗУ IV d 4, л. 
57a: стихиѥ

44 Дечани 87, л. 41б на овом месту: сьжиꙁаѥмыѥ. ХАЗУ IV d 4, л. 57a: сьжизаѥмиѥ. 
45 ХАЗУ IV d 4, л. 57a: растають се
46 Дечани 87, л. 41б има исти ред речи, али нема везника и на крају означеног дела. ХАЗУ 

IV d 4, л. 57a другачији ред речи: соуть на неи 
47 Уместо каже доуша, у Дечани 41б на овом месту пише само доуша (изостављено: каже), а 

у ХАЗУ IV d 4, л. 57a на овом месту пише само кажде (изостављено: доуша).
48 ХАЗУ IV d 4, л. 57a: вь христово 
49 Дечани 87, л. 42а и у ХАЗУ IV d 4, л. 57a: и паче
50„Од звездице довде, према: 2Пт 3: 10.“ Свети Сава, Студенички типик, 51, нап. 121.

Есхатолошка визија:

(лист 222а) 

*на боꙁѣ оумь нашь оубо35 на небеснихь 
видѣнехь на красотахь раискихь на 
ѡбитѣлехь вѣчьныхь на аньгелскихь 
ликьствахь36 на ѡнамо37 жити гдѣ ли 
како ли соуть доуше нынѣ38 праведьныхь 
же и грѣшьныхь како ꙗвлениѥ всачкаго39 
бога и спаса нашего *бдеть исоуса 
христа40 вь немь же по свеномоу словоу 
боудеть41 небеса42 гласее прѣидоуть 
сьтихиѥ43 же ражьдиꙁаѥмиѥ44 раꙁдроушеть 
се45 ꙁемла же и ꙗже *сть на нѣи и46 
дѣла сьжегоуть се таже како хоеть *каже 
доуша47 сьврстьноѥ тѣло приѥти каково ли 
же ꙁьборие ѡно ѡть адама до сконьчаниꙗ 
множьство чловѣчьско каково христово48 
страшное паче49 слоуньца 

Есхатолошка визија:

(листови 116а–117а)

На боѕѣ оубо оумь нашь да боудет. на 
небесѣхь въ видѣни. на красотах[ь] 
раискых[ь]. на ѡбитѣлех[ь] вѣчныих[ь]. 
на аггельскыхь ликъствованїи. на 
ѡнамо житїи. гдѣ ли како ли соуть 
доуше праведных[ь]. или грѣшных[ь]. 
како вленїе. великаго бога и спаса 
нашего соуса христа. боудеть. о нем же 
просвѣеному слово. *небеса гласее 
прѣидоуть. въꙁдоуси съжегѡми раꙁ[ь]
дршет се. ꙁемл и же сть  на неи и 
дѣла сꙁжегт се.50

Тоу же како хоеть кажде доуша съвръ[с]
тно тѣло прїети. каково ли съборие ѡно, 
ѡт[ь] адама до скончанїа. мнѡж[ь]ство 
чловѣчьскѡ. каково христово страшное,
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51 ХАЗУ IV d 4, л. 57a на овом месту има други део речи избрисан. Реконструкција рађена 
на основу минималног остатка трага пера и према друга два преписа: ѥговъ. 

52 Реконструкција урађена према избледелом трагу мастила. На истом месту у Дечани 87, 
л. 42а постоји исти предлог, док га у У ХАЗУ IV d 4, л. 57a нема.

53 Грешка писара, треба ѡтьсилаѥмимь (у складу са претходном синтагмом: праведьнимь 
приѥмлюимь). На истом месту Дечани 87, л. 42а: ѡтьсилаюимь; ХАЗУ IV d 4, л. 57a: ѡтьсилаѥмомь

54 Испред предлога у Дечани 87, л. 42а и у ХАЗУ IV d 4, л. 57a налази се везник и.
55 Од звездице довде, ова реченица недостаје у рукопису ХАЗУ IV d 4, л. 57a.
56 „Од звездице довде, упореди: Јн 5: 28–29.“ Свети Сава, Студенички типик, 51, нап. 122.
57 „Од звездице довде, према: Фил 3: 20.“ Свети Сава, Студенички типик, 51, нап. 123.
58 Испред ове речи у Дечани 87, л. 42а и у ХАЗУ IV d 4, л. 57a, налази се везник и.
59 Дечани 87, л. 42б и ХАЗУ IV d 4, л. 57a: оумилꙗти
60 По траговима мастила и потезима пера може се закључити да је овде било исписано ю. 

Пошто је у питању грешка писара, претпостављамо да је зато избрисано. На овом месту у Дечани 
87, л. 42б и у ХАЗУ IV d 4, л. 57a нема никаквог текста, односно текст је континуиран.

61 Од звездице довде у Дечани 87, л. 42б: вь вѣкы аминь Од звездице довде у ХАЗУ IV d 4, 
л. 57a: сь ѡтьцемь и сыномь и светимь доухомь. и нынꙗ и присно У рукопису Хиландар 387 возглас

ꙁарьноѥ лице каковь ли ѥговъ51 глась 
слышимь вь коньчиноу что поставлиѥ 
боудеть праведьнимь приѥмлюимь вь52 
царьство небесноѥ и грѣшьникомь 
ѡтьсилаѥимь53 вь вѣчьноую моукоу 
сиꙗ намь подобаѥть братие печаловати 
и помышлати вь54 сихь жити ꙗко вьнѣ 
мира соуимь *ꙗко житиѥ на небесѣхь 
имоуимь55

Одредбе о туђиновању, покајању, 
плачу и просвећењу:
(листови 223а–223б)

ничтоже58 ѡбье кь по пльти живоуимь 
ѡ нихь же ѥсть оумилати59 се  и сльꙁити и 
просвѣати се сиѥ ...60

и паче сльньца ꙁарное лице. *каков ли 
еговь глась слышимь. праведнымь ли 
прїемоуа въ царьство небесное. или 
грѣшникѡмь ѡт[ь]силаемомь в вѣчноую 
моуку.56

Сїа намь п[о]добаеть любима братїе моа 
печаловати и помышлти. въ сих жити 
яко вънѣ мира соуїмь. *ко житїе на  
небесѣхь имоуимїе57

Овде је Свети Сава приметно 
изоставио Студитове поуке

(лист 223б)

житиѥ мирьно прѣбывати и надеждоу 
имѣти боудоуихь вѣчьныхь благихь 
приѡбрѣсти ѡ христѣ исоусѣ гоподи 
нашемь ѥмоуже слава *сь ѡтьцемь и 
сыномь61

(лист 117а)

сїе житїе мирно прѣбываюе. надеждоу 
имоуе бдих[ь] вѣчных[ь] благь 
прїѡбрѣсти. о христѣ соусѣ господи 
нашемь ходатаиствомь прѣсветые 
вл[а]д[ы]ч[и]це наше богородице и 
благодѣтелнице. и молитвами 
прѣподобнаго и блаженнаго ѡтьца нашего 
и хтитора г[оспо]д[и]на сїмеѡна.
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Ради поређења, у напомени дајемо и јелински текст62 друге половине Мале 
катихезе 56, под насловом „Τῇ Κυριακῇ τῆς А΄ ἑβδομάδος∙”.63 Та беседа, која је на-
писана закључно са 842. годином,64 у јелинским рукописима средњевизантијс-
ког периода има сличан наслов:

„Κατήχησις ΝϚ΄ (56), Τῇ Κυριακῇ τῆς А΄ ἑβδομάδος∙,65 Περὶ τοῦ μὴ ὑπὲρ δύνα-
μιν ἐκτείνεσθαι ἡμᾶς ἐν τοῖς κατὰ Θεὸν σπουδάσμασι καὶ τοῦ διατρέφειν τὴν ψυχὴν

62 „...«Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ, φησί, καὶ εὐφράνθην» (Ψαλμ. ος΄ 3). Ἐπὶ Θεὸν οὖν ὁ νοῦς ἡμῶν, ἐπὶ τὰ 
οὐράνια θεάματα, ἐπὶ τὰ κάλλη τοῦ παραδείσου, ἐπὶ τὰς μονὰς τὰς ἀϊδίους, ἐπὶ τὰς ἀγγελικὰς χοροστασί-
ας, ἐπὶ τὴν ἐκεῖσε διαγωγήν, ποῦ ποτέ εἰσιν αἱ ψυχαὶ νῦν τῶν τε δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν, πῶς ἡ ἐπιφάνεια 
τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενήσεται, «ἐν ᾗ», κατὰ τὸ ἱερὸν λόγιον, «οὐρανοὶ 
ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, γῆ δὲ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται» 
(Β΄ Πετρ. γ΄ 10)· εἶτα, πῶς μέλλει ἑκάστη ψυχὴ τὸ συζυγὲς σῶμα ἀναλαμβάνειν. Ποταπὴ ἡ συναγωγὴ 
ἐκείνη ἡ ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι συντελείας πολυάνθρωπος, πηλίκον τὸ τοῦ Χριστοῦ φοβερὸν καὶ ὑπὲρ ἡλίου 
αὐγὴν πρόσωπον, ποταπῆς αὐτοῦ φωνῆς ἀκούσωμεν· τέλος, τίς ἡ ἀποκατάστασις τῶν τε δικαίων προ-
σλαμβανομένων εἰς βασιλείαν οὐρανῶν καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀποπεμπομένων εἰς τὰς αἰωνίους τιμωρίας. 
Ταῦτα ἡμᾶς προσήκει, ἀδελφοί, μεριμνᾶν καὶ λογίζεσθαι, καὶ ἐν τούτοις ἀναστρέφεσθαι ὡς ἔξω κόσμου 
ὄντας, ὡς τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ἔχοντας καὶ οὐδὲν κοινὸν πρὸς τοὺς κατὰ σάρκα ζῶντας· ἐν οἷς ἔστι 
κατανύσσεσθαι καὶ δακρύειν καὶ φωτίζεσθαι, τήν τε ἐντεῦθεν ζωὴν εἰρηνικὴν διάγειν, καὶ ἐλπίδα ἔχειν τῶν 
μελλόντων αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτεύξασθαι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, σὺν 
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.“ Θεοδώρου Στουδίτου, 
Μικρὰ κατήχησις, 153–154.

63 Ову беседу смо навели према издању архимандрита Никодима Скретаса: Θεοδώρου 
Στουδίτου, Μικρὰ κατήχησις (стр. 152–154). Он ју је приредио према париском издању из 1891. го-
дине: Theodori Studitis Praepositi Parva catechesis (стр. 202–203, редови 21–42). За париско издање 
коришћен је јелински рукопис средњевизантијског периода Parisinus gr. 1018 (почетак 10. века). 
Париско издање, поред јелинског, садржи и латински текст, који је овде доспео из лионског издања 
из 1677. године: Theodori Studitae Sermones catechetici (Мала катихеза 56 је на месту 839f–839g). 
Из овог издања (Sancti Theodori Studitaе, Sermones catechetici, Bibliotheca Veterum Patrum) 134 Мале 
катихезе доспевају у: Patrologia Graeca, али само у преводу на латински (Theodori Studitae, Sermo 
LVI, PG 99. Мала катихеза 56 јесте на месту 584c–585а).

64 В. Ищенко, Огласительные поучения Феодора Студита, 160–161. Књигу малих поука и 
три књиге великих поука, убрзо по упокојењу Преподобног Теодора, приредио је Навкратије или 
Николај Студит. В. исто, 161. В. Ракићевић, Питање рашчитавања, 454. Ракићевић, Есхатолошка 
визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 
8 [Š 10]), 184, нап. 39.

65 Једино у два нама позната случаја у јелинским преписима катихеза има другачије указа-
ни дан за читање. У рукопису Ambr. gr. C 02, лист 47r (крај 9. века) омашком стоји да је катихеза 
изговорена „у недељу друге седмице (Велике четрдесетнице)”: „Τῇ Κυριακῇ τῆς Β΄ ἑβδομάδος∙” (лист 
47r). Омашку открива наслов следеће катихезе: „Τῇ Δευτέρᾳ τῆς Β΄ ἑβδομάδος∙” (У понедељак друге 
седмице [лист 48r]). У једном препису Ambr. gr. Е 101 sup., лист 122r (12. век) ова катихеза има дру-
ги наслов што представља изузетак: „Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α΄ ἑβδομάδος∙ Κατήχησις Ε΄” („У петак прве 
седмице: Катихеза пета”). Ракићевић, Питање рашчитавања, 455; Ракићевић, Есхатолошка визија 
Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 
10]), 187, нап. 42.

почиње после „боудоущихь вѣчьныхь благихь приѡбрѣсти ѡ христѣ исоусѣ господи нашемь” („бу-
дућа вечна блага стећи у Христу Исусу Господу нашем”). После тога треба да дође „ѥмоуже слава сь 
ѡтьцемь и синомь” („коме [нека је] слава, [заједно] са Оцем и Сином.”) У овом рукопису је очигледна 
омашка писара јер уместо „и Светим Духом”, омашком је поново написано „и Сином”, тј. Христом 
Исусом. Поновљено је име Сина (Христа), док се Дух Свети не помиње. Ракићевић, Есхатолошка ви-
зија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 
10]), 202. Јелински текст потврђује да је овде омашка: „ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίω 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.“ Θεοδώρου Στουδίτου, Μικρὰ κατήχησις, 154.
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ἐν τοῖς πνευματικοῖς θεωρήμασιν.”66 („Катихеза 56, У недељу прве седмице. О томе 
да се не упуштамо у подвиге по Богу који су изнад наших моћи и да [треба да] 
хранимо душу духовним сазрцањима.”)67 

Као што се дȃ видети из упоређивања, у Савином тексту недостаје одређе-
но место из друге половине Студитове катихезе, која му је била узор. Остали 
елементи су задржани. Недостајући редови гласе:

„[...] ничтоже ѡбьще кь по пльти живоущимь ѡть ныхь же ѥсть оумилати се | и сльзити 
и просвѣщати се“ („[...] ништа заједничко [да немамо] са онима који по телу живе. 
Од ових [помисли] покајање је и плакање и просвећење.“)68

Наведено место одговара старом јелинском зборнику:

„[...] καὶ οὐδὲν κοινὸν πρὸς τοὺς κατὰ σάρκα ζῶντας· ἐν οἷς ἔστι κατανύσσεσθαι καὶ 
δακρύειν καὶ φωτίζεσθαι, [...]“69 („[...] и немамо ништа заједничко са онима који 
по телу живе. Од тога се задобија покајање, плач и просветљење, [...]“)

Ово Студитово место, које изостаје код Светог Саве, надовезује се на ес-
хатолошку визију. Оно наглашава разлику монаха у односу на друге људе (они 
који по телу живе). Овде се препоручује монашко покајање и плач (који је у 
тесној вези са покајањем) као нешто што треба да буде природан исход прет-
ходног сазрцања и уживљавања у есхатолошку визију. Напослетку се истиче 
духовно просветљење. Стога се може поставити питање: Ако поменута духовна 
осећања треба да буду производ претходне есхатолошке визије, зашто поуке о 
њима недостају?

66 Θεοδώρου Στουδίτου, Μικρὰ κατήχησις, 153. Упоређено са: Paris. gr. 1018, лист. 136v–138r 
(почетак 10. века); Ambr. gr. C 02, лист. 47r–48r (крај 9. века); Ottob. gr. 251, лист. 37v–38r (поче-
так 10. века); ГИМ, Син. гр. 374 (Влад. 205), лист. 134a–135a (почетак 11. века); ГИМ, Син. гр. 375 
(Влад. 206), лист. 82б–83б (друга половина 11. века); Ambr. gr. Е 101 sup., лист. 121r–122a (12. век); 
Marciana Gr. II, 40, лист 12r–13r (12. век). Изузетну захвалност за рашчитавање детаља у наброја-
ним јелинским преписима дугујемо Др Кости Симићу.

67 Латински превод овог наслова има додатак испред: „Недеља најважнији дан у седмици!”, 
те гласи: „Sermo LVI”: „Dominica primae hebdomadis. Ne supra vires in divinis studiis nitamur, ac 
spiritalibus animum spectaculis pascamus”. Из латинског издања из 1677. године (Theodori Studitae 
Sermones catechetici, 839f–839g) овај текст је ушао у Patrologia Graeca 99 (584c–585а). Ракићевић, 
Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира 
Студенице (IX H 8 [Š 10]), 184, нап. 43.

68 Хиландар 387, лист 223а–223б.
69 Θεοδώρου Στουδίτου, Μικρὰ κατήχησις, 154. Упоређено са преписима овог места почев од 

најстаријег Ambr. gr. C 02, лист 48r, те осталих: Paris. gr. 1018, лист 38r; Ottob. gr. 251, лист 38r; ГИМ, 
Син. гр. 374 (Влад. 205), лист 135a; ГИМ, Син. гр. 375 (Влад. 206), лист 83a; Ambr. gr. Е 101 sup., лист. 
121v–122r; Marciana Gr. II, 40, лист 12v). Најстарији од набројаних преписа Ambr. gr. C 02 датован 
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Чињенице да је Прво слово Студеничког типика Сава написао као штиво 
за сопствену монашку заједницу70 и да је дело у манастиру обавезно читано (о 
чему сведоче: уводна формула: „Оче, благослови!“,71 одредбе у 43. глави,72 као и 
запис преписивача),73 знатно појачавају упитаност – зашто је архимандрит Сава 
лишио студеничке монахе једног дела квалитетних одредби за монашки живот? 

Да бисмо открили разлоге овог изостављања морамо истражити колико 
оне одговарају духовном настројењу и монашкој идеологији студеничког брат-
ства Светог Саве. Детаље о задобијању просвећења и просветљења нећемо по-
себно тражити јер се они већ налазе у Савиној есхатолошкој визији коју смо 
навели. Читав његов контекст тиче се духовног просвећења: 

„У Богу, дакле, ум наш нека буде, у небеским виђењима, у красотама рајс-
ким, у обитељима вечним, у ангелским хоровима, у онамошњем животу. [...] 
Ово нам приличи, љубљена братијо моја, бринути и помишљати, у овом живе-
ти, јер смо ван света, *јер живот на | небесима имамо [...]“74 

Монашка духовност која говори о небеским виђењима (небесѣхь въ видѣни), 
тј. сазрцањима, красотама рајским (красотахь раискыхь) и о онамошњем, тј. оно-
страном животу (ѡнамо житїи) испуњава сву Савину есхатолошку визију. Так-
ва духовност је заповеђена у Студеници: „Ово нам приличи, љубљена братијо 
моја, бринути и помишљати, у овом живети [...]“ (Сїа намь подобаеть любима братїе 
моа печаловати и помышлти. въ сих жити [...]“. 

Разлика у односу на светско је константована чињеница: „[...] јер смо ван 
света, јер живот на небесима имамо [...]“ ([...] яко вънѣ мира соуїмь. ко житїе на 
небесѣхь имоуимїе [...]).

је у крај 9. века, док су остали из периода од почетка 10. до 12. века. Ракићевић Т., Есхатолошка 
визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 
8 [Š 10]), 191.

70 Уп. Кашанин, Свети Сава, Српска књижевност у средњем веку, 128. И језичким пока-
затељима се осведочава студеничка монашка заједница као она којој је дело намењено, па отуда 
имамо приповедање у 1. л. мн, као и коришћење личних и присвојних заменица 1. л. јд. и 1. л. мн. 
(нпр. отац наш и ктитор, љубљена братијо моја, наш свети манастир овај...). Уп. Свети Сава, Сту-
денички типик, српскословенски текст, лист 83б, стр. 328; српски текст, стр. 31; исто, српскосло-
венски текст, лист 116б, стр. 394; српски текст, стр. 51; исто, српскословенски текст, лист 79а, стр. 
319; српски текст, стр. 29.

71 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 79а, стр. 319; српски текст, 
стр. 29; Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Ти-
пика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 181.

72 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 70б–71а, стр. 536–537, 
српски текст, стр. 101.

73 Аверкијев запис на крају преписа. Свети Сава, Студенички типик, српскословенски 
текст, лист 71а, стр. 539, српски текст, стр. 102.

74 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 115б–117а, стр. 392–
395; српски текст, стр. 50–51. „Од звездице довде, према: Фил. 3: 20.“ Свети Сава, Студенички ти-
пик, 51, нап. 123.



190 ЗРВИ LV (2018) 179–199

Такво одвајање од света има упориште у монашком учењу, о чему сведоче 
и старе молитве на монашењу, као што је нпр. трећа („Εὐχὴ γ΄τοῦ σχήματος.“)75 и 
шеста молитва схиме („Εὐχὴ ς΄τοῦ σχήματος.“)76 у Барберинијевом молитвослову. 
Ставови о остављању светског умовања и светских ствари, те стицању духовног 
умовања и просветљења, покајања и суза, остали су наглашени у молитвама на 
монашењу до данас, о чему, између осталог, имамо потврду у данашњем чину 
одевања „расе и камилавке“77, у чину „мале схиме или мандије“78, у молитвама 
Велике схиме79 и стихирама подобним овог чина када монах обећава да следује 
„ово Анђелско живљење...“80 док је његова дружина света, што се види у пи-
тању: „Што си дошао, брате, припадајући Светом жртвенику и Светој дружини 
(Συνοδία) овој?“81 Такође се у поукама82 и молитвама83 за новодошавшег истиче 
одвајање од светског као нужни чинилац саображења новодошавшег монашкој 
заједници и, како би Сава рекао, „онамошњем животу“. 

Такође, као веома битан чинилац разумевања монашких заповести и Са-
виног специфичног структурирања преузете Студитове есхатолошке визије 
намећу се Студитове Катихезе и Лествица Јована Лествичника, које су неод-
војиви део монашких поука. У Слову 4 Студеничког84 и Хиландарског типика85 
говори се о редовним читањима отачке литературе. Реч је о читањима дела Тео-
дора Студита и других светих отаца које су вршили настојатељ (игуман) или, у 
његовом одсуству, економ или еклисијарх.

75 Молитва бр. 260. L’eucologio Barberini Gr. 336, стр. 286; Евхологий, Барберини Гр. 336, стр. 446.
76 Молитва бр. 263. L’eucologio Barberini Gr. 336, стр. 290; Евхологий, Барберини Гр. 336, стр. 448.
77 Велики молитвослов, 162. 
78 Велики молитвослов, 167. Атанасије Јевтић доноси чин Мале схиме у преводу оца Јусти-

на (очигледно са словенског, приближно јелинском [Εὐχολόγιον τό Μέγα, Атина 1970]). Атанасије 
у Молитвослову изоставља материјал из Велике схиме јер тај чин после овог наводи у потпуности. 
Види: Велики молитвослов, 163, нап. 4.

79 Атанасије Јевтић је овај чин превео са јелинског (Εὐχολόγιον τό Μέγα, Венеција 1869; 
преиздан одобрењем Св. Синода Јеладске Цркве, Атина 1899; такође 1970, „Αςτήρ“, Атина, стр. 
199–219). Види: Велики молитвослов, 173, нап. 24.

80 Велики молитвослов, 177.
81 Велики молитвослов, 178. „Грчки израз Συνοδία значи: Сапутници, што казује да Мона-

си, као и сви прави хришћани, попут Праоца Авраама и других Светих (в. Јевр. гл. 11), доживља-
вају земаљски живот есхатолошки усмерен, као пут ка Земљи Обећаној=Царству Небеском. У 
томе је Мученички етос и карактер Монаштва у Цркви (а не као социјални, активистички...).“ 
Велики молитвослов, 178, нап. 26.

82 Велики молитвослов, 179, 180.
83 Велики молитвослов, 185, 186.
84 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 2а, стр. 399; српски текст, 

стр. 54. Види и Главу 9. Исто, српскословенски текст, листови 17б, стр. 430; српски текст, стр. 65. 
Упореди: Gautier, Typicon de la Théotokos Évergétis, 34, fn 28.

85 Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 7r, ред 31–32, стр. 9; 
српски текст, стр. 61. Исто, српскословенски текст, лист 13v, ред 22–23, стр. 19; српски текст, стр. 
67. Упореди: Gautier, Typicon de la Théotokos Évergétis, 34, fn 28.
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Наиме, читања катихеза Теодора Студита била су предвиђена у Великом 
посту86 почев од среде прве седмице Великог Поста, и то после Првог часа, за-
тим недељом, средом и петком. Од значаја је податак да рукопис Хиландар 387, 
који кореспондира са једним делом Студеничког типика, има распоређене Сту-
дитове беседе за читање током целе године. Уз претходно ваља напоменути да 
се као светоотачка литература читао Јован Лествичник за Први час, док су се за 
остале часове читали други оци.87 

Осведочена навођења Студитових и Лествичникових поука у Савином 
Студеничком88 и Хиландарском типику89 потврђују њихову прихваћеност у ду-
ховним традицијама којима припада Свети Сава Српски, па самим тим се и пи-
тања туђиновања, плача и покајања разумевају као тековине духовне традиције 
које су контекстуализоване типиком за потребе студеничког братства.

Одвајање од света, покајање и плач у Хиландарском 
и Студеничком типику

Евергетидски типик као заједнички предложак Хиландарског и Студе-
ничког типика и истоврсна светоотачка литература чији су делови инкорпори-
рани у текстове ова два типика, допринели су појави истоветних и међусобно 
кореспондирајућих поука и идеја које је Свети Сава прилагодио специфичном 
дискурсу типика и њиховој употреби.90 

Хиландарски типик у свом уводном делу истиче значај одвајања од света:

„[...] да течемо ка ономе који је рекао: [...] ’Ко љуби оца или матер више 
него мене, није мене достојан. Ко љуби жену или децу или њиве или имања 
више него мене, није мене достојан’.91 Ово слушајући треба све остављати...“92 

86 Види у Синаксару Евергетидског типика у: Дмитрiиевскiй, Описанiе литургическихъ 
руко писей, стр. 512, редови 7–12.

87 Види: Дмитрiиевскiй, нав. дело, од стране 516, ред 32 до стране 517, ред 2; Gautier, 
Typicon de la Théotokos Évergétis, 20, fn 12; Анђелковић, Студенички типик Светог Саве, 13.

88 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 15а, стр. 425; српски 
текст, стр. 63. Види и Главу 9. Наводи су према: Лествица2, Поука IV. Упореди: Свети Јован Лест- 
вичник, Лествица2, прев. Д. Богдановић, стр. 35, 37. (PG 88, 681B, 705C). О навођењу Лествичника и 
Теодора Студита у оквиру Студеничког типика, уп. Анђелковић, Регистар библијских, богослуж-
бених и светоотачких навода и упоредних места, 312–313. 

89 Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 15r, редови 9–12, стр. 11; 
српски текст, стр. 62.

90 Околности превођења и прераде Евергетидског типика и даље су централни предмет 
научних истраживања. Види: Савић, В., Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска 
рукописа, 210–212.

91 Мт. 10, 37; 19, 27; Мк. 10, 29.
92 Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 1v, стр. 3 редови 27–32; 

српски текст, стр. 55. (Слово 1).
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„Они који га траже (Христа – прим. аутора) [...] оставивши све што је у 
свету,93 говорећи један другоме: ’Ко воли свет и што је у свету, непријатељем 
Божјим назива се,...“94 

„... отац наш Симеон монах [...] покренут Духом, чувши преслатки глас 
који говори: ’Ко не остави све и за мном не иде, није мене достојан’,95 царство 
свога отечества оставивши и све што је на земљи, и побегавши из света који 
заробљава душу...“96 

Студенички типик у првом слову посебно наглашава Немањино друго 
повлачење. Пошто је као монах провео у Студеници нешто мање од две годи-
не, „зажеле на виши степен духовни узићи, видевши [како] Свето Писмо каже: 
’Уклоните се од места својих и рођења свог, јер ниједан пророк у отачаству свом 
није примљен.’97 Зато и богољубиви господин Симеон зажеле опет отудa изићи 
и странствовати, да испуни собом све речено...“98

Студенички и Хиландарски типик уче да је монашење заручење божан-
ског и анђеоског лика99 и да „световно у свету [треба] остављати“100 и не до-
ности га са собом у манастир.

Уводни део Хиландарског типика говори о плачу који је неодвојив од 
покајања:

„[...] плачимо овде да се тамо утешимо [...]“101 и „[...] ово је победа која побеђу- 
је цео свет’:102 вера, нада, кротост, трпљење, пост, мољење топло са сузама [...].“103 

93 У свим цитатима је курзив аутора.
94 Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 1v, стр. 3 ред 35, стр. 4 

редови 16–19; српски текст, стр. 55–56. (Слово 1).
95 Мт. 19, 29; 10, 38.
96 Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 6r, стр. 8 ред 27, стр. 9 ред 

1; српски текст, стр. 59. (Слово 2).
97 Према: Лк. 4: 24. Није примљен у значењу: није признат. Ово одговара Лествичниковој 

поуци да пророк нема части у своме завичају. Лествица2, Поука III. Лествица2, 28.
98 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 95а–95б, стр. 351–352; 

српски текст, стр. 38–39. (Слово 1).
99 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 62а, стр. 519; српски текст, 

стр. 95. (Глава 37). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик 1995, 88. (Глава 37). „Περὶ τῶν 
ἀποκειρομένων, κεφ. λζ΄“. Gautier, Le Typicon de la Théotokos Évergétis, 79. У редовима 1132–1133 на 
овој страници пише: „... τὸν ἀρραβῶνα τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ λαμβανέτωσαν σχήματος“ (... нека 
добију заручење божанског и анђелског лика).

100 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 19а, стр. 433; српски текст, 
стр. 66. (Глава 9). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик 1995, српскословенски текст, лист 
13v, стр. 20 ред 21; српски текст, стр. 68. (Глава 9).

101 Свети Сава, Хиландарски типик 1995, српскословенски текст, лист 4r, стр. 6 ред 2; срп-
ски текст, стр. 56 (Слово 1.).

102 1 Јн. 4, 18–21; 5, 1–4.
103 Свети Сава, Хиландарски типик 1995, српскословенски текст, лист 6r, стр. 6 редови 

21–23; српски текст, стр. 57 (Слово 1).
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Служба Светом Симеону глорификује монашки плач као особину која 
обезбеђује победу духа над страстима: „Потоцима, оче Симеоне, суза твојих ду-
шевне страсти омио јеси, божаствено постаде духа покојиште, преблажени.“104 

У Студеничком и Хиландарском типику братији се налаже покајање105 и 
исказивање покајања гласно и у себи уз истовремено приклањање главе и коле-
на до земље.106 Налаже се обострано јавно покајање у међусобном општењу бра-
тије.107 Покајањем и исповешћу долази се до исцељења од душевних страсти.108 
Начинима спровођења покајања, тј. исповедању, посвећена је читава 17. глава 
Студеничког и Хиландарског типика.109 Заповеђено је да се покајање исказује у 
свакодневном опхођењу са братијом.110

Закључак 
У Првом слову Студеничког типика изложен је Симеонов живот. Несва-

кидашње велики текст Првог слова говори нам колики је значај унутар Типика 
добило ово житије. Управо због велике важности житија све друго у Типику мо-
рало се према њему кориговати, а нарочито с обзиром на важност владар ског 
житија и идеја изнетих у њему, било је нескладно наглашавати одређене мо-
нашке идеје на завршетку Првог слова. То посебно важи за поуке о туђиновању 

104 Сава Немањић, Служба Светоме Симеону, српски текст 17; српскословенски текст 179, 
редови 13–15.

105 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 7а, стр. 409; српски текст, 
стр. 58. (Глава 5). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик 1995, српскословенски текст, лист 
16r, стр. 12, редови 24–31; српски текст, стр. 63. (Глава 5). „Περὶ τῆς ἁγίας λειτουργίας, καὶ τοῦ χωρὶς 
προτροπῆς τοῦ προεστῶτος μὴ κοινωνεῖν τινα, μήτε πάλιν ἑαυτὸν ἡγεῖθαι ἀκοινώνητον χωρὶς τῆς τούτου 
εἰδήσεως, κεφ. ε΄“, Gautier, Typicon de la Théotokos Évergétis, 25. У реду 182 на овој страници пише: 
„...δι᾿ ἐξαγορεύσεως δὲ καὶ μετανοίας“ (кроз исповест и покајање).

106 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 1б, стр. 398; српски текст, 
стр. 53. (Глава 4). Исто је у: Свети Сава, Хиландарски типик 1995, 60–61. (Глава 4).

107 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 8б, стр. 412; српски текст, 
стр. 59. (Глава 6). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 17r, 
стр. 13 редови 22–33; српски текст, стр. 64. (Глава 6).

108 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 11а–13а, стр. 417–421; 
српски текст, стр. 61–62 (Глава 6). Исто, српскословенски текст, лист 15а, 15б, стр. 425–426; српски 
текст, стр. 63 (Глава 7). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 
17v, стр. 14, ред 34 до краја ове главе, лист 19v, стр. 17; српски текст, стр. 64–65. (Глава 6). Исто, срп-
скословенски текст, лист 20r, стр. 17, ред 24 до краја ове главе, лист 20v, стр. 18; српски текст, стр. 
66. (Глава 7).

109 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, листови 40а–41б, стр. 475–478; 
српски текст, стр. 79–80 (Глава 17). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик, српскословен-
ски текст, листови 24r–24v, стр. 31–32; српски текст, стр. 76–77. (Глава 17). „Περὶ τοῦ τῷ προεστῶτι 
τοὺς ἀδελφοὺς ἐξαγορεύειν, καὶ μηδένα τούτων ἄλλον ἔχειν πατέρα πνευματικόν, κἀκείνῳ τοὺς οἰκείους 
προσανατιθέναι λογισμούς, κεφ. ιε΄“. Gautier, Typicon de la Théotokos Évergétis, 57. Петнаеста глава 
Евергетидског типика је прилично верно преведена са јелинског на српскословенски језик, а одго-
вара седамнаестој глави Студеничког типика.

110 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 48б, стр. 492; српски текст, 
стр. 85 (Глава 23). Исто стоји у: Свети Сава, Хиландарски типик, српскословенски текст, лист 27v, 
стр. 36 ред 31 до краја ове главе стр. 37; српски текст, стр. 81. (Глава 23)
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и плачу, које би приметно одударале на самом крају величанственог житија 
Симеона Немање. Иако се завршетак Првог слова Студеничког типика тиче 
монашке есхатологије, он се непосредно надовезује на владарско житије са ње-
говим специфичним историјским садржајем, што је и условило прераду Студи-
тове Мале катихезе 56 (предвиђену за читање у првој недељи Великог поста),111 
коју је Сава користио за завршни део Житија Светог Симеона.

Свакако да великопосно расположење, које подразумева појачани покај-
ни плач и молитвену изолацију, није потребно током целе године, док је Савина 
визија студеничким монасима намењена за стални подсетник и руковођење.112 
То јесте тачно, а „стални подсетник и руковођење“ током године управо је жи-
тије Симеона, ктитора манастира, кога ће недуго после писања житија јавно 
објавити као светог.113 Месечно читање житија за студеничке монахе имало је 
ауторитет обележавања највећег празника, а поготову „на дан помена ктито-
ровог“. У тренуцима радости због сазрцавања житија Преподобног Симеона 
„какво би пред Богом и људима“,114 архимандрит студенички Свети Сава није 
смео да дозволи инсистирање на духовним подвизима какви су, поготово, туђи-
новање и плач.

Управо због напред наведених разлога Свети Сава је користећи Студито-
ву Малу катихезу 56, изоставио важан део: 

„[...] ништа заједничко [да немамо] са онима који по телу живе. Од ових 
[помисли] покајање је и плакање и просвећење.“115 

Но, изостављеним одредбама, које читаво источно монаштво одржава и 
поштује, никако није супротстављена духовна оријентација Светог Саве, јер су 
те одредбе управо њему својствене. Одредбе о туђиновању, покајању и плачу 
садрже се и у Студеничком и у Хиландарском типику, али су, дакле, из есха-
толошке визије којом се Прво слово Студеничког типика, одн. Житије Светог 
Симеона, завршава, изостављене ради усаглашавања завршног дела житија са 
природом празновања помена ктиторовог.

111 Беседа је редовно читана у одређени дан: „Τῇ Κυριακῇ τῆς А΄ ἑβδομάδος∙”; „Вь недѣлю  
недѣлѥ”, тј. „Вь недѣлю  поста”. Да је ово заиста читано на тај дан сведоче јелински и српско-
словенски преписи те беседе, које смо обрађивали. То су рукописи: Ambr. gr. C 02, лист 47r; Paris. 
gr. 1018, лист 136v; Ottob. gr. 251, лист 37v; ГИМ, Син. гр. 374 (Влад. 205), лист 133б.; ГИМ, Син. гр. 
375 (Влад. 206), лист 82а; Marciana Gr. II, 40, лист 11v; Хиландар 387, лист 220б; Дечани 87, лист 40а; 
ХАЗУ IV d 4, лист 56б. Види о овоме: Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 
387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 183.

112 Ракићевић, Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију 
Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), 204.

113 О томе када је било објављивање Симеона као светог види: Миљковић, Житија Св. Саве 
као извори за историју средњовековне уметности, 129–130.

114 Свети Сава, Студенички типик, српскословенски текст, лист 79а, стр. 319; српски текст, 
стр. 29. Ово житије је текст прославног карактера. Види: Пириватрић С., Грчки цар Алексије у пр-
вим житијима Светог Симеона Немање, 161–174. 

115 Хиландар 387, лист 223а–223б. Упореди: Θεοδώρου Στουδίτου, Μικρὰ κατήχησις, 154.
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Извори – Primary Sources

Необјављени извори – Unpublished Primary Sources
Ambr. gr. C 02: Ambrosianus gr. C 02, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano. 47r–48r
Ambr. gr. Е 101 sup.: Ambrosianus gr. Е 101 sup., Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano. 121r–122v.
ГИМ, Син. гр. 374 (Влад. 205): ГИМ, Син. гр. 374 (Влад. 205), Синодальное собрание Государствен-
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OMITTING REGULATIONS ON ALIENATION, REPENTANCE, LAMENT 
AND CONTEMPLATION IN THE FINAL LESSONS OF THE FIRST 
CHAPTER OF ST. SAVA’S STUDENICA TYPIKON

St. Sava, The abbot of Studenica Monastery wrote the hagiography of benefactor 
in about 1207/8 which is an introductory chapter (letter), the first letter of the Stude-
nica Typikon, that is the „Obraznik” of this monastery. He used Theodore the Studite’s 
The Small Catechesis 56 for the hagiography's epilogue. Using lessons from the cited 
work, St. Sava left out certain rules directly concerning important aspects of monastic 
spirituality – monks’ staying out of reach of men living outside of the monastery, re-
garding confession, monastic prayerful lamentation as well as spiritual enlightenment 
as a result of ascetic lifestyle. Why did the abbot of the Studenica Monastery leave 
rules respected and kept by all eastern monasticism?

Our analysis оf texts written by St. Sava and his usage of ascetic literature (primar-
ily Hilandar 387 manuscript), indicate that left out rules were not foreign to St. Sava. 
Rather these spiritual believes are characterized by it. However, the results of the anal-
ysis have shown the great significance of the hagiography of St. Simeon so that the rest 
of the Studenica Typikon had to be corrected accordingly thus leaving out rules such 
as monks stay in monastery, confession and lamentations. The same rules would stand 
out in meaning and concept wise from the epilogue of the benefactor’s hagiography of 
Simeon Nemanja along with joy and significance of remembering the benefactor.


