
ЈО ВАН ПУ РИЋ

КУЛ ТУ РА У СВЕ ТЛО СТИ ИКО НЕ  
СВЕ ТО ГА СА ВЕ

У ам би јен ту ју де о хри шћан ске кул ту ре и ки ри ло ме то ди јев ске 
тра ди ци је фор ми ра се ико на Све тог Са ве. Она је све до чан ство 
ње го ве ду хов не бор бе у ко јој је, пре све га, пре ва зи шао све рас це
пе из ме ђу са крал ног и про фа ног, и сва рас па да ња и осред њо сти 
кул ту ре. Она је из раз Ве ре као Пре да ња, кул та као бла го дар стве не 
све те Слу жбе. Кроз њу ви ди мо ства ра лач ку син те зу Ве ре и кул
ту ре јед но га на ро да. Пра знич на ико на нас оба ве зу је да при год но 
сло во упу ти мо они ма ко ји из ра жа ва ју љу бав кроз па жњу, слу ша ње 
и пам ће ње. А то сте ви да ме и го спо до, ко ји сте но си о ци пле ме ни
то сти, го спод ства и кул ту ре Не ма њи ћа, ко ја је утка на у ову пре сто
ни цу европ ске кул ту ре. Не ка би и ово сло во би ло до при нос иде ња 
у су срет про сла ве ко ја је по че ла ве че ра шњом слу жбом у Цр кви и 
овом све ча ном ака де ми јом. Јер, све што се до го ди ло у ми стич ној 
ма ти ци не бо зем ног жи во та, а то је Цр ква, де ло је Све тог Са ве ко ји 
је нас Др ве том жи во та увeo у Цар ство Не бе ско. 

Све тост ње го ве ико не нас оба ве зу је на озбиљ ност и од го вор
ност про на ла же ња ко ре на све то сав ске кул ту ре. Од нос Све тог Са ве 
пре ма Бо жи јој Му дро сти од ре дио је ра ђа ње ду хов не кул ту ре. Ње
гов уни вер зи тет би ла је Све та Го ра, где је ушао у ма ти цу жи во та. 
У том Ис точ ни ку бо го по зна ња и чо ве ко по зна ња као ства ра лац 
био је ви зи о нар са вре ме ног Уни вер зи те та и Ма ти це срп ске. И дан 
да нас са вре ме не ге не ра ци је се на дах њу ју ду хов ним ства ра ла
штвом Све тог Са ве. Искон ска жеђ за зна њем је утка на у чо ве ка, има 
сво је по ре кло у са мом ства ра њу све та и чо ве ка. То све чо ве чан ско 
ис ку ство и са зна ње про нео је кроз се бе мла ди бо го тра жи тељ Раст ко 
и по знао се бе у Хри сту као инок Са ва, као Све ти Са ва. Кроз Ње га 
је са вла дао сву па лост, зло и смрт. Про нео је кроз се бе ада мов ску 
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му ку за ра ђи ва ња хле ба у зно ју ли ца сво га. За то кли че у сво ме сло ву 
о му ка ма: 

... И пре смр ти би ва мр тав.
И пре су да сам се усу ђу је,
пре бес крај не му ке, са со бом сам му чен од оча ја ња...

Овим ре чи ма Све ти Са ва из ра жа ва на ру ше ну хар мо ни ју и це
ло ви тост чо ве ка од стра не гре ха с јед не стра не, а с дру ге стра не 
све до чи ве ков но мно штво зна ња, ко је као да за да је му ке и бри ге, 
по ре чи пре му дрог Со ло мо на.

Упо зна ти ду хов ну ме то ди ку са зна ња све та и чо ве ка, уз етич
ност на уч ног при сту па је сте: ,,по че так му дро сти, а то је страх Бо
жи ји”. За то се он мо ли за ства ра ла штво, сле де ћим ре чи ма: 

О, Бо жан стве ном ви шњом пр му дро шћу ис пу ни ми ум...
по дај кре пост и зна ње, реч и ра зум,
да Ти од тво га тво је при не сем...

И за и ста, Го спод му је на мо ли тве ни ва пај по да рио му дрост 
ко ја те че из уста Бо жи јих. Све ти Са ва је ис пу нио За кон Бо жи ји, 
ко јим је за до био све тост. По зна то је да ни ка кво на уч но ис тра жи
ва ње ни је мо гу ће без ме то до ло ги је. Све ти Са ва је са вла дао ме то
до ло ги ју ду хов ног жи во та ко ја је услов ње го вог ства ра ла штва. 
Из ме ђу оста лог, ис так ни мо со ци јал нопси хо ло шку при ро ду ве зе 
зна ња и љу ба ви, ко ју је фор му ли сао апо стол Па вле: ,,... сви има мо 
зна ње, али зна ње на ди ма, а љу бав из гра ђу је” (I. Кор. 8.1). Све ти 
Са ва је за до био спо соб ност жр тве не љу ба ви – ра зум не и по сто ја не, 
Љу ба ви ко ја умно жа ва ме ру До бра и чо ве ко љу бља. Без љу ба ви ко
јом за до би ја мо нај леп ше да ро ве Ду ха ра зу ма, ни јед на кул ту ра не 
мо же оп ста ти, по го то ву ци ви ли за ци ја ко ја је у кри зи.

Основ на по кре тач ка си ла ње го вог би ћа и ње го вог ства ра ла
штва би ла је Лич ност Го спо да Ису са Хри ста. О то ме го во ри ње
го ва мо ли тве ност, ко ју су опи са ли ње го ви би о гра фи. Ме ђу тим, у 
овом тре нут ку тре ба да се се ти мо по ру ке Све тог Са ве из Жич ке 
бе се де: ,,Бра ћо и че да, као пр во вас мо лим, по ло жи мо сву на ду сво
ју у Бо га, др жи мо се, пре све га, пра ве Ве ре Ње го ве.” То зна чи за 
нас да се чу ва мо су је ве р ја, је ре си, рас ко ла и ме ђу соб ног раз до ра. 
Не сти де ћи се сво је Ве ре пра во слав не, мо же мо све до чи ти Све то
са вље пред Евро пом без ком плек са ни же вред но сти, јер са вре ме ни 
чо век те жи ду хов ном жи во ту чи ји је све док са ми Све ти Са ва. 

Бо го сло вље Све тог Са ве је про стор мо ли тве ног ћу та ња, оно 
је не бе ска афир ма ци ја и по зи тив ни став. Мо же се под јед на ко 
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из го ва ра ти и реч ју и ћу та њем. Све ти Са ва је, пре све га, мо ли тве на 
и бо го слу жбе на лич ност. Из ње го вог ду бо ког мо ли тве ног са су да 
те че ње го во бо го сло вље и ства ра ла штво. За то је то све до чан ство 
– по ве ља и те мељ на ше срп ске кул ту ре. То је те о ло ги ја јед но реч
ја, а не кул ту ра и ства ра ла штво про ти ву ре че ња. За то је он за нас 
увек са вре мен, увек ак ту е лан јер је ства ра лац. И за и ста, не ма кра
ја не ис црп ном из у ча ва њу ње го ве лич но сти и де ла, јер нас он во ди 
Из во ру жи во та. О то ме све до че ње го ве ре чи:

... наш ум да бу де на не бе си ма у гле да њу,
на кра со та ма рај ским,
у ста но ви ма веч ним, на ан ђел ским збо ро ви ма
у збо ро ви ма он де...

При кра ју овог увод ног сло ва о кул ту ри у све тло сти Ико не 
Све тог Са ве и ње ној ико нич но сти, тре ба још је дан пут сле де ће 
на гла си ти. Хри стос је Ду хом Све тим вас по ста вио Ње го ву ико ну 
у чо ве ку. Сам дар Ду ха Све то га ути снут у са мој људ ској при ро ди 
пе ча том по до би ја Си на, до га ђа се да чо век за и ста бу де ико на Бо жи
ја. Дру гим ре чи ма, бла го дат да ру је бо жан ски пе чат, а прак ти ко ва
ње вр ли на ути ску је у нас свој ства Бо жи је ико не. За то тра га ње за 
људ ским ли цем Бо га од стра не Све тог Са ве на ла зи исти ни ту ико ну 
Љу ба ви Бо жи је, и за нас он по ста је све та ико на. Дар сло бо де ства
ра  ла штва и кул ту ре до шао је до вр хун ца све ле по те жи вље ња и 
кра со те на шег по сто ја ња у ,,Пра во сла вљу срп ског сти ла и ис ку
ства”, ко је је по ре чи ма Оца Ју сти на за нас Све то са вље. 

Љу бав је са ма ико на Бо жи ја Све тог Са ве, јер је у све тло сти 
Пр во ли ка Бо жи јег за си јао. Ње го вим по сред ством сво јим соп стве
ним очи ма мо же мо се ди ви ти Ле по ти Бо жи јој, ко ја је за си ја ла 
пре ко ико не Све тог Са ве. Та љу бав тра је у вре ме ну и про сто ру и 
оста вља тра го ве у исто ри ји. То све до чи кул ту ра ових вој во ђан ских 
про сто ра. То го спод ство Не ма њи ћа, из ме ђу оста лих ди мен зи ја ра
ни је хри шћан ске кул ту ре, пре по зна тљи во је и иш чи та ва се да нас 
у ра зним об ли ци ма вр ли не, ко је тре ба от кри ти у рав ни ца ма и у 
овој но во сад ској град ској сре ди ни.

Бла го да ре ћи Ва шој љу ба ви и па жњи, пре по зна је мо те му ико не 
Све тог Са ве на ста ле у сво је вр сном кул тур ном ам би јен ту, где се у 
на че лу кул ту ра као та ква пре ва зи ла зи. То пре ва зи ла же ње кул ту
ре у све тло сти ико не Све тог Са ве у окви ру све те Слу жбе је сте и 
на да да ће се у све тло сти ,,Осмог Не ве чер њег Да на” пре ва зи ћи и 
ру ко тво ре на ико на, не са мо Све тог Са ве, не го ће се пре о бра зи ти 
це ло куп на кул ту ра као та ква. 
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Исти на бу ду ће ствар но сти већ се пред о ку ша и за и ста мо же
мо да ка же мо да ће се це ло куп на кул ту ра пре о бра зи ти, и овим 
ста вом отва рам дру ги део из ла га ња о хри шћан ској кул ту ри у Све
тло сти Ико не Хри сто ве.

По чео бих овај део ми шљу Вик то ра Бич ко ва: ,,Мо гу ћа је син
те за основ них ка рак те ри сти ка ис точ не грч корим ске кул ту ре пре
ма ко јој је ло ги ка исто риј ског раз во ја усме ра ва ла је ли ни зам. Ова 
син те за ко ја је зна чи ла ак тив но пре ва зи ла же ње кул ту ре ан тич ког 
све та на но вом ни воу, за пра во је и по че ла да се оства ру је у окви
ри ма хри шћан ског је ли ни зма.” 

Иа ко је хри шћан ска умет ност у мно го че му бли ска ан ти ци, 
ипак је чи ње ни ца да је она од са мог свог по чет ка се би по ста ви ла 
је дан нов за да так, а то је учи ни ла због то га што Хри шћан ство има 
са свим дру га чи ји по глед на свет и чо ве ка. Реч је о уво ђе њу но вог 
сти ла у умет но сти, но вој те ма ти ци и њи хо вом обла че њу у но ве 
об ли ке. На пр вом ме сту је би ло од по себ не ва жно сти да се на ико
на ма при ка же ду хов ни са др жај, од но сно да се пред гле да о ца из не
се она не бе ска ствар ност ко ја се не ви ди те ле сним не го ду хов ним 
очи ма. Јед ном реч ју, „са по ја вом но вог чо ве ка по ја вљу је се и но ви 
образ ко ји му од го ва ра. – „Хри шћан ство гра ди свој соп стве ни прин
цип жи во та, сво је соп стве но све то зре ње, свој топ стве ни ’стил” у 
умет но сти. На су прот ан тич ком по гле ду на жи вот и об ли ци ма 
умет нич ког из ра жа ва ња ко ји му од го ва ра ју, по ја вљу је се дру га
чи је по и ма ње умет но сти, дру га чи је умет нич ко ви ђе ње ко је пре ки
да са оним на ко ме је по чи ва ла умет ност ан тич ког све та.” У из ра ду 
тог но вог хри шћан ског сти ла, као што пра вил но за кљу чу је В. Н. 
Ла за рев, би ли су уло же ни сви ства ра лач ки на по ри хри шћан ских 
умет ни ка.

Из го ре из ло же ног се ви ди да је по пра во слав ном тре зве но у мљу 
ико на, а то зна чи и кул ту ра, нео дво ји ва од Ли тур ги је, то јест ор ган
ски је са њом по ве за на, ис пу ње на је све то шћу и са став ни је део 
ли тур гиј ске тај не. Да кле, ли тур гиј ски са др жај је је дан од глав них 
са др жа ја пра во слав не хри шћан ске ико но гра фи је. Уко ли ко би се 
кул ту ра одво ји ла од Ли тур ги је, она би та да из гу би ла свој све ште ни 
ка рак тер, по зив и ми сао. Као што све ту ико ну као култ ни пред мет 
не мо же мо раз у ме ти ван Ли тур ги је, та ко исто ни кул ту ру не мо же
мо раз у ме ти ако је одво ји мо од Ли тур ги је, јер Ли тур ги ја је њен жи
вот ни про стор. Све та ико на је уте ме ље на на Хри сту и сва је усме ре
на Хри сто вим пу тем. Њен циљ је, по ре чи ма пре по доб ног Ју сти на 
По по ви ћа, да што ви ше бо жан ског уне се и оства ри у чо ве ку и све
ту око чо ве ка; дру гим ре чи ма: да ова пло ти Бо га у чо ве ку и све ту.

Дру га чи је ре че но, „ка да је исти ни та, кул ту ра, на ста ла из кул
та, вра ћа се на сво је ли тур гиј ске ко ре не. У сво јој су шти ни, она је 
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по тра га за је дин стве ном нео п ход но шћу ко ја ће је из ве сти из ње них 
соп стве них гра ни ца”. Пра во слав ну – хри шћан ску кул ту ру би смо 
мо гли ока рак те ри са ти као цр кве ну кул ту ру, јер она има ду хов не 
ко ре не, са др жај и ди мен зи је. Све ти Ва си ли је Ве ли ки је из нео све
пра во слав но ми шље ње по ко јем у чо ве ку по сто ји пла ме на и уро
ђе на же ља за ле пим. Ме ђу тим, ле по та у ли тур гиј ском жи во пи су је 
ду хов на ле по та, а не те ле сна. То и је сте раз лог што у пра во слав ној 
(= ви зан тиј ској) умет но сти вла да ка те го ри ја уз ви ше ног, и у њој је 
све ја сно, јед но став но, бо го до лич но и чо ве ко до лич но. 

У пра во слав ној хри шћан ској кул ту ри Дух Све ти је њен уну
тар њи по кре тач и ди на мич на чи ње ни ца, и због то га је пра во слав
на хри шћан ска ико но гра фи ја бо го слов ска умет ност. Истин ска 
кул ту ра је не за ми сли ва без ути ца ја Све то га Ду ха, а ду хов на сло
бо да је не мо гу ћа из ван кул ту ре ко ја ор ган ски из ра ста из кул та и из 
бо го слу же ња, са чу вав ши ду бо ко је дин ство са њим. Упра во је сло
бо да нај зре ли ји плод кул ту ре, и то плод хри шћан ске и у су шти ни 
европ ске кул ту ре, чи ји је но си лац Цр ква.

Има ју ћи у ви ду бо го от кри ве ну исти ну да је чо век ство рен по 
ли ку Бо жи јем, и да је лич но сна ико на Жи во га и Тро јич но га Бо га, 
та да сло бод но мо же мо ре ћи да је „зе маљ ска кул ту ра ико на Цар ства 
Не бе ског”. Нео п ход но је по ме ну ти да је ико на у раз во ју пра во
слав не хри шћан ске кул ту ре од и гра ла и игра зна чај ну уло гу јер је 
она са вр ше но ова пло ће ње естет ског. Ме ђу тим, по треб но је ре ћи 
да иа ко је Хри шћан ство нај у зви ше ни ји из раз кул ту ре, јер је реч 
о но вом и – нај са вр ше ни јем кул ту, но вом на чи ну бо го слу же ња 
жи вом Бо гу и оп ште ња са Њим, ипак по сто ји су штин ска раз ли ка 
из ме ђу све тов не и Цр кве не умет но сти. Цр кве ну умет ност, за раз
ли ку од све тов не умет но сти, од ли ку је све тост и при су ство не твар
них Бо жи јих енер ги ја у ду хов ном пре са зда ва њу и об ли ко ва њу твар
но га све та. Упра во се у то ме и са сто ји су штин ска раз ли ка из ме ђу 
пра во сла ва не – хри шћан ске умет но сти с јед не стра не, и све тов не 
умет но сти, с дру ге. ,,Ду хов на умет ност не по дра жа ва ни при ро ду, 
ни ма те ри јал ни свет, ни про из вољ не ли ко ве из људ ске ма ште, не го 
ства ри ко је при па да ју цар ству ду ха, слу же ћи се при том са крал
ним и сим бо лич ним фор ма ма и ми стич ким бо ја ма. Она ни је из
ве шта че на и уо бра же на, не го јед но став на и смер на. Не слу жи 
људ ским стра сти ма, не го Бо гу. Ни је ин ди ви ду ал на, не го све чо ве
чан ска, јер ни је во ђе на лич ним, су бјек тив ним скло но сти ма, или 
све тов ним уку сом сво га до ба, не го Пре да њем и Бо жан ском бла
го да ти. Ви зан ти ја је при мер јед не та кве умет но сти.”

Још ће мо ре ћи и то да је „ми сао Ота ца јед на гран ди о зна фи
ло зо фи ја ства ра ња. Она је мно го ви ше од оправ да ња кул ту ре. 
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Ка да бу де слу жи ла у Цар ству Не бе ском, кул ту ра је та ко ја ће оправ
да ти исто ри ју, чо ве ка и ње гов све ште нич ки по зив у све ту”.

Као што је пра вил но при ме ће но од стра не пра во слав них ис
тра жи ва ча, „кул ту ра је ко ри шће на за про по вед Је ван ђе ља, прем
да ни је увек би ла при хва та на као ор ган ски еле ме нат хри шћан ске 
ду хов но сти”. С дру ге стра не, те шко ћа је у са мој при ро ди кул ту ре. 
Прин цип на ко јем је за сно ва на грч корим ска кул ту ра је са вр ше на 
фор ма у гра ни ца ма ко нач ног вре ме на, што је пот пу но су прот но 
иде ји бес ко нач ног, От кри ве њу. Не при хва та ју ћи смрт ко ја по га ђа 
и њу са му, она не при хва та ни оно што је тран сцен ди ра, опи ре се 
ес ха то ну и за тва ра у ток исто ри је. Ме ђу тим, ,,об лич је ово га све та 
про ла зи”, и тре ба па зи ти да се не пра ве идо ли, да се не пад не у 
илу зи ју ,,зе маљ ских ра је ва”, чак ни у уто пи ју да се Цр ква по и сто
ве ти са Цар ством Бо жи јим.

Пра во сла вље је од у век има ло по зи ти ван став пре ма кул ту ри, 
или бо ље ре че но, кул ту ра је про же та Хри шћан ством и без ње га 
она је не за ми сли ва и би ла би мр тва. Чу ве на је ми сао Ју сти на Му
че ни ка и Фи ло со фа да све оно што је од би ло ко га пре ле по, при
па да на ма хри шћа ни ма. За и ста је тач на Ју сти но ва при мед ба ка да 
се има у ви ду чи ње ни ца да је Хри шћан ство при свом хо ду при гр
ли ло еле мен те са ко ји ма се сре ло и об ли ко ва ло их сво јом ми шљу 
и сна гом. Та ко је хри шћан ска умет ност по зај ми ла хе лен ске и ори
јен тал не еле мен те, об ли ко ва ла их и укло пи ла у сво ју ма те ри ју да 
би се раз ви ла. Оту да у умет но сти Пра во сла вља ту ђи еле мен ти 
ни су оста ли не дир ну ти, она кви ка кви су на ђе ни у сво јој при ро ди, 
не го су оте ло вље ни у ха ги о гра фи ју тек он да кад су ду хов ним ро
ђе њем про ме ни ли стил и струк ту ру. Да кле, пра во слав ни хри шћан ски 
умет ни ци, иа ко су се у свом ра ду ко ри сти ли ан тич ким умет нич
ким на сле ђем, ипак су у тра га њу за но вим умет нич ким ис ка зи ма 
све му то ме да ва ли јед ну пот пу но но ву са др жи ну, про ду хо вље ност, 
нов сми сао и све су при ла го ђа ва ли слу же њу хри шћан ској ве ри, 
хри шћан ском по гле ду на свет и чо ве ко вом спа се њу. 

У том сми слу, по пра во слав ном по и ма њу, вас це ли чо ве ков 
жи вот, а то зна чи и кул ту ра, тре ба ло би да има сво ју осно ву на дог
мат ском уче њу и да се на том уче њу те ме љи, то јест по треб но је 
да Пра во сла вље по ста не пра во жи вље јер, ка ко див но ка же Све ти 
Гри го ри је Ни сиј ски, хри шћан ство је огле да ло при ро де Бо жи је.

У на став ку ис ти че мо да је пра во слав на (цр кве на) ико но гра
фи ја нео дво ји ва од дог мат ског уче ња Пра во слав не Цр кве и да упра
во због то га она из ра жа ва од ре ђе не бо го от кри ве не исти не; Ли ко ви 
Све тих на ико на ма су сли ке јед ног дру га чи јег све та од ово зе маљ
ског, про ла зног, тру ле жног и смрт ног све та ко ји сав у злу ле жи. Ли
ко ви Све тих на пра во слав ним све тим ико на ма уз но се и уз во де 



326

чо ве ка ико но по што ва о ца у тај ду хов ни и не бе ски свет, док за пад
на умет ност оста вља чо ве ка у овом зе маљ ском све ту без на де жног 
и бе зо ри јен ти са ног. 

Јед ном реч ју, за пад на ре ли ги о зна умет ност је до кра ја за хва
ће на ду хом ово га све та (= се ку ла ри за ци јом), док је пра во слав на 
све ште на умет ност у ства ри ка то ли чан ска, оп ште свет ска, а не ин
ди ви ду а ли стич ка и ус ко на ци о нал на, умет ност ко ја је сва про же та 
не твар ним Бо жи јим енер ги ја ма и нео дво ји ва је од цр кве ног, са бор
ног и бо го слу жбе ног жи во та. 

Сла же мо се са ми шље њем Па вла Ев до ки мо ва, ка да он го во ре
ћи о кул ту ри ка рак те ри стич но при ме ћу је да кул ту ра, огра ни че на 
ка ква је сте, про ди ре у ства ри и би ћа све до Бо жи је ми сли о њи ма, 
до от кри ва ња ло го са би ћа и њи хо ве пре о бра же не фор ме. Ико на у 
то ме успе ва, али се сме шта ван кул ту ре као „сли ка во ди ља”, јер 
са др жи не по сред ну ви зи ју, отво ре на вра та ка „осмом Да ну”.

Али, ов де ће мо још до да ти да „са мо пра во слав ни култ ра ђа 
пра во слав ну кул ту ру”, и да је без зна ња Све то га Пре да ња и па три
сти ке не мо гу ће раз у ме ти европ ску кул ту ру. И за то је не за ми сли
во да онај ко ји не по зна је Бо жи је От кро ве ње, ко је је из ра же но у 
Све том Пре да њу и Све том Пи сму, ко је је уства ри кључ кул ту ре и 
ко хо ће да иш чи та хри шћан ску, пра во слав ну, срп ску, све сло вен ску 
кул ту ру, он тре ба да по зна је Све то Пи смо и Све то Пре да ње, а то је 
не мо гу ће без Све тих ота ца. 

Не ка би дао Бог да иде мо у том прав цу да очу ва мо ме ру жи
во та, ону ко ју су за до би ли Све ти оци и Све ти Са ва, ме ру из ме ђу 
ве ре, кул ту ре и жи во та, из ме ђу на у ке, бо го сло вља и умет но сти. 
Те шко ће на шег вре ме на ни су усло вље не са мо про це си ма про ме не 
дру штве ног уре ђе ња не го и не по ко ле бљи вим ау то ри те том на у ке, 
кул ту ре и књи жев но сти. Тек ка да се обра те истин ским из во ри ма 
мо ћи ће да вас по ста ве сво је по га же но до сто јан ство. Не тре ба се 
уда ља ва ти од оп штег кул тур ног про це са – као што је очу ва ње Све
то сав ског (Ко сов ског) За ве та стал ни про цес – увек осми шља ва ју ћи 
ме сто и уло гу на ци о нал не кул ту ре.

Не ка би дао Го спод да му дро уза јам но ра ди мо на До бро ти, 
Исти ни и Ле по ти. 

Пре не го што за вр ши мо са сло вом о Све тло сти од Све то га 
Са ве, тре ба на гла си ти да је код ње га зна ње од Све тло сти, а не Све
тлост од зна ња, а то по твр ђу је уме сто за кључ ка по ме ну то сло во:

По хи тај те, бра ћо, 
и с љу ба вљу са чу вај те за по ве сти мо је 
да рај ских ра до сти исти ни ти на след ни ци бу де мо
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и до стој ни Сла ве не бе ске све тло сти
ко ју нам до ли ку је у Го спо да мо ли ти.

Не оне Све тло сти што на Ис то ку ис хо ди
и на За па ду за хо ди,
што с вре ме ном окон ча ва
и што се на и ла ском но ћи оде љу је, 
ко ју за јед но са жи во ти ња ма ви ди мо.

Но мо ли мо Све тло сти
ко ју ви де ти мо же мо с јед ним ан ђе ли ма,
ко јој ни по че так не по чи њен
ни крај не иш че за ва.*

* Све то сав ска бе се да из го во ре на 26. ја ну а ра 2017. го ди не у Све ча ној са ли 
Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду.




