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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

СВЕ ТИ СА ВА, СВЕ ТО СА ВЉЕ И  
ДУХ ПОСТ МО ДЕР НОГ ДО БА

СА ЖЕ ТАК: Ау тор раз ма тра ко ли ко све то сав ски по глед на 
свет мо же из др жа ти про ве ру у са вре ме ном пост мо дер ном до бу, па 
са гла сно оце на ма Све тог Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа) за кљу чу је да 
све то са вље пред ста вља дра го це ну про тив те жу мо дер ном ма те ри
ја ли стич ком, на уч нотех нич ком на чи ну ми шље ња, те да му баш 
због то га при па да не са мо са да шњост не го и бу дућ ност. За срп ску 
кул ту ру дра го це но је то што је Све ти Са ва у њу унео иси ха зам као 
вр хун ски об лик ду хов не кул ту ре, а са њим и на сто ја ње да се у сва
ком чо ве ку на сто ји про бу ди ти ис ку ство жи во га Бо га. Та кву вр сту 
ста ва мо гли би смо име но ва ти као је ван ђељ ски де мо кра ти зам. Уз то 
Све ти Са ва је у срп ску кул ту ру унео иде а ле иси ха стич ке пра вед
но сти и све те де лат но сти ко ја у свим чо ве ко вим по ступ ци ма тра жи 
и на ла зи са гла сност са нај ви шим на че ли ма Бо го чо ве ка. Ау тор се 
за ла же за отво ре но су о ча ва ње са свим спе ци фич но сти ма са вре ме
ног, пост мо дер ног све та, али сма тра да би за кри тич ко пре тре са ње 
иде ја ко је на ме ће са вре ме ни свет би ло дра го це но упра во оно древ но 
ста но ви ште ко је је у срп ску кул ту ру унео Све ти Са ва. Та кво ис ку ство 
нај пот пу ни је се мо же не го ва ти у окви ру иси ха стич ке за јед ни це 
ду хов но буд них љу ди. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: хри шћан ство, пра во сла вље, иси ха зам, све то
са вље, Све то Трој ство, Бо го чо век, жи ви Бог, мо ли тва, пра вед ност, 
све тост, чо век. 

Ни ко у ду хов ној исто ри ји Ср ба ни је та ква сна жна, тек тон ска 
по ме ра ња иза звао у об ли ци ма ми шље ња, у до жи вља ју све та и у на
чи ну жи во та као што је то учи нио Све ти Са ва (око 1175 – 1235/1236). 
Он је у би ће сво га на ро да та ко те мељ но унео са му иде ју Бо го чо ве ка 
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и све то сти, а по том је ту иде ју та ко раз гра дио и ра сло јио на мно
штво са др жај них на чи на и чи ни ла ца да је ти ме са мо по твр дио 
ко ли ко ве ли ке, нај круп ни је про ме не на ста ју ка да се кре не ова квим 
пу те ви ма ми шље ња Бо гом, обо го тво ре ним све том и де лат но шћу 
во ђе ном Бо го чо ве ком. Реч је о про ме на ма и утвр ђи ва њу те ме ља ко ји 
оста ју за ве чи та вре ме на, па ни ка кво чу до да је Све ти вла ди ка 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић кон ста то вао да „све гра не на род ног жи во
та ор ган ски је он спо јио јед ну с дру гом, та ко да се не мо же јед на од 
њих за се ћи или од се ћи а да све оста ле не осе те бол”.1 У том сми слу 
све то сав ски по глед на свет пред ста вља јед ну за о кру же ну, ин те
грал ну це ли ну ко ја се мо же обо га ћи ва ти не ким но вим де та љи ма, 
али ње на чвр ста он тич ка, ло гич ка и ми са о на струк ту ра не мо же 
се ни у це ли ни ни у де та љи ма кр њи ти или ко ма да ти без те шких 
по сле ди ца по би ће на ро да у ко јем је из гра ђе на. Свој текст у сла ву 
за чет ни ка ау тен тич но срп ског раз у ме ва ња хри шћан ске кул ту ре 
вла ди ка Ни ко лај је за вр шио упра во ис пи ту ју ћи ко ли ко је све то сав
ски си стем зна ња при ме рен мо дер ним вре ме ни ма, те ко ли ко је 
ус пео да из др жи про бе исто риј ског све та и но вих са зна ња до ко јих 
се у раз ли чи тим до ме ни ма ствар но сти до ла зи ло. Уви ди и за кључ ци 
вла ди ке Ни ко ла ја у пот пу но сти су по твр ди ли фу ту ри стич ке по тен
ци ја ле Све то га Са ве, па за то би ва очи глед но да овом срп ском све цу 
не при па да са мо про шлост не го му при па да и са да шњост и бу дућ
ност: „Учи тељ је Све ти Са ва пот пу но са вре мен, и још ви ше не го 
са вре мен – он је чо век бу дућ но сти. И у то ме он је био и остао до 
ово га да на Евро пе јац, и то је дин ствен ме ђу Евро пеј ци ма.”2 

С об зи ром на чи ње ни цу да је свој текст вла ди ка Ни ко лај об ја
вио 1938. го ди не, мо же мо се пи та ти ни је ли се у све ту мо дер ни те та 
и пост мо дер ни те та ипак де си ло не што што би, у ме ђу вре ме ну, ова
кве за кључ ке о Све то ме Са ви до ве ло у пи та ње и, ма кар и де ли мич
но, оспо ри ло њи хо во ва же ње. Тре ба, не сум њи во, при зна ти да су се 
чо век и свет до ста про ме ни ли у по след њих осам де се так го ди на, 
па је с об зи ром на ту чи ње ни цу по ста вље но пи та ње за и ста осно
ва но. Тим пре што се на све стра не об ја вљу је ко ре ни ти пре о бра жај 
све та на стао за јед но са до га ђа ји ма по ли тич ких, ин ду стриј ских, 
по стин ду стриј ских, ин фор ма тич ких, ки бер не тич ких, елек трон
ских и иних ре во лу ци ја. Дру гим ре чи ма, мо же мо се пи та ти да ли 
се у ла ич ком, се ку лар ном дру штву де си ло не што од суд но и пре крет
нич ко, што би на ла га ло да се хри шћан ски, пра во слав ни и све то
сав ски по јам Бо го чо ве ка, све то сти и веч но сти поч не схва та ти на 

1 Вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро вић), „На ци о на ли зам Све то га Са ве”, у: Из над 
Ис то ка и За па да III: Срп ска ду ша, из бор тек сто ва епи скоп бач ки Ири неј, Ор фе ус, 
Но ви Сад 2002, 116.

2 Исто, 124.
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не ки са свим но ви на чин, ви ше при ме рен чи сто људ ским пер спек
ти ва ма не го ли Бо го чо ве чан ским? Да ли се, да кле, са до га ђа ји ма у 
овом, исто риј ском све ту де си ло ишта што би по ме ри ло веч ност 
исти не Бо га, Бо го чо ве ка и Све то га Трој ства? Има ли иче га што 
би те мељ ни је оспо ри ло све до че ње Све то га Са ве и ње го ве об ја ве 
срп ском на ро ду оних веч них исти на ко је је це лом људ ском ро ду 
и свем жи вом све ту упу тио упра во Бо го чо век?

Бо го чо ве чан ски при зив, иси ха стич ка пра вед ност  
и све та де лат ност

Ако би смо по ме ри сво је људ ске па ме ти кре ну ли у су срет овим 
и ова квим пи та њи ма, ва ља ло би има ти на уму да та па мет, упр кос 
свој ве ли чи ни, ипак ни је баш нео гра ни че на, те да нам сто га ва ља 
увек по до зре ва ти да не за лу та мо у те сна це из ко јих се, у слу ча ју 
гу бит ка ве ре, не мо же мо ни ка ко из ву ћи. Упра во то ком чи та вог XX 
и по чет ком XXI ве ка, ин те лек ту ал на до га ђа ња мир ског, се ку ла р
ног све та обе ле же на су баш та квим на сто ја њи ма да се људ ска ми сао 
про би је до ме ста на ко ји ма се ре дов но гу би ве ра и где се по ја вљу ју 
уви ди ко ји мо гу де ло ва ти ко ли ко при влач но то ли ко и по вр шно, али 
све то на не дво сми сле но про во ка ти ван на чин ко ји чо ве ка, у ко нач
ном ис хо ду, оста вља без ика кве ду хов не за шти те. Не при зи ва ју ћи 
али и не од би ја ју ћи та кву вр сту ин те лек ту ал не аван ту ре, мо ра мо 
сва ка ко ис та ћи да жи ви мо у вре ме ну у ко јем у јав ном, ко му ни ка
ци о ном про сто ру упра во та кве иде је до би ја ју из ра зи ту пре ва гу и 
по пу ла ри за ци о ну моћ у од но су на оне иде је ко је је су ли ше не 
атрак тив но сти и ла ко ми сле но сти, али су за то знат но те мељ ни је 
и ду бље. То су иде је ко је нас не ће од ве сти са мо до по вр шних ин
те лек ту ал них атрак ци ја не го и до ду хов них те ме ља на ко ји ма 
вре ди по тра жи ти соп стве но, ка ко ин ди ви ду ал но та ко и ко лек тив
но упо ри ште, и то упо ри ште не са мо у по гле ду на чи на ми шље ња 
не го и жи во та у це ли ни, укљу чу ју ћи и жи вот по сле на ше фи зич ке 
смр ти.

О тим ду бин ским ми са о ним и де лат ним, вер ским и етич ким 
те ме љи ма про го во рио је срп ском на ро ду Све ти Са ва на на чин 
ко ји оста је за ве чи та вре ме на, као тра јан оти сак ко лек тив не ду ше 
об ли ко ва не у тим дав ним, пре суд ним де це ни ја ма с кра ја XII и 
по чет ка XI II ве ка. У том сми слу је све тост Све тог Са ве са др жа на 
у де лат но сти на род ног про све ћи ва ња и уз ди за ња оних те мељ них 
од ли ка ко лек тив ног жи во та Ср ба до рав ни на ко јој се они су о ча
ва ју са Бо го чо ве чан ским, Хри сто вим осно вом соп стве ног тра ја ња 
у вре ме ну и у веч но сти. Све ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић то 
на зи ва „Са ви ним на ци о на ли змом”, а он „об у хва та на род ну цр кву, 
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на род ну ди на сти ју, на род ну кул ту ру и на род ну од бра ну”.3 Тај 
на ци о на ли зам ни је ни ти узак и ис кљу чив ни ти не са вре мен, јер је 
он, пре све га, „је ван ђељ ски и ор ган ски на ци о на ли зам. Па због то га 
што је је ван ђељ ски, он шти ти лич ност чо ве ко ву и по ма же ње но 
раз ви ће до са вр шен ства; због то га пак што је ор ган ски, он шти ти 
да се не из мет не у им пе ри ја ли зам или да се не рас пли не у ин тер
на ци о на ли зам”.4 Та ко је Све ти Са ва на шао пра ву ме ру из ме ђу 
из дво је но сти и ин ди ви ду ал но сти чо ве ко ве, с јед не, и све оп што сти 
и ап стракт но сти чо ве чан ства, с дру ге стра не, а у тој на ђе ној ме ри 
на шао је про стор за де ло ва ње на ко лек тив ко ји је об је ди њен је зи
ком, цр квом, др жа вом, кул ту ром, оби ча ји ма, си сте мом вред но сти, 
осе ћа њем ин тен зив не ме ђу соб не со ли дар но сти, чи та вим по гле дом 
на свет и сл. У та квој за јед ни ци се нај сми сле ни је, нај пот пу ни је и 
нај е фект ни је мо же ми сли ти, го во ри ти и де ло ва ти, па за то та кву 
ко му ни ка ци о ну за јед ни цу тре ба одр жа ва ти, не го ва ти и раз ви ја ти. 
За то гра де ћи на ше лич но, ин ди ви ду ал но те лоду шу и ускла ђу ју ћи 
је са бли жњим љу ди ма око се бе, ва ља при сту пи ти из град њи соп
стве не на род не ку ће и окућ ни це, а тек по том при сту пи ти уре ђи ва
њу ме ђу на род них и свет ских ули ца, гра до ва, зе ма ља и све ко ли ке 
ва се ље не. На род и на ци ја су оп шти ко лек ти ви те ти у ко је нај ви ше 
сми сла има ула га ти сву сво ју кре а тив ну ене р ги ју, јер у том ра ду 
ко ли ко об ли ку је мо се бе ин ди ви ду ал но то ли ко ути че мо и на из
град њу ко лек тив ног обра сца у ко јем на ша ин ди ви ду ал ност тре ба 
да се ис по љи. Из тих раз ло га ду бо ког раз у ме ва ња ове све ко ли ке 
по ве за но сти раз ли чи тих сло је ва по сто ја ња, Све тог Са ву и да нас 
до жи вља ва мо као ак ту ел ног на род ног про свешт ни ка, про све ти
те ља и пр во све ште ни ка, а ње го во име на ме ђу на род ном про сто ру, 
с раз ло гом, и је сте Све ти Са ва Срп ски.

Све што је чи нио у ду хов ној исто ри ји Ср ба, Све ти Са ва је на
чи нио сна жним, од луч ним уте ме ље њем иде је Го спо да Бо га као 
Све тог Трој ства. Та кво, хри шћан ско раз у ме ва ње Бо га као Тво р ца, 
Све др жи те ља и Спа си те ља пред ста вља, сва ка ко, нај ве ћу и нај ком
плек сни ју иде ју ство ре ну у исто ри ји све та. У скло пу та квог ту ма
че ња све та и чо ве ка Бог Отац се на ла зи на са мим по че ци ма ства
ра ња све га по сто је ћег, Бог Син се по ја вио у исто риј ском вре ме ну 
у ли ку Бо го чо ве ка и све вре ме је при су тан у об ли ку Ду ха Све то
га, а по ја ви ће се по но во у ли ку Спа си те ља он да ка да бу ду до шли 
по след њи, апо ка лип тич ки да ни ово га све та. За све то вре ме Го спод 
је, увек и сву куд, ту око нас и, на ро чи то, у на ма при су тан! Осе ти
ти то жи во при су ство Бо га, мо же се уко ли ко се не пре ста но ум 

3 Исто, 111.
4 Исто, 118.
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мо ли тве но упи ре у Го спо да, те уко ли ко се из во ри ште све ко ли ке 
сна ге чо ве ко ве и све ко ли ке све тло сти ово га све та пре по зна је баш 
у Го спо ду! Све ти Са ва је, сто га, отво рио про сто ре нај ви ших мо ли
тве них прег ну ћа чо ве ко вих ко ја су, сва ко га тре нут ка, упу ће на пре 
све га Го спо ду, а ти ме и до бро би ти чо ве ка са мо га. Та ква пра во слав
на мо ли тве на прак са, ко ју на зи ва мо иси ха змом, без мол ни штвом, 
ти хо ва њем, ум но ср да ча ном мо ли твом, Ису со вом мо ли твом и ка ко 
све још не, пред ста вља нај ви ши до мет мо ли тве не и ду хов не кул
ту ре у исто ри ји људ ског ро да. Тај тип мо ли тве не кул ту ре до не кле 
је упо ре див са мо са пре фи ње ном хин ду и стич ком и бу ди стич ком 
ме ди та ци јом, са је вреј ском, по себ но ха си ди стич ком мо ли твом, са 
дер ви шким за но си ма ка кве не гу ју су фиј ска брат ства и ре до ви, са 
мо ли твом по је ди них ка то лич ких ре до ва (ка р ме ли ћа на, на при мер) 
и сл. Мо ра мо учи ни ти све да та ква, пра во слав на, иси ха стич ка ду
хов на кул ту ра, ко ју је не и мар ски код Ср ба по чео да об ли ку је упра
во Све ти Са ва, оста не трај на те ко ви на на шег на ро да: са мо та ква 
кул ту ра омо гу ћи ће не слу ће ни ду хов ни и ин те лек ту ал ни раз вој 
ка ко по је ди на ца та ко и чи та вог на ро да, а без та квог на прет ка мен
тал них струк ту ра и раз ли чи тих сло је ва људ ске све сти не ма ва ља
ног уна пре ђе ња чи та вог на ро да.

Хри шћан ски, пра во слав ни, све то сав ски Бог је увек жи ви Бог 
ко ји од нас не тра жи то ли ко рев ност по слу шно га ста да ве за ног 
сле по за сво га па сти ра не го тра жи да се кроз иси хи ју, ти хо ва ње, 
обра ти мо Бо гу у на ма са ми ма. За пра во сла вље је сто га од из у зет
ног зна ча ја мо ли тве ни, ми стич ки за нос, чак и ју ро ди вост вер ни ка, 
јер се са мо та ко, не по сред ним ди ја ло гом са со бом и са Го спо дом 
у се би, али у ко лек ти ву вер них и за јед но са ду хов но упу ће ним мо
на си ма, све ште ни ци ма, ча сним оци ма, мо же у на ма про бу ди ти онај 
ва зда жи ви Бог свих на ро да и свих љу ди, Бог ко ји се ја вља у не по
сред ним и чул нокон крет ним, ду шев ним и ду хов ним фор ма ма од 
ка да је све та и ве ка. Та квог, хри шћан ски жи вог Бо га, са све у куп
но шћу и сло же но шћу Ње го вог при су ства, ме ђу Ср бе је сво јим 
ду хов ним под ви гом пр ви унео Све ти Са ва, а ка сни је су га по твр
ђи ва ли мно ги ду хов ни ци и све ти те љи. Због тог осе ћа ња бли ско сти 
са ене р ги ја ма ис по ља ва ња жи во га Бо га, ме ђу Ср би ма се по ја вљу ју 
не ке осо бе но сти њи хо вог ду хов ног жи во та ко је мо же мо зва ти баш 
све то сав ским. 

Та кве осо бе но сти оста ви ле су на ро чи тог тра га на љу ди ма ко ји 
су ду хов но, пра во слав но раз бу ђе ни. С јед не стра не, ду хов но све
сни Ср би не ће би ти скло ни да исме ва ју по на ша ње Бо гу по све ће них 
љу ди чак и кад су они ју ро ди ви и кад по не кад за до би ју из глед пу ке 
људ ске мах ни то сти. С дру ге стра не, Ср би че сто не до вољ но по шту
ју стро гу хи је рар хи ју, ка ко у Цр кви та ко и у дру штву, јер сва ког 
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чо ве ка, па био он цр кве ни је рарх или оли че ње не ка кве дру штве не 
мо ћи, пре све га ви де као Бож јег ство ра и би ће ко је се, по пут нас 
са мих, бо ри са не да ћа ма као што то чи ни и сва ко од нас, ко успе
шни је ко ма ње успе шно. Обе ове по ја ве нам го во ре ка ко вер ни ци, 
у Бо гу буд ни Ср би, ин тен зив но осе ћа ју пре суд ност сна ге Го спо
до ве у људ ском дру штву и ка ко та кав по ре дак не би сме ли баш 
ла ко да на ру ша ва ју. Та ко је суд бин ском од ре ђе но шћу чо ве ка пред 
Бо гом и у Бо гу Све ти Са ва ус по ста вио сво је вр сни је ван ђељ ски 
де мо кра ти зам, ка ко би смо до ста осно ва но то мо гли ре ћи, упра во 
тра гом већ по ме ну тог те р ми но ло шког ре ше ња Све тог вла ди ке 
Ни ко ла ја (а он го во ри о „је ван ђељ ском на ци о на ли зму”). За хва љу
ју ћи та квом де мо кра ти зму, ко јим се Све ти Са ва мир но, пра вед
нич ки обра ћа сва ко ме од нас, на сто је ћи да у сва ко ме од нас по је
ди нач но про бу ди свест о по тен ци ја ли ма и зах те ви ма Бо го чо ве ка. 
Та ко је Све ти Са ва, по пут све тих Ки ри ла и Ме то ди ја, с раз ло гом 
за до био и атри бут рав но а по стол ни, јер је упра во он ми си о нар ски 
увео Ср бе у ду би не и у са му су шти ну за јед ни це са Го спо дом. Исто 
та ко, бу ду ћи да је Све ти Са ва по стао пр ви ар хи е пи скоп срп ски, 
те да је учи нио пре суд но ва жне ства ри за екли си о ло шко, цр кве но 
кон сти ту и са ње срп ске за јед ни це, он не сум њи во је сте нај ва жни ји 
све ти је ра рах и све ти тељ срп ски.

Жи ве ти у Го спо ду је за Све то га Са ву зна чи ло пре све га жи
ве ти на на чин пра вед ни ка. Ње му је Го спод дао та кву ду хов ну сна
гу да је он њу од мла до сти сил но осе тио у се би, па је као вр ло млад 
чо век, без ве ли ких лу та ња и тра га ња, по шао пу тем из град ње соп
стве не ду ше као ду ше по све ће ног Бож јег след бе ни ка и де лат ни ка, 
чи сто га пра вед ни ка. Ни је свим све ти те љи ма да та та ква моћ ра ног 
про на ла ска сво га пу та и та ко чи сто га про ла ска кроз сва ис ку ше
ња ово га све та. Зна мо за све ти те ље, чак и ме ђу апо сто ли ма (по пут 
Све то га Па вла, на при мер, а да от па ло га Ју ду и не по ми ње мо), или 
ме ђу све тим оци ма (по пут Све тог Ау гу сти на или све тих рат ни ка 
ка кав је Све ти Ге о р ги је Ка па до киј ски), ко ји су ду го лу та ли, па су 
из фа зе от по ра и огор че ња ула зи ли у фа зу оду ше вље ња и ко нач ног 
обо же ња, по че му и је су по ста ја ли но си о ци бо го ли ких, бо го чо ве
чан ских под ви га. 

Оно ли ко ко ли ко му је да то, а да то му је ве о ма мно го, Све ти 
Са ва је тај иде ал и све тост пра вед ни штва раз вио из у зет но ви со ко, 
та ко ви со ко да је и цео свој, срп ски на род обе ле жио ну жно шћу са
гле да ва ња упра во те вр ли не и ње но га зна ча ја у соп стве ном би ћу, 
жи во ту и исто ри ји. Ни је чуд но, сто га, што и у не ким сим бо лич ки 
осе тљи вим фор ма ма, срп ском ко лек тив ном би ћу на мет нуо се и 
на ме ће се упра во ду хов ни иде ал ово га ти па, па се за то у сво јој 
хим ни Ср би обра ћа ју упра во Бо гу Прав де, оче ку ју ћи да нас та кав 
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Бож ји атри бут но си кроз исто ри ју и да нам он до не се спа са. Исто 
та ко, те жња ка пра вед но сти че сто је уме ла да бу де оп се сив на те ма 
мно гих при пад ни ка на ше га на ро да, као што је и огре ше ње о на че
ло прав де би ва ло нај ве ћим узроч ни ком бун та, пр ко са и про те ста. 
Та квих љу ди оп се сив но ве за них за пи та ња пра вед но сти ово га све
та има ве о ма мно го, чак и ме ђу ате и сти ма, а ма ло њих се за пи та ло 
от ку да тај ду бо ки ко рен у њи ма, ко је тај ко рен за са дио и због че га 
се он код нас, Ср ба, упра во та ко до бро при ма. По сто је чи та ви на
ро ди ко ји у дра ма тич ној фор ми не по ста вља ју пи та ња пра вед но сти 
ово га све та и по рет ка у ње му, док је за Ср бе то ме ђу нај ва жни јим 
те ма ма. То та ко мо же би ти јер нам је са Све тим Са вом то пи та ње 
по ста ло су штин ски ва жно и као ко лек тив нас је обе ле жи ло до да на 
да на шњег. За то и да нас ва жи да се не мо же по ста ти са мо све сним 
при пад ни ком срп ског на ро да а да се не ис по ста вља као кључ но, 
су штин ско пи та ње пра вед но сти не са мо на шег по сто ја ња на овом 
све ту не го и пра вед но сти свет ског устрој ства уоп ште. Дру гим ре
чи ма, не мо же се у срп ској ду хов ној за јед ни ци би ти зло чи нац, а да 
то пи та ње не бу де по ста вље но не са мо у тој ис тој за јед ни ци не го 
и у том истом чо ве ку ко ји је зло чин по чи нио. Ли це Бо го чо ве ка као 
нај ве ћег пра вед ни ка у исто ри ји чо ве ка и све та и ли це Све то га Са ве 
као нај ве ћег пра вед ни ка ме ђу на ма, Ср би ма, мо ра ју оста ти огле да
ла на ко ји ма пре по зна је мо и цр те на ших, чи сто људ ских, по ма ло 
пра вед нич ких и по ма ло зло чи нач ких ли ца. Са мо са та квим, нај ви
шим зах те ви ма се би и дру ги ма не ће мо за бо ра ви ти Бо го чо ве чан ске 
ме ре ко је нас или опо ми њу на гре шност или уз ди жу ка веч но сти.

А у том огле да ва њу и од ме ра ва њу, опо ми ња њу и уз ди за њу не
оп ход но је да се чо век не изо лу је у са мо ћу у ко јој се по чи ње осе ћа ти 
стран цем ме ђу сво јим нај бли жим не го је нео п ход но у дру штву де
ла ти са све шћу о све то сти та квих чи но ва. Све ти Са ва нам је на са
мим по че ци ма ду хов не исто ри је Ср ба по ка зао ка ко се та по тре ба 
за са мо ћом и мо ли тве ним ди ја ло гом са Го спо дом мо же пло до твор но 
на ста ви ти кроз де лат ност у за јед ни ци и кроз ства ра лач ке чи но ве 
на ме ње не дру гим љу ди ма, а опле ме ње не енер ги јом Го спо да Бо га 
ко ји нас на дах њу је. Де лат ност у све ту и ме ђу љу ди ма, по Све то ме 
Са ви, има сми сла је ди но уко ли ко је све та, бо го на дах ну та и бо го
чо ве чан ска де лат ност, тј. де лат ност про же та су штин ском и ду бо
ком ве ром у Го спо да и ње го во при су ство у на ма и око нас. Са мо 
та ква ан тро по ло ги ја и прак се о ло ги ја све то сти, од но сно уве ре ње 
да је ди но људ ски чи но ви ко ји под ра зу ме ва ју до жи вљај чо ве ка као 
бо го ли ког би ћа и до жи вљај људ ских чи но ва као оба ве зе да се сле
ди нај ви ша ме ра све то сти, са мо та кво ста но ви ште мо же до ве сти 
до људ ских ства ра лач ких на по ра и до ме та ко ји ће уро ди ти трај
ни јим, ка веч но сти усме ре ним пло до ви ма ра да.
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Уко ли ко с раз ло гом ка же мо да је Све ти Са ва уте ме љио срп
ску кул ту ру, он да то зна чи да је он по ста вио основ не окви ре за то 
ка ко Ср би тре ба да ми сле о све ту, ка ко да га до жи вља ва ју и ка ко 
у ње му да де лу ју, а у све му то ме иде ја Бо го чо ве ка пред ста вља 
нај твр ђи и нај ста бил ни ји мо гу ћи те мељ. Сви љу ди ко ји у срп ској 
кул ту ри до ла зе по сле Све тог Са ве мо гу и мо ра ју да од лу че хо ће 
ли сво ју ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну ку ћу гра ди ти на тим нај твр
ђим и нај ста бил ни јим те ме љи ма, или ће пак те ме ље по тра жи ти 
на не ким крх ки јим и ма ње трај ним упо ри шти ма. Ни ка да сто га не 
тре ба бли жње му сво ме по са ве то ва ти да са свим за бо ра ви на пра во, 
чак и оба ве зу да сва та крх ки ја и ма ње ста бил на упо ри шта упо зна 
и да их те мељ но ис тра жи, али би му увек ва ља ло по са ве то ва ти 
да све те но ве уви де су че ли са оним ста рим и по у зда ним, у Бо гу 
по ка за ним и до ка за ним по гле ди ма на свет. У том су че ља ва њу 
ви де ће се да не ка од но ви јих ин те лек ту ал них упо ри шта мо дер ног 
све та не ма по тре бе при сва ја ти по це ну од ба ци ва ња све га оно га што 
је обез бе ђи ва ло оп ста нак љу ди и на ро да, те да се ово но во мо же 
са свим ле по по ве за ти, чак спо ји ти са пра ста рим уче њи ма и до ка
за ним кон цеп ти ма. Уко ли ко пак тај спој не мо же да се оства ри, 
он да је то ја сна ин ди ка ци ја да са овим но вим кон цеп ти ма не што 
ни је у ре ду и да би их тре ба ло из ло жи ти озбиљ ни јим сум ња ма и 
те мељ ни јим про ве ра ма. Са мо ус пе ли, ор ган ски спој пра ста рих и 
но вих са зна ња мо же обез бе ди ти не са мо оп ста нак људ ских за јед
ни ца не го и њи хов на пре дак усме рен ка до сто јан ству и ле по ти 
људ ско га жи во та. 

Све то сав ски за вет као иси ха стич ке за јед ни це  
ду хов но буд них

Ве о ма че сто и са до ста ла ко ми сле но сти по на вља се тврд ња 
да су Ср би не бе ски, Бож ји на род. Ако је ико учи нио да то за и ста 
та ко бу де, он да је то учи нио Све ти Са ва, по сле ње га Све ти кнез 
Ла зар, а он да и чи тав низ све ти те ља срп ских. За то с раз ло гом ва ља 
ис пи та ти ка ко је то Све ти Са ва ре ша вао пи та ња ко ја су га мо гла 
на ве сти на озби љан и те жак грех, као и шта је све чи нио у слу ча
је ви ма ко ји су га не дво сми сле но од во ди ли ка не сум њи вим вр ли
на ма и бо го чо ве чан ским уз ди за њи ма. Од но сно, и за нас да на шње 
ве о ма је за ни мљи во ка ко се Све ти Са ва кон крет но су о ча вао са те
шким ис ку ше њи ма гре шно сти и ка ко је све то успе шно са вла да вао. 
У том по гле ду бих из жи во та Све ти те ље вог мо гао из дво ји ти пре 
све га ону по чет ну си ту а ци ју ко ја је под ра зу ме ва ла ње гов рас кид 
са мир ским жи во том и ко нач но по све ће ње жи во ту мо на ха. Та си
ту а ци ја је ве за на за пе ри од ње го ве мла до сти и за вре ме не ја сних 
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слут њи да је пут мо на шке по све ће но сти оно што му пред сто ји као 
основ на жи вот на оба ве за. Да би то оства рио, он је, ре кло би се, 
мо рао да пре кр ши је дан од основ них на ло га ста ро за вет них Де сет 
Бож јих за по ве сти, онај ко ји ка же: „По штуј оца сво је га и ма тер сво ју, 
да ти се про ду ље да ни на зе мљи, ко ју ти да Го спод Бог твој.”5 У 
раз го во ру са мо на хом Ру сом, ино ком из Све те Го ре Атон ске ко ји 
је са бра ћом до шао вр лом, ве ли ком жу па ну Не ма њи ра ди при ба
вља ња по мо ћи за сво је брат ство, мла ди принц Раст ко је са знао од
го во ре на мно га пи та ња ко ја су га му чи ла, а ти ца ла су се ње го ве 
не ја сне че жње за ду хов ним жи во том. Ка да је чуо ка ко жи ве мо на си 
пре да ти слу жби Го спо ду Бо гу, Раст ку се ду хов не очи отво ри ше, па 
он ре че све то гор ском стар цу, сво ме са го вор ни ку: „Са да раз у ме дох 
за чи ме сам не пре ста но жу део. Бла же ни и три пут бла же ни они 
ко ји су се та ква без бри жна и не ме те жна жи во та удо сто ји ли.”6 

Но, од мах по том пре по зна ва њу соп стве не ду хов не по тре бе, 
мла ди Раст ко ће се за пи та ти ка ко да се из бо ри са ро ди тељ ском 
љу ба вљу и же љом да они уре де ње гов жи вот по сво јим пла но ви ма 
и иде ја ма, ве за ним пр вен стве но за ми р ски свет. Све то го рац, ру ски 
мо нах, и на та ква пи та ња му је дао ва љан од го вор, па му ре че: 

Жуд на је љу бав ро ди тељ ска, ју на че, и ве за при ро де не рас кид
на, и ми ло је дин ство с бра ћом и за јед нич ко жи вље ње. Али Вла ди ка 
за по ве да да се и ово ла ко пре зре, и крст узме на ра ме, и да се за њим 
усрд но иде, и све ла ко под не се, на стра да ње ње го во за нас угле да
ју ћи се.7 

Вла ди ка је, да ка ко, сам Го спод, Исус Хри стос, ко ји је сте до но
сио мир Бож ји на овај свет, али је тра жио и да се љу ди од луч но 
опре де ле у оним нај ва жни јим пи та њи ма: 

32. А ко ји год при зна ме не пред љу ди ма, при зна ћу и ја ње га 
пред оцем сво ји јем ко ји је на не бе си ма. 33. А ко се од ре че ме не пред 
љу ди ма, од ре ћи ћу се и ја ње га пред оцем сво ји јем ко ји је на не бе
си ма. 34. Не ми сли те да сам ја до шао да до не сем мир на зе мљу; 
ни је сам до шао да до не сем мир не го мач. 35. Јер сам до шао да ра
ста вим чо вје ка од оца ње го ва и кћер од ма те ре ње зи не и сна ху од 
све кр ве ње зи не. 36. И не при ја те љи чо вје ку по ста ће до ма шњи ње го
ви. 37. Ко ји љу би оца или ма тер већ ма не го ме не, ни је ме не до сто
јан; и ко ји љу би си на или кћер већ ма не го ме не, ни је ме не до сто јан. 

5 Дру га књи га Мој си је ва, 20, 12.
6 Жи ти је Све то га Са ве, у: Те о до си је, Жи ти ја, прир. Ди ми три је Бог да но

вић, Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 105.
7 Исто, 106.
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38. И ко ји не узме кр ста сво је га и не по ђе за мном, ни је ме не до
сто јан.8 

И по Го спо до вим ре чи ма ло мо ви у ду ши чо ве ко вој и ло мо ви 
ме ђу љу ди ма су не ми нов ни, а у све му то ме Го спод има сво је зах
те ве ко ји се мо гу су да ри ти са обич ном, људ ском па ме ћу. У тим 
си ту а ци ја ма ва жно је од лу чи ти се за на че ло ве ће ду хов не оба ве
зно сти и трај ни јих, веч них ре зул та та, а при том са вла да ти ле њост 
ду ше и ње ну скло ност ка удоб но сти жи во та.

Ова кви уви ди су мла до ме Раст ку сва ка ко по мо гли да пре бро
ди гре хов но су о че ње са не ми нов но шћу из не ве ра ва ња ро ди тељ ских 
оче ки ва ња. За то је он при сту пио сво јим ро ди те љи ма са пред ло гом 
ко ји је стра те ги ју из не ве ра ва ња чи сто људ ске ло ги ке ре то рич ки 
при крио, за стрв ши је але го ри јом као вр стом го во ра са дво стру ким, 
при кри ве ним зна че њем. Он се, на и ме, обра ћа ро ди те љи ма са мол
бом да га бла го сло ве да оде у лов: „Го спо да ри мо ји, ре ко ше ми да у 
оној го ри – и по ме ну јој име – има мно го зве ри; ако на ђем ми лост, 
ви ће те ме бла го сло ви ти и пу сти ти да идем у лов. Ако за ка сни мо, 
не мој те се љу ти ти, јер сам чуо да та мо има мно го је ле на.”9 Ова квом 
але го риј ском кон струк ци јом мла ди Раст ко је сво ју лаж учи нио 
не што лак шом, али је то ипак лаж. Ме ђу тим, то је лаж ко ја из над 
се бе има мно го ве ћи раз лог соп стве ног по сто ја ња, а то је су штин
ска љу бав и бри га за ро ди те ље и же ља да њи хов бол бу де ма њи. На 
тај на чин је Раст ко Хри сто во на че ло љу ба ви ста вио чак из над јед ног 
од пра ви ла ста ро за вет них за по ве сти.

А да то ни ка ко ни је са мо на чин при кри ва ња чо ве ко ве гре хов
но сти не го је, на про тив, из раз истин ске вр ли не и, пре све га, љу ба
ви, по ка за ће сви да љи до га ђа ји из жи во та не са мо Раст ко вог не го 
и ње го вих ро ди те ља. Кључ но је, да ка ко, то што се не са мо за мо на
шио принц Раст ко па по стао мо нах Са ва не го су се за мо на ши ли 
ка ко ње гов отац Не ма ња, ко ји је по стао пре по доб ни Си ме он, та ко 
и мај ка Ана, ко ја је по ста ла мо на хи ња Ана ста си ја. Ти ме су, на кнад
но, ро ди те љи при зна ли да је њи хо ва ле њост ду ше чи ни ла да они 
не ви де оно што је њи хо во де те на слу ти ло и по же ле ло да сво јим 
жи во том по стиг не. Они су при зна ли да је из бор њи хо вог си на био 
пра ви, те да је он во дио ка истин ској вр ли ни. Исто вре ме но, ја сно 
је да је Раст ко ва ре то рич ка за ве са у об ли ку але го ри је тре ба ло да 
спа се ње го ве ро ди те ље од твр дог, окрут ног су че ља ва ња са исти ном 
ко ју они та да ни су мо гли да схва те и при хва те. Реч је о тзв. бе лој 
ла жи ко јом је син ис ка зао бри гу и љу бав за сво је ро ди те ље, али 

8 Је ван ђе ље по Ма те ју, 10, 32–38.
9 Те о до си је, нав. де ло, 107.
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та кав ис каз ва ља раз у ме ти пре све га на под ло зи Ису со ве мо ли тве 
из ре че не на са мој Гол го ти: „Оче, опро сти им; јер не зна ду шта чи не.”10 

Љу бав Са ви на за ро ди те ље по ка за ла се и по твр ди ла на мно го 
до дат них на чи на. Та ко је, при ме ра ра ди, по до ла ску Си ме о но вом 
на Све ту Го ру, отац те шко мо гао да схва ти шта је све ње гов син, 
мо нах Са ва, пред у зи мао као нор ма лан, уо би ча јен на чин свог 
аскет ског прег ну ћа, па је на Са ви ну од лу ку да бос хо да по ка ме њу 
то ком за јед нич ког оби ла ска Све те Го ре отац од луч но про те сто вао: 
„Сми луј се на ме не, че до: ка ме њем о ко је уда раш сво је но ге би јеш 
ср це мо је!” А бри жни син се у све ти те љу од мах су ко би са рев но
сним мо на хом, да би се овај дру ги ма ло по ву као, те „он по кло нив
ши се оцу, не хте де га жа ло сти ти па се од мах обу и уз ја ха ко ња.”11 
Си но вље ва љу бав се на ро чи то ис ка за ла кад је он ви део ка ко ње гов 
отац ма лак са ва под при ти ском мо на шке аске зе, па је сто га хра брио 
сво га оца ре чи ма: „Не ма лак са вај ми, го спо ди не и оче, ја сам тво је 
по шће ње и сто ја ње и кла ња ње, ја сам твој под виг и по ду ши труд, 
на ме ни је грех твој ако га има, ја за те бе од го ва рам, јер ме по слу
шао је си, од ме не ду шу тво ју Го спод не ка тра жи!” Са мо истин ска 
љу бав пре ма суд би ни оче ве ду ше мо гла је учи ни ти да син то ли ко 
оче вог ду шев ног те ре та на се бе пре у зме. Тај си но вљев ски став је 
та квог по што ва ња про бу дио код оста ре лог оца да он свог си на 
„због ве ли ке смер но сти и по кор но сти ни је смео на зи ва ти си ном”, 
не го га је осло вља вао са „го спо да ре” и при том је го во рио: „Да, го
спо да ру мој, да, ср це мо је, и ја сам ра ди ово га све оста вио и при о нуо 
за те је ди но га. Шта ћу ти да ти што си ме отр гао од су јет но га све
та, и та ко за ду шу мо ју бо лу јеш и тру диш се? Не ка си од Бо га бла
го сло вен, ти и дан у ко ји си се ро дио, не мо је че до, већ Бож је че до!”12 
Очи глед но је да се за јед нич ким жи во том оца и си на ни је ис ка за ла 
са мо при род на, би о ло шка и срод нич ка ве за из ме ђу два би ћа; ту се 
ис ка за ла и ду бин ска ду хов на ве за из ме ђу два чо ве ка об је ди ње на 
Бо гом са мим, Го спо дом Ису сом Хри стом. Та ду хов на за јед ни ца и 
та ода ност ду хов ним вред но сти ма учи ни ли су да се ис ку ше ње 
гре хов но сти у пот пу но сти укла ња из људ ско га жи во та, а вр ли на 
за сно ва на на од лу ци да се на пу сти овај свет та шти не и пре о ку пи
ра но сти крх ким и про ла зним по ја ва ма са свим овла да ва чо ве ко вим 
би ће и ње го вим об ли ци ма по на ша ња. Све тост мо на ха Са ве та ко 
је све ви ше овла да ва ла ње го вим људ ским би ћем у ко јој је Раст ко 
као фи зич ка да тост већ би вао са свим пре о бра жен уну тар њом све
тло шћу ду хов них енер ги ја Го спо да Бо га. 

10 Је ван ђе ље по Лу ци, 23, 34.
11 Оба ци та та у: Те о до си је, нав. де ло, 132.
12 Сви ци та ти у: исто, 133.
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Ду хов на по у ка ка же да се не тре ба пла ши ти та квих ве ли ких 
ис ку ше ња и ло мо ва, не го да тре ба хра бро кре ну ти у су срет очи
шће њу од гре хо ва кроз од лу ке ко је по чи ва ју на истин ској вр ли ни 
и на ду хов ној сна зи Хри сто вог на у ка љу ба ви. Је ди но та ко чо век 
мо же очи сти ти са мо га се бе и укло ни ти про ти ву реч но сти ко је га 
раз ди ру и сла бе. А кад је дан чо век по стиг не све ту урав но те же ност 
би ћа, тј. ума, ре чи и де ла, он да он мо же де ло ва ти на бли жу и да љу 
око ли ну, па и чи та ва дру штве на за јед ни ца мо же кре ну ти пу те ви ма 
обо же ња и ја сно га су о ча ва ња са иде а ли ма све то сти ко ји про го ва
ра ју из бо жан ских енер ги ја по хра ње них ду бо ко не где у на ма. Је ди
но на та кав на чин мо же се схва ти ти не са мо ве ли ка озбиљ ност са 
ко јом се тврд ња о Ср би ма као Бож јем на ро ду је ди но и сме из ре ћи, 
а с дру ге стра не мо ра се ис та ћи и огром на, чак за стра шу ју ћа оба
ве зност ко ја из та кве тврд ње про из ла зи. Ни је дан на род све та ни је 
у ста њу да се са та квом оба ве зно шћу на пот пу но ва љан на чин из
бо ри, па би Ср би мо ра ли озбиљ но да се за ми сле над те ре том ко ји 
су по не ли на сво јим не ја ким пле ћи ма. Тај те рет мо гу успе шно из
не ти је ди но уко ли ко се су о че са оба ве зу ју ћим лек ци ја ма на ко је 
је упо зо рио упра во Све ти Са ва. Кад ка же мо да је Све ти Са ва рав
но а по стол ни све ти тељ, он да то зна чи да је он са вр ше но раз у мео све 
оно што је Го спод Исус Хри стос го во рио два на е сто ри ци апо сто ла 
кад „да де им власт над ду хо ви ма не чи сти јем да их из го не, и да 
ис цје љу ју од сва ке бо ле сти и сва ке не мо ћи”13, па их је упу тио да 
иду све том и про по ве да ју Хри сто ву на у ку љу ба ви. Мо же мо се и 
мо ра мо, да кле, пи та ти ка ко је Све ти Са ва ме ђу Ср би ма оба вљао 
сво је рав но а по стол ско по сла ње, па да у том на чи ну ми шље ња, 
осе ћа ња и по на ша ња пре по зна мо не што пра вед нич ки нај трај ни је 
у људ ским ме ра ма и за да то сти ма. Да пре по зна мо не што што би и 
да нас тре ба ло да нам по слу жи као иде ал на ме ра на ших жи во та. 

И за то нам Све ти Са ва не пре ста но тре ба да бу де и под се ћа ње, 
и опо ме на, и во ди ља кад год за ста не мо у не до у ми ци пи та ју ћи се: 
шта чи ни ти и ку да да ље? Тај ње гов на ук тре ба да нам ја сно и гла
сно ка же да очу ва на ве ра у Бо го чо ве ка и Све то Трој ство ва ља да 
бу де про же та иде јом Све те Пра вед но сти, да бу де уте ме ље на на 
ис ку ству Све те мо ли тве не, иси ха стич ке по све ће но сти и да се реа
ли зу је кроз об ли ке ва ља не, Све те де лат но сти у овом све ту. У свим 
тим слу ча је ви ма су штин ски је ва жно да се иде ја све то сти очу ва 
у мир ском жи во ту да на шњег чо ве ка и да на уте ме љен, про вер љив 
и ду хов но по у здан на чин по мог не за блу де лом чо ве ку на шег до ба 
да не лу та и не гу би ду шу не го да је очу ва на на чин до бро по знат 
ду хов ној тра ди ци ји кул ту ре ко јој при па да мо. У свом Жи ти ју Све тог 

13 Је ван ђе ље по Ма те ју, 10, 1.
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Са ве Те о до си је по чет ком XIV ве ка опи су је ка ко је мла до ме мо на ху 
Са ви ње гов отац са оп штио не ка ва жна са зна ња, ко ја и на ма да нас 
мо гу пред ста вља ти до бар пу то каз у раз у ме ва њу при ро де срп ског 
ар хе тип ског све ти те ља. Та ко, на при мер, на са мрт ном од ру пре по
доб ни Си ме он се мо ли тве но обра ћа сво ме си ну ка зу ју ћи ка ко му 
је он, син, и до са да по ма гао, али да од ње га по моћ иш че ку је и на 
оном све ту: „Ко ли ко си се по тру дио за ме не, за до бро ду ше мо је, 
са да је још ви ше вре ме да ми по мог неш. Јер знам, што мо лиш у 
Бо га, да ће ти се.”14 То убе ђе ње оче во да му је син у ми ло сти Бож
јој и да је та кав по се бан по ло жај са свим за слу жио, јер се ње го вој 
мо ли тви свет оно стра но сти са свим отва ра, то је не што што нам 
ја сно го во ри да је пред ста ва о све то сти мо на ха Са ве би ла још за 
ње го ва жи во та и те ка ко при сут на, а та ко је то све до да на да на
шње га и до оног по след њег да на ко ји ће усле ди ти. 

Ако је то та ко, а та ко је сте, шта би смо ми да нас мо гли да учи
ни мо да све тост Све то га Са ве бу де и да ље у срп ском на ро ду очу
ва на и да и да нас она омо гу ћи пу но га ду хов но га пло да? Ако има мо 
ја сну пред ста ву шта је Све ти Са ва по сво јој при ро ди био, шта ја 
све чи нио и ка квог је то ефек та има ло, од го вор и ни је та ко те шко 
по ну ди ти. Да би смо олак ша ли то са гле да ва ње, мо же мо се опет 
по слу жи ти ре чи ма ње го вог оца пре по доб ног Си ме о на. Јер, по ре
чи ма Те о до си је вим, јед не но ћи, не ду го по сле упо ко је ња, ја ви се 
пре по доб ни Си ме он сво ме си ну мо на ху Са ви, и то све не ка ко „чу
де сно, хо де ћи са не ки ма све тлим, пре слав но укра ше ним не ис ка за
ним ле по та ма, и са пре све тлим вен цем све тли јим од сун ца”, па му 
са та квих, не бе ских ви си на, све „као од уни ни ја по ди жу ћи и ве
се ле ћи га”, ре че: „Укра шен дво стру ким вен ци ма ис по сни штва и 
учи тељ ства, и удо сто јив ши се за јед но бе смрт но га бла жен ства, на
сла ђу ју ћи се још ја сни је и још чи сти је пра вим гле да њем пре све тле 
и јед но су шне и не раз де љи ве Тро ји це, и збо ру ју ћи са сви ма све ти ма, 
би ће мо бес ко нач ни век ве ко ва!”15 Ту раз гра на ту ми сао ће но ви ји 
пи сац Жи во та Све тог Са ве, Све ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро
вић, све сти на ре че ни цу ко ју при пи су је Све том Си ме о ну: „Ти ћеш 
би ти од ли ко ван са две кру не; јед на аскет ска, а дру га апо стол ска 
и обо ји ца ће мо ужи ва ти ра до сти не бе ског бла жен ства.”16 Да кле: 
ис по сни штво, учи тељ ство и не раз де љи вост Све те Тро ји це код Тео
до си ја, или: аске ти зам, апо стол ство, не бе ско бла жен ство код Све
тог Ни ко ла ја, или: иси ха зам, све та де лат ност и иде ја Бо го чо ве ка у 
јед ном мо гу ћем ту ма че њу да нас, по чет ком XXI ве ка. Ре чи су по

14 Те о до си је, нав. де ло, 142.
15 Исто, 147–148.
16 Епи скоп Ни ко лај (Ве ли ми ро вић), Жи вот Св. Са ве, у: Са бра на де ла, 

књ. XII, Хи мел стир 1984, фо то тип ско из да ње, Глас цр кве, Ша бац 2014, 699.
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не што раз ли чи те, али је су шти на иста; исто риј ска ствар ност ја вља 
се у по не што раз ли чи тим об ли ци ма, али је трај ност ду хов не си ту
а ци је исто вет на. Свет се до не кле ме ња, али не та ко да би се учи
ни ло ка ко је иде ја веч но сти и Бо го чо ве ка не ста ла са хо ри зон та 
са вре ме ног чо ве ка.

Да за нас Ср бе та иде ја ни је са свим не ста ла, за слу ге при па да ју 
нај ви ше Све то ме Са ви, ко ји је та кву иде ју пу ним ср цем и мо ли тве
ним за но сом у се бе, па и у чи тав на род пре да но уно сио. Од ње га 
је све то пре ла зи ло на ње го ве не по сред не уче ни ке. Пре шло је на 
ње го вог на след ни ка на ар хи е пи скоп ском тро ну Ар се ни ја Срем ца, 
ко ји ће, са кра љем Вла ди сла вом, све ти те ље вим си нов цем, нај ви ше 
бри ну ти да се мо шти Све то га Са ве пре не су из Бу гар ске, из Тр но
ва, и да бу ду по хра ње не у ма на стир Ми ле ше ву. Све то је пре шло 
и на Хи лан дар ца До мен ти ја на ко јем „Бог пред ло жи да раз у ме жи
вот ово га пре о све ће но га кир Са ве”, па да „за по ве шћу Бож јом и Све
то га Ду ха учен, и мо ли твом пре о све ће но га кир Са ве во ђен”17, он 
то жи ти је на пи са упра во у Ка реј ској иси ха сти ри ји, ко ју је Све ти 
Са ва по ди гао да би се мо ли тве на пре да ност мо гла не го ва ти ве ко
ви ма, са свим не сме та но у од но су на сва ко днев не бри ге и три ча ве 
по је ди но сти мо на шких фи зич ких жи во та. На До мен ти ја на се на
до ве зу је Те о до си је, све то је пра ти ло бо га то усме но пре да ње, па 
це ло куп на пи сме ност, кул ту ра, те ду хов на тра ди ци ја, та ко да до 
да на да на шњег оста де да се веч но чу ва све то сав ски пла мен не у га
сле чо ве ко ве љу ба ви за Тво р ца, Све др жи те ља и Спа си те ља, та да 
се мо ли тве ним жа ром тај пла мен чу ва ка ко са да та ко и у вре ме ни
ма ко ја до ла зе. Све ти Са ва нас је да ри вао оним нај вред ни јим да ром 
ко ји се мо же за ми сли ти, а на на ма је да сна гу то га да ра чу ва мо у 
на шим ду ша ма.

Са чу ва ти и да ље раз ви ја ти иде ју мо ли тве ног да ри ва ња, пра
вед но сти и све те де лат но сти чи ни се да је не са мо истин ска по тре
ба са вре ме ног чо ве ка не го и ду хов ни на лог Све то га Са ве ко ји нам 
и да нас ја сно про го ва ра из ду би на с кра ја XII и по чет ка XI II ве ка. 
Од го ва ра ју ћи на те ду бин ске до зи ве ко лек тив ног пам ће ња, а има
ју ћи на уму по сле ди це све тих чи но ва, мо гли би смо ја сни је из ве сти 
од го ва ра ју ће уви де и са зна ња. Са Све тим Са вом срп ски на род је 
сте као ја сне об ли ке сво га обо же ња, па и свог пу ног кул ту ро ло шког 
и на род но сног кон сти ту и са ња, а све то у окви ри ма исто вет ног, 
ау тен тич ног и це ло ви тог про це са. У том про це су од нај ве ћег, су
штин ског зна ча ја је и са зда ва ње Ар хи е пи ско пи је срп ске ко је је 
озна чи ло по чет ни чин из град ње Срп ске пра во слав не цр кве, чин 

17 До мен ти јан, Жи вот Све то га Са ве и Жи вот Све то га Си ме о на, прир. 
Рад ми ла Ма рин ко вић, Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 233.
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ко ји ће за до би ја ти раз ли чи те исто риј ске по јав не об ли ке, али је 
иде ја јед на и не де љи ва, а то је да се Бог на срп ском је зи ку обра ћа 
свом на ро ду ко ји је у нај бо љим сво јим тре ну ци ма по твр дио спрем
ност да из не се ве ли ке под ви ге на сво јим пле ћи ма и да тим ис ка же 
став ка ко Го спод у сво јој бо го чо ве чан ској ми си ји има на ко га ме ђу 
Ср би ма да се осло ни. Се дам ве ко ва ка сни је, са Све тим Ни ко ла јем 
Ве ли ми ро ви ћем Срп ска пра во слав на цр ква до би ла је јед ног бри
љант ног ду хов ни ка, ар хи је ре ја и пи сца, све ти те ља ко ји је, тра гом 
Све то га Са ве, ис ка зао спрем ност да ме ђу љу ди ма, та квим ка кви су 
би ли у пр вој по ло ви ни XX ве ка, ре а ли зу је по кло нич ку де лат ност 
у зна ку ис по сни штва и учи тељ ства, аске ти зма и апо стол ства, па 
је ор га ни зо вао тзв. Бо го мо љач ки по крет, ко ји је дао мно ге ду хов
но окре пљу ју ће, дра го це не ре зул та те. Бо го чо ве чан ска де лат ност 
Све то га Са ве и Све тог вла ди ке Ни ко ла ја би ла су два моћ на од го
во ра дво ји це ду хов но али и ин те лек ту ал но сна жних, све тих љу ди. 
Би ли су то од го во ри на цен трал на пи та ња епо ха у ко ји ма су Ср би 
жи ве ли. Би ли су то од го во ри љу ди спо соб них да до бро раз у ме ју 
при ро ду исто риј ског вре ме на у ко јем су жи ве ли и љу ди спрем них 
да из гра де на ду у иде ју веч но сти она ко ка ко је она та да, ме ђу љу
ди ма, мо гла би ти очу ва на.

А шта ће мо ми, да нас и ов де, по чет ком XXI ве ка, у Ср би ји 
или у ве ли ком, пре ве ли ком срп ском ра се ја њу, а све то у вре ме ну 
сна жно га уда ра ате и стич ких кон це па та, се ку лар не кул ту ре, чак 
и очи глед них тра го ва де мо ни стич ких, са та ни стич ких стра сти 
при сут них на мно гим ме сти ма са вре ме ног дру штва? При ста ти на 
та кве пу те ве раз во ја чо ве чан ства, то се не сме и то ме не би смо 
сме ли да ти сво је под сти цај не до при но се. Али, исто та ко, не би се 
сме ло ни пре ви ше тро ши ти сна га око фрон тал ног су че ља ва ња и 
огор че ног про ти вље ња све ту ова кав ка кав је. За то би нај му дри је 
би ло кад би се очу ва њем сво је ду хов не урав но те же но сти, сво је 
хри шћан ске и пра во слав не спрем но сти на под виг, свог све то сав
ског ис по сни штва и учи тељ ства ис ка за ла во ља да се отво ре но су
че ли мо са свим иза зо ви ма вре ме на у ко јем жи ви мо та ко што ће мо 
гра ди ти оне вр ли не ко је је по ка зао још Све ти Са ва. Те вр ли не се
ку лар ним ин те лек ту ал ци ма да нас де лу ју при лич но не мо де р но и 
не а трак тив но, јер не ма ју по вр шно сти и ла ко ми сле но сти ка ква је 
у епо си пост мо дер ни те та по ста ла по жељ на. А у том су че ља ва њу 
са крал ног и се ку ла р ног на че ла тре ба ло би да на сто ји мо да се бе 
об ли ку је мо као све тао, вр ли на ма оја чан при мер ко ји ни ко га не ће 
пре ко ре ва ти, ка жња ва ти и по ри ца ти осим оно ли ко ко ли ко са ми 
сјај не бе ски то чи ни са љу ди ма ко ји та кав сјај не мо гу да под не су у 
соп стве ној бли зи ни. За та кав под виг, лич ни ко ли ко и ко лек тив ни, 
мо же мо и мо ра мо би ти спрем ни! Срп ска пра во слав на цр ква је 



255

до жи ве ла ве ли ку ду хов ну об но ву, на ро чи то у пе ри о ду од осам де
се тих го ди на XX ве ка, ка да је по ста ло ја сно да су уче ни ци Све тог 
Ју сти на По по ви ћа по че ли да да ју озбиљ не пло до ве сво га ду хов ног 
и бо го слов ског, али и оп штег ин те лек ту ал ног раз во ја. На тра гу 
та квог ду хов ног и ор га ни за ци о ног уз ди за ња Срп ске пра во слав не 
цр кве, ми да нас мо же мо осе ти ти ко ли ко сна ге има мо да бу де мо 
до стој ни озбиљ но сти све то сав ских за да та ка са ко ји ма се су о ча
ва мо. Ни је сто га чу до да смо има ли при ви ле ги ју да на срп ском 
цр кве ном тро ну сво је ме сто за у зме па три јарх Па вле, ко ји је ме ђу 
на ма хо дао као све тац и да вао чи сти, све тло сни при мер све га оно га 
што је пре то ли ко ве ко ва ме ђу Ср бе унео упра во Све ти Са ва. Ко 
ни је раз у мео тај знак са не бе са, тај ни шта у ду хов ним ства ри ма 
раз у ме ти не ће!

Да нас је на сту пи ло вре ме ка да са пу ном са мо све шћу и без 
те шких, не под но шљи вих иде о ло шкопо ли тич ких ре пре си ја мо же
мо да се обра ти мо соп стве ном ду хов ном на сле ђу и да у ње му про на
ђе мо под сти цај не чи ни о це за ра до сно, хри шћан ско, пра во слав но 
пре ва зи ла же ње мно гих не сре ћа у ко ји ма се за те као са вре ме ни 
чо век и са вре ме ни свет. Вре ме је, да кле, да се вра ти мо бо гат ству 
иси ха стич ке, пра во слав не ду хов но сти, а да то учи ни мо са осе ћа
њем да је у хри шћан ству ко јем при па да мо и у све то са вљу ко је нас 
је ду хов но об ли ко ва ло, да је у та квом ам би јен ту из гра ђе на ду хов
ност ко јој је у свет ским ре ла ци ја ма те шко на ћи рав на. И баш за то 
ду жни смо да ту тра ди ци ју до бро упо зна мо, те да је, и да нас, на ста
ви мо не го ва ти ка ко би она би ла очу ва на као свет ска ду хов на ба
шти на, нео п ход на, чак спа со но сна за овај уз не ми ре ни и ха о тич ни 
свет у ко јем жи ви мо. Та оба ве за сто ји не са мо пред на ма ко ји смо 
ве р ни ци Срп ске пра во слав не цр кве не го и пред сви ма они ма ко ји 
тра га ју за не ка квим ду хов ним су шти на ма ствар но сти, ма кар они 
се бе име но ва ли и као аг но сти ци, ате и сти и ко зна ка ко све не! Кад 
бу ду ис ку си ли истин ско при су ство Ду ха све то га, ти љу ди ће се 
пре о бра зи ти и по че ти да све до че о то ме шта им се све де ша ва ло! 
Бу ди мо стр пљи ви, и чо ве ко љу би ви, и бо го љу би ви у раз го во ру са 
та квим тра га о ци ма за ду бо ким исти на ма ствар но сти. У том сми
слу иси ха зму тре ба да се обра ћа мо ка ко из ну тра, из Цр кве, та ко и 
спо ља, из пер спек ти ве зна ња ко је се мо же из ло жи ти и у ко до ви ма 
гра ђан ске, се ку ла р не кул ту ре. 

Вре ме је, да кле, да срп ска кул ту ра и сви ње ни пред став ни ци 
по но во схва те да не по сто ји ни је дан је ди ни озби љан раз лог за не
ка кво осе ћа ње ин фе ри ор но сти пред тех нич ки и тех но ло шки на
пред ни јим кул ту ра ма За пад ног све та: на су прот тој За пад ној пред
но сти сто ји ду хов ност Ис то ка, а њу је упра во Све ти Са ва унео у 
срп ску кул ту ру и ство рио је за са де ко ји ве ко ви ма да ју ва ља но га 
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пло да. За то се ћа ју ћи се све га оно га што је Све ти Са ва учи нио, ми 
исто вре ме но за ста је мо пред оба ве зом да о тим за са ди ма и ње го вим 
пло до ви ма бри не мо са све шћу да смо след бе ни ци и на след ни ци 
Све то га Са ве. Пред том оба ве зом за ста је мо у стреп њи и у дрх та ју 
да мо жда не ће мо би ти до стој ни те шких за да та ка, али ипак ми до бро 
зна мо шта нам је чи ни ти! Са тим што бу де мо чи ни ли по ста ће 
сви ма ја сно да Све ти Са ва ни је остао у не кој ду бо кој про шло сти 
не го да се, по пут пре по доб ног Си ме о на у ње го вој, Са ви ној ви зи ји, 
по ја вљу је да нас, ме ђу на ма „са пре све тлим вен цем, све тли јим од 
сун ца”. Та кав је да нас, а та кав ће би ти и у вре ме ни ма ко ја тек до
ла зе! Ни је ли то си гу ран знак да се у исто риј ском вре ме ну по ја вљу
је веч ност по ме ри чо ве ка, веч ност ко ју је у овај свет до нео је дин
стве ним сво јим под ви гом Бож ји Син, тј. Бо го чо век? 

Ису се Хри сте, си не Бож ји по ми луј ме гре шног! Амин!*

Иван Не гри шо рац / Др Дра ган М. Ста нић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
sta nic ne gri so rac @gmail.com 

* Реч на Све то сав ској бе се ди у Епар хи ји ни шкој, 25. ја ну а ра 2018. го ди не.




