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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ

СА ВР ШЕ НИ ЗА КОН СЛО БО ДЕ

У тре ну ду хов ног бу ђе ња из ме ђу вир ту ел не ин ва зи је транс
ге них хи ме рич них би ћа и ве шта стве не ин те ли ген ци је са За па да 
и ве ли ке по пла ве на ро да с ис то ка не мо же мо за ми сли ти вред ни ји 
и до стој ни ји тре ну так за по хвал ну реч о Све том Са ви и ње го вом 
де лу. И на са мом по чет ку при не си мо као све ћу сјај ње го ве ре чи 
„...да они ко ји чи не ту ма че ње о де ли ма све тло сти, слу жбу тре ба 
да поч ну од све тло сти”.1 Ту ма че ћи ко ли ко је у на шој мо ћи де ла 
Све тог Са ве, ка жи мо да је кроз ве ко ве све тлост срп ске кул ту ре 
ка нон ске при ро де. Нај бо ље је мо же мо са гле да ти пре ло мље ну кроз 
при зму два ка но на, Но мо ка но на Све тог Са ве и Ка но на осун ча ва ња 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. 

Ка нон је у свим по ма ци ма вре ме на и у свим по јав ним ви до
ви ма увек се би јед нак об лик. Он сво јом би ти не до пу шта да истим 
по ја ва ма у раз ли чи тим до ме ни ма опа жа ња да ју раз ли чи та име на. 
Но мо ка нон је учвр стио ве ру, а Ка нон осун ча ва ња зна ње. Оба ка
но на по ве зу ју не бо и зе мљу, Све ти Са ва кроз сим фо ни ју цр кве и 
др жа ве, а Ми лан ко вић кроз са гла сје не бе ске ме ха ни ке и хро но ло
ги је Зе мље. Ова кво спа ја ње мо же да збу ни ми сао ко ја је на ви кла да 
де ли и усит ња ва, али по сто ја ње ка но на ко ји се пре о бра жа ва у вре
ме ну а да не гу би ни шта од сво је исти не ве ли ка је уте ха уму ко ји 
у свим тро шним про ме на ма тра жи не што по сто ја но. Док је Све ти 
Са ва ка нон при зи вао кроз ве ли ко сло во за ко на, Ми лан ко вић је 
ка нон ис ка зао је зи ком ма те ма ти ке јер у мо дер ним вре ме ни ма уте
ха по ве за но сти као да се пре но си са мо ма те ма ти ком. 

1 Све ти Са ва, Са бра ни спи си, Хи лан дар ски ти пик, прир. Ди ми три је Бог
да но вић, Ста ра срп ска књи жев ност у 24 књи ге, књ. 2, Про све та – Срп ска књи
жев на за дру га, Бе о град 1986, 48.
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У та квој „слу жби све тло сти” же ли мо да при сту пи мо Све том 
Са ви, ко га су ве ли ки умо ви сво јим жи во том уз ди за ли, ти ра ни 
спа љи ва ли и ње гов пе пео раз ве ја ва ли, а иде о ло зи од ба ци ва ли и 
пре ћут ки ва ли да би по ни зи ли ње го ву ми сао. Пред на ма је Све ти 
Са ва са да и ов де јер он и у овом вре ме ну по ла ри зу је исто риј ски и 
дру штве ни жи вот раз два ја ју ћи оне ко ји ве ру ју у слу жбу све тло сти 
од оних што из ве сност бу дућ но сти тра же у се но ви тим за бра ни ма. 
Та сна га раз два ја ња све тла и та ме го во ри о сна зи при су ства Све
тог Са ве у са вре ме ном све ту. Та ма ни је са мо од су ство све тло сти, она 
има сво је би ће ко је жи ви у ре флек си ма и од ра зи ма. Она је има
нент на овом све ту, а све тлост пре ла зи све гра ни це да би до шла до 
ци ља и ов де и та мо.

Ве ли ка све то сав ска „слу жба све тло сти” је оно што тре ба да 
нас одр жи из ме ђу За па да и Ис то ка. Још 1910. го ди не Ми лан ко ви
ћев прет ход ник на ка те дри ра ци о нал не ме ха ни ке и ми ни стар на
род не при вре де Ко ста Сто ја но вић гла сно упо зо ра ва да бал кан ским 
др жа ва ма „пре ти на је зда са За па да, на је зда си стем ска, кул тур на 
и ра зор на, го ра и уби тач ни ја од гот ских и мон гол ских на па да из 
вре ме на се о бе на ро да”.2 Иа ко не зна мо ка ко ће тач но из гле да ти, 
се о ба ис точ них на ро да је опет по че ла да би се веч но вра ћа ло исто. 
Зна мо са мо да ће, ако све бу де по то пље но, из над во де и да ље све
тле ти Све ти Са ва као тач ка не у ни шти вог се ћа ња из ко је ће све што 
је про шло опет по че ти. Не тре ба за бо ра ви ти да је у не ком тре нут ку 
XVI II ве ка Бе о град ски па ша лук са мо пе де сет хи ља да ста нов ни ка. 
Али је имао и све то сав ску си лу да смрт пре о бра ти у жи вот, уми
ра ње у ра ђа ње и ми сао у де ло. 

Ни је би ло бо ље ни 1174, ка да је ро ђен Раст ко Не ма њић. Сву да 
је не из ве сност јер Дру ги Рим за пљу ску ју не мир ни та ла си с ис то
ка, док се спре ма бу ра са За па да „ра зор на, го ра и уби тач ни ја од 
гот ских и мон гол ских на па да”, ко ја ће га и по то пи ти. Ово ва се љен
ско цар ство ни је би ло са мо др жав на ор га ни за ци ја већ и га ран ци
ја рав но те же ко ја се мо ра чу ва ти да се свет не би на шао у ра су лу. 
Ка да је па ло под кр ста ше 1204, по ка за ло се да та да на ста ло ра су ло 
тра је и до да нас. И са ма Све та Го ра по ста ла је 1205. плен кр ста ша 
и па ла под власт Бо ни фа ци ја, мар ки за од Мон фе ра та ко ји си ли ма
на сти ре да при зна ју вр хов ну власт рим ског пон ти фек са. Кар ди нал 
Бе не дикт гра ди за мак у Све тој Го ри, пљач ка ма на сти ре и му чи 
мо на хе у по тра зи за скри ве ним бла гом. Не же ле ћи да при зна власт 
па пе и кр ста ша, Са ва на пу шта 1207. Све ту Го ру пре но се ћи мо шти 
свог оца Си ме о на у Сту де ни цу. 

2 О де лу Ко сте Сто ја но ви ћа ви ди: Алек сан дар Пе тро вић, „Ко ста Сто ја но
вић”, Ср би 1903–1914: исто ри ја иде ја, прир. Ми лош Ко вић, Бе о град 2015, 604–626.
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И ка да сам ту про ба вио осам го ди на, на ста до ше мно ги ме те жи 
у то ме кра ју, јер про шав ши Ла ти ни за у зе ше Ца ри град, бив шу грч ку 
зе мљу, чак и до нас, и уле го ше и ту у све то ме сто, по што је на стао 
ве ли ки ме теж.3 

Све ти Са ва је све стан не по мир љи ве си ле су прот но сти јер у 
жити ју Све тог Си ме о на на пу шта ју ћи Све ту Го ру ка же: „...про ђох, 
што ре че, кроз огањ и во ду...”.4 А огањ и во да су се сле по су да ра
ли и са вре ме ни ци тог су ко ба мо ра да су осе ћа ли да гу бе тло под 
но га ма јер су кр ста ши на ис то ку жа ри ли и па ли ли по Но вом Ри му, 
а исто вре ме но на За па ду 1209. по би ли свих 10.000 ста нов ни ка гра
да Бе зи јеа на ју гу Фран цу ске. Чи ни ло се да се од по жа ра ко ји су 
плам те ли са свих стра на гла ва ниг де ни је мо гла скло ни ти.

Шта је у та квом ме те жу и ра су лу, у срп ској др жа ви окру же ној 
кр ста ши ма и рас пе тој из ме ђу пра во слав не Охрид ске ар хи е пи ско
пи је и ри мо ка то лич ке Бар ске над би ску пи је, из ме ђу ис точ ног и за
пад ног Ри ма ус пео да учи ни Све ти Са ва? Ка кво је то ње го во ве ли
ко де ло на чи јем те ме љу по чи ва ка нон ска при ро да срп ске кул ту ре? 
За што је он ве ли ка лич ност и сред њег и мо дер ног ве ка? Шта ле жи 
у осно ви ње го вих број них са крал них и хо до ча снич ких, про све тље
них и про све ти тељ ских, ди пло мат ских и кти тор ских, спи са тељ ских 
и за ко но дав них, ми то пеј ски и они рич ки не срав њи вих де лат но сти? 

Оно што је све то омо гу ћи ло де си ло се са мо у јед ном да ну од
лу ке, Ἡμέρα κρίσεως, из ко га из ви ре све то сав ски жи вот све до да нас. 
Из не на да 1191. го ди не Раст ко Не ма њић оста вља сво је бли жње и 
од ла зи у Све ту Го ру да би сим бо лич но умро ре шен да из лаз из 
кру га оп се на по тра жи из ван то ко ва по је ди нач не и оп ште исто ри је. 
Би ло је то на пу шта ње све та, жр тва као пр ви ко рак лич но сти у свет. 
Ства ра ње и жр тва се до пу ња ва ју јер док Бог ства ра, лич ност се 
жр тву је. Они за јед но чи не свет ко ји по сто ји и об на вља се са мо на 
њи хо вом укр шта ју јер жр тва је од бра на по сто ја ња.

Ве ли ко де ло Раст ка Не ма њи ћа био је ње гов лич ни скок у сло
бо ду. Оста вио je ку ћу, на пу стио по ро ди цу, оти шао из дво ра. До
ла ском на Све ту Го ру од ре као се сва ке вла сти осим оне над со бом, 
и ти ме сте као нај ве ћи мо гу ћу мо рал ну си лу. На тој лич ној сна зи 
по чи ва ен те ле хи ја це лог ње го вог жи во та ко ју мо же мо да ви ди мо 
у све му што је ура дио. Одво јио се од жи во та, али је и на пу стио 
из ве сност смр ти и окре нуо се бе смрт но сти. Сва енер ги ја ве ре и 
сло бо де је у том чи ну. Imi ta tio Chri sti не ма сна гу хри шћан ског 

3 Све ти Са ва, Са бра ни спи си, Жи ти је Све то га Си ме о на, прир. Ди ми три
је Бог да но вић, Ста ра срп ска књи жев ност у 24 књи ге, књ. 2, Про све та – Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 1986, 116.

4 Исто, 117.
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ис ку ства без то га. Ако то пре ви ди мо, Све ти Са ва ће оста ти ве ли ка 
исто риј ска фи гу ра без прем ца, али ње го ва лич ност ће оста ти нема.

Не ра зум но пре да ва ње сло бо ди је дан је од оних рет ких тре
ну та ка ко ји по ка зу је пре моћ лич но сти над исто ри јом. Оно по бе ђу
је ра ци о нал но уве ре ње ве ли ког ин кви зи то ра и оних ко ји га сле де 
да чо век ни је ка дар за сло бо ду ко ју је до био као по клон од Бо га. 
Су прот но то ме, Све ти Са ва је по ка зао да је жи вот упра во спрем
ност за сло бо ду ов де и увек у ве ко ве веч но сти. То је злат но ру но 
срп ске кул ту ре ко је Ар го на у ти и по ред свих на по ра ни су мо гли да 
от му. Све ти Са ва је ство рио злат ну под ло гу ко ја се не тро ши, јер 
иа ко пут сло бо де је сте кри за, срп ски би се ре кло лу че ње, ве ли ка 
не во ља за исто риј ски свет, он је и не у хва тљи ви обрт у ко ме се ма ло 
и не вољ но пре тва ра у ве ли ко и све др же ће, а онај ко на пу шта исто
ри ју по ста је њен про та го нист. Чвр ста тач ка обр та упра во је Све та 
Го ра као пут сло бо де, где он од Хи лан да ра „не знат ног и ма лог” 
ства ра „ве ле леп ну по ја ву”.5 Све ти Са ва је та ко сво јим од ла ском на 
Све ту Го ру оства рио нај ве ћу по бе ду за ко ју лич ност мо же да се 
из бо ри. Иза шао је из при ви да „ма лог” и „ве ли ког” и то од мах и са да, 
не че ка ју ћи и не огле да ју ћи се са сти ца њем усло ва. Би ла је то сла ва 
тре нут ка из над вре ме на. Лич ност је услов свих усло ва жи во та, а 
ње на тај на пре ла ска по бе да над исто ри јом. Раст ко Не ма њић ни је 
че као, сло бо да је нео д ло жна по тре ба. Ка ко ка же не по бе ди ви Су
во ров, ми нут мо же да од лу чи бит ку, сат ис ход ра та, а дан суд би ну 
зе мље. Исто ва жи и за лич ност – док че ка, она гу би све бит ке. 

Су прот но нео д ло жно сти тре нут ка лич ног из ла ска би ло је 
оп ште иш че ки ва ње ка ко ће те ћи исто риј ски до га ђа ји, јер је 1187. 
Све ти гроб, кључ хри шћан ства, осво јио Са ла дин. Док се кр ста ши 
по кре ћу да га по вра те, Раст ков отац Сте фан Не ма ња по ра жен је 
на Мо ра ви 1190. и од ве ден као су жањ у пре сто ни цу Дру гог Ри ма. 
У тим окол но сти ма Раст ко као да не осе ћа ни ка кву бри гу за по ро
ди цу и др жа ву и од лу чу је да оста ви све да би у бле ску епи фа ни је 
угра био сло бо ду. Он је та ко умро за по ро ди цу, умро за двор, умро за 
зе мљу, умро за це ли ви дљи ви свет. Али то уми ра ње би ло је исто
вре ме но и ра ђа ње. Био је то ве ли ки под виг на пу шта ња исто ри је, 
при че без кра ја и по чет ка. Он је имао по се бан зна чај јер га је учи
нио члан вла да ју ће по ро ди це ко ме је по ве ре на област За ху мља и 
све што по сто ји у њој. Не ма дру гог слич ног при ме ра, осим мла дог 
кне за Си дар те на Ис то ку. Исто ри ја не до пу шта тек та ко да се иза
ђе из ње ног ви до кру га јер се та да мо ра по ко ри ти лич но сти уме сто 
да се ова кла ња њој, у на ди да ће јој њен ток до не ти спа се ње. Не
у зне ми рен исто ри јом и ње ним вар љи вим из гле ди ма, на пу шта ју ћи 

5 Исто, 116.
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сво ју уло гу и све дру ге уло ге с уна пред на пи са ним мо но ло зи ма и 
ди ја ло зи ма, Све ти Са ва је па ра док сал но отво рио и сво јој по ро ди
ци и сво јој др жа ви мо гућ ност да се из ба ви исто ри је. 

За ми сли мо ве ли чи ну ис ку ше ња тог де ча ка ко ји се отр гао 
при ви ду јер се уз ди гао из над су прот но сти пра вед ног во ље ног оца, 
ко ји му је же лео нај бо ље, и пре ве ја ног злог ду ха ко ји му је же лео 
нај го ре ша пу ћу ћи му, а шта би дру го, да се пре пу сти мо ћи. Он је 
иза шао из ван уста но ва по ро ди це и др жа ве ко је чи не те мељ исто
риј ског све та. Не мој мо за бо ра ви ти да је имао са мо се дам на ест го
ди на. Вре ме је, на рав но, људ ско ме ри ло ко је не го во ри о при ро ди 
ства ри, али нам по ма же да схва ти мо при ро ду при ви да. И да чо век 
мо ра да се ду хов но ро ди да не би био са мо сан сво је сен ке. Та ко се 
ве ри удах њу је жи вот јер фор ма се вре ме ном ис тро ши ако јој се не 
ули ва енер ги ја лич но сти, сна га ње не буд но сти и ње не жр тве. Као 
и у свим све то ви ма ко ји ни су от па ли од при ро де ства ри, основ но 
ис ку ство Све тог Са ве је уми ра ње за ра ђа ње. То је и хри шћан ско 
и ви дов дан ско ис ку ство, али и ис ку ство свих древ них пре рим ских 
сре до зем них кул ту ра ко је је Пр ви Рим из бри сао с ли ца зе мље. 
Ве ро ват но је упра во глад за та квим у Ри му по ти сну тим отво ре ним 
лич ним ис ку ством жи во та до ве ла до пре мо ћи хри шћан ства над 
им пе ри јал ним по ли те и змом. Без лич но сти не ма ре ли ги је, а не ма 
ни са мог све та. Свет и лич ност на ла зе се у иден ти те ту. Они ко ји 
утвр де тај иден ти тет су сту бо ви на ко ји ма се др жи све.

Тре ба ло је би ти Све ти Са ва и про ни ћи да је сло бо да на до хват 
ру ке и да нас од ње де ли са мо исто ри ја. Тре ба ло је схва ти ти да сви 
ко ре ни људ ских и не људ ских ства ри, све при ро де, жи ве и мр тве, 
ле же с дру ге стра не, у тран сцен ден тал ном све ту скри ве не хар мо
ни је ко ји се не мо же пој ми ти. За то је деј ству ју ћи скок у сло бо ду 
је ди ни до дир са ствар но шћу и је ди ни из лаз, јер иа ко ни ка да не ће мо 
схва ти ти тај но пис оно га што је сте и оно га што ни је, ипак се та ко 
отва ра про лаз из ме ђу два све та у ко ме се ства ри ја вља ју у не раз ру
ши вом по рет ку. За да так лич но сти је да отво ри вра та и то је оно до 
че га је Све ти Са ва си шав ши са тро на ус пео да се по диг не. У дру
гом ми ле ни ју му, ни ко као он. Он и са да упр кос све му ни да нас не 
до пу шта да се вра та за тво ре. 

О де ли ма Све тог Са ве има не бро је них све до чан ста ва. Ни ко 
ни је ви ше фре ско пи сан по срп ским и ма на сти ри ма дру гих пра во
слав них зе ма ља. Ни ко ме ђу љу ди ма не ма та кво мно штво пле ме ни
тих и не зна них све до ка. Пре свих ту је на род сâм, ко ји ве ко ви ма 
на ла зи Све тог Са ву у го ра ма, пе ћи на ма, лу го ви ма, из во ри ма да би 
га у мно гим то по ни ми ма и све тим ме сти ма по и сто ве тио са при ро
дом са мом. У це лој Ср би ји на ла зе се по све ће на ме ста где се Све ти 
од ма рао, где је уда рио сво јим шта пом, где се су сре тао, где је збо рио, 
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где је чи нио чу да, што се све за јед но ста па у не из бри си во се ћа ње 
веч не са да шњо сти. Ње гов жи вот ни пут укра шен је без број ним 
при ча ма. Оне ве ро ват но не опи су ју то ли ко ствар ни жи вот ко ли ко 
на чин на ко ји је он по ка зао да, ка ко ка же Ла за Ко стић, „ма шта је 
исто та ко ствар на као ма ко ја дру га функ ци ја чо ве чи јег мо зга, као 
ма ка ква дру га по ја ва у при ро ди, као па да ње ки ше, као се ва ње 
му ње, као си ја ње сун ца”.6 Све ти Са ва де лу је као при род на си ла, 
он се сто пио с при ро дом до ме ре пан те и зма. Учи нио је да при ро
да бу де у иден ти те ту са се ћа њем и да то оста не не из бри си во. 

Али ње го во при су ство се ни ту не за у ста вља. Он се ја вља и 
у сну у ко ме жи ви исто као и на ја ви. Ми хај ло Пу пин све до чи да 
је ње го ва мај ка Олим пи ја да 

...го во ри ла [...] учи те љу да на да мном бди дух св. Са ве. Јед ног 
да на је учи те љу ре кла, у мом при су ству, да је у сну ви де ла ка ко је 
св. Са ва по ло жио ру ку на мо ју гла ву и, окре нув ши се к њој, ре као: 
„Кће ри Ди ја да, шко ла у Идво ру уско ро ће би ти те сна за тво га си на. 
Не ка он да по ђе у свет, где ће на ћи ви ше ду хов не хра не за сво ју ду шу 
жељ ну зна ња.”7 

Сан је био то ли ко про роч ки сна жан да је Ми ха и ло Пу пин у 
ње му од са њао цео свој жи вот, у све му се др же ћи све то сав ског пу та. 
Он је нај бо ља по твр да да при сут ност Све тог Са ве не по зна је гра
ни це ме ђу ја вом и мед сном. 

Срп ско се ћа ње се оту да не мо же из бри са ти, јер до ла зи и из 
сна, а то не мо же учи ни ти чак ни ве ков но про грам ско оти ма ње и 
уни шта ва ње књи га и до ку ме на та, као ни тех но ло ги ја ко ја у свом 
осва јач ком на сту пу при ро ду и чо ве ка по ку ша ва да пре тво ри у 
сли ку без се ћа ња. Да би се уни штио Све ти Са ва, ни је до вољ но 
спа ли ти ње го ве мо шти или учи ни ти ње го ве књи ге не до ступ ним, 
мо ра се уни шти ти це ла при ро да, мо ра ју се ис тре би ти жи ве вр сте, 
исе ћи шу ме, ре ке ба ци ти у це ви, ва здух за га ди ти, зе мља отро ва ти, 
а ду ша за то чи ти у кул то ве тех но ло ги је. И ту Све ти Са ва сто ји на 
раз ме ђу и чи ни из бор и од лу ку ја сним. За то у ње го вом де лу и да нас 
ле жи сна га на ро да ко ји из ла зе ћи из ком фор не оба мр ло сти бра ни 
оно што је све то од ме диј ског тран са све та по сле исти не. У од бра ни 
хра ма све то са вља и сва ког др ве та и сва ке ка пи во де и сва ке сло
бод не ми сли ле жи сна га на ро да. Она се овог ја ну а ра 2020. ши ром 

6 Ла за Ко стић, „При мед бе на ’Есте тич ке од но ша је ве шти не ка при ро ди’”, 
Огле ди, прир. Пре драг Ву ка ди но вић, Но лит, Бе о град 1965, 131. 

7 Ми хај ло Пу пин, Са па шња ка до на у че ња ка, ди ги тал но из да ње про јек
та „Ан то ло ги ја срп ске књи жев но сти” Учи тељ ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и ком па ни је Mic ro soft®, Бе о град 2010, 8.
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срп ске зе мље до бро ви ди на про сла ви Ро жде ства, у не пре кид ним 
ли ти ја ма оп ште на род не од бра не пра ва на не бо, као и у за шти ти 
пра ва на зе мљу кроз по кре те ко ји чу ва ју пла нин ске ре ке да их не 
про гу та мо лох ка пи та ла. И све је по че ло ка да се већ чи ни ло да 
је на род пао гу бе ћи дах и из ди шу ћи у роп цу оп се си ја и ва ра вих 
обе ћа ња.

У Ка реј ском ти пи ку Све ти Са ва по на вља да „сва ки ко ји хо ће 
да спа се се бе тре ба да се под ви за ва, да иде уским и те сним пу тем. 
Јер пут је кра так, бра ћо мо ја љу бље на, ко јим хо ди мо”.8 За то тре ба 
да се „из а би ра онај ко ји хо ће и же ли да иде те сним пу тем и да уђе 
кроз уска вра та”.9 На том те сном пу ту су и ње го ви са вре ме ни ци, 
али и на ста вља чи и све до ци у мо дер ном вре ме ну. Ата на си је Ни
ко лић, пр ви рек тор Ли це ја, осни вач Дру штва срп ске сло ве сно сти 
и На род не би бли о те ке, ли бре ти ста пр ве срп ске опе ре, ко ји као про
тив те жу ре фор ма то ри ма и њи хо вим тај ним кон вен ци ја ма уво ди 
про сла ву Све тог Са ве у срп ске шко ле. Пр ву све то сав ску бе се ду у 
сло бод ној Ср би ји по чи ње ре чи ма „Стој, стој, стој! Ме сто на ко ме 
сто јиш све то је!”10 За њим и ње го вим ре чи ма иде Ми лу тин Ми
лан ко вић, ко ји про ла зе ћи кроз отво ре на све то сав ска вра та сво јим 
Ка но ном осун ча ва ња по ве зу је не бо и зе мљу. Он се у Успо ме на ма 
се ћа да је и сам пе вао на све то сав ским при ред ба ма ко је је у Да љу 
ор га ни зо вао ње гов отац Ми лан. Од оца је оста ну ло си ну, та ко да 
Ми лу тин има сна ге да и он кре не пра вим све то сав ским пу тем. Он 
се од лу чу је на уску ста зу и „...лу та ју ћи по ла би рин ту ми сли, на ђох 
се, као пред ка пи јом пред овим пи та њем: ’Да ли је мо ја ду жност да 
жи вим, ра дим и умрем у свом ро ђе ном на ро ду, ко ји ми ево ну ди 
оно што мо же да ми пру жи?’ Та ра су ђи ва ња из ве до ше ме из не до
у ми це.”11 Ми лан ко вић, про ла зе ћи кроз отво ре на вра та све то сав ске 
сло бо де, 1909. на пу шта ка ри је ру успе шног ин же ње ра у ау стро у
гар ској пре сто ни ци и до ла зи на оскуд не жи вот не усло ве ван ред ног 
про фе со ра Бе о град ског уни вер зи те та. Са мо та ко је и мо гао, оста
вља ју ћи им пе ри јал ни свет иза се бе, да се ви не то ли ко да у не про
мен љи вој не бе ској ме ха ни ци на ђе кључ за про ме не на Зе мљи.

И сâм сам, сле де ћи Ми лан ко ви ћа, пр ви пут ви део Све тог Са ву

8 Све ти Са ва, Са бра ни спи си, Ка реј ски ти пик, прир. Ди ми три је Бог да но
вић, Ста ра срп ска књи жев ност у 24 књи ге, књ. 2, Про све та – Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1986, 37.

9 Све ти Са ва, Хи лан дар ски ти пик, 85.
10 Ата на си је Ни ко лић, Би о гра фи ја вер но сво јом ру ком на пи са на, прир. 

Ми ло је Р. Са рић и Алек сан дар Ж. Пе тро вић, Срп ско дру штво за исто ри ју на у ке 
– Са ве зни за вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну, Бе о град 2002, 65.

11 Ми лу тин Ми лан ко вић, Успо ме не, до жи вља ји, са зна ња, прир. Алек
сан дар Пе тро вић, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2017, 412.
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на по след њем са стан ку Хе но све ре одр жа ном 1995. го ди не на Све
тог Са ву ка да су се у то ку јед ног да на из ме ња ла сва че ти ри го ди шња 
до ба и ка да су се у Ау шви цу мо ли ли пред став ни ци че ти ри кон фе
си је... Сви су [на састанку] го во ри ли ре чи ма ко је су пре ки да ли гро
мо ви и оја ча ва ле му ње пре но се ћи онај осе ћај ко ји је Ми лан ко вић 
ма те ма тич ки из ра зио, да не бо уче ству је, да је ње го ва при сут ност 
ве ћа не го што да на шњи чо век мо же да за ми сли. Реч се мо ра вра ти
ти не бу да би оп стао свет скла да и све тла, а не ци ви ли за ци ја сен ки 
и од ра за ко ја ис цр пљу је при ро ду у на по ру ства ра ња па ра лел ног 
све та, про ду бљи ва ња илу зи је и умно жа ва ња ве шта стве них об ли ка. 
Чо век не тре ба да из гра ди свог двој ни ка, већ сам се бе. Огле да ло 
тре ба раз би ти.12

Али сви по ме ну ти ни су је ди ни, већ с њи ма иду и они за ко је 
не зна мо, а чи јим жи во том стру ји чист све то сав ски дух. И да нас 
има де це ко је, сле де ћи при мер Све тог Са ве од ла зе у срп ске ма на
сти ре. По ме ни мо са мо ов де мо на хи њу Те о до си ју (Пе тро вић) из 
Гра ча ни це, бес пре кор ну ћер ку и се стру ко ја је са 18 го ди на на дах
ну та под ви гом Све тог Са ве на пу сти ла ро ди тељ ски дом и шко лу и 
за мо на ши ла се. И ис ку ше ни цу Је ле ну (Ву ло вић) из Бла го ве ште ња, 
ко ја је, за вр шив ши фа кул тет, на уну тар њи по зив на пу сти ла угод ни 
све тов ни жи вот. Зна мо ко ли ко је да нас те шко и го то во не мо гу ће 
усред ка ру се ла ша ре них сли ка ста ти сам на спрам свих и оста ти 
до вољ но са бран и не по ко ле бив на уској ста зи. То не по сред но све
до чи о не сма ње ној при влач ној сна зи ве ли ког де ла Све тог Са ве. То 
до бро по твр ђу је и жи ва ли тур гиј ска ре ка ко ја на Дан Све тог Са ве 
ско ро не пре кид но те че у Цр ној Го ри, пре ли ва ју ћи се пре ко свих 
гато ва и уста ва да би сâмо не бо пре тво ри ла у цр кву, ја сно по ка зу
ју ћи ве ли чи ну и не про ла зност си ле ко ју је осло бо дио Све ти Са ва. 

Та си ла је то ли ко ве ли ка да је ус пе ла да уза јам но при ву че и 
по ве же срп ске зе мље са Све том зе мљом, са сре ди штем дра ме Бо
го чо ве ка, и са мом осом све та. Мо нах Са ва је у Све ту зе мљу кре нуо 
1229, да би је об и шао и 1234. Раз лог пу то ва ња је био са мо је дан – 
оцр та ти се би и свом на ро ду пут ка бо жан ској енер ги ји вас кр се ња. 
Та енер ги ја, до шав ши у Ср би ју не раз лу чи ва од Све тог Са ве, ти ме 
је то ли ко по ја ча на да је ве ко ви ма као ла ва из би ја ла у устан ци ма 
у ко ји ма се уми ра ло за жи вот јер се и у мра ку зна ло где је све тло. 
Ал хе ми ја устан ка би ла је тран сцен дент ни иден ти тет срп ског све
то са вља и вас кр се ња Све те зе мље. Ха џи Ру вим, ду хов ни тво рац 

12 Алек сан дар Пе тро вић, „О ко смич кој бу дућ но сти”, пред го вор Иза бра ним 
де ли ма Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, књ 1, Ка нон осун ча ва ња, За вод за уџ бе ни ке, 
Бе о град 1997, 23.
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срп ске ре во лу ци је, у зо ру Пр вог устан ка по по врат ку са Све те Го ре 
до бро вољ но се пре да је Тур ци ма да би ње го вом све сном жр твом 
до кра ја вас кр сла во ља за сло бо ду. Пред том бле шта вом енер ги јом 
исто ри ја је са мо сен ка. Та ква лу ча лич но сти је би ла мо гу ћа јер је 
Свети Са ва лич но, са крал но и др жа во твор но по ве зао срп ску и све
ту зе мљу. Са вин би о граф Те о до си је го во ри да је „мно ге све те мо шти 
у ма на сти ри ма и у Је ру са ли му и од па три јар ха за тра жив ши и ку пив
ши, и све те слу жбе не оде жде и ча сне са су де, и по ци је лој Па ле сти
ни ако би на ла зио што све то и ча сно све ти ар хи е пи скоп ку по ва ше, 
хо те ћи до ни је ти у сво је ота че ство”.13 

Од му сли ма на је у Је ру са ли му от ку пио „гор њи цу” – је ван ђељ
ску „гор њу со бу”, у ко јој се од и гра ла Тај на ве че ра. Уз Гор њи цу је 
ку пио и над гра дио ма на стир Све тог Јо ва на Бо го сло ва на Си он ској 
Го ри, где је Бо го ро ди ца до че ка ла сво је по след ње да не. Све су то 
кр ста ши по том сру ши ли, али траг оста је у се ћа њу, ко је за раз ли ку 
од пам ће ња вре ме не мо же да из бри ше. По сле Је ру са ли ма оти шао 
је у Ју деј ску и Си нај ску пу сти њу, где се у ве ри одр жа ва нај ја ча 
по ве за ност с Не бом. Знао је да је пу сти ња из вор из ко га се у кон
цен трич ним кру го ви ма ши ри исто ри ја. Ту је он тра жио пут жи вог 
хри шћан ства. На шао га је у ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће ног, 
ко ме ће као ме тох да ро ва ти ма на стир Све тог Јо ва на Бо го сло ва. 

Ла вра Све тог Са ве Осве ће ног спа да у нај ста ри је пра во слав не 
ма на сти ре на све ту, са ве о ма стро гим пра ви ли ма жи во та. По пре
да њу, ка да је Све ти Са ва пр ви пут ушао у цр кву Ла вре, штап Све тог 
Са ве Осве ће ног се по ме рио. Ње го вим до ла ском у тај ма на стир 
при ро да ко ју зо ве мо мр твом по че ла је да по дрх та ва, а па ла твар 
се по ди же пре по зна ју ћи у Све том Са ви Срп ском оно га ко ји има 
исту си лу као и њен пр ви па стир. Он је тај штап по нео у Ср би ју 
за јед но са ико ном Бо го ро ди це Мле ко пи та те љи це (ко ју је пре ма 
пре да њу на сли као Све ти Лу ка по истин ском ли ку Бо го ро ди це) у 
VI ве ку про роч ки за ве шта ном исто и ме ном вла дар ском си ну, ко ји 
ће за се дам ве ко ва до ћи у ма на стир и ко ји ће, као и Све ти Са ва Осве
ће ни, де ли ма и спи си ма гра ди ти по ре дак Хра ма. Ико ну Бо го ро ди це 
Тро је ру чи це му је сле де ћи Све тог Са ву Осве ће ног оста вио Све ти 
Јо ван Да ма скин и то ће се све за јед но уз не ти у ду хов ни об зор срп ске 
кул ту ре. Све ти Са ва Срп ски је од мах Бо го ро ди цу Тро је ру чи цу по
ста вио за игу ма на Хи лан да ра, ко ји је та ко не бе ски осна жен по стао 
нај ве ћи сим бол ду хов ног ин те гри те та, по ве за но сти са из во ри ма 
хри шћан ства и са мо стал но сти срп ске цр кве, др жа ве и на ро да. Он 

13 Те о до си је, Жи ти ја, Жи ти је Све тог Са ве, прир. Ди ми три је Бог да но вић, 
Ста ра срп ска књи жев ност у 24, књи ге, књ. 5, св.1, Про све та – Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1988, 226.
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је од та да углед но ме сто пре ма ко ме се об ли ку је кул ту ра Ср би је, 
али исто вре ме но и чи сти на сво је вр сног ди ја ло га с Дру гим Ри мом, 
ко ји се осла њао на моћ не бо жан ске си ле ме ђу ко ји ма је нај зна чај
ни ја би ла ње го ва за штит ни ца, Бо го ро ди ца, чи ји се плашт чу вао 
у Вла херн ској цр кви. Ти ме је Све ти Са ва ус по ста вио рав но те жу 
с Дру гим Ри мом и по ка зао да Хи лан дар и срп ска цр ква ужи ва ју 
јед на ко ви со ку за шти ту. Би ло је то пра во осва ја ње сло бо де, до след
ни на ста вак и успон ње го вог де чач ког под ви га. За са мо не ко ли ко 
го ди на од пр вих де сет Хи лан дар је имао де ве де сет мо на ха, а Сава 
је до 1200. по стао нај у глед ни ја лич ност на Све тој Го ри, пра ви вла
дар ду хов не ва се ље не. 

Због све га то га ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног је нај зна чај
ни је ме сто на Са ви ном пу ту по Све тој зе мљи, у ко ме му је Бо го ро
ди ца у нај леп шем ли ку иза шла у су срет. Ње не из ду би не вре ме на 
за ве шта не ико не по нео је као ве ли ки дар, да би се та ко на шао у 
са мом сре ди шту до га ђа ја до ко га вре ме не до ба цу је јер про те кли 
ве ко ви ни шта ни су мо гли да скри ју, из бле де и умр тве. За то је Све ти 
Са ва у је згру свог под ви га жив као сам жи вот. Ње го вом ста зом се 
и да нас мо же ићи, би ло да је схва ти мо као лич но по кло ни штво, 
или као са крал ну по ли ти ку, или као др жав ну ди пло ма ти ју. Кроз 
све те оп ти ке мо же мо са ра зних стра на да ви ди мо Све тог Са ву, 
ко ји је срп ску кул ту ру по ве зао са из во ром и сре ди штем ве ре, спо
јио Бал кан и Бли ски ис ток у деј ству ју ћу ду хов ну це ли ну. То сам 
не по сред но схва тио про те клог де цем бра 2019. иду ћи ње го вим 
тра гом по Је ру са ли му, Изра е лу, Па ле сти ни, Га ли ле ји, Ју деј ској и 
Си нај ској пу сти њи. 

Све је да нас дру га чи је и све је исто као ка да је и он био. Ма на
стир Све тог Са ве Осве ће ног сто ји на истом ме сту и сва раз ли ка је 
да се смрт са да отво ре но огле да у по то ку Ке др он, ко ји од вај ка да 
те че у под нож ју зи ди на, али са да за га ђен и без жи во та. Окру жен 
смр ћу, ма на стир се уз ди же до нај ви шег жи во та осве тљен сто ти на
ма све тиљ ки у ње му и око ње га, ко је се од зи ва ју на низ сед мо ча сов
них ли тур ги ја сла ве Све тог Са ве Осве ће ног. Та ко је спој те ве ли ке 
дво ји це истог име на на пра вио јед но од нај ја чих вре ла хри шћан ства. 
Мо жда ниг де у све ту не ма ма на сти ра та кве сна ге. И да нас се он 
под ви за ва у не при ја тељ ском окру же њу. Бе ду и ни се сво јим на се о
би на ма спу шта ју ско ро до са мих зи ди на ма на сти ра да би га оп ко
ли ли и про те ра ли гри зу ћи ју деј ску пу сти њу, су жа ва ју ћи мо гућ ност 
за под виг или га чи не ћи још ве ћим. На исти на чин су и Ко со во и 
Ме то хи ја и са ма Ср би ја у окру же њу оних ко ји би нај ра ди је за у век 
прог на ли Све тог Са ву, са те ра ли га у про шлост и екс ко му ни ци ра ли 
би ло го лим на си љем, би ло ти ран ским за ко ни ма, или за тр о ва ном 
ре ком по тро шач ког оби ља.
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Ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног је ме сто пра вог жи во та хри
шћан ства јер у ње му не ма ту ри ста, не ма про дав ни ца, не ма елек
три ке, мо бил них сиг на ла, не ма про шло сти и бу дућ но сти, већ са мо 
веч но сти. Уме сто елек трич не енер ги је ши ри се енер ги ја Све тог 
ду ха, ко ју ве штач ка све тлост тех но ло ги је та ко ве што по ти ску је 
чи не ћи не бо не ви дљи вим и дух ома мље ним. Ли тур ги ја под во шта
ним све ћа ма бу ди та на но отај ство јер ка да не ста не за сле пљу ју ћег 
елек трич ног све тла, од јед ном се ви ди свет. Осло бо ђен агре си је тех
но ло ги је, свет се ја вља у игри све тла и сен ке при зи ва ју ћи ле лу ја во 
се ћа ње на са ме обри се ства ра ња. Ка да гле да мо мо на хе ко ји ли тур
гиј ски текст чи та ју у све тлу во шта ни ца, чи ни се да би им би ло лак
ше да га гле да ју под јар ким елек трич ним све тлом. Али да ли би 
та да ли тур ги ја би ла бо ља, уз не ти ја, ис кре ни ја, ср дач ни ја? Би ло 
би мо жда лак ше, али дух све тог отај ства би се по ву као ду бље у 
сен ку и не стао ме ђу раз го вет ним ре до ви ма. Ве штач ко осве тље ње 
је са мо при вид про све тље ња ко ји до но си тре нут но олак ша ње, али 
чи ја це на је трај на те жи на пра зни не. Тех но ло ги ја не сум њи во има 
свој ја сан раз лог, али он не до пи ре уну тар зи до ва Све тог Са ве Осве
ће ног, ко ји оте ло вљу је са му иде ју ма на сти ра. Пи та ње је, на рав но, 
да ли је да нас ње го во упор но чу ва ње од иде је тех но ло ги је осу ђе но 
на про паст и да ли ће се и овај ма на стир као и ве ћи на дру гих наћи 
у елек трич ној мре жи. Ве ру јем да ће ус пр кос све му из др жа ти и 
ово ис ку ше ње, и ка да сви та ла си и бу ре тех но ло ги је про ђу он ће 
и да ље под све тло шћу све ћа по сто ја но др жа ти сво ју слу жбу, да би 
по ве зао оно што тех но ло ги ја раз ве зу је. Бор ба за све тост све та је 
ве ли ка по бе да овог ма на сти ра. Ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног 
је је дан од по след њих до ка за да су чу да мо гу ћа и да свет мо же да 
се од бра ни од на је зде тех но ло ги је. 

Све ти Са ва и да нас др жи по ве за ност са Све том зе мљом и он 
је пра ви ду хов ни вла дар ви дљи ве и не ви дљи ве срп ске зе мље ко ја 
се про те же од Је ру са ли ма до Мо скве. По вла че ћи ни ти и све зу ју ћи 
их у сво јим ти пи ци ма и Но мо ка но ну при бли жио је не бо и зе мљу, 
на род и ве ру, ви дљи во и не ви дљи во. Док је на ис то ку ва се љен ски 
им пе ра тор био над мо ћан, а на За па ду пон ти фекс мак си мус имао 
пре моћ над вла да ри ма, Све ти Са ва је из гра дио рав но те жу цр кве 
и др жа ве као исти ни нај бли жи по ло жај у ствар но сти. У окви ру хри
шћан ског на сле ђа по ја ви ла се са мо свој на срп ска сим фо ни ја. Ство рен 
је про ду же так „све те зе мље” у срп ској сре ди ни. Са ва је осми слио 
пут ко јим је пра во сла вље са гла сио са ду хом срп ског на ро да. А тај 
дух је сло бо да. Ње го ва иде ја је би ла да је сва ки на род у не по сред
ном од но су пре ма Твор цу и да ни је нео п ход но по сре до ва ње на ме
сни ка у Ца ри гра ду и Ри му, јер над моћ се рас па да у не моћ, а јед ном 
по стиг ну та рав но те жа се не мо же из гу би ти. Њу не мо же да ра зо ри 
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ни ва си левс ни пон ти фекс, ма ка ко на сто ја ли да овла да ју исто ри
јом. Рав но те жа је увек над и сто риј ска. Све ти Са ва је за то ду хов ни 
вла дар не са мо он да већ и са да јер са ма ми сао о ње му уно си по ре дак 
у за мр ше ну и за не се ну мах ни тост исто ри је. Дав но ви ше не ма ва
си лев са, не ће би ти ни пон ти фек са, а да Са ва не спа ја ду хов ни и 
све тов ни вид срп ске др жа ве и она би у исто риј ским вр тло гу не
ста ла. Ње му је би ло ја сно да се при род но ста ње сло бо де од но сно 
сло бо да као при род но ста ње мо ра од бра ни ти. Бли зак иде ји ко ју 
је мно го ка сни је из нео Џон Лок, да су љу ди по при ро ди до бри, у 
Но мо ка но ну он ка же: 

Јер, при ро да је све учи ни ла сло бод ним, а за ми сао о ра то ва њи
ма је до не ла ро бо ва ње, по што рат ни за кон на ла же да по бе ђе ни у 
ра ту ро бу ју они ма ко ји су их по бе ди ли и осво ји ли. Ро бо ви или се 
ра ђа ју или по ста ју. [...] Код ро бо ва не ма по де ле да је не ко ви ше или 
ма ње роб, јер је ро бо ва ње не де љи во.14 

Вре ме не до но си осло бо ђе ње, ка ко обе ћа ва ју иде о ло зи, већ 
са мо про ме ну фор ме роп ства. Не де љи вост роп ства на ста је из за
бу не да се кроз исто ри ју на пре ду је у сло бо ди. У оп штем ме те жу 
бу нов не све сти са свим са вре ме но Све ти Са ва ука зу је да „је ре ти ци 
има ју ла жну част, там ни су у све тло сти и не на у че ни у исти ни, јер 
го во ре да је слат ко гор ко и гор ко слат ко”.15 Та кав иден ти тет исти
не и ла жи је и да нас моћ но оруж је оних ко ји би да вла да ју све том 
јер су из гу би ли власт над со бом. Оту да ни је све то са вље ста ро са мо 
осам ве ко ва. Та ко је на по вр ши ни вре ме на, али да би се ја ви ло мо
ра ло је од у век по сто ја ти у се ћа њу и у све ту иде ја. Осам ве ко ва је 
исто ри ја, а хар мо ни ја је веч на. Та кво све то са вље се мо же об ја ви
ти они ма ко ји има ју очи да ви де, јер ве ли чи на чо ве ка је у од но су 
пре ма све ту иде ја. Не од ре ђу је број ност на ро да ње го ву ве ли чи ну, 
као што ни упор но уда ра ње по кла ви ру не ће про из ве сти му зи ку 
ни ти ће при ти ска ње та ста ту ре ство ри ти књи жев ност. Број ност 
ли шћа не зна чи ни шта, већ са мо не бе ска ме ха ни ка сме не го ди шњих 
до ба у ко ји ма ра сте не пре глед но мно штво и по том не ста је као да 
га ни кад ни је ни би ло. Али ка да је ко рен ту, а он је на не бу, у од но
су Зе мље и Сун ца, ста бла и ли шћа ће увек би ти. Све то са вље из
ви ре из ду бо ког вре ла вре ме на и у то ме је ње го ва веч ност. А у тој 
веч но сти је и наш мир.

14 На ве де но пре ма: „Но мо ка нон – За ко но пра ви ло – Крм чи ја од 1220. го
ди не”, Ка та ри на Ра шић Ми хај ло вић, Раст ко Не ма њић – Све ти Са ва, „К. Ра шић 
Ми хај ло вић”, Бе о град 2004, 46.

15 Те о до си је, нав. де ло, 209.
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За то се и да нас мо же сре сти Све ти Са ва у Све тој зе мљи. Када 
сам ушао у го сто прим ни цу ма на сти ра Све та Ка та ри на у Си нај ској 
пу сти њи, ви део сам пре ко це лог зи да фре ску Авра мо во го сто љу бље. 
У ње ном до њем ле вом углу на грч ком је зи ку фре ско пи сац је за пи сао: 
„Го спод њи дар кроз ру ке че да Све тог Са ве. Ле та го спод њег 2010. 
за вре ме ар хи е пи ско па си нај ског Да мја на.” Све ти Са ва и да нас у 
пу сти њи из ви ре из ду би не се ћа ња ства ра лач ког ду ха. Он је жив у 
Све тој зе мљи. То се по твр ди ло и не ко ли ко да на ка сни је на при је му 
код је ру са лим ског па три јар ха Те о фи ла III. Док смо че ка ли да нас 
по зо ву, слу чај но сам срео Вен ја ми на, бе ло ру ског епи ско па бо ри сов
ског и ма ри но гор ског (Бо ри сов ский и Марьино гор ский). Мо на ху 
Ми тро фа ну Хи лан дар цу и ме ни с осме хом је ре као да ће за не коли
ко да на у Мин ску, 27. ја ну а ра 2020, би ти осве ће на цр ква по све ће на 
Све том Са ви. Тај глас би ла је су ви ше ве ли ка слу чај ност да не би 
би ла епи фа ни ја. Све ти Са ва се ја вља они ма ко ји га тра же. Цр ква 
Све тог Са ве у Мин ску ни че у тре нут ку ка да по ве за ност тре ба да 
бу де од го вор на раз дор, ка да у кри зи тре ба по бе ди ти се бе и исто рију.

Ни је би ло мо гу ће у том и овом тре нут ку не се ти ти се да је 
Све ти Са ва и за штит ник Кре мља јер је у Ар хан гел ском са бо ру на 
се ве ро и сточ ној стра ни, тик уз ве ли ког кне за Вла ди ми ра, жи во
пи сан у пу но ћи сво је бо жан ске по све ће но сти с оцем Си ме о ном уз 
нат пис срп ски чу до твор ци. Он је је ди ни све ти лик ко ји је на сли кан 
два пу та у овом ру ском пре сто ном хра му, у ко ме су се ру ски вла
да ри и са хра њи ва ли и мо ли ли пре сва ке ве ли ке од лу ке и од суд не 
бит ке. Жи во пи сан је два пу та јер је два пу та ро ђен и јер је Иван 
Че твр ти, ру ски цар, у ње му ви део иде ал ко ме тре ба те жи ти као 
најве ћој си ли по бе де над при ви дом. Жи ти је Све тог Са ве Иван 
Че твр ти дао је да се пре пи ше осам де сет осам пу та. Он се ти ме 
учвр стио у ве ри и на ста вио на сво је прет ке јер је Са ви но За ко но-
пра ви ло још 1274. на Са бо ру у Вла ди ми ру, ка да је ру ској др жа ви 
би ло нај те же, про гла ше но за оп ште о ба ве зни збор ник цр кве них 
за ко на Ру ске цр кве, у ко јој и да нас ва жи као из вор цр кве ног пра ва.

Све та Ру си ја по чи ва ла је и по чи ва на Све тој Ср би ји без об зи ра 
на исто ри ју и све тов не од но се. А Све ти Са ва је срп ски мост Све те 
Зе мље и Све те Ру си је. Све ове три зе мље по чи ва ју на тран сцен ден
тал ној при ро ди сло бо де. Све ти Са ва је злат на нит ко ја спа ја одво
је но, из ми ру је су ко бље но, ускла ђу је не склад но. Он је myste ri um 
co ni un cti o nis, тај на пре тва ра ња два у јед но, мно штва у је дин ство. 
Та тај на и да нас де лу је за то што је и да ље тај на. Ми са мо мо же мо 
да је на зо ве мо све то са вљем, још увек не зна ју ћи до кра ја шта је по 
при ро ди и шта је пра ви про ми сао ње ног ја вља ња. 

Мо жда је да нас до вољ но да схва ти мо да је Све ти Са ва но се
ћи склоп пра во сла вља. Ово ве ли ко зда ње сло бо де ко је на зи ва мо 
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све то са вљем утвр ђе но је спи сом ко јим је Све ти Са ва су бли ми рао 
свој жи вот ни пут. На звао га је Но мо ка нон јер је то књи га ве ли ке 
по ве за но сти у ко јој је са брао сво је лич но, спи са тељ ско, мо на шко 
и вла да лач ко ис ку ство да би до вео до са гла сја оп штег не бе ску 
сло бо ду и зе маљ ску ну жност. На та квом на по ру по чи ва ју све ве ли
ке кул ту ре. Њи ме је, ка ко сâм ка же, скло нио облак ко је је за кла њао 
све тло. У по го во ру Но мо ка но на осе ћа се ње го ва ра дост због на
пи са ног: 

По ја ви ше се на све тлост сло вен ског је зи ка бо го на дах ну те 
књи ге ове, зва не Но мо ка нон, јер пре то га бе ху по мра че не обла ком 
му дро сти је лин ског је зи ка. Али са да за бли ста ше, за пра во про ту
ма че не би ше.16 

Све ти Са ва осе ћа да је на сло вен ском или сло ве сном је зи ку 
на пи са ни Но мо ка нон за пра во из ла зак из та ме на све тлост на ко јој 
бли ста у је зи ку ко ји сам у се би пред ста вља ње го во нај бо ље ту ма
че ње. Ово де ло пред ста вља ве ли ко осло бо ђе ње срп ског је зи ка, али 
и срп ске ми сли ко ја је обра зо ва ла ње гов склоп. Не уви ђа ју ћи то, 
мно ги мо дер ни ту ма чи су у овом де лу ви де ли са мо мар љи ви са ку
пљач ки или ре дак тор ски рад, по ку ша ва ју ћи да га по но во за ви ју 
у там ни облак по клон ства „је лин ској му дро сти”. 

Ни је ла ко чи та ти ви шу ма те ма ти ку Ка но на осун ча ва ња, али 
је још те же про чи та ти но е ти ку све тог Са ве јер се из над ње из над 
је лин ског на шао још је дан облак. Ка да сам Но мо ка нон узео у руке, 
ви део сам да ми чи та ње иде те шко јер је за Све тог Са ву по тре бан 
пре во ди лац. За чу дио сам се због то га, а ста ри Гр ци ка жу да је чу
ђе ње из вор фи ло зо фи је, и за пи тао ко јим то је зи ком за пра во го во
ри мо ако мо ра мо да пре во ди мо Све тог Са ву. Под ути ском да не што 
сма трам нај ве ћим де лом срп ске кул ту ре, а да не мо гу да га чи там, 
по гле дао сам раз ло ге за то. На шао сам да је про блем на стао у XIX 
ве ку, ка да је на зах тев по ли тич ке лин гви сти ке из срп ског је зи ка 
ели ми ни са но 19 (и сло ви ма де вет на ест) сло ва ко је је у свом пи са
њу ко ри стио Све ти Са ва. На рав но да без то ли ких сло ва ни је би ло 
мо гу ће чи та ти ње го ве из ре ше та не ре до ве. Мо жда је то био и циљ, 
јер је ег зе ку ци ја над тим сло ви ма би ла не ка вр ста не ле гал не при ме
не нај стра шни јег рим ског ка зне ног ин сти ту та dam na tio me mo ri ae, 
бри са ња из се ћа ња. Вра та све то сав ске сло бо де та ко су по ли тич ком 
лин гви сти ком при тво ре на и Ср би су по ста ли не моћ ни да про чи
та ју оно што је Све ти Са ва го во рио. Ни ко ко је то при хва тао здра во 

16 За ко но пра ви ло Све то га Са ве на срп ско сло вен ском и срп ском је зи ку 1, 
прир. и прев. Ми о драг М. Пе тро вић, Епар хи ја жич ка – Ма на стир Жи ча, Кра ље во 
2004, XXXV.
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за го то во ни је раз ми шљао да ће стуб Но мо ка но на, ко ји је др жао 
зе мље и све то ве, та ко би ти по ме рен из ле жи шта где је но сио сву 
те жи ну исто риј ског жи во та. Као што су бо жан ске фре ске Сту де
ни це у исто мо дер но вре ме оби ја ли че ки ћем да би пре ко њих на
не ли слој но вих ома ла них ли ко ва, та ко су и ре фор ма то ри че ки ћем 
раз би ја ли пи смо да би тај но пи сну ду би ну из бри са них сло ва за ме
ни ли ок тро и са ним ску пом услу жно из ми шље них и из оп ште них 
зна ко ва. Био је то чин са мо во ље као и да хиј ска се ча кне зо ва. 

Сло ва ко ја су у XIX ве ку из бри са на из број ног ста ња би ла су 
оп ту же на да ни су прак тич на, као што ни сту де нич ке фре ске ко је 
је ду хов но осли као Све ти Са ва ни су би ле до вољ но мо дер не, што је 
био до во љан раз лог да не ста ну као да ни ка да ни су по сто ја ле. Ова кав 
на чин раз ми шља ња ка рак те ри сти чан је за ан гло сак сон ске фи ло
зо фи је ути ли та ри зма и праг ма ти зма, ко је су са истом ци нич ном 
ар гу мен та ци јом ели ми ни са ле с ли ца зе мље уро ђе ни ке и ине древ
не кул ту ре. Фи ло зоф ска шко ла ути ли та ри зма за сни ва се на иде ји 
да су људ ска би ћа ра ци о нал на, се бич на ство ре ња, ко ја те же што 
ве ћој ко ри сти. Праг ма ти зам слич но сма тра да иде је има ју вред ност 
са мо спрам ко ри сти. Исти ни та је она иде ја ко ја је ко ри сна.

Ме ђу тим, ути ли та ри зам и праг ма ти зам да ли су ве о ма ло ше 
ре зул та те у лин гви сти ци. Из њи хо ве пер спек ти ве из гле да ло је да 
је зик тре ба са мо на чи ни ти лак шим за упо тре бу као згод но сред ство 
спо ра зу ме ва ња. То је исто као кад би смо из Ка но на осун ча ва ња од
ба ци ли фор му ле и про ра чу не ви ше ма те ма ти ке јер су те шке за разу
ме ва ње на у ци и на уч ни ци ма ко ји су са зна ње све ли на мо де ло ва ње 
и ра чу нар ске си му ла ци је. Али ка да је зик упро шћа ва њем по ста не 
сред ство, ни чо век не мо же да из бег не да и сам то не по ста не. Је зик 
је чу вар жи во та, ра дост сло бо де, и ка да се под би ло ко јим из го во ром 
сло ва као ње го ви ста нов ни ци оп ту же и осу де, ла ко је схва тљи во да 
ће се то убр зо зби ва ти и с љу ди ма ко ји тим је зи ком го во ре и пи шу. 
И до го ди ло се, на рав но, у та ла си ма оп ште рат не ин ва зи је смр ти, 
ко ји су ко нач но ре ше ње за сло ва пре тва ра ли у ко нач но ре ше ње за 
љу де. Је зик и на род су исто, ако на род не го во ри је зи ком свог име
на, он не ста је. Ка да је зик пад не у по нор по ли тич ких иде о ло ги ја, то 
се исто де си и на ро ду. На ро ду и не ма шта дру го да се до го ди осим 
оно га што се зби ва с је зи ком. Ако је не ко за слу жио да уђе у пан
те он све ти те ља, он да су то упра во тих 19 (де вет на ест) сло ва му
че ни ка ко ја су пр ва па ла и по сле ко јих је остао не пре мо шће ни јаз 
од су ства це ло ви тог из да ња Но мо ка но на, а ка да би смо га има ли 
не би смо мо гли да га про чи та мо не по шта па ју ћи се пре во дом.

За бо рав је по чео да се ши ри јер је је зик без Све тог Са ве то нуо 
до пу ког ору ђа, те шко се оти ма ју ћи пре вла сти при ви да. Сма њи ла се 
моћ про ни ца ња та ко да су отво ре на вра та све то са вља за ме ње на 
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ва ра вим уто пиј ским про јек ци ја ма. Они ко ји су одав но сти гли на 
циљ при мо ра ни су да кре ну на пут. Ис по ста ви ло се да је то не што 
нај го ре што је мо гло да се де си јер је тих 19 (де вет на ест) му че них 
сло ва има ло апо тро пеј ску уло гу чу ва ра по ве за но сти с дру гим 
све том, што иде о ло зи ма праг ма ти зма и ути ли та ри зма ни је ја сно 
ни ти бит но. Исти на је да је зик по сво јој при ро ди те жи па ду, од 
пле ме ни тих на ста ју пра кр ти, па ли је зи ци, та ко да да нас мно ги 
древ ни је зи ци и не мо гу да се про чи та ју. Упо ре до с тим до кра ја 
ве ка ће под при ти ском ути ли та ри зма оте ло вље ног у тех но ло ги ји 
за у век не ста ти 90% свих по сто је ћих је зи ка. То је при ро да ства ри, 
ен тро пи ја је не ми нов на. Али се у то ме тре ба др жа ти на че ла по
сто ја но сти и нај ма ње про ме не, као што то ра ди и при ро да са ма. 
Су прот но то ме, иде о ло зи по ли тич ке лин гви сти ке су са сво јим 
ути ли та ри змом и бр зи ном чист ке до ве ли је зик на руб по но ра, где 
се гу би по ве за ност са све том иде ја у име сла ве про ла зно сти и 
пра зни не. 

На ма оста је са мо да се за пи та мо ко је пре не го што су ре фор
ма то ри на сво ју ру ку пре у зе ли уло гу чу ва ра је зи ка, ко је срп ски 
је зик чу вао за вре ме ду га три и по ве ка тур ског зло ста вља ња? Упра
во она не у ти ли тар на и не праг ма тич на сло ва ко ја су по ли тич ки 
лин гви сти осу ди ли без при зи ва. Она сло ва ко ја се на ла зе и ко ја 
чи не по тку пи са ња Све тог Са ве. Она су отва ра ла пут ка све тло сти 
иде ја и спре ча ва ла да се у по мра че ним вре ме ни ма дух не на ђе без
на де жно за ро бљен у ма те ри јал но сти про ла зног све та. У њи ма је 
био тај но пис све то сав ског ко да. Не ви дљи ва хар мо ни ја је ја ча од 
ви дљи ве, ка же Хе ра клит, и по при ро ди ства ри кôд ни је не по сред но 
ви дљив, ни је отво рен, већ се мо ра од го нет ну ти. Не зна ње је на ве ло 
на стран пу ти цу да се зна че ње пи сма тра жи на по вр ши ни, не уви
ђа ју ћи ду би ну из ко је оно из ви ре, као и да је наш пра ви је зик све
то сав ски ко ји је дат у је дин ству ми сли, ре чи и де ла. 

Од ба ци ти те зна ке не му штим ре фор ма ма је као кад би се 
не ка сло ва из ба ци ла из азбу ка ге нет ског ко да, оне че тво ро слов не 
(аде нин, ти мин, ци то зин, гу на нин) ко ја гра ди ДНА и РНА, или оне 
од два де сет сло ва ами но ки се ли на ко је гра де про те и не. При то ме 
тре ба има ти у ви ду да ове азбу ке ва же за цео жи ви свет, да је од 
њих са зда но све жи во од бак те ри је до чо ве ка и да у вре ме ну, у би ло 
ка квој про ме ни, њи хов код оста је исти. Код ни је ево лу и рао у про
те клим ео ни ма и свим жи вим би ћи ма прак тич но је исти. Ако би смо 
не ка сло ва из ба ци ли да би смо ре ду ко ва ли сло же ност и сма њи ли 
број мо гу ћих ре ком би на ци ја и та ко жи вот лак ше све ли на ути ли
тар на на че ла, то би во ди ло не из ле чи вој ау то и му ној бо ле сти. 

Та ко је и Но мо ка нон ка нон ски код срп ске кул ту ре без об зи ра 
на оно што се до га ђа ло и до га ђа у исто ри ји. Од ка нон ског ре да се 
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мо же од сту пи ти са мо по це ну ра за ра ња ау то и му ног си сте ма кул
ту ре. И пи смо за то не тре ба на пре чац на сил но ме ња ти јер то во ди 
ум ној не мо ћи и из оп шта ва њу из све та. Жи вот је де тер ми ни сан 
нај бо љом мо гу ћом сим фо ни јом или си ме три јом, сра зме ром не бе
ског и зе маљ ског, о че му Све ти Са ва го во ри у Но мо ка но ну. А то 
и је сте пра ви те мељ пи сма. За то је наш пут да по но во поч не мо да 
сри че мо је зик и сло ва Све тог Са ве и да ре фор ма тор ски не зло ми
сли мо да се ге нет ски код кул ту ре мо же уса вр ши ти и про ме ни ти 
та ко да ма ни пу ла ци јом на ста ну хи ме рич на би ћа ко ја ће над жи
ве ти сво је ства ра о це. Јед но став ни је ре че но, мо же се ме ња ти исто
ри ја али не и чо век, јер је он дат сво јом иде јом ко ју ма те ри јал ност 
на ста ја ња и не ста ја ња не мо же да из ме ни. Ми у спи си ма Све тог 
Са ве тре ба да све ћом и свим све ти ли ма тра жи мо свој кôд. То на
рав но не зна чи да тре ба да се вра ти мо Све том Са ви, на про тив, ми 
тре ба да по ђе мо од ње га. 

Упра во за то што су при вид но не ко ри сна и не прак тич на, ова 
ре фор мом пре зре на сло ва омо гу ћа ва ју тек сту да ди ше и да се оти ма 
сво ђе њу зна че ња, опа жа ња и за кљу чи ва ња на се бич но Ја ко је го вори 
али не са оп шта ва. Она су отво ре на све то сав ска вра та слич на зна
ку ви сар га (:) у сан скр ту, ко ји омо гу ћа ва узи ма ње да ха и сам текст 
пре тва ра у ду бо ко ди са ње, из ме ну енер ги ја два све та, исто она ко 
ка ко ди шу све жи ве и ре кло би се не жи ве ства ри. Не чуј на сло ва 
су чу ва ла по ве за ност је зи ка да би мо гло да се осе ти ње го во кру
же ње, оп ток, кр во ток жи во та. 

Ти знаш да је зик из ра жа ва све, по кре ће се кру жно, ста вља све 
у кру же ње и дво стру ке је на ра ви: исти нит и ла жан. Оно што је у 
ње му исти ни то угла ђе но је и бо жан ско и пре би ва го ре с бо го ви ма, а 
оно што је ла жно до ле је с ве ћи ном љу ди, а то је гру бо и као ја ре ће.17

Је зик без та на них сло ва скри ве не му дро сти не сум њи во је груб 
и ка ко би Пла тон ре као ја ре ћи, по до бан пре све га за над ви ки ва ње 
на пи ја ци и умно жа ва ње идо ла тр га. А она су за пра во ћу та ње пред 
тај ном ства ра ња, нај ви ши сте пен до ко га до ла зи ек ста за пи сма. 
Док се са тих де вет на ест сло ва је зик уз ди же го ре, где га упу ћу је 
Све ти Са ва, без њих је ла жан, оте жао и под ло жан ра зно род ном 
ква ре њу. Без њих те шко мо же мо да осе ти мо ка ко је зик кру жи и 
по бу ђу је кру же ње, већ са мо ка ко по ста је па си ван, не мо ћан да ми
сао и де ло по ве же у је дин ство. За то је све то сав ски је зик ис ки дан 
ре фор мом да те ле сно спа ље ни Све ти Са ва не би вас кр са вао у духу 
и кру жио као бо жан ска исти на. Је зик по сво јој би ти ми сли Бо га у 

17 Пла тон, Кра тил, 498 ц.
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се би, „а онај ко ни је раз ми шљао о Бо гу, о људ ском ду ху и о нај ви
шем до бру мо же по ста ти кра сан црв у зе мљи, но до бар син до мо
ви не и до бар при пад ник др жа ве ни ка да не ће би ти”.18

Ка да се та ко скло не обла ци праг ма ти зма и ути ли та ри зма, 
он да оста је чи ста ми сао ко ја ми сли се бе. Оста је све то са вље као 
ис ку ство азбу ке и кôда жи во та и ка нон сам по се би. Вре ме с тим 
не ма ни шта. Оно је тран сцен дент но по свој при ро ди, а у исто ри ји 
се ви ди са мо ње гов оти сак и за то не ма ре ше ња у вре ме ну. Вре ме 
но си про ме ну, али оно се не ће про ме ни ти јер увек сто ји у се би но
се ћи про ме ну као свој ток ко ји ни шта не ме ња. Има оних ко ји ве
ру ју да вре ме до но си но во, али ка ко Пла тон ве ли у Кра ти лу, но вост 
би ћа је у њи хо вом на ста ја њу. По сто је иде о ло ги је вре ме на ко је 
сма тра ју да ће ток вре ме на не што до не ти ка да се убе ре ја бу ка бу
дућ но сти. Али ту ја бу ку ни ко до да нас ни је убрао јер се ни јед на 
бу дућ ност ни је оства ри ла. Да мо же, вре ме би про ме ни ло се бе, 
иза шло из ван се бе у ек ста зи оства ре не бу дућ но сти, али то ни је 
мо гу ће јер ње го ву при ро ду про ме не ни је мо гу ће сме ни ти. Вре ме 
је уз сву си лу ко ју има са мо вла дар роп ских при ро да. Ипак, оно 
мо ра да се по ко ри Ка но ну. Са вла да ва ју ћи вре ме Ка но ном, Све ти 
Са ва је ус по ста вио узор срп ске кул ту ре. Без узо ра, иде ал не сли ке, 
ни шта и не мо же да по сто ји и тра је јер се под удар цем при род них 
и ду хов них си ла бр зо и на сва ки на чин раз гра ђу је. По сто је на рав
но и узо ри зла, њи ма смо окру же ни, али они гри зу и раз је да ју 
са ми се бе да би се иза ма ске, јер зло не мо же да бу де ни шта осим 
ма ске, по ја ви ла го ла и јад на ба нал ност жи во та све де ног на кла ња
ње идо ли ма. И Све ти Са ва су о чио се са злом то ком жи во та, а и у 
ве ко ви ма по сле. И он стре пи од зла и раз бој ни ка. За то и ка же: 

Овај наш све ти ма на стир, као што зна те, опу сте ло бе ше ово 
ме сто од без бо жних раз бој ни ка. Го ди не 6708 (1200) ме се ца фе бру
а ра, 13. дан, у веч но пре ђе бла жен ство отац наш Си ме он, за ве том 
оста вив ши ма на стир овај на ме ни. Ве ли ку бо ја зан и ту гу при мих, 
пр во због пу сто ши, а дру го из стра ха од без бо жних раз бој ни ка.19 

Mожемо до бро да осе ти мо ко ли ко су бо ја зан, ту га и страх Све
тог Са ве са вре ме ни, зна ју ћи о ка квим без бо жним раз бој ни ци ма 
је реч. Као да их ни ка да ни је би ло ви ше не го да нас. Он је об но вио, 
по ди гао за пу сте ли ма на стир и са свим је све стан да ће се по ја ви ти 
по ква ре ни и лу ка ви љу ди ко ји ће ве ру, пат њу и жр тву не и ма ра, 

18 Ge or ge Ber ke ley, Phi lo sop hi cal Works; In clu ding the Works on Vi sion, Dent, 
Lon don 1975, 115. 

19 Све ти Са ва, Хи лан дар ски ти пик, 48.
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во ђе ни сво јим ути ли та ри змом, Све ти Са ва јед но став но ка же ко
ри шћу, по ку ша ти да оро бе оти ма ју ћи пло до ве пле ме ни тих на по ра. 

Јер мно гим зно јем и тру дом об но ви се ово опу сте ло ме сто и 
свр ши се, и би за по ве ђе но од оних ко ји су га по ста ви ли, да бу де 
сло бод но; ако се пак зго ди да злом и лу ка вом во љом пад не под 
власт по ква ре них и лу ка вих љу ди, ко ји не гле да ју ни на шта дру го 
не го на по губ ну ко рист, јад но јад ник учи ни ће! И не са мо ово, не го 
и кр сто ве бла же них ца ре ва, ко ји они сво јом бо го љу би вом во љом 
на пи са ше у хри со ву ље, да ју ћи сло бо ду ма на сти ру.20 

За то Све ти Са ва за кљу чу је на је ди ни мо гу ћи на чин: „Три пут 
је он ја дан и три пут про клет, ма ко био, ко по га зи сло бо ду и ни шта 
не по ми сли.”21 Они во ђе ни ко ри шћу ствар но ни шта не ми сле, они 
сле по га зе и гра бе. И за то су про кле ти јер га зи ти сло бо ду зна чи 
уз ди за ти ни шта ви ло. Ути ли та ри зам се мо же ши ри ти тек ка да се 
зга зи сло бо да. Раз бој ни ци пр во уда ра ју на сло бо ду и њу пр во тре ба 
бра ни ти од њих. За то су срп ски мо на си на осно ву уго во ра Је ру са
лим ске па три јар ши је и Срп ске цр кве o бо рав ку срп ских мо на ха 
у Ла ври Све тог Са ве Осве ће ног пр во осло бо ди ли ма на стир од 
раз бој ни ка. Са зи да ли су ве ли ку ку лу, на ко јој и да нас де жу ра ју 
бра ни о ци, и у њој па ра клис, ма лу цр кву, по све ће ну Све том Си
ме о ну, а по том и упра вља ли Ла вром Све тог Са ве Осве ће ног сто 
три де сет го ди на то ком це лог XVI и пр вих де це ни ја XVII ве ка.

И пред на ма је, као и пред њи ма, бор ба са раз бој ни ци ма. Све
ти Са ва нам је оста вио ја сна упут ства за бор бу. „А са мо на јед но 
па зи ти: по вр ли ни жи ве ти и ни шта дру го; ако је мо гу ће – ди са ти 
спа со но сном реч ју, и свим што је на са зи да ње ду ше и на ко рист. Уз 
ово из го ни ти од вас из вор свих за ла, то јест љу бав пре ма нов цу...”22 
Тој по ви ше ној буд но сти он до да је и ори јен та ци ју: „Ни на де сно, 
ни на ле во, не го по си ли, ко ли ко ко има сна ге, цар ским пу тем те
ци те, се тив ши се што је сте... Тру до ве пло до ва сво јих је шћеш. Бла
жен си, до бро ће ти би ти!”23 Бор ба са раз бој ни ци ма ни је ту ма ра ње 
ле во и де сно, већ пре све га рав но те жа ко ја по чи ва на се ћа њу у ко ме 
се је ди но ја вља оно што је сте. Је ди но у се ћа њу лич ност мо же да 
ви ди се бе, она не га зи сло бо ду, већ у њој тра жи свој „уски и те сни 
пут”. А с дру ге стра не је ди но сло бо да во ди до се ћа ња. Ро бо ви не
ма ју пра во на се ћа ње. Њи ма је да та са мо ја бу ка бу дућ но сти да из
дах ну у пу сти њи вре ме на. Све ти Са ва ка же – се ти те се оно га што 

20 Исто, 62.
21 Исто.
22 Исто, 84.
23 Исто, 47.
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је сте. Јер то је оно што је увек јед на ко се би и не мо же од сту пи ти 
к оном што ни је. Не мо же се ус по ста ви ти ни шта иде ал ни је од 
иде а ла. То је из вор си ле.

За то је Све ти Са ва жив и да нас, мо же да угро зи пре власт при
ви да јер је иде ал рав но ду шан пре ма то ку вре ме на. Иде ал Све тог 
Са ве је за јед нич ки име ни тељ сло бо де у свим оку па ци ја ма, тур ске 
ко ја га је оте ла ис под кри ла бе лог ан ђе ла и спа ли ла, ко му ни стич
ке ко ја је за бра ни ла ње го ву про сла ву или нео ли бе рал не ко ја се 
тру ди да га иро нич но за то чи у про шлост. Али Све ти Са ва, по но
ви мо опет и увек, ни је про шлост већ се ћа ње. А се ћа ње об у хва та 
све три ка те го ри је вре ме на, а пре све га са да шњост.

Све ти Са ва је иде ал ни вид срп ске кул ту ре. Он је знао да се 
ни шта не мо же до го ди ти у по јав ном све ту а да се већ ни је зби ло 
у све ту иде ја. Срп ска др жа ва у мрач ним вре њи ма исто ри је ни је 
не ста ла ис под ви до кру га јер је Све ти Са ва по ста вио њен те мељ с 
дру ге стра не ствар но сти, ко ју исто ри ја, ма ка ко се упи ња ла и 
пре ти ла, ни ка да не мо же да до сег не. У то ме је зна чај све то са вља 
у тре ну ка да се све или свет сво ди на сво ју сли ку. Вла да ју ћа по
вр шност не до пу шта да се угра би по глед у ду би ну жи во та ко ји се 
на ла зи и с ове и с оне стра не. У по ку ша ју да осво ји и пот чи ни 
оно стра ност исто ри ја до ла зи са мо до не у спе ха са мо ра за ра ња. То 
је пр во зна че ње иде а ли те та Све тог Са ве ко ји је ус по ста вио сво јим 
бе за зле ним при мор ди јал ним чи ном из ла ска из пу сти ње исто ри је 
у чи сту сло бо ду.

Отво ре на вра та сло бо де за пра во су је ди ни из лаз срп ског на
ро да. „Ана Ком ни на [која је за ми ну ла не по сред но пре ро ђе ња Ра
ста Немањића] оправ да ва ла је [у де лу Алексијада] свог оца [цара 
Алек си ја I] да је са мо због за ве ра про тив ње га бла го по сту пао про
тив Ср ба, јер су ње го ви про тив ни ци баш он да кре та ли за ве ре ка да 
се он спре мао да са тре не сно сне срп ске уста ни ке.”24 Сте фан Не ма
ња, „не сно сни срп ски уста ник”, по сле по ра за на Мо ра ви на по во цу 
је до ве ден у Кон стан ти но пољ и тек је Све ти Са ва ус пео да по ста ви 
те мељ рав но те же с Дру гим Ри мом и из ба ви сво ју зе мљу од ви дљи
вог и не ви дљи вог ула ра. Срп ски на род је од нај ра ни јих вре ме на 
до да нас био смет ња то ку исто ри је. Дра го љуб Јо ва но вић, по след
њи пре жи ве ли стре ља ња у Кра гу јев цу 1941, све до чи да се пре 
ег зе ку ци је по стро је ни ма обра тио фолк сдој чер ре чи ма: „Ви, ко ји 
оме та те ве ли ке ци ље ве Тре ћег рај ха...”25 Ве ли ки ци ље ви исто ри је, 

24 Ни ко ла Ра дој чић, „Ве сти Ане Ком ни не о Ср би ма”, Гла сник Скоп ског 
на уч ног дру штва (Bul le tin de la So ciété sci en ti fi que de Sko plje), књ. 3, Скоп ско 
на уч но дру штво, Ско пље 1927, 13–24.

25 П. О., „Пре ми нуо по след њи пре жи ве ли стре ља ња у Шу ма ри ца ма”, По-
ли ти ка, 22. 10. 2018. 
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од чи јег оства ре ња од дав ни на до да нас ни смо ви де ли ни шта, за 
срп ски на род увек су би ли оп ту жни ца. По де лом Рим ског цар ства 
и по том ве ли ким хри шћан ским рас ко лом он је прак тич но осу ђен 
на смрт, јер се гра ни ца за би ла у ње го во ср це. По де ла је тре ба ло 
да бу де час ана то ми је на ко ме ће уче ни и моћ ни док то ри се ци ра
ти мр тво те ло об ја шња ва ју ћи ци ље ве исто ри је. Та осу да је свим 
ка сни јим по де ла ма ожи вља ва на и осна жи ва на. Раз лог за што она 
ни је и из вр ше на је сте пре све га Све ти Са ва, јер се све то са вље 
по ка за ло от пор ним на све ра зор не исто риј ске си ле. И за то да нас 
мо же мо да се пи та мо где је са да Ви зан ти ја, где је Осман ска, где 
је Ау стро у гар ска им пе ри ја, где је Гер ман ски рајх, где је со вјет ска 
и ју го сло вен ска им пе ри ја, и где је са да нео ли бе рал на им пе ри ја пред 
Ис то ком ко ји се бу ди? Ко ли ки је то спи сак исто ри ја на ре ђа ла? А 
Ср би ја не пре кид но осу ђе на на смрт још увек је ту. Она то мо же 
за хва ли ти ско ро ис кљу чи во иде а лу све то са вља кроз ко ји се по
ве зу ју све то ви. Ср би ја за то ни је зе мља, Ср би ја је иде ја. У тој пре
зре ној зе мљи ко ју зи да ри од ба ци ше пре сто ли су хра мо ви јер она 
ка нон ски уми ре и вас кр са ва као са ма при ро да. 

Уоп ште узев, са ру го бом исто ри је ко ја из вр ша ва над чо ве ком 
смрт ну ка зну про ла зно сти, мно го те жу од са ме смр ти, мо же се 
из бо ри ти са мо по бе дом у сфе ри иде а ла. И над Пла то ном, ко ји 
до но си пр ву свест о све ту иде ја, из вр ше на је смрт на ка зна, као и над 
Со кра том, јер се не пре кид но по на вља ло да ква ри европ ску ми сао. 
Увре жи ло се да се иде а ли зам по сма тра као не га ци ја ствар но сти 
и да се не што по ри че твр ђе њем да је то са мо иде а ли зам. Оп ште 
ме сто и на пи ја ци и на ка те дра ма, нај ви ши до мет „му дро сти” је сте 
да је је ди на ствар ност ма те ри ја ли зам, иа ко је знат но ка сни је кон
стру и сан као опре ка иде а ли зму. Ни је ла ко оте ти се тој кон струк
ци ји јер у VI ве ку Ју сти ни јан за тва ра „не сно сну” хи ља ду го ди шњу 
Пла то но ву Ака де ми ју, не схва та ју ћи да Ака де ми ја ни је смет ња 
већ по др шка.

По сле то га европ ска кул ту ра, уз рет ке гла со ве про тив, уру
ши ла се у раз ли чи тим об ли ци ма у отво ре ни или ма ње или ви ше 
ве што пре ру ше ни ма те ри ја ли зам. За то је Пла тон та ко си сте мат ски 
по ри цан кроз це лу европ ску исто ри ју, ко ја не тр пи са зна ње да је 
са мо од раз све та иде ја ко јим се не мо же вла да ти. Ма те ри ја је па сив
на и они ко ји по ве ру ју у њу по ста ју исто та ко под ло жни јер, ка ко 
уви ђа ју и Њутн и Бо шко вић, она по сво јој при ро ди не мо же би ти 
но си лац си ле. Је ди ни деј ству ју ћи об лик си ле су иде је. Пла то на 
ко ји је до нео то са зна ње су по чев од Ари сто те ла с јед на ким жа ром 
од ба ци ва ли и сред њо ве ков ни схо ла сти ци, ин кви зи то ри Бе лар мин и 
Са во на ро ла, у на у ци Френ сис Бе кон у име им пе ри јал ног ем пи ри зма 
и сла ве ме то да ин дук ци је, Де карт у име рђа вог ду а ли зма ми сле ће 
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и про те жне суп стан ци је, фран цу ски ен ци кло пе ди сти у име ра цио
на ли зма, Маркс и Ле њин у име чи стог ма те ри ја ли зма, Хај де гер у 
име пре со крат ске не ви но сти, По пер у име отво ре ног дру штва и 
та ко у не до глед, да би се и та ко по твр ди ла ми сао Ал фре да Вај тхе да 
да је европ ска ми сао са мо низ фу сно та на Пла то на. 

Иде а ли зам је у исто ри ји иза шао на лош глас јер по сво јој при
ро ди не да је исто ри ји да све др жи у ру ци. Европ ска исто ри ја је 
низ не пре кид них на па да на свет иде ја, по ку шај да се он сврг не и 
ко ло ни зу је у ре ал но сти ма те ри јал ног по се до ва ња. На рав но без у
спе шно, али са по то ци ма кр ви ко ји се и да нас ули ва ју у мо ра и 
оке а не. За то краљ Ми лу тин у Бо го ро ди ци Ље ви шкој да је да се 
на сли ка Пла тон, што је та да зна чи ло „не сно сни срп ски уста нак”. 
Пла тон је за бо ра вљен (dam na tio me mo ri ae) у Дру гом Ри му, ко ји и 
не са ња о то ме да га жи во пи ше у не ком од сво јих хра мо ва, да би се 
тек у зо ру кр ста шких ра то ва по сле по ла ми ле ни ју ма усу дио да га 
сти дљи во вра ти у обра зо ва ње, а тек пре са мог па да да га осли ка 
у по не ком хра му. Али би ло је ка сно јер се зна ње од ли ло на За пад. 

Дру ги Рим је из гу био рат у све ту иде ја. Ка ко је не ко ре као, 
рат се мо ра до би ти пре не го што поч не. А на по чет ку тре ба да 
бу де схва ћен Пла то нов увид да је свет ве ли ко огле да ло, да је по
јав ни свет на ста ја ња и не ста ја ња са мо вар љи ва сли ка све та иде ја. 
Би ла је то про све тље на ми сао ко ја је по ка зи ва ла са вр шен ство при
ро де ства ри. Мо же мо да је за ми сли мо као ме сец ко ји се огле да у 
во ди. Ме сец се не ће на ква си ти, во да се не ће ус та ла са ти. Ако то 
схва ти мо и при хва ти мо, он да са свим дру га чи је ми сли мо и са свим 
раз ли чи то де лу је мо. За то то ли ка му ка Мар си ли ја Фи чи на да пр ви 
пре ве де це лог Пла то на и за то уни со но оспо ра ва ње и ома ло ва жа
ва ње и јед ног и дру гог. 

За што је све ово ва жно за на ше раз у ме ва ње Све тог Са ве? Раз лог 
је јед но ста ван – Све ти Са ва та ко ђе ви ди чо ве ка пред огле да лом. 
То је основ ни по ло жај чо ве ка у све ту. Де ло ва ње је од ре ђе но сте пе
ном схва та ња ре флек си је. 

Кад је Пе тар Цу кић, бив ши гра до на чел ник бе о град ски...,

на во ди Жи во мир Си мо вић у тек сту „Пр ва огле да ла у Ср би ји”, 

...пре ме штен за ста ре ши ну у Ка ра но вац, до го дио се овај слу чај. 
Кад се пре се лио, јед ном по сле руч ка ка же сво ме мом ку Сје ни ча ни ну 
да му из спо ред не са ра ча не (со би це), где су све још ства ри раз ба
ца не би ле, до тр пе за ри је до не се ду ва на из му ше ме. Мо мак на рав но, 
на о ру жан од пе те до зу ба, уђе у ту са ра ча ну, и тек што је ушао чу 
се из ње пу цањ, а у исто вре ме чу се и не ка зве ка као од раз би је них 
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ста ка ла. Цу кић и ње го ва же на уле те од мах у са ра ча ну и шта ви де! 
Сје ни ца сто ји као уко чен с пи што љем у ру ци, а спро ћу ње га, бив ше, 
са мо на зид на сло ње но по ве ће огле да ло ле жи про би је но у сто ти ну 
пар ча ди. Пи та ју га шта је би ло. – Шта је? – Ђа во ља по сла – од го
ва ра Сје ни ца. – Кад уђох у со бу, сто ји чо век код ду ва ра, на о ру жан; 
ја за пу сат, а и он за пи штољ, те на ме не. Ну, мој пр ви све ти, пу шка 
пу че, а ша во цик ну са хи ља ду гла со ва и не ста де га... али оста ви 
иза се бе хи ља ду не ких цре пи ћа од ца кла.26

Огле да ло се дав но рас пу кло на хи ља ду „цре пи ћа” и цик та ње 
хи ља ду гла со ва од ко јих сва ки од ра жа ва са мо де лић сли ке. Као 
да ни ко ви ше не ви ди и не чу је це ли ну, већ са мо ра су те де ло ве. А 
свест о огле да лу је основ ни услов сло бо де. Они ко ји је не ма ју и 
без сво је во ље из да ће сло бо ду јер ће узда ју ћи се у ве ли ко огле да ло 
тех но ло ги је при хва ти ти ге нет ски хи ме рич на и ве штач ки ин те ли
гент на би ћа. Сли ка ко ја упи ја чо ве ка и при мо ра ва да гми же пред 
ути ли та ри змом и праг ма ти змом по ни шта ва се ћа ње и осе ћа ње 
на ме ћу ћи ди ги тал ну ме ха ни ку за бо ра ва. Што је сли ка вер ни ја, то 
је за бо рав моћ ни ји. 

Ка да је схва тио огле да ло, Све ти Са ва је мо гао да се из бо ри 
са исто ри јом јер ње и не ма ниг де из ван све сти о њој. Сле де ћи про
ро ка Ја ко ва, он тра жи: „Бу ди те твор ци ре чи, а не са мо чи та о ци, 
поми шља ју ћи у се би да ко ји слу ша ре чи и не чи ни шта је за по ве
ђе но њи ма, та кав је сли чан чо ве ку ко ји гле да ли це сво је у зр ца лу: јер 
по зна се и оти де и од мах за бо ра ви ка кав је био. А ко ји је про ни као 
у са вр ше ни за кон сло бо де, остав ши у ње му, овај не ће би ти за бо
ра ван слу ша лац, не го је тво рац де ла, бла жен је тај” (Јак. 1, 21–25).27

Да нас као да и не ма мо ско ро ни ко га дру гог осим оних ко ји 
гле да ју сво је ли це у зр ца лу. За то и тре ба да се за ми сли мо шта Све
ти Са ва хо ће да ка же. То ни је ла ко јер не схва та ју ћи си лу огле да ла, 
ми смо за бо ра ви ли ко смо и ви ди мо се бе са мо у сво јим од ра зи ма. 
Чо век се по гле да, или се ду го гле да, или се не пре кид но гле да и за
бо ра ви ка кав је био. Огле да ло од у зи ма се ћа ње без ко га све је са мо 
по на вља ње, а жи вот из гле да као ме ха ни ка по дра жа ва ња. За то и не 
мо же мо да се пре по зна мо. Као онај мо мак из при че пу ца мо у при
вид, не схва та ју ћи да не тре ба да ра ту је мо са сво јим сли ка ма већ 
са со бом. За бо рав је за пра во пре власт при ви да, ка же Све ти Са ва. 
А наш нај ве ћи про блем и је сте при вид. За то не пре ста но ве ру је мо 
да ра ту је мо, не при ме ћу ју ћи да се су ко бља ва мо са соп стве ним 

26 Жи во мир Си мо вић, „Пр ва огле да ла у Ср би ји”, Да ни ца – срп ски на род-
ни илу стро ва ни ка лен дар, Ву ко ва за ду жби на Бе о град, год. 6 (1999), 390.

27 Све ти Са ва, Хи лан дар ски ти пик, 46.
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од ра зи ма у огле да лу за бо ра ва. А ми смо се би је ди ни до сто јан про
тив ник. Не схва та ју ћи то, под ле гли смо при ви ду а не осва ја чи ма, 
јер при вид је нај ве ћи осва јач. 

Вре ме је да схва ти мо све то са вље, ко је пре све га тра жи да 
бу де мо оно што је смо, да не би смо ефе мер но би ли оп сед ну ти огле
да лом и по то ме то ну ли у за бо рав оно га што ни смо. Окру же ни 
при ви дом са свих стра на, тре ба да се вра ти мо на пле ме ни ту све
то сав ску уску ста зу и да на њој иза ђе мо из оп са де. Ка да до би је мо 
бор бу са при ви дом, до би ли смо и све оста ле. То је сми сао оне 
ре чи да рат тре ба да се до би је пре не го што поч не. Сто га је је ди ни 
на чин да се не под лег не оп штем за бо ра ву про ни ца ње у са вр ше ни 
за кон сло бо де. А жи вот у са вр ше ном за ко ну сло бо де је сте се ћа ње 
из ко га сле ди де ло. „Јер ка ко тре ба ви да чи ни те, на пи сао сам вам, 
да по ло жи те као не ко ме ри ло и обра зац, не са мо ва ма не го и они ма 
ко ји по сле вас оста ју у овом жи во ту.”28 Ове ре чи из Хи лан дар ског 
ти пи ка упу ћу ју нас ка ме ри, од но сно рав но те жи, и обра сцу, од но
сно узо ру и иде а лу, као код ним на че ли ма сло бо де. Ка да то схва ти, 
лич ност по ста је тво рац ре чи и де лу је у скла ду с њи ма, „жу ре ћи 
се кроз уска вра та и те скоб ним пу тем ко ји во ди у жи вот веч ни”.29 
А на том пу ту пре пли ћу се жи вот и смрт, на ста ја ње и не ста ње, ра
ђа ње и пре по ра ђа ње, осу да жи во та на сле ђе ну смрт сли ке, и по бе да 
жи во та над вре ме ном ко је све ле ди у сли ку. Они ко ји осу ђу ју на 
смрт не зна ју да са ми сто је пред огле да лом. 

Ве ли ко де ло Све тог Са ве кроз свест о огле да лу је сте по бе да 
над исто ри јом. Свест о огле да лу и ње го вим мо ћи ма је те мељ сва
ке кул ту ре иден ти те та. Исто ри ја има мно штво сво јих по тра га за 
иден ти те том, али и сво ја два ве ли ка чво ра. Оба се ти чу основ них 
тран сцен ден тал них фор ми опа жа ња. Је дан чвор је вре ме, оли чен 
у за го нет ки Сфин ге. Едип је то ре шио јер је стао пред Сфин гом 
као огле да лом у ко ме је не по сред но по знао вре ме, али као „чо век 
ко ји гле да сво је ли це у зр ца лу” „по зна се и оти де и од мах за бо ра ви 
ка кав је био”. То је пла тио нај ве ћим ужа сом уби ства оца и ра ђа ња 
де це с мај ком. Сва срж еди пал ног про бле ма је за бо рав иден ти те
та, због ко га Едип и уби ја оца и жи ви и вла да на те ме љу за бо ра ва. 
То је ка сни је на зва но Еди по вим ком плек сом и то је ве ли ка бо лест 
ду ше. Си но ви ра то ви ма, ре фор ма ма и ре во лу ци ја ма уби ја ју или 
свр га ва ју оче ве да би се до мо гли њи хо ве вла сти. И це ла европ ска 
исто ри ја је у то ме. Осим Све тог Са ве. Не ма при ме ра ме ђу европ
ским вла дар ским по ро ди ца ма да је еди пал ни су коб пре ва зи ђен и 
раз ре шен та ко што је отац до шао си ну као што је „пре по доб ни”, 

28 Исто.
29 Исто, 47.
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„бла же ни”, „три бла же ни на став ник” Си ме он при шао Са ви. Већ 
са мо то де ло го во ри да је Све ти Са ва иза шао из ван исто ри је и ње
них не раз мр си вих чво ро ва. Ту је по ста вио иде а ли тет ко ји до да нас 
ни је до сег нут. 

Дру ги чвор по кре тач исто ри је је про стор. По ве зан је са би
блиј ском пра сли ком Ка и на ко ји уби ја Аве ља због зе мље, или оп
шти је ре че но про сто ра. То бра то у би ство од он да до са да одр жа ва 
исто ри ју у ње ном пу ном за ма ху. Али и ту је Све ти Са ва раз ре шио 
чвор ми ре ћи на смрт по сва ђа ну бра ћу Сте фа на и Ву ка на сво јим 
узор ним ми ром с оцем. Оно што се до го ди у вре ме ну мо ра се по
но ви ти у про сто ру. Исто ри ја као да је јед но став но гу би ла сво ју 
сна гу у до ди ру са Све тим Са вом. Он је сје ди њу ју ћи су прот но сти 
вра та др жао отво ре ним, иа ко су мо гла на сва ки на чин да се за тво ре. 
Це ла исто ри ја из ви ре за пра во из по ро ди це и Све ти Са ва је зна ју
ћи то ство рио иде ал ну по ро ди цу, вла дар ску по ро ди цу, по ро ди цу 
ко ја je вла да ла со бом јер се ни је из гу би ла у огле да лу. Не ма дру гог 
та квог при ме ра вла дар ске по ро ди це у по зна тој исто ри ји. Све ти 
Са ва је за пра во раз био огле да ло исто ри је и за бо ра ва на ко ме она 
по чи ва. И пред на ма и са да до вољ но јар ко бле шти иде ал на по ро
ди ца у са вр ше ном за ко ну сло бо де. То је но мо ка нон. За то је срп ски 
на род и да нас жи во одан ди на сти ји Не ма њи ћа, ко јој се ис ка зу је 
по што ва ње ве ће не го би ло ко јој дру гој вла дар ској по ро ди ци. 

Шта ви би ло од нас да смо се све ли са мо на исто ри ју без но
мо ка но на? О то ме мо жда нај бо ље све до че ре чи ко је до ла зе из ве ли
ке да љи не, али упра во на та квом ра сто ја њу мо же мо ства ри бли ско 
да са гле да мо. Из го во рио их је 11. ја ну а ра 2020. го ди не пре ми јер 
Ин ди је На рен дра Мо ди на отва ра њу му зе ја у Кол ка ти. 

Ве о ма је жа ло сно да су из исто ри је Ин ди је, на пи са не за вре ме 
бри тан ске вла сти, из о ста вље ни мно ги ње ни ва жни ви до ви. На вео 
бих оно што је на пи сао Гу ру дев Ра бин дра нат Та го ре 1903. го ди не: 
„Исто ри ја Ин ди је ни је оно што учи мо и пам ти мо за на ше ис пи те. 
Она го во ри са мо о то ме ка ко су спо ља по ку ша ва ли да нас осво је, 
ка ко су де ца по ку ша ва ла да уби ју оче ве и ка ко су се бра ћа ме ђу соб
но бо ри ла за пре сто. Ова кав при каз исто ри је не го во ри о то ме како 
су жи ве ли ста нов ни ци, на род Ин ди је. Она им не при да је ни ка кву 
ва жност.”

Гу ру дев је та ко ђе ре као: „Ка ква год да је ја чи на олу је, ва жни је 
је ка ко се љу ди с њом но се.” При ја те љи, овај ци тат Гу ру де ва под се ћа 
да су ти исто ри ча ри олу ју ви де ли са мо спо ља. Ни су ушли у ку ће 
оних ко ји су се бо ри ли с олу јом. Они ко ји то ви де спо ља не ма ју ра
зу ме ва ња ка ко су љу ди из ла зи ли на крај с не во ља ма. На мно га та ква 
пи та ња исто ри ча ри се ни су освр ну ли. У то до ба не ста бил но сти и 
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ра та, ко је чу вао свест сво је зе мље, ко је пре но сио на ше ве ли ко на
сле ђе на ред ним на ра шта ји ма? То су чи ни ли на ша умет ност, на ша 
књи жев ност, на ша му зи ка, на ши све ци, на ши мо на си.30

То и са да чи ни Све ти Са ва. И Ата на си је Ни ко лић. И Ми лу тин 
Ми лан ко вић. И Ми хај ло Пу пин. И мо на хи ња Те о до си ја. И ис ку ше
ни ца Је ле на. И они зна ни и не зна ни ка дри да диг ну по глед го ре. 
Кад се оку пи мо ова ко у име Све тог Са ве, и он је ов де с на ма, и 
ни је те шко осе ти ти да кроз вра та ко ја је отво рио стру ји ње гов дух 
и ње го ва про све тље на лич ност. Све ти Са ва нај бо ље оли ча ва моћ ну 
срп ску ду шу осло бо ђе ну чво ро ва са ње ним ве ли ким спо кој ством, 
ви зи о нар ском от ме но шћу, не жном бла го шћу и сна гом урав но те
же но сти ко ју је до бро ви део и Бру но Ба ри ли го во ре ћи:

...срп ска ду ша хи ља де го ди на да ле ко од нас, по кул ту ри и ху
ма но сти... вра ћа нам де ло твор ност из ра за, маг не тич ни па тос...

И до да је: 

...мо ну мен тал на јед но став ност срп ске ду ше сат ка не од фи зич
ког ми ра, маг не тич не ду хов но сти и од симп то ма тич не пла хо сти, 
по ка зу је нам се у древ ном и па те тич ном ви ду, под гре ва ју ћи у на ма 
те мељ осе ћај но сти и чуд но ва те древ не од ли ке пре да ка ко је ве ну у 
на шој кр ви; [та душа] бу ди у на шем ду ху гро бље хра брих, при кри
ве них се ћа ња.31 

Ба ри ли нам за пра во от кри ва да су ду ша и се ћа ње јед но и када 
чо век из гу би ду шу он ће не ста ти у за бо ра ву жи ве ћи са мо због бу
дућ но сти. Сто га ка да пре ђе мо од ви зан тиј ског хри шћан ства ка све
то са вљу, пре ла зи мо на ве ру ко ја је лич но се ћа ње ду ше. Све то сав ско 
сла га ње ми сли, ре чи, де ла и жи во та тре ба да по кре не љу де да не 
бу ду за бо рав ни слу ша о ци, већ осва ја чи ду хов не са мо стал но сти, 
уз ви ше ног иде а ли зма, пле ме ни то сти жи во та и ми ро тво рач ке сна ге.

Пи та ње је са мо има мо ли да нас сна ге за све то са вље да би смо 
се под ве ли ким исто риј ским при ти ском и смр то но сним тро ва њи ма 
ду ше одр жа ли у ње му. Све ти Са ва не ма ни ка кву сум њу. Он ка же:

Не мој мо, о че да и бра ћо, ни ка да да по шту је мо оно што шко ди, 
и да од ба ци мо оно што спа са ва. Јер ни шта ни је од пре да но га на ма 
не моћ но или да не мо же да се ис пра вља. Па ако би не што од ово га 

30 Na ren dra Mo di, Pre ser ving In dian Hi story, Na ren dra mo di.in , 11. Ja nu ary 2020. 
31 Бру но Ба ри ли, Срп ски ра то ви, прир. Ђор ђо Пе ле гри ни, прев. Ма ри ја 

Жив ко вић Фи а ти Про ме теј, Но ви Сад 1996, 34.
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не ки ма из гле да ло та ко во да је нај сла би је, ипак бо ри мо се, пре тр
пи мо, под не си мо, хра бро, при си ли мо ма ло се бе. Јер ни ко ле њив 
ни ка да ни је по сти гао сло бо ду... Оних су по бед ни вен ци ко ји до бро 
тр че, ко ји се тру де, ко ји се бо ре, ко ји из др же тру до ве од бор би.32

Ни смо не моћ ни, све мо же да се ис пра ви, па ако би не ки ма и 
из гле да ло да смо нај сла би ји, тре ба из др жа ти да би се Све ти Са ва 
и у на шем вре ме ну по но во ро дио. Он је сим бол ко ји не мо же да 
не ста не, а они ко ји по на вља ју „ми смо сво ју ку ћу по ди гли на сред 
пу та” су у ду бо ком за бо ра ву ко ји сам по се би, а не ку ћа на пу ту, во ди 
у бес пу ће. Где су, уо ста лом, ку ћу по ди гли у Ли ба ну, Ира ку, Па на
ми, Че шкој, Ма ђар ској... ако не на пу ту? Су прот но по вр шном праг
ма тич ном по гле ду, ко ји за пра во и не зна ку да во ди пут, ми смо 
ку ћу по ди гли на чвр стој сте ни све то са вља. То је ис хо ди ште свих 
пу те ва у три пле ту вре ме на ко је је про шло и ко је ни је до шло при
вид но раз дво је но са да шњо шћу ко ја у тре нут ку оства ре ња иш че за
ва. Без тог уви да Све ти Са ва је отво ре на али не про чи та на књи га. 
Опи су је се и на бра ја, али тре ба от кри ти код ни текст ко ји леб ди 
као дух из над свих вре ме на. Про чи тај мо са свим по треб ним по ма
ци ма и фе но ме но ло шким за гра да ма Но мо ка нон и Ка нон осун ча ва ња 
и за чу ди ће мо се. Да ли ми све ово вре ме без све сти о то ме пи ше
мо јед ну исту, ка нон ску књи гу, у ко јој се на ла зи код ни текст свих 
про ме на? Она је по бед ни ве нац за оне ко ји из др же тру до ве од бор
би на пу ту јер Све ти Са ва за њих и да нас др жи отво ре на вра та. И 
да за вр ши мо ре чи ма апо сто ла Па вла из По сла ни це Ко рин ћа ни ма 
(13): „Јер сад ви ди мо као у огле да лу, у за го нет ки, а он да ће мо ли
цем у ли це: сад зна мо де ли мич но, а он да ћу по зна ти као што бих 
по знат.” Јед ном ре чи, на кра ју као и на по чет ку, Све ти Са ва је 
пре по зна ва ње, а ње гов са вр ше ни за кон сло бо де пут ко ји во ди ци
љу на ко ме се већ на ла зи мо ли цем у ли це.*

32 Све ти Са ва, Хи лан дар ски ти пик, 84.
* Реч на тра ди ци о нал ној Све то сав ској бе се ди у Ма ти ци срп ској, у Но вом 

Са ду, 26. ја ну а ра 2020. го ди не.




