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ВИК ТОР СА ВИЋ

УСТА ВИ СВЕ ТО ГА СА ВЕ

Го во ри ће мо о де лу скром но га вла дар ско га си на и јед но став-
но га све то гор ско га мо на ха, осни ва ча срп ских мо на шких уста но ва, 
оп ште жи тељ них и от шел нич ких, осни ва ча Срп ске цр кве, Са ве 
Срп ско га. Го во ри ће мо о пра ви ли ма цр кве но га жи во та у уста но-
ва ма ко је је за сно вао и над ко ји ма је бдео као „но ви пра вед ник” 
ро ђен у исто риј ском вре ме ну, упо ре ди вом за срп ски род с би блиј-
ским вре ме ни ма. Цео ње гов жи вот, сто га, при па да јед ној веч ној 
исто ри ји чи ју сли ку гле да мо као жи ву над со бом, ево већ 800 
го ди на; у њу ће мо упи ра ти по глед до Свр шет ка вре ме на. Над 
сво до ви ма на ше га тра ја ња до би ли смо веч не за ступ ни ке у Не про-
ла зном цар ству, Но во га Изра и ља из чи јих бе да ра изи ђе све то га 
пле ме на ло за, чи ји на род по ста де Иза бра ни, о ко јем се бри нуо Пре-
кра сни Јо сиф. Јед но је „Пре по доб ни отац наш Си ме он Ми ро то чац 
и Ота ча ству љу бац”, дру го је „Све ти тељ и отац наш Са ва”, њима 
за сту па ни срп ски на род Бо гом је иза бра ни род, а ње го во ота ча-
ство – Обе ћа на зе мља. 

Ве за из ме ђу Све то га Са ве и Све то га Са ве Осве ће но га код нас 
се сво ди на по све ту Ка реј ске ће ли је и емо тив ну по се ту ма на сти ру и 
гро бу прет ход ни ка. Те су ве зе, ме ђу тим, ви ше стру ке и ду бо ке. Од 
за мо на ше ња у Ва то пе ду ка да му игу ман Те о сти рикт (Θε οστήρικτος) 
по стри же вла си, об у че га у ан ђе о ски образ и на де ну му име „Са ва”1, 
наш Са ва на сто ја ће да се упо до би сво ме све том за штит ни ку. Све ти 

1 До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, Пред го вор, пре вод де ла и ко мен
та ри Љ. Ју хас Ге ор ги ев ска, Из да ње на срп ско сло вен ском Т. Јо ва но вић, Бе о град: 
СКЗ, 2001, 20–23; [Живот све то га Саве], Жи вот све то га Си ме у на и све то га Са ве. 
На пи сао До мен ти јан, На сви јет из дао Ђ. Да ни чић, У Би о гра ду: Др жав на штам
па ри ја, 1865, 128.
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Са ва Осве ће ни (439–532), ро дом из Ка па до ки је, ве ли ки је хри шћан
ски пу сти њак, у де тињ ству по слу шник јед но га ма на сти ра, т а 
к о  ђ е  з а  м о  н а  ш е н  у  17 .  г о  д и  н и , жи тељ у ви ше оби те љи 
и на ро чи то за пам ћен као пу сти њак, пет го ди на з а  т в о р  н и к  у 
пе ћи ни, о с н и  в а ч  в и  ш е  м а  н а  с т и  р а , ме ђу њи ма ч у  в е  н е 
В е  л и  к е  л а  в р е  (Мар Са ба), у пу стињ ском ка њо ну из ме ђу Је
ру са ли ма и Мр тво га мо ра, б о  р а ц  п р о  т и в  м о  н о  ф и  з и т 
с т в а  и  о р и  г е н  с т в а , а р  х и  м а н  д р и т  с в и х  п а  л е 
с т и н  с к и х  м а  н а  с т и  р а , с а  с т а  в љ а ч  м о  н а  ш к о  г а 
у с т а  в а , тзв. Је ру са лим ско га ти пи ка (524). 

Ти пик Све то га Са ве Осве ће но га, по зна ти ји као Је ру са лим ски 
устав, за пра во је збир ка ста ри јих мо на шких ис ку ста ва ко ја је ау тор, 
пред крај жи во та, са брао у крат кој фор ми. До ста пре и на чен по сле 
ви ше ве ко ва у „нео са ва ит ској фор ми” усво јен је у три ма цр ква ма 
с Ис то ка – Је ру са лим ској, Алек сан дриј ској и Ан ти о хиј ској2; упра
во те цр кве по хо ди ће наш Све ти Са ва. С об но вом Ца ри град ско га 
тро на 1261. го ди не (под Па ле о ло зи ма) по ста ће зва нич ним уста вом 
и у остат ку Цар ства.3

Сто ле ћи ма ка сни је, Све ти Са ва Срп ски, с осни ва њем мо на шких 
уста но ва, због бри ге о жи во ту њи хо вих жи те ља и њи хо вој слу жби 
Бо гу са ста вља ће од го ва ра ју ће уста ве. У Са ви но вре ме ова реч (оуставь) 
озна ча ва ла је „пра ви ло”, „про пис”, „ка нон”, па и „збор ник пра ви
ла, про пи са” уста но ве или ре да; че сто се од но си ла на ти пик, али 
под њо ме се, за пра во, мо гао раз у ме ва ти и основ ни ка нон ски спис 
ко ји уре ђу је жи вот цр кве. Глав ни на Са ви них уста ва ди сци плин
ско га је ка рак те ра, баш као и пра ви ла ма на стир ско га жи во та ко ја 
је са ста вио Са ва Осве ће ни, с ка рак те ри стич ним на сло вом: Τύπος 
καὶ παράδοσις καὶ νόμος4, од но сно „Обра зац, пре да ње и за кон”.5

2 Ти пик је из го рео с ма на сти ром у пер сиј ској на је зди 614. го ди не, али 
га је по се ћа њу об но вио и увео у све цр кве Је ру са лим ске па три јар ши је па три јарх 
Со фро ни је. Уса вр ша ван од Ан дри је Крит ско га, Ко зме Ма јум ско га, Јо ва на Да
ма ски на и дру гих, на кра ју и укр штен са Сту дит ским ти пи ком у X–XI ве ку, 
до био је фор му, да нас у на у ци по зна ту под име ном „Нео са ва ит ско га ти пи ка”, 
усво је ну до XII ве ка у пра во слав ним цр ква ма с Бли ско га ис то ка (П. Си мић, Рад 
Све тог Са ве на оса вре ме ња ва њу бо го слу же ња у Срп ској цр кви, Све ти Са ва. 
Спо ме ни ца по во дом осам сто го ди шњи це ро ђе ња 1175–1975, Бе о град 1977, 183–185, 
Л. Мир ко вић, Пра во слав на ли тур ги ка или на у ка о бо го слу же њу Пра во слав не 
ис точ не цр кве, Пр ви, оп ћи део, Бе о град 1965 [Сремски Кар лов ци 1918], 143–144).

3 А. Пент ков ский, ИерусалимскийтипиконвКонстантинополевПалео
логовскийпериод, Жур нал Мо сков ской Па три ар хии (2003, No 5), 80, 84. 

4 А. Дми тріевскій, Описаніелитургическихърукописей,хранящихсявъ
библіотекахъправославнаговостока, Томъ I, Τυπικά, часть пер вая, Памятни ки 
па тріар шихъ уста вовъ и кти торскіе мо настырс кіе ти пи коны, Кіевъ 1895, 222.

5 За ка рак тер пр во бит но га Је ру са лим ско га ти пи ка уп. П. Си мић, нав. де ло, 
185, нап. 13.
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Пр ви устав ко ји се при пи су је Све то ме Са ви Срп ском је сте 
У п у т  с т в о  з а  д р  ж а  њ е  П с а л  т и  р а. Са ва је овај при руч ник 
пре вео вр ло млад у по след њој де це ни ји XII ве ка, с не ко га грч ко га 
скит ско га уста ва ка кви се ја вља ју од IX ве ка6, из ме ђу 1192, од 
пре ла ска у Ва то пед, до до ла ска Си ме о на 1197, и по чет ка из град ње 
Хи лан да ра 1198, ве ро ват но бли же овим дру гим две ма го ди на ма, 
па мо жда и при ли ком фор ми ра ња ма на сти ра, фа сци ни ран пу сти
ња ци ма Све те Го ре Атон ске. Овај устав пред ста вљао је увод но 
по гла вље уз Псал тир ко ји је Са ва Срп ски др жао у ру ка ма. Псал тир 
је, ина че, от шел ни ци ма глав на бо го слу жбе на књи га у од су ству све
ште ни ка. Тзв. скит ска слу жба са сто ји се из чи та ња пса ла ма, из го
ва ра ња мо ли та ва и вр ше ња ме та ни ја и струк тур но је дру га чи ја од 
оп ште жи тељ но га, пу но га хра мов но га бо го слу же ња.7 Ва жну уло гу 
у до ка зи ва њу Са ви на ау тор ства има по че так Упут ства, по ду да ран 
са Са ви ним тек стом у пр вој гла ви Хи лан дар ско га ти пи ка, без ослон
ца на Евер ге тид ски ти пик; по ре чи ма Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, „у до
број тре ћи ни свог це ло куп ног тек ста” он је „прост пре пис Хи лан-
дар ског ти пи ка”8: 

Богоноснїиипрѣблаженїиипрѣподобныиѡтьцинашивъсемꙋмироу
свѣтилаꙁемльнїиаггелиинебесныичловѣцииспръваѡтьсветаго
доухапрѣданїаинѡчьствоватинавыкшеиблагодѣтїюбожїеюѡтьѡноудоу
просвѣенибышеихриставъселившевъпрѣкрасныеихьдоуше,чистаго
радижитїаихьнадїаволапобѣдоупокаꙁашеитогомнѡгымиискоушенїи
раждигаемыииѡдолѣвшеѥмоу,пачеꙁлатаискоушенасїаютьиꙗснѣеснѣга
оубѣлишесеиневеестьвнаꙁлатакрилѣмысльнѣивъперивше,нанебеса
въꙁлѣтешеꙗкобогопърныиѡрлинамьѡставившеоуставьбогопрѣданнаго
пѣнїаихьиоумилѥнныемолитвы,имижегосподамилостивасебѣсътво
рише, Устав за др жа ње Псал ти ра у ру ко пи су из Хи лан да ра (бр. 112), 1а.

По дроб на ана ли за Хи лан дар ско га ти пи ка ће по ка за ти да је 
при ли ком ње го ва са ста вља ња Са ва већ имао на рас по ла га њу оба 
сво ја скит ска уста ва јер се на њих по зи ва. Да кле – Устав за др жа
ње Псал ти ра на ме њен за ви сним ке ли о ти ма, по ње го вим ре чи ма 
„цр ков ни ци ма” иза бра ним од игу ма на да „др же ће лиј ски устав” 
(27. гла ва Хи лан дар ско га ти пи ка) и „уста вац”, тј. Ка реј ски ти пик, 
на ме њен не за ви сним ке ли о ти ма ме ђу ко јим је пр ви он (42. гла ва 

6 Уп. Л. Мир ко вић, Скит ски уста ви св. Са ве, Бра ство, XXVI II, Бе о град 
1934, 63, 67.

7 Исто, 56.
8 Спи си св. Са ве, Из дао их В. Ћо ро вић, Де ла ста рих срп ских пи са ца, Књ. I, 

Бе о град – Ср. Кар лов ци: СКА, 1928, XLII.
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Хи лан дар ско га ти пи ка).9 У су шти ни, С а  в а  о д  о с н и  в а  њ а 
м а  н а  с т и  р у  Х и  л а н  д а  р у  д а  ј е  л а  в р и  о т  с к о  у с т р о ј 
с т в о  с  н е о  п  х о д  н и м  т и  п и  ц и  м а , што без сум ње при зи ва 
у се ћа ње Ве ли ку ла вру из Ју деј ске пу сти ње и по зна ти Ти пик те 
уста но ве. 

Устав за др жа ње Псал ти ра по пут Ка реј ско га ти пи ка вр ло је 
зах те ван: оба од ре ђу ју да се Псал тир про чи та за је дан дан, с раз
ли ком у то ме што се у пр во ме ка ти зме чи та ју пре вас ход но но ћу, 
од по ве чер ја до ју тре ња10, чи ме се обез бе ђу је го то во не пре ста но 
мо ли тво сло вље у сре ди шњој срп ској све ти њи на Све тој Го ри. Ово 
нас, сва ка ко, под се ћа на бо го слу же ње у за јед ни ци „не у си па је мих”, 
тзв. „мо на ха аки ми та” (грч. ἀκοίμητοι μοναχοί).

Са ва је у Ка ре ји, док је од ми ца ла об но ва ма на сти ра Хи лан
да ра, осно вао ис по сни цу на ме ње ну ти хо ва њу ма ло га бро ја от шел
ни ка, у то ме ча су ње го во „се да ли ште”, тј. бо ра ви ште. Уз ће ли ју 
је сво ме па тро ну, Све том Са ви Осве ће ном, по ди гао и цр кви цу, где је 
и до слов но сла вио и у де ли ма сле дио сво га ве ли ко га прет ход ни ка 
и за штит ни ка. Ту је и сам ис пу ња вао свој устав по стом и мо ли твом11 
и, по све му су де ћи, био је њен „ста рац”, а с њи ме су, из гле да, жи
ве ла дво ји ца мо на ха ко ји су, ка ко се дâ прет по ста ви ти, пре во ди ли 
Евер ге тид ски ти пик.

К а  р е ј  с к и  т и  п и к  је об ли ко ван као кти тор ски до ку мент 
ко јим се утвр ђу је оп шта са мо стал ност ће ли је (1199), баш као и у 
Хи лан дар ском и Сту де нич ком ти пи ку. Ка реј ска ће ли ја ће ипак 
би ти у ор ган ској ве зи с ма тич ним ма на сти ром пре ко сво јих жи
те ља ко ји ће исто вре ме но би ти и чла но ви хи лан дар ско га брат ства, 
ви со ко ран ги ра ни у брат ском са бо ру. По ред имо вин ских пи та ња, 
Са ва се по себ но за др жа ва на пра ви ли ма по ста за сво ју ће ли ју, углав
ном оста ју ћи на све то гор ским оби ча ји ма за бе ле же ним у Ди ја ти
по си су Пре по доб ног Ата на си ја Атон ско га.12 

Х и  л а н  д а р  с к и  т и  п и к  са чи њен је у Ка ре ји (око 1200), 
а Са ва је не по сред но пи сао 1, 2, 3. и 42. гла ву.13 Ти пик има 43 гла
ве као и Евер ге тид ски, али им ре до след и де ло ви са др жа ја ни су 

9 В. Са вић, Устав за др жа ње Псал ти ра и Хи лан дар ски ти пик, ΠΕΡΙ ΒΟ ΛΟΣ, 
I. Збор ник у част М. Жи во ји но вић, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 
2015, 139–147, 141–146.

10 Су бо том и не де љом да њу по ју се са мо ча со ви (Л. Мир ко вић, Скит ски 
уста ви св. Са ве, 63, 66).

11 Уп. До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, 102–103; [Живот све то га 
Саве]. На пи сао До мен ти јан, 171. 

12 Л. Мир ко вић, нав. де ло, 59.
13 П. Ивић, Пи та ње ау тор ства Хи лан дар ског ти пи ка у све тло сти је зич ке 

сли ке то га тек ста, Све ти Са ва у срп ској исто ри ји и тра ди ци ји, Бе о град: СА НУ, 
1998, 107–115.
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исти.14 Си нак сар Евер ге тид ско га ти пи ка са др жао је у се би, по пут 
дру гих ца ри град ских ма на стир ских ти пи ка то га вре ме на, еле мен
те је ру са лим ско га бо го слу же ња укљу че не у ца ри град ску прак су, 
но у огра ни че ној ме ри.15 Бу ду ћи да је Про лог ово га ти пи ка по слу
жио као узор Са ви и ње го вим са рад ни ци ма за из ра ду Хи лан дар
ско га ти пи ка16, у ње му не ма до вољ но еле ме на та да би се не по сред но 
утвр ди ло ка кав је тип бо го слу же ња био у срп ском ма на сти ру. Ипак, 
Те о до си је не дво сми сле но ка зу је да су се у то ме Хи лан дар ци др
жа ли обра сца с ко јим су се Са ва и Си ме он упо зна ли у Ва то пе ду.17 
Из ме на све то гор ске бо го слу жбе не прак се у но во о сно ва ном ма на
сти ру ве ро ват но би иза зва ла не го до ва ње ме ђу грч ким мо на си ма, 
па је ло гич но за кљу чи ти да су срп ски кти то ри са мо у ста ту сноди
сци плин ском де лу са мо стал но би ра ли ти пик на ко ји ће се угле да ти.18 
То зна чи да ни Евер ге тид ски си нак сар та да ни је пре во ђен, иа ко су 
по зна ти не ки ње го ви ка сни ји срп ско сло вен ски пре пи си, ма да у 
Хи лан дар ском ти пи ку по сто је упут ни це на ње га, за пра во ме ха нич
ки за др жа не из пред ло шка.19 С дру ге стра не, про жи ма ње све то гор
ско га бо го слу же ња с је ру са лим ском прак сом већ је би ло по че ло 
и на Све тој Го ри, па ће та кви чи ни о ци би ти при сут ни и у ма на сти
ру Хи лан да ру.20 

Ка да се Са ва по дроб но упо знао с је ру са лим ском прак сом? 
Ка да је оти шао у Све ту зе мљу (1229/1230, од но сно 1234/1235), па 
мо жда већ и у Ни ке ји (1219). Сва ка ко, то је био је дан од ње го вих 
глав них мо ти ва за по хо ђе ње ис точ них све ти ња, и ту прак су же лео 
је да уве де та мо где је то та да би ло мо гу ће – у Срп ску цр кву.21 

14 За од нос из ме ђу ова два ти пи ка в. М. Жи во ји но вић, Хи лан дар ски и Евер-
ге тид ски ти пик. По ду дар но сти и раз ли ке, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 
ин сти ту та XXXI II, Бе о град (1994), 85–102.

15 Ови ти пи ци, ипак, ни су има ли све ноћ но бде ње, ма ло ве чер ње, ве ли ко 
сла во сло вље на ју тре њу, а ме ђу ча со ви су им би ли са свим не по зна ти итд. (П. Си
мић, нав. де ло, 193).

16 Те сну ве зу из ме ђу Про ло га Евер ге тид ско га и це ло га Хи лан дар ско га типи
ка от крио је А. А. Дми три јев ски 1895. го ди не (Дми тріевскій, нав. де ло, XLIV–XLV).

17 Жи вот све то га Са ве. На пи сао До мен ти јан [Теодосије], Тру дом Ђ. 
Да ни чи ћа, У Би о гра ду: Дру штво срб ске сло ве сно сти, 1860, 50–51; уп. П. Си мић, 
нав. де ло, 198–199.

18 Уп. П. Си мић, нав. де ло, 200.
19 В. Са вић, Срп ски пре вод „Евер ге тид ског си нак са ра” у два си нај ска 

ру ко пи са, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та LI II (2016), 205–231; уп. 
В. Ја гић, Ти пик хи лан дар ски и ње гов грч ки из вор (до да так к из да њу епи ско па 
Ди ми три ја), Спо ме ник СКА, XXXIV, Дру ги раз ред, 31, Бе о град 1898, 3.

20 О упли ву је ру са лим ске тра ди ци је на Евер ге тид ски ти пик, а пре ко 
ње га и Хи лан дар ски и Сту де нич ки, М. Ска бал ла но вичъ, Тол ковый Ти пи конъ. 
Объясни тельное  из ло женіе Ти пи ко на съ исто ри че скимъ вве деніемъ, Вып. 1, 
Кіевъ: Ти по графія Им пер. Уни вер си те та Св. Вла диміра, 1910, 403, 446 итд.

21 О мо гу ћем Са ви ну угле да њу на је ру са лим ску прак су при ли ком ње го вих 
по се та ис точ ним цр кве ним сре ди шти ма, в. Р. М. Гру јић, Па ле стин ски ути ца ји 
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Сто ти ну го ди на ка сни је, ка да но ве окол но сти то омо гу ће, бив ши 
хи лан дар ски игу ман, но ви срп ски ар хи е пи скоп, у све му Са вин на
след ник, Ни ко дим, од мах ис пу ња ва Са ви ну за вет ну же љу и пре
во ди Је ру са лим ски ти пик (1317/1318). То је пр ви та кав пре вод у 
сло вен ском све ту. Ка да се пак и на Све тој Го ри бу де ра ши рио 
Је ру са лим ски ти пик, и у Хи лан да ру ће би ти из вр шен но ви пре вод 
(1331). 

Са ва је за оче ву за ду жби ну у Срп ској зе мљи, ма на стир Сту
де ни цу, као ду хов но га бли зан ца ма на сти ра Хи лан да ра, обез бе дио 
исти кти тор ски, С т у  д е  н и ч  к и  т и  п и к  (око 1209/1210). Иа ко 
је ста ри ја сту де нич ка исто ри ја због не до стат ка до ку ме на та ма ње 
по зна та, мо же мо на слу ти ти да су се кти то ри, Не ма ња и ње го ви 
за ко ни ти на след ни ци, јед на ко од но си ли пре ма обе ма за ду жби на
ма – да су их рав но мер но да ри ва ли, да су на њи хо вим по се ди ма 
при ме њи ва ли, ко ли ко је то мо гу ће, исте про пи се. Из ка сни јих се 
хи лан дар ских из во ра ви ди да су и има ња ова два ма на сти ра у не
ким слу ча је ви ма би ла су међ на, да су ма на сти ри мо гли де ли ти иста 
се ла на по ла. Ти ме је на гла ша ва на хар мо ни ја из ме ђу нај ве ће га 
све ти ли шта Срп ске зе мље и глав но га срп ско га све ти ли шта на Ис то
ку. За то је пот пу но при род но што је Хи лан дар ски ти пик са мо у 
не ким гла ва ма пре ра ђен да би се до био Сту де нич ки ти пик. По сто
је и ов де не ке не до у ми це. Они ко ји би у чи та вој Са ви ној де лат но
сти же ле ли да ви де план уна пред сми шљен с ње го вим оцем ко ји 
би до вео до оса мо ста ље ња Срп ске цр кве, што, од мах да ка же мо, 
не од го ва ра из вор ним опи си ма лич но сти све то га Са ве, без об зи ра 
на на кнад ну же љу жи во то пи са ца да у Са ви ној мла до сти про на ђу 
ја сне зна ке за ње го во доц ни је де ло, до ла зи ли би до прет по став ке 
да је Са ва већ с при пре мље ним Сту де нич ким ти пи ком у нај ва жни
јим гла ва ма, 12. и 13 (о сло бо ди ма на сти ра и о из бо ру и по ста вље њу 
игу ма на), до шао са Све те Го ре у Ср би ју.22 Тек сто ло шка ана ли за 
ових гла ва, раз ли чи тих у од но су на Хи лан дар ски ти пик, ко је су 
пи са не за при ли ке у Ср би ји, то не по др жа ва; њих је Са ва унео тек 
у до мо ви ни. Ипак, хро но ло шке раз ли ке ко је су при сут не у струк
ту ри Ти пи ка и чвр шћа ве за с Евер ге тид ским ти пи ком иа ко је Сту
де нич ки ти пик са чу ван тек у пре пи су из 1619, мо гли би на во ди ти 
на по ми сао да је по ду хват пре во ђе ња Евер ге тид ско га ти пи ка за
пра во био под у зео сам Си ме он Не ма ња, до ста ра ни је (при бли жно 
у вре ме по ди за ња Сту де ни це, 1183–1196), као пр ви ме ђу срп ским 
кти то ри ма Евер ге тид ско га ма на сти ра. Тре ба обра ти ти па жњу да 

на Св. Са ву при ре фор ми са њу мо на шког жи во та и бо го слу жбе них од но са у 
Ср би ји, Све то сав ски збор ник, књ. 1, Рас пра ве, Бе о град: СКА, 1936, 277–312.

22 М. М. Пе тро вић, Сту де нич ки ти пик и са мо стал ност Срп ске цр кве, 
Гор њи Ми ла но вац: Деч је но ви не, 1986, 5–6 и да ље.
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су ма на сти ри Сту де ни ца и Евер ге ти да с истом хра мов ном по све
том Бо го ро ди ци „Бла го де тељ ни ци”, тј. До бро твор ки. Из Жи ти ја 
чи ји је ау тор Не ма њин сред њи син, Сте фан, до зна је мо да је Н е 
м а  њ а  п р и  л и  к о м  о с н и  в а  њ а  с в о  ј и х  з а  д у  ж б и  н а 
у с т а  н о  в љ а  в а о  м о  н а  ш к а  п р а  в и  л а , у Све том Ни ко ли 
Кур шу млиј ском и у Ђур ђе вим сту по ви ма:

исьврьшихрамьсветаго.ичрьньчьскоѥправилооуставиоунѥмьꙗкоже
славитиимьгосподабоганепрѣстанно, Жи ти је Све то га Си ме о на, пре пис 
из Па ри ске на род не би бли о те ке, Cod. slav. 10, 207а; начетьꙁидати
храмьсветаго...геѡргиꙗ...иоуставичрньчьскоѥправило.ꙗкоженепрѣстанно
имславитисветаго...страстотрьпцагеѡргиꙗ, Жи ти је Све то га Си ме
о на, 209б.23

У ве зи с Не ма њи ним за мо на ше њем и до ла ском у Сту де ни цу 
Жи ти је ис ти че да се мо нах Си ме он на ста нио с ча сним мо на си ма 
„у пра ви лу и за по ве сти све тих и бо го но сних ота ца, ни ка ко се не 
ле ње ћи”.24 Ка да се Си ме он бу де при дру жио Са ви у Ва то пе ду, до
ла зи ће му на по кло ње ње и це ли ва ње прот, игу ма ни, мо на си и 
пу сти ња ци, а Си ме он ће их ис пи ти ва ти о њи хо ву жи во ту и мо на
шком пра ви лу.25 По ста вља се пи та ње о ка кво ме ти пи ку је реч у 
13. гла ви Сте фа но ва Жи ти ја Све то га Си ме о на, где се ка же да су 
Си ме он и Са ва ти хо ва ли у ма на сти ру Хи лан да ру „у сва ком пра
ви лу мо на шког уста ва, дан и ноћ не пре ста ју ћи усти ма не у ћут ним 
по ја њем”, опо на ша ју ћи сво јим жи во том и под ви зи ма древ не све те 
мо на хе „на чел ни ке ово га пра ви ла”.26 Вр ло је мо гу ће да је и ов де реч 
о скит ском Уста ву за др жа ње Псал ти ра, тј. да су Са ва и Си ме он 
при ме њи ва ли за се бе стро же про пи се у са мом ма на сти ру. 

23 Жи ти је све тог Си ме о на, Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра на де ла, Пред го вор, 
пре вод де ла и ко мен та ри Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска, Из да ње на срп ско сло вен
ском То ми слав Јо ва но вић, Бе о град: СКЗ, 1999, 24, 28. На ово ме сто сво је вре ме
но нам је скре нуо па жњу ко ле га С. Пи ри ва трић (уп. С. Пи ри ва трић, Ма ној ло I 
Ком нин, „цар ски сан” и „са мо др шци обла сти срп ског пре сто ла”, Збор ник ра
до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XLVI II (2011), 102); уп. А. М. Пент ков ский, 
Славянское бо го слу же ние и цер ковные ор га ни за ции в серб ских землях в X–XII 
ве ках, Сте фан Не ма ња – пре по доб ни Си ме он Ми ро то чи ви. Збор ник ра до ва, 
Бе о град –Бе ра не: Ин сти тут за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду итд., 2016, 46. Ко ли ко нам је по зна то, пр ви се ово га до ти цао проф. 
Ђор ђе Три фу но вић, Ма на стир Сту де ни ца. За ду жби на све то га Си ме о на, Осам 
ве ко ва Сту де ни це: Пра во сла вље. Но ви не Срп ске па три јар ши је год. XX, бр. 460 
(15. мај 1986), 2.

24 Жи ти је све тог Си ме о на, Сте фан Пр во вен ча ни, 52; уп. А. М. Пент ков ский, 
Славянское бо го слу же ние, 47.

25 Жи ти је све тог Си ме о на, Сте фан Пр во вен ча ни, 54–55.
26 Исто, 66–68.
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К а о  к т и  т о р  и  с т а  р а  л а ц  С а  в а  ј е  и м а о  о б а  в е 
з у  с а  с т а  в љ а  њ а  т и  п и к â  з а  м а  н а  с т и  р е  и  ћ е  л и  ј е , 
а  д о ц  н и  ј е ,  к а о  о с н и  в а ч  С р п  с к е  ц р  к в е ,  и м а о  ј е 
о б а  в е  з у  с а  с т а  в љ а  њ а  њ е  н о  г а  н о  м о  к а  н о  н а .  – Из 
јед не ду бље пер спек ти ве, Са ва при род но на ста вља и до во ди до 
кра ја оно што је Не ма ња за по чео и пре 1166, упра во на кон [1155], 
ка да Цар ство бу де пре да ло власт уде о ним срп ским вла да ри ма, за
др жа ва ју ћи ду хов ни и кул тур ни ути цај пре ко сво га епи ско па, без 
не по сред но га вој но га при ти ска. Не ма ња, чо век из ра зи те кул ту ре 
и по бо жно сти, та да за по чи ње сво ју кти тор ску де лат ност за хва
љу ју ћи ко јој ће ње го ви по том ци ство ри ти од Ср би је из у зет ну хри
шћан ску зе мљу.27 Ка да се све узме у об зир, за ни ма ње за мо на шке 
ти пи ке у осно ви је Не ма њи но; Са ва је њих за во лео уз оца.

Про фе сор А. М. Пент ков ски сма тра да је од ред ба о из бо ру 
сту де нич ко га игу ма на од стра не срп ско га вла да ра, епи ско па и игу
ма на шест ма на сти ра у 13. гла ви Сту де нич ко га ти пи ка пре у зе та 
из пр во бит на Не ма њи на ти пи ка.28 Тај ти пик се за сни вао на ра ни
јим Не ма њи ним ти пи ци ма, ста ри јим од ње го ва кон так та с Евер
ге ти дом. О д  р е д  б а  о  е п и  с к о  п о  в у  у ч е  ш ћ у  у  и з  б о  р у 
с т у  д е  н и ч  к о  г а  а р  х и  м а н  д р и  т а  о п о  в р  г а  в а  г л е  д и 
ш т е  к о  ј и м  б и  с е  ж е  л е  л а  у  о в и м  г л а  в а  м а  в и  д е  т и 
С а  в и  н а  н а  м е  р а  д а  п о  н и  ш т и  з а  т е  ч е  н и  п о  р е  д а к . 
Из ова кво га из бо ра сту де нич ко га игу ма на и из ње го ве ти ту ле 
„пр во га игу ма на”, тј. про та, по чи ну ар хи ман дри та, про фе сор 
Пент ков ски за кљу чу је да је Не ма ња осно вао сво је вр сну „сту де
нич ку ма на стир ску кон фе де ра ци ју”.29 То би, на ро чи то ка да има мо 
у ви ду ар хи ман дрит ски чин у ко ји је био про из ве ден мо нах Са ва 
и, по ред то га, Са ви но све то гор ско ис ку ство о уло зи про та у ор га
ни зо ва њу ши ре мо на шке за јед ни це, ипак мо гло би ти ка сни је, Сте
фа но во и Са ви но де ло. Пр ви Не ма њи ћи су, да кле, ор га ни зо ва ли 
срп ско мо на штво у Сту де ни ци с дру гим ма на сти ри ма по узо ру на 
Све ту Го ру и древ не ма на сти ре с Бли ско га ис то ка, по себ но па ле
стин ске, ко ли ко им је то та да би ло по зна то.30 У том сми слу, ни је 

27 О Не ма њи ну кти тор ству од то га вре ме на в. С. Пи ри ва трић, нав. де ло, 
101–108.

28 А. М. Пент ков ский, Славянское бо го слу же ние, 49–50.
29 Исто, 50–53.
30 Скре ну ће мо па жњу да сâм прот у то ме вре ме ну ни је имао чин ар хи

ман дри та и да је над бе дре ни цу по чео но си ти тек 1312. го ди не. Ар хи ман дрит ско 
зва ње на Све тој Го ри ши ри се у дру гој по ло ви ни XVI ве ка, ка да до ла зи до сла
бље ња цен трал не вла сти и чин се сво ди са мо на ти ту лу од угле да (Б. Миљ ко вић, 
Жи ти ја све тог Са ве као из во ри за исто ри ју сред њо ве ков не умет но сти, Бе о град: 
Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 2008, 113, нап. 351). О укр шта њу раз ли чи тих 
тра ди ци ја све до чи исто вре ме на упо тре ба тер ми на прьвыи[игоумень]иархимандрить.
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нео бич но што је Са ва уз ма на стир Сту де ни цу осно вао но ву сво ју 
ис по сни цу, Сту де нич ку, на ме ра ва ју ћи да у њој бо ра ви. Ис по сни
ци је за си гур но про пи сао устав по пут Ка реј ско га, али он ни је 
са чу ван.31

На дну Сту де нич ко га кти тор ског нат пи са из 1208/1209. го
ди не, да ле ко од очи ју вер но га на ро да, у пот ку пол ном про сто ру, 
по сле ве сти о уло зи Сте фа на Не ма ње и ста ри јих си но ва у град њи 
хра ма, Са ва јед но став но и скром но скре ће па жњу на се бе: 

именеработавьшагопоменѣтесавугрѣшнаго.32

Ка рак те ри сти чан је гла гол работати ко јим Са ва опи су је сво ју 
де лат ност. Он по чи ва на име ни ци работа у зна че њу „слу же ње”, па 
и „роп ство”. У ста ро сло вен ском, на при мер, овом име ни цом озна
ча ва но је Еги пат ско роп ство. У срп ским спо ме ни ци ма, осим ре ђе 
по све до че но га зна че ња роп ства (углав ном у књи жев ним са ста ви
ма), под „ра бо том”, и то обич но у мно жи ни, „ра бо та ма”, углав ном 
се под ра зу ме ва ју рад не оба ве зе за ви сно га ста нов ни штва, ве ли ке 
и ма ле. У то ме вре ме ну и вла сте ла је „ра бо та ла” по вој нич ком 
за ко ну, што зна чи да се под „ра бо том” пре све га ми сли ло на „слу
же ње”, тј. вр ше ње вер не слу жбе вла да ру. Ка ко при ме ћу је про фе сор 
Ђ. Три фу но вић, Са ва је ду хов но слу жио33; у то ме се Са ва не по сред
но угле дао на Хри ста – да слу жи дру ги ма, а слу же ћи цр кви слу
жио је и Хри сту и сво ме ро ду. Јер „ко ји хо ће да бу де ве ли ки ме ђу 
ва ма, не ка вам бу де слу жи тељ. И ко ји хо ће ме ђу ва ма да бу де пр ви, 
не ка вам бу де слу га. Као што ни Син Чо вје чи ји ни је до шао да му 
слу же, не го да слу жи и да де жи вот свој у от куп за мно ге” (Мт 
20.26–28). – Са ви на ра бо та ни је δουλεία, не го διακονία. 

При ме ти ће мо је дан о б р а  з а ц  п о  н а  ш а  њ а ,  с в о ј  с т в е н 
С в е  т о  м е  С а  в и :  о н  д е  л у  ј е  у  п р  в о м  п л а  н у ,  н а  о п 
ш т о ј  с л у  ж б и  Б о  г у  к р о з  б р и  г у  з а  д р у  г е ,  з а  м о 
н а  х е  и з  с в о  г а  р о  д а  и  з а  ц е  л о  о т а  ч а  с т в о  и  п о  т о м 
–  п о  в л а  ч и  с е  у  д р у  г и  п л а н  г д е  ћ е  с л у  ж и  т и  Б о г у 
л и ч  н о , ти ху ју ћи к а о  нај пре да ни ји и с  п о  с н и к . Ка да осну је, 

31 У ве зи с на ве де ном ор га ни за ци јом за ко ју се Са ва за ни мао и ра ни је, 
сто ји чи ње ни ца да у Ка реј ском ти пи ку он Хи лан дар све сно на зи ва „све том 
огра дом”, при че му је име ни ца ѡграда екви ва лент грч ко га μάνδρα (обо је у пре
но сном сми слу), ети мо ло шки по ве за но га с ти ту лом „ар хи ман дри та” (грч. 
ἀρχι|μανδρίτης).

32 За по след ње чи та ње нат пи са в. Г. Су бо тић, Б. Миљ ко вић, И. Шпа ди јер, 
И. Тот, Нат пи си исто риј ске са др жи не у зид ном сли кар ству, Том пр ви, XI I –XI II 
век, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 2015, 36.

33 Ђ. Три фу но вић, Гла гол ра  бо  та  т и у сту де нич ком нат пи су из 1209. 
го ди не, Зо граф 2 (1967), 6–7.
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уре ди и осна жи јед ну уста но ву, он се по вла чи у пу сти њу као за
твор ник или стран ству ју ћи. Он то чи ни и у Хи лан да ру и у Сту де
ни ци и на ар хи е пи скоп ском тро ну, ве ро ват но с на ме ром да се за у век 
на ста ни у Ка ре ји, по ис пу ње њу сво јих јав них оба ве за. У ово ме о н 
п р а  т и  с в о  ј е  м о  н а  ш к е  и д е  а  л е , кон крет но по на вља ју ћи 
по сту пак дру го га од дво ји це осни ва ча Евер ге ти де, мо на ха Ти мо
ти ја, ко ји сма тра да је нај бо ље за игу ма на да се по ву че по сле не
ко га вре ме на; на чел но, још и ви ше Са ва опо на ша Са ву Осве ће но га 
ко ји се за твор но под ви за ва, да би по том чи нио ве ли ка де ла. – Упра
во з б о г  о в а  к в о  г а  н е  г и  р а  њ а  с у  ј е  т е  и  з а  д и  в љ у  ј у 
ћ е  г а  с к р у  ш а  в а  њ а  в л а  с т и  т е  л и ч  н о  с т и ,  з а  ј е д  н о 
с  д р у  г и м  в р  л и  н а  м а  и  п о д  в и  з и  м а ,  С а  в а  ј е  б и о 
д о  с т о  ј а н  с в и х  ч и  н о  в а ,  д о  с т о  ј а н  д а  д о  б и  ј е  с а 
м о  с т а л  н у  ц р  к в у  з а  с в о ј  р о д .34 

Као не ка да Са ва Осве ће ни ко ји се бо рио про тив је ре си, и наш 
Са ва па зи ће на чи сто ту ве ре у сво ме на ро ду. На Жич ком са бо ру 
у Не де љу пра во сла вља јав но ће би ти про чи та на С а  в и  н а ,  с р п 
с к а  р е  д а к  ц и  ј а  С и  н о  д и  к а  п р а  в о  с л а  в љ а . Си но дик 
до но си са бор но ис по ве да ње ве ре, по мен пра во вер них и ана те ми
са ње је ре ти ка.

С а  в и н  Н о  м о  к а  н о н  с  т у  м а  ч е  њ и  м а  и  С и  н о  д и к 
п р а  в о  с л а  в љ а  д в а  с у  т е  м е  љ а  С р п  с к е  ц р  к в е  и  с и 
г у р  н и  о с л о н  ц и  С р п  с к е  д р  ж а  в е . За хва љу ју ћи овим ко
дек си ма, учвр шће но је ка нон ско је дин ство Срп ске цр кве с дру ги ма 
у пра во слав ној ва се ље ни. У на сле ђе но срп ско пра во угра ђе на су 
до стиг ну ћа рим ско га и ви зан тиј ско га пра ва, што је од Ср би је ство
ри ло зре лу и уре ђе ну зе мљу, с вр ли на ма европ ске ци ви ли за ци је.35

За Но мо ка нон се са мо по у зда но зна да је за вр шен по сле Са
ви на бо рав ка у Ни ке ји, где је во дио ду ге раз го во ре с ва се љен ским 
па три јар хом и ви зан тиј ским ца рем. Обич но се сма тра ло да је Но
мо ка нон окон чан у Со лу ну у ма на сти ру Фи ло ка лу (ма на стир Хри
ста Пан то кра то ра), где се Са ва по по врат ку за др жао ко ли ко му је 
би ло по треб но да „пре пи ше мно ге књи ге за кон ске”.36 Сми сао ово
га гла го ла (прѣписати) до ста је рас те гљив (мо гао би зна чи ти и „пре
пи са ти” и „пре ве сти”). Ипак, из из во ра зна мо да се Са ва са ве то вао 
и са сво јим бра том, срп ским кра љем37, што је оче ки ва но, с об зи ром 

34 Уп. С. Тро иц ки, Св. Са ва и Сло вен ство, Но ви Сад, 1929, 6.
35 Д. Бог да но вић, Крм чи ја све то га Са ве, Ме ђу на род ни на уч ни скуп Сава 

Не ма њић – све ти Са ва. Исто ри ја и пре да ње. Де цем бар 1976, Бе о град: СА НУ, 
1979, 98.

36 До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, 212–213; [Живот све то га Саве]. 
На пи сао До мен ти јан, 227.

37 До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, 213–215; [Живот све то га Саве]. 
На пи сао До мен ти јан, 227–228.
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на зна чај Но мо ка но на за уну тра шње уре ђе ње срп ске др жа ве. – Но
мо ка нон је за вр шен до са мо га по чет ка 1220. го ди не у Ср би ји, када 
је за не ко ли ко ме се ци пре пи сан у ви ше при ме ра ка, за та да фор
ми ра не епи ско пи је. По ру ко по ло же њу Са ва је сва ком епи ско пу 
да вао по јед ну књи гу: 

иѡсветивьихьисътвориеєпискоупы...ипрѣдавьимькомоуждо
книгыꙁаконныѥ.иꙁаповѣдавькомоуждоихь.съвсакымьбогобоꙗꙁньствомь.
исъвѣроючистоюнепорочноходити...ипопрѣданїюсветыхьапостоль.
съблюдатикомоуждопастыроусловесноестадосвоѥ, Жи ти је Све то га Са ве, 
пре пис из Ау стриј ске на род не би бли о те ке, Cod. slav. 57, 232а,б.38

О по чет ку Са ви на ра да на Но мо ка но ну из во ри ћу те. По сто
ја ла је прет по став ка да га је Са ва за по чео још на Све тој Го ри кад 
је про из ве ден у чин ар хи ман дри та (до про ле ћа 1204)39, пре од ла
ска у Ср би ју, као и за Сту де нич ки ти пик, што је те шко до ка зи во. 
Је дан од ар гу ме на та је сте са ма струк ту ра збор ни ка, у ко јем пр ве 
две тре ћи не чи не цр кве ни ка но ни а по след њу тре ћи ну гра ђан ски 
за ко ни и дру го.40 Ве ру је мо да би по че так ра да тре ба ло ве за ти за 
по зни ји Са вин бо ра вак на Све тој Го ри, уо чи осни ва ња Срп ске 
цр кве. Обич но се узи ма ло да је Са ва на пу стио Ср би ју 1217, не сла
жу ћи се са Сте фа но вим обра ћа њем па пи за кру ни са ње. Про фе сор 
С. Ћир ко вић упо зо ра ва да је Са ва за пра во оти шао ра ни је, до по чет
ка 1215, с гор њом вре мен ском гра ни цом у на сил ној смр ти Ми ха и ла 
I Ан ђе ла, осни ва ча Епир ске де спо то ви не (крај 1214 – по че так 1215).41 
– Из све га сле ди да је рад на Но мо ка но ну мо гао тра ја ти од пре ла за 
1214/1215. до по чет ка 1220. го ди не; по ме ну та струк тур на раз ли ка 
од раз је оно га што је ура ђе но до од ла ска у Ни ке ју и на кон то га. 

Но мо ка нон је од ча са до но ше ња сте као нај ви шу за кон ску и 
ка нон ску сна гу у Ср би ји као са вр сник Све то га пи сма. Сам Са ва 
на зи ва га „бо го на дах ну том књи гом” и „бо жан ским спи сом”. То је 
ме шо ви ти збор ник цр кве них и гра ђан ских про пи са у ко јем је 

38 До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, 223–225; [Живот све то га Саве]. 
На  пи сао До мен ти јан, 233; уп. Жи вот све то га Са ве. На пи сао До мен ти јан [Тео
до сије], 140–141.

39 Мир ја на Жи во ји но вић, Исто ри ја Хи лан да ра, I, Од осни ва ња ма на сти-
ра 1198. до 1335. го ди не, Про све та, Бе о град: Про све та, 1998, 86. Ипак, мо гло би 
се сум ња ти у исти ни тост ве сти да је Са ва та да до био ар хи ман дрит ско до сто
јан ство (нпр. Б. Миљ ко вић, нав. де ло, 113).

40 С. Тро иц ки, Хи лан дар ски но мо ка но ни, Хи лан дар ски збор ник 1 (1966), 
55–57; Ни ко дим (Ми лаш), Збор ник пра ви ла све тих апо сто ла, ва си он ских и по-
мје сних са бо ра и све тих ота ца, ко ја су при мље на Пра во слав ном цр квом, У Но вом 
Са ду, 1886, LXXXVI I I–L XXXIX.

41 С. Ћир ко вић, Све ти Са ва из ме ђу Ис то ка и За па да, Све ти Са ва у срп ској 
исто ри ји и тра ди ци ји, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град: СА НУ, 1998, 35.
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са бра но пре ко сто ти ну ви зан тиј ских дог мат ских, цр кве но ка нон ских, 
гра ђан ско прав них, мо рал них, аскет ских и ли тур гич ких спи са, 
чи ја је ис прав ност утвр ђи ва на сто ти на ма го ди на, још од апо стол
ских вре ме на, на ва се љен ским и по ме сним са бо ри ма, си но ди ма и 
дру гим те ли ма.42 

Чу ве ни исто ри чар пра ва С. В. Тро иц ки имао је са мо р е  ч и 
х в а  л е  з а  Н о  м о  к а  н о н  с в е  т о  г а  С а  в е ,  к о  ј и  ј е  о д  б а 
ц и о  н а  ч е  л а  ц е  з а  р о  п а  п и  з м а  и  и с  т о ч  н о  г а  п а  п и  з м а 
ко ја су се ну ди ла у ак ту ел ним ко ди фи ка ци ја ма то га вре ме на.43 
Це за ро па пи зам је у осно ви па ган ски им пе ри ја ли зам из вре ме на 
рим ских ца ре ва пре о де нут у ца ре ва епи скоп ска пра ва из у зев све
ште но деј ста ва, од но сно пра ва над епи ско пи ма као епи сти мо нар ха 
цр кве (грч. ἐπιστημονάρχης), што је не ка ква вр ста ди сци плин ског 
над зор ни ка ана лог но ис тој функ ци ји у мо на шким оби те љи ма.44 
Не мо гав ши одо ле ти бли зи ни ви зан тиј ско га ца ра ко ји је на сто јао 
да про ши ри сво ју власт на све хри шћа не и за гра ни ца ма сво је им
пе ри је, и ца ри град ски па три јар шиј ски трон, у по чет ку обич на епи
ско пи ја у кри лу Ира клиј ске ми тро по ли ти је, на ме тао се пре ко цар
ске вла сти хри шћа ни ма ван сво је ју рис дик ци је, зва нич но при сва
ја ју ћи се би це лу ва се ље ну, као οἰκουμενικός, „ва се љен ски”.45 У 
Са ви ну но мо ка но ну не ма ме ста за ту ма че ња пу них пра ви ла ње
го ва ста ри је га са вре ме ни ка, нај по зна ти је га ка но ни сте XII ве ка, 
Те о до ра Вал са мо на, ко ји је за сту пао иде о ло ги ју це за ро па пи зма и 
ис точ но га па пи зма, не ма ни Ди ми три ја Хо ма ти ја на, ни Екло ге 
ико но бо рач ких ца ре ва и Епа на го ге, фал си фи ко ва не Кон стан ти но ве 
да ров ни це са са др жа јем пре не тим с рим ско га на ца ри град ско га 
епи ско па и дру гих фал си фи ка та.46 Му дрим из бо ром са др жа ја Сава 
је у сво ме но мо ка но ну спро вео здра во, хри шћан ско на че ло сим фо
ни је из ме ђу др жа ве и цр кве, при сут но у ста ри јој цр кве нопо ли тич
кој иде о ло ги ји Ви зан тиј ско га цар ства.47 Са ва на по чет ку ци вил но
га де ла сво га но мо ка но на, у 45. гла ви, из ла же Схо ла сти ков Збор ник 
у 87 гла ва с де кла ра ци јом о бо жан ском да ру све штен ства и цар ства, 
тј. о сим фо ни ји цр кве и др жа ве, а на дру гим ме сти ма до но си од
ред бе о ца ре вој пот чи ње но сти ка но ни ма и за ко ни ма.48

42 С. В. Тро иц ки, Ка ко тре ба из да ти Све то сав ску Крм чи ју (Но мо ка нон 
са ту ма че њи ма), Бе о град: САН, 1952, 1.

43 С. В. Тро иц ки, Цр кве но-по ли тич ка иде о ло ги ја Све то сав ске крм чи је и 
Вла ста ре ве Син таг ме, Глас САН CCXII, н. с. 2 (1953), 175–184, 184–186.

44 Исто, 157–161.
45 Исто, 162–166. На рав но, ова те о ри ја не ма упо ри шта у цр кве ним ка но

ни ма, а у спи си ма Ис точ не цр кве усво је на је тек на кон одва ја ња Рим ске цр кве 
(Исто, 168).

46 Исто, 175–177.
47 Уп. Исто, 162.
48 Исто, 177–178.
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Фор мал но по сма тра но, Све то сав ска крм чи ја је из де ље на на 
64 гла ве и по ред обич них и оп штих де ло ва основ ну ка рак те ри
сти ку јој да је на ро чи та ком би на ци ја Си ноп си са ка но на Сте фа на 
Ефе ско га с ту ма че њи ма и до пу на ма Алек си ја Ари сти на, а у ма њој 
ме ри и Син таг ме у 14 на сло ва с пу ним ка но ни ма ко је је ту ма чио 
Јо ван Зо на ра. Ва жно је по ме ну ти још у гра ђан ско прав ном де лу 
би ра не од лом ке Ју сти ни ја но ва за ко но дав ства, Мој си је во за ко но
дав ство, Про хи рон и од ред бе брач но га пра ва. У грч ким ру ко пи
си ма са чу ван је све га је дан Ка нон ски си ноп сис с Ари сти но вим 
ту ма че њи ма, дру га чи је га ре до сле да од Са ви на и без до пу на из 
Зо на ри на ка нон ско га де ла.49 С а  в и н  Н о  м о  к а  н о н  с  т у  м а 
ч е  њ и  м а  д о  д а  н а с  о с т а  ј е  ј е  д и н  с т в е н  м е  ђ у  с в и м 
н о  м о  к а  н о  н и  м а  и у ње го ву са др жа ју се ја сно огле да бри га о 
јед ној сло вен ској са мо стал ној цр кви ко ја на ста је у вр ло сло же ним 
исто риј ским окол но сти ма. Пи та ње са ста вља ња Све то сав ско га 
но мо ка но на не мо же се сво ди ти на из бор основ не под ло ге, не го 
се, пре све га, мо ра у об зир узе ти у то ме вре ме ну вр ло спе ци фи чан 
од нос ње го ва са ста вља ча пре ма ко ди фи ка циј ској ма те ри ји. 

Иа ко се Са вин но мо ка нон раз ли ку је од Ме то ди је ва у из бо ру 
пред ло шка, ме ђу њи ма вла да ве ли ка бли скост, на ро чи то у по гле
ду од но са пре ма цр кве ној ау то но ми ји.50 И сам сло вен ски на зив 
књи ге, ко ји усва ја Све ти Са ва, по све му су де ћи је Ме то ди јев: ꙁако
ноуправило (исти на зив по ми ње се у 15. гла ви Ме то ди је ва жи ти ја).51 
Већ од XI II ве ка код нас ће би ти жи вљи на зив ꙁаконьникь, ви ше у 
ду ху сло вен ско га је зи ка, а с по ја вом Штам па не крм чи је до ћи ће 
нам и на зив Кор мча ја, од но сно Крм чи ја, на стао у Ру си ји у дру гој 
по ло ви ни XI II ве ка.

Мо же мо за кљу чи ти да су Са ва и ње го ви са рад ни ци, уко ли ко 
их је би ло, има ли пред со бом у то ку ви ше го ди шње га ра да не мање 
од два основ на грч ка пред ло шка, нај ве ро ват ни је ви ше њих, да су 
по по тре би кон сул то ва ли Је фре мо ву крм чи ју ко ја се за сни ва на 
Син таг ми у 14 на сло ва и да су зна ли за скра ће ни Ме то ди јев но
мо ка нон, по пут Ус тју шке крм чи је, ко ји по чи ва на Си на го ги у 50 
на сло ва. 

49 L. Burg mann, Der Co dex Va ti ca nus gra e cus 1167 und der ser bische No mo-
ka non, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXXIV (1995), 91–106.

50 С. Тро иц ки, Но мо ка нон св. Ме фо дия и его ва жность за на ше время, 
Сим по зи ум 1100го ди шни на од смрт та на Ки рил Со лун ски, I, Ско пје: МА НУ, 
1970, 269–272.

51 П. А. Ла вров, Ма те ри алы по ис то рии во зник но ве ния древ нейшей 
славянской письмен но сти, Труды Славянской ко мис сии, I, Ле нин град: Ака де
мия на ук СССР, 1930, 77. – Сло же на реч ꙁаконоуправило (грч. νομοκάνων) у сво јој 
пр вој твор бе ној осно ви са др жи пе три фи ци ран па ра диг мат ски об лик, што је све
до чан ство ње не ду бље ста ри не.
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Са ви но ау тор ство пр ви је за па зио ар хи ман дрит Ни ћи фор 
(Ду чић), про чи тав ши по го вор у Мо рач кој крм чи ји (1866), по том 
Сто јан Но ва ко вић (1871). Свет ској на у ци Са вин рад на са ста вља
њу Но мо ка но на от крио је гла со ви ти ру ски ка но ни ста А. С. Па влов 
(1869); та ко је ово гле ди ште угра ђе но у те ме ље исто ри је сло вен
ско га пра ва. Из људ ске уско гру до сти ви ше пу та је оспо ра ва но 
Са ви но ау тор ство над Но мо ка но ном на ви ше на чи на, на ро чи то од 
стра не ру ских и бу гар ских на уч ни ка; у том сми слу мо ра мо по ме
ну ти по зна тог ру ског исто ри ча ра пра ва Ј. Н. Шча по ва, ко ји је сма
трао да је реч о обич ној ком пи ла ци ји ста ри јих пре во да52, али и 
ме ђу на шим на уч ни ци ма пр ве по ло ви не XX ве ка би ло је оних 
ко ји су не кри тич ки пре у зи ма ли ове у су шти ни ре гре сив не ста во ве. 
Ипак, епи скоп Ни ко дим (Ми лаш) и до ста ка сни је по ште ни ру ски 
на уч ник С. В. Тро иц ки од луч но су твр ди ли да је Са ва ау тор Но мо
ка но на, што је, с лин гви стич ке стра не, пот кре пио не за ви сни ис
тра жи вач, ау стриј ски про фе сор Ј. Рај нхарт, по ка зав ши да је пре вод 
Све то сав ске крм чи је не у по ре ди во бо љи од оно га у Је фре мо вој крм
чи ји, као што је то ра ни је твр дио С. В. Тро иц ки. Рај нхар тов за кљу
чак је да је про то граф Све то сав ске крм чи је у на че лу био срп ско сло
вен ски, с огра ни че ним при су ством је зич ких ру си за ма. На лексич ком 
пла ну за пра во је мно штво упа дљи ве ју жно сло вен ске лек си ке у 
окви ру ко је има и из ра зи тих ср би за ма, док је за си гур них ру си за ма 
не ко ли ко: гоумьньце, падьерица, праоурь.53 И да до пу сти мо да је ме ђу 
срп ским пре во ди о ци ма био не ки Рус, све су то ре чи ко је су мо гле 
би ти усво је не у ме шо ви тој све то гор ској сре ди ни. Ла ко нам је за ми
сли ти Све то га Са ву ко ји на пр вом по стри гу у Ру ском ма на сти ру 
при ма, за цео жи вот, сло вен ску реч за бри ја но мо на шко те ме, тон
зу ру ко ју ће но си ти: гоумьньце, тј. ма лец ко гум но, реч ко ја је у основ
ном апе ла тив ном зна че њу по сто ја ла и у срп ском је зи ку.54

О в а ј  к р о в  н и  ц р  к в е  н о  п р а в  н и  с п и с  о с т а о  ј е 
н е  к о м  в р  с т о м  у с т а  в а  С р п  с к е  ц р  к в е  то ком це ло га 
сред ње га ве ка, до ње но га га ше ња, а по том и у об но вље ној Пећ кој 

52 Я. Н. Щапов, Рецепциясборниковвизантийскогоправавсредневековых
балканскихгосударствах, Ви зан тийск ий вре мен ник 37 (1976), 126.

53 J. Re in hart, Лек сич ки сло је ви у Све то сав ској Крм чи ји, На уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не 14/1 (1985), 74.

54 За јед ну по твр ду у око ли ни При зре на, у опи су ме ђе, в. из да ње: С. Ми
шић, Т. Су бо тинГо лу бо вић, Све то ар хан ђе лов ска хри со ву ља, Бе о град: Исто риј
ски ин сти тут, 2003, 91237 (при мер от кри ва Ђ. Да ни чић, Рјеч ник из књи жев них 
ста ри на срп ских, III, При ре дио Ђ. Три фу но вић, Бе о град, 1975 [1864], s. v., 581). 
Ипак, ни је са свим ја сно да ли је Раст ко ва ко са пр ви пут пот пу но по стри же на 
(ton si ex to to) или де ли мич но. О стри же њу хри шћан ских, у пр вом ре ду ис точ них 
мо на ха и оби ча ји ма у Срп ској цр кви до сре ди не XVII ве ка, по себ но на при ме
ру Све то га Са ве, пи сао је Све то зар Ра дој чић (Тон зу ра св. Са ве, Узо ри и де ла 
ста рих срп ских умет ни ка, Бе о град: СКЗ, 1975 [1937], 19–31, на ро чи то 24–25).
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па три јар ши ји и у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, сход но сред њо ве ков
ном прин ци пу да но ви за ко ни не по ни шта ва ју ста ре, не го се на
до ве зу ју на њих. Пре по род срп ске др жав но сти од мах је био пра ћен 
об но вом прав но га по рет ка, па је про та Ма ти ја Не на до вић већ 1804. 
до нео за ко ник по угле ду на Крм чи ју. На са бо ру Срп ске цр кве 1939. 
по твр ђе но је ва же ње Збор ни ка. 

Оно што п о  с е б  н о  з а  д и  в љ у  ј е  ј е  с т е  ж и  в о т  С а 
в и  н а  н о  м о  к а  н о  н а  и з  в а н  С р п  с к е  з е  м љ е .  У пе ри о ду 
од XI II до XIX ве ка овај ко декс је имао исти, ако не и ве ћи зна чај 
не го у Срп ској цр кви, гра де ћи, уз то, ши ро ко ка нон ско је дин ство 
(Бу га р ска, Ру си ја, вла шкомол дав ске, тј. ру мун ске зе мље). Не знају 
се окол но сти пре да је Но мо ка но на Бу га ри ма, али мо же мо прет по
ста ви ти да је то учи нио још Све ти Са ва у вре ме ње го ва не се бична 
на сто ја ња да Бу гар ској па три јар ши ји из деј ству је при зна ње ме ђу 
ис точ ним цр ква ма. По сле та тар ске на је зде и уни ште ња Ру ске зе
мље ми тро по лит Ки рил II (1243–1281) обра тио се де спо ту Ја ко ву 
Све ти сла ву, та да у за пад ним пре де ли ма Бу гар ске, за по моћ. Де
спот је из Бу гар ске па три јар ши је до био при ме рак Но мо ка но на 
ко ји је 1262. го ди не по слао у Ки јев. На са бо ру у Вла ди ми ру 1274. 
го ди не овај ко декс је при хва ћен за це лу Ру ску цр кву, прем да се у 
пре пи си ва њу из гу би ла вест о Са ви ну тру ду на са ста вља њу књи ге. 
У Ру си ји ће се, да кле, овај ко декс ши ри ти без иде је о ње го ву пра
вом ау то ру, али о Са ви ну де лу ће би ти ре чи у Ни ко но ву пред го
во ру Штам па не крм чи је. 

Исто ри ја но мо ка нон ских збор ни ка у ру ским зе мља ма до ста 
је сло же на. Још за ми тро по ли та Ки ри ла II уз по моћ Све то сав ске 
крм чи је ство ре на је Ру ска ре дак ци ја. Срп ска ре дак ци ја је на ста
ви ла да жи ви на ру ском ју го за па ду и за па ду под Пољ ском и Ли тва
ни јом (Ки јев ска ми тро по ли ја). Је дан пре пис је епи скоп Јев фи миј 
од нео у Ве ли ку мо сков ску кне же ви ну по сле 1460. Сто ти ну го ди
на ка сни је мо нах Да ни ло из Јо си фоВо ло ко лам ско га ма на сти ра, 
бу ду ћи ми тро по лит мо сков ски и све ру ски, пре ра ди ће Све то сав ску 
крм чи ју ко ју ће, сре ди ном на ред но га сто ле ћа, па три јарх Јо сиф, уз 
не што из ме на, штам па ти (1649–1650). Ову крм чи ју до да нас не дир
ну ту ко ри сте ста ро вер ци. Па три јарх Ни кон ће 1653. при ре ди ти 
дру го из да ње с из ме на ма, али све те ин тер вен ци је за пра во су на
ру ши ле вр ли не Са ви на де ла. Ду го у XVII ве ку Крм чи ја ће и да ље 
би ти основ ним из во ром пра ва за Ру ску др жа ву, док ће у Ру ској 
цр кви оста ти глав ним ка нон ским збор ни ком до по ја ве „Књи ге 
пра ви ла” 1839.55 Уз Но мо ка нон у Ру си ји су мно го ко ри шће на оба 

55 За раз ли ку од Ср ба, ко ји су у ме ђу вре ме ну до би ли и дру ге слич не збор
ни ке (пре све га Ду ша нов за ко ник и Син таг му Ма ти је Вла ста ра), код Ру са ће 
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Са ви на скит ска уста ва, на ро чи то пр ви56, ко ји је по ло жен у са вре
ме ни Сле дов ни псал тир.57

Као што је Срп ска цр ква пре ко Но мо ка но на Све то га Са ве 
по да ри ла Ру ској основ ни прав ни акт, та ко су Ру ска ца ре ви на и 
цр ква Срп ској цр кви, при бли жно у истом вре ме ну, удах ну ле но ву 
сна гу сла њем учи те ља и штам па них бо го слу жбе них књи га на 
но во ру ско сло вен ском је зи ку, ме ђу ко ји ма је би ла и Крм чи ја. Д в о 
с т р у  к и м  в е  з а  м а ,  п р е  к о  с в е  т о  с а в  с к е  в е р  з и  ј е  ц р 
к в е  н о  г а  п р а  в а  и  ц р  к в е  н о  с л о  в е н  с к е  л и  т у р  г и  ј е , 
о б  н о  в љ е  н о  ј е  у  X V I  I I  в е  к у  с л о  в е н  с к о  ц р  к в е  н о 
ј е  д и н  с т в о  за че то ра дом Све то га Кли мен та Ве лич ко га и ње
го вих са рад ни ка, чи ме је с т в о  р е н  С в е т  с л о  в е н  с к о  г а 
п р а  в о  с л а  в љ а  (Pax Sla via Ort ho do xa), у че му је, сло бод но мо
же мо ре ћи, на је дан го то во ми сти чан на чин при сут но ве ли чан
стве но де ло Све то га Са ве Срп ско га.58 Т а  к о  ј е  у т в р  ђ е  н о 
П р а  в о  с л а в  н о  с л о  в е н  с т в о  ч и  ј е  с е  у н у  т р а  ш њ е 
в е  з е  д а  н а с  с в е  с н о  к и  д а  ј у  г у  ш е  њ е м  ц р  к в е  н о  с л о 
в е н  с к е  л и  т у р  г и  ј е ,  б е з  с у м  њ е  м и  м о  н а  ш е  т р а  д и 
ц и  ј е . Још су Ћи ри ло и Ме то ди је Сло ве ни ма по да ри ли ли тур гиј
ски је зик дру га чи ји од на род но га; он је у сво јим мла ђим раз вој ним 
вер зи ја ма сто ле ћи ма ко ри шћен у сло вен ском све ту у хар мо ни ји 
са жи вим на род ним је зи ком, и он да ка да су ства ра ни по себ ни 
књи жев ни је зи ци на на род ној под ло зи, без уну тра шње по тре бе за 
ње го вим укла ња њем.

Ка да је Ца ри град ска па три јар ши ја при сту пи ла Фи рен тин ској 
уни ји 1439, до шло је до из два ја ња и са мо стал но сти Ру ске цр кве 
1448. го ди не, што је учвр шће но тур ским осва ја њем Ца ри гра да 
1453. го ди не.59 П р е  с е  д а  н и  п о  с т о  ј а  њ а  С р п  с к е  и  Б у 
г а  р  с к е  ц р  к в е  п о  м о  г л и  с у  т а  д а  у ч в р  ш ћ и  в а  њ у 
и д е  ј е  о  Р у  с к о ј  ц р  к в и ,  а л и  и  у ч в р  ш ћ и  в а  њ е  р у  с к е 
д р  ж а в  н о  с т и .  Отре жњу ју ће је де ло ва ло зна ње о то ме да у 
све ту по сто је и дру ге, при то ме сло вен ске цр кве, не за ви сне од Ца
ри град ске па три јар ши је, на ко је Бог не гле да с не го до ва њем, не го 

Крм чи ја у свим дру штве ним сфе ра ма ду го за др жа ва ти сво ју фун да мен тал ну 
уло гу (С. Тро иц ки, Св. Са ва и Сло вен ство, 15).

56 Пр ви ру ски пре пи си су чак ста ри ји од срп ских, при па да ју XIV ве ку, а 
срп ски XVI ве ку.

57 Скит ски уста ви св. Са ве, 63–64.
58 Из бор пред ло шка за штам па ње Крм чи је мо гао је би ти и дру га чи ји. 

Ипак, у фор мал ном и ма те ри јал ном по гле ду Но мо ка нон Све то га Са ве пред ста
вљао је у то ме вре ме ну „нај са вр ше ни ји, и [...] нај прак тич ни ји цр кве но гра ђан ски 
за ко ник” (С. Тро иц ки, Св. Са ва и Сло вен ство, 15).

59 Е. В. Беляко ва, Я Н. Щапов, ТрадициисвятогоСаввыСербскогонаРуси, 
Све ти Са ва у срп ској исто ри ји и тра ди ци ји, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град: 
СА НУ, 1998, 362.
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на про тив, „по сву да бла го че сти је си ја”.60 Под се ти ће мо да се п р е 
в о д  Ј е  ф р е  м о  в е  к р м  ч и  ј е  к о  ј а  ј е  м е  ђ у  С л о  в е  н и  м а 
с т о  л е  ћ и  м а  и м а  л а  п р и  м а т ,  з а  с н и  в а о  н а  д е  ф е к т 
н о м  п р и  м е р  к у  Н о  м о  к а  н о  н а  у  14  н а  с л о  в а  к о  ј и  ј е 
и з  Ц а  р и  г р а  д а  8 6 4 .  г о  д и  н е  п о  с л а т  т е к  п о  к р  ш т е 
н и м  Б у  г а  р и  м а . Ова ква крм чи ја огра ни ча ва ла је при род не 
те жње у цр ква ма сло вен ских на ро да и то је „је дан од узро ка”, по 
ре чи ма С. В. Тро иц ко га, „због ко јих су сло вен ске цр кве са та квим 
му ка ма и та ко ка сно до би ле ау то ке фа ли ју”.61 

На Све то га Си ме о на и Све то га Са ву као на уз о ре мо на штва 
у сво јим по сла ни ца ма ука зи вао је и Иван IV Ва си ље вич Гро зни 
(1533–1584)62, а на по себ ном ме сту у Ар хан ђел ском са бо ру Мо
сков ско га кре мља, ис под пред ста ве Све то га кне за Вла ди ми ра, што 
је из у зет на част за Срп ску др жа ву и цр кву, при ка за ни су Све ти 
Са ва и Пре по доб ни Си ме он Не ма ња. Но, ка да Мо сква на сим бо
лич кој рав ни по ста не Тре ћим Ри мом, пре ста је зна чај Ср би је. Ипак, 
жи во ин те ре со ва ње за Све то га Са ву на ста ви ће се и у на ред ном, 
XVII сто ле ћу.63 Ли ди ја К. Га вр ју ши на је са бра ла чак 88 ру ских 
пре пи са жи ти ја Све то га Са ве (ду жа и кра ћа „ре дак ци ја”, осо би то 
XVI–X VII век), што је све до чан ство ње го ве огром не по пу лар но сти 
и зна ча ја за ру ско дру штво, пре за о кре та у вре ме Пе тра Ве ли ко га.64

Ни смо до вољ но све сни Са ви на из у зет на ути ца ја на сло вен ски 
свет! С в о  ј о м  е к л и  с и  о  л о  г и  ј о м ,  п р и  к а  з а  н о м  у  Н о 
м о  к а  н о  н у  с  т у  м а  ч е  њ и  м а ,  С а  в а  С р п  с к и  н а  д и  л а  з и 
с в е  ш т о  ј е  д о  т а  д а  с т в а  р а  н о  у  с л о  в е н  с к о м  с в е  т у 
ко ји при па да пра во слав ној ва се ље ни, а зна ча јем то га и дру гих ка
нон ских де ла оста ће веч но при су тан у Срп ској цр кви и у сло вен ској 
цр кве ној за јед ни ци. Исто та ко, Са ва је бли ско са ра ђи вао с пред став
ни ци ма дру гих сло вен ских на ро да, Ру са и Бу га ра, пру жа ју ћи им 
ис кре ну по др шку; шта ви ше, по ре чи ма С. В. Тро иц ко га, он је био 

60 Исто, 363.
61 С. В. Тро иц ки, Спор ста рог Ри ма са Но вим на стра на ма сло вен ске 

Крм чи је, Бе о град: СА НУ, 1960, [21]–22. Гр ци су из то га ко дек са из о ста ви ли текст 
из 34. апо стол ско га ка но на у ко јем се го во ри ло о са мо стал ној упра ви епи ско па 
сва ко га на ро да; исто та ко ис пу сти ли су и 69. ка нон Трул ско га са бо ра ко ји је 
вла да ру да вао пра во при но ше ња да ро ва у ол та ру; из Ју сти ни ја но вих Но ве ла 
из о ста вље но је обра зло же ње о пр вен ству Ста ро га Ри ма и до дат је Трак тат о 
при ви ле ги ја ма ца ри град ско га па три јар ха. Крм чи ја је са др жа ла схо ли ју чи ји би 
ау тор мо гао би ти Ана ста си је Би бли о те кар, до да ту у вре ме ла тин ске упра ве над 
Бу гар ском цр квом 866–869. у ко јој је не ги ран па три јар шиј ски ранг ца ри град ском 
и је ру са лим ском епи ско пу, ина че при знат на Ца ри град ском са бо ру 869–870. 
го ди не (С. В. Тро иц ки, нав. де ло, 23).

62 Е. В. Беляко ва, Я Н. Щапов, нав. де ло, 1998, 365.
63 Исто, 365.
64 В. Исто, 364. Л. К. Га врюши на, Русскаярукописнаятрадицияжития

СаввыСербского, Со вет ское славяно ве де ние (1984, No 1), 68–82. 
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„пр ви сло ве но фил”.65 С а  в а  т а  к о  п р е  с т а  ј е  д а  б у  д е  с а м о 
„ С р п  с к и ”  и  п о  с т а  ј е  С а  в а  „ С л о  в е н  с к и ” .66

У ду хов ној књи жев но сти до ста је по ре ђе ња Све то га Са ве с 
би блиј ским лич но сти ма ко је су на ја ви ле Не про ла зно цар ство. 
Са ва пре мо шћа ва вре ме на и у све тој за јед ни ци са сво јим оцем 
оси гу ра ва спа се ње сво ме ота ча ству. Сло ве ни су три и по сто ле ћа 
ра ни је до би ли сво је апо сто ле ко ји су још јед ном пре мо сти ли вре ме
на у ве ри га ма ко је спа ја ју По ста ње и Ес ха тон Ви шње га Је ру са лима. 
Њи хо ва пра ми си ја до би ла је сво ју пу но ћу у де лу све те дво ји це 
срп ске. И го то во да се рав на ју го ди не на ска ли вре ме на. Кон стан
тин се пред смрт, 14. фе бру а ра 869, за мо на шу је и по ста је Ћи ри ло, 
Ме то ди је по ста је пр вим сло вен ским ар хи е пи ско пом нео кр ње не 
хри шћан ске ва се ље не. Не ма ња као Си ме он за мо на шен уми ре у 
Хи лан да ру, 13. фе бру а ра 1199, Са ва у пот пу но из ме ње ним усло ви
ма об на вља мо гућ ност да је дан сло вен ски ар хи е пи скоп бу де при
знат у грч косло вен ској ва се ље ни, 1219. го ди не. 

С а  в а  ј е  н а ј  в е  ћ и  з а  к о  н о  д а  в а ц  С р п  с к е  ц р  к в е 
и  с р п  с к е  ц р  к о в  н о  с т и , па ње гов уче ник, До мен ти јан, сто
га, у при ка зу учи те ље ва по кло ње ња Све тој Го ри Си нај ској, с пра
вом на гла ша ва да је он м н о  г о  с т р у  к о  с л и  ч а н  М о ј  с и  ј у :

исвоемѡтьчьстввождьбыстьнаблаговѣрїеинасветынюиновы
ꙁаконоположникьбысть, Жи ти је Све то га Са ве, пре пис из Ау стриј ске 
на род не би бли о те ке, Cod. slav. 57, 342а.67

Ипак, овај Но ви Мој си је з а  у  в е к  о с т а  д е  с к р о  м а н  и 
ј е д  н о  с т а  в а н , или, ка ко је се бе сам од ре дио: „ о д  с в и х  п о 
с л е д  њ и ,  г р е  ш н и  м о  н а х  С а  в а ” .

Јер уи сти ну, „Та ко ће би ти по сљед њи пр ви и пр ви по сљед њи; 
јер је мно го зва них а ма ло иза бра них” (Мт 20.16).*

65 С. Тро иц ки, Св. Са ва и Сло вен ство, 1–2.
66 Уп. Исто, 16.
67 До мен ти јан. Жи ти је Све то га Са ве, 385–386; [Живот све то га Саве]. 

На пи сао До мен ти јан, 320; уп. М. Бла го је вић, Ар хи е пи скоп Са ва – вожд ота ча-
ства, Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004, 103–104 [Свети Са ва у срп ској исто ри ји 
и тра ди ци ји, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град: СА НУ, 1998, 65–66].

* Бе се да из го во ре на на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду, 
16. фе бру а ра 2020. го ди не.




