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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

СРПСКО СВЕТИЛО НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ
Бесе�а на Филозофском факул�е�у у Косовској 
Ми�ровици ?ово�ом о�ележавања Дана Све�о@ 

Саве 2016. @о�ине

За 9ве 9еценије навршиће се Dуних осам векова како је „Сава,
срDски кнез” (Lако :а у свом леLоDису из 1200. :о9ине, 9акле, још
за Савина живоLа, Dомиње Jу9ући нов:оро9ски архиеDискоD Ан-
Lоније), како је у царском :ра9у Великом Трнову, уморан о9 DуLа
Dо СвеLој земљи, очи склоDио, а ми, о9 времена СвеLих оца и сина
– Симеона и Саве, Dреко лазаревско-оJилићких Dо9ви:а, сLолеL-
но: сLра9ања Dо9 османским и:ом и авакумовских мученишLа-
ва, Dа све 9о 9анашње: 9ана, исDо9 свако: слоја власLиLо: и9ен-
LиLеLско: DалимDсесLа, Dроналазимо ње:ово име као оријенLир
9уховно: Lрајања, као археLиDску фиксацију и меLафизичко-
симJоличку о9:онеLку сушLине срDско: наро9но: Jића.

„Ако учења не Jу9е, шLа је корисL царсLву?” – сLоји, између ос-
Lало:, у Душановим комDилацијама визанLијско: закона. ОLу9 се
о9 маLера, оLаца и сро9ника Lражи 9а своју 9ецу шаљу на учење
чим наврше се9му :о9ину, Dа и раније. А 9аскали 9а уче 9ецу о9
све: срца и 9а размишљају о њима, 9а Jу9у Dрема њима милосLи-
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ви и 9а им 9арове 9ају, не:9а крсLић, не:9а иконицу, не Jи ли се
9еца Dриволела књизи.2 ЗачеLник Lо: и Lакво: DросвеLно: зако-
но9авсLва, коме Lешко 9а Jи ишLа мо:ла замериLи и 9анашња Dе-
9а:ошка сLрука, је нико 9ру:и 9о СвеLи Сава. СвеLи Сава није само
Dрви срDски учиLељ и „Православија насLавник”, како сLоји у
је9ном о9 њему наDисаних LроDара, или Dрема најсLаријој Dос-
већеној му СлужJи УсDенију, још за живоLа „срDско свеLило на
земљи”, он је Dрви и DоLоњи реформаLор свеколико: 9уховно: и
кулLурно: живоLа срDско: наро9а, уLемељиLељ срDско: Dо:ле9а
на свеL, оличено: у свеLосављу као јез:ру њихова и9енLиLеLа Dо
коме се СрJи међусоJно DреDознају, зJо: које: су је9нима Jлиски,
9ру:има засва:9а Lуђи.

Данас се 9ечак са 15 :о9ина основано смаLра 9еLеLом. А РасLко
Немањић у Lом узрасLу већ је уDрављао Хумском оJлашћу, са 17
је, како нам све9очи ње:ов Jио:раф, DоJе:авши из ро9иLељске
куће, сLи:ао у СвеLу Гору, и Lо са зави9ним оJразовањем. У чему
је Lајна Lо: Jрзо: учења и сазревања у Савино 9оJа? Као шLо је са-
мо Dоре9ак који је Dо9разумевао симфонију 9ржаве и цркве мо-
:ао 9а сLвори сакрално архиLекLонско, Dа фрескоDисно и 9ру:о
наслеђе којим се с Dравом 9ичимо Dре9 свеLом, Lако је и оJразо-
вање које је, Dоре9 сLицања DракLичних знања, више о9 Lо:а зна-
чило разоLкривање и не:овање лика човеково: сLворено: Dо оJ-
разу Божијем, мо:ло 9а саз9а СвеLо: Саву, ко9 које: је немо:уће
о9војиLи свеLиLеља о9 DросвеLиLеља. „СвеLи Сава је највећи срD-
ски DросвеLиLељ, јер је највећи срDски свеLиLељ. ПросвеLа је са-
мо Dројекција свеLосLи, зрачење свеLлосLи; свеLиLељ свеLли и
Lиме DросвеLљује, Dросвећује (...) То нам казује и сама еLимоло-
:ија срDске речи...” – наDомиње СвеLи ЈусLин Ћелијски.3 Али, шLа
ћемо ми Lолики Jез ореола свеLосLи и у времену овом, можемо
ли JиLи не Lек DросвеLари већ DросвеLиLељи? – заDиLаће се мно-
:и. О9:овор је – можемо, јер смо Савини. УчиLи млађе Dлемени-
LосLи, исLинољуJљу, Dрав9ољуJљу, Dомоћи им 9а DосLану не Dу-
ка „серијална је9инка”, како је СлоJо9ан Јовановић својевремено
назвао ново: заDа9но: човека, оличена у лаLинској речи ?ерсона
Lј. ин9иви9уа, већ слоJо9на личносL, оличена у :рчком и?ос�а-
сис, сDосоJна 9а разликује 9оJро и зло, враLиLи се, 9акле, искон-
ском значењу речи о�раз и о�разовање као оJликовању иконе Бо-

2 Према Миленко М. Вукићевић, Школе у �ржави Немањића, Бео:ра9: СвеL књи-
:е, 2006, сLр. 39-40.

3 ПреDо9оJни Ава ЈусLин Ћелијски, Све�осавска философија ?росве�е,
nasledjeotaca.org...
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жије, 9ру:им речима, ИсLине, ЛеDоLе и ДоJра – све је шLо СвеLи
Сава о9 нас очекује. Да Jисмо Lо мо:ли, морамо и сами знаLи и,
како нам језик су:ерише, о�раза има�и, Lј. DосLојано и с вером у
ДоJро Dре9 Бо:ом и љу9има сLајаLи. То није увек лако, за Lо, како
у Карејском LиDику наDомиње СвеLи Сава, ваља Lесним DуLем
Dроћи и кроз уска враLа ући. Васколика 9елаLносL СвеLо:а Саве,
укључујући и ње:ов DросвеLиLељски ра9, није 9ру:о 9о имDле-
менLација ХрисLовим живоLом и сLра9ањем Dосве9очене и9еје
9а васкрсења не �ива �ез мука. На Lој Dолазишној и9еји у њеном 9о-
словном и најширем значењу сLваран је је9инсLвен, свеLосавски
Dо:ле9 на свеL, који је Dо9разумевао васDиLавање, не само Dра-
ве9но:, Jла:очесLиво:, ро9ољуJиво: и че9ољуJиво: оца, мужа,
JраLа, сина, већ и жену „а9амско: кољена”, DоDуL царице Мили-
це, Јефимије, Јелене Балшић које о9ликују књи:ољуJивосL и
9ржавничке сDосоJносLи, или Јевросиме мајке – оличења хра-
JросLи, Dрав9е и Dраве9носLи. Сама њихова Dојава у срDској ли-
LераLури и Dружена им мо:ућносL 9а осLаве све9очансLво о соD-
сLвеним врлинским осоJинама, не9восмислена је DоLвр9а на
свеLосавској философији из:рађено: мисаоно: концеDLа срDске
жене, уDркос ин9иви9уално-ауLорским DерцеDцијама жене
сличних ЦамJлаковој. Нису све жене Lо:а времена имале Lу мо-
:ућносL и часL. СрDске јесу захваљујући, Dре све:а, Савином на-
уку. Који Jи Lо наро9 након скоро DеLовековно: слаJљења ње:о-
во: :енеLско: DоLенцијала оLимањем најумније:, најлеDше: и
физички најсDосоJније: мушко: DоLомсLва у сисLему османске
9евширме, након све:а и уDркос свему, мо:ао 9а ро9и Теслу, Ми-
леву АншLајн, Михајла ПуDина, сDорLске Dрваке свеLа и, наDокон,
осLане леD. Мо:ао је Lо срDски наро9 Jла:о9арећи уDраво свеLо-
савском мисаоном и моралном Dре:нућу, које: ни сами DочесLо
нисмо свесни. И у Dерио9има Dо9ношења највеће: Lерора и еви-
9енLно: 9уховно: DосусLајања, СрJи су рађали синове DоDуL Ђа-
кона Авакума, чије сLра9ање „За крсL часни и слоJо9у злаLну”
Dросечном заDа9ном хе9онисLи из:ле9а, најJлаже речено, чу9-
но, као шLо срDске :лаве узи9ане у Ћеле-кулу ко9 БриLанца Кин-
:лејка изазивају је9ино сарказам и Dо9смех. То шLо виLезове и
Божије у:о9нике сLра9але Lоком Dосле9њих 25 :о9ина је9ва 9а
Dоменемо, не :овори о мањкавосLи њихова Dо9ви:а, већ о, у ис-
Lорији не је9ном Dонављаном, :уJиLку власLиLо: 9уховно: ори-
јенLира, Dривременој заJоравносLи и оLклону о9 свеLосавско:
завеLа и заклеLа. Из:ле9а 9а су мно:е о9 нас заса9 уJе9или 9а је
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жрLва Милоша Ћирковића из Бело: Поља ко9 Пећи и Lоликих
9ру:их, у најмању руку сумњива. 

Иако је за овоземно: сLрансLвовања зJо: својих морално-хри-
шћанских назора Jио уважаван, како у Dравославном Lако и ла-
Lинском и муслиманском свеLу, наслеђе СвеLо:а Саве и Lај Савин
9амар у срDском Jићу, сачуван уDркос сLрашним сLолећима ро-
Jовања, јесLе оно шLо о9 Бо:а оLуђени ЗаDа9 Dоо9авно 9оживља-
ва као сеJи сLрано. Данашњи Dо9учиLељи мулLикулLурализму
заJоравили су 9а JраLољуJље није мо:уће Jез Jо:ољуJља, заLо
им све научено „за окру:лим сLолом” и Dо наруџJи, чим наиђе
неочекивано, очас Dа9не у во9у и 9еклараLивни се космоDолиLи-
зам DреLвори у самољуJље и оDаку мржњу.

СвеLи Сава нас је научио 9а, иако DоLреJна, ширина знања
нишLа не значи Jез LоDлине срца, 9а Lа, из 9уJине срца креDљена
љу9скосL LреJа 9а Jу9е окосница срDско: и оDшLечовечанско:
еLоса. То за све нас 9анас и ов9е, између осLало:, значи 9а у сва-
ком ђаку, маленом и оном о9раслијем, DреDознамо о9раз лика
ГосDо9ње:, 9а се, схо9но Lоме, Dрема њему и оDхо9имо. О9:овор
на DиLање: воле ли нас и DошLују ученици? лако је наслуLиLи: Lа-
ман онолико колико ми волимо и DошLујемо њих. Промена све-
сLи, како нам се свако9невно су:ерише и шLа :о9 се Dо9 Lим Dо9-
разумевало, не LреJа 9а нас ср9и, већ 9а нас оDомене и Dо9сLакне
9а шLо више и свако9невно захваLамо са кла9енца свеLосавске
во9е живе. Само свеLосављем окреDљени, сачуваћемо свеLлосL
кан9ила Dећких, 9ечанских, :рачаничких, жичких, милешев-
ских... Само Lакви ћемо знаLи су чим ћемо 9о:о9ине и сваке на-
ре9не :о9ине Dре9 СвеLо:а Саву и ње:ову Славу.


