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Сажетак
Сва ки на род, да би по стао и оп стао као це ли на, мо ра има ти 

ду хов ну коп чу ко ја га др жи на оку пу. Та кву коп чу срп ски на род 
је на шао у сво јој, на род ној, цр кви ко ју је, при во лом ца ри град ске 
па три јар ши је и у скла ду с ка но ни ма пра во слав не цр кве, за сно вао 
Све ти Са ва. Ти ме је ство рен основ на стан ку јед не са мо бит не на-
род не кул ту ре ко је не ма без на род ног је зи ка у цр кви. Осни ва њем 
ауто ке фал не Срп ске цр кве Све ти Са ва је по стао и осни вач срп ске 
на ци је. Оно што ује ди њу је љу де и др жи их у мо рал ном је дин ству 
ни је за јед нич ко по ре кло већ за јед нич ко ве ро ва ње. Кад се по де ли ло 
ве ро ва ње, по де лио се и на род – да се ни кад ви ше не са ста ви. 

Опре де љу ју ћи се за ви зан тиј ско пра во сла вље ко је, из ме ђу 
оста лог, ма ње од на ро ђу је, Све ти Са ва је, за јед но са сво јим оцем, 
од ре дио и исто риј ску суд би ну свог на ро да.
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, на ци ја, пра во сла вље, ри мо ка то ли ци зам, Срп ска 

пра во слав на цр ква, Све ти Са ва.
Већ са при ма њем хри шћан ства, од ла тин ских ми си о на ра, за-

по че ла је за сло вен ске на ро де, ко ји су им па ли у део, и на род на 
тра ге ди ја. Пле мен ски жи вот, древ ни оби ча ји и ду хов не осо би не  
Сло ве на по пу шта ле су под те ре том рим ског кр ста ко ји су им на ва-
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ли ли ла тин ски би ску пи. О не ка квој са мо бит ној кул ту ри, ко ја би се 
раз ви ја ла у зна ку рим ске ми тре, ни је мо гло би ти ни ре чи. 

Сa цр кве ним рас ко лом за по чео је и рас кол у сло вен ско ме на-
ро ду, па и на сло вен ском ју гу. На тре ну так се чи ни ло да ће сло вен-
ска сна га оли че на у ни жем све штен ству, тзв. гла го ља ши, одо ле ти. 
Али, под те ре том ла тин ства из при мор ских гра до ва и мо ћи ње го-
вих би ску па, они су под ле гли. „Да су – ка за ће Ми лош Цр њан ски 
– ка то ли ци гла го ља ши по бе ди ли, јед на би цр ква сва ка ко би ла за до-
би ла и за пад не на ше и ис точ не кра је ве и срп ска и хр ват ска сред ње-
ве ков на про све та сто пи ла би се у јед но.“1)  А ка ко то га ни је би ло, 
за по че ла је, по ре чи ма Цр њан ског, „на ша нај ду бља на род на не сре-
ћа“.2) Да је сло вен ство кре ну ло дру гим пу тем, пи та ње је ка ква би 
му суд би на би ла. „Да је вер ско про свет ни рад Ћи ри ла и Ме то ди ја 
ус пео и об у хва тио све Сло вен ство, ко зна – ве ли Цр њан ски – не би 
ли дух ко ји да нас Евро пом вла да био дру ги и уз ви ше ни ји.“3) 

У од луч ном тре нут ку, кад се ре ша ва ло пи та ње цр кве не са-
мо стал но сти Хр ва та, хр ват ска на род на цр ква ни је до би ла по др шку 
сво јих вла да ра. Они су ста ли на стра ну ње них не при ја те ља. И то, 
по ре чи ма Пе ре Га вра ни ћа, у тре нут ку „ка да се нин ска би ску пи ја и 
кнез има до ше сло жи ти у за јед нич кој те жњи, ка да су има ли за јед но 
ре ши ти за да ћу цр кве не са мо стал но сти Хр ват ске – та да се је кнез 
при кло нио не при ја те љу сла вен ске на род но сти“.4)

„Увек се ве ра лак ше ле пи ла за ду шу не го зна ње о за јед нич-
ком по ре клу.“5) Бал кан ски про стор не пред ста вља, у овом по гле-
ду, ни ка кав из у зе так. По ја ва да је раз ли ка у ве ро и спо ве сти де ли ла 
при пад ни ке јед ног ет нич ки исто вет ног на ро да за па жа се на чи та-
вом европ ском кон ти нен ту. Раз ли чи та ве ро и спо вест по де ли ла је 
ка то лич ке Фла ман це од кал ви ни стич ких Хо лан ђа на, иако они има-
ју исти ет нич ки ко рен и го во ре истим је зи ком. По де ла на про те-
стан те и ка то ли ке по де ли ла је Ир це, као што, до ду ше у ма њој ме ри, 
иста бољ ка му чи и не мач ки на род. Ри мо ка то лич ка не то ле ран ци ја, 
на ро чи то од XVI ве ка, на пра ви ла је не пре мо стив јаз из ме ђу при-
пад ни ка истог ет но са.6) „Не тач на је – ка же Ми ло рад Ек ме чић –  вр-
1) М. Цр њан ски, Све ти Са ва, Бе о град, Лу ча, 1934, стр. 13.

2) Исто.

3) Исто, стр. 14.

4) P. Ga vra nić, Po li tič ka po vjest hr vat skog na ro da: od pr vog po čet ka do da nas, Za greb, Štam-
pa ri ja i li to gra fi ja C. Al brec hta, 1895. str. 175.

5) М. Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, 
стр. 6.

6) Исто, стр. 7.
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ло рас про стра ње на те о ри ја да су по себ не цр кве раз дво ји ле Ср бе од 
исто род них Хр ва та. Цр кве су раз дво ји ле са мо Ср бе.“7)

Не ма до ка за да је у до ба Све тог Са ве и Не ма њи ћа ре ли ги-
ја узе та за во до дел ни цу на ци ја. Шта ви ше, има тра го ва да су се и 
ка то лич ки ве ли ко до стој ни ци у епи ско пи ја ма у Ска дру, Ул ци њу, 
Сва чу, а на ро чи то Ко то ру осе ћа ли с пра во слав ним епи ско пи ма Зе-
те и Ху ма као па сти ри истог на ро да.8) Дру га чи ји је од нос пре ма 
ка то лич ким пре ла ти ма ко ји упра вља ју ка то лич ким де лом срп ског 
на ро да, ко јем и са ми при па да ју, не го кад су у пи та њу ино род ни.9) 
Тврд ња Ми ло ша Цр њан ског, мо жда и пре ви ше сме ла, за вре ђу је па-
жњу: „Ниг де ско ро, кроз све те ве ко ве, цр кве ни наш бој се не би је 
на дог ма ма, не го око на ци о нал них пи та ња, све у зна ку про тив ту-
ђег под јарм љи ва ња.“10)

Же сто ког ан ти ка то ли ци зма код Све тог Са ве, не мо же се ре ћи 
да је би ло. Мо жда и за то јер је глав ни на ка то ли ка ко је је знао, на-
ро чи то пре ма при мор ју и за пад ним стра на ма, при па да ла срп ском 
на ро ду. То ни ко ме па ни њи ма ни је би ло спор но. И за то је, по тра гу 
оно вре ме них из во ра, же шћих су да ра би ло с Охрид ском ар хи е пи-
ско пи јом у ко јој су сто ло ва ли Гр ци, не го с ка то лич ким епи ско пи-
ја ма и епи ско пи ма срп ске на род но сти. Али ће до ћи и дру га вре ме-
на... 

Те мељ на род не кул ту ре мо гао је би ти са мо у на род ном је зи-
ку у Цр кви, што је ца ри град ска цр ква одо бри ла. И та ко је за по че ла 
жи вот на ша сло вен ска кул ту ра и на хри шћан ском уче њу за сно ва на 
про све ће ност, ко јој су те мељ по ло жи ли сло вен ски апо сто ли Ки рил 
и Ме то ди је. А ње ни за шти ти ни ци по ста до ше Не ма њи ћи, слав на 
ди на сти ја на чи јем че лу сто ји ве ли ки жу пан Не ма ња ко ји „и сад 
још све тли из та ме као див на, на ша, бал кан ска, ма на стир ска фре-
ска“.11) Сво је са вре ме ни ке им пре си о ни рао је бо го бо ја жљи во шћу и 
му дро шћу; али и удар ци ма ма ча – без ко јих не би ва др жа ве. А он је 
на шу, срп ску, ство рио. С Не ма њи ћи ма је за по че ла и срп ска др жав-
ност и срп ска кул ту ра. И јед но и дру го, да се не зна шта је те же, 
те шко је и за по че ти, а ка мо ли о др жа ти, на овом, увек кр ва вом, де-
лу зе мљи ног ша ра. 
7) Исто.

8) М. Цр њан ски, Исто, стр. 132.

9) Исто, стр. 139.

10) Исто, стр. 140.

11) Исто, стр. 15.



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 325-336.

328

То што је и јед но и дру го пре те кло, го во ри о чвр сти ни те-
ме ља на ко је је по ста вље но и на ме ће пи та ње: од че га је до шла та 
чвр сти на? 

Сва ки на род, да би по стао це ли ном и као це ли на се одр жао, 
мо ра има ти ду хов ну коп чу ко ја га др жи на оку пу и мо рал но об је-
ди ња ва. Не мо гу ће је то по сти ћи са мо си лом др жав не вла сти: „Ма 
ко ли ко да је др жав на власт ве ли ка, утвр ђу је се са мо на је дин ству 
ду хов не сви је сти из ме ђу на ро да и вла де, на вје ри на род ној.“12)

Пр ви срп ски ар хи е пи скоп по стао је Све ти Са ва, а ње га је 
на сле дио син ње го вог бра та, кра ља Сте ва на Пр во вен ча ног, Пре ди-
слав  ко ји се за мо на шио и по стао ар хи е пи скоп под име ном Са ве 
II. Од нај ве ћег је зна ча ја што су пр ви ар хи е пи ско пи срп ске цр кве 
по ти ца ли из вла да ју ће ди на сти је. „Ова ти је сна све за – за па зио је 
Пе ро Га вра нић –  вла да лач ке по ро ди це с на ро дом у ства ри ма вје-
ро за ко на до при ни је ла је мно го, да се је у Ср би ји вје ра раз ви ла као 
глав на по крет на си ла на род но га би ћа.“13)

„Та ко је по ло жен те мељ оној ти је сној све зи, ко ја се код Ср ба 
раз ви ла ма ло по ма ло ме ђу цр кве ним и по ли тич ким од но си ма та-
ко, да је код Ср ба ре ли ги ја по ста ла на род ном вје ром, да су се вје ра 
и на род ност сли ле у је дан по јам.“14) 

Чу ва ју ћи пра во слав но ве ро и спо ве да ње на род је чу вао и сво-
ју на род ност. И обр ну то чу ва ју ћи на род ност чу вао је и сво ју ве ру 
и сво ју цр кве ност. О зна ча ју пра во сла вља и на род не цр кве код очу-
ва ња на род но сти пи сао је, на осно ву не по сред ног уви да и ис ку-
ства, ру ски кон зул у Бо сни и исто ри чар Алек сан дар Гиљ фер динг: 
„Ср бин пра во слав ни где год жи вео: у Бо сни, Хер це го ви ни, Дал ма-
ци ји, Угар ској, Срп ској кне же ви ни, има по ред цр кве јед ну ве ли ку 
отаџ би ну: Срп ску зе мљу, ко ја је, исти на по де ље на ме ђу мно гим 
вла да ви на ма, но ко ја ипак по сто ји иде ал но као зе мља јед ног истог 
пра во слав ног на ро да. Он има сво је пре да ње, зна за срп ског све ти-
те ља Са ву, за срп ског ца ра Ду ша на, за срп ског му че ни ка Ла за ра, за 
срп ског ви те за Мар ка Кра ље ви ћа. Ње гов са да шњи жи вот је по ве-
зан са на род ним тлом и са пре ђа шњим жи во том.

Ср бин ка то лик од ри че све срп ско, по што је пра во слав но, и 
не зна за срп ску отаџ би ну и срп ску про шлост. Код ње га по сто ји 
са мо ужа про вин ци ја до мо ви на: он се бе на зи ва Бо сан цем, Хер це-
гов цем, Дал ма тин цем, Сла вон цем, пре ма обла сти где се ро дио. Он 
12)  К. П. По бје до но сцев, Ми сли о цр кви, др жа ви, вје ри, на род ној про свје ти, Бе о град, Др-

жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1899. стр. 1.

13)  P. Ga vra nić, Isto, str. 282, 283.

14)  Isto, str. 281.
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свој је зик не зо ве срп ским, не го бо сан ским, дал ма тин ским, сла-
вон ским, итд. Ако он же ли уоп шти ти по јам о том је зи ку, на зи ва га 
на шким је зи ком. Он пи та нпр. стран ца: Уми је те ли ви на шки? Но 
ко ји је то ''на шки'' је зик, он не уме да ка же. Он за то не зна да тај 
је зик на зо ве сво јим пра вим име ном, јер он сам не ма оп шту отаџ би-
ну, оп ште на род но име. Ван сво је уже обла сти у ње га је са мо јед на 
отаџ би на: Ри мо-ка то лич ка цр ква...“15) 

Мо же мо ли ми, упи тај мо се, и раз у ме ти До мен ти ја на, Те о-
до си ја и дру ге пи сце и књи ге ста ро став не у на ше вре ме. А ко ли ко 
ју че, би ло нам је и те же. Тек кад су по пу сти ле сте ге јед ног по рет ка 
и кад се осло бо ди ла људ ска при ро да, па ви ди мо ка ква је, другачијe 
раз у ме мо по ру ку ста рих пи са ца. Кад су нам не кад са оп шта ва ли, на 
при мер: иде не ки од Не ма њи ћа са сви том и ви дев ши ни штог, за ста-
не и на хра ни га хле бом, и ка жу да је све тац, по ми сли ли би: је сте 
ка ко да ни је, оста ће гла дан због то га – за ста ло му.  

Да нас, ме ђу тим, кад ви ди мо ове што су до шли са сла ма ри ца, 
ко је ка квих ле жа је ва и ло га, на гра би ли се и из о бе сти ли, и ни ког не 
по зна ју – мо жда ће мо и раз у ме ти. И кад их упи та ју от куд им то-
ли ки име так, ве ле да им то при па да јер су уче ни и струч ни. И још 
ка жу да би има ли и ми ли јар де, кад би оти шли у стра не зе мље и 
стра не ком па ни је, али их је за др жа ла љу бав пре ма оте че ству па су 
се, ето, за до во љи ли и ми ли о ни ма. А онај наш Не ма њић, из ста рих 
при ча, има ше осе ћај за оног ко ји па ти, па за ста де. То је сте чу до 
Бо жи је. Мо же мо ли и за ми сли ти ко су би ли и на ко јој су ви си ни 
ста ја ли? 

Чу да не би ва без Бо га. А чу до над чу ди ма је наш Све ти Са ва: 
у пур пу ру ро ђен, принц, на пу шта вла да лач ки двор и пре сто од ла зи 
на Све ту Го ру да би жи вео жи во том ис по сни ка. Вра ћа се у Ср би ју 
с до сто јан ством епи ско па, др жи са бор у Жи чи и кли ку је: „Не пре-
зи ри те ни ште, сво је кр ви!“ 

Сво је кр ви?! 
А кад је то би ло? 
У то вре ме европ ско плем ство је би ло да ле ко од сва ке по ми-

сли да с обич ним на ро дом има ишта за јед нич ко, нај ма ње да с њи ма 
де ли по ре кло и да су исте кр ви. Ве ро ва ли су да им се крв раз ли ку је 
и по бо ји и по те ле сној тем пе ра ту ри. 

А шта је иде ја на ци је дру го до при зна ње ни штих и да су сво-
је кр ви.
15)  Пре ма: Л. М. Ко стић, Са бра на де ла, том 5, стр. 129.
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Та ко је, де лом Све то га Са ве, по ста вљен основ срп ске на ци је 
и од ре ђен оквир срп ског на ци о на ли зма. „Наш на ци о на ли зам је – 
ве ли отац Ју стин – осве штан све то са вљем, и њи ме осло бо ђен од 
шо ви ни зма. Без све то са вља, наш би се на ци о на ли зам пре тво рио 
у не ку бљу та ву ка шу без лич ног и обез ли ча ва ју ћег ин тер на ци о на-
ли зма и без крв ног ко смо по ли ти зма. Ако на ша на род на ду ша ика да 
од сту пи од све то са вља, од сту пи ће од исти не и прав де и за лу та ће 
у пра шу ми ди вљих шо ви ни стич ких же ља или у ла ви рин ту љу до-
ждер ских ин тер на ци о на ли стич ких де ла“.16)

На ци о нал но на че ло утка но је у ауто ке фал ну срп ску цр кву 
ко ју је, до бив ши при во лу ни кеј ског па три јар ха и ца ра, у скла ду с 
ка но ни ма пра во слав не цр кве, за сно вао 1219. го ди не Све ти Са ва. 
Уста но вио ју је и ор га ни зо вао та ко да се она мо же ши ри ти и на 
дру ге обла сти, ван др жав ног окви ра та да шње Ср би је, уко ли ко у 
њи ма жи ви исто ро дан на род. Цр ква је за до би ла ве ли ки зна чај и вр-
ши ла ути цај у др жа ви Не ма њи ћа, здру жи ла је сво ју суд би ну са суд-
би ном др жа ве и ди на сти је и у нај ве ћој ме ри, у да тим окол но сти ма 
и вре ме ну, по ста ла на ци о нал на цр ква. Ти ме је наш на род по стао 
вер ска за јед ни ца. У то ме је раз лог стра да ња: стра да ње је кр ста 
до бро дје тељ – али и за ло га оп ста ја ња. „Хтје до ше нас ис ко ри је ни-
ти зна ју ћи да нас ни по тур чи ти ни по ла ти ни ти не мо гу, јер су на ше 
цр кве и на ши ма на сти ри не са мо Бо жи ји, већ и на род ни.“17) 

Ка но ни зо ва ње од ре ђе не лич но сти, код срп ског на ро да и ње-
го ве цр кве, ни је увек ве за но уз чу да ко ја су ве зи ва на уз њи хо во 
име, већ исто та ко, и уз исто риј ску уло гу и зна чај у на род ном жи ти-
ју. Ка ко је за па зио Ра до ван Са мар џић: „Ср би су ро до љу би ву жр тву 
схва та ли као бо го у год но де ло“.18)

Ар хи е пи ско пиј ски пре сто Са ва је на ме стио у Жи чи. Ту је 
осве ћи вао епи ско пе и од ре ђи вао им епи ско пи је, сме њи вао Гр ке и 
по ста вљао Ср бе. „Епи ско пи ја ма сво јим он је  оцр тао ге о граф ску 
кар ту срп ског еле мен та на Бал ка ну и кад је под Тур ци ма срп ска 
др жа ва про па ла, на род се скло нио у ње го ву цр кву, је ди ни кров над 
гла вом. Ње го ва цр кве на ор га ни за ци ја по ка за ла се трај ни ја од свих 
дру гих де ла људ ских ру ку.“19)

Све ти Са ва је био у ста њу да при ла го ди ви зан тиј ско пра во-
сла вље, на ком се и сам вас пи тао, ка рак те ру и по тре ба ма тог истог 
на ро да. Јер је „био и учен те о лог, али и пе сник“ ко ји је био у ста њу 
16)  Ј. По по вић, Жи вот Све то га Са ве и Све то га Си ме о на, Мин хен, 1962, стр. 185.

17)  Д. Ши му но вић, Ис под Ди на ре, За греб, Зо ра, 1946, стр. 237.

18)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, Бе о град, СКЗ, 1990. стр. 147, 148.

19)  М. Цр њан ски, Исто, стр. 93.
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да сво јом про по ве ди так не у ду шу ње го вог на ро да. „Чи сто ћа пра-
во слав ног уче ња и стро го чу ва ње ис точ ног бо го слу же ња на на род-
ном је зи ку, би ла су – бе ле жи Ни ко дим Ми лаш –  основ на обе леж ја 
све то сав ске цр кве, исто као што је оби љеж јем ње зи ним би ло и то, 
да је ди на го спо ду ју ћа вје ра ме ђу Ср би ма сми је би ти са мо пра во-
слав на вје ра.“20) 

Са ви ним сто па ма, кроз нај те жа вре ме на срп ског на ро да, за-
јед но с на ро дом, по Са ви ној иде ји кре та ла се и срп ска цр ква. При-
мер Пећ ке па три јар ши је то нај бо ље по ка зу је. Под окри љем Пећ ке 
па три јар ши је, вас по ста вље не 1557. го ди не, на шла се те ри то ри ја 
ко ја је про сто ром пре ва зи ла зи ла по вр ши ну Ду ша но вог цар ства. 
Под ње ном ју рис дик ци јом ста ја ле су се и обла сти ван гра ни ца Тур-
ске, у Аустри ји и Мле тач кој Ре пу бли ци.21) У мно гим ства ри ма, до 
уки да ња 1766. го ди не, на до ме шта ла је сво јим де ло ва њем од су ство 
др жав не ор га ни за ци је. 

Вас по ста вља ње па три јар ши је, за шта је Ма ка ри је Со ко ло вић 
уло жио ве ли ког тру да, ишло је за тим да спре чи ка ко про па да ње 
срп ске цр кве та ко и ње не па стве, ко ја се у стал ном се ље њу, без 
во ђа и во ди ча, раз ли ва ла и гу би ла по ши ро ким про стран стви ма. 
Пу те ви ма срп ских се о ба кре та ла се, су сто пи це с на ро дом, и срп-
ска цр ква. Је ди но је она зна ла до кле је тај на род сти гао. По став ши 
вр хов на са мо у прав на ин сти ту ци ја срп ског на ро да под сул та но вим 
су ве ре ни те том, цр ква је, пре ма при ли ка ма и по тре ба ма тре нут ка, 
от по че ла сво ју ми си ју. Ме ре ко је су пред у зе те до бро су про ми шље-
не и по ка за ле се це лис ход ним. Ње на ју рис дик ци ја ни је се оме ђи-
ла на про стор бив ше др жа ве, ни ти огра ни чи ла на гра ни це тур ског 
цар ства. Под руч је сво га де ло ва ња и де ло круг сво је над ле жно сти 
па три јар ши ја је ве за ла за обла сти на се ље не срп ским на ро дом да би 
га оку пи ла и њи ме упра вља ла. Прин цип сво је ју рис дик ци је цр ква 
је од ре ди ла пре ма на че лу на ци о нал не при пад но сти и на ци о нал не 
рас про стра ње но сти. Ни ка да ни јед на срп ска ин сти ту ци ја ни је рас-
про стр ла сво је ин ге рен ци је на то ли ки про стор, ве ћи не го што је 
би ло Ду ша но во цар ство, но што је то учи ни ла Пећ ка па три јар ши ја.

Али што је још ва жни је, култ Све то га Са ве за жи вео је у 
обич ном на ро ду. Са ви на на у ка и ње го во тра же ње прав де за обич-
ног чо ве ка „сво је кр ви“ има ли су у се би на ци о нал но на че ло. И срп-
ски на род га је пре по знао као свог вр хов ног во ђу и па сти ра чи ји су 
етич ки пој мо ви усво је ни и у нај ни жем дру штве ном сло ју. О ни ко-
ме, у срп ском на ро ду, ни је сат ка но то ли ко ле ген ди, при ча и пе са ма, 
20)  Н. Ми лаш, Пра во слав на Дал ма ци ја, Но ви Сад, Из да вач ка књи жар ни ца А. Па је ви ћа, 

1901, стр. 123.

21)  Р. Са мар џић, Исто, стр. 79.
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као о Са ви Све ти те љу. Ни за ко га, на срп ској зе мљи, ни је ве за но 
то ли ко то по ни ма као за  Све тог Са ву...

Ве ли ча ју ћи про шлост, оли че ну у др жа ви Не ма њи ћа и Не ма-
њи ћи ма са мим, уз ди жу ћи култ и ши ре ћи ле ген ду о Све том Са ви, 
срп ска цр ква их је учи ни ла ба шти ном це лог на ро да.  Гле да ју ћи на 
ико но ста су ли ко ве сво јих вла да ра те ши ли су се њи хо вом не бе ском 
сла вом. Ко ли ка је мо рал на сна га по хра ње на у на ро ду ви ди се по 
то ме што је он, по сле ду гог ро бо ва ња, био у ста њу да уста не и 
да сво ју др жа ву, ка ко ре че Сто јан Но ва ко вић, вас кр сне. На род је 
одр жа ла сна га пре да ња. Пре да ње је не пре кид но, у ње му ни је са мо 
про шлост, већ и са да шњост у ко јој је већ за по че ла бу дућ ност. То је 
жи ва си ла ко ја се мо же схва ти ти „као са мо свест је дин стве ног ор-
га ни зма у ко ју је укљу чен чи тав ње гов прет ход ни жи вот“.22) Та кво, 
осве шта но пре да ње мо же оби та ва ти са мо у на род ној цр кви. На-
род на цр ква, на род ни је зик у слу жби и све ште ни ци од сво га ро да 
и је зи ка „ко ји су из на ро да из и шли и не одва ја ју се од ње га ни у 
свјет ским на ви ка ма ни у вр ли на ма ни у са мим не до ста ци ма; с на-
ро дом сто је и па да ју“.23)

Ми и да нас же ли мо исто: сво ју на род ну цр кву, а то зна чи 
све штен ство од сво га ро да и сло ва и да су као и ми што смо, ни 
бо љи ни го ри од нас, па да за јед но бро ди мо или за јед но то не мо. 
Ка ко ка же по сло ви ца на ро да ру ског: У па као чо век иде сам, у рај 
иде це ло се ло.

На род се ни је од ре као цар ства већ ца ре ва, ко ји за кон по га-
зи ше. Сми сао сво је исто ри је и сво ју уло гу у њој срп ски на род је 
„по чео на ла зи ти оног ча са кад је, са гла сно иде ји све то са вља ко ја 
је са чи ња ва ла осно ву ње го вог ду хов ног жи во та, по чео схва та ти да 
је цар ство на ње му оста ло и да он, као на след ник ба шти не Не ма-
њи ћа, има за њу пре у зи ма ти све ве ћу бри гу“.24) Ти ме се је дан на род 
пре о бра зио у на ци ју, у сми слу и зна че њу ко је је овај по јам до био у 
ка сни ја вре ме на. Оби чан на род пре по знао је се бе у иде ји о др жа-
ви ко ју, с при зи вом на ста ру, има об но ви ти, ба шти ни ти и о њој се 
ста ра ти. У че му ће Ра до ван Са мар џић про на ћи основ за те зу: „Ср-
би су по ста ли је дан од пр вих на ро да на ста ром кон ти нен ту ко ји су 
обра зо ва ли сво ју на ци о нал ну свест.“25)

И онај Ко чи ћев Си ме ун Пе јић Ру дар, ђак срп ске ћа бе, ма на-
сти ра Го мје ни це на Кра ји ни љу тој, ка зи ва ће да је на Ка ди ној лу ки, 
22)  С. Бул га ков, Пра во сла вље, Но ви Сад, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991, стр. 82.

23)  К. П. По бје до но сцев, Исто, стр. 120.

24)  Р. Са мар џић, Исто, стр. 36.

25)  Р. Са мар џић, Иде је за срп ску исто ри ју, Бе о град, Ју го сла ви ја пу блик, 1989. стр. 239.
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од не ког цар ског офи ци ра, ис по сло вао књи гу да мо же ску пља ти 
при ло ге за за ду жби не све тих Не ма њи ћа.

И да нас се мо же чу ти од те о ре ти ча ра са за па да, али и на ших 
ко ји свет по сма тра ју пре ко европ ских на о ча ра, ка ко ми, као и дру ги 
на ро ди у ју го и сточ ној Евро пи, има мо син дром „за ка сне ле на ци је“. 
Ка сно нам сти гао од јек Фран цу ске ре во лу ци је. Је сте – кад би смо 
за бо ра ви ли Све тог Са ву и ње го во де ло. Али ми та да не би смо би ли 
не за ка сне ла, већ ни ка ква на ци ја. Јер све што је на ше, ве ли Отац 
Ју стин, Са ви но је: „А Ко сов ско Еван ђе ље – сво је од Све то га Са ве. 
Јер, у че му се са сто ји оно? – У све на род ном са мо о дре че њу ра ди 
Хри ста: сав на род, са све тим ца рем на че лу, од ри че се зе маљ ског 
цар ства ра ди не бе ског цар ства, жр тву је зе маљ ско цар ство ра ди не-
бе ског цар ства.“26) Пр ви ко ји је та ко по сту пио, од ри чу ћи се зе маљ-
ског за рад не бе ског, био је упра во Све ти Са ва. „За то је он ду хов ни 
ро ди тељ свих све тих му че ни ка ко сов ских, на че лу са све тим ве ли-
ко му че ни ком ко сов ским – Кне зом Ла за ром.“27) Све што је ве ли ко 
у срп ској исто ри ји, пре Ко со ва, на Ко со ву, по сле Ко со ва, но си на 
се би пе чат Све то га Са ве.28) Што је све вре ме но увек је са вре ме но. 
„Нео бо ри ва је исто риј ска исти на: Све ти Са ва не ста ри, ни ти за ста-
ре ва; он је увек са вре мен, сва ком по ко ле њу са вре мен, сва кој срп-
ској ду ши са вре мен.“29)

Иде ја „цар ства не бе ског“, иде ја је веч не сло бо де, сло бо де 
ко ја се не по кла ња већ се до ње сти же „бор бом не пре ста ном“, му-
че ни штвом и жр твом. И ни ка ко ди сци пли но ва ном и стро го хи је-
рар хи зо ва ном цр кве ном ор га ни за ци јом ко ја вла да са ве шћу сво јих 
по да ни ка, др же ћи их под сво јом кон тро лом. У том слу ча ју, свој-
стве ном цр кви на за па ду, до жи вљај Бо га и при зив Ње го вог име на у 
ис тој су свр си: устра ши па вла дај. Све ти Са ва ни је пре тио веч ним 
му ка ма и па клом. „Ср би су се – ка же Ра до ван Са мар џић –  од Све-
тог Са ве за и ста по че ли ра до ва ти.“30) 

При ме ру Све тог Са ве сле до ва ли су и дру ги Не ма њи ћи, а по-
нај пре ње гов отац. Кад је чуо за ње гов од ла зак и кад га ни је ус пео 
по вра ти ти, пао је у оча ја ње. Али као и код сва ког ве ру ју ћег чо ве ка, 
оча ја ње због од ла ска си на у ма на стир, и код Не ма ње и ње го ве же не 
пре о бра ти ло се у ди вље ње пре ма ње му и, на ско ро, у на ме ру да му 
26)  Ј. По по вић, Исто, стр. 175.

27)  Исто, стр. 175.

28)  Исто, стр. 182.

29)  Исто, стр. 183.

30)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, стр. 54.
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се и са ми при дру же. Они су га – ка ко ка зу је Те о до си је – у сво јим 
пи сми ма, ме сто си ном, по че ли на зи ва ти оцем и учи те љем. 

Не ма ња је кре нуо „тра гом си на сво га, за у век, у ту ђи ну и ти-
ши ну“.31) Ду га по вор ка у ко јој ста ри са мо др жац, пра ћен од но вог и 
ње го ве сви те, све до грч ке гра ни це, мо ра ла је оста ви ти си лан ути-
сак. У зе мљи у ко јој су се још ис пре пле та ли ути ца ји Ца ри гра да и 
Ри ма од ла зак ста рог са мо др шца у мо на шкој ри зи, пут Го ре Све те, 
опре де лио је, за на век, пут це ло га на ро да. Не ма њин при мер ство-
рио је за нос и отво рио пут пра во сла вљу да де фи ни тив но овла да 
шу мо ви тим срп ским пла ни на ма.

 „И они ме ђу по том ци ма Не ма ње, за ко је за и ста не мо же да 
се ка же да су цр кве ног вас пи та ња, а још ма ње би гот ног вла да ња, и 
они у сво ме жи во ту, пре или по сле, под ле жу пре да њу и си ли успо-
ме на на пр вог ар хи е пи ско па срп ског, бра та и стри ца кру ни са них 
гла ва.“32) 

А и шта је дру го срп ска по ве сни ца, ве ли Отац Ју стин, не го 
„не пре глед на по вор ка све до ка и све до чан ста ва о ве ли чи ни, о бе-
смрт но сти, о хри сто но сно сти, о кр сто но сно сти, о све жи вот но сти, 
о све жи во твор но сти, о чу до твор но сти, о све то сти, о не по бе ди во-
сти, о еван ђел ској све по бед но сти Све то га Са ве.“33) 

Јед ном реч ју, ре ћи ће пре по доб ни Отац Ће лиј ски: „Ко не на-
ђе се бе у ње му, ни је наш.“34)
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Summary
Each and every nation, in order to survive and be preserved as an 

entity, ought to have a spiritual “buckle” keeping them together. Such 
“buckle” Serbian people have found in their national church that had 
been established by Saint Sava under the order of the Constantinople 
Patriarchy and in accord with the canon laws of the Orthodox Church. 
In this way the basis for the emergence of one autochthonous national 
culture had been created, the culture that could not exist without na-
tional language being used in the church. By establishment of the Au-
tonomous Serbian Church Saint Sava became the founder of Serbian 
nation. The thing keeping the people together and in moral unity has 
not been their common origin, but their common faith. When the faith 
had been divided, there came the division of the peoples, too, and they 
never came back together after that. Saint Sava, together with his father, 
had determined historical destiny of his nation when he opted to choose 
the Byzantine Orthodoxy that has not contributed to denationalization, 
among its other traits.
Key Words:  religion, nation, Orthodoxy, Roman-Catholicism, Serbian Ortho-

dox Church, Saint Sava
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