
Писмо Светом Сави 

Духовниче наш и просветитељу Саво! 

 Могу ли ја и умем ли да водим замишљен дијалог са таквом личношћу 

наше прошлости, садашњости и будућности? 

 У времену развијене технике и технологије, нашој, како кажу, инстант-

генерацији довољан је један клик на рачунару да сазнамо све што пожелимо. 

Питање је да ли ћемо то и разумети. 

 Кроз школовање сам много тога сазнала о Теби, премудри! Рођен си 

1169. године као Растко, најмлађи син српског жупана Стефана Немање. 

Замонашио си се у руском манастиру Пантелејмону на Светој Гори и узео 

име Сава. Године 1219. изборио си се за самосталност Српске православне 

цркве. Са оцем си основао српски манастир Хиландар на Светој Гори. Ти си, 

духовниче наш, први српски архиепископ са седиштем у Жичи. Творац си 

Типика и Житија свога оца Симеона. Са оцем си подизао задужбине 

(Хиландар, Студеницу, Милешеву...). У Студеници си основао и прву 

болницу на подручју Србије, измирио завађену браћу Вукана и Стефана. 

Смрт Те задесила у Трнову 1236. године, али Твој дух и данас је у свакоме од 

нас. 

 Оно што је за мене и моје вршњаке вредно сваког поштовања и 

дивљења јесте чињеница да си оставио очев двор и богатство да би живот 

посветио вери и своме народу (био си само две године старији од нас сада). У 

овом времену пољуљаног морала и губљења истинских вредности, мислим да 

узор морамо тражити баш у Теби. Управо си Ти беседио о потреби знања, 

поштења, истине, вере, рада, слоге и бриге за здравље. Ти си, својим личним 

примером и енергијом, установио животне приоритете и потребе у бурним и 

тешким временима за српски народ.  

 Твоје главне особине, наслеђене и ојачане вером и љубављу према свом 

народу, показале су се још у Твојим младим годинама. Током времена мењао 

си се и развијао вршећи државне и народне послове.  

 Сазнавала сам о Теби и Твојим делима из народних умотворина и 

стихова многих наших песника (Јована Јовановића Змаја, Десанке 

Максимовић, Васка Попе, Матије Бећковића...). Тако се ширио дух 

Светосавља и дивљење према Теби, које и ја осећам док ово пишем. Својим  

апостолским животом, корисним и плодним радом  (био си оснивач српске 

средњовековне књижевности, радио си на културном подизању народа и 

његовом снажењу) оставио си неизбрисив траг у целој нашој историји. С 

правом си заслужио захвалност и љубав потомства за све ове векове. 



Схватила сам да славећи Тебе, славимо себе и стремимо највишим 

вредностима које су потврда једног народа (вера, љубав, знање, морал). 

 Наш народ изнедрио је многе величанствене личности надахнуте 

Тобом (Николу Теслу, Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића Караџића, 

Петра Петровића Његоша, Иву Андрића, владику Николаја Велимировића...). 

Њима се поносимо и често их и цитирамо. „Прави и истински је само онај 

идеал који вечито као идеал остане“ (Н. Велимировић). Управо си Ти такав 

идеал, оче српског народа и српске цркве! 

 Мислим да ми нећеш, у Твојој скромности, замерити ако кажем да је 

Светосавље спој векова, Истока и Запада, излаз из сваког зла и недаћа. Твој 

дух, и поред свих претњи модерног времена, надахњује и снажи српски род. 

Тако ће бити и у будућности. Када 2021. године у школи будемо обележавали 

Савиндан, мислим да ћу постати још свеснија Твог значаја за српску 

историју. 

 Теби, оцу нације, у част и славу подигнут је велелепни храм на 

Врачару, као симбол Светосавља. Сјај твојих небеско плавих очију са олтара 

храма милује нас и опомиње да се „обожимо, сложимо и умножимо“ 

(Николај Велимировић). 

 

 

 

Нађа Меанџија, Iд 

       

 

 


