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ВЛАДАР И СВЕТАЦ 

 

 

( Две девојчице у народним ношњама долазе са супротних страна. У рукама имају  зелене 

гранчице и цвеће, а једна држи и јабуку. Када заврше своју причу, цвећем украшавају 

икону Светог Саве ) 

 

 Ја сам Растка упознала из бакиних прича у вечерима када су мразеви наваљивали 

на нашу кућицу, кад су вукови завијали у даљини, у шпорету тихо пуцкетала 

ватрица, а душу моју грејале топле бакине речи. 

 

 Ја сам  Саву и његово бледуњаво лице уоквирено плавим праменовима упознала 

први пут једне године кад ме деда одвео у нашу сеоску цркву. Имала сам само 

седам година када сам открила топли пламен очију које су светлеле изнад олтара. 

 

 Једне вечери уском пртином стигли смо у малу сеоску школу. 

Мој отац је повео мене и млађег брата. Носила сам у смрзнутој руци црвену јабуку 

колачару и неколико ораха, тако се ваља. 

 

 Деца и родитељи изговарали су његово име – СВЕТИ  САВА! Ја још ништа нисам  

разумела, али сам схватила да је то неко много добар,  кад га сва деца оволико 

воле и певају му ! 

 

Хор:  ХИМНА СВЕТОМ САВИ  

 

 

УВОД 

 

( Две девојчице у дугим белим хаљинама ( виле или суђаје ) препиру се у вези са 

будућношћу новорођеног принца ): 

 

 Родио се у српском народу, на двору Немањића, нов светац који ће духом све 

надвисити и приближити се боговима ! 

 

 Не, биће то најпознатији владар, широм света знан! 

Владаће моћно и храбро, дуго година. 

Он ће оживети Србију и прославити њено име по свету далеком! 

 

 Светац ће бити ! 

 

 Владар ће бити ! 

 

 Светац......   

 

 Владар......   

 

 Светац......   

 

 Владар......   

 

(Препирући се одлазе са сцене, а излазе наратори) 
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Наратор 1: Веома давно живео је један млади принц. Био је необично мудар, богат и леп. 

 

Наратор 2: Беше то трећи и најмлађи син великог жупана Стефана Немање и његове жене  

                   Ане.  

 

Наратор 1: Рођен је 1175. године у Расу, ондашњој престоници српске државе. 

 

Наратор 2: На крштењу добио је старо словенско име Растислав, па су га из милоште звали   

                   Растко. 

 

Наратор 1: На двору свога оца Растко је имао велику библиотеку пуну словенских књига и  

                   рукописа. 

 

Наратор 2: Ту је учио читање, писање, рачунање, стране језике... 

 

Наратор 1: Чекао га је владарски престо. Сва врата светске славе и успеха била су му  

                    отворена.  

 

Наратор 2: Али, нешто у њему одвраћало га је од свих привлачности овога света. 

 

 

ДЕТИЊСТВО 

 

( Растко седи сам и чита књигу.  Девојке певају. Деца се весело играју око њега) 

 

   Девојчица : Устани Растко! 

 

   Растко : Ево, сад ћу.... 

 

   Девојчица : Устани, играј се са нама! 

 

   Растко :  Ево, само још ово да прочитам... 

 

   Мајка :   Играј се и ти сине! Зашто твоја млада душа мимоилази ова мила створења која су  

                  око тебе разиграна и срећна? 

 

   Растко :   Седи поред мене, мајко. Прочитаћу ти нешто: 

                 “ Ево нас на небу, јер земља постаје небо кроз светитеље божје. 

                    Ево нас у рају у коме расте све што је свето, бесмртно, праведно, истинито.  

                    Крстом је процветало дрво живота вечнога, божанскога и родило много рода...” 

 

   Мајка :  Знаш да не волим да си васцели дан уз књигу, Растко! Очи ћеш покварити! 

                 Уживај и ти сине. Нека и од твога гласа забруји зелени гај! 

 

   Растко : Али мајко, срећан сам кад учим! 

 

   Мајка :  Устани Растко... пођи барем са очевим витезовима у лов!!! 

 

   Девојчица : Узми и ти лук и стрелу! Зашто си кукавица? 

 

  Растко :   Нисам кукавица....Ја немам тај нагон за убијањем.  Мени је дража птица кад лети. 

( Мајка и девојчица се разочарано склањају, Растко остаје сам са књигом ) 
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ДРУГИ ДЕО 

 

Наратор 1: Када је Растко имао 15 година, постао је владар Травуније, области коју данас  

                зовемо Херцеговина. 

 

Наратор 2: А када је напунио 17 година, родитељи одлучише да га ожене! 

 

Наратор 1: Но, Растко је  сањао живот у манастиру, посвећен књизи и учењу. 

 

Наратор 2: Једнога дана, он завара траг дворској пратњи и побеже из очевог двора и обећане  

                   женидбе у једно пусто место. 

 

Наратор 1: То место је било Света Гора. Ту је Растко постао монах. 

 

Наратор 2: На Светој Гори Растко је добио ново монашко име, Сава, по јерусалимском 

            свецу, светом Сави освећеном. 

 

Наратор 1: Једина жеља била му је да душу своју осветли Божјом истином. 

           

      

 

ОДЛАЗАК НА СВЕТУ ГОРУ 

              

 

( Чују се хиландарска звона. На сцену излазе Растко-Сава и калуђер са Свете Горе ) 

    

Калуђер: Ово је Света Гора. Овде ћеш бити потпуно одвојен од спољашњег света.  

                Када се одавде погледа на земљу духовним очима, може се видети како је са небом  

                вежу стубови светлости. Блаженим духом својим и молитвама тражи милост за     

                своју грешну браћу на земљи. 

 

Растко:  О Боже, како сам срећан и задовољан! Ништа ми није тешко. 

               Мајко драга, када би сад могла да ме видиш, не би познала свога Растка!  

               Твој син сада   учи како би просветио свој народ! 

 

( На сцену излазе с једне стране мајка и девојка, а са друге стране витез који се приближава 

Растку и калуђеру. Мајка је у хаљини која имитира дворску одећу, девојка у народној ношњи 

са црвеном ружом у руци, а витез са крстом на плашту. Мајка и девојка остају мало даље) 

  

Мајка: Растко, ти си син великог жупана, Стефана Немање! Ти си његова узданица и понос! 

 

Витез: Ти си будући владар Србије! Треба да је поведеш путем мудрости и правде! 

 

Девојка: Ти си моја чиста и слаткољубива прва љубав! 

 

Калуђер: Овај пут је тежак, тражи одрицања и само најхрабрији успевају да остану одани до 

                краја… 

 

Девојка: Ти си најлепши цвет из баште мога срца! Ти си мој пут и моја радост. 

                Не чини да венем пре него што се расцветам! 

 

Мајка: Ти си мајчина нада! 
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Ти ћеш продужити лозу Немањића! Уз тебе ће расти и васпитавати се млади Немањићи! 

 

Калуђер: Нудим ти рогозину и камен уместо меке постеље… 

 

Витез: Не иди, не бацај тугу на двор Немањића! 

 

Мајка: Сажали се на оца свога и матер! 

 

Девојка: Не иди сада, када си ми од свега дражи! 

 

Калуђер: Нудим ти покајање, смерност и одрицање… 

 

Витез: Не остављај Србију саму! 

 

Мајка: Не иди сам! Остани са нама! 

 

Девојка: Чекамо те…Волимо те! 

 

Калуђер: Нудим ти ВЕЧНОСТ!!! 

 

( Мајка, девојка, а затим и витез се удаљавају. Калуђер остаје по страни. Растко остаје сам на 

сцени. Музика престаје, он клекне на степеник цркве и моли се у тишини. Затим одлучно 

устаје) 

 

Растко:  „Куцнуо је час светог завета. 

               Никада више нећу видети мили очински кров, 

               Ни слушати благог мајчиног савета  

               Ни с браћом младом кренути у лов. 

               А кад манастирске прекорачим праге мирне, 

               У осамљеничка кад ступим дворишта, 

               И кад удахнем мирис свете смирне, 

               Душа моја од живота више ништа неће тражити. 

               Молићу се тада за спас српског рода, 

               За родитеља својих благ и побожан крај 

               И да браћа моја кроз живот иду светла хода, 

               Као анђели кроз рај!“      

 

  

( Растко (Сава) полако одлази. Три девојке у народним ношњама на другом крају сцене 

певају неку тужну народну песму.) 

 

 

 

Наратор 1: Много година касније, овај краљевић вратио се у своју земљу као духовни вођа 

                   свога  народа за сва времена. 

 

Наратор 2: Сава је основао самосталну српску цркву. Био је први српски архиепископ. 

 

Наратор 1: Бранио је и државне и народне интересе и био највећи српски средњовековни 

                   дипломата. 
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Наратор 2: Помирио је браћу Стефана и Вукана када су се сукобили око власти након 

                   одласка Стефана Немање на Свету Горy. 

 

Наратор 1: Сава  је био први српски просветитељ. 

 

Наратор 2: У манастирима је оснивао прве школе. 

 

Наратор 1: Сава је учио народ како да живи  и ради, како да савлада животне тегобе. 

 

Наратор 2: Многе су приче испричане и песме испеване у народу о Светом Сави. 

 

 

( На сцену се враћају две девојчице које су нас увеле у причу о Светом Сави.) 

  

 Из приче мога детињства изнедрило се као најлепши драгуљ ово о чему сте сада чули. 

            Топлину прошлих дана и свога васпитања везујем за причу о једном јунаку који је     

            владар могао бити, силан и моћан… 

 

 А он је постао светац, 

           који нас увек и на сваком месту призива и окупља.... 

           Да се богу молимо , 

           Међу собом волимо , 

           Завађене миримо , 

           И у слози живимо. 

 

 И да никада и  нигде свој језик и обичаје не заборавимо!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


