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СВЕТОСАВСКИ РЕЦИТАЛ 
 

НАРАТОР: Веома давно, живео је један млади принц. Био је необично мудар, богат      

и леп. Сва врата  славе и уживања била су му отворена. Али нешто у 

њему одвраћало га је од свих тих чари и привлачности за којима су 

многе овоземаљске душе жуделе. И једног дана, тајно од својих 

родитеља, он завара траг дворској пратњи и побеже на једно пусто 

место где се настани као сиромашни странац. 

 

I РЕЦИТАТОР:   Када је свети Сава ишао по земљи, 

        Још пре свог рођења, док се звао Растко, 

        Као што иде и сада, само га не видимо,  

        А можда је то било и доцније... 

 

        Кренуо је Савиним стопама, ка Савином извору, 

        На Савином врху, 

        Куда и ми идемо, 

        Јер другог пута и нема. 

 

II РЕЦИТАТОР:  Ноћас ће кроз сан родитеља мојих слутња 

                              Тешка замахати огромним крилима, 

                              И браће моје кроз срца витешка 

                              Страх ће минути. 

 

        А ја ћу бити далеко од родних села 

        На домаку светогорских тихих манастира, 

        Клечаћу већ крај манастирског прага бела 

        Пун молитве и мира. 

 

III РЕЦИТАТОР: И кад бекства синовљевог стигну тужни гласи 

          До властеле наше и кнежева, 

        Резаће већ свети оци моје власи; 

        И душа под небом јутарњим као шева 

        Биће високо. 

 

НАРАТОР:  Желео је да своју душу осветли божјом истином, вољом и вером.    

 „Кратак је пут којим ходимо, дим је живот наш, пара, земља и прах“,  

                     говорио је. 

 

II РЕЦИТАТОР: Не тугуј ми, господару и оче, 

         Ја сам твој пост 

       И стајање и клањање. 

 

       Ја сам твоје подвизање, 

       Што је и по души труд, 

       На мени је грех твој, ако га има. 
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НАРАТОР: Стари Римљани су говорили да пут до звезда води преко трња. Растка 

                     је тај пут водио кроз светогорско испосништво. 

У манастиру је возио чамце са товаром, ловио рибу, пекао хлеб, радио 

у пољу и виноградима, брао маслине и смокве, секао дрва, читао на 

богослужењима, певао у хору. Увек насмејан, никад уморан. Изразито 

плавим очима сејао је искреност и пријатељство. Најомиљенији принц 

на двору свог оца, постао је најомиљенији монах на Светој Гори. 

 

I РЕЦИТАТОР:  Радуј се истинити узоре смирења, 

                             Радуј се што смирењем својим плот духу потчини, 

       Радуј се што дух свој по наређењима Божјим 

       На послушање предаде. 

 

НАРАТОР: Онај који расте или узраста у слави, израстао је из славе жупанскога  

 сина и хумског кнеза, у славу смерног светогорског монаха Саве, да  

 би најпосле достигао славу Архиепископа, Светитеља Божјег,  

 чудотворца и просветитеља српског, који не престаје да расте из  

славе у славу, у меру раста бесконачне висине Христове, до данашњег 

дана. 

 

III РЕЦИТАТОР: Око његове главе лете пчеле 

        И граде му живи златокруг. 

          У риђој му бради 

        Засутој липовим цветом 

        Громови с муњама играју жмурке. 

 

         О врату му вериге висе 

       И трзају се у гвозденом сну. 

       На рамену петао му пламти. 

       У руци штап премудри пева 

       Песму укрштених путева. 

 

       Лево од њега тече време. 

         Десно од њега тече време. 

         Он корача по сувом 

       У пратњи својих вукова. 

 

II РЕЦИТАТОР: Путује по мрачној земљи 

 

       Штапом пред собом 

       Мрак на четверо сече 

 

         Одвеже вериге сред олује 

       И земљу од старе храстовине 

       За стајаће звезде везује 
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      Пере шапе својим вуковима 

      Да трагови мрачне земље 

      На њима не преживе 

 

      Путује без пута 

                            И пут се за њим рађа. 

 

НАРАТОР: Иђаше бос од манастира до манастира и раздаваше злато оца свога.  

 Ноћу натоваривши манастирске мазге, разносио је топао хлеб онима  

 који су у дубини провалија и на литицама горе лежали болни или  

 гладовали. 

 

I РЕЦИТАТОР: Беше ли то неки обајник 

      Који нам памет помути 

        Или је то уистину божји човек 

      Који и зле смири? 

 

НАРАТОР: Ко би знао, међутим, да изложи ток мисли о томе како беше замислио и  

 решио да подигне, сред те планине, пуне грчких манастира, али у  

којој беше и руских и бугарских, први српски манастир, на месту од 

гусара порушеног манастира Хиландара. 

 

II РЕЦИТАТОР:  Књигу пише Светитељу Сава 

        У бијелу славну манастиру 

          Хиландару, насред Горе Свете. 

        Задужбини свога милог баба. 

        Своме роду књигу намјенио, 

        Своме роду и своме племену, 

        И у књизи ријеч бесједио: 

        „Поздрављам те, мој милосни роде, 

        И шаљем ти свете благослове, 

        Бог ти дао здравље и весеље, 

        Мира, слоге и братске љубави, 

        Јер од тога ништа љепше није, 

        Ни часније нити корисније...“ 

 

III РЕЦИТАТОР: Не знам стадо толико раштркано 

         Ни пастира толико запосленог. 

         Цркве су Савине и Хиландар и Јасеновац; 

         Једном руком ваља запалити милион свећа. 

         Јеси ли се уморио, Свече? 

         Реч нас је Савина кроз Турке провела 

         Сигурније него мач. 

         Чарнојевић је водио Србе, а Сава је водио Чарнојевића. 

         Јеси ли се уморио, Свече? 
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НАРАТОР: Тело брзо умире, и године се брзо свршавају као да беже пред нама и  

као да нас журе ка судишту. Зато се и ми пожуримо ка добрим делима. 

Не брините се за оно што је земаљско. Остављајући оно што је 

привремено, купујемо небеско. 

 

I РЕЦИТАТОР:  Ко је то са мном на Врачару 

       Био спаљен? 

       Једна сен на крсту 

       Док сам горео васколик… 

       

 

III РЕЦИТАТОР:  Паљени опет и гоњени хајкама брзим, 

          Тражимо заклон под настрешницом Твојом! 

         Не допусти да с гроба Твог отпузимо 

         На коленима, везани кожом и чојом. 

 

         Ако Ти нећеш, ко ће нас повести, 

         Закопане с ровцима и кромпирима, 

         Путниче који си с босим ногама доспео 

         Тамо докле се не допире крилима. 

 

         Чуј нас, свети оче, који одјекујеш 

         Од звона и клепала који траже спаса! 

           Кад ћеш нас чути, ако нас не чујеш 

         Данас, кад немамо ни језика ни гласа? 

 

 

НАРАТОР: Веома давно живео је један млади принц... Престо није хтео, није хтео  

                     славу, али круна сама дође му на главу...  

Сава Немањић отпочео је низ сложених политичких и културних 

активности да од Србије створи политички и културно јаку самосталну 

државу. Извојевао је самосталност Српске православне цркве, а постао 

је и први српски архиепископ- први верски поглавар. 

Помагао је у обнови и подизању цркава и манастира који су постали 

центри писмености и зачеци организованог школства у нашој земљи. 

Сава је успео и да његовог средњег брата, Стефана Првовенчаног, 

велике хришћанске силе прогласе за краља. Заједно се братом започео 

је изградњу манастира Жиче који је постао средиште српске 

архиепископије. 

Сава Немањић сматра се и првим нашим књижевником будући да је 

написао прво оригинално дело српске књижевности- биографију свог 

оца, Стефана Немање: „Житије Светог Симеона“. 

Народ је гроб Савин походио као свето место, место исцељења, а црква 

га је прогласила за светитеља. У мраку ропства, Савин гроб био је 

оличење свести о слободи. И кад су његове мошти спаљене, дух и 

учење, његови завети и сенке само су у народу ојачали. И преживели.  
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II РЕЦИТАТОР: Да мириш, кумиш и соколиш.  

                             Да упутиш и да казниш. 

       Срце љубави, 

       Срце огња, 

       Срце брата, 

       Српско је срце. 

       Дај нам руку, 

       Света Руко! 

 

III РЕЦИТАТОР: Измири у овај дан ове громове 

        Ове светлице и стрелице 

        И овај врх са врховима. 

        Сагорећемо опет какви смо. 

 

        Осветли наше учитеље по школама 

        И наше ђаке. 

        Засијај по кућама и манастирима, 

         По горама и водама… 

        Молимо се, Благочастиви, 

        Сачувај ову земљу. 

 

 

I РЕЦИТАТОР:    Устани из хлеба Свети Саво, 

                               из зрна соли, 

                               из овчјег руна, из вучје земље, 

                               из зделе млека, из пшенице и ражи! 

 

                              Трпеза за којом смо, твоја је трпеза, 

                               хлеб који ломимо од твог је жита, 

                               вино које пијемо, твоје је вино. 

 

                              Устани из воде преображене, 

                              из плода и ветра! 

                              Устани из вина, из горе, 

                              из Слова и из кошнице. 

                              Изгнани хлебови преко поља прелећу. 

 

                              Светли зрно пшенице ил дете у колевци. 

                              Дечје нас очи воде у другу земљу. 

                              Устани Свети Саво 

                              и благослови хлеб који једемо!  

 

 

 

- ХИМНА СВЕТОМ САВИ - 


