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Узрасти светога Саве

 Кључне речи:
свети Сава, Житије светога 
Саве, Доментијан, Теодосије, 
терминологија узраста, 
српскословенски језик.

Рад је посвећен истраживању 
терминологије коју користе Доментијан 
и Теодосије, биографи светога Саве, 
приликом описивања, с једне стране, 
његовог животног доба и, с друге стране, 
духовних степена које је прошао узвисујући 
се од монаха до архиепископа. Циљ рада 
је да се сагледа адекватност употребљене 
терминологије у односу на „узрасте“ светога 
Саве.

Срп ска сред њо ве ков на књи жев ност 
са сто ји се, ка ко је у на у ци већ при-

ме ће но (Ту ри лов 2004, 45–46), од две 
не рас ки ди во по ве за не ком по нен те: пр ве 

– над на ци о нал не, ко ја је са ста вље на од 
ори ги нал них тек сто ва оп ште хри шћан ске 
те ма ти ке и пре ве де них тек сто ва по ре-
клом из ви зан тиј ске, ис точ них, а рет ко 
и из за пад но е вроп ских књи жев но сти, 
али и из ста ро сло вен ске пи сме но сти, и 
дру ге – на ци о нал не по сво јој те ма ти-
ци, ко ја је са ста вље на од жи ти ја све тих 
Ср ба, слу жби и по хва ла њи ма по све ће них, 
по сла ни ца, ле то пи са и по ве сти. Из ве сни 
ме ди е ви сти у ову ком по нен ту убра ја ју 
и дру ге про из во де срп ске пи сме но сти: 

„Ве ли ки зна чај и сво ју раз вој ну ли ни ју 
има ју и спи си ко ји фор ма циј ски не при-
па да ју књи жев ном кор пу су (јер су прав-
ног, цр кве но-прав ног или исто риј ског 
ка рак те ра), али по се ду ју ли те рар на свој-
ства. Ме ђу њи ма су нај зна чај ни ји по ве ље, 
ти пи ци и за пи си“ (Ју хас – Ге ор ги јев ска 
2004, 17). Жи ти ја све тих Ср ба – ана хо-
ре та, ар хи је ре ја и вла да ра – по при ма ју 
чак ин тер на ци о нал ни ка рак тер (Ту ри лов 
2004, 46). Жи ти ја и слу жбе упра во има ју 
нај и стак ну ти је ме сто ме ђу жан ро ви ма 
на ци о нал не – ори ги нал не – књи жев но-
сти, а пи шу их нај и стак ну ти ји књи жев ни-
ци епо хе. По че ци ори ги нал ног жи тиј ног 
жан ра у Ср ба ве за ни су за све то га Са ву. 

11 Rankovic.indd   11911 Rankovic.indd   119 22.9.2009   14:45:3222.9.2009   14:45:32



120

З О РА Н  РА Н К О В И Ћ

 2009

У са ста ву Сту де нич ког ти пи ка на ла зи се 
Жи ти је све тог Си ме о на од све тог Са ве, 
пр ви це ло ви ти жи тиј ни текст у срп ској 
књи жев но сти.

Лик нај по што ва ни јег срп ског све ти-
те ља, све то га Са ве, прин ца ко ји се од ре-
као зе маљ ске сла ве, опре де лив ши се за 
мо на шки пут, био је у сре ди шту па жње 
дво ји це зна ме ни тих срп ских ха ги о гра фа 

– До мен ти ја на и Те о до си ја (пре глед да-
то ва ња, пре пи са и из да ња оба Жи ти ја 
ви ди у: Миљ ко вић 2008, 26–32). Је ро-
мо нах До мен ти јан, уче ник све тог Са ве, 
на пи сао је Жи ти је све то га Са ве у Ка-
реј ској иси ха сти ри ји по же љи срп ског 
кра ља Уро ша I (Ју хас – Ге ор ги јев ска 2001, 
VII–XI II). До мен ти ја но во Жи ти је све то га 
Са ве убра ја се у нај зна чај ни ја а исто вре-
ме но и нај сло же ни ја де ла срп ске сред-
њо ве ков не књи жев но сти. Ту је, по пр ви 
пут, пред ста вље но жи ти је пр вог срп ског 
ар хи е пи ско па и про све ти те ља. Жи ти је 
по се ду је осо бе ну ар хи тек то ни ку, у ко јој 
исто вре ме но функ ци о ни шу за ко ни то сти 
жи тиј ног жан ра и по хва ле, а уз то и чи-
та ва ле пе за са др жа ја и зна че ња (Ју хас – Ге-
ор ги јев ска 2001, XIII–XLII). Дру ги Са вин 
би о граф, Те о до си је Хи лан да рац, пи сац 
је епо хе кра ља Ми лу ти на (Бог да но вић 
1992, VI II–X XII). Ма да се слу жио До мен-
ти ја но вим де лом као глав ним из во ром, 
Те о до си је у овом Жи ти ју обич ним де-
та љи ма вра ћа зна чај, на ра тив ну функ-
ци ју и при влач ност. Те о до си је во Жи ти је 
све тог Са ве ан ти ци пи ра но ва књи жев но 

– умет нич ка стре мље ња, ко ја ће до ћи 
до из ра жа ја у 14. ве ку (Бог да но вић 1992, 
X XIII–X X XIII).

Лик и де лат ност све тог Са ве, твор ца 
са мо стал не цр кве у Ср би ји и ње ног пр вог 
ар хи е пи ско па, „учи те ља пу та ко ји во ди 
у жи вот“, пред ста вља ла је, и да нас пред-
ста вља, мно го стру ко по ље ис тра жи ва ња, 
не са мо у до ме ну исто ри о гра фи је (Све-

то сав ски збор ник 1936–1939), фи ло ло ги је 
(пре глед ви ди у: Ћо ро вић 1928, I–LXIII ; 
Ђор ђић 1975, 245–254) и књи жев но сти 
(пре глед ви ди у: Ју хас – Ге ор ги јев ска 2005, 
5–92), не го и у до ме ну те о ло ги је (Си мић 
1977, 187–205; Јев тић 1977, 117–180), умет но-
сти (Миљ ко вић 2008), и дру гих на уч них 
ди сци пли на (Са ва Не ма њић – све ти Са ва 
1979; Све ти Са ва 1998). По да ци из жи ти ја 
све тог Са ве раз ма тра ни су углав ном у за-
ви сно сти од то га ко ји је аспект де лат но сти 
све тог Са ве по је ди ни ис тра жи вач же лео 
осве тли ти и на уч ној јав но сти пре до чи ти 
(нпр. о ко ре ла ци ји по ли тич ке фи ло со-
фи је сред њо ве ков не Ср би је и Те о до си је-
вог Жи ти ја све тог Са ве ви ди у: Бо јо вић 
1999, 121–163). У овом ра ду на сто ја ћу да на 
осно ву ка зи ва ња Са ви них би о гра фа До-
мен ти ја на и Те о до си ја ра све тлим ње го ве 
уз ра сте, од но сно, да ука жем на тер ми не 
и из ра зе ко је Са ви ни би о гра фи ко ри сте 
да озна че ње го во жи вот но до ба, али и 

„ду хов не уз ра сте“.
Ста ри срп ски пи сци по не кад у сво јим 

де ли ма од ре ђе ним тер ми ни ма озна ча ва ју 
до ба жи во та лич но сти чи је жи ти је из ла жу 
(Ра до ји чић 1963, 349–352). Они, сле де ћи 
ан тич ку тра ди ци ју, по ми њу се дам уз ра ста 
чо ве ко вих. Пр ви уз раст је до че твр те го-
ди не жи во та, и на зи ва се мла де нац. Дру ги 
уз раст је од 5. до 14. го ди не, и на зи ва се 
де те, де тишт. Тре ћи – од 15. до 22. го ди не, 
а озна чен је тер ми ни ма де тишт и отрок. 
Че твр ти – од 23. до 44. го ди не, и озна чен 
је из ра зом ју но ша (мла дић). Пе ти уз раст 
тра је од 45. до 56. или 57. го ди не, а озна чен 
је тер ми ном муж. Ше сти – од 57/8. до 66. 
или 68. го ди не, и озна чен је тер ми ном 
стар. Сед ми уз раст по чи ње од 67. од но-
сно 69. го ди не, и озна чен је тер ми ни ма 
ста рац и ма тор (Три фу но вић 1990, 358). 
И у ста ро ру ској књи жев ној тра ди ци ји 
сре ће се слич на по де ла на се дам уз ра ста 
чо ве ка. То су: мла де не ць – ко ји се хра ни 
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на мај чи ним гру ди ма, де ти щь – де те до 
7 го ди на, отро ча – до 14 го ди на, отро къ 

– мла ди чо век до 21 го ди не, юно ша – до 28 
го ди на, стер бль (мо у жь) – чо век до 56 го-
ди на, по сле то га – ста ре ць (Ко ле сов 2000, 
86). О „ду хов ним уз ра сти ма“ чо ве ко вим у 
срп ској књи жев ној тра ди ци ји за са да, по 
мо ме са зна њу, не по сто ји по себ на сту ди ја. 
На „уз раст и уз ра сне функ ци је“ (Ко ле сов 
2000, 95) по сто ји кра так осврт на ма те ри-
ја лу сред њo ве ков не ру ске књи жев но сти 
(Ко ле сов 2000, 84–96).

Пр ви из раз ко ји До мен ти јан ко ри сти 
опи су ју ћи уз раст све то га Са ве је сте де те 
(срп ско сло вен ски отро че). Ро ди те љи 
Раст ко ви, ка ко бе ше име Са ви но пре мо-
на ше ња, бри ну ћи се за сво је де те, пи та ху 
се: „Что оубо бо у де ть отро че сїе Б(о)го мь 
по слан’ное на ма. и пре ло жи ста и на Б(о)
жїю во лю и с(ве)ты мь кни га мь на о у чи ста 
и“ (До мен ти јан 2001, 6). Овај тер мин ве-
ро ват но ука зу је на дру ги уз раст чо ве ко ва 
жи во та, ка да је де те већ спрем но за усва-
ја ње и пре да ва но га му уче ња али и са мо-
стал ног са зна ва ња из књи га. Ма ло да ље, 
за по чи њу ћи при по ве да ње о Раст ко вом 
мо на ше њу, До мен ти јан из ри чи то по ми ње 
Раст ко ву ста рост ре чи ма: „Быв’шоу же 
емоу вь до моу от(ь)чи яко до .зі. лет(ь)…“ 
(До мен ти јан 2001, 8). Ова го ди на Раст ко ва 
уз ра ста од го ва ра ла би тре ћем уз ра сту чо-
ве ко ву. Из ра зом мла дић (юно ша) До мен-
ти јан озна ча ва вре ме и уз раст не по сред но 
пре Раст ко вог мо на ше ња, нпр: „И яви ему 
Г(оспод)ь не ко е го чрьн'ца зна ю шта с(ве)
то ую го ру. се го прї е мь ве ли кы мь оусрь дї-
е мь це ло мо у дрїи юно ша ис пи та и о с(ве)
теи го ре…“ (До мен ти јан 2001, 10). Исти 
из раз До мен ти јан ко ри сти и ка да, по 
Раст ко вом по стри гу, при по ве да о жи во ту 
мла дог мо на ха Са ве. Из ла жу ћи при чу о 
то ме ка ко су Са ву јед ном при ли ком бли зу 
ма на сти ра Ла вре за ро би ли раз бој ни ци, 
До мен ти јан пи ше: „Слы ша въ иго у ме нь 

и вса бра тїа и оскрь бе ше ѕело за с(ве)т(а)
го юно шоу…“ (До мен ти јан 2001, 36). Уз 
од ред ни цу мла дић (юно ша) че сто сто је и 
епи те ти: це ло му дре ни, све ти, бо го му дри. 
Из ра зом мла дић До мен ти јан об у хва та, 
чи ни се, ду жи вре мен ски пе ри од, ако се 
има у ви ду да тим из ра зом озна ча ва и 
до ба пре мо на штва, до ба мо на штва, али 
и вре ме ка да је Сте фан Не ма ња као мо нах 
Си ме он оби та вао на Све тој го ри. Си ме он 
је на Све ту го ру сти гао но вем бра 1197. го-
ди не (До мен ти јан 2001, 447). Мо жда овим 
из ра зом До мен ти јан озна ча ва тре ћи и 
че твр ти уз раст, а мо жда је то и оп шти 
из раз за од ре ђе но до ба жи во та без кон-
крет ног озна ча ва ња уз ра ста. На сли чан 
на чин из ра зом че да, де ца До мен ти јан ука-
зу је ка ко на че да у ду хов ном сми слу (ду-
хов на че да) та ко и на че до – де те по те лу. 
И са мо овим из ра зи ма – де те (отро че), 
мла дић (юно ша) – слу жи се До мен ти јан 
да озна чи мла дост све то га Са ве.

Слич ну сли ку ви ди мо и код Те о до-
си ја. За нај мла ђи уз раст Те о до си је ко ри-
сти из раз ко ји је пре ве ден са че до (Те-
о до си је 1992, 6): „…и при бли жь шим се 
дь не мь ро ди мо у жь скь по ль по про ше-
нию мо литвно моу“ (Те о до си је 1860, 4). 
Из ра зом че до Те о до си је се слу жи ка сни је, 
на во де ћи ре чи Сте фа на Не ма ње по сле 
мол бе Раст ко ве да иде у лов: „Го спо дь 
с то бою, гла го ла, че до, да бла го сло вит 
те и ис пра ви ть по у ть твои“ (Те о до си је 
1860, 11). Дру ги уз раст Те о до си је озна ча ва 
тер ми ном де те (отро че): „Оустраб(ль)
шоу же се отро че ти, вь да ше и оучи ти се 
све ты и мь кни га мь“ (Те о до си је 1860, 4–5). 
Или да ље: „Бе бо и отро че бла го о бра зно 
и ве се ло ду шею, и вь оуче нїи пре спе вае 
и ра зо у мо мь вь де ть ско мь вь зра сте оуди-
вле нь яко все мь гла го ла ти: но во не кое 
зна ме нїе отро че се бо у де ть“ (Те о до си је 
1860, 5).Тре ћи уз раст Те о до си је озна ча ва 
из ра зом мла дић (юно ша), а по чи ње од 
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15. го ди не: „Вь зра ста же до шь дь ле ть .еі., 
от де ли ше ему ро ди те лїе стра ноу не кою 
дрь жа вы сво ее, от хо ди ти емоу от оть ца 
на по гло у мле нїе сь вел мо жа ми и сь бла-
го род ны ми юно ша ми ве се ли ти се. юно ша 
же…“ (Те о до си је 1860, 5). Раст ко је та да 
био „вь юн не вь зра сте“ (Те о до си је 1860, 6) 
или је имао „вь зра сть юно сти“ (Те о до си је 
1860, 12). Раст ко у том уз ра сту „…скврьн-
но сло ве сны и хь же и вред ны и хь пе снїи 
юно шь ска а го же ла нїа осла бля ю шти хь 
до у шоу до ко нь ца не на ви де…“ (Те о до-
си је 1860, 5). Па жње вред но је и ме сто у 
Жи ти ју ко је до но си опис су сре та мла до га 
Раст ка и мо на ха са Све те Го ре, јер се ту 
по ми ње и по след њи, сед ми, уз раст чо ве ка: 

„Па кы юно ша слы ше сїа, и яко зе мля до-
бро плод на при е млю шти се ме вь срьд ци 
сво е мь сло ве са стар ца“ (Те о до си је 1860, 8). 
Исти на, мо жда је овим из ра зом на овом 
ме сту име но ван све то гор ски мо нах као 
ду хов ни ру ко во ди тељ мо на ха. И Те о до-
си је че сто уз из раз мла дић до да је епи те те: 
бо жа стве ни, све ти, пре по доб ни. На ве-
де не епи те те до да је ка да го во ри о мла дом 
мо на ху Са ви, нпр: „Стар ць же о чю де си 
яже о бо жьствне мь юно ши слы ша вь, и 
пре по доб ное свое ли це мно гы ми сль за ми 
омы вь, гла го ла а ше: сь, че да, юно ша бо жїи 
оуче ни кь есть“ (Те о до си је 1860, 30).

Пр ви сте пен мо на штва Раст ко – све ти 
Са ва при ма у ру ском ма на сти ру Све тог 
Пан те леј мо на. Опи су ју ћи сам чин мо на-
ше ња и ра ног Са ви ног жи во та у том чи ну, 
До мен ти јан (о по стри гу мла до га Раст ка 
пре ма До мен ти ја но вом опи су ви ди: Сај-
ло вић 2007, 60–92) ко ри сти тер мин мо нах 
(чр нь ць и мо на хь – мни хь). Сам чин по-
стри га До мен ти јан опи су је овим ре чи ма: 

„И по кло ни Г(о)с(по де)ви ко ле не свои 
д(оу)шев не и те ле сне съ тво рь м(о)л(и)
твоу и за кла се Г(о)с(по де)ви сво е моу. и 
остри же вла сы гла вы сво ее. и об леч(е) 
се въ мни шь скые ры зы“ (До мен ти јан 

2001, 16), а вој во ди и вој ни ци ма по ка за 
„гла воу свою остри же ноу и на се бе ры зы 
чрьн'чь скые“ (До мен ти јан 2001, 16). А у 
ма на сти ру Ва то пе ду игу ман Те о сти рих-
тос „по стри же и въ име о(ть)ца и с(ы)на 
и с(ве)та го д(оу)ха. и об(л)ече и въ аг(ь)
г(е)л’скы обра зь и на ре че име емоу Са ва 
мо на хь“ (До мен ти јан 2001, 20). И ту уз 
од ред ни цу мо нах сто је епи те ти у син таг-
ма ма: бо го бо ја жљи ви кир Са ва мо нах, 
бо го гла сни мо нах кир Са ва, бо го леп ни 
и Бо гом иза бра ни мо нах кир Са ва, али 
и без са ме од ред ни це мо нах: бла го дет ни 
кир Са ва, бо го хвал ни кир Са ва, чу до но-
сни и бо го све тли кир Са ва, бо го ра зум ни 
кир Са ва, хри сто и ме ни ти кир Са ва, или 
са мо: кир Са ва. У сва ком слу ча ју, уз име 
Са ве као мо на ха сто ји епи тет кир (ки рь) 

– го спо дин.
И Те о до си је слич ним ре чи ма опи-

су је Раст ко во сту па ње на пут мо на штва, 
али и жи вот мла дог мо на ха Са ве. Сам 
Раст ков по стриг Те о до си је опи су је овим 
ре чи ма: „Сь тво ри же мо ли твоу (ие)реи 
и оть е мле ть вла си гла вы его и вь ри зоу 
обла чи ть аг ге ль ска го обра за, Раст ко име 
Са во мь из ме ни вь“ (Те о до си је 1860, 16). 
Као та кав Са ва се ја вља вој во ди и вој-
ни ци ма ко ји су од стра не ње го вих ро-
ди те ља по сла ни за њим: „…и явля ет се 
вь се мь аг гел скы и мь ино чь скы и мь обра-
зо мь оукра ше нь“ (Те о до си је 1860, 18). 
Го во ре ћи о под ви зи ма мла дог мо на ха 
Са ве Те о до си је га че сто на зи ва мла ди ћем 
(юно ша). Оде љак у ко ме украт ко опи су је 
пр ве Са ви не мо на шке под ви ге Те о до си је 
за вр ша ва ре чи ма: „И сїа оубо та ко яже о 
юно ши“ (Те о до си је 1860, 25). Опи су ју ћи 
за јед нич ке да не мо на шко га жи во та оца и 
си на – Си ме о на и Са ве – на Све тој го ри 
Те о до си је пи ше: „Тро у жда ше се юно ша, 
сь бо ле зно ва ше стар ць…“ (Те о до си је 1860, 
44), или: „Оусо у го у бля ше юно ша тро у ды 
и по ште нїа за се и за стар ца, оусо у го у бля-
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е ть и стар ць сль зы и вь зды ха нїа за се и 
за юно шоу. пла ка ше бо юно сть сы на под-
ви гы мо у чи моу…“ (Те о до си је 1860, 44), 
или: „Нь па кы юно ша оть ца яко стар ць 
оуте шае…“ (Те о до си је 1860, 45). Име ни ци 
мла дић Те о до си је че сто до да је епи те те 
сла жу ћи син таг ме ти па: пре по доб ни мла-
дић, све ти мла дић, бо жа стве ни мла дић. 
Го во ре ћи о Са ви ном мо на шком жи во ту 
Те о до си је га са мо име ну је мо на шким 
име ном – Са ва, че сто до да ју ћи епи тет и 
сла жу ћи син таг ме ти па: бо го му дри Са ва – 
нај че шће, бо го но сни Са ва, бла же ни Са ва, 
све ти Са ва, бо жа стве ни Са ва.

Ка да је мо нах Са ва ру ко по ло жен у 
чин је ре ја и ка сни је при мио до сто јан-
ство ар хи ман дри та До мен ти јан то озна-
ча ва и про ме ном тер ми на ко је ко ри сти 
ка да опи су је Са ву. Са да су у оп ти ца ју 
из ра зи је ро мо нах (еро мо на хь) и пре по-
доб ни (пре по доб ныи) с ра зним епи те-
ти ма или без њих: је ро мо нах кир Са ва, 
ча сни је ро мо нах кир Са ва, бо го но сац 
кир Са ва је ро мо нах, чу де сни је ро мо нах 
кир Са ва, бо го но сни отац је ро мо нах кир 
Са ва, пре по доб ни кир Са ва, пре по доб ни 
отац наш кир Са ва. Кад се Сте фан, ње гов 
брат – „тво е моу пре по(до)бїю от(ь)ш(ь)
дшоу от(ь) нас“ (До мен ти јан 2001, 188) – и 
ви зан тиј ски цар – „раз ве тво е го пр(е)п(о)
до бїа“ (До мен ти јан 2001, 196) – обра ћа ју 
ар хи ман дри ту Са ви, то чи не син таг мом 
тво је пре по до би је.

По при ма њу чи на је ре ја Са ва је за 
Те о до си ја отац, све ти отац, а ка да је-
ро мо нах Са ва у Со лу ну при ми до сто јан-
ство ар хи ман дри та, Те о до си је га та ко и 
име ну је – ар хи ман дри том: „И та да би 
бла го сло вен од ми тро по ли та и епи ско па 
и на ре чен за ар хи ман дри та“ (Те о до си је 
1992, 78), „А бо го му дри Са ва ар хи ман-
дрит…“ (Те о до си је 1992, 106). По ред овог 
из ра за за име но ва ње ар хи ман дри та Са ву 
Те о до си је ко ри сти још два из ра за – пре-

по до би је: „тво е моу оть на сь пре по до бїю, 
– пи ше Сте фан Не ма њић ар хи ман дри ту 
Са ви – го спо ди, ошь дь шоу…“ (Те о до си је 
1860, 119) и пре по доб ни: „При зван ном же 
быв ши мь бра тї я мь пре по доб на го…“ (Те-
о до си је 1860, 127).

Ка да је ар хи ман дрит Са ва хи ро то-
ни сан за ар хи е пи ско па „сви ма Срп ским 
зе мља ма и по мор ским“ До мен ти јан то 
озна ча ва упо тре бом аде кват не тер ми-
но ло ги је. У да љем До мен ти ја но вом из-
ла га њу фи гу ри ра ју из ра зи: ар хи е пи скоп 
(арь хї е пи ско пь), пре о све ће ни ар хи е пи скоп 
кир Са ва (пре о све штен ны арь хї е пи ско пь 
ки рь Са ва), пре о све ће ни (пре о све штен ны). 
Овај по след њи тер мин – пре о све ће ни – 
нај че шће је упо тре бљен у До мен ти ја но вој 
на ра ци ји. Као си но ни ме за епи скоп ско 
до сто јан ство уоп ште До мен ти јан ко ри сти 
из ра зе све ти тељ ство (све ты те ль ство) и 
све ти ња (све ты ня): „Чо у де сны же Б(ог) ь…
па кы. из ве сти вы ц(а)роу о до сто я ни с(ве)
ты тел’ства его…“ (До мен ти јан 2001, 198), 

„И изы де от(ь) па трї ар’ха съ ве ли кою ч(ь)
стїю б(о)ж(ь)ств’ною. яко же по п(о)до бїю 
с(ве)т(и)не его“ (До мен ти јан 2001, 202). 
Као но си лац епи скоп ског чи на Са ва је и 
са пре стол ник апо стол ског се де ња: „Ца рь 
же ре че: еште пре жде тво е го при шъ ствїа 
из ве ште нїе има мь яко тво еи с(ве)т(и)ны 
съ пре стол’ни коу бы ти ап(о)с(то)ль ска го 
се де нїа“ (До мен ти јан 2001, 196).

Опи су ју ћи де лат ност хи ро то ни са ног 
ар хи е пи ско па „све срп ске зе мље“ Те о до-
си је нај че шће ко ри сти тер мин ар хи е пи-
скоп, сам или уз епи тет „све ти“ – све ти 
ар хи е пи скоп, али и дру ге тер ми не – си-
но ни ме за озна ча ва ње зва ња епи ско па 
Цр кве, као што су: вла ди ка (че сто с епи-
те том „све ти“): „И до че ки ва ху сво га по 
те лу стри ца а у Бо га вла ди ку и све то га 
оца…“ (Те о до си је 1992, 132), „Ве ру је мо као 
што за по ве даш и ис по ве да мо као нас ти, 
вла ди ко, на у чиш“ (Те о до си је 1992, 143), 
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пр во све ти тељ: „…сы ноу сво е моу прь-
во све ти те лю оть ць по чь сти вьз мь здые 
вь зда а ше…“ (Те о до си је 1860, 139), са пре-
стол ник апо стол ске сто ли це: „По сле 
чи та ња све тог је ван ђе ља, са пре стол ник 
апо стол ске сто ли це, све ти све са зва…“ 
(Те о до си је 1992, 143). Епи скоп ску слу жбу 
ар хи е пи ско па Са ве Те о до си је од ре ђу је 
тер ми ни ма све ти тељ ство (све ти те ль-
ство): Са ва је био об да рен „жь зло мь же 
све ти те ль ства…“ (Те о до си је 1860, 131), он 
се де „на се да ли шти све ти те ль ства“ (Те о-
до си је 1860, 132) и пр во све ти тељ ство: 

„По сих же све тыи под виг се, иде на на-
ре чен ныи емоу оть бо га пре сто ль прь-
во све ти те ль ства кь црь кви хри ста спа са 
и бо га на ше го иже вь жи ть чи“ (Те о до-
си је 1860, 139), или: „При сно же све тыи, 
яко же мно га шти ре ко хо мь, сла вы чло ве-
чь скые бе гае, прь во све ти те ль ства вла сть 
оуста ви ти по мы сли вь… (Те о до си је 1860, 
179). Овај из раз – прь во све ти те ль ство 

– мо жда ука зу је на Са ви но ар хи е пи скоп-
ско до сто јан ство, пр во га епи ско па ме ђу 
јед на ки ма јед не по ме сне цр кве.

Опи су ју ћи до га ђа је по упо ко је њу Све-
ти те ља (пре нос ње го вих мо шти ју у ма на-
стир Ми ле ше ву), Те о до си је све то га Са ву 
име ну је тер ми ном све ти. Сто га сма трам 
да је вред но па жње об ја сни ти раз ли ку у 
са др жа ју или зна че њу тер ми на све ти, све-
ти тељ и све тац. „Све ти“, „свет“ „све та“ 
(о зна че њу ко ре на *svęt у ин до е вроп ском 

и сло вен ским је зи ци ма ви ди: То по ров 1995, 
441–491) је при пад ник ро да људ ског ко га 
је Цр ква ка но ни зо ва ла, тј. уне ла у дип-
тих све тих, а „све тац“ је на род ни из раз за 

„све то га“. Тер мин „све ти тељ“, ка ко у Жи-
ти ју све то га Са ве – „и не кы мь б(о)го ра зо-
ум(ь)ным(ь) с(ве ти)т(е)лем(ь) Ни ко лом(ь) 
еп(и)ск(о)по мь ериш’скы мь по ста вле нь 
быс(ть) дї а ко но мь и по по мь“ (До мен ти-
јан 2001, 142) – та ко и уоп ште у ста рим 
срп ским тек сто ви ма, озна ча ва ар хи је ре ја, 
је рар ха, епи ско па. На рав но, то мо же би ти 
и „све ти све ти тељ“, тј. ка но ни зо ва ни ар-
хи је реј, епи скоп убро јан у чин све тих, као 
нпр. Све та Три Је рар ха (Све ти Ва си ли је 
Ве ли ки, Гри го ри је Бо го слов и Јо ван Зла-
то у сти). „Све ти тељ ски чин“ је сте чин ар-
хи је ре ја, епи скоп ски чин, јер епи скоп има 
нај ви шу, ка ко Те о до си је и све до чи да је 
Са ва при мио, „власт осве ћи ва ња по ње-
го вој обла сти“ (Те о до си је 1992, 129).

На за вр шет ку ово га ра да да се крат ко 
освр не мо на ов де из ре че но. Док је све ти 
Са ва био у мла дом уз ра сту, чак и као 
мла ди мо нах, би о гра фи ње га име ну ју из-
ра зи ма де те (отро че), мла дић (юно ша) 
а та ко ђе и из ра зом че до, у за ви сно сти 
од мо мен та о ко ме се го во ри. Пра те ћи 
да љи фи зич ки и ду хов ни раст Са вин они 
упо тре бља ва ју аде кват ну тер ми но ло ги ју 
ко јом озна ча ва ју уз ра сте Са ви не до од ре-
ђе ног ду хов ног ран га или сте пе на, све до 
ње го во га по све ће ња.
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 Σ Th e Maturing of St. Sava

 
Th e biographers of St. Sava, Domentianus and Th eodosius, describing his life age use terms 
and expressions whish point not only to Sava’s age but also to his spiritual maturing. In 
describing the bodily growth they follow the ancient concept of the maturing of a human 
being. In describing Sava’s spiritual maturing they use the expressions and terms that in an 
adequate way represent the rank that Sava has at the given moment. Th ere is only a slight 
diff erence in the terminology that Domentianus and Th eodosius use.

Литература

Богдановић 1992: Богдановић, Димитрије. Теодосије. – In: Теодосије. Житије светог Саве. 
– Превео Лазар Мирковић. Превод редиговао Димитрије Богдановић. – 3. изд. – 
Београд: С К З . – Стр. V I I –X L .

Бојовић 1999: Бојовић, Бошко. Краљевство и светост: политичка филозофија средњовековне 
Србије. – Београд: Службени лист С Р Ј .

Доментијан 2001: Доментијан. Житије Светога Саве. – Предговор, превод дела и коментар 
Љиљана Јухас – Георгијевска. Издање на српскословенском Томислав Јовановић. – 
Београд: С К З .

Ђорђић 1977: Ђорђић, Петар. Списи светог Саве и филологија. – In: Велимировић, Јован 
(уред.). Свети Сава: споменица поводом осамстогодишњице рођења (1175–1975). – 
Београд: Свети архијерејски синод С П Ц . – С. 245–254.

Јевтић 1977: Из богословља Св. Саве. – In: Велимировић, Јован (уред.). Свети Сава: 
споменица поводом осамстогодишњице рођења (1175–1975). – Београд: Свети 
архијерејски синод С П Ц . – Стр. 117–180.

Јухас-Георгијевска 2001: Јухас-Георгијевска, Љиљана. Књижевно дело јеромонаха 
Доментијана. – In: Доментијан. Житије Светога Саве. – Предговор, превод дела 
и коментар Љиљана Јухас – Георгијевска. Издање на српскословенском Томислав 
Јовановић. – Београд: С К З . – Стр. V I I –C X X X I V .

Јухас-Георгијевска 2003: Јухас-Георгијевска, Љиљана. Живот светог Саве од Доментијана. 
Историја текста. – Београд: С А Н У .

Јухас-Георгијевска 2004: Јухас-Георгијевска, Љиљана. X I I I  век у балканским словенским 
књижевностима. – In: Научни састанак слависта у Вукове дане. – Београд. – Бр. 32 / 
2. – Стр. 17–29.

Јухас-Георгијевска 2005: Јухас-Георгијевска, Љиљана. Књижевни рад светог Саве. – In: 
Свети Сава. Сабрана дела. – Београд: Политика, Народна књига. – С. 5–92.

Колесов 2000: Колесов, В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. – Санкт-
Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского Государственного 
Университета.

Миљковић 2008: Миљковић, Бојан. Житија светог Саве као извори за историју 
средњовековне уметности. – Београд: Византолошки институт С А Н У .

11 Rankovic.indd   12511 Rankovic.indd   125 22.9.2009   14:45:3622.9.2009   14:45:36



126

З О РА Н  РА Н К О В И Ћ

 2009

Радојичић 1963: Радојичић, Ђорђе Сп. „Седам“ чинова драме људског живота. Према 
Шекспиру и старим српским рукописима. – In: Творци и дела старе српске 
књижевности. – Титоград. – Стр. 249–252.

Сава Немањић – Свети Сава 1979: Ђурић, Војислав Ј. (уредник). Међународни научни скуп 
Сава Немањић – свети Сава, историја и предање, децембар 1976. – Београд: С А Н У .

Сајловић 2007: Сајловић, Мирко. Монашки постриг светог Саве. – In: Мирјана 
Милосављевић, Мирјана Живојиновић (уредници). Пета казивања о Светој Гори. 

– Београд: Просвета: Друштво пријатеља Свете горе Атонске: С А Н У , Византолошки 
институт. – Стр. 60–92.

Свети Сава 1977: Велимировић, Јован (уред.). Свети Сава: споменица поводом 
осамстогодишњице рођења (1175–1975). – Београд: Свети архијерејски синод С П Ц .

Свети Сава 1998: Ћирковић, Сима (уредник). Међународни научни скуп Свети Сава у 
српској историји и традицији, 1995. – Београд: С А Н У  (etc.), Краљево: Народни музеј.

Светосавски зборник 1936–1939: Светосавски зборник. Књ. 1. Расправе. – Београд: С К А . – 
Посебна издања С К А ; књ. 114. Друштвени и историски списи; књ. 47. Светосавски 
зборник. Књ. 2. Извори. – Београд: С К А . – Посебна издања С К А ; књ. 125. Друштвени 
и историски списи; књ. 50.

Симић 1977: Симић, Прибислав. Рад светог Саве на осавремењивању богослужења у 
Српској цркви. – In: Велимировић, Јован (уред.). Свети Сава: споменица поводом 
осамстогодишњице рођења (1175–1975). – Београд: Свети архијерејски синод С П Ц . – 
С. 187–205.

Теодосије 1860: Теодосије Хиландарац. Живот светога Саве. – Издање Ђуре Даничића у 
Биограду. – Приредио и предговор написао Ђорђе Трифуновић. – Београд 1973.

Теодосије 1992: Теодосије. Житије светог Саве. – Превео Лазар Мирковић. Превод редиговао 
Димитрије Богдановић. – 3. изд. – Београд: С К З .

Топоров 1995 – Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1. Первый 
век христианства на Руси. – Москва: „Гносис“ – Школа „Языки русской культуры“.

Трифуновић 1990: Трифуновић, Ђорђе. Азбучник српских средњовековних књижевних 
појмова. – 2. допуњено изд. – Београд: Нолит.

Турилов 2004: Турилов, А. А. Српска средњовековна литерарно-књижевна традиција у 
контексту православног словенског заједништва на Балкану. – In: Научни састанак 
слависта у Вукове дане. – Београд. – Бр. 32/2. – Стр. 45–51.

Ћоровић 1928: Ћоровић, Владимир. Предговор. – In: Списи светог Саве. – Београд – 
Сремски Карловци: Српска краљевска академија. – Стр. I –L X I I I .

11 Rankovic.indd   12611 Rankovic.indd   126 22.9.2009   14:45:3622.9.2009   14:45:36


