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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ПОХВАЛА У СТРУКТУРИ ЖИТИЈА 
ЈЕРОМОНАХА ДОМЕНТИЈАНА

САЖЕТАК. У старој српској књижевности разликујемо три врсте жанрова: прозни,
поетски и прелазни. Похвала спада у прелазне жанрове; у њеној струк-
тури су садржани и прозни и поетски елементи. Као књижевни жанр,
похвала је веома развијена у литерарном стваралаштву готово свих
српских средњовековних писаца. У овом раду су приказане похвале у
житијном опусу јеромонаха Доментијана. У оба своја дела, Житије Све-

тог Саве и Житије Светог Симеона, Доментијан је у најбољој мери унео
похвалу и веома је добро развио.

Циљ овог рада је да прикаже како је и на који начин, у коликој мери,
похвала, као поджанр уткана у структуру већег књижевног прозног тек-
ста. Поред основног циља, задатак је и да се свака идентификована по-
хвала анализира и тумачи, како би се на што бољи начин приказала
њена функција у делу јеромонаха Доментијана. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: поетски елементи, жанрови, похвала, житије, Доментијан.

1 aleksandra.skt@gmail.com
Ра9 је Dримљен 6. аDрила 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника о9-
ржаном 22. ав:усLа 2016.
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У овом ра9у, како сам наслов каже, :овори се о Dохвали, која је
уLкана у сLрукLуру Dрозно: књижевно: оDуса је9но: о9 највећих
срDских књижевника сре9ње: века, јеромонаха ДоменLијана. До-
менLијаново 9ело су исLраживали и о њему Dисали мно:и исLо-
ричари књижевносLи, књижевни криLичари и ме9иeвалисLи.
ПосеJне осврLе су 9али Ђорђе Трифуновић, Милан Кашанин, Ди-
миLрије Бо:9ановић, Љиљана Јухас Геор:иевска, Дра:иша Бојо-
вић и 9ру:и, чија ћемо мишљења и Lвр9ње изнеLи у насLавку ра-
9а. Превасхо9ни циљ ра9а је 9а се Dрикаже како је ДоменLијан
:ра9ио своје Dрозно 9ело уз Dомоћ DоеLских елеменаLа, Dре све:а
Dохвале.

Ра9 се, Dрема Dриро9и DроJлема сасLоји из краће:, Lеоријско:
9ела, у коме је оDисана Dохвала као књижевни жанр и Dо9жанр, и
оJимније:, аналиLичко: 9ела, који Dриказује све Dохвале и Dо-
хвална слова у Dрозном сLварању јеромонаха ДоменLијана. По-
кушано је 9а се на шLо Jољи начин оJјасне и DроLумаче Dохвале
и 9а се Dрикаже њихова функција. Бу9ући 9а је Dре9меL исLра-
живања захLеван, с је9не сLране, а с 9ру:е, веома инсDираLиван,
неоDхо9но је Jило 9а се корисLи више меLо9а, а Dре све:а меLо9и
анализе, синLезе и закључивања.

Похвала DриDа9а Dрелазном жанру, Lј. она у својој сLрукLури
има и DоеLске и Dрозне елеменLе. Чувени реLор из III века, Ме-
нан9ар, разликовао је 9ве врсLе Dохвале: Dохвалу из:оворену
Dриликом не9авне нечије смрLи и Dохвалу која не DрихваLа сли-
ке жалосLи и моLиве уLехе. Он је 9ао јасну сLрукLуру Dохвале и
она LреJа 9а са9ржи на DочеLку уво9, а на крају еDило:. Сама
и9еја LреJа 9а се развија у заносу са сре9сLвима која су Dажљиво
Jирана. Слика с „морем Jез :раница чини 9оJар ефекаL. […] После
уво9а сле9и сама Dохвала, за коју Менан9ар Dре9виђа комDози-
циону схему” (Трифуновић, 1990, сLр. 274). Схемом се Dре9виђа
9а се :овори о земљи и наро9у из ко:а 9олази јунак, о Dоро9ици,
рођењу, о Dриро9и, васDиLању, 9еLињсLву, о Jављењу у живоLу, о
ње:овим 9елима, самој су9Jини и на крају се 9ају Dоређења. Пи-
сци су за9ужени 9а својом вешLином осLваре сLавове комDози-
ционе схеме, као и 9а сLворе је9инсLво у оDшLим месLима.

Како ће се осLвариLи комDозициона схема, зависи, Dре све:а,
о9 саме Dриро9е живоLа свеLиLеља, као и о :рађи коју Dосе9ује
Dисац. У Похвали све�оме Ђорђу Ка а�окијском, на Dример, „Ан-
9реја КриLски (око 660–740) нарочиLо разрађује 9ела ово: муче-
ника, Lе их као DосеJна мучења износи ре9ом” (1990, сLр. 274).
Након Менан9ра, Dохвала 9оJија своје закониLосLи, које је, најве-
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роваLније, увео Василије Велики својом Dохвалом Похвално слово
све�ом Гор�ију. Ка9а се DраLи исLоријски Lок, Dохвала се јавља
уDоре9о са марLиријем. На DочеLку насLанка Dохвала, оне су ка-
зиване је9ном у :о9ини у храмовима који су Jили везани за сам
сDомен мученика. Појавом Dохвале

„јасно се искрисLалисао за9аLак Dисца: марLириј је Jу9ио рели-
:ијско осећање својом живоLном исLином, а Dохвала својом 9ир-
љивошћу” (1990, сLр. 275).

У сLарој срDској књижевносLи, Dохвала DосLоји и као само-
сLални жанр, и као Dо9жанр ка9а је уLкана у сLрукLуру 9ру:о:
жанра, Dре све:а жиLија. Похвале су Dисали скоро сви Dисци сLа-
ре срDске књижевносLи. Писци жиLија у своја 9ела у:рађују Dо-
хвале, нека9а краће, а нека9а 9уже, Lако 9а неке о9 њих мо:у и са-
мосLално 9а сLоје. Наиме, СвеLи Сава у Жи�ију све�о% Симеона,
након оDисивања расLајања СLефана Немање о9 DресLола, са-
сLавља краћу Dохвалу. Поре9 ове, СвеLи Сава има још је9ну Dохва-
лу. Ко9 СLефана Првовенчано: имамо 9ве Dохвале. Је9на је краћа
и о9носи се на хваљење крсLа, 9ок је 9ру:а 9ужа и заузима целу
:лаву Жи�ија све�о% Симеона. ИсLо Lако, ко9 ДоменLијана налази-
мо веома развијене Dохвале, 9ок Тео9осије Dохвали свеLом ПеLру
Коришком 9аје и назив. Ко9 Данила Дру:о: имамо више краћих
Dохвала. Поре9 наве9ених Dисаца, и још велики Jрој Dисаца сLаре
срDске књижевносLи у својим жиLијима у:рађују Dохвале. У на-
сLавку ра9а, Dохвале ће JиLи и9енLификоване и Dојашњене у До-
менLијановом књижевном 9елу.

ДоменLијан је, својим жиLијима Живо� Све�о% Саве и Живо� све-
�о% Симеона, срDској књижевносLи 9ао Dрава 9ела ха:ио:рафске
лиLераLуре. Живо� Све�о% Саве је најоJимније 9ело у нашој сLарој
књижевносLи. Оно оJухваLа комDлеLан живоL Св. Саве, о9 рође-
ња 9о смрLи, као и Dренос ње:ових мошLију у СрJију. КомDози-
ција ДоменLијанових 9ела је веома сложена и захLевна за исLра-
живаче. У ДоменLијановим 9елима се „Jез Dрелазака смењују
реалисLичка Dрозна казивања са суDLилном Dоезијом, израже-
ном највише у молиLвама, које су унуLрашњи монолози, или са
Jо:аLом и раз:ранаLом реLориком Dохвала, Dисања и личних
оJраћања” (Маринковић, 1998, сLр. 252).

Иако је ДоменLијан Dисао само Dрозна 9ела, у Lим 9елима се
о:ле9а и веома развијена Dоезија. Похвала „у ДоменLијановом
живоLоDису има врло важну уло:у. Доса9ашњи Dроучаваоци за-
Dазили су 9а се :оLово свака DриDове9на целина окончава Dо-
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хвалним месLом или Dохвалом” (Јухас-Геор:иевска, 2004, сLр.
20). У Dримени реLорских и Dесничких елеменаLа, ДоменLијан је
неDрикосновен у сLарој срDској књижевносLи. ДоменLијаново
књижевно 9ело је Jо:аLо и JиJлијским циLаLима, који су изван-
ре9но укомDоновани у целину. Поре9 JиJлијских циLаLа, у 9елу
је ви9но DрисусLво и Dсалама, Dоређења са JиJлијским лично-
сLима. ДимиLрије Бо:9ановић за сLрукLуру ДоменLијаново: 9е-
ла Dримећује: 

„сложена, али веома симеLрична сLилска сLрукLура жиLијно: Lек-
сLа у ДоменLијана, међуLим, не DонишLава лирске елеменLе, изра-
жене симJолима и меLафорским сликама. Казивање Lече у о9ређе-
ном риLму, нарација Dрелази у размишљање које во9и усхићеној
конLемDлацији и виђењу 9уховне сушLине зJивања” (Бо:9ановић,
1991, сLр. 158).

Похвала је за ДоменLијана је9ан ви9 изражавања мисли и и9е-
ја. У ње:овим 9елима, Dохвале Dроналазимо на више месLа. По-
не:9е су Lо краћа Dохвална слова, а има и Lри велике, класичне
Dохвале са свим елеменLима који о9ликују овај жанр.2 ПриDове-
9ачки или нараLивни 9ео LексLа се ко9 ДоменLијана завршава
Dохвалом. 

„Похвала је размишљање Dисца и ње:ова оцена неко: 9о:ађаја
или јунаково: 9ела. Похвалом се исDричано искусLво са нивоа
Dоје9иначно: факLа уз9иже на ниво оDшLосLи, а он9а и на ниво ви-
ше: оDшLе:, на ниво аDсLракLно:. ДоменLијанове Dохвале јесу вр-
хунски 9омеL срDске реLорике сре9ње: века и најзначајнији чини-
оци филозофско: и DоеLско: 9оживљаја ДоменLијаново: јунака,
суJлимација целокуDне Савине Dојаве” (Маринковић, 1993, сLр. 23).

Као шLо је већ Dримећено, веома чесLо се у Dохвалама ви9е Dо-
ређења са JиJлијским личносLима, DрисуLни су JиJлијски циLа-
Lи, Dсалми. У овом жанру, или DоеLском елеменLу, ДоменLијан је
Dоказао свој реLорички, умеLнички :овор. Дар ДоменLијанове
DоеLике је осLварен у симJолима. 

„Зна наш Dесник сLварним Dојавама 9а 9а симJоле аDсLракLне и
чувсLва 9а о9ене у вечне симJоле. Тражењем моћи симJола До-

2 У овом ра9у, нећемо се JавиLи DиLањима колико је ДоменLијан Dреузимао
:рађу из 9ру:их 9ела. Разло: је Lај шLо Jи Lо Jило сувишно, у9аљили Jисмо
се о9 Lеме и ушли Jисмо у DроJлем исLорије LексLа. ПроJлемом исLорије
LексLа Jавила се Љиљана Јухас-Геор:иевска у књизи Живо� Све�о% Саве о� До-
мен�ијана (Геор:иевска-Јухас, 2003).
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менLијан је оJо:аLио срDску Dоезију. Песник је склон симJолици у
сваком сLваралачком Lерену” (Трифуновић, 1965, сLр. 359). 

Док је ДоменLијан Lражио симJоле, није :ле9ао у Dриро9у, већ је
симJоле Dроналазио у Lеоло:ији и књижевносLи. Дакле, Домен-
Lијан је, Dре све:а, зJо: својих симJола, Dесник свеLлосLи. Та ве-
лика и Jожанска свеLлосL, о:ле9а се у ње:овим DоеLским еле-
менLима који су исDреDлеLани у жанр жиLија.

Већ на DочеLку Живо�а Св. Саве, у 9ру:ој :лави, наилазимо на
Dохвалу. У овом 9елу, :9е се налази краћа Dохвала, ДоменLијан
нам :овори о рођењу РасLка Немањића. Рођењу РасLковом, Dре-
ма ДоменLијану, оJра9овали су се мно:и, а DосеJно ње:ови ро9и-
Lељи. Био је васDиLаван Dо Божјим заDовесLима, Lако 9а је Dослу-
жио као Dример у својој земљи. Похвала се насLавља:

Јер из своје мла�ос�и заволе Бо%а, 
и мно%и у о�ачас�ву ње%ову заволеше Бо%а, 
 о�о�ећи се у њему, и са њиме  осле�оваше Хрис�у
о�  оче�ка и �о са�а се не рес�ано јављају иза�рани Бо%у,
је�ан �ру%о%а на�криљујући; 
на уњујући з�орове све�их, 
и он  ре� њима и�е силом Хрис�овом и �ухом Илијиним.
И с реми Гос о�у савршен наро�: 
је�не све�и�еље и учи�еље умних с�а�а, 
�ру%е јави сваком �о%ољу�љу, 
�реће научи сваком  равоверју. 
Саз�а мно%е манас�ире, 
и  оро�и мно%е з�орове �о�роверних чрнаца Духом све�им, 
и научи  о�ожнос�и све  о своме о�ачас�ву.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 65)

У речима ове Dохвале ви9имо 9а је Св. Сава заволео Бо:а још у
9еLињсLву и 9а су захваљујући њему мно:и из ње:ове земље за-
волели Бо:а. Говори нам 9а је захваљујући Духу СвеLом, Св. Сава
ГосDо9у Dо9арио врсLан наро9 који је о9расLао и сазревао у љуJа-
ви Dрема Бо:у. Са 9ру:е сLране, свом наро9у је раскрчио DуL ка
СвеLој Гори, Јерусалиму, Синајској Гори, о9носно, DуL у сва месLа
која су везана за ГосDо9а. У завршници Dохвале, Св. Саву уDоређу-
је са свеLим Илијом и :овори већ нам, 9акле, на самом DочеLку
жиLија :овори о Св. Сави као о свеLиLељу. Наиме, овом Dохвалом
је, у краLким црLама, оDисано у ком смеру и9е Живо� Св. Саве.
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У сле9ећој Dохвали, која се налази у 9елу жиLија, :9е нам До-
менLијан :овори о зи9ању манасLира Хилан9ара, уочљиве су
речи хвале Св. Сави и СвеLом Симеону. „Похвала је сасLављена о9
17 мањих целина, које све, осим Dрве, Dочињу Jројном именицом
о�а, Lј. �војица” (Јухас-Геор:иевска, 2004, сLр. 21). За њих каже 9а су
наоружани СвеLим Духом, изванре9ан Dример Jо:ољуJља и 9а
су својој земљи осLавили и 9аривали велику свеLињу. ДоменLи-
јан их назива аDосLолима, извором Jла:о9аLи, извором Божијих
сLрела. „Коришћени симJол означава 9уховно оружје, намењено
служJи Бо:у” (2004, сLр. 22). Назива их звез9ама, звез9ом Дани-
цом, LоDлим молиLвеницима, „несумњиво је 9а у Dохвали 9оми-
нанLно месLо има симJолика свеLлосLи” (2004, сLр. 22). ПоLом их
назива Jо:осласним славујима, 

„Сава и Симеон, за Dисца су славуји; имају Jу9не 9ушевне и ср9ач-
не очи и неDреки9но се о:лашавају JожансLвеним :ласом, Jу9ући
засDале у :ресима” (2004, сLр. 22). 

Још их назива рекама Jожанских Jања, Jо:аLим ризницама свеLа,
:рађанима Јерусалима (неJеско: :ра9а), који су чисLији о9 злаLа,
који Dосе9ују велику смерносL и Dокајање; они су „земаљски Ан-
ђели, а неJески љу9и”, велики свеLилници ро9у љу9ском, који су
се рекама суза DриJлижили ГосDо9у:

О�ојица  �ице рајске, 
који су цвркућућим %ласом у Све�ој Гори 
неумучним  есмама  решли  у� ово%а живо�а,
и који су у Бо%у  решли с�ену варљиво%а живо�а 
и разрушили не рија�ељску сре�ину %ра�а, 
ис�ини�и  о�орници Хрис�ови.
О�ојица  ус�ињски %рађани, 
који су све %оре и  ећине оросили својим �о лим сузама, 
и који о е� хоће �а оросе своје о�ачас�во мирисима  о�ожнос�и 
и мирисима чу�есним.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 114)

У насLавку Dохвале, уDоређује их са рајским DLицама, које
имају Божији :лас и Dевају :ласом који све умирује и све сDасава.
Овај моLив имамо и ко9 Св. Саве, у ње:овом 9елу Живо� све�о%а
Симеона, као и у Дру%ој хилан�арској  овељи СLефана Првовенчано:.
У овој Dохвали се уносе нови аLриJуLи, о9носно аLриJуLи којих
нема у DреLхо9ним Dохвалама: назива их DусLињским :рађани-
ма, заLим 9вема рекама које DроисLичу из раја (Lо су чеLири ре-
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ке). Ка9а каже 9а су они DусLињски :рађани, мисли на њих као на
монахе који су овај земаљски живоL Dо9ре9или Dо9визавању, Dо-
сLу и молиLви. Они су Jили Dло9но Lло ка9а је ГосDо9 своје семе
Jацио на земљу, они су изникли. Ов9е имамо Dоређење са Jи-
Jлијском Dричом о сејачу.

Наре9на Dохвала се налази у је9анаесLој :лави, у којој се :ово-
ри о Св. Сави ка9а је 9оJио чин архиман9риLа и о Dреносу мошLи-
ју Св. Симеона из Хилан9ара у СрJију. Након Dисама која разме-
њују СLефан Првовенчани и Св. Сава, и о9луке Св. Саве 9а услиши
молJу сво:а JраLа и Dренесе мошLи оца у њихову ро9ну земљу,
ДоменLијан Dоново у нараLивни Lок уJацује елеменLе Dохвале.
Похвала је и ово: DуLа Dосвећена Св. Сави и Св. Симеону.

У овим речима хвале, наново ДоменLијан :овори за Св. Саву и
Св. Симеона 9а су :рађани неJа, који су о9Jацили DроDа9љивосL
овоземаљско: живоLа, који су сLворени као анђели, који су је9на
9уша а 9ва Lела. Они су ГосDо9у DриDреми свој наро9 који се
исLински Dокајао за све своје :рехе. И након своје смрLи, као 9ве
звез9е, сијају и на заDа9у и на исLоку. „ИсLок ов9е симJолизује
СвеLу Гору (мож9а и чиLаву ВизанLију) а заDа9 СрJију”
(2004,сLр. 26). Ређају се меLафоре и све се о9носе на свеLлосL, на
свеLлосL као исLину. ДоменLијан је DреDун љуJави за Св. Саву и
св. Симеона и у овом 9елу Dохвале :овори о Jу9ућим временима,
о временима ка9а ће из мошLију св. Симеона DоLећи свеLо миро,
и ка9а ће Св. Сава 9а чини чу9а у својој земљи. За консLиLуисање
ове Dохвале „важно је и Dохвално месLо након оDиса мироLочења
у Хилан9ару” (2004, сLр. 28). О чу9има Св. Саве, Lакође се :овори у
жиLију.

О�ојица �лажене слу%е, које имају �у�не очи у све часове,
[…] украсивши нарави своје за овешћу Божије%а јеванђеља,
ис равивши своје о�ичаје а ос�олским учењем,
 римивши сав с�рах о� с�рашно%а су�а Божје%а, 
сва%�а имајући  ре� очима својима смр� своју,
са  розрењем све%а земаљско%а 
са �овољс�вом  ричешћујући се овом живо�у, 
а сву своју жалос� �ацише на Бо%а са си%урним уз�ањем, 
сва%�а као �ва све�ила 
која �о%озрачно сијају Вла�ици своме 
у �о%ољу�ним срцима својима,
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�ржећи реч живо�а и у рављајући је  о ис�ини Божјој, 
ис�ини�и служи�ељи Хрис�ови.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 95)

Завршни 9ео Dохвале, који смо навели, сасLоји се из је9не сло-
жене реченице. Ово је је9ан 9оказ колико је ДоменLијаново Dиса-
ње сложено и веома захLевно за исLраживаче ње:ово: књижев-
но: 9ела. У овој Dосле9њој реченици Dохвале, Dисац нам је
9очарао ликове својих јунака. Примећује се уLицај СвеLо: Писма
и 9аје нам Dоређење са Dричом о му9рим 9евицама. Сава и Симе-
он су :ле9али умним очима у вечни живоL. „Умне очи” ви9е
више, 9аље и 9уJље о9 само: очије: ви9а, оне су Dрозор, у нама
несхваLљив свеL, свеL :9е се живи Dо заDовесLима ГосDо9њим.
Није свима 9аLо 9а уђу у сушLину живљења са ХрисLом. СвеLи
Сава и свеLи Симеон су сDознали Lу сушLину, они су се DреDусLи-
ли Бо:у и је9ино им је Бо: DуLово9иLељ. Они су знали како 9а се
DреDусLе и 9а и9у ка Божијој исLини. ДоменLијан их у Dосле9-
њем сLаву Dохвале Dоново назива свеLилима, Lако 9а се DоLврђу-
је ње:ово Dевање о свеLлосLи. Кроз Dохвалу се о:ле9а ње:ов оDLи-
мизам и вера у живоL вечни.

ДоменLијан у својим Dоређењима и9е Lолико 9алеко 9а Св. Са-
ву и Св. Симеона смаLра Jољим о9 аDосLола, који сLоје у ре9у, у
исLој равни са мученицима и DаLријарсима, који мо:у 9а раз:о-
варају са анђелима, које воле архан:ели, које је Бо: Dрославио.
Они DуLују о9 исLока, о9 СвеLе Горе, 9о заDа9а, 9о своје земље, ка-
ко Jи Dреносили славу и величину Божију.

Све ово нам само још више DоLврђује ДоменLијанову љуJав Dо-
сеJно Dрема Св. Сави. Наиме, и Dоре9 DоLвр9е Lе велике, Jез:ра-
ничне и JесDрекорне љуJави, 9олази се 9о још чвршће: сLава ка-
кав је Dесник свеLлосLи ДоменLијан. СвеLлосL, сDасење, о:ле9а се
у свакој речи Dохвале, али и не само Dохвале, већ целокуDно: жи-
Lија.

Имамо у жиLију и Dохвалу која се о9носи, Dоре9 Св. Саве и
Св. Симеона, и на СLефана Првовенчано:. Похвала је наDисана на-
кон крунисања СLефана Првовенчано: за краља. „У о9носу на
DреLхо9не 9ве Dохвале, ви9на су и о9ређена Dомерања. СLефану
су DриDисане врлине и заслу:е које су раније везиване само за
Саву и Симеона” (2004, сLр. 29). У Dохвали имамо Dоређење са
СвеLом Тројицом; Оцем, Сином и СвеLим Духом. Дакле, као шLо
имамо је9носушну Тројицу, Lако имамо и Lри свеLила у нашој
исLорији:
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Три све�ила све�очанс�ва Божије%а
 о�и%ну�а о� ис�ини�о%а Бо%а 
ра�и  ривођења сво%а о�ачас�ва ка Бо%у.
Три љу�и�еља  ресве�ле вере Хрис�ове.
Три ис уни�еља све�их за овес�и, изврши�еља ње%ова закона.
Три – имајући је�носмислену вољу у �ри �ела, 
сви је�но�ушни, је�но мислећи и на је�но %ле�ајући, 
сви нађоше је�ан  у� живо�а.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 158)

Дакле, ово је Jио и9еалан моменаL 9а ДоменLијан у Dохвалу
укључи и СLефана Првовенчано:. До са9а су Jила 9ва исDуниLеља
Божје воље и Божјих заDовесLи, а са9а се Lа Jрој Dовећава на Lри.
Као шLо се 9ало DримеLиLи, ДоменLијан нишLа не ра9и случајно.
Ко9 ње:а на9о:ра9ња ликова и9е узлазном DуLањом, 9а Jи се на
крају Lо Dолако сDушLало, како Jи се 9ошло 9о оно:а о коме и Dи-
ше ово 9ело.3

У 9аљем Lоку Dохвале, казује нам ко је Dо Божјем уз9изању Jио
Dрви и ко је са великом љуJављу DосLи:ао 9а Ње:ов оLац и JраL
крену исLим DуLем, DуLем Бо:а. Као шLо је Dоказао Dрави DуL сво-
јим рођенима, Lако је Dоказао DуL и свом наро9у. Наиме, Св. Сава
је Jио Lај који је Dрви, својим молиLвама, својим живоLом, кре-
нуо ка DуLу у вечносL.

Као шLо је већ заDажено, о9 је9но:, ка Lројици, ДоменLијан се
Dоново враћа оном Dрвом, Св. Сави, Lако 9а је наре9на Dохвала
наDисана за Св. Саву. КомDлеLна 29. :лава је, у сLвари, Dохвала.
Овакав Dример имали смо и ко9 СLефана Првовенчано:.

3 У ра9у Прожимање жанрова у ср ској књижевнос�и, Љиљана Јухас-Геор:иев-
ска (Јухас-Геор:иевска, 2004), Jави се и симJоликом Jројева у Dохвалама ко9
ДоменLијана: „ЧиLав LексL Жи�ија, ка9а се DраLи коришћење ових Jројева
је�ан, �ва и о�а и �ри, може се Dо9елиLи на Lри целине. ПочеLни 9ео, 9о оDиса
Немањино: о9ласка у СвеLу Гору и завршни 9ео, о9 оDиса смрLи СLефана
Првовенчано:, Dа 9о краја, Dосвећени су у DоLDуносLи Сави и Dохвале које се
у њима налазе Dосвећене су само Сави (консLруисане су око Jроја је�ан).
Сре9ишњи 9ео LексLа сасLоји се о9 9ве целине. У Dрву улазе Dо:лавља у ко-
јима су Dре9сLављени Немањин Jоравак на СвеLој Гори, ње:ова смрL, Dре-
нос мошLију и мироLочење. Ту се сусрећу Dохвале са симJоликом Jроја 9ва.
Дру:а целина заDочиње краћим Dохвалним месLом :9е се сDомињу Сава и
СLефан, 9ва JраLа и у њој су Dре9сLављена зJивања у СрJији 9о СLефанове
смрLи; ценLрално месLо Lу оDисано је 9оJивање краљевске круне. Овај 9о:а-
ђај је Dово9 за Dохвалу консLруирану око Jроја Lри, у којој се Dрослављају и
Сава и Симеон и СLефан.” 
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У Dрвом 9елу Dохвале, Св. Сава се уDоређује с Мојсијем и Dрви
DуL ДоменLијан сво: јунака назива Jо:оносцем. 

„КомDарација Саве са Мојсијем, Dре9во9ником јеврејско: роD-
сLва, ње:овим верским вођом и Dрвим законо9авцем, има DосеJан
значај за у ДоменLијановом 9елу. Снажна је у жиLију њена међуре-
лацијска и симJоличка функција. О9аJрана 9а Jу9е завршница це-
локуDно: Dре9сLављања јунака, сисLемаLски и Dажљиво је DриDре-
мана, моLивски 9оJро DосLављена и осLварена у оDLималном Lре-
нуLку, у време Савино: Jављења на месLу које је за Мојсија Jило
изузеLно значајно (Синајска Гора)” (Јухас-Геор:иевска, 2001,
сLр. LXXXII). 

И не само шLо :а уDоређује с Мојсијем, већ и9е и 9аље, Lако шLо је
Мојсије живео Dре ХрисLа, а Св. Сава након ХрисLа. Св. Сава је свој
наро9, који је 9ру:и Израиљ, Dривео ГосDо9у. Мојсију је ГосDо9
наре9ио 9а и9е у Мисир и изJави Јевреје, а Св. Сави 9а и9е у СвеLу
Гору и 9а изJави о9 :реха и Dокаже Dрави DуL свом наро9у.

СLо:а се у овој Dохвали Dомиње неоDалива куDина која је сим-
Jол Бо:оро9ичино: 9евичансLва, а за СвеLу Гору знамо 9а је Dо-
свећена ПресвеLој Бо:оро9ици. ДоменLијан 9аље Dоре9и Св. Саву
са Св. Илијом и Св. Исаијом, 9а Jи се наново враLио на Dоређење
с Мојсијем. Мојсије је о9 ГосDо9а 9оJио законе који су исDисани
на каменим Dлочама, 9ок је Св. Сава, DосLавши архиеDискоD, 9о-
Jио 9уховне законе. Мојсије је са ГосDо9ом раз:оварао лицем у
лице, а Св. Сава са ГосDо9ом раз:овара кроз молиLве. Мојсије је
Dрешао Dреко Црвено: мора и Lако DоJе9ио неDријаLеље, 9ок је
Св. Сава DоJе9ио јереLике у својој земљи.

Онај велики �о%ови�ац
не у�ос�оји се насле�и�и се нимало о�ећане земље; 
а овај Преосвећени муњоносним начином 
 рође ис�оке и за а�е ис уњујући Хрис�ово јеванђеље
и  риве�е Гос о�у савршен наро�,
и не  рими само о�ећана �ла%ам,
но �и и уселник раја,
и са Гос о�ом се нас�ани у �есконачне векове.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 215)

Ов9е нам :овори 9а је Мојсије умро на DуLу, не сLи:авши у Ха-
нан, а Св. Сава је сLи:ао на оJећано месLо, у Божије насеље. Ово је
занимљив 9ео јер се ра9и о Dоређењу суDроLносLи. Даље нам :о-
вори 9а је за Мојсијево: насле9ника изаJран Исус Навин, а за на-
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сле9ника Св. Саве Арсеније. Овим Dримером се завршава Dоређе-
ње. У свим Dоређењима се 9аје Dре9носL Св. Сави. Наиме, и Dо
квалиLеLима, и Dо осоJинама, Св. Сава је увек у Dре9носLи. Чиње-
нице и Dоређења, и шLо се Lиче је9но:, и шLо се Lиче 9ру:о:, нису
ређане хронолошки.

У насLавку Dохвале, ДоменLијан :овори о исDуњењу Dророчан-
сLва Св. Симеона. Иначе, о DророчансLвима Св. Симеона, :овори
се у 8. и 32. :лави у овом жиLију. Даље нам :овори о Синајској
Гори, ка9а је Св. Сава Jио Lамо за време васкршње: DосLа. На Си-
нају се наш свеLиLељ молио за своју земљу и свој наро9. И 9ок је
Jио на Синају, сLално му је у мислима Jио Dосле9њи 9ан, 9ан
СLрашно:а су9а. Тру9ио се, во9ио рачуна 9а ни са чим не увре9и
Бо:а, 9а чини 9оJра 9ела, DошLује Божије заDовесLи, како Jи за9о-
Jио ЦарсLво НеJеско. Похвала се завршава:

И вршећи �о�ре  о�ви%е,
живо� све�их о�аца,
увек је на ре�овао �о�рим �елима ис�ини�о% монаш�ва, 
омрзнувши о� мла�ос�и живо� ово% варљиво% све�а 
и изволи живе�и са Бо%ом у је�ињењу,
и  ос�а�е у Гос о�у веома сло�о�ан о� свију земаљских с�вари, 
које ће �рзо  рећи у овом сује�ном живо�у, 
и сва%�а  риложно нас�ањујући се
на  у�евима све�очанс�ва Гос о�њих,
желећи не�есних �о�ара �есконачно%а живо�а 
и не ро а�љиве на%ра�е,
у коме је �есконачна ра�ос�.

(ДоменLијан, 1988, сLр. 217)

Наиме, Св. Сава је живео Dо у:ле9у на свеLиLеље, у монашкој
скрушеносLи, ника9а не заволевши свеL Dун немира. Живео је у
заје9ници с ГосDо9ом, с вером у живоL вечни, :9е су велике на-
:ра9е. Овом Dохвалом се у Живо�у Св. Саве, завршавају Dохвални
:овори, којима се заокружују нараLивни о9ељци. МеђуLим, у
њима се и јављају нови моLиви, који ће се Lек касније Jлиже Dо-
јасниLи. Похвале са9рже веома JиLне Dоуке. 

„Имају сLаJилизовану и унеколико униформисану сLрукLуру.
Ори:иналносL се DосLиже DоеLским сре9сLвима (симJолима, Dес-
ничким сликама, ефекLним конLрасLима иL9. ). Писац врло Jри-
жљиво DрисLуDа консLиLуисању Dохвала, DосLиDно их DриDрема и
реализује у оDLималном моменLу. ПосLоји 9оJра усклађеносL са
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ужим али и ширим конLексLом, шLо све9очи о Dишчевом 9ару 9а
изврши хармонизацију сLилски разноро9них сLрукLура” (Јухас-
-Геор:иевска, 2004, сLр. 30).

ДоменLијаново 9ру:о 9ело, Живо� све�о% Симеона је мање усDе-
ло. Краће: је оJима, коришћена су 9ела СLефана Првовенчано:,
кијевско: миLроDолиLа Илариона и ДоменLијаново Жи�ије Све-
�о% Саве. МеђуLим, оJа ДоменLијанова 9ела имају исLи сLил и
комDозицију. Наиме, иако је ово 9ело мање у о9носу на DреLхо9-
но 9ело, у ње:овој сLрукLури имамо неколико веома усDелих Dо-
хвала. МеђуLим, Jу9ући 9а су Dохвале веома сличне Dохвалама
које се налазе у Живо�у Све�о%а Саве, нећемо се за9ржаваLи на
њима. Оне се лако расDознају и и9енLификују, а сама наша ана-
лиза 9овела Jи 9о Dонављања, а Lо није циљ ово:а ра9а. Похвалу,
коју смо 9а и9енLификовали, и коју ћемо Jлиже 9а Dре9сLавимо,
је Dохвала Св. Симеону, која је насLала, како је Dримећено и
уLврђено, Dо у:ле9ању на Слово о закону и �ла%о�а�и, миLроDолиLа
Илариона.

Као шLо је заDажено, ко9 ДоменLијана нема случајносLи. Тако
9а уоDшLе није случајно шLо се ДоменLијан за изра9у ове Dохвале
корисLио Dохвалом о кнезу Вла9имиру. Да Dојаснимо, кнез Вла-
9имир је хрисLијанизовао Русију, 9ок је СLефан Немања Dро:нао
јерес из СрJије. Та сличносL је навела ДоменLијана 9а сре9ишњи
9ео Dохвале искорисLи за Dохвалу св. Симеону. ДоменLијан је ко-
рисLио Lри 9ела, а Lо је 9ео са реLоричким DиLањима, заLим Dо-
хвала ње:овим 9елима и DравоверносLи.

ДоменLијан на DочеLку Dохвале Св. Симеона назива свеLим и
DреDо9оJним и DиLа се ко ће моћи 9а каже какве су Jиле ње:ове
молиLве, ко ће наJројаLи сва ње:ова 9оJра 9ела и милосрђа. Све
шLо је заLражено о9 ње:а, исDунио је, Jио је Dомоћник свима који
су Jили у невољи, Dома:ао је сироLињу, Dосећивао Jолеснике;
сва ње:ова 9ела Dомињу у СвеLој Гори, а ДоменLијан је у овом 9е-
лу назива „ свеLом DусLињом”. Бу9ући 9а је Jио Lакав, Бо: за ње:а
има велику љуJав. У 9аљем Lоку Dохвале, Dомиње се СвеLо Dисмо
и каже се 9а је аDосLол Јаков DроDове9ао 9а ће онај ко DреоJраLи
је9но: :решника за9оJиLи вечни живоL. ДоменLијан се DиLа ко-
лико ће 9оJро: 9оJиLи он9а Св. Симеон који је о9 :реха изJавио
цео свој наро9. ЗаLим , :овори нам 9а ће Св. Симеон имаLи велику
часL и Dохвалу заLо шLо је веровао у ГосDо9а Исуса ХрисLа и исDо-
ве9ао ње:ову веру.
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О  реис уњени �уховне �ла%о�а�и,
Хрис�ово усељење,  окојиш�е све�о%а Духа, 
красна о�и�ељи  ресве�е и живо�вореће Тројице,
�о�ри моли�вениче, љу�и�ељу о�ашас�ва... 

(ДоменLијан, 1988, сLр. 265)

Ове реченице Dоказују ДоменLијанов Dеснички LаленаL. За Св.
Симеона :овори 9а је DреDун 9уховне Jла:о9аLи, 9а краси Dоро-
9ицу Божију, 9а је DослаL са неJа 9а Jу9е међу љу9има. ДоменLи-
јан се Св. Симеону оJраћа са великом Dажњом, DошLовањем, љу-
Jављу, 9ивљењем и, Dоврх све:а, веома је на9ахнуL у оJраћању.

Ма �а и не ви�евши %а у с�арини �елесним очима,
но са�а  розревши �ушевним и ср�ачним очима,
и  о речи све�о%а  евца и ми са свима
који су  оверовали Хрис�у и с њима сас�авивши з�ор, ва ијемо:
За ој�е Гос о�у  есму нову, 
јер �ивно с�вори Гос о�,
и нака ускликне Бо%у сва земља, и  ој�е имену ње%ову,
и �а�ни�е славу хвали ње%овој.

(1988, сLр. 266)

Похвала је DреJо:аLа JиJлијским Dоређењима и Dсалмима Да-
ви9овим. Овим Dоређењем 9о:ађаја и личносLи из СвеLо: Dисма
са личношћу Св. Симеона, исLиче се меLафизичко значење
акLуелних зJивања. ЗаDраво, „есLеLизација има за циљ 9а Dара-
лелизмом усDосLави унуLарњу ор:анску DовезаносL је9но: исLо:
Бо:ом усLановљено: свеLа, у којем је усDосLављена хармонија
Lеофаније оJа JиJлијска завеLа сDиса и а:иофаније свеца који се
:лорификацијом есLеLизује и Dре9сLавља сликом и Dо9оJијем
Dаралеле Lеофаније Мојсијево: закона и ХрисLово: Ново: завеLа”
(Лазић, 1997, сLр. 290).

РиLам ове Dохвале, који се Dење и сDушLа, 9ок се мењају осећа-
ња, има велики DоеLски 9оживљај. ОJухваLајући 

„неких Dуних 9ванаесL сLраница, она Dре9сLавља је9инсLвену ми-
саону и сLилску целину, сву о9 о9аносLи и љуJави, :оLово Lу:е,
зJо: не9осLижне узвишеносLи оно:а који се у њој слави. Сав свој
рели:иозни и еLички занос, Jо:аLсLво језика, DолеL речиLосLи
унео је ДоменLијан у Lу своју Dохвалу св. Симеону, о9исLинском
ремек-9елу Jесе9ничке Dрозе” (Кашанин, 1988, сLр. 28). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

524 АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ

Оно шLо морамо 9а 9о9амо јесLе велики ДоменLијанов DаLрио-
Lизам који извире из сваке речи не само Dохвале, већ и целокуD-
но: ње:ово: књижевно: 9ела.

ДоменLијана смо више DуLа назвали Dесником свеLлосLи. СLо-
:а, неоDхо9но је и 9а се Dојасни зашLо је он називан Dесником
свеLлосLи, јер, ка9а се Dише и :овори о ДоменLијановом 9елу,
свеLлосL је неизосLавни моLив. И уDраво се моLив свеLлосLи нај-
више расDознаје у ње:овим Dохвалама.

НеосLварена Jожанска свеLлосL, како ју је сам ДоменLијан 9о-
живео, DосLиже се у највећем сLеDену Jо:оDознања, мисLичким
узлеLом у меLафизичку свеLлосL, 9ејсLвом Духа СвеLо:а. ТреJа
9а DреLDосLавимо 9а је ДоменLијану Jило DознаLо 9ело Св. Гри-
:орија Бо:ослова, који је својим химно:рафским, као и Dрозним
аскеLским и мисLичким сDисима, извршио несумњив уLицај
како на визанLијску мисLичку Lеоло:ију, нарочиLо о9 XI 9о XIII
века, Dа све 9о XIV века, ка9а :а унеколико, насLавља свеLи Гри:о-
рије Палама, Lако и на DеснишLво у целини, а самим Lим и на
Dохвалу. Поучен, 9акле, Бо:ословом, ДоменLијан верује 9а вечни
живоL Dочиње већ ов9е, на земљи, Lе сLо:а, човек не може 9а Jу9е
за:ле9ан и за9овољан, зароJљен заувек земаљким. НаDроLив, он
у свом DоеLском узлеLу, мора 9а усмери своје унуLрашње силе ка
мисLичној и вечној свеLлосLи.

ДоменLијан је DоLDуно овла9ао DрисLуDом свеLлосLи свеLо:
Гри:орија Бо:ослова, Dрема којем разликујемо 9ва њена извора:
„чулну”, о9носно свеLлосL сунца, која нам је DоLреJна за за виђе-
ње Dре9меLа маLеријално: свеLа, и „свеLлосL умну”, неоDхо9ну
за виђење „мислених сLвари”, чији је извор сам ГосDо9 Исус
ХрисLос (Нови Бо:ослов, 1994, сLр. 15). ИскусLво мисLично: оза-
рења Jожанском свеLлошћу, Dре9сLавља уDраво DриDрему за
Dрелазак у ЦарсLво Божије и живоL вечни у леDоLи и свеLлосLи.
Мож9а „најјачи израз 9уJоке Jо:ословске концеDције у ње:ову
9елу Dре9сLавља је9но изразиLо лијеDо, али врло краLко мјесLо”.
МесLо о коме :овори Д. Калезић, о9носи се на 9ео из Dоуке СвеLо:
Саве еDискоDима. СвеLи Сава у Lом 9елу :овори о свеLлосLи. Сим-
Jоле свеLлосLи је ДоменLијан вешLо укомDоновао у своје 9ело,
Lако 9а је ово 9ело оJасјано оном Dравом Jожанском свеLлошћу о
којој нам :оворе свеLи оци (Калезић, 1977, сLр. 143).4

Након све:а речено:, 9олази се 9о закључка. Дакле, Dохвала је
краћи или 9ужи DоеLски LексL који о9ише великим изражајним
лирским сLавовима. Њоме се Dрославља свеLиLељ са свим сво-
јим врлинама, или Dак о9ређена исLоријска и знамениLа лич-
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носL, која је својим DосLојањем и учињеним 9елима заслужна 9а
се њој сLвори кулL, а за сLварање кулLа, неизосLавна је Dохвала.

Већина Dохвала је уDућена је9ној личносLи, међуLим, ко9 До-
менLијана и Тео9осија имамо и заје9ничке Dохвале оцу и сину,
свеLом Симеону и СвеLом Сави. Поре9 Lо:а, ДоменLијан Lе Dохва-
ле на9о:рађује, Lако 9а у је9ној о9 њих имамо хваљење оца и 9ва
сина; СвеLо: Симеона, СвеLо: Саву и СLефана Првовенчано:. Ко9
ДоменLијана Dохвала се креће о9 је9но:, Dреко 9војице и сLиже
9о Lројице, 9а Jи се, на крају Dоново враLио на је9но:. СимJоли-
ком Jројева ко9 ДоменLијана, а и ко9 Тео9осија, Jавили су се
Д. Бо:9ановић (Бо:9ановић, 1988) и Љ. Јухас-Геор:иевска (Јухас-
-Геор:иевска, 2004).

ДоменLијан, као и, уосLалом, већина Dисаца сLаре срDске књи-
жевносLи се у својим Dохвалама DиLа како 9а назову личносLи о
којима Dевају. СмаLрају 9а нису 9осLојни 9а изразе речи хвале,
сLо:а и моле само: ГосDо9а 9а им Dо9ари Jла:о9аL како Jи Jили
у9осLојени 9а Dрослављају ње:а и ње:ове у:о9нике и мученике.
С великом љуJављу и са сLрахом Божијим DрисLуDају Dросла-
вљању свеLиLеља. Похвале уDућене СвеLом Симеону имају за
циљ 9а исLакну ње:ову свеLосL и 9а конкреLизују ње:ово Dрису-
сLво у живоLу своје лозе, наро9а и земље.

Похвале ко9 ДоменLијана са9рже велики Jрој изво9а из СвеLо:
Писма и Dсалама, Dоређења са сLарозавеLним личносLима, аDо-
сLолима, мученицима за веру ХрисLову, као и Dоређење са са-
мим ГосDо9ом Исусом ХрисLом. Не само 9а је СвеLо Dисмо 9о-
словно навођено, већ су коришћене и Dарафразе. У самим Dохва-
лама је еви9енLан уLицај СвеLо: Dисма. Псалми су, Lакође,
оJилаLо коришћени, како 9ословно, Lако и у Dарафразама, :9е се
и у конLексLу осећа њихово DрисусLво. Највише Dоређења имамо
с Мојсијем, Dророком Илијом, царевима Дави9ом и КонсLанLи-
ном.

МоLиви су слични, или :оLово исLи у свим Dохвалама. Наила-
зимо на моLиве о9рицања, моLиве DоJе9е на9 неDријаLељем и
злим силама, из:ра9ње цркава и манасLира, моLив Dриро9них

4 ДимиLрије Калезић је у ра9у Је�на Домен�ијанова  озајмица из Гри%орија Бо%о-
слова, (Калезић, 1977), Dриказао и уDоре9ио 9ео из Жи�ија Св. Саве са 9елом
из Jесе9е св. Гри:орија Го:ослова. У Lом Dоређењу се јасно ви9и 9а је Домен-
Lијан 9оJро Dознавао сDисе свеLих оLаца. Део који се налази ко9 ДоменLија-
на са9ржи све важније комDоненLе из Jесе9е св. Гри:орија Бо:ослова. Међу-
Lим, мора 9а се на:ласи 9а ДоменLијанов Dасус није и9енLичан са о9лом-
ком Гри:орија Бо:ослова, већ 9а је сро9ан њему.
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леDоLа, 9ок је DосеJно 9оминанLан моLив љуJави Dрема свеLу,
Jлижњима и самом Бо:у. Иако су моLиви слични или исLи, свака
о9 Dохвала са9ржи нешLо шLо је својсLвено, каракLерисLично и
је9инсLвено само њој. ПосеJно 9оминанLан миLив, Dоре9 свеLло-
сLи, у Dохвалама јеромонаха ДоменLијана је моLив Jо:она9ах-
нућа. ДоменLијан се Jо:она9ахнућем наDајао на самим извориш-
Lима, а Lо су СвеLо Dисмо и сDиси свеLих оLаца. О моLиву Jо:она-
9ахнућа DосеJно :овори Д. Бојовић (Бојовић, 2009). ИсихасLи,
свеLи Јефрем Сирин и свеLи Гри:орије Бо:ослов су осоJиLо уLи-
цали 9а се моLив Jо:она9ахнућа нађе ко9 наше: Dисца.

Велики Jрој симJола, меLафора, анафора и Dаралелизама је
DрисуLан у сLарим срDским Dохвалама јеромонаха ДоменLијана,
Dесника симJола, свеLлосLи и љуJави. ДоменLијан је у DоLDуно-
сLи овла9ао свеLлошћу, која се и највише о:ле9а у ње:овим Dо-
хвалним сLавовима. Та свеLлосL о којој Dева и која украшава и
освеLљава ње:ове Dохвале није маLеријална, ви9љива, већ је уну-
Lрашња, Jожанска и она се DосLиже и 9осLиже у највећем сLеDе-
ну Jо:оDознања. Дакле, ка9а се ум и 9уша очисLе о9 овоземаљ-
ско: и DроDа9љиво:, само је Lа9а мо:уће DосLићи 9уховно узви-
шење и савршенсLво.

Похвале каракLерише узвишени и свечани риLам и мело9ија.
СLихови су исDуњени емоLивним наJојем исказани кроз DоеLска
изражајна сре9сLва. Неке о9 Dохвала су сасLављене о9 реLорских
DиLања и о9:овора. Поје9ине Dохвале су веома краLке и сасLа-
вљене само из неколико сLихова, 9ок имамо и Dохвале које су
изузеLно 9у:е и са9ржане су у 9есеLак сLраница LексLа. Кроз
мно:е Dохвале се о:ле9а комDлеLан живоL личносLи за коју је Dи-
сана Dохвала; о9 рођења 9о DресLављења, и након DресLављења.
Хвали се овоземаљски живоL вла9ара, ње:ове JорJе за земљу, на-
ро9 и цркву, Jо:оу:о9на 9ела, као и сам ње:ов 9уховни, морални
и молиLвени живоL са свим о9рицањима и Dокајањима. Дакле,
Dохвале Dре9сLављају, иако мно:е нису Dисане у сLиху, велико
DоеLско умеће и оне својим DосLојањем у оквиру жиLија, оDле-
мењују и 9ају лирску ноLу у нараLивном Lоку 9ела.
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SUMMARY EULOGY IN THE STRUCTURE 
OF HIEROMONK DOMENTIJAN’S HAGIOGRAPHIES

In Old Serbian Literature three types of genres can be distin-
guished: prose, poetry and transitional genres. Eulogy belongs to the
transitional genres; in its structure both prose and poetic elements
are contained. As a literary genre, eulogy is well developed in literary
creations of almost all medieval writers. In this study, eulogies in
hagiographies written by Hieromonk Domentijan are presented. In
both of his works, Hagiography of Saint Sava and Hagiography of Saint
Simeon, Domentijan brought eulogy in and developed it very well.

The main goal of this paper is to present how and in which way, to
what extent, eulogy, as a subgenre, is woven in the structure of a
greater literary prose text. In the addition of the primary objective,
the task is to analyze and interpret identified eulogies, in order to
present its function in work of Hieromonk Domentijan in best
manner.

KEY WORDS: poetic elements, genre, eulogy, hagiography, Domentijan.


