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History and Theory of Serbian Literary Criticism 
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III 
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the Context of Hermeneutical Theory and Epistemology (267-275) Staniša Tutnjević Theory, 
Criticism, Poetics (277-284) Aleksandra Mančić Translation and Criticism (285-301) 
Milena Stojanović The Writer and the Critic: Dr. Jekyll and Mr. Hyde or Two Unknown 

Quantities in the Equation Called Literature (303-317) Zlatoje Martinov Some Reflexions on 
Serbian Literary Criticism - Its Role Today and Future Perspectives (319-326) 

Miloš Đorđević Criticism and Culture (A Contribution to the Reception of A History of 
Serbian Literary Criticism) (327-342) 

Studies and essays 
Bojan Đorđević Vetranović's Vision of the Day of Judgment (345-358) Ljiljana Stošić 

Venclović's Initials with Heads of Braided Hair (359-382) Tanja Popović A Perspective on 
Literary Demonism (383-394) Krinka Vidaković-Petrov Judeo-Spanish Oral Poetry and the 

Balkan Cultural Environment (395-408) Vladislava Gordić-Petković Translating Tragedy and 
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Poetry (Poetry and Poetics of Jovan Dučić / A compendium of works from the Institute for Lit-
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Realist Periodicals (Literary Periodicals of Serbian Realism / Dušan Ivanić) (499-505) 
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Serbian Poetry (The Canon. Serbian Poets of the XX Century / Aleksandar Petrov) (513-518) 
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Slavic Antithesis (The Attraction of Indirectness. Anthropological Views on the Slavic Antithesis 

in folklore, myth, ritual and incantation / Jovan Janićijević) (523-526) Dragana Grbić 
Tragedy, the Mute Goddess in a Black Cloak (Gods, Emperors and Men: the Tragic Hero in 

Serbian Drama of the XIX Century / Zorica Nestorović) (527-531) Bojan Jović Darko Suvin, 
For the First Time among Serbs (Science Fiction, Cognition, Freedom / Darko Suvin) (533-536) 
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Нада МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ 
(Београд, САНУ) 
ЕПСКИ ГРАДОВИ 
(Мирјана Детелић, Епски градови, Лексикон, Београд 2007) 

Књига Мирјане Детелић није обичан лексикон. Она је много 
више. Заснована на богатој фолклористичкој, етимолошкој, етно-
графској, археолошкој, историјској, географској литератури ( и да 
не набрајам више) ова књига од близу 700 страница је пре свега 
антрополошко-поетичка студија, произишла из вишегодишњег 
ауторовог трагања за историјском основом појма град и његовим 
усклађивањем са тзв. „објективним налазом" у епици добијеним 
ексцерпцијом 1357 епских десетерачких песама махом из XIX и 
прве деценије XX века, али и из Ерлангенског рукописа чији су 
текстови бележени почетком XVIII. Обухваћене су све збирке Вука 
Стефановића Караџића, штампане за његова живота и после смр-
ти, као и његови накнадно објављени рукописи, Пјеванија Симе 
Милутиновића (Лајпцишко издање), Јуначке песме из зборника 
Матице хрватске, песме из збирке Косте Хермана и Есада Хаџи-
омерспахића. Укупно 22 тома. 

Полазећи од овог заиста репрезентативног корпуса, аутор упо-
редо посматра хришћанску и муслиманску поезију, која будући на 
истом језику, од претходне преузима поетску граматику, без обзира 
на идеолошке разлике условљене историјским околностима, те 
долази до занимљивог закључка да се у обе врсте поезије налазе 
не само заједнички ојконими, што је логично јер се ради махом о 
истом простору, већ се „за град везују исти епитети и заједничка 
атрибуција". А у Лексикону је обрађено 849 одредница, сваки на-
слов је одређен према данашњем имену места, следи епски назив 
или називи (најчешће деформисани), које аутор, кад год му је то 
било могућно, успева да дешифрује. У обради одреднице дати су 
етимолошки подаци о имену места и географски подаци (ако их 
има), да би се основни текст бавио историјом места и њеном еп-
ском транспозицијом. Основни елемент претраживања је, дакле, 
ојконим, али само у индикативном виду (нпр. Београд). Други 
елемент претраживања је атрибут уз ојконим, који својом форму-
лативношћу, потребом исказивања у виду динамичких образаца, 
ограничених стихом, чува епска поезија. Притом се под атрибу- [495 



5 том подразумева најмања синтаксичка структура: 1/ именица уз 
<ј Београд (нпр. Другу пише граду Београду) ; 2/ придев уз Београд 
S (нпр. Од лијепа Стојна Биограда) и 3/ прилог, тј. предложно-па-
Е дежна конструкција са функцијом прилошке одредбе за место, уз 
S Скадар (нпр. А какавје Скадар наБојани). Претраживања износе 
д на видело да се као најчешћи именички атрибут уз епски ојконим 
Е^ појављује град, (везује се за 195 ојконима, двоструко више пута 
О у односу на село). Тако представе о бројним градовима којима се 

наша епика бави, захваљујући открићима аутора, у потпуности 
мењају слику о српској поезији као сељачкој. Ако усвојимо дефи-
ницију да се моћ и снага државе изједначава са „бројем и снагом 
градова који је чине", онда постаје јасно зашто епска песма са 
својим изразитим идеолошким обележјима - видећи у граду цен-
тар власти, државне, духовне и политичке - градове ставља и у 
средиште својих интересовања. 

Као врста поезије, епика опева догађаје и јунаке. До које 
мере значај самог епског јунака зависи од важности града (ојко-
нима) за који се везује говори чврста спона атрибута са његовим 
именом, запажа аутор. Да наведемо само неколико примера: Од 
Прилипа Марко, Реља од Пазара, Тодор од Сталаћа, Од Сибиња 
Јанко, Смедеревац Ђуро... Да би за каснија времена, епика сачува-
ла исту спону. Михату хајдуку ће доделити дворове у Призрену, 
али обележити и промену власти именујући Турчина као Хамзу 
од Мировца. Устанике српске сељаке кнезове опет везати за ојко-
ниме: Петар од Добриње, Милош од Поцерја... 

Брижљиво чувајући успомену на средњовековну српску 
државу, држећи до њеног континуитета, епска поезија ће заувек 
памтити Призрен као престоницу цара Стефана Душана. Један од 
најбољих Вукових певача, Старац Рашко ће у својој песми „Бој 
на Делиграду", не случајно одабрати Призрен као место за саку-
пљање турске војске, дајући значај самој бици, али и показујући 
ко је у времену устанка био господар некада царског града: „У 
Призрену да се састанемо" / Јер имамо с каурином кавгу...". 

Из Лексикона јасно излази на видело како се роје епски дога-
ђаји, и битке везују за поједине градове, као значајна средишта 
одређених, махом ратних збивања: Босански Нови, Котор, Ли-
јевно (проклето Лијевно), Задар, Шабац. Посебна би изучавања 
захтевали многобројни епски помени Цариграда (Истамбула), на 
пример, или Будима, углавном виртуелни, можда као својеврсне, 
апстрактне, али ипак постојеће геополитичке координате. 

Да је епској поезија главна муза мнемозина потврђују из-
ванредно очувани слојеви епског певања, чије је информације 
могућно ослушкивати разлиставањем поетских нивоа. Једна 
од драгоцених је, на пример, посебан однос српске епске песме 
према сопственим владарима, са посебно наглашеном потребом 
јунака за идеолошком идентификацијом са њима. Без обзира из 
кога сталежа потичу, епски јунаци се осећају њиховим потомци-
ма, што је на свој начин запазио још Цвијић. Друга је, опет, увид 496] 



у гушење историјске прошлости преименовањем неког места а б 
самим тим и откривање психологије новог, наступајућег поретка, pq 
или праћење историје ратовања и освајања. Ц 

Текстови Мирј ане Детелић у оквиру одредница представљај у О 
надахнуте, а ипак објективне биографије места. Кажем биогра- § 
фије, јер то, слободно речено, јесу животописи судбине градова, S 
њиховог настајања, рањавања, рушења, реконструисања, и неста- ј^ 
јања, у контексту смена цивилизација, историјских, друштвених <( 
и културних збивања. Та слика, повезана са судбином њихових ® 
господара, појављује се пред нама и живи животом минулих ве-
кова и минулих погледа на свет. Отуд равноправно стоје митски 
град Тројан и Београд, на пример. 

Можда нигде није било толико значајно, али и толико захтевно 
писати Лексикон епских градова из перспективе огромног просто-
ра који су захватале велике империје, помени градова улазили 
у цео медитерански и црноморски басен, допирући на запад до 
Лондона, на исток до Азова, на север до Беча, све до Петрограда, 
а ми представљали средиште разних попришта, укрштања разли-
читих вера, раскрсницу путева, збир крајина. 

Огромним трудом и знањем, кроскултуралним, интердисци-
планирним разматрањима, али и посебним смислом за сажет, а 
јасан исказ и објективност, Мирјана Детелић је у томе успела. И 
да на крају истакнемо још нешто. Преглед епских ојконима не 
указује само на настанак епске слике простора, на идеолошка 
обележја епске поезије, на саму њену поетику, већ мами и на низ 
других видова истраживања, од лингвистичких до филозофских. 
Томе ће допринети и пажљиво урађени Прилози, као што је табе-
ларни приказ атрибуције уз епске градове, или четири регистра: 
Географских имена, Личних имена, Имена народа и држава и 
Регистар појмова који заузимају близу 200 страна. 
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