
1329-1389) српски владар од 1371. до 1389. године. Имаоје велики број
савезника и пријатеља. Помагаоје хрватске устанике против угарског краља.
Потиснуоје Турке из Србије и потукао их 1386. године у једнојод битака. Три 
године касније, Турци су се припремали за продор преко Косова. Лазар је на

челу своје војске дошао на Косово. Пре саме биткеобратио се војницима:
"Подјимо, браћо и чеда, подјимо на подвиг који је пред нама, угледавши се на

наградодавца Христа". Чувена косовска биткаодиграла се28. јуна1389.
године и представљалаје судбоносни тренутак за даљи ток српске историје.
Поред Кнеза Лазара, у њојје погинуо велики број српских племића и војске.

*************************************************************

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(1)

Родословбезродоначелника

МАкакочуднозвучало,вишеодчетиридеценијеживотакнезаЛазара
Хребељановићаобавијенојетамом, аокоњеговогпореклаплетеселегенда. Његов
отацПрибацХребељановић(илиХребљановић) имаојетроједеце: двекћерии
једногсина.Лазарјерођен1329. годинеуПрилепцупокрајпознатогрударског

средиштаНовоБрдо. ТусеналазилабаштинавластеоскепородицеХребељановић.
"БитсжеотачаствојегоградПрилепац, отацжејегоПрибац", бележе

средњовековнилетописи. Драгана, старијаЛазаревасестра,билајеудатаза
челникаМусу, којијевладаоГорњимИбромиЗвечаном, амлађазахвостанског

војводуАлтомана.
РодоначелникпородицеХребељановићнијепознатсастављачимародословакнеза
Лазара. Занимљивоје, такође, даЛазарниједобиопрезимепооцуПрибцу, штоје

биоустаљен
обичајусредњовековнојСрбији.



СТАВИЛАЦЦАРАДУШАНА

Лазарниједиректанпотомаксветороднихкраљевасрпских, алијерођењеми
васпитањемприпадаоплемићкојпородици, којајеуживалаугледнадвору.
ПрибацјеслужбоваонадворуцараДушана, обављаојепословеслугеили

пехарника. Аутор"ПохвалеокнезуЛазару" пишедасуцарињеговвеликислуга
поизгледуинаравислични, каоједнадушаудватела. Намерајеписца"Похвале"
дасемоћнисрпскивладарињеговслугатакоблискимаприкажу, дабисенатај
начинуспоставилавезамеђудвемавладарскимлозама. Служећиверноцару

Душану, ПрибацјенапредоваоуслужбииомогућиосинуЛазарудаседомогне
државнепочасти.

ПрибацХребељановићјенапредоваоуслужби, "кнезуЛазарубистродитељвелики
слугацаревПрибац", бележи"ПохвалакнезаЛазара". Припадаоједелудотада
непознатевластеле, којујесрпскицаруздигао. Збогсвогавитештваичеститости

добиојеугледнуслужбунадвору.
ЛазарХребељановићпостаојеставилацнадворуцараДушана. Саовимзвањем

јављасеудипломатичкојграђисамоједном, јула1363. Похвалнисписсастављену
славукосовскогмученикаговорикакојецарДушанподариоЛазаруставилачки
чинидаомусвојусродницузажену. Око1353. годинеЛазарсеожениоМилицом,
кћеркомкнезаВратка, ународнојпесмипознатогкаоЈугБогдан. Његоваженајеод

"племенаранијепоменутихцарева",потомакНемањиногсинаВукана, записаоје
Лазаревсродник, патријархДанилоИИИ. Венчањеје, понародномказивању,
благосиљаноуманастируЈошаници. СродничканитизмеђуНемањићаи

Хребељановићаустановљенајеовимбраком. ЛазариМилицасууузорном
заједништвуизродилипеткћериитрисина.

ИларионРуварацтврдидајеЛазародпочеткаслужбебиоставилацнацарском
двору, мождазаједносаВојиславомВојиновићем, каснијемоћнимзахумским

кнезом. Оватитулаодговаравизантијскомдворскомчинудоместика, којисестарао
зацарскутрпезу.

ПослесмртицараДушана, Лазарјенаставиослужбукаоставилацкодњеговог
наследника, цараУроша. ДопочеткаседмедеценијеЏИВвекаоЛазару

Хребељановићунемамопоузданихвестиуисторијскимизворима.
Дубровчанису1362. године, презакључењамирауОногошту, даривалиЛазара
тримасвициматканине. Оннијеучествоваоупреговорима, алимујекаоцарском

милосникупаоудеоодређенипоклон.
ЦарУрошјеповељомиз1363. годинепотврдиоразменупоседаизмеђузахумског
кнезаВојиславаВојиновићаичелникаМусе. ЗаЖупуиградБрвениккнезједобио
ЖупуиградЗвечан. КаопотписникнаповељипојављујесеставилацЛазар, јемац

извршењауговора.
ВукашинМрњавчевићсе1365. годинепрогласиозакраља, ањеговбратУгљешаза
деспота. ВукашинјепостаосавладарцараУроша. Наступилојевременетрпељивих

ипрекомерномоћнихобласнихгосподара. Царскиауторитетбешеугрожен, а
државнојединстводоведеноупитање.

УсмутномвременуставилацЛазарнијеодбегаоодцараУроша.Браниоје



легитимитетцарстваиослабљеногвладара.
Самовољнасрпскавластелајеужурбаноформираласамосталнефеудалнеобласти,

мењајућиполитичкукартуцарства.
ЛазарнапуштадворцараУрошасвакакопосле1365. године. Личносткојасе

помињеукоторскомпривилегијукаоцонтеЛазаројесрпскикнезЛазар. Сатом
титуломсепрвипутјављатек1371. године.

Титула"кнез" усредњовековнојСрбијинијепрецизаниустаљенпојам. Удоба
развијеногфеудализмататитулабилајенижаодкефалије, војводеисеваста. Ову

титулуузимајуобласнигосподариусрпскимземљама.

РАСКОЛМЕЂУСРБИМА

КРАЈЕМседмедеценијеXИВвекаХребељановићјеприкупљаополитичкуивојну
снагуипотребноискуствозаорганизовањефеудалнеобласти. Његовамоћјебила

преслабазаосионогкраљаВукашина.
Политичкоидржавноосамостаљивањезапочеојемеђунеугоднимсуседима.

ЦентарокупљањаобластинијебилањеговабаштинаублизиниНовогБрда. Тај
рударскиградјепоседоваокраљВукашин.СасевераЛазарасуугрожавали

Растиславићи, господариКучеваиБраничева, сазападаамбициознижупанНикола
Алтомановић, синовацзахумскогкнезаВојиславаВојиновића.

Мудриистрпљивирашкикнезуспеоједаопстанеуопасномокружењу. Највећа
опасностпретиламујеодкраљаВукашина, којијебиоопседнутосвајачком

политиком. МавроОрбинказуједасусе1369. годинецарУрошижупанНикола
сукобилисакраљемВукашиномнаКосовупољу.КнезЛазарјемудроизбегао
сукобпротивМрњавчевића. Захумскижупанједоногупотучен, ацарУрошса
деломвластелезаробљен. Тенемирне1369. сукобнаКосовупољунаговестиоје
распаддржавеинеизвеснубудућностсрпскогнарода. Међународномурушењу

СрбијенаКосовупретходиојемеђусрпскирасколисукоб, такођенаКосовуиоко
Косова.

КиваннакнезаЛазара, захумскижупанјезаметнуокавгу.Кнезје,међутим, сузбио
1370. годинеиосвојиомубогатиградРудник. Ратоборниинепредвидиви

Алтомановићјепркосиоосталимобласнимгосподарима, тражећиновесукобе. За
разликуодњега, Лазарјеоновременицимаостаоулепомсећању. Дубровчанигау

документимапомињукаоврлогчовекаивладараипослењеговепогибије.
ПоузданиМавроОрбин, такође, хвалиузорнограшкогкнеза. Лазарсеретко
појављујеуисторијскимдокументима. Његоваблагородностгаискључујеиз

крвавихполитичкихивојнихдогађањанапросторусрпскогцарства. Првасачувана
повељакнезаЛазараиз1375/76. годинеједоказдасекнездужевременалазиоу

сенциосталихсрпскихгосподара.

ОБРАЧУНСААЛТОМАНОВИЋЕМ

СмртцараДушанаирасапМрњавчевићаубојунаМарицитрајносуослабили
српскудржаву. Прекинутајерестаурацијацарстваионемогућеносабирање

раздељенихфеудалнихцелина.Турцисууништилинајјачуфеудалнудржавуна
Балкану. Малопослесрпскограсула, почеткомдецембра1371. упокојисецар



Урош, потоњивладарлозеНемањића. ОбезглављенаСрбијаосталајебездинастије
игосподара.

ОбласнигосподаријагмилисусезабаштинуНемањића. Опродужењусветородне
лозестараласејединоСрпскацрква, којајетражилаличностпримернихврлина,
наличникапрвихНемањића.НачелствосрпскоприпалојеЛазару, којисеиза
"великихиблагочестивихкраљеваназивагосподаремивладаоцемнадсвим
Србима",сведочипатријархДанилоТрећи. Овајизборблагословенјеод

архијереја, свештенстваисаборасрпског.
КнезЛазарједобиопослеМаричкебиткенауправуНовоБрдо, ТоплицуиРудник.

ПрестоницупремештауградКрушевац, нарециРасини. Областизмеђутри
Моравепостајеновосредиштедржавног, политичкогидуховногживотакодСрба.

ПоразМрњавчевићаискористиојевеликижупанНиколаАлтомановић.Од
Дубровачкеопштинепримаојесветодмитарскидоходаккојисеранијеисплаћивао

српскомцару. КнезуЛазарупреотеојеПриштину, НовоБрдои"многадруга
места". СукобиосеисакраљемЛудвигом. Угарскивладарјеудоговоруса

босанскимбаномТврткомисрпскимкнезомЛазаромодлучиодауклониосионог
жупана. УпутиојеуСрбијухиљадукоњаникаподвођствомНиколеГорјанског. У
јесен1373. годинеопколишеАлтомановићауградуУжицу. Итако"пакосни

Никола" бизаробљенсасвомсвојомимовином. Каозаробљеникбиојепреданна
чувањеСтефануМусићу, кнежевскомсестрићу, којигајеослепео.Николину
државуподелишепротивници. КнезуЛазаруисродницимаприпадошесеверне

области,аостатакизделишеТврткоиБалшићи.
Ујесен1377. годинебосанскибанТврткосекрунисаосугубимвенцем, постаоје

краљСрбаиБоснеипретендентнанемањићконаслеђе. Околнедржавесу
призналекраљевину. КнезЛазарсесагласиосаТвртковимкрунисањем.

Поштојепрошириосвојфеудалнипоседиојачаовласт,Лазарјепостаонајмоћнији
српскивеликашнапросторунекадашњегДушановогцарства.Његовеземље
обухваталесуцентралнеделовеСрбије. Билесуекономскијачеоддругих.

ПоседоваоједванајбогатијарударскасредиштасредњовековнеСрбије- НовоБрдо
иРудник. УспостављањемсродничкихвезаугледкнезаЛазарасепрошириоизван
границањеговедржаве. ЧеститогихристољубивогЛазарауважавалисувеома

монасисветогорци

КАПИТАЛНОДЕЛО
ФЕЉТОНјенаправљенпремакњизи"СветикнезЛазарикосовскизавет" којусу,

саблагословомсрпскогпатријархаПавла, заједничкиобјавилииздавачко
информативнаустановаМитрополијецрногорско-приморске"Светигора" и

компанија"Новости". Књигапредстављанајпотпунијумонографијуовладарукоји
је, послесмртицараДушана, својимдржавничкимрадомижртвомнаКосову

пољу, нанајдраматичнијиначинобележиосрпскуисторију.
Уовојкњизи, изкојећенашлистобјавитиширеизводе, сабранојесвештоје
историјареклаокнезуЛазару, штосуоњемуказалелегенде,народнепесмеи

приче, каоинашивеликипесницииписци. Посебнувредносткњизидају
многобројниликовниприлози.



КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(2)

СамодржацсвихСрба

КАДАјехиландарскимонахстарацИсаијапосетиокнезаЛазаракрајем1374.
године, изнеомујепотребуизмирењасестринскихцркава. СрпскипатријархСава
ИВјеподржаомонахаИсаијуикнезаЛазараутрудуокоизмирењасрпскецрквеи
Цариградскепатријаршије. ПосланствокојејеотишлоуЦариградчинилису, поред
Исаије, атоскимонасиисветогорскипротТеофан. Српскиемисарисупосетили
Светугору.УЦариградусуихпримилицаревиЈованиМанојлоипатријарх
Филотеј. СкинутојепроклетствосацареваДушанаиУроша, упокојеногпатријарха
ЈоаникијаисрпскогпатријархаСавеисвихмртвихиживихархијереја.
Послеповратка, уцрквиСветихархангелакодПризрена, служенаје,поводом
измирења, заједничкалитургија, којојсуприсуствовалицариградски
свештеномонасиМатијаиМојсеј. ПатријархсрпскиСаваИВниједочекаотолико
жељенидан, упокојиосе29.априла1375. године.
Измирењецркавазначајнијејеуздиглоугледбогољубивогкнеза. Начелствосрпско
припалојеЛазару, наличникупрвихНемањићаинастављачубогоугодне
светороднелозе.
ПослеМаричкебитке, јужнијесрпскеземљепризналесувластсултана. Политички
ивојничкидоброорганизована, државарашкогкнезајеуливаланадудасеможе
одолетиитурскимнападима. Границесрпскедржавепомерајусенасевер.Угарски
вазалРадичБранковићпотиснутје1379. ЊеговеобластиКучевоиБраничево, кнез
Лазарјеприпојиосвојојдржави. КрајемосмедеценијеЛазарјезначајнопроширио
својуобластпремасеверуиграницупомерионарекеСавуиДунав.

КНЕЗКАОЦАР

ЛАЗАРХребељановићсенаповељамапотписиваокаокнез. Народнопредањегаје
запамтилокаоцарасрпског, алијеисторијскинајверодостојнијистихкојикаже,
"нашакруно, славникнезЛазаре, тицарјесиал̀сезовешкнезом". Познати
учењациШафарикиЂураДаничићследилисутрагпредања. ЂурађБранковићу
својимхроникамапомињеЛазаревовенчањезацарство. Урускомлетописном
сводуизвременарускогцараИванаГрозног, српскикнезсепојављујесацарским
звањем. Преписивачирускогсводакористилису"ПутописђаконаИгњатија" и
ЖитиједеспотаСтефанаЛазаревићаодКонстантинаФилозофа.
ИсторијаЛазараХребељановићапрепознајекаокнеза, анародкаомученикаи
богоугодногцара. Непознатиаутор"ЖитијакнезаЛазара"записуједасрпски
владар"изпрекомернекроткостиисмерности, особинакојесуодликовале
косовскогвеликомученика, нијехтеодасеузвисидостојанствомвишимодкнеза".
Упојединимдокументимаипохвалнимсписима, Лазарсепомињекао"велики
кнез".ВладимирМошинјеутврдиодататитулаподразумевавластнадсвим
српскимземљама.
"СловоокнезуЛазару" патријархаДанилаТрећегиманесумњивуисторијску
вредност. Српскивладарсеу"Слову"појављујекаовеликикнез. Придев"велики"



јеепитетвезанзаодређенуличност, анедеотитуле. Уканцеларијскомприручнику
Цариградскепатријаршијеиз1386. годинепише"преузвишенивеликикнеже, у
господупремилиивазљубљенигосподине". Лазарседиректнонепомиње, алисе
неспорномислинањега. Уповељикојујеиздао1388. годинеуинтитулацијипише:
"великикнезЛазар".
ИсторијскиизворинасталипослеКосовскогбојапомињутитулувеликикнез.
СтефанЛазаревићјепоклониоманастируХиландарунеколикоселаицрквууИбру
"упоменвечниидушевнуползусебииродитељимамојим,светопочившем
великомкнезуЛазару".

ПОДБЛАГОСЛОВОМ ЦРКВЕ

ТИТУЛАсамодржацјепреузетаизВизантије, алијеуСрбијидобилашире
значење. Подразумевалајесветовнувластсацрквенимблагословом. КнезЛазарје
збогдуховногиполитичкогпрегнућазаслужиоблагословипрвенствоу
владарству. Уинтитулацијамауповељамапојављујесекао"самодржац"или
"самодржавнигосподин".ПопМаркозаписује"уданеблаговерногаи
христољубивогкнезаЛазара, самодржацсвесрпскеземље". Ктиторскинатпису
НовојПавлици,задужбинибраћеМусића, потврђујеовутитулу, "самодржацсве
српскеземље".
ПатријархСпиридониЦрквасуукнезуЛазарупрепозналинаследникасветородне
лозеНемањића. Црквајеблагословилакнеза, алинемаподатакаоњеговом
крунисањузасамодржцасвихСрба. УподељенојизавађенојСрбијиустанова
саборасенијепоштовалакаоувременемањићкихвладара. СаборуПећи1375.
године, кадајеустоличенпатријархЈефрем, одржанјеукрњемсаставу. Тоуказује
дајеинституцијадржавногсабораизгубиланазначају.
ПоштовањекојемујеуказивалаСрпскацрквауважавалисуиобласнигосподари.
КраљСрбаиБоснеТврткоКотроманићимаојеамбицијекаоикнезЛазар, алинеи
подршкуЦркве. ВладарРашкејесвојимпрегнућемиполитичкимпонашањем
наликоваопрвимНемањићима, каоштојеиСрпскапатријаршијауњегововреме
подсећаланаСрпскуаутокефалнуархиепископијуспочетка13.века. Самодржац
свихСрбајезадужиоЦрквувеликимизначајнимпоклонима.Светогорске
манастиребогатоједаривао. Каоградитељ,могаосемеритисаНемањићимаанеке
одњихјеипревазишао.

СРБИЈАЗЕМЉАНАДЕ

"ЉУБЕЗНИгосподинЛазарХребељановић"јепрекосродничкихвезастворио
"породичнисавез"којијетребалодапрерастеувеликудржаву. Раносеородиоса
познатимвеликашима, ВукомБранковићем, господаремКосова, бугарским
царевићемЈованомАлександром, НиколомГорјанским, мачванскимбаном, и
утицајнимзетскимгосподаром, ЂурађомСтрацимировићемБалшићем. Алитурска
опасностсаистокаонемогућилајењеговенамере.
ДржавасамодржцасвихСрба, достиглајезавиднувеличинууочибојанаКосову.
ПростираласеодизвориштаЈужнеМораведоДунава, СавеиДринесапрестоним
градомКрушевцем. ЛазарусуприпадалиНиш, Ужицеибогатарударскасредишта,



НовоБрдоиРудник. ДржавијеприкључиоМачву, КучевоиБраничево, крајеве
којеНемањићиранијенисууспелидазадрже. ОбластКучеваиБраничеванијебила
спорна,јеркнезЛазарнијераскидаовазалнеодносепремаугарскомкраљу
ЛудвигуПрвом.
ПослесмртиЛудвигаПрвог, заједносакраљемТврткомкнезЛазариступиоје
противЖигмундаЛуксембуршког, претендентанаугарскипресто.Користећи
кризууУгарској, нападаојеБеоградиГолубац. Измириосесановимкраљем
Жигмундом, прихватајућивазалнеобавезе. Повељаиз1406. годинетопотврђује.
КнезЛазар, "љубезнигосподин", одржаваојесрдачнеодносесалокалном
феудалномвластелом. ПоштовалисугачелникМуса, господарокоКопаоника,
ЦрепВукославић, управниккрајаокоПараћинаиЛешја, кефалијаГојислав,
намесникНовогБрда. КнежевипослушницибилисучелникМихо, жупанПетар,
логотетНенад, логотетНовакивластелин, Витомиркојисеистакаоуборбипротив
Турака. НепослушнувластелуНиколуЗоићаиНовакаБелоцрквићабезмукеје
покорио.
ПредодлучујућиокршајсаТурцима, МоравскаСрбијајебилаземљаспасењаи
наде, сведочеКонстантинФилозофимонахињаЈефимија. Придошлидуховниции
избеглицеунелисудуховнуживостнапросторЛазареведржаве. Захваљујући
њимаоживљавајустараиподижусеноваверскаседишта.

ЉУБАВПРЕМАЦРКВИ

ЉУБАВсветогкнезаЛазарапремабожанскојцрквиХристовојогледаласеиу
љубавииусрђукојеимађашепремасветимхрамовимаиманастирима.Онпостаде
ктиторидобротвормногихцркаваиманастира, итонесамоусвојојдржавинегои
далекованњенихграница. Каопрвославноделокојеучини, послеизмирења
цркава, бешеподизањедивнецрквесветогСтефанауславномградуКрушевцу,
познатеидоданасподименомЛазарица.
Затим, каоштопишезањегапатријархДанилоИИИ, "овајхристољубививладар
гореихумовесвоједржавеиспуниобитељимамонашкихжилишта", гдесе
настанишеиживљахумонаси"којисебеБогуородишеусамљеношћуисваким
молитвенимтиховањем".Овојебилопосле1371. године, кадасу, бежећииспред
Турака, многимонасиизосвојенихкрајеваБалканскогполуострваиСветегоре
дошлиуслободнуЛазаревудржаву, иовајмонахољубививладардаоимједасе
настанеуњеговимморавскимкрајевимаособитоокоКрушевцаиСталаћа(гдејош
иданасимамногихцркава, црквиштаиманастириштаизтогадоба).

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(3)

Противтурскенајезде

ОСОБИТОсууземљукнезаЛазарадолазилимонасизванисинаити, названитако
посвомвеликомучитељупреподобномГригоријуСинаиту. Овиподвижниции
молитвенитиховатељи, начелукојихбешемонахкирГригоријеСинаит, ученик
великогГригоријаСтаријег, замолилисусрпскогкнезадаимподаринеко
усамљеничкоместо, гдећемоћидасебогоугодноподвизавајуумируи



неузнемиреностиодсвета. Светикнезсазидатадаутихомискровитомместуу
браничевомЖдрелу, нарециМлави, црквуПресветеБогоматереиокоњеоснова
манастир, асвојомвладарскомповељомод1379. годинеутврдигаиснабде
имањем, пагаподариовимчеснимсинајскиммонасимаикирГригоријуСинаиту.
СвеовопотврдиипатријархсрпскиСпиридон, заједносацрквенимсаборому
Пећкојпатријаршији. ОвајманастиридоданаспостојииназивасеГорњак, а
посвећенјеВаведењуПресветеБогородице.
УтовремедопутоваојеуКрушевацстаратељмонашкеболницеусветојлаври
хиландарскојмонахкирГерасим(иначебратЛазаревогзетаВукаБранковића). Он
сејавиокнезуЛазаруиизнеомудаоболелиистаримонасиусветојобитељи
СветогаСавеиСимеонаочекујукнежевуутехуипомоћ. Кнезјеодмахиздао
повељуотоме(1380) укојојјеналожио“дасеуболницухиландарскудајесваке
годинепостотинуонгија(златника)”, арадиисхранеинегеболеснихмонаха
завештајошидвасела: ЈелашницусмеђамаиЈелашницусцрквом, штојесвеопет
потврдиоипатријархСпиридонсвојомпатријаршкомграматом.

ПРОСТРАНАПРИПРАТА
УХИЛАНДАРУ

МОНАХкирГерасимјеиспричаокнезукакосемногиимногипосвећујуиночком
образууХиландару, пајецркваскоронедовољнадасвењихусебесмести. По
угледунавеликезадужбинеНемањића, Лазарјепослаонеимареисвеосталошто
јебилопотребно, тејеуХиландару, узглавнуцрквукраљаМилутина, саградио
дивниипространипронаос(припрату), тесенатајначинионуврстиоуред
великихисветихзадужбинараНемањића. Руском, пак, манастирусветог
ПантелејмонанаСветојгорикнезјеповељомод1381. године, приложиоцркву
СпасовууХвосну, узјошнекаселаипотребнепривилегије.
ИстомманастируприложишетадачелникМусаињеговисиновимуСтефани
ЛазарселоУлареицрквусветогНиколенаЛабу, заспоменпокојнесупругеи
мајкењиховеДрагиње, рођенесестрекнежеве, штојеЛазартакођепотврдио
нарочитомповељом. Својомповељом, онјепотврдиоидаровевојводецрничког
Црепа, селоМутницуиПаракиновБрод, којејеовајзавештаолаврисв. Атанасијау
Светојгори.
ЧеститикнезбрињашеиосрпскиммонасимауСветојземљи.Намолбу
јерусалимскогпатријархаМихаилаонје31. августа1388. годинеписаокнезу
ДубровачкерепубликедасесрпскиммонасимауЈерусалиму, настањениму
манастирусветогархангелаМихаила, задужбиниСветогСавеикраљаМилутина,
исплатизаосталистонскидоходак. Светикнезјеслаоприлогеиманастируна
СинајуиманастиримауВлашкој.
НонајвећазадужбинакнезаЛазарабиојењеговманастирРаваница, основан1381.
годинеипосвећенВазнесењуГосподњем(Спасовдану).Градњуоведивне
задужбинеповериојеглавномнеимаруРадуБоровићу, којијесазидао
величанственуцрквуунајлепшемсрпско-византијскомстилу. Очевидацсвегатога,
српскипатријархДанилоИИИ, усвом“СловуокнезуЛазару” овакоописује
кнежевоукрашавањеманастираРаванице:
“Божанскујецрквупрекрасниммраморјемукрасио, златомисребромје



божанственеиконеизобразио. Инесамоиконе,негојеизидовезлатом
просветлио. Манастирјеоградиовисокимпирговима(кулама) ичврстимзидовима,
иутврдиооградом, какведотаданигденијебило”.
ИстегодинекнезЛазариздаојесвојувладарскуповељуовомсветомманастируи
обдариогавеликимдобримауПоморављу, ПодунављуиПосавини. Запрвог
игуманановосабранојбратијиуРаваниционјепоставиокирАрсенија“мужа
обдаренаврлинама, украшенаразумом, којиимађашедарСветогадухадаучи
многе”. УтовремеуРаваницисеподвизаваоисветиРомилоРаванички, којисету
иупокојиоибиопогребенсјужнестранеприпратераваничкогхрама. После
мученичкекончинесветогакнезаињеговећесветемоштибитипренетеусвету
обитељраваничку.

ОТВАРАОНАРОДНЕШКОЛЕ

ЕванЂелскохристољубљеичовекољубљекнезаЛазаранијесеогледалосамоу
томештојеокупљаоусвојојземљимонахеподвижникеиисихасте(молитвене
тиховалнике) иобнављаоимилиосниваоновеобитељи,негоиутомештоје
подизаоиобнављаоимногепарохијскецрквезахристољубивинародсвојиштоје
родитељскизбрињаваосиротињуиболеснике, подижућиииздржавајући
сиротиштаиболнице.Узтојош, онјеприцрквамаиманастиримаотвараонародне
школе,радипросвећивањасвоганарода. Школујеотвориоиупрестономграду
Крушевцу, гдесусеучилињеговисиновиикћерииосталасрпскадеца. На
Лазаревомдворусусеокупљалимногиучениимудриљуди, уметницизографии
златари, особитоизјужнихсрпскихигрчкихкрајева, бежећииспредтурске
најезде.
ОтомебекствухришћанаовакоговориКонстантинфилозофусвомописуживота
кнезаЛазараисинамудеспотаСтефана:
“Кадасветикнез, велион, утврдионопрводобро(тј. измирењецркава), онодмах
пређенадругествари: гдегодјевидеомакојеврстеградоваиобластииобитељии
црквеблагочестивих, гдесу(одТурака) једнеогњемпопаљене, адругепорушене,
имногаубистваирекекрвикојесутекле, идруготомеслично, онјесвето
поправљао, уреддоводиоиуспокојавао. Јеродавновећгрчкадржаваопадаше, а
исмаилћанисеумножаваху; иразлишесечакиузападнекрајеве...
Исмаилићанскиродсесвевишеизливашекаонекискакавци: једнесуодхришћана
одводили, другезаробљавали, трећепленили, четвртеклали, каоогањломећиисве
сатирућигдегодсепојављиваху, иувексенаметаху; ишлисудаионоштоје
осталопоједуинемилостивопогубе. Ибезнадежанјебиоизгледдасеовоизмени
занаскојигрешимоикојисенеобраћамојединомекојимењасве”.

ИСМАИЛИЋАНИКАО
СКАКАВЦИ

КнезЛазарсеунеколикомаховабориопротивоветурскенајезде. “Оннијетрпео
давишечекаидапренебрегнесвојеудове, иузтојошХристовеудове, дасесекуи
кидају, негоодлучиилидауклонистидњиховодсвију, илисамдаумреидатојош
посведочимучеништвом”.Јер, Турцисусталнонапредовали,иогњемимачем,



неправдоминасиљемкрчилисусебипутсведаљеидаљеназапад.Онисенису
задовољаваличакниплаћањемданкаипорезаодстранехришћана, негосутежили
дасвехришћанскенародесебипотпунопокореипоробе.
ТакосузанеколикогодинаосвојиливеликеитврдеградовеСер, СофијуиСолун, а
1386.освојишеисрпскиградНиш. Начелувеликетурскевојскебиојесултан
Мурат(1362-1389). ЊеговпрвисукобсавојскомЛазаревомдогодиосекодместа
ПлочниканаТоплици1387. године(садаселоПлочниккодПрокупља), гдеје
МуратутекаоиспредкнезаЛазара. СледећегодинеМуратовавојскапродрлајеу
Босну. ТамојепресреохрабривојводакраљаТврткаВлаткоВуковић, ијуначки
победиокодградаБилеће. Свеово, међутим, нијезауставилоТурке, негосамо
подстаклоМуратадасејошвишеимногобројнијеприпремизаодсуднубиткуса
кнезомЛазаромињеговомхрабромвојском. Исултанјепочеодасесилно
наоружаваивеликувојскуприкупља

КНЕЖЕВАВЕЧЕРА

АЛИкаопредзнацискоренесрећесрпскебехусеопетпојавилиунутрашњи
раздори, свађеииздајстваивластољубљестарешинасрпских.Небеше
једнодушностииоданостикнезуЛазару,тезатоонморашемолбамаи
преклињањимадапозиваСрбеубојнаКосово. Кнезје, наиме, одржаодржавни
саборуКрушевцу, сасвојимвојводамаивелможама, иодатлејеупутиоопшту
порукусвеколикомсрпству: “КонедошонабојнаКосово, одрукемуништане
родило,рујновинонипшеницабјела...” Ноипоредкнежевогпозивамногисе
великашинеодазваше, азападнихришћанисвојупомоћнеупутише.
Лазарјенадворуодржаосвојукнежевскувечеру, накојојјепозваосвеприсутне
војводеивеликашенамирислогупротивнекрста. Затимсесрпскавојскапочела
окупљатиокоградаКрушевца, иначелусакнезомЛазаромивисокимвојводама,
кренуланајугуправцуКосова.

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(4)

БожјаслужбауСамодрежи

СВОЈУвојскујеприпремиоиЛазаревзетВукБранковићгосподарКосоваи
Приштине, јерМуратовавојскауправобешекренуласеверноодСкопља, најпрена
његовекрајеве. СрпскомкнезуупомоћкренуивојводабосанскогкраљаТвртка,
ВлаткоВуковић, асањимибанИванишХорватизХрватске.
ЂурађСтрацимировићБалшић, зеткнезаЛазара, изстрахаодтурскеодмазде, није
помагаосрпскуодбранунаКосовупољу, каонидругадваЛазаревазета- Јован
Александар, бугарскицаревићимачванскибанНиколаГорјански. Византијскицар
јесвојимтрупамапомогаотурскинападнаСрбију. Српскигосподариу
Македонији, браћаДрагашикраљМарко, послеМаричкебиткепосталисутурски
вазали.ПрекоњиховетериторијеТурцисунесметанонасрталинаслободнесрпске
земље.
Данпребитке, кнезјесвојувојскуокупиоокобелеСамодрежецркве, гдеби
одслуженаслужбаБожјаисвавојскаредомпричешћена, Лазарјепредосећаодаће



онињеговивитезовиовдепогинути"заКрстЧасниислободузлатну".
ЗатовремевојскасултанаМурата,савојсковођамаЕвреносом, Сариџеми
БалабаномимногимтрупаматурскихемираизМалеАзијеиПерсије, бешесе
слегланаКосовопоље, измеђуградаПриштинеирекаЛабаиСитнице. Савојском
субилииМуратовисиновиЈакубиБајазит. НаданбојанаВидовдан, ууторак15.
јуна1389. године, насветогпророкаБожјегАмоса, свечарскуславукнезаЛазара,
честитикнезЛазарјошједномсепомолиБогуиизговориохрабрујућубеседу
својојвојсципресамогокршаја.Тојеовакоописаопотоњипатријархсрпски
ДанилоИИИ:

СМРТИЛИРОБОВАЊЕ

"КАДАсеМурат", "устремикаовеликилавсавеликомсилом, онсакупибезбројно
инеизрецивомноштвовојскемногесебиупомоћиприближисеземљамасрпским.
АблагочестивиисвехвалникнезЛазар, увидевшисвирепинаилазаковоггордоги
охолог, најпреБогаиздубинесрцаупомоћсебипризва,говорећи: "Боже,
законпреступнициустадошенамеисудиштекрепкихзаискадушумоју. Мржњом
неправедномомрзнушенанас, иоружјеизвукошеинапрегошелуковесвоје, данас
устрељају, закољуиусмрте. АТинас, Господе, неостави, већнампомози; идауђе
оружјењиховоусрцањихова, илуковињиховидасесломе.Некаразумејудаси
ТиБог, јединиТворитељпреславнихчудеса."
Затимпослапоблагородникесвоје, велможеивојводеивојнике,великеимале.
Призвавшиихсеби, речеимонаиласкубезбројнихиноплеменика. Кадасесви
утишаше,онимтихимиспокојнимгласомсвимаскупаговораше:
"Ви, одруговиибраћомоја, велможеиблагородни, војници, војводе, великии
мали,самистезналиивиделиколиканамједобраБогуживотусвомдаровао, и
ничегакрасногислаткоговогасвета, славеибогатстваисвегаштојељудима
потребнонелишинас; него,штавише,Оннамиумножи. Затоаконамшто
невољноиболнобуде, данебудемонедобротворниинеблагодарниЊемузаово.
Аконаммач, илирана, илихиљадесмртидогодисе, поднесимотослаткоза
Христаизаблагочестивуверунашеготачаства. Бољенамјеуподвигусмрти,
неголистиданиропскиживот. Бољенамјеубојуодмачасмртподнети, неголи
плећанепријатељиманашимдати. Многопоживесмозасвет, постарајмосе, дакле,
даускороподвигстрадалачкипримимо, дабисмопоживеливечнонанебесима.
ИменујемосебевојницимаХристовим, страдалцимазаверу, какобисмосеуписали
укњигуживота. Непоштедимотеланашауборењу, даодПодвигополоникасветле
венцепримимо.Страдањарађајуславу, атрудовипосредујузапочинак."
Тимидругимречимакнезнаоружавојникеинаподвигмногетрадалцеприпреми.
Исвехвални, мужаственииблагородниратницикојеродииподижесрпсказемља
каопрекраснемладицеиизабранекедреливанске, миломиљубљеномсвоме
господаруовакоодговараху:
ЖИВАЖРТВАГОСПОДУ
"МИ,господиненаш, откакозаједничкомприродомодоцаимајкерођенибисмо,
Богаитебепознасмо. Богнасподиже, ативаспита,каочедаотхраниикаосинове
дарова, каобраћузаволеикаодруговеуспоштова. Свимизаједничарии
пријемницибисмославе, богатстваисвихкрасотасвета, весељаирадостии



војинства. Љубавичаст, свеобилноодтебепримисмо, дарадозатебе, заверуиза
отачаствоумремо. Нећемопоштедетисебе, знајућидапослеовогаимамоотићии
сапрахомсмешатисе. Умримодасвагдаживибудемо, принесемоБогусебежртву
живу, некаонегдапривременимипреварнимгошћењемзанасладунашу, већу
подвигукрвисвоје.
Непоштедиможивотсвој, даживописанузорпослеовогадругимабудемо. Не
бојмосестрахотекојаиденанас, ниустремљењанечастивихпротивника
насрнулихнанас. Аконастрахигубитакбудемомислили, нећемоседобра
удостојити.Акобисмоонекомташтомделумислили, ништаодчаснихподвигане
бисмоостварили.МисеимамоборитисаИсмаилћанимакаосанашим
непријатељима, макарнаммачглаву, копљеребраисмртживотузели. Ми,
садруговиисаборци, узмимотегобунегдашњихвојникакојисусадакодХриста,
дабисмосесХристомпрославили. Мисмоједнаприродаљудскаподвргнута
истимстрастима, иједангробданамбуде, иједнопољенекаприхватителанаша
сакостима, едабинасприхватиласветлаеденска(рајска)насеља".

МИЛОШ УБИСУЛТАНА

КАДАзатимотпочекрвавибојизмеђуКрстаинекрста, измеђухришћанаи
мухамеданаца, тадаједанодЛазаревихвојвода, поименуМилошОбилић, успеда
сепробиједосамогшаторасултанаМуратаидаовогараспориножемиубије. Ово
учинивојводаМилошизбогтогаштосугамногизавидљивциопадаликодкнеза
даћеонбитисрпскииздајник. Муратовоубиствоспрваунесевеликупометњуу
турскувојску, итадајеЛазаревавојсканаглонапредовала.Самкнезсејуначки
бориои, какозањегакажеТроношкилетописац, "имађашенасебишеснаестрана
кадајеусеонатрећегкоња,поштодваподњимвећбехуубијена".
НопромисаоБожјибешекнезуиСрбиманазначиодругиисходизовеборбе. Јер
послепрвогсрпскогналетаипогибијесултанаМурата, његовсинБајазитприкри
смрттурскогацараисилнимналетомилукавимзамкамаухватиипогуби
честитогакнезаимногењеговевојводе.
ОтомеовакопишеКонстантинФилозоф:
"КадакнезустадеикретенаИсмаилћане, сукоббинапољуКосову. Иупрвимах
одолевахуЛазаревиљудиипобеђиваху.Аливећнебешевремезаизбављење.
Стогасинтурскогацара(Бајазит) ојачаопетутојсамојбициипобеди,јерјеБог
такодопустиодасеовајвеликиЛазарионикојисусањимувенчајувенцем
мучеништва.Лазардостижеблаженусмрттакоштомујеглавапосечена, ањегови
милидруговимолилисуусрднодабудупогуљбенипрењега, даневидесмрт
његову. Овабиткабигодине1389, месецајуна15. дан, кадаЛазарприми
мученичкусмрт".

НЕБЕСКОЦАРСТВО

ПОсвеопштемнародномидревномпредању,светомкнезуЛазарусепредову
биткујавиоанђеоГосподњиипитаогакојемсежелиприволетицарству, дали



царствуземаљскомилицарствунебеском? Помолившисенајпреусеби,
небочежњивикнезјеодговориоанђелуБожјем: "Акоћусеприволетицарству
земаљскоме, онојезамалена, тренутноипролазно, анебескоцарствојеувекидо
века."
ИтакосебогољубививладарсрпскисвецелоопределиозаЦарствоХристаЦарана
небесимаисасвимсвојимхристољубивимнародомсмиренопокориосвесавршеној
вољиБожјој, којајеврховнизаконнебаиземље. Затојеисада, предџелатом
Бајазитом,мирноиспокојностајао, очекујућидапримимученичкусмртзаверу
Христовуизаотачаствонародасвогахришћанскога.

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(5)

Господе, спасинародмој

КНЕЗЛазарнијетражиослободу"посвакуцену", тј. слободуодБогаибезБога,
негослободууБогуисаБогом, изатојемирноприклониоглавуподмач
нехришћанинов,молећисеусебиБогуовако:
"Створитељумој, којисудишзнанеинезнанегрехенаше, ТебивапијемиТебисе
молим: опростимисвештосампропустиоучинитипосветојвољиТвојој, испаси
овајнародмој, илибољерећинемојнегоТвојнарод, Господе."
ЗатимпредадедушусвојуурукеПодвигоположникаХриста. Раставившисеод
телаземљаногицарстваземаљскоградиХриста, онспаседушусвојуидушу
народасвојега, задобибесмртноцарствонебескоиБогуприведемноштво
мученика. АисветотелоњеговоГосподнепредадераспадљивости, негога
прославинетрулежношћуимногимдаровимачудотворства.
Наиме,кадаБајазитвидескаквимдостојанствомпримисмртовајхришћански
кнез, онпослебиткедопустимонасимакојиискахутелоЛазаревотегаониузешеи
чеснопогребошеуцрквиСветогвазнесењауПриштини. После, пак, годинудана
ЛазаревисиновиСтефаниВук, посаветусрпскогпатријархаизаједносаклироми
народом, откришемоштисветогвеликомученикаинађошетелоњеговонетљено
(нетрулежно) ичитаво, којеиспушташемногииблагохулнимирис. ЈерГоспод
даденетљеностсветомтелуњеговомкаонесумњивидоказмучеништвањеговогза
Христаибогоугодногживотаисветостињегове. Узевшисветотело, свискупа
кретошеулитијиказадужбинињеговојманастируРаваници. Успутсвратишеу
манастирНовуПавлицу, задужбинуЛазаревихсестрићабраћеМусића,којитакође
изгибошенаКосову.
НатомпутулитијусретечеснаудовицаЛазарева, кнегињаМилица. Тусвечану,
алиитужнулитијуовакоописујесрпскипатријархДанилоТрећи:
"БЛАГОЧЕСТИВАидостојнахвале,кнегињаМилица, сапрељубазнадвасина
њенаисасвимаблагородницима, изишавшиусретањеиблизубившимоштију
новомученикаЛазара, нањихјепалаизагрлилаих. Извансебејебила, каодаје
посталаполумртва. Азатим, тргнувшисекаоодсна,вапајимавеликимуздисаше:
`Авајмени, штомиседеси! Изненадамиљутооружјепрођекроздушумоју.
СличноЈеремијиимениоводође. Послушајмекакоуздишем, какотужим,анема
никогадамеутеши. Девојкемојеимладићимојиодведенисууропство.Обешчади
мемачкаосмртудому. Исвинепријатељимојичушезазломојеизарадовашесе.



Такопримихизненада. Оволијачеках: пастиилишитисесупружанстваимилог
мииљубазноггосподинакнеза, сасветлимиизабранимимужаственимихрабрим
оружницима. Плачитесамномпољаидолине, штобистезаједничарителаикрви
ових.Ридајтесамномитужитевимајкепрељубазнедеце, женедобропобедних
мужева, рођациљубазнихсвојих...`
Исвиосталиовослушаху, ивапајимаигласовимаиуздасимасвеместооно
испуњаваху.Амноштољудиблагороднихинародастечесе, исвисаставишеплач
иридањенеутешно.Одболоваиуздахасрцакаолавовиданоктимаутробе
раздираху.Синовиоцазваху, ипотчињенигосподарасвога. Свискупазаједно
страдахуитрпљахуболове, страдајућикаодасувансебе."
ТакоотомепишепатријархДанило.Аотојсвеопштојисвенароднојтузииболуза
светимкнезом, пишеиспоменутиКонстантинФилозоф:
"Атаданебешеместауцелојземљитојгдесенијечуотужнигласридања, ивапај
којисенеможенисачимупоредити; толикибешедасесвимовимваздухиспуни,
такодајеусвимовимпределимаРахилаплакалаинијехтеладасеутеши, несамо
збогпобијенедецесвоје, негоизбогбогоизабраноггосподинаЛазара, јернињега
нињихвишенеманаземљи."
БојнаКосовупољуснажноједеловаонасавременике, алијеосталомало
поузданихвестиотокуиисходубитке. Ужестокомсударудвејувојскипогинула
суобавладара, кнезЛазарисултанМурат.НаКосовупољупогинуојекосовски
великомученикЛазарињеговивитезовисачитавимпоколењемсрпскевластеле.

ЈЕДНАЗЕМЉА, АДВАГОСПОДАРА

ЦарМуратеуКосовопаде,
Какопаде, ситнукњигупише,
ТејешаљекаКрушевцуграду,
НакољеносрпскомкнезЛазару:
"Ој,Лазаре, одСрбијеглаво!
Нитјебило, нитиможебити:
Једназемља, адвагосподара,
Једнараја,двахарачадаје;
Цароватиобанеможемо,
Већмипошљикључеихараче,
Златнекључеодсвојихградова.

КНЕЖЕВАВЕЧЕРА

СлавуслависрпскикнезЛазаре
уКрушевцу, мјестускровитоме.
Свугосподузасофрусједао,
свугосподуигосподичиће:
сдеснестранестарогЈуг-Богдана,
идоњегадеветЈуговића;
аслијевеВукаБранковића,
иосталусвугосподуредом;



узаставувојводуМилоша,
идоњегадвијесрпскевојводе:
једномијеКосанчићИване,
адругојеТоплицаМилане,
Царузимазлатанпехарвина,
паговорисвојгосподисрпској:
Комећ̀овучашуназдравити?
Акоћујенапитпостарјештву,
напићујестаромЈуг-Бодану;
Акоћујенапитпогосподству,
напићујеВукуБранковићу;
акоћујенапитпомилости,
напићујемојимдеветшура,
деветшура, деветЈуговића;
акоћујенапитпољепоти,
напићујеКосанчићИвану,
акоћујенапитповисини,
напићујеТоплициМилану.
Та, никомеједругомнапитнећу,
већуздрављеМилошОбилића!
ЗдравМилошу, вјероиневјеро!
Првовјеро, потоњаневјеро!
СјутраћешмеиздатнаКосову,
иодбјећитурскомцар-Мурату!
Здравмибуди, издравицупопиј,
винопопиј,аначасттипехар!"
СкочиМилошнаногелагане,
паксеклањадоземљицецрне:
"Валатебенатвојојздравици,
наздравициинадарутвоме:
ал̀неваланатаквојбесједи!
Јер,такомевјеранеубила,
Јаневјераникадбионисам,
Нитсамбио, нитићукадбити,
негосјутрамислимнаКосову
заришћанскувјерупогинути!
Невјератисједиузкољено,
исподскутапијеладновино-
апроклетиВучеБранковићу!
СјутрајестелијепВидов-данак,
виђећемонапољуКосову
којевјера, колијеневјера!
Атакомибогавеликога,
јаћуотићсјутранаКосово,
изаклаћутурскогцар-Мурата,
истаћумуногомподгроце;



аколимиБогисрећададе
тесездравоуКрушевацвратим,
везаћугаузтобојнокопље,
каоженакуђељузпреслицу
носићугаупољеКосово!"

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(6)

Западславипобеду

НајстаријавестоКосовскомбојузабележенаједванаестданапослебитке. Руски
монахиходочасникИгњатијезатекаосенатурскојтериторији. Онсведочи:
"МуратјебиоотишаоуратпротивЛазара, српскогкнеза. Кружиојегласдасу
обојица, МуратиЛазар, билиубијениуједнојбици. Застрашениовимнемирима,
поштосмосеналазилиудржавиТурској, митрополитотпустимонахаМихаила,
епископМихаилоотпустимене,ИгњатијаиСергејаАзакова, свогамонаха."
Ниједномречју, монахнеспомињетурскупобеду. Напротив, Муратовасмртје
изазваланемиреипометњууевропскомделутурскогцарства.
КраљТврткоКотроманићјеписаопочеткомавгустаТрогиранима, двамесеца
каснијеиФирентинцима,славећипобедунадТурцима. Босанскикраљсехвалиода
јепобедаделоњеговевојскекојујепредводиоВлаткоВуковић. Писмо
Фирентинциманијесачувано, алисеизњиховогодговора20. октобра1389. године
моженаслутитисадржајТвртковогписма. Фирентинскаопштинајечеститала
краљутврткупобеду. НаЗападсустизалевестиохришћанскојпобеди. Звонацркве
Нотр-дамуПаризусусеогласила, славећипобедунадневерницима. Увестима
којесустизалепрецизносеодређуједатумбиткеинаглашаваместопогибије
султанаМурата. Утимвестимасултановасмртсеприписуједванесторици
заверенихратника. Бројвојникаангажованихубицинијепоуздан. ФилипМезијер
помињедвадесетхиљадаратниканаобестране. Онјеоктобра1389. годинезаписао
дасуМуратињеговсинпотпуноразбијениупределимаАрбаније. Пословично
доброобавештени, Млечанисуујулу1389. дочули"засмртреченоггосподина
Мурата". ПослалисуписмасултановимсиновимаБајазитуиЈакубу, незнајућиза
погибијуовогдругог.
ИзписамавизантијскогретораДимитријаКидонаупућенихизгнаномцару
Манојлу,ненаслућујесетурскапобеда. "Онајпроклетник(Мурат) веомаосион
премаБогуињеговојбаштиниаистовременовеомадрзакпремасвима, сада
нестадеипогибе." УдругомписмуКидонкаже: "Итакотвојаодсутностсаданама
помрачујерадостзбогпобеденаднепријатељем." Заразликуодовихвести,
КонстантинФилософ, биографдеспотаСтефанаЛазаревића, приписујепобеду
Турцима.
ГубициуКосовскомбојубилисупоразнизаобестранеусукобу.Османско
царствојелакшепреболелосатирањесвојевојске. Србијанијемогладанадокнади
погибијукнезаЛазара, феудалногплемстваивитезова. Осталајеобезглављенана
дужевреме. Последицебиткенатонедвосмисленоуказују.
ОдмахпослебојателокнезаЛазарасахрањенојеуцрквиСветогСпасау
Приштини. Његовапородицајеузблагословсрпскогпатријархаиепископа,



пренеламоштиКосовскогНовомученикауманастирРаваницу. Моштисууспут
почивалеуманастируНоваПавлица, задужбиниМусића, косовскихстрадалника.
МилицајеуРаваницидочекалаповорукусаМоштимасвогамужа. Константин
Философсведочи: "Атаданебешеместауцелојземљитојгдесенијечуотужан
гласридањаивапајкојисенеможенисачимупоредити; толикибешедасесвим
овимваздухиспуни."
ГодинуилидвепослеКосовскогбоја, кнезЛазарјепроглашензасвеца. Завреме
великесеобеСрбаподпатријархомАрсенијемИИИЧарнојевићем1690. године,
моштисветогкнезаЛазарапренетесууСент-Андреју, аседамгодинакаснијеу
фрушкогорскиманастирВрдник. Удобареволуције1848. годинењеговемоштису
премештенеуФенек, потомуКленак. Послетримесецавраћенесупоновоу
Врдник.
ПочеткомДругогсветскограта, архимандритЛонгинЛазаревемоштисклањау
манастирБешенево, ааприламесеца1942., предусташкимзлочинцимаипренете
суубеоградскуСаборнуцрквугдесупребиваледо1989. године, кадасу,након
свечаногобиласкасрпскеземље,после600 година, враћенеуманастирРаваницу,
гдепочивајуиданас.
МученичкасмрткнезаЛазараињеговоопределењезацарствонебескодубокосу
укорењениусвестисрпскогнародакојијеуњеговојжертвипрепознаосвоју
историјскусудбину.СрбијајенаКосовупољуизгубиласвецакојићесвеколико
утицатинадуховниидентитетсрпскогнарода.
ПогибијакнезаЛазарааињеговевојскеостаћекаојединственпримердуховне
победехришћанскецивилизације.Поисторијскимпоследицамаидуховном
значају, Косовскабиткаприпадаредусудбоноснихбитака,каоштосу
Термопилскикланац(480. годинап.н.е). БиткакодПоатјеа(732 године) и
Куликовскопоље(1380. године).
СрпскинародрачунаисторијсковремепремаКосовскомбоју, свиосталидогађаји
сусеодигралипреилипослењега.

ИсидораСекулић
КОСОВО, НИТИЈЕПРЕСТАЛО, НИТИЈЕНЕСТАЛО...

ОдкнезаЛазараиМурата, прекоразнихустаника, прековладарскихнапора
Његошевихињеговепоезије, прекоКуманова, прекоАлбанијеиКајмакчалана,
прекосредњовековненашеуметности, прекоМештровића-оно, Косово, живии
живећеисутраипрекосутра, иакоувеккаонештодругоитреће,политичко,
културно, уметничко, научно.Косовокојејесвевећаивећасумаистинаскојима
семидружимоиунечембитномнемењамо. Каоштолатинскедржавејошод
древногРимаповлачесвојиус, нус, фас, тојествољу, правицуинаредбеодљудии
поБожјемиморалномзакону, такоминосимонаслеђекосовскодаљекрозразне
савременедогађаје, алиувексавезаношћузанештоштоједревнокосовски
елеменатунашимприродамаиопредељењу...
МиодрагПавловић

ГОВОРКНЕЖЕВУОЧИБИТКЕ



Никојошнијепроклеотопоље
гдесунамкосидбукосовиспремили,
евојагапроклињемпреноштогаугледах
иникотонечује, усамоћизборим.

Многосебунараукнежевиниотвараноћас
дапосеченеглавејунакасутра
убистринувекавековаприме.
Ивукјекрозкобипитомпостао,
атравеуподрумимамогдвора
подивљалеподижукамен.

Саземљоммерастају,
узвишеностиуљутескутовесамизгнан.
Новојскеимноштвазапоразезнају,
усамоћијасамопобедуимамдабирам.
Могулискупитирекерајске
даопточимнародсвој
оклопомводевечне?
Залудмецаремзову
кадмивеликемоћинисудате!
Дрвећубихзавештаосвојемошти
дасеразлистајуиплоднепостану
судбиномстабала.
Ночаснибрдопреображења
нисујошстигли,
колојемучењауменисобртањем
почело.

Сутра, сутратек, изаседамбрегова
прићићудворимаобећаним,
сиротиштејетамозасироте
чијуповоркуводимевозарукукрозноћ.

ПОХВАЛАСВЕТОМ КНЕЗУЛАЗАРУ

Украсотамаовогасветаваспитаваосисеодмладостисвоје,
оновиМученичекнежеЛазаре,
икрепкарукаГосподњамеђусвомземаљскомгосподом
крепкогиславногпоказате.
Господствоваосиземљомотачаствати
иусвимдобротамаузвеселиосиурученетихришћане
имужаственимсрцемижељомпобожости
изашаосиназмију
инепријатељабожаственихцркава,



расудившидајенеистрпљивозасрцетвоје
дагледашхришћанеотачастватиовладане
Измаиљћанима,
небиликакоовопостигао:
даоставишпропадљивувисотуземаљскоггосподства
идасеобагришкрвљусвојом
исјединишсавојницимаНебескогЦара.
Итакодвежељепостигаојеси:
измијуубиојеси
имучењавенацпримиојесиодБога.

Саданепредајзаборавувољенатичеда
којасисиротаоставиопреласкомтвојим,
јероткакоситиунебескомвесељувечном,
многебригеистрадањаобузешевољенатичеда
иумногиммукамаживотпроводе,
поштосуовладаниИзмаиљћанима.
Исвиманамјепотребнапомоћтвоја,
тесемолимомолисезаједничкомВладики
завољенатичеда
изасвекојиимсаљубављуиверомслуже.
Тугомсумногомздруженавољенатичеда,
јероништоједошехлебњиховподигошенањихбуну
велику
итвојадобраузаборавставише,
оМучениче.
Ноакосиипрешаоизживотаовога,
бригеистрадањачедасвојихзнаш
икаоМученикслободуимашпредГосподом.
ПреклониколенапредВладикомКојитевенчао,
молидамноголетниудобруживот
вољенатичедапроводебогоугодно,
молидаправославнаверахришћанска
неоскудностојиуотачаствути,
молипобедитељаБога
дапобедуподаривољенимтичедима,
кнезуСтефануиВуку,
заневидљивеивидљивенепријатеље,
јеракопомоћпримимосБогом,
тебићемопохвалуиблагодарењедати.
Саберизбогсвојихсабеседника, СветихМученика,
исасвимасепомолиПрославитељутиБогу,
известиГеоргија,
покрениДимитрија,
убедиТеодора,
узмиМеркуријаиПрокопија



и40 севастијскихмучениканеостави,
учијеммучеништвувојујучедатвоја
вољена.
кнезСтефаниВук,
молидаимсеподаодБогапомоћ,
дођи, дакле, упомоћнашу, магдедаси.

Намојамалаприношењапогледај
иумногаихурачунај,
јертебинепринесохпохвалукакоми
приличи,
већколикојемогућемаломемиразуму,
пазатоималенаградечекам.
Ненисититако, милимојгосподинеи
светимучениче,
биомалодаранупропадљивоми
маловечном,
коликовишеунепролазномивеликом,
штопримиојесиодБога,
јертелеснострануменеутуђини
исхрањиваојесиизобилно,
тесадатемолимобоје:
дамеисхраниш
идаутишашбуруљутудушеитела
мојега.
Јефимијаусрдноприносиовотеби, свети.

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(7)

Женанакормилуземље

СУДБИНАсрпскогнародасеувременупослепадаподтурскувласт, неретко,
поистовећујесасудбиномсветороднелозеЛазаревића. Савдуховнииполитички
напорЛазаревићусуподредилинајдалекосежнијемциљу, опстанкународаи
државе, борећисесасиламанемерљивим.
Родоначелникдинастије, ЛазарХребељановић, одставиоцанадворуцараУроша,
израстаувеликогкнезаисамодржцасвихСрба. Политичкимидуховним
прегнућемзаслужиојеблагословЦрквеипрвенствоувладарствунадсрпским
земљама. Баштиникнемањићкедржавеитрадиције, кнезЛазарнијебиолишен
праванасрпскипресто, нитиправанацарствонебеско. Немањићкитронјезадобио
политичкомвештиномихраброшћу. Царствонебескојезаслужиомученичком
смрћунаКосовупољу.
ПослекнезаЛазара, прворођенисинСтефаннијенаследиооца. КнегињаМилицаје
владалаСрбијомуместомужавеликомученикаималолетногсина. Сачувалаје
државуинарод.ПредалајевластпрворођеномсинуСтефану1493. године, на
државномсаборукојијеонасазвала. Примилајемонашкипостриг, проводећиу



монашкомтиховањупоманастиримасвојепоследњедане.
ДеспотСтефанјеуправљаоСрбијомсведо1427. године. Никаднијебиолишен
владарскогправа, мадасумногижелелидамутооспоре. Најупорнијијебиоњегов
братВук. "НовиПтоломај",какосузвалиСтефанањеговисавременици, једуховно
политичкииекономскиуздигаодржаву. УњегововремебилајетоноваСрбија.
ДеспотСтефанјебиопоузданратник, вештдипломата, сјајанкњижевники
неуморниградитељ.ДелиојесадругимасвештомујеБогдао. Престоје
добровољнооставиосестрићуЂурађуБранковићу. Владарисветороднелозе
ЛазаревићауврштениуИменословСрпскеправославнецрквесветибилису:
великомученикЛазар, царицаМилица, преподобнаматиЕвгенија(Јефросинија) и
светидеспотСтефанЛазаревић.

МОШТИСВЕТЕПЕТКЕ

КНЕГИЊАМилицасеродила, највероватније, 1333. г. ЊенотацВраткоје
племенитогрода, потомаквеликогкнезаидукљанскогкраљаВукана, прворођеног
синаСтефанаНемање. Око1353. удаласезакнезаЛазараХребељановића,
ставиоцанадворуцараДушана.Сањимјеизродилапеткћериитрисина.
НајстаријегСтефанародилајеу44. годиниживота, највероватније1377. године.
СредњисинВукугледаојесветдвегодинекасније, анајмлађиДобривојесеродио
1881. године, иумроубрзопорођењу.
ПослепогибијекнезаЛазаранаКосовупољу, кнегињаМилицауправљаСрбијом
самалолетнимсиновимаСтефаномиВуком. НијемоглаодолетиТурскојна
Угарској. Ујесен1389. године, послеКосовскебитке, угарскикраљЖигмунд
опленинезаштићенуСрбију, пунхвалезајуначкодело. Следећегодинепренелаје
телоВеликомученикаЛазараизПриштинеупрестоницуКрушевац, изцркве
СветогвазнесењаукнежевузадужбинуРаваницу.
Кнегињаубрзонапуштамирјанскиживот. НаБадњиданпримамонашкипостригу
црквипресветеБогородицеуЉубостињи. Поштосетогаданаслависпомен
преподобнеЕвгеније, добијаимеовемученице. Првемонашкеданепроводиу
манастируЖупањцу, близупрестоницеКрушевца.Позавршеткузидањаманастира
Љубостиње, монахињаЕвгенијасамонахињомЈефимијом(Јеленом, женомдеспота
УгљешеМрњавчевића) прелазиутајманастир.Тупроводевремеумолитви,
сећајућисетешкихимученичкихкосовскихдана, сталномислећинаСрбију. Када
јегодзатребало, билесунауслузиСтефануЛазаревићу.
Турско-српскавојскадоживелајепоразуБосни, јануара1397. године. Кривицаза
неуспехјеприписанаСтефануЛазаревићу. МонахињеЕвгенијаиЈефимијапошле
сууградСер, султануБајазитудаоправдајумладогсрпскоггосподара. Преуласка
уградпресрелисуихсветогорскимонасисамолбама. МонахињаЕвгенијаих
дароваповељомкојомсуповраћенаправаХиландаранаселоЛавочу, наБиничкој
Морави. Јефимијаимјепоклонилазавесузацарскедвериуцрквисвете
Богородицехиландарске. ОдсултанасудобилеопроштајзаСтефанаЛазаревићаи
измолилемоштисветеПетке, заштитницематиЕвгеније. ИзВидина, гдесу
почивале, моштимајкеПараскевепренетесууКрушевац1397. године, нарадост
васцелогнарода.



БРЕМЕВЕЛИКЕВЛАСТИ

КРАЈЕМ 1402. године, матиЕвгенијаидеопетуСердамолизаблуделогсинаВука
дасевратиуСрбијуипокорибратаСтефана. ИзСерасевратиларазочаранаусина
Вука, алирадоснаштојевиделапрепорођенудеспотовину. Последњеовоземаљске
данепровелајеусвојојзадужбини, манастируЉубостињи. Двадесетпетог
септембра1405. годинепримивеликусхимуиимепреподобнеЈефросиније.
УпокојиласеуХристу11. новембра1405. године.
КултпреподобнеЈефросинијепојавиосеврлорано,посебнојепредањеоњој
присутноуманастируЉубостињи.Службаучастсветитељкесастављенајетек
1942. године, поугледунаслужбепреподобнима.
КонстантинФилозофјеокнегињиМилицинаписаојелепослово.
"АдостославнаивеомамудраМилица, којапревазилазишемногеизабранематере,
оставшисама, беше, каоштовелиСоломон, `мужаственажена̀иимађашесвете
врлине. Тооњојзнајусвиокоње, којисупоцрпелимилостињеизњенерукеијош
многадругадобра. Примившинасебетаковеликувласт, зналајеисвтетскествари,
укојимајетешкоснаћисе. Полепотиидобротисвојојонанебешесаможена, него
иОдисејмудриумногимстварима. Коћеизрећисвањенадела? Коћеизбројати
свебожанственеисвесветеукрасеидаровењенецрквамаиманастирима? Косе
нећезадивитигледајућињенпобожниодноспремамонасима, којисуокренути
јединомеБогу? Оназаистаделимасвојимпревазилазишезаповести, ииђаше
напреднасвевећеивећедело".
СадвојицомсиновапреподобнаЕвгенијаприказанајеуцрквиманастира
Љубостиње. ЊенликсеналазиуДобрунуиОраховицигдејеприказанакао
владаркакаоиуолтарубеоградскеСаборнецрквегдејепредстављенакаосвета.
Српскацрквајепрославља1. августа/ 10. јула.

МОНАХИЊАЈЕФИМИЈА

(ЈЕЛЕНА,женадеспотаУгљешеМрњавчевића, акћићесараВојихне, којасепосле
погибијесвогамужа1371. замонашилаидобилаимеЈефимијаживелајеса
кнегињомМилицом, којасеисамазакалуђерила. Најважнијињенрадје, "Похвала
светомкнезуЛазару", којујеонанаписала, азатимизвезлазлатомнапокровуза
кивоткнезаЛазара. Похвалајеизвезена1402. године).

ПОХВАЛАСВЕТОМКНЕЗУЛАЗАРУ

Украсотамаовогасветаваспитаваосисеодмладостисвоје,
оновиМученичекнежеЛазаре,
икрепкарукаГосподњамеђусвомземаљскомгосподом
крепкогиславногпоказате.
Господствоваосиземљомотачаствати
иусвимдобротамаузвеселиосиурученетихришћане
имужаственимсрцемижељомпобожности
изашаосиназмију
инепријатељабожаственихцркава,



расудившидајенеистрпљивозасрцетвоје
дагледашхришћанеотачастватиовладане
Измаиљћанима,
небиликакоовопостигао:
даоставишпропадљивувисотуземаљскоггосподства
идасеобагришкрвљусвојом
исјединишсавојницимаНебескогЦара.
Итакодвежељепостигаојеси:
измијуубиојеси
имучењавенацпримиојесиодБога.

Саданепредајзаборавувољенатичеда
којасисиротаоставиопреласкомтвојим,
јероткакоситиунебескомвесељувечном,
многебригеистрадањаобузешевољенатичеда
иумногиммукамаживотпроводе,
поштосуовладаниИзмаиљћанима.
Исвиманамјепотребнапомоћтвоја,
тесемолимомолисезаједничкомВладики
завољенатичеда
изасвекојиимсаљубављуиверомслуже.
Тугомсумногомздруженавољенатичеда,
јероништоједошехлебњиховподигошенањихбуну
велику
итвојадобраузаборавставише,
оМучениче.
Ноакосиипрешаоизживотаовога,
бригеистрадањачедасвојихзнаш
икаоМученикслободуимашпредГосподом.
ПреклониколенапредВладикомКојитевенчао,
молидамноголетниудобруживот
вољенатичедапроводебогоугодно,
молидаправославнаверахришћанска
неоскудностојиуотачаствути,
молипобедитељаБога
дапобедуподаривољенимтичедима,
кнезуСтефануиВуку,
заневидљивеивидљивенепријатеље,
јеракопомоћпримимосБогом,
тебићемопохвалуиблагодарењедати.
Саберизбогсвојихсабеседника, СветихМученика,
исасвимасепомолиПрославитељутиБогу,
известиГеоргија,
покрениДимитрија,
убедиТеодора,
узмиМеркуријаиПрокопија



и40 севастијскихмучениканеостави,
учијеммучеништвувојујучедатвоја
вољена.
кнезСтефаниВук,
молидаимсеподаодБогапомоћ,
дођи, дакле, упомоћнашу, магдедаси.

Намојамалаприношењапогледај
иумногаихурачунај,
јертебинепринесохпохвалукакоми
приличи,
већколикојемогућемаломемиразуму,
пазатоималенаградечекам.
Ненисититако, милимојгосподинеи
светимучениче,
биомалодаранупропадљивоми
маловечном,
коликовишеунепролазномивеликом,
штопримиојесиодБога,
јертелеснострануменеутуђини
исхрањиваојесиизобилно,
тесадатемолимобоје:
дамеисхраниш
идаутишашбуруљутудушеитела
мојега.
Јефимијаусрдноприносиовотеби, свети.

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ8

Устаобратнабрата

ПоследицеКосовскебиткебилесутрагичнепоСрбију.Државасенашлаупроцепу
измеђуТурскеиУгарске, безгосподараинеопходневоно-политичкеснаге. Ујесен
1389. годинеугарскикраљЖигмунднападаразборитуудовицу, кнегињуМилицуи
малолетногСтефанаЛазаревића. Хвалиосеусвојојповељидајеградовеу
Шумадијијуначкиосвојио. СултанБајазитјебиовољандасклопимирсаСрбима.
КнегињаМилицајесасултаномутврдиласпоразум, прихватајућивазалскеобавезе.
Призналајеврховнувластсултана, обећаламудавањепомоћневојскеуслучају
ратовања. ОбавезаласедапринчевиСтефаниВукдолазенасултановдвор. Узто,
кнегињајемораладатинајмлађукћеркуОливерууБајазитовхарем.
ТадаиунекесрпскеградовеуђошеТурциизаједносаСрбимаочистишеземљуод
Угара.
СукобиизмеђуТурскеиУгарскесунастављенисавећомжестином. Код
Никопоља, септембра1369. годинедошлоједожестокогбоја.ХансШилтербергер
усвојој"Хроници" сведочидајесултануБајазитуупресудномтренуткуприскочио
упомоћСтефанЛазаревићкојијесатроМађареинатераоихубег. Збогзаслугау



НикопољскојбицисултанјеСтефанупоклониовећидеообластиВукаБранковића,
одДечанадоПриштине.
ТурскавојскајеудариланаБоснујануара1371. годинеистрадалаодјакезимеи
снега. КривицајепаланаСтефаназбогњеговихнаводнихвезасаМађарима.
ПринцСтефанјеудипломатскумисијупослаокнегињуМилицу-матиЕвгенијуи
смиренумонахињуЈефимију. УзпомоћсултанијеОливере, СтефанЛазаревићје
одбрањенодоптужби. Тојепрвопосланствокојесуводилежене, двесмерне
монахињеизузетнихдуховнихспособности. ОдсултанаБајазитаизмолилесу
МоштисветеПеткеипренелеихуСрбију, нарадостЦрквеинарода. Лепзаписо
овомподвигуоставиојеучениГригоријеЦамблак.
СтефанЛазаревићнијеимаомираниусвојојдржави. СтарибунтовнициНикола
ЗоићиНовакБелоцрквићпокушалисудаојачајувластнарачунмладогпринца.
Стефанјесазнао(одТурака) штамуспремалокалнавластела, пајепредухитрио
заверенике. Новакјепогубљен, аНиколазаробљенуградуОстровици.Заједноса
породицомпредатисуманастируначување.Биласутоонаистагосподакојасусе
побунилапротивкнезаЛазара.
ТурскисултанјенаконизмирењабионаклоњенпринцуСтефану. Поштоваогаје
каосинастаријегиљубљеногиподучаваополитичкимвештинама. Наговараогаје
дауклонистаруиствориновувластелукојајезахвалнијаиоданијавладару.
КонстантинФилозофпишедајеБајазитпредосетиодаћепослењеговесмрти
почетиборбеокотурскогпрестола. Стефанујепрепоручиодаискористиметежу
ТурскојииојачаСрбијуусвакомеправцу.
ПредосеЋањатурскогсултанабиласуискренаиоправдана. Татарисуугрозили
отоманскоцарство. Сукобјебионеизбежан. СтефанЛазаревићје, поштујући
вазалнеобавезе, сасрпскомвојскомпомагаотурскомвладару. КодАнгорекрајем
јула1402. године, заметнуласевеликабитка. Бајазитјезбогиздајепоражени
заробљен. Умројеуропству, мартанареднегодине.
ИсточниизворисведочеовитешкомпоступањусрпскевојскеипринцаСтефана.
Узалуднисуипакбилизагони(јуриши) српскихвитезоваичудањиховогјунаштва.
Наконбоја,војскајестигланаБосфор, истимпутемкаоудавнавременагрчки
ратницичувеногКсенофонта.
СрпскувојскујеуЦариградусапоштовањемдочекаоцарЈован. Византијски
суверенјетражиопомоћодЗападазакрсташкиратпротивТурске. Намераваоједа
иСрбијуукључиутуакцију. ПринцаСтефанадариваојетитуломдеспота,
владарскомчашћуизацарске. Деспотујепонудиозаженусвојусвастику, кћерку
митиленскоггосподараФранческаГатилузија. ВеридбајеобављенауМитилени, а
свадбаучињенатригодинекасније.
НовисултанСулејманбиојекиваннадеспотазбогњеговихвезасаВизантијом.
НестрпљивиЂурађБранковић, сестрићСтефанов, успоставиојевезусасултаномс
намеромданашкодиујаку. ТурцисувребаличетекојесусеизЦариградавраћале
уСрбију. КодместаЧрноменапосеченјеједанодредсрпскевојске. Нападомје
командоваотурскивојсковођаСариџе, закогасеверуједајезаробиокнезаЛазара
наКосовупољу.
ДеспотСтефаниВуксусеизМитиленелађамапребацилиуЗету, гдесуих
дочекалисестраЈеленаизетЂурађБалшић. БрижнакнегињаМилица, монахиња
Евгенија, бринулајезасудбинусиноваидржаве.



ЛазаревиЋииБранковићисубилиљутозавађени, затојесукоббионеизбежан. На
КосовупољукодГрачаниценовембра1402. годинеодиграласебиткамеђуближом
родбином. БранковићимасупомагалиТурци, којеједеспот(Стефан) потукаодо
ногу. ЊеговбратВукпретрпеојенеуспехпротивБранковића. Прекоренодбрата
Стефана, ВукјенапустиодеспотовинуипрешаокодТурака.
ВладарСрбијеодлучиоједапроменидржавнуполитику. Одтурскогвазала, којисе
нијештедеоутурскимпоходима,постаојестаменизаговорникхришћанскеакције
противОтоманскогцарства.Затојеутоку1403. признаоврховнувластугарском
краљуЖигмундуЛуксембуршком. ОвајмујезаузвратпоклониоБеоградиМачву.
СвогаверногдеспотаобдариојепоседимауУгарској.
ДеспотСтефанјепрестоницупренеоуБеоград, којијепостепенопрерастаоу
прависрпскиградсаправославнимобележјима.Опасаогајебедемомпопут
средњовековнихградова. ПодигнутајеМитрополијасацрквомУспења
Богородичичног.

КУКАВИЦА,ЛАСТАВИЦАИЗМИЈА
ЈеднопредањеизричитокажедасунаконКосовскогбојатрисестреЛазареве
кукаленепрестанозапогинулимбратом. Богујетокукањедотужилоинебешему
право, теих, заказну, претвориуластавицу,кукавицуизмију. КаддођеЛазарева
субота, овесеогласе, апотом, сјесениопетзамукну. Никоихвишеневидиине
чуједоследећегпролећа, тојестдоЛазаревесуботе.

ВаскоПопа, једаноднајвећихпесника20.века, окнезуЛазаруињеговим
витезовима

ВЕЧЕРАНА
КОСОВОМПОЉУ

Свиседепровиднизастолом
Ивидеједандругомзвездуусрцу

Венцоносацимломиидели
Њиховузлатнупрошлост
Ионијеједу

Сипаимупутуребелихбожура
Њиховурујнубудућност
Ионијепију

Поколенимаподстолом
Мачевиимтихореже

Учанциманастолу
Огледасевечерњенебо
Инанебукрајсутрашњегбоја



Надеснурукувенцоносца
Слећекосизачињепесму

КОСОВОПОЉЕ

Пољекаосвако
Дланипозеленила

Младмесецкоси
Пшеницуселицу
Дваукрштенасунчевазрака
Слажујеукрстине

Коснагласчита
Тајнасловарасутапопољу

Божуристасалидонеба
Служечетирицрнаветра
Сједињеномкраљубојовника

Пољекаониједно
Надњимнебо
Подњимнебо

ВЕНЦОНОСАЦСАКОСОВАПОЉА

Држинадланусвојуодсеченуглаву
Светлозарнусвојузадужбину
Исунчевунамесницу
Усвеопштеммраку.

Стојипресрећаннаоблаку
Босуподеранојкошуљи
Опасанрепомубијеногзмаја.

Упутирупрепуномкрви
Напресеченомврату
Парчадсањеговогмача
претварају
Удробнихлеб

СветамајкоСубото
Подругипутгарађа



Живјеуцрвенојкапиросе
Играузапаљеномколубожура
Певаупесмикосанаовомпољу.

БОЈОВИЦИСА
КОСОВАПОЉА

Овдегдесмо
Загосподарилисмо
плавимпољима
Ирудогорјимабезподножја
Ивенчалисе
Свакисасвојомзвездом
имењакињом.

Овдеуцарствукојесмостекли
Скрштенихрукунагрудима
Настављамобој

Настављамогаунатраг

Јошнисмодецостигли
ИБогзнахоћемолиикадастићи
Допочеткабоја

Одавдечујемо
Негдевисоконаднама
Зеленупесмукоса

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(9)

ВукударанаСтефана

ТежакударацзадеспотаСтефанабилајесмртњеговемајкеМилице.Кнегиња
Милица, монахињаЕвгенија, увеликојсхимиЈефросинија, упокојиласе11.
новембра1405. године. СахрањенајеузадужбиниЉубостиња.Заживота
благороднаматисмиривалајесиновеСтефанаиВука, амлађегодвраћалаодзлих
намера. ИпослеупокојењаостаојеприсутануСрбијиблаготворниауторитетсвете
матиЕвгеније.
ВукЛазаревићјепркосиоСтефану. Тражиојеодњегадамууступиполовину
државе. СултанСулејманмујепослаотурскеодредеподвођствомЕвренос-бега,
победниканадМрњавчевићима.
Уповељииз1406. годинедеспотСтефансезахваљујеБогуштогапреведеиз
покорностинаслободуисанижегпрестоланавиши. Онје, последобијањаМачве,
БеоградаиобластијужноодКопаоникаучврстиоположајСрбије. Највећипроблем



постабилностдржавепредстављаомујесуревњивибратВук. УзпомоћТурака
кренуојенаСрбију. Деспотнијебиоспремандаспречиупад. Склопиојемир1409.
годинеБратуВукупредаојејужнуполовинудржавесаКрушевцем. Следеће
годинестрадалисуВукЛазаревићиЛазарБранковић. Уборбамаокотурског
престолаподржавалисусултанаСулејманапротивбратаМусе. ПоражениМуса
нијемировао. БлизуФилипопољајула1410. годинезаробиојеВукаЛазаревићаи
ЛазараБранковићаиубрзоихпогубио.
Мусапостадетурскисултанизаборавинадеспотовадоброчинства. Приклонисе
ЂурађуБранковићу, љутомпротивникуСтефанаЛазаревића. Али, Ђурађсенамах
преобрати. Одосионогиосветољубивогплемићапостадеврлипоштовалацсвога
ујака, деспотаСтефана. Схватиоједанеслогаводиопштемрасулу. СултанМусаје
покушаодауклониЂурађа, алијеБранковићосујетиоњеговенамере.
ПОЧЕТКОМзиме1412. године, ТурциизненадапровалишеуДеспотовину.
ОпљачкашеВрањеиоколинуиударишенаНовоБрдо. Нападјеодбијен
захваљујућиијуначкомподвигудубровачкихтрговаца, којисуградбраниликаода
јењихов.
ПомирењеизмеђуСтефанаиЂурађадонелоједеспотовинитоликожељено
спокојство, последесетгодинасмутњеиграђанскограта. Коначно, Србијасемогла
посветитиистинскојобнови.
ПредосетиојесултанМусадајеСрбијаојачалаидакрећепутемсвеукупног
препорода. Затојепочетком1413. годиненапаоСтефановудеспотовину, сажељом
дајеонеспособинадужевреме.ЗаузеојеградовеБолван, Мтовац, Копријани
Сталаћ. ДеспотуприскочишеупомоћвојводаСандаљ, мачванскибанИван
МоровићисултановпротивникМухамед. ПодВитошем,нарециИскру, кодсела
Чаморлуулето1413. султанМусаизгубибиткуиглаву.
НовитурскисултанМухамедсеодужиосвојимсавезницима. СтефанЛазаревић
добиЗнепоље, градКопријанидругеобласти. Заједничкимнапоромдеспотаи
ЂурађазапочеосмогодишњипрепородСрбије. Привреднаикултурнаобноваузела
јемаха. ГрадесеновиманастириВелуће, Тресије, Благовештењеи, посебно, лепи
Каленић, задужбинаСтефанаЛазаревића. Манастирјепостаоседиштетакозване
Ресавскешколе, којајеунапредилацрквенукњигу. Написанајеипрвасловенска
граматика, сложенаалиинспиративназасписатељскуделатност. Просвећени
деспотСтефанпоседоваојенесумњивкњижевнидар. Његово"Словољубве"је
препознатљиводелосрпскесредњовековнекњижевности.
Стефанасупоштовалиугарскикраљитурскисултан. Преманекимизворима,
деспотјезаједносаЖугмундомучествоваонаважномсаборууКонстанци, 1414.
године.

СРПСКАдржаваЗетабилајеунезавидномположају. СтешњенМлечанимаи
Турцима, БалшаИИИјезатражиопомоћодујака, деспотаСтефана. Тешко
болестан, умројенасрпскомдворуаприла1421. године. Зетскуземљујезавештао
свомеујакуСтефану. Пообиму, деспотовинајебилазатрећинувећаоддржаве
кнезаЛазара. СаоблашћуБранковићавећанегонемањићкаСрбијауцеломЏИИИ
веку.
МлечанисунаставилидаприсвајајузетскеградовепајеСтефанотишаоуЗетугде
гајенародсарадошћудочекао.ПоштоМлечаненијеуспеодаубедидаодустануод



отимачинеПриморја, одлучидапроблемрешиоружјем.Заједносасестрићем
ЂурађомБранковићемивојводомСандаљемспремисезарат. Млечанисе
уплашишепроверенекоалицијеисклопишемиравгуста1423. године. Скадар
припадеРепублици, адеспотуосташеградовиДриваст, БариБудва. Заостале
градовенаЗетскомприморјусуплаћалиСтефанупохиљадудукатагодишње. Три
годинекаснијемировниуговорједопуњен, јерсуПаштровићиижупаГрбаљ
призналивластМлетачкеРепублике.
СазнавшидасекраљЖигмундидеспотСтефанпотајнодоговарају, султанМурат
октобра1425. годинепровалиуСрбијуиопљачкаобластокоКрушевца. Убрзо
напуштадеспотовинуплашећисесукобасаСтефаномЛазаревићем. Користећи
турскиупад, босанскикраљТврткоДругиуграбиСребреницу. Српскавојскапређе
Дринуипротеракраља, којисесклониуградБобовац.Мирјесклопљен, алисене
знаподкојимусловима.
СтефанЛазаревићнијеимаопорода, пајезанаследникаодабраосестрићаЂурађа
Бранковића. СаборуСребреницијепотврдиодеспотовизбор. НасастанкууТати,
маја1426. године, угарскикраљЖигмундјеприхватиоизборЂурађаБранковића
занаследникасрпскогпрестоластимдамусепослеустоличења, вратеБеоград,
МачваиГолубац.
УЛЕТО1427. године, 19. јула, уловунаГлавицикодКрагујевцаупокојиосеу
ХристудеспотСтефанЛазаревић.Нагробномкаменукојисечувакодцрквеу
Стојникууклесанесуречи: "БлагочестивигосподиндеспотСтефан, добри
господин, предобри, имили, ислаткигосподиндеспот! О, тугаономекогавидена
овомеместумртва!"
ДеспотовусмртоплакивалајецелаСрбија, светогорскикалуђерии"свакигради
крајувесељени". ПремаКонстантинуФилозофу, СтефанЛазаревићјесахрањену
Манасији. Тосупотврдили1597. годинекалуђериДамјаниПавле. Деспотовкулт
јебиопознатнародујошуЏВИвеку, алисамаканонизацијаСтефанаВисоког
обнародованајеодлукомСветогархијерејскогсабораСПЦу20. веку. Патријарх
српскиДимитријејепредложиоСветомархијерејскомсаборудасеканонизује
деспотСтефанЛазаревић. Формиранајекомисијакојајетребалодапроучи
патријарховпредлог.Такојеовајсрпскипатријарх1927. године, напетстоту
годишњицуупокојењаСтефанаЛазаревића, канонизоваогаиодтадасеславикао
светац.
Његовкултсешириомеђуосталимправославнимнародимаидржавама. ЈошуЏВ
векуЖитијеВисокогСтефанасрећемоурускимбогослужнимкњигама.
Деспотјебионеуморниградитељманастира. ПоредМанасије, ктиторјеКопорина,
Велућа, Раденице, Тресијаитрибеоградскецркве.
ФрескесаликомСтефанаЛазаревићаналазесеуКаленићу, Љубостињи,Руденици,
Копорину, ДобрунуиОраховици.
Српскацрквагапрославља19. јулапоцрквеном, односно1. августаподржавном
календару.

ГРАЧАНИЦА

Грачанице, кадбарнебибилаодкамена,
кадбисемоглананебесавазнети,



коБогородицеМилешевеиСопоћана,
дадругарукакрајтебетравунеплеви,
дативраненеходајупопаперти.

Илитвојазвонадабарнетуку
каосрцапредака, Грачанице,
дабарСветитељиствогиконостаса
немајунашихнеимараруку,
нианђелиСимонидинолице.

Дабарниситоликодубоко
укопанаутуземљуинассаме,
дасенисмопривиклиутебеклети,
Грачанице, кадбарнебибилаодкамена,
кадбисемоглаувисинеузнети.

Грачанице, дасинамбарјабука,
датеможемоставитиунедра
изагрејатистуденуодстарости,
данамбарпољимаокотебенису
предакадивнихрасејанекости.

ДатебарможемоподићинаТару,
укаленићкупортутепренети,
заборавитиликовепотвомолтару.
Грачанице, кадбарнебибилаодкамена,
кадбисемоглананебесавазнети.

ДесанкаМаксимовић

ВИДОВДАНСКАМИСАО

ИЗГУБЉЕНАотаџбинајошјеувекотаџбина, прегаженоцарствојош
јеувекцарство. Иакојеотаџбинаизгубљена,онајошувекживиудеци
њезиној; иакојецарствопрегажено, онојошувекживиудуши
народној. Идоклегодусрцугоривераусебе, верауобновуснаге, у
потоњеустајање, сведотлеотаџбинапостоји, сведотлецарство
нијепогинуло. Идоклегоднародрадидагапоновоподигне, доклегодсе
неодриче, ононећепропасти.

Иједногаданапехарболаћесепрелити; боловићеизземљепроврети;
нанебућесеразличнеприликевидети; изаиграћетисућебојних
копаља, иуздахнућеуслаткомзагрљају,тисућевернихљуба; и
устргнутебићетисућезеленихјабука,ипробеседићетијотисуће
опустелихкриоца.Сванућеданопштегпокајања. Али, наћићесејаче



војскеијачиалаји. Ипробуђенапесмомпобедничкедеце, пропојаће
тугаКосовскогсувогбора.

МилошЂурић, највећисрпскихелениста

БОГАТАШ ПОДКНЕЖЕВОМКЛЕТВОМ

ПРЕМАпредању,извеснибогаташВелимиризМионице, уоколиниВаљева, није
хтеодачујекнезаЛазара, пагајезатосустиглакнежеваклетва.

ЈедансинВелимировсеудавиоуреци.

Другисинјепаоскоњаинаместупогинуо.

ТрећегсинајеВелимирзатвориоукулу, самодабимуостаоуживоту. Овајсинје
самопојелумогаознатикојеједобагодине. Такомуујесендонесугрозддаби
познаокојеједоба. Изгроздајеизмилелагуја, ујелагаионјеумро.

Такосекнежевопроклетствонијемоглоизбећи.

КНЕЗЛАЗАРИКОСОВСКИЗАВЕТ(10)

Петпринцезаначетиристране

ВУКЛазаревићродиосенајвероватније1379. године, каодругисинкнезаЛазараи
кнегињеМилице. ДесетакгодинакаснијесамајкомибратомСтефаном
преживљавасудбинупосткосовскекрвавеСрбије. ОжениосекћеркомНиколе
Зоића, господараОстровице, противникапородицеЛазаревић. Пратиојебрата
СтефанаубицикодАнгоре1402. године, противнепобедивогтатарскогкана
Тамерлана. ПослебиткесаБранковићима, кодГрачаниценовембра1402. године,
напуштаСрбију. ПрекоренодбратаСтефаназбогнеактивностиубоју, одлазина
поклоњењесултануСулејману. УзсултановуподршкунападаСрбију1409. године.
БраћасезатиммиреидеспотСтефанпоклањаВукуполовинудржаве.

СледећегодинеВуксеумешаоуборбеокотурскогпрестола. НаВидовдан1410.
годинеприпомажепобедусултанаСулејмананадбратомМусом. Јула1410. године,
кодФилипоља, МусајезаробиоВукаипотомгапогубио.

ДобривојеЛазаревићјетрећисинкнезаЛазараикнегињеМилице. Родиосе
највероватније1381. године. Упокојиосеубрзопорођењу, недоживевшитрагичне
догађаје.

ПринцезаМарајепрворођенакћеркакнезаЛазараикнегињеМилице. Удаласеза
велможуВукаБранковића, синацарскогсевастократораБранкаМладеновића.Са
господаромКосоваВукомБранковићемизродилајетрисинаЂурађа, Гргураи
Лазара. Мариномудајоморођенесунемањићкеилазаревићкесветороднелозеса



племићкомпородицомБранковића, којајетиместеклаправонасрпскипресто. Вук
Бранковићсеупокојиопочеткомоктобра1389. године, посвојприлициуСветој
гори. ЊеговаудовицајеизгубилавећидеопространетериторијеКосова. Задржала
јесамосевернидео, одТрепчеиМитровицедоВучитрна.

ПринцезаДраганаједругакћеркакнезаЛазараикнегињеМилице. Између1386-
1388. годинеудаласезаЈованаАлександра, синабугарскогцараШишмана.Ујулу
1393. годинеТурцисуосвојилиТрново. Срушенојејужнобугарскоцарство.
ПринцезаДраганајесаосталомцарскомпородицомпалауропство.Уз
посредовањесестреОливере, турскисултанБајазитихослобађаипоклањаим
областокоЦрногмора. ПослеангорскебиткеновивладарСулејманјеЈовану
АлександруипринцезиДраганипоклонионауправуСмирнуипревеоиху
исламскуверу.
ПринцезаТеодорајетрећакћикнезаЛазараикнегињеМилице. Владарскидвору
Крушевцунапустилајеизмеђу1386-1388. годинеудајомзамачванскогбанаи
угарскогпалатинаНиколуГорјанскогМлађег.Живелајебезпорода, краткои
несрећно.

ПринцезаЈеленајечетвртакћеркакнезаЛазараикнегињеМилице. Око1386.
годинеудаласезазетскогиприморскоггосподараЂурађаСтрацимировића
Балшића. Послесмртимужа, априла1403, заједносасиномБалшомИИИуправља
државом. ГоспођаЛенакакосујезвали,поседовалајеизузетнудуховну
обдареностиполитичкучврстину. Помногочемубилајесличнасвомебрату
деспотуСтефану. СинуБалшијеучврстиламисаодајеЗетанераскидивидео
српскогцарства, дасеможеослонитијединонаујакаСтефанаЛазаревића.
Децембра1411, удаласезаСандаљаХранића, господараБосне. Послењеговог
упокојења1435. годиневраћасеуЗетуиобнављацрквекојесустрадалеу
оружанимсукобима.

НаострвцетуГорици,наСкадарскомјезеру, уздижезапуштенуцрквусветог
Ђорђа. Поредњегради1440. годинецрквусветеБогородице. Никанор
јерусалимски, духовникЈеленеБалшићсастављачувени“Горичкизборник”, укоји
уносиЈеленинаписмаи“Повестојерусалимскимцрквама”. Предкрајживота
посвећујеседуховномживоту, поугледунаматиЈефимију. Упокојиласекрајем
1144. илипочетком1443. године.

ПринцезаОливерајенајмлађакћикнезаЛазараикнегињеМилице. Улето1390.
годинесрпскавладаркакнегињаМилицаушлајесиломисторијскихприлика, у
вазалниодноспремаТурској. РадиопстанкацрквеинародапредалајеОливеру
Бајазитуухарем. ПозавршеткуАнгорскебитке,синмоћногтатарскогкана
опљачкаојетурскипрестониградБрусизаробиоОливеру. Великоммудрошћу,
СтефанЛазаревићослободиојесвојусеструивратиојеуСрбију.
Госпођа- Деспина, какосузвалиОливеру, одлазизатимуЗету1423. године, а
мождаираније,кодсвојесестреЈеленеБалшић. ПосећујеДубровникиградовеу
Зети, утврђујућиправославнуверу.
ДрагињаилиДрагана, старијасестракнезаЛазараудаласезачелникаМусу, којије



господариоГорњимИбромиЗвечаном. Родилаједвасина, знаменитубраћу
Мусиће, служитељеиподвижникевеликогкнезаЛазара. Послесмртисвогамужа
приклониласемонашкомживотуиманастирскомтиховању. Примилајемонашко
имеТеодосија.
МлађаЛазаревасестрабилајеудатазавојводухвостанскогАлтомана. Родилаје
синаИваниша.ОнјеуепскимнароднимпесмамаопеванкаоКосанчићИван,
побратимкосовскогјунакаМилошаОбилића. Иванишјепослеупокојењасахрањен
уманастируВисокиДечани.

ЊЕГОШКАОТРАГИЧНИЈУНАК
(...) МОЖДАниконијепоказаодабољесхватаЊегошевенамереиморално
пореклосвихњеговихнастојањакаоАлипашаСточевић, умниинесрећнивезирна
Херцеговини, кадјерекаоовладициовупростуидубокуистину: “АБогамимога
идина, тојеонајправисрпскибанодКосова. (...)
“Горскивијенац”, каои“ШћепанМали” искључивосуипостављениуслужбу
косовскемисли. Паисама“Лучамикрокозма”, иакосваодметафизичких
преокупација, нијебезвезесањомепрекоподсвеснихалузијаианалогија. Са
својомборбом, иторатничкомборбом, измеђузлаинеправди,санеугасломмисли
оранијемсветломцарствуинајпослесанадомиверомуизбављење, долазинам
понекад, докјечитамо, каопрототипкосовскесудбинеЊегошеве. УистиниЊегош
изатрагедијуАдамовуизаполомсрпскогнароданаКосовуупотребљаваједну
истуреч“паденијецарства”.
УЊегошевомкњижевномделу, фаталнизнаккосовскесудбинесвудајеприсутан,
иондакадпесникнеговориоњему, јерњимејеусловљеноцелопоетскодело
Његошево. УЊегошевојпоезијисвејехијератичкикрутоиправо, упрошћенои
сажетодонејасности, везаногрчевитоуједанузао; свеугашено, бездругогсјаја
осимунутрашњег. Јеровдејепрекосвегапрешаодахкосовскемисликојијебез
милосрђасажегаосвеоноштоне“служичести, ниимену”, аокамениосвеоношто
имслужидабивечитостајалотакоислужилоим.
Тојепоезијависинскогваздухаивеликих,слободнихперспектива, саонолико
украсасамоколикојемоглодабудедонесеноуједанзбег. Свештонијемогло

статиубаркуспасапослекосовскогпотопа, свејео ачено.Отудутомделу
недостајучитавикомплексиосећања. Алиотудјеисвеоноштојеуњему
развијенодоједногинтензитетаираспаљенодоједногжаракаквихјемалоу
светскојкњижевности. КаоуметникЊегошјенајвећиутимхијератичкимсценама
иинвокацијама, кадјенајближиколективномудесу...
ИвоАндрић

КОСОВО, ГРДНОСУДИЛИШТЕ

БогседрагинаСрберазљути
зањиховасмртнасагрешења.
Нашицаризаконпогазише,
почешесекрвничкигонити,
једандругомвадиточиживе;
забацишевладуидржаву,



заправилолудостизабраше.
Невјернеимслугепостадоше
ицарскомсекрвљуокупаше.
Великаши,проклетеимдуше,
накоматераздробишецарство,
српскесилегрдносатријеше;
великаши, трагимсеутро,
распресјемепосијашегрко
тесњимплемесрпскоотроваше;
великаши, грднекукавице,
постадошеродаиздајице.
Опроклетакосовскавечеро,
кудтасрећадагрднеглаваре
свепотроваитрагимутрије;
самдаМилошостанасриједи
сањеговаобапобратима.

ПадеМилош, чудовитезовах,
жетвомнатронбичасвијетскога.
Грдолеживеликивојвода
подкључевмакрвиблагородне,
камалопредштогордоиђаше,
страшноммишљупрсахнадутијех,
кроздивјачнетмушеазијатске,
гутајућихватренимочима;
камалопредштогордоиђаше
ксветомгробубесмртногживота,
презирућиљудскоништавило
иплетењебезумнескупштине.

БогседрагинаСрберазљути:
седмоглаваизидеаждаја
исатријесрпскосвеколико,
клеветникегрднеиклевету.
Наразвалецарствајуначкога
засјасветаМилошеваправда,
окрунисеслававјековјечно
Милошеваобапобратима
илијепекитеЈуговићах.

Српскојкаписвудимепогибе,
постадошелафиратарима,
истурчисеплахиилакоми-
млијекоихсрпскоразгубало!
Штоутечеисподсабљетурске,
штонавјеруправунепохули,



штосенехћеуланцевезати,
тосезбјежеуовепланине
дагинемоикрвпроливамо,
дајуначкиаманетчувамо,
дивноимеисветуслободу.

Опроклетаземљо, пропаласе!
Иметијесрашноиопако.
Илиимаммладогавитеза,
уграбишгаупрвојмладости
илиимахчојказачовјество,
свакогамиузеприђерока;
илиимахкитногавијенца
којикруничелоневјестама,
пожњешмигауцвјетумладости.
Укрвсисеменипретворила!
Истинаје,овониједруго
догомилекостиимраморах
накојимамладеж самовољна
показујеторжествоужаса.
О,Косовогрдносудилиште
насредтебеСодомзапушио.

ВеселисепрахуНемањића
НемањићаиГребљановића,
јерћевашекрунезасијати
какојаркосунценаистоку,
знаменасевашаразвијати
кадвеликевашеразвалине
потећићекрваверијеке
однечистекрвиагарјанске,
опратСрбљуљагусаобраза.
Отвортесевитешкегробнице,
амаславо, самоприбјежиште
поКосовусрпскијехјунака,
евозоренавашебрегове,
данамопштуобасјасветињу
иаманетнашенародности.
Садпропојте,ВисокиДечани
илијепалавроСтуденице,
светиспоменизвјечнечитуле
заслободупадшимјунацима.
Здружитесе, громиипотреси,
Земљисрпскојдруголицедајте.
Е, нечистомногомокаљата.
ПетарПетровићЊегош



ВИДОВДАН- ВЕРАСЕНЕГУБИИКАДАСЕ
СТРАДА

Средином14. веканатлуЕвропесепојавилаједнанова
сила, којаће, касније, вековимаодлучиватиосудбини
балканскихнарода. Утовремереткокојемогаода
помислидаћесеОсманлијезауставититекподзидинама
Беча.

ЈединисуСрбипредвиделисудбинскуопасностод
набујалетурскематице. Иакоионислаби, кренулисуванграницасвојихземаљада
одлучномбиткомпредупреденепрестаненалетеОсманлијаиједномзасвагдаих
вратеуАнадолију. Ипак, подокриљемноћи, између25. и26.септембра1371.
године[постаромкалендару], Турцисуизвелипрепаднанеопрезнусрпскувојску
ипотуклиједоногу.
СтраховитипоразнаМарициимаоједалекосежнепоследице. Означиојепочетак
пропастиСрпскогЦарства.ПогибијомкраљаВукашинаидеспотаУгљеше
Мрњавчевића, неспособницарУрошизгубиојеослонацсвојевласти. Државује
захватилобезвлашће, земљајеопустела, завладалајеглад, страхипаника.

Недугопослебитке, децембраистегодине, умројеицар
Урош.ЊеговомсмрћуугасиласединастијаНемањића.
БиојетокрајСрпскогЦарства.

Државусураздробилиобласнигосподари: Краљевић
Марко, браћаЈованиКонстантинДејановићи[Драгаши],
ЂурађБалшић,ВукБранковић, НиколаАлтомановић,
ЛазарХребељановићидруги. Јошувекзваничногкраља,

МаркаМрњавчевића, ниједансрпскивеликашнијехтеодапризназаврховног
господара. Уосталом, каопрвинаудару, онјезаједносбраћомуДрагашима, био
приморандапослеМаричкебиткепостанетурскивазал.

Средиштесрпскедржавесепомерилонасевер, уобласткнезаЛазара
Хребељановића. Мудримидалековидимдржавничкимпотезима, кнезЛазарсе
брзоиздигаоизнаддругихвеликашаинаметнуокаонаследникНемањића.Велики
угледјестекаокадајепомириосрпскуицариградскуцркву, чимејесрпском
верскомпоглаваруконачнопризнататитулапатријарха.

ПослепобеденадНиколомАлтомановићем[1371], учемумујепомогаобосански
краљТвртко, кнезЛазарјепрошириосвојунепосреднувластнаРудники
Златибор. Касније, 1379. године, припојиојеиобластКучеваиБраничевакојесу
припадалеРадичуБранковићу. Усвомнајвећемобиму, областкнезаЛазарасе
простиралаодизвориштаЈужнеМораведоДунава, СавеиДрине. Господариоје
целимПоморављем, сградовимаНишем, Крушевцем[престоница], Ужицеми



рударскимсредиштимаНовимБрдомиРудником.
ПоредЛазара, највећисрпскивеликашисубили
његовизетовиВукБранковић,господарКосоваи
СкопљаиЂурађБалшићуЗети. Обојицасуковали
новацсасвојимликовима, штојеговорилоо
њиховојпотпуносамосталнојвласти. КнезЛазар
нијеимаонидовољномоћи, нидовољновременада
ихпотчини,инатајначин, мождаујединисрпску

државу. СвењеговедржавотворненапорезауставилисуТурци.

НаЛазаревуобластпрвипутсунапали1381. године, десетгодинапослеМаричке
битке. ТадасуихнаДубравницикодПараћинапотукливластелиниЦрепи
Витомир.КаснијесуТурцизаузелиНиш[1386], алиихјеЛазарсачекаоисузбио

кодПлочника. ШирењеОсманскедржавеисве
чешћитурскиупадиупозорилисукнезаЛазарадасе
неминовноприближававремеодлучнебитке.

Обавештениупролеће1389. годинеодмлетачкихи
другихтрговацадаТурциуБугарској, премаСрбији,
гомилајувеликеснаге, штосемоглооценитида
ускоропредстојивеликитурскинападнаСрбију,
кнезЛазарјезазвонионаузбунуипослаосвојељуде
свимсрпскимвелможамаивојнимкомандантимада
покренусвојувојскупремаКрушевцу.

СрпскавојскасеокупљалауКрушевцу. Кадајеобавештендајетурскавојска
кренулаизБугарскепремаСрбији, својувојскуизКрушевцапокренуојеикнез
Лазар. ОнјенајпрекренуодужЈужнеМоравеусусретнепријатељу, азатимпрема
добијенимобавештењимауправцукретањатурскевојскекрозМакедонију,
скренуопремаКосовугдесеочекиваотурскидолазак. КодЛабаиСитницегдесе
улогорилавојскакојујекнезЛазардовеосасобом, прикључиламусеивојска
ВукаБранковићаикраљаТврткаПрвог, којујепредводиовојводаВлаткоВуковић.
Сабосанскомвојскомјестигаоиједанодредхрватских'крсташа' којејепредводио
ИванПалижни[ИванХорват].

Лазарјемогаоиматиоко15.000 до17.000 активнихвојника.
ТурскицарМуратПрвијепровеозимууПловдиву[Бугарска], гдејенаставиоса
припремамазанападнаСрбију. ОбавештендајекнезЛазарпостигаоспоразумса
ВукомБранковићемибосанскимкраљемТврткомозаједничкојборбипротив
њега,онјенастојаодајошповећасвојувојску, даначеловојскераспорединајбоље
командантеиодаберенајповољнијиправацкретањазаСрбију.

Распоредившинижекоманданте,онјенакрајуодлучиодарумелијско-европским
трупамакомандујењеговстаријисинБајазит, атрупамаизМалеАзијемлађисин
Јакуб. Заглавногстратегаиврховногкомандантајеодредиодаровитогилукавог



Али-пашу.

Турскикоманданти, уставившивојскунаваловитимпределимаизмеђуПриштинеи
данашњегГазиместана, окупилисусеокоМуратадаседоговорекакодаљеда
поступе. Муратјеосматрајућисрпскувојскуиоценившидајењеговадалековећа,
биозатодасеодмахизвршинападнаСрбе. Командантисугаодовогаодвраћали,
говорећидаимјевојскавеомауморнаодпутапоспарномдануиданападтреба
одложитизасутрадан, поштосевојскаодморииутврди.

Српскавојска, бројномањаодТурске, ранијејепристигла, билајеодморнијаод
турскеиспремназаборбу, пајебилодвоумљењадалидасеодмахкрененаТурке
поњиховомпристизању. Пооценамавојнихстручњакасрпскавојскајеималавише
шансизапобедудајеодмах, одморнија, кренуланаТурке, асадругестранеТурци
небиималивременадаимнаглавномправцуудара, каоштосутоучинилиутоку
ноћипредбитку, ископајујамеиуњихуградезашиљенокоље[палисаде] на
којимајеуглавномсломљенаударнамоћсрпскеоклопнекоњице.

Косовскабиткатрајалајепосвимизгледимасамонеколикочасова, аглавнаборба
севодилаокоМазгитаиГазиместана. Нијесигурно
даМуратовотулбенаКосовупоказујеместоњегове
погибије, алијевероватнодајенапросторуокоњега,
каоцентрабитке, биларазвијенаглавнинаснагаи
једнеидругевојске.

Народнопредањеосудилојетешкоинеоправдано
ВукаБранковића, каодајеониздаонаКосову. Онје,
знасе, ипреипослеКосовабиопротивникТуракаи
препоручиваовезесаМађарима, анаКосовусе

храброборио. Њемујестављенонатерет, послесукобањеговихсиноваса
ЛазаревимсиномСтефаномЛазаревићем, инијемубилоопроштеноштоионније
нашаосмртнаКосову, узтоликедругевитезовечеститогакнеза.

ЖРТВАОБИЛИЋА

Пуцњимаизтопова, чијакаменађуладнисумогла
нидадомашедонепријатеља, отпочеојебојна
Косову. ПрематурскомисторичаруНешрији, први
суунападкренулисрпскистрелциизодредаВука
Бранковића.Његовавојскајеуспелададубоко
продреутурсколевокрилокојимјекомандовао
млађиМуратовсинЈакубсавојскомизМалеАзије.

Овајсмелисрпскипродорпоколебаојетурску
војску, каоипознатипотезкнежевогвитезаМилошаОбилића, којијенекакоуспео
дасепробијекрозтурскередовеиубијетурскогцараМурата,којомприликомјеи
сампогинуо, умалонисурешилибиткуукористСрбабезобзиранатурску



надмоћност.

Утурскојвојсцинасталајепометња.ТакосеможесхватитидасуСрбисхватилида
супобедили.

ВојводаВлаткопослаојехитногласникесбојногпољакраљуТврткуијављаоо
побединадТурцима.ТакавгласизБоснеотишаојеиуФиренцуиуВенецију.

Међутим, стварностјебиладругачија. Бајазитјеуспеодазаведеред, наредиоједа
сеубијебратмуЈакубИондасуТурцисвомжестиномнавалилинаСрбе. Турцису
заробиликнезаЛазараипоБајазитовомнаређењуодсеченамујеглава.

КнезЛазарсахрањенјепрвоуПриштини, паједве
годинекаснијењеговосветотелопренетоуРаваницу
кодЋуприје. ДоцнијејеоднетонаФрушкугоруу
манастирВрдник, паје1941. годинедонетоу
Београд. СадајепоновоуРаваницикодЋуприје.

ОвајпоразСрбисупредањемпреносилииопевалиу
народнојпесми. КнезЛазарјеостаонезаборавни
ЧеститиКнез, мученик, којисеутешкомчасупред
непријатељскомсиломнијеколебаоинијепомишљао
напогађањасанепријатељем. Онсеопределиоза

небескоцарствоипримеромпоказаодаонајкохоћедаживимораидаумре
великомсмрћу.

ПоразнаКосовусеславиињимесепотомсвоподсећадајепоразбиочастан, даје
биткаизгубљена, алидаоружјенијеположено.

Чудоупреденихшљива

Чудоупреденихшљивајеприсутноистварноу
црквиСветогЛазара–Лазарицинедалекоод
ПроломБање. Легендаоњиховомнастанку
повезујеихсаКосовскимбојемиЛазаревом
војском.

Наиме,кадајеЛазаркренуопутКосова, одове
цркве,поштојеовдеодмориовојску, шљивесу
почеледасеуврћуиокрећузаЛазаревомвојском
оджалости.
Иприродајезналадаћесвиизгинутиуљутомбоју.
СамБогјешљивепокренуонаувртање, дакроз
вековеподсећајународкакосеверанегуби, ни



ондакадасеживотдаје, каоштојеучиниославниЛазарсасвојомвојском.
Интересантнојепоменутидасешљивезасађенеокоцрквеупредајуокосвојеосе, а
самопедесетакметарадаљезасађенешљиверастунормално, безупредања. Огледа
ради, унеколикопокушаја,вршенојепресађивањешљива- младешљивекојесу
раслепоредцрквепресађиванесунаудаљеностодпедесетакметара, алибез
успеха, тусусеодмахраспредалеирасленормално.
СамодвегодинепослебиткенаКосовукадајенекакоиздејствованадозволаза
преностелаСв. ЦараЛазарасаКосовауРаваницу, царицаМилицајесаобасвоја
синадочекаласветотелонаПреполцу, аондајеоналичнозахтеваладагаунесуу
овуцрквубрвнару, гдејеуочисамебиткепричестиодеосвојевојске, тујеи
одлучиладасезамонаши.


