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Ап стракт: У увод ном де лу ра да аутор се освр ће на зна чај и функ ци ју 
ми та у жи во ту и ми шље њу са вре ме ног чо ве ка, као и на по ло жај и зна чај ко-
сов ског ми та у све тлу кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ср ба. У на став ку 
ра да из пе снич ког кор пу са Ђу ре Јак ши ћа из дво је не су и ана ли тич ки об ра ђе не 
оне пе сме у ко ји ма је на им пли ци тан, од но сно екс пли ци тан на чин ела бо ри ран 
ко сов ски мит, од но сно, у ко ји ма се ја вља ју мо ти ви ве за ни за Бој на Ко со ву. 
По себ на па жња у ра ду се по кла ња ана ли зи не за о би ла зног пе снич ког сим бо ла 
Ђу ре Јак ши ћа, ор ла, као и мо ти ва но ћи, име на, или тра ди ци о нал них об ред них 
по сту па ка се че ња ко се за по кој ни ком у кон тек сту Јак ши ће ве по е зи је. 

Кључ не ре чи: Ђу ра Јак шић, мит, ко сов ски мит, сим бол ор ла, мо тив 
но ћи, мо тив име на, мо тив сечењa ко се за по кој ни ком.

„Ми то ло ги ја је би ла за европ ског умет ни ка и пе сни ка,
као ал ге бра, нот ни и ме трич ки си стем и цр кве но сло вен ски
је зик, по ку шај уни вер зал ног из ра жа ва ња.“

Мар га рит Јур се нар

Про ми шља ња о ми ту, и о ко сов ском ми ту

Од вре ме на ка да је чу ве ни до га ђај ко ји се 28. ју на 1389. го ди не од-
и грао на по љу Ко со ву по чео да до би ја обе леж ја ми та па до на ших да-
на, рет ки су би ли пе ри о ди то ком ко јих је у срп ском на ро ду је ња ва ло  
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Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.
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ин те ре со ва ње за ње га. Ње го ва те мат ска и мо тив ска за сту пље ност у 
де ли ма умет ни ка, по ли тич ка (зло)упо тре ба у кри зним вре ме ни ма, 
ко ло кви јал на упо тре ба у ча со ви ма на гла ше ног ро до љу бља и бу ђе ња 
на ци о нал не све сти, на чи ни ла га је, са јед не стра не, пре по зна тљи вим 
сим бо лом срп ског на ци о нал ног би ћа, док му је са дру ге до не ла ко ли-
ко ште те, то ли ко и ко ри сти. Као ма ло ко ји дру ги мит, ко сов ски мит 
са мим сво јим по ми ња њем до би ја у све сти љу ди по зи тив ну, од но сно 
не га тив ну ко но та ци ју, или, дру га чи је го во ре ћи, има по зи ти ван или не-
га ти ван пред знак. Раз лог то ме је ње го ва трај ност, не пре кид на ак ту е-
ли за ци ја и про бле ма ти за ци ја по ме ну тог ми та, као и жи во при су ство у 
све сти на ро да ко ји ве ко ви ма ис па шта и, све до ци смо, про гре сив но не-
ста је. С јед не стра не, сма тра се, то се де ша ва због по гле да на свет оли-
че ног у иде ји-во ди љи ко сов ског ми та, по ко јој цар ство не бе ско тре ба 
прет по ста ви ти цар ству зе маљ ском, док је с дру ге стра не увре же но ве-
ро ва ње да је упра во мар ти риј ски усуд срп ског на ро да био плод но тло 
за на ста нак ово га ми та и ова кво га по гле да на свет. 

Ипак, да нас ни је угро жен са мо ко сов ски мит. Опа сност по ње га 
кри је се у обе ле же но сти по ме ну тог ми та, у крај њој ан ти па ти ји и од ри-
ца њу од ње га, на спрам ко јих сто ји ба на ли за ци ја ко сов ског ми та и екс-
тре ми стич ко фа во ри зо ва ње ње го во. На ше до ба ни је на кло ње но ми то-
ви ма; наш ум је одав но пре стао да по и ма ствар ност на мит ски на чин. 
Ка рен Армстронг, исто ри чар ка ре ли ги је, под се ћа нас на чи ње ни цу да 
је на уч ни при ступ исто риј ским де ша ва њи ма за чет у осам на е стом ве-
ку. До та да њи љу ди прет по ста вља ли су исто риј ској ве ро до стој но сти и 
чи ње нич ним ар те фак ти ма зна че ње ми та, по ру ку ње го ву ко ја је веч на и 
уни вер зал на, па би фа бу ла и уче сни ци у ми ту би ли део ши ре але го риј-
ске сли ке, ма три це, ко ја би би ла при ме њи ва у свим вре ме ни ма и кул-
ту ра ма. Ми то ло ги ја је, уоп ште узев, „[...] вр ста умет но сти ко ја ука зу је 
на оно што је из ван исто ри је, што је у људ ском ис ку ству без вре ме но, а 
ти ме нам по ма же да ис ко ра чи мо из ха о тич ног то ка слу чај них до га ђа ја 
и да на зре мо сâмо ср це ствар но сти“1. Упра во свој ство без вре ме но сти 
и не пре кид ног тра ја ња (јер, мит је сли ка до га ђа ја ко ји се јед ном де сио, 
али на ста вља да се де ша ва увек и сву да), да ју му сна гу де ло твор но сти. 
Си ту а ци ја је, као што ви ди мо, пот пу но обр ну та у од но су на на ше, ра-
ци о на ли стич ко и праг ма тич но до ба: де ло твор ност ми та на мит ски ум 
не ка да шњег чо ве ка чи ни ла га је у исто вре ме исти ни тим, а не чи ње-
нич на за сно ва ност ње го ва. „Мит је, да кле, исти нит јер је де ло тво ран, 

1 Ка рен Армстронг, Крат ка исто ри ја ми та, „Ге о по е ти ка“, Бе о град, 2005, 15.
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а не за то што нам да је чи ње нич не по дат ке. Ме ђу тим, уко ли ко нам не 
пру жи но ви увид у ду бље зна че ње жи во та, он је не у по тре бљив.“2

За ни мљи ва те за по ме ну те аутор ке ти че се нео дво ји во сти ми та од 
об ре да. Она твр ди да „мно ги ми то ви не ма ју сми сла из ван ли тур гиј ске 
дра ме ко ја омо гу ћа ва њи хов на ста нак и не схва тљи ви су у све тов ном 
кон тек сту“3. Ка ко би смо ове те зе мо гли да при ме ни мо на Ко сов ску 
бит ку? Уко ли ко сâм чин Ко сов ске бит ке схва ти мо као об ред ни чин, 
од но сно ли тур гиј ску це ре мо ни ју, ви де ће мо да овај слав ни до га ђај има 
сва обе леж ја об ре да/ли тур ги је, да се у не ку ру ку при др жа ва ка но на, да 
је устро јен. У са мом ср цу зби ва ња на ла зи ла би се људ ска жр тва, као у 
древ на вре ме на, ка да су мла ди ћи и де вој ке да ро ва ни бо го ви ма, ка ко би 
ови по ште де ли на род и град. У на шем слу ча ју, жр тва има име и пре зи ме 
– у пи та њу је Ми лош Оби лић, ко ји се обе ћа њем да ће уби ти Му ра та и 
ње го вим из вр ше њем жр тву је за рад спа се ња вла сти тог на ро да. По сма-
тра но кроз хри шћан ску при зму, он је, у мно го ма њим раз ме ра ма, на-
рав но, екви ва лент Си ну, ко ји је жр тво ван за рад спа се ња људ ско га ро да. 
Ми лош Оби лић је сим бол жр тво ва ња чи та во га ето са. Под но ше ње жр-
тве на ко ју све сно и до бро вољ но при ста је оба ве зу је нас на не пре кид-
но про ми шља ње о сми слу жр тво ва ња. „Жр тво ва ње је“, на во ди Гор да на 
Ђе рић, „ира ци о на лан чин да се ре ше ствар ни про бле ми, то јест, да се 
они спре че. По ред то га, оно је из раз ду бо ких по тре ба за јед ни це за очу-
ва њем ин те гри те та“4. И оста ли еле мен ти бит ке има ју од ли ке об ре да: 
1. су коб две вој ске од ви ја се у тач но од ре ђе ним ета па ма; 2. уче сни ци 
бит ке, као и уче сни ци об ре да/ли тур ги је, има ју сво ју тач но за да ту уло-
гу: кнез Ла зар и Му рат би би ли не ка вр ста све ште ни ка, вр ши ла ца об-
ред ног чи на, док би оста ли рат ни ци пред ста вља ли уче сни ке у об ре ду.

Вра ти мо се, ме ђу тим, де ло твор но сти ми та. Раз ми шљај мо на мит-
ски на чин: шта је, да кле, то, што је из ван, од но сно из над исто риј ског 
до га ђа ја ко ји се 28. ју на 1389. го ди не де сио на Ко со ву по љу? Шта је то 
што нам по ма же да ис ко чи мо из ха о тич ног то ка слу чај них до га ђа ја и 
на зре мо сâмо ср це ствар но сти? Ни је ли сам бој, рат, до га ђај ко ји се, на-
жа лост, зби вао, зби ва се и зби ва ће се у свим вре ме ни ма? Оно што би у 
ње му би ло без вре ме но је сте љу бав пре ма отаџ би ни, пре ма род ном тлу, 
по тре ба за уко ре ње но шћу и при пад но шћу, ду жно по што ва ње на сле ђа 

2 Исто, 17.
3 Исто, 12.
4 Гор да на Ђе рић, Сми сао жр тве у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба, Но ви Сад, 

1997, 107. Ви де ти и: Бо јан Јо ва но вић, Срп ска књи га мр твих, Но ви Сад, 2002.
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и пре да ка. Ако је ве ро ва ти Ка рен Армстронг, ако је ве ро ва ти Фрој ду 
и Јун гу, у древ ним ми то ви ма кри ју се бо гат ство и сна га ко ји су екви-
ва лент ни бо гат ству и сна зи људ ско га ума. По шав ши од њих, умет ни ци 
су сто ле ћи ма отва ра ли ка пи је не све сног. Мо жда нам ти ми то ви, а ме ђу 
њи ма и ко сов ски мит, као де ци бај ке, сво јим скри ве ним по ру ка ма мо гу 
олак ша ти жи вот са дру ги ма, и са со бом са ми ма.

Ђу ра jак шић и ко сов ски мит

При ро да Ђу ре Јак ши ћа у са деј ству са „слу ча јем ко ме ди јан том“ 
зва ним жи вот, на чи ни ла је од ње га тип осо бе ко ју зо ве мо ho mo du-
plex. Био је пе сник и сли кар у исти мах; жи вео у вре ме у ко ме су се 
ци клич но сме њи ва ли за ма си ро до љу бља и на де у на ци о нал ни пре по-
род са пе ри о ди ма раз о ча ра ња, а са њао о слав ном и све тлом хе рој ском 
до бу срп ских Не ма њи ћа; по се до вао ми лост да ра, али не и усло ве да га 
у пу ној ме ри раз ви је и ис ко ри сти, по ту ца ју ћи се од не ми ла до не дра га, 
при ти снут бри гом ка ко да ис хра ни број ну по ро ди цу.

Из те рас по лу ће но сти ње го ве, из те огром не, ти тан ске сна ге ко-
ја ни је на ла зи ла се би трај но га оду шка, услед не пре кид ног дра же ња 
жи во та, на ста ла је пу ко ти на у са мом би ћу пе сни ка, по год на за на-
се ља ва ње ко сов ског ми та. Ни шта чуд но за оно вре ме и за „јед ног 
пе сни ка од ра се, пе сни ка це лим сво јим би ћем“5, ко ји је имао „оно га 
’све тог пла ме на’ ко ји су ро ман ти ча ри на пр вом ме сту тра жи ли од 
пе сни ка“6. Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо да су пе сни ци и умет ни-
ци уоп ште, уз про ро ке, пре жи ве ли при пад ни ци оног древ ног људ-
ског пле ме на ко је је кра си ло мит ско по и ма ње све та, ко је је ми сли ло 
у сим бо ли ма и сли ка ма. 

Ре во лу ци о нар на 1848, бор ба за Срп ску Вој во ди ну, пан сла ви-
стич ка стре мље ња то га вре ме на, пат ња са бра ће у Кне же ви ни Ср би ји 
и та мо, пре ко Дри не, у ком би на ци ји са на гла ше ном ем па ти јом пе-
сни ко вом и чвр стим, не рас ки ди вим спо на ма истин ског ро до љу бља 
из не дри ли су ко сов ски мит и ко сов ске мо ти ве као не ку вр сту оп штег 
ме ста ње го вог ства ра лач ког опу са. У ње му по сто ји јед на пе сма из чи-
је се ре то ри ке на сло ва Ко со во екс пли цит но да ју са гле да ти основ не 

5 Јо ван Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност (18481871), Из да вач ка књи-
жар ни ца „На пре дак“, Бе о град, 1925, 385.

6 Исто. 
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па ра диг мат ске осе Јак ши ће вог пе ва ња и ми шље ња. У њој он ла мен-
ти ра над пу стом зе мљом сво јих пра де до ва. 

Где пре ста за кон, не ста де гре ха,
Не чу јеш пла ча, не чу јеш сме ха,
У пу сту зе мљу, у сте не го ле
Ср це ме зо ве...

Та мо где не ма за ко на, не мо же би ти ни гре ха. И зе маљ ски, и они 
веч ни, Бож ји за ко ни чи ни се да су па ли у ве ли ком бо ју. Ко со во је по ха-
ра но, по ста ло је пу ста зе мља без пла ча и сме ха, а та мо где „ко сти ле же 
мно гих ‘иља да“ и где је крв „те кла це лог на ро да“ не мо же би ти ро да и 
жи во та. Зе мља пам ти. 

Мно гих ју на ка ту ко сти ле же,
Из њих се по сле ор’о из ле же,
И с овог све та го ре од ле та,
Да ја де на ше не бу до ка же.

Орао је нај че шћи, нај при сни ји, нај дра жи сим бол пе сни ков, не слу-
чај но. Он је краљ пти ца, сим бол уран ске сна ге. Ни ка да не ле ти у ја ту, 
сам је, као што је и Јак шић био. У на ве де ним сти хо ви ма он се ја вља 
у уло зи ме ди ја то ра, по сред ни ка из ме ђу овог и оног све та. Сли ка ор-
ла ко ји се из ле гао из ко сти ју се ћа нас на јед ну дру гу пти цу, пти цу фе-
никс, ко ја се ра ђа из соп стве ног пе пе ла. Има не че га фе ник сов ског у 
Јак ши ћу, ко ји го ри, кроз пе сме из го ри и по сле се из но ва ро ди, да би 
на ста вио да пе ва. Има не че га фе ник сов ског у ко сов ском ми ту, ко ји се 
не пре ста но об на вља. Још јед на реч из по ме ну тих сти хо ва упу ћу је нас 
на ве зу ор ла са пти цом фе никс: у пи та њу је при лог по сле. Он упу ћу је 
на то да се пре тран сфор ма ци је ко сти ју у ор ла не што мо ра ло зби ти. 
Пе пео, мо жда? Као у слу ча ју пти це фе никс. 

Ми сао на пре о бра жај и уз лет у ви си не има ана ло ги ју са вас кр се њем 
Си на, што се та ко ђе мо же до ве сти у ве зу са ор лом, на ста лом од ко сти ју 
ко сов ских ју на ка. Ко сов ски ју на ци су му че ни ци, ко ји су се жр тво ва ли за 
спас за јед ни це, као што је Син жр тво ван за спас људ ско га ро да. Рат ни ци 
кне за Ла за ра су се опре де ли ли за цар ство не бе ско, на ко ме уз Оца, се-
ди и Син. По твр ду за то на ла зи мо и у Рјеч ни ку сим бо ла: „Орао је сим бол 
кон тем пла ци је, а с тим је у ве зи и атри бу ци ја ор ла све том Ива ну и ње го-
ву Еван ђе љу. Не ка сред њо вје ков на умјет нич ка дје ла по ис то вје ћу ју га са 
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са мим Кри стом, па орао озна чу је ње го во Ус пе ће, а кат кад и Кра љев ство. 
Ово је дру го ту ма че ње на ста ло по ми ца њем рим ског сим бо ла Цар ства, а 
бит ће и сим бол сред њо вје ков но га Све тог Цар ства. И на по кон, у псал
ми ма је он, као и фе никс, сим бол ду хов ног об на вља ња.“7 

Јед но дру го, ма ло ши ре и сло бод ни је ту ма че ње, та ко ђе уте ме ље но 
на по да ци ма из Рјеч ни ка књи жев них тер ми на, до ве ло би ор ла у ве зу са 
за штит нич ком фи гу ром оца. К. Г. Јунг ви ди у ор лу „очин ски сим бол“, 
док „у Пси хо а на ли зи Vic to ra Hu goa Char les Ba u doin на во ди да је орао 
ко лек тив ни пр во бит ни сим бол оца, му жев но сти и мо ћи“8. Уисти ну, има 
не че га очин ског у фи гу ра ма све тих ко сов ских рат ни ка... Они је су оце-
ви по то њих Ср ба.

Као што пу ста, смр ти ма на се ја на зе мља не да је зе маљ ско га пло да, 
ни чо век, ко ји је све док тих смр ти, не ма же љу да по да ри људ ски плод: 

Ви ша су де ла мо јих оче ва,
Нег’ да уз гу сле уну че пе ва –

у ре зиг ни ра ном то ну се ис по ве да Јак шић. Као и Цр њан ски, ко ји ће 
до ћи на кон ње га, ко ји ће та ко ђе има ти ис ку ство ра то ва ња и на род ног 
стра да ња и, раз о ча ран, по тра жи ти уте ху у при ро ди9, та ко ће и Јак шић, 
от кло ном од све та, уто чи шта на ћи у при ро ди и ње ним еле мен ти ма:

А кад ми ста рост ко се по чу па
Дрк ћу ћа но га већ гро бу по ђе,
Не ка ми чо век гро ба ми мо ђе –
Глас чо ве ка нек ви хар за сту па.

Пе сма Го спо ди ну Ка ри то ну Ј..., на ста ла 1856. го ди не, по све ће на је 
„Ка ри то ну (Ха ри то ну) Јо ва но ви ћу, ка сни је управ ни ку до ба ра ба ро на 
Си не, јед ног од нај бо га ти јих љу ди аустриј ске мо нар хи је. Јо ва но вић је 
био Јак ши ћев ме це на и по што ва лац ње го ве умет но сти“10.

7 J. Che va li er, A. Ghe er brant, Рјеч ник сим бо ла, На клад ни за вод Ма ти це хр ват-
ске, За греб, 1983, 459.

8 Исто. О сим бо ли ци ор ла ви де ти на стр. 459-462.
9 „Ах, ни ко не ма ча сти ни стра сти / Ни пла ме на до ста да ме не во ли: / Но са мо 

ја бла но ви ви ти / И бо ро ви пу сти по но си ти. / Но са мо ја бла но ви ви ти / И бо ро ви 
пу сти по но си ти“. / („Се ре на та“, Ли ри ка Ита ке).

10 Ђу ра Јак шић, Пе сме, Са бра на де ла Ђу ре Јак ши ћа. При ре дио, пред го вор и на-
по ме не на пи сао Ду шан Ива нић. „Сло во љуб ве“, Бе о град, 1978, 429.
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По ме ну ту пе сму Јак шић по чи ње ин тер тек сту ал ним по ве зи ва њем, 
од но сно ана ло ги јом на би блиј ско уче ње о тру ле жно сти те ла чо ве ко-
вог и на ње гов по вра так еле мен ту зе мље, као што је у Би бли ји ре че но: 
„Прах си, и у прах ћеш се и вра ти ти“. Ипак, ка же, по сто ји не што у на-
ма што оста је, што је не тру ле жно, што по ве зу је на ра шта је. 

Ти си чо век од пра ши не
У прах ћеш оти ћи –
Ал’ ће име тво је ча сно
На по том ство пре ћи.–

Ту је наш пе сник у до слу ху са Зма је вим Све тлим гро бо ви ма, али, за 
раз ли ку од Зма ја, он не раз ви ја да ље ову те зу, већ, опет се осла ња ју ћи 
на би блиј ско уче ње, за сту па ду а ли стич ки, би по лар ни по глед на свет, 
од но сно, на за гроб ни жи вот, у ко јем су су че ље ни рај и па као. Из дај-
ни ци су, ра зу мљи во, у па клу, што Јак шић, су де ћи по сти хо ви ма пе сме, 
сма тра нај те жим од свих смрт них гре хо ва. Цен трал на лич ност Јак ши-
ће ве ви зи је па кла је Вук Бран ко вић, у чи ји ће ви ла јет ићи по чи ни о ци 
ово зе маљ ских зло сти:

Од уну ка до уну ка
Стра шан суд ће сти ћи –
Бог је ве лик, зло ћу ка зни –
Мног’ ће Ву ку ићи...

Хра брост, ро до љу бље, по жр тво ва ње, вр ли не су због ко јих се сту па 
у рај, у чи јим да ро ви ма ужи ва Ми лош Оби лић. К ње му иду сви ко ји су 
до брим де ли ма се би обез бе ди ли бо ра вак у ра ју, а сво јим по том ци ма у 
ама нет оста ви ли име за хва лу и ди ку:

До бро име знаш куд иде?
– Где су Оби ли ћи...
Ту ће дру жбу име тво је
С по но сом да ди чи...

Ни је слу чај но то што је Ђу ра Јак шић иза брао овај на чин да се сво-
ме ме це ни и по што ва о цу сво је умет но сти оду жи, од но сно за хва ли на 
овај на чин: јер, „no men est omen!“ учи нас ста ра ла тин ска по сло ви ца. 
Ста ри на ро ди, чи та мо код Чај ка но ви ћа, сма тра ли су име са став ним 
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де лом чо ве ка, ду пли ка том ње го вим11. Ни је чуд но сто га што је име, као 
сим бол ег зи стен ци је и тра ја ња, по ста ло јед но од основ них пред ме та 
кле тве, као што ви ди мо у при ме ру: име ти се за тр ло!

У пе сми Ноћ у Гор ња ку по твр ђу је се за па жа ње Иси до ре Се ку лић 
да „од 1857. до 1866. го ди не, от при ли ке, до ла зи до уну тра шњег ста-
ло жа ва ња и опле ме њи ва ња пе сни ко вог“. Пе сма је на ста ла 1857, а у 
њој ек ста тич на и го то во увек до вр хун ца до ве де на емо ци ја пе сни ко ва 
тран сцен ди ра у ми стич ко ис ку ство. Ни је слу чај но ода бра на ноћ као 
до ба да на у чи ји је вре мен ски оквир сме ште на рад ња пе сме, ни ти ма-
на стир Гор њак за ме сто на ко ме ће се об ја ви ти дух све ти те ља, не ка-
да шњег кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа. Ма на стир Гор њак је за ду жби на 
кне же ва, а ноћ вре ме ка да обри си све та ко ји нас окру жу је по ста ју не ја-
сни и гу бе се у та ми. На у штрб чу ла ви да, чи ја пер цеп ци ја по ста је огра-
ни че на и усло вље на је при су ством ве штач ког осве тље ња, дру га чу ла 
по ста ју из о штре ни ја, као, на при мер, чу ло слу ха. За хва љу ју ћи сли кар-
ској при ро ди пе сни ко вој ми че сто ви ди мо при зор ис пи сан сти хо ви ма. 
У овој пе сми наш чул ни до жи вљај по диг нут је за је дан сте пе ник ви ше: 
син кре тич ном спо ју сли кар ства и по е зи је при дру жи ли су се зву ков ни 
ефек ти, тач ни је, на ша па жња је усме ре на на од су ство зву ков них ефе-
ка та, ко јих го то во да не ма. Све је не мо – „оне ми ше сте не“, „умук ну ше 
зве ри“, „не ми че се ли стак“; је ди но што ову не мост на ру ша ва је Мла-
ва, ко ја по тму ло уз ди ше... На гла ша ва ње не мо сти у на ма ства ра осе ћај 
стан ке и на прег ну те па жње, а од су ство све тло сти и зву ко ва ну жно нас 
упу ћу је на са мо ћу, ка да спо ља шње ви ђе ње усту па ме сто уну тра шњем. 
На де лу је де лат на ти ши на, екви ва лент на за тиш ју пред бу ру, што по-
твр ђу је и Јак шић, упо зо ре њем да „стра хо ви те тај не не ма по ноћ но си“. 
Ноћ је вре ме ка да спо ља шњи свет уми ре за нас, а ми би ва мо уро ње-
ни у свој уну тра шњи ко смос, спрам ко га је овај спо ља шњи ни шта ван. 
Објек ти ко ји су нам то ком да на од вла чи ли па жњу, ви ше не по сто је. 
„У са мо ћи са зре ва оно што је ори ги нал но, ле по та сме ла и нео че ки ва-
на, пе сма. Но у са мо ћи са зре ва и оно што је на о па ко, не сра змер но, 
ап сурд но и не до пу ште но“12. На јед ном, тре ну так не из ве сно сти пред 
оним не са знај ним и пре врат нич ким би ва уки нут зву ком зво на на ку ли 
и „мо ли тви цом ти јом“, а ми оста је мо за сле пље ни све ти тељ ским сја јем 

11 Во ји слав Чај ка но вић, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 19101924, Во-
ји слав Чај ка но вић, СКЗ – БИГЗ – „Про све та“ – „Пар те нон“ М. А. М., Бе о град, 
1994, 175.

12 То мас Ман, Смрт у Ве не ци ји, „На род на књи га“ – „Ал фа“, Бе о град, 1996, 36.
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кне за Ла за ра ко ји „до хо ди Гор ња ку“13. Де лат на ти ши на но ћи има ла је, 
ово га пу та, по зи ти ван ис ход. У су че ља ва њу све тла и та ме оли че них у 
по ја ви све ти те ља ко ји бље шта во шћу оре о ла на ме сту „где је кру на сја-
ла“ раз го ни та му, пре по зна је мо рем бран тов ски кон траст. Још јед ном 
се оспо љи ла ду а ли стич ка при ро да овог умет ни ка, још јед ном се ис под 
пе ра пе сни ка ука зао сли кар ски по тез ки чи цом. „Одав но је за па же но 
да из ме ђу Јак ши ће вих пе са ма и ње го вих сли кар ских пла та на по сто је 
не са мо мо тив ске не го и ду бље стил ске срод но сти, да је Јак шић пе-
сник у сли кар ству, али и да ње го ва по е зи ја има у се би до ста сли кар ских 
еле ме на та. Пик ту рал ност, оштри, рем бран тов ски кон тра сти све тла и 
та ме (Рем брант је био ње гов нај дра жи сли кар), ко ло ри сти ка ко ја се 
по сти же гу сти ном епи те та и ме та фо ра – то су не ке осо би не ко ји ма 
се Јак ши ће ва по е зи ја при бли жа ва ње го вим сли ка ма, што овог пе сни ка 
чи ни са мо свој ном по ја вом у на шем пе сни штву ње го вог до ба.“14 

Ако нам у мно гим сво јим сти хо ви ма Јак шић пе ва у сли ка ма, у пе-
сми Из де ла о ни це он иде ко рак да ље, и опе ва нам че ти ри сво ја сли кар-
ска плат на. Пе сник је де ла тан, за ти че мо га у про це су из ра де сли ка. 
Иако пе сма не ула зи у круг ус пе ли јих Јак ши ће вих де ла, ин те ре сант на 
је по мо ти ви ма ко ји се у њој ја вља ју. Два од че ти ри по ме ну та плат на 
при вла че нам па жњу: на јед ном је упри зо ре на Ко сов ка де вој ка ко ја по-
ји ви ном ра ње ни ке на Ко со ву по љу и тра жи ме ђу њи ма Ми ло ша Оби-
ли ћа, уза луд но. На дру гом, пе снич ки ус пе ли јем, Јак шић сли ка мај ку 
ко ја над мр твим те лом си на је дин ца, Ми ла на (То пли це), уче сни ка у 
Бо ју на Ко со ву, на дре ван на чин ис ка зу је сво ју бол, чу па њем ко се и це-
па њем оде ће. Во ји слав Чај ка но вић, пр ви срп ски исто ри чар ре ли ги је, 
у ви ше на вра та је пи сао о кул ту ко се, не са мо у па три јар хал ној тра ди-
ци ји Ср ба, већ и у оста лих па ган ских на ро да. Сма тра се, ка же он, да је 
ко са не раз двој но по ве за на са ду шом, те да сто га мо же да пред ста вља 
суп сти ту ци ју људ ске жр тве. „Оби чај да Цр но гор ка, ка да јој умре брат 
или де вер, се че ко су и оста вља на ње гов гроб [...], вр ло је ста рин ски 

13 „У тој пе сми се исто риј ско уз бу ђе ње Ђу ри но ис пе ло до ре ли ги о зне ви зи је. 
Сти хо ви има ју ри там и звук ли тур гиј ски...“, пи ше Иси до ра Се ку лић („Ђу ра Јак шић 
– суд би на и ка рак тер (пред го вор у књи зи: Ђу ра Јак шић, Пе сме – Је ли са ве та – Про
за, Срп ска књи жев ност у сто књи га, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, 
Но ви Сад – Бе о град, 1961, 15), док Ми лан Ка ша нин за па жа да „сли ке има ју код 
Јак ши ћа си ли ну ха лу ци на ци је“ (М. Ка ша нин, „Му че ник (Ђу ра Јак шић)“, Суд би не и 
љу ди. Огле ди о срп ским пи сци ма, Про све та, Бе о град, 1968, 40).

14 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Београд, 1983.



Јасмина Вучетић96

[...], и по свој при ли ци је за ме на људ ске жр тве (...)“15 Стра хо та ко ју 
у на шој све сти иза зи ва по ми сао на чин жр тво ва ња жи вих и сна га ко-
ју об ред но се че ње ко се до би ја у кон тек сту от ку па жи во та до не кле је 
угро же на по дат ком на ко ји на и ла зи мо у јед ној дру гој Чај ка но ви ће вој 
сту ди ји: он твр ди да „жа лост ма те ре и се стре (раз у ме се: па три јар хал-
не мај ке и се стре) ни је при ва тан осе ћај, већ ду жност. Же на је ду жна не 
да жа ли сво га мр тва ца дис крет но, у се би, већ да ту жа лост по ка же: на-
ри ца ње, се че ње ко се, бу са ње у гру ди, ни су са мо слу чај не ек пло зи је жа-
ло сти, не го не у ми тан за кон, по знат и чу ван у це лом при ми тив ном чо
ве чан ству, и чи не је дан не раз двој но ва жан еле ме нат у кул ту мр твих“16. 
У ко јој је ме ри, пи та мо се ми, мај чи но чу па ње ко се и ки да ње оде ће део 
об ред ног на чи на ис по ља ва ња бо ла, а ко ли ко ње гов вла сти ти емо тив ни 
из раз? Ко ли ко је Јак ши ћу, као че ду рав ни це, ро ђе ном у по ро ди ци све-
ште ни ка, у Срп ској Цр њи, у Ба на ту, био бли зак овај об ред ни ри ту ал? 
Су де ћи по за вр шним сти хо ви ма пе сме, ре кли би смо да је Јак шић био 
бли жи мо дер ним дру штви ма, ко ја су усво ји ла не ке древ не обра сце по-
на ша ња, опле ме њу ју ћи их но вом емо ци јом и но вим зна че њем: 

– Ах, свр ши ћу и то ли це –
Ал' ти, ту жна мај ко ја да,
Не ћеш ниг де и ни ка да 
збри сат су зе жа ло сни це.

Ако Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на Јак ши ће вог до ба ни су би ле у 
ста њу да уто ле не у то љи ву жеђ пе сни ко ву за сло бо дом, Цр на Го ра 
је сте, јер: „ле ген дар на Цр на Го ра ни ка да ни је пла ћа ла по рез Тур ци ма, 

15 Во ји слав Чај ка но вић, Ста ра срп ска ре ли ги ја и ми то ло ги ја, СКЗ – БИГЗ – 
„Про све та“ – „Пар те нон“ М. А. М., Бе о град, 1994, 74. По не где у све ту још увек 
ни је из у мр ла тра ди ци ја при но ше ња људ ских жр та ва на кон смр ти бли жњих. У не ким 
кра је ви ма Ин ди је још увек је жи ва тра ди ци ја спа љи ва ња же на на ло ма чи за јед но са 
по кој ним му жем. Ове же не тим чи ном по ста ју са ти.

16 Ви де ти на по ме ну бр. 11, стр. 104. Се ти мо се мла де Ђур ђе ви це, ко ја је на вест 
о смр ти му жа, де ве ра и бра та на шла на чи на да у окви ру стро гих па три јар хал них ка-
но на сво ме бо лу да лич ни пе чат: у па три јар хал ном све ту, чи ном уда је, муж по ста је 
же нин го спо дар, де вер је на дру гом ме сту по ва жно сти, а брат на по след њем. У ре-
до сле ду на бра ја ња сво јих бли жњих, ми опа жа мо њи хо ву хи је рар хи ју у со ци јал ном 
жи во ту же не. Она је „За Ђур ђем... ко су од ре за ла, / За ђе ве ром ли це на гр ди ла, / А за 
бра том очи из ва ди ла“. На овај на чин, Ђур ђе ви ца је ис пу ни ла оче ки ва ња за јед ни це, 
али је у исто вре ме, ве ли чи ном и зна ча јем при не се не жр тве по ка за ла ко јој је у ср цу 
на пр вом ме сту.
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а Ср би ја га још увек пла ћа; Цр на Го ра не пре ста је ра то ва ти или бар че-
то ва ти са ве ков ним крв ни ком, а Ср би ја ћу ти и тр пи, већ пе де сет го ди-
на, и на ње ним гра до ви ма још се ви је за ста ва са мр ским по лу ме се цом! 
У Цр ној Го ри, вла дар пе ва ка ко је до шао час да се го ни азиј ска ’ку га’ 
с ’ог њи шта ми лог’, у Ср би ји пра ви тељ стве ни пе сник Ма ти ја Бан пе ва 
оде Сул та ну ’про све ти те љу Ис то ка’“17.Упра во то је био раз лог што је 
у то вре ме сма тра на ле ги тим ним на след ни ком Не ма њић ког цар ства. 
Ње ни ге о граф ски, али и пе снич ки вр хо ви, ис пи ри са ли су го то во све 
ро ман ти ча ре да пе ва ју у сла ву Цр не Го ре. Јак ши ће ва пе сма Оси ли се 
та ко ђе је из раз бес крај не љу ба ви пе сни ко ве пре ма овој кр ше ви тој зе-
мљи, ко ја је по пут оног ора ха о ко ме пе ва Ње гош, „воћ ке чуд но ва те“, 
ко ји Тур чин ни је сло мио, већ је на ње му зу бе по ло мио. Не про ход ност 
цр но гор ских го ра би ла је фа тал на за осман лиј ског за во је ва ча, ко ме „о 
сте ни сла ба но га кле ца“, чи ме се по твр ђу је исти ни тост сти хо ва Ива на 
Ма жу ра ни ћа из Смр ти Сма илаге Чен ги ћа:

Оро гње здо врх Ти мо ра ви је,
Јер сло бо де у рав ни ци ни је.

И ов де пе сник ко ри сти сво је оми ље не мо ти ве ка ко би ис ка зао 
лич ни став пре ма при пад ни ци ма су ко бље них вој ски: кр во лоч ни ти гар, 
„љу та зве ри“ сим бо ли ше Тур ке, док су Цр но гор ци пред ста вље ни као 
„ор ло ви ћи“. Иако је и орао кр во лоч на пти ца, ње го ва мо гућ ност да се 
ви не у ви си не чи ни га су пер и ор ни јим у од но су на ти гра. Ти гар је моћ-
на жи во ти ња из по ро ди це ма ча ка и нај те жа мач ка у при ро ди, из ра зи ти 
ин ди ви ду а лац, су пер и о ран и не за ви сан. Ме ђу тим, баш ње го ва те жи на 
и при ко ва ност за зе мљу чи не га ин фе ри ор ним у од но су на ор ла. Орао 
је лак. Упра во та ла ко ћа, спо соб ност ле та и вер ти кал ног кре та ња кроз 
нео ме ђен про стор екви ва лент ни су те шко до сти жном осе ћа ју сло бо-
де. И у пе снич ком, и у људ ском сми слу, пој мо ви ле та, ла ко ће, ви си не и 
по јам сло бо де, ко ји их об је ди њу је, ве што скри ве ни иза сим бо ла ор ла, 
би ли су нео п ход ни ка ко би се лак ше под нео те рет жи во та.

По се бан ци клус пе са ма чи не Јак ши ће ве при год не пе сме, пи са не у 
сла ву срп ских вла да ра, или ка квим дру гим згод ним по во дом. Ко сов ске 
мо ти ве на ла зи мо у сле де ћим пе сма ма по ме ну тог ци клу са: Пр во зва ни 
Ан дри ја 1858 (Скуп шти на ри ма Све то ан дреј ске скуп шти не); 12. де
кем бар 1858. у Бе о гра ду; По вра так кне за срп ског Ми ло ша Обре но ви ћа I 

17 Јо ван Скер лић, нав. де ло, 182.
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на вла ду у Ср би ји; Кне зу срп ском Ми ла ну М. Обре но ви ћу IV кад се 17. фе
бру а ра 1878. год. са бој ног по ља вра тио; <О про сла ви 10. ав гу ста 1878. 
го ди не>; <О про сла ви 10. ав гу ста 1878. го ди не><Раз би је на>. Ан га жо ва-
ност Јак ши ћа као пе сни ка ко ју нам по твр ђу је сти хо ви ма „Пуштô сам 
му ње, гро мо ве / Пу штао пе сме јед – / Не би’ л’ у ва ше до мо ве / Увео 
бој ни ред“ у јед ном дру гом све тлу се по ка зу је у по ме ну тим пе сма ма. У 
њи ма, за раз ли ку од ње го вих „убој них“, ро до љу би вих пе са ма, из о ста је, 
за ње га ти пич на бај ро нов ска ат мос фе ра. Пе сме су ис пе ва не ек ста тич-
ним то ном, а Ко со во се у њи ма спо ми ње у све тлу об но ве ста ро га срп-
ско га цар ства, ка ко би се по ка за ло да Ср би ја има до стој не на след ни ке 
у ло зи Обре но ви ћа.

Пр ве жр тве су еп ска пе сма Јак ши ће ва ис пе ва на у част Пр вог срп-
ског устан ка, у ко јој на ла зи мо је дан ко сов ски мо тив – у пи та њу је сен 
Ми ло ша Оби ли ћа ко ја се ја вља но ћу и бла го си ља хај ду ка за „слав ни 
грех“ Што учи ни по ду бра ви / Са кр ва вом де сном ру ком. Чи та ју ћи на ве-
де не сти хо ве, на ме ће нам се раз ми шља ње о гре ху и ње го вој при ро ди. 
Пр ва Бо жи ја, хри шћан ска за по вест гла си : „Не убиј!“ Ср би су у до ба 
Пр вог срп ског устан ка и у Јак ши ће во до ба, као и у до ба Ми ло ша Оби-
ли ћа већ уве ли ко ис по ве да ли пра во слав ну ве ру, али ко сов ски ју нак 
ипак бла го си ља хај ду ка кр ва вих ру ку. Шта нам то го во ри? Чи ни се да 
је оправ да ност и при хва тљи вост од ре ђе ног чи на у на шем, ово зе маљ-
ском, оп се ном све ту про мен љи ва и усло вље на окол но сти ма, а да ли је 
та ко и у оном дру гом све ту, ко ји нас све јед но га да на че ка, оста је нам 
да ви ди мо...

„Ја не мам иде је, већ оп се си је. Иде је мо же има ти сва ко. Оне ни су 
ни ко га уни шти ле“, чи та мо у При руч ни ку о стра сти Еми ла Си о ра на18. 
Ка ко би се ово за па жа ње мо гло при ме ни ти на мит, и на ко сов ски мит 
Јак ши ће вог и на шег до ба? Чи ни се да су идеј на под ло га ми та и оп сед-
ну тост ми том две по ле јед не ствар но сти. Узе те у ра зум ној ме ри и на 
ис пра ван на чин, скри ве не иде је ми та има ју, по пут ле ка, ис це љу ју ће 
деј ство. Уко ли ко пре ра сту у оп се си ју, као и сва ки лек, по чи њу да тру-
ју. Еро тич но, жи во то но сно на хо ђе ње њи хо во та да нео сет но и на мах 
пре ра ста у та на тич но, сле по во ђе но иде јом смр ти. Ве шти на жи вље ња, 
чи ни се, кри је се у спо соб но сти са ко јом се де лом ра ђа, а ко ја се де лом 
раз ви ја и учи, да се ба лан си ра на иви ци су че ље них крај но сти еро са и 
та на то са, иде ја и оп се си ја, до бра и зла... Ђу ра Јак шић је био оп се сив но 

18 Емил Си о ран, При руч ник о стра сти, иза брао и са ру мун ског пре вео Пе тру 
Кр ду, Цен тар за кул ту ру, Еди ци ја Бра ни че во, По жа ре вац, 2009.
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би ће. Ње гов сан о сло бод ној Ср би ји до био је сна гу и сра зме ру оп се-
си је ко ја га је у два на вра та на го ни ла да се осим пе ром, про тив угње та-
ча бо ри са оруж јем у ру ци: пр ви пут, у Ре во лу ци ји 1848, а дру ги, ка да 
је бо ле стан оти шао на дрин ско бо ји ште, на кон че га је вр ло бр зо пре-
ми нуо у 48. го ди ни жи во та. Сло жи ће мо се са Иси до ром Се ку лић: нај-
ве ћи тра ги зам пе сни ков огле да се у то ме што ни је на у чио жи ве ти.
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Ja smi na VU ČE TIć 

KO SO VO MYTH IN THE PO E TRY  
OF ĐU RA jAK šIć

Sum mary

The aut hor of this pa per starts from the ge ne ral over vi ew on the im por tan ce 
and fun ction of myth and its po si tion in our ti me, and in clu ding the po si tion and 
im por tan ce of Ko so vo myth in the light of the cul tu ral and na ti o nal iden tity of 
Serbs as well. The su bject of furt her analysis is the po e try of Đu ra Jak šić in which 
the pre sen ce of Ko so vo myth and mo ti ves are no ti ced and emp ha si zed. A spe cial 
at ten tion is paid to the analysis of the una vo i da ble po e tic symbol of Đu ra Jak šić, 
eagle, and the mo ti ve of the night, na mes or tra di ti o nal ri tual pro ce du res of the 
ha ir cut af ter the de ce a sed one in the con text of Jak šić’s po e try. 

Key words: Đu ra Jak šić, myth, Ko so vo myth, Ko so vo mo ti ves, po e try, ro-
man tism.
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