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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЖРТВОВАЊЕ И САМОЖРТВОВАЊЕ 
КНЕЗА ЛАЗАРА У НАРОДНОЈ ЕПИЦИ

СА ХРИШЋАНСКОГ И ПАГАНСКОГ АСПЕКТА2

САЖЕТАК. У раду се приступа мотиву жртвовања, односно саможртвовања кнеза

Лазара као једном од кључних мотива у изградњи овог епског лика. На

почетку рада, служећи се речницима и досадашњим истраживањима,

терминолошки одређујемо појмове жртвовање и саможртвовање, аргу-

ментујемо њихово раздвајање и тако их користимо у даљем тексту.

Приступајући анализи наведених мотива у епским песмама и прихва-

тајући ставове о њиховој развојној линији која креће од средњовековне

ка народној књижевности, најпре трагамо за хришћанским слојем Ла-

заревог саможртвовања. Откривајући у оквиру датог истраживања пу-

котине у систему хришћанске симболике, иза датог слоја наслућујемо

пагански, те у наредном поглављу дајемо анализу Лазаревог жртво-

вања са паганског аспекта. У завршном делу рада дајемо синтезу

хришћанског и паганског утицаја на обликовање мотива Лазаревог жр-

твовања и саможртвовања са акцентом на њиховом уделу, хијерархији

и функцији.
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Жр�ва је умрлу �у� узела
Да о� смр�и свије� излечи.

И. Гун2улић

Ср5ска кул<ура Cаш<ини 5ојам жр<вовања, а он је и у 2омену
ис<орије и е<ике нашеT наро2а. Ис<орија Словена 5аTана је ис<о-
рија 5риношења жр<ава као је2ноT о2 начина CорCе за о5с<анак,
а наро2но е5ско 5есниш<во све2очи 2а жр<вовање незаоCилазно
5ра<и јунаш<во. СрCи, као наро2 који се жр<вује и наро2 који жр-
<вује, чес<а је <ема у књижевним, социолошким, кул<уроло-
шким и 5оли<ичким ис<раживањима, а Tо<ово сви ис<раживачи
2оносе сличне закључке – 2а СрCи у свом националном Cићу
имају „ми<олоTизовани <о5ос вечи<е жр<ве”, <е 2а их карак<ери-
ше „веровање у со5с<вену злу коC, или со5с<вену све<ос<” (Жу-
нић, 1998, с<р. 40). 

У оCре2ној 5ракси 5ос<у5ци жр<вовања о2ликују се 2оCровољ-
ним, слоCо2ним, изнуђеним или 5рину2ним о2рицањем о2 не-
коT живо<ноT или ма<еријалноT 2оCра. Све чеTа се човек о2риче
<оком 5роцеса жр<вовања оCухваћено је 5ојмом жр�ва. У оквиру
сис<ема<изације жр<ава, 5роучаваоци ср5ске ми<олоTије (Кули-
шић и Пе<ровић, 1970, с<р. 135) ис<ичу 2а се 5римарне жр<ве 2еле
на крвне (љу2и, живо<иње, 5<ице), Cескрвне (5ло2ови, о2ећа или
њени 2елови, новац, хлеC, со), лиCације у 5ићу (вино, ракија, мле-
ко, уље), маTијске и екс5ија<орне (кајање, ис5аш<ање). По веро-
вањима 5лемена на најнижем с<у5њу кул<уре, Cожанс<вима су
Cиле најомиљеније љу2ске жр<ве, а међу њима оне које на изве-
с<ан начин симCолизују 5ро2ужење љу2ске врс<е – 2еца, мла-
2ићи, 2евојке и невес<е. Оне су 5риношене из различи<их вер-
ских 5оCу2а и маTијских разлоTа. 

Како уочава В. Баћовић (1998, с<р. 55), на 5у<у СрCа о2 5аTан-
с<ва 2о хришћанс<ва, у 2омену оCре2а жр<вовања више се 5очело
цени<и саможр<вовање, о2носно 2оCровољна жр<ва о2 изCора
жр<ве коцком или 5ак насилноT жр<вовања. Ко2 СрCа су се у
кључним живо<ним си<уацијама нере<ко 2оCровољно жр<вова-
ли 5леменске вође, 5рваци и уTле2ници. БиCлијски мо<ив Исусо-
ве саможр<ве у ново рухо је зао2енуо веровање СрCа у моTућнос<
с5асења и иску5љења, <е инс5ирисао и с<вараоце ср5ске наро2-
не е5ске 5оезије. Јелка Ређе5 (1998, с<р. 310) 5о5исује „хрис<ија-
низоване” 2ефиниције жр<ве и жр<вовања: 

„Жр<ва је симCол о2рицања о2 земаљских веза из љуCави 5рема
2уху или Cожанс<ву; у С�аром заве�у циљ жр<ве симCолизује чове-
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ково 5ризнање Cожанске на2моћи, а 5о хеCрејском схва<ању жр-
<вовање живо<а, <о јес< мучениш<во, важно је само ако је реч о жр-
<вовању смр<ноT живо<а 2а Cи се 5осве2очио виши живо< у је2ин-
с<ву БоTа. Појам жр<ве у Новом заве�у 5о2разумева Хрис<ову жр-
<ву.”
Како ис<иче Д. Жунић (1998, с<р. 43), <и5олоTија жр<ава ће

усвајањем хришћанс<ва Cи<и оCоTаћена мучеником (martyr), са-
кралном жр<вом која Cира со5с<вено жр<вовање, 5рем2а <о мо-
же Cи<и њена су2Cина, као ко2 е5скоT хероја. И5ак, основне
о2ре2нице 5ојма жр<ве ос<ају ис<ове<не, Cез оCзира на форму:
жр<воваће се увек у име виших и2еала и вре2нос<и, а 5роцес (са-
мо)жр<вовања 5ра<иће 5а<ња, морална или физичка 5о<реCа 2а
се лично занемари у о2носу на неш<о 2руTо, а у књижевнос<и –
узвишенос<, 5а<е<ика и <раTичнос<. 

ЛАЗАРЕВО САМОЖРТВОВАЊЕ – ХРИШЋАНСКИ АСПЕКТ

Верујући у неуми<ну су2Cину, сре2њовековни 5исци су ис<ориј-
ска зCивања <умачили вољом Божјом, а 5осле2ице казном Бо-
жјом. С<авивши у 5рви 5лан 5ровиђење, 5ре2о2ређенос< и фа<а-
лизам, а не рационалне, овоземаљске снаTе, сукоC са Турцима
сма<рали су „с<релом коју је БоT о2а5ео зCоT наших Tрехова”
(Михаљчић, 1989а, с<р. 127). Пре2сказан 5о5у< а5окали5се у О�-
кровењу Јовановом, 2олазак Турака је 5рво у сре2њовековним с5и-
сима, а 5о<ом и у наро2ној књижевнос<и, 5очео 2а 5ра<и
хришћански CиCлијски кô2: најавила су Tа неCеска знамења –
сунце које се у <аму 5роменило, звез2е које су се у 5о2не 5ојавиле
и месец у крви, и <о <ри Tо2ине 5ре 5оTиCије кнеза Лазара, како је
наве2ено у Пећком ле�о�ису (С<ојановић, 1927, с<р. 104). СукоC не-
вере, из2аје и вероломс<ва са ви<ешким врлинама и и2еалима
5а<ријархалноT 2руш<ва – јунаш<вом, верношћу и слоTом, све из-
весније ће ићи у корис< 5оCе2е 5рвих. Да Cи се <о с5речило, је2ан
човек је морао, 5о5у< Исуса, 2а 5ринесе жр<ву и њоме заус<ави
2аље ширење 5ро5ас<и. Божји изCор је 5ао на кнеза Лазара. Ње-
Tова мученичка смр< 5ос<ала је Tлавни <о5ос кул<них црквених
с5иса о овом све<и<ељу, а они су извршили велики у<ицај на
формирање е5скоT Лазара. 

У вези са хришћанским ас5ек<ом ЛазаревоT жр<вовања 5о-
с<ављамо 2ва кључна 5и<ања: 2а ли је Лазар жр<вовани вла2ар,
или се може Tовори<и о њеTовој саможр<ви и свесном о5ре-
2ељењу за 5у< мучениш<ва зара2 вишеT циља као ш<о је за2о-
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Cијање царс<ва неCескоT, у најширем значењу мира и CлаTос<ања
оних који ос<ају иза њеTа? 

О Лазару као о жр<ви која <р5и насиље Tовори се у више е5ских
5есама. Буквално значење <е речи у5ућује нас на „хва<ање кнеза
Лазара” и њеTово 5оTуCљење у <урском <аCору T2е је 5ре<хо2но
зароCљен. У 5есми Ка� је �о&инуо кнез Лазар и Милош О*илић на Косо-
ву (БоTишић, 2003, с<р. 10) 5омиње се 2а оCојица јунака умиру о2
саCље оCезTлављивањем, ш<о их оCојицу сврс<ава у ре2 мучени-
ка. Међу<им, Милош сам 2ос5ева у <урски ша<ор 2а Cи, како се
каже у овој 5есми, сул<ана ханџаром у�арио у срце живо, а 5о<ом
Cива зароCљен уз 5омоћ &ласа из о*лака јер је 5реваром 5ос<иTао
свој циљ, а у хришћанском кон<екс<у 5ревара мора Cи<и кажње-
на, чак и ако ју је 5очинио онај који се Cори 5ро<ив завојевача. На-
кон Милоша, Турци су зароCили и кнеза Лазара. У овом кон<екс<у
можемо закључи<и 2а је Лазар жр<вован о2 с<ране Милоша ОCи-
лића који је као ра<ник знао 5равила CорCе: својим 5ос<у5ком
изазваће Турке на о2маз2у која се неће заврши<и само њеTовом
смрћу, неTо ће зах<ева<и и уCис<во вла2ара. У наро2ним е5ским
5есмама 5ос<оји још је2на чињеница која нас може навес<и на
<умачење Лазареве 5оTиCије као жр<вовања о2 с<ране некоTа, а о
којој је на5исано више научних с<у2ија. У 5и<ању је, наравно, Ву-
кова из2аја <ас<а Лазара. ОвоT мо<ива није Cило у 5рвим извори-
ма леTен2е, а формирао се временом, „о2 узTре2них слу<њи, 5ре-
ко клеве<ања зави2ника 2о су2CоносноT из2ајс<ва” (Ређе5, 1998,
с<р. 111). Нас<анак овоT мо<ива <умачи се на разне начине.
Ј. Ређе5 зас<у5а с<ав 2а је овај мо<ив резул<а< <ражења оCја-
шњења узрока 5ораза. Нас<авши као о5рав2ање 5ораза, мо<ив
из2аје је у е5ским 5есмама везан за Вука.3 О 2оказивању Вукове
невинос<и у ис<оријској реалнос<и, 5рве и нај5озна<ије су с<у-
2ије Илариона Руварца (О кнезу Лазару, 1888) и ЉуCомира Коваче-
вића (Вук Бранковић (1372–1398), 1888). О Вуковој из2аји Tовори ви-
ше е5ских 5есама: у CуTарш<ици о Косовском Cоју из 5ерашкоT
руко5иса с краја XVII века (Ређе5 и Михаљчић, 1997, с<р. 32) Лаза-
ра је с<иTла „ху2а срећа” јер Tа је Вук са својом војском из2ао и

3 Вук је, као 5реживели ра<ник, у свес<и 5исаца који су славили оне учеснике
који су 5резрели земаљско царс<во, 5ос<у5ио су5ро<но. Он је изневерио
и2еале ау<ора кул<них 2ела о кнезу Лазару, ш<о је Cило 5оTо2но <ле за 5оја-
ву сумње у њеTово ис5равно 2ржање и, у крајњој линији, за мо<ив из2аје.
Међу узроцима који су Вука сврс<али међу из2ајнике јесу и 5оремећени о2-
носи 5оро2ица Лазаревић и Бранковић. О5ширније в. Михаљчић, 1989а,
с<р. 54–58.
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5оCеTао са Cојиш<а; у 5есми Цар Лазар и царица Милица (Вук II
Cр. 45, с<р. 209) Вук је већ назван 5рокле<ником који је из2ао кне-
за и 5оCеTао са 2ванаес< хиља2а војника; у Про�ас�и царс�ва Ср�-
ско&а, (Вук II Cр. 46, с<р. 214) наро2ни 5евач 5роклиње Вука и 2и-
рек<но Tа окривљује за кнежеву смр< и 5ораз на Косову јер се на-
кон њеTовоT о2ласка 5роменио <ок Cи<ке која је наTовеш<авала
5оCе2у СрCа. Из ове 5ерс5ек<иве Вук зара2 со5с<вених ин<ереса
жр<вује кнеза Лазара и живо<е ос<алих ра<ника. Али 5рича о Ву-
ковој из2аји се не завршава на овоме. Вукова из2аја се, наизTле2
5ара2оксално, <умачи и као у<еха наро2ном славољуCљу: Турци
нису моTли 5оCе2и<и Cез 5омоћи СрCина.4 

Ако кренемо 2руTим 5у<ем, о2 хришћанскоT <умачења жр<ве
као симCола окајања, 5рочишћења и умилос<ивљења БоTа, и ако
наве2ено 5овежемо са хаTиоTрафским мо<ивом мучениш<ва и
све<оро2ном лозом Немањића, 2оћи ћемо 2о сасвим 2руTачијеT
закључка о Лазаревом жр<вовању. У Про�ас�и царс�ва Ср�ско&а
које је 5рави 5ример у<ицаја новозаве<ноT схва<ања жр<ве на е5-
ску 5есму, Лазар је Божји изаCраник који о2лучује о су2Cини на-
ро2а. Он 2оCија 5оруку о2 БоTоро2ице 5реко изасланика Све<оT
Илије који се јавља у оCличју сокола. Мо<ив сокола се у наро2ној
<ра2ицији најчешће везује за јунаш<во (у Дио*и Јакшића Cраћа су
се зава2ила око врана коња и сокола, о2личја јунака), чес<о симCо-
лизује јунака (у Ро�с�ву Јанковић С�ојана), а у наро2у је 5озна<о
5оређење „ви2и као соко”. Све <ри наве2ене коно<ације моTу се
5римени<и у <умачењу мо<ива сокола у Про�ас�и царс�ва Ср�-
ско&а. Лазар јес<е изаCраник, јунак, али и неко коме је 5о<реCан
ош<ар ви2 који ће му 5омоћи 2а 2онесе 5раву о2луку и омоTући
о5с<анак наро2у. У наве2еној 5есми јавља се чувени и нашироко
оCрађиван мо<ив царс<ва неCескоT које је „увек и 2овека”. Лазар
се о5ре2ељује за мученичку смр< и за2оCијање овоT царс<ва. У
њеTа <реCа, и као вла2ар, и 5о Божјем налоTу, 2а 5ове2е и своје
војнике. Тумачи ове 5есме чес<о изCор земаљскоT царс<ва везују
за 5оCе2у у Cоју, а изCор неCескоT царс<ва сма<рају узроком 5ора-
за.5 Песма ну2и и 2руTачије <умачење: мож2а овај изCор 5ра<и
саможр<вовање кнеза Лазара и жр<вовање ос<алих војника ра2и
о5с<анка ср5скоT наро2а у <им <ешким временима; ако немамо
2овољно арTумен<ације за овај, свакако је не5оCи<ан с<ав 2а је
Лазарево саможр<вовање, о2рицање о2 царс<ва земаљскоT, 2ава-

4 Ово је Гиљфер2инTов с<ав. О5ширније в. Ређе5, 1998, с<р. 114.
5 О5ширније в. Јовановић, 1998, с<р. 32–33.
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ло смисао 5а<њи ср5скоT наро2а <оком вековноT ро5с<ва.
С. Кољевић (1974, с<р. 158) о5ре2ељење за царс<во неCеско <ума-
чи као 

„израз ис<оријскоT с<ава наро2а 5ре2 ис<реCљењем и универзалну
моTућнос< љу2скоT о2носа 5рема ис<орији и живо<у; <ако човек
ос<аје слоCо2ан чак и ка2а му 5реос<аје је2ино 2а смрћу 5о<вр2и
своју уну<рашњу слоCо2у”. 

У 5рилоT овоме је чињеница 2а је кнез знао 2а је <урска војска
Cројнија и 2а је 5ораз извеснији неTо 5оCе2а. Земаљска снаTа <у
није моTла Cи<и о2 5омоћи, већ само вера у БоTа, моли<ва, 5ри-
чес< и жр<ва за с5ас наро2а. Свес<ан <оTа 2а се зло у њеTовој
земљи намножило, Лазар као 2а је с5реман 2а 5реузме Tрехове
на сеCе, жр<вује се и на <ај начин оCезCе2и иску5љење своме на-
ро2у. На крају 5есме ис<иче се 2а је „све све<о и чес<и<о Cило”, <ј.
2а је жр<ва 5рине<а. Са хришћанскоT ас5ек<а не можемо рећи 2а
је Лазар жр<вовао своје војнике, јер се у више 5есама 5омиње њи-
хово својевољно о5ре2ељење за CорCу и 2авање живо<а за земљу
(нарочи<о Милоша ОCилића и њеTовоT жр<вовања „за крс< ча-
сни”, ЈуTа БоT2ана и 2еве< ЈуTовића, С<евана Мусића и чи<авоT
низа јунака који 5рисус<вују кнежевој вечери а чији с5исак је
нај2ужи у Причи о *оју косовском (Ређе5, 1976, с<р. 274). 

Како смо Лазарево о5ре2ељење за царс<во неCеско схва<или
као саможр<вовање, жр<вовање вла2ара о2 с<ране колек<ива и
5оје2инца 5ре2с<авља жр<вовање 2руTоT ре2а јер се, 5ре свеTа
ш<о ће се на Косову о2иTра<и, Лазар свесно о5ре2елио за со5-
с<вену мученичку смр<. О2лучујућу улоTу у Лазаревој саможр-
<ви имао је верски момена<, али <у су и ро2ољуCиви, социјални
и о2CрамCени елемен<и, е5ска жеља јунака и хаTиоTрафска, 5о2-
вижникова мисао о вечи<ој слави. 

Ис<оријска личнос< кнеза Лазара уCрзо након 5оTиCије на Ко-
сову 2оCија све<и<ељски ореол, <е он 5ос<аје мученик о коме ће
црквени 5исци сас<ави<и више жи<ија и 5охвалних слова неTо
ш<о их је 2оCио ије2ан њеTов 5ре<хо2ник на ср5ском 5рес<олу.
Ти с5иси ће изврши<и велики у<ицај на наро2но с<варалаш<во,
5а ће се и у наро2ним е5ским 5есмама све о2иTра<и у скла2у са
CиCлијским <екс<овима – кнез Лазар ће 5ро<о<и5а 2оCи<и у лику
Исуса Хрис<а, а 5о<вр2иће се и CиCлијски оCразац из2аје о2 с<ра-
не CлижњеT, <е је у овом случају Вук CиCлијски Ју2а. У 5есми О*ре-
�еније &лаве кнеза Лазара (Вук II Cр. 53, с<р. 234) износи се низ 2е-
<аља налик све<и<ељским чу2има. 
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Разма<рање о 5ореклу мо<ива косовске леTен2е, а нарочи<о
ЛазаревоT жр<вовања, не 5очиње и не завршава се сре2њовеков-
ним и хришћанским <умачењем. Косовска Cи<ка јес<е 5олазна
<ачка у нас<анку ми<а, али на њеTово оCликовање у<ицало је и
оно ш<о је 5ре ње човек носио у својој свес<и или 5реносио са ко-
лена на колено. За<о се <реCа у5ус<и<и у још је2ну 5о<раTу за 5о-
реклом 2а<их мо<ива која ће во2и<и ка 5аTанс<ву које је, <акође,
чинилац наше 5рошлос<и и наше свес<и.

ЖРТВОВАЊЕ ПРА-ЛАЗАРА – ПАГАНСКИ АСПЕКТ

Ис<раживања Веселина Чајкановића (1973) у 2омену ком5ара-
<ивне ми<олоTије указала су на моTућнос< у<врђивања 5раин2о-
евро5скоT 5орекла сижеа и 5ре2с<ава у нашој наро2ној е5ици са
<емом КосовскоT Cоја. Полазећи о2 ЧајкановићевоT ис<раживања
мо<ива 5осле2њеT времена, Алексан2ар Лома (2002, с<р. 131–132)
са косовским 5есмама у5оређује с<ароиранске, нор2ијске и Tал-
ске есха<олошке 5ре2с<аве и закључује 2а им је заје2ничко веро-
вање 2а ће у „5осле2ње време” 2оћи 2о сукоCа космичких разме-
ра између CоTова и 2емона, а „свој врхунац <ај сукоC наћи ће у
је2ној о2су2ној Cици у којој ће 5ро5ас<и 2о<а2ашњи све<, 2а Cи
о2мах за<им Cио замењен новим, 5о2 влашћу некоT новоT Cо-
жанс<ва”. 

Мо<ив „о2су2не Cи<ке” која се о2иTрава уна5ре2 5рореченоT
2ана на широком и равном 5ољу на с<авама 2веју река и у којој
Tину за5ове2ници оCеју војски 5рису<ан је у ср5ској наро2ној
е5ици. Косово 5оље као мес<о на којем се о2иTрала највећа Cи<ка
у ис<орији ср5скоT наро2а 5ос<аје су2илиш<е T2е се 5ресуђује на
коме је царс�во и жр<виш<е, и како ис<иче А. Лома (2002, с<р. 134),
налик је Куликовом 5ољу у руским Cилинама. Како 5о кључу
у5оре2не ми<олоTије 5ресу2на улоTа у о2су2ној Cици Cива 2о2е-
љена војсковођи с5ремном на жр<во5риношење, Лома је у сво-
јим ис<раживањима заронио ис5о2 хришћанскоT слоја е5ских
5есама и за5очео 5о<раTу за Пра-Лазаром.

Анализирајући Про�ас� царс�ва ср�ско&а, Лома сма<ра 2а се
5ри <умачењу мо<ива изасланика 5о којем кнезу Лазару с<иже
5орука о2 БоTоро2ице може 2а<и оCјашњење изван хришћанскоT
кон<екс<а, јер 5о својој функцији Све<и Илија зас<у5а словенскоT
5аTанскоT CоTа, Tромовника Перуна. Пан2ан Све<ом Илији је и
с<ароин2ијски Ин2ра, CоT олује и ра<а и вла2ар заTроCноT Cора-
виш<а 5алих ра<ника. На 5аTански кон<екс< ЛазаревоT о5ре-
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2ељења за царс<во неCеско у5ућује нас о2с<у5ање о2 хаTиоTраф-
ске схеме: кнез ак<ивно учес<вује у Cици умес<о 2а скрушено 2о-
чека 5ораз и смр<.6 

Иза наизTле2 немањићке к<и<орске мисли о Tра2њи цркве за
5ричес< војске која и2е у сиTурну смр<, у 5есмама Зи�ање Равани-
це и О�е� зи�ање Раванице (Вук II Cр. 35 и 36, с<р. 147 и 150) и цркве
сази2ане о� свиле и скерле�а, <акође се може уочи<и 5аTански мо-
<ив. Црква о2 свиле и скерле<а не може чврс<о 2а с<оји на земљи,
неTо леC2и на2 њом, <е, како закључује Лома (2002, с<р. 135), сим-
Cолички у5ућује на ми<ски вилински Tра27 као неCеско Cорави-
ш<е ра<ника 5алих на Cојном 5ољу. Мо<ив 5аTанскоT вилинскоT
Tра2а во2и 5орекло о2 све<а Ин2ре, CоTа ра<а, у који 2ос5евају
ра<ници 5али у Cоју, ш<о је 5рису<но у Маха*хара�и. Формулу за
лик Пра-Лазара Лома 5роналази у с<ароин2ијском 5раве2ном
краљу Ју2хиш<хири, који се <акође нашао 5ре2 изCором 5ре2 ко-
јим се нашао и кнез Лазар, који храCро Tине у Cици и који 2ос5ева
у царс<во неCеско, о2носно све< Ин2ре. У овом кон<екс<у, мо<ив
жр<вовања 2оCија сле2ећу ин<ер5ре<ацију: кнез Лазар на жр<ве-
ник 5риноси сеCе и своје војнике, а уз љу2ске жр<ве 5риноси и
Cескрвну – цркву о� свиле и скерле�а и лиCације у 5ићу (<оком ве-
чере уочи Cоја), и на <ај начин нас<оји 2а у 5о<5унос<и 5ош<ује
5аTански кô2 жр<вовања. 

Мо<ив кнежеве вечере се <акође може 2ехрис<ијанизова<и.
Иако овај мо<ив има ис<оријску 5о2лоTу, иако је у њему са2ржа-
на очиTле2на алузија на јеванђеоску Тајну вечеру, Алексан2ар
Лома Tа 5рвенс<вено 5осма<ра као ра<ни Саве< који има свој ри-
<уални карак<ер. Чак иза с<ихова славу слави ср�ски кнез Лазаре
(Вук II Cр. 50, с<р. 224) Лома (2002, с<р. 159) о<крива 2а <а славска
вечера за5раво може Cи<и Cило која TозCа на којој у 5ре<феу2ал-
ном кон<екс<у 2олази 2о саве<овања уочи ра<а и 5ланирања ра<-
не с<ра<еTије. Ри<уални карак<ер 5ре<косовске вечере 5осве2о-
чен је у најранијој верзији е5ске леTен2е, у и<алијанском 5рево-
2у Дуке.8 Заје2ничко 5ијење и наз2рављање 5ићем је универзал-
но рас5рос<рањени оCичај, <е се <реCа за2ржа<и на њеTовом са-

6 О Лазаревом ак<ивном учес<вовању у Cици све2оче 5есме Ка� је �о&инуо кнез
Лазар и Милош О*илић на Косову (БоTишић, 2003, с<р. 9), БуTарш<ица о Косов-
ском Cоју из 5ерашкоT руко5иса (Ређе5 и Михаљчић, 1997, с<р. 32) и Про�ас�
царс�ва Ср�ско&а (Вук II Cр. 46, с<р. 214).

7 „Вилински Tра2 сази2ан је о2 јуначких и коњских кос<ију, а виле, њеTове
Tра2и<ељке, нас<оје 2а изазову сукоC у којем Cи мноTо коња и јунака изTи-
нуло, 2а Cи 2оCавиле још Tрађеˮ (Лома, 2002, с<р. 138). 
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2ржају и карак<ерис<ичном начину на који се ко2 Cалканских
Словена изво2ио. На Лазаревом 2вору, како закључује А. Лома
ком5ара<ивном анализом свих врс<а с5иса о кнезу Лазару, вла-
2ао је оCичај 2а Tос5о2ар својеручно 2иже з2равице 5о извесном
ре2у и оCичајима <е земље. Тај оCичај је 5рису<ан и 2анас на Ко-
сову и у5раво је з2равица најважнији 2ео славе на <ом 5о2ручју.
У Кнежевој вечери (Вук II Cр. 50, с<р. 224) з2равица креће о� с�а-
рејш�ва �о јунаш�ва, али <ај ре2осле2 Cива нарушен сле2ећим,
о5е< ри<уалним 5ос<у5ком: кнез Лазар куша вином Милоша који
није најмлађи за с<олом (а у5раво су најмлађи најчешће Cили
5ре2ме< кушања), али јес<е највећи јунак. Циљ кушања је изази-
вање јунака на закле<ву, креће се на релацији вера – невера, а
5ре2ме< <е 5ровере јес<е Милош као 5оје2инац, али и вернос<
5ри5а2ника заје2нице је2них 5рема 2руTима 5ре2 ис<оријско
зCивање које је у најави. У овом е5ском сижеу TозCе сле2и се
оCразац наз2рављања зла<ном чашом вина онима који су се ис<а-
кли својим јунаш<вом, кушања највећеT јунака, али и оCразац на-
ношења срамо<е кукавицама неназ2рављањем. Тако Вук Бранко-
вић, у наро2ној е5ској 5есми окарак<ерисан као из2ајица, Cива
ускраћен за наз2рављање и ос<аје 2а ис�о� ску�а �ије ла�но вино
(Вук II Cр. 50, с<р. 225). Кушање Милоша, највећеT јунака, није са-
мо у функцији о<кривања ис<ине, већ и навођења на закле<ву
којом ће 2оказа<и су5ро<но о2 оноT за ш<а је о5<ужен. Милош се
заклиње 2а ће 5рине<и на жр<веник сул<ана, али и свој живо<
који је кушањем с<ављен на жр<веник о2 с<ране кнеза. 

Лазарева кле<ва се, <акође, може 5осма<ра<и у кон<екс<у 5а-
TанскоT слоја жр<вовања. Кнежева кле<ва <реCа 2а осиTура с5ро-
вођење жр<вовања, и <о на сле2ећи начин: 5ош<о је разлоT из-
2аје, о2носно о2ус<ајања о2 жр<вовања најчешће у 2омену с<ра-
ха 2а се не изTуCи 5ос<ојеће CлаTос<ање или 5охле5е за с<и-
цањем нових 5осе2а и 2оCара, кнежева кле<ва 5а2а и на 5ло2нос<
и з2равље, и на имовно с<ање. Такође, у 2омену кле<ве је и слоCо-
2а као највиша е<ичка вре2нос< ср5скоT наро2а. Кле<ву 5ра<и и
жеља за вечи<им 5рокле<с<вом из2ајника.9 Лазареву кле<ву Ло-
ма <умачи као ри<уални чин, а за<им налази 5аралелу у 5ерсиј-
ској наро2ној 5ричи:

8 Мисли се на за5исе хроничара Јована Дуке који 5о<ичу из 5оловине XV века,
које је 5рево2ио ДуCровчанин или Далма<инац на и<алијански језик, али и
уносио 2о5уне ДукиноT о5иса Косовске Cи<ке. 
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 „Смр<но рањени КамCис у ЕTи5<у, 2ознавши 2а су у о<аџCини
Међани 5о2иTли Cуну 5ро<ив Персијанаца, 5озове к сеCи нај-
уTле2није Персијанце и закуне их 2а се о2лучно су5ро<с<аве не-
5рија<ељу. Ако <о не учине, нека им земља не 2оноси 5ло2 и [нека]
2ође 2о 5ро5ас<и свеTа ра2и чеTа Cи великаши 5ренеCреTнули сво-
ју ра<ничку 2ужнос< – усева, с<оке, 5оро2а” (Лома, 2002, с<р. 167). 

Сличнос< са кле<вом кнеза Лазара 5ос<оји, али нам се за 2ока-
зивање њеноT ри<уалноT карак<ера чини сувишним 2уCљи зала-
зак у ми<олоTију, сем словенске. Кле<ва, као су5ро<нос< ри<уал-
ном CлаTослову, 2ео је 2омаћеT, 5оро2ичноT кул<а Словена.

Међу 5есмама о Cоју на Косову, 5оре2 <зв. Хрис<ијанизованих,
у којима смо 2о са2а <ражили 2уCље, 5аTанске наносе, 5ос<оје и
оне ко2 којих је на самој 5овршини уочљив 5аTански оквир. Је2на
о2 њих је Ка� је �о&инуо кнез Лазар и Милош О*илић на Косову (БоTи-
шић, 2003, с<р. 9–10).    Сре2ишње мес<о у овој 5есми 5ри5а2а сну
царице Милице и њеTовом <умачењу о2 с<ране кнеза Лазара: ш<о
се неCо на че�веро рас�укнуло, значи 2а ће Турци заузе<и царс<во;
звез2е10 које 5а2ају у5ућују на 5оTиCију мноTих јунака; сунце које
<оне је Лазарева Tлава, а месец11 који је „5о<амнио” је <урски цар.
Пре2сказивањем 5ресу2них 2оTађаја сном и 5аTанским ми<ским
симCолима сунца, звез2а и месеца који су касније 5рошли кроз
хрис<ијанизацију, 5есма је смеш<ена у 5аTански оквир. Али на
овим мо<ивима се не завршава о<кривање 5аTанскоT ко2а. Лазар
2аје овакво <умачење МиличиноT сна јер се уна5ре2 о5ре2елио
за царс<во неCеско и у <оку је ис5уњавање услова жр<вовања. Док
је кнежева кле<ва скоро оCезCе2ила 5о<5уно с5ровођење жр<во-
вања, наилази се на нову 5ре5реку – Миличину молCу Лазару 2а
јој ос<ави је�но& о� У&овића. Лазар је о2Cија не за<о ш<о зна 2а сваки

9 О <ежини и 2алекосежнос<и кнежеве кле<ве све2оче е5ски ликови С<еван
Мусић који, 2ознавши 2а је Cи<ка већ решена, свесно хрли у сиTурну смр<,
2а не Cи на њему ос<ала кле<ва, Ра2ич који <акође 2иже руку на сеCе, Ме-
2ођина из Доње КолуCаре који се зCоT 5рокле<с<ва окаменио, 2ок је њеTова
војска 5ро5ала у земљу, као и Вук Бранковић о коме, као о из2ајнику, 5евају
е5ске 5есме. О 2алекосежнос<и кле<ве (рђом ка�’о �ок му је колена) све2очи и
5рича о 2уTом Cоловању кћери Ђурђа Бранковића, зCоT <оTа ш<о је на њеноT
2е2а Вука Бранковића 5ала Лазарева кле<ва. 

10 У словенској ми<олоTији звез2е су везане за су2Cине љу2и и у<ичу на зе-
маљске 2оTађаје; 5а2ање звез2е означава смр<, а учес<ало 5а2ање звез2а
сма<ра се знаком 5ро5ас<и чи<аве 2ржаве. 

11 Месец у словенској ми<олоTији асоцира на заTроCни живо<, оCлас< смр<и, а
5омрачење месеца <умачи се као 2а су месец 5ојеле хале. У кон<екс<у 5есме
Ка� је �о&инуо кнез Лазар немани, о2носно весници несреће, јесу Турци. 
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јунак жели 2а 5рође кроз 5роцес иницијације у Cици (имамо ар-
Tумена<а 2а мислимо 2а Лазар чак сумња 2а су Cаш сви војници
с5ремни на <о, ш<о 5о<врђује Кнежева кле�ва), већ за<о ш<о ће
ос<анком је2ноT о2 највећих јунака 5роцес жр<вовања Cи<и на-
рушен. 

Кнез Лазар је 5рихва<ио жр<вовање зара2 2ос<изања царс<ва
неCескоT. Уочи КосовскоT Cоја, како све2оче е5ске 5есме, с5ровео
је ри<уалне ра2ње које 5ра<е овај 5роцес. Међу<им, најмање 2ва
мо<ива све2оче 2а није све <екло 5о 5лану. Први о2 њих је мо<ив
Вукове из2аје која је нарушила оCразац жр<вовања. Лазарев зе< је
у више навра<а окарак<ерисан као јунак слаCији о2 ос<алих: у Cу-
Tарш<ици Како се сва�ио Милош Ко*иловић и Вук Бранковић (Ређе5 и
Михаљчић, 1977, с<р. 44) Лазар је је2ва умолио Милоша 2а не чи-
ни кавTу на2 Вуком, а у 5есми Ис�орија кнеза Лазара, о� Косова и о�
цара Мура�а (Ређе5 и Михаљчић, 1977, с<р. 49) Вук 5ре2лаже Лаза-
ру 2а не и2у на Косово већ 2а 5оCеTну �реко земље Влашке и Кара-
*о&�анске. Он није 5о2леTао с<раху о2 кнежеве кле<ве, већ со5-
с<веном ин<ересу и 5лановима које је имао са Турцима, а који су
5осве2очени у е5ској 5есми Бранковић зове Турке на Косово (Пе<ра-
новић III, с<р. 23), T2е Вук Турцима 2аје оCећање 2а ће у Cоју „за-
вес<” 2ва2есе< хиља2а војника. 

Још је2ан мо<ив нас у5ућује на моTуће нарушавање жр<веноT
ко2а, а <о је несиTурнос< кнеза Лазара. Док смо њеTово кушање
Милоша и кле<ву 5осма<рали као елемен<е који <реCа 2а оCезCе-
2е сиTурнос< с5ровођењу жр<вовања, у више навра<а се у е5ским
5есмама 5омињу Лазареве сумње: у Песми о� све�а&о сер*ска&о кне-
за Лазара (Ређе5 и Михаљчић, 1977, с<р. 56) Лазар верман &ле�а, а су-
зе �ролива, а 5о<ом Милош саве<ује Милана 2а не каже 5раво
с<ање <урске војске �а се не *и у�лашио Кнеже. Варијан<е ЛазаревоT
5роливања суза и с<раха о2 Tласа који ће чу<и о Cројнос<и <урске
војске, 5рису<ни су и у 5есми Ис�орија кнеза Лазара, о� Косова и о�
цара Мура�а (Ређе5 и Михаљчић, 1997, с<р. 48–50). У кон<екс<у 5а-
TанскоT ми<скоT оCрасца <ешко 2а ћемо наћи о2Tовор на <о ш<а је
условило Лазарев с<рах. Колико Tо2 2а се у5ус<имо у 2еко2и-
рање е5ских 5есама, ниT2е нећемо наћи ни оCрисе некоT Cожан-
с<ва које Cи, <оCоже, моTло 2а 5роCу2и с<рах у кнезу Лазару. Не
Cисмо моTли 2а Лазарево 5роливање суза схва<имо као израз <у-
Tе зCоT изTинућа војске које сле2и, јер се Лазар свесно о5ре2елио
за жр<вовање. За<о се можемо је2ино веза<и са с<рах о2 из2аје
који је мо<ивисан Вуковим 5риказивањем као кукавице у више
навра<а. Лазарев с<рах се не оTраничава само на Вука, већ, 5о2ле-
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жући Вуковој с5ле<ки, Cива 5роширен и на Милоша и ос<але ју-
наке. Правећи 5аралелу са мо<ивом из2аје, у кон<екс<у <ума-
чења косовскоT циклуса са хришћанскоT ас5ек<а, T2е је она о5-
рав2ање за 5ораз, ов2е се из2аја <умачи као нарушавање жр<ве-
ноT ко2а које 2ирек<но 2ово2и 2о 5ораза. Лазарев с<рах је, за5ра-
во, с<рах о2 нарушавања 5роцеса жр<вовања које ће 2овес<и не
само 2о 5ораза, већ и 2о неизвесне еTзис<енције оних зара2 којих
је 5рине<а жр<ва. 

Овакво <умачење ЛазаревоT жр<вовања са ас5ек<а ми<олоTије
наизTле2 2елује уверљиво. Служећи се арTумен<ацијом коју је
изнео А. Лома, и уз 2о2а<ак наше, 2еко2ирана је чи<ава, наизTле2
хришћанска 5рича о жр<вовању вла2ара. Међу<им, ова на 5рви
5оTле2 с<аCилна конс<рукција лако се може уруши<и 5озивањем
на је2ан 2е<аљ који је 5ромакао 5ре<хо2ним ис<раживачима. На-
име, жр<вовање је у 5аTанском времену Cило несвесна, инс<инк-
<ивна ра2ња. Лазар, насу5ро< <оме, свесно жр<вује и свесно се
жр<вује. То нас наво2и на закључак 2а се и5ак не можемо о5ре2е-
ли<и само за је2ан ас5ек< <умачења ЛазаревоT жр<вовања, јер се
хришћански и 5аTански слојеви не5рес<ано 5ре5лићу и је2ни
2руTе мо2ификују. 

Иако су мо<иви жр<вовања и саможр<вовања <оком 5у<а о2
5аTанс<ва 2о хришћанс<ва 2оживљавали мо2ификацију, није се
2оTо2ило 2а је2ан ас5ек< Cу2е 5ониш<ен у корис< 2руTоT, већ је
2ошло 2о њиховоT синкре<изма. НајCољи 5ример синкре<изма
хришћанскоT и 5аTанскоT у оCра2и мо<ива жр<вовања налазимо
у е5ским 5есмама о Косовском Cоју и Лазаревом жр<вовању и са-
можр<вовању које је с<ожер косовске леTен2е. 

Да Cисмо 5ре2с<авили син<езу нивоа оCра2е мо<ива ЛазаревоT
жр<вовања, 5ослужићемо се <аCеларним 5риказом у коме ћемо
еви2ен<ира<и и 5о2слојеве о којима смо Tоворили: 
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Анализирајући <аCелу Cр. 1. уочавамо 2а се 5рича о Лазаревом
жр<вовању усложњава јер се у 2омену хришћанскоT и 5аTанскоT
ас5ек<а моTу уочи<и 5о2слојеви. О2 шес< нивоа жр<вовања које
смо уочили у оквиру 2ва ас5ек<а за које смо се о5ре2елили, еви-
2ен<ирамо 5о<5уну ус5ешнос< у 2омену 5рвоT и 2руTоT хри-
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шћанскоT и 2руTоT 5аTанскоT 5о2слоја. Ус5ешнос< Лазаревом са-
можр<вовању оCезCеђује чињеница 2а кô2 2а<оT жр<вовања не
може Cи<и нарушен из2ајом јер се Лазар сам о2лучио 2а на сеCе
5реузме Tрехове и казну, <е Cило какво „коришћење” кнеза Лаза-
ра у жр<вене сврхе о2 с<ране 5оје2инца или колек<ива не може
Cи<и ус5ешно јер се или 5ониш<ава величином Лазареве жр<ве
или се сма<ра жр<вом 2руTоT ре2а. У 2омену 5рвоT 5аTанскоT
5о2слоја Tоворили смо о Лазаревој жр<ви целоку5не војске,
укључујући и самоT Лазара, али за разлику о2 хришћанскоT оCра-
сца ов2е је жр<вени кô2 Cило моTуће наруши<и из2ајом, 2ок је у
5о<5унос<и с5рове2ен само у 2омену Пра-ЛазаревоT жр<вовања
Пра-Милоша. 

Како смо мо<ивима ЛазаревоT жр<вовања и саможр<вовања
5рис<у5или са различи<их ас5ека<а и уочили разне 5о2слојеве,
оно ш<о ос<аје као заје2ничко свима њима јес<е снаTа 5рине<е
жр<ве и циљ који је, како смо у ра2у ис<акли, увек зара2 нечеT ви-
шеT, CољеT, све<лијеT и све<ијеT. Лазарева жр<ва и саможр<ва су
у5раво Cиле <акве.
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SUMMARY SACRIFICE AND SELF-SACRIFICE OF PRINCE LAZAR IN THE NATIONAL EPIC 
FROM CHRISTIAN AND PAGAN ASPECTS

This paper approaches the motives of sacrifice and self-sacrifice of
Prince Lazar as a key to the construction of this epic character. At the
beginning, consulting dictionaries and previous research, we deter-
mine the terminology and concepts of sacrifice self-sacrifice. Approa-
ching the analysis of these motifs in the epic poems and accepting at-
titudes about their developmental line that ranges from medieval to
folk literature, first search for Christian self-sacrifice. In the final part
of the paper we provide a synthesis of Christian and pagan influence
on the shaping of Lazarus motif of sacrifice and self-sacrifice with an
emphasis on their share, hierarchy and function.

KEY WORDS: Prince Lazar, Proto-Lazar, sacrifice, self-sacrifice, christiani-
ty, paganism.


