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Очекивах смр�, и на �есмр�нос�  омишљах

Узвишена леDоLа и умеLничка вре9носL сре9њовековне лиLера-
Lуре не 9ају се са:ле9аLи Jез рели:ијско: кључа. Ду:о:о9ишњи
Dокушаји 9а се 9ела сLаре књижевносLи вре9нују сLро:о „свеLов-
ним мерилима”, ван Lеолошке сфере и каLе:орија сакрално:, Dо-
казали су се као не9овољни, шLавише и – Dо:решни: Lаквим Dри-
сLуDом криLичари и исLоричари ове књижевносLи оLкривали су,
Dо Dравилу, Lек њен „филолошки и кулLурноисLоријски значај”.
И9еолошки несDоразум условио је искривљене есLеLске су9ове
чесLо и о врхунским 9елима оно: времена, чији је сLил Dро:ла-
шаван „заDлеLеним”, „нејасним”, „извешLаченим”, „чу9овиш-
ним”. НереLко су уDраво во9ећи научни ауLориLеLи изрицали
Lаква не:аLивна мишљења, чији ексLремни ви9 Dре9сLављају,
нDр., су9ови Јована Скерлића 9а и није реч о Dравој књижевно-
сLи, 9а развој срDске кулLуре Dочиње Lек о9 18. века и сл. ПосLе-
Dено ће, иDак, 9оћи 9о Dромене у меLо9оло:ији ра9а, а Lиме и у
валоризацији сLаре срDске књижевносLи, шLо је, нарочиLо у Dе-
рио9у Dосле Дру:о:а свеLско: раLа, Jило условљено неколиким
чиниоцима: 9уJљим уDознавањем визанLијско: књижевно:
наслеђа и есLеLике, Dроменом есLеLских схваLањ а у мо9ерној
књижевносLи, у којој све значајнију уло:у 9оJија аDсLракLно и
симJолично, као и Dроучавањима руских научника ПоDова, Ли-
хачова2, ШахмаLова, Буслајева и 9ру:их, која су имала велико:
о9јека у срDској (и ју:ословенској) научној јавносLи.

Наши DослераLни и млађи ме9иевисLи3 насLоје 9а разумеју
сLару књижевносL у свеукуDном кулLурном конLексLу, 9а уоче
есLеLске и DоеLичке DроJлеме сре9њовековне умеLносLи, 9а о9-
ре9е о9нос сре9њовековно: човека Dрема свеLу, књижевносLи,
DисменосLи, језику, сLварала шLву иL9. „Ваља сLално имаLи на
уму и Lо”, на:лашава Зорица ВиLић у Dре9:овору Ан�оло%ији с�а-

2 ДимиLрије Бо:9ановић, Dрево9илац ње:ове Пое�ике с�аре руске књижевно-
с�и на срDски језик, у Dре9:овору срDском из9ању исLиче 9а је Dојава Lе
књи:е „означила… 9ефиниLиван крај је9не DозиLивисLичке еDохе у исLо-
рији словенских књижевносLи, која је сву лиLераLуру сре9ње: века на овом
Dо9ручју DосмаLрала више као извор филолошко: или исLоријско: знања
не:о као осLварење књижевне умеLносLи”. По ње:овој оцени, Лихачовљева
књи:а је Dрво сисLемаLско уоDшLавање умеLничких закона сре9њовековне
књижевносLи, „Dокушај Lеоријске синLезе” (в. у Лихачов, 1972, сLр. V). 

3 В. Мошин, М. Мулић, Д. Бо:9ановић, Р. Маринковић, Ђ. Трифуновић, Ј. РеђеD,
Љ. Јухас-Геор:ијевска, Т. Јовановић, Ђ. БуJало, Т. СуJоLин-ГолуJовић, З. Ви-
Lић, Д. Бојовић, И. ШDа9иер и 9р.
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ре ср ске  оезије, „9а сре9њовековна књижевносL није ауLономан
сисLем, већ 9а је везана за различиLе слојеве 9уховно: живоLа, а
нарочиLо за Lеоло:ију, и Lо у више асDекаLа: 9о:маLском (исLина
о свеLу), моралном (освајање врлине), кулLном (човеков о9нос
Dрема Бо:у DрожеL осећањем свеLо:а)” (ВиLић, 2005, сLр. 8). 

СрDска књижевносL сре9ње: века, као и оновремено кулLурно
сLваралашLво у чиLавом ареалу Slavia Orthodoxa, Dре9сLавља
9аље развијање и не:овање сLарословенско: наслеђа и ћирило-
-меLо9ијевске Lра9иције, Dоникле на рановизанLијским узори-
ма. То, на9аље, значи 9а је сLара срDска књижевносL JашLинила
и Lековине хеленисLичке и хеJрејске, о9носно JиJлијске кулLу-
ре, шLо ће рећи „DаLријархално-ро9овске и оријенLалне кулLур-
не Lра9иције, оJо:аћене свежијим Lоковима DалесLинске, сириј-
ске и е:иDаLске кулLуре” (Бо:9ановић, 1972, сLр. XI). To, 9акако,
не значи 9а сLара срDска лиLераLура нема и неке сDецифичне о9-
лике, којима је 9ала свој 9оDринос кулLурном фон9у сре9ње: ве-
ка (нDр. LиD „жиLија-Jио:рафија”), али се о израженој национал-
ној самоJиLносLи у књижевном сLваралашLву Lо:а времена на-
челно, иDак, не може :овориLи.

За разлику о9 сре9њовековне књижевне Lра9иције у ЗаDа9ној
ЕвроDи, на коју су умно:оме уLицали феу9ални 9рушLвено-еко-
номски о9носи, у :енези књижевносLи евроDско: ИсLока леже, у
9алеко већој мери, „Dрефеу9ални и нефеу9ални елеменLи исLо-
ријско: развоја” (исLо, сLр. XI). По речима Ра9миле Маринковић,
„Lо је 9уховна лиLераLура, озJиљна, мисаона, еLичка”, која „Dос-
Lавља сушLинска DиLања човекове е:зисLенције”, а „LреLирајући
исLиниLе 9о:ађаје, она је исLоријски о9:оворна” (в. Маринко-
вић). Њена и9еолошка Dо9ло:а је JиJлијска – сLарозавеLна и, још
више, новозавеLна. Лихачов заDажа 9а је у свим 9елима сLаре
књижевносLи исLорија свеLа Dре9сLављена као велика и Lра:ич-
на. Дру:ачије и не може JиLи, Jу9ући 9а се „у њеном ценLру на-
лази скромни живоL је9но:а лица – ХрисLа”, чија Lра:е9ија ис-
Dуњава цео свеL, „живи у сваком човеку, сDомиње се у свакој цр-
квеној служJи” (в. Лихачов, 1972, сLр. 5). 

Чини се 9а није DреLерано рећи 9а Dо:ле9 на свеL сре9њове-
ковно: човека Dочива на начелу LеоценLричносLи. То је условило
и осоJену сре9њовековну „и9еоло:ију књижевно: 9елања”, је-
9инсLвену за широко Dо9ручје о9 Сре9оземља 9о БалLика. Књи-
жевник својим сLваралашLвом служи кулLу. ЗаLо се Dисање
смаLрало рели:иозним Dо9ви:ом, меLафизичким чином Dос-
ре9нишLва између човека и Бо:а. Овакво о9ређење важило је са-
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мо за књижевни ра9 у оквиру каLе:орије сакрално:, не и за лаич-
ке LексLове, шLо се оJјашњава Lзв. 9војном арLикулацијом свеLа,
која разликује ниже, сDољашње, и више, унуLрашње, 9уховно
знање, коме је сре9њовековни човек Lежио као своме и9еалу. Ау-
Lорско начело у мо9ерном значењу Lе речи није DосLојало4, јер
сре9њовековни Lворац верује у начело на9ахнућа, „озарења сви-
ше”, „наиLија”, свесLан 9а је све, Dа и књижевни 9ар - „о9 Бо:а”.5

У свом најчисLијем, најузвишенијем ви9у, сLваралашLво се схва-
Lа као „Lеур:ија, сасLваралашLво, Dро9ужење Божанско: сLвара-
лашLва”, чија је Dрава сврха „учесLвовање у Божанској енер:ији,
DреоJражају свеLа Dо мери Божије: наума” (КосLић, 2001, сLр. 99).
Као LеоценLрично Jиће, Dисац, а нарочиLо сре9њовековни Dес-
ник, вођен је Духом СвеLим - он је Божији „изаJрани сасу9”, „усLа
ХрисLова”, а ње:ова Lворевина Dре9сLавља Dроизво9 узајамно:
9еловања Божије силе и љу9ске слаJосLи и сLарања. Дело Lако
на9ахнуLо: Dесника DриJлижава се СвеLој Књизи – Речи Божијој,
а чиLалац DосLаје са9елаLељ који се чиLањем оJожује. Такво
сLваралашLво, Dо:оLово DеснишLво, Jу9ући 9а је насLало из кул-
Lа, ну9и визију Jу9уће: века јер је „Dрозор Dрема Осмом 9ану” ес-
хаLоло:ије (исLо, сLр. 127–145). Оваква схваLања нарочиLо су
својсLвена DрисLалицама мисLичко: исихасLичко: Jо:ословља 

АуLори жанрова „високе” лиLераLуре (ха:ио:рафија, химно:-
рафија, хроно:рафија, 9елимично и DроDове9) насLоје 9а Dро-
нађу хришћанске исLине у свим Dојавама живоLа, разоLкри-
вајући у Dоје9иначном, конкреLном и временом оно шLо је оDш-
Lе, аDсолуLно и вечно. Сре9њовековну DоеLику умно:оме
оJликује аDсLракна Jо:ословска мисао, која је већ оLкрила рели-
:иозну сушLину Dојава. „СLилски DринциD је исLо шLо и морал-
ни: 'у вешLасLвеном Lелу носиLи невешLасLвено' ”, уочава Лиха-
чов (Лихачов, 1972, сLр. 133). Тен9енција ка аDсLраховању, Lако
каракLерисLична за 9ела сре9њовековних умеLника, у сLалном
насLојању 9а разоLкрије сушLину Dојава, „вечне исLине”, 9овела
је 9о засићеносLи симJолима. УмеLнички сисLем сре9ње: века

4 ЗаLо, Dо Dравилу, и није Dрављена разлика између Dисца и DреDисивача, а
DоLDис „:решни 9ијак“, „:решни Dисар“ DоLенцира начело „9уховно: сиро-
машLва“, о9носно хришћанске смерносLи, скромносLи, свесLи о соDсLвеној
не9осLојносLи. ДеLаљније о Lерминоло:ији везаној за чин Dисања в. Аз�уч-
ник ср ских сре�њовековних књижевних  ојмова Ђ. Трифуновића.

5 ПринциDијелну разлику између сре9њовековно: и мо9ерно: Dоимања
књижевно: сLваралашLва илусLрује и реченица св. ЈусLина Ћелијско:: „Без
сLраха Dишу 9анас Dисци и заLо су нему9ри“ (Dрема КосLић, 2001, сLр. 101).
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о9ликује се књижевним канонима (не и калуDима), књижевном
еLикецијом, низом оDшLих месLа (LоDоса)6, чесLим JиJлијским
реминисценцијама, Dоређењима шLо сликају функцију, унуLра-
шњу сушLину оJјекаLа, реLко заснованим на визуелној сличнос-
Lи, са :оLово увек DрисуLним елеменLима анLиLезе: суDроLс-
Lављају се свеL неJески и свеL земаљски, 9уховни и маLеријални,
9уша и Lело, живоL и смрL, вечносL и временосL, 9оJро9еLељ и
:рех. Сре9њовековни црквени Dисци насLоје 9а и језик својих 9е-
ла уз9и:ну изна9 сфере Dрофано:, 9а :а учине ученим, 9онекле
аDсLракLним, DаLеLичним, чак „свешLеним”.7 ИDак, срећу се,
каLка9, и Lежње ка извесном ослоJaђaњу о9 власLи Lеоло:ије у
умеLничком DосLуDку, а има, Dаралелно са елеменLима аDсLра-
ховања, и елеменаLа реалисLичносLи, Lежњи ка конкреLизацији,
очи:ле9носLи, нарочиLо у оDисивању не:аLивних Dојава, ка9а
сLварносL LреJа учиниLи Jољом (в. 9еLаљније Лихачов, 1972, сLр.
147–184). 

Сре9њовековна Dоезија и Dроза нису јасно омеђене, Dа је сврс-
Lавање жанрова у ове каLе:орије само условно. Док је је9ан о9 ос-
новних Dрозних жанрова жиLије или ха:ио:рафија, 9оLле се Dес-
нички жанрови у:лавном сврсLавају у лиLур:ијско DеснишLво
или химно:рафију. ПосLоји још и врло разуђена, „мешовиLа”
:руDа 9ела, на Dрелазу између Dоезије и Dрозе (Dохвала, Dлач, мо-
лиLва). Ов9е ваља DоменуLи 9а су арен:е у Dовељама срDских
сре9њовековних вла9ара чесLо Dеснички инLониране, са Dри-
меLним уLицајем Dсалама у њиховом оJликовању. У жиLија су
чесLо инLерDолирани лирски и реLорски о9ељци (молиLве, Dох-

6 У вези с Lим је и Dоимање ори:иналносLи у умеLничком сLваралашLву: Dре-
узимање чиLавих целина, 9оDуне сLаријих LексLова, Dрера9е оJимних 9ела
и њихова скраћивања, нови сDре:ови већ DосLојећих LоDоса и сл. сасвим су
уоJичајени и DрихваLљиви DосLуDци за сре9њовековне ауLоре (в. ВиLић,
2005, сLр. 11–12).

7 У 14–15. веку Dојавио се сLил „DлеLенија словес”, који о9ражава схваLање
сLваралашLва као свешLено9ејсLва: „ДођиLе 9а се DричесLимо речима”.
Овакво схваLање црквене умеLносLи, Dрема Lумачењу руско: исLраживача
ЛеDахина, Dолази о9 Lеолошких Dремиса 9а је Реч Божија, заDисана у Све-
Lом Dисму, словесна икона ви9љиво: и неви9иво: свеLа, Lе 9а љу9ска реч,
као лик речи Божије, DосLаје иконична, DреоJражавајући се у молиLвену
реч – икону. Врхунац верJалне иконе Dре9сLавља Јеванђење, као и Jо:о-
служJена Dоезија – сLихире, LроDари, канони, акаLисLи иL9. Најза9, иконич-
но није само оно шLо Dре9сLавља лик Прволика, не:о и оно шLо :а синер-
:ијски исDољава. ОLу9а вера 9а се и Dреко љу9ских речи у молиLвеним сLи-
ховима човек Dричешћује Божанским енер:ијама (Dрема Јовић, 2013, сLр.
704-705). 
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вале, Dосланице, Jесе9е, JиJлијски циLаLи и алузије, Dесничке
слике и Dоређења). Лирски уломци смењују се са нараLивним це-
линама и у жанру слова.

За сре9њовековну црквено-хришћанску Dоезију, као и за свеLу
JиJлијску Dоезију, чесLо се корисLи Lермин Dсалмо9ика. Она
оJухваLа више DоеLских врсLа: ране форме, DоDуL Dсалама
јеврејско: цара Дави9а и 9уховних Dесама новозавеLне LемаLике
насLалих на :раници нове ере, LроDарне форме (LроDаре, икосе,
сLихире иL9.), речиLаLивне форме, DоDуL величања и уJлажа-
вања (макаризама), као и химно:рафске форме: Dесме сLароза-
веLних оLаца, кон9аке, икосе, Lе касније, знаLно оJимније форме,
DоDуL канона, служJи, акаLисLа. Руски ме9иевисLа А. ПоDов из-
9ваја сушLинске разлике између хуманисLичке и хришћанске
химно:рафије. Као основно својсLво свеколике Dсалмо9ике он
исLиче 9уховносL, шLо Lу врсLу лирике JиLно разликује о9 хума-
нисLичке, класично-евроDске лирике, Dоникле на Lемељима Dа-
:анско: 9оживљаја свеLа. ЦенLрално месLо осећања у Dсалмо9и-
ци јесLе вера у Бо:а, свесL о сLалном DрисусLву Све9ржиLеља и о
ње:овом неDреки9ном Dромислу о љу9има, шLо се ниDошLо не
може рећи за хуманисLичку лирику. Она Dреноси осећања Dес-
ника у широком расDону – о9 излива о9ушевљења, оDијеносLи
сLрасLима, 9о Lу:е, очајања, :нева зJо: несрећне су9Jине и сLра-
9ања. СвеLовни Dесник у Lренуцима сLварања :оLово ре9овно за-
Jоравља на Jлизину Бо:а. За 9уховно: Dесника-хришћанина,
сLрасL је :рех, зло које он оDлакује, 9ок сLра9ање Dре9сLавља ис-
кушење DослаLо о9 Бо:а, корисL за 9ушу, Dризив на 9оJро. ЗаLо је
у Dсалмо9ици DоLDуно Dриро9ан сDој сLра9ања и осећања ра9о-
сLи (Dрема Јовић, 2013, сLр. 704–705).8

ЦенLрална, 9оминанLна Lема :оLово свих сре9њовековних
LексLова, Jез оJзира на жанровско о9ређење, јесLе DролазносL. „
…КраLак је DуL којим хо9имо, 9им је живоL наш и Dара, земља и
Dрах. Замало се јавља, Dа Jрзо DроDа9а. Јер је овај живоL сенка и
сан, и ни за шLа се не цени сваки земаљски, као шLо рекоше књи-
:е…”, из:овара на самрLи своју Jесе9у свеLи Симеон још у најсLа-
ријем срDском жиLију, чије се ауLорсLво DриDисује свеLом Сави.
И ова Lема је JиJлијска. Она окуDира DсалмоDојца Дави9а, сLаро-
завеLни Dраве9ник мно:осLра9ални Јов 9уJоко је свесLан крх-
косLи овоземаљско: живоLа, 9ок хришћански Нови завеL Dрила-
зи DроJлему из нешLо 9ру:ачије DерсDекLиве: Lу је све у знаку

8 На Lу Lему в. оDширније у Бојовић, 2011.
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васкрсења, DрожеLо ве9рином и на9ом за оне који се Lру9е и ве-
рују оJећању СDасиLеља и ње:овој искуDиLељској жрLви, којом је
„жалац смрLи” DоJеђен. 

ПраLећи начело „memento mori” у нашој ха:ио:рафској лиLе-
раLури, И. А. СLокин заDажа 9а је оно, као црвена ниL, у њој увек
DрисуLно, само може JиLи мање или више исLакнуLо: у исDос-
ничким жиLијима, која исLичу монашку сDремносL на смрL и
свесL 9а DосLоји за:роJни живоL, оно је у Dрвом Dлану, 9ок је у
вла9арским жиLијима DоLиснуLо у 9ру:и Dлан, али иDак осLаје у
оDисима уDокојења. „СвеоJухваLно са:ле9авање ово: начела
кључно је за разумевање целокуDне срDске сре9њовековне књи-
жевносLи”, Dримећује она (СLокин). Ње:ово варирање у лиLера-
Lури зависило је и о9 9рушLвено-исLоријских Dрилика: у Dерио-
9у расDа9а срDске сре9њовековне 9ржаве све су израженије Lен-
9енције ка на:лашавању DролазносLи свих овоземаљских
вре9носLи, 9а Jи Dосле Косовско: Jоја, са ширењем кулLа св. кне-
за Лазара, ова и9еја кулминирала: DосLоје вре9носLи које су из-
на9 ово: живоLа, зара9 којих овај живоL вре9и DринеLи и на жрL-
ву. Духовни смисао живоLа и смрLи нарочиLо се DоLенцира у
служJама Dосвећеним св. кнезу Лазару, јер оне Dре9сLављају
„најDоLDунија кулLна 9ела” (в. Трифуновић, 1993).

Снажан и неDосре9ан уLицај Косовске JиLке на нашу сLару
књижевносL заDажа се у Dерио9у о9 1389. 9о 1427. :о9ине (Dрема
Dерио9изацији Д. Бо:9ановића).9 Након Косовске JиLке уочавају
се, заDраво, 9ва основна Lока у нашој сLарој књижевносLи: на-
сLајање кулLних LексLова Dосвећених кнезу Лазару и не:овање
наслеђа DреLхо9них Dерио9а.10 За нешLо више о9 Lри9есеL :о9и-
на сачињено је 9есеL 9о са9а DознаLих сDиса о Косову.11 У раз-
вијању Лазарево: кулLа учесLвовале су како црквене Lако и све-

9 До9ала Jих 9а је крајем 17. века, након сеоJа са Косова у северне срDске и
у:арске крајеве и Dреношења Кнежевих мошLију из Раванице у СенL-Ан9-
реју, а заLим у Вр9ник, 9ошло 9о оживљавања ње:ово: кулLа и јачања косов-
ско: 9уха. Та9а се СлужJа у часL св. кнеза Лазара Dонека9 налазила исDре9
служJи свеLом Симеону, Сави, СLефану Дечанском. За Lај Dерио9 везује се
је9на сLихира кнезу Лазару, чији је сасLављач, највероваLније, КиDријан Ра-
чанин. Из исLо: Dерио9а 9аLира и у науци мало DознаLи ЗJорник каLавасија
са молJеним каноном свеLом кнезу Лазару, који се чува у Музеју СПЦ у
Бео:ра9у (в. Мио9ра:, 2001, сLр. 333–355). У 9ру:ој 9еценији 18. века насLала
је Повес� о кнезу Лазару, војво�и Милошу Ко�илићу и ос�алој %ос о�и из �оја на Ко-
сову о9 неDознаLо: Вр9ничанина.

10 Дру:и Lок везује се за конзерваLивне црвене Dисце - еDискоDа Марка Пећко:,
и:умана Гри:орија ЦамJлака и 9р.
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Lовне личносLи: DаLријарх Данило III (Млађи или Бањски),
најзначајнија личносL у Dреносу мошLију св. Кнеза из МиLроDо-
лијске цркве у ПришLини у манасLир Раваницу, монаси манасLи-
ра Раванице (неDознаLи Раваничанин I, II и III), нека9ашња вла-
9арка и DоLоња монахиња, Dрва срDска књижевница Јефимија,
свесLрано оJ9арени 9есDоL СLефан Лазаревић, исLакнуLа лич-
носL наше исLорије, Lе Ан9оније Рафаил ЕDакLиL (Lј. сLранац), ве-
роваLно Dореклом Грк, изразиLи Dре9сLавник сLила „DлеLенија
словес” и 9р. 

Већ у Dрвим :о9инама након велике DрекреLнице у нашој ис-
Lорији насLају LексLови са на:лашено марLиролошком симJоли-
ком. Она се Dреузима из 9ела којима се Dрослављају рани
хришћански мученици и смешLа се у ауLенLичан исLоријски ок-
вир. ЛиLераLура ово: Dерио9а Dонела је, већ, и изразиLи DечаL
Lла на коме је Dоникла: она није само Dрохришћанска, не:о и DаL-
риоLска, DросрDска. КрсLоносни Dо9ви: свеLо: Кнеза и ње:ових
раLника, 9ра:овољна жрLва за „веру и оLачасLво”, учинили су о9
њих и свеLе мученике, и хероје. СLо:а је сасвим Dриро9но међу-
соJно Dрожимање високе црквене и наро9не књижевносLи оно:
времена. Косовска еDоDеја, сва у знаку Lра:ично: и узвишено:,
рађала је Dоезију – 9уховну и еDску, и Dрозу DоеLски на9ахнуLу.
„Косовска Lема јесLе Dрви сачуван и DоLDуно јасан Dример сим-
JиоLичке DовезаносLи Dисано: и усмено: DоеLско: сисLема срDс-
ко: сре9ње: века: исLа Lема са свим сасLавним 9еловима не:ује
се исLо9оJно у оJе Dоезије”, Dо9влачи Р. Маринковић.

МоLив жрLве, Lако каракLерисLичан за СLари и, још више, Нови
завеL, ов9е има 9восLруки смисао: есхаLолошки – за9оJијање
вечно:, 9уховно: живоLа Dосле овоземаљско: несLанка, и еLички
– исDуњење хришћанске и виLешке 9ужносLи Dрема оLаџJини. Н.
Милошевић-Ђорђевић Dримећује: „То изузеLно значајно Dовези-
вање херојске и мученичке свесLи 9аје DечаL целој косовској Dое-
зији. Мученик за веру DреоJраћа се у еDско: јунака” (Dрема СLо-
кин). О9рицање о9 земаљско: царсLва зара9 неJеско: и вечно:,

11 Пролошко жиLије кнеза Лазара (1390–1393/98), Слово о кнезу Лазару DаL-
ријарха Данила III (крај 1392, DочеLак 1393), ЖиLије кнеза Лазара неDознаLо:
Раваничанина (Dосле 1392/93–1398), Слово о кнезу Лазару неDознаLо: Рава-
ничанина (1392–1398), Похвала кнезу Лазару монахиње Јефимије (1402), Жи-
Lије и начелсLво кнеза Лазара неDознаLо: Dисца (1402–1405), СлужJа кнезу
Лазару неDознаLо: Dисца (Dосле 1402), Похвално слово кнезу Лазару неDоз-
наLо: Dисца (1403–1404), НаLDис на мраморном сLуJу на Косову 9есDоLа СLе-
фана Лазаревића (1404), Врше мислни кнезу Лазару Ан9онија Рафаила ЕDак-
LиLа (1419/20).
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верносL хришћанском и9еалу и осећању DаLриоLске 9ужносLи
9о DоLDуно: самоо9рицања учинили су о9 Лазара и ње:ових са-
Jораца јунаке ле:ен9е. Земаљски Dораз морално неDоJе9ивих
косовских виLезова наро9ни Dесници Lумачили су моLивом из-
9аје и несло:е – ценLралним месLом Косовске ле:ен9е, 9ок су цр-
квени ауLори у њему ви9ели Божију казну за :рехе наро9а.12

Косовска JиLка је ценLрална Lема СDиса о Косову, а њихова
:лавна личносL је, 9акако, св. кнез Лазар. Он је „нови LиD јунака,
вла9ар с је9ним Dо9ви:ом, је9ном JиLком” (Р. Маринковић), све-
Lи Dре9ак нове 9инасLије, Лазаревића. Иако 9уховни насле9ник
Немањића – Jла:очасLив и DоJожан, :осLољуJив и милоср9ан, он
се о9 њих и разликује: није освајач, не Dрима монашки DосLри:,
не Jори се са 9емонима. Ње:ови :лавни неDријаLељи су JезJож-
ници, иноверци, и на Jојном Dољу с њима он Jива Dосечен, али се
чином свесне жрLве за хришћанске и раLничке и9еале Dосвећује,
а као наро9ни јунак 9оJија миLска оJележја. ГоLово сви сDиси о
св. Кнезу о9ликују се Dовишеним емоLивним наJојем, осећањи-
ма Lу:е13, Jола, 9уJоко Lра:ичним расDоложењем, али и смире-
ним, 9осLојансLвеним Dо9ношењем свенаро9но: у9еса. Нацио-
нални, ро9ољуJиви моLиви DреLежу на9 оDшLељу9ским, они су
врло акLуелни, јер Dисци :оворе о 9оJро знаним личносLима и

12 О раном DосLојању срDске наро9не еDике, а осоJиLо косовско: еDа, све9оче
Јаничареве ус омене КонсLанLина ОсLровичанина: он зна за Dо9ви: Милоша
КоJиловића, за из9ају и несло:у великаша, за мученичку и виLешку смрL
Лазареву. По мишљењу Д. Бо:9ановића, све су Lо DоказаLељи хришћанско:
и срDско: каракLера косовско: еDа, који је као Lакав морао имаLи искључиво
ауLохLоно Dорекло (Бо:9ановић, 1980, сLр. 89-115).

13 Занимљив је је9ан лин:висLички 9еLаљ, заDажање Милке Ивић везано за
Dрве заDисе о Косовском Jоју, на сLраницама А ос�ола из 12/13. и 13/14. века
и је9но:а лисLа накна9но уJачено: у Дио �ру Михаила Псела. Она скреће Dа-
жњу на 9ве реченице са речју „Lу:а“. Прва о9 њих је на ошLећеном лисLу, и
у њеној реконсLрукцији из:ле9а овако: „9а је ве9омо всакому чловеку коли-
ка Lу:а Jеше Dо земљи ка9а се уJи кнез Лазар и велики цар Lурски“, а на 9ру-
:ом месLу сLоји: „о колика Lу:а Jеше Dо земљи за кнеза Лазара 9оJа“. Пока-
зујући 9а :ла:ол „уJиLи се“ ов9е, несумњиво, значи „DоJиLи се“, „DоLући
се“, М. Ивић заLим, на основу конLексLа и налаза исLоричара Р. Михаљчића
9а Турци нису имали усDеха у JорJама DроLив кнеза Лазара у времену из-
међу Маричке и Косовске JиLке, указује на је9но сLарије и ов9е мо:уће зна-
чење речи „Lу:а“, које наво9и Ђ. Даничић у Рјечнику књижевних сLарина
срDских из 1864. :о9ине: узнемиреносL, несDокојсLво, сLреDња (лаLински
angor). И Скоков Еtimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika оDрав9ава
Lакав закључак: у њему сLоји 9а наша 9анашња реч „Lу:а” „Dоказује семан-
Lички Dријенос 9уховне наDеLосLи у наDеLосL у жалосLи” (в. Ивић, 1993). 
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9о:ађајима чији су савременици и саучесници (в. Кашанин,
1993). КаракLерисLичан је и сLил „DлеLенија словес”: сDре:ови
синонима, риLмичка ор:анизација :овора, љуJав Dрема неоло-
:измима, усклици, неоJичне меLафоре, и:ра речи, њихово „из-
вијање”, којима се изла:ању Dри9аје ученосL, му9росL, Dојачана
емоционалносL, а чиLалац Dрисиљава 9а у речима Lражи Lајни,
мисLички смисао. ПоеLика наше књижевносLи 14–15. века не-
сумњиво се формирала и Dо9 уLицајем исихасLичких расDоло-
жења.

У молиLвеној аLмосфери сLасавао је и кнез Лазар. На Лазарево
оJразовање и васDиLање уLицао је, осим Lо:а, и најужи 9ворски
кру:, коме је DриDа9ао ње:ов оLац, ло:оLеL цара СLефана Душана.
ПосLавши вла9ар, Лазар исDољава ванре9не љу9ске и хришћанс-
ке квалиLеLе: :осLољуJље, милосрђе, о9аносL цркви, Jри:у о на-
ро9у. На 9вору окуDља цвеL он9ашње: 9уховнишLва, љу9е о9 Dе-
ра, сликаре и :ра9иLеље, изJе:лице Dре9 Lурском најез9ом. У
Моравској СрJији сLичу се, Lако, врхунски 9омеLи Dравославне
кулLуре. О 9уховним узорима и и9еалима кнеза Лазара све9оче
DоеLски на9ахнуLе арен:е ње:ових Dовеља, Dисане у маниру 9а-
ровница DреLхо9них вла9ара. Иако се Dовеље уJрајају у сDисе
Dравно: каракLера, њихове арен:е или уво9ни 9елови ре9овно
са9рже елеменLе књижевносLи, JиJлијске и Jо:ословске реми-
нисценције, као и ауLоJио:рафске Dоје9иносLи. У Раваничкој Dо-
вељи налази се врло важно месLо за Dоимање Lрајних кнежевих
живоLних оDре9ељења: „Тако и ја у Хрис�а Бо%а �ла%оверни кнез Ла-
зар сле�им �ла%очас�иве цареве који су �или  ре мене”. У Повељи
којом 9арује Jолницу хилан9арску уочљив је изразиLо ауLоJио-
:рафски елеменL: „Пош�о сам и ја ви�ео �а земаљско �о%а�с�во ниш-
�а није корис�ило %ос о�арима који су �или  ре нас, јер се о� њих узело
и �ру%има  ре�ало, а на�ају се �а  риме само о� оно%а ш�о су Бо%у  ре�а-
ли”. Ова мисао је корак 9аље у о9носу на сLав из DреLхо9не Dо-
веље: кнежево оDре9ељење за неJеско царсLво, чиLавих 9евеL :о-
9ина Dре су9Jоносне JиLке, више је не:о јасно. „Бо:ољуJиви кнез
размишља о Цркви која се о9енула крвљу Исуса ХрисLа као царс-
ком хаљином и ра9ује се красоLи Lо: сLра9ања ра9и Dримања Jу-
9уће: живоLа, чије славе и часLи насле9ник сам жели JиLи”, ис-
Lиче Ђ. Трифуновић (Dрема СLокин). У Повељи о Dоклону СDасо-
ве цркве ко9 ХвосLанске миLроDолије руском манасLиру СвеLом
ПанLелејмону Кнез Dомиње насLањење у незалазној свеLлосLи
оних које во9и Дух Божији, шLо све9очи о ње:овом искреном
хришћанском уверењу.
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У Jоју на Косову 15. јуна 1389. Лазар крвљу заDечаћује своја
уJеђења, DосLавши Lако, скуDа са својим раLницима, симJол жр-
Lвовања овоземаљко: живоLа зара9 живоLа у царсLву неJеском и
часLи оLаџJине. ЖрLва је свесна, смрL Dрихваћена као Dриро9ан
чин, који за хришћанско: виLеза не значи несLанак, не:о „ново
рођење”, васкрсење. И за Кнеза, и за ње:ове војнике алLернаLива
није DосLојала: она Jи, заDраво, значила крај живоLа у Духу, смрL
9уховну, Jо:ооLDа9нишLво, морални крах, вечну срамоLу. Ово
најJоље илусLрују на9ахнуLа Jесе9а кнеза Лазара уочи JиLке и
о9:овор раLника, који се јављају чак у Lри о9 укуDно 9есеL сDиса.
Нај9ужа је она у сјајном Слову DаLријарха Данила Млађе:, наDиса-
ном у сLилу „DлеLенија словес”, неDосре9но Dосле JиLке, 1392.
:о9ине: 

„Ви, о 9рузи и Jраћо, велможе Jла:орo9ни, војво9е, велики и мали,
сами све9оци и очевици јесLе колико нам Jла:а Бо: у живоLу овом
9арова… Dа ако нам се нешLо Lужно и Jолно 9о:о9и, не Jу9имо не-
захвални и неJла:о9арни Бо:у, не:о ако нам се мач, или рана, или
Lама смрLи 9о:о9и, Dримимо слаLко, ХрисLа и среће оLачасLва на-
ше: ра9и. Јер Jоља нам је смрL у Dо9ви:у, не:оли живоL у срамоLи,
Jоље нам је у JорJи смрL о9 мача DримиLи, не:оли Dлећа неDрија-
Lељима нашим 9аLи…”. 

РаLници о9лучно, хорски о9:оварају: 

„… Те нам је нужно и часно за LеJе и оLачасLво умреLи. Нећемо
DошLе9еLи сеJе. Умрећемо 9а увек живи Jу9емо. Принећемо сеJе
Бо:у као живу жрLву… у Dо9ви:у крвљу својом. Нећемо DошLе9еLи
живоL наш 9а живоDисан узор DоLом 9ру:има Jу9емо, нећемо се
уJојаLи сLраха…”. 

Војници, 9акле, сDремно сле9е Кнеза и DрихваLају ње:ов Dозив
у JиLку Jез сLраха, с вером у оносLрани живоL. За хришћанина
само :рех може JиLи узрок сLраха о9 су9а. Умирући у Dо9ви:у,
они 9ушу Dолажу за ХрисLа и жрLвују се за 9оJро оLаџJине, смаL-
рајући Lо чашћу и својом виLешком 9ужношћу. Кнез зна 9а фи-
зичка смрL није несLанак ка9а се DосLуDа Dо Dрав9и, заLо Jо9ри
своје Jорце 9а :а сле9е, верујући 9а ће сви скуDа крочиLи у вечни
живоL: „Мно:о Dоживесмо у миру, а са9а се DоLру9имо 9а за
краLко време Dо9ви: сLра9алнички Dримимо 9а Jисмо на неJе-
сима Dоживели”. 

У оDису Dреноса Лазаревих мошLију из цркве Вазнесења у При-
шLини у Раваницу Кнежев о9:овор на ја9иковање кне:иње Мили-
це звучи и DоLресно, и величансLвено: „Ви�ех �оње �ојеве и из�ројах
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%орње  очас�и. Ви�ех мачеве и  омишљах на %орње венце. Очекивах
смр�, и на �есмр�нос�  омишљах”. Овакво умирање је најчисLије
исDове9нишLво, у 9уху оно:а аDосLолско: „јер је мени живоL
ХрисLос и смрL 9оJиLак” (ФлD 1, 21). ПоJе9ом 9уховно: оDре-
9ељења у свесLи учесника Косовско: Jоја мо:у се оJјасниLи и она
месLа у сDисима о Косову на којима се исLиче DоJе9а СрJа на9
Турцима.14

О9ређујући Косово као „основни срDски кулLурни симJол” и
„жрLвеник срDско: наро9а”, А. ПеLров Dоре9и Лазара са сLароза-
веLним DаLријархом Аврамом: „Лазар је у Dоложају Аврама, само
шLо се о9 ње:а не Lражи жрLва је9но: а:неца не:о цело: сLа9а и
само: DасLира… Њему је жрLва с неJа Dонуђена, а Lиме и Dри-
хваћена” (Dрема СLокин). Начело жрLвовања основа је и новоза-
веLне, хришћанске вере: Син Божији Dриноси цело:а сеJе на жр-
Lву „у оLкуD за мно:е”, за живоL васцело: човечансLва. ОLу9а и
сравњење свеLих љу9и са ХрисLом у мно:им књижевним 9ели-
ма сре9ње: века. Из схваLања 9а је свеLиLељ својим Dо9ви:ом за-
9оJио васкрсење и Dраво 9а „засLуDа” свој наро9 са оно: свеLа на-
сLајали су кулLови у сLарој књижевносLи. 

Кнез Лазар се DосвеLио својом мученичком смрћу, као и хиља-
9е раLника Dалих с њим. УJрзо након JиLке, 1390/91. :о9ине Dро-
:лашен је за свеца. ЛеонLије Пaвловић Dише 9а су ко9 Dро:лаша-
вања кулLа св. кнеза Лазара Jили DрисуLни и еDискоDи. Тачније,
„званично Dро:лашење може се 9онекле навесLи ко9 Јелене Ан-
жујске, краља МилуLина, СL. Дечанско:, кнеза Лазара, 9есDоLа СL.
Лазаревића” (Павловић, 1965, сLр. 322). Ово није значило наме-
Lање кулLа о9 сLране црквених власLи Jу9ући 9а је у нашој црк-
веној Dракси наро9 сам усLановљавао кулLове Dоје9иних свеLи-
Lеља. Дру:им речима, срDски свеLиLељи „Lо не DосLају формал-
ним о9лукама саJора, већ Црква DосLеDено DрихваLа наро9но

14 Има, 9о9уше, месLа и за изнијансираније инLерDреLације. Н. Милоше-
вић-Ђорђевић Lумачи Dрви 9ео JиLке као „DоJе9у земаљску”, 9ок је 9ру:и
9ео, „иако војни Dораз, значио DоJе9у неJеску, морално исDуњење захLева о
јуначкој смрLи на JојишLу која оси:урава вечни живоL” (Dрема СLокин). Ђ.
Трифуновић Dримећује 9а је у СлужJи неDознаLо: Раваничанина кнез Лазар
„9уховни DоJе9ник и жрLва на Jојном Dољу”. Као 9а су се ов9е, рекла Jих, за-
Dраво, во9иле 9ве JиLке: је9ан ви9љиви, маLеријални окршај, у коме Lурска
сLрана на9вла9ава срDску као Jројно на9моћнија, и је9ан неви9иви, важ-
нији, 9уховни раL 9еце Божије са JезJожницима, Dре9сLавницима СаLане.
„Тако Косово Dоље DосLаје месLо 9уховно: а:она у којем DоJеђује кнез са
својим раLницима”, Dо Lананом заDажању Ђ. Трифуновића (Трифуновић,
1993).
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виђење је9не личносLи, наро9ну DоJожну Dраксу” (ВиLић, 2005,
сLр. 11). О9мах након мученичке Dо:иJије о Лазару се Dочело Dи-
саLи као о свеLоме. ЗаDраво, о њему и ње:овом Dо9ви:у више се
Dевало. „Са ширењем и усDињањем кулLа јачало је и DоеLско
виђење кнеза Лазара”, Dо заDажању Ђ. Трифуновића (Трифуно-
вић, 1993).

Кнежево Lело је неколико :о9ина Dочивало у МиLроDолијској
цркви у ПришLини, након че:а је, на иницијаLиву DаLријархово:
саJора, кне:иње Милице и синова СLефана и Вука, свечано Dрене-
Lо у кнежеву за9ужJину Раваницу. Ђ. Трифуновић износи врло
ло:ичну DреLDосLавку 9а су Dрве сLрофе о кнезу Лазару насLајале
већ за DоLреJе Jо:ослужJено: слављења ње:ово: сDомена уз ње-
:ов :роJ у ПришLини. До нас су 9ошле сLихире и LроDар свеLом
кнезу Лазару о9 неDознаLо: Dисца, насLале уJрзо након кнежево:
Dосвећења и Dреноса Lела у Раваницу 1391. :о9ине, као и сLихире
свеLом кнезу Лазару које је сасLавио неDознаLи Dисац у неком о9
моравских манасLира након Dреноса Лазаревих мошLију. Овим
9елима је заDочело шLовање свеLо: кнеза. Слави се Лазарев Jо:о-
љуJиви Dо9ви: и жрLва: он је сав сеJе Dринео Бо:у, „као свес аље-
ницу живу и о�уховљену”. Тако се у9осLојио 9а „ рими венац не ро-
 а�љивос�и” о9 Бо:а и 9а DосLане LоDли молиLвеник за своје сLа-
9о. СвеLи кнез се назива „звез�ом мно%осве�лом” која „озарава
васељену �о краја”, он се велича јер „крвљу својом земљу освешLа,
о9 земаљско: Dређе у неJеска оJиLалишLа, и о9 све9ржиLељне
руке за Dо9ви:е DочасL Dрими”.

Врло сложен жанр лиLур:ијске Dоезије Dре9сLавља служJа.
Мо:уће је, кроз исLорију LексLа неких служJи, DраLиLи њихово
Dроширивање уDоре9о са узрасLањем свеLиLељско: кулLа. У срD-
ској свеLиLељској служJи врло је Lешко разлучиLи Dрозу о9 Dое-
зије, Lо се чини само условно. Чињеницу 9а на савремено: чиLа-
оца црквена Dоезија чесLо осLавља уLисак риLмизоване Dрозе З.
ВиLић оJјашњава уLицајем JиJлијских Dсалама и визанLијске
црквене Dоезије, „чији словенски Dрево9и реDро9укују DоеLску
Jоју ори:иналних LесLова, али не и њихову меLричносL” (ВиLић,
2005, сLр. 8).

СлужJа св. кнезу Лазару уоJличена је нешLо касније о9 Dрвих
кулLних сLихова, у њу су укључене и Lри Dосле9ње сLрофе из
сLихира и LроDара свеLом кнезу Лазару. Оваква DосLуDносL
сасLављања служJе је уоJичајена сре9њовековна црквена Dракса.
Како Dисац служJе нарочиLо исLиче манасLир Раваницу,
DреLDосLавља се 9а је Jио монашко лице. Ђ. СD. Ра9ојичић налази
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9а је Раваничанин I, који је наDисао синаксарско жиLије, уоJли-
чио и СлужJу свеLом кнезу Лазару. Она за са9а у науци није DоL-
Dуно 9аLирана. Како овај жанр Dре9сLавља најDоLDуније кулLно
9ело, Lо је у њему „мученички лик Лазарев 9осLи:ао врхунац”
(Трифуновић ). Лазар је жрLва неDријаLеља на Jојном Dољу: „не-
 раве�ноје закољеније  ре�р ел јеси”, Лазаре, „рани мно%и и %лавноје
о�сеченије  ре�р ел јеси”. МеђуLим, у СлужJи се Dо9влачи 9ухов-
на DоJе9а Jо:ољуJиво: кнеза Лазара и ње:ових војника на9 Jо:о-
DроLивном МураLовом војском. Лазар је, Lако, „DоJе9ник у очи-
ма Dесника који Lраже 9уховне узмахе сво:а јунака” (Трифуно-
вић). Ов9е се не инсисLира на исLоријским и сLварним
Dо9ацима, јер Lо и није за9аLак Dесника. Лазар се слави као муче-
ник који је саможрLвеним Dо9ви:ом „не�љенос�и венац  римио”
о9 ГосDо9а. Песник хвали и ње:ово „свекрасно живљење” Dре муче-
ничке кончине, Кнез као „ чела �ру�ољу�ива” саJира 9оJро9е-
Lељи, међу којима се исLичу му9росL, милосрђе („ шеницо�авац
ниш�има милос�ив �ио јеси”, „свима све �ио јеси милос�ивом �и ру-
ком”) и целому9реносL („Јосифа целому�рено% чис�о�и и �ожанс-
�веном живљењу  о�о�ећи се…”). Лазарева крсна сLра9ања учинила
су :а „зраком сунцоликим �ос�ојно украшеним” и у9осLојила :а Jли-
зине Божије: „Хрис�у  рослави�ељу �и  ре�с�ојиш”. Својим муче-
нишLвом није сDасао само сеJе, не:о и сав верни наро9, DосLавши
ње:ов неJески засLуDник: „Посре�с�вом мука �војих �а вечнујемо
моли се Њему”.

Свечани Dренос мошLију Лазаревих свакако је уLицао на Lо 9а
ње:ово шLовање у наро9у још више оснажи, шLо се о9разило и на
све Jо:аLије књижевно сLваралашLво Dосвећено ње:овом Dо9ви-
:у. УJрзо након Dреноса неDознаLи раванички монах сасLавио је
ЖиLије св. кнеза Лазара, као већ о9омаћени жанр сLишно:а си-
наксарско: или Dролошко: жиLија. Чешће не:о у сасLав Синакса-
ра, жиLије улази у сасLав СлужJе св. кнезу Лазару, Dосле шесLе
Dесме канона, иза кон9ака и икоса. Оно оJилује Dо9ацима о жи-
воLу и вла9авини Лазара ХреJељановића, о манасLиру Раваници,
Косовском Jоју, са9ржи и слово које је кнез казивао војсци уочи
о9лучујуће JиLке, оDис сLра9ања и Dо:иJије кнежеве, саоDшLава
о Dреносу ње:ових мошLију. ОJиље чињеница иDак није у:ушило
умеLничку вре9носL 9ела. У уво9ним сLиховима исLиче се Dара-
лела са новозавеLним Лазаром, Лазар косовски назива се Новим
Лазаром, јер је, као мученик, и он васкрсао из смрLи у живоL:
„Као шLо нека9а 9авно Dозва ХрисLос Лазара из мрLвих, Lако и
LеJе Dозва :оворећи: Лазаре, 9ођи к мени, са мном живи у царс-
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Lву мојем”. У свом слову Dре9 JиLку Кнез храJри војску и власLе-
лу: „И9имо, Jраћо и че9а, и9имо у Dре9сLојећи нам Dо9ви: :ле-
9ајући на на:ра9о9авца ХрисLа. Смрћу 9ужносLи Dослужимо,
Dролијмо крв нашу, смрћу живоL искуDимо и у9ове Lелеса на-
ших неDошLе9но Dре9ајмо на Dосечење за веру и оLачасLво на-
ше”. Па9а у очи и Кнежева Jри:а за DоLоње нарашLаје: „и свакако
ће се умилосLивиLи Бо: на оне шLо осLану Dосле нас и неће ис-
LреJиLи ро9 и земљу нашу 9о краја”. ИсLакавши 9а :лава Кнеже-
ва Jи о9сечена зJо: DоJожносLи, Dисац уво9и још је9но JиJлијско
Dоређење: „И велики мученик Dриве9е саJор ХрисLу Бо:у своје-
му у Вишњи Јерусалим, као нека9а Исус Навин љу9е у земљу
оJећану”.

Раваничанин II је ауLор Пролошко: жиLија кнеза Лазара, које је
Ђ. СD. Ра9ојичић оLкрио у је9ном рукоDису за време Jоравка у
Хилан9ару 1952. :о9ине. Оно са9ржи Похвалу кнезу Лазару са
сLиховима. О Косовској Jици се :овори као о „свеLлој DоJе9и” ср-
Dској, на основу че:а се може закључиLи 9а је 9ело насLало о9мах
Dосле Косовске JиLке. СLихови се налазе исDре9 и иза Похвале.
Ово је жиLије невелико: оJима, има све:а 9ве и Dо шLамDане
сLране. У „уво9ним сLиховима”, више у нараLивном не:о у лирс-
ком Lону, :овори се како је Лазар „�ла%очас�иво% корена нај�ла%очас-
�ивији из�анак”, како је „ревношћу ревновао и  о�ви%ом се  о�визавао
за о�ачас�во” и није 9оDусLио 9а звер (Турци) унишLи сLа9о. Ла-
зар у краLкој Jесе9и изјављује како ће Dре крв 9а Dролије не:о 9а
се Dокори А:ару, само ће за ХрисLа 9ушу 9а Dоложи. ЗаLим се :о-
вори о Lоме како су 15. 9ана у јуну уJили мачем Лазара и „мно%о
множас�во �исућа” ње:ових војника. ИсLиче се 9а се не слави са-
мо Кнез, не:о и сви они који су с њим из:инули. У „завршним
сLиховима” Dисац Dозива Вла9ику 9а Dрими Раваницу о9 Лазара
и свих који у њој служе.

У најсLарије LексLове о овој LемаLици уJраја се и Слово о кнезу
Лазару Раваничанина III, сасLављено, вероваLно, између 1392. и
1398. :о9ине. УDоређујући :а са Dролошким жиLијем Раванича-
нина II и Словом о кнезу Лазару Данила Млађе:, Ђ. Трифуновић је
скренуо Dажњу 9а је свим овим 9елима заје9ничка Лазарева Jо-
:она9ахнуLа Jесе9а и хорско о9:оварање раLника. Дакле, основ-
на инLенција 9ела је 9а Dрославе и величају личносL о којој Dишу,
о9носно 9а 9оDринесу не:овању кулLа Dо:инуло: срDско: кнеза
на Косову. КулL мученика Лазара с временом ће DрерасLи у кулL
јунака Лазара, како исLиче Ј. РеђеD. Ова Lрансформација каракLе-
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рисLична је, Dре све:а, за Dре9ање, али и за 9ру:и LемаLски кру:
LексLова о Косову, уоJличаван крајем 17. и DочеLком 18. века.

У Слову Раваничанина III, за које неки смаLрају 9а је насLало
Dо9 уLицајем Данила Млађе:, а мож9а и Dо ње:овом нало:у, нема
оне 9рамаLичносLи у Кнежевој Jесе9и, коју носи Слово Данило-
во. ПошLо су се сви DричесLили и изљуJили, кнез Лазар и ње:ови
војници Dолазе на „мно%ољу�о% војинс�ва началника”, на цара Му-
раLа. МеђуLим, изразиLом 9рамаLичношћу о9ликује се оDис
JојишLа: Jука, LуLањ, :рмљавина, Dрасак, крв која Lече на све
сLране… Даје се сLравичан Dризор сLра9ања: „као на же�ви класо-
ви �ако војници на земљу о� ош�ро% оружја  а�аху, и  оље оно као језе-
ро неко  роливањем крви о�а%рено виђаше се”. „И не �и зло које не са-
�ворише”: је9не клаху, 9ру:е о9вођаху у роDсLво у своју земљу,
маLи зJо: че9а Dлакаше, оLац :орко ри9аше… Писац, вероваLно
очеви9ац сLра9ања, ваDи: „о земљо, рас�вори се, живе  рими све
нас!” За ово Слово каракLерисLичан је још је9ан 9еLаљ: Lужење и
Dлач кне:иње Милице, са „јасним Lра:овима Dарафразирања не-
ких сLихова из чувене Lри сLаLије шLо се на Велику суJоLу Dевају
Dо9 именом Плача Бо:омаLере на9 ХрисLом”, како је DримеLио
Д. КосLић (Dрема РеђеD, 1993).

Плач Dре9сLавља врло каракLерисLичан жанр у DоеLским Lек-
сLовима о Косову. У ње:овом формирању имале су у9ела анLи-
чка, сLарозавеLна и хришћанска Lра9иција. У ори:иналним срD-
ским Dлачевима, Dа и онима за св. Кнезом, среће се, као и у ви-
занLијској књижевносLи, учешће Dриро9е у самрLном Jолу:
DаLријарх Данило и неDознаLи Dисац Слова о кнезу Лазару Dози-
вају Dоља, 9олине, :оре и хумове 9а „усDлачу” с њима. Ко9 Ан9о-
нија Рафаила сва је Dриро9а DреLворена у „сузне во�е �ис�рина”,
Dрекривена „у�русом ваз�уха �у%е”; свеLи кнез Лазар је „сузевинов-
на �аница”, „ма%лоо�разна �ија�ема  лачевно% украса”. На моLив су-
за, Dлача и ри9ања у овим 9елима уLицали су и сLарозавеLни
Плач Јеремијин, као и DоменуLа Бо:оро9ичина оDлакивања
ХрисLа. Велика Jол за свеLиLељем, ње:ово оDлакивање не значе
:уJиLак вере у оносLрани живоL, не:о се Lиме само аDосLрофира
ње:ова 9оJро9еLељ, љу9ске и хришћанске вре9носLи, јер ни ов9е
не изосLаје оJраћање свеLоме Кнезу као живоме, молиLва за ње-
:ово хо9аLајсLво.

Из Dаралеле свеLиLеља са ХрисLом развио се LоDос ње:ове Dо-
моћи из неJеско: царсLва и засLуDнишLва верно: наро9а (и Dоје-
9инаца) у овоземаљским невољама. Ово је оDшLе месLо свеколи-
ке црквене Dоезије и врло се чесLо среће и у Dесничким шLивима
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Dосвећеним свеLом кнезу Лазару: и он је, као жиLељ неJески,
нишLима храниLељ, у9овицама зашLиLник, Jолеснима уLеши-
Lељ и сл.15 ПоменуLи LоDос све9очи о 9оживљају свеLо:а као не-
ко:а ко је 9уховно жив, Lе му се DриDисује моћ 9а DриLиче у Dо-
моћ у овоземаљским не9аћама. ОсоJиLо је засLуDљен у Dохвала-
ма.

Велику књижевну вре9носL има Похвала кнезу Лазару, коју је
монахиња Јефимија, у9овица серско: 9есDоLа У:љеше, сасLавила
1402. :о9ине. ТексL је извезен злаLним концем на Dокрову о9 цр-
вено: аLласа за кивоL кнеза Лазара. ИзразиLо је ро9ољуJив и лир-
ски, исDове9но: каракLера. Тон је инLиман, наLоDљен Lу:ом и Jо-
лом, али и Dун 9осLојансLва. Језички израз је исLанчан, уочљив је
смисао за реLорику. Јефимија је све9ок Лазарево: 9оJа и Dонора
у коме се срDски наро9 нашао Dосле Косовско: Jоја. Као неко ко
је, као из:наник, уживао :осLоDримсLво на 9вору и са9а насLавља
9а живи у кру:у кнежеве Dоро9ице, она му се оJраћа у Dрвом ли-
цу, с мно:о LоDлине и емоција, Dомињући ње:ове врлине и Jри-
нући за DоLомсLво:

Моли �а вазљу�љена �и че�а 
Прово�е �о%оу%о�но мно%оле�ан живо� у �о�ру,
Моли �а  равославна вера хришћанска
Неоску�но с�оји у о�ачас�ву �воме, 
Моли �а  о�е�и�ељ Бо%  о�е�у  о�а
Вазљу�љеним �и че�има”. 

ПосеJно се на:лашавају 9ве кнежеве 9оJро9еLељи којих се
у9осLојио својим Jо:оу:о9ним живоLом – DоJе9а на9 неDрија-
Lељима хришћанске вере и овенчавање ореолом мученишLва: 

И �ако �ве жеље  ос�и%ао јеси:
И змију у�ио јеси 
И мучења венац  римио јеси о� Бо%а”.

УмесLо 9а Dо9роJно наJраја своје :рехе како Lо чине њени сав-
ременици, Јефимија :овори о „љуLој Jури 9уше и Lела” и моли
свеLо:а 9а их „уLиша”. То је и 9искреLно, и уJе9љиво. М. Павло-
вић Dримећује 9а се „9оJија осећање врло јаке уJеђеносLи у 9у-
ховну реалносL Лазареву на неJу, ка9а му се може оJраћаLи за
Dомоћ уоDшLе, али и за храну”. Јефимија, наиме, Lражи о9 свеLо-
:а и 9а је „исхрани”, шLо не мора имаLи само симJоличну, 9ухов-

15 Парафраза о9 9аLива и номинаLива LиDична је за каракLеризацију свеLи-
Lељских личносLи. 
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ну 9имензију. „Танана је Lо алузија и … на велику неизвесносL у
Dо:ле9у физичко: оDсLанка”, а исLовремено и „мајсLорска сDона
са сLавом из основне молиLве у којој се моли за 'хлеJ ово:а 9ана'
” (Павловић, 1981, сLр. 33). Тиме је у Dо9LексL уLкано Dоређење
свеLо:а са ГосDо9ом, СDасиLељем. Уверена 9а се о9 Лазара није
расLала ни Dосле ње:ове смрLи физичке, нимало не сумњајући у
ње:ово 9уховно DосLојање, Dрва срDска књижевница завршава
своје „Dриношеније” у исLом Dрисном маниру: „Јефимија уср9но
Dриноси ово LеJи, свеLи”.

ДесDоL СLефан Лазаревић, син кнеза Лазара, књи:ољуJац и 9а-
ровиLи Dисац, DосвеLио је оцу 9ва врло ори:инална DоеLска 9ела:
Похвално слово кнезу Лазару16 и На� ис на мраморном с�у�у на Косо-
ву. Ње:ови сDиси су изразиLо Dеснички и DаLриоLски. СLварајући
на размеђу 14. и 15. века, СLефан Лазаревић је колико Dре9сLав-
ник Lра9иционалне књижевносLи Lолико и изразиLи новаLор,
весник ново: 9оJа. Ње:ова 9ела насLају у Dрвој 9еценији вла9а-
вине, између 1402. и 1412. :о9ине, у време ка9а :ра9и своју за9уж-
Jину Манасију. Ово је време Lријумфа у срDској исLорији, Dосле
DоJе9оносне ан:орске JиLке. Глорификујући св. кнеза Лазара и
Lако развијајући ње:ов кулL, 9есDоL СLефан ује9но јача ликујуће
расDоложење у наро9у, креDи ње:ов 9ух и самоDоуз9ање. 

СасLављено 1403. или 1404. :о9ине, Похвално слово све�оме и
мно%омученику Хрис�ову Лазару :оворено је на Ви9ов9ан у Вазне-
сенској цркви у Раваници. Оно је сDецифично већ и Dо Lоме шLо
су у њему чињенице замењене алузијама и символима. По сLилу
и на:лашеној емоLивносLи сро9но је химно:рафским формама,
нарочиLо жанру служJе, 9ок :а реLорске осоJине DриJлижавају
Dохвалама и живоLоDисима срDских свеLиLеља DреLхо9них ве-
кова (в. Кашанин, 1993). 

У LексLу се јасно из9вајају Lри савршено укомDонована 9ела.
Први 9ео је у оJлику Jесе9е у храму :оворене Dре9 великашима и

16 О ауLорсLву ово: 9ела у науци су Dо9ељена мишљења. Неки су :а DриDиси-
вали кне:ињи Милици, 9ру:и су DреLDосLављали 9а је у DиLању „нека моћ-
на личносL”, вероваLно Dре9сLавник цркве (М. Павловић). Има мишљења 9а
се ауLор не може Dоуз9ано уLвр9иLи и 9а је најJоље :овориLи о „неDознаLом
Dисцу” (ВиLић). М. Кашанин Dак смаLра 9а се LексL са си:урношћу може
DриDисаLи 9есDоLу СLефану: „КонциDирано у Dрвом лицу, Похвално слово
је несумњиво сасLавио и :оворио 9есDоL СLефан. ИзвесLан DоказаLељ 9а је
сDис ње:ов је већ и Lо шLо је 9о нас 9ошао у зJорнику у коме је Jило 9есDо-
Lово Слово о љуJави. Између оJа сDиса има сличносLи: у сећању, у речнику,
у сLилу; нарочиLо се Dримећује инLересовање за Dриро9у…” (в. 9еLаљније
Кашанин, 1993). 
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клирицима. Она Dочиње величањем Dразника, исLицањем ње:о-
во: космичко: значаја и Dозивањем верника 9а се окуDе у цркви: 

Данас сунце своје зраке  рос�ире
и озарава све%а све�а крајеве…
Хо�и�е, свеш�ени са�оре
И сав ро�е Земље ср ске, 
�а се �ану �анашње% весеља у�ос�ојимо!”

Бесе9ник се заLим неDосре9но оJраћа мученику зазивајући:
„Дођи, о Лазаре, 9ођи!.. Дођи нам неви9љиво и сLани Dо сре9и
нас… 9а не Jу9емо овце које немају DасLира… 9а нас не Dре9аш
DасLиру које:а не знамо”. Бришу се :ранице између свеLова, Црк-
ва земаљска и неJеска 9ишу је9ним Духом. ПоDуL ХрисLа, муче-
ник је DасLир и чувар сво:а сLа9а. Бесе9ник исLиче силу часно:
крсLа, којом је Лазар мученик DосLао DоJе9ник у 9уховној војни,
и кличе: „Ра�уј се, Лазаре крс�оносни!”, Dозивајући све окуDљене
на слављење свеLиLељево: Dо9ви:а.

Дру:и 9ео Dре9сLавља ори:инална еDизо9а са А:аром17, Исма-
илом и ђаволом, Dуна 9рамско: наJоја, сва у форми 9ијало:а. Из-
:уJивши веру у ђавола, А:ара му DреJацује 9а ју је Dреварио
оJећавајући јој 9а ће са сином DоJе9иLи Лазара, јер – Лазар је Dо-
Jе9ио њих. Она се жали, DреDлашена, 9а не може ни 9а :ле9а у
Лазара, као шLо се не може :ле9аLи у ужарену Dећ.18 Ђаво је храJ-
ри, 9а Jи на крају и он Jио наLеран у JексLво изнена9ном Dојавом
свеLо: мученика Лазара са Lисућама Lисућа анђела и мношLвом
мученика. Лазар се Dојављује DоDуL муње и Dро:овара: „Да ишчез-
не нечас�иви и не ви�и славе Гос о�ње”. ЕфекLна сцена, у којој свеLи-
Lељ Dоражава и само: нечасLиво:. Исмаил Dре9 њим о9сLуDа, а
смрL Jива на9вла9ана свеLиLељевим крсLоносним Dо9ви:ом и
силом Божијом. Кулминација 9уховно: а:она окончана је
Lријумфом свеLлосLи на9 Lамом. Сила Духа се Dоказала неуниш-
Lивом. Овај о9ломак је, као, мож9а, и LексL у целини, „Dример
сре9њовеовно: сакрално: LеаLра у нас”, Dо мишљењу М. Павло-
вића. Наве9ени фра:менL је за ње:а „несумњив 9оказ 9а је у

17 БиJлијска реминисценција. По сLарозавеLном Dре9ању, А:ара, служавка
Аврамове закониLе жене Саре и Аврамова иноча, ро9ила је сина Исмаила.
А:арјани (А:арени) су Dо Dре9ању 9анашњи Исмаилћани или АраDи. У на-
шим сLарим Dисаним сDоменицима назив се о9носио на Турке, а касније је
уоDшLен на све муслимане (в. Ракић, 2002, сLр. 18).

18 Према Lеолошком учењу, Jла:о9аL Божија, 9арована вернику о9 Духа СвеLо-
:а, Dре9сLавља немаLеријални о:ањ, који сажиже 9уховне неDријаLеље.
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сре9њем веку DосLојало DозоришLе у цркви и DоLреJа за сценс-
ким LексLовима” (Павловић, 1981, сLр. 18). 

ДрамаLичносL је још на:лашенија у Lрећем 9елу слова. На9 мо-
шLима свеLиLеља Jесе9ник DосLавља реLоричко DиLање: „Ко је
овај? ГовориLе у уши моје”. И сам о9:овара новим DиLањем: „Да
ли је онај ко:а из зависLи хLе9оше срушиLи и свеLлосL мо:а ви9а
као Lамницом мрачним Lамницама 9ржаLи, и не узмо:оше?” 

Знајући 9а свеLиLељ није Dоражен и 9а ће DриLећи у Dомоћ, Jе-
се9ник му се оJраћа као живоме: 

Дођи, осве�и ме крвљу својом!
Приђи,  а�ању моме  о� оро!
Оку и ми че�а рас�очена…”

И кличе: 

Ра�уј се, моје незас ало око, о Лазаре!

И у циLираним сLиховима Dровлаче се JиJлијске алузије:
скривено Dоређење са Сином Божијим, који крвљу освешLава 9у-
ше верних; он је, Dрема СвеLом Dисму Ново: завеLа, „DасLир 9оJ-
ри који 9ушу Dолаже за овце”. НезасDало око је симJол свеDри-
сусLва Божије: и 9уховне Jу9носLи. МеLафором незасDало: ока
алу9ира се и на кнежеву 9уховну Jу9носL и сLражење на9 Dове-
реним му сLа9ом. У 9уху исLе DаLеLичне реLоричносLи Jесе9ник
на крају 9о9аје: „Нема Dохвале које ниси 9осLојан”, и завршава,
изнемо:ао о9 Lражења а9еваLних речи: „Ум изнемо:ава”.

Са си:урношћу се може DреLDосLавиLи ауLорсLво 9есDоLа СLе-
фана и за На� ис на косовском мраморном с�у�у, насLао у Dролеће
или леLо 1404. :о9ине. Сва је Dрилика 9а је Jио уклесан на сLуJу
на Косову Dољу, а сачувао се у DреDису унесеном у је9ан рукоDис
с краја 16. века. Иако није у сLиховном оJлику, LексL је изразиLо
DоеLски – и Dо сушLини, и Dо начину казивања. Са9ржај је 9аL у
лаконичној форми, са мало о9мерених речи, уклоDљених у изра-
зиLо хармоничну целину. Као инсDирација за ово врхунско 9ело
Dослужили су различиLи извори. 

НаLDис Dочиње у 9уху анLичке Lра9иције: „Човече који сLуDаш
на срDску земљу, Jио Lи 9ошљак или си о9ав9е, ко си 9а си, ка9а
9ођеш на Dоље ово које се зове Косово, и ви9иш 9а је цело Dуно
косLију мрLвих, а с њиме и камену Dриро9у, мене… како усDрав-
но сLојим, 9а не Dрођеш”.

Пролазнику се оJраћа анLроDоморфно Jиће, камени сLуJ.19 Он
9елује као какав Dрово9ник Dреко ко:а оDшLе мрLви и живи. Ка-
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мен насLавља 9а :овори као живо Jиће, у све инLимнијем Lону:
„Приђи и DриJлижи се мени, о љуJљени, и размоLри речи које Lи
Dриносим. Ов9е нека9а Jејаше велики само9ржац, чу9о земаљс-
ко и ри:а20 срDски, Dо имену Лазар, кнез велики”.

У насLавку сле9е ре9ови у којима се нижу кнежеве врлине.
ТексL 9оJија Dризвук црквене Dесме: „Jла:очасLија неDоколеJи-
ви сLуJ, Jо:оDознања Dучина и му9росLи 9уJина, Dламени ум и
Lуђинима зашLиLник, храниLељ :ла9ним и сиромашним са-
жаљење, невиним милосрђе и уLешиLељ”.

О9јеци виLешко: еDа уочавају се на месLима :9е ауLор, и сам
виLез, :овори о косовским јунацима, коњаницима, и њиховим
о9аJраним коњима: „веома мно:и коњи о9аJрани и са злаLним
се9лима, веома 9ивни и красни јахачи њихови”…

Мисао сасLављача је 9уJоко рели:иозна Dо Dоимању смисла
сLра9алнишLва и за9оJијања неJеско: царсLва: „СвеDлемениLих
и славних као какав 9оJри DасLир и зашLиLник, му9ро Dриво9и
9уховне ја:ањце 9а у ХрисLу 9оJро скончају и Dриме мучења ве-
нац и вишње славе учесници Jу9у”.

ИсLиче се и велики Dо9ви: св. Кнеза и ње:ове војске: „… и умр-
Lвивши 9ивље: звера и велико: DроLивника…”, као и ње:ов
хришћански смисао: „9а Dриме венац мученишLва и DосLану
учесници неJеско: царсLва”.

ЗавршеLак је, оDеL, у маниру анLичке Lра9иције, којој је својс-
Lвена и9еја 9а се у Dољу Dосле JиLке Dо9и:не сDоменик и 9а се у
њему уреже наLDис: „И све ово речено сврши се леLа 6897, ин9ик-
Lа 12, месеца 15, у 9ан уLорак, а час је Jио шесLи или се9ми, не
знам, Бо: зна”.

ЦиLирани фра:менLи из Dеснички инLонираних LексLова о св.
кнезу Лазару и Косовском Jоју све9оче о њиховим књижевним
квалиLеLима. НеосDорну умеLничку вре9носL сре9њовековно:
књижевно: наслеђа DоLврђује и чињеница 9а је оно неJројено
DуLа Dослужило као инсDирација сLвараоцима DоLоњих :енера-

19 М. Павловић заDажа 9а је на Балкану о9нос Dрема сLени, каменом сDомени-
ку, „свакако већ DосLојао и ко9 9ревних DоDулација, неолиLских, Lрачких и
илирских... “ (Павловић, 1981, сLр. 26). М. Елија9е смаLра 9а „у ме:алиLским
рели:ијама, сакралносL сLене, камена има своју вре9носL Dре све:а у о9носу
на DосLојање Dосле смрLи… Захваљујући ме:алиLским саз9ањима, мрLви
расDолажу изузеLном моћи; … DошLо је оDшLење са мрLвима оJезJеђено оJ-
ре9има, у Lој моћи мо:у 9а узму учешћа и живи…” (Dрема Павловић, 1981,
сLр. 26). 

20 Тј. вла9ар, вероваLно о9 лаLинско: rex.
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ција. У ра9у Ср скословенско наслеђе и новија ср ска  оезија, Т. ПоDо-
вић налази мно:е Dримере уLицаја сре9њовековне умеLносLи на
9ела каснијих Dисаца, Dочев о9 19. века Dа све 9о 9анас. Усре9-
сређујући се на сLваралашLво Lрију Dесника из различиLих еDо-
ха, Л. КосLића, М. НасLасијевића и В. ПоDе, она Dримећује 9а Dо-
зајмице из срDскословенско: наслеђа оJухваLају како оJнову
језика (лексике, формула, сLила), Lако и евокацију сре9њовеков-
них жанрова и коришћење DосLуDака својсLвених визанLијској
есLеLици и DоеLици. Ово у:ле9ање среће се и у Dрози, 9рамском
и романескном сLваралашLву, не само у DеснишLву, шLо све9очи
9а „срDска сре9њовековна књижевносL и 9аље осLаје неDресуш-
ни извор DосLуDака, симJола, меLафора и Lема којима се може
уоJличиLи ори:иналан DоеLски свеL” (ПоDовић, 2001, сLр.
475–492).
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ПРИШТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ С ВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
В КОСОВСКОЙ МИТРОВИЦЕ, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РЕЗЮМЕ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ О СВЯ-
ТОМ КНЯЗЕ ЛАЗАРЕ 

В Dре9ла:аемой сLаLье Dо9черкиваеLся неразрывная связь ли-
LераLуры сре9невековья с 9уховной сферой. Через начало Lе-
оценLричносLи, харакLерное 9ля и9еоло:ии сре9невеково:о че-
ловека, Dрово9иLся, вкраLце, анализ Lворческо:о DосLуDка, Dоэ-
Lики, языка и LемаLическо:о Dлана Dроизве9ений, наDисанных в
Сре9ние века. В ценLре внимания нахо9яLся сре9невековые Dоэ-
Lические LексLы о Косово и Dо9ви: их :лавно:о :ероя, свяLо:о
князя Лазаря, коLорый LолкуеLся в рели:иозном ключе.

КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:
сре9невековый, LеоценLричносLь, 9уховный, кульL, DоэLичес-
кий жанр, косовский, мученический.


