
Пре драг ЈА ШО ВИЋ

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА*

Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног сег мен та књи-
жев не по е ти ке ко ји се у књи жев но сти од ре ђу је као ко сов ски мо ти ви. Од ре ђи ва-
њем пој ма и ти по ло ги је мо ти ва ука за ли смо на мо гућ ност лак шег пре по зна ва ња 
ових по е тич ких ка рак те ри сти ка, ка ко у по е зи ји пе сни ка ко ји чи не књи жев ну 
исто ри ју, та ко и у по е зи ји са вре ме них пе сни ка. С об зи ром на то да је ко сов ска 
те ма ти ка у књи жев но сти не ми нов но ве за на за усме ну књи жев ност, би ло је нео п-
ход но кре ну ти од ко сов ских мо ти ва у усме ној књи жев но сти ка ко би смо ка сни је, 
у на ред ним ис тра жи ва њи ма, утвр ди ли у ко јој ме ри су ови мо ти ви пре не се ни у 
це ли ни, а у ко јој ме ри су у по е зи ји срп ских мо дер ни ста и ко сов ских пи са ца они 
„до гра ђи ва ни“ и „до пи си ва ни“.

Кључ не ре чи: Kосовска те ма ти ка, ко сов ски мо ти ви, ти по ло ги ја ко сов ских 
мо ти ва.

У срп ској књи жев но сти ко сов ска те ма ти ка је не ис црп ни из вор ин спи-
ра ци је. Ко сов ски бој је те ма, мо тив и сим бол без ко јег је срп ско пе сни штво 
не за ми сли во. По сто ји нео бич но ве ли ки број књи жев них де ла ко ја су ин спи-
ри са на Ко сов ским бо јем. Во ји слав Ђу рић ис ти че да се об у зе тост срп ског 
на ро да Ко со вом у исто ри ји све та мо же са мо по ре ди ти са об у зе то шћу Је вре-
ја из гу бље ном по стој би ном.1 Скер лић сма тра да је ко сов ска не сре ћа оба сја-
ла под јед на ким сја јем и усме ну и умет нич ку књи жев ност. Об у зе тост Ко со-
вом се по себ но осе ћа у де ло ва њу Ује ди ње не омла ди не срп ске.2 Она је се би 
да ла за циљ да бу ди на род ни дух, раз ви ја на ци о нал ну свест и ши ри срп ску 
књи жев ност на тра ди ци о на ли стич ким осно ва ма и ко сов ском на сле ђу.

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од ХV до ХХ ве ка (број 148020), ко ји је одо бри ло да фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Во ји слав Ђу рић, „Срп ска књи жев ност о Ко со ву“, у: Ко сов ски бој у срп ској књи жев но-
сти, СКЗ, МС, Је дин ство, Бе о град, Но ви Сад, При шти на, 1990, 53.

2 Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Рад, Бе о град, 1953, 208.
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На дру гој стра ни, Дра ги ша Ви то ше вић (1935–1987) сма тра да је на раз-
ме ђи ХIХ и ХХ ве ка у на ро ду и ме ђу по ли ти ча ри ма по сто ја ла озбиљ на ре-
зер ва пре ма ју жним кра је ви ма Ср би је ко ји су још би ли по ро бље ни. Док се 
на род ко ле бао – оси ро ма шен се бо јао ра та да не би за пао у још ве ће си ро ма-
штво, бо га таш се при бо ја вао да му се не ће ис пла ти ти ин ве сти ци ја, а по ли ти-
ча ри су чу ва ли сте че не по зи ци је и при ви ле ги је – до тле су пе сни ци и на уч ни ци 
не у мор но ути ца ли на бу ђе ње на ци о нал ног по но са и раз ви ја ње на ци о нал не 
све сти, на ро чи то на кра ју ХIХ и по чет ку ХХ ве ка.3

Та ко је Дра ги ша Ви то ше вић скре нуо па жњу на до дат ни дру штве но-исто-
риј ски зна чај књи жев ног ства ра ла штва од Ор фе ли на и Вен цло ви ћа до да-
нас. Тај ши ро ки, пле би сцит ни зна чај књи жев ног ства ра ла штва до ка зу је да 
књи жев но ства ра ла штво ни је са мо пред мет књи жев но-кри тич ких и есте тич-
ко-те о риј ских оп сер ва ци ја, већ се ти че и дру штве них кре та ња као је дан од 
њи хо вих зна чај них чи ни ла ца.

Кад го во ри мо о књи жев но сти чи ја је са др жин ска пре о ку па ци ја ко сов ска 
те ма ти ка, не мо же мо је уско ве за ти са мо за срп ски на род, ни ти са мо за по е зи-
ју. Као што је ко сов ска те ма ти ка би ла че ста пре о ку па ци ја срп ских пе сни ка, 
ни је из о ста ло ни ин те ре со ва ње про зних и драм ских пи са ца, али ни ства ра-
ла штво сли ка ра, ва ја ра и му зи ча ра.4

Иако је Дра ги ша Ви то ше вић јед но по гла вље сво је књи ге Срп ско пе сни-
штво 1901–1914 на сло вио „Пе сник и на ци о нал ни мит“, он ипак скре ће па-
жњу на то да су пред ста ве Ко со ва у књи жев ним де ли ма по сто ја ле и „из ван 
Ср ба“5, и на ла зи их нај ви ше ме ђу Хр ва ти ма (у де ли ма сли ка ра Фе дра Ки-
кор ца, ва ја ра Ива на Рен ди ћа и Ива на Ме штро ви ћа). Ми би смо скре ну ли 
па жњу на чи ње ни цу да је ко сов ска те ма ти ка би ла при сут на код свих на ро да 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, и то код Цр но го ра ца и Ма ке до на ца мо жда 
и нај ви ше, док је код Сло ве на ца за сту пље на ве ро ват но нај ма ње.

3 Дра ги ша Ви то ше вић, Срп ско пе сни штво 1901–1914, књ. I, Вук Ка ра џић, Бе о град, 
1975, 90–91.

4 О то ме све до чи низ ауто ра сво јим мо но граф ским оп сер ва ци ја ма и обим ним сту ди-
ја ма, као што су Во ји слав Ђу рић, Дра ги ша Ви то ше вић, Де јан Ме да ко вић, Ми лан Јо ва но-
вић и мно ги дру ги. Ни је ма ли број ис тра жи ва ча, књи жев них исто ри ча ра и књи жев них 
кри ти ча ра ко ји се ба ве овом те ма ти ком у на шој ак ту ел но сти. Не ки од њих су: Ра до мир 
Ива но вић, Да ни ца Ан дре је вић, Вла ди мир Бо ван, Ми ло рад Је врић, Ми лу тин Ђу рич ко-
вић, Ми ло ван Бо га вац, Го луб Ја шо вић, Сун чи ца Де нић. По ред ових љу ди, ко ји су по ре-
клом са Ко со ва, или и да нас жи ве на Ко со ву, ту су ис тра жи ва чи и књи жев ни исто ри ча ри 
ко ји се ба ве кул ту ром овог под не бља, као што су: Ве сна Ма то вић, Сло бо дан ка Пе ко-
вић, Ми о драг Ма тиц ки, Мар ко Не дић, Ми о драг Сто ја но вић, Ра ди во је Ми кић, Ста на 
Смиљ ко вић, Бо јан Јо вић, и још мно ги дру ги у раз ли чи тим на уч ним обла сти ма и умет-
нич ким из ра зи ма. 

5 Дра ги ша Ви то ше вић, Срп ско пе сни штво 1901–1914, књ. I, 88.
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При су ство ко сов ске те ма ти ке у дру гим умет но сти ма Де јан Ме да ко вић 
до ка зу је у обим ној књи зи Ко сов ски бој у ли ков ним умет но сти ма (1990), али 
до ка зу је и ин те ре со ва ње европ ских пе сни ка за ову те ма ти ку у књи зи Ко сов-
ски бој у европ ској књи жев но сти (1994). Шта ви ше, по сто ји чи та ва ома ња 
би бли о те ка на уч них сту ди ја чи ја је са др жи на ве за на за при су ство ко сов ске 
те ма ти ке у европ ским књи жев но сти ма.6

Све то по ка зу је да ко сов ској те ма ти ци и кру гу мо ти ва ко ји чи не са др жи-
ну ове те ма ти ке, ко ја је од су штин ског зна ча ја за би ће срп ског на ро да, ни је 
мо гу ће при ћи са мо са исто риј ског, на ци о нал ног или књи жев ног аспек та, већ 
је нео п ход но из гра ди ти ме тод ко ји ће ко сов ску те ма ти ку по сма тра ти као фе-
но мен ко ји, по ред уче шћа у ор га ни за ци ји на ци о нал ног ду хов ног и ду шев ног 
би ћа срп ског на ро да, уче ству је и у фор ми ра њу есте тич ке све сти, есте тич ког 

6 Илу стра ци је ра ди, ов де ће мо на ве сти не ке ра до ве и ауто ре: Ра ди во је Шу ко вић, „Ко-
сов ски мо ти ви и сим бо ли у па три от ској по е зи ји ста ри јих цр но гор ских књи жев них пу бли ка-
ци ја“, Збор ник „Ко сов ски бој у исто ри ји, тра ди ци ји и ства ра ла штву Цр не го ре“, Ти то град, 
ЦА НУ, На уч ни ску по ви, књ. 21, Оде ље ње умет но сти књ. 7, Струч на књи га, Бе о град, 1990, 
177–189; Та тја на Кме то ва, „Ко сов ски бој и Ко со во по ље у бу гар ском ју нач ком епу“, На уч-
ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 
1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 503–510; Ми ли ца Ја ко-
би ец-Сем ко во ва, „Пољ ски од је ци ко сов ског бо ја“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло-
шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, стр. 523–531; Ан то ни на Афа на сје ва-Ко ле ва, „Ко сов ски 
ју на ци у бу гар ској на род ној еп ској пе сми“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, 
Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа-
кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 533–541; Ми ро сла ва Ква пил, „Ко сов ска тра ге ди ја у че шкој књи-
жев но сти“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, 
Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 555–559; 
Љи ља на Па вло вић-Са му ро вић, „Кнез Ла зар у де лу ’Pa la no dia de los Tur cos’ (1547) шпан-
ског пи сца Вас ка Ди јас Тан ка“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, 
Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у 
Бе о гра ду, 1991, 561–569; Ми ха и ло Па вло вић, „Ко сов ски бој у фран цу ским књи жев ним 
тек сто ви ма“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, 
Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 571–579; 
Ми лан Чу љак, „Ка ко је Луј Ада мич упо знао ши ро ку аме рич ку јав ност о Ко со ву“, На уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 
1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 591–599; Стра хи ња К. 
Ко стић, „Ко сов ски бој и ју на ци ко сов ске ле ген де у не мач кој ли те ра ту ри“, На уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о-
град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 611–627; Ди ми три је М. Ма ша-
но вић, „Ети ка и есте ти ка ко сов ске бит ке“, Стре мље ња, год. 33, бр. 1/2/3 (1993), 99–110; 
Ве се лин Ко стић, „Ко сов ски бој у ста ри јим ен гле ским из во ри ма“, у: „Ко сов ски бој у европ-
ској књи жев но сти“, СКЗ и дру ги, Бе о град, 1994; Ду шан Гли шо вић, „Ко сов ски бој у хро ни ка-
ма и бе ле три сти ци на не мач ком је зи ку“, ЛМС, год. 168, књ. 443, св. 6 (јун 1992), 1058–1068.
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по гле да и у об ли ко ва њу есте тич ког објек та. То ни је све, јер умно го ме је ко-
сов ска те ма ти ка, ње на ин тер по ла ци ја у књи жев но сти европ ских на ро да до-
при не ла да ови на ро ди фор ми ра ју сли ку о на ма7 са јед не стра не, а са дру ге 
стра не је не ми нов но ко сов ска те ма ти ка има ла уде ла у об ли ко ва њу њи хо ве 
све сти, не са мо о на ма, већ и у са гле да ва њу њих са мих, кроз је дан до га ђај ко ји 
је, мо же мо ре ћи, ти пич но срп ски. То је те ма ти ка ко ја зах те ва јед ну озбиљ ну 
ком па ра тив ну сту ди ју ко ја из ла зи из окви ра на шег тре нут ног ис тра жи ва ња.

Што се ти че уде ла ко сов ске те ма ти ке у фор ми ра њу есте тич ког по гле да 
на књи жев но ства ра ла штво, нео п ход но је скре ну ти па жњу на то да ни је увек 
на ни воу за до во ље ња основ них умет нич ких зах те ва. Реч је о то ме да ће та ко 
фор ми ран есте тич ки по глед на умет ност ви ше те жи ти за до во ље њу на ци о-
нал них по ри ва не го есте тич ком ор га ни зо ва њу струк ту ре. Тек са по ја вом ге-
не ра ци је но вих пе сни ка на по чет ку ХХ ве ка, до ћи ће до про ме не у при сту пу 
об ра ди ове те ма ти ке.

Це ло куп ну срп ску књи жев ност о Ко со ву са зна је мо кроз два ње на основ-
на то ка: пи са ни и усме ни.8 Без об зи ра на то што је пр ви ток лак ше пра ти ти, 
док је дру ги ток за пре тан у сло је ви ма ко лек тив но не све сног, они чи не ко хе-
рент ну те мат ску це ли ну у ко јој не ма од сту па ња, ни ти од основ не ес ха то ло-
шке иде је, ни ти од ко сов ских мо ти ва ко ји чи не ко сов ску те ма ти ку. Ко сов ски 
мо ти ви су вре ме ном мо гли да се раз ви ју на се ман тич ком пла ну, да се обо га те 
са знај ним ис ку ством, да се раз ви ју до сим бо ла или ме та фо ре, али је су штин-
ски њи хо во зна че ње оста ло не про ме ње но, ка ко на етич ком та ко и на ес ха то-
ло шком пла ну. Дру гим ре чи ма, њи хо ва суп стан ци јал на са др жи на, пред ста-
вље на но вим, са вре ме ним пе снич ким дис кур сом, оста ла је не про ме ње на.

Ти по ло ги ја ко сов ских мо ти ва

Књи жев ност о Ко со ву је од из у зет ног зна ча ја, го то во не са гле ди вог оби-
ма. Не ма зна чај ни јег срп ског пе сни ка ко ји се ни је до та као ове те ма ти ке. 
Као да це ло куп но срп ско пе сни штво, од ко сов ске тра ге ди је до да нас, те жи 
да ис пе ва еп ка кав још ни је ис пе ван. Ме ђу тим, ко сов ска те ма ти ка се чи ни 
не у хва тљи вом. Раз лог што ни је спе ван еп о Ко сов ском бо ју не ле жи са мо у 

7 Ту тре ба ис та ћи ра до ве и књи ге Гер хар да Ге зме на (1888–1948), Алој за Шма у са 
(1901–1970) и Мак си ми ли ја на Бра у на (1903–1984). Гер хард Ге змен је екс пли ци рао ко-
сов ску те ма ти ку у ју нач кој по е зи ји у књи зи „Сту ди је о ју жно сло вен ској епи ци“ (2003), а 
Мак си ми ли јан Бра ун у књи га ма „Срп ско хр ват ска ју нач ка пе сма“ (2004) и „Ко со во – Бит ка 
о Ко со во по љу у еп ском и исто риј ском пре да њу“ (2004). Тре ба ре ћи и да се на ша ши ра 
ин те лек ту ал на јав ност не би упо зна ла са де ли ма ових ауто ра да зна чај њи хо вих књи га и 
ра да за срп ски на род ни је са гле дао То ми слав Бе кић, ко ји их је и пре вео. 

8 Во ји слав Ђу рић, „Срп ска књи жев ност о Ко со ву“, у: Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти, 7.
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не до стат ку да ро ви тог по је дин ца. Шта ви ше, то је нај ма ња смет ња. Ко сов ска 
те ма ти ка, срп ским пе сни ци ма је „из ма кла“ и „из ми че“ из ви ше раз ло га.

Пр ви раз лог се ти че сâмог до га ђа ја, од но сно ње го ве тем по рал но сти. 
Реч је о то ме да сâм до га ђај, у фа зи при пре ме глав ног до га ђа ја – Ко сов ског 
бо ја – те жи су ви ше ду бо ко у про шлост. Са дру ге стра не, у од но су на бу дућ-
ност, по сле ди це Ко сов ског бо ја су би ле од то ли ког зна ча ја за срп ски на род, 
да се и да нас осе ћа ју. Да кле, пе сни ку је би ло те шко да тем по рал но об у хва ти 
Ко сов ски бој као до го ђе но, јер се су шти на Ко сов ског бо ја пре но си у бу дућ-
ност кроз нео п ход ност оп ста ја ња срп ског на ро да у на из ме нич ном мо ра њу 
да би ра из ме ђу жи во та са сра мом и смр ти са сла вом.

Сва ки пе сник, већ не по сред но по сле Ко сов ског бо ја, а на ро чи то пе сни ци 
из ка сни јих вре ме на све до да нас, огра ни че ни су зна њем. Вр ло је ве ро ват но да 
све што су ка сни је пе сни ци зна ли о Ко сов ском бо ју при па да ле ген ди „иза ко је 
се кри је не што са свим дру го. Но, оно што зна мо кроз ле ген ду ни је без дво сми-
сле но сти и без мо гу ћих при мед би са гле ди шта сред њо ве ков ног ко дек са по-
на ша ња“.9 То го во ри да је пе сни ци ма би ло оне мо гу ће но да фор ми ра ју пред-
зна ње на исто риј ским из во ри ма, јер су они би ли ли ше ни по ет ског тки ва.

На кра ју, у спе ву о Ни бе лун зи ма, Или ја ди или Бе о вул фу, реч је о јед ном до-
га ђа ју, ви те зу, или не ко ли ци ни ви те зо ва ко ји су глав ни ак те ри до га ђа ја. Без об-
зи ра на бо гат ство са др жи не, тен зи ју ко јом је опи сан раз вој до га ђа ја и пси хо ло-
ги ју ли ко ва, ни је дан од на ве де них епо ва ни је се ти цао на ро да у це ли ни. Дру гим 
ре чи ма, ни је до шло до иден ти фи ка ци је на ро да са до га ђа јем, ни ти је раз вој до-
га ђа ја дик ти рао да љу суд би ну на ро да на ег зи стен ци јал ном, етич ком и есте тич-
ком пла ну, као што је то био слу чај са Ко сов ским бо јем. Иден ти фи ка ци ја на ро-
да са до га ђа јем је срп ском пе сни ку до дат но оте жа ла по сао. Ка ква год да је би ла 
кон цеп ту ал на те жња епа, са др жи ном је би ло не мо гу ће об у хва ти ти ком плек-
сну су шти ну на ро да у це ли ни. То је би ло не мо гу ће за фор му епа, ма да је, у не ку 
ру ку, то по шло за ру ком у ро ма неск ној фор ми пи сци ма ка кви су би ли Лав Тол-
стој, То мас Ман и Ми ха ил Шо ло хов, али ми пи сце тог фор ма та ни смо има ли.

Ко сов ска те ма ти ка је из у зет но ши ро ка књи жев на област. Са сто ји се од оби-
ља мо ти ва,10 ко ји, опет, по сво јој ком плек сно сти – со ци о ло шкој, ан тро по ло шкој, 

  9 Ми о драг Па вло вић, „Еп ско пе ва ње о Ко сов ском бо ју“, у: Бој на Ко со ву, Про све та, 
Ниш, 1989, 9.

10 Мно жи на мо ти ва ни је као у по пи су мо ти ва у усме ном ства ра ла штву ко ји је на чи нио 
Бра ни слав Кр стић. Шта ви ше, да ле ко је ма ња, јер је ње го вим ин дек сом об у хва ће но ства ра ла-
штво свих бал кан ских Сло ве на и све књи жев не вр сте раз ли чи тих те ма ти ка. Овај ин декс је 
био од ве ли ке по мо ћи, као по твр да за по је ди не уоче не мо ти ве, као што су мо тив не вер не 
же не, мо тив до бре же не, мо тив окле ве та ног ју на ка, итд. (О то ме ви де ти: Бра ни слав Кр стић, 
„Ин декс мо ти ва на род них пе са ма бал кан ских Сло ве на“, СА НУ, По себ на из да ња, књ. DLV, 
Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 36, Бе о град, 1984.) Опет, са дру ге стра не, овај ин декс 
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ет но ло шкој и пси хо ло шкој са др жи ни – мо гу пред ста вља ти по себ не књи жев-
не и ин тер ди сци пли нар не те ма ти ке. То је на ро чи то слу чај са мо ти ви ма кне за 
Ла за ра, кне ги ње Ми ли це, Ба но вић Стра хи ње, Оби ли ћа, мај ке Ју го ви ћа и Ко-
сов ке де вој ке. Сва ки од ових мо ти ва је об ра ђен у по себ ном књи жев ном де лу, 
на сли ци, у дра ми, фил му, кроз скулп ту ру или у окви ру му зич ке ком по зи ци је.

Све мо ти ве ко сов ске те ма ти ке мо же мо раз вр ста ти пре ма по де ли пе са ма ко-
сов ског ци клу са. Та ко има мо мо ти ве ко ји су ве за ни за до га ђа је пре бо ја и уочи 
бо ја, оне ко ји су ве за ни за сам бој и оне ко ји су ве за ни за до га ђа је по сле бо ја.

Мо ти ви ве за ни за до га ђа је пре бо ја, пр вен стве но су ве за ни за по је ди не 
лич но сти и њи хо ву етич ност. Ти мо ти ви су Ба но вић Стра хи ња, Ми лош Оби-
лић, Бо шко Ју го вић, слу га Ми лу тин. Сва ки од лич но сти је сво јим ста вом пре 
бо ја већ се бе од ре дио у од но су на бит ку и бу дућ ност. Мо ти ви кне за Ла за ра 
и кне ги ње Ми ли це се про те жу кроз све три ета пе ци клу са.

За сва ки од на ве де них мо ти ва је мо гу ће до да ти још је дан круг мо ти ва, 
на зо ви мо их под мо ти ви ма, ко ји чи не са др жин ску сло же ност те ма ти ке мо ти-
ва, јер сâм мо тив у окви ру сво је це ли не пред ста вља за себ ну те ма ти ку у окви-
ри ма ин те грал не ко сов ске те ма ти ке. За мо тив Ба но вић Стра хи ње мо гу ће је 
уве сти мо тив не вер не же не, из не ве ре ног ви те за, му жа из не ве ре них оче ки ва-
ња и мо тив пра шта ња. Ми лош Оби лић је од са мог по чет ка афир ми сао се бе 
као не ко га ко зна. За то са ве ту је кне за Ла за ра ка кву за ду жби ну да зи да („Зи да-
ње Ра ва ни це“). У ве зи са Оби ли ћем је мо гу ће уве сти мо тив за кле тве, окле-
ве та ног ви те за, као и мо тив по след њих вре ме на, ко ји се, не ми нов но, ве же за 
це ло куп ну ко сов ску те ма ти ку.

Кнез Ла зар, сво јом над вре ме ном фи гу ром, без ијед ног гре ха, оли че ње је 
пра вог ви те за и вла да ра. Уз ње гов лик је мо гу ће ве за ти све мо ти ве ко ји ис-
пу ња ва ју са др жи ну ко сов ске те ма ти ке. И за кне ги њу Ми ли цу, у срп ској 
исто ри ји ван ред ну хе ро и ну, мо гу ће је ве за ти низ мо ти ва – му дре же не, вер не 
же не, не жне се стре, итд.

За круг пе са ма ко је не по сред но пе ва ју о до га ђа ји ма уочи бо ја, мо ти ви се 
опет ве жу за цен трал не фи гу ре Ву ка Бран ко ви ћа, Ми ло ша Оби ли ћа и кне за 

ни је увр стио као мо ти ве по је ди не лич но сти, као што смо ми учи ни ли то са лич но сти ма кне-
за Ла за ра, кне ги ње Ми ли це, Ба но вић Стра хи ње итд. То го во ри да нам се раз ли ку ју ви ђе ња 
мо ти ва. Ма да Бра ни слав Кр стић ни је у књи зи екс пли ци рао сво је ви ђе ње мо ти ва, из при ло-
же ног мо же мо за кљу чи ти да су за ње га мо ти ви би ли нај ма ње те мат ске је ди ни це, али и ши ре 
те мат ске је ди ни це око ко јих се фор ми ра ис при по ве да на са др жи на. Су штин ски, ова кво ње-
го во ви ђе ње се не раз ли ку је од на шег. Ме ђу тим, на ве ди мо за при мер кад он на во ди мо тив 
пра шта ња, ње га за ни ма где се све тај мо тив у усме ној књи жев но сти бал кан ских Сло ве на 
по ја вљу је и ука зу је на ње го ве мо ди фи ка ци је. У на шем ра ду кре ће мо од те зе да је у окви ру 
ко сов ске те ма ти ке Ба но ви ће во пра шта ње не вер ној же ни од вр хун ског зна ча ја и да сво јим 
по ступ ком у срп ској књи жев но сти и кул ту ри уоп ште, од чи на ње го вог пра шта ња сâм по-
јам пра шта ња у срп ској књи жев но сти, па и ети ци, ни кад ви ше ни је био исти. 
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Ла за ра. У ве зи са њи ма уво ди се мо тив кле ве те, оба ве зи ва ња за кле твом, мо-
тив кле тве и дру ги.

За тре ћи круг пе са ма ко је су те мат ски ве за не за до га ђа је по сле бо ја, ве-
же мо мо тив мај ке, мо тив нај мла ђег си на, мо тив Ко сов ке де вој ке, а у ве зи са 
овим мо ти ви ма мо же мо уочи ти под мо ти ве, као што су мо тив кр ча га, мо тив 
пр сте на, мо тив га вра на, ко ји ће вре ме ном пре ра сти у сим бо ле у чи јој са др-
жи ни је ге не тич ки са др жа на ко сов ска те ма ти ка. Мо тив ваз не се ња је вр ло 
ва жан јер је та ко ко сов ска те ма ти ка на ес ха то ло шком фо ну, док ће мо тив за-
ка сне лог ју на ка ука зи ва ти на не ми нов ност тра гич ног ис хо да.

Те ма ти ку Ко сов ског бо ја, што су штин ски чи ни и ко сов ску те ма ти ку са 
ма њим из у зе ци ма, од но сно по тре бом до пу не, ко ја се нај че шће ти че вре ме на 
кад су вла да ли Не ма њи ћи, мо гу ће је и гра фич ки пред ста ви ти. У сре ди шту гра-
фи ка би би ла те ма ти ка Ко сов ског бо ја, ко ја се мо же хро но ло шки по де ли ти 
на три за себ не те мат ске ета пе ко је има ју сво је мо ти ве. Пра ће њем гра фи ка 
мо гу ће је тач но утвр ди ти где су чво ри шна, про жи ма ју ћа ме ста ко ја чи не ком-
плек сност са др жи не ко сов ске те ма ти ке. Та ко ђе је мо гу ће ви де ти из при ло же-
ног гра фи ко на ка ко је мо гу ће да је дан мо тив, ко ји ће се вр ло че сто у са вре-
ме ној срп ској књи жев но сти по ја вљи ва ти тек као сим бол, пред ста вља сво јим 
кру гом мо ти ва за себ ну те ма ти ку, ко ја је те мат ски и струк тур но нео дво ји ва 
од по ла зне тач ке сре ди шта у ко ме је сме ште на те ма ти ка Ко сов ског бо ја.

неверна    изневерени     вода    праштање           верна жена    мудра жена   сестра   змај
   жена           витез                              писмо   црква  

                                                                                                                     витез најмлађи 
                                                                                                                                брат

                       Бановић                 Милош        кнез             кнегиња                    Бошко
       Страхиња               Обилић       Лазар            Милица                    Југовић

                                                                                                                                  најмлађи син

                                                                       догађаји                    мајка           гавран
клевета                                                                         пре боја                 Југовића

                                                                                                                             прстен
издајство                Вук                                                                                                                 

            Бранковић                                       тематика                                оглашавање
подмитљивост                                                       косовског боја                             животиња

              кнез                                                                               
клетва               Лазар                                                                                           
                                                               догађаји                                догађаји      
оклеветан                                         за време боја                           после боја                        
    витез              Милош                                                                                                 

            Обилић                                                         кнез                        Косовка
заклетва                                                                                 Лазар                        девојка

                                                                                           вазнесење           крчаг         вереница



Предраг Јашовић36

Уоча ва њем по зи тив них лич но сти ко је смо озна чи ли као мо ти ве, а за пра-
во су мо ти ва ци о ни за мај ци ко ји по ма жу да се при ча ко сов ске те ма ти ке при-
ве де кра ју пре ма оно ме што је у на у ци од ре ђе но као ко сов ско опре де ље ње, 
нео п ход но је сâмо опре де ље ње об ја сни ти. У еп ској пе сми „Про паст цар ства 
срп ско га“, Све ти Или ја у об ли ку си вог со ко ла до ле тео је кне зу Ла за ру и до-
нео „књи гу ца ру на ко ле но“, ко ја ка же:

Ца ре Ла зо, че сти то ко ле но,
Ко ме ћеш се при во ле ти цар ству?
Или во лиш цар ству не бе ско ме,
или во лиш цар ству зе маљ ско ме?
Ако во лиш цар ству зе маљ ско ме,
се длај ко ње, при те жи ко ла не!
Ви те зо ви са бље при па суј те,
па у Тур ке ју риш учи ни те:
сва ће тур ска из ги ну ти вој ска!
Ако л’ во лиш цар ству не бе ско ме,
А ти са крој на Ко со ву цр кву,
не во ди јој те мељ од мер ме ра,
већ од чи сте сви ле и скер ле та,
па при че сти и на ре ди вој ску;
сва ће тво ја из ги ну ти вој ска,
ти ћеш, кне же с њо ме по ги ну ти.
   („Про паст цар ства срп ско га“)

Ко сов ско опре де ље ње је вр ло ја сно од ре ђе но јер је усло вље но од лу ком 
или. Кнез Ла зар се од лу чио за веч ни жи вот, од но сно за „не бе ско цар ство“. 
Ми о драг Па вло вић на ла зи да ово ње го во уз др жа ва ње од по бе де ко ја је ја-
сно и не дво сми сле но по ну ђе на мо же де ло ва ти „као про кла мо ва ње јед не ме та-
фи зи ке по ра за“.11 „Уз др жа ва ње од по бе де“, уз ко сов ско опре де ље ње – све сно 
од ри ца ње од зе маљ ске по бе де над Тур ци ма – мо ра ло је мно ги ма сме та ти, 
јер је то пред ста вља ло зе маљ ски по раз. За то је мо гло до ла зи ти, ка ко до слу-
чај них, та ко и до све сних за ка шње ња. Но, то је про блем исто ри је. За нас је 
ва жно да ко сов ско опре де ље ње је сте ујед но и етич ко, ег зи стен ци јал но, ес ха-
то ло шко и есте тич ко опре де ље ње, у сми слу мо тив ске пре о ку па ци је умет ни ка, 
и као та кво је по ста ло спе ци фи кум срп ског на ро да у свим сфе ра ма ње го вог 
ег зи стен ци јал ног по твр ђи ва ња.

11 Ми о драг Па вло вић, Еп ско пе ва ње о ко сов ском бо ју, 11.
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Pre drag JA ŠO VIĆ

THE CON CEPT OF KO SO VO MO TI VES

Sum mary

This pa per re pre sents as per the aut hors vi ew, the in tro duc tion in to the study of 
Ko so vo mo ti ves, the ir pre sen ce and struc tu ral va lue for the po e tics of the po ets of Ser bian 
mo dern and con tem po rary po ets as well. By de ter mi ning of the con cept of typo logy of 
mo ti ves, the aut hor sho wed to the pos si bi lity of easi er re cog ni tion of the se po e tic cha-
rac te ri stic eit her in the po e try of po ets who ma ke the li te rary hi story or in the one of 
con tem po rary po ets.

In ad di tion, Ko so vo-re la ted the ma tic in Ser bian li te ra tu re was ine vi tably con nec-
ted with oral li te ra tu re, and the re fo re it was ne ces sary to start form the con cep tion of 
Ko so vo mo ti ves in oral li te ra tu re as ini ti a ting va lue. That wo uld ena ble us in furt her 
re se ar ches to de ter mi ne to which ex tent the se mo ti ves we re tran sfer red in the who le, and 
to which one in the po e try of Ser bian mo der nists in clu ding Ko so vo wri ters be lon ging 
to this cor pus of li te rary cre a ti vity – „en lar ged“ and „ad ded in wri ting“. In ot her words, 
that me ans to which ex tent they we re used as ver bal em ble ma tic, and in which as po e tic 
ex pres si ve me ans ha ving its styli stic and sig ni fi  cant fe a tu res com pa ring with the épo que 
in which it had been cre a ted.

Key words: Ko so vo the ma tic, Ko so vo mo ti ves, typo logy of Ko so vo mo ti ves.
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