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Апстракт: Српски национални идентитет у највећој се мери конструисао 
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мензију. Полазећи од чињенице да је фикција интегрални елеменат формирања 
идентитета, у раду се анализира прича „Косово 1389“ Нелета Карајлића, у којој 
је кроз надреалан сплет историје, мита и фикције понуђена једна могућа визија 
догађаја на Косову пољу. Док имаголошки приступ осветљава пародично преис-
питивање основа српског националног идентитета и уметничко разобличавање 
злоупотреба Косовског мита и његове симболике – јер приближавајући „нас“ и 
„њих“ најпре по линији истоветних људских слабости, приповедач демистификује 
гледиште историјске традиције засновано на опозицији „ми“ (хришћани, Срби) и 
„они“ (муслимани, Турци) – наратолошка анализа открива постојање виртуелног 
унутар актуелног историјског наратива и показује да је његова главна функција 
истицање хуманистичког идентитета као наративног идентитета приче.
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нацији. Историјска објективност у овом случају зависила је од хришћанских  
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и муслиманских сведока који се не могу сматрати неутралним. Осим тога, 
још су први записи о том догађају представљали визију космичке битке (До-
бра и Зла) и садржали снажну религијску димензију,1 која је временом поста-
ла морална компонента колективног идентитета (Bakić Hyden 2006: 135).2 
Сам колективни, односно национални идентитет надаље се конструисао 
кроз наративни процес о Косовском боју, а тиме и кроз наративни иденти-
тет (Riker 1993; Рикер 2004: 121), што је искуствена потврда „да је фикција 
интегрални елеменат формирања идентитета“ и да су наши ментални обрас-
ци литерарни (Milosavljević Milić 2016: 8, 19). И док наука разматра да ли је 
смисленије покушати са разумевањем узајамног деловања историје и мита, 
како је предложила Милица Бакић Хајден (Bakić Hyden 2006: 127), књижев-
ност то питање уопште и не поставља. Косовски мит несумњиво представља 
најзначајније симболичко језгро српске књижевности, чије палимпсестно 
ишчитавање, алтернативно учитавање и интерпретација континуирано трају 
већ више од шест векова. 

Један надреалан сплет историје, мита и фикције остварен је у причи 
„Косово 1389“ Нелета Карајлића, у којој је понуђена могућа визија до-
гађаја на Косову пољу. Прича представља пародијско преиспитивање 
схватања индивидуалне и колективне свести о Косову као основи српског 
националног идентитета кроз иронизацију тежње да се најзначајнијим до-
гађајима, посебно биткама из националне историје, дају епске и космичке 
размере. Али у њој је остварено и уметничко разобличавање различитих 
злоупотреба Косовског мита и његове симболике (за буђење ратничког 
духа и националистичких заноса, за остваривање политичких циљева и 
забашуривање реалног егзистенцијалног стања и проблема народа итд.),  

1 Ђорђе Сп. Радојичић и Јелка Ређеп сматрају да се у текстовима црквеног карактера 
налази зачетак косовске легенде – Лазарево небеско опредељење (победа), Кнежева 
вечера по моделу Тајне вечере, док је мотив издаје Бранковића „далеко комплексније 
питање“ (Ређеп 1976: 161–162). Ј. Ређеп пише да се црквени култ временом ширио 
и постајао је национални, тако да је крајем XVI и почетком XVII века легенда већ 
формирана; у XVIII веку своје култове добијају и Милош Обилић и остали косовски 
јунаци, што значи да текстови XVIII века чувају уобличени, завршни облик ове леген-
де. Насупрот Сп. Радојичићу, Ђорђе Трифуновић истиче да црквена прича о Боју не 
представља опозицију историји, јер „светла победа“ кнеза Лазара налази потпору у 
хришћанској идеологији и има искључиво духовни смисао (Трифуновић 1968: 34–35). 
Овај став заузео је још 1924. год. Растко Петровић у познатом есеју „Народна реч и 
геније хришћанства“, истакавши да бој на Косову није борба народа за слободу, нити 
за одржање државе, већ „за самоодржање његово духовно и спиритуално“ (Петровић 
1987: 276).

2 Упадљива је сличност реторике у хришћанским и муслиманским изворима из прве по-
ловине XV века приликом описа Лазарове и Муратове мученичке смрти, у којима су 
обојица одређени као победници у верском, а тиме и у моралном смислу: „’Ми’ постаје 
народ који је на Божјој страни па му је отуда повeрено да победи у смислу ’нашег’ вер-
ског поимања победе“ (Bakić Hyden 2006: 135).
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те, речено језиком имагологије и постструктуралистичке културологије – 
(де)стереотипизација слике о Србима као „неевропском ’другом’“ који су 
пре више од шест векова били Европа и живи зид за заштиту те исте Европе 
од најезде Османлија. Пошто приликом изградње националне свести зна-
чајну улогу имају и аутоимажи и хетероимажи, слика о себи представљена 
је и као слика о „другом“, односно „туђем“, а слика о „другом“/ „туђем“ као 
слика о „сопству“. Као што је Домановић у друштвену сатиру увео лик хе-
ројског Краљевића Марка у своје нехеројско време, Карајлић уводи Оби-
лића крећући се између позитивних представа о епској и слободарској на-
ционалној традицији и њеним вредностима и негативних слика које иду до 
„ксенофобије“.3

Преплићући савремено и егзистенцијално са епским и есенцијалним/
метафизичким тумачењем догађаја и околности који су претходили Косов-
ском боју, приповедач евоцира два кључна момента која су у колективној 
свести српског народа добила космичке димензије – Лазарево опредељење 
„за царство небеско“, односно духовну димензију његовог саможртвовања 
и Обилићево убиство султана Мурата као јуначко дело учињено у име за-
дате речи. Премда су оба везана за исти догађај, она су означила два у суш-
тини различита идеала Косова (Bakić Hyden 2006: 134), а њихово значење 
реактивирано је у различитим историјским тренуцима, у зависности од ак-
туелне политике. Први је потезан обично после пораза, разних пошасти и 
агресија на српски народ, при чему је његова овоземаљска патња тумачена 
као цена Лазаревог опредељења за небеску награду; други – да су Срби по-
томци јунака Милоша Обилића који је на Косову убио Неверника и тако 
учинио немогуће – пред значајне битке (за ослобођење). Ослањајући се 
највише на епску и уметничку традицију о Косовском боју,4 али и на по-
знате историјске податке, Карајлић пародира управо оне банализације еп-
ско-религиозних тумачења које су (п)остале „аргументи“ и општа места у 
разним политичким, дневноновинским, па и кафанским расправама на тему  

3 Ксенологија, као наука о „туђству“ и „туђем“ насупрот „себисвојственом“, једно је од 
новијих подручја које се развило у оквиру теорије културног алтеритета. Јаз између 
„друкчости“ и „сопства“ овде је продубљен, па „појам ’туђства’ и ’туђег’ асоцира појаве 
које иду до ’ксенофобије’, а ’себисвојствено’ подразумева егоистичко истицање онога 
што неко сматра да је само њему својствено, што га посебно уздиже и даје право да 
влада над оним што је другачије, па је овакво схватање у основи расних теорија“ (Кон-
стантиновић 2006: 13).

4 У том контексту посебно издвајамо драму „Косовски бој“ Љубомира Симовића и ис-
тоимени филм Здравка Шотре снимљен по Симовићевом сценарију пред обележавање 
шестстогодишњице од Косовске битке. Филм је емитован на националној телевизији 
кад год би политичка ситуација захтевала буђење националне и/или националистичке 
свести, односно кад би у том тренутку актуелна влада у Лазаревом опредељењу тражи-
ла оправдање за сопствене политичке неуспехе (на пример, у ноћи када је бомбардо-
вана Србија).
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националне историје.5 Истовремено, он преиспитује парадигме оправда-
ности Лазаревог саможртвовања и жртвовања читавог народа „за царство 
небеско“; на пример, супротстављајући легендарној изузетности сасвим 
обична виђења најзначајнијих историјских личности у Косовском боју; или 
пародирајући космичку природу и верски контекст битке, изван којих Лаза-
рев и Обилићев чин постају не само бесмислени него и „будаласти“ (Bakić 
Hyden 2006: 138).

Карајлићеви јунаци оптерећени су манама и дилемама обичног човека, 
а изнад свега истим смртним грехом – гордошћу – који на крају доводи до 
катастрофе. Приближавајући „нас“ и „њих“ најпре по линији истоветних 
људских слабости, oн демистификује гледиште историјске традиције засно-
вано на опозицији „ми“ (хришћани, Срби) и „они“ (муслимани, Турци). 
Тиме доводи у питање колективну националну свест о припадности или 
боље рећи чежњу за прихватањем од стране оне „цивилизоване“ Европе која 
је пре доласка отоманског „туђег“ за православне хришћане била и након 
ослобађања од Турака поново постала онај католички „други“. А како би 
изгледала светска историја да Срби нису тражили спас у „просвећеној“ Ев-
ропи него да су склопили савез с Турцима, једна је од дилема коју ова прича 
реактуализује путем стварања паралелног, виртуелног наративног света.6 

У њему је постмодерна психолошка „преокупираност алтернативним ви-
зијама будућности“ изражена кроз „контрачињеничне исходе прошлости“ 
(Milosavljević Milić 2016: 22).7

Подељена на осам одељака („Милош“, „Мурат“, „Мурат и велики ве-
зир“, „Поглед са Главаче“, „Кашкаи ћилим“, „Преговори“, „Омер Ибн Еби 
Рабија“ и „Убиство“) у којима се кроз савремену приповедачку свест пре-
лама временска вертикала од преко шест векова и прате епске и домишље-
не околности везане за јунаке и догађај што ће одредити судбину српског 
народа, прича има многе елементе постмодерне, надреалне, сатиричне,  

5 Егзистенцијални иницијатор приче вероватно су биле неке од таквих вулгаризација које 
су се најпре јавиле у политичкој реторици, а затим су „бистрене“ у дневној и жутој штам-
пи током 2016. године, када је прича настала (O. Š. 2016). Овом закључку иде у прилог 
и чињеница да је рок група „Забрањено пушење“, чији је Карајлић члан и текстописац, 
позната по песмама које представљају друштвену критику и сатиру. И као сценариста 
и редитељ („Топ листа надреалиста“, „Сложна браћа“, „Надреална телевизија“), Неле 
Карајлић је показао интересовање за националну историјску тематику у савременом 
контексту.

6 Виртуелни наратив представља неодеређен или хипотетички простор приче, оно што 
остаје нереализовано у односу на актуелни наративни ток. За разлику од фикције која 
је аспект иреалног, виртуелно представља „аспект реалног“ (Milosavljević Milić 2016: 
34, 40).

7 Проучавање алтернативних наративних светова у последње две деценије обогаћено 
је резултатима истраживања из когнитивне психологије, који указују на то „да је кон-
струисање могућих исхода, бољих или горих од оних који су нам се догодили, саставни 
део нашег свакодневног живота“ (Milosavljević Milić 2016: 39).
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па и гротескне повести или „романа на длану“ у који су уметнуте легенде и 
стварне историјске претприче, те различити типови виртуелних наратива.8 

Свако „поглавље“ представља по један наративни ниво или оквир, односно 
„прозор“, с тим да у односу на главни наративни ток у напоредном односу 
стоје први са другим и трећи са четвртим;9 пети представља рекурзивну нара-
цију (Ryan 1999; Milosavljević Milić 2018: 27–29), док су шести, а нарочито 
седми ниво – чиста виртуелност. Aко изузмемо уметнуте наративе, сваки 
одељак приче уједно предста вља и по јед ну сце ну, те би се јед на ко оправ да-
но мо гло го во ри ти о ње ној драм ској струк ту ри. 

Пр ви оде љак по све ћен је ди ле ми Ми ло ша Оби ли ћа да ли да ис пу ни обе-
ћа ње да то на Кне же вој ве че ри или да за у ста ви пред сто је ћу тра ге ди ју. При-
ча по чи ње сли ком Оби ли ћа под ша то ром на Га зи ме ста ну ка ко, му чен не са-
ни цом, ево ци ра де та ље са те ве че ре и иш че ку је су тра шњи бој. При по ве дач 
опи су је овог ју на ка „ку дра ве“ ко се па ро ди ра ју ћи оп шта ме ста из на род не 
епи ке и цр кве не књи жев но сти: из над гла ве му при ве зан коњ Ждра лин, из 
го лих гру ди из ла зи му па ра, а ле во му око по и гра ва као знак уз не ми ре но сти 
кад слу ти опа сност. Као у сва ког мит ског хе ро ја ко ји сво је бри ге и уз да хе 
де ли је ди но с не бе си ма, ве тро ви и по ло жај зве зда од ре ђу ју ток ње го вих ми-
сли и рас по ло же ња. У овом ли ку све вре ме се бо ре еп ски ју нак (по из гле ду и 
тран си сто риј ској ми си ји ко ја му је до де ље на и ко ју овај има да ис пу ни – по 
оно ме што је ак ту а ли зо ва но) и оби чан чо век да на шњи це (по на чи ну раз ми-
шља ња – по оно ме што је нео ства ре на мо гућ ност или вир ту ел но). У том па-
ра док сал ном хе те ро ге ном спо ју из гу би ла се, ви де ће мо, упра во она ви те шка 
ком по нен та ко ја од ре ђу је Оби ли ћев еп ски иден ти тет и чи ни га по себ ним 
ме ђу свим ју на ци ма у на шој еп ској тра ди ци ји и кул ту ри.10 Да кле, Ка рај ли ћев 
Оби лић је ме ша ви на ли ко ва ју на ка из срп ске на род не епи ке и усме не тра ди-
ци је, исто риј ских прет по став ки (бу ду ћи да у исто ри ји по сто је кон тро верз на 
све до чан ства о лич но сти ко ја је уби ла Му ра та, као и о на чи ну и тре нут ку 

8 Ослањајући се на савремена истраживања реномираних светских стручњака посткла-
сичне наратологије, типологију виртуелног наратива предложила је Снежана Милоса-
вљевић Милић на основу неколико најважнијих критеријума: актуелизације (1) пери-
ферна могућа прича са подврстама контрачињеницама и хипотетичком фокализацијом, 
2) наративне негације, 3) поређења, 4) симулирани наративи); темпоралности (могу 
се односити на прошла или будућа збивања у односу на актуелни наративни ток); „при-
падности“ (јунацима или приповедачу); степена/интензитета виртуелности; мор-
фолошког аспекта (1) прича је скоро у целини обликована као виртуелни наратив, 2) 
примарну причу пресеца виртуелни наратив у облику мањих или већих фрагмената, 3) 
виртуелни наратив представља само мањи сегмент у примарној причи) (2016: 41–50).

9 Будући да је реч о симултаним збивањима којима не одговара линеарно представљање, 
традиционални приступ наративним нивоима у посткласичној наратологији замењен 
је компјутерском метафором „прозори“ (Ryan 1999: 130).

10 „Ако ћу је напит’по јунаштву,/ Напићу је војводи Милошу./ – Та ником је другом на-
пит нећу,/ Већ у здравље Милош-Обилића“, вели кнез у својој здравици (прир. Ђурић 
1965: 235).
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ње го вог уби ства), де ми то ло ги зо ва них пред ста ва за сно ва них на ег зи стен ци-
ја ли стич ком и ра ци о на ли стич ком схва та њу обич ног чо ве ка (ко ји је сте ро-
до љуб, али је сло бо дан да сам на пра ви из бор да ли ће раз ми шља ти гла вом 
или ср цем и ко дек сом ча сти) и фан та стич не, над ре ал не ви зи је ко ја из ра ста 
из при по ве да че ве има ги на ци је на осно ву свих ових пред ста ва и про ти по ва.

Иако по че так при че ука зу је на „ер-фор му“ све зна ју ћег при по ве да ча, да 
би се ка сни је при вид но сме њи ва ле фо ка ли за ци је хе те ро ди је ге тич ког при-
по ве да ча и ње го вих ју на ка, при по ве дач је склон ем па ти ји, увек при стра сан и 
на стра ни оног ју на ка чи је по ступ ке, ми сли и осе ћа ња упра во ко мен та ри ше, 
та ко да нај че шће и не ма пра ве раз ли ке из ме ђу ње го ве фо ка ли за ци је и фо ка-
ли за ци је ју на ка. Уз то, од ре ђи ва ње су бјек та фо ка ли за ци је до дат но ком пли-
ку је при по ве да че во сум њи во све зна ње, ко је от кри ва дво стру ки, па и ви ше-
стру ки иден ти тет ње го вих ју на ка. Ово по себ но ва жи за Ми ло ша Оби ли ћа. 
Oн је час еп ски ју нак ко ји се жр тву је „за крст ча сни“ и „цар ство не бе ско“ 
– ка ко ка же на род на пе сма; 11 час горд, су је тан и пла хо вит рат ник ко ји би 
све учи нио за „сла ву не про ла зну“; час оби чан смрт ник, ко ји раз ми шља ег зи-
стен ци ја ли стич ки и у па ра док сал ном на сто ја њу да ра зу мом пој ми оно што 
је ра ци о нал но не појм љи во, Ла за ре во опре де ље ње ту ма чи као лу ду од лу ку 
за са мо у ни ште њем, а мит ске раз ме ре Ко сов ског бо ја сво ди на људ ску ме ру: 
„’На род сла ви ју на ке, али жи ви због ку ка ви ца. Ни кад ју нак ни је спа сио сво је 
пле ме. Уви јек то бје ше ку ка ви ца. […] Да не ма ку ка ви ца, не би имао ко да 
при ча о ју на ци ма. Ни је све у ју на че њу, мој Ла за ре.’“ (Ка рај лић 2016: 130)

Ка те го ри је „друк чо сти“ и „соп ства“ су ко бља ва ју се не са мо у ак ту а ли зо-
ва ном све ту при че и на спо ља шњем ни воу на ци о нал них и вер ских раз ли ка, 
већ и на мно го сло же ни јем, уну тра шњем – у про бле ма тич ном (не ста бил ном, 
мул ти пли ко ва ном – Ryan 1999: 130) иден ти те ту глав ног ју на ка, што умно-
го ме од ре ђу је и на ра тив не стра те ги је у при чи. Та ко се уну тар ак ту ел ног 
исто риј ског на ра ти ва на шао вир ту ел ни на ра тив. Све вре ме пре пли ћу се ак-
ту ел на и вир ту ел на на ра тив на ли ни ја и у њи ма ак ту ел не и вир ту ел не на ра-
тив не зо не: хе рој ска и ес ха то ло шка пер спек ти ва на род не епи ке, у ко јој је 
ре ли ги о зност син кре ти зам хри шћан ских и па ган ских еле ме на та – јед на вр-
ста „на род ног пра во сла вља“ (Ban dić 2010; Јо ва но вић 2013: 173), са оном са-
вре ме ном и ег зи стен ци јал ном. Пр ва је пред ста вље на па ро диј ским по дра жа-
ва њем дис кур са еп ских на род них пе са ма у ко ји про ди ре са вре ме ни је зик и 
сим бо ли ка Геј тсо ве епо хе,12 док вир ту ел ну на ра тив ну ли ни ју – нео ства ре ну 

11 „Него сјутра мислим у Косову / За хришћанску вјеру погинути!“ (прир. Ђурић 
1965: 236).

12 „Да је Милош Обилић имао мобилни телефон, или сат, на њему би писало да је прошла 
поноћ и да је почео двадесет осми јун 1389. Али Милош није имао ни сата ни телефо-
на, па је дан који је почињао једноставно звао Видовдан“; „’Ја невјера никад нисам био, 
нит сам био нит ћу икад бити.’ Тако им је рекô. Свима!“ (Карајлић 2016: 129, 134)
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тач ку гле ди шта обич ног чо ве ка, да ту кроз хи по те тич ку фо ка ли за ци ју (Mi lo-
sa vlje vić Mi lić 2016: 45–46; Prins 2011: 68), ка рак те ри ше са вре ме ни го вор ни 
је зик са по ли тич ком ре то ри ком и/или еле мен ти ма жар го на у ко ји су иро-
ниј ски умет ну ти ар ха и зми, тур ци зми, те оп шта ме ста и стил ски из ра зи еп-
ске по е зи је.13 На тај на чин при по ве дач се под сме ва не при ме ре ном по те за њу 
еп ске тра ди ци је и скре ће па жњу на по ли тич ку зло у по тре бу мит ско-ре ли гиј-
ских осно ва на ци о нал ног иден ти те та, ко ја се за сни ва упра во на јед на че њу 
вер ског и на ци о нал ног. „По ли тич ко при сва ја ње еп ских те ма“ зна чи пре но-
ше ње еп ских пред ста ва, а са њи ма и мит ско-ре ли гиј ских сим бо ла из по ет-
ског у по ли тич ки кон текст и на ци о на ли стич ку ре то ри ку (Ba kić Hyden 2006: 
128). Па ро диј ски мо ме нат на ро чи то је на гла шен у два Оби ли ће ва „раз го-
во ра“ с Хри стом (као пан да ни ма Јо во вог ди ја ло га с Бо гом), у ко ји ма се би-
блиј ски дис курс за ме њу је го вор ним је зи ком, а ју нак „ћа ска“ са Све ви шњим 
го то во као са се би рав ним:

„’Христе Боже, реци ми, искрено, ко ће се сјећати овога дана за сто, двјеста, 
триста година? Ко ће спомињати Лазара, Југ Богдана, мале Југовиће, мене, остале? 
Нико! Реци, Христе! Нико! Не да се нико неће нас сјећати, него неће бити никога 
ко говори српски! Буди реалан, Христе! Буди реалан. Ако се покопљамо са Турци-
ма, нас више бити неће! Реци, Христе! Реци им свима!’

Христ не рече ништа. Само се ат до њега узруја.“ 
„Хри сте Бо же, ја Ти сју тра до ла зим, че кај ме. Не тра жим ни шта за се бе, мо-

лим да спа сиш на род мој од зла и уни ште ња... ја ти до ла зим го и по ни зан, а ти ми 
обе ћај да ћеш Ср бље узе ти под сво је ску те.

Христ опет не од го во ри ни шта. Са мо се зви је зде раз мак ну ше да Ми ло ше ва 
мол ба лак ше про ђе у цен тар све ми ра“ (Ка рај лић 2016: 131, 134).

Дру га тач ка гле ди шта, она ко ја је усме ре на на Оби ли ће ве су сре те са 
са мим со бом, от кри ва ње го во људ ско ли це и људ ске сла бо сти. Од сту па ју-
ћи од кли шеа у при ка зи ва њу нај ве ћег ко сов ског ју на ка, Ка рај лић на сто-
ји да са гле да Ко сов ски бој кроз ег зи стен ци ја ли стич ку, од но сно ху ма ни-
стич ку пер спек ти ву. Упра во тај вир ту ел ни на ра тив от кри ва не про це њи ву 
вред ност сва ког по је ди нач ног људ ског жи во та (и не са мо људ ског!),14 те 
бе сми сле ност ра то ва и жр тво ва ња чи та вог јед ног по ко ље ња у име не ких „ви-
ших“ ци ље ва ра зу мљи вих са мо у ре ли ги о зном и ме та фи зич ком кон тек сту. 

13 ’А, ако се не покопљамо, ето нама неке шансе да преживимо. Боље бити паметан, му-
дар, прићи сутра Мурату, замолити за преговоре, добити на времену, консолидовати 
народ, наћи неки простор у дискусији, па макар замолити за рјешење без крви и јаука. 
Па мало бити вазал, шта фали? Како Бугари, како Хетити? Онда удати двије-три наше 
кћери, дати их у харем или на неко право мјесто, и чекати свој тренутак. Повићемо 
врат, али ће нас барем бити. Једног дана испливаћемо на површину. А не овако, по 
Лазару, све што нас има, у царство небеско.’ (Карајлић 2016: 132).

14 „Зашто би коњи плаћали данак људској глупости?“ (Карајлић 2016: 132).
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И то за рад иден ти те та ко ји не ће има ти ко да но си. Та ко је из над на ци о нал-
ног иден ти те та им пли цит но по ста вљен цео си стем са мо све сти, из ког се 
ра ђа онај иден ти тет у нај ши рем сми слу – ху ма ни стич ки иден ти тет (Ги зи 
Маф ти је ва 2013: 65–75). 

У „по гла вљу“ по све ће ном Му ра ту пре пли ћу се исто ри ја и фик ци ја о ве-
ли ком сул та ну ко ји је бо ло вао од чи ра на же лу цу, био оп сед нут ја ча њем тур-
ске ца ре ви не и стра хо вао пред не ми нов ним бра то у би ством из ме ђу сво ја два 
си на, „јер у ца ре ви на ма као што је Тур ска, ко је су са зда не од стра сти, вје ре и 
емо ци ја, бор ба за пре сто међ’ два бра та, оба од луч на и жед на вла сти, га ран-
ту је кр ва ви гра ђан ски рат чи је ће се жр тве бро ја ти ми ли о ни ма“ (Ка рај лић 
2016: 137). Осва ја ње Ср би је и Ко сов ски бој тре ба ло је да пред ста вља са мо 
јед ну пре пре ку у ње го вом по хо ду на Рим и за пад ну Евро пу. Иро ни зу ју ћи 
ве ро ва ње „ка ко у хри шћан ству та ко и у исла му [али и у број ним дру гим ре-
ли ги ја ма, М. Б.] да су исто риј ски до га ђа ји ре пли ке и оте ло тво ре ња њи хо вих 
ко смич ких про то ти по ва“ (Ba kić Hyden 2006: 136), „све зна ју ћи“ при по ве-
дач за ви ру је у гла ву и овог „му че ни ка“ искре но ода ног сво ме Бо гу ка ко би 
от крио из вор ње го вих не са ни ца, про чи тао ми сли и про ту ма чио сли ке „ко је 
му тру ју ду шу и ва ра ју ум“ (Ка рај лић 2016: 137) уочи тог суд бо но сног Ви-
дов да на. Прем да „он и Ми лош ту ноћ гле да ху два раз ли чи та не ба“ (Ка рај лић 
2016: 138) – Ми лош сво је, а Му рат ту ђе (и у бу квал ном и у ме та фо рич ком 
сми слу) – и он је у тре нут ку осва јач ке апа ти је и по кор но сти на кон кла ња ња 
на за ча ра ној сер џа ди „сат ка ној од сно ва же на из пле ме на Ка шкаи“ осе тио 
сву бе сми сле ност уби ја ња и кла ња љу ди. То је још је дан мо ме нат ка да ху-
ма ни стич ки иден ти тет по бе ђу је на ци о нал ни. Али ни Му рат се ни је мо гао 
од у пре ти истом смрт ном гре ху ко ме је под ле гао Оби лић. Гор дост је та ко ја 
ће му у да љем то ку при че до ћи гла ве.

Ди ја лог из ме ђу му дрог тур ског сул та на ко ји би да бој за ме ни мир ним 
ре ше њем и ње го вог ве ли ког ве зи ра жед ног ка ур ске кр ви дат је у одељ-
ку „Му рат и ве ли ки ве зир“. При по ве дач ов де не са мо да „зна“ исто риј ски 
спор не по дат ке као што је та чан број уче сни ка Ко сов ске бит ке, већ их на-
мер но пре у ве ли ча ва, па ро дич но по дра жа ва ју ћи хи пер бо лич не сли ке еп ских 
пе ва ча ко је им пли ци ра ју ко смич ку бит ку на зе мљи. С дру ге стра не, он чи-
ње ни це и окол но сти по зна те из исто риј ских из во ра па ро ди ра та ко што их 
пре во ди у са вре ме ни кон текст, ин тер пре ти ра са вре ме ним го вор ним је зи-
ком и жар го ном и при дру жу је им умет нич ке ли ко ве из свет ске књи жев но-
сти. Из та кве ме ша ви не из ра ња по ли тич ки лик сул та на Му ра та ко ји се „још 
уви јек на дао да међ тим лу дим на ро дом на ко ји тре ба да на ср не има гра-
ма мо зга“ – да ће гор ди Ла зар по сла ти пре го ва ра ча и да ће про ли ва ње кр ви 
за ме ни ти до го вор „ка ко да Ср би и Тур ци на пла те од ће са ра ње го ву си гур-
ност. Док год За пад за ви си од Ср ба, Ср би га мо гу ко ри сти ти“ (Ка рај лић  
2016: 140).
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Да кле, Му рат је слу тио Оби ли ћев до ла зак. А као вла дар „од Бо га иза-
бран“ и за Цар ство не бе ско опре де љен – и Ла зар је знао да ће Ми лош по се-
ти ти тур ског сул та на. Као пан дан прет ход ној сце ни, у „По гле ду са Гла ва че“ 
Ла зар та ко ђе во ди по след њи раз го вар са сво јим ода ним ви те зом Бог да ном 
(чи ји је про то тип, оче ки ва но, Југ Бог дан из на род не епи ке). Та ко са зна је-
мо да је кнез уснио ча роб ни ћи лим по ко ме лип ти тур ска (Му ра то ва) крв 
и од мах му је би ло ја сно да је Оби лић ју нак ко ји ће је у ствар но сти про ли-
ти – за то га је и иза звао на Кне же вој ве че ри.15 Ко ри сте ћи исти на чин обра-
ћа ња вла да ра по да ни ци ма у ова два одељ ка („до бри мој Ибра хи ме“, „до бри 
мој Ла за ре“) и па ро ди ра ју ћи уве ре ње и Ту ра ка и Ср ба да је баш њи хов вла-
дар не бе ски иза сла ник на зе мљи – шта ви ше, Ње го во ова пло ће ње (Ка рај лић 
2016: 145), при по ве дач до во ди у пи та ње схва та ње о не пре мо сти вој раз да љи-
ни из ме ђу „нас“/ „соп ства“ и „њих“/ „ту ђо сти“.

Ка ко би от крио и дру ге ми стич не узроч ни ке ко сов ског стра да ња, у 
одељ ку „Ка шкаи ћи лим“ при по ве дач се спу шта још ду бље у про шлост: „По-
сто ји ле ген да ко ја ка же да су не ке же не из Ис фа ха на зна ле да тка ју чу до-
твор не пер сиј ске ћи ли ме од сво јих сно ва и ви зи ја, пу них стра хо ва и лу ди ла, 
то ли ко увјер љи во да ша ре на та квом јед ном при мјер ку те пи ха мо гу нео пре-
зног по сма тра ча уву ћи у ноћ не мо ре и стра хо те кроз ко је су те же не про ла-
зи ле“ (Ка рај лић 2016: 146). Без гра нич на ма шта тка ља ко је су ра ди ле но ћу, 
у тран су, за ла зи ла је у пре де ле сно ви ђе ња не до ступ не има ги на ци ји обич ног 
чо ве ка, па су ћи ли ми има ли ха лу ци но ге но деј ство, че сто и коб ни ис ход не 
са мо по оне ко ји ма су те пи си би ли на ме ње ни не го и са ми освет ни ци и њи хо-
ви вла сни ци. Ха рун ал Ра шид – вла дар у исто ри ји књи жев но сти по знат као 
љу би тељ при ча – та кве ћи ли ме сма трао је опа сним оруж јем. Али „ис ку ше ња 
ко ја сли је де сва ко га ко ји игра игру зва ну упра вља ње“ (Ка рај лић 2016: 148) 
би ла су то ли ка да ни за бра не, од се ца ње пр сти ју тка ља ма и кон то ла тка ња 
ни су мо гли да уни ште ову ис фа хан ску ма ги ју. Та кав ћи лим од вио је сул тан 
Му рат пред по се ти о ца Ми ло ша Оби ли ћа. Да кле, „зло ду шни“ те пих из пле-
ме на Ка шкаи крив је за то што су се мо гу ћи Ко сов ски пре го во ри за вр ши ли 
ствар ном Ко сов ском бит ком.

У оде љак „Пре го во ри“, ко ји функ ци о ни ше као кон тра при по вест (Mi-
lo sa vlje vić Mi lić 2018: 42–43) у од но су на исто риј ски на ра тив, умет нут је 
на ра тив из ког са зна је мо да ни Оби лић ни је био без за шти те оно стра них 
си ла. На и ме, ле ген да ка же да је ју нак по се до вао чу до твор ни нож ко ји би 

15 Чак и ако имамо на уму да је у питању гротескна сцена, приповедачу се у овом одељ-
ку поткрала једна нелогичност: он експлицитно истиче да је кнез уснио наведени сан 
„у својој посљедњој ноћи“, што би значило после Кнежеве вечере на којој је прозвао 
Милоша за издајство. Како се онда могао ослонити на тумачење сна који још није 
уснио? Осим тога, у дијалогу с кнезом Богдан не одаје утисак мудрог него расприча-
ног саветника, што не делује оправдано чак ни пародијском мотивацијом (Карајлић 
2016: 145).
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за ба дао у тан ку бре зу уда ље ну и по сто ме та ра. Ка ко би нам ис при чао ову 
прет при чу и убе дио нас у исти ни тост соп стве ног при по ве да ња, при по ве дач 
се пу тем ре кур зив не на ра тив не ди гре си је при бли жа ва са мом то ку до га ђа ја и 
бор хе сов ски ослу шку је раз ли чи та усме на све до чан ства. Чи та о че ву сум њу у 
исти ни тост ле ген де о но жу, оче ки ва ну услед еп ског пред зна ња о Оби ли ћу,16 
спрет но је пред у пре дио нео бо ри вим ар гу мен том за што је она за бо ра вље на:

„Не ки су се кле ли у сво је нај ро ђе ни је да су гле да ли ка ко му се нож вра ћа у 
ру ке уко ли ко про ма ши ме ту, а то је би ло ри јет ко. Же не из кра је ва скло них пре-
тје ри ва њу твр ди ле су да Ми ло шев нож чак и чу је. Да зна да се ода зо ве сво ме го-
спо да ру као што се лов ци ма ода зи ва ју пси. Звао га је Ла лан. Сва шта се го во ри ло 
за Ми ло шев нож, вје ро ват но због то га што наш на род да је нат при род не осо би не 
ства ри ма, ка да их њи хо ви вла сни ци још не ма ју. На кон Ви дов да на 1389. го ди не 
ни ко о Ми ло ше вом но жу ни је ви ше про збо рио ни ри је чи. Ни је би ло ни по тре бе. 
На кон тог да на Ми лош је по стао ле ген да, па је нож пао у за бо рав“ (Ка рај лић 2016: 
149; Кур зив М. Б.).

На о ру жан та квим но жем, Оби лић је кре нуо на пре го во ре. А ка ко је по-
се до вао и „вје шти ну скри ва ња ми сли“ – по дру гљи во на гла ша ва при по ве дач 
вра ћа ју ћи се ви со ко пар ној по сло вич ној ре то ри ци из на род не епи ке и фил ма 
„Ко сов ски бој“ – глу мио је вр ло му дро.17 И тек кад су пре го во ри при ве де ни 
кра ју, он се за гле да у ша ре ис фа хан ског ћи ли ма и под ле же ма ги ји. У при чи 
екс пли цит но не сто ји ни да је Ми лош пот пи сао, ни ти да ни је пот пи сао Ко-
сов ски до го вор, јер је баш у том тре нут ку из гу био свест и от пло вио у пре де-
ле оно стра ног. Оно што је на прет ход ним ни во и ма де ло ва ло као вир ту ел на 
на ра тив на ли ни ја, у на ред ном одељ ку по ста ће кон тра при по вест. Од чи та-
о ца се зах те ва још је дан пре ла зак он то ло шке гра ни це, у ко јој је по ни ште на 
раз ли ка из ме ђу ак ту ел ног и вир ту ел ног све та (Ryan 1991: 175).

Шта би мо гло би ти да је Ко сов ски бој за ме нио Ко сов ски до го вор и да 
су Тур ци Осман ли је за у зе ли Евро пу, ка зу је нам Ми ло ше ва ха лу ци нант на ви-
зи ја бу ду ће свет ске исто ри је. Кон тра чи ње нич ни тип вир ту ел ног на ра ти ва 
ко ји је при су тан у сно ви ма и ха лу ци на ци ја ма осли ка ва уну тра шњи свет ју-
на ка, те је по себ но зна ча јан за ка рак те ри за ци ју ли ко ва (Mi lo sa vlje vić Mi lić 
2016: 47). У те мат ском сми слу, оде љак „Омер ибн еби Ра би ја“ пра ти са вре-
ме ну ре ин кар на ци ју Му ра та под име ном ве ли ког арап ског пе сни ка с кра ја 
7. и по чет ка 8. ве ка у лик про фе со ра ком па ра тив не исто ри је и ње гов суд бо-
но сни су срет с ре ин кар на ци јом Ми ло ша Оби ли ћа. Кроз „по крет ни про зор“ 

16 „Он остави спомен роду српском, / Да се прича и приповиједа/ Док је људи и док је 
Косова“ (прир. Ђурић 1965: 252).

17 „’Ово је наш гроб’, рече Милош дотакавши земљу рукама, ’а гробови су скупи, господа-
ру. Неко мора да их плати.’“; „’Шта ја тиме добијам?’ ’Сачуване главе за битке важније 
од ове’, рече храбро Милош (Карајлић 2016: 150, 152). У типологији виртуелног нара-
тива, ово је пример симулираног наратива (Milosavljević Milić 2016: 43–44).



Како је Милош убио Мурата. Наративни идентитет у причи „Косово 1389“... 53

ви ди мо да су му сли ма ни већ за вла да ли не са мо Ста рим све том не го и Но-
вим кон ти нен том, још нео т кри ве ним у до ба Ко сов ског до го во ра: из про фе-
со ро вог ка би не та на уни вер зи те ту Ал Ас хар у Њу јор ку пу цао је по глед на 
ми на рет џа ми је на Лонг Ај лан ду; про фе сор је ста но вао на Гри нич Ви ли џу, 
док је са бах на маз кла њао у Џа ми ји Су леј ма ни ји,18 јед ној од нај ве ћих џа ми ја 
на Мен хет ну, са гра ђе ној „у част аме рич ког пред сед ни ка Су леј ма на Ри ђо-
бра дог, пр вог пред сед ни ка на кон про гла ше ња не за ви сно сти од Ује ди ње них 
Арап ских Еми ра та“; у Њу јор ку је жи ве ло ви ше од два де сет ми ли о на до брих 
му сли ма на, чи је је хва ље ње Ала ха опо ми ња ло „људ ски род да је бог са мо је-
дан“; уз то, „сви те ле ви зиј ски ка на ли би пре но си ли са бах на маз из Би је ле 
ку ће, пу шта ју ћи за тим нај дир љи ви је ила хи је Џе ла лу ди на Ри да, нај по зна ти јег 
њу јор шког су фи је [у пи та њу је Ка рај ли ћев омаж по зна том пе ва чу Лу Ри ду, 
М. Б.], чи ји сти хо ви осли ка ва ше све ко ли ку љу бав ко ју Аме ри ка га ји пре ма 
Нај во ље ни јем“ (Ка рај лић 2016: 155). У Ми ло ше вој над ре ал ној ви зи ји но-
вог свет ског по рет ка, ко ја умно го ме осли ка ва пе си ми стич ке слут ње да на-
шњих не му сли ма на и уте ме ље на је на ствар ној ста ти сти ци о на та ли те ту и 
мор та ли те ту, ор то док сни ислам за вла да ће свим по ра ма дру штва, при ват ним 
и јав ним – од вој ске и по ли ти ке до обра зо ва ња, ме ди ја и по е зи је/ умет но сти. 
Тер ми но ло ги јом те о ри је иден ти те та, ху ма ни стич ки иден ти тет чо ве чан ства 
за ме ни ће вер ски, тј. ислам ски иден ти тет, за ко ји ће сви дру ги иден ти те ти 
би ти не по сто је ће, исто риј ске ка те го ри је. Али ши ре по сма тра но, Ка рај ли ће-
ва кри ти ка ни је усме ре на (са мо) на ислам ски фун да мен та ли зам: ме ња ју ћи 
зва нич не исто риј ске по дат ке, она ого ља ва сме ну то та ли тар них ре жи ма и ме-
ха ни зме ре пре си је по бед ни ка кроз исто ри ју. 

Док тор ска ди сер та ци ја пр о фе со ра Ра би је ба ви ла се „уло гом исла ма у 
ври је ме Ха џи Бор џи ја у Фи хрен ци“, прем да је ње го ва ужа спе ци јал ност био 
кру ци јал ни исто риј ски до га ђај за да љи раз вој европ ске кул ту ре и ци ви ли за-
ци је – Ко сов ски до го вор 1389. го ди не. О то ме је и нај ра ди је го во рио „пре-
шав ши пре ко шу ме ци пе ла, ко је сту ден ти оста вља ју на вра ти ма те ви со ко-
школ ске уста но ве“, а „по се бан дио пре да ва ња ба вио би се ста рим из у мр лим 
пле ме ном Сер ба, чи ја је уло га, по мно гим исто ри ча ри ма ши ром сви је та, би-
ла фун да мен тал на за ши ре ње исла ма по ци је лој За пад ној Евро пи, а ка сни је и 
Аме ри ци“. Што се ти че срп ске исто ри је, од Ра би је са зна је мо сле де ће: кне за  

18 За „пресељење“ чувене истамбулске џамије на Менхетн приповедач је подстицај могао 
наћи у фантастичној стварности; на пример, усвојеном пројекту за изградњу вели-
ке џамије након рушења Кула близнакиња у Њујорку (Blic, 14. 08. 2010; Kurir, 09. 04. 
2014). На сличан начин, како би потврдио „демократске тековине“ у исламском свету, 
Карајлић „премешта“ у Абу Даби потписивање Декларације о праву човека и грађа-
нина (2016: 157) – главног документа Француске револуције из 1789, који се сматра 
и првим кораком ка доношењу устава. Тиме саркастично алудира и на политичку ма-
нипулацију историјским чињеницама (коју су, на пример, успешно спроводили и још 
увек спроводе Албанци на Косову и Метохији).



Мирјана М. Бечејски и Весна С. Зарковић54

Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, „не у ког вој ско во ђу, ома мље ног не ре ал ним хри-
шћан ством, стра сног, али без гла вог де спо та“ на вла сти је за ме нио тур ском 
сул та ну ло ја лан Вук Бран ко вић, те је Ко сов ски до го вор ко ји је „му дри и пре-
па мет ни“ Оби лић скло пио са сул та ном Му ра том на Ви дов дан 1389. го ди не 
омо гу ћио срп ском на ро ду да пре жи ви још ко ју го ди ну као ва зал (Ка рај лић 
2016: 154–157). 

Ја сно је да овај ха лу ци нант ни свет пред ста вља го ру вер зи ју ју на ко вог 
жи во та од оне еп ске у ак ту а ли зо ва ној на ра тив ној ли ни ји. У та квом вир ту-
ел ном хр о но то пу по ја вљу је се на пре да ва њу мо мак ку дра ве ко се (раз ли чит 
од оста лих сту де на та је ди но по ти тра њу ле вог ока) да обе ле жи суд бо но сни 
дан по му сли ман ски свет. На пи та ње о суд би ни Ср ба пр о фе сор Ра би ја му 
је од го во рио да су они ме ђу пр ви ма пре шли на ислам, не пу них сто го ди на 
на кон Ко сов ског до го во ра; да се њи хо во име по след њи пут по ми ње сре ди-
ном 17. ве ка и да је срп ски је зик не стао из упо тре бе „не гдје око Фран цу ске 
ислам ске ре во лу ци је“. Та да мла дић, пре ма све до че њу при сут них сту де на та, 
пр о мр мља: ’Зна чи, ја сам крив’, те с но жем у ру ци на ср ну на пр о фе со ра ви-
чу ћи: ’Ла а а ла а а не е ее!’ (Ка рај лић 2016: 158, 159)

Исто уз вик ну и „он да шњи“ Оби лић у ак ту ел ној на ра тив ној ли ни ји отр-
жу ћи се ма ги ји ис фа хан ског ћи ли ма на ком је кле чао и ис пу ни сво ју еп ску 
и исто риј ску ми си ју. За да љи ток свет ске исто ри је, а и за ко нач ни рас плет 
при че, нај ва жни је је да је Ми лош рас по рио Му ра та она ко ка ко еп ски пе-
вач ка же – „од уч ку ра до би је ла гр ла“, те „све ша ре ко ји ма су же не ис пле ле 
вла сти те сно ве без тра га не ста до ше. Умје сто њи хо вог, на кр вљу обо је ном 
ћи ли му по ја ви се Ла за рев сан“ (Ка рај лић 2016: 160). Та ко се сан у на ра-
тив ном сми слу по твр ђу је као кључ на ин стан ца на ра тив не спо зна је – као 
ме ди јум кр оз ко ји се арти ку ли ше зна че ње (Mi lo sa vlje vić Mi lić 2016: 18) и 
пред ви ђа суд би на.

Да ли пра ву исто ри ју чо ве чан ства тре ба тра жи ти у ве ли ким бит ка ма 
и „до га ђај но сти“, или се истин ско исто риј ско кре та ње од ви ја у пр о ме на-
ма све сти на ро да – што је иде ја ко ја је пре сто ти нак го ди на по ста ла осно ва 
раз во ја са вре ме не те о ри је кул тур ног иден ти те та и ал те ри те та/ мен та ли те та 
(Кон стан ти но вић 2006: 13)? Ни ма ло слу чај но, ова дру га прет по став ка по-
кла па се с пе ри о дом екс пан зи је ро ма на то ка све сти, ко ји је по ка зао да при ча 
мо же и без спек та ку лар них до га ђа ја, па чак и без фа бу ле, али да не мо же без 
пр о ме на све сти – жи во та, дру штва, об ли ка ин сти ту ци ја, на чи на ко му ни ка-
ци је и из ра жа ва ња осе ћа ња, па и ви ђе ња „дру гог“ и „ту ђег“. Ипак, чи ње ни ца 
да ни исто ри ја ни књи жев ност ни су пре ста ле да се ба ве „до га ђај но шћу“, ука-
зу је на то да исто ри ју чо ве чан ства чи не и до га ђа ји и пр о ме на све сти. Та кво 
са зна ње им пли ци ра и пр о ду бљу је и ова па ро дич на и мно го знач на при ча. 

Вир ту ел ни на ра тив – оно што је у при чи би ло мо гу ће – по ма же нам да 
раз у ме мо оно што се за и ста до го ди ло – ако не у ре ал ној ег зи стен ци ји, а оно 
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у еп ској и кул тур ној тра ди ци ји, ко ја је ак ту а ли зо ва на глав ном на ра тив ном 
ли ни јом, тј. при чом као це ли ном. А при ча Не ле та Ка рај ли ћа од раз је ду бо ке 
људ ске по тре бе да у скла ду са са вре ме ном све шћу и на су прот Лајб ни цо вом 
оп ти ми стич ком уве ре њу о Бож јој тво ре ви ни, пре при по ве да њем и кон тра-
чи ње ни ца ма кре и ра ал тер на тив ну исто ри ју и мо гу ће све то ве. Је дан од њих 
мо рао би би ти бо љи за све нас.
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HOW MILOŠ KILLED MURAT. NARRATIVE IDENTITY  
IN THE STORY “KOSOVO 1389” OF NELE KARAJLIĆ

Summary

Serbian national identity was mostly constructed through narration on Kosovo battle, 
which underlined its strong religious dimension. Starting from the fact fiction is an integral ele-
ment of identity forming, in this paper the story “Kosovo 1389” of Nele Karajlić is analysed, 
in which through the surreal interconnection of history, myth and fiction is offered a possible 
vision of the events in Kosovo field. How would world history look like if Serbs did not look for 
salvation in the “enlightened” Europe but that they made alliance with the Turks, is one of di-
lemma being re-actualized by this story by means of creation of parallel, virtual-narrative world. 
A psychological postmodern preoccupation of alternative visions of the future was expressed 
through counter-factual outcomes of the past in it. While imagological approach enlightens fam-
ily reconsideration of Serbian national identity fundament, and artistic disassembly of Kosovo 
myth and its symbolic abuse – since by approaching of “us” and “them” firstly as per the line of 
the identical human weaknesses, the narrator demystifies the view of historical tradition based 
upon the opposition of “we” (Christian Serbs) and “they” (Muslims Turks) – narrative analysis 
reveals the existence of virtual inward actual historical narrative and shows that its main function 
is the highlighting of humanistic identity as the narrative one of the story.

Key words: Kosovo battle, Murat, Obilić, history, story, identity, focalization, parody, actual 
narrative, visual narrative.
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