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ЉИ ЉА НА ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ

ОД ИСТО РИ ЈЕ ДО ЛЕ ГЕН ДЕ У ВИ ЂЕ ЊУ  
НЕ НА ДА ЉУ БИН КО ВИ ЋА

Књи га Не на да Љу бин ко ви ћа Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске 
ле ген де би ла је од ли чан из бор да је Ко сов ско ме то хиј ски од бор 
Ма ти це срп ске об ја ви као сво је пр во из да ње. За то што Не над Љу
бин ко вић као на уч ник и као чо век по ве зу је осо би не ко је се че сто 
раз два ја ју – истин ску људ ску страст, лу цид ност и ма шту са на
уч ним при сту пом, ис тра жи вач ком си сте ма тич но шћу и из у зет но 
до брим обра зо ва њем. Ако су у пра ву, а ја ве ру јем да је су, Лот ман 
и Ус пен ски, ко ји твр де да је људ ски мо зак ор га ни зо ван та ко да 
је дан ње гов део увек при па да до ме ну мит ског ми шље ња, а дру ги 
ло гич кора ци о нал ном и да је по ет ско она ка ри ка ко ја те ства ри 
по ве зу је, Не над се ба ви иде ал ним по слом за чо ве ка ко ји од лич но 
по зна је оно што је сте ста ро древ ни мит (при том, ја о ми ту го во рим 
као о све тој при чи, а не као о ла жи и ми сти фи ка ци ји) – до мен ле ген
дар ног – али исто та ко и до мен исто риј ског, као си стем про ве ре них 
и до ка за них на из во ри ма за сно ва них чи ње ни ца, а исто вре ме но има 
ма ште, стра сти и хра бро сти да ус по ста вља ве зе ме ђу њи ма. Та ко ђе, 
ми слим да је дра го це на ау то ро ва од лу ка да тек сто ве у књи зи осло
бо ди оне оп шир не и де таљ не на уч не апа ра ту ре ко ју су у свом пр вом 
по ја вљи ва њу има ли. Ова ко „олак ша на”, ње го ва књи га по ста је 
шти во ко је ће са за до вољ ством чи та ти сва ки обра зо ва ни ји чи та лац 
ко га пи та ње Ко со ва ин те ре су је, а пра во да вам ка жем не мо гу да 
за ми слим оно га ко га ово пи та ње у ово ме ча су не ин те ре су је. 

Је дан од глав них до при но са ове књи ге је сте упра во су ве ре но 
по ве зи ва ње до ме на ле ген дар ног и исто риј ског. По кој ни ака де мик 
Све то зар Ко ље вић ре као је сво је вре ме но, у тек сту об ја вље ном у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске, да ана хро ни зам и ана то пи зам у усме ној 
епи ци и пре да њу не спа да ју са мо у по сле ди це за бо ра вља ња већ 
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су они, пре све га, по ступ ци у еп ској сти ли за ци ји. Еп ска исти на не 
мо ра по чи ва ти на исти ни то сти до га ђа ја. То је она ари сто те лов ска 
исти на ко ја по чи ва на за ко ни ма ве ро ват но сти и ну жно сти и, ре кла 
бих, јед не вр сте функ ци о нал но сти. Не на до ва књи га вр ло до бро 
осве тља ва ка ко ле ген да за до во ља ва од ре ђе не људ ске по тре бе. С 
јед не стра не, то су би ле по тре бе хри шћан ског жи вља, ко је се на
шло су о че но са оним што је до жи вље но као би блиј ска по шаст: на
род дру ге ве ре до ла зи, осва ја и уни шта ва бо го мо ље, уда ра на са ме 
осно ве ду хов но сти и оп стан ка. За тим, ту је и тур ска ле ген да и по
тре ба да се смрт вла да ра угра ди у те ме ље ње го вог цар ства, да се 
у нај ве ћој ме ри функ ци о на ли зу је. Ту је и ло ги ка ру ског вла да ра 
Ива на Гро зног, ко ји је по мај ци Ср бин, и ко ји је укљу чио у осно ве 
сво је вла дар ске иде о ло ги је и култ Све тог Са ве и Све тог Си ме о на, 
као и при чу о Ко со ву. 

Не на дов су штин ски до при нос у овој књи зи је сте, пре све га, 
у то ме што он по ка зу је сло же ност ко сов ске ле ген де. Не по сто је 
са мо тур ске, хри шћан ске и ло кал не ле ген де већ се и оне, сва ка за 
се бе, до дат но раз гра на ва ју. Хри шћан ска ле ген да је сте ле ген да о 
кне зу Ла за ру, и ко ли ко год Не над тај аспект при пи си вао Ву ку, 
ре кла бих да је то ле ген да ко ја про ис ти че из вре ме на Устан ка. У 
Устан ку тре ба на пра ви ти онај ве ли ки обрат у ко ме се не што што 
је до жи вље но као „по шљед ње ври је ме”, као крај, смак све та од јед
ном пре о бра ћа у по бе ду, тре ба раз ре ши ти ка ко се из по шљед њег 
вре ме на мо же иза ћи у но ви успех, ка ко се по но во мо же за сно ва ти 
јед ном па ло цар ство. 

То је ре шио сле пи пе сник Фи лип Ви шњић, по себ но по ме нут 
и апо стро фи ран на са мом кра ју књи ге. С по себ ним за до вољ ством 
де лим Не на до во убе ђе ње да су Фи лип Ви шњић и Ми ли ја и ве ћи
на Ву ко вих пе ва ча у ства ри ве ли ки пе сни ци. Исто вре ме но, Не над 
у том свом ис тра жи ва њу и пре о бли ко ва њу сла га ли це до де та ља 
по ка зу је ка ко су исто риј ска све до чан ства ма ло број на, не по у зда на 
и осе тљи ва. У том пре о бли ко ва њу мо за и ка он ће нам по ка за ти да 
не ке ства ри у ко је смо во ле ли да ве ру је мо ни су исти на. Та ко су, 
ре ци мо, она зво на на Но тр Да му, по све му су де ћи, зво ни ла због 
бит ке на Ро ви на ма, а не због бит ке на Ко со ву. Он ће пред ло жи ти 
да по но во раз ми сли мо о не че му што смо на сту ди ја ма учи ли као 
ти пи чан при мер ка ко се ле ген да упи су је у исто ри ју, а то је при ча 
пу шка ра Јер га о за ва ди Ла за ре вих зе то ва. Не над по ста вља пи та ње 
за што при ча о су ко бу на Ла за ре вом дво ру не би би ла исти ни та. Он 
под се ћа да зет не мо ра би ти са мо ћер кин муж, већ и се стрин муж 
(срод ник по жен ској ли ни ји, срп ски зет) а да је Вук Бран ко вић, 
го спо дин Вук, Му си ћи ма, се стри ћи ма Ла за ре вим, узео град ко ји 
су они по се до ва ли, што ука зу је да је тих су ко ба мо ра ло би ти. 



707

У су шти ни Не над Љу бин ко вић по ка зу је, и то је основ ње го
ве лу цид но сти, спо соб ност да до во ди у сум њу оп ште при хва ће не 
за кључ ке, али и да не при стра сно при хва та и раз ма тра све по зна те 
сег мен те. Ве о ма су дра го це ни ње го ви по да ци о тур ским све до чан
стви ма, за то што по ка зу ју ка ко се ти ми то ви, при вид но раз ли чи
ти, у су шти ни по ду да ра ју. Тре ба по ги би ју вој ско во ђе пре тво ри ти 
у три јумф, и то је оно што ко сов ска ле ген да ра ди. 

С дру ге стра не, он по ка зу је ка ко се, пре ма ње го вом ви ђе њу, 
код Ву ка гра ди мит о окле ве та ном ју на ку, ко ји је ина че уни вер
за лан у свет ској епи ци (сам ау тор на во ди при мер Ро лан да, ко ји је 
исто риј ски гле да но, био ре ла тив но бе зна ча јан сит ни пле мећ, а еп 
и ле ген да да ли су му уло гу окле ве та ног ју на ка, док је из дај ник, 
опет ра зу мљи во, по стао пр ви и нај моћ ни ји ца рев до глав ник и зет 
– Га не лон). Ти пич на за усме ни еп уоп ште је сте ка те го ри ја ју на ка 
ко јег су окле ве та ли, а ко ји до ка зу је вла сти ту нео п ход ност. Тај мит 
је у са мој осно ви и Ње го ше вог Гор ског ви јен ца. 

За бу ду ће ис тра жи ва че из у зет но је под сти цај но и ука зи ва ње 
на пра ву при ро ду ло кал них ле ген ди. Та ква је, на при мер, при ча о 
же ни, као „ста ја ћем из дај ни ку”, о до њем, хтон ском жен ском бо жан
ству – ба би – ко ја је пан дан бо гу гро мов ни ку, а, по не кад, и ње го ва 
же на, и со лар ном ју на ку – Оби ли ћу. Со лар ну при ро ду Оби ли ћа 
мо жда нај бо ље по твр ђу је упра во то што је ње гов про тив ник упра
во ба ба, она ко ја по ни зу ло кал них ле ген ди ода је Тур ци ма ка ко га 
мо гу са вла да ти. Ње гош пре да ње о ба би из ба цу је, али пра ви од со
лар не при ро де Оби ли ћа не ке од нај леп ших сли ка срп ске по е зи је 
19. ве ка. То је онај све ти рат ник ко ји се ус пи ње у ви те шко цар ство 
по е зи је и та мо над сје ни ма вла да, као ко нач ни три јумф сун че вог 
рат ни ка. 

Не над по ка зу је, и то је оно што ме не на ро чи то фа сци ни ра, ка ко 
те ле ген де до при но се да се јед на ру ска ди на сти ја у сво јој иде о ло
ги ји учвр сти, да по ка же и до ка же сво ју ду хов ну су бли ма ци ју. На 
сва ком ко ра ку он по ка зу је свој ство нео п ход но за ис тра жи ва ча ове 
обла сти: от пор ност на ам би ва лент ност, на про тив реч ност. Би ло 
ка кво ту ма че ње ко сов ске ле ген де ко је све ја сно и до кра ја об ја сни, 
ви ди мо из Не на до ве књи ге, увек је сум њи во. Сум њи во је јер не 
од го ва ра ду ху тра ди ци је. 

Ме ни је из у зет но ин те ре сан тан део књи ге ко ји се ба ви из да
јом Бран ко ви ћа, за то што сам се Бран ко ви ћи ма ак тив но ба ви ла у 
јед ном по ду гом пе ри о ду (исти на дру гим ју на ци ма). Не над је, ве ру
јем, пот пу но у пра ву кад ка же да је у про ду ко ва њу ле ген де о из да ји 
Бран ко ви ћа ве ли ког уде ла има ла ка то лич ка про па ган да. Ка то лич ки 
би скуп Ан дри ја Зма је вић ка же за де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа ка ко 
је то ли ко све том оцу не по ко ран био, упр кос то ме што га је Све ти 
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Иван Ка пи стран на го ва рао да при хва ти по слу шност и по кор ност 
па пи, да га „и да нас” због то га зо ву „не ве ра де спот Ђур ђе”. Та при
ча о не ве ри Бран ко ви ћа вр ло је сло же на и због то га што су по след
њи све ти те љи из срп ских вла да лач ких по ро ди ца Бран ко ви ћи, што 
по ка зу је ка ко је та при ча ре ла тив на. 

Ту ре ла тив ност усме них при ча и спо соб ност да се у њи ма 
кре ће, и то да се кре ће с јед ном вр стом стра сти, ис тра жи вач ке ра
до зна ло сти и спо соб но сти да уо чи чи ње ни цу, да ука же на њу, Не над 
Љу бин ко вић у књи зи Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де ви
ше стру ко ис по ља ва. Ова књи га је та ко ђе ин те ре сант на по то ме 
што без ика кве стра сти по ка зу је ка ко је и ко ли ко ал бан ска тра ди
ци ја до при не ла фор ми ра њу при ча о Ко со ву, ка ко се из ми та о Шин 
Ђо ну (Јо ва ну Вла ди ми ру) по не што упи са ло и у мит о на шем Све том 
кне зу Ла за ру (све тих му че ни ка гла во но са ца има и код хри шћа на 
и код му сли ма на). 

Ово је књи га ко ја по ка зу је ау то ров лич ни ди ја лог са ве ли ком, 
не са мо на уч ном, већ и ве ли ком на ци о нал ном ди ле мом: за што сла
ви ти бит ку ко ја се окон ча ла по ра зом. Не над да је су ве рен од го вор 
– не ма че га да се сти ди на род ко ји пе ва о сво јим зе маљ ским по ра
зи ма. По раз је сте те ма по е зи је. За ми сли те на шта би ли чи ла свет
ска по е зи ја ка да би се из ње из ба ци ло све оно што је при ча о бо лу, 
смр ти, о осу је ће њу – по е зи је та да прак тич но не би ни би ло. Он ће 
опо ме ну ти и на ис кљу чи вост по је ди них на уч них те о ри ја, по ка за
ће шта је у срем ској те о ри ји де ли мич но тач но. (То је те о ри ја по 
ко јој се ко сов ска ле ген да, по Ма ти ћу, фор ми ра ов де у Вој во ди ни, 
у Сре му, и прак тич но не ма ве зе са Ср би јом.) 

Не над са су ве ре ним по зна ва њем ду хов ног и ин те лек ту ал ног 
про сто ра по ко ме се кре ће те ра свог чи та о ца да раз ми шља о чи
та вом ни зу из у зет но ва жних и зна чај них на уч них те ма: ре ци мо, 
о ста па њу та два кру га ко сов ских пе са ма, иа ко је срп ска по зи ци ја 
у два ко сов ска бо ја би ла бит но раз ли чи та. Ђу рађ Бран ко вић у 
дру ги Ко сов ски бој с раз ло гом ни је хтео да уђе – тек је об но вио 
де спо то ви ну ко ја је већ јед ном па ла, вра ти ли су му се осле пље ни 
си но ви, пре ко кће ри Ма ре скло пио је мир ко ји је Ср би ји био неоп
 хо дан, јер је Ср би ја би ла у из у зет но те шкој по зи ци ји из ме ђу два 
ве ли ка про тив ни ка раз ли чи та по ве ри (хри шћа на ко ји ни су пра
во слав ци и му сли ма на) и раз ли чи тих по по ли тич ким ин те ре си ма, 
од ко јих ни ко срп ске ин те ре се ни је до жи вља вао ка ко тре ба. Ђу рађ 
од лу чу је да не уђе у Дру ги ко сов ски бој, и по ка зу је – ко ли ко год 
да је им пре сив на во ља и спо соб ност Ја но ша Ху ња ди ја да се бо ри 
про тив Ту ра ка у сва кој си ту а ци ји – да је тај бој био ло ше ис пла
ни ран и ло ше спро ве ден. У јед ној пе сми, за пи сној (или ис пе ва ној?) 
од стра не учи те ља, та је бол на ди ле ма ова ко фор му ли са на: „Оста 
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Ђу ра ко на ва три жи вој, / Из међ’ Тур ци и из међ’ Ма ђа ри, / Код 
обо је ве ру из гу био”. 

Ко сов ска ле ген да о ко јој Не над пи ше пре тва ра све то тра гич
но, про тив реч но, те шко исто риј ско ис ку ство у при чу с ко јом се 
мо же жи ве ти, пре тва ра га у основ јед ног до брог са мо о се ћа ња. У 
јед ној пе сми из Бо сан ске ви ле, ко ју ја ко во лим иа ко спа да у оно 
што се зо ве по степ ска хро ни ка, око фи гу ре ца ра Ла за ра се де сви 
ко ји има ју ве зе са Ко сов ским бо јем – с де сне стра не Оби лић Ми
лош, па Ба но вић Стра хи ња, па шу ре де вет Ју го ви ћа, па ми ли таст 
ста ри Југ Бог дан. Кнез ту ис пред се бе др жи ми ло га уну ка, то је, 
на рав но, Си би ња нин Јан ко, јер је он по на шој ле ген ди син Сте фа
на Ла за ре ви ћа, и до ње га ди је те Се ку лу. 

Та сли ка, ко ли ко год је исто риј ски не ре ал на, по ка зу је ка ко 
се у нај те жим тре ну ци ма ка да су ко сов ске пе сме за пи си ва не, у 
вре ме ну ве о ма озбиљ них исто риј ских ло мо ва, ка ко се из не чег 
што је сте ве ли ка не сре ћа, из не чег што је те шко, про ти ву реч но, 
муч но гу бље ње, ства ра основ са мо све сти, ства ра се она ду хов на 
по ро ди ца на ко ју се је дин ка и на род мо гу осло ни ти. Хо ће ли на ма 
у овом ча су ко сов ска ле ген да по мо ћи не знам, али је чу ва ти мо
ра мо не са мо због на род не пе сме не го и због Ње го ша, због све га 
оно га на шта се она пре ли ла, оно га што је про же ла у ду хов ној 
гра ђе ви ни ко ја је сте би тан део срп ског иден ти те та.*

* Реч из го во ре на у Ма ти ци срп ској на про мо ци ји књи ге Не на да Љу бин
ко ви ћа Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018), 
у Но вом Са ду, 24. де цем бра 2018. го ди не.




