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†
Ову књи гу по све ћу јем успо ме ни на мог пра де ду

Ми ла на Ст. Ко сти ћа
(1885–1963)

ин жење риј ског бри гад ног ђе не ра ла
Ју го сло вен ске кра љев ске вој ске

и мо ју пра ба бу
Љу би цу Жу па ње вац Ко стић

(1889–1973)



„Ама што је ср це срп ско.
Ни у же не не из да је – 
И у же не јо ште ог ња,

Још ју нач ке ва тре тра је!”

Сто јан Но ва ко вић, 
Пе ва ни је, 1862.
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„По сле то га шћа ше Бог оку ша ти Авра ма, па му ре че: Авра ме! 
А он од го во ри: Ево ме. И ре че му Бог: Узми са да си на сво је га, је
дин ца сво је га ми ло га, Иса ка, па иди у зе мљу Мо ри ју, и спа ли га на 
жр тву та мо на бр ду где ћу ти ка за ти. И су тра дан ра но устав ши 
Аврам оса ма ри ма гар ца сво је га, и узе са со бом два мом ка и Иса ка 
си на сво је га; и на це пав ши др ва за жр тву по ди же се и по ђе на ме-
сто ко је му ка за Бог. Тре ћи дан, по ди гав ши очи сво је Аврам угле да 
ме сто из да ле ка. И ре че Аврам мом ци ма сво јим: Оста ни те ви ов де 
с ма гар цем, а ја и де те иде мо она мо, па кад се по мо ли мо Бо гу, вра
ти ће мо се к ва ма. И узев ши Аврам др ва за жр тву на пр ти Иса ку 
си ну сво је му, а сам узе у ру ке сво је ог ња и нож; па оти до ше обо ји ца 
за јед но. Та да ре че Исак Авра му: Оче! А он ре че: Што, си не! И ре че 
Исак: Ето ог ња и др ва, а где је јаг ње за жр тву? А Аврам од го во ри: 
Бог ће се, син ко, по ста ра ти за јаг ње се би на жр тву. И иђа ху обо ји-
ца за јед но. А ка да до ђо ше на ме сто где му Бог ка за, Аврам на чи ни 
он де жр тве ник, и мет ну др ва на њ и све зав ши Иса ка си на сво је га 
мет ну га на жр тве ник врх др ва. И за мах ну Аврам ру ком сво јом и 
узе нож да за ко ље си на сво је га. Али ан ђео Го спод њи вик ну га са 
не ба, и ре че: Авра ме! Авра ме! А он ре че: Ево ме. А ан ђео ре че: Не 
ди жи ру ке сво је на де те, и не чи ни му ни шта; јер са да по знах да се 
бо јиш Бо га, ка да ни си по жа лио си на сво је га, је дин ца, ме не ра ди. И 
Аврам, по ди гав ши очи сво је по гле да; и гле, ован иза ње га за плео 
се у че сти ро го ви ма; и оти шав ши Аврам узе ов на и спа ли га на 
жр тву ме сто си на сво је га. И на зва Аврам оно ме сто: Го спод ће се 
по ста ра ти. За то се и да нас ка же: на бр ду где ће се Го спод по ста ра-
ти. И ан ђео Го спод њи опет вик ну с не ба Авра ма. И ре че: Со бом се 
за клех, ве ли Го спод, кад си та ко учи нио, и ни си по жа лио си на сво га, 
је дин ца сво га, за и ста ћу те бла го сло ви ти и се ме тво је ве о ма умно
жи ти, да га бу де као зве зда на не бу и као пе ска на бре гу мор ском; 
и на сле ди ће се ме тво је вра та не при ја те ља сво јих. И бла го сло ви ће 
се у се ме ну тво јем сви на ро ди на зе мљи, кад си по слу шао глас мој.” 

Пр ва књи га Мој си је ва – По ста ње, 22.1–18
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УВОД:

ДВЕ ЗА БО РА ВЉЕ НЕ ХЕ РО И НЕ 
СРП СКОГ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА

Кра јем XIV и по чет ком XV ве ка две су же не у срп ској исто ри ји под не ле 
ве о ма спе ци фич ну жр тву, не би ли њо ме би ла са чу ва на њи хо ва др жа ва и 
њи хов на род од по гро ма ко ји им је пре тио. По сле Ко сов ске бит ке, прин це за 
Оли ве ра Ла за ре вић, кћи Све тог кне за Ла за ра и кне ги ње Ми ли це, уда та је за 
сул та на Ба ја зи та I Јил ди ри ма, у скло пу ми ров ног уго во ра са Осман ли ја ма 
ко ји је, по ред вој них и нов ча них ва зал них оба ве за, под ра зу ме вао и по ме-
ну ти брак као га рант ми ра. Че тр де сет пет го ди на ка сни је, прин це за Ма ра 
Бран ко вић, кћи де спо та Ђур ђа и де спо ти це Је ри не, ро ђа ка прин це зе Оли-
ве ре, уда та је за сул та на Му ра та II, не би ли се по бољ ша ла тада не по вољ на 
по ли тич ка си ту а ци ја и Осман ли је уве ри ле у де спо то ву ода ност. 

Прин це за Оли ве ра про ве ла је на осман ском дво ру два на ест го ди на. 
Би ла је јед на од че ти ри зва нич не сул та но ве су пру ге, ње го ва ве ли ка љу бав 
и имала велики утицај на му же вље ву по ли ти ку. Таквим ауторитетом она 
је кон ти ну и ра но, али и у јед ном ве о ма ва жном мо мен ту, ути ца ла на по-
зи ти ван раз ви так срп ско-осман ских од но са. У свом ка сни јем жи во ту, као 
вер ни пра ти лац и са вет ник де спо та Сте фа на, успе шно је ко ри сти ла сво је 
обра зо ва ње и вас пи та ње, али и по ли тич ка ис ку ства сте че на у вре ме док је 
би ла сул та ни ја, по ма жу ћи успе шну по ли ти ку свог во ље ног бра та. 

Прин це за Ма ра је на Му ра то вом дво ру про ве ла ше сна ест го ди на. Би-
ла је зва нич на, али, на жа лост, не и оми ље на су пру га сул та на на кло ње-
ног соп стве ном по лу. Ни по по врат ку у Ср би ју Ма ра ни је ус пе ла да до ђе 
до из ра жа ја у по ли тич ком жи во ту Срп ске де спо то ви не, при кла ња ју ћи се 
у том тре нут ку ма њин ској, тур ко фил ској, на спрам ве ћин ске угро фил ске 
стру је. Тек ће у свом доц ни јем жи во ту у Је же ву, за хва љу ју ћи на кло но сти 
свог вас пи та ни ка, Му ра то вог си на Мех ме да II, али и угле ду ко ји је сте кла 
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као срп ска прин це за и осман ска сул та ни ја, Ма ра сво јим ди пло мат ским и 
ха ри та тив ним де ло ва њем, по ма га њем су жњи ма, си ро ти њи и цр кви, оста-
ви ти не из бри сив траг у срп ској исто ри ји.

Ове две де вој ке по кло ни ле су сво ју мла дост, па у не ку ру ку и чи тав 
жи вот, свом на ро ду и ота ча ству. Жр тво ва не су и жр тво ва ле су се у кри-
зним вре ме ни ма не би ли до при не ле оп штим на по ри ма за спа се ње. Сво јом 
де лат но шћу тру ди ле су се да до при не су бор би срп ског на ро да за оп ста нак 
у „смутные вре ме на” ко ја су нас за де си ла кра јем XIV и по чет ком XV ве ка. 
За жи во та би ле су због то га це ње не у на ро ду. Кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка лик прин це зе Оли ве ре при ка зи ван је као све ти тељ ски и му че нич ки, 
у цр ква ма, чак и на нај све ти јем ме сту, у ол та ру.1 А он да је срп ски на род и 
њу и ца ри цу Ма ру не ка ко на пра сно за бо ра вио. Те ма не ког по себ ног ра-
да, мо жда пре ет но ло шко-пси хо ло шког не го исто риј ског, би ло би пи та ње: 
ни је ли се то до го ди ло мо жда за то што смо у јед ном тре нут ку, као на род, 
пре ста ли да ве ру је мо у пој мо ве мо ра ла, жр тве, за хвал но сти? Мо жда је на 
тај „за бо рав” ути ца ла но во при хва ће на иде о ло ги ја дру ге по ло ви не XX и 
по чет ка XXI ве ка, по ко јој на род, а не они ко ји га пред во де, тре ба да бу де 
тај ко ји ће се жр тво ва ти. На род је об но вљив, мо жда и за мен љив, а ње го ве 
во ђе су бо гом да не, не за мен љи ве и не опхо дне.

О суд би на ма прин це за Оли ве ре Ла за ре вић и Ма ре Бран ко вић нај ста-
ри ја са зна ња цр пи мо из че сто не по у зда них ви зан тиј ских хро ни ка и ле то-
пи са XV ве ка: Ду ке, Ге ор ги ја Сфран це са и Ла о ни ка Хал ко кон ди ла.2 Скром-
не, ма да ве о ма по у зда не по дат ке о прин це зи Оли ве ри мо же мо про на ћи у 
де лу ње ног са вре ме ни ка Кон стан ти на Фи лоз о фа, би о гра фа ње ног бра та 
де спо та Сте фа на.3 О обе прин це зе пи сао је и Кон стан тин из Остро ви це у 
сво јој Тур ској хро ни ци, та ко ђе у XV ве ку.4 О жи во ту две срп ске сул та ни је 
пи са ли су и Јо ван Ле ун кла ви је, у XVI ве ку, као и Ма вро Ор бин и Шарл ди 
Френ ди Канж у XVII ве ку.5 По дат ке о њи ма две ма про на ла зи мо и у Хро

  1 При каз у ол та ру Са бор ног хра ма Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла у Бе о гра ду. (Све при-
мед бе у тек сту су ау то ро ве.)

  2 Mic ha e lis Du cae Ne po tis, Hi sto ria Byzan ti na; Γεοργιου Του Φραντζη, Χρονικον μικρον; 
Λαονικου Χαλκοκονδιλου Αθηναιου, Αποδειξις Ιστοριων Δεκα.

  3 /itiE i /iznq prisqno pom qni ma a go, slo vo u [ta a go, bla go;qsti va a go go spo di na de spo ta ste fa na.

  4 Pamiętniki Jan cza ra czyli Kro ni ka Тurecka Kon stan te go z Ostro wicy, na pi sa na między r. 
1496 a 1501.

  5 Don Ma vro Or bi ni Ra u zeo, Il Reg no de gli Sla vi, 1601; Ca ro li du Fre sne Do mi no du Can-
ge, Hi sto ria Byzan ti na, Du pli ci Com men ta rio Il lu stra ta, 1689.
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ни ка ма гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа и Исто ри ји ар хи ман дри та Јо ва на Ра ји ћа, 
у XVI II ве ку.6

Ђу ро Да ни чић, у свом Рјеч ни ку из књи жев них ста ри на срп ских, 1863. 
го ди не, пи ше о прин це зи Оли ве ри све га не ко ли ко ре чи: „oli ve ra, име жен-
ско, кћи ца ра Ла за ра : oli ve ra, uda na za to ur ska go ca ra ba] zi ta (пре ма Жи ти ју 
де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, прим. аут.). Ис тој је у дру гим спо ме ни ци ма 
име Де спи на.”7 Тач но три де це ни је ка сни је, 1893. го ди не, Сто јан Но ва-
ко вић, у сво јој зна ме ни тој сту ди ји Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, ве о-
ма оп се жно пи ше о уло зи прин це зе Оли ве ре Ла за ре вић у исто риј ским 
до га ђа ји ма кра јем XIV и по чет ком XV ве ка, про на ла зе ћи њој и ње ном 
де ло ва њу пра во ме сто у он да шњим исто риј ским зби ва њи ма.8 Тек 1957. 
го ди не о Оли ве ри по но во пи ше Ми о драг Ал. Пур ко вић, у књи зи Кће ри 
кне за Ла за ра. Ова књи га об ја вље на је у Мел бур ну, због че га је би ла те-
шко до ступ на до ма ћим ис тра жи ва чи ма, све до ње ног ре принт из да ња у 
Бе о гра ду, 1996. го ди не.9 

По нов но ин те ре со ва ње за лич ност прин це зе Оли ве ре по чи ње 2008. 
го ди не ка да је у Бе о гра ду осно ва на кул тур на, на уч на и умет нич ка фон да ци-
ја, ко ја је у ње ну част по не ла име Фонд „Прин це за Оли ве ра”. Фонд је 2008. 
го ди не ор га ни зо вао ли ков ни кон курс за из ра ду ли ка прин це зе Оли ве ре, а 
по том је, с бла го сло вом па три јар ха Па вла, 2009. го ди не об ја вио мо но гра фи-
ју Прин це за Оли ве ра, за бо ра вље на срп ска кне ги ња, на срп ском, ен гле ском 
и ру ском је зи ку.10 Ова мо но гра фи ја би ла је пр ва на уч на син те за свих до та-
да шњих зна ња о прин це зи Оли ве ри. Скра ће на вер зи ја ове оп се жне мо но-
гра фи је, под на зи вом Кне ги ња Оли ве ра: пут ру жа ма по сут, об ја вље на на 
срп ском и не мач ком је зи ку, до жи ве ла је два из да ња, 2010. и 2013. го ди не.11 
Фонд „Прин це за Оли ве ра” 2013. го ди не је продуцирао и до ку мен тар но- 
-игра ни филм Пут ру жа ма по сут, чи ји је сце на рио на пи сан према тек сту 

  6 ge wr giE bran ko vi;q, hro ni ke slo ve no sqrb ske, IV; Іоаннъ Ра ичъ, Исторія разньіхъ сла вен
скихъ на ро довъ, на и па че Бол гаръ, Хор ва товъ и Сер бовъ, III, въ Ви еннѣ 1794.

  7 Да ни чић, II, стр. 214.
  8 Сто јан Но ва ко вић, Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка: исто риј ске сту ди је о пр вим бор ба

ма с на је здом тур ском пре и по сле бо ја на Ко со ву, Бе о град, 18931.
  9 Ми о драг Ал. Пур ко вић, Кће ри кне за Ла за ра, Мел бурн, 19571, Бе о град, 19962.
10 Ни ко ла Ги љен, Оли ве ра Ша ра но вић, Со ња Јо ви ће вић Јов, Прин це за Оли ве ра, за бо

ра вље на срп ска кне ги ња, Бе о град, 2009.
11 Ни ко ла Ги љен, Оли ве ра Ша ра но вић, Со ња Јо ви ће вић Јов, Кне ги ња Оли ве ра: пут 

ру жа ма по сут, Бе о град, 20101, 20132.
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мо но гра фи је.12 Бе о град ска спи са те љи ца Сто јан ка Маг да ле нић об ја ви ла је 
2009. го ди не исто риј ски ро ман Прин це за Оли ве ра.13 Ра ни је се лик прин це-
зе Оли ве ре ја вљао у исто риј ским ро ма ни ма Ко сов ска три ло ги ја: цар Ла
зар – ца ри ца Ми ли ца – Оли ве ра сул та ни ја (1371–1389–1405), Ми ло сла ва 
Сто ја ди но ви ћа (1970), и Ви тез у до ба зла, Ни ко ле Мо рав че ви ћа (2007).14

О Ма ри Бран ко вић та ко ће про на ла зи мо са мо не ко ли ко ре да ка у Да ни-
чи ће вом Рјеч ни ку: „ma ra, кћи де спо та Ђур ђа Ву ко ви ћа, же на ца ра тур ско га 
Му ра та , ca ri ca ma ra 1470–97. [...] као да се мр тва по ми ње 1501. [...].”15 Лич-
но сти прин це зе Ма ре ве ћу па жњу по све тио је тек Че до миљ Ми ја то вић у 
сво јој мо но гра фи ји о де спо ту Ђур ђу, Де спот Ђу рађ Бран ко вић, го спо дар Ср
би ма, По ду на вљу и Зет ском при мор ју, 1880/81. го ди не.16 Ме ђу тим, озбиљ но 
на уч но ин те ре со ва ње за лич ност прин це зе Ма ре налазимо у на уч ном ра ду 
Сто ја на Но ва ко ви ћа. Он је, 1893, исте го ди не ка да је об ја вио пр во из да ње 
књи ге Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, у Ле то пи су Ма ти це срп ске об ја вио 
крат ку исто риј ску сту ди ју „Ца ри ца Ма ра. Исто риј ске цр те из XV ве ка”.17 
По том се ви ше од осам де це ни ја ни ко ни је по дроб ни је ба вио лич но шћу 
Ма ре Бран ко вић, све до Ру же Ћук, ко ја је у Исто риј ском ча со пи су об ја ви ла 
сту ди ју „Ца ри ца Ма ра”, 1979. го ди не.18 Три де це ни је ка сни је, о Ма ри Бран-
ко вић по но во пи ше др Ми ха и ло По по вић, мла ди срп ски на уч ник на ста њен 
у Ау стри ји. Он је у Мајн цу, 2010. го ди не, на не мач ком је зи ку об ја вио мо но-
гра фи ју Ма ра Бран ко вић: же на из ме ђу хри шћан ске и ислам ске кул ту ре у 15. 
ве ку.19 Че ти ри го ди не ка сни је об ја вљен је пре вод ове мо но гра фи је о Ма ри 
Бран ко вић на срп ски је зик, чи ме је ово из у зет но би о граф ско де ло по ста ло 

12 Пут ру жа ма по сут, до ку мен тар но-игра ни филм, ре жи ја Мар ко Но ва ко вић, сце-
на рио и про дук ци ја Оли ве ра Ша ра но вић, дра ма тур шка об ра да На та ша Дра ку лић, 
про из вод ња Фонд „Прин це за Оли ве ра”, тра ја ње 55 ми ну та, Ср би ја, 2013.

13 Сто јан ка Маг да ле нић, Оли ве ра, Бе о град, 2010.
14 Ми ло слав Сто ја ди но вић, Ко сов ска три ло ги ја: цар Ла зар – ца ри ца Ми ли ца – Оли

ве ра сул та ни ја (1371–1389–1405), Бе о град, 1970; Ни ко ла Мо рав че вић, Ви тез у до ба 
зла, Бе о град, 2007.

15 Да ни чић, II, 47/48.
16 Че до миљ Ми ја то вић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић, го спо дар Ср би ма, По ду на вљу и 

Зет ском при мор ју, Бе о град, 1880/82.
17 Сто јан Но ва ко вић, „Ца ри ца Ма ра. Исто риј ске цр те из XV ве ка”, Ле то пис Ма ти це 

срп ске, књ. CLXXIV, св. 2, Но ви Сад, 1893, стр. 1–35.
18 Ру жа Ћук, „Ца ри ца Ма ра”, Исто риј ски час о пис, бр. XXV, Бе о град, 1979, стр. 53–79.
19 Mi ha i lo Po po vic, Ma ra Bran ko vic: Ei ne Frau zwischen dem chri stlic hen und dem isla

mischen Kul tur kre is im 15. Ja hr hun dert, Ma inz, 2010.
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до ступ но срп ској на уч ној јав но сти и чи та лач кој пу бли ци.20 О Ма ри Бран-
ко вић и ње ном жи во ту на пи са но је не ко ли ко исто риј ских ро ма на ко ју су 
били ве ома читани и по пу лар ни: Ца ри ца Ма ра (На де жда Д. Па вло вић, 
1982), Ца ри ца Ма ра (Ду шан Ба ра нин, 1986) и Ма ра Бран ко вић, ца ри ца у 
вр тло гу исто ри је (Во ји сла ва Лат ко вић, 2007).21 Грч ки пи сац исто риј ских 
ро ма на Ге ор ги ос Ле о нар дос (*1937) об ја вио је на ен гле ском је зи ку 1999. 
го ди не ро ман Ма ра Бран ко вић: хри шћан ска сул та ни ја.22 О ца ри ци Ма ри 
го во ри и исто риј ски ро ман Сто ја на Но ва ко ви ћа Ка лу ђер и хај дук (1913), 
чи ја је те ма про паст Срп ске де спо то ви не у XV ве ку.

Књи гом ко ја сто ји пред чи та о ци ма, ау тор и из да вач же ле не ко ли ко 
ства ри. Пре све га, же ли мо да под се ти мо чи та о це на би о гра фи је две ве о ма 
зна чај не же не из срп ске сред њо ве ков не исто ри је. Као и да ис так не мо исто-
риј ске уло ге две ју срп ских прин це за, Оли ве ре Ла за ре вић и Ма ре Бран ко-
вић, у вре ме ка да су би ле у бра ку са осман ским сул та ни ма, Ба ја зи том I и 
Му ра том II, а такође и ка да су би ле ак тив не у дру штве ном или по ли тич ком 
жи во ту Срп ске де спо то ви не, по сле по врат ка у отаџ би ну. Же ли мо да ука-
же мо на број не слич но сти, али и раз ли ке у њи хов им жи вот ним суд би на ма, 
пре, за вре ме и по сле вре ме на ка да су би ле осман ске сул та ни је. На ро чи та 
нам је же ља да, на осно ву ре ле вант них из во ра, раз ја сни мо у што ве ћој ме ри 
не до у ми це у ве зи са ове две исто риј ске лич но сти, а ко је се и да нас ја вља ју 
у исто риј ској ли те ра ту ри.

Ове две срп ске прин це зе би ле су бли ске ро ђа ке и са вре ме ни це. Отац 
Ма ре Бран ко вић, де спот Ђу рађ, био је се стрић прин це зе Оли ве ре. Ма ра 
се ро ди ла 1418. го ди не, ка да се Оли ве ра већ вра ти ла у Ср би ју и жи ве ла у 
Бе о гра ду, но вој срп ској пре сто ни ци. Кће ри срп ских вла да ра ре ла тив но 
рет ко су по ста ја ле су пру ге вла да ра дру гих, зна чај ни јих др жа ва. Је ли са-
ве та, кћи бо сан ског ба на Сте фа на II Ко тро ма ни ћа би ла је су пру га угар-
ског кра ља Ла јо ша I Ан жуј ског (1353). Дра га на, кћи кне за Ла за ра, по ста ла 
је су пру га бу гар ског ца ра Ива на Шип ма на (1386). Кћи кир Кон стан ти на 
Дра га ша Де ја но ви ћа, Је ле на, би ла је уда та за ви зан тиј ског ца ра Ма ној ла II 
Па ле о ло га (1392), док је ње на име ња ки ња, Је ле на Бран ко вић, кћи де спо та 
Ла за ра по ста ла су пру га по след њег бо сан ског кра ља, Сте фа на То ма ше ви ћа 

20 Ми ха и ло Ст. По по вић, Ма ра Бран ко вић: же на из ме ђу хри шћан ског и ислам ског кул
тур ног кру га у 15. ве ку, прев. Бран ка Рај лић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014.

21 На де жда Д. Па вло вић, Ца ри ца Ма ра, Бе о град, 1982; Ду шан Ба ра нин, Ца ри ца Ма ра, 
СКЗ, Бе о град, 1986; Во ји сла ва Лат ко вић, Ма ра Бран ко вић, ца ри ца у вр тло гу исто
ри је, Бе о град, 2007.

22 Ge or ge Le o nar dos, Ma ra Bran ko vic: The Chri stian Sul ta na, 1999.
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(1459). У са вре ме ној исто ри ји, прин це за Зор ка, кћи цр но гор ског кра ља 
Ни ко ле Пе тро ви ћа, уда ла се за бу ду ћег кра ља Ср би је, Пе тра I Ка ра ђор ђе-
ви ћа (1883), док је ње на мла ђа се стра, прин це за Је ле на (1873–1952), по ста ла 
су пру га ита ли јан ског кра ља Ви то ри ја Ема ну е ла III. Ме ђу тим, у на шој исто-
ри ји нијед на срп ска прин це за ни је, по пут Оли ве ре и Ма ре, по ста ла су пру га 
вла да ра јед не ве ли ке и моћ не им пе ри је у успо ну, што је у оно вре ме би ло 
Осман ско цар ство. Узев ши у об зир да се та им пе ри ја ши ри ла, из ме ђу оста-
лог и на ра чун срп ских зе ма ља, реч је би ла о, у су шти ни, не при ја тељ ској 
др жа ви, без об зи ра на по вре ме не пе ри о де мир них и при ја тељ ских од но са 
из ме ђу срп ских и осман ских вла да ра у периоду 1389–1459. го ди не.

Исто ри ја је сте, као што ре че Ци це рон ma gi stra vi tae, ме ђу тим, иза ове 
чи ње ни це че сто се скри ва зло у по тре ба исто ри је и исто риј ске на у ке. Да нас 
суд би не прин це за Оли ве ре Ла за ре вић и Ма ре Бран ко вић, као и по ли ти ка 
ко ју су сво је вре ме но во ди ли кне ги ња Ми ли ца, де спот Сте фан и де спот Ђу-
рађ, че сто би ва ју исто риј ски из го вор за не здра ве по ли тич ке ком про ми се и 
детантизам иза ко јег се кри ју ло ше на ме ре и пар тиј ски ин те ре си. За то је ова 
књи га и по ку шај да се два све тла ли ка из срп ске исто ри је, пре небрегавајући 
зло у по тре бе и манипулације, вра те сво ме на ро ду, ње го вој слав ној исто ри ји 
и срп ској исто ри о гра фи ји – на она ме ста где и при па да ју. 

Ау тор
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I

СРП СКО-ОСМАН СКИ ОД НО СИ 
ПРЕ КО СОВ СКЕ БИТ КЕ

1. СРП СКО-ОСМАН СКИ ОД НО СИ ДО ОСАМ ДЕ СЕ ТИХ 
ГО ДИ НА XIV ВЕ КА

Ка да је Осман I, вла дар ма ле, бе зна чај не тур ске др жа ве пле ме на Ка ји, 
на гра ни ци са Ви зан тиј ским цар ством, кра јем XI II ве ка са њао о ве ли ком 
ислам ском цар ству, на тим про сто ри ма Ро меј ско цар ство је још увек не што 
зна чи ло. Сре ди ном на ред ног ве ка, ме сто нај ја че др жа ве ви ше ни је за у зи-
ма ла Ви зан ти ја, већ Ду ша но во срп ско-грч ко цар ство. Ка да су Осма но ви 
на след ни ци от по че ли осва ја ња на Бал кан ском по лу о стр ву, од Ду ша но вог 
цар ства оста ле су са мо рас пар ча не др жа ви це об ла сних го спо да ра.

Осман ли је во де по ре кло од Ту ра ка Сел џу ка (тур. Selçuklu), глав ног 
огран ка Огу за (Ту ра ка Огу за), ко ји по ти чу из се вер них иран ских по кра ји на 
у сред њој Ази ји. Сел џу ци су осно ва ли ве ли ки и моћ ни Сел џуч ки сул та нат 
(Ико ниј ски или Рум ски сул та нат, тур. Büyük Selçuklu De vle ti) и вла да ли су 
де ло ви ма сред ње Ази је и Бли ског ис то ка од XI до XIV ве ка, са се ди штем у 
Ико ни ји (да на шњој Ко њи) у Ма лој Ази ји. Име Осман ли ја по ти че од Осма-
на I (1258–1326), ко ји се сма тра осни ва чем њи хо ве др жа ве. Ње гов отац Ер-
ту грул је био во ђа Ка ји кла на Огуз Ту ра ка. Ка ји клан је по ма га о  сел џуч ким 
сул та ни ма у бор би про тив Ви зан ти је, а зауз врат је Ер ту грул од ико ниј ског 
сул та на до био по се де у Ка ра ча Да ги, пла нин ском под руч ју у бли зи ни Ан-
го ре (да на шња Ан ка ра).23

23 О на стан ку осман ске др жа ве в. Her bert Adams Gib bons, The Fo un da tion Of The Ot to
man Em pi re: A Hi story Of The Osman lis Up To The De ath Of Bayezid I (1300–1403), New 
York, 1916. и Алек сан дар Ја ко вље вић, „Са вре ме на исто ри о гра фи ја и ту ма че ње на-
стан ка осман ске др жа ве”, Исто риј ски ча со пис, књ. LI II, Бе о град, 2006, стр. 333–358. 
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Пр ви су ко би Ср ба и Ту ра ка по ти чу с по чет ка XIV ве ка. Срп ски краљ 
Сте фан Урош II Ми лу тин (1282–1321) и пр ви осман ски сул тан Осман I 
(1281–1326) би ли су са вре ме ни ци. Обо ји ца су би ла упле те на у су ко бе из-
ме ђу Ви зан ти је, Ту ра ка Осман ли ја, Ту ра ка Сел џу ка, ка та лон ских пла ће ни-
ка Ал мо га ве ра (код нас по зна ти јих као Ка та лон ска ком па ни ја), Бу гар ске, 
Фран цу ске и др. Ми лу тин је 1308. го ди не за бор бу про тив Ви зан ти је у 
слу жбу узео 1.500 већ ма по кр ште них сел џуч ких пла ће ни ка, тзв. тур ко
пу ла (тур ских чет ни ка, ка ко их зо ве Сто јан Но ва ко вић), под ко ман дом 
Ме ли ка (me le kilq, Ма ле киљ, ка ко га зо ву срп ски из во ри). Они су, за јед но са 
ка та лон ским Ал мо га ве ри ма, прет ход но на па да ли и пљач ка ли све то гор ске 
ма на сти ре. Ка ко су ови пла ће ни ци до жи ве ли де бакл код Со лу на, по бу ни ли 
су се про тив Ми лу ти на, ко ји је по том ли кви ди рао Ме ли ка, угу шио по бу ну 
и рас ту рио Ме ли ко ве на јам ни ке.24

Че ти ри го ди не ка сни је, ка да је Ми лу тин по но во био у са ве зу са Ви зан-
ти јом, до ла зи до но вог срп ско-тур ског су ко ба. Око 2.000 срп ских вој ни ка, 
ве ли ким де лом пле ми ћа и окло пље них ко ња ни ка, под ко ман дом вој во де 
Но ва ка Гре бо стре ка, Ми лу тин је по слао у по моћ ви зан тиј ском ца ру Ан-
дро ни ку II Па ле о ло гу. Њи хов за да так био је да су зби ју од ред тур ко пу ла 
под ко ман дом Ха ли ла, ко ји је на пре ва ру за по сео Га ли по ље и пљач као по 
Тра ки ји. И ов де су Ср би од не ли по бе ду над Тур ци ма, и пот пу но уни шти ли 
Ха ли ло ве тру пе. Код Да ни ло вих на ста вља ча о овом Ми лу ти но вом по ду хва-
ту мо же мо про чи та ти са мо ре чи хва ле: „i ouvy[tav q[e se ou ca ra grq;qska a go da 
so utq podq ro ko} Fgo, sq lqsti} pri i do [e vq ka li polq? i tou otqvrq gq[e na;e[e voF va ti 
na ca ra plyn]}[te drq/avqI Fgo. bla go;qsti vqIi /e i hri stol} bi vqIi kralq ou ro[q 
sqtvo ri Fmou po mo[tq, po sqlavq ve li ko i me ni tqIF svoF sq mno go} si lo} voi iz bran qI
ihq, i sqkonq;a F, ]ko/e znaF mo Fstq. re;e bo1 i po gqI bo [e ne;qsti vii za be za ko niF 
svoF” [„И из вестив ши се код грч ко га ца ра да су под ње го вом ру ком, с пре-
ва ром до ђо ше у Ка ли пољ. И ту, од мет нув ши се, по че ше во је ва ти про тив 
ца ра, пле не ћи др жа ве ње го ве. А бла го ча сти ви и хри сто љу би ви краљ Урош 
по мо же му, по слав ши сво је ве ли ка ше са мно гом си лом иза бра них вој ни ка 
и уни шти их, као што је зна но. Јер ре че: И по ги бо ше не ча сти ви због сво га 
бе за ко ња”].25 Вла ди мир Ћо ро вић је за бе ле жио да је „ово био пр ви исто риј-
ски су коб из ме ђу Ср ба и Ту ра ка, на европ ском тлу”.26

24 Жи во ти, стр. 353–355; Gre go ras, I, pag. 244–258. 
25 Жи во ти, стр. 355; о том до га ђа ју го во ри и јед на од Ми лу ти но вих Хри со ву ља ма на

сти ру Хи лан да ру, ко ја је, као не ка вр ста ау то би о граф ског де ла, ушла у Ца ро став ник 
(в. Но ва ко вић, 1933, стр. 55–57).

26 Ћо ро вић, 2004, стр. 170.
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Исти од ред упу тио се и да ље, бро до ви ма у Ма лу Ази ју, ка ко би Ан-
дро ни ку по мо гао про тив Осман ли ја ко ји су угро жа ва ли Ви зан ти ју са ју га. 
Ов де ни су би ли у пи та њу по вре ме ни пљач ка шки упа ди, већ пла ни ра на 
и ор га ни зо ва на екс пан зи ја мла де осман ске др жа ве на ра чун одав но већ 
по љу ља ног, о сла бље ног и ума ње ног Ро меј ског цар ства. Ме ђу тим, те 1313. 
го ди не, срп ски од ред је и ов де на нео по раз Тур ци ма.27 О то ме све до чи и 
нат пис у Цр кви Све тог Ђор ђа у Ста ром На го ри ча ну из 1313. го ди не, у ко-
ме се ка же ка ко је те го ди не срп ски краљ по бе дио Тур ке: „v(q) tq(o)/e lyto 
iz bI(J) kralq tUr ki.”28 

На ред ни су ко би Ср ба и Ту ра ка на бал кан ским про сто ри ма ве зу ју се 
за че тр де се те го ди не XIV ве ка и су ко бе око ви зан тиј ског пре сто ла. Цар 
Ду шан је 1342. го ди не скло пио са вез са Јо ва ном VI Кан та ку зи ном и по зајм-
љи вао му сво је не мач ке на јам ни ке за рат про тив ма ло лет ног ца ра Јо ва на 
V, ре гент ки ње Ане Са вој ске и Алек си ја Апо кав ка. Сле де ће го ди не, ка да је 
Ду шан по др жао Јо ва на V Па ле о ло га, Кан та ку зи н је са ве зни ке про на шао 
у ма ло а зиј ским Тур ци ма. Скло пио је са вез пр во са Сел џу ци ма смирн ског 
еми ра Уму ра, а по том са Осман ли ја ма сул та на Ор ха на І, с ко јим се на кра ју 
и оро дио, дав ши му за су пру гу сво ју кћер Те о до ру. Та ко је за пра во Јо ван VІ 
Кан та ку зин нај за слу жни ји за учвр шће ње Осман ли ја на Бал кан ском по лу о-
стр ву, ма да се, пи шу ћи сво ју Исто ри ју у че ти ри књи ге, цар-пи сац свој ски 
тру дио да се оправ да за ове сво је по ступ ке. За Ду ша но ву по др шку Јо ва ну 
V и ши ре ње срп ске др жа ве на ју гу ве зу ју се две бит ке ко је је срп ска вој ска 
во ди ла про тив Ту ра ка и обе изгу би ла.

Бит ка код Сте фа ни ја не во ђе на је у дру гој по ло ви ни ма ја 1344. го ди-
не из ме ђу срп ских оклоп ни ка под ко ман дом вој во де Пре љу ба и тур ских 
мор на ра ко ји су се пе ши це по вла чи ли ка Хри сто по љу и Дар да не ли ма. Ко-
ри сте ћи се рат ним лу кав ством, Тур ци су по ту кли срп ску ко њи цу. Са ма 
бит ка је пред ста вља ла ма њи окр шај, а њен ис ход ни је бит но ути цао на да ља 
де ша ва ња у ра ту. Њен исто риј ски зна чај је у чи ње ни ци да она пред ста вља 
пр ви су коб Ср ба и Ту ра ка на прак тич но срп ском тлу, а за хва љу ју ћи при-
ме ње ном рат ном лу кав ству, ушла је у исто ри ју рат не ве шти не.29 Тур ска 
фло та под ко ман дом Уму ра по ку ша ла је да за у зме Со лун, али њи хо ва сла бо 
ор га ни зо ва на оп са да ни је ус пе ла. Фло та је на по врат ку пре тр пе ла по раз у 
бор би са здру же ном хри шћан ском фло том ви те за Јо ва но ва ца, Ки пра на и 
Мле ча на, та ко да је део мор на ра (ви ше од 3.000) био при ну ђен да се пе ши це 

27 Gre go ras, I, pag. 262–269.
28 Сто ја но вић, 1902/26, I, бр. 42, стр. 19; Ja gić, 1910, str. 302.
29 Р. Ми хаљ чић, ИСН, I, стр. 553, нап. 31.
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упу ти ка Дар да не ли ма, не би ли се вра тио ку ћи. Ду шан, та да још увек краљ, 
по слао је на њих од ред сво јих оклоп ни ка пред во ђе них вој во дом Пре љу-
бом, са на ре ђе њем да их стиг ну и уни ште. Срп ски оклоп ни ци су тур ске 
мор на ре су сти гли код Сте фа ни ја не на се ве ру Хал ки ди ки ја. Пред њи хо вим 
на ле том, Тур ци су се по ву кли на јед но бр до об ра сло гу стим ра сти њем, уз 
ко је ко ња ни ци ни су мо гли да се поп ну. Они су због то га сја ха ли са ко ња, 
ко је су оста ви ли у под нож ју и пе ши це се упу ти ли узбр до. Ко ри сте ћи но-
во на ста лу си ту а ци ју, Тур ци су се бр зо спу сти ли са бр да и за ро би ли срп ске 
ко ње. Оклоп ни ци су на кон то га би ли при мо ра ни да си ла зе с бр да ка ко би 
се об ра чу на ли с Тур ци ма. У под нож ју је до шло до бор бе у ко јој су тур ски 
мор на ри по ту кли срп ске оклоп ни ке. Пре ва гу Тур ци ма до не ли су ко њи, али 
и њи хо ва да ле ко ве ћа по кре тљи вост у од но су на те шко окло пље не ко ња-
ни ке, при мо ра не да се бо ре пе шке, уме сто на ко њи ма. По сле по бе де, Тур ци 
су се с не знат ним гу би ци ма вра ти ли у Тра ки ју Јо ва ну VI Кан та ку зи ну.30

Бит ка код Ди мо ти ке (Ди ди мо ти ке, грч. Διδυμότειχο, тур. Di me to ka), 
во ђе на у ок то бру 1352. го ди не, из ме ђу срп ских оклоп ни ка и тур ске вој ске, 
би ла је да ле ко озбиљ ни ји су коб у окви ру гра ђан ског ра та у Ви зан ти ји. Ду-
шан, са да већ „carq srq blemq i grkwmq”, по слао је као по моћ Јо ва ну V Па ле о ло-
гу вој ску од 4.000 до 7.000 ко ња ни ка. Уз срп ску вој ску на ла зи ло се и не што 
Бу га ра ко је је по слао цар Алек сан дар. Ова вој ска је би ла по сла та да за у зме 
град Ем пи ти ју, ко ји  је др жао Кан та ку зин. Тур ска вој ска (10–12 хиљада) 
кре ну ла је да по мог не Кан та ку зи ну. Обе вој ске, не зна ју ћи, пре но ћи ле су 
не да ле ко јед на од дру ге, по ред ре ке Ма ри це, не да ле ко од гра да Ди мо ти-
ке, на да на шњој гра ни ци Грч ке и Тур ске. Бит ка је за по че ла у зо ру. Тур ска 
вој ска се бо ље сна шла и пр ва на па ла не спрем ног не при ја те ља. Бу га ри су 
се од мах по ву кли у град оста вља ју ћи Ср бе и Гр ке. Ве ћи на Гр ка  се пре да ла 
и та ко оста ви ла Ср бе, ко ји су са ми до че ка ли тур ски на пад на отво ре ном 
по љу. „На тај на чин од лу ка у бор би из ме ђу два ви зан тиј ска ца ра на ла зи ла 
се у ру ка ма Ту ра ка и Ср ба.”31  Ка ко нам при по ве да ју Јо ван VI Кан та ку зин 
и Ник и фор Гри го ра, ло ши је на о ру жа ни, не спрем ни, на не по зна том те ре ну, 
Ср би ни су ус пе ли да се од бра не. Ве ћи део вој ске је по би јен или за ро бљен. 
Срп ски ко ман дант Ка знац Бо ри ло вић је са не ко ли ци ном вој ни ка ус пео да 
се из ву че. На кон по бе де тур ска вој ска је из вр ши ла пу сто ше ње бу гар ских 
те ри то ри ја, а за ро бље ни ке је про ве ла кроз Је дре не, према ко јима су се хри-
шћан ски ста нов ни ци по дру гљи во од но си ли.32

30 Can ta cu ze nos, II, pag. 423–424.
31 Остро гор ски, стр. 492.
32 Can ta cu ze nos, III, стр. 246–247; Gre go ras, III, стр. 180–182; ВИ, VI, стр. 288–289, 

553–554.



21

ДВЕ СРПСКЕ СУЛТАНИЈЕ

У Ви зан ти ји по ра зи Ср ба код Сте фа ни ја не и Ди мо ти ке ни су схва ће-
ни као опо ме на и гра ђан ски рат је на ста вљен. По ла го ди не пре бит ке код 
Ди мо ти ке Осман ли је су без от по ра за у зе ле Га ли по ље, ко је је хри шћан ски 
жи ваљ на пу стио због ра зор ног зе мљо тре са. Са да, по сле по бе да код Сте-
фа ни ја не и Ди мо ти ке и за у зе ћа Га ли по ља, тур ске на ме ре у прав цу учвр-
шћи ва ња и ши ре ња на Бал кан ском по лу о стр ву би ле су очи глед не, ба рем за 
Ср бе и Бу га ре. Бу га ри ни су би ли нарочито вољни да се одупру, али Ср би 
је су и за то су тра жи ли по моћ на За па ду. „Од ка ко је срп ска по моћ на вој ска 
код Ди мо ти ке пре тр пе ла по раз, раз ми шљао је цар Сте фан Ду шан озбиљ но 
о опа сно сти од Ту ра ка. По сле па да Ка ли по ља же лео је он да као вр хов ни 
вој ско во ђа хри шћан ства, опу но мо ћен па пом, по ве де рат про тив Ту ра ка.” 
Ме ђу тим, ка ко на истом ме сту пи ше Кон стан тин Ји ре чек: „Ње гов од нос 
пре ма фран цу ским па па ма у Ави њо ну не бе ше сваг да до бар.”33  Па па Кли-
мент VI пи сао је 1347. го ди не Ду ша но вом про то ве сти ја ру Ни ко ли Бу ћи, 
ће са ру Гр гу ру Го лу би ћу и кне же ви ма Ко то ра, Ба ра и Ска дра да по мог ну 
сво га го спо да ра ца ра Ду ша на у ње го вим на ме ра ма да при сту пи уни ји. Он 
у пи сму од 2. мар та 1347. го ди не, пи са ном у Ави њо ну, пи ше „ut Step ha num 
re gem Ras si ae, qui, si cut Mar cus epi sco pus Scu ta ren sis re fert, se uni re in si nu s. 
Ro ma nae ec cle si ae de si de rat, ad pre mis sa vi is et mo dis opor tu nis in du cat” [„да је 
ва жна ствар же ља Сте фа на ра шког кра ља, ка ко из ве шта ва ска дар ски епи-
скоп Мар ко, да се ује ди не у јед ну Све ту рим ску цр кву, и да за под сти ца ње 
то га тре ба на ћи по год не на чи не”].34 

Стро ге од ред бе про тив оних ко ји пре ла зе у ри мо ка то лич ку ве ру, уне те 
у Ду ша нов за ко ник, као и ла жне при ту жбе Ла ти на ка ко их Ду шан при-
мо ра ва на по нов но кр ште ње у пра во слав ној ве ри и од у зи ма им цр кве и 
ма на сти ре, око 1350. го ди не ква ре до бре од но се Ду ша на и ави њон ских 
па па. Че ти ри го ди не ка сни је, пре ко де ле га ци је по сла те у Ави њон, Ду шан је 
на вод но пи сме но и усме но из ра зио спрем ност да „при зна па пу за оца хри-
шћан ства, пра во га за ступ ни ка Хри сто ва и на след ни ка Све тог Пе тра, што 
му ни је би ло те шко учи ни ти, јер је био пре ки нуо с ца ри град ском цр квом”.35 
За уз врат, ка ко ва ти кан ски из во ри бе ле же, цар Ду шан је же лео да га „иста, 
мај ка цр ква, по ста ви за ка пе та на бор бе про тив Ту ра ка”: „De si de ra bas ad 

33 Ји ре чек, 1922/24, I, стр. 301.
34 Ac ta Al ba ni ae, II, No. 29, pag. 6–7.
35 Ји ре чек, 1922/24, I, стр. 301–302; Ljubić, III, No. CCCXCVII, pag. 264; The i ner, I, No. 

MCII, pag. 734–735; The i ner, II, No. XVI et XX–XXIV, pag. 8–16; An na les Ec cle si a sti ci, 
XXV, No. 28, pag. 579–580.
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ea dem ec cle sia, ma tre tua, con tra Tur chos ip sos ca pi ta ne us or di na ri.”36  На жа лост, 
чи та ву при чу око са рад ње ца ра Ду ша на и пап ске ку ри је у од бра ни Евро пе 
од осман ске на је зде те шко је до кра ја про у чи ти због по сто ја ња оскуд не и 
јед но стра не гра ђе (са мо за пад ни и пап ски из во ри), као и због „оп те ре ће-
но сти са вре ме них ис тра жи ва ча но ви јим зби ва њи ма”.37 

На ред не, 1355. го ди не, у Ср би ју је сти гло и пап ско по слан ство, с на ме-
ром да се да ље ута на че усло ви са рад ње пап ске др жа ве с Ду ша ном. Ме ђу-
тим, де ле га ци ја се су сре ла са Ду ша ном, ко ји је у ме ђу вре ме ну у пот пу но сти 
про ме нио свој став. Из ме ђу „ши зма тич ког ца ра”, по тен ци јал ног уни ја те и 
рев но сни х ри мо ка то ли ка Ма ђа ра, Рим ска ку ри ја се очи глед но опре де ли ла 
за ове дру ге. Ду ша но во од у ста ја ње од са рад ње са па пом у Ави њо ну и од 
уни је и ње гов на вод но охол и од бо јан при јем пап ских ле га та иза звао је, 
пре ма пи са њу фран цу ског ви те за Фи ли па де Ме зи је ра, ве о ма за тег ну ту 
си ту а ци ју из ме ђу ца ра и ри мо ка то ли ка у са мом цар ству.38 Ве ро ват но је у 
све му то ме знат ну уло гу имао прет ход ни на пад Угар ске на Ср би ју, ко ји је 
по ка зао да Ка то лич ка цр ква ни је у ста њу, од но сно да не же ли Ду ша ну да 
га ран ту је бе збед ност од Угар ске, а ве ро ват но и ути цај пр вог срп ског па три-
јар ха Јо а ни ки ја II, нај ве ћег про тив ни ка уни је, ко ји је пре ми нуо у сеп тем бру 
1354. го ди не.39 Теж њу при бли жа ва ња Ри му и Мле ци ма, као и Ду ша но ве 
пла но ве о про те ри ва њу Осман ли ја са Бал ка на и осва ја њу Ца ри гра да, пр во 
је од ло жио рат са Угар ском 1354, а го ди ну да на ка сни је и пот пу но пре ки-
ну ла пре ра на смрт ца ра Ду ша на, 20. де цем бра 1355. го ди не, под до да на 
данашњег не раз ја шње ним окол но сти ма.

По сле Ду ша но ве смр ти, ка да су де цен тра ли зу ју ћи про це си и цен три-
фу гал не си ле већ уве ли ко во ди ле рас па ду цар ства, пут осман ској екс пан-
зи ји на Бал ка ну био је са свим отво рен. Мо жда су при род не по ша сти тог 
вре ме на, ку га и че сти зе мљо тре си, ви ше и очи глед ни је иза зи ва ли страх 
ста нов ни ка Ви зан ти је и Бал кан ског по лу о стр ва, али су по је ди ни вла да ри 

36 The i ner, II, No. XX, pag. 12.
37 Си ма Ћир ко вић и Ра де Ми хаљ чић, у тек сту „Осва ја ња и одо ле ва ња: Ду ша но ва по-

ли ти ка 1346–1355”, ИСН, I, стр. 554, нап. 37, ми сле на пи са ње Ми о дра га Ал. Пур ко-
ви ћа у де ли ма Ави њон ске па пе и срп ске зе мље (1934) и Срп ски па три јар си сред ње
га ве ка (1976).

38 Де Ме зи јер сва ка ко пре те ру је у сво јим опи си ма ових до га ђа ја и као рев но сни ри-
мо ка то лик крај ње нео бјек тив но и при стра сно пи ше о ца ру Ду ша ну; В. Méziè res, 
ca put III, pag. 61–71. и Ме зи јер, стр. 279–288.

39 Уп. Ји ре чек, I, стр. 301–305; Ћо ро вић, стр. 208–211; Пур ко вић, 1997, стр. 76–79. и Р. 
Ми хаљ чић, ИСН, I, стр. 553–556. 
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и плем ство са свим до бро осе ћа ли и опа сност од Осман ли ја. Пр ви су се на 
уда ру на шли Бу га р ска и срп ске те ри то ри је под вла шћу Мр њав че ви ћа – кра-
ља Ву ка ши на и де спо та Угље ше – као и све то гор ски ма на сти ри.

Већ по чет ком ше зде се тих го ди на XIV ве ка Тур ци су овла да ли до ли ном 
ре ке Ма ри це. Њи хо ви упа ди ни су ви ше би ли са мо пљач ка шког ка рак те ра, 
већ су Осман ли је са да већ си сте мат ски за по се да ли гра до ве и те ри то ри је. 
Осво ји ли су Ди мо ти ку (1361), Је дре не (1362), Плов див (1363) и Ку му ци ну 
(1364). Угље ша је, као не по сред но угро жен, имао ве ли ког ин те ре са да се 
су прот ста ви осман ским осва ја њи ма на Бал ка ну. Ње гов ста ри ји брат краљ 
Ву ка шин био је је ди ни ко ји му је у то ме пру жио по др шку. Оста ли ве ли ка-
ши су се оглу ши ли на по зив. „Сем бра ће Мр њав че ви ћа”, пи ше про фе сор 
Ми хаљ чић у Кра ју срп ског цар ства, „у кри тич ном тре нут ку ни ко ни је имао 
ни сна ге, па ни хра бр о сти, да се су прот ста ви Осман ли ја ма.”40 Очи глед но 
је да је ве ћи успех у об је ди ња ва њу срп ских сна га, ма да без да ле ко се жних 
ефе ка та, имао 18 го ди на ка сни је кнез Ла зар Хре бе ља но вић.

За пред сто је ћу бит ку са Осман ли ја ма де спот Угље ша је до био и бла-
го слов са Све те Го ре, ко ја се на ла зи ла на те ри то ри ји Сер ске др жа ве под 
Угље ши ном упра вом. Из во ри ука зу ју на то да је рат про тив Осман ли ја био 
пре све га Угље шин по ду хват, али ни шта ни је ма ње ва жна чи ње ни ца да је 
Ву ка шин био је ди ни срп ски ве ли каш ко ји му је у то ме пру жио по др шку.41  
Ка да се по ста вља пи та ње ци ља овог рат ног по ду хва та, че сто је при хва та на 
иде ја Сто ја на Но ва ко ви ћа да је циљ Угље ши ног дела ња био за у ста вља ње 
осман ске екс пан зи је: „По што сам ду го ми слио о њој, ме ни из гле да да је 
све што је Угље ша ра дио би ло про же то јед ном је ди ном ми шљу, ве ли ким 
ра том про тив Ту ра ка, ми шљу да тур ску на ва лу и Му ра то во на пре до ва ње 
уста ви.”42 Ме ђу тим, проф. Ми хаљ чић до бро при ме ћу је да је још ста рац 
Иса и ја, са вре ме ник бра ће Мр њав че вић, по све до чио да де спот Угље ша и 
краљ Ву ка шин „po i do [a v ma ke donJ} na iz gna nJe torxkx” [„по ђо ше у Ма ке до-
ни ју да из гна ју Тур ке”].43 Иса и јин за пис по твр ђу ју и не што мла ђи тур ски 
из во ри (Идрис Би тли си и Мех мед Неш ри ја), па на осно ву њих Цин кај зен 
у сво јој Исто ри ји Осман ског цар ства у Евро пи за кљу чу је да је глав ни циљ 
Угљешиног делања би ла „ei nen He er zug ge gen die Osma nen zu un ter neh men 
und sie, wo möglich, aus dem byzan ti nischen Re ic he zu ver tre i ben” [„вој на ак ци ја 

40 Ми хаљ чић, Крај, стр. 183; Пур ко вић, 1997, стр. 87.
41 Ми хаљ чић, Крај, стр. 181.
42 Но ва ко вић, 1933, стр. 156.
43 Сто ја но вић, 1902/26, III, бр. 4944, стр. 43.
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про тив Осман ли ја, ка ко би се, ако је то мо гу ће, про те ра ли с те ри то ри је 
Ви зан тиј ског цар ства”].44

Пр ва и, по ка за ће се, од суд на бит ка Угље ше и Ву ка ши на про тив Осман-
ли ја од и гра ла се у пе так 26. сеп тем бра 1371. го ди не, на ре ци Ма ри ци, код 
Чер но ме на (оту да на зи ви Ма рич ка или Чер но мен ска бит ка), да на шњег 
гра да Ор ме нио, у грч кој обла сти Еврос, на по љу ко је Тур ци да нас на вод но 
зо ву Sirf sin di gi (По ги бељ Ср ба). Срп ске сна ге су нај ве ро ват ни је бро ја ле 
око 20.000 вој ни ка, док су осман лиј ске сна ге, под ко ман дом ру ме лиј ског 
бе глербе га Ла ла Ша хи на, би ле дво стру ко сла би је.

Је дан од нај бо љих опи са Ма рич ке бит ке, као и стање у срп ским др-
жа ва ма пред бит ку и по сле ње, дао је чу ве ни срп ски исто ри чар Сто јан 
Но ва ко вић у свом де лу Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, 1893. го ди не.45 Са-
му бит ку не мо гу ће је де таљ но ре кон стру и са ти. Тур ци су, без сум ње, због 
број не над моћи срп ских сна га би ли при мо ра ни да при бег ну не ком рат ном 
лу кав ству, што код њих ни је био ре дак слу чај и што им је кроз исто ри ју 
мно го пу та до но си ло по бе де. Из гле да да су Тур ци Ср бе на па ли ка сно но-
ћу, да су их за те кли не спрем не за бор бу и да су, иза звав ши ха ос и ра су ло у 
срп ским ре до ви ма, до ју тра већ од не ли по бе ду [„srqbqskqIF voF do kon qca vq 
nqFi poby/dq[e”],46 у ко јој су оба срп ска глав но ко ман ду ју ћа, де спот Угље-
ша и краљ Ву ка шин, из гу би ли жи вот: „tyh ou bo ne iz gna [a, no sa mi W nih 
ou bJe ni bqI [a, i ta mo ko sti ih pa do [a” [„Њих не ис те ра ше, већ са ми од њих 
из ги бо ше и ко сти им та мо оста до ше”].47 Сто јан Но ва ко вић је сво је вре ме-
но са свим до бро при ме тио све мањ ка во сти срп ских, тур ских и за пад них 
из во ра ко ји го во ре о Ма рич кој би ци. Он је нај ви ше ве ро вао из ве шта ји ма 
Јо ва на Ле ун кла ви ја из Хро ни ка ото ман ских сул та на и па три јар ха Пај си ја 
из Жи ти ја ца ра Уро ша. Ме ђу тим, Ле ун кла ви је и па три ја рх Пај си је по ми њу 
да је узрок срп ског по ра за би ло „vyse lJe mno go i ra dostq i vi no pi tJe i ]stJa i 
vqsa ko neo u prav lFnJe i neo ury/de nJe” [„мно го ве се ље и ра дост, ужи ва ње у ви ну 
и је лу и од су ство ди сци пли не и рас пу сност”].48 Но ва ко вић се сла же с тим 

44 Zin ke i sen, I, pag. 224.
45 Но ва ко вић, 1933, стр. 168–193. В. још и Сто јан Но ва ко вић, „Бој на Ма ри ци”, Рат

ник, I, Бе о град, 1893; Пе тар То мац, „Бит ка на Ма ри ци”, Вој но и сто риј ски гла сник, бр. 
I, Бе о град, 1956; Га вро Шкри ва нић, „Бит ка на Ма ри ци 26. сеп тем бра 1371. го ди не”, 
Вој но и сто риј ски гла сник, бр. III и Ге ор ги је Остро гор ски, Сер ска област по сле Ду ша
но ве смр ти, Бе о град, Пос. изд. Ви зан то ло шког ин сти ту та, св. 9, Бе о град, 1965.

46 vla di slavq gra ma tikq, стр. 287.
47 За пис стар ца Иса и је, Сто ја но вић, 1902/26, III, бр. 4944, стр. 43.
48 ar hJepJskopq paV sei, стр. 224.
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да су срп ске тру пе би ле уљуљ ка не и опу ште не за хва љу ју ћи сво јој број ча-
ној над моћ и, а мо жда и обе ћа њи ма тур ског иза слан ства о то ме да при ста ју 
на мир и да ће пла ћа ти да нак, али и сма тра да би „при ча о пи јан ству и о 
рас пу ште но сти вој ни ка, ко ја је на шла ме ста у тур ских пи са ца, мо гла би ти 
из о ста вље на из озбиљ ни јих исто риј ских де ла, по што о њој и не го во ре сви 
из во ри бли жи до га ђа ју”.49 Но ва ко вић, та ко ђе, сум ња у при чу из тур ских из-
во ра, ко ја го во ри да је срп ска вој ска по бе ђе на из не над ним ноћ ним на па дом 
тур ске из вид ни це (прет ход ни це) од око 800 вој ни ка, под ко ман дом Ла ла 
Ша хи но вог вој ско во ђе ха џи Ил бе ка. Он сма тра да су за из не над ни ноћ ни 
пре пад на Ср бе Тур ци упо тре би ли све сво је сна ге, ка ко би из не на ђе ње има-
ло пот пун ефе кат. Сто јан Но ва ко вић нас под се ћа и да се у Жи ти ју де спо та 
Сте фа на, Кон стан ти на Фи лоз о фа, као по бед ник над Ср би ма у Ма рич кој 
би ци по ми ње пот пу но дру га лич ност – avre nezq, тј. Евре нос-па ша.50

По сле Ма рич ке бит ке део те ри то ри је кра ља Ву ка ши на на сле дио је, са 
ва зал ним оба ве за ма пре ма осман ли ја ма, краљ Мар ко Мр њав че вић, Ву ка-
ши нов син, у на род ној по е зи ји по зна ти ји као Кра ље вић Мар ко. Мар ко ва 
бра ћа Ан дри јаш и Дми тар на пу сти ли су оче ви ну и сту пи ли у угар ску слу-
жбу, док је Ива ниш оти шао у Зе ту и сту пио у слу жбу Бал ше II. Оста так Ву-
ка ши но вих те ри то ри ја раз гра би ли су Ђу рађ Бал шић, жу пан Ни ко ла Ал то-
ма но вић, а ка сни је и кнез Ла зар Хре бе ља но вић. На след ни ци де спо та Де ја на 
и же не му Те о до ре, се стре ца ра Ду ша на, бра ћа де спо ти Јо ван и Кон стан тин 
Дра гаш (Де ја но ви ћи), скло пи ли су мир с Осман ли ја ма и по ста ли њи хо ви 
ва за ли. Део те ри то ри ја де спо та Угље ше не ко вре ме по сле Ма рич ке бит ке од 
Ту ра ка је бра нио вој во да Бог дан. „По сле смр ти пр вих ва сал них го спо да ра, 
Тур ци су упра ву њи хо вих зе ма ља про сто по ве ри ли сво јим љу ди ма, иду ћи 
та ко ко рак по ко рак у сво јим уред ба ма и у сво јим осво је њи ма. Тим су, из-
ве сно, сва срп ска др жав на осво је ња од вре ме на Ми лу ти но ва и Ду ша но ва 
пре шла у тур ску не по сред ну упра ву, и гра ни це су се срп ске све ле на ко ре-
ни те срп ске зе мље, са ко ји ма се и да ље ва ља ло бо ри ти”, пи ше о по сле ди ца ма 
Ма рич ке бит ке Сто јан Но ва ко вић. Кнез Ла зар је сле де ћа препрека на пу ту 
осман ских осва ја ња на Бал ка ну, ко ји је по сле Ма рич ке бит ке тек био у фа-
зи кон со ли до ва ња свог де ла не ма њић ког на сле ђа. Ка ко до да је Но ва ко вић 
„по сле бо ја на Ма ри ци ва ља ло се на да ти бо ју на Ко со ву”.51

49 Но ва ко вић, 1933, стр. 181.
50 Исто, стр. 182; Ја гић, 1875, стр. 290.
51 Но ва ко вић, 1933, стр. 192–193.
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2. КНЕЗ ЛА ЗАР И ОСМАН ЛИ ЈЕ

Тач но де сет го ди на пре Ко сов ске бит ке, 1379. го ди не, „ra si pa knezq la zarq 
ra di;a bran ko vi:a ou bra ni;evou” [„ра си па кнез Ла зар Ра ди ча Бран ко ви ћа у 
Бра ни че ву”],52 чи ме се об ра чу нао са сво јим по след њим ве ли ким про тив-
ни ком. Та ко је кра јем се дам де се тих и по чет ком осам де се тих го ди на XIV 
ве ка vq hri sta bo ga bla govyrqn qIi i sa mo drq/av qnIi go spo dinq srq blEmq i po do u na vi} 
i po mo ri} ste fanq ve li ki knezq la zarq, за о кру жио сво ју те ри то ри ју на про сто ру 
тзв. Мо рав ске Ср би је. По ли тич ким бра ко ви ма и са ве зи ма ства рао је до бре 
од но се са су се ди ма, а ти ме и по год но тло за да љи раз вој по ли ти ке усме ре не 
на да ље оку пља ње пар чи ћа „на ко ма де раз дро бље ног цар ства”. Ме ђу тим, у 
то вре ме по чи њу и про до ри Осман ли ја на Ла за ре ву те ри то ри ју. Те ри то ри је 
на ју го и сто ку Осман ли је су већ држа ле у ва зал но м односу.

Ла за ре ва вој нич ки до бро ор га ни зо ва на др жа ва успе ва ла је да су зби је те 
пр ве осман ске про до ре. Го ди не 1381, Ла за ре ви вла сте ли ни Цреп Ву ко сла-
вић и Ви то мир53 ла ко су по ра зи ли тур ске пљач ка шке од ре де на Ду брав ни-
ци код Па ра ћи на. „siF lyto bqIstq crypovq boi na dMbrav ni ce. ou bi (raz bi) crypq 
i vi to mirq to ur ke na do u brav ni ce” („Те го ди не би Цре пов бој на Ду брав ни ци. 
Раз би ше Цреп и Ви то мир Тур ке на Ду брав ни ци”), бе ле же ле то пи си.54 Био 
је то пр ви ве ћи су коб из ме ђу Ср ба и Осман ли ја, по сле Ма рич ке бит ке, 
али и пр ви на пад на др жа ву кне за Ла за ра. Пет го ди на ка сни је знат но ве-
ће осман ске сна ге, под ко ман дом сул та на Му ра та за у зе ле су са о бра ћај но 
чво ри ште Ниш. Код Плоч ни ка, не да ле ко од Про ку пља, су прот ста ви ла јој 
се срп ска вој ска ко ју је пред во дио сам кнез Ла зар. Срп ски ле то пи си о том 
до га ђа ју бе ле же: „An no 6894 (1386) exit Mu rat ad Plotchnik et oc cu pat Nis sam 
ur bem” („Ле та 1386. иза ђе Му рат на Плоч ник и за у зе град Ниш”); „is ho di carq 
mo u ratq na kne za la za ra (na plo;nikq) i pr Je mletq (pri mi) mo u ratq gradq ni[q. siF 
lyto po be/e carq amo u ratq W (is predq) kne za la za ra W plo;ni ka is to pli ce” („Иза-
ђе цар Му рат на кне за Ла за ра, на Плоч ник, и за у зе град Ниш. Те го ди не 

52 Сто ја но вић, 1927, стр. 214.
53 О Цре пу и Ви то ми ру в. Шу и ца, 2000, стр. 90–91, 117–119.
54 Сто ја но вић, 1927, стр. 214.
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по бе же цар Аму рат пред кне зом Ла за ром, од Плоч ни ка и из То пли це”).55 
Пре ма ту ма че њу др Ра де та Ми хаљ чи ћа до пра вог окр ша ја код Плоч ни ка 
ни је за пра во ни до шло, а сул тан Му рат је Ниш за у зео у по врат ку.56 Пре ма 
дру гим ту ма чи ма, вој ска кнеза Ла за ра на не ла је по раз Му ра то вим тру па-
ма и од би ла их, али Ср би ни су ус пе ли да по вра те Ниш. Тур ски из во ри су 
крај ње при стра сни и не и сти ни ти ка да по ми њу бит ку на Плоч ни ку. Пре-
ма Мех ме ду Неш ри ји Ла зар се то ли ко упла шио по сле осман ског осво је ња 
Ни ша, да је при стао на ва за ла ство Му ра ту. Ка сни је га је бо сан ски краљ 
Тврт ко од вра тио од ва зал ства, и Ла зар је по га зио реч за да ту Тур ци ма, 
што је био узрок Ко сов ској би ци.57 Ова тврд ња сла же се са по да ци ма из на-
вод не пре пи ске сул та на Му ра та І са Ка ра ман лиоглу ом Алибе гом и кне зом 
Ха ми дом. У јед ном од тих пи са ма Му рат пи ше Ка ра ман лиоглу у Алибе гу 
да је „за у зео Нишъ подъ свою власть”, а да му се кнез Ла зар по сле те по-
бе де пот чи нио („Лаз-оглу за про си одъ насъ ми лостъ и по ну ди се да по гне 
гла ву под ярамъ на шегъ го спо дар ства”). Ка ра ман лиоглу Алибег на вод но 
од го ва ра Му ра ту да је „до знао да є осво енъ Нишъ и да се по ко рио синъ 
Ла за ревъ”. Да је при мио ве сти о за у зе ћу Ни ша и бор би са „без божнымъ 
Ла за ромъ”, на вод но пи ше сул та ну и кнез Ха мид.58 Ме ђу тим, ова пи сма 
са чу ва на су са мо у пре пи су у Фе ру динбе го вом збор ни ку из XVІ ве ка,59 а 
код нас об ја вље на у пре во ду на срп ски 1859. го ди не. Го ди не ка да су пи сма 
пи са на, хиџ рет ска 778. и 779. го ди на, тј. 1376. и 1377. го ди на по гре го ри јан-
ском ка лен да ру, уоп ште не од го ва ра ју го ди ни бит ке на Плоч ни ку и го ди ни 
за у зе ћа Ни ша. Го ди на бит ке на Плоч ни ку и осман ског за у зи ма ња Ни ша 
по Хиџ ри је 787–788. Та ко ђе, сум њи во је да Ка ра ман лиоглу Алибег пи ше 
о по ко ра ва њу Ла за ре вог си на, иа ко га је сул тан у свом пи сму оба ве стио да 
му се по ко рио кнез Ла зар.

Пре ма пи са њу проф. др Ра де та Ми хаљ чи ћа у Исто ри ји срп ског на ро да 
Срп ске књи жев не за дру ге, исти на је, за пра во, да „Тур ци ни су има ли успе-
ха у бор ба ма про тив кне за Ла за ра у вре ме ну из ме ђу Ма рич ке и Ко сов ске 
бит ке”.60 Го ди ну да на пре Ко сов ске бит ке, бо сан ски од ре ди под ко ман дом 
го спо да ра Ху ма Влат ка Ву ко ви ћа Ко са че и вој во де Ра ди ча Сан ко ви ћа код 

55 Сто ја но вић, 1927, стр. 287, 215.
56 Ми хаљ чић, Ла зар, стр. 113.
57 Neşri Ta ri hi, pag. 23, 33.
58 Фе ру динъ-бе г, стр. 119–124.
59 Fe ri dun Ah med Bey (Ferīdūn Ahmed Beğ, † 1583).
60 Р. Ми хаљ чић, ИСН, II, стр. 42.
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Би ле ће су до но гу по ту кли Осман ли је под ко ман дом Ла ла Ша хи на, осман-
ског по бед ни ка из Ма рич ке бит ке. „Ср би су још пред ста вља ли глав ну вој-
нич ку си лу Бал ка на. Њу је тре ба ло сло ми ти, да би се мо гло с успе хом ра-
ди ти на да љем под вла шћи ва њу Бал ка на. Тур ске при пре ме за на пад вр ше не 
су ду го и већ у фе бру а ру 1389. зна ло се за њих и у Мле ци ма, а и у са мој 
Ср би ји”,61 пи ше др Вла ди мир Ћо ро вић. С дру ге стра не, Мар ко Шу и ца ми-
сли да „не из ве сни су срет Ла за ра и Му ра та код Плоч ни ка не би тре ба ло 
пре у ве ли ча ти, јер се у ства ри не зна шта је на ве ло осман ског сул та на да 
од сту пи с по тен ци јал ног бо ји шта и пре ки не на пре до ва ње ка за па ду”, а да 
„по сле ди це Му ра то вог по хо да, без об зи ра на ствар на, не до ку че на зби ва ња 
код Плоч ни ка, са свим си гур но су до при не ле да љој осман лиј ској екс пан зи ји 
ка срп ским обла сти ма”.62 И за и ста, прет ход ни упа ди Осман ли ја и при пре ме 
за од луч ни об ра чун са Ла за ре вом др жа вом, без об зи ра на одо ле ва ње Ср-
ба у прет ход них де вет го ди на, оста ви ли су опор укус иш че ки ва ња те шке 
суд би не срп ског на ро да, о че му све до чи је дан са вре ме ни за пис ко ји ка же: 
„w ko li ka tMga be [e po ze mli za kne za la za ra do ba.”63

3. КО СОВ СКА БИТ КА 28. ЈУ НА 1389.

Од суд на бит ка кнeза Ла за ра са Осман ли ја ма од и гра ла се на Ко со ву по љу, 
на Ви дов дан 1389. го ди не, и нај ве ро ват ни је се за вр ши ла без по бед ни ка у 
стро го вој ном сми слу те ре чи. Ко а ли ци ју ко ју је Ла зар оку пио чи ни ли су 
при пад ни ци Ла за ре вог по ро дич ног са ве за – зет Вук Бран ко вић и се стри ћи 
бра ћа Му си ћи (си но ви Ла за ре ве се стре Дра га не),64 као и тру пе бо сан ског 
ба на и срп ског кра ља Тврт ка, под ко ман дом јед ног од ње го вих нај бо љих 
вој ско во ђа Влат ка Ву ко ви ћа Ко са че. Ла за рев зет Ђу рађ II Страц и ми ро вић 
Бал шић ни је уче ство вао у би ци јер је по што вао мир пот пи сан са Осман-
ли ја ма три го ди не ра ни је.

По чет не успе хе ле вог срп ског кри ла под ко ман дом Влат ка Ву ко ви-
ћа, одо ле ва ње Тур ци ма де сног кри ла Ву ка Бран ко ви ћа, као и ме теж ме ђу 
Осман ли ја ма, на стао по сле успе ха атен та та Ми ло ша Оби ли ћа на сул та на 

61 Ћо ро вић, 2004, стр. 251.
62 Шу и ца, 2006, стр. 102–103.
63 Сто ја но вић, 1902/26, I, бр. 171, стр. 55; О фе но ме ну „стра ха од Ту ра ка” в. Шу и ца, 

2006, стр. 93–121.
64 О Му си ћи ма в. Шу и ца, 2000, стр. 97–98, 101–102, 114–116.
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Му ра та, и на пре дак Ла за ре вог цен тра, Ср би ни су ис ко ри сти ли. Сна ла-
жљи во шћу но вог вр хов ног ко ман дан та Ту ра ка, но вог сул та на Ба ја зи та I, 
оба срп ска кри ла би ла су од ба че на, а кнез Ла зар на цен тру по ра жен, за ро-
бљен и по гу бљен. Ср би су из ву кли нај ве ћи део сво јих сна га са Ву ко вог и 
Влат ко вог кри ла, а Тур ци их ни су енер гич ни је го ни ли ра ди уни ште ња.65 
Срп ски и за пад ни из во ри го во ре и о срп ској по бе ди, али и о по ра зу,66 а 
тур ски ис кљу чи во о тур ској по бе ди.67 Нај ста ри ја са чу ва на вест о Ко сов-
ској би ци, за пис ру ског мо на ха Иг ња ти ја, ко ји се та да на ла зио на осман-
ској те ри то ри ји, на чи њен са мо два на ест да на по сле бит ке, не го во ри ни 
реч о срп ском по ра зу, али го во ри о не ми ру ко ји је вла дао услед ве сти да 
је сул тан Му рат уби јен у би ци.68 Краљ Тврт ко, у сво јим пи сми ма тро гир-
ској оп шти ни и Фи рен ци, од 1. ав гу ста и 27. ок то бра 1389. го ди не, пи ше о 
сво јој „пре слав ној по бе ди” („glo ri o sis si mam vic to ri am”) над „охолим сином 
и слу гом Сотоне, непријатељемимена Христовог ицелог људскогрода, 
посебно народахришћанског иправославне вере, наиме перфидним Аму
ратом” [„Nam il lum su per bum sat ha nae fi li um et mi ni strum, Chri sti no mi nis, 
et to ti us hu ma ni ge ne ris, po pu li ma xi me Chri sti a ni, et or to do xae fi dei ini mi cum, 
per fi dum si li cet Amu rat hem”], притом нијед ном ре чи не спо ми њу ћи кне за 
Ла за ра.69 И пре ово га пи сма Фи рен тин ци су че сти та ли Тврт ку на по бе ди, о 
ко јој су би ли оба ве ште ни гла со ви ма и пи сми ма дру гих; а ако не о срп ској 
по бе ди над Осман ли ја ма, оно бар о сла бље њу Осман ског цар ства по сле 
Ко сов ске бит ке го во ре и два пи сма ви зан тиј ског ре то ра Ди ми три ја Ко до на 
прог на но ме ца ру Ма ној лу II.70 Ме ђу тим, има до ста ра зум но-кри тич ког у 
ли те ра ту ри ко ја се ба ви ла про у ча ва њем и ту ма че њем тих из ве шта ја. Што 
се Тврт ко вих пи са ма ти че, проф. Си ма Ћир ко вић је сма трао да „нам она 
ви ше и из ра зи ти је не го о са мом Ко сов ском бо ју све до че о схва та њу о об но-
вље ном срп ском кра љев ству, чи ја је кру на пре шла на бо сан ског вла да о ца”, 

65 Pe tar To mac, Ko sov ska bit ka, VE, IV, str. 659–661.
66 В. Кампуш, стр. 1–17. и Em mert, pag. 19–40; в. и Ђ. Три фу но вић, Срп ски сред њо ве

ков ни спи си о кне зу Ла за ру и Ко сов ском бо ју, Кру ше вац, 1968.
67 В. Оле сниц ки, стр. 59–92; в. и „Фер манъ кои є сул танъ Баязитяъ Ил диръмъ спро-

во де ћи мр тво тѣло на Ко со ву по ги нув шегъ сул та на Му ра та Бру сан ско ме кадіи и 
Су лейма нъ-бе гу пр во ме ве ћи ла р чу пи сао го ди не тур ске 791. а одъ ро ћеня Хри сто-
ва 1389”, Гла сникъ Дру штва срб ске сло ве сно сти, бр. X, Бе о град, 1858, стр. 350–351.

68 Ми хаљ чић, Ла зар, стр. 116.
69 Fejér, 1829/44, X-1, No. CCCXVII–CCCXVI II, pag. 566–569.
70 Ћир ко вић, 1971, стр. 215–216.
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ма да без не ког ва ља ног раз ло га, ка ко ми сли Ћир ко вић.71 Пот пу но су прот но 
ми шље ње из нео је проф. др Мил ко Бр ко вић, убе ђен да по ме ну та Тврт ко ва 
пи сма „ни су хва ли са ње, не го од раз побједе” у Ко сов ској би ци, ко ја „исти ни 
за во љу, ни је мно го на шко ди ла Турцима”.72 Проф. Ми хаљ чић је био убе ђен 
да су ка сни ји из во ри о Ко сов ској би ци, с кра ја XIV и по чет ка XV ве ка, исти-
ни ти ји, иа ко ни су баш у скла ду са по ме ну тим пр вим из ве шта ји ма. Срп ски 
из во ри из тог до ба, ко ји и го во ре о „по бе ди хри шћа на”, на по ет ски на чин 
го во ре о мо рал ној по бе ди са хри шћан ског етич ког ста но ви шта, пре не го 
о пра вој вој нич кој по бе ди. Тек не што ка сни ји из во ри, по пут Кон стан ти-
но вог Жи ти ја де спо та Сте фа на, при лич но ре ал но го во ре о са мој би ци, 
али до но се и по да так о тур ској по бе ди. „Као нео д лу чан су коб, са ве ли ким 
обо стра ним гу би ци ма, при ка зу ју Ко сов ску бит ку и ду бро вач ки ана ли и 
је дан ита ли јан ски ле то пис”, пи ше проф. Ми хаљ чић.73  Ду бро вач ки ана ли 
та ко бе ле же да „la vit to ria non se ha da to, nè a Tur chi, nè a Bo sne si, perchè fu 
gran oci si o ne” [„по бје да ни је оста ла ни Тур ци ма ни Босанцима (ми сли се на 
Ср бе, прим. аут.), јер је би ла ве ли ка погибија”].74 За то проф. Ми хаљ чић и 
сма тра да су по ги би ја Му ра та и по вла че ње Ба ја зи та са Ко со ва и из Ср би је 
пр во бит но по гре шно про ту ма че ни као тур ски по раз, од но сно срп ска по бе-
да. Он за кљу чу је: „Пре ма то ме, на осно ву та да шњих, па и не што ка сни јих 
из во ра Тур ци ни су до би ли бит ку на Ко со ву. Ме ђу тим, ни је би ло по тре бе 
да на ста вља ју рат. По сле ди це обо стра них гу би та ка би ле су по раз не са мо 
за јед ну, знат но сла би ју стра ну. Иа ко је би ла при вред но сна жна и вој нич-
ки до бро ор га ни зо ва на др жа ва, Ср би ја и по оби му и по бро ју ста нов ни ка 
ни је мо гла да се по ре ди са Осман ском др жа вом. За то не из не на ђу је што су 
Ла за ре ви на след ни ци при зна ли но вог сул та на за свог вр хов ног го спо да ра. 
То је би ла не по сред на по сле ди ца Ко сов ске бит ке.”75

71 Ћир ко вић, 1964, стр. 157–160.
72 Brković, str. 6.
73 Ми хаљ чић, Ла зар, стр. 119.
74 An na les Ra gu si ni, pag. 48–49; Kampuš, str. 6.
75 Ми хаљ чић, Ла зар, стр. 119–120. Пре глед нај зна чај ни јих из во ра и ли те ра ту ре ве за-

них за Ко сов ску бит ку дао је проф др Си ма Ћир ко вић у на по ме ни бр. 8, стр. 470, 
у тре ћем из да њу де ла Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка: исто риј ске сту ди је о пр вим 
бор ба ма с на је здом тур ском пре и по сле бо ја на Ко со ву Сто ја на Но ва ко ви ћа (СКЗ, 
Бе о град, 1960). За ту те му зна чај на су и де ла проф. др Јел ке Ре ђеп При ча о бо ју ко
сов ксом (1976), Раз ви так ко сов ске ле ген де (1992) и Ко сов ска ле ген да (1995), као и 
де ла проф. др Ра де та Ми хаљ чи ћа Ла зар Хре бе ља но вић: исто ри ја, култ, пре да ње и 
Ју на ци ко сов ске ле ген де (1989). Од но ви је ли те ра ту ре ве о ма је зна ча јан рад проф. 
др Ра ди во ја Ра ди ћа „За не ма ре ни по да ци грч ких из во ра о би ци на Ко со ву 15. ју на 
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Нај ре ал ни ја кон ста та ци ја ис хо да Ко сов ске бит ке би ла би ан ти но мич-
на тврд ња да се бит ка за вр ши ла без по бед ни ка и без по ра же ног. Ме ђу тим, 
по ли тич ке по сле ди це бит ке би ле су да ле ко не по вољ ни је по Ср бе, а по вољ-
ни је по Тур ке. „Ни је дан до га ђај на ше исто ри је, ни пре ни по сле то га, ни је 
оста вио та ко ду бок и тра јан ути сак као ова ко сов ска ка та стро фа”, за пи сао 
је у Исто ри ји Ср ба Вла ди мир Ћо ро вић, „на род је у свој ду би ни осе тио 
ње гов суд бо но сни зна чај. Згра да ста ре ца ре ви не скр ха ла се не по пра вљи-
во, и то не са мо што је про тив ник био фи зич ки ја чи не го што смо ми би ли 
мо рал но сла би ји.”76 

Обе др жа ве из гу би ле су у би ци сво је вла да ре и вр хов не ко ман дан те 
сво јих вој ски, што је је дин ствен слу чај у исто ри ји Бал ка на.77 Још у то ку 
бит ке тур ска вој ска и др жа ва до би ле су но вог сул та на Ба ја зи та I Јил ди ри-
ма, ста ри јег си на Му ра то вог. Срп ска вој ска и др жа ва, са дру ге стра не, би ле 
су го то во обез гла вље не. Ла за ре ва вој ска оста ла је без ко ман дан та и то ли-
ко је би ла де сет ко ва на да ни је мо гла да пру жи озбиљ ни ји от пор у слу ча ју 
да љих тур ских вој них на ср та ја. На че лу срп ске др жа ве оста ли су удо ви ца 
кне за му че ни ка, кне ги ња Ми ли ца, и та да још увек ма ло лет ни кне же вић 
Сте фан. Сре ћа по Ср бе са сто ја ла се у то ме што је но ви сул тан још увек био 
не си гу ран на вла сти, иа ко је још у то ку бит ке, од мах по оче вој по ги би ји, 
ли кви ди рао мла ђег бра та Ја ку ба, свог нај о збиљ ни јег кон ку рен та. Ба ја зит 
је мо рао да по жу ри у Дре но пољ, а по том мо жда и у Брусу, не би ли сво ју 
власт што пре учвр стио и у европ ској и у азиј ској пре сто ни ци Осман ског 
цар ства. „lqvq /e onq i/e i gromq na re;en qIi po svo imq ihq FzqIky tqzo i me nitq, ]
ko siy[qno vqzvra [taFtq se kq vqsto komq F/e systi na prystoly otq;imq i carqstviF 
otq vqso u dou ou tvrq di ti” („А лав онај, ко ји је на свом је зи ку на зван и Му ње ви
ти, бр зо се вра ћа на ис ток, да сед не на пре сто оче во и да утвр ди цар ство 
ода сву да”), ка зу је нам о тим до га ђа ји ма Кон стан тин Фи лоз оф у Жи ти ју 
де спо та Сте фа на.78 Та ко је нај не по сред ни ја опа сност од да ље тур ске вој не 

1389. го ди не” (обј. Гру па ау то ра, Спо ме ни ца о ше стој сто го ди шњи ци Ко сов ског бо
ја 1389–1989, Бе о град, 1989, стр. 237–248. и Р. Ра дић, Ви зан ти ја и Ср би, Бе о град, 
2010, стр. 135–151), као и рас пра ве prof dr Simе Ćirkovićа, „O sa sta vu i sna zi La za re-
vog ta bo ra na Ko so vu“, Voj no i sto rij ski gla snik, br. 2, Be o grad, 1989, str. 151–168. и проф. 
др Ва лен ти не Д. Пи ту лић, „Ко сов ска бит ка из ме ђу исто риј ских из во ра и еп ске ле-
ген де”, Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни, бр. 
XLII (2), Ко сов ска Ми тро ви ца, 2012, стр. 99–112.

76 Ћо ро вић, 2004, стр. 253–254.
77 Исто, стр. 253.
78 Ја гић, 1875, стр. 262.



32

Н и к о л а  Ги љ е н

ин тер вен ци је, ба рем за не ко вре ме, би ла ода гна на. Ме ђу тим, да љи са мо-
стал ни от пор Ср би је ипак је био оне мо гу ћен, а тур ска пре власт и на овом 
де лу Бал ка на би ла је у том тре нут ку не спор на.79

Ср би ја се у то вре ме на шла под дво стру ким при ти ском. Са ју га јој је 
пре ти ла ла тент на опа сност од Ту ра ка ко ји су, уко ли ко би се Ба ја зит учвр-
стио на вла сти, мо гли по но во кре ну ти на Ср би ју. Не ки де ло ви тур ских 
тру па још увек су лу та ли и пљач ка ли по Ко со ву и не ким де ло ви ма Ла за ре ве 
те ри то ри је. Ни шта ма ња опа сност у том тре нут ку пре ти ла је од Ма ђа ра, 
са се ве ра. Кнез Ла зар је се дам де се тих и по чет ком осам де се тих го ди на XIV 
ве ка био њи хов ва зал. Јед но вре ме се осло бо дио тог ва зал ства, али га је 
угар ски краљ Си ги смунд (Жиг мунд) по но во по чео при ти ска ти уо чи са-
ме Ко сов ске бит ке. Та тр ве ња су та да от кло ње на по сред ством Ла за ре вог 
зе та, Те о до ри ног му жа Ни ко ле II Гор јан ског, ма чван ског и хр ват ског ба-
на и угар ског па ла ти на. По сле Ко сов ске бит ке Си ги смунд је же лео да на 
бр зи ну ис ко ри сти ста ње у Ср би ји и про ши ри угар ске те ри то ри је на југ, 
при кљу чив ши им Ср би ју као сво ју ва зал ну те ри то ри ју. У Ср би ји су се та-
да фор ми ра ле две по ли тич ке стру је. Пр ва је би ла за са вез, од но сно по нов-
но ва зал ство Угри ма, од ко јих се као хри шћа на, прем да ка то ли ка (ко ји су 
пра во слав не др жа ли за ши зма ти ке), оче ки ва ло да по мог ну Ср бе у от по ру 
пре ма Тур ци ма. Тој стру ји је при па дао и Вук Бран ко вић. Дру га, из гле да 
број ни ја стру ја, за ла га ла се за при мир је са Ба ја зи том, све сна огром не мо ћи 
Ту ра ка и ло ших ис ку ста ва са Ма ђа ри ма. И Угри и Тур ци же ле ли су да од 
Ср би је на чи не бе дем јед них пре ма дру ги ма. Ср би ја за то ни ка ко ни је мо гла 
за ду го да оста не па сив на.80  

По ли тич ки брак по ка зао се у да том исто риј ском тре нут ку као ul ti ma 
ra tio (крај ње сред ство) за оп ста нак срп ског на ро да и др жа ве.

79 Pe tar To mac, „Ko sov ska bit ka”, VE, IV, str. 661.
80 Ћо ро вић, 1933, стр. 203–204.



За по моћ у ства ра њу ове књи ге 
ау тор за хва љу је сле де ћим ин сти ту ци ја ма:

Ар хив СА НУ, Бе о град
Др жав ни ар хив, Ду бров ник

Вој ни му зеј, Бе о град
Исто риј ски му зеј, Бе о град

Је вреј ски исто риј ски му зеј, Бе о град
Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град

Па три јар шиј ски двор, Бе о град
Са бор ни храм Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла, Бе о град

Са бор ни храм Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја, Но ви Сад
Се стрин ство ма на сти ра Ма на си ја
Се стрин ство ма на сти ра Ра ва ни ца.

Ау тор за хва љу је и:
Је ле ни Ман дић,
Ми ли Ју ри шић, 

Оли ве ри Ша ра но вић и
Светлани Томин.

По себ но хва ла 
гђи ци Ива ни Ко стић,

 за то што је ве ро ва ла у ме не и ову књи гу
и он да ка да ни ко ни је.
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