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ка да – го спо ђа, љу ба, су пру га

Епске народне песме новијих  
времена – песме о ослобођењу 
Србије и песме о ослобођењу 
Црне Горе

На род на епска пе сма 
Бој на Ми ша ру

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Под се ти те се зна ња из исто ри је о Пр вом срп ском устан ку и Бит ки на Ми ша
ру. Пе сму Бој на Ми ша ру чи тај те ис тра жи вач ки и уо чи те ка ко исто риј ска 

зби ва ња и исто риј ске лич но сти до би ја ју умет нич ку функ ци ју и естет ска зна че
ња. Про у чи те од нос исто риј ског и ле ген дар ног у пе сми Бој на Ми ша ру. 

По ле ће ла два вра на га вра на
са Ми ша ра по ља ши ро ко га,
а од Шап ца, гра да би је ло га,
кр ва ви јех кљу на до очи ју
и кр ва вих но гу до ко ље на.
Пре ле ће ла сву бо га ту Ма чву,
ва ло ви ту Дри ну пре бро ди ше,
и че сти ту Бо сну пре је зди ше,
те па до ше на Кра ји ну љу ту,
баш у Ва куп, про кле ту па лан ку,
а на ку лу Ку линка пе та на;
ка ко па ’ше, оба за грак та ше.
Ту из ла зи ка да Ку ли но ва,
из ла зи ла, те је го во ри ла:
„Ја, два вра на, два по бо гу бра та,
је сте л’ ско ро од до ње кра ји не,
од Ми ша ра, по ља ши ро ко га,
а од Шап ца гра да би је ло га?
Је сте л’ ви д’ли мло гу тур ску вој ску
око Шап ца, гра да би је ло га,
и у вој сци тур ске по гла ви це?
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Ја ков – Ја ков Не на до вић, је
дан од нај у глед ни јих вој во да 
Пр вог срп ског устан ка

Лу ка – Лу ка Ла за ре вић, за по
вед ник ко њи це, ис та као се 
ју на штвом у овој бор би на 
Ми ша ру

Чу пић – Сто јан Чу пић, ис та
као се хра бро шћу на ро чи то у 
бо ју на Ми ша ру 

Ми лош – Ми лош Сто ји ће вић, 
вој во да по цер ски ко ји је по
сле Ми шар ске бит ке уни штио 
остат ке тур ске вој ске

гу ја – зми ја 

Је сте л’ ви д’ли мо га го спо да ра,
го спо да ра, Ку линка пе та на,
кој’ је гла ва над сто хи љад’ вој ске
и ко ји се ца ру за ре као
да ћ’ Ср би ју зе мљу уми ри ти
и од ра је по ку пит ха ра че;
да ће Цр ног Ђор ђа ува ти ти
и жи ва га ца ру опре ми ти;
и да ћ’ исјећ срп ске по гла ви це
кој’ су кав гу нај пре за мет ну ли?
Је ли Ђор ђа ца ру опра вио,
је л’ Ја ко ва на ко лац на био,
је ли Лу ку жи ва огу лио,
је л’ Цин ца ра на ва три ис пекô,
је л’ Чу пи ћа са бљом по сје као,
је л’ Ми ло ша с коњ ма рас тр гао,
је л’ Ср би ју зе мљу уми рио?
Иде ли ми Ку линка пе та не,
во ди л’ вој ску од Бо сне по но сне,
иде ли ми, хо ће л’ ско ро до ћи?
Не го ни ли ма чван ски јех кра ва,
не во ди ли срп ски јех ро би ња,
ко је би ме вјер но по слу жи ле?
Каж ’те ме не кад ће Ку лин до ћи,
кад ће до ћи, да се ње му на дам?”
Ал’ бе сје де дви је ти це вра не:
„Ој, го спо ђо, Ку ли но ва љу бо,
ра ди би смо до бре ка зат гла се,
не мо же мо, већ ка ко но је сте.
Ми смо ско ро од до ње кра ји не
а од Шап ца, гра да би је ло га,
са Ми ша ра, по ља ши ро ко га,
ви ђе ли смо мло гу тур ску вој ску
око Шап ца, гра да би је ло га,
и у вој сци тур ске по гла ви це,
и ви д’ли смо тво га го спо да ра,
го спо да ра Ку линка пе та на,
и ви д’ли смо Цр но га Ђор ђи ја
на Ми ша ру, по љу ши ро ко ме;
у Ђор ђи ја пет н’ест хи љад’ Ср ба,
а у тво га Ку линка пе та на,
у њег’ бје ше сто хи љад’ Ту ра ка.
Ту смо би ли, очи ма гле да ли

кад се дви је уда ри ше вој ске
на Ми ша ру, по љу ши ро ко ме,
јед но срп ска, а дру го је тур ска;
пред тур ском је Ку линка пе та не,
а пред срп ском Пе тро ви ћу Ђор ђе.
Срп ска вој ска тур ску над вла да ла;
по ги бе ти Ку линка пе та не,
по гу би га Пе тро ви ћу Ђор ђе,
с њим по ги бе три дест хи љад’ Ту рак’;
из ги бо ше тур ске по гла ви це,
по из бо ру бо љи од бо ље га,
од че сти те Бо сне ка ме ни те.
Ни ти иде Ку линка пе та не,
ни ти иде, ни ти ће ти до ћи,
нит’ се на дај, ни ти га по гле дај!
Ра ни си на, пак ша љи на вој ску –
Ср би ја се уми рит не мо же!”
Кад то за чу Ку ли но ва ка да,
она цик ну ка ко љу та гу ја,
па ка ду на ’ва ко го во ри ла:
„Јао, вра ни, да зла то га гла са!
Још ми каж ’те, два по бо гу бра та:
кад сте би ли, очи ма гле да ли,
зна де те ли још ког по име ну
по гла ва ра кој’ је по ги нуо
од че сти те Бо сне ка ме ни те?”
Го во ре јој дви је ти це вра не:
„Зна мо сва ког, го спо Ку ли но ва,
сва ког зна мо и ка зат хо ће мо
по гла ва ра сва ког по име ну
и ко их је, ка до, по гу био.
По ги бе ти Мех мед ка пе та не
од Звор ни ка, гра да би је ло га,
по гу би га Ми лош од По цер ја;
пак по ги бе па ша Си нанпа ша
из Го ра жда, са Хер це го ви не,
по гу би га Ла за ре вић Лу ко;
по ги бе ти му ла Са рај ли ја,
по гу би га Чу пић код Дре нов ца;
по ги бе ти Асан Бе ши ре вић
у Ки то гу, лу гу зе ле но ме,
по гу би га по пе Сми ља ни ћу;
по ги бе ти дер вент ски ка пе тан,
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Цин цар Јан ко По по вић – ис
так ну ти ју нак у Пр вом срп ском 
устан ку 

сје то ва ти – са ве то ва ти

по гу би га Ва ље вац Ја ко ве,
на До бра ви од с’је че му гла ву.
Не што Ту рак’ на Са ву уда ри,
на до бри јем коњ ма пре пло ви ше,
уте ко ше у зе мљу Ње мач ку;
ка ми мај ци да уте ћи мо гу!
За чуо их ви тез Цин цар Јан ко,
и за чуо Ла за ре Му та пе,
при па са ше сви је тло оруж је,
при је ђо ше у зе мљу Ње мач ку,
пак по тра гу по ће ра ше Тур ке;
сти го ше их на пр вом ко на ку,
баш на ушћу код во де Бо су та.
Истом Тур ци на ко нак одјâли
у Бо су ту пред би је лом крч мом,
али Цин цар из кра ја по ви ка:
„Ста ни, Ту ре, ни је си уте кло!”
С дру ге стра не Му тап по ви као.
Кад то за чу Острочка пе та не,
лу до д’је те, од мах се пре па де,
аџиМо сто на мах об у мри је;
ту до ле ће Цин цар са Му та пом,
Му тап Мо сту од си је че гла ву,
Цин цар Јан ко Острочка пе та ну;
уте че им од Гра дач ца Де до;
а ни он им не би уте као,
ал’ у Де да мло го при ја те ља,
па га са кри ње мач ка го спо да.
Кад згу би ше Острочка пе та на,
ту Ср би ни ка ко мр ки ву ци
од њих пу сто од у зе ше бла го,
и до бре им ко ње по ва та ше,
а њих јад не у Са ву ба ци ше
и ова ко Са ви го во ри ше:
„Са во во до, ва ло ви та, лад на,
жде ри, Са во, на ше ду шма ни не!”
По сје ко ше Острочка пе та на
у Ње мач кој пред би је лом крч мом,
не сти де се ца ра ни ће са ра.
Кад то за чу Ку ли но ва ка да,
љу то цви ли, до бо га се чу је,
ја ди ку је ка но ку ка ви ца
а пре вр ће ка ко ла ста ви ца;

па ова ко про кли ња ти ста де:
„Бјео Шап цу, не би је лио се,
већ у жи вој ва три из гор јео,
јер код те бе Тур ци из ги бо ше!
Цр ни Ђор ђе, да те Бог уби је!
От ка ко си ти за кра ји нио,
мло гу ти си мај ку уцв’је лио,
а љу бов цу у род опре мио
и се стри цу у цр но за вио,
и ме не си јад ну уцв’је лио,
јер ми згу би мо га го спо да ра,
го спо да ра Ку линка пе та на.
По пе Лу ко, ра на до пад нуо,
јер по гу би па шу Си нанпа шу,
ко ји зна де Бо сну сје то ва ти!
О, Ми ло шу, пу шка те уби ла,
јер по гу би Мех медка пе та на,
ко ји но је био де сно кри ло
ц’је ле Бо сне и ње не кра ји не!
О, Ја ко ве, да те Бог уби је,
тво ји дво ри пу сти оста ну ли,
јер по гу би Дер венка пе та на!
О, Чу пи ћу, жа ло сти до че к’о,
јер по гу би му лу са ра јев ског,
ко ји зна де и ца ру су ди ти!
О, Ки то же, не зе ле нио се,
Сми ља ни ћу, не ве се лио се,
јер по гу би Бе ши ре ва Асу
ко га љеп шег у свој Бо сни не ма!
Оста де му зла то ис про ше но!
О, Цин ца ре, да те бог уби је –
ма ло ја да по Тур ћи ји ра диш,
ја шта тра жиш по зе мљи Ње мач кој?
Јер по гу би Острочка пе та на,
лу до д’је те, је дин ца у мај ке.”
То го во ри Ку ли но ва ка да,
то го во ри, а с ду шом се бо ри;
до ље па де, го ре не уста де,
већ и она цр че од жа ло сти.

Из вор: Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
Срп ске на род не пје сме IV,  

Но лит, Бе о град, 1969.
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Хро ни чар ске пе сме – уста љен 
на зив за еп ске пе сме ко је се спе
ва ва ју од мах по сле до га ђа ја  или су 
не по сред но по сле ње га за бе ле же
не. Иа ко без ши ри не еп скона ци о
нал ног за хва та и на дах ну ћа, ове пе
сме мо гу има ти до ку мен тар ну, али 
и умет нич ку вред ност не по сред ног 
ис ка за.

ПОЈМОВНИК

 ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА  
  

d Ка ко сте до жи ве ли пе сму Бој на Ми ша ру? Шта је на вас оста ви ло по
се бан ути сак? Обра зло жи те за што.  

d Из ло жи те те ма ти ку и мо тив ску струк ту ру пе сме. Шта чи ни умет нич
ки свет ове пе сме? Ка кву уло гу има мо тив вра них га вра но ва (упо ре ди те 
са ко сов ским зби ва њи ма)?

d Ко је ком по зи ци о не це ли не уо ча ва те? Пред ста ви те њи хо ву са др жи ну. 
Про ту ма чи те умет нич ку уло гу гра да ци је на кра ју пр вог и дру гог де ла пе сме.

d На ра тив ни глас га вра но ва о су ко бу Ср ба и Ту ра ка, као све до ка до га
ђа ја, уве ден је ра ди ус по ста вља ња еп ске објек тив но сти. На ђи те ме ста у 
пе сми ко ја до ка зу ју те жњу ка објек тив ном из ла га њу.   

d У ка квом су од но су пи та ња Ку ли но ве ка де и од го во ри га вра но ва?
d У ре тор ским пи та њи ма Кулинове каде ис ка за на је сли ка ње них же ља 

са ста но ви шта вла сти и не у мо љи ве и су ро ве си ле. Ка кав по глед на свет је 
овим показала када? Шта је супротно томе?

dУочите у песми уметнички ефекат контраста и приповедања из обр
нуте перспективе.

d За па зи те ста во ве на род ног пе ва ча пре ма устан ку и ли ко ви ма уста ни
ка. Шта се на тај на чин по ру чу је са вре ме ни ци ма?

d Ову пе сму Ву к је записао од Фи липа Ви шњића. Процените уметнич
ки домет слепог певача.

d Имај те у ви ду да је Вук пе сму за бе ле жио у Сре му у вре ме Дру гог срп
ског устан ка и да су сти хо ви гу сла ра Фи ли па Ви шњи ћа:

           Хра ни си на пак ша љи на вој ску,
           Ср би ја се уми рит’ не мо же

од јек историјских дешавања, ко ји у пе сми има ју ви со ку етич ку и естет ску 
уло гу, те се доживљавају као по ен та це ле пе сме.

Хелен Ли Рид, Карађорђе, цртеж, 1917. година
За ста ва из Пр вог срп ског устан ка
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С про ле ћа 1815. Вук Ка ра џић се на ла
зио у Фру шкој го ри, у ма на сти ру Ши ша
тов цу, као гост ар хи ман дри та Лу ки ја на 
Му шиц ког. Чув ши за Ви шњи ћа, до звао 
га је од мах по сле Ус кр са. За пи сао је од 
ње га пет на ест пе са ма... Ви шњић је ис
при чао Лу ки ја ну Му шиц ком ка ко је за
по чи њао пе сме о устан ку. Пи тао је, ве ли, 
рат ни ке ка да су се вра ћа ли с бо ји шта: 
„ко је пред во дио”, „где су се ту кли”, „ко 
је по ги нуо”, „про тив ко га су ишли”. Про
би рао је, зна чи, гра ђу. Пе вач ни је ис
при чао Му шиц ком ка ко је су ве по је ди
но сти пре тва рао за тим у пе сни штво. Те 
тај не ни је ни сам био све стан. Од сво јих 
но вих пе са ма Ви шњић је чи та вих де сет 
по све тио дрин ском ра ти шту – бо је ви ма 
на Чо ке ши ни, Са ла шу, Ми ша ру.

(Вла дан Не дић, Ву ко ви пе ва чи)

ЗАНИМЉИВОСТ УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

Еп ске пе сме но ви јих вре ме на, пе сме о осло бо ђе њу Ср би је и пе сме 
о осло бо ђе њу Цр не Го ре – Пе ва ју о бор ба ма за осло бо ђе ње од Ту ра ка. 
Опе ва ју до га ђа је из XVI II и XIX ве ка. Нај по зна ти је пе сме о осло бо ђе њу 
Ср би је су: По че так бу не про тив да хи ја, Бој на Ми ша ру, Бој на Чо ке ши ни, 
Узи ма ње Ужи ца и дру ге. Мно ге од ових пе са ма за бе ле же не су не по сред
но по сле до га ђа ја и ве ро до стој но све до че о ме сту бо ја, ре до сле ду би та ка, 
на о ру жа њу, под ви зи ма ју на ка, рас по ре ду вој ске и опи су бо ја. Нај број ни је 
су хр о ни чар ске пе сме. Ве ћи ну пе са ма из уста нич ког те мат ског кру га ис
пе вао је Фи лип Ви шњић, а Вук Ка ра џић их је за пи сао 1815. го ди не у Сре му. 
Зна чај не пе сме о осло бо ђе њу Цр не Го ре су Три су жња, Пи пе ри и Та хир
па ша, Перо вић Ба трић и дру ге.

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

Об ра ди те те му по из бо ру:

• Историјско и уметничко у нашој народној епици

•  У то ку там них ве ко ва ство рен је злат ни век на ше књи жев но
сти. На ша кла си ка је ди на и пра ва (Вас ко По па)

АКО ЖЕЛИТЕ ВИШЕ

1. Про чи тај те из во д из ко мен та ра ве ли ког свет ског ин те лек
ту ал ца и лин гви сте Ја ко ба Гри ма. 

Ова срп ска при род на по е зи ја за слу жу је у сва ком по гле ду 
оп ште ин те ре со ва ње и про у ча ва ње, што већ по чи ње да се ис
по ља ва. Од вре ме на Хо ме ро вих спе во ва не ма за пра во у це лој 
Евро пи по ја ве ко ја би нам та ко као она мо гла об ја сни ти су шти ну 
и по ре кло епа. Гле да мо ка ко се сва ки зна ча јан до га ђај, све ова
мо до у нај но ви је до ба, пре тва ра у пе сме, ко је се жи ве пре но се 
од уста до уста пе ва ча.

(Ја коб Грим по во дом Ву ко вог из да ња 
Срп ских пје са ма из 1825)

 2.  Из на ред ног од лом ка са зна ће те ко ли ки је био од јек на ше 
на род не по е зи је у Евро пи и све ту, као и ко ли ко је Вук до при
нео то ме.

По ја вив ши се у Евро пи у вре ме пу ног про цва та ро ман ти зма, 
срп ска на род на по е зи ја до жи ве ла је из ван ред ну ре цеп ци ју. 
Обе ло да ње на у ан то ло гиј ским при ме ри ма Ву ко ве збир ке од го
ва ра ла је „кру гу иш че ки ва ња” европ ске кул тур не јав но сти, по
ста ју ћи жи ва по твр да пр во Хер де ро вих, а за тим Гри мо вих иде ја 
о усме ном пе сни штву. Ја коб Грим је по чео учи ти срп ски је зик да 
би пе сме мо гао чи та ти у ори ги на лу, сва ку но ву збир ку срп ских 
на род них пе са ма про пра тио је та на ним по ет ским ана ли за ма. 
Ста вио их је на по ре до с Пе смом над пе сма ма, да би то исто ка с
ни је учи нио и Ге те... Срп ској на род ној књи жев но сти је ти ме био 
омо гу ћен ула зак у ве ли ки свет...

Ву ко ве збир ке пре во ђе не су на не мач ки је зик го то во упо
ре до с но вим об ја вљи ва њем, по не кад и пре то га, не по сред но 
из Ву ко вих ру ко пи са или ка зи ва ња. Грим се и сам по ја вио као 
пре во ди лац. Те ре за Ал бер ти на Луј за фон Ја коб–Тал фи пре ве ла 
је две ста пе де сет лир ских и еп ских пе са ма већ 1825. го ди не. У 
сво јој ком па ра тив ној сту ди ји по во дом Ву ко ве књи ге из 1833. 
го ди не оце ни ла је по ја ву збир ки срп ске на род не по е зи је као 
„је дан од нај зна чај ни јих књи жев них до га ђа ја мо дер ног вре ме на.”

На осно ву ње них пре во да на ста ју пре во ди на дру ге је зи ке. 
Да спо ме не мо са мо не ке ме ђу нај ра ни јим, на ен гле ски (Џон 
Ба у ринг), на фран цу ски (Е. Во јар), на швед ски (Фи нац Јо хан Ру
нерг), на ру ски (Пу шкин). Пе сме се ина че пре во де на све сло
вен ске је зи ке. Чу ве на ми сти фи ка ци ја срп ских на род них пе са ма 
П. Ме ри ма – Гу сле (1827) има да ле ко се жног ути ца ја у европ ским 
књи жев но сти ма. На Сор бо ни Клод Фо ри јел (1831/31), а на Ко
ле ждеФран су Адам Миц кје вич (1841) др жи спе ци јал ни курс 
о срп ској на род ној по е зи ји. У Аме ри ци, муж Т.А.Л. фон Тал фи, 
Едвард Ро бин сон, чу ве ни про фе сор те о ло ги је, др жи у Њу јор ку 
пре да ва ња о срп ским на род ним пе сма ма.

Све жи и звуч ни де се те рац, на зван „срп ски тро хеј”, по стао је не 
са мо пред мет из у ча ва ња већ и узор спе ва ва ња. Ге те је „сво је вла
сти те љу бав не пе сме пе вао у тро хе ји ма”. Та ко је тро хеј „по стао 
зна чај на пе снич ка фор ма у не мач кој књи жев но сти”, и не са мо у 
њој.

С Ву ко вим вре ме ном за вр шио се и пе ри од  „кла сич ног” на
род ног пе сни штва, ка да је оно до сти гло вр хун ски до мет. 

(На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, На род на њи жев ност)


