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Павле Ботић

ДЕ ЛА СВЕ ТИХ ТАЈ НИ У ПЕ СМИ
„ОБРЕ ТЕ НИ ЈЕ ГЛА ВЕ КНЕ ЗА ЛА ЗА РА”

Све је у Цр кви Све �а �ај на, све:
о� нај ма ње� �о нај ве ће�, jeр је
све �о �о �ље но у не из ре ци ву све -
�ос� без �ре шно� Бо �о чо ве ка...

Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски1

Ва ри ја н та пе сме „Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра” у Ву ко вој дру -
гој књи зи Ср�ских на ро�них �је са ма, под бро јем 53. де ло је јед не од
нај и стак ну ти јих пе сни ки ња Ко сов ског за ве та срп ске на род не књи -
жев но сти, Сле пе из Гр гу ре ва ца.2 Пре ма ис тра жи ва њу Ила ри о на Ру -
вар ца3, јед на од пр вих ва ри ја на та „Обре те ни ја...” на ста ла је већ
го ди ну да на по сле ко сов ског бо ја и на кон Ла за ре вог по све ће ња4.
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1 Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски: „Све те тај не”, Пра во слав на цр ква и еку ме ни зам, На след ни ци Оца Ју -
сти на, Ва ље во, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 2001, стр. 67
2 Ми ро слав Пан тић де се те рач ку пе сму „Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра” Сле пе из Гр гу ре -
ва ца до жи вља ва као де ли кат ну, ин вен тив ну и ви со ку је зич ко -у мет нич ку вред ност: „Еле -
гич ни и ту жни, али исто то ли ко све ча ни и от ме ни епи таф кне зу Ла за ру оста ви ла је сле па
Ву ко ва пе ва чи ца из Гр гу ре ва ца, ко ја му је ка зи ва ла пе сму на зва ну у дру гој књи зи ње го ве
зби р ке „Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра.” Ту је и још је дан ди ван спо мен Ра ва ни це. Пред -
мет је на ђен из ван ред но и при по ве да ње из ве де но са за чу ђу ју ћом ин вен ци јом.” (Ми ро слав
Пан тић: „Ра ва ни ца у на род ној пе сми”, Ма на стир Ра ва ни ца, Спо ме ни ца о ше стој сто го ди -
шњи ци, Из да ње ма на сти ра Ра ва ни це, Бе о град, 1981, стр. 192)
3 В. Ила ри он Ру ва рац: „По ве сна сло ва о кне зу Ла за ру, де спо ту Сте фа ну Бран ко ви ћу и кне зу
Сте фа ну Ши ља но ви ћу”, Ле �о �ис Ма �и це ср�ске, Но ви Сад, II, 1, год. 45, књ. 117, стр. 108–121.
4 В. Сто јан Но ва ко вић: „Срп ске на род не пе сме о Бо ју на Ко со ву”, Го �и шњи ца Ни ко ле Чу- 
�и ћа, Бе о град 1878, год. II, стр. 135. 



Дру ге де це ни је де вет на е стог ве ка5 по усме ном пе ва њу Сле пе из Гр -
гу ре ва ца у срем ском ма на сти ру Ши ша то вац, „Обре те ни је гла ве кне -
за Ла за ра” за бе ле жи ће ши ша то вач ки је ро ђа кон Сте фан6. 

Прем да цен трал на лич ност „Обре те ни ја...” ни је исто риј ски Ла зар Хре -
бе ља но вић, срп ски ве ли каш, већ над и сто риј ски, Све ти Ла зар Mученик ко -
сов ски7, у срп ској књи жев ној на у ци „Обре те ни ја...” је про у ча ва но са
ста но ви шта књи жев но и сто риј ског, фол кло ри стич ког, ми то ло шког, кул ту -
ро ло шког, упо ред ног, ар хив ског, кри тич ког, ин тер пре та циј ског, ан то ло ги -
чар ског, фи ло ло шког. О оно стра ном (веч но сном) Ла за ру „Обре те ни ја...”
ма хом је пи са но ово стра ним (се ку ла ри зу ју ћим) епи сте ма ма, док је ре ал ност
де ла све тих тај ни „Обре те ни ја...” углав ном пре са зда ва на у са крал но-чу до -
твор не еле мен те и пред ста ве, у ко сов ски мит и све тач ку ле ген ду, у култ и
кон текст, у хри шћан ске мо ти ве и оби чај ност, у ре ли гиј ску про ви ни јен ци -
ју и мо ра ли стич ки си же, прем да је аутор ва ри јан те ове пе сме не пи сме на и
сле па же на, чи је од ре ђу ју ће лич но сно ис ку ство ни је би ло ни књи жев но, ни
на уч но, већ све то та јин ско: цр кве но, пре дањ ско и ли тур гиј ско. Реч ју, при су -
ство де ла све тих тај ни у „Обре те ни ју...”, за ме ње но је мор то фи ли јом кул та.8
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5 „А упра во у Ши ша тов цу је, на мол бе Ву ка Ка ра џи ћа, Лу ки јан Му шиц ки по звао Сле пу из
Гр гу ре ва ца и она је де цем бра 1816. ис пе ва ла шест пе са ма ко је је за пи сао ђа кон Сте фан,
ме ђу њи ма и Обре �е ни је.” (Со ња Пе тр о вић: „Обре �е ни је �ла ве кне за Ла за ра у све тлу кул -
та све тог кне за у усме ној и књи жев ној тра ди ци ји”, Го �и шњак Ка �е �ре за ср�ску књи жев -
нос� са ју жно сло вен ским књи жев но с�и ма, за школ ску 2010/2011. го ди ну, Бе о град, 2011,
год. VI, стр. 164)
6 В. Вла дан Не дић: „Сле па из Гр гу ре ва ца пе вач Ву ка Ка ра џи ћа”, Ву ко ви �е ва чи, Но ви Сад, 1981,
стр. 83; Ла зар Чур чић: „Обре �е ни је �ла ве кне за Ла за ра Сле пи це из Гр гу ре ва ца”, На уч ни са ста -
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Ре фе ра ти и са оп ште ња, МСЦ, Бе о град, 1991, 19/1, стр. 200–202; Ма -
ри ја Кле ут: „Без очи ју ка но и с очи ма, Оглед о сле пим пе ва чи ца ма на род них пе са ма”, Фру шка
Го ра у књи жев но с�и, Збо р ник ра до ва, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2013, стр. 13–15.
7 „Оно што је, ме ђу тим, у овом слу ча ју бит но, је сте да је ју нач ко пре да ње да ју ћи по чет не
им пул се хри шћан ској књи жев но сти сло ва и жи ти ја, по врат ном спре гом на срп ском те ре -
ну и у срп ској исто ри ји до би ло од пи са не књи жев но сти јед ну из ра зи ту опле ме ње ност, ду -
хов ност ста ва пот пу но раз ли чи ту од крв ног, пле мен ског, по ро дич ног, клан ског, ина че
ка рак те ри стич ног ста ва за по е ти ку усме ног, ју нач ког пре да ња.” (На да Ми ло ше вић Ђор ђе -
вић: „Лик кне за Ла за ра и кул тур но-исто риј ска пре да ња”, Све �и Кнез Ла зар, С�о ме ни ца о
ше с�ој с�о �о �и шњи ци ко сов ско� бо ја 1389–1989, Бе о град, 1989, стр. 326)
8 „У ва ри јан та ма Обре �е ња пе ва се ка ко Ла за ре ва гла ва, го ње на бо жан ском си лом, са ма ска -
ку ће до те ла или иде са ма пре ко по ља да би се спо ји ла с те лом. Ов де ни је реч са мо о раз ли -
чи тим фор ма ма пре да ња, не го о при ро ди ју на ка и функ ци ји ње го вог те ла ко је је пред мет
по што ва ња на гроб ном ме сту. Ка те го ри ја хе ро ја у фол кло ру и ми то ло ги ји прет по ста вља
што ва ње слав них смрт ни ка ко ји, ма ко ли ко да су по што ва ни и по пу лар ни, ипак оста ју за у -
век мр тви.” (Со ња Пе тр о вић: „Обре �е ни је �ла ве кне за Ла за ра у све тлу кул та све тог кне за у
усме ној и књи жев ној тра ди ци ји”, стр. 154–155)



Уко ли ко, ме ђу тим, при хва ти мо сло ве сност умет нич ког пе ва ња, при по -
ве да ња или при ка зи ва ња као пе чат ло го сно сти свој ствен ка но ну срп ске пи -
са не и усме не књи жев но сти, он да нам се де ла Све тих тај ни „Обре те ни ја
гла ве кне за Ла за ра” на ме ћу као не сво дљи во ре цеп циј ско ис ку ше ње.

По пут Сле пе Сте па ни је, Сле пе Жи ва не, Сле пе Је це, Сле пе из Вра -
ње ва, Сле пе Па ве, Је ле Сле пи це, Фи ли па Ви шњи ћа..., Сле па из Гр гу ре -
ва ца је сво јим фи зич ким не до стат ком ду хов но на гра ђе на. 

Ус кра ће на за огре хо вље но ви де ло од ово га све та, Сле па из Гр гу ре -
ва ца је бла го сло ве на бла го дат ним да ро ви ма Ду ха све то га: де ли ма све -
тих тај ни. Жи ве ћи Цр квом9, Сле па из Гр гу ре ва ца је бо го ви дел ним
очи ма чи с�о� ср ца по зна ла да и свет и зе мља мо гу про ћи, али да ре чи
на у ке Бо го чо ве ка не ће про ћи (Ма �еј, 24, 35). На оцр кве ње ној Сле пој
пе сни ки њи из Гр гу ре ва ца ја ви ла су се Бож ја де ла и си ле све тих тај ни10.
Због то га је сва ки де се те рац Сле пе из Гр гу ре ва ца у „Обре те ни ја...” ко јим
пе ва Ла за ра све ти те ља бо �о слов с�ву ју шчи:

„Кад Ла за ру од се ко ше гла ву
На уба ву на по љу Ко со ву,
Од Ср ба ља се ни ко не де сио,
Већ се де си јед но Ту ре мла до,
Је сте Ту ре ал’ је од ро би ње,
Ро ди ла га Срп ки ња ро би ња,
Па бе се ди Тур ско мом че мла до:
’Ао Тур ци, мо ја бра ћо дра га!
Ово ј’ гла ва јед ног го спо да ра,
Гре о та је од Бо га јед но га,
Да је кљу ју ор ли и га вра ни,
Да је га зе ко њи и ју на ци;’
Узе гла ву све то га Ла за ра,
За ви у скут ко ла сте азди је,
Па је но си до во де кла ден ца,
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9 „Јер ако Цр ква Хри сто ва не ре ша ва ве ко веч на пи та ња чо ве ко ва ду ха, она ни је ни по треб -
на.” (Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски: Пра во слав на Цр ква и еку ме ни зам, стр. 9)
10 „И про ла зе ћи ви дје чо ве ка слије па 
од ро ђе ња. 
И за пи та ше га уче ни ци ње го ви
го во ре ћи: Ра ви, ко са гри је ши, овај
или ро ди те љи ње го ви, те се ро ди
сли јеп?
Исус од го во ри: Не са гри је ши ни
он, ни ро ди те љи ње го ви, не го
да се ја ве дје ла Бож ја на ње му.”
(Све �о Пи смо Но во �а За вје �а, пре вод Си но да СПЦ, Бе о град, 1998, Све �о Је ван ђе ље �о
Јо ва ну, 9, 1–3)



Спу шта гла ву у во ду кла де нац.
Ста ја ла је гла ва у кла ден цу
Ле по вре ме че тр де сет ле та,
А уба во на Ко со ву те ло,
Ни га је ду ор ли ни га вра ни,
Ни га га зе ко њи ни ју на ци.
Ми ли Бо же на свем те би ва ла!
По ди гле се ки ри џи је мла де
Од уба ва Ско пља бе ла гра да,
Они во зе Гр ке и Бу га ре,
Они иду Ни шу и Ви ди ну,
На Ко со ву ко нак учи ни ли.
Ве че ра ле ки ри џи је мла де,
Ве че ра ле, пак су ожед ни ле;
Из међ’ се бе ве њер уже го ше,
Уже го ше ве њер ја сну све ћу,
Они тра же во де по Ко со ву,
На ме ра и на ме ри ла би ла,
На ме ри ла на во ду кла ден ца,
Је дан ве ли ки ри џи ја мла ди:
’Ев у во ди ме се чи не сјај не’.
Дру ги ве ли ки ри џи ја мла ди:
’Ни је бра ћо, ме се чи на сјај на’.
Тре ћи му чи, ни шта не бе се ди.
Окре ну се пра во ка Ис то ку,
Па по ме ну Бо га исти но га,
Ист’ног Бо га и све тог Ни ко лу:
’По моз’ Бо же и оче Ни ко ла!’
Па за га зи у во ду кла ден ца,
Те из ва ди из кла ден ца гла ву
Све ти те ља Срп ско га Ла за ра,
Па је ме ће на зе ле ну тра ву,
И за и ти во де у кон ди ру.
Док се жед ни во дом об ре ди ше,
Кад су цр ној зе мљи по гле да ли,
Не ста гла ве са зе ле не тра ве,
Оде гла ва пре ко по ља са ма,
Све та гла ва до све то га те ла,
При по ји се ка ко што ј’ и би ла.
Кад у ју тру бео дан осва ну,
Глас да до ше ки ри џи је мла де,
Глас да до ше ста рим све ште ни ком,
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И ту до ђе мло го све ште ни ка,
Три сто то не ста ри све ште ни ка,
И два на ест ве ли ки вла ди ка,
И че ти ри ста ра па три ја ра:
Пр во Пећ ки, дру го Ца ри град ски,
Ва си љен ски и Је ру са лим ски;
Обла чи ше ве ли ке оде жде,
И на гла ве ка пе ка ми лав ке,
И у ру ке књи ге ста ро став не,
Па ча ти ше ве ли ке мо ли тве,
И др жа ше ве ли ка де ни ја
За три да на и три но ћи тав не
Ни се до ше, ни се од мо ри ше,
Ни ле го ше, ни сан ка има ше,
Мо ле све ца, куд ће све тац по ћи,
Да ко јој ће Ла за за ду жби ни:
Ил’ Опо ву, или Кру ше до лу,
Ил’ ће Ја ску, или Бе ше но вој,
Ил’ Ра ков цу, или Ши ша тов цу,
Ил’ ће Ђив ши или Ку ве жди ну,
Да или ће у Ма ће до ни ју;
Не ће све тац за ду жби ни ту ђој,
Већ он оће сво јој за ду жби ни,
А у сво ју кра сну Ра ва ни цу
Под ви со ком под Ку чај-пла ни ном,
Што је Ла за са гра дио цр кву
За жи во та јо ште за сво је га,
Са гра дио се би за ду жби ну 
О свом ле бу и о сво ме бла гу
А без су за, без си ро тињ ски је.“11

Ла зар Сле пе из Гр гу ре ва ца у песми „Обре те ни ја...” опе ван је као му -
че ник по стра дао Хри ста ра ди на ко сов ском су �и ли ш�у.  По сле ди ца
при су ства пр ве све те тај не кр сто но сног Ла за ре вог жр тво ва ња у песми
„Обре те ни ја...” је сте не пре ки ну то умно же ње до мо стро ја све то та јин ских
де ла ши ром „Обре те ни ја...”

Нај пре, Ла за ре ву усе ко ва ну12 гла ву у песми „Обре те ни ја...” ка ко се не
би огре шио де мо ном рав но ду шно сти, по кло нич ки узи ма јед но без и ме -
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11 Вук Сте фа но вић Ка ра џић: Ср�ске на ро�не �је сме, књи га дру га, Бе о град, Про све та, Но -
лит, 1987, стр. 234–236.
12 О Ла за ру „Обре те ни ја...”  као по но вље ном усе ко ва ном Јо ва ну Кр сти те љу и Пре те чи, ме ђу
мно ги ма пи шу: Ни ко ла Ба на ше вић („О по стан ку и раз во ју ко сов ског и Мар ко вог ци клу са – 



но Ту ре мла до ко је га је ро ди ла Срп ки ња ро би ња и ис по вед нич ки је за -
ви ја ко ла с�ом аз�и јом (огр та чем на ко јем су из ве зе ни бе ли дво гла ви
ор ло ви у кру гу и ко ји не сим во ли зу је са мо Ла за рев др жа во твор ни кон -
ти ну и тет са Не ма њи ћи ма, не го и све у куп но цар ско на сле ђе хри сто љу -
би ве вој ске) и по ла же је у во ду кла ден ца. Све та гла ва Ла за ре ва у
кла ден цу одо ле ва вре ме ну од че �р �е се� (да на че �р �е се� је Хри стос
по стио у пу сти њи, че �р �е се� да на тра ју ми тар ства (ца ри нар ни це) по -
сле смр ти те ла чо ве чи јег) ле та, а за све то вре ме Ла за ре ве од гла ве оде -
ље не ис це ли тељ ске и чу до твор не мо ш�и као све то та јин ско де ло
Ла за ре ве пре да но сти во љи Бож јој, оста ју на рас пе том и све том Ко со -
ву не тру ле жне13, да би за све до чи ле чи ње ни цу Хри сто ве и Ла за ре ве по -
бе де14 над смр ћу.

По том, де ла све тих тај ни у песми „Обре те ни ја...” опри сут ње на су и ка -
да тре ћи млади ки ри џи ја по кло нич ки от кри ва је ван ђел ску гла ву Ла за ре -
ву. Ње го ва пр ва ре ак ци ја на при су ство све ти ње је по кај нич ко мо ли тве но
ћу та ње. Шта ви ше, овај тај но ви дац се хри сто че жњи во окре ће Ис то ку
прав де, ка ко би мо ли тве ним обра ћа њем (ко је је све то та јин ски ре френ
срп ског на род ног пе сни штва) за бла го да рио Бо гу Исти но ме и Све том
Ни ко ли на не за слу же ној ми ло сти и усли ше њу. Из ва див ши из во де кла -
ден ца лу чу пра вед нич ку15, гла ву Све �и �е ља Ср�ско �а Ла за ра, ано ним ни
тај но ви дац се об ре дио во дом, не мо гав ши да за др жи но во де ло све те тај -
не: чу до твор но при па ја ње Све �е �ла ве са све �и јем �е лом.

Да ров на (све то та јин ска) ми си ја све тих мо шти ју Ла за ре вих у песми
„Обре те ни ја...” про ду же на је у ча су ка да њи хо ву чу до твор ност ки ри џи -
је мла де бла го ве сте све то тај ним љу ди ма: све ште ни ци ма и мо на си ма
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По во дом члан ка г. Д. Ко сти ћа”, Ср�ски књи жев ни �ла сник, Бе о град, 1. април 1936, књ. 47, св, 7,
стр. 523–534), Ла зар Чур чић („Обре �е ни је �ла ве кне за Ла за ра Сле пи це из Гр гу ре ва ца”, На уч -
ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, МСЦ, 1991, 19/1, стр. 203–204), Со ња Пе тр о вић
(„Обре �е ни је �ла ве кне за Ла за ра у све тлу кул та све тог кне за у усме ној и књи жев ној тра ди ци -
ји”, стр. 152),  На та ша По ло ви на („Би блиј ски мо ти ви у пе сма ма сле пих пе ва чи ца”, Без очи ју ка -
но и с очи ма, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, стр. 33–34)
13 „Јер не ћеш оста ви ти ду шу мо ју у
аду, ни ти ћеш да ти да Све тац твој 
ви ди тру ље ње.” (Де ла а�о с�ол ска, 2, 27, подв. П. Б.)
14 „На и ме, до стој на жр тва при не та је би ла за до стој ну ствар. Хри сту се жр тво ва ло све.
На род је ве ро вао, да ни ти је под не та жр тва мо гла би ти тра же на и узе та ва си о ном уза -
луд, ни ти пак да се Крст Хри стов, ко јим су се осе ни ли вој ни ци Ла за ре ви, да сло ми ти ма
од ка кве си ле у све ту. За то се мр тва гла ва Ла за ре ва за си ја ла на Ко со ву по љу већ ма не -
го сјај на по бе да Ба ја зи то ва. Но, гле, ко ли ко се тек да нас си ја по бе да Ла за ре ва!” (Све ти
Ни ко лај Жич ки и Охрид ски: „Ла за ре ва по бе да”, Ко со во и Ви �ов �ан, Оми ли је, Са бра на �е -
ла, књи га дру га, СПЦ Линц, Аустри ја, Сло во, Ша бац, стр. 608; подв. П. Б.)
15 „Та да ће пра вед ни ци за сја ти
као Сун це у Цар ству Оца сво га.
Ко има уши да чу је, не ка чу је!” (Ма �еј, 13, 43)



(вла ди ка ма и па три јар си ма). Сви они ће са бра ни око мо шти ју све ти -
те ља, три днев ним и три ноћ ним бде ни јем, ван хра мов ним мо ли тве ним
бо го слу же њем и мо ли тве ним чи та њем, по кло нич ки и по кај нич ки
осве шта ва ти при по је не (гла во тел не) све те мо шти Ла за ре ве. Сми сао
де ла све тих тај ни у песми „Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра” је ла за рев -
ско при но ше ње се бе Го спо ду, ко јим се ада мов ски (ад ски) не пре о бра -
же ни чо век ко ји је се бе ме рио со бом очи шћа ва, са би ра, пре о бра жа ва и
уз ди же, а њи хов крај њи ис ход је мол ба за ми лост бу ду ћег Цар ства. 

Ко нач но, ми ста го шки за вр ше так песме „Обре те ни ја...” Сле пе из Гр -
гу ре ва ца од но си се на де ло све те тај не за ду жби нар ства.16 Из ме ђу Опо -
ва и Кру ше до ла, Ја ска и Бе ше но ве, Ра ков ца и Ши ша тов ца, Ђив ше и
Ку ве жди на, мо шти му че ни ка ко сов ског Ла за ра у песми „Обре те ни ја...”
чу до тво ри ће по Бож јем про ми слу у Све то тро јич ној ру ко тво ри ни Ла -
за ре вој, Ра ва ни ци, под ви со ком под Ку чај-пла ни ном. Kако би се Ла за -
ром про ду жи ла Ду хов да на де ла Све тих тај ни, ка ко би и ода тле спа се ни
Ла зар су �ио �о �ом ци ма.17
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16 Пре ко сов ске жр тве и пре „Обре те ни ја...” исто риј ски кнез Ла зар се све то та јин ским би -
ти јем и за ду жби на ма (по ди за њем Ра ва ни це и Ла за ри це, об но вом Хи лан да ра, Гор ња ка,
Пан те леј мо на, и мно гих дру гих цр ка ва и ма на сти ра за спас ду ше сво је и срп ске на род не
ду ше) при нео за јед ни ча ре њу са Не ма њи ћи ма и трај но при во лео обра зу бла го че шћа. Упо -
ри шно ду хов но ис ку ство срп ске на род не књи жев но сти упра во су све то та јин ска де ла за -
ду жби нар ства, на ро чи то у пе сма ма:  „Све ти Са во”, „Опет Свети Са во”, „Зи да ње Ма на си је”,
„Ми лош у Лати ни ма”, „Об ре те ни је гла ве кне за Ла за ра”, „Зи да ње Ра ва ни це”, „Опет зи да ње
Ра ва ни це”, „Опет смрт Ар се на па три ја ра”...
17 В. Све ти Ни ко лај Жич ки и Охрид ски: Ко со во и Ви �ов�ан, Са бра на �е ла, књи га дру га,
стр. 616.


