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Предговор
Милош Милојевић (1840-1897), велико име србске
историографије, врло мало познат широј јавности, оставио је
непроцењиво вредну заоставштину, која је само делимично
сачувана.
Из целокупног његовог дела могуће је разумети разлоге
србске „пропасти“, рашчлањавајући периоде велике србске
распрострањености у прехришћанској ери, дане велике славе у
време Немањићске Србије, али и одступништва од Бога које, уз
многе светле тренутке, траје до данас.
На питање ко је Милош С. Милојевић, наш заборављени
историчар, правник, ратник и национални радник, најбоље ће
нам одговорити чланак о њему објављен у часопису Босанска
вила из 1904. године, седам година након његове смрти.
Разлози због чега је он пребрисан из историје и наших
школа је исти онај којег налазимо у борби измећу добра и зла,
Бога и ђавола; односно у многобројним вишевековним одлукама
запада да се уништи све оно што је србско и православно.
Читајући Милојевића схватамо да смо били непобедиви кад су наши владари и ми као народ поштовали Божје законе,
и исто тако страдали - кад смо често одступали од Бога или
су се чланови владарских породица безочно отимали око
трона и пре и од Христа наовамо. Од пада у турско ропство
до данас једва да смо имали неколико деценија слободе, без
тираније, била она видљива од стране аустро-угарско-немачкобугарских окупатора или невидљива масонско-јеврејска кроз
комунистичко-демократско-глобалистичка уређења.
По речима старогрчког Херодота: “Срби - Раци - су, бар
после Индијаца, највећи народ на земном шару. Кад би имали
једног старешину, или бар кад би били међу се сложни, били би
најмоћнији народ на земљи; али је то у њих ствар немогућа, те
их баш то и чини слабим.” 1
1 М.С. Милојевић, Одломци историје Србa, У државној штампарији, 1872., -репринт
издање Етхос, Београд, 2004., стр. 110.

1

Главна тема којој је посвећена ова књижица је недовољно
расветљени косовски бој и херојство витеза Милоша Обилића,
руковођеног Божјом руком, у том боју.
Данас у свеопштем отпадништву од Бога је тешко
поверовати у чуда Божја, као што је оно које је начинио витез
Милош Обилић. Но ако се сетимо старозаветних „хероја“ попут
Самсона или цара Давида, ни Милошево чудо није ништа мање
или веће, већ таман такво да се дела Божја пројаве са дубоким
смислом, овог пута преко Милоша.
Подсетимо се да је Самсон у два наврата сам побио 4.000
Филистејаца (Књига о судијама 15, 9-20; 16, 22-31).
А млади, голобради Давид који није ни био војник,
победи праћком несавладивог Голијата коме нико од израиљске
војске није смео изаћи на мегдан (Прва књига Самуилова 17, 4054).
Нека би дао Бог да и овај запис о косовском боју, који
је сачувао и преписао монах Пахомије 1765. године, помогне у
расветљивању косовског боја и улоге Милоша Обилића у њему
како би будуће генерације могле да сврстају Милоша на право
место у историји и што је још значајније у ред Светих мученика
пострадалих за веру православну.
					Владимир Јевђовић
					Чачак, лета Господњег 2018.
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Из часописа:
Босанска вила, Сарајево 31. марта 1904., Милош С. Милојевић
Преузето из књиге:
Др Радомир Ђорђевић, Мр Драгиша Костић,
Живот и дело Милоша С. Милојевића,
Кућа књиге Сербона 2017, стр.61-65
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КОСОВСКИ БОЈ
Ево вам примера глоба и насиља, и то над онима, који
ништа свога немају: ни земље, ни куће, ни кућишта, јер је све
агино; у којих је пре неколико година и сва стока полипсала, па
јадни само суху проју једу. Ми смо ноћили у једној срп. кући,
или боље скљоканој колебици на Косову а свратили смо у ову
не да ноћимо, но мало да се одморимо и видимо како јадни овде
Срби живе. Било је после ручка око 4. часа кад смо тек одпочели
да се разговарамо, али наш домаћин, који неје никако смео пред
нама да седне... одлете у једанпут као муња, и клањајући се до
земље прихвати коња једној старој, а бесној агетини. Домаћин
остаде да вода коња, а ага у ладовину, млађи мушкарци донеше
и простреше му тамо да седне. Он нас поздрави полутурски,
полусрпски а ми га онако по турском обичају с презрењеа
одбисмо од даљег разговора. Пречао је се на нас, погледао мрко,
ама све узалуд ми беасмо још свирепији у лицу и бешњи у
понашању и од самог њега, а при том се још учинисмо као мало
весели. Ага савије шипке и оде у кућу, а дотле је већ и домаћин
проводао коња, везао га, дао му, шта мислите? ... зоб, па и сено!
У кући је ага питао за нас: ‘’ко смо, шта смо и од куда смо?’’
Домаћин је одговорио: да смо један од оних добрих људи, који
се безпослени скитају од села до села, једу и пију безплатно, па
још траже и ‘’дишпараси’’ (зубарину) Ту је престало сво даље
изпитивање.
Ага је видео ко смо и шта смо и то му неје немило било,
али је се бојао само тога: што смо му се одвећ подозривим
учинили; што смо били, по мишљењу његовом, у оном стању,
које се забрањује правоверним мухамеданцима и у коме, кад
им шта кривоверни учини, нема им ни суда ни пута. С тога
заповеди јадном Србину да му прави гибаницу и цицвару, а овај
се извињавао: да нема ни масла ни кајмака, као што и неје имао,
а тако и осталог; јер им је сва стока поцркала. И на његове речи:
‘’Одкуд џанум: драги хагицо! да ти најђем, кад нема нигде у сво
село? Сам знаш, да нам је сва стока пре две године поцркала.’’ зачу
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се неколико шљакавица (шамара)! са речима: ‘’а на сапа ситим
бре измет ђавур! мора да бидне бре! хагица заповеда!’’ Сиромах
Србин одлете у село и сво село једва састави толико, колико је
требало за ручак хагин. Хагица пошто се добро наједе, заповеди,
те му се ухвати неколико ћурака и кокошију, закла и очупа се; па
их све однесе онако готове својим ханумама, које вечно крстаре
по улицама приштинским, вучитрнским и митровичким.
Тек је устао хагица од части и још није до коња ни дошао, а
камо ли очистио се из пред јадне и жалостне колибе рајетинове,
а ето ти... суварије (џандара коњаничког (колотера) са дреком:
‘’а бре ђавур бре! цицвара, мандара, кокош, кајгана, справљај
бре да ручам и кола да си возиш царског низама бре!’’ Ту се неје
имало шта друго чинити до: опет летети у село и тражити ручак
за овог колотера, као што га у Правој Србији зову. Док је и овај
у нашег домаћина кући јео и одмарао се сво јадно село било је
се узтумарало и скрпарило које како нека пре адмовска времена
кола са два вочића; па хајде с њима без да знају куд ће и докле ће
а, у нама је већ било прекипело и срећа је велика и наша и ових
насилника, што је, у њих обичај: да насилници један другом не
само не сметају, него још и на руку иду. Оба ова позивали су,
преко домаћина, и нас да се с њима частимо рајином муком.
Тек се и ови очистише, а беше се већ почео први сумрачак,
кад се зачу страшан бој и јаук на улици. Можете себи преставити,
како је човеку, кад сазна од кога је и са шта је ? Један џандар
турски дотерао два коња и 4. магарца, што их је био пре 10. дана
отерао да вуку царске коморе. И коњи и магарци били су такви,
да су се једва кретали с места. Овоме џандару и још двоици
његових другова, овакво једва идење ове јадне рајине стоке,
учини се дугим, оставе их у пољу и дојуре час пре да се у селу
почасте. Разуме се по себи да им је све учињено како су и шта
су захтевали. Пошто се добро одморе и наједу, онда скупивши
оне чија је стока била кажу им: ‘’а, бре, ђавури, бре! Цар си дава
по 6. гр. аспри на дан за коморе, а ваши коњи и магарци за 10.
дана појели још 60 гроша више преко царска плата. Давајте
паре да си ходимо у Приштина!’’ Људи почну питати где су им
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коњи и магарци ? а пијани џандари или вршиоци воље и власти
султанове њих 5. вежу и потерају у хапсане приштинске, као
бунтовнике.У пољу наиђу на цркавајуће коње и магарце и после
дугих молба и преклињања, пошто буду и бијени и оглобљени,
у место са траженим пређе 60. гр: сада... са 180.пусте ове јадне и
тужне несретнике.
Ето, тако је овде моја драга браћо и сестре, у нашој бив:
краљици и царици Србији! Ово је се све догодило пред нашим
сопств: очима, који смо се случајно свратили да видимо како
народ живи, и да се упознамо са његовим обичајма и осталим.
Јадан ти обичај, а црње остало, за све то неје време, но је: за топ
и пушку, па коме пукне нек пукне, а коме остане нек остане.
Му несмо ни сангвиник, ни фантастист, да ствар претерујемо
и у другом виду престављамо. Ми смо само холерик, па кад се
наљутимо: тада и нерадимо и непребиљежавамо амо баш нипгга.
Све што је казано, казано је још у мањем и слабијем значају, но
што су сами догађаји, једино због унижености наше.
Ево ћемо и сам разговор једног несретног рајетина са хагајицом
ког у нишкој, видин: пирот: прокуп: лесков: куманов: врањској.
скопљ: и кратовској, нахији, као и овде на Косову, изредка зову
и ‘’господаром,’’ — навести. Једном старом, већ у савршеном
очајању Србину дође хагица, на цицвару и остало.
Овај сиромашни старац, пошто добро накљука хагајицу
оним чега је овај хтео, запита: ‘’драги хагице! Молим ти се
опрости ми, ама ћу те да питам. Не се срди жи ми! хагице! Зашто
ви на Косову овде све минлете (народе,) па и цигане и чифуте
боље волете од нас и нас тако мучите, бијете, убијате глобите, и
затарујете? Зашто са њима добро и благо живите, а са нас тако
зло врагујете и размирујете?’’ Овакво питање од Косова неје раја
учинила хаги своме. Хага се испочетка намршти, духне неколико
пута кроз чибук и лулу, из ове повуче у уста, па из ових изтера
дим, закрвави очима, намршти се; па се у један мах... разведри,
насмеје и као размишљавајући тргне, промери сиромашног
старца од главе до пете и пошто види у њему гроб неопојан,
благо и тихо рекне: ‘’Еј, мој синак (тако балавац од 7 година
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Турчин зове старца Србина од 100 год. и више, ако га има) па ти
зар још то незнаш, а велиш да ти је 90. превалило? Ви сте, раја,
а ако вам неје зазорно то име, оно узмите минлет, Бугари, који
су бољи од свију минлета у наше царство. Ми вас више од њих и
других волемо, а кога волемо оног и бијемо. Ми знамо вас добро;
јер ми од вас и живимо.
Али шта ћемо море Трајане бре онда: ако ви, као они пси
Шијаци (Срби) у Морави, (кн: Србија) надигнете перчине: па
потражите своје а? Ако ви бри, што вас зовемо раја и Бугари,
тек у једанпут рекнете: ми смо Срби; ми смо имали царство; ви
сте га Турци од нас отели; па још се и сами и изтурчили, је ли
а? Видиш синак? Евреи и Цигани, Цинцари, Бугари, Арнаути и
сви друга несу ни имали царство, па их се и небоимо. Они овде
немају ништа своје, а ви, ако устанете, Османлија ће одакле је, а
ја, твој господар, ага бре, и други куд ћемо ми бре? У Азију бог ме
нећу; јер је незнам. Мој је прађед овде пре Косова био, па немам
куд, ни ја ту морам погинути и то од вас. Ето зато вас бијемо
и сатарујемо, да нам неотмете леб, и жене и децу. Сад синак
знаш, па кад ја једем, једи си после и ти; нек нам је јело сладко, а
разговори мирни. Шта је коме на срцу, нека незна свако. Мене си
питао, другом ником неговори да си кога о томе питао.’’
Ето како је и колико народ утучен и како се и са шта
упропашћује и утамањује. Њему нема помоћи и лека све дотле:
док се неприсаједини, кроз годину две са кнежевином; иначе ће
кроз 5- 6. г. сав сбрисати се с лица ове своје земље? Немислите да
је у паланкама боље. Ево вам и за то пр.:
Кад је 1860 год: пролазио овуда онај тако звани
садразам, да испита терете и нужде народње. Митроподит овд:
г. Мелентије у самој Приштини, у којој су најотрешенији Срби
у целој Правој Србији, престави све нужде и сва насиља, која
Турци чине Србима, пред овим самим Србим и садразамом. Кад
је овај онако двосмислено као запитао: ‘’а тако ли се дакле ради
у царској земљи ?’’ Ови Срби у место да кажу: ‘’тако је’’, а они
обрну па рекну: ‘’Нама је у царској земљи и од наших Турака,
не може боље бити.’’ Митрополит застиђен ухвати се рукама за
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лице па побегне напоље, а Срби су говорили и тада, па и сада
говоре: ‘’Нека и сам султан дође и њему несмемо ништа казати;
јер: вода придође и оде а песак остаје.’’ Ето такви су овдашњи сви
Турци, а нарочито приштињске, вучитрњске и остале потурице,
којих је сво Косово и све околне земље његове око 20 и више
часова дужине и скоро толико ширине.
— Од Муратовог и Лазаревог доба знатни су положаји
срп: и тад: турске војске, о чему ћемо само ово навести: главна
војска муратова састајећи се из 260.000 војника заузела је била
окрајак Косова од Подујева преко Лаба, па обема странама Лаба
чак до на планину Мрамор; од овога па све до Ситнице и Сува
Јавора, или тако зване Бајгоре, огранка Копаоника; такође преко
десне обале лабове; 80.000 најодабраније коњице, састајеће се из
самих Арапа, стајало је спрам Грачанице, око, и иза, Дрена, па све
до Ситнице, где је и пропало српско царство. Ово место и данас
народ зове ‘’Пропаштина царства српског;’’ 20.000. најљућиијих
коњаника Черкеза стајало је код Бабуша између планине
Жеговице, реке овог имена, језера Сазлиског и Рабовачког. Ови
су решили битку, заробили цара Лазара, натуривши му бегајућем
на коњу замку (аркан) на врат.
Главна сила Муратова беше устањена по обе стране
Лаба, а шатор његов код села Мазгита. Простор дакле, који је
са својом воиском Мурат заузео протезао, је се: од Подујева па
до Мазгита у Косову 7. часова, а неки рачунају и 8. дужине; од
Мрамора планине више Приштине југу за 3. часа даљине, па до
Сувог Јавора или Бајгоре око пуних 7. час. ширине; од Лаба па до
реке Приштевке до 3 часа такође ширине. На овом простору, са
његовим чадором стајало је 260.000. Јаничара, Бугара, Арнаута,
Турака, Татара и осталих варварских народа из Азије дошавших
не само са Турцима но и пре ових. А ово нам тврди и пес. народ.
кад вели:
‘’Ђе си сине Страхинићу Бане?
Зло ти било у Крушевцу вино,
Зло ти вино несрећна тасбина.
Виђи књигу нечувених јада!

Из убаха једна наде сила,
Турски сине, од Једрена царе,
А цар паде у поље Косово,
А цар паде доведе везире,
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А везире несрећне већиле.
Што је земље те облада царе
Сву је Турску силу подигао,
у Косово поље искупио,
Притискао сво поље Косово,
Ухватио воде обадвије;
Покрај Лаба и воде Ситнице.
Сво Косово војска притиснула
Кажу сине и причају људи:
Од Мрамора до сува Јавора’’

Он беза зла сине проћи пешке,
Не шће с царем сине на Косово,
Окренуо друмом лијевијем,
Те на нашу Бањску ударио,
Те ти Бањску сине ојадио,
И живијем огњем попалио,
И најдањи камен разтурио,
Верне твоје слуге разагнао,
Стару мајку твоју ојадио,
Са коњем јој кости изломио,
Вјерну твоју љубу заробио,
Одвео је у поље Косово.
Љуби твоју љубу под чадором
А ја сине кукам на гаришту’’
и. т. д.

и друга:
‘’Побратиме Косанчић Иване!
Јеси л’ турску уводио војску?
Је ли млого војске у Турака?
Може ли сес’ Турци бојак бити,
Можемо ли Турке придобити,’’
‘’О мој брате Милош Обилићу!
Ја сам турску уводио војску,
Јесте силна војска у Турака;
Сви ми да се у со прометнемо
Не би Турком ручка осолили.
Ево пуних 15. данака,
Ја све ходах по турској хордији,
И ненађо краја ни есап’’,

‘’А што питаш и разбираш Бане!
За Турчина силна Влах Алију?
Он је бијел чадор разапео
На Голечу високој планини’’’’
‘’Бан удари воду пребродио,
И прими се на коњу ђогину,
Примис’ Бане уз Голеч Планину
Он је оздо, а сунашце озго
Те огрија све поље Косово
И обасја сву цареву војску.’’ и тд.
‘’Па чадору отворила врата
Она гледа у поље Косово,
Те ти турску силу разгледује;
Прегледује каки су чадори,
Прегледује коње и јунаке,
За јад јој се очи одкинуше
Те погледну низ Голеч планину
Виђе оком коња и јунака.’’

и опет прва:
‘’У Турчина војске свакојаке,
У Турчина једну кажу силу
Самововољна Турчин Влах
Алију’’ Те неслуша цара честитога,
За везире никад и немисли,
За цареву сву осталу војску
А колико мраве по земљици.
Таку силу у Турчина кажу:
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Мало ниже југозапададу преко Ситнице, а баш спрам
Грачанице, где је поље Косово најшире и равније, стајаше на
Голешу силна и бесна потурица тако звана Силан Влах Алија са
својих 10.000 најодобранијих коњаника и то око и испод Голеша
па до Ситнице, а 2000 као најодабранијих на самом Голешу, око
свог чадора. Овај је силан Влах Алија, са својим драговољцима,
пре битке косовске, попалио и поробио Бањску и остала села,
која стоје по путу идући са Косова у Босну. Он је позатварао све
тако зване друме и богазе од Босне, Ерцеговине и Далмације.
А то и народ: песма каже. Он је такође чувао Косово од стране
Метохијске. Између Ситнице спрам Голеша и планине Вељетјена,
и између реке Приштевке, по обе стране Грачанице и Жеговичке
реке, као што се каже:
‘’Око Дрена и око Студенца
На убаву на пољу Косову,
А код свете Грачанице цркве’’
ту је стајало 80.000 најодабраније војске, која је сва била
састављена из самих коњаника Арапа. По Неродимки планини
и окрајцима Љубетена и сиринићких планина стајало је 20.000
коњаника, и од старог Качаника, на Бабуш пољу међу реком
Гадимком, Рабовачким, и Сазлиским језером или блатом, реком
Неродимком и Каменаглавском, стајало је 20.000 најодабранијих
коњаника Черкеза.
Отуда је народни певац врло добро казао и у једној оној
песми ‘’Страхин Бан’’, и у другој, ‘’Пропаст срп. царства’’:
‘’Од Јавора сине до Сазлије,
До Сазлија (језера, на ком је био
Стари мост чуван Черкезима.)
На ћемер ћуприје;
Од ћуприје сине до Звечана,
Од звечана кажу до Чечана,
Од Чечана врху до планине

Турска сила притисла Косово.’’
‘’Од Мрамора до Сува Јавора,
Од Јавора побро до Сазлије!
До Сазлије на ћемер ћуприје.
Од ћуприје до града Звечана,
Од Звечана побро до Дечана,
Од Чечана врху до планине,
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Све је турска војска притиснула,
Коњ до коња, јунак до јунака,
Војна копља, као чарна гора,
Све барјаци. као и облаци.
А чадори као и снегови,
Да из неба плаха киша падне
Ниђе неби на земљицу пала,

Већ на добре коње и јунаке,
Мурат пао на Мизгит на поље,
Ухватио и Лаб и Ситницу’’ и тд.
—Види Вук. пес.1 ст.312, и 133,
265, 278 и 279.

Дужином је турска војска заузела била сво Косово од почетка
његова на сјеверу па до краја на југу, а то износи преко 20
часова. Осим овог од Лаба па до Подујева пружале су се његове
предстраже, а та је дужина скоро равна половина прве. Ширине
је од Мрамора до Голеча заузимала до 8. часова, а код Мазгита
до 6. часова. Сво дакле пространство косовско и по народним
песмама, па и по причању дервиша у тулбету, где су црева
муратова, и по старим списима, захватала је турска силна и
огромна војска, од које је 372.000, учествовало у битци, а 68.000.
чувало је друме и богазе. Овај нам број при распореду турске
војске дервиш сведе на 420.000. Од којих је 48.000. остављено
било на разним позицијама од Скопља, Врање, Призрена, Гилана
и т.д.
Српска је војска имала 100.000 Срба из данашње
кнежевине и окраијна око ње тако зване сада Старе Србије,
и то: видинске, нишке, пиротске, лесковачке, прокупске и
куршумлијске нахије, са малим бројем из дибарске, оридске,
тетовске, призренске, нешто скопљапске, велешке и кичевске.
Из осталих српских крајева неје било, као ни из целе дан:
кнежевине, а нарочито њених југозападних округа. Од југа преко
Шар планине несу могли због Турака доћи, једно а друго што су
били под влашћу Краљевића Марка; од истока опет због Турака
и независних господарчића, а тако исто из дан Албаније, или
тадање Зете, Ерцеговине и Босне. Ови последњи, изосташе не
због Турака, но због своје глупости, себичности њихни владари,
и по нашој укупној несрећи. Само се прича да је Скендербегов
или Кастриота Ђура, предак са 20.000 Срба живећих тада у дан:
Албанији средњој и јужној и 5000.
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Грка из Епира и Тесалије које како провукао се и дошао на Косово
Лазару у помоћ. Распоред и наше војске још се и данас показује,
по огранцима Копаоника, спрам Косова, и где се ови у Косову
губе. Од Самодрже па до Ситнице, по окрајцима и изданцима
Копаоника и његовихбрдашца као и на оно мало равнице, било
јс српских 30.000. тешких коњаника. Више овога, на високом
огранку Копаоника, који се сада зове Грдеч, због издаје проклетог
Бранковића, под управом правога, стајало је 25.000 пешака и
12.000 најодобранијих тешких коњаника оклопника.
Око Самодрже била је средсредна сила српска од 45.000
одабране војске. а остала војска од 13.000 пружала је се, по
осталим огранцима Копаоника до Подујева. Српска је војска
изгледала са југозапада, нешто запада, југа. југоистока и нешто
истока као опкољена. Колика јој је дебљина била види се по
месности. Судећи по овој неје могла бити тако широка, јер се
окрајци копаоникови, после кратког простора, или ширине,
знатно подижу у високи и голи обрастао само травом високи
Копаоник. Овакав је био распоред и једне и друге војске, по коме
се познаје и види надмоћност турска над српском. Управо је 4.
Турчина долазило на једног Србина. Сами Турци ово признају
и кад из својих књига причају о битци овој, овако исто кажу,
а кад им се из књиге говор прекине а они почну из своје главе
да допуне причу: тада изађе у један мах у место 420.000 турске
војске, толико српске, а у место 125.000 српске изађе толико
турске и т.д. Као што смо мало више казали: овако прича народ
српски православни на Косову, народ српски мухамедове вере,
народ турски и оно нешто мало шкипског; овако прича сваки
чувар црева муратових, а и наши стари списи у неколико готово
овако исто говоре.
Нама су показивали (и причали за више) за ове три старине
о битци косовској: 1. Орђинал писан на кожи очивидцем, који се
сада чува у неког свештеника. Овај спис несмо цео видели, но
нам је само његова шестина на кожи у врло брзо показана. Који
су је читали веле, де је најоиширнији и најпотпунији опис овог
догађаја.
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Други доцнији у кратко изведен, ваљда из оног првог,
налази се код неког механџије, он небеше ту за време нашег
бављења; те с тога немогасмо видети ту старину; трећи је
најновији опет кратак препис на углађеној жутој хартији писан
1765 год. Преписао га је из ориђинала ама скраћено, некакав
јеромонах Пахомије, по свој прилици из монастира Црне Реке
или неког бив. чичавичког, или Девича!
У овом рукопису има 17 целих и 18. непуних листа. Осим
ових има још 3. комада од 3. листа који говоре: ‘’Петак перви
месеца Марта у који Адам Божију заповед преступи. Петак
други пред Благовештение у који уби Каин брата’’ итд. ређају се
све тетковима несретни догађаји, па се свршује: ‘’опет у петак са
и то гледајући славни кнез Лазар уздахну и верова неверному
Вуку Бранковићу. Вук кнезу потанко говори: сад ти га лично
светује како ће тебе говорити, а ну наметвуи кад дође амо како
кад се Милош с Миланом поздрави’’ итд.
***
О самој битци почиње први лист, овог списа и то
тек одавде: ‘’И Милан Милошу говори: ‘’Не умијем ти брате
казати силу цара Мурата ни серцем преброити. Колико је од
Круга и Бјела Камена страном до пута пак дор онога дрена и
све то притисла царева сила. Веруј ми Брате, да је то страшно
погледати! Ту није нигде поља, гди нема турака: све коња до
коња, јунак до јунака а копља к земљи пободена, барјаци лиепо
ођевени; када их стану ветри гибати стра је мој брате погледати,
рекао би: лузи су израсли зелени из земље, изнова како је поље
одевено. Чадри се беле мој брате! ‘’Зато те братим и кумим Богом
и свјатими то немој тако казати славном цару и кнезу Лазару и
воиски нашеју, јер ће наш господин и воиска препасти, а знамо
цареву силу и његове рат ће камо су наши храбри витозови хоће
Турци познати; него ако хоћеш да главе турској воиски дођемо
онако реци на сабору српској господи: велика је братије у Турака
воиска, али није од боја сарахориа из + онени” (тако) нико то није
у крепости.’’ Милан Топличанин тако рече већ позлати онијем
умом којим га Милош научи. Сва господа српска те тихо беседи,
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да Милан виде које глас нови. Кад Милан бихоју (викају ваљда)
како љуту по злој земљи и сви му руку додаху, гледати питаху,
за цара Мурата питаху, Милан Топличанин одговара господи и
властителем: ‘’Велика је сила турска, броја се незна; али није од
боја јунашества није видет. Сва му сиротна и занатлије будалине
каџамие, истом да се хлебом хране.’’
А на дузнати (дознати) глас осташе весели сви велики
и мали, у хоро играху и Милош Обилић весело играше и ову
песму појаше: ‘’Боже милостиви, ти ми дај за веру христаску;
Бога молим и за цркву Божју крв своју пролити и Турци
истерати! Милоша слушали, али му нијесте сабљу кушали. Да,
тако ми Бога и моје сабље и коња и моје главе и живота мојега
видећете! снагу моју, сабљу моју кад будемо тамо к вами! Нећу
шдетит сабљу моју, чиниће спомен пољу Косову и оставићу у
вијеку знати се за велико чудо.’’ Како човек сам себе прорече и
тако му се брзо и стече. Кнез Лазар перво прорече, пак госпоја
Милица коју лади сводица сводицу, (тако) од града Крушевца
двије кћери Лазареве воду бистру смутише, и сву српску
господу витезе храбре у њу подушише; србску земљу окудише и
христанске цркве порушише; и то се згоди месеца Јунија дан 15.
Видов дан беше кнезу Лазару крсно име и на којему би суђено
починити лет уочи керснога имена. Згоди с’ вечер субота, сазва
кнез Лазар сву господу сербску на вечеру. Сам господин седе
на велики сто, старца посади Југа код себе с десне, а лијеве
стране посади Вука Бранковића, који свиема Серблим смрт
справи неверни. Пак посади сина своега Стефана крви и колена
честитаго. По гласу пак посади Дамиана Шахиновића, рисовину
турскога; пак Вуисаву рабри страшни огнени, 3. рава, кои многу
овури имају; (тако) а до њих посади Рада и Радану и Богдана и
Релицу Омутавића, Угљешу много знан га и Станишу и Радивоја
охода; пак Маринка, који копље не носи зашто се сердцем не
боји; Орлину Ђурицу и сина Стојана, кога страшно очи виде;
пак Југовиће девет браћа, који заједно бој бију и многом Турком
додију; пак Петра Косиевића, Матијаша; иза Павла Орловића
Милана Топличанина и Ивца Косанчића; змаја Огненога
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Милоша Хобиловића и сву силу осталу посади. Позади Милоша
посади Хелбени (Арнауте). Вук Бранковић кнез Лазар уз колено
седечи, а па ухо тихо говори: ‘’Видиш ли господине оне три
војводе што си их доле у дно посадио, добро посадио а знам
да ти се сутра на самерт справљају, на пољу Косову Турком и
предати цар Мурату, а беше се сва сила турска препала на пољу
Косову од воиске кнеза Лазара и храбрије јунака и витезова на
глас које неће вере србска земља родити?’’
А то све смути проклети Вук Бранковић с лажом и
невером на Милоша Обилића и на остале јунаке. Каде све бијаше
кнез Лазар у терпезу посадио, наче јасти, а с њим сва господа
србска руком браћа. А дофатише тому славну кнезу Лазару
златан пехар вина напунише сузама довољно пролише, како га
златан пехар допаде, студен га зној попаде; чашу много держа,
пак склопи се на руку, пак се земљи укиде, ријеч не проговара.
Сви који га видеше срце их заболе и сви му се зачудише тако
га видећи; сваки жаљаше чути што ће бити. Кад се од жалости
разабра, подиже главу од земље горе, једва ријеч прозбори и
рече: ‘’Господо моја! од како је настала србска земља у нашој
области вазда је стојала вера, вера у части слави добром послуку,
а данас ево си пробудих невера; од кади сам то чуо јазву велику
и имам на сердцу, пак се при колену укидах јер хоће три главе од
моје воиске поићи цару трском. Перво Ивац Косанчић и Милан
Топличанин и војвода Милош Обилић моје десно крило. Ово ми
казује, али се не веруем хоће ли бити истина него се чудим од
војводе мога Ивца Косанчића кога водим собом; 3. сокола да ми
јастребе у јату разбије, а саде моје серце стине зашто мислим
он прије цара дворио, зато он хоће да пође. И већма се чудим
о кума Милана Топличанина, верен части ту некако се хоће он
изневерит, у њега се уздају сва господа србска. Од оне си крви
племените. И Милоша узех за сина Обилића кћерем му дадох
коју держим како цвет, а дадох ти сву моју воиску војевати, и
уједно скупих под руку твоју да си серасћер пред воиском мојом.
Зашто губиш власт своју без невоље, а сад хоћеш обратити цару
турскоме моју воиску издати на пољу Косову ? И то ми моје уши
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подмукло чују и то не веруем јоште да ће бити истина. И кому
ћу саде напити за здравље слуго моја Милош, буди веран! вино
попи! наздравих ти златнијем пехаром, и не буди неверан; него
прими све у дар Милошу!’’
Војвода хитре скочи на ноге и славну кнезу Лазару
поклони лијепо и оста мислити што ће оговарат (се), риеч рече
: ‘’Фала господине кнеже Лазаре, на здравици што си ми сад
наздравил, али ти нефала на дар што ми дариваш! Кад си ме
мислио даривати с пехаром Крушевац, невера која ти уз колено
седи, а на уха ти беседи, а лажу износи да ти сву воиску смути а
ти му све верујеш, докле својима очима погледаш, а ја сам ти у
свему веран, тако ме вера убила! А то све ће воиска видети очима
и твоја и турска, а ти прије него умреш сутра недеља Видовдан
тебе славно крсно име: видећеме, тко је вера, тко ли је невера ?
Ја сутра идем у табор турски, хоћу убит цара Мурата и станућу
му ногом под герло, под чадором на басу? За истину моју, па ћу
поћи натраг, веће незнам што ћу чинити’’.
На ноге скочи како вихар ветар, а за њим Милан
Топличанин и Иван Косанчић с Милошем побеже под његов
чадор за уздану веру и обећаше му се до смерти с њим бити и у
вољу и у невољу. Под чадором седоше вино пити један другога
братими. Мало задремаше пак дадоше коњима зоб: у неко доба
усташе, почеше коње седлати лиепо се они справише и на се
лијепо одело меташе. Каде откривају ноћни мраци и даница са
звездама, кад сунце пусти зраке и своју светлост по земљи, сва три
пођоше на број јездећи добре коње према табору цареву идући, а
то страже видеше три велика јунака оправе се виде, охоло језде:
‘’Хоћемо ли Хунђару Падишаху у табор пуштити?’’ Кад цар чуо
господе иду рече везиром: ‘’Станите они иду к нама предати се,
они се хоће потурчити, ами боле бити од свега зачути, посред
них, табора и сеим вои садите. Пута до мога чадора, сваки друг
један уз другога станите са оружем и брзо справите!’’
И сва се воиска брзо справи и паше и бези и како заповиђе
како оно кад се воиска бије. Ту се барјаци цареви отворише
како ружице и сви Турци бијаху одели у лијепо одело; јер свако,
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хотијаше да види јунаке. Тада се од табора царева сретоше и
чауши рекоше овим: ‘’Здраво јунаци дошли!’’ Здраво!’’ тако
они оговорише и тако се они ручише, одоше јездећи и јоште
им чауши цареви говоре: ‘’Како сте, како ли воиска борави,
Лазар са господом и с воиском, како стоје, како весело јунаци,
војводе, банови и спахије, витези и делије, кнеза Лазара, како ли
витезови и берчници?’’ Милош оговори чаушом: ‘’Наш велики
славни кнез и цар Лазар, господом, како вишњи Бог дао! Он
нама је здраво и весело, сва му господа здраво и весело и мирно
и сва воиска стоји весело, одевена у крепости божијој и милости;
велика броја и велике јакости; Лаве и бези, брчњици и делие, сви
ходе охоло. Ту су се сви на вас справили уједно како вук а орао и
соко. Већма него вук кад види гди се кокош с кокошим игра, те
орао ујезди у јату и подбије. И соко када види из облака голуба
тер га земљи обори. И ви Турци хаџамие! како мислите дочекати
силу њихну на пољу Косову?’’
Чауши им оговарају: ‘’Веће него истина Милошу што то
говориш!.. То је нама велика жалост, зашто то говориш; што си
хтео чинити од Турске воиске, то ћеш од ваше чинити. Сад идеш
цар турском Мурат предати се, примићеш у њега час велик и
да си цару везир илукти, који у бој не иду добро да знаш; паше
и бези, казари и кадије а сваки коња јаше да се бије, сеимени и
берчници и кублублие цареве перјанице и велике делије и чауши,
велике кулук баше, који сваки коња, страшно коња јаше, и то
је све у зверинами страшно одевено, коже, медведне страшно
свише одевено и крила орлуја и при седлу придодена, рекао би
да змај сверх тебе лети, који ништа не жали, него да се у бој бије,
једва чекају да се ударе и ваше (ће) живе продирати.’’
Милош оговара чаушом: ‘’Ви Турци махнити и тужни! ди
вук кожу дере, а месо потеже, а где није коже ту не дере нити му
је воље, а орао где пере не згледа није му воља да ћера, него седи,
а соко јато голубово где види, ту се весели. Нокти у њега ‘’богати’’
(Прим: Овде је са стране написано два пута: ‘’Име твоје алилуја
по сто пута’’). С том беседом у табор царев дођаше. С једне
стране уздуж се царева сила стојаше много која се чуђаше, како
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Милош Обилић су два друга јездише, међ собом се попираху,
који ће ближе ступити, да с очима се нагледа лијепије витезова и
њихна одијела. Кад пред царев чадор дојездише, сташе им паше
добре коње примати, а Милош им говори: ‘’Није у закону царева
да паше Христијанима добре коње примају’’. Тада се Турци
уступише. Ту ново прије оседе коња храбри Ивца Косанчић и
прими коња Милош и Милош пође под царев чадор; цар му од
чадора берже не отвори; Милош се верло ујазви од чадора се
отврати, тер скоком скочи до коња својега доскочи. Тада и сам
цар виде Милошев скок и сви у чудо обузме тај скок његов, а
Милан Топличанин оде коња разсерди својега, Милош му се
јави: ‘’Не труди соколе крила, чим ћеш летити? Мало почекај сад
ћеш у јато улетити!’’
Тада и цар отиде с Милошем говорити. Милош пође под
царев чадор и цару се лијепо поклони; цар му рече: ‘’Примићеш
Милошу сваки дар од мене; јер видим да се к мени преверит
хоћеш!’’ Цар му пружи руку да га пољуби, велики везир рече: , ‘’Не
пружај му руку, нег ногу једноме кавурину!’’ ‘’Целивај Милошу
ногу, многу ћу ти власт дати и час. Јеси сада мој?’’ Милош цару
рече:
‘’Сваке сам сласти богат у славнога мога цара кнеза
Лазара; него хоћу сада твој живот примити!’’
Кадар уфати цара Мурата
за ногу и потеже нож и
разапра Мурата. Милош
цара убоде и натраг се
поврати заборави му
станут ногом на герло
како је обећао. Хазнатари
и силистари рекоше: ‘’
О, Милошу! Зашто цара
убоде?’’ И опет се Милош
поврати и стаде му ногом
под герло, и дофати цареву
сабљу и посече великог
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везира, нам посече хазнатаре и силистаре и сарафе и страх
Милошев их обузе и свије сабљи предаде, и натрак се Милош
обрати, тер скоком скочи, великом чадору на врата далеко
одскочи, другом скоком скочи тенеф од чадора откиде, трећим
скоком скочи до својега коња доскочи и на коња скочи. То чудо
већ очи да невиде. Они вои, паше, беху и чекаху, каруглије,
цареве делије и чауши и пашини пеици и хаџие, јаничари и
сеимени сви у страх Милошев обузди и забуши. А то стаде вика
од царева табора: ‘’Милош цара убоде!’’ Тада и се воиска узбуни
и на њих и навали. Кад то чу Ивца Косанчић виде, хитро скочи
како соко буздуханом, наиприе дофати једнога везира у главу
удари, умрије, пак своју сабљу изтерже, пак уздахну и рече: ‘’На
овај ли ме дан посла царе, кнеже Лазаре?’’ Да ти видиш који чудо
сабљом чињаше и турке губљаше. Пак за ним Милан Топличанин,
и он сабљу изтерже и рече: ‘’На овај ли ме дан посла царе, кнеже
Лазаре?’’ Да ти је виђет вриједни вол како Милош неверник
данас губи Турке у пољу Косову: стаде махати сабљом и руком
десницом и губи турке сабљом немилостивом. Змај Милош како
скржуташе зубима, нека знате Турци Милоша Кобилића, што га
називате, како се данас к вама преверио?
Назадни удари за Ивцом и Миланом у бој притече зашто
сабљом пут просече, пред њима изиђе најперви, коња јаше и
јунаке све земљи обараше. Куда се Милош обраћаше свуд голем
сокак остављаше; на једнога сабљом замахиваше по два и три
земљи обараше; сва воиска пред њим страшно бежаше; сву
воиску три витеза смутише. Ту најприе Ивац Косанчић низгибе
голема делија, који млого Турку додија. Кад виде Милош љуте
га сузе пролише, где Ивац погибе и она два осташе по пољу
Косову сијекући Турке. Ево ти и Милан погибе! рука му се десна
осече; крв га преузе и из гласа рече: ‘’Сад сам ти господине
кнеже, царе Лазаре неверник; јер јунак руке десне немам!’’ и
ту Милан паде. Милош га виде под коњскијем ногама; серце
га заболе, пренеможе се, ипак у њему заигра јуначко серце: ‘’Ја
мислим, брате Милане, вас осветити и многијем замијенит!’’
Крв му удари на ноздре од велика јада и које чудо од то доба
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губљаше сабљом и десницом, како му сабља у руке играше, и нам
Турке губљаше? На једнога замахиваше, по два и по три земљи
обараше. Милош Ивца и Милана освети. Чудно! така воиска,
од Милоша се далеко укљањаше, близу нитко не смијаше; који
виде што чињаше свак се с пута уклањаше, колико да се могаше,
и нико му ништа учинити не могаху, зашто на њему и коњу
оклопи бијаху и змај Милош могаше излетити из воиске турске
како вихар ветар и цару кнезу Лазару дојездити: него,... кличе
један како женски проклети: ‘’ О, ви Турци тужни и махнити!
како тако сокола тешка неможете ухитити без мреже; него брже
голе сабље пред њега мећите и штите пернате и копља верхом
на земљу обраћаите и да би сте коња под њим посекли добра.
Зашто сте слепи, те не видите; јер Милош оклопу и коњ његов?’’
Тада их навали много множество мали и велики тијем
науком на Милоша и под њим добра коња посекоше, и паде
Милош витез под коња, и оскочи, и копљем се послони, тер
скоком скочи 30 лаката земље прескочи; другим скоком скочи 40
лаката земље прескочи; трећим скоком скочи копље му се сломи,
Милош се улови, а Турци и сила многа навали на Милоша, а
Милош друго копље начинити неможе, у руке се турске предаде,
и њега Турци свезаше и цару га поведоше, под велики чадор
доведоше, зашто не бијаше Милош цара до смерти убио, како
ће њихна сила остати. Јаничари, који Милоша доведоше, рекоше
цару: ‘’Ево ти Милоша жива крвника твога! Устани Хунђару
Падишаху и стани му ногом на герло, или нама заповеди, којом
ћемо га смертју уморити.’’
Цар Мурат рече: ‘’Сваки господин своју смерт љуби.
Оставите га жива код мене. А ви устаните паше и везири моји,
сад устаните справите се и ударите на табор кнеза Лазара. Прије
него ја умрем, нека ми очи виде, ко ће убои добит, јер мрем,
тко ли гинути?’’ ‘’ И сва се воиска справи од тога часа, и бубна
удараше и велике дорије туи се бајраци отворише; сви бегови и
пашини, све се у једно дигоше и берчници а делије пред воиском
и страже тулуклије и кулук баше ударише на табор кнеза Лазара
славнога. Лазар с воиском и господом бијаше у церкву Св. Јована
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на летургији. У тај час страже
кнеза Лазара дочекаше те те му
казаше: ‘’Ево ти удари цар на
табор наш.’’ Скочи кнез Лазар
табору и ту бубни сви ударише,
велике борије; кад се Серби
састаше са оружијем у руци,
викнуше сви како вуци, а неки
рекоше: ‘’Милоша Обилића
овде нема, ни Ивца Косанчића,
ни Милана Топличанина, три
неверника, који од нас обегаше,
цара на нас подигоше.’’
Ту Вук Бранковић рече:
„Што не бежиш Лазаре, што
не бежиш?’’ Лазар му рече:
„О, Вуче! што вишни Бог дати, нити ћу бежати ја ни тко моји,
Братијо моја! Сви сад реците: Помози Боже за веру христијанску
хоћемо ли ићи бити се и нашу крв пролити Христа ради ?’’
Ту неверни, бездушни Вук Бранковић издаде цара, кнеза
Лазара па пољу Косову напријеко он га побеже са дванајест
хиљада воиске добрије јунака, а под оклоп коњаника. Кнез Лазар
на коња својега уседе и мач свој изтерже и воиску своју причести
обрачно прекрсти пак заступи; ‘’Сад удрите моји храбри
сербски витезови да нашу крв пролијемо, да смертију живот
откупимо, смертно тело не штедимо, данас јунаштво све данас
покажемо на пољу Косову, за православну веру христијанску и
за царство Божије и за отачаство наше! А који нељуби милост
Божију и закона православнога, нека бежи за бездушним Вуком
Бранковићем.’’
Ту славни кнез Лазар на Турке удари и за њим сва
остала господа србска, и тако се силно двије воиске удрише и
тај бој велики, толике звеке од оружја и коњске фиске и српске
обустране водске, и тешкога грахата и поданија и плача људскога
обе стране, колико се земља тресијаше од силе и од тешкога
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боја и праха и стрављенија не виђаше ни земља од труплија
мертвије, по земљи рањеније јунака, витезова и коња добрије у
керви пливајућ; крв течијаше по размиришту и разбоишту како
оно ријека. Ко би то видео чудо; вриедности јуначке; броја се не
знадијаше; који јоште нијесу умерли; у крви леже рањени, под
коњскијема ногама; како но дугу траву по пољу ветар положи;
сулнце помрачи од тешке крви и боја.
А старац Никола, који с стегом предо воиском показа
господи сабљом замахиваше по два и по три земљи обараше.
Маринко охоло ту је јуначесво показа; Турака се не боји, о смерти
не мисли. Радоња и Богдан без числа Турке губљаху. Југовића
девет браће заједно бој бијаху; браћа се заједно держаху; и они
велику силу потријеше турску; и тако сви уедно погинуше и:
Јован и Ђурица, и војвода Степан, и Павле и Радован и Гојко,
Стојан и Петар, све јуначество до јунака, с вером све показаше
јуњашество, и широко поље у керви пловаше од тешке силе и
боја. Ту первога пашу до трага убише, а другога пашу разбише.
Да неиздаде неверни Вук Бранковић са воиском својом, хотијаху
своју воиску украсити у поље Косово овако отети и очистити
и тако до полудне србска више, а како полудне приеђе Турци
добише и жива цара, кнеза Лазара уфатише, цару га турскому
доведоше Мурату под велики чадор, те му рекоше: .’’Воиска наша
добила, ево ти жива цара, кнеза Лазара, прими га без мита на
дар!’’. Цар се подиже на ноге па им рече: ‘’Берзо начинити три
облије камена. Цар заповиђе зарад својега имена, три ставте
где Милош триж скочио. Сад учините, да ми очи виде, ступ од
мрамора начините и донесите писмо па камен учините: Милош
цара овди уби, а сам себе изгуби. И начините велики гроб од
мрамора са златним писмом учините: Овди лежи Милош цара
овди уби, а сам себе изгуби. И начините велики гроб од мрамора
са златним писмом учините: Овди лежи Милош с царом напоред.
Кнез Лазар писмо учините са златом. И кад ја умрем
Милошу витезу главу осечите, пак кнезу Лазару, тер Милошеву
главу ставте код моје, а кнезу Лазару главу ставте код моије ногу.’’
Тада се Милош цару јави: ‘’Немој таку господаре царе, мене
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неприлику! да глава моја уз цареву главу стоји; него господина
цара, кнеза Лазара главу ставите с царевом главом унапред, а
моју главу ставите испод ногу цара кнеза Лазара.’’ И тако цар
осуди како Милош рече.
Тада кнез Лазар Милошу обрати и гласом великим возопи,
поче плакати жално рече: „О, Милоше! Што ово учини чудо, што
није нигде учињено до данас?’’ Милош говори: ‘’Господине кнеже
царе, Лазаре! Оно што си ради с проклетога Вуком Бранковићем
све овди очима видиш, а ја ти нисам ништа учинио; него сам
совершио синоћни завет, а сад си видио моју неверу; него нијеси
видио мене и моју дружину како су ти учинили данас неверу
на пољу Косову. Да је било очима гледати како твоја три сокола
размећу ноктима богатима и Турке губе смерти немилостивом,
нигди не би могао себе веровати; да би било очима гледати, и
да би били сви неверници како но ми троица не би ту стојао
и са мном на плочи цвилео, негли рекао: ‘’Моја три витеза без
укора!’’
Кнез Лазар одговара. ‘’Блажен
Милош, твоја десница и вера у који и
блажена твоја крепост која је била вазда
у мојој милости; ти се данас показа, а
Божеству на пољу Косову и цара Мурата
уби и остави спомен Косову пољу. Знати
се увек, али Милошу тебе ради, недадоше
Турци православити славно крсно име
моје, весело учинити са господом србском.
Ти ми данас изгуби роду краљевину
мојему, изгуби и покла сву моју господу
и витезове, и верне, који бој поче бити с
Турцима без нашега договора ти цара уби,
а себе и нас све изгуби и моје славно крсно
име не даде ми га прославити и весело
с господом учинити; него данас рањами
умријети. Неплачем моју смерт, дужан свак
смерти; него сад горко плачем, јер данас
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све господство изгубих на пољу Косову од много гизданијех
храбрије моје браће србске господе, краљева и банова и моије
војвода и моије соколова Угричића и верни и храбри и лијепи
Југовића моји перјанице. А, где сте ми, како ми погибосте, данас
пред очима у вечнои жалости на место некад моје прве радости,
нигда које неће родити српска земља? У писмо говори: ‘’није
на земљу радости која се неће одмијенити жалости; насиље на
земљи, која се неће уловити.’’ Боже, Боже мој, кад год умријем
прими дух мој’’.
То кнез Лазар изрече наипослие и толико цар умрие,
Милошу витезу главу одсекоше, кнезу Лазару говорит не дадоше
и њему главу одсекоше и у бунар неки метнуше у воду. И тај дан
сва србска земља погибе и сила и јунашство изгибе на пољу
Косову од сербске воиске погибе 90. хиљада и турске воиске
12. хиљади Милош уби (Сад је одцепљен лист при дну, а с друге
стране опет се исти наставља)... дан Милош цара Мурата уби.
Од тога времена сташе Турци охоло ходити и без изуна краљева
све то примати и робити на стране продати (продавати ваљда) и
свуда добише куд се обратише и лијепе державе примише градове
и земље без числа примати. Тај се дан јаднијем Серблијем крила
уломише и своје господство изгубише и без својега господства
остадоше и другом господи у полабашчение почеше. И по смрти
кнеза Лазара остаде Госпођа Милица са сином Стефаном и
воиском Лазаревом и са двие дашчери (оцепљено 3/4 врсте) бист
дата Вуку“.
***
Даље је изцепано и нема више. Тако се баш овде свршава
овај наш кратак летопис, који је преписан из ориђинала
опширног. Док нам недође из Пећи ‘’Битка косовска’’ друга, коју
ћемо особено ставити, ми нећемо ни речице рећи о овом нашем,
и ако непотпуном и из новијег доба, али свакојако драгоценом
споменику.
Од тужне и чемерне успомене Дрена и Студенца, над
којим си свака српска душа косовска заплаче и закука, пошли
смо опет дивној, чемерној и ојађеној светој Грачаници.
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Дрен је се веле осушио тада и у тај минут кад је Милош и Лазар
погинуо, а био је до тог минута зелен, једар и у напун. Народ
косовски, а нарочито женскиње, бегало је од сваке живе душе,
која ма што налик на турско на себи имађаше. Ово чињаху и
овде и ако познаваху св. оца и остале; јер држаху, по нашем
европском оделу и фесу цариградском, да смо црна и паклена
Османлија, или бар у најмању руку потурица. Већ поче јарко
сунашце да залази за Голеш и Чичавицу некадашњу светињу
српску, сада гробницу и раку развалина и урвина, а чемерно
тужни и јадовити напев, који излазаше из дивних и невиних
уста Српке Косовске, допираше до ушију наших; те нам срце
параше, а душу не само мучаше, но и односаше до у сву дубљину
адских и ђаволских мука, које потомци сатанини Османлије,
са потурицама, измислише, обидаваше и чинише над јадним и
чемерним народом српским. Колико се од тешка бола, јецања и
плача могло чути и разабрати, беху то ове речи:
Еј, Косово, еј,
Еј, чемеру, еј,
Еј, туго ле наша, еј!
Еј, Милошу, еј,
Еј, војвода славни, еј!
Еј, светињо, еј,
Еј, туго ле Лазо, еј,
Еј, туго наша, еј !
Еј, Богдане, еј,
Еј, стари Јуже ле, еј,
Еј, туго ле леле, еј!
Еј, Југовићи, еј!
Еј, туго ле,еј,
Еј, зелени бори, еј,
Еј, чемеру српски, еј!
Бог нек бије, еј,
Бог, туги ле, леле, еј,
Бог нек бије туго де,
Еј, Бранковића Вука, еј!
Еј, проклети, еј,

Еј, туго ле, леле, еј,
Еј, проклети издајник еј!
Јер, издаде, еј,
Јер, издаде туго ле, еј,
Јер, издаде цара, еј!
Свога цара, еј,
Еј, леле туго, еј,
Еј, свога цара, веру, еј!
Еј, Лазаре, еј,
Еј, Лазаре туго ле, еј,
Света главо, еј!
Бог убио, еј!
Бог убио туго леле, еј,
Вукашина краља, еј!
А, јер уби, еј,
А, јер куку нама уби, еј,
Уби, куку, леле свеца, еј!
Еј, Неродимље клето, еј,
Еј, Неродимље туго леле еј,
Еј, и Грдеч проклети, еј!
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Даље се неје могло ни чути ни разабрати од дивне и прекрасне
неве из села Грачанице, а што нам даље настављаше свети отац
скоро ништа неразумевасмо, је се виђаше да је свештени језик
дотеривао према слогу грчкоцрквеном. Ми смо дуго и дуго
стајали, гледали на место пропасти српске, јужно иза Грачанице,
а спрам Голеша, дуго смо и дуго гледали, мислили, осећали, а
управо нити смо шта видели, ни чули, ни осећали. Нас је све
и сва пренеразило, утаманило, тако рећи умртвило. Не само
тада, но чак и сутра дан, тужбе, несреће, сплетке и угурсузлуци
грачаничких светих отаца на друге, и ових на њих, нас се несу
тицале, не с тога што излазе из јада, сиротиње, незнања и
глупости, и што по себи несу тако од мале важности за цркву
и народ; но што смо били савршено укочени, дрвени, тако рећи
полумртви.
Дивне и прекрасне руже, које су, по причању народњем,
још српским косовским удовицама засађене, над гробовима
бораца српских за слободу и човечанство, и које су сада
савршено подивљале, лепршаху се по тужном и чемерном целом
разбоишту; па и њихови мириси несу у стању били повратити
човека, који беше пун осећаја, ватре и живота телесног, а
нарочито силног и огромног мисленог и духовног. Целу целцату
ноћ неизбијаше чемерни и ојађени очајанички напев несрене и
у мукама најтежијим намучене Косовке, која вапијаше богу и
човечанству, правди и поштењу, правичности и људству; ама
је све то заман, узалуд и баш бадава. Њу нико не чује, нико не
осећа, нико не мари за њу, нико је не узима ни на ум, нико је се
не опомиње, никога се не тиче, нико нема живота, моћи, силе,
разума, воље, склоности, Покрета, помицаја, па и ни потреса
и најслабијег неопажнијег љуљушкања, за њу, за свету, велику,
дивну и највећу узвишеност, узор свега прекрасног и прелепог,
правог и истинитог.
При овим мислима, при овом и оваквом погледу, свакојако
правом на стање ствари, кожа се најежи, крв улази у главу, и баш
у само то време, пада на ум она, и ако не тако тужна и чемерна,
али свакојако налик и једнака, песма са овом сеје Косовке, сеје
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тако исто невине и тужне девојке, девојке из шабачке нахије,
која и сама нева, и дозива у облику песме, а управо кукањем и
нарицањем, свог Милоша Војводу. Сетисмо се, да те исте рођене
и најрођеније сестре спремају се и теже томе, да роде, подигну
и одгаје челичне и надчовечањске осветнике несретног Косова,
да сперу љагу и проклетство Неродимско проклетог цараубице
Вукашина, које изради у планини Неродимској, и проклетог и
ђавољег цара и народоубице Грдечког Вука Бранковића, који на
огранку Копаоника, (по издаи његовој прозваног Грдеча) уби и
сахрани народ и земљу срп. као и први на бив. Родимљу, а од тог
доба несретном и тужном Неродимљу.
Сетисмо се свете и предивне, иако сада мале и незнатне,
кнежевине Србијице, узданице, основе и спаса свега српства;
сетисмо се спираоца проклетства и љаге натурене издаицама
и себичњацима на васколики народ српски; опоменусмо се
снаги и силе, и ако мале, али вредне и тињајуће и у један мах
показа нам се . . . светла и дивна призора, светла и дивна
призрака некадашњег, а можда и скорог доба, кад ће се над
надгробним косовским ружама, урвинама приштинским,
косовским, чичавичским и осталим, залепршати црвенорујна,
загаситоплава и сребрнастобела застава српске славе и моћи: ми
скочисмо отресосмо се тужннх мисли, отресосмо се паклених
несрећа које и путнике неостављају.
Учини нам се, као да црна и паклена утвора, чедо најдубљег
пакла, производ најстаријег сатане и врага људства, средсреда
свију неваљалства, порока и свега нечистог, рекосмо као... да
изчезе изпред лица васиони, у којој се дављаху цели појасеви
и нараштаи од самог смрада и неописаног гада и поганштине.
На место њено... сину јасно и светло, прозрачно и мирисаво
тробојно суштаство српске свете. најдивније, најстарије и
најчовечније управо, надчовечанске народности. Учини нам се,
као да се и... сама Грачаница потреса, и као да из темеља, сводова,
помоста и дворишта њена, устају и подижу се подгробне кости
српске, стварају се у светле и прозрачне, свете и узвишене облике;
облике типа и народности српске; облике правих вајкадашњих
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и од неколико десетина тисућних година Срба. На један једити
мах, на један једити миг, на један једити тренутак, навлаче се на
њих навлаке свију мука и патња, натурују се облаци прозрачни
и провидни свију невоља и јада, свега ојађеног, црног, чемерног,
окајаног, очајаничког, ужижујућег, постиђујућег, срамоћећег и
мртвога, — и на један једити мах тробојна света прастара српска
прозрачност... повраћа сву красоту, сву дивоту, сву небесну
лепоту, које у себи садржавају тробоје дивне и свете српске.
Црвенорујна даје: моћ, снагу, оживљава, ствара, живи,
уздиже, крепи, снажи, увеличава, слободи, преузноси, даје
достојанство, независност и поштовање од туђинах.
Загаситоплава, узвишава до свега надчовечанског: даје
моћ најузвишеније правичности, и божанствености, улива идеје
светости, божанствености, правичности, једнакости, братства,
сталности, верности, усрдности, благости, тихости и тд.
А сребрнобела, бела, света, прозрачна, невина, у један
мах обвија своје штоваоце прозрачном белоћом, просвете,
невиности, мудрости, светлости, видела, среће, напретка и
осталога.
Све три скупа саједињење туже заједно са сејом из равне
чемерне и до скора несрећне, а сада срећне и благословене
Мачве, ако Бог да са сејом из, још тужног и несрећног горког
и обмотаног у гадно вражије црнило, Косова. Њих се обе
здружише, загрљише, срастеше и спојише; те тако истекоше обе
тужне и чемерне песме, а настаће, сретне и веселе. — Држимо
да неје сувишно и неумесно ставити овде и поменуту песму,
која се у кнежевини Србији пева у шабачком и другим околним
окрузима. Склоп јој је и све скоро, ван одвећ сродног напева,
скоро један и исти са косовском. Ево је дакле па нек се овде чита
и помиње:
Вај двориште
Место пресвијетло вај!
Ђе је Милош
Наше јарко сунце вај?
Из дворишта

Црна слутња уји вај:
‘’Милош вам је
На Косову пао вај!’’
Слутња уји:
‘’На Косову равну вај!’
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Одјек зуји:
‘’На Косову пао вај!”
На дворишту
Трава поникнула вај!
На кулама
Зова процветала, вај,
Ја у граду
Јакрепи се легу вај!
Вај господе,
Драги саздатељу вај!

Драги Божо,
Мили створитељу вај:
Створи нама
Нашега војводу вај!
Ожив нама
Нашег Обилића вај,
Пошљи нама
Војводу Милош вај!

Ова је претужна песмица преписана од баба Петре
Мутаповића из Црне Баре среза мачванског. Баба Петра је
рођена у Рађевини, па је у време пропасти карађорђеве некако
дошла и населила се у Црној Борби. Она нам је још неколико
песама чудноватих и дивних казала, из којих сама наша старина
вири Неке су од њих све с концем 1865 и у почетку 1866 год.
печатане у Световиду; али сада поштто смо најишли у путовању
на подобну оној песми баба петрииној, већ печатане и овом
попуњавамо. Можемо рећи да су све те песме неподпуне, управо
скоро без почетака и свршетака.
Њих певају мале девојчице, шипарице и шипарци,
чувајући овце и јаганце. Певају их свирајући у стабло кукутино,
из којег се увек издају први звукови: ‘’ифрут нфут.’’ Жао нам је
што никако несмо могли ни једну песмицу преписати од дечице
ове мале; јер су тако плашљива да на свако наше питање гледе
прилику да умакну и да побегну. Ово нам је најжалије и остаће
нам непрегоримо што до ових песама не само ми немогасмо доћи,
него што никоме непада ни наум да до њих долази. Што се тиче
њихове старине можемо рећи да су оне најстарије и првобитне.
У њима се, покрај доцнијих историјских јунака, спомињу, и то
без смисла и свезе, наши стари богови из идолопоклонства. Ту
је Перун, ту Триглав, ту Праве, ту Мора и Мара и Морана, ту
Световид, ту Радигост и остали богови и богиње бивше наше.
Виле, вештице, змајеви, неизостају у тим песмама.
А ако запита ко: ‘’одкуд деца знају и певају те песме?’’ Ево
34

одкуд: мајке над малом децом певају ове песме љуљајућиј их.
Певају и причају им у песмама чудне приче и старине. Оне су
све напуњене и препуњене чудноватим именима и презименима
наших старих богова и богиња. Напуњене су и баснама и
митоложским изрекама из идололоклонства нашег. Мајке својој
деци успављавајући их певају без почетака и свршетака ове
песмице, како кад треба дете успавати, а можда и незнају ни
почетке ни свршетке. Ова дечица и сама, пошто мало поодрасту,
луљајући своју браћу и сестрице, певају, а кад мало јача буду
опет чувајући јаганце и овце доцније, такође певају их.
Тек кад постану шипарци и шипарице, она почну певати
и оне обичне песме женске и мушке. Докле год женска деца
дувају у кукутино стабло и почињу своју свирку, и мелодију
са: ‘’ифут, ифут’’ дотле слободно може се код њих чути млого
оваквих чудноватих песама. Пробали смо да препишем коју
овде од ових песама, као и у нас, кад љуљају децу; но не само
да нехтедоше певати, него на два места говорећи у нас одбише
‘’ама господине, није лепо да ти седиш ту! Свет је чудноват у нас,
може свашта рећи’’. У нас на једном месту, пошто замолисмо за
ту милост, и пошто се разрогачише очи, које молисмо, с места
беасмо одбијени. Е, тако је у нас, То је обичај по нашем схваћању
врло добар, само за дознавање ових оваких песама неможе гори
бити и то у нас, а какав је овде?
Једино би се могле ове песме преписати овако: да се
наши млади људи, а нарочито свештеници и учитељи, који су
из народа и у народу, потруде и скупе их од својих домаћица.
Овако како смо их ми купили од баба Петре (и других) кад је
љуљала унучиће своје и певала им да спавају, нећемо доћи да
правих и подпуних ове врсте песама, које би нам показале нашу
прошлост, као у огдедалу каквом. Наша је жеља и молба нашој
омладини духовног и учитељског сталежа: да ову ствар неузме
олако; него нека се својски око ње заузме. Ми би и сами бар
тамо то радили, но као чаршилија, од које наш народ зазире, а
нарочито као чиновнику, савршено нам је немогуће. Ове треба
купити по селима нашим, а да у варошима нашим неје могуће
35

наћи оваквих старина наших, свако ће нам одобрити, ко само
промотри како се наши обичаји замењују сваки дан и час туђим
и страним.
— Већ је зора била зарудила, кад смо се кренули из
Грачанице право на разбоиште, тулбету муратову, Газиместану и
гробу веле шокице и издајнице баба Милене, коју и дан данашњи,
на Синан пашиној џамији у Призрену и у другим џамијама
скоро по свима паланкама краљице и праве Србије, непрестано
спомињу. Али пре овога ваља нам казати нешто, што народ овај
овуда о битци косовској прича. Као што смо видели, турска је
сила била закрилила сво Косово.
У првој битци сва је се са севера повукла и сасредоточила на
Лабу и Ситницу. Подујевске предстраже, и остале, кад је сашла
српска војска, пошто Милош разпори Мурата и Турци ударише
на Србе, — слегла је се била са десне стране Лаба и Ситнице. Кнез
Лазар, кад измаче Вук, као што народ вели са 12.000 оклопника,
баш при ступању у бој, први пред воиском пође, а за њим 113.000
војника. Бој неје дуго трајао Срби сатрвши на први мах сву
војску, која је с десне стране Лаба била за 3 час дебљине а око 6.
ширине пређу Лаб, потисну средсредну војску муратову од Лаба
до Припггине а то је 1 1/2 дебљине а од ове на спрам Грачанице
до 2. часа дакле скоро за 6 часова дебљине потисну свуд и на
свима крајевима’Турке. Дебљина турске војске од скоро својих
7 часова и дужина од скоро толико била је сва које утамањена,
а које потиснута. Српска је војска, осим Лаба и омањах речица,
прегазила још и Приштевку и Грачаницу реку. Цар Лазар ишао је
непрестано напред, имајући на себи већ 17 рана, јахајући трећег
живог у ранама, а два су му већ била убијена, коња.
Тек наспрам Грачанице, где је Косово најшире, где је стајало
80.000 најодабранијих коњаника Арапа са главним царским тако
званим Санџак и светим мухамедовим барјаком, где је са стране
под Голешом стајало 12.000 Јаничара под потурицом Силним
Влах Алиом, а код Бабуша 20.000 најодабранијих коњаника
Черкеза, решила је се ова за нас несретна и главна битка.
Срп. војска, које рањава, које уморена од толиког хода, а које
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проређена, нашла је овде, осим остатака од бегајуће на 112.000
одморне и најодабраније турске војске. Ову је Мурат нарочито
овде наредио, да на њу навуче Србе и да она реши битку, ако
се Срби преваре да гоне Турке. Срби се несу надали овом
чуду и кад су дошли на поменуто место... запрепасте се од ове
изненадне силе. Арапи, Силан Влах Алија потурпце, јаничари и
Черкези несу дали млого времена да се дуго премишају Срби; те
и насрну као муња на ове. Једно због изненадности и тако близу
навучених, на ову управо заседу турску, да су се лица врло добро
у војника разпознавала, а друго због огромне проређености,
умора, и тешких рана, Срби се немогаху дуго борити, окрену
леђа и побегну.
Како је кнез Лазар изпочетка био напред, само да га због
издаје проклетог Бранковића у првом сукобу и боју с Турцима
Срби не оставе, тако је сада у бегању био стражњи. Од иза и
спрам Грачанице, па све до Лаба бегали су непрестано Срби и
благодарећи што су Черкези најужније били, млоги већ и пређу
Лаб, али кнез Лазар до овога још не беше стигао и дошао, кад
недалеко до Лаба догнају га Черкези и један му натури замку (таку
звани аркан на свом турскотатарском језику) онако бегајућем на
врат, тргне га, он спадне с коња; и тако га жива ухвате. Кад то
виде Срби и они који су већ прешли преко Лаба и кои су тек
до њега били обрну натраг за Черкезима; али ови на одморним
коњима изчезну, као вихор. Пошто је тако спашен остатак од
неколико тисућа Срба, поврате се у свој стан на Копаонику, а из
овог врате се натраг Крушевцу и јаве царици Милици и Високом
Стефану, који су, са неколико десетина тисућа војника, били у
Новомбрду и његовој околини. Турци се врате на оно место где
је био чадор муратов, погубе цара Лазара, Милоша и још неке
млоге заробљенике. Млоги причају, да је се још тог дана све то
учинили; јер су Мурата умирућег једва донели до првог места
његова становања. Што се самог разстајања и оног простора
тиче оно се рачуна у пешачке часове, коњаничких је млого мање,
а можда и пешачких.
Други опет причају: да су кнеза Лазара, Милоша и остале
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посекли одма спрам Грачанице, где је и Мурат издахнуо; па тек
сутра дан пренели телеса на место првог борављења муратовог
код Лаба, и тада су идући тамо бацили главу цара Лазара у
Студенац, по једнима у онај спрам оног Дрена, а по другима код
тулбета муратовог. Овако већина прича и ово је вероватннје: јер
да се број просторних часова сведе најмање на 4 па баш што је
немогуће сведимо и на 3 излази путовања до спрам Грачанице 3.
од ове до Лаба нек је најмање 2 1/2 од овог опет толико до Дрена
то је најмање 8. а које борбе и бављења нек је 6. то је свега 14.
дакле држимо да се несу се могли опет враћати још 2 1/2 часа
натраг Лабу, што би изнело којекаквих 15 1/2—16 часова.
Сви причају: да су Турци главу лазареву бацили у неки
бунар, а тело, пошто су грдан новац, за одкуп истог од околног
народа узели, Бајазит неје хтео, као и милошево, погребсти код
муратових црева. Но с поуздањем може се веровати народној
песми, која каже: да је тело Лазарево после неколико година
извађено из воде и тд. а ово ће значити: да га је тек доцније и по
уговору са Бајазитом, царица Милица са сином изкопала и однела
са Косова. Песму ћемо доле ниже навести. Бајазет је назван
‘’илдрми’’ (муњом), због оног брзог и изненадног нападаја са
80.000 својих коњаника на Србе спрам Грачанице. Овај и овакав
у свему бој, потпуно се види да је веран; па и само то иоле иначе
‘’Широко’’ зову ‘’Погибија српска’’ (а у Турака ‘’Сиф Синдиџи’’),
а чешће ‘’Пропаштина царства’’ а не оно код Лаба где су онолики
силни гробови и остало.
Што се тиче војске турске прича се: да је ове погинуло
преко 380.000, а око 40.000 и нешто више, махом рањаве остало
је; те је се с Бајазетом вратило натраг. Да су одиста и Турци
изгинули и да несу победили, но само ослабили Србе, види се из
уговора и што, по плачкању, напуштају скоро све српске земље
иза Шара и иза Штипа, Велеса и тд. Они су заузели главне паланке
и градове, а сам Ђурађ Бранковић, по причању овдашњем, седео
је испочетка свог деспотства у граду Јелцу призренске нахије на
брдовитим окрајцима Метохије. Штавише и син му је погребен
у селу Пећанима ове нахије, (призр:) као што ће се то видети у
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III. св. Путописа. За погибију турску говори се и у сборницима
Караџића срп: народних песама. Осим ових већ познатих
ево наводимо и ову овд: народа срп. песму о боју косовском.
преписану у Грачаници од чича Тане. Овакву исту чули смо још
на 4. места у бившој царици Србији.
Боже мили и Богородице,
Свети Душе и Христосе слатки!
Што да чудо учини се клето,
Што да чудо до сад нечувено,
За грехове испрати нам Спасе,
И пресвета мајко Ристосова?
Такво чудо до сад нечувено,
Ич нетреба ни да нам се чује.
Било време давно и одавно,
Беше добро и прекрасно доба,
Кад се беле свети монастири,
У великој у српској краљини,
У њих служе свети Аранђели,
А ликују силе и господства,
Од Црнога па дор Сињег мора,
Од Латина до крајна Солуна,
Ширише се свети монастири,
Учише се сиротиња ђаци,
Певаше се име исусово,
И преблаге мајке милостиве;
Беше добро,беше рај на земљи,
Кад се слава српска простираше,
Када слоге и правице беше,
Када беше сила и господство,
Кад небеше кљаста ни убога,
Кад небеше роба рајетине,
Кад небеше вука ни хајдука,
Кад не тука Тука и Манђука,
Кад нехука црња Арапина,
Нити она љута Черкезина.

Кад не мори клети Османлија,
А не граби ситна Арбанаса,
Неиздаје црна Бугарија,
И не двори проклета Грчина;
Онда беху по земљи анђели,
Сам нам Господ седеше на земља,
Све чинеше што божије беше;
Не бејаше срдње и пакости,
Не владеше отров издајица:
Тада беху свети Неманићи,
Беше прво свети Симеуне,
Иза њега светитељ Симоне,
Иза њега краље Радославе,
Иза овог свети Владиславе,
Иза њега пребели Уроше,
А по њега свети Милутине,
По Милутин свети ми Уроше,
За Урошем свети нам Степане,
За Стефана свети нам пресвети,
А нејачак Степановић царе.
Пре Немање и свет Симеуна,
Беху млоги српски светитељи,
Све краљеви божији угодници,
Кажу брате и причају стари,
Сто педесет пресветих краљева,
Међу њима царе Будимире,
А пресвети Солунски Давиде,
А од других ни броја се незна,
И велики царе Владимире.
Беше царе у Орида града,
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А светац ми светитељ Јоване,
У својему граду Черменика,
Оном светом Елбасану белу.
Беху други млоги светитељи:
Света Петка у Трна паланка,
Све: Јован од Риља голема,
Свети Петре из Шаре високе,
Свети Прохор Пшиње на истоку,
Свети Гавра царево колено,
У Леснову светом монастиру,
Свети Јаћим од Паланке беле,
Свети Ромил од Ресаве равне,
Свети Ахил од грчка колена,
Свети Богдан од Скопља пребела
Свети Тањас у доња Полога,
У Лешаку граду великоме,
Свет Никола у Топлици равној,
У Топлици на Жељезник реци,
Свети Сава и св. Арсене,
Свети Сава, Јаћим Девички,
Свет’ Пајсије и свет Теокисте,
И хиљада светих угодника,
Свет Јелена и св. Варвара,
Верна љуба цара Владимира,
Ђеновија и света нам Неда,
И три стотин божијих угодника,
Све од свете од краљевске лозе,
А осталој ни броја се незна.
Беше добро, беше благослова,
Ђаво уђе у прилепска врага,
У погана краља Вукашина,
Уби свога цара светитеља,
И издаде земљу и народа.
Опет беше добра и поредка,
Дође свети Лазар посечени,

Пропеваше цркве монастири,
А запева тужна сиротиња.
Мало било дуго неостало,
Натури се божији одпадниче,
Антихристе ђаволе из пькла,
У Једрену у новоме шеру,
Веле људи копиле ђавоље,
У ђавољи рози зачедено,
По имену Мурат Песинине.
Купи војску преко мора сиња,
Веље људи ђавољи изроди,
Све црнога црњег и гаднијег,
Од лица те страва прифатаје,
Од погледа грожи и ужаси.
Светлој, белој срп. краљевини,
И руменом јуначству Србина,
А плавом ми божјем благослову,
Завидува копиле ђавоље,
Тајно кује, а тајније снује;
Сакупио грчке најемнике,
Из Озије Турке Карамене,
Веле брате 100.000 људи;
Још другу му црњу силу кажу:
Сто хиљада Туке и Манџуке,
Сто хиљада црнога Черкеза,
Сто хиљада Манова Турака,
Сто хиљада црна Татарина,
Сто хиљада Грка и Бугара,
И преситне на преплет Арбане,
Оне брате ситне Шкипетије,
Што по гори, као срндаћ скаче;
Јоште седму казују му силу,
100.000 љуте потурице,
Јеничара и сејмена клетих.
Тајно ђаво у Једрењу снује,
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А тајније на Косово дојђе,
Ухватио сво клето Косово,
Побратиме, еј невоље наше!
Од Мрамора врху са планине,
До Јавора врху од Звечана;
Од Звечана врху до Чечана,
Од Чечана до те Каменглаве;
А од ове до блата Сазлије,
И до оног на ћемера моста;
Од Сазлије опет до Звечана:
Захватио сво поље Косово,
У дужину 23. сахата.
Сву је земљу војска притиснула,
Да са неба росна дьжда падне,
Земљице се неби дофатила;
Да са неба само небо падне,
На копља би небо се наболо:
Таква сила небеше до сада,
Од како је српске земље свете.
Јоште силу и осму му веле,
200. црнијех хиљада,
Некаквога црна Арапина,
И са њиме брате Сарацена;
Сва се сила на Косово слегла.
А цар Лаза у Крушевца седи,
Он ми дели божје милостиње,
А за Турке ништа и незнаје.
А кад књиге у Крушевца наше,
Од Призрена и од Неродимља.
Препаде се божији угодниче,
Те сакупи силовиту војску:
Сто хиљада љута оклопника,
И 30. лака стременика,
Стременика љуте пешадије,
Са широким мачма пократкима,

Са стрелама и са тетивама,
И са оним прачкама великим.
Паде Лазо на Косово клето,
Лазо паде издаја допаде,
Од зета му Оридлије Вука,
Проклето му и село и племе!
Он погуби свог таста Лазара,
Он погуби пашанац Милоша,
И са њима Милан и Ивана,
И са њима 9. Југовића,
И са њима старца Југ-Богдана,
Од Видина питомога града,
И Лесковца крај Мораве ладне.
Он погуби српску царевину,
И господство, српске светитеље.
Паде војска сетна невесела,
Од невере и смуте вукове.
Милош оде, а са побратими,
Са Иваном од Дупнице града,
Са Миланом од Топлице беле,
А код реке Жељезника града.
Милош уби турска цар Мурата,
И погуби 12.000,
Све самога Туке и Манџуке,
А што хуче, а што страшно туче.
Што је вајде кад помоћи неје?
Турски царе разредио војску,
300.000 проклетих Турака,
Натурио на Лаб и Ситницу,
Од Звечана па до Подујева;
300. натури хиљада,
Од Ситнице и студена Лаба,
Па до свете мајке Грачаничке,
Сво је поље притиско приштинско,
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Од Мрамора па до Чичавице;
200.000 љута Арапина,
Курдисао код Дрена, Студенца,
А у пољу грачанице мајке;
12.000 клета потурњака,
Натурио на Голеша брдо,
Међу њима силан Влах Алију,
Који цара ни да чује хоће,
За везира ич абера нема,
За осталу Туку и Манџуку,
Ко за ђубре и прашнну тешку.
Осталу је натурио војску,
Од Студенца и велика Дрена,
Па до оне Каменовеглаве,
И до оног великог Чечана.
Макну војску, српски краљ
Лазаре,
Макну војску од те Самодрже,
Сва му је се била и борила,
Погубио девет везирова,
Погубио 200.000,
Све ми самих турских Јеничара.
И остаде силе убојите.
Макну војску девет Југовића.
И са њима старац Југ Богдане,
Девет паша бише и убише,
Кад десстог тући настадоше,
Погибоше девет Југовића,
И десети стари Југ Богдане;
Погибе им силовита војска,
Само раљен по Косову ходи,
Понајмлађији Бошко Југовићу,
Свилен барјак по адају носи,
И он гони Турке на буљуке.
Макну војску Срђа Злапоглеђа.

Девет паша бише и убише,
А десети погуби га клети;
Макну војску Страхинићу Бане.
Тргну војску јад га недесиâ,
На Голеша јуриш учинио,
Он посече силну потурицу,
Потурицу Силна Влах Алију,
Кој му је љубу заробио,
И Малену Бањску напалиа,
Стару мајку с коњма прегазиа,
Разорио друме и путишта,
Од неверне од земље Босьнске.
И од Зете земље издајите.
Он погуби 12.000,
Све пресамих љутих потурњака,
Трже војску Мусић Бан Степане,
Од велика рода и колена,
Девет паша бише и убише,
А десети Бана погубио,
И његову силовиту војску;
Тргну војску Орловићу Павле,
Тргну војску код Студенца дође,
Код Студеица, и голема Дрена,
Девет паша бише и убише,
А десети Павла погубио,
И његову силовиту војску:
Оста само светитељ Лазаре,
А са сином високим Стефаном.
Трже војску благи светитељу,
Грачаничку прегазио реку,
А војска га турска потиснула,
Побратиме црна Арапија,
И проклета гадна Черкезија,
С њиме побро ситна Шкипитара,
Друме каже црна Бугарија,
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Светитељу са зад прилегоше.
Бише ми се цео летњи дьнак,
Текну Лазар Студеноме Лабу,
Текну Лаза цркви Самодржи.
На Лабу га дотекоше љути,
Ај, проклети црни Черкезани,
Свето га ми уфатише клети,
Под чадора Мурату однеше;
На њему је седамдесет рана,
Још сувише брате и черити,
А на бојном на коњу големом,
Више кажу од сто и четири.
Светога ми погубише Турци,
Код Алаја, код Санџак Барјака,
А спрам свете мајке грачаничке,
Погубише силовит Милоша,
Погубише робље заробљено,
Цар Лазара главу украдоше,
У Студена кладенца врзаше,
Побратиме робље заробљено;
А тело му Турци погребоше,
Код бурага Пексимића цара,
И Милоша дивно погребоше,
Десну руку њему сасекоше,
У сребо је љуто оковаше,
На бурага Мурату вргоше.
И Милоша Срби украдоше,
Украде га робље свеколико,
У Бањиште света погребоше,
А Лазара носе Раваници,
А сама му глава долетила,
У ресавску белу Раваницу.
Текну премлад Високи Стефане,
У онога града големога,
У Новогабрда великога;

Оста Турчин на Косову клету,
На Косову чуда поградиа,
Поградиа чуда свакојака,
А највише џамије приштинске,
Порушио цркве монастире,
Погубио ђаке, калуђере,
Погубио владике велике,
И великог српског патриара;
Заробио Србе свеколике,
Српске мајке коњма прегазио
Српске деве у харема воде,
Српске младе на буљук рездава,
Српске војне на коље побија,
Српске старце у синџир одведе,
А нејач нам листом изтурчиа;
Погазио образ и поштење,
Разрушио цркве и градове:
Све учини проклет Бранковићу,
И проклета шокица Милена,
Што Турцима војводе подказа,
И војводско рухо и одело.
Проклет Вуче и брдо Грлече,
И проклета баба с Бабинносом,
И проклета Зета неверита,
Неверита
земља
полукава,
И проклети неверни босьнски,
А и она равна Маћедија.
Од Србаља мили побратиме!
Од Србаља скоро све изгибе,
Изгибе нам 120.000,
Одабране господе велике.
Од Турака псећих Песијана,
Изгибоше 600.000.
Све самих црних копилади,
Антихриста и сина сотони;
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Сво је поље трупје притиснуло,
Од Сазлије па до тог Звечана,
Од Мрамора до Сувога Бора,
И од Бора па изнад Голеша;
Ситница се у крв претворила,
А студен Лаб и Приштевка
река, И сва она дуга Грачаница,
Претвори се у крв и крвиште;
Од трупља су воде изступиле,
Сво Косово крвљу обливале:
Тече крвца по Косову пусту,
Јунацима туго до појаса,
А коњима јаде до трбуха!
По Косову и по црној крвци,
Стои трупље на крви големој,
Те пливају како по том мору;
Оста земља пуста и смрадљива,
Што остало куга поморила.
Што остало од куге и чуме,
Све то помре од зла и жалости;
Занемила земља Србинова,
Од раја се пако претворио,
А од људи ђаволи паклени,
Те наводе Србе на те муке,
Недаду им богу се молити,
Ни црнога леба наситити,
Ни крвавих суза утирати,
Ни голога тела заклонити,
Ни божьске браде опуштати,
Ни спасове косе напуштати
Ни носити црвене доламе,
Ни метати самурли калпаке,
Ни пасати паса окована,
Ни носити убојна оружја.
Бију, брију, грабе, отимају,

Што остаде у мукама умре,
Што преживе низашто неваља,
То учини проклета невера.
Од земаља од српска колена,
То учини ђавоља издаја,
Од убава од краљева рода,
Не од рода св. Симеуна,
Не од рода св. Давида,
Већ од рода Вукашина клета.
И од рода честитог Лазара,
Честитога божјег угодника.
Оста тужан Високи Степане,
А са госпом царицом Милицом,
У Крушевца јаде да јадује,
И Турчину данак да давује,
Црни данак, а гори останак:
Све на кућу литру злата жута,
А од села по једна војника,
Још сувише сестрицу Милеву,
Још сувише сву земљу Србинску,
Још сувише граде и тимаре,
Још сувише цуре и невесте,
Још сувише куле и кулине,
Још сувише цркве монастире.
На цркве су дажбу ударили,
Љути терет све оку дуката,
А на путе и путишта клета,
Натурили тешку баждарину,
На девојке плату за удадбу,
А на момке плату за женење,
На удовце венчаницу тешку,
Удовице још већу и грђу,
Још сувише бруку и невољу,
На волове десето што живо.
А на воде друго што живо,
44

На овнове десето што живо,
А на козе десето што живо,
На пилиће и другу живину,
Ударили трећину голему,
А на свиње љути намет чине,
Ударили у главу 100 гроша.
На коситбу и свекаку траву,
Ударили бездушну трећину.
На сва жита и лебове беле,
Ударили половину тешку.
На причешће и на крштевину,
Ударили тешку крштевину,
Од Мушкога 500. гроша.
А од женског 300. гроша.
Од по сваке оне тужне стране
Ударили по 500 гроша,
Укопине мушке и женске ми,
Ударили по 500 гроша.
Оста тужна земља и земљиште,

Оглобљена и попаљена ми,
Похарана и поробљена ми.
Тако било и тако остало,
Од тужнога побоја косовска;
Тако јади и до данас трају,
И трајаће до амина века;
Јер цар даде светско за небеско.
Што цар даје и Бог му неквари.
Оста само мајка Грачаница,
Да казује пропаст на Косову,
Да казује српску пропаштину,
У Широку пољу Пропаштини,
Да сакупља јадну сиротињу;
И осташе високи Дечани,
И пресветла Потрикана веља.
Да сачува пропала Србина,
Од Турчина и потуре клете,
И остале враговљеве силе
Црне силе и наводенија.

Ми смо већ казали причања свију народности стањујућих
на Косову о битци овој, а што се о народностима вели односи
се и на вере становника. Казали смо и навели и народну песму
Срба православних, сад нам још остају званични турски
докази о овом страшном и највећем можда на целом свету
догађају. Нек нико немисли, да ће ови бити преписи са каквих
турских непознатих ориђинала. Ови су у неколико, који где и
наштампани, а у неколико ево их из уста званичног лица, коме
је дужност причати о битци овој свакоме без разлике вере и
народноста.
Идући из Грачанице, овим за Србе и српство чемерним
пољем, прво би се дошло тако званом Газиместан-у, али га м
за сада остављамо и идемо тулбету муратову, или гробу црева
и срца његова. Лево од Газиместана, са старог бив: пута, из
Куршумлије у Приштину, а сада водећег у Вучитрн, у једној
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недубокој пољаници, подигнут је споменик великом и највећем
хану, султану, падишаху и т.д. турском, тако званом Гази Мурату
I. потомку Османовом.
Скоро у средини ове котловиности стоји подигнуто од
тесаног белог мрамора тулбе, ограђено зидом, у којега првом
дворишту стоје кућице за поклонике и званична лица, а у другом
за шејика, чувара овог гроба. Ово неје монастир турски, као што
га овде зову ‘’Тећи’’ а ми ‘’Текија’’, у ком живе дервиши т.ј. нешто
надик на наше калуђере, који живе од прилога и милостиња; но
је ово царски дом, у коме живи лице, које држава о свом трошку
издржава само зато: ‘’да свакоме, без разлике вере и народности,
прича ужасни косовски догађај. Ово лице, мора врло добро
знати турски, арапски, персијски, бухарски и д. д. скоро све
језике азијске, који верују мухамеданизам.’’ Осим тога, мора
бити више духовно лице и по свршетку највише духовне школе
мухамеданске у Цариграду, мора још 3. године учити ориђинале
турске историје, а нарочито свију списа о косовској битци, као
догађају ‘’коме је обвезано сво мухамеданство за свој обстанак
у Европи и за своје борављење у овој.’’ Ето, овако влада турска,
учени Турци и цео мухамедански свет гледа на битку косовску;
док је европски историци скоро сви и непомињу и незнају ама
баш ништа о њој. Осим наведених својстава ово лице још: мора
да буде од онога племена духовног лица турског, које беше при
Мурату I које с њим погибе, под чадором од руке Милошеве, и
које ободраваше Мурата на бој.
Да ли је ова садања, иначе доста изображена, и према
турској просвети и човечности, можда најизображенија личност
не само у целој Турској, но можда и мухамеданстау, одиста
прапраунук погинувшег дервиша Мурата I. или не, то је питање
турске генеалогије духовних лица, а не наше? Нас се оно баш ни
за длачицу нетиче и ми му без икаква даљег разбирања верујемо,
ако хоће да каже, да је и од Мухамеда, осниваоца мухамеданизма.
Ствар је врло важна, што је не само ово, него и сва до сада бивша
овде лица из Бухаре или Бугари из средње Азије. Овим се бар
може закључити: да је дервиш Мурата I. а прапраотац свију ових
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дервиша био одиста из Бугаре азијске. Важност је још и та, што
је Мурат I. имао, по свој прилици и огроман број војника одтуда;
те се тиме и његова огромна војска од 5— 6 стотина тисућа даје
разгонетнути.
Садањи је дервиш прави азијат и то прави Бугарац или
Бугарин азијски, средина у типу међу Татарином и првобитном
Османлиом, Он се хваљаше својим (генеалогиом) племенском
старином и довађаше своје порекло не само од павшег муратовог
дервиша од руке Обилића, него да је још старије од косовске
битке за неколико стотина година. Овде му неизостајаше и
сродство са султаном Муратом I. што неје немогуће. Дуга црна
густа брада и бркови, заћусласто врло ниско чело, прилепљене
скоро уз главу уши, мали, на врху одвећ широк и уздигнут,
носић, а при очима седласт и скоро сравњен са широким
бугарским, или монголскофинским лицем, широке дољње
вилице, одвећ узвишене подочне и заочне, до ушију, кости, глава
истурена острагу на кијак, очи азијске и све остало, све једном
речју показиваше: правог азијата у коме беше прилична унција
европске крви, која се огледаше у расту и карактеру.
Он нам прво показа велику светињу своју, огроман камени
сандук 7. стопа дугачак, 3. широк и 3. висок застрт некаквим
разним платнама и ћилимима. Више труње (сандука мртвачког)
висаше нешто као европска лампа, сајужена са фењером
троугластим. Око труње стајаху по 5. редова подсвећника са
упаљеним свећама, као и оно чудо у облику лампе чело труње на
камену 4 стопе високом, огромна од беле свиле чалма првог свеца
мухамеданског у српској земљи и Европи, а над овом стајаше
фес новијег турског доба и моде, ако се смемо таво изразити,
јер Турци нетрпе никакве европске моде, само што су од високе
шиљате округле првобитне своје капе у облику беложућкаста
феса дотерали до јањичарских фесова, или управо прекројених
калпака српских, а од ових до данашњих својих помодних фесића
и т.д..
У осталом данашњи фесићи, са својом доле ширином, а
при врху ужином, скоро нзгледају, као првобитне турске капе,
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само им размера, материја и боја нису једне и исти. Напротив
делијски, јањичарски и остали фесови једнаке ширине и при
дну и при врху, при том високи и са плавим кићанкама, и несу
ништа друга: до мало, и то врло мало, измењени прастари српски
калпаци са перјаницима. Ове су у народност османску увукле
потурице, које су их све до 1851 год: у изгдеду правих српских
калпака, и праве калпаке тако рећи, носиле у Ерцеговини, делу
Босне и Старе или Праве Србије. Ови су раји натрпали у место
калпака црне шубаре и еврејске дињаре капе. Фес раја до скоро
није смела носити. Овај су тек у дан: кнежевини почели носити
и то од дана свога ослобођења, а у целој турској пре неколико
година.
Шта више и сами Црногорци до Владике појете носили
су фесове; а од овога у место ових усвојили старосрпске и
ерцеговачке, данас тако зване оне црногорске, капице. У дан:
нашој кнежевини до скоро су женске, које сада носе фесове, по
селима у место ових, носиле црвене шивене капице, или мале
калпачиће. Ови се још и дан данашњи могу видети у наших
старица, као и они огромии појаси тако звани ‘’кованици’’ који су
по неколико, а често и десетина, ока тешки. Још и дан данашњи
мршти се мухамедански правоверац, кад види рајетину, да носи
принадлежност (фес) правоверних пророковаца, а Бели Мехмед
у ниш: нах: зато још и убија.
- Стари камен је изаслани везир из Цариграда, да ово
тулбе оправи, сломио и он и сад из земље вири. Србин један,
који је, као зидар, оправљао ово тулбе прича: да је паша
заповедио зидарима: да одкопају 13. гробова, који су и с једне и
с друге стране муратових црева били. Сви су ови гробови имали
четвороуголне камене биљеге с натписима турским; али ни у
једном гробу ненађе се костур људски. Само су у једном нашли
чело човечије и више ништа. Паша заповеди да се то камење, као
и ови којим је обељежен био Милошев скок испод чадора, узида
у ову текију, што је и учињено.
Срби несу хтели сасвим затарити место, које је Милош
прескочио, кад га Мурат неприми; него се још и данас познаје
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разтојање, међу два вирећа из земље камена, од добрих 47. стопа,
или како их овде зову аршина. А одавде преко Лаба између села
Дреновца и Пруговца (старог Круга) код Лаба стоји и данас оно
исто камење, којим су тада обиљежена сва три скока Милошева.
Први му је 35. стопа, или наших 30, лаката, други 47. или 40.
лаката, а трећи опет 35. или 30. лаката.
На 12. хвати од текије, а 5. од ограде стоји и данас онај
бунар, или кладенац, у који је била бачена глава светог Лазара.
Он је скоро чишћен и вода му се, осим доброте, сматра чисто за
свету. На неколико хвати од овог је место на ком је био чадор
муратов кад га Милош разпори. Пред њим су одсекли овде главу
прво Милошу Обилићу, св. Лазару и осталим заробљеницима,
којих је било 13. а све су то биле прве војводе српске; те је око
гроба црева муратових и било 13. гробница. Место ово Срби
сматрају за светињу; али им недају Турци да га ограде. Милош је
веле, кад су му одсекли главу, ову счепао, метнуо под пазуво лево
и тако трчао до 50. хвати, Док му неје крв изтекла и он пао. То
место зову ‘’Милошево падало’’ А Арнаути, или Срби потурице,
веле да је тако трчао цела два часа до Бање покрај Лаба.где му
је и гроб, а брдашце се и сада зове ‘’Јунаков гроб’’, а пред овим
‘’Милошево Бупило’’.
О овоме смо казали причу чича Сумбера идући Приштини. У
Бањи милошевој, коју смо већ помињали, лече се и од шуге. Сам
гроб милошев разкопавали су пре неколико година Арнаути,
не би ли тамо нашли мач милошев, којим је он толика чуда
починио. Ову су мисао измислили у Цариграду и преко хоџа
овд. Арнаутима увртили у главу; јер несу могли другчије и гроб
Милошев да затаре, али се он и сада још познаје. Па, баш и да
се непознаје, њега сви косовски народи и признају за свеца,
иду му на оно место где му је гроб био, моле се богу, сваки по
својој вери, пале му свеће и т.д. Жене арнаутске, које хоће да
роде јаку и јуначну мушку децу иду на гроб му и остављају разне
поклоне. Од владе садањег султана Азиса, свако је зло и свака
нечувена несрећа на срп. народ произашла. Оно што несу могли
изкоренити јавно као н. пр. гроб милошев, ето га изкорењују
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проповедајућу разна сујеверија и остало. Наше неје овде излагати
све ове ствари, с тога их остављамо за сад.
—Што се тиче саме зграде ове, она је права џамија,
без мунаре, покривена оловом, а сведена сва онако што овде
кажу диби дуз т.ј. уједно тупошиљасто кубе, на врху ког је не
полумесец, но неко јајасто округло чудо. Сво двориште и сва
околина усејана је надгробним округластим и са чалмама
правоверних споменицима. Одма иза дворишта ове текије, или
теће, тулбета и т.д. како је зову, стоји друго двориште са тако
да се изразимо ћелијама за поклонике (хаџије). који, негледајући
на вере и народности, безплатно се хране и преноћују у овима
за 3. дана, а после морају одлазити. У овом оделењу станују
помоћници шехови, дервишеви, намесникови и т.д. каквим ти га
још именима не зову. Они морају бити хоџе и врше послове у нас
ђаконске и црквењачке; но незнају, и несмеју знати за старине
и остало, које се овде налазе. Сваки дошавши из Цариграда, са
одређеном год: платом, шех, прима све те ствари, које се находе
у тулбету муратову, на признаницу, која се у приштинском суду
чува, и издаје их такође на признаницу својим пријемницима.
За све се ово неје знало до грозног убиства шеховог, а
обичних свакидашњих и редовних догађаја у Турској. Садањи
шех, или царски намесник, коме се и валија па и велики везир
и сам Султан мора да клања, погинуо је на неколико месеци по
нашем проласку преко Косова. Он је имао 4. жене, које је по реду
по недељу дана држао, а осталима су долазили његови момци.
Једне ноћи опази он ове на дворишту светиње тулбетове, и
које тиме што скврњаве светињу муратових црева, јер нико без
његова спровода несме преступати праг ограде тулбетове, а које
опет светињу установа мухамеданских, по својој несрећи позна
једнога од својих момака, зовне по имену и викне, да се веже, а он
би га сутра дан, без икаква суда обесио. Шех има ову и оволику
власт, која је одма веле, по султановој. Момци кад се нађу у
овом положају, опале из пиштоља на сиромаха несретног шеха и
кукавца на место убију. Они се окану за ту ноћ његових жена, и
по договору један само побегне, као тобож да га је он сам убио.
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Остали се са оне две хоџе, или помоћницима покојног, ваљаног,
поштеног, изображеног и честитог шеха, још и дан данашњи
смуцају, заједно са харемом покојниковим, по његовим собама и
по дворишту светом у које несмеђаху, пређе и за живота јадног
шеха, ни приступити. А ови ће, веле, сада чинити све дотле,
докле из Цариграда непошљу другог шеха, које ће бити ваљда
после неколико година.
Благодарећи дакле овом догађају могла је се унутреност
текије боље и лепше прегледати. Прегледање ово неје остало без
користно, јер је се у дуварном орманчићу, спрам труње муратове
нашла нека сабља, а боље с једне стране оштра палошина,
неколико правих дугачких мачева, мач врло кратак, оклоп
плетен од жица челичних, или то што зовемо панцир, остатци
плочастог и т.д.
На малом правом, са обе стране оштром мачу, или боље
шиљатом правом ножу, који је по свој прилици, онај којим је
свега Милош Обилић разпорио цара Мурата I. стоје огромни
натписи и украси од грбова све од самог злата направљени, а
од ових се познају само ова писмена Mjlo{7 (избр.) bjl.... Оклоп
је огроман, а и остатци од онога плочастог страшно су велики.
Осим ових има још млого неких ствари, који нису разабране
какве су и зашто су. Такође стоји још и данас огроман калпак
Милоша Обилића за дан: све највеће главе и сувише огроман и
одвећ велики.
У истом ћилеру стоји само гвожђе од дугачке и широке
скоро сасвим праве сабље, или боље мача, који је на врху мало
издубљен на подобије дугог ножа. Оваквих мачева, или као што
их овуда зову палошина и сабаља пуна је Права Србија, а ми их
у музеуму нашем немамо. Сав је овај поменути мач, или боље
накрив и с једне стране оштар палош извежен, златом, утрпан
грбовима царства српског (двоглавим крунисаним орловима)
грбовима српског народа и т.д. Осим огромног и великог, а
неснимљеног натписа, стоји овај на десној страни његовој, (после
двогл: крун: орла) † Blagovernago (пом: орао) knezÄ LazarÄ (опет
двог: орао па у њему ово) P. Gr7blanovj~a l0ta j/ . v/ . r/ . или j/ . k/ . r/ . )
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и (с друге стране) 1378.’’ За овај, као и идући натпис нејамчимо
јер их несмо сами снимали него смо их добили преко пријатеља.
У рукама једног богатог паше налази се дугачка, широка сада
турска сабља, која је и с једне и друге стране украшена двоглавим
орловима, крунисаним са крунама на којима су крстови. Више
првих орлова на оба печата, иду други мањи, и тд. Али осим тих
као печата и на њима поменутнх орлова, стоји у 7. врстица, овај
идући натпис.
1. A 23ii K \ N
2. « T N F
3. R A T A I
4. R A N F
5. R Å T A N
6. N « M K
7. « Σ N O
У два округла печата и то првом у 5. врста:
1. « N O
2. F N Σ N F I
3. « F K E A † N
4. Σ † ‘ « K ‘
5. S O Σ
На другом печату и то:
1. ON‘
2. FAV«N

3. «†‘Ï†««
4. TA«««
5. OSNS
(и спрам овог с леве стране избрисана једна цифра па) 732.
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— Шта овај натпис преставља доцније ће се казати, а за сад
стављајући га наводимо само ово: да је ова сабља овде у нашем
музеју.
— Изван дворишта, међу већ порастлом шумом и правоверних
споменицима, стоји по која, скоро зарастла у земљу српског
косовског јунака поклопница са већ излупаним и окрњиваним,
не временом, но нарочито рукама правоверних мухамеданаца,
биљегом и биљезима. Овде се види, да је ужасна и огромна сеча
била, да је некада реком текла крв људска и коњска и да је ту
понајвише свети Милош Обилић показао скоро сву своју снагу,
јачину и војену вештину.
Цело ово разбоиште и с једне и с друге стране Лаба, па чак и у
шипразима и трњицима иза
Грачанице, а нарочито око поменутог Дрена и Студенца, усејано
је и обрастло белом и црвеном ружом, коју подигоше удовице
српских јунака павших овде за веру и земљу, које подигоше сиње
и самохране мајке, сеје, љубовце, род, својта и родбина, које
подиже остатак Срба својој браћи и дружини. Сва је ова ружа
сада већ подивљала, но још неје свој првобитни мирис и своју
светињу и невиност изгубила. Ње највише има овуда и с једне
и друге стране Лаба и око Дрена и Студенца, пет часова одавде
хода, што показује да су на та два места највишс и гинули коњи
и јунаци.
А од ове текије, мошеје, тулбета и како ти га још не
зову, а најчешће тулбе црева муратових, више Бабиног Моста,
а ниже Раскова села на Лабу, стоји сада скоро сасвим порушеи
мали споменик веле Шокице Баба Милене, која је у највећем
поштовању код правоверних, а проклетству међу Србима. Сада
су ту мале развалине, а некада је и над њеним гробом подигнута
била текија или тулбе: јер тако благодаре Турци свакој личности,
ма из које народности она била и ма које вере била, само која им
је учинила какву знатнију и повећу државну услугу.
На основу томе, Турци су и проклетом Вуку Бранковићу,
негледајући на то што су га доцније сами удавили због својих
државних назора, били подигли у дан: Крушевцу тулбе, у ком је
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била његова гробница, а над овом буктеле су лојане свеће увече
сваког празника турског, као што су буктеле и над гробом ове
бабе Милене и као што вечно букте око и над цревима Мурата
I. Погрешно неки путници европски држе, да су ове развалине
Миленине, од неке доцннје развалине турске. Да су одиста њене,
сви народи косовски и свију вера тврде, а тако исто и нарочито
ово званично лице турско.
Југоисточно од муратова тулбета, а само 3/4 часа од
Приштине стоји једно, најузвишеније на Косову брдашце, које
се зове ‘’Газиместан’’. Са њега се види већи део Косова поља.
Овако прича овд: народ српски, а и Турци о овом месту: јунак
Бошко Југовић, кад је видео да погибе српска војска са кнезом
Лазаром 15. Јуна 1389 год. рекао је: ‘’Куку мене и до Бога! Куд
ћу сада ја несрећник? Мој отац, браћа и војска им изгибе; па ће
сада и мој зет погинути. Нећу бог ме ни ја сам дома; него идем на
онај брежуљак, са којега се Липљан и Звечан виде и преко којег
сам данас гонећи пред собом Турке, пренео царски и народни
крсташ барјак, да тамо погинем за веру и земљу српску’’. Ово
је овде веле јунаков гроб и гробље; јер су овде изгинули па
погребени највећији и најзнатнији срп. и турски јунаци, међу
којима је последњи и велики везир муратов, чудо од огромноће
и јачине овога света.
Источно на 10. хвати од пута идући из Приштине у
Вучитрн стоји огромно гробље српско и турско које се зове и
‘’Свето и Јуначко’’. У самом гробљу стоје две текице, у једној од
ових увек седи по једна хоџа; те прима од пролазећих милостиње.
Друга је празна, али кад се кроз прозор уплетен прућем провири,
види се да је лепо помошћена и да се врло чисто држи, а у њу се
непушта ни један неправоверни и ђаур, па ма за какве новце.
Из ње увек излази онакав исти пријатни и меки мирис, какав
излази из моштију и рака наших светитеља. Срби држе да је овде
погребен неки српски светац, а и Турци то неодричу. Види се
да је овде била, или црква, или капела бар нека; јер свет долази
сваког 23. Апр: на Ђурђев-дан, моли се богу, пали свеће и т.д. Ово
чине цигани српске вере и потурице, а Србима православиим
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неје допуштено да то могу чинити тога дана. но тек сутра дан.
Даље сјеверу од ове кућице, или текије, а за 20. хв: од пута
стоји мало већа текија, у којој је гроб кнеза Лазара и Бошка, или
као што га овде зову, Миливоја Југовића. Гробнице су од 7. стопа
дужине 3. ширине и 2. висине од прекрасног белог мрамора
лепо израђене. Чело глава стоје до 3. стопе, изнад гробница
виши биљези, такође од таквог камена око 1. стопу широки и
толико дебели. На овим биљезима познају се трагови од натписа
српских; ама су их Турци, пре неколико година, које изобијали,
а које закречили. У овој се текији и над овим гробницама никад
кандила непале, као и у оној за коју рекосмо, да је била црква
св. Ђурђа и да је и сад у њој срп. неки светац. Хоџе које овде
седе причају свакоме, а нарочито Турцима: ‘’Овде је сахрањен
ђаурски последњи цар у Европи, са својим Санџактаром ‘’ т.ј.
првим стегоношом. Од пута па до ове текије сахрањени су Турци,
а даље истоку за 40 хвати дужине и 30. ширине још се и данас
познају све један до другог српски гробови, на којима је било и
натписа; али их све пре неколнко година Турци утаманише. По
целом овом српском гробљу и још далеко у ширину и дужину за
цео час и више разтајања расте разно цвеће, и воће, а нарочито:
руже, божије дрвце, зимзелен, колопер, невен, а од воћа: брескве,
кајсије, трагови од лоза и од дрва као: грабова, јергована, липа,
жалосне врбе и тд.
За прву текију, која неје дужа и шира од 3. хвата прича се
да је над гробом Гази Алије, великог везира муратовог највеће и
јаче у целом тадањем свету људине, којег Милош уби, а за другу,
где је била црква тобож његовог слуге. За Бошка Југовића, ког су
убили већ по свршеној битци и који, борећи се са осталом браћом,
оцем и воиском српском противу Турака, кад је видео да је све
пропало, Срби веле, да је полудео напослетку; те у лудилу тукао
се и трчао сам самцит по војсци турској, — Бајазит заповеди да
се убије, и држећи по рећима млогих, да је слутио да се потурчи,
као већ намишљену потурицу, сахранио ту и заповедио, да се
над гробом његовим онај споменик турски подигне. Осим њега,
овде је веле био и кнез Лазар погребен и млоги други српски
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јунаци, а код муратове текије и турски и српски.
Са муратовим цревима напореду је био погребен Милош
Обилић; десна му рука, окована у сребро, била је непрестано
на труњи муратовој, једни веле до кочине, други карађорђеве
и милошеве краине; па однета у Брусу и тамо и данас стоји на
гробу муратовом. Који причају, (ових је већина да је у време
милошеве побуне однешена у Брусу, тврде, да је то учињено што
је и кнезу Милошу тако исто име; па су се Турци тога јако бојали.
Још и ово причају сами мухамеданци: да је кнез Милош 1815.
год. долазио нарочито ради тога на Косово, да украде Обилића
руку. Он је се веле бавио на брду више Приштине западу у
виноградима и одатле вребао, кад ће дервиш, или како га зову
шех, изаћи да украде руку Обилића, па. да је у томе успео, он би
онда... покорио сву Турску! Али и Турци несу дремали и несу
допустили да кнез Милош са Обилића руком украде и талисман
и мађијску силу, помоћу које је убио 12.000 турака најбољих
муратових, и најодабранијих из целог турског и ђаурског света,
јунака, са самим царем и целим његовим царским меџлисом
т.ј. саветом. На овај текици невидесмо, као обичне из Корана,
турских натписа, као на оној муратових црева.
Осим тога овде у дворишту и око њега има више од 2000
нагробних споменика, од коих ће бити више од 3/4 српских а
само 1/4 турских, што је око муратових црева сасвим друкчије.
Напослетку овде су камене гробнице, а тамо је дрвена и т.д. што
све даје разлога: да ће ово бити српска костурница, а оно тамо
већином турска. Још једна и ако доста лабова прилика, што је
овде воће засађено, а тамо не и т.д.
Даље преко самог Лаба скоро за 1 час хода стоји опет једна
узвишеност усијана мешаним надгробним споменицима. На
овај су веле већ ухватили Милоша, коме је требало још само 1/4
часа па да се докопа српског табора, српске војске и планине.
До овога стајала су три огромна биљега, у растојању први од 30.
други 37. а 4. од 40. цариградских аршина, нешто мало дужих од
добре стопе — кои су означивали простор прескочен Милошем
пошто му коња убише. Сам Мурат заповедио је, да се то невиђено
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и нечувено чудо забележи ради спомена потомцима, ваљда, да
ови знају: с каком је се халом морао борити светац и да га неје ма
каква кукавица убила. Ово је тако син му Бајазит извршио још
за живота бабовога. Сад се познају огромни окрњци, у земљи,
ових драгоцених за нас, а црних за Турке споменика св. Милоша,
јер су их пре неколико година утаманили Турци.
Сироте госпођице енглескиње Макензијева и Ирбијева,
(као и сиромах Гифердинг што држи да народ овуда нема
јуначких песама), држе: да су ове споменике пре неколико година
излупали, само онако из глупости, Турци, да њима оправе мошеју
или тулбе. Оне несу знале, да, од кад је повраћена у кнежевину
Србију династија Обреновића, а нарочито за живота кнеза
великог Михаила, постоје тајни расписи турских министара
из Цариграда и тајна наређења: да се сваке и најмање, па и траг
старине српске руши и утамануује; заборавиле су, да кажу, да
у овоме и сами конзули иду на руку Турцима; да су можда ови
сами и казали то Турцима, и научили их, како ће и са шта да
поступају тако са старинама српским. Заборавиле су: да је сам
конзул и то баш њихов, енглески у Призрену наговорио Турке:
или да сруше, или да обрну како ваља у џамију, турчену, а сасвим
недотурчену бившу нашу цркву Успење св. Богородице; јер им
друкчије неће бити добро. И правоверни, саслушавши праве
и пријатељске туркофилске и турског отачаства патриотске
разлоге, одма су назидали мунару, покварили олтар и друге
мере учинили, којима су мислили загладити изгдедину цркве св.
Успења задуш: св. кр. Милутина, ама узалуд, познаје се опет да је
то више црква но џамија.
Заборавиле су, како је г: Липић цесарокраљевског
апостолског величаста аустроугарски конзул у Призрену, јавно
и на тржишту(пијаци) говорио властима и свима правоверним
призренцима, да греше што неутамане све споменике
сваковрстне старине рајине, због којих тумарају непрестано
безпослени европци, ове описују и износе свету на видик и под
именом тим муте по народу, а нарочито из кнежевине Србије
и Црне Горе тумарају разни свестрано подозриви агенти! и ако
57

срп. наго из тих земаља још неје овде корачила.
Има још млого што су и госпођице поменуте и г.
Гиљфердинг и остали, па и наш путник г. Зах заборавили, или
несу знали, хтели и могли да кажу, а неби погрешили, да су и
казали и напоменули. Тако г. Гилфердинг, или неје хтео, што је
вероватно, или могао да разуме одговор Срба Косовца кад им је
тражио песму о боју косовском: ‘’ако хоћеш такву песму, ми је
незнамо и немамо овде; него иди у Мораву (кнежевину Србију)
и у Карадаг (Црну Гору) тамо ћеш је чути.’’ Тако су и нама
одговарали, а то с тога: што се такве песме певају у слободној
земљи, јер овде зазиру од свега и свачега, чега је само слободан
део српског народа достојан, по овдашњем мишљењу, да такве
царске и краљске т.ј. краљевске, песме пева, а не тужна и убита
раја турска. Заборавили су да кажу: да су шпиунлуци турски у
облицима свију вера и народности, а нарочито лажне српске,
ушли у срце, крв, месо, па и кости овога једног срп: народа и да
су му ови тако рећи одузели све и сва.
— Е сад ево нас пред намесником и заступником
пророковим, који, очитавши молитву, одпоче причу о боју
косовском на свом хрђавом турском језику, заносећи своим
мајчиним бугарским говором, и који српски ово значаше: ‘’Ето
видите ову светињу овде! Овде су црева, утроба и срце великог,
највећег међу правоверним и најсветијег, после правог пророка
божујег, светога султана Гази Мурата I који је код Бога и пророка
Мухамеда и коме неће бити конца и свршетка. Ово у дворишту
што видите споменика, сви су великих везира, хазнатара, намаза
молебника, стараца (саветника) и остале царске свите, коју сву,
заједно са највећим праведником, омађиавши их изненада поби
највећи на свету јунак бан Милош Обилић, велика и права војвода
бившег последњег ђаурског цара Лазара. Овде је преко тисућа
гробова а у њима кости правоверних, које та ужасна војвода
и разбојник, као мухе, смрви, сатари и поби, без да му икаква
вреда и пакости учинише, јер је био и мађионик. Даље одавде
идући Газиместану, беше се згрцала са свију страна пророкова
правоверна војска, да га умори; но ништа му немогоше учинити.
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На том месту паде, као мува, највећи јунак турски у целој турској
војсци, којег дохвати овај Милош буздованом Гази Алил.
Пошто се сва сила разбеже од таквог страха и ужаса
прејурише сва троица прек Лаба, ама пророк неоставља своје;
те у виду бабе посла анђела спаситеља. Ено оно је гроб те свете
бабе! (показујући на развалине баба миленине мошејице, или
надгробног споменика.) Ужасан јој крвник Обилић, већ ухваћен
на превари, као што је и свеца Гази Мурата убио, изчупа зубима
нос, од чега и умре. Насљедник мог најсветијег прапраоца, који је
био, као и ја, из свете земље Бугарске, по заповести пророковој,
признао је поменуту бабу за свету; те је тако и остало до данашњег
дана. Везани и расковани ђаур био је сав на комаде изсечен,
осим десне руке, која је била у сребру на цревима свечевим, по
његовој заповести, до скора, а сада у Бруси на гробу његову.
Са руком овом и мачем његовим и осталим оружјем и
оделом, које је у Станбулу, прешло је и царство и сила са ђаура
на правоверне и царству правоверних неће бити краја до амина.
Пошто је посечен ђаурски последњи цар Лазар на овом истом
месту, на ком су из тела свечевог анђели однели на небо пророку
његову свету душу, и пошто је сва ђаурска сила пропала код
Дрена спрам Голеша, —нестало је погане силе и правоверни
синови и потомци пророкови узели су ове све земље чак до Беча
и сада сви народи плаћају арач (данак) по вољи божијој и правог
пророка, великом и светлом султану праунуку светог Мурата,
свршетак нека му је светао и побеђујући!’’
На млога питања о војсци, о расположају, о броју, оружју,
местима, Јакубу, Бајазету итд. немарљиво и преко све воље, јако
подозревајући одговарао је: ‘’Велики и највећи светац, да смо
вавек под сенкоа његовом, неје имао толико војске колико су је
имали погани пси ђаури; јер је цео свет ђаурски био се страшно
подигао тако, да је могао прождрети сву нашу војску. Наших је
било иза Дрена код Сазлије 40.000. из Азије од пророкове жене
Фатиме Черкеза и Бугари; код Дрена и Студенца од пророкове
крви; 200.000. онамо испод Приштине, Ситнице па све до Лаба
и преко Лаба опет 300.000 и даље на Голешу 12.000 и по другим
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местима, још нешто мало. Бој су започели ђаури пославши свог
највећег бана Милоша, који на превари уби цара и уби 12.000
највећих јунака. Пророк је казао моме убијеном праоцу: ако
овога рука буде међу правоверним победиће! и тако је и било.
Ђауре је сам пророк напустио и управо навео на своје потомке
иза Дрена и Студенца, па кад су и његову рођену крв почела ђаури
немилостиво проливати; тада их је све сам он својом небесном
силом побио и гонио до преко Лаба. На Лабу је бегајући цар
Лазар ухваћен и од тог је тренутка правоверно царство настало
у свима земљама и наш патишах Бајазет муња (илдрми) постао
је цар и зацарио је се, а стари му брат Јакуб погинуо је у оној
смутњи Обилића, али не од руке његове.
Од 100.000 правоверне војске погинуло је само 70.000
и 12.000 убио је Милош Обилић. Правоверне војводе све су
погинуле па и Влах Алија; али је ђаурске војске погинуло око
392.000, а 12.000 прешло је, покорило је се пре боја, и пре доласка
Обилића, великом султану. Тако је наређено било и тако је
остало и остаће до века амин! Једно је било ђаурско царство,
на целој божијој земљи, неје хтело да призна пророка, па би и
остало, а сада је тако исто само једно једито царство на земљи
правоверно мухамеданско; — јер је један Бог, један пророк, па и
један цар. Све је остало само робље: Москов, Инђилиз, Френк,
Мисир, Тунис, Перс и т.д. све је то робље правоверних. Једно
је сунце, једно небо, једна земља, једна права и истинита вера
пророкова, а остало је све лаж и превара, амин!’’
Бивало је још говора и запиткивања. ама све узадуд
остало је све једно те једно и све је се сводило на то: да је све то
тако од речи до речи написано; да је он то све изучио, издржао
испит, проглашен за научна човека или софту и тд. Одавде се
прекрасно види место, на коме је била Црква Самодржа, а сад су
ту развалине Јашар пашића воденице.
Кад је проклети Јашар и темељ ове цркве разкопавао, под
олтарем њеним нађена је огромна костурница, у којој је преко
300 костура од косовсквх срп: јунака било погребено. Кад опет
дођосмо на проклета Јашара ваља нам још коју напоменути, чиме
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би га човечанство спомињало. У прекрасној књизи ‘’Синанпаша’’ г. Панте Срећковића напомиње се укратко на стр. 103 105.
како је на Лабу разорио једну цркву и направио воденицу од 12.
витлова и т.д. а та црква баш и јесте наша славна Самодржа. Ми
смо више напоменули његова омања зла и беде, које је починио
овдашњим Србима, али несмо казали да је и у Гиланској нахији,
а имено у тако званој Шараиској реци 40. села српских савршено
уништио, а 20. у 3/4; да је и тамо порушио све цркве и монастире,
калуђере живе на коље набијао, о доње вилице и о по једно ребро
вешао на ченгеле или гвоздене куке закуцане у зидове разорених
цркви и монастира.
И ово му зло неје доста био, него је од 1820 па до 1832
год. свега дакле за 12. год. скоро био успео да истреби савршено
христијанство из околног народа српског. Њему несу доста биле
утамањене цркве и монастири, изсечени и на најгрознијим
мукама уморени калуђери, свештеници и остали знатнији људи;
него је и саме праве и корените обреде и обичаје христијанске и
народности српске утамањивао и савршено уништавао.
Међу осталим: морали су се и Срби православни и
потурице само петком, а не недељом, венчавати; недељом
морали су Срби радити, а петак празновати и увече овог бријати
главе, мити се, облачити се у чисте рубине (кошуље), .и т.д. Нико
неје смео не само држати, но и јести крметину; о ускрсу несу
се смела бојити и шарати јаја, а где би само трагове од љусака
нашао... ту је затирао целу кућу; нико неје смео ни јести онако
обарена и кувана, па ма била и бела јаја, и у друге дане и осим
Ускрса; нико неје смео имати на себи ни један зелен кончић, а
камо ли какву грану или шару; при венчању морале су се метати
девојкама боје на нокте ногу и руку и т.д. Свака женска морала
је носити димлије и сво одело као и туркиње, па и покривала; по
селима женскиње неје смело ићи на рад; ни један обред српски
неје се смео вршити; ни једна песма певати и све остало што
је само наличило на српско; сви су одраснији морали свакога
петка долазити пред џамије и испред ових слушати молитве и
проповеди турске и тд.
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Једном речју: Јашар је ишао; да савршено искорени хришћанство
из целог простора земље од Звечана, иза Вучитрна, наше границе
па све до Шар и Карадаг планине, у нахијама: Куршумлиској,
у којој је потпуно и успео, Прокупљанској, Приштинској,
Вучитрнској, Гниланској, делу Пећске, Новопазарске,
Призренске, Скопљанске, Врањанске и Лесковачке. Њему је
у свему и свачему на руку ишла не само сва власт и царевина
турска; но још и римокатолици Шкипетари, или Шкипси. Био
је ужасно успео у свему — али је и земљу тако опустео и народ у
њој исекао: да је се сам велики везир упрепастио и зачудио, кад је
с воиском, противу Бошњака потурица, на Косово дошао. Као да
је сам Бог подигао ову војну између цара и потурица босанских,
а наше драге и рођене браће; те је тако остало ово мало народа
српског, што га сада имамо у овим крајевима.
Кад дођемо до гниланске нахије показаћемо свако село,
које је Јашар утаманио и уништио, као и сваку старину и тада
певајуће и служеће цркве и монастире наше, а сада савршено
утамањене и опустеле. Огромна ‘’костилна’’ или костурница,
под подом црквице приштинске и над овом, препу-њена је
костију оних мученика, које у Приштини око ове богимоље
поби и прождра проклети и безакони Јашар, одпадник од свога
човечанства. Ово су све кости оних, које су ноћу крали и одкупљивали од његових момака, рођаци и нерођаца побијених, да
их само погребу јер и то недаваше. Којих се трупине немогоше
украсти, ни откупити, оне су једнако повлачиле се по Косову
клетом.
Ми смо заборавили: да народ свију народности и вера,
на сваком кораку на Косову, нашавши сваки одломак и комадић
од костију, приписује само оним јунацима, који изгинуше под
Муратом и св. Лазаром, а нама се и чини да млоге и овима
припадају, као и оним доцнијих битки од косовске. И одиста је
сво земљиште косовско напуњено самим ситним одломцима од
костију. Овде их је колико, тако рећи, и песка. Човек кад узме
прегршт косовсве земље и погледа је она се сва и састоји из самих
комадића од костију, нарочито спрам Грачанице и око Лаба и
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Ситнице. По осталим местима Косова налази се и комадића од
морских шкољака, но ове се одма и на први поглед разликују од
костију.
Ако су одиста сви чинили, као Јашар, онда од грдних
војска изгинувших на овоме 1073. год: 1170. 1389. 1403. 1448
1686, 1786. под Кочом и 1831, год. има доста, грађе, за оволику
мложину костију. Јашар је девојке и жене младе везивао за,
репове коњима и тако их по несретном Косову разтрзао, и
остављао им разтргнуте удове да тако труну, а старе бабе трпао
је у Ситницу везав им по један камен за ноге и руке. Оне су се
тако бориле и мучиле по више часова са несретном и чемерном
водом ситничином. Осим свега овога питање је: колико је још
бојева било на овом Косову пре 11. века, а колико ли од кад Турци
завладаше нашом земљом? Па и она телеса, која су погребавали,
спирањем земље поплавама и бујицама река, разнашање ове
копитама коња и папцима марве и т.д. изашле су белом свету на
видик, ваљда да покажу овога глупост и несрећу, јад и незнање,
чемер и наук: да се у будуће науче доброме и да боље живе од
предака својих и уљеза туђих.
Од овог и његове родбиње владајуће у Гнилану скоро је више
народ наш косовски запамтио и претрпео зала, но од толиких
ужасних и силних ратова и војевања, али и њихни свршетак неје
био онакви, какав се захтева и умољава у пророковим на дан
петопутним молитвама. Јашар је свршио свој живот у Станбулу
од обичне османске болести отрова, а рођаци му, као и све на
свету силеџије пропадају и чамињају као и огромне урвине
у Приштини Јашареве, које овај одљуд подиже на урвинаша
двораца српских владаоца.
О њему до Гниланске нахије нећемо ништа више говорити,
а само ћемо још ово напоменути: да је од урвина његовог зверског
дворца, или боље јазбине разбојника, у тако званој чаршнији,
или вароши, приштинској, истоку, а у српској махали, јадна и
чемерна, мала и ниска, у рупи и тамна и одвећ мрачна чемерна
православна. српска црква. Она је најналичније и најистинитије
чедо доба из кога је, а њене огромне, већ помињате, костурнице
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вапијају пред лицем Свевишњега на ужасног звера и одљуда
Јашара и на његова тиранства; јер их скоро све он оправи богу
на истину.
Недалеко од поменутих урвина, се кап. за ср. слободе бив:
двораца неког Радете војводе стоји огроман кладенац са млогим
водоскоцима. Он је прастари и из српског доба. а до њега су
развалине од бившег дворца српских краљева, који је преко
300 хвати био дугачак. Наједном и другом крају као изван ове
садање паланке налазе се озидани прокопи, или канали, испод
земље, кроз које се некада пролазило а ово и казује срп. начин
зидања. У разним оделењама бив. Приштине налази се још до 20.
трагова од бив. срп. цркви, међу којиме се од једне још и данас
виде развалине у сред турског гробља са стране Панађуришта.
Олтар се, као и млоги зидови, још и данас познаје. У овом гробљу
има остатака од прастарог срп: гробља са натписима; али Турци
недају да се тамо иде, а камо ли гледи и снима. Знатна је у махали
Табахани, баш недалеко од кладенца тако званог сада ‘’Битлија’’
целокупна срп: црква, која је сада, као и све приштинске џамије
ван Муратове аја, потурчена. У њој је знатна скривница, која је
по налогу г. Гиљфердинга отварана.
Говори се да у њој Гиљфердинг неје ништа нашао, јер је
раније била отварана. Шеих потурица, као и породица му прича:
да су из ње млоге ствари однете и разграбљене кад је први пут
отварана, а кад је то било непамте. Особито је млого било старих
српских књига, које су којекуда развучене.
Јужно од садање српске цркве, у махали чисто и искључно
мухамеданској, идући Грмији, или Жупановој води, а сада тако
званој ‘’Седам лула,’’ такође је једна црква обрнута у џамију. Код
ње је сада једна мала текица, која је врло важна за наш прошли
живот. Први је, од хришћана, од Косова у њу ушао Гиљфердинг,
и пошто му ни један од правоверних ћилим са помоста нехтеаше
да подигне, овај опет да тако невиђено остави рад чега је и дошао,
срп: момче, које га је пратило подигне тај ћилим, неосврћући се
на угрозе правоверних.
Веле да је Гиљфердинг на раци овој бившег православног
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српског, а сада правоверног, свеца, нашао и преписао врло голем и
знатан натпис неки. Је ли истина или не, незнамо? само то знамо:
да је ова црква потурчена млого доцније по косовској битци и
од то доба правоверци допуштају православним: да могу увече
ђурђева-дне, а цигани на сам дан посде подне, долазити, палити
воштане свеће, клањати, целивати споља дуваре и умивати се
и лечити лековитом водом са овд. кладенца, као и пити је, а
више никад и ни у један дан и час то неодобравају целе године;
али унутра, до на силу Гилфердинга као и од њега, несу никаго
пуштали, а она црква биће по свој прилици храм св. Ђурђа.
За живота свога, Бајазит је, веле, три пута нападао на
ово место и овај храм све са по 200.000 војника неје га могао
освојити; јер је ту пало више но на Косову и Турака, а нарочито
Срба. Таква је ту лежала светиња! Народ прича: да је ова текица
само један крај цркве, а садања је џамија скраћена огромна бивша
црква у којој је веле, а имено у овој св. раци, преко 40 год. лежало
св. тело последњег цара срп. кнеза Лазара. Тек пошто је веле пало
преко 280.000 Срба после 40. год. борбе, крену га одавде Срби,
а Турци доцније потурче ову цркву. Правоверни напротив веле
за ову раку у текици: да је у њој погребена некаква њихна света,
још од Косова, дервишина, што неће бити истинито. Бивши
олтар црквени, начин зидања, па чак и излупано срп: гробље са
натписима и излупани крстови на џамији, показује противно
њиховом нагађању и лагању.
Из дувара ове напоменуте текије иде она лековита вода,
најбоља и здравија у целој Приштини и околини, која лечи како
од свију болести, тако и све људе без разлике вера и народности.
Ово место сви мухамеданци, а нарочито потурице, поштују тако
исто као и оно где су црева, муратова. Правоверни су се били
страшно озлоједили што је ђаурска нога улазила у ову текију, а
нарочито што је оно момче дигло онај ћилим; с тога су га још
оно вече тешко ранили, о чему зна и г. Гилфердинг, а да ли је
код турских власти, као конзул велике силе, изјављивао своје
негодовање или не, незна се? После тога још су 6. пута на оно
момче пуцали, па како га ни пут непогодише, — оставише га,
као лице, којем неје суђено још да погине.
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Још беше млоге и знатне наше старине у Приштини, али
је немогасмо прегледати због телеграма из Сарајева, који побуни
сву нахију са околнима, а и наше доведе да пред нама запевају.
Благодарећи овоме, при потпису пасоша, визитираше нам руке
и ми беасмо сретни што могасмо, покрај остављања од стране
познаника и пријатеља, са ужасног страха, кад и како треба
за времена измаћи се из Приштине. Благодарећи овоме несмо
смели ићи правим путом, бојећи се потере, која је за све Турке и
државнике османлијске свакидашња и најобичнија стварчица,
без велике и скоро икаквс важности, која убија насред царева
пута ни крива ни дужна човека, па као и два на путу.
Од Приштине, кад се човек попне на брдашце, са јужне
њене стране, тако звано ‘’Лојзје’’ на којем су садањи приштински
виногради; — види, да су: развалине, урвине, ривотине, ђубра,
и све нечистоте, а нарочито паланке мртвих т.ј. гробља, као и
све паланке и паланчице у земљама под Турцима, и Приштину
савршено пождрле и појеле; па стога и Приштина, као и све
паланке и паланчице под Турцима, и неналичи на друго што:
до на огромно гробље, или пропаст какву. Кад Се Приштини
додаду још ужасне и страшне хоџе, хаџије и дервиши из свију
земаља мухамеданских, па чак и из Црне Африке и Аравије,
које све овуда пролазе ради клањања цревима првог у Европи
освојача турског Мурата,— онда тек себи може преставити
човек све гадости и ужасе, који су се скупили и који су закрилили
несретно Косово и некада дивну и чаробну Приштину, а садањи
извор ужаса, страхота, гадости и осталог свега што је гадно,
грозно, црно и ужасно. Сваке године 15. Јуна, веле, показују само
правоверним, поклоницима црева и стомак, а нарочито срце,
муратово, које је у течности некој још од доба косовске битке,
— и ови одљуди и људски изроди, веле, љубе и целују све то са
особитим поштовањем и благовенијем, а сви они по три дана и
ноћи једу безплатно цареву храну и имају безплатан царев стан.
Пре кратког времена на једном месту ископали су случајно једног
целокупног косовског јунака, са шљемом, оклопом, чизмама,
мачем коњском оромом и т.д. па га опет затрпали. Прича се да је
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један Турчин с гроба узео поменути шљем и мач с којим се веле и
данас дичи и поноси; али их крије и чува. О свему би овом боље и
тачније дознали да неморасмо управо бегати из Приштине, због
оног телеграма сарајевског у коме се јављаше: да је некакак човек
врло знатан изашао из кнежевине, а тај нема на једној руци 2.
прста; да га треба ухватити, оковати и под страшном стражом
у најгаднијој там-ници најстрожије држати, па ма какав и чији
пасош он имао, и ма какво му име било и ма које вере био.
Наши у Београду живећи турски шпиуни и уводе, која
гуле и прождиру наш народ, а од Али паше скупе плате вуку,
свему су овом узрок, а нарочито бугарске пропагандисте, које
послаше већ ваљда двадесети пут из Велеса некаквог по свој
прилици Лазара (заборависмо му име) Каранфиловића, коији
нуђаше двоијици првим Приштевцима по 250 дук. цес. год.
плате од бугарског комитета и бадава учитеља Бугарина и књиге
бугарске, само да приме језик и школе бугарске; а ови га јавно,
баш при нашем изласку из Приштине, кроз сву чаршију и с једне
и друге стране дућана изпљуваше. Но он језујитски осмешкујући
се и либећи се баш ништа немараше, а и како ће да мари, кад
прима по 500 дук. цес. год. плате, подвоз и трошкове од бугарског
комитета, а дужност му је само: да распростире бугарске књиге,
учитеље и школе у једном делу праве Србије, а други су одређени
за друге крајеве и делове и њих најсвесрдније помажу свуда и на
сваком месту све турске власти, почев од Валије па до последњег
хоџе. О свему овом доцније ћемо коју више просборити, а сада
хитамо безобзирце даље.
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ГЛАВА VII.
Развалине монастира Боринца у лабском срезу и место на ком
су биле развалине Самодрже; баба Mиленин гроб; Вуков пут
и Грдеч планина; два бреста; Вучитрн са градом Војиновића;
нахија вучитрнска и њени становници; Митровица са Звечаном;
војводе Радича поље, црква и гроб; Мали Колашин и Бањска,
монастир св. Петра коришског; Чичавица са старинама;
Дреница и њени становници;Девич са старинама и снимци:
града Звечана, Грачанице, један стари надгробни српски крст,
круне Симонидине и св. Милутина, римског саоменика нађеног
близу Приштине, план Грачанице, минђуша Симонидина и
навод одломака старина римских нађених у Липљану; нахија
новопазарска са становницима и понеким старинама; нахија
гусинска са становницима и погдекојим старинама; васојевића
села и одломци старина из Ерцеговине.
Идући сјеверозападу 3. часа од села Бање и бање Милоша
Обилића, у овом лабском срезу, долази се до трагова бившег
прекрасног и огромног монастира тако званог ‘’Боринце’’, кои
је не само у овом срезу, него и у целом Косову и околини био
најлепшији и угледнији после Дечана. Једни причају: да је овај
дивни и огромни бив: св. храм српски први пут више помињати
Јашар паша Џинић разорио, калуђере живе на коље набио,
монастирска имања и богатства раздао потурицама и т.д. Други
опет причају: да је поменути Јашар само урвине од тог монастира,
као и од Самодрже, савршено порушио, и од тесаног белог, плавог
и црвеног углачаног и политираног мермера, из његових зидова,
градио неке воденичетине на Лаби реци. Овде говоре неки: да је
овај монастнр кнеза Лазара, још као цара српског, а други опет:
да га је само он вешто поправљао и неке му земље додао.
Осим тесаног, углачаног и уцакљеног мрамора од тробоје
срп. монастир је имао од камена изрезане Херувиме, Серафиме,
Анђеле, Аранђеле и остало, које је све излупано и нагрђено, и
онако се исто још у све три тробоје српске види по разореним
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воденичиштима помињатог зликовца и разбојника. Око самих
урвина, а нарочито прастарог кладенца, расте млого разно цвеће,
међу којим се одликује некакав дивљи и лети и зими зеленећи
се и одвећ јако мирисајући босиљак, којим се околне потурице,
под именом Арнаута, а нарочито њихове жене, видају и лече од
разних бољетица и рана. Осим овог лече се и оном свстом водом
из оног поменутог прастарог српског кладенца, који је близу
бив: монастира Боринце.
Од поменутих урвина још и дан данашњи показују
млого камење од српске тробоје, међу овим особито околне
потурице чувају по гдекоји комад, којег су могли спасти од
проклетог Јашарпаше. Причају: да по где где и по у којега има
још целих светитеља изрезаних на камену, а тако исто да се чува
и онај камен на ком је натпис: кад је монастир Боринце грађен
и ко га је градио! Ми овоме потпупо верујемо тим пре; што се
христианство неје баш сасвим угушило у душама овд: потурица,
које се зову Арнаутима; што су они управо тајни Христијани;
и што на више места наилазимо на овакве и овом подобне
случајеве. Тек од доба кад је заведен танзимат и кад је царска
влада потпуно проникла у ове крајеве, а престала пашаларска,
беглербеговска, спахијска и тд. и кад су се Цариградске хоџе и
дервиши свуда и у сваки крајичак, ове српске земље, увукли, —
од то доба настаје прави мухамеданизам у овим срп. земљама.
Да овај монастир одиста неје први Јашар разорио имамо
доказа у целој једној повеликој родбини сада арнаутској у
оближњем једном селу. Из ове родбине, која се у неколико сеоца
пружа, остао је још од старине обичај: да најстарији у целој
родбини сваког садањег православног и српског, а бившег некад
и њиховог, празника у урвинама монастир Боринце, помете,
тамјаном, којег мухамеданци нетрпе, окади и да пред живописом
око бив: двери запали по две воштане свећице, а у олтару три. Ова
је породица све то чинила до тог проклетог Јашара. Он чујући за
то дође с воиском, и пошто сва та родбина избегне у Копаоник,
сравни са земљом ове дивне и величанствене урвине. Најстарији
из те родбине до данашњег дана непрестано место где је био овај
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монастир сваког празника чисти, кади и на њему пали и опет по
пет воштаних, и ако убогих и малих, али свакојако, свећа, које
су Господу Богу пријатније од огромних мухамеданских лојаних,
направљених из костију, крви, душа и самрти толиког српског
народа.
Ми смо се опет вратили натраг изнад Лаба Косову клетом,
нарочито да се уверимо о излупаним у камену изрезаним
помињатим разним српским свецима из овог монастира. О
овоме смо се потпуцо уверили, те само ово можемо рећи: да су
свеци, у нашој Студеници, изрезани у камену, за које Г. Владан
и подобни му, рече да су рим. и т.д. — далеко и далеко изостали
од ових одломака како у њежности и прекрасном израду, тако
исто и у самом камену, а нарочито у изражајима светиње, дивоте
божанствености и небесности. Идући тако с десне стране Лаба,
причаху нам : да је Лабски срез, или као што га овде зову предјел,
нешто мало краћији, али млого ширији и плоднији од Косова.
По сред њега, веле, протиче Лаб, који га сваког пролећа и јесени
плави и наводњава, о чему се сумњамо.
И преко Лаба идући нишким путом од Приштине, а
нарочито око села Круга, па од овог до Лаба и преко њега до
муратова тулбета, стоји у честом трњаку, огромно и силно
измешано српско и турско гробље косовских јунака; но сво ово
поље, почев скоро од Ситнице, а нарочито муратова тулбета, с
једну и другу страну Лаба, усејано је тако рећи све самим округлим
брежуљцима, који се протежу до села Брњице и састављају круг,
од ког је село стари Круг по свој прилици, а садањи Пруговац,
тако прозван.
Стари Круг прозван је Пруговац због тога: што је ту
Милош, послс трећег и последњег скока пао и онако опружен
рекао: ‘’ходите Турци! Милош је пао; он нема више снаге; колико
је могао погубио вас је; сад ви чините од њега што знате и што
вам је драго; но благодарите за све ово садање проклетом Вуку
Бранковићу, проклетом и црном издајнику своје земље и вере, а
вашој подкупљеној предајици српског царства и српске вере и
слободе!’’
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Турци му дуго и дуго несу веровали и т.д. захтевајући : да
одбаци од себе и оно мало пребијеног копља, што је и учинио.
Турци тада приступе, вежу га и поведу натраг у војску турску. Да
је Милош само још 1/4 часа измакао горе уз Лаб, или бар да су
му Срби притрчали у помоћ, који несу били даље од овог места
до 1/4 часа, и који ваљда несу били слепи, те да са брежуљака
невиде, под собом шта се ради; тада би се можда сасвим
другчије свршила битка косовска. У самом овом, као и у целој
распри између Мурата и Лазара, између Милоша и Вука, стоји
огромна замршљотина, коју ће можда време и одкривени стари
споменици разсветлити. Милоша везаног доведу Јаничари, веле,
до села Трна. Он даље неје могао ићи, које од тешког умора, а које
од тешког оклопа, који је се сада на све стране, кроз изсечену и
избодену милошеву црвенорујну доламу, јаздију и остало видео.
Кад су га Турци ухватили, они су тек тада видели с каквом
су се силом и страхотом гонили и борили по Косову. Веле, да
је сам Милош захтевао, да му скину оклоп што га је крв, која
му је ударала на нос и уста, страшно гушила; то му је дисање
узапћавала.
Други опет причају: да су то чудо хтели сами Турци да
скину, али несу могли и умели, Из тог села дозову коваче Србе,
али су се ови претварали да незнају и немогу оклоп на Милошу
разковати све дотле, докле је он жив; јер цео тај оклоп морају
или онако хладног ломити, или на ватру метати да се разтопи,
а у једном и другом случају војвода би погинуо и Турци га неби
могли одвести жива своме Цару. Турци су нарочито хтели оклоп
са Милоша зато да скину, да би га до чадора муратовог што
више бојем намучили; јер пређашњи ударци по оклопу несу му,
по њиховом мишљењу, млого шкодили. Овако нам причаше
Арнаутин, који нас овуда вођаше и који нам показива и она 4.
белега у земљи, која означавају разстајање милошева три скока.
Док су тако Турци тукли и нагонили Србе коваче да
разкују Милоша, једни причају, дотрчи мајка ових и каже
Турцима, бојећи се за своју децу, где се и како оклопи скопчавају.
Синови њени несу имали куд ни камо, него свуку са Милоша
оклоп; те се од то доба то село прозове Расково.
71

Други, и то Срби, причају: да је ова баба по имену Милена,
коју на свима џамијама од Сколља па до граница. кнежевине
свавог петка, а негде и сваки дан помињу, казала пре Турцима,
док још несу били погинули Иван и Милан да имају оклопе. Она
их је научила: да бију коње под кичице, а јунаке под мишице.
Тако Турци и ураде; те тако погнну Милаи и Иван. Срби причају:
да је она била римокатоличке вере; те је с тога издавала Србе.
Осим овога кад је сам Милош већ био сасвим измакао више од
1/2 часа из целе турске војске, причају: да је иста баба Милена
викнула: ‘’Хеј, манити и будале Турци! Зар невидите, где вам
соко неочупан излете из целе хордије? Зар незнате да се он
другчије нехвата, но: пободите, врховима небу често, а дубоко, у
земљу сабље и копља испред коња његова; па ће му се коњ на ова
набости? Кад се коњ набоде, он ће с њега на копља и сабље пасти
и набости се.’’
Овако сви причају и Срби и Турци, и потурице и Арнаути,
па и цигани и све и сва на свету, а оно горње само смо од једног
простака чули, који је хтео да оправда бабу, као да није издајница;
али нам и овај после тога, кад му казасмо да нам прича како је, а
не како он мисли? одговори и изприча, овако, како је наведено.
Идући западу од овог села преко 80 хвати, а за 1/2 часа
с пута вучитрнска, стоји огромна дивљакуша, а иза ове скоро у
урвинама и развалинама, као и све у Турској, стоји текица над
гробом баба Милене, издајнице косовске. Она је овако погипула:
пошто су свукли са Милоша оклоп и онако тукући га и мучећи
путом водили Турци, уз ове је и баба Милена ишла, тражећи од
њих уговорену неку награду. Јаничари су јој ову од самог цара
обећали, па ји цару и упућивали, да с њима иде. У том друштву
баш на овом месту Милош стане од убоја и умора да се мало
поодмори, а Турцима то добро дође да се и сами одморе и да
наставе даље своја злостављања над њим. Тако везан одмарајући
се ласкавим и умиљатим речима премами Милош бабу да му дође
те да јој о некој својој огромној остави нешто на ухо прешапће.
Баба се јако превари, метне ухо на Милошева уста, а овај зграби
је зубима за носну кост до самих очију ... изчупа јој цео нос, а
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кост носну са челом размрска! Баба одма падне ту, а Милош
везан још је некако и удари ногом; те одма и умре. Пошто одведу
Милоша пред Мурата, овоме кажу за бабу, а он им заповеди: да је
свечано погребу; да јој подигну тулбе над гробом, и да је сваког
петка спомињу, кад се спомињу умрли свеци турски и т.д.
Турци су, по косовској битци, све то што је Мурат
заповедио, извршили. Да је сам Мурат преживео косовску битку,
и да му је старији син остао насљедник, можда налози његови
неби били трајашни. Кад је већ овако, како је било, Бајазит је,
из разних узрока не само све извршио, него још и у ферманима
потоњим турским султанима, са страшним клетвама, наложио:
да све врше докле је турске царевине, иначе: ‘’да се у свиње
претворе!’’ што ће се одиста и вршити, ако Турци небуду даље
терали овом садањом азијском политиком. Ако овако узтраје, и
ако Турци и даље пођу овако у свом одрицању свега свога, а још
неусвојеном европског (што је по грдној несрећи нарочито у нас)
може се дојживети: да се и тулбе над муратовим цревима сруши.
Над гробом баба Милене, Турци су овде, као и тамо над Вука
Бранковића у Крушевцу, палили свеће. Срби су се увек старали,
да ово тулбе миленино разоре. Село Трновица, одакле е ова бака
Милена била, прозвало је се, по њеној смрти ‘’Бабинос’’ које је
једно исто са садањим тако званим селом Бабин-мост. Турци су
спрам села овог направили мост, који води преко Лаба.
Недалеко је од овог села једна мала прастара црквица,
са закреченим натписом, у којој се по кадакад свршава служба
божија. Говори се, да је она била надгробна капелица неког
српског јукака, који је пао 15 Јуна 1389 год: на Косову. С леве
стране Лаба па неколико хвати стоји нови турски хан, који се зове
бабиномостски. Западно од овог баш близу Лаба идући Ситници
за 100 хвати, стоје огромна два велика прастара бреста, врло
знаменита за нашу прошлост. Између ових брестова су Черкези
ухватили Лазара затуривши му, онако на трећем бегајућем коњу,
замку (аркан) на врат и жива свукли с коња; те га одвели пред
издишућег Мурата под чадор му. Други причају, да је онде била
она јама (ово су књижевници) у коју је Лазар упао и у којој су га
73

Турци ухватили. Срби зову ово место ‘’Проклетија’’ проклето,
а Турци свето ‘’Гази’’. Кад год се купи турска војска на Косову,
а нарочито кад имају страх од Црне Горе, Босне, Кнежевине,
Европе и т.д. и кад на ове иду овде се разапне чадорџамија, у
којој се сва турска војска моли Мухамеду и клања.
Ово је место за њих свето; па га неће нипошто напустити.
Нека и сам непријатељ већ удари на њих, они се неће бранити
све дотле, докле сваки, па и најпростији војник овде неодклања.
Говоре: да им је онај исти чадор од Косова, који је престављао
тадању џамију, још у животу у Цариграду; да од њега у сваком
оном чадорџамији, који би се овде разапињао, мора бити бар
најмања одртина. Они нарочито овде разапињу ту џамијетину
с тога: што је веле, сам Мухамед заповедио, да овде први и
последњи невернички цар падне; у својим молитвама појименце
увек помињу пропаст првог и последњег цара ђаурског у Европи;
те тако и опет опомињу Мухамеда: да их појименце од тадањих
неверника Срба спасе, па тако и од оних покрај Срба на које
полазе.
Од бабиномостског или бабиносног, хана и моста идући
вучитрнским путом за 1 час сјеверозападно дође се у село
Новосело, а од овог истоку за 1/2 часа дође се до села Самодрже
у којем су 12. срп: и 16. потуричких чатрљица. Самодржа је
удаљена: од Качаника, 13. од Бабуња села 9. Од Грачанице 5. од
Приштине 3. и од муратова тулбета 1 1/2 од Вучитрна 1. и од
Митровице и Звечана 3. часа хода. Село ово лежи на дивном и
прекрасном месту, на једној коси планинској за 1. час дугачкој,
а до 1000 хвати широкој, међу самим брежуљцима, који су сви,
ван једног највишег и ове косе, обрасли прекрасном грмовом,
или дубовом шумом. Са сјеверне стране, покрај ове косе на којој
је Самодржа село, протиче речица Самодржа, која протиче и
мимо Новогсела и даље се мало ниже улева у Лаб.
Диван је и прекрасан поглед из овог села. Погледате ли
западу, преко брежуљака?... у један мах вам се простре чемерно
поље Косово као шарен, а на основу зелен, веленац, који је
изпреплетан белим пругама разних косовских речица. Ви видите
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чак до спрам Грачанице; видите Проклети Голеш и Неродимске
планине. Погледате ли западу?.. тамо видите, почев од Звечана и
Митровице, Вучитрн и скоро сву Чичавицу планину, са својим
урвинама и развалинама. Погледате ли истоку и југу?... ви видите
огромне планине Бинче, Новобрдске, огранке нашег Копаоника,
Голачке, или Голубачке планине и т.д.
А ако погдедате на тужан и чемеран сјевер?... ту тек
имате шта и видети; ту ћете тек видети грдило и ужас: јер ће
вас поглед пренети на прошлост косовску и на црну издају
проклете издајице Вука Бранковића. Одма, вам се појавлује
Грдеч планина тако прозвана, што је на окрајцима њеним
неверни Вук Бранковић, са својом неверном воиском, становао,
и по огранцима ове отишао баш онда, и то право у Крушевац,
да цареву круну зграби, кад је на Косову све и сва пропадало
и пропало. Овдашњи Срби показују и пут прави, који се зове
‘’Вуков пут’’, којим је он своју војску, баш у онај тренутак, кад су
Турци јурнули на Србе, а ови опет на њих, одвео и за планину
тада тако прозвану Грдеч, завео.
Источно од села Самодрже, а над самом речицом
Самодржом, била је знатна и далеко чувена Самодржа црква, у
којој се под видом пречести тако рећи, опоја, а на Косову клетом
закопа и пропаде не само српска војска и царевина; но и све и
сва српско. Јашар паша је и последње развалине и урвине њене
разкопао и разтурио, да јој се и трага незна, а тиме је хтео да би је
и народ српски и што пре и скорије заборавио а по овом разуме
се по себи изтурчио се. Где јој је олтар био, наместио је витлове
воденичке, а тада разкопану гробницу, са сјеверне стране олтара,
такође је сву утаманио. Кости косовских срп: јунака је све бацио
у Лаб; али су побожни и чемерни Срби ноћу из Лаба ове вадили
и тајно погребли у своје гробље. Да их је овај одљуд дознао, све
би их погребао заједно са оним костима.
Мало даље од ове Самодрже, храма св. Јована Предтече,
стоје трагови развалина од мало мање бив: срп. цркве, коју је
такође поменути Јашар разорио. Самодржа је била не само
дивна и прекрасна, веле лепша од Грачанице, а са тринајест
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кубета, него је још била на неописаној месности, са које је се све
и сва унаоколо видело, а и сада види. Но задуд све то, кад је пала,
пропала и затарила се. Говорити о њеној красоти и лепоти, као и
осталих, значило би разпиривати тињајућу бољу српског срца.
Рано је било, кад смо из Самодрже, путујући 1. час хода
а изпочетка управо слазећи са самодржских брежуљака, дошли
у Вучитрн, некадашње знатније и веће, прича се, место, за 4.
часа сјеверозападу од Приштине. Оно је сасвим у равници на
дивној и прекрасној месности; ама залуду све то кад је мртво
и мртвије од млогих мухамеданских и помањих паланчица.
Мртвило му ово неје узалудно с тога: што су овде мухамеданци,
који се као и у другим прођеним паланкама, Праве Србије, не
одликују ни у говору ни типу од Срба — највећији и најужаснији
зликовци, насилници и крвопије српске. Они, са приштинским
потурицама, држе сво Косово са свима окрајцима, као једини и
прави господари и сопственици. Ужасни су простори њихових
земаља, а још ужаснија зверства и насиља која са сваким
даном све јаче и јаче тиште српски народ, и то тим више што је
слабији, сиромашнији, нејачи и што све више и више изумире.
Од Вучитрна је до Качаника 14. од Приштине 4. од Самодрже 1.
Чичавице такође 1. а од Грдеча проклетог Вука Бранковића 2.
часа. У њему се рачуна преко 2000. кућа потурица, а ми држимо
нема ни 1000. и око 150. и нешто више кућа српских.
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