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Историјски подаци


Након победе над српском војском у
Маричкој бици 1371. турска војска
наставља освајање Балкана, али 1386.
губи Битку код Плочника која се
одиграла у долини Топлице недалеко
од Прокупља.

 На челу српске војске био је кнез
Лазар са Вуком Бранковићем и
Влатком Вуковићем, а на челу турске
војске султан Мурат I.
Кнез Лазар

Историјски подаци
Османлијска војска се повлачи из
Србије.
Након две године мира 1388. Турци
нападају у Босни и губе у Бици код
Билеће.
Међутим ова два пораза Турака били
су повод за Бој на Косову 1389.
Турску војску предводе султан Мурат
I, са синовима Бајазитом и Јакубом.
Турци побеђују.
Султан Мурат I

Географски положај
 Престоница
Моравске Србије био
је Крушевац.
 Лазарeва држава се
простирала од Јужне
Мораве до Саве и
Дунава на северу и
Дрине на западу.
 Косовска битка
одиграла се на
Косову пољу код
Приштине.

Географски положај
 Османско царство за
време Мурата I
простирало се на
територији данашње
Турске, југозападне
Азије, северне Африке
и југоисточне Европе.
 Земље у вазалском
односу.

Урош Предић – Косовка девојка, 1919.
уље на платну, Музеј града Београда

Основне одлике
 Књижевни род
 епика
 Књижевна врста
 епска десетерачка песма

 Стих
 краћи, десетерачки стих
 стихови се казују или певају уз
пратњу гусала или тамбура.

Косовка Дјевојка
Уранила Косовка девојка,
Уранила рано у недељу,
У недељу прије јарка сунца;
Засукала бијеле рукаве,
Засукала до белих лаката;
На плећима носи хлеба бела,
У рукама два кондира златна,
У једноме хлађане водице,
У другоме руменога вина;
Она иде на Косово равно,
Па се шеће по разбоју млада,
По разбоју честитога кнеза,
Те преврће по крви јунаке:
Ког јунака у животу нађе,
Умива га хлађаном водицом,
Причешћује вином црвенијем
И залаже хлебом бијелијем.
Намера је намерила била
На јунака Орловића Павла,
На кнежева млада барјактара:
И њега је нашла у животу,
Десна му је рука одсечена
И лијева нога до колена;
Вита су му ребра изломљена:
Виде му се џигерице беле;
Измиче га из те многе крвце,
Умива га хлађаном водицом,
Причешћује вином црвенијем
И залаже хлебом бијелијем

.

Кад јунаку срце заиграло,
Проговара Орловићу Павле:
"Сестро драга, Косовко девојко,
Која ти је голема невоља
Те преврћеш по крви јунаке?
Кога тражиш по разбопју млада:
Или брата, или братучеда,
Ал' по греху стара родитеља?"
Проговара Косовка девојка:
"Драги брато, делијо незнана,
Ја од рода никога не тражим:
Нити брата, нити братучеда,
Ни по греху стара родитеља.
Мож ли знати, делијо незнана,
Кад кнез Лаза причешћива војску
Код прекрасне Самодреже цркве
- Три недеље тридест калуђера?
Сва се српска причестила војска,
Најпослије три војводе бојне:
Једно јесте Милошу војвода,
А друго је Косанчић Иване,
А треће је Топлица Милане;
Ја се онде десих на вратима,
Кад се шета војвода Милошу,
Красан јунак на овом свету,
Сабља му се по калдрми вуче,
Свилен калпак, оковано перје;
На јунаку коласта аздија,
око врата свилена марама;

Обазре се и погледа на ме,
С себе скиде коласту аздију,
С себе скиде, па је мени даде:
"На девојко, коласту аздију,
По чему ћеш мене споменути,
По аздији по имену моме:
Ево т' идем погинути, душо,
У табору честитога кнеза;
Моли бога, драга душо моја,
Да ти с' здраво из табора вратим,
А и тебе добра срећа нађе,
Узећу те за Милана мога,
За Милана Богом побратима,
Кој' је мене Богом побратио,
Вишњим Богом и светим Јованом;
Ја ћу теби кум венчани бити.„
За њим иде Косанчић Иване,
Красан јунак на овоме свету,
Сабља му се по калдрми вуче,
Свилен калпак, оковаљно перје;
На јунаку коласта аздија,
Око врата свилена марама,
На руци му бурма позлаћена;
Обазре се и погледа на ме,
С руке скиде бурму позлаћену,
С руке скиде па је мени даде:
- "На девојко, бурму позлаћену,
По чему ћеш мене споменути,
А по бурми по имену моме:

Ево т' идем погинути, душо,
У табору честитога кнеза;
моли Бога, моја душо драга,
Да ти с' здраво из табора вратим,
А и тебе добра срећа нађе,
Узећу те за Милана мога,
За Милана Богом побратима,
Кој' је мене Богом побратио,
Вишњим Богом и светим Јованом;
Ја ћу теби ручни девер бити."
За њим иде Топлица Милане,
Красан јунак на овоме свету,
Сабља му се по калдрми вуче,
Свилен калпак, оковано перје;
На јунаку коласта аздија
Око врата свилена марама,
На руци му копрена од злата;
Обазре се и погледа на ме,
С руке скиде копрену од злата,
С руке скиде, па је мени даде:
- "На девојко, копрену од злата,
По чему ћеш мене споменути,
По копрени по имену моме:
Ево т' идем погинути, душо,
У табору честитога кнеза;
Моли Бога, моја душо драга,
Да ти с' здраво из табора вратим,
Тебе, душо, добра срећа нађе,
Узећу те за верну љубовцу."

И одоше три војводе бојне:
Њих ја данас по разбоју тражим."
Ал' беседи Орловићу Павле:
"Сестро драга, Косовко девојко,
Видиш, душо, она копља бојна,
Понајвиша а и понајгушћа:
Онде ј' пала крвца од јунака,
Та доброме коњу до стремена,
До стремена и до узенђије,
А јунаку од свилена паса,
- Онде су ти сва три погинула!
Већ ти иди двору бијеломе,
На крвави скута и рукава."
Кад девојка саслушала речи,
Проли сузе низ бијело лице,
Она оде свом бијелу двору,
Кукајући из бијела грла:
"Јао, јадна, худе сам ти среће!
Да се, јадна, за зелен бор 'хватим,
И он би се зелен осушио!"

Фабула
Након Косовске битке српска девојка одлази на
бојно поље да пронађе и помогне српским
јунацима као што су Милош Обилић, Топлица
Милан и Косанчић Иван.
Понела је вино и хладну воду надајући се да ће
наћи неког јунака у животу коме би помогла да
се опорави, али само затиче Орловића Павла
који је био тешко рањен.
Косовка Девојка му се јада и исповеда, а
Орловић Павле јој говори детаље погибије
српске војске на Косову Пољу.
Схватила је да на бојном пољу нема живих
очева, браће, мужева, девера српских жена и
девојака, Косовка Девојка очајна одлази.

Тема и мотиви
Главни мотив-тема
 разговор Косовке Девојке и
Орловића Павла
Мотив чистоте
 бели рукави, бели лактови, бело лице

Мотив причеста
Мотив заклетве
Мотив даровања
Мотив проклињања
Косовка Девојка проклиње своју
несрећу

Композиција и композиционе целине
Прстенаста композиција
Композиционе целине:
Косовка Девојка је дошла на
Косово и преврће по крви јунаке;
Сусрет и разговор за Павлом
Орловићем;
Исповест Косовке Девојке;
Косовка Девојка изговара
тужбалицу.

Стилске фигуре
 Народни приповедач користи
• Епитете – голема невоља,
леб бијели
• Метафору
• Словенску антитезу

• Хиперболу

Јао јадна, уде ти сам среће,
Да се, јадна, за зелен бор ватим,
И он би се зелен осушио.

Сестро драга, Косовко Девојко,
која ти је голема невоља,
те преврћеш по крви јунаке?
Кога тражиш по разбоју млада?
Или брата, или братучеда?
Ал’ по греку стара родитеља?
Проговара Косовка Девојка:

Онде ј’ пала крвца од јунака,
та доборме коњу до стремена,
до стремена и до узенђије,
а јунаку до свилена паса,
онде су ти сва три погинула!

Драги брато, делијо незнана,
Ја од рода никога не тражим:
Нити брата, нити братучеда,
Ни по греку стара родитеља...

Јунаци
Главни јунаци
Косовка Девојка – епска јунакиња која
је млада, племенита, нежна, њено бело
лице указује на њену честитост и она је
симбол свих жена у Србији.
Павле Орловић – епски јунак, једини
преживели, рањен на Косову, говори
Косовки Девојци детаље битке.
Споредни јунаци
Косанчић Иван, Топлица Милан (епски
јунаци) и Милош Обилић (историјска
личност) су представљени као красни
јунаци, богатог изгледа, сваки је
даровао Косовку Девојку пре битке.

Непознате речи
Кондир – већи суд у коме се држи
течност;
Разбој/бојиште – место на коме је
вођена битка;
Причест – црквени обред
сједињења с Богом;
Залати – хранити;
Братучед – брат од стрица;
Калдрма – пут
Самодрежа – црква на југу Србије;
Калпак – округла капа опшивена
крзном;
Коласта аздија – скупоцени плашт;

Побратим – искрен пријатељ,
близак као брат;
Ручни девер – момак који води
младу у сватовима;
Копрена – марама;
Уда срећа – несрећа, лоша срећа;
Табор – војска, логор;
Стремен – метална папуча у коју
јахач ставља ногу при узјахивању;
Узенђија – метална папуча у коју
јахач ставља ногу при узјахивању,
стремен;

Кључни појмови
 Епска десетерачка песма
 Косовски циклус
 Ретроспективно приповедање

Прстенаста композиција
Словенска антитеза
Хипербола
Тужбалица
Вук Стефановић Караџић
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