
Косовска битка 

О значају ове битке,не треба пуно причати,свима је 

јасно и познато колико је она утицала на све касније 

догађаје.Била је судбоносна по много чему,а да јој то 

није био циљ.Није ова битка водила Србију ка паду,то 

је пре ње учинила Маричка битка. 

Падом области браће Мрњавчевића,било је питање 

времена,када ће и остале српске области,задесити 

иста судбина. 

Један од најмоћнијих обласних господара,кнез Лазар 

Хребељановић,први се сукобио са једним турским 

одредом.Кнез Лазар је победио Турке,у бици код 

Плочника 1386.Следећи окршај,догодо се 1388,када је 

војвода Влатко Вуковић-Косача,разби турски одред,у 

бици код Билеће(Херцеговина).Срби су постали 

свесни,да је победа могућа,да су Турци победиви.. 

Ово су били окршаји мањег обима,али значајни за 

искуство у борби. 

Косовска битка-28.6.1389. 



За битку је одабрана област,господара Вука 

Бранковића,Косово.Вук је био господар Косова и зет 

кнеза Лазара.Лазарева ћерка Мара,била је удата за 

Вука.Ко се одазвао позиву?Мало је било таквих,чак се 

многи сродници,нису одазвали позиву кнеза Лазара-

господара Моравске Србије,да дођу и 

помогну.Позиву се одазвао босански краљ Твртко 

Котроманић,који је послао свог искусног борца Влатка 

Вуковића ,Вук Бранковић. 

Битка се одиграла на Газиместану,код Приштине,у 

раним јутарњим сатима на Видован,28.6.1389.Српску 

војску предводио је кнез Лазар,који се налазио на 

центру,десно крило Вук Бранковић,а лево Влатко 

Вуковић-Косача.Са турске стране,султан 

Мурат,његови синови Бајазит и Јакуб.О самом току 

битке,мало се зна.О броју војника,такође немамо 

поуздане податке,али су Турци морали имати више 

војника.У току битке,неко је убио султана Мурата,а да 

ли је то био Милош Обилић(нисмо у потпуности 

сигурни ни да је постојао)или неки други 

ратник,остало је непознато.У бици је погинуо и сам 

кнез Лазар.Пред сам крај борбе,када је било извесно 



да је све готово,Вук Бранковић,повлачи неколико 

хиљада својих војника,да не би узалуд гинули,у 

спорадичним окршајима.Косовска битка завршена је 

нерешено.Оба владара су страдала,а Турци се после 

битке повлаче.Бајазит користи ситуацију и убија брата 

Јакуба,како му не би угрозио власт.Последице за 

Србе,тек ће се видети,јер је изгинула читава једна 

генерација мушкараца. 

За Косовску битку,везује се пуно митова,легенди,а и 

српска народна традиција,умешала је своје 

прсте.Многе од личности,које се спомињу у епским 

песмама,заправо нису ни постојале.Чим немамо јасан 

историјски траг или извор,оне за историчаре,не могу 

бити историјске личности.О даљим 

догађајима,прчаћемо у следећим лекцијама. 

Ваши задаци,били би следећи: 

1.Истражите, које су личности биле историјске,а које 

нису 

2.Издвој неку историјску личност,по свом избору и 

опиши је. 



3.У прилогу се налази текст,где ћете пронаћи 

одговоре,на следећа 2 питања,ако будете мало 

истраживали. 

4.У време ког владара,кнез започиње успон? 

5.Какво је било стање у Србији,после смрти цара 

Уроша? 

Ако неко жели,може да уради презентацију или 

краћи реферат о кнезу Лазару или Вуку 

Бранковићу.Хвала на пажњи.Поздрав за све вас. 



 



 


