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Епске народне песме старијих  
времена о Марку Краљевићу

На род на епска пе сма 
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ
  

Из ра ни јег шко ло ва ња по зна је те мно ге на род не еп ске пе сме о Кра ље ви ћу 
Мар ку. Та ко ђе вам је по зна та Мар ко ва исто риј ска и еп ска би о гра фи ја. 

Пр о чи тај те пе сму Мар ко пи је уз ра ма зан ви но и обра ти те па жњу на то ка ко је 
при ка зан и про ту ма чен од нос из ме ђу Мар ка као вазала и тур ске вла сти. За па
зи те умет нич ке чи ни о це и по ступ ке ко ји осве тља ва ју Мар ков ка рак тер и лик.

Цар Су ле ман ја сак учи нио:
да с’ не пи је уз ра ма зан ви но,
да с’ не но се зе ле не до ла ме,
да с’ не па шу са бље око ва не,
да с’ не игра ко лом уз ка ду не;
Мар ко игра ко лом уз ка ду не,
Мар ко па ше са бљу око ва ну,
Мар ко но си зе ле ну до ла му,
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но –
још на го ни оџе и аџи је
да и они с њи ме пи ју ви но.
Иду Тур ци ца ру на пар ни цу:
„ЦарСу ле ман’, и отац и мај ко!
Ни је си ли ја сак учи нио:
да с’ не пи је уз ра ма зан ви но,
да с’ не но се зе ле не до ла ме,
да с’ не па шу са бље око ва не,
да с’ не игра ко лом уз ка ду не?
Мар ко игра ко лом уз ка ду не,
Мар ко па ше са бљу око ва ну,

цар Су леј ман – тур ски сул тан 

ја сак – за бра на 

до ла ма– ко шу ља ду гих ру ка ва 

Мар ко Кра ље вић (1331– 1395) – син Ву
ка ши на Мр њав че ви ћа; у вре ме ње го вог 
са вла дар ства с ца рем Уро шем од 1366. 
био је „мла ди краљ”; по сле Ма рич ке бит
ке (1371) и оче ве по ги би је на сле дио је 
део оче ве те ри то ри је с глав ним гра дом 
При ле пом; кру ни сао се и вла дао као 
тур ски ва зал у вр ло те шким усло ви ма; 
по ги нуо у би ци на Ро ви на ма (про тив 
вла шког вој во де Мир ча); по Кон стан ти
ну Фи ло зо фу, Мар ко је при жељ ки вао 
по бе ду  хри ш ћа на, ма кар и сам по ги нуо; 
Мар ко ва исто риј ска уло га не од го ва ра 
ње го вој из у зет но бо га тој и рас про стра
ње ној еп ској сла ви

ра ма зан – де ве ти ме сец му ха ме дан ске 
Ме се че ве го дине; то ком овог ме се ца 
му ха ме дан ски за кон про пи су је вер ни
ци ма строг пост, уз др жа ва ње од свих 
те ле сних ужи ва ња пре ко да на, док се 
но ћи про во де у мо ли тви и ве се љу 

оџа (хо џа) – му сли ман ски све ште ник

Иду Тур ци ца ру на пар ни цу – иду Тур
ци да се жа ле ца ру  
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Мар ко но си зе ле ну до ла му,
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но;
па му про сто да сам пи је ви но,
већ на го ни оџе и аџије
да и они с њи ме пи ју ви но!”
Кад је ца ре раз у мео ре чи,
он по ша ље два сво ја ча у ша:
„Оти ди те, два ча у ша мла да,
пак ка жи те Кра ље ви ћу Мар ку
да га ца ре на ди ван за зи ва.”
Оти до ше два ча у ша мла да.
Кад до ђо ше Кра ље ви ћу Мар ку,
али Мар ко под ша то ром пи је,
пред њим ку па од два на ест ока;
бе се де му два ча у ша мла да:
„Да чу јеш ли, Кра ље ви ћу Мар ко!
Те бе ца ре на ди ван за зи ва,
да ти идеш ца ру на ди ва на.”
Ра ср ди се Кра ље ви ћу Мар ко,
па до ва ти ону ку пу с ви ном,
па уда ра ца ре ва ча у ша:
пр ште ку па а пр ште и гла ва,
и про ли се и крв ца и ви но.
Оде Мар ко ца ру на ди ва на,
се де ца ру до де сна ко ле на;
са муркал пак на очи на ми че,
а бу здо ван уза се при вла чи,
брит ку са бљу на кри ло на ми че.
Бе се ди му ца ре Су ле ма не:
„Мој по син ко, Кра ље ви ћу Мар ко,
та ја је сам ја сак учи нио:
да с’ не пи је уз ра ма зан ви но,
да с’ не но се зе ле не до ла ме,
да с’ не па шу са бље око ва не,
да с’ не игра ко лом уз ка ду не;
до бри љу ди о злу го во ри ше,
на јад но га Мар ка по тво ри ше:
да ти играш ко лом уз ка ду не,
да ти па шеш са бљу око ва ну,
да ти но сиш зе ле ну до ла му,
да ти пи јеш уз ра ма зан ви но,
још на го ниш оџе и аџије
да и они с то бом пи ју ви но!

За што кал пак на очи на ми чеш?
Што л’ бу здо ван уза се при вла чиш?
Што ли са бљу на кри ло на ми чеш?”
Ал’ бе се ди Кра ље ви ћу Мар ко:
„По о чи ме, ца ре Су ле ма не,
ако пи јем уз ра ма зан ви но,
ако пи јем, ве ра ми до но си.
Ак’ на го ним оџе и аџије,
не мо же ми то образ под не ти
да ја пи јем, они да гле да ју –
нек не иду ме ни у ме а ну.
Ако л’ но сим зе ле ну до ла му,
млад сам ју нак и до ли ку је ми.
Ако л’ па шем са бљу око ва ну,
ја сам са бљу за бла го ку пио.
Ако играм ко лом уз ка ду не,
ја се, ца ре, ни сам оже нио –
и ти с’ ца ре, био нео же њен.
Ако кал пак на очи на ми чем,
че ло го ри, с ца рем се го во ри.
Што бу здо ван уза се при вла чим
и што са бљу на кри ло на ми чем,
ја се бо јим да не бу де кав ге;
ако би се за мет ну ла кав га,
те шко оном тко ј’ нај бли же Мар ка!”
Гле ди ца ре на че ти ри стра не,
не има ли тко бли же до Мар ка:
ал’ код Мар ка ниг ди ни ког не ма,
већ нај бли же ца ре Су ле ма не.
Цар с’ од ми че, Мар ко се при ми че,
док до те ра ца ра до ду ва ра:
цар се ма ша ру ком у џепове,
он из ва ди сто ти ну ду ка та,
па и да је Кра ље ви ћу Мар ку:
„Иди, Мар ко, те се на пиј ви на!”

 Из вор: Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
Срп ске на род не пје сме II,  
Про све та, Бе о град,1968.

ча уш – гла сник, при пад ник 
тур ске вој ске 

ди ван – раз го вор

ку па – пе хар 

ока – ста ра је ди ни ца за те
жи ну 

са мур-кал пак – кр зне на ка па 
или шу ба ра од по себ не вр сте 
ку не

по тво ри ше – окле ве та ше, на
бе ди ше

кав га – сва ђа

ду вар – зид
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ПОЈМОВНИК

Eпска би о гра фи ја – у де ли ма на
род не књи жев но сти (пе сма ма, 
при  ча ма и пре да њи ма) фор ми ра
на је еп ска би о гра фи ја ју на ка. Она 
че сто од сту па од исто риј ских по
да та ка. 

Ве ли кој еп ској сла ви Кра ље ви ћа 
Мар ка ни су до при не ле са мо на
род не еп ске пе сме, не го и мно га 
пре да ња. Од ни за кул тур ноисто
риј ских пре да ња са чи ње на је еп
ска би о гра фи ја овог ве ли ког и ле
ген дар ног ју на ка.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Шта је султан забранио, а како се Марко односи према султановим 
забранама? Пратите како се у песми уметнички ефекат остварује кон
трастом.

d Какве је обавезе подразумевао положај вазала према султану и тур
ској царевини, а како се Марко понаша? Уочите битне појединости. 

d Зашто Марко сматра да се турски закони на њега не односе? Шта 
султан чини пред расрђеним Марком? Зашто не реагује на Маркову са
мовољу? Документујте то стиховима.

d Шта Марко својим понашањем према султану посредно поручује?
d Којим је уметничким поступком у овој песми створен лик Марка 

Краљевића? Какво симболичко значење остварује?  
d Објасните улогу градације у Марковом монологу. Нађите стихове у 

овој песми који су у народу добили пословичко значење.

d Шта Мар ка чи ни до сто јан стве ним чак и у ва зал ству? Ка кву осве ту 
усме ре ну про тив по ро бљи ва ча и на сил ног на ме та ња ту ђин ских оби ча ја 
и за ко на уо ча ва те у за вр шни ци пе сме? По ред пр ко са, има ли у Мар ко вом 
по на ша њу и под сме шљи во сти? Документујте.

d Пр о ту ма чи те ко ји су ко лек тив ни ста во ви ис ка за ни по сред ством 
Мар ко вог са мо вољ ног, јо гу на стог и сло бо до ум ног ли ка.

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

Еп ске пе сме ста ри јих вре ме на, пе сме о Кра ље ви ћу Мар ку – Цен
три пе тал на си ла ко ја при вла чи те ме и мо ти ве у овом те мат ском кру
гу је еп ски ју нак Мар ко Кра ље вић. Дру ги те мат ски кру го ви (ци клу си) 
фор ми ра ни су од пе са ма ко је су гру пи са не око зна чај них исто риј ских  
до га ђа ја. Те мат ски круг пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу нај ра зви је ни ји је и нај
ра спро стра ње ни ји круг по све ћен јед ном ју на ку на Бал ка ну. Мар ко Кра ље
вић ни је са мо ју нак срп ских не го и ма ке дон ских, сло ве нач ких и бу гар ских 
ју нач ких пе са ма. Нај ста ри је за пи са не епске пе сме из овог кру га по ти чу из 
XVI ве ка. Нај ста ри ја за бе ле же на пе сма је бу гар шти ца Мар ко Кра ље вић и 
брат му Ан дри јаш (1555). Мар ко ва еп ска би о гра фи ја мит ског ју на ка ства
ра на је то ком ве ко ва у ју нач ким пе сма ма, ле ген да ма и пре да њи ма. Мар ко
ва из у зет на сна га по ма же му да на мег да ни ма по бе ђу је ве ли ке мег дан џи је, 
да бу де за штит ник си ро те ра је и да ис пра вља не прав ду све тлим оруж јем 
и ју нач ким ср цем. Упр кос ва зал ству, одан је на ро ду и ве ри, не по ко ран, 
пр ко сан и са мо во љан, има мно ге вр ли не и ма не. У лик ју на ка Кра ље ви ћа 
Мар ка на род на епи ка угра ди ла је осо бе но сти са мог на ро да – он је оли
че ње на род ног сло бо до ум ног ду ха. У еп ској би о гра фи ји ју на ка еле мен ти 
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фан та сти ке има ју за па же но ме сто. Она се огле да у еп ском пор тре ту, 
ју нач ким атри бу ти ма и по ре клу ју на ка. Од из у зет них еп ских и мит

ских атри бу та ко ји ма се од ли ку је Мар ко Кра ље вић тре ба ис та ћи: 
– по ре кло (отац му је краљ Ву ка шин; мај ка Је вро си ма је се стра 

вој во де Мом чи ла, ве ли ког ју на ка, а Мар ко се „ту рио на уја ка”; у 
не ким пе сма ма Мар ко ва мај ка је ви ла);

– фи зич ки из глед (ста сит и сна жан, гру бог ли ца и мр ких ду
гих бр ко ва);

– чу де сну сна гу (оста је жив и по сле три го ди не там но ва ња, 
без отва ра ња там ни це, про ве ра ва сна гу ис ти ски ва њем ка пи во

де из су ве дре но ви не и сл.);
– опре му и оде ћу (на пле ћи ма ћу рак од кур ја ка, на гла ви ка пак 

од кур ја ка, а из у зет но и кал пак и че лен ка, оде вен у чо ху и сви лу);
– чу де сног ко ња (Ша рац нео бич ног из гле да и спо соб но сти: по три 

ко пља у ви си ну ска че, по че ти ри до бре у на пре дак, из ко пи та му жи ва 
ва тра се ва, из но здр ва жи ви пла мен ли же);

– оруж је (бој но ко пље, бу здо ван: те шка то пу зи на, ше сто пе рац злат ни, 
са бља ди ми ски ја);

– зна чај не по бра ти ме (Ми лош Оби лић, Ре ља Кри ла ти ца) и по се стри
му (ви ла Ра ви ој ла);

– ве ли ке мег да не (ње го ви про тив ни ци би ли су Тур ци, Ар ба на си, Ара
пи, Ма џа ри, па, чак, и по не ки Ср бин – Љу ти ца Бог дан и Ре ља Кри ла ти ца; 
чу вен је мег дан са Му сом Ке се џи јом).

Сви ови еп ски атри бу ти су сим бо ли ју на штва и ча сти и чи не еп ски 
жи вот ју на ка Мар ка Кра ље ви ћа.

Из те мат ског кру га о Мар ку Кра ље ви ћу нај по зна ти је су пе сме: Мар ко 
Кра ље вић уки да свад ба ри ну, Мар ко Кра ље вић и ви ла, Мар ко Кра ље вић и 
Му са Ке се џи ја, Ора ње Кра ље ви ћа Мар ка, Мар ко Кра ље вић и бег Ко ста
дин, Мар ко пи је уз ра ма зан ви но и др. 

ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

Ни ка ко га Ср би на не ма ко ји не зна за име Мар ка Кра ље ви ћа – Ја ћу 
ов дје на зна чи ти оно што се сла бо у пје сма ма на ла зи, не го се при по вје да.  
При по ви је да се да је Мар ко био мно го ја чи од оста ли јех са да шњи јех, а 
ја мач но и он да шњи јех љу ди... У 72. пје сми дру ге књи ге („Тур ци у Мар ка 
на сла ви”) пје ва се да је у ње го вом бу здо ва ну, ко ји јем је он јед ном ру ком 
ма хао и њи ме се ба цао, би ло ше зде сет и шест ока; а ја сам у дје тињ ству 
гле дао у Сри је му у крч ми ма на сти ра Кру ше до ла гдје је Мар ко на мо ло ван 
ка ко јед ном ру ком ма то ро га во ла др жи за реп пре ко ра ме на и но си на ле
ђи ма иду ћи упра во; у пје сми 67 („Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја”) пје ва 
се ка ко је узео у ру ку су ху дре но ви ну „са та ва на од де вет го ди на”, па кад ју 
је сти снуо ру ком, она пр сла на дво је на тро је и дви је ка пље во де ис ко чи ле 
из ње... За ње го ва Шар ца јед ни при по ви је да ју да му га је по кло ни ла не ка ка 
ви ла, а јед ни опет да га је ку пио у не ка ки јех ки ри џи ја. При је Шар ца ве ле 
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да је ми је њао мно го ко ња, па га ни је дан ни је мо гао но си ти; кад у не ка ки јех 
ки ри џи ја ви ди ша ре но гу ба во му шко ждри је бе, учи ни му се да ће од ње га 
до бар коњ би ти, и узме га за реп да омах не око се бе као што је оста ле ко ње 
огле дао, али се оно не дад не ни с мје ста по ма ћи; он да га ку пи у ки ри џи ја, 
из ли је чи га од гу бе и на у чи ви но пи ти. 

За смрт Мар ка Кра ље ви ћа раз ли чи то се при по ви је да: јед ни ве ле да га је 
не гдје у се лу Ро ви на ма убио не ка кав ка ра вла шки вој во да Мир че та злат ном 
стри је лом у уста, кад су се Тур ци би ли с Ка ра вла си ма; дру ги ка жу да му се у 
та ко вом бо ју за гли био Ша рац у не ка кој ба ри код Ду на ва и да су он дје обо
ји ца про па ли; у Кра ји ни не го тин ској при по ви је да се да је то би ло у јед ној 
ба ри он дје бли зу Не го ти на ис под из во ра Ца ри чи не; он дје има и сад ба ра 
и зи ди не од ста ре цр кве, за ко ју го во ре да је би ла на чи ње на на гро бу Мар
ко ву. Тре ћи ка жу да је у та ко му бо ју то ли ко љу ди из ги ну ло да су по кр ви 
по пли ва ли ко њи и љу ди, па Мар ко он да пру жио ру ку к не бу и ре као: „Бо же, 
што ћу ја сад!” На то се Бог сми ло вао и не ка ки јем чуд ни јем на чи ном пре
нио и ње га и Шар ца у не ка ку пе ћи ну, у ко јој и сад обо ји ца жи ве: он за бо дав
ши сво ју са бљу под гре ду, или уда рив ши у ка мен, ле гао те за спао, па јед на ко 
спа ва; пред Шар цем сто ји ма ло ма хо ви не од ко је по ма ло је де, а са бља све 
по ма ло из ла зи ис под гре де или из ка ме на, па кад Ша рац ма хо ви ну по је де 
и са бља ис под гре де или ка ме на ис пад не, он да ће се и он про бу ди ти и опет 
на сви јет из и ћи. Јед ни го во ре да је он у ту пе ћи ну по бје гао кад је пр ви пут 
ви дио пу шку и, по шав ши да је огле да (да ли је исти на да је она ка као што се 
при по ви је да), про био из ње сам се би длан, па он да ре као: „Сад не по ма же 
ју на штво, јер нај го ра рђа мо же уби ти нај бо ље га ју на ка.”  

(Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Жи вот и оби ча ји на ро да срп ског)

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

На осно ву пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу пи сме но об ра ди те те му: 
Лик Мар ка Кра ље ви ћа у народној епици.


