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НА РОД НЕ ЕП СКЕ ПЕ СМЕ

На род не еп ске пе сме Вук Сте фа но вић Ка ра џић је на звао ју
нач ким (му шким) пе сма ма. По де лио их је пре ма хро но ло ги ји 

исто риј ских зби ва ња и те мат ском кри те ри ју му на еп ске пе сме ста
ри јих, сред њих и но ви јих вре ме на.

Епске народне песме старијих  
времена о Немањићима и  
Мрњавчевићима

  

На род на епска пе сма
Урош и Мр њав че ви ћи

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Под се ти те се пе са ма Же нид ба Ду ша но ва, Же нид ба кра ља Ву ка ши на, Зи да ње 
Ска дра и Урош и Мр њав че ви ћи, ко је је Вук на звао „пје сме ју нач ке нај ста

ри је – до про па сти цар ства и го спод ства срп ског”. Пе сма Урош и Мр њав че ви ћи 
пе ва о до га ђа ју код цр кве Са мо дре же на Ко со ву ко ји не ма исто риј ску по твр ду. 
Ме ђу тим, ова пе сма је сва ка ко ве за на за ат мос фе ру и зби ва ња у Ср би ји по сле 
смр ти ца ра Ду ша на. На и ме, на цар ски пре сто по сле оче ве смр ти до ла зи Урош, 
ко ји ни је имао ис ку ства и сна ге да об у зда ве ли ка ше у рас пар ча ва њу цар ства. 
За па зи те ка ко је на род ни пе вач при ка зао Мр њав че ви ће, моћ не вел мо же (по 
ре до сле ду еп ског ка та ло га – краљ, де спот, вој во да), а ка ко, пак, Не ја ког Уро ша. 
При пре ми те се да на ча су раз го ва ра те о пе сми са по себ ним ту ма че њем еп ске 
би о гра фи је Кра ље ви ћа Мар ка.

Са мо дре жа – цр ква на Ко со ву
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Са ста ла се че ти ри та бо ра
на уба ву на по љу Ко со ву,
код би је ле Са мо дре же цр кве:
јед но та бор Ву ка ши на кра ља,
дру го та бор де спо та Угље ше,
тре ће та бор во је во де Гој ка,
а че твр то ца ре вић Уро ша.
Ца ре ви се оти мљу о цар ство;
ме ђу се се хо ће да по мо ре,
зла ћа ни ма да по бо ду но жи,
а не зна ду на ко ме је цар ство.
Краљ Ву ка шин ве ли: „На ме не је!”
Де спот Угљеш’: „Ни је, нег’ на ме не!”
Вој вод’ Гој ко: „Ни је, нег’ на ме не!”
Ћу ти не јак ца ре вић Уро шу,
ћу ти д’је те, ни шта не бе сје ди,
јер не сми је од три бра ти јен ца,
бра ти јен ца, три Мр њав че ви ћа.
Пи ше књи гу Ву ка ши не кра љу,
пи ше књи гу и ши ље ча у ша
до При зре на, гра да би је ло га,
до оно га про то попНе дељ ка,
не ка до ђе на Ко со во рав но,
да он ка же на ко ме је цар ство:
он је св’је тла ца ра при че стио,
при че стио и ис по вје дио,
у ње га су књи ге ста ро став не.
Пи ше књи гу де спо те Угље ша,
пи ше књи гу и ши ље ча у ша
до При зре на, гра да би је ло га,
до оно га про то попНе дељ ка.
Тре ћу пи ше во је во да Гој ко,
и он ши ље ог ње на ча у ша;
а че твр ту ца ре вић Уро шу,
пи ше књи гу и ши ље ча у ша.
Сва че ти ри сит не књи ге пи шу
и по ши љу ог ње не ча у ше,
све по тај но је дан од дру го га.
Са ста ше се че ти ри ча у ша
у При зре ну, гра ду би је ло ме,
код дво ро ва про то попНе дељ ка,
али про та до ма не би ја ше,
но у цр кви бје ше на ју тре њи,

на ју тре њи и на ле тур ђи ји.
Кол ’ко с’ сил ни ог ње ни ча у ши,
ко ли ко су сил ни од сил ни јех,
те не кће ше ко ње од ја ха ти,
но у цр кву ко ње на го ни ше,
по те го ше пле те не канџије,
уда ра ју про то попНе дељ ка:
„Бр же хај де, про то попНе дељ ко,
бр же хај де на Ко со во рав но,
да ти ка жеш на ко ме је цар ство;
ти си св’је тлог ца ра при че стио,
при че стио и ис по вје дио,
у те бе су књи ге ста ро став не;
јал’ ћеш са да из гу би ти гла ву!”
Су зе ро ни про то попНе дељ ко,
су зе ро ни, па њи ма го во ри:
„Од биј те се, сил ни од сил ни јех,
док у цр кви за кон са вр ши мо,
зна ти ће се на ко ме је цар ство.”
Та ко су се они уз мак ну ли.
А кад за кон бож ји са вр ши ше,
из ље го ше пред би је лу цр кву;
тад го во ри пр о то попНе дељ ко:
„Ђе цо мо ја, че ти ри ча у ша,
ја сам св’је тла ца ра при че стио,
при че стио и ис по вје дио,
ал’ га ни сам пи тао за цар ство,
већ за гри је’ што је са гр је шио;
но иди те у При ле па гра да,
до дво ро ва Кра ље ви ћа Мар ка,
а до Мар ка, до мо је га ђа ка;
код ме не је књи гу на у чио,
код ца ра је Мар ко пи сар био,
у ње га су књи ге ста ро став не,
и он зна де на ко ме је цар ство.
Ви зо ви те на Ко со во Мар ка,
хо ће Мар ко пра во ка зи ва ти,
јер се Мар ко не бо ји ни ко га.”
Оти до ше че ти ри ча у ша,
оти до ше ка При ле пу гра ду,
б’је лу дво ру Кра ље ви ћа Мар ка.
Кад су би ли пред би је ле дво ре,
уда ри ше зве ки ром на вра та.

Урош (13551371) – син ца ра 
Ду ша на, по след њи је вла дар 
из ло зе Не ма њи ћа, од ко га су 
се од мет ну ли моћ ни фе у дал ци; 
у еп ској на род ној тра ди ци ји 
опе ван је као не ја ко де те (Не
ја ки Урош) 

бра ти је нац – брат 

Мр њав че ви ћи – срп ска сред
њо ве ков на вла сте ла: Ву ка шин, 
Угље ша и Гој ко (исто риј ски не
по знат); тра ди ци ја је за пам ти ла 
Ву ка ши на (жу пан ца ра Ду ша на, 
срп ски краљ 13661371), као 
са мо вољ ног ве ли ка ша ко ји се 
од мет нуо од ца ра Уро ша, отео 
му цар ство и усмр тио га

ча уш – гла сник

књи ге ста ро став не (ца ро став
не) –  жи во то пи си срп ских вла
да ра; у на род ној све сти: сва ка 
пи са на књи га

про то поп-Не дељ ко – уоби
чајено име у на род ним пе сма
ма за хра брог и не под ми тљи
вог све ште ни ка

за кон са вр ши ти – за вр ши ти 
ли тур ги ју 
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То за чу ла Је вро си ма мај ка,
па до зи ва сво га си на Мар ка:
„Си не Мар ко, мо је че до дра го,
тко уда ра зве ки ром на вра та?
Баш ка’ да су ба бо ви ча у ши.”
Уста Мар ко те отво ри вра та,
ча у ши се по кло ни ше Мар ку:
„Бож ја т’ по моћ, го спо да ру Мар ко!”
А Мар ко их оми ло ва ру ком:
„До бро до шли, мо ја ђе цо дра га!
Је су л’ здра во Ср бљи ви те зо ви,
и че сти ти ца ре ви и кра љи?”
Ча у ши се смјер но по кло ни ше:
„Го спо да ру, Кра ље ви ћу Мар ко,
све је здра во, али ни је мир но:
го спо да се те шко за ва ди ла
на Ко со ву, по љу ши ро ко ме,
код би је ле Са мо дре же цр кве,
и они се оти мљу о цар ство,
ме ђу се се хо ће да по мо ре,
зла ћа ни ма да по бо ду но жи,
а не зна ду на ко ме је цар ство:
те бе зо ву на Ко со во рав но
да им ка жеш на ко ме је цар ство.”
Оде Мар ко у го спод ске дво ре,
пак до зи ва Је вро си му мај ку:
„Је вро си ма, мо ја ми ла мај ко,
го спо да се је су за ва ди ла
на Ко со ву, по љу ши ро ко ме,
код би је ле Са мо дре же цр кве,
и они се оти мљу о цар ство,
ме ђу се се хо ће да по мо ре,
зла ћа ни ма да по бо ду но жи
а не зна ду на ко ме је цар ство;
ме не зо ву на по ље Ко со во,
да им ка жем на ко ме је цар ство.”
Кол ’ко Мар ко те жио на прав ду,
тол ’ко мо ли Је вро си ма мај ка:
„Мар ко си не, је ди ни у мај ке,
не би ла ти мо ја ра на кле та,
не мој, си не, го во ри ти кри во,
ни по ба бу ни по стри че ви ма,
већ по прав ди бо га исти но га!
Не мој, си не, из гу би ти ду ше!

Бо ље ти је из гу би ти гла ву
не го сво ју огр је ши ти ду шу!”
Узе Мар ко књи ге ста ро став не,
те опре ми се бе и Ша ри на.
Ша ри ну се на ра ме на ба ци,
оти до ше на Ко со во рав но.
Кад су би ли кра ље ву ша то ру,
ре че та да Ву ка ши не кра ље:
„Бла го ме не до бо га ми ло га!
Ето ме не мо га си на Мар ка:
он ће ка зат на ме не је цар ство;
од оца ће оста ну ти си ну.”
Мар ко слу ша, ни шта не го во ри,
на ша то ра не окре ће гла ву.
Кад га ви ђе Угље ша вој во да,
тад Угље ша ри јеч го во рио:
„Бла го ме не, ето ми си нов ца!
Он ће ка зат на ме не је цар ство!
Ка жи Мар ко на ме не је цар ство;
оба ће мо брат ски ца ро ва ти!”
Шу ти Мар ко, ни шта не бе сје ди,
на ша то ра не окре ће гла ву.
Кад га ви ђе во је во да Гој ко,
та да Гој ко ри јеч го во рио:
„Бла го ме не, ето ми си нов ца!
Он ће ка зат на ме не је цар ство!
Кад је Мар ко још не ја чак био,
ја сам Мар ка вр ло ми ло вао,
у сви ле на ње дра уви јао,
ка но кра сну од зла та ја бу ку;
куд сам го ђе на ко њу хо дио,
све сам Мар ка са со бом во дио.
Ка жи, Мар ко, на ме не је цар ство,
ти ћеш Мар ко, пр ви ца ро ва ти,
а ја ћу ти би ти до ко ље на!”
Шу ти Мар ко, ни шта не го во ри,
на ша то ра не окре ће гла ву;
пра во оде би је лу ша то ру,
ка ша то ру не ја ка Уро ша,
до гна Шар ца ца ру до ша то ра;
он ђе Мар ко Шар ца од сјед нуо.
Кад га ви ђе не ја ки Уро шу,
ла ко ско чи са свил ’на ду ше ка,
ла ко ско чи, па ке про го во ри:

Је вро си ма – же на кра ља Ву
ка ши на Мр њав че ви ћа и мај ка 
Мар ка Кра ље ви ћа; по ми ње 
се у исто риј ским из во ри ма из 
1370. године под име ном Але
на (Је вро си ма је мо жда ње но 
мо на шко име); у еп ској тра ди
ци ји етич ки је уз ви ше на лич
ност, чи је је са ве те си ну на род 
при хва тио као нај ви ши за кон 
па три јар хал ног мо ра ла
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„Бла го ме не, ето мо га ку ма,
ето ку ма, Кра ље ви ћа Мар ка!
Он ће ка зат на ко ме је цар ство.”
Ру ке ши ре, у гр ла се гр ле,
у би је ло цје ли ва ју ли це,
за ју нач ко пи та ју се здра вље,
па сје до ше на свил ’на ду ше ка.
Та ко ма ло вре ме по ста ја ло,
да нак про ђе, тав на ноћ ца до ђе.
Кад ују тру ју тро осва ну ло
и пред цр квом зво на уда ри ше,
сва го спо да до шла на ју тре ње.
У цр кви су слу жбу са вр ши ли,
из ље го ше из би је ле цр кве,
у сто ло ве пред цр кву сјед ну ли,
ше ћер ију, а ра ки ју пи ју.
Мар ко узе књи ге ста ро став не,
књи ге гле да, а го во ри Мар ко:
„А мој ба бо, Ву ка ши не кра љу,
ма ло л’ ти је тво је кра ље ви не?
Ма ло л’ ти је – оста ла ти пу ста!
већ с’ о ту ђе оти ма те цар ство?
А ти стри че, де спо те Угље ша,
ма ло л’ ти је де спот ства тво је га?
Ма ло л’ ти је – оста ло ти пу сто!
већ с’ о ту ђе оти ма те цар ство?
А ти стри че, во је во да Гој ко,
ма ло л’ ти је вој вод ства тво је га?
Ма ло л’ ти је – оста ло ти пу сто!
већ с’ о ту ђе оти ма те цар ство?
Ви ди те ли, бог вас не ви део!
Књи га ка же: на Уро шу цар ство!
Од оца је оста ну ло си ну,
ђе те ту је од ко ље на цар ство;
ње му цар ство ца ре на ру чио
на са мр ти, кад је по чи нуо.”
Кад то за чу Ву ка ши не кра љу,
ско чи кра љу од зе мље на но ге,
па по тр же зла ће на ханџара,
да убо де сво га си на Мар ка.
Бје жи Мар ко ис пред ро ди те ља,
јер се ње му, бра те, не при сто ји
са сво јим се би ти ро ди те љем.
Бје жи Мар ко око б’је ле цр кве,

око б’је ле цр кве Са мо дре же,
бје жи Мар ко, а ће ра га кра љу,
док су три пут ко ло са ста ви ли
око б’је ле Са мо дре же цр кве,
го то во га бје ше су сти гао,
ал’ из цр кве не што про го ва ра:
„Бјеж’ у цр кву, Кра ље ви ћу Мар ко!
Ви диш ђе ћеш да нас по ги ну ти,
по ги ну ти од свог ро ди те ља,
а за прав ду бо га исти но га!”
Цр кве на се отво ри ше вра та,
Мар ко бје жи у би је лу цр кву,
за њи ме се вра та за тво ри ла.
Краљ до па де на цр кве на вра та,
по ди ре ку уда ри ханџаром,
из ди ре ка крв ца по ка па ла.
Тад се кра ље био по ка јао,
те је ри јеч био го во рио:
„Ле ле ме не до бо га јед но га,
ђе по гу бих сво га си на Мар ка!”
Ал’ из цр кве не што про го ва ра:
„А чу јеш ли, Ву ка ши не кра ље!
Ти ни је си по се као Мар ка,
већ по с’је че бож је га ан ђе ла.”
На Мар ка је вр ло жао кра љу,
те га љу то ку не и про кли ње:
„Си не Мар ко, да те бог уби је!
Ти не мао гро ба ни по ро да!
И да би ти ду ша не ис па ла –
док тур ско га ца ра не дво рио!”
Краљ га ку не, цар га бла го си ља:
„Ку ме Мар ко, бог ти по мо гао!
Тво је ли це св’је тло на ди ва ну!
Тво ја са бља сје кла на меј да ну!
На да те се не на шло ју на ка!
Име ти се сву да спо ми ња ло,
док је сун ца и док је мје се ца!”
Што су ре кли, та ко му се сте кло.

Из вор: Во ји слав Ђу рић, Ан то ло ги ја 
на род них ју нач ких пе са ма, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град, 1991.
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ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Песма Урош и Мрњавчевићи чува спомен на неслогу великаша и не
моћ цара Уроша да им се супротстави. Око чега су се сукобили великаши? 
Анализирајте дијалог који воде Мрњавчевићи? Зашто нико не сме да пре
суди на коме је царство?

d Како се понашају четири чауша према протопопНедељку, а како пре
ма Марку Краљевићу? Направите паралелу.

d Ко је и зашто затражио помоћ од Марка Краљевића? Који се исто
ријски траг сачувао у песми?

d Шта мајка Јевросима саветује Марку? Какве вредности она види у 
истини и правди?

d Како се Марко понаша по доласку у табор и при проласку поред ша
тора свога оца, стричева и царевића Уроша? Шта све Мрњавчевићи нуде 
Марку да би пресудио у њихову корист? Зашто је царевић Урош обрадо
ван Марковим доласком?

d Шта Марко изриче о похлепи великаша? 
d Кад је чуо на коме је царство, како реагује краљ Вукашин? Зашто му 

се Марко не супротставља?    
d У ка квој су функ ци ји кле тва и бла го слов? Шта се из ри че за вр шним 

ко мен та ром о еп ској би о гра фи ји Кра ље ви ћа Мар ка? Обра ти те па жњу 
на упо тре бу кон тра ста као стил ске фи гу ре и као по ступ ка у струк ту ри 
пе сме. 

d Размислите, зашто су речи мајке Јевросиме постале омиљена народ
на пословица?

d Који је идеал за Јевросиму и Марка најважнији? Процените морално
естетску вредност њихових ликова.

d Шта ову пе сму свр ста ва у на ше нај леп ше на род не еп ске пе сме.

ПОЈМОВНИК

Кле тва – кра ћа го вор на фор ма ко јом се ис ка зу је же ља са не га тив ном на
ме ром. Ар ха ич на фол клор на тво ре ви на за сно ва на на ве ро ва њу у ма гиј
ску моћ ре чи (нпр. у еп ским пе сма ма Урош и Мр њав че ви ћи, Му сић Сте ван 
и др.).

Бла го слов – из ра жа ва ње же ље за до бро том и сре ћом, при зи ва ње бож
је ми ло сти. Во ди по ре кло из па ган ских вре ме на, а ка сни је је при хва ћен 
и у хри шћан ском об ре ду. То ком вре ме на бла го слов је по стао део сва ко
днев не фра зе о ло ги је или усме них и пи са них жан ро ва (нпр. у еп ској пе сми 
Урош и Мр њав че ви ћи).
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Цар Урош и краљ Вукашин, фреска,
манастир Псача, XIV век

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, о Не ма њи ћи ма и Мр њав че ви ћи ма – 
„Ју нач ке пје сме нај ста ри је” опе ва ју ју на ке и зна чај не до га ђа је из срп ске 
исто ри је до кра ја XV ве ка и про па сти са мо стал них сред њо ве ков них др
жа ва. У еп ске пе сме ста ри јих вре ме на, пре ма те мат ском кри те ри ју му и 
исто риј ској хро но ло ги ји, убра ја ју се пе сме о Не ма њи ћи ма, Мр њав че ви
ћи ма, Мар ку Кра ље ви ћу, Пр вом и Дру гом ко сов ском бо ју, Бран ко ви ћи ма, 
Јак ши ћи ма и Цр но је ви ћи ма. Ове пе сме умет нич ки су нај у спе ли ја за бе ле
же на оства ре ња срп ске еп ске по е зи је.

 У овај те мат ски круг убра ја ју се сле де ће пе сме: Ба но вић Стра хи ња, 
Зи да ње Ска дра, Же нид ба Ду ша но ва, Све ти Са во, Же нид ба кра ља Ву ка
ши на, Зи да ње Ра ва ни це и др.

Пе сму Урош и Мр њав че ви ћи Вук Ка ра џић је за пи сао од стар ца Ра шка, 
ко ји је на по чет ку бу не на да хи је „до бе жао у Ср би ју” и на ста нио се бли зу 
Кра гу јев ца. Од ње га је Вук пре у зео ви ше ле пих пе са ма, из ме ђу оста лих и 
ове: Зи да ње Ска дра, Же нид ба кне за Ла за ра, Зи да ње Ра ва ни це и Мар ги та 
дје вој ка и Рај ко вој во да.

У пе сми Урош и Мр ња че ви ћи сва ка ко нај ја чу умет нич ку функ ци ју има 
све тао лик Је вро си ме, мај ке Кра ље ви ћа Мар ка. Са ве том ко ји да је си ну ис
так ну та је етич ковас пит на уло га мај ке у па три јар хал ном дру штву. Сти хо
ви ко ји о то ме го во ре и да нас жи ве у на ро ду у по сло вич кој упо тре би.

Кроз Ву ка ши но ву кле тву и Уро шев бла го слов да та је ка рак те ри за ци ја 
јед не сло же не лич но сти као што је Мар ко Кра ље вић. Та ко ђе је ис ка за но 
на род но по зна ва ње Мар ко ве исто риј ске (сти хо ви ко је ка зу је Ву ка шин) и 
еп ске би о гра фи је (сти хо ви ко је ка зу је Урош).

По ред оста лих оп штих ме ста, по се бан зна чај има тзв. еп ско по на в
ља ње. Оно еп ском пе ва чу слу жи као го то ва фор му ла по мо ћу ко је пра ви 
пе сму (про ши ру је пе сму или му слу жи да пре дах не). У пе сми Урош и Мр
ња вче ви ћи по но вље ни сти хо ви озна ча ва ју не ке нај ва жни је тре нут ке и на
гла ша ва ју оно што има нај ве ћи зна чај. Сма тра се да су еп ска по на вља ња 
нај ви ше до прин ела ле по ти умет нич ког из ра жа ва ња.

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

На у чи те на па мет сти хо ве ко је мај ка Је вро си ма го во ри Мар ку.

У еп ској пе сми, за раз ли ку од оста лих на род них умо тво ри на, при ка зи ва ње до га ђа ја  
об у хва та емо тив ну, пси хо ло шку, етич ку и хе рој ску ди мен зи ју ју на ка, што сте приметили 
и у анализи народне епске песме Урош и Мрњачевићи. Уочите и образложите како се 
током развоја догађаја у овој песми на психолошком и етичком плану јавља двосмерна 
градација:
1. опа да ју ћа 
2. ра сту ћа. 


