ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

УВОД У ИСТРА ЖИ ВА ЊЕ СЛОВЕНСКИХ
НА РОД НИХ ЕПСКИХ ПЕСА МА1

0. Увод
Важне одлике епских песама као саставног дела усмене књижевности
словенских народа чине уметничка универза лизација историјске реалности
и њихова особена форма. Словенске јуначке епске песме представљају дела
усмене књижевности и у њима не треба трагати ни за историјском веродостојношћу ни за записима о историјским догађајима. Јуначке народне песме
одражавају идеа ле, уметнички обликоване и усклађене с народним интересовањима и тежњама. У њима је утиснуто народно виђење историјских догађаја. Поред тога, у тим песама присутан је од јек древних времена и у њима
примећујемо трагове једног још старијег погледа на свет. У обликовању
личности јунака често откривамо карактеристике које потичу још из паганских легенди и древне словенске митологије. Истовремено, у њима постоје
и касније придодати елементи, који понекад чине само језгро песме. Оне су
се у себи и обнавља ле па је дола зило и до мењања појединих делова, што је
и разумљиво с обзиром на чињеницу да су оне генерацијама кроз векове живеле међу обичним народом. Истраживање словенских јуначких епова захтева увођење унутарњег компаративног приступа. У овом раду процес обликовања херојске личности размотрићемо на примеру лика Кра љевића Марка
у јужнословенским епским песмама. То је личност коју сусрећемо код свих
јужнословенских народа.
1
Рад је први пут обја вљен под на словом Su ra vu minshū eiyū jojishi kenkyū
josetsu, у: Rusistika, VI(1989): 1–55.
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1. Марко као историјска личност и Марко у епским песмама
1.1. Марко Кра љевић у српскохрватским епским песмама
Марко Кра љевић је најпопуларнији али и најконтроверзнији јунак српскохрватских народних песама. Историјски гледано, он је владао (1371–1395)
једним делом средњевековне Србије, и син је Вукашина Мрњавчевића (1366–
1371). Вукашин је био војсковођа у служби српског цара Стефана Душана,
али је после Душанове смрти преотео престо од његовог сина и наследника
Уроша и 1367. године себе прогласио српским царем. Вукашин је на крају
завладао заједно с Урошем (1355–1371), последњим краљем из династије Немањића, и том приликом Вукашинов син Марко стиче на зив „млади краљ“.
Након погибије оца Вукашина у Маричкој бици (1371) код Једрена, Марко
је наследио територијално смањену област у Македонији с Прилепом као
главним градом, и тако ступио на краљевски престо. Но, Марко на власт дола зи под изузетно тешким околностима будући да је као турски ва зал имао
обавезу плаћања пореза, као и војну обавезу. Погинуо је 1395. године, борећи се на страни султана Баја зита против влашког војводе Мирче код Ровина
на југозападу Румуније. Иако је много тога још увек непознато у вези с Марковим ва залским статусом, изгледа да је он, стекавши самоуправу, у својој
области чврсто владао. Постигао је толику самосталност да је сковао сребрњак
са својим ликом и натписом „Ја, у Христа благоверни Краљ Марко“. Ипак,
тешко је поверовати да је Марко био толико самоста лан да је могао одбити
учешће у боју на Косову (1389) на страни султана. Чудно је, стога, што се његово име ни у историјским списима ни у епским песмама не помиње у вези
с Косовском битком, иако се његова територија граничила с Косовом. Рекло
би се да је његов историјски положај најбоље иска зан у песмама, у којима
се појављује као средишња личност у одржавању реда на султановој територији, изложеној нападима разбојника и суседних феудалних господара. Прва
забележена легенда о краљу Марку појављује се у Житију деспота Стефана
Лазаревића из пера Константина Филозофа, написаном убрзо након деспотове смрти (1427). Константин Филозоф пише да је Марко, упркос поданичком односу према султану, у ду ховном смислу био независан јунак. Марко
је, наводно, уочи битке на Ровинама написао писмо у коме се моли за победу хришћана и поверио га свом пријатељу Константину Дејановићу, који је
владао облашћу источно од његове и који је такође био принуђен на послушност султану. Дејановић је, међутим, погинуо исто кад и Марко. Константин Филозоф наводи следеће речи из тог писма: „Ја кажем и молим Господа
да буде хри шћани ма помоћ ник, а ја нека будем први међу мртви ма у овом
рату.“
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Апсолутна благонаклоност епских песама према Марку и његова слава
нису у складу с Марковом историјском личношћу. Он је епски а не историјски јунак. Као такав, Марко се први пут јавља у једном извештају из Сплита
упућеном Сенату Млетачке републике. Тамо пише како је неки слепи војник
на сплитским улицама певао о Краљевићу Марку, у чему су му се придружили и окупљени грађани. Најстарија позната песма о њему, Марко Краљевић
и брат му Андријаш (1555), записана је у Далмацији. Као што ћемо касније
говорити, најстарије песме о Марку не истичу у први план његову борбу против Ту рака.
С Кра љевићем Марком повезане су општеепске и интернационалне
теме: пријатељство и борба с натприродним бићима (вилама), бој с „црним
ратницима“ (што је колективна представа о Турцима), женидба и смрт. У песмама је опеван као заштитник нејаког кра ља Уроша, а опевана су и његова
јунаштва као турског ва за ла, где он као султанов посинак помаже господару, који га се чак плаши. Он је заштитник сиротиње и чувар закона. Његови
побратими су Милош Обилић, Реља од Пазара и бег Костадин. Непријатељи
су му Муса Кесеџија, Филип Маџарин, Мина од Косту ра, Љутица Богдан,
Турци и Арапи.
Према народном веровању Марко је живео преко триста година, а није,
наводно, ни умро него спава, да би се једном опет појавио.
Постоје и бројна прозна предања о Марку Кра љевићу. О његовом рођењу, примању небеског дара надљудске снаге и добијању виловитог коња
Шарца често се говорило и у прози. Такво је и само предање о Шарцу, његовом омиљеном коњу. Шарац је митски коњ специфичне природе и порекла.
Према једном предању, Марко је Шарца добио од виле, због чега овај коњ
има моћ да сустигне крилату вилу Равијојлу. Према другом предању, Марко
је купио шугаво ждребе проценивши какву снагу крије. Шарац чак говори
турски језик, пије вино, пролива сузе и предосећа смрт господара. У његовим
одликама јуначког коња садржани су и интернационални мотиви.
1.2. Краљ Марко у бугарским народним епским песмама
Бу гарске епске песме наста ле су у народу за време бугарске феудалне
државе и током неколико првих деценија након пада под турску власт. Већина до данас сачуваних песама наста ла је у периоду од 14. до 15. столећа и у
њима се одражавају трагични догађаји у бугарској историји – пад бугарског
царства након продора Ту рака од 1393. до 1396. године и отпор бу гарског
народа дугогодишњој османској владавини. На развој бугарских народних
епских песама утицали су историјски чиниоци, као што су трагична збивања
крајем 14. и почетком 15. столећа, дубина патње бугарског народа и интензитет душевних траума, су ровост иновераца итд. Старији песнички слој који
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слави подвиге средњевековних јунака потиснуо је новије песме које певају
о турској тиранији и херојском отпору, или је пак долазило до стапања старијих песама с новијим, до њихове деформације и трансформације, током чега
се постепено обра зују песнички циклуси о епским јунацима. На тај начин
у епским песма јављају се анахронизми које није лако одмах објаснити.
Ни данас не можемо јасно одговорити на питање због чега је Марко постао средишња херојска личност не само српскохрватских него и бугарских
народних епова.
У бугарским песмама Марко се обично јавља као краљ (у српскохрватским песмама увек као кра љевић), дакле као обласни господар, што је готово једина подударност са стварном историјском личношћу. Народни певачи
придодава ли су Марку потпуно нове особине, а каткад и ра зноврсне елементе преузете из нехришћанских легенди. Епски Марко представља слику
и прилику херојског идеала насталу из неутаживе народне жеђи за слободом.
Кад је реч о Марковом пореклу, у бу гарској епици постоји неколико
следећих варијанти:
(a) Најстарији је син кра ља Вукашина и Ефросине (у неким песмама и
Ангелине), млађе сестре војводе Момчила. У српскохрватским народним
песмама његова мајка помиње се под именом Јевросима. У сваком слу чају,
ово име је уобичајено за млађе сестре епских јунака. Историјски гледано, Маркова мајка зва ла се Јелена. У епској песми, Марков ујак је јунак, но и то је
уобичајено у еповима. То би значило да је Марко јунаштво наследио од ујака.
До прилике за брак између кра ља Вукашина и Момчилове сестре Јевросиме
дошло је због издаје Момчилове неверне жене. У песми Краљ Вукашин убија
жену Момчилову (БНТ, т. 1), жена војводе Момчила, којој се удварао краљ
Вукашин, спа љује крила коњу Јабу чилу и натапа мужевљеву сабљу крвљу,
да је не може извући из корица, како би тиме омогућила Вукашину да убије
њеног мужа. Вукашин позива војводу у лов у намери да га тамо убије. Сазнавши да је Вукашинова ловина заправо он сам и да га је жена издала, Момчило
покушава да се склони у свој дворац, али капија беше закључана. Он се обраћа за помоћ својој млађој сестри Ангелини, но она није могла никуда јер јој
снаја Видосава на превару беше веза ла косу. Ангелини, међутим, успева да
се изву че тако што је трзајем тела ишчупа ла своју косу и она брату спушта
низ зидине дугачак комад платна. Ухвативши се за њега, Момчило се скоро
већ беше попео горе кад притрча Видосава и пресече платно. Војвода пада
и Вукашин насрће на њега. Момчило није могао извући сабљу из корица.
На крају саветује Вукашину да убије неверну жену и да се ожени његовом
сестром. Иста таква песма (Женидба краља Вукашина, Караџић, т. 2, бр. 24)
постоји и у српској епици. Ова песма, настала након што је Марко већ постао
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оми љени епски ју нак, није у скла ду с историјским чи њени ца ма и слу жи
објашњавању његовог порекла.
(б) Марко је син Вардара, тј. син бога воде и детињство је провео у песку
на оба ли те реке.
(в) Марко је рођен из љубави кра ља Вукашина и виле. Исто предање
постоји и у српскохрватским епским песмама.
(г) Марко је змајев син и вилењак са способношћу претварања. И у српским песма је опеван као змајев син.
(д) Марко је син сељака, али је обдарен натприродним моћима јер га
је дојила вила. Због тога се братимио с вилом. Истоветно народно предање
постоји и у српскохрватској епици.
1.3. Разлике у представи о Марку јунаку у српскохрватским и бугарским
епским песмама
У српским епским песмама Кра љевић Марко је српски јунак, док је у
бугарским Краљ Марко бугарски јунак. Као што смо већ рекли, Марко је,
историјски, феудални обласни господар са седиштем у Прилепу. У бугарској
националној свести Македонија је део територије бугарског царства, а Марко
је Бу гарин. Пајсије Хиландарски (1722–1773), први бугарски историчар пре
модерног доба, у својој Словенобугарској историји (1762) тврди да су и краљ
Вукашин и Марко били Бугари. И бугарски научници су се приклонили овој
теорији, тако да Марко, по њима, није говорио српским већ бугарским језиком.2
Уколико поредимо српскохрватског Марка с бугарским, видећемо да
међу њима постоје огромне сличности, али и озбиљне разлике.
Како су патње бугарског народа под турском влашћу трајале дуже него
код других балканских народа, они нису пева ли о Марку као о верном султановом ва за лу. У српскохрватској епици Кра љевић Марко је, и поред свог
јунаштва, верни султанов вазал покоран господаревој вољи, што не налазимо
у бугарској епици. У бугарским еповима Марко је на страни истине и правде,
увек спреман да устане у одбрану понижених и прогоњених, да ослободи
поробљене и да заштити православље од муслиманског тлачења. Ако упоредимо српску (Марко Краљевић и Муса Кесеџија [Караџић 1985, II, бр. 66]) и
бугарску варијанту исте песме (Кралевити Марко и Муса Кеседжия), видимо
да је у бугарској Марко у служби бугарског цара Шишмана, док је у српској
султанов вазал. Турски елементи у српским песмама о Марку далеко су јаче
изражени. Поред тога, може се рећи да у српским епским песмама Марко поседује многе особине феудалног господара и да није толико изражен његов
народни карактер као што је то у бугарском песништву.
2

Арнаудов, M., Очерки по българския фолклор, София, 1934, стр. 296–298.
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У наставку ћемо на примеру неколико одабраних песама из циклуса о
Кра љевићу Марку размотрити процес настанка слике о Марку као јунаку
који, будући персонификација народне снаге, одговара националној жељи
за ослобођењем.

2. Братоубиство: Кра љевић Марко и брат му Андријаш
Краљевић Марко као главни јунак јавља се по први пут у песми Краљевић Марко и брат му Андријаш, из песничке збирке Рибање и рибарско
приговарање (Венеција, 1558, стр. 13–16) Петра Хекторовића (1487–1572),
далматинског песника с Хвара. Хекторовић је песму преузео од двојице хварских рибара, Паскоја Дебеље и Николе Зета. Текст је забележен икавским
изговором чакавског наречја, дија лекатском варијантом каква се користила
на острву Хвару у 16. столећу. Песма је написана у дужој песничкој форми
и стиху петнаестерцу, односно шеснаестерцу, тзв. бугарштици, која се користила дуж јадранске оба ле и која се разликује од популарније ʻгусларске
песме’ (епско певање уз пратњу гусала), написане у десетерцу.3 Од 18. столећа
бугарштица се више није користила.
Чињеница да је прва песма о Марку Кра љевићу забележена на јадранској оба ли средином 16. столећа омогућава нам претпоставку да су те песме
наста ле још раније, и то у средишњим и јужним српским крајевима у близини области којом је Марко владао.
Песма Краљевић Марко и брат му Андријаш развија интернационалну
тему братоубиства приликом расподеле ратног плена.
У овој песми догађаји се уводе и нижу посредством словенске антитезе,
сложеног поступка слојевитог прика зивања догађаја на више нивоа.
Први слој карактерише осећајност и певач ту пева о сиромаху изазивајући тако саосећање.

3
Сматра се да на зив бугарштица потиче од глагола бугарити који се у Далмацији користи у значењу ʻпевати ту жну песму’. Постоје, међу тим, и дру гачија
етимолошка тумачења порекла ове речи. Према једној од њих (Даничић 1864), име
потиче од ита лијанског глагола bucculare (ʻјадиковати’), док према другој (Петровский 1925) тај на зив дола зи од изра за poesia vulgare (ʻнародна поезија’), насу прот
ономе што се на зива poesia latina. Богишић сматра да име потиче од музичког инструмента бугарија (врста мандолине), уз чију пратњу су се ове песме певале. У Далмацији се бу гарштица првобитно користила у народној лирици, да би тек касније
била употребљена и у јуначкој епици.
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Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala,
lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala,
lipo plin ke dilila i lipo se razdiljala,
i razdiliv se, opet sazivala.

Реч сиромах ука зује на онога кога су судбина и неминовни догађаји
начинили ʻубогим’.
Други слој песме казује о историјским догађајима, тј. прелази се на приповедање о пљачкашким походима хајдука против Турака и расподели плена.
Već mi nigda zarobiče tri junačke dobre konje dva siromaha
tere sta dva konjica mnogo lipo razdilila.
O tretjega ne mogoše junaci se pogoditi,
negli su se razgnjivala i mnogo se sapsovala.

На трећем нивоу пориче се полазишна теза, а личности двојице ликова
разоткривају се преокретом у већ познатим чињеницама, поступком словенске антитезе.
Ono to mi ne bihu, družino, dva siromaha,
da jedno mi biše vitez Marko Kraljeviću,
vitez Marko Kraljeviću i brajen mu Andrijašu, mladi vitezi.
Tuj si Marko potrže svitlu sablju pozlaćenu
i udari Andrijaša brajena u srdašce.
On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku,
tere knezu Marku po tihora besijaše:
Jeda mi te mogu, mili brate, umoliti,
nemoj to mi vaditi sabljice iz sardašca, mili brajene,
dokle ti ne naručam do dvi i do tri beside.
Kada dojdeš, kneže Marko, k našoj majci junačkoj,
nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti,
i moj dil ćeš podati, kneže Marko, našoj majci,
zašto si ga nigdar veće od mene ne dočeka.
Ako li te bude mila majka uprašati, viteže Marko:
Što mi ti je, sin ko, sabljica sva kar vava?,
nemoj to joj, mili brate, sve istinu kazovati
ni naju majku nikako zlovoljiti,
da reci to ovako našoj majci junačkoj:
Susrite me, mila majko, jedan tihi jelenčac,
koji mi se ne hti s drum ka ukloniti, junačka majko,
ni on meni, mila majko, ni ja njemu.
I tuj stavši potargoh moju sablju junačku
i udarih tihoga jelen ka u sardašce,
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i kad ja pogledah onoga tiha jelen ka,
gdi se htiše na drum ku s dušicom razdiliti,
vide mi ga milo biše kako mojega brajena ,
tihoga jelen ka,
i da bi mi na povrate, ne bih ti ga zagubio.
I kad te jošće bude naju majka uprašati:
Da gdi ti je, kneže Marko, tvoj brajen Andrijašu?,
ne reci mi našoj majci istine po ništore;
ostao je, reci, junak, mila majko, u tujoj zemlji,
iz koje se ne može od milin’ja odiliti, Andrijašu;
onde mi je obljubio jednu gizdavu devojku.
O od kle je junak tuj devojku obljubio,
nikad veće nije pošal sa mnome vojevati,
i sa mnome nije veće plin ka razdilio.
Ona t’ mu je dala mnoga bil’ja nepoznana
i onoga vinca junaku od zabitja,
gizdava devojka.
Li uskori mu se hoćeš, mila majko, nadijati.
A kad te napadu gusari u car noj gori,
nemoj to se prid njimi, mili brate, pripadnuti,
da iz glasa poklik ni brajena Andrijaša.
Bud da ćeš me zaman, brate, pri potribi klikovati,
kad mi te začuju moje ime klikujući
kleti gusari,
taj čas će se od tebe junaci razbignuti,
kako su se vasdakrat, brajene, razbigovali
kada su te začuli moje ime klikovati;
a neka da ti vidi tvoja ljubima družina,
koji me si tvoga brata brez krivine zagubio!

Највећи део ове ба ладе, дакле, дугачак је монолог Марковог брата Андријаша. Кра љевић Андријаш, с златном братовљевом сабљом у грудима и
суочен са смрћу, још увек у стању непомућене свести, у тишини ка зује мистичну алегоријску песму о „тихоме јеленку“ и „вину заборава“. Рефрен „два
сиромаха“ везује се за рефрен „клети гусари“ и од јекује у сваком ретку песме,
све до болног упозорења старијем брату о су ровости хајдучког живота препуног битака. „Кад ми те зачују моје име кликујући, клети гусари, тај час
ће се од тебе јунаци разбигнути“, каже млађи брат на самрти. Андријаш у
песми духом и славом надмашује Марка, пока зујући вољу да и након смрти
штити брата, док Марку не преостаје друго него да настави живот „сиромаха“
(тј. несрећника).
Братоубица и покајник Марко Краљевић у овој песми тек је споредни лик.
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На почетку песме два сирота брата представљена су као разбојници
одметнути од закона, али им је реторичким преокретом карактеристичним
за словенске епске песме дат виши друштвени положај и ми са знајемо да је
реч о кра љевићима Марку и Андријашу. Важну улогу у песми има мотив
сукоба око доброг коња. Коњ способан да у трку на себи носи тешко наоружаног витеза био је симбол моћи феудалних господара и оданости владару.
Према 48. параграфу Ду шановог законика (средина 14. века), „у слу чају
смрти племића, његов коњ и оружје имају бити враћени цару“. У епским
песмама коњ увек иде уз јунака. Марко и Андријаш, дакле, поседују одлике
феудалних господара, док, с друге стране, имају изражен карактер хајдука
из 16. столећа, који у време турске власти одла зе и живе од поделе плена
унутар породице.
Сматра се да алегорија о „тихом јеленку“ представља остатак древних
балканских легенди о поштивању јелена као свете животиње која је приношена као жртва током обреда за добру жетву. Савршенством спољашње и
унутрашње структу ре, усклађеношћу стилског поступка, спајањем интернационалне теме и историјских личности, песма Краљевић Марко и брат
му Андријаш једно је од најпотпунијих остварења српскохрватског епског
песништва 16. века.
Зна се да је Марко заиста имао млађег брата Андрију (Андријаш, Андреј и Андрија су варијанте овог имена). У историографском материја лу с
почетка 15. столећа помиње се да је Андрија заправо надживео Марка. У македонским народним песмама име Марковог брата најчешће гласи Маринко,
док је име Андрија ретко.
У српскохрватској епици јавља се неколико варијанти песме о Марковој
потра зи за братом. Нашавши брата, Марко га спасава из турског заробљеништва.
Међу песмама о Андријиној смрти има и једна која је забележена у
Рисну, у Бококоторском за ливу. У тој песми Марко и Андрија такмиче се у
томе ко ће дуже издржати без хране. Марко је победио одолевши глади и
жеђи, а Андријаш, не могавши се одупрети жеђи, оде у крчму у којој га убијају Турци, а Марко га потом освећује.

3. Епски натчовек: Марко Кра љевић и Муса Кесеџија
Пошто се ова тема, као што смо већ казали, појављује како у српскохрватским тако и у бугарским епским песмама, компаратвном ана лизом можемо
утврдити карактеристике и једних и других.
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3.1. Марко Кра љевић и Муса Кесеџија у српскохрватској епској песми
Песма Марко Краљевић и Муса Кесеџија (Караџић 1985, II), коју је у
пролеће 1815. године Вук Караџић у Сремским Карловцима чуо од херцеговачког гуслара Тешана Подруговића из Гацка, једна је од најбољих међу
песмама о Марковим биткама.
Ток песме је следећи:
Иако је девет година провео у служби код султана у Цариграду, Арбанас Муса Кесеџија не доби очекивану награду, па се љутит врати у приморје
где затвараше пристаништа и друмове (трговачке путеве којима се носило
благо у Истанбул), а крај мора подиже кулу, начини гвоздене ченгеле па редом
стаде вешати султанове поданике. Султан на њега посла Ћуприлић-везира
и три хиљаде војника, но Муса их све поби, осим везира кога веза за трбух
коњу и посла га натраг султану.
И многи други јунаци су полазили на Мусу, али се ниједан није вратио
жив. Нашавши се у грдној неприлици, султан, по везировом савету, одлучи
да на одметника поша ље Марка који је три године лежао у тамници. Након
четворомесечног опоравка, Марко стисну суву дреновину од девет година,
дрво пу че на два-три дела а из њега кануше две капи воде. Видевши да је
повратио снагу, Марко се упути у приморје.
Ковачу Новаку даде тридесет дуката да му искује сабљу. И начини му
Новак добру сабљу. Но, кад сазнаде да је за Мусу исковао још оштрију, наљути се и одсече ковачу десну руку до рамена. Онда му даде сто дуката да „се
храни за живота свога“, јер више није могао ковати сабље, па оде у приморје.
Једног раног јутра, Марко наиђе на Мусу у Качаничкој клису ри (Качаник је клисура на граници Косова и Македоније, позната по честим пљачкашким нападима на трговачке караване у турско време) и ту отпоче бој. Бацише њих двојица копља, укрстише сабље, размахнуше топузе, а кад им се
оружје поломи, дохватише на ледини један другог. Дође већ и подне, а борба
никако да се оконча, кад Муса напокон обори на траву Марка, који из свега
гласа стаде дозивати у помоћ вилу. А вила га упита из облака: „Ђе су тебе
гује из потаје?“ (Тиме га подсети на скривено оружје). Муса погледа горе да
види одакле се то чује вилин глас, а Марко изву че скривени нож и распори
Мусу „од учку ра до бијела грла“.
А у Муси бејаху три пара ребара, а под њима три срца. Једно већ беше
ста ло, друго се „разигра ло“ а на трећем је спава ла љута гуја. Кад се пробудила, Муса мртав поче скакати по ледини. А змија ће Марку: „Моли бога,
Краљевићу Марко, ђе се нисам пробудила била док је Муса у животу био, од
тебе би триста јада било.“ Видевши ово, Марко заплака, говорећи: „Јао мене
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до бога милога, ђе погубих од себе бољега.“ Одсече онда Муси главу, убаци
је Шарцу у зобницу и врати се као победник у Стамбол. Кад је бацио главу
пред султана, овај прво одскочи од страха, а онда Марку даде три товара блага. Овај се онда врати у Прилеп, а Муса мртав остаде на Качанику.
Муса Кесеџија, надљудске снаге и са своја три срца, представља апстраховани симбол бројних султанових непријатеља и оних који су тежили
одвајању. Претпоставља се да су две историјске личности послужиле као
Мусин прототип. Први је Муса, најмлађи син султана Баја зита (почетак 15.
века), који се са старијим братом Мехмедом борио око царског престола. У
бици с овим Мусом (1413) учествова ло је и српско племство, између оста лих
и Стефан Ла заревић и Ђу рађ Бранковић. Име Кесеџија (или Ћесеџија) потиче од турске речи kesici (ʻонај који сече’) и у песми се користи у значењу
ʻразбојник’, ʻпљачкаш’. Други је Муса Арбанаса, тј. Моисеје Арианит Мусака,
албански национални херој и војсковођа у Скендербеговој служби. У једном
тренутку нашао се на султановој страни, али како се није могао борити против својих, покајао се и вратио се Скендербегу. У једној бици пао је у турско
заробљеништво. По султановом наређењу погубљен је 1464. године тако што
је жив одран.
Што се тиче Ћуприлић-везира коме је наређено да погуби Мусу, можемо претпоставити да је модел овоме лику могао бити неки од неколицине
везира из албанске породице Ћуприлића из 17. и 18. столећа. У сваком случају, овде се појављује само као један од ликова у песми.
Марко овде добија задатак да погуби одметника Мусу, након што је пуне
три године провео у тамници. Не постоји забележена историјска чињеница
о томе тамновању, али је избављање јунака из затвора и његово прискакање
у помоћ отаџбини у невољи карактеристичан епски мотив.
3.2. Марко Краљевић и Муса Кесеџија као бугарска епска песма
Иако има неколико варијанти бугарских народних песама на тему боја
између Марка Кра љевића и Мусе Кесеџије, свима њима заједнички је мотив
убијања скривеним оружјем противника јачег од себе, са три или девет срца,
по савету виле (Самовила). Ово се мотивски у основи подудара са српском
народном поезијом.
Овде бих желео да говорим о верзији у којој се Муса Кесеџија јавља као
отмичар краљеве кћери. То је песма Кралевит Марко и Муса Кеседжия (БНТ,
т. 1, с. 236–242).
У једној крчми у Софији, Марко пије вино а служи га крчмарица Ангелина. Марко се спрема за бој с Мусом. Моли Ангелину да пода вина и пше-
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нице белице његовом коњу Шарцу. Марко обећава Ангелини да ће јој, ако
победи Мусу, ку пити пет стотина огрлица и хи љаду златних прстенова.
Нахранивши и напојивши Шарца, Ангелина му ставља златни ђем и девет
колана. Марко припасује дугу сабљу, на плећа баца огртач од крзна тридесет
медведа а на главу ставља капу од коже дванаест вукова. Ангелина му за пут
спрема вино и казује му да га да онима који ће му бити деверови на венчању.
Марко јој оставља пуну капу дуката и одла зи из Софије.
Прешавши преко ши роког поља и стигавши до једне мрачне шу ме,
Марко сусреће младог Латина (тј. католика) који му каже: „Ти се, Марко, у
Софији опијаш, а не знаш ли да те зове цар да погубиш Мусу!“ Марко му
даде да попије вина и упита га да му буде побратим, ако хоће, јер баш иде
на венчање с царевом кћери. Младић пристаде и пође с Марком.
Крај бунара, затим, сусрете младог јунака по имену Михалчо. И овај
каза Марку: „Док ти у крчми пијеш и веселиш се, љубиш руку крчмарицама
и вараш девојке из Софије, цар те зове да погубиш Мусу.“ Марко и њега напоји вином, и упита га да ли би му био побратим и девер на венчању с принцезом. Михалчо пристаде и пође с њим.
Затим на језеру срете Арапина који се купао и стаде га ружити, говорећи: „Купај се колико хоћеш, ал’ ту кожу не опра. Иди боље да ти је одеру.“
И Арапин, као и она двојица, поручи Марку да га цар зове себи. А овај и њему
даде вина, збратими се с њиме и затражи му да му буде сведок на свадби. И
црни Арапин пристаде, те пође с Марком.
Ускоро дође до једног зеленог пашњака. Погледа, кад тамо у земљу пободена ратна застава и за њу везан јунаков коњ. На трави лежаше један кршни
делија, а поред њега девојка која га служише вином и печеним овнујским
месом. Марку му из свега гласа викну: „О, Муса, послушај ме добро! Доведох ти три ју нака, двојицу да ми деверови буду, и овог црног као старог
свата. Даћеш ми за жену ту девојку, да је водим Прилепу граду, да ми буде
кра љица и послужи ми стару мајку.“ Муса скочи, узјаха вранца и овако му
викну: „Дедер, онда, Кра љевићу Марко, одмери снагу са мном, па нека буде
онога који победи!“
Тукли су се три дана и три ноћи, сломише им се мачеви, ножеви и челична копља. Рече тада Муса Кесеџија: „Хоћемо ли, Марко, мало предахнути?
Да узмемо друге сабље, од два твоја верна побратима и твог црног старог свата!“
Кад се Марко окрену, она тројица већ беху побегла. Одлучише онда да
се боре голим рукама, и тукоше се опет три дана и три ноћи, али не над јачаше
један другога. Како га Марко дохвати, тако му откиде месо, а кад Муса зграби њега, све му кости сломи. Не могавши се више држати на ногама, Марко
паде у зелену траву. Повика гласно дозивајући у помоћ вилу (вилу Самодиву).
Вила долети на облаку, сиђе на ледину и тихо каза Марку: „Побратиме, Кра-
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љевићу Марко, не предавај се, но левицом држи Мусу, а десницу пружи к
мени, па ми узми овај оштри нож, јер он сече и људе и змајеве.“ Марко је послуша и тако распори Мусу. А овај му рече: „Дедер, сада, Кра љевићу Марко,
добро види шта ми је у грудима!“
А кад погледа, виде тамо три срца. Једно беше већ стало. Друго све покри пена. А за треће се није зна ло да ли је живо или не.
Марко устаде, посади девојку на коња и упути се у Софију. Успут стигну
и три своја побратима. У прола зу им одсече руке, ископа очи и овако довикну: „Ој, три моја побратима, поручите овако Шишману цару: Марко избави
красну деву и води је Прилепу граду да му буде кра љица!“
Оде онда у Софију, нађе тамо Ангелину и овако је замоли: „Иди цару,
пренеси му од Марка поздраве и умоли га да ми пода принцезу за жену.“ Она
уради како јој је тражио, а цар јој ка за: „Кћер ми драгу отеше и одведоше.
Оте ми је Муса Кесеџија и сад седи тамо на ледини, а она му вино точи. Од
тад прође три недеље дана. Мољах Марка да ми је поврати, ја га мољах али
уза луду. Јер је Муса јунак међ’ јунац’ма“. А Ангелина ће њему: „Неће бити
тако, царе Шишмане, ено ње са Марком, он погуби Мусу.“ Чувши то, цар полете у шталу, оседла брзог коња па појури да дочека Марка. Пољуби га међу
црне очи и даде му Величку за жену.
У овој песми јавља се цар Шишман, а Марко је велможа од При лепа
у служби бугарскога цара. Сматра се да је овај цар Шишман заправо Јован
Шишман (1365–1393), бу гарски цар из последњег периода средњевековне
бугарске државе. Он, међутим, није владао из Софије него из Трнова. У овој
песми Софија је већ поста ла епским градом.
Муса се појављује као отмичар девојке, што је неуобичајено с обзиром
на то да се у словенским епским песмама у тој улози обично јавља змај. Тек
у другом делу песме са знајемо да је отета девојка ћерка цара Шишмана.
Није, додуше, јасна улога тројице Маркових младих пратилаца, његових побратима. Он им се обратио с молбом да му буду сведоци на венчању.
Црни Арапин је у улози старог свата, док су преоста ла двојица „деверови“
(невестини пратиоци, у улози млађег брата). Марко беше казао Муси да жели
његову посестриму за жену. Та тројица заправо су сведоци боја, будући да
се у словенској епици борба често пореди са свадбом. Марко одсеца руке и
вади очи неверним побратимима који су напустили бојно поље (тј. свадбено
весеље).
Концепт побратима и посестриме веома је важан у словенским епским
песмама. На српскохрватском језику каже се пòбратим, на бугарском побрáтим, док се на руском иста реч изговара као побратúм. Реч посестрима на
српскохрватском изговара се као пòсестрима, на бу гарском посéстрима,
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док се на руском језику ова врста односа назива посестрúмство. Кад се епски
јунак сусретне с каквом невољом, он тада склапа завет с побратимом, ако
су мушкарци у питању, или с посестримом, ако је реч о женској особи.
У српскохрватској епици тај завет склапа се најчешће употребом устаљених изра за као што су: „Да си ми по богу брат!“ или „Братимим те богом
и Светим Јованом!“. Реч је о фиктивном сродству, сведоци чијег склапања су
Бог и Свети Јован (Јован Крститељ), због чега „браћа по богу“ морају слушати један другога и бити узајамно одани.
Иако Марко у овој бугарској песми тројицу младића ословљава речима „мили побратиме“ и позива их на свадбу код цара, они се ни изблиза не
уклапају у концепт побратима, него су, напротив, сличнији непријатељима.
Ово се нарочито односи на лик „црног Арапина“ (у овој песми „црно харапче“,
„Черен Арапин“), што је у песмама 14. и 15. столећа био заједнички на зив за
Турке и персонификација моћи Османлија, непријатеља Јужних Словена. И
млади Латин кога Марко првог среће („момче Латиненче“, „младо Латинче“)
подсећа на једног од Маркових моћних непријатеља по имену Гино Латиник
(„Гине от Латина“). Латин Гино, који се јавља у песми Марко и Гино Латиник (БНТ, т. 1, с. 393–403), оличава католичанство супротстављено православљу, тј. западну витешку војску. Маркове дворе у Прилепу, док је он био
у лову, напао је и похарао са својом дружином разбојник Гино, који му је при
том убио и стару мајку, а жену и служинчад одвео у робље. Марко је тада
овако завапио Богу:
Защо пущаш проклети латинци,
та ни га зат хрискянската вера
да се фа лат, че хрискяне губат!

Прерушен у православног монаха, Марко је дошао до непријатеља и
осветио му се. Није јасно одакле потиче млади војвода Михалчо, кога Марко
следећег сусреће, но именом подсећа на Марковог непријатеља, латинског
краља Михајла, или пак храброг влашког краља Михајла. Могли бисмо, дакле,
сматрати да присуство те тројице сведока боја с Мусом Кесеџијом представља
израз вешто смишљеног хумора.
Јасно је да су праве Маркове посестриме у овој песми заправо крчмарица Ангелина и вила Самодива.
3.3. Муса Кесеџија и Славуј Разбојник
Код Мусе Кесеџије који се јавља у јужнословенској епици („разбојник
Муса“) уочавамо неколико сличности са Славујем Разбојником из руских
народ них при ча о Иљи Му ромцу (Илья Муромец и Соловей-раз бойник
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[Гильфердинг, бр. 74]). И Муса и Славуј су разбојници („кесеџија“, „разбойник“), но у њиховом разбојништву има нечег антидржавног и антинародног.
Муса се супротставља власти турског султана, а Славуј кијевском кнезу и
државном поретку, но тај отпор није националног карактера, већ представља
обично ремећење мирног живота. И Муса и Славуј на крајње насилан начин
затварају трговачке пу теве и преки дају нормалну кому никацију између
уда љенијих области и централног дела земље.
Није познато порекло Славуја, као ни постојање евентуалног историјског прототипа, док о Муси, као што смо рекли, постоје бројни подаци. Муса,
тиме што напушта султанов двор, представља типични одраз феудалног господара који не признаје централну власт и тежи осамоста љивању.
Оба разбојника, и Славуј и Муса, носиоци су епске, надљудске снаге.
Славуј је чудовишна птица чије гнездо заузима крошње трију дубова (може
и 7, 12, односно 40 дубова) и која убија људе птичјим цвркутом, змијским
сиктањем и зверињом риком.
Муса има три срца као и Ерил из треће књиге Вергилијеве Енеиде. Његова се чудовишност на крају обелодањује, а он не успева да испољи своју снагу.
Насупрот Муси, у Славују је садржана представа о још старијем епском
чудовишту. Он је описан као пола човек и пола птица. Живи у густој шуми
између Чернигова и Кијева („Брынские леса“). Туда протиче река Смородина. Чернигов, град на реци Десни, до татарске инва зије био је дру ги град
Кијевске кнежевине, 140 км уда љен од самог Кијева. У народним причама
постоји неколико варијанти назива Славујеве шуме („Бранские“, „Брианские“
и др.), но реч је вероватно о измишљеном, епском топониму, који се понекад
повезује с местом Брин у некадашњој Черниговској губернији, као и местом
Бринск у Волинској области, затим реком Брин, притоком реке Жиздре, те
с именима пољских река Bryń, Breń и Brynica. Иако теорија која ука зује на
етимолошку повезаност с речју дубрава (буг. дебрь) није вероватна, Славујева шума у усменој традицији асоцира на густу, неприступачну прашуму.
Славуј је, дакле, господар шуме забрањене за људе.
Уста љени израз, да ту не прола зе ни птице ни људи, којим се описује
затворено место, јавља се како у руским народним причама тако и у јужнословенским епским песмама.4
Taм ни конницей никто ведь не проезживал
Да й пехотой никто ведь не прохаживал
Да й ни птица, черный ворон, не пролетывал,
Там ни пестрый зверь не просыскивал.
4

Смирнов, Ю. И., Славянские эпические традиции, Москва, 1974, стр. 67–68.
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У једној бугарској варијанти песме Краљевић Марко и Муса Кесеџија
Муса овако каже Марку:
Нe чуваш ли, Марко, не видиш ли Марко,
Че не пущам по моето поле
Птиче да профръкни, не челяк да мине.

Славуј је, такође, сплавар на реци Смородини, која је епска река. У руској
усменој књижевности то је река непријатног мириса („смрадная река“), пуна
кљу ча лог црног катрана, која чини границу између овога и онога света. У
бајци, чувар прела за је огромна змија.
Как засвищет Солове й по-соловьиному,
Закричит, собака, й по-звериному,
Зашипит, проклятый, по-змеиному –
Так все траву шки-му равы уплетаются,
Все ла зоревы цветочки осыпаются,
А что есть людей вблизи, так все мертвы лежат!

Као што видимо, лик Славуја обликован је на далеко архаичнији начин
од лика Иље Му ромца, и обилује митском симболиком.
Према Трофиму Рјабињину, врсном казивачу руских билина (Гильфердинг, бр. 74), Иља напушта родно село Му ром и одла зи у Кијев, у службу
код кнеза Владимира, а на пола пута наилази на град Чернигов. Становници
му отварају градска врата и моле га да буде војни командант у граду, но он то
одбија и пита их за најкраћи пут до Кијева. Они му тад казују како је Славуј
Разбојник затворио пут за Кијев. Не обазирући се на то, Иља наставља да ље.
На Славујев оштри крик, биље поче да вене, цвеће се стаде расипати, шума
се за љуља а јунаков коњ се спотакну. Иља из све снаге запе свој моћни лук
и прострели Славуја кроз десно око. Привеза га онда за десну узенгију и
заробљеног га поведе у Кијев. Три Славујева зета нападају Иљу у пољу, али
Славуј их одвраћа и наређује им да Иљу угосте у свом гнезду. Иља га, међутим, није послушао и наставља пут ка Кијеву. У граду одла зи на двор да
поздрави кнеза. Кад га је кнез упитао одакле је, Иља му је испричао како је
од Чернигова стигао пречицом. Но, кнез Владимир му није поверовао. Као
доказ, Иља изводи Славуја и наређује му да испусти крик, али напрегнутим
гласом. Славуј затражи да пре тога попије вина. Испивши вино, Славуј се
огласи на уобичајени начин и од тога одлете кров с па лате, стакла попуцаше
а сви присутни попадаше мртви. Кнез Владимир је избегао смрт тако што
се умотао у свој капут од ја завчевог крзна. Иља онда одведе Славуја у поље
и тамо му одруби главу. Ово је био Иљин први јуначки подвиг.
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Фантастичне епске песме у којима се јунак бори против чудовишта (типично је убијање аждаје) припадају најстаријој развојној фази словенске епике. Јужнословенска песма Краљевић Марко и Муса Кесеџија и руска биљина
Иља Муромец и Славуј Разбојник заједничком темом убијања чудовишта
прика зују нам се у различитости својих одлика у процесу развоја од фантастичне ка релативно историјској епици. Иако је фантастично-историјска
тематика чешћа у јужнословенској него у руској епици, прича о Иљи Муромцу и Славују одликује се израженијом архаичношћу своје фантастично-историјске теме. У овој песми, изузев неких малобројних варијанти, не појављују
се непосредно Татари као непријатељи „свете Русије“, већ је то Славуј, унутрашњи непријатељ. Могућа су различита тумачења кад је обра зовање Славујевог лика у питању. Славуј живи у гнезду, дубоко у шуми, и брзо се размножава попут птице. Живи у великој породици са својим бројним кћерима и
зетовима. Он поседује одлике племенског старешине. Неки, попут Рибакова,
сматрају да Славујево заробљавање и извођење пред кнеза Владимира заправо означава рушење племенског друштва. Највише је прихваћено Пропово
мишљење према коме је Славуј уметнички израз свих оних снага које су настојале да разбију Кијевску Русију тако што ће одвојити Кијев, а остатак земље
уситнити и довести у безизла зну ситуацију.
Оваква тумачења, међутим, не могу се применити и у случају Мусе Кесеџије из јужнословенских епских песама због другачијих друштвеноисторијских услова. У Муси на ла зимо тек трагове митскога, које препознајемо
у чудовишности његова три срца и змајском карактеру отимача девојке.
Јужнословенским песмама о Марку Кра љевићу и Муси Кесеџији претходи архајска словенска биљина о Иљи Муромцу и Славују Разбојнику. Може
се претпоставити да је лику непријатеља с конкретним историјским и друштвеним одликама у словенским песмама, какав је Муса Кесеџија, претходила представа о чудовишном противнику као што је Славуј, полу човек и
полуптица.5

4. Враћање отете љубе: Марко Краљевић и Мина од Костура
4.1. Српскохрватска епска песма Краљевић Марко и Мина од Костура
Од песама с овом темом, сачувана је једна у форми бугарштице и две
у десетерцу, а најбоља међу њима, Краљевић Марко и Мина од Костура (Вук
5
Пу тилов, Б. Н., Русский и южнославянский героический эпос, Москва, 1971,
стр. 62–70.
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II, бр. 62), потиче од непознатог приповедача из 19. столећа и уврштена је у
Вукову збирку народних песама. Песма има следећи сижејни ток.
Једне вечери, док је вечерао с мајком, Марку стигоше три писма. Једно
беше из Стамбола, од султана Бајазита („цар Појазет“), друго од будимскога
кра ља, а треће од Сибињанин Јанка. Из Стамбола му беше стигао позив на
војну у арабијске земље. Из Будима га зваху на свадбу. У трећем га Сибињанин Јанко позиваше на крштење синова. Марко се стаде саветовати с мајком
о томе који му је позив најпречи. Она му овако одговори:
О мој синко, Кра љевићу Марко!
у свате се иде на весеље,
на кумство се иде по закону,
на војску се иде од невоље:
иди, синко, на цареву војску;
и Бог ће нам, синко, опростити,
а Турци нам неће ра зу мјети.

Марко је послушао мајчин савет и решио да пође на војску, а на поласку
је упозорава на Мину из града Косту ра, који би могао напасти док Марка
нема. Марко на пут пола зи у пратњи верног слуге Голубана. Треће вечери
пута, снива да је нападнут град Прилеп.
Кад је стигао у Стамбол, султан поведе огромну војску у Арабију и освоји четрдесет и четири приморска града, али Кара-Оканов не могаше заузети
ни после три године. Марко једну за другом доносише главе противничких
војсковођа и доби од султана бројне награде. Турски војници му на томе
позавидеше и оклеветаше га да он само сече главе већ погинулих како би
добио награду. Марко се ту на љу ти и замоли свог поочима султана да га
пусти да прослави своју крсну славу, што му овај не могаше одбити.
Марко у шуми далеко од султанова логора разапе шатор, где је три дана
испијао вино са пријатељем Алил-агом и тако славио Светог Георгија, своју
крсну славу. Непријатељ примети да нема страшног јунака на Шарцу и отпоче жестоки напад у коме султан остаде без сто хиљада својих војника. Марко
се на султанов захтев врати и ујаха на Шарцу међу непријатељске војнике
и стаде их косити лавовском снагом, а последњу непријатељску чету зароби
и одведе пред султана. Но, и сам Марко беше рањен седамдесет пута. Султан
му даде хиљаду дуката и посла га да се излечи, а за сваки случај упути с њим
и двојицу верних слугу.
Уместо да позове лекара, Марко стаде пити по крчмама, а кад се напи
вина до миле воље, ране му зацелише. Тада му пристиже жа лосна вест. У
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нападу на град Прилеп, стара му мајка погибе прегажена коњима, а верну
љубу му одведоше.
Од султана доби триста јаничара, наоружа их „кривим косијерима“ и
„лаганим мотикама“ и преруши их у виноградарске надничаре, аргате, те их
посла у град Костур да тамо пију вино и чекају његов дола зак.
Марко, пак, сам оде на Свету гору да се причести и исповеди се што
проли многу крв, обуче црну монашку ризу, до појаса пусти дугу црну браду,
а на главу стави капу камилавку. Онда потера вољеног коња Шарца и упути
се ка граду Костуру. Тамо је Мина пио вино што му га точише Маркова љуба.
Мина спа зи Шарца и зачуди се, па упита црнорисца одакле му коњ. Овај му
ка за како беше са султановом војском у Арабији и како тамо погину „будалина“ Краљевић Марко, те да њему допаде коњ јер је Марка сахранио по реду
и обичају. Мина се обрадова Марковој смрти јер се сад могао оженити његовом женом, па затражи од ка луђера да их венча. Марко узе књигу и обави
обред венчања. После тога отпоче гозба. Да би се захва лио ка луђеру, Мина
посла жену да донесе три купе дуката. Јелица оде у ризницу и узе три купе
дуката од Марковог блага, а донесе и његову зарђалу сабљу и пружи је калуђеру речима: „На ти и то, црни ка луђере, од подушја Кра љевићу Марку.“
Марко узе сабљу и стаде је загледати, па овако упита Мину: „Господару,
Мина од Костура, је л’ слободно на весељу твоме поиграти ситно калуђерски?“
Мина одмах пристаде. Марко лако поскочи, окрену се два-три пута, тако да
се чардак из темеља затресе. Онда потегне зарђалу сабљу, ману њоме „здесна
на лијево“, па одсече Мини главу. Повика преко градских зидина а оних триста јаничара упадоше у Минине дворе и похараше их. Марко оте благо и
врати се у Прилеп са својом љубом.
Постоји неколико могућих историјских модела за настанак лика Мине
од Костура, као што су турски бег или један великаш из породице Балшића.
Град Костур (данас Касториjа у Грчкој) на ла зио се југозападно од Маркове
територије. Од 1380. до 1382. године био је под опсадом Маркове војске (али
није освојен), па се верује да се овај историјски догађај одра зио у епској песми. Постоје и друге варијанте имена Мина: Миња, Минха, Нина и др.
Сматра се да је Сибињанин Јанко мађарски војсковођа Јанош Хуњади
(1387–1456), који се истакао у борбама против Ту рака у 15. столећу. Будући
херојска личност у борби против Ту рака, у епским песмама јавља се као
Марков савезник, иако заправо нису били савременици.
Султан Баја зит ша ље Марку позив на поход „на Арабску љуту покрајину“, но стварна историјска позадина није позната. У питању би могао бити
напад Баја зита Другог на ма лоа зијску област Караманију, али прави Марко
Кра љевић био је у служби код Баја зита Првог. У време Баја зита Првог Ото-

256

манско царство нашло се на удару Татара. Монголска војска предвођена
Тамерланом у близини Анкаре (некадашње Ангоре) 1402. године потпуно
је потукла турску војску. Претпоставља се да је место Кара-Окан из песме
заправо град Анкара, али у време битке код Анкаре прави Марко Кра љевић
није више био жив.
У овој песми Мина отима Маркову жену Јелицу (Јелу), опевану као
„верна љуба“ која у ка луђеру препознаје свога мужа и пружа му сабљу. Сматра се да је Јелена, жена историјског Марка и ћерка Радослава Хлапена који
је владао северним делом Грчке, била распусног владања. Према записима
дубровачког бенедиктинца Мавре Орбина (Il Regno degli Slavi, 1601), Јелена
се удру жи ла са скадарским господарем Балшом Балшићем и преда ла му
1380. године град Костур. Марко уз помоћ турске војске напада град, али не
успева да га заузме. Тиме губи и град и жену, но Балша Јелену убрзо протерује због неверства, да би је Марко, наводно, опет примио натраг.
Ова историјска чињеница (која је, донекле, ипак легенда) одражава се
и у неким бугарским и македонским народним песмама у којима се Маркова
жена описује као „неверна“. Она се у бугарској епици често помиње под именом Ангелина.
4.2. Бу гарска епска песма Марко и Гино Латинче
У бугарским песмама Мина од Косту ра често се помиње као „Беле от
Косту ра“. Име Беле асоцира на Балшу, тако да се Беле од Косту ра тиме још
више приближава историјској личности која је Марку преотела жену и град.
Песме о томе како је у калуђера прерушени Марко убио отмичара и ослободио
своју жену бројније су на бугарском и македонском него на српскохрватском
језику, а постоји и неколико различитих варијанти.
Понекад се у улози отимача не јавља Беле него Латин Гино. Иако би
се Гино могао поистоветити с истоименим албанским деспотом, он је, као
што смо поменули, далеко универзалнија личност, која персонификује политичку и војну моћ Запада. Да погледамо какав је сижејни ток песме Марко
и Гино Латиник (БНТ, т. 1, с. 393–397).
Марко је пошао у лов, обишао брда и долине, прошао кроз зелену шуму,
а кад је изашао на широко поље, ухвати га дремеж, те он спусти главу и тако
задрема. Иако то потраја тек један трен, он усни мноштво снова. Спусти се
густа магла, паде роса а њему одлете капа с главе. Коњ се уплаши, и Марко
се пробуди. Спопадоше га неке слутње и он, осетивши да се одмах мора вратити, потера коња пречицом ка Прилепу.
Кад дође до манасти ра на ободу града, сусрете тамо једног старца.
Поздравише се и упиташе један другога одакле и куда иду. Марко одговори
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да се враћа у Прилеп с планине Шарке (претпоставља се да је реч о Шари, на
североистоку Македоније), те да је обишао планине и поља, али без улова.
Старац за себе ка за да је путник изда лека, да је прошао многе градове, Прилеп, Косово Поље и град Водин (утврђење на Дунаву из 10. столећа, на југозападу Западног бугарског царства; почетком 11. столећа осваја га византијска војска). Кад га Марко упита како је у Прилепу, старац му овако одговори:
„Прилеп град задеси невоља. Прошле ноћи, под окриљем таме, Гино Латин
нападе и похара читав град. Прова ли у Маркове дворе и уби му стару мајку,
а љубу му оте. У робље му одведе служинчад, и мушко и женско.“ Марко се
запрепасти и рече ко је, па упита старца шта му је чинити. Овај му рече да
се ва ља помолити Богу, па ће му се ка зати.
Марко задржа коња, па завапи тако да се чуло до неба, док му сузе падаху по Шарцу. Оде у манастир и обуче на се калуђерско рухо, па, прешавши
бугарску земљу, умоли Бога за милост и упути се ка граду Костуру. Савитљиву сабљу смота у круг попут хлеба, сакри је испод левог па зу ха и на коњу
крену у Гинове дворе. Испред двора протицаше речица на којој слушкиње
испираху вуну. Марко им приђе и упита их за господара. Казаше му да спава,
а погледи им се сретоше. Не бејаху сигурне, но учини им се да је то Марко,
њихов господар. Упиташе ка луђера зашто јаше на Марковом коњу, на коњу
њихова господара. Он исприча да је Марко пре два месеца умро у манастиру Светог Димитрија, а он сам му за душу упа ли свећу и зато доби коња у
задушје. Оне ту стадоше уздисати и плакати тужећи за Марком.
Једна поведе Марка до Гинових одаја и ка за му да поку ца на врата.
Марко учини тако и позва Гина да да богу дар. Гино изађе и виде га, али не
препозна Марка. Гино повика: „Откуд дође, псето побеснело! Не бојим се
ни бога ни ђавола, ја сам Гино Латин. Звезде гледам, звездам’ заповедам.“ „Не
говори тако, Гино, и не срди бога! Још си поспан па не знаш шта збориш, богу
ти се није опирати!“, рече ка луђер. Сагну главу да за Гина од бога измоли
опроштај што уби Маркову остарелу мајку, учини као да вади молитвену
књигу испод па зу ха, па извади сабљу и одруби му главу. Глава му трипут
задрхта и рече: „Превари ме, псето црно!“
Марко одбаци рухо, обрија браду и скиде камилавку. Ослободи робље,
узјаха Шарца и поведе Гинову жену и слушкиње у Прилеп. Марко запева и помоли се за мајку: „Леле, Боже, леле, мили Боже! Тужан ли сам, остадох сироче!“
У овој песми не говори се много о личности Маркове жене коју је Гино
отео. Старац, сведок Гиновог напада на Прилеп, о том догађају каже: „Марку
либе робиня заробил.“ Не јавља се, међутим, женски лик за ког би било јасно
да је Маркова жена. У песми, на месту где се јављају робиње што на потоку
перу вуну, стоји следеће: „Па стана ла Латина робиня, отвела го код Гинова
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стая: ‘Чукай тука, он ще да излезе.’“ Вероватно је овде реч о Марковој жени.
Он је ослободио робиње, али није јасно написано да је повратио и своју жену.
У песми стоји да је Марко заробио Гинову супругу, али то би могла бити његова жена коју је Гино претходно отео. Марко убија Гина мотивисан претежно
жељом да освети мајку, што се јасно види и у његовом обраћању богу на
крају песме.
У овој бугарској песми не појављује се Маркова љуба с јасном улогом
какву смо претходно видели у српскохрватској епској песми Краљевић Марко
и Мина од Костура. Тиме се можда наговештава да је она заправо „неверна
љуба“ која је ста ла на страну отимача.
У бугарским песмама с овом тематиком Марков дворац често бива нападнут док је он у лову. Као што је то случај и у овој песми, јунака у невреме
спопада јак дремеж и он уснива кошмарни сан, што је у словенским епским
песмама уобичајен начин да се најави нека несрећа. Слично је и у песми Краљевић Марко и Мина од Костура. Трећег дана пу та, Марко током вечере
изненада придрема и испушта пехар с вином, те уснива сан у коме је Прилеп
нападнут. У песми стоји и следеће: „Чаша паде, вино се не просу“, чиме је
на епски начин изражено народно веровање према коме се врч неће разбити
а вино се неће просути ако је сан истинит.
За разлику од српских песама, у бу гарскима се пљачкашки напад на
При леп никад не догађа за време Марковог војног похода са сул тановом
војском.
Прерушавање јунака у ка луђера или ходочасника и убијање непријатеља чест је мотив у словенским епским песмама. У руским биљинама, Иља
Муромец у лику ходочасника убија Идолишчета, док Аљоша Попович убија
Тугарина Змејевича. Ту се, међутим, овај мотив никад не појављује као део
плана за враћање отете жене.
Међу руским биљинама које се баве преотимањем неверне жене налази
се песма Михаило Потик (Гильфердинг, 1, бр. 39).
Док је Потик ловио у пољу, срео је лепу девојку, Лабудицу, преображену
у јелена златних рогова, и њоме се оженио. Из неке стране земље дола зе
отмичари, четрдесет кра љева и четрдесет принчева, и од кнеза Владимира
захтевају да им се Лабудица преда. Михаилу два пута отимају жену. Први
пут је одведена у земљу мртвих, али је Михаило враћа. Други пут је одводе
у страни град. Михаило пола зи на пут како би је вратио, али не успева због
њене издаје. Она је три пута преварила мужа и на крају му дала отровно вино
због кога је три године био скамењен. После три године, три ходочасника
му помажу и он, по савету једне стране принцезе, одбацује пехар са зеленим
вином а неверну жену баца на земљу.
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Михаило до самог краја није знао за њену неверу и био јој је одан. Она
не само што је била неверна већ је такође има ла и вилинске моћи. Није била
од овог света и хтела је да мужа намами у земљу мртвих.

5. Смрт бесмртног јунака: песма Смрт Марка Кра љевића
5.1. Крај јунакове снаге: бугарска епска песма Краљ Марко губи снагу
Идеални народни јунак о ком су сања ли јужнословенски народи грцајући под турским јармом био је заштитник угњетаваних. Кад би га опиле
сопствена неустрашивост, сјајне победе и блистава дела, а у његовом срцу
се пробудила гордост, над снагом бесмртног јунака надвила би се сенка.
У бугарској песми Краљ Марко губи снагу (БНТ, т. 1, стр. 413–420) Марко одступа од своје дужности заштитника народа и губи своју безграничну
снагу.
Обишавши цео свет и видевши да му нема равна, Марко упита звезду
Даницу да ли игде постоји јунак попут њега. Она му ка за: „Ја не видех ко
тебе јунака, нит га беше нити ће га бити.“ И Марку се ту помути ра зум.
Бог да биет Марка Прилепчанец,
що ми рече ду ма нера зумна,
що си стори пуста будалщина,
та погуби своя юнащина;

А Марко ће звезди Даници овако:
Ой та тебе, звездо Вечернице,
уще мене юнак не познаваш.
Слу шай мене, звездо Вечернице!
Да ми слезит Господ от небеси,
и со него на мейдан излегвам.
Край да имат майка църна земя,
с една ръка нея ке подкренам!

Звезда Даница на ово ништа не одговори, само јој се лице помрачило.
На небо се навуче магла и поју рише црни облаци, а Даничине сузе прођоше
кроз тамне облаке и као хладна роса падоше на земљу. Марко потера коња,
али ход му беше тежак, а тврдо стеновито тло умори Шарца. Марко зетегну
узде и удари Шарца топузом. Коњ се силно узнемири и стаде скакати уоколо.
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Земља се затресе и зајеча, ветар подивља, реке и језера се заталасаше и зашумише, море се усковитла и захучи, а планине пуцаху. Градови се препадоше,
звери се уплашише и сакрише у дубоке јаме, а птице запишташе. Ова галама
чу се до бога. И бог се смилова над немоћном земљом и сиђе с небеса.
Господ узе обличје сиромашног старца с торбом пуном земље. Двапут
благослови торбу и она постаде тешка као земља. Старац затим седе на раскршће којим је треба ло да прође и Марко.
А Марко је гонио коња с планине на планину. Пред њим се све замагли
од прашине, док је иза њега падао град од камења испод коњских копита. Јунаковом коњу из ноздрва сукљаше пламен, бела пена из уста беше помешана с црвеном крвљу. Марко погледа и виде у пољу бели пут и старца с торбом
на леђима. Старац седе на раскршће да се одмори. Марко му приђе, поздрави
га и упита зашто лута по тој пустари с торбом на леђима. Овај му ка за да је
цео свет с том торбом обишао, али да сад више нема снаге да је подигне, па
замоли Марка да му је стави на леђа. Марко погледа торбу и насмеја се, па
је закачи врхом копља у намери да је подигне, но она се ни не помакну. Кад
ухвати копље обема рукама и поново покуша, оно му се поломи на пола.
Марко помисли да га то очи варају. Потера Шарца ближе, па ма лим прстом
десне руке зграби торбу и повуче је ка себи, али коњ му застења и последњим
снагама ка за. „Авај, Марко, мили господару! Ти поломи све у мени кости,
искида ми моје јаке жиле и потроши сву у мени снагу!“ Кад Марко погледа,
Шарцу нога све до колена беше пропа ла у земљу, али торба се ни не помакну. Он се на љути, скочи с коња и десном ногом и све снаге удари торбу, но
од тога га само нога заболе, а торба ни да мрдне. Све разјаренији, Марко је
ухвати обема рукама и покуша да је подигне. Нога му потону у каменито
тло под њим, низ лице му се стаде сливати крвави зној, очне му јабучице поискакаше од напора, а усне му беху крваве јер их је гризао зубима. На крају,
Марко подиже торбу два педља. Све кости у њему зашкрипаше, у срцу му
нешто пуче, баци торбу и сруши се у грчу. Кад погледа, виде да је до колена
пропао у земљу.
Тад старац упита: „Знаш ли сада, Марко Краљевићу, колику ли тежину
подиже?“ А Марко каза да не зна. На то ће старац: „Ти подиже целу црну земљу. Оста л’ у те још јуначке снаге, да се с вишњим богом бориш?“ Марко
схвати своје безумље и замоли за опрост. А старац настави: „Кад је, Марко,
ти дохвати копљем, ту изгуби већ пола од снаге. Кад је хтеде прстом подигнути, ту изгуби још пола од пола. Кад је зграби обема рукама, узе ти се још
пола од тога. А на крају, кад подиже торбу, ти потроши и сву своју снагу. Кад
те благословим, бићеш опет јунак над јунацима. Ал’ кад сретнеш јачега од
себе, тад уза луд јуначка ти снага, већ ћеш морат’ хитрином и лукавством.“
Рекавши то, старац нестаде.

261

Жа лећи за изгубљеном снагом и ратничком силином, Марко се покуњено врати у Прилеп. Бранио је своје кра љевство и границе, али је од тада
морао прибегавати вештини и лукавству.
Текст ове песме пренео је један житељ града Ресена у јужној Македонији. Срж песме чини мотив борбе између јунака и торбе тешке као цела
земаљска кугла. Овај мотив срећемо и у руским биљинама. Појављује се и
створитељ неба и земље, но религиозност је ту у другом плану. Светогор и
земљина тежина (Цвятогор и тяга земная [Рыбников 1910: 453–454]) једна
је од варијанти биљине Иља Муромец и Светогор, али једноставније структу ре, будући да није оста ла у форми песме него ка зивања Дмитријеве, житељке острва Кижи у Карелији.
Светогор се спремао да изјаше у широко поље, па оседла коња и пође.
По снази му не беше равна. Жиле му пуцаху од огромне надљудске снаге. И
Светогор ка за: „Кад бих је имао за шта ухватити, подигао бих целу земљу.“
Убрзо нађе у пољу ма лу врећу. Так ну је бичем, но ни не помери се.
Гурну је прстом, али ни не помакну се. Дохвати је руком с коња, али не могаше је подићи. „Дуго лутам светом, али још не сретох овако нешто. Оваквог
чуда још не видех. Овако ма ла врећа, а нити се помера, нити се миче, нити
се да подићи!“
Онда сиђе с коња и ухвати је обема рукама. Кад је подиже до колена,
до колена пропаде у земљу. Белим му лицем не потече зној него крв. Нашавши
се у земљи до колена, не могаше се ни макнути, те тако сконча на том месту.
Пажњу заслужује чињеница да је Светогорово и Марково разметање
снагом иска зано на начин карактеристичан за словенске епске песме.
Как бы я тяги нашел,
Так я бы всю землю поднял!

Или у бугарској песми:
Край да имат майка църна земя,
с една ръка нея ке подкренам!

И за Светогора и за Марка оваква разметљивост била је кобна. У бугарској песми, међутим, Марково гордо изазивање бога оштро се критикује као
морални преступ. У руском предању, овај аспект није изражен.
Посредством мотива тајанствене снаге којом се супротставља земљиној сили теже Светогор се јавља као хтонско биће. Бу гарска песма Марко
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губи снагу и биљина Иља Муромец и Светогор представљају део усмене
епске традиције истог порекла и може се сматрати да је нови јунак, Марко,
наследио древног јунака, Светогора.
5.2. Бу гарска народна епска песма Маркова смрт и пропаст царства
Текст песме Маркова смрт и пропаст царства (Маркова смърт и погинване на царството, БНТ, т. 1, с. 536–540) забележен је у Копривштици
(чувено место у коме је априла 1875. године отпочео народноослободилачки
покрет) у средњој Бугарској (песму је казивао Петар Салчов, а записао је Ст.
К. Стрезов). Дела ове врсте припадају каснијем периоду и представљају
својеврсни ʻукрас’ већ формираном циклусу песама о Марку. Сижејни ток
песме је следећи.
Марко је јахао у Анадолију, у борбу против јаничара. Непријатеља је
побеђивао кад год би на њега наишао. Марко стиже до оба ле Белог мора,
тамо при легне и усни ру жан сан: небо се поцепа и све звезде попадаше.
Марка обузе неспокојство и он сместа потера Шарца натраг у Прилеп.
Кад свој злослутни сан исприча мајци, она му га кроз сузе објасни. Док
он беше у освајачком походу, Турци освојише Бу гарску а бугарски јунаци
им предадоше кљу чеве. И још: „Турци тебе траже да им предаш кљу чеве
Прилепа града.“
Чувши то, Марко похита на Косово поље да тамо дочека и потуче Турке.
Не оба зирући се на мајку која пође за њим, Марко пође планинским путем
дуж Качаничке клисуре. Ту сусретне три Турчина. Упита их куда журе, а они
му одговорише да траже Марка који никако да се преда, иако су то учинили
сви бугарски јунаци. Ако ли се не преда, ка заше још, одрубиће му главу, а
младу му краљицу одвести у Анадолију. А Марко им каза ко је, те да се неће
предати све док су он и Шарко живи, а затим их сву тројицу погуби.
Попевши се уз планину над клису ром, Марко погледа доле на Косово
поље, а тамо се попут облака комешала силна турска војска. Њега не изненади бројност непријатеља, но колико год да је гледао, не виде заставе бугарске војске. Он се ту разљути, мамузну виловитог коња и с уздигнутом сабљом
сам улети у непријатељски табор, и тамо је три дана и ноћи секао Турке.
Шарац се до колена нашао у мору црне турске крви.
Тад се с тројицом анђела појави Свети Илија у сјајној одори и тихо каза:
„Еј, ти, Марко Бугарине, уздај коња и спремај ту сабљу. Беше бугарско, а сада
је турско, до Прилепа ће Турчин завладати.“ Марко задрхта и дође себи, али
не могаше веровати да је истина, па поново стаде сећи Турке. Подиже руку,
а она му задрхта и не слушаше га, и он не могаше више сећи непријатеља.
Тада схвати да је то божја воља, па окрену коња и врати се у Прилеп.
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Кад га дочека млада краљица, он је упита: „Да л’ би, љубо, од сабље да
умреш, или хоћеш Турцима у руке, да те воде у Анадолију да им будеш жена.“
Она му одговори да ће радије умрети од сабље него да Турцима буде робиња.
Марко онда потегне сабљу и одруби јој главу, а затим и сину Богдану
те старој мајци. Замах ну још једном сабљом те посече и Шарца – да не би
доспели Турцима у руке.
Сам Марко тада нестаде и изгуби му се сваки траг. Део који говори о
његовом походу на Турке у Анадолији одраз је казивачевог родољубља. Марко се ту опет одређује као „Бу гарин“, а Косово поље, наводно место сукоба
бугарске и турске војске, сматра се делом Бу гарске. Овакво гледиште може
се наћи и у другим бугарским епским песмама и вероватно је било раширено
међу оним народним песницима који су зна ли српске песме о Косову.
Ка зивач ове песме вероватно је знао и легенду према којој је Марко,
скривен у некој пећини, чекао погодан тренутак да збаци турски јарам, те је
слушаоцима тако оставио наду, избегавајући да јасно спомене Маркову смрт.
5.3. Српскохрватска епска песма Смрт Марка Краљевића
И међу српским епским песмама има неколико оних које се баве темом
смрти Кра љевића Марка, а ми ћемо размотрити песму Смрт Марка Краљевића (забележена 1815. године, Вук, т. II, бр. 73) коју је испевао Филип Вишњић,
чувени слепи ка зивач народних песама који је живео у Срему.
Једног недељног јутра, Марко крену на планину Урвину, близу мора.
Ходећи планинском ста зом, Шарац се наједном спотаче и посрну, а на очи
му потекоше сузе. Марко се томе зачуди, јер са Шарцем друговаше 160 година, а још никад не посрну нити заплака. Тада се са врха планине огласи вила:
„Побратиме, Кра љевићу Марко, знадеш, брате, што ти коњ посрће? Жа ли
Шарац тебе господара, јер ћете се брзо растанути.“ Марко се на љути што
помену растанак јер са Шарцем беше прошао и исток и запад, и још целу
земљу уздуж и попреко. Од Шарца не беше бољег коња ни од Марка већега
јунака. А вила му објасни: „Већ ћеш, болан, умријети Марко, ја од Бога, од
старог крвника!“ Онда му ка за да под двема највишим јелама у шуми има
бу нар из кога, ако погледа у њега, може са знати кад ће умре ти. Марко је
послуша, погледа с планине и угледа две највише јеле.
Окрену у том правцу Шарца, привеза га за јелу кад стиже, и, видевши
свој лик у бунару, схвати да му је крај близу. Марко онда потегну сабљу и
посече Шарца, да не би допао у руке Турцима којима би морао да ради и да
им носи воду. Марко је Шарца покопао боље него брата Андрију.
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Своју бритку сабљу Марко преби на четворо. Да не би Турцима допала у руке, да се они њоме не поносе и да хришћане због ње не снађе невоља.
Поломи затим копље на седморо и баци га у јелове гране, а шестоперни
топуз десном руком с планине баци у дубоко сиње море. Онда каза буздовану:
„Кад мој топуз из мора изиш’о, онда ’ваки ђетић постануо!“
Опростивши се овако од свог оружја, извади мастионицу и папир да
напише опоруку.
Ко гођ дође Урвином планином
међу јеле студену бунару,
те затече онђе дели-Марка,
нек знаде да је мртав Марко!
Код Марка су три ћемера блага,
каква блага, све жу та ду ката!
Један ћу им ћемер ха ла лити
што ће моје т’јело укопати;
дру ги ћемер нек се цркве красе;
трећи ћемер кљасту и слијепу:
нек слијепи по свијету ходе,
нек пјевају и спомињу Марка!

Опоруку је Марко обесио о јелову грану да се добро види с пута. Златни
дивит баци у бунар, а зелену доламу простре по трави под јелом, прекрсти
се и седе. На очи намакне капу од куниног крзна, леже и више не устаде.
Прође недељу дана от како Марко издах ну крај бу нара. Намерни ци
ви деше Марка, али мишљаху да спава па се уда љаваху у страху да га не
пробуде.
Но, „ђе је срећа ту је и несрећа, ђе несреће ту и среће има“. И тако, једног дана, срећом, туда наиђе хиландарски игуман Василије у пратњи ђакона
Исаије. Кад приђоше тихо, да га не пробуде, на грани спа зе писмо, те тако
са знадоше да је Марко мртав. Игуману би жао Марка па заплака и поче размишљати како да га сахрани. Стави га на свог коња, однесе до мора, а оданде
лађом на Свету гору. Тамо га стави у хиландарску цркву, обави погреб и помоли се за покој јунакове душе. Старац га покопа, али му споменик није подигао. Да се не би зна ло где Марко почива, да му се непријатељ мртвом не
би светио.
У песми Марко умире на планини Урвини, која, међутим, не постоји.
Реч урвина именица је која у српскохрватском језику означава стрму стену.
Сматра се такође да овај топоним представља варијанту речи Ровине, места
на коме је историјски Марко погинуо у борби.
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Међу старим Словенима постојао је обичај да ратник пре смрти убије
свог коња и да поломи своје оружје. Верова ло се, наиме, да на тај начин коњ
и оружје прате јунака и на оном свету. У овој песми, међутим, као и у претходној бугарској, овај древни обичај тумачи се на другачији начин и придаје
му се ново значење. Видимо и да је творац ове песме знао песму која говори
о смрти Марковог брата Андрије. Ово сазнајемо из следећих стихова: „А кад
Марко посијече Шарца, Шарца коња свога укопао, боље Шарца нег’ брата
Андрију.“
Овде Марково тело односе на другу страну мора, на Свету гору. У словенском усменом предању, реч је о грчкој планини Атос, око које се на ла зе
православни манастири. Хиландар је српски манастир који су 1189. године
утемељили Свети Сава и његов отац Стефан Немања. У овој песми Хиландар се назива „Вилиндар“, постајући тако имагинарни манастир који је дарова ла вила.
Сматра се да се Марков гроб на ла зи у Марковом манастиру, јужно од
Скопља.
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