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ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

УВОД У ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ СЛО ВЕН СКИХ 
НА РОД НИХ ЕП СКИХ ПЕ СА МА1

0. Увод

Ва жне од ли ке еп ских пе са ма као са став ног де ла усме не књи жев но сти 
сло вен ских на ро да чи не умет нич ка уни вер за ли за ци ја исто риј ске ре ал но сти 
и њи хо ва осо бе на фор ма. Сло вен ске ју нач ке еп ске пе сме пред ста вља ју де ла 
усме не књи жев но сти и у њи ма не тре ба тра га ти ни за исто риј ском ве ро до-
стој но шћу ни за за пи си ма о исто риј ским до га ђа ји ма. Ју нач ке на род не пе сме 
од ра жа ва ју иде а ле, умет нич ки об ли ко ва не и ускла ђе не с на род ним ин те ре-
со ва њи ма и те жња ма. У њи ма је ути сну то на род но ви ђе ње исто риј ских до га-
ђа ја. По ред то га, у тим пе са ма при су тан је од јек древ них вре ме на и у њи ма 
при ме ћу је мо тра го ве јед ног још ста ри јег по гле да на свет. У об ли ко ва њу 
лич но сти ју на ка че сто от кри ва мо ка рак те ри сти ке ко је по ти чу још из па ган-
ских ле ген ди и древ не сло вен ске ми то ло ги је. Исто вре ме но, у њи ма по сто је 
и ка сни је при до да ти еле мен ти, ко ји по не кад чи не са мо је згро пе сме. Оне су 
се у се би и об на вља ле па је до ла зи ло и до ме ња ња по је ди них де ло ва, што је 
и ра зу мљи во с об зи ром на чи ње ни цу да су оне ге не ра ци ја ма кроз ве ко ве жи-
ве ле ме ђу обич ним на ро дом. Ис тра жи ва ње сло вен ских ју нач ких епо ва зах те-
ва уво ђе ње уну тар њег ком па ра тив ног при сту па. У овом ра ду про цес об ли ко-
ва ња хе рој ске лич но сти раз мо три ће мо на при ме ру ли ка Кра ље ви ћа Мар ка 
у ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма. То је лич ност ко ју су сре ће мо код свих 
ју жно сло вен ских на ро да. 

1 Рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Su ra vu minshū eiyū jo jis hi kenkyū 
jo set su, у: Ru si sti ka, VI(1989): 1–55.
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1. Мар ко као исто риј ска лич ност и Мар ко у еп ским пе сма ма 

1.1. Мар ко Кра ље вић у срп ско хр ват ским еп ским пе сма ма
Мар ко Кра ље вић је нај по пу лар ни ји али и нај кон тро верз ни ји ју нак срп-

ско хр ват ских на род них пе са ма. Исто риј ски гле да но, он је вла дао (1371–1395) 
јед ним де лом сред ње ве ков не Ср би је, и син је Ву ка ши на Мр њав че ви ћа (1366–
1371). Ву ка шин је био вој ско во ђа у слу жби срп ског ца ра Сте фа на Ду ша на, 
али је по сле Ду ша но ве смр ти пре о тео пре сто од ње го вог си на и на след ни ка 
Уро ша и 1367. го ди не се бе про гла сио срп ским ца рем. Ву ка шин је на кра ју 
за вла дао за јед но с Уро шем (1355–1371), по след њим кра љем из ди на сти је Не-
ма њи ћа, и том при ли ком Ву ка ши нов син Мар ко сти че на зив „мла ди краљ“. 
На кон по ги би је оца Ву ка ши на у Ма рич кој би ци (1371) код Је дре на, Мар ко 
је на сле дио те ри то ри јал но сма ње ну област у Ма ке до ни ји с При ле пом као 
глав ним гра дом, и та ко сту пио на кра љев ски пре сто. Но, Мар ко на власт до-
ла зи под из у зет но те шким окол но сти ма бу ду ћи да је као тур ски ва зал имао 
оба ве зу пла ћа ња по ре за, као и вој ну оба ве зу. По ги нуо је 1395. го ди не, бо ре-
ћи се на стра ни сул та на Ба ја зи та про тив вла шког вој во де Мир че код Ро ви на 
на ју го за па ду Ру му ни је. Иа ко је мно го то га још увек не по зна то у ве зи с Мар-
ко вим ва зал ским ста ту сом, из гле да да је он, сте кав ши са мо у пра ву, у сво јој 
обла сти чвр сто вла дао. По сти гао је то ли ку са мо стал ност да је ско вао сре бр њак 
са сво јим ли ком и нат пи сом „Ја, у Хри ста бла го вер ни Краљ Мар ко“. Ипак, 
те шко је по ве ро ва ти да је Мар ко био то ли ко са мо ста лан да је мо гао од би ти 
уче шће у бо ју на Ко со ву (1389) на стра ни сул та на. Чуд но је, сто га, што се ње-
го во име ни у исто риј ским спи си ма ни у еп ским пе сма ма не по ми ње у ве зи 
с Ко сов ском бит ком, иа ко се ње го ва те ри то ри ја гра ни чи ла с Ко со вом. Ре кло 
би се да је ње гов исто риј ски по ло жај нај бо ље ис ка зан у пе сма ма, у ко ји ма 
се по ја вљу је као сре ди шња лич ност у одр жа ва њу ре да на сул та но вој те ри то-
ри ји, из ло же ној на па ди ма раз бој ни ка и су сед них фе у дал них го спо да ра. Пр ва 
за бе ле же на ле ген да о кра љу Мар ку по ја вљу је се у Жи ти ју де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа из пе ра Кон стан ти на Фи ло зо фа, на пи са ном убр зо на кон де спо-
то ве смр ти (1427). Кон стан тин Фи ло зоф пи ше да је Мар ко, упр кос по да нич-
ком од но су пре ма сул та ну, у ду хов ном сми слу био не за ви сан ју нак. Мар ко 
је, на вод но, уо чи бит ке на Ро ви на ма на пи сао пи смо у ко ме се мо ли за по бе-
ду хри шћа на и по ве рио га свом при ја те љу Кон стан ти ну Де ја но ви ћу, ко ји је 
вла дао об ла шћу ис точ но од ње го ве и ко ји је та ко ђе био при ну ђен на по слу-
шност сул та ну. Де ја но вић је, ме ђу тим, по ги нуо исто кад и Мар ко. Кон стан-
тин Фи ло зоф на во ди сле де ће ре чи из тог пи сма: „Ја ка жем и мо лим Го спо да 
да бу де хри шћа ни ма по моћ ник, а ја не ка бу дем пр ви ме ђу мр тви ма у овом 
ра ту.“
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Ап со лут на бла го на кло ност еп ских пе са ма пре ма Мар ку и ње го ва сла ва 
ни су у скла ду с Мар ко вом исто риј ском лич но шћу. Он је еп ски а не исто риј-
ски ју нак. Као та кав, Мар ко се пр ви пут ја вља у јед ном из ве шта ју из Спли та 
упу ће ном Се на ту Мле тач ке ре пу бли ке. Та мо пи ше ка ко је не ки сле пи вој ник 
на сплит ским ули ца ма пе вао о Кра ље ви ћу Мар ку, у че му су му се при дру жи-
ли и оку пље ни гра ђа ни. Нај ста ри ја по зна та пе сма о ње му, Мар ко Кра ље вић 
и брат му Ан дри јаш (1555), за пи са на је у Дал ма ци ји. Као што ће мо ка сни је 
го во ри ти, нај ста ри је пе сме о Мар ку не ис ти чу у пр ви план ње го ву бор бу про-
тив Ту ра ка. 

С Кра ље ви ћем Мар ком по ве за не су оп ште еп ске и ин тер на ци о нал не 
те ме: при ја тељ ство и бор ба с нат при род ним би ћи ма (ви ла ма), бој с „цр ним 
рат ни ци ма“ (што је ко лек тив на пред ста ва о Тур ци ма), же нид ба и смрт. У пе-
сма ма је опе ван као за штит ник не ја ког кра ља Уро ша, а опе ва на су и ње го ва 
ју на штва као тур ског ва за ла, где он као сул та нов по си нак по ма же го спо да-
ру, ко ји га се чак пла ши. Он је за штит ник си ро ти ње и чу вар за ко на. Ње го ви 
по бра ти ми су Ми лош Оби лић, Ре ља од Па за ра и бег Ко ста дин. Не при ја те љи 
су му Му са Ке се џи ја, Фи лип Ма џа рин, Ми на од Ко сту ра, Љу ти ца Бог дан, 
Тур ци и Ара пи. 

Пре ма на род ном ве ро ва њу Мар ко је жи вео пре ко три ста го ди на, а ни је, 
на вод но, ни умро не го спа ва, да би се јед ном опет по ја вио. 

По сто је и број на про зна пре да ња о Мар ку Кра ље ви ћу. О ње го вом ро-
ђе њу, при ма њу не бе ског да ра над људ ске сна ге и до би ја њу ви ло ви тог ко ња 
Шар ца че сто се го во ри ло и у про зи. Та кво је и са мо пре да ње о Шар цу, ње-
го вом оми ље ном ко њу. Ша рац је мит ски коњ спе ци фич не при ро де и по ре кла. 
Пре ма јед ном пре да њу, Мар ко је Шар ца до био од ви ле, због че га овај коњ 
има моћ да су стиг не кри ла ту ви лу Ра ви јој лу. Пре ма дру гом пре да њу, Мар ко 
је ку пио шу га во ждре бе про це нив ши ка кву сна гу кри је. Ша рац чак го во ри 
тур ски је зик, пи је ви но, про ли ва су зе и пред о се ћа смрт го спо да ра. У ње го вим 
од ли ка ма ју нач ког ко ња са др жа ни су и ин тер на ци о нал ни мо ти ви. 

1.2. Краљ Мар ко у бу гар ским на род ним еп ским пе сма ма 
Бу гар ске еп ске пе сме на ста ле су у на ро ду за вре ме бу гар ске фе у дал не 

др жа ве и то ком не ко ли ко пр вих де це ни ја на кон па да под тур ску власт. Ве ћи-
на до да нас са чу ва них пе са ма на ста ла је у пе ри о ду од 14. до 15. сто ле ћа и у 
њи ма се од ра жа ва ју тра гич ни до га ђа ји у бу гар ској исто ри ји – пад бу гар ског 
цар ства на кон про до ра Ту ра ка од 1393. до 1396. го ди не и от пор бу гар ског 
на ро да ду го го ди шњој осман ској вла да ви ни. На раз вој бу гар ских на род них 
еп ских пе са ма ути ца ли су исто риј ски чи ни о ци, као што су тра гич на зби ва ња 
кра јем 14. и по чет ком 15. сто ле ћа, ду би на пат ње бу гар ског на ро да и ин тен зи-
тет ду шев них тра у ма, су ро вост ино ве ра ца итд. Ста ри ји пе снич ки слој ко ји 
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сла ви под ви ге сред ње ве ков них ју на ка по ти снуо је но ви је пе сме ко је пе ва ју 
о тур ској ти ра ни ји и хе рој ском от по ру, или је пак до ла зи ло до ста па ња ста ри-
јих пе са ма с но ви јим, до њи хо ве де фор ма ци је и тран сфор ма ци је, то ком че га 
се по сте пе но обра зу ју пе снич ки ци клу си о еп ским ју на ци ма. На тај на чин 
у еп ским пе сма ја вља ју се ана хро ни зми ко је ни је ла ко од мах об ја сни ти.

Ни да нас не мо же мо ја сно од го во ри ти на пи та ње због че га је Мар ко по-
стао сре ди шња хе рој ска лич ност не са мо срп ско хр ват ских не го и бу гар ских 
на род них епо ва. 

У бу гар ским пе сма ма Мар ко се обич но ја вља као краљ (у срп ско хр ват-
ским пе сма ма увек као кра ље вић), да кле као об ла сни го спо дар, што је го то-
во је ди на по ду дар ност са ствар ном исто риј ском лич но шћу. На род ни пе ва чи 
при до да ва ли су Мар ку пот пу но но ве осо би не, а кат кад и ра зно вр сне еле-
мен те пре у зе те из не хри шћан ских ле ген ди. Еп ски Мар ко пред ста вља сли ку 
и при ли ку хе рој ског иде а ла на ста лу из не у та жи ве на род не же ђи за сло бо дом. 

Кад је реч о Мар ко вом по ре клу, у бу гар ској епи ци по сто ји не ко ли ко 
сле де ћих ва ри јан ти: 

(a) Нај ста ри ји је син кра ља Ву ка ши на и Ефро си не (у не ким пе сма ма и 
Ан ге ли не), мла ђе се стре вој во де Мом чи ла. У срп ско хр ват ским на род ним 
пе сма ма ње го ва мај ка по ми ње се под име ном Је вро си ма. У сва ком слу ча ју, 
ово име је уо би ча је но за мла ђе се стре еп ских ју на ка. Исто риј ски гле да но, Мар-
ко ва мај ка зва ла се Је ле на. У еп ској пе сми, Мар ков ујак је ју нак, но и то је 
уо би ча је но у епо ви ма. То би зна чи ло да је Мар ко ју на штво на сле дио од уја ка. 
До при ли ке за брак из ме ђу кра ља Ву ка ши на и Мом чи ло ве се стре Је вро си ме 
до шло је због из да је Мом чи ло ве не вер не же не. У пе сми Краљ Ву ка шин уби ја 
же ну Мом чи ло ву (БНТ, т. 1), же на вој во де Мом чи ла, ко јој се удва рао краљ 
Ву ка шин, спа љу је кри ла ко њу Ја бу чи лу и на та па му же вље ву са бљу кр вљу, 
да је не мо же из ву ћи из ко ри ца, ка ко би ти ме омо гу ћи ла Ву ка ши ну да уби је 
ње ног му жа. Ву ка шин по зи ва вој во ду у лов у на ме ри да га та мо уби је. Са знав-
ши да је Ву ка ши но ва ло ви на за пра во он сам и да га је же на из да ла, Мом чи ло 
по ку ша ва да се скло ни у свој дво рац, али ка пи ја бе ше за кљу ча на. Он се обра-
ћа за по моћ сво јој мла ђој се стри Ан ге ли ни, но она ни је мо гла ни ку да јер јој 
сна ја Ви до са ва на пре ва ру бе ше ве за ла ко су. Ан ге ли ни, ме ђу тим, успе ва да 
се из ву че та ко што је тр за јем те ла иш чу па ла сво ју ко су и она бра ту спу шта 
низ зи ди не ду га чак ко мад плат на. Ухва тив ши се за ње га, Мом чи ло се ско ро 
већ бе ше по пео го ре кад при тр ча Ви до са ва и пре се че плат но. Вој во да па да 
и Ву ка шин на ср ће на ње га. Мом чи ло ни је мо гао из ву ћи са бљу из ко ри ца. 
На кра ју са ве ту је Ву ка ши ну да уби је не вер ну же ну и да се оже ни ње го вом 
се стром. Иста та ква пе сма (Же нид ба кра ља Ву ка ши на, Ка ра џић, т. 2, бр. 24) 
по сто ји и у срп ској епи ци. Ова пе сма, на ста ла на кон што је Мар ко већ по стао 
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оми ље ни еп ски ју нак, ни је у скла ду с исто риј ским чи ње ни ца ма и слу жи 
об ја шња ва њу ње го вог по ре кла. 

(б) Мар ко је син Вар да ра, тј. син бо га во де и де тињ ство је про вео у пе ску 
на оба ли те ре ке. 

(в) Мар ко је ро ђен из љу ба ви кра ља Ву ка ши на и ви ле. Исто пре да ње 
по сто ји и у срп ско хр ват ским еп ским пе сма ма.

(г) Мар ко је зма јев син и ви ле њак са спо соб но шћу пре тва ра ња. И у срп-
ским пе сма је опе ван као зма јев син.

(д) Мар ко је син се ља ка, али је об да рен нат при род ним мо ћи ма јер га 
је до ји ла ви ла. Због то га се бра ти мио с ви лом. Исто вет но на род но пре да ње 
по сто ји и у срп ско хр ват ској епи ци.

1.3. Раз ли ке у пред ста ви о Мар ку ју на ку у срп ско хр ват ским и бу гар ским 
еп ским пе сма ма

У срп ским еп ским пе сма ма Кра ље вић Мар ко је срп ски ју нак, док је у 
бу гар ским Краљ Мар ко бу гар ски ју нак. Као што смо већ ре кли, Мар ко је, 
исто риј ски, фе у дал ни об ла сни го спо дар са се ди штем у При ле пу. У бу гар ској 
на ци о нал ној све сти Ма ке до ни ја је део те ри то ри је бу гар ског цар ства, а Мар ко 
је Бу га рин. Пај си је Хи лан дар ски (1722–1773), пр ви бу гар ски исто ри чар пре 
мо дер ног до ба, у сво јој Сло ве но бу гар ској исто ри ји (1762) твр ди да су и краљ 
Ву ка шин и Мар ко би ли Бу га ри. И бу гар ски на уч ни ци су се при кло ни ли овој 
те о ри ји, та ко да Мар ко, по њи ма, ни је го во рио срп ским већ бу гар ским је зи ком.2

Уко ли ко по ре ди мо срп ско хр ват ског Мар ка с бу гар ским, ви де ће мо да 
ме ђу њи ма по сто је огром не слич но сти, али и озбиљ не раз ли ке. 

Ка ко су пат ње бу гар ског на ро да под тур ском вла шћу тра ја ле ду же не го 
код дру гих бал кан ских на ро да, они ни су пе ва ли о Мар ку као о вер ном сул-
та но вом ва за лу. У срп ско хр ват ској епи ци Кра ље вић Мар ко је, и по ред свог 
ју на штва, вер ни сул та нов ва зал по ко ран го спо да ре вој во љи, што не на ла зи мо 
у бу гар ској епи ци. У бу гар ским епо ви ма Мар ко је на стра ни исти не и прав де, 
увек спре ман да уста не у од бра ну по ни же них и про го ње них, да осло бо ди 
по ро бље не и да за шти ти пра во сла вље од му сли ман ског тла че ња. Ако упо ре-
ди мо срп ску (Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја [Караџић 1985, II, бр. 66]) и 
бу гар ску ва ри јан ту исте пе сме (Кра ле ви ти Мар ко и Му са Ке сед жия), ви ди мо 
да је у бу гар ској Мар ко у слу жби бу гар ског ца ра Ши шма на, док је у срп ској 
сул та нов ва зал. Тур ски еле мен ти у срп ским пе сма ма о Мар ку да ле ко су ја че 
из ра же ни. По ред то га, мо же се ре ћи да у срп ским еп ским пе сма ма Мар ко по-
се ду је мно ге осо би не фе у дал ног го спо да ра и да ни је то ли ко из ра жен ње гов 
на род ни ка рак тер као што је то у бу гар ском пе сни штву. 

2 Ар на у дов, M., Очер ки по българ ския фол клор, Со фия, 1934, стр. 296–298. 



243

У на став ку ће мо на при ме ру не ко ли ко ода бра них пе са ма из ци клу са о 
Кра ље ви ћу Мар ку раз мо три ти про цес на стан ка сли ке о Мар ку као ју на ку 
ко ји, бу ду ћи пер со ни фи ка ци ја на род не сна ге, од го ва ра на ци о нал ној же љи 
за осло бо ђе њем. 

2. Бра то у би ство: Кра ље вић Мар ко и брат му Ан дри јаш

Кра ље вић Мар ко као глав ни ју нак ја вља се по пр ви пут у пе сми Кра ље-
вић Мар ко и брат му Ан дри јаш, из пе снич ке збир ке Ри ба ње и ри бар ско 
при го ва ра ње (Ве не ци ја, 1558, стр. 13–16) Пе тра Хек то ро ви ћа (1487–1572), 
дал ма тин ског пе сни ка с Хва ра. Хек то ро вић је пе сму пре у зео од дво ји це хвар-
ских ри ба ра, Па ско ја Де бе ље и Ни ко ле Зе та. Текст је за бе ле жен икав ским 
из го во ром ча кав ског на реч ја, ди ја ле кат ском ва ри јан том ка ква се ко ри сти ла 
на остр ву Хва ру у 16. сто ле ћу. Пе сма је на пи са на у ду жој пе снич кој фор ми 
и сти ху пет на е стер цу, од но сно ше сна е стер цу, тзв. бу гар шти ци, ко ја се ко-
ри сти ла дуж ја дран ске оба ле и ко ја се раз ли ку је од по пу лар ни је ʻгу слар ске 
пе сме’ (еп ско пе ва ње уз прат њу гу са ла), на пи са не у де се тер цу.3 Од 18. сто ле ћа 
бу гар шти ца се ви ше ни је ко ри сти ла.

Чи ње ни ца да је пр ва пе сма о Мар ку Кра ље ви ћу за бе ле же на на ја дран-
ској оба ли сре ди ном 16. сто ле ћа омо гу ћа ва нам прет по став ку да су те пе сме 
на ста ле још ра ни је, и то у сре ди шњим и ју жним срп ским кра је ви ма у бли-
зи ни обла сти ко јом је Мар ко вла дао. 

Пе сма Кра ље вић Мар ко и брат му Ан дри јаш раз ви ја ин тер на ци о нал ну 
те му бра то у би ства при ли ком рас по де ле рат ног пле на. 

У овој пе сми до га ђа ји се уво де и ни жу по сред ством сло вен ске ан ти те зе, 
сло же ног по ступ ка сло је ви тог при ка зи ва ња до га ђа ја на ви ше ни воа. 

Пр ви слој ка рак те ри ше осе ћај ност и пе вач ту пе ва о си ро ма ху иза зи ва-
ју ћи та ко са о се ћа ње.

3 Сма тра се да на зив бу гар шти ца по ти че од гла го ла бу га ри ти ко ји се у Дал-
ма ци ји ко ри сти у зна че њу ʻпе ва ти ту жну пе сму’. По сто је, ме ђу тим, и дру га чи ја 
ети мо ло шка ту ма че ња по ре кла ове ре чи. Пре ма јед ној од њих (Да ни чић 1864), име 
по ти че од ита ли јан ског гла го ла buc cu la re (̒ ја ди ко ва ти’), док пре ма дру гој (Пе тров-
ский 1925) тај на зив до ла зи од из ра за po e sia vul ga re (ʻна род на по е зи ја’), на су прот 
оно ме што се на зи ва po e sia la ti na. Бо ги шић сма тра да име по ти че од му зич ког ин-
стру мен та бу га ри ја (вр ста ман до ли не), уз чи ју прат њу су се ове пе сме пе ва ле. У Дал-
ма ци ји се бу гар шти ца пр во бит но ко ри сти ла у на род ној ли ри ци, да би тек ка сни је 
би ла упо тре бље на и у ју нач кој епи ци. 
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Dva mi sta si ro ma ha du go vri me dru go va la,
li po ti sta dru go va la i li po se dra go va la,

li po plin ke di li la i li po se raz di lja la,
i raz di liv se, opet sa zi va la.

Реч си ро мах ука зу је на оно га ко га су суд би на и не ми нов ни до га ђа ји 
на чи ни ли ʻубо гим’.

Дру ги слој пе сме ка зу је о исто риј ским до га ђа ји ма, тј. пре ла зи се на при-
по ве да ње о пљач ка шким по хо ди ма хај ду ка про тив Ту ра ка и рас по де ли пле на.

Već mi nig da za ro bi če tri ju nač ke do bre ko nje dva si ro ma ha
te re sta dva ko nji ca mno go li po raz di li la.
O tre tje ga ne mo go še ju na ci se po go di ti,

ne gli su se raz gnji va la i mno go se sap so va la.

На тре ћем ни воу по ри че се по ла зи шна те за, а лич но сти дво ји це ли ко ва 
раз от кри ва ју се пре о кре том у већ по зна тим чи ње ни ца ма, по ступ ком сло вен-
ске ан ти те зе.

Ono to mi ne bi hu, dru ži no, dva si ro ma ha,
da jed no mi bi še vi tez Mar ko Kra lje vi ću,

vi tez Mar ko Kra lje vi ću i bra jen mu An dri ja šu, mla di vi te zi.
Tuj si Mar ko po tr že svi tlu sa blju po zla će nu

i uda ri An dri ja ša bra je na u sr daš ce.
On mi ra njen pri o nu za nje go vu de snu ru ku,

te re kne zu Mar ku po ti ho ra be si ja še:
Je da mi te mo gu, mi li bra te, umo li ti,

ne moj to mi va di ti sa blji ce iz sar daš ca, mi li bra je ne,
do kle ti ne na ru čam do dvi i do tri be si de.

Ka da doj deš, kne že Mar ko, k na šoj maj ci ju nač koj,
ne moj to joj, ja te mo lim, kri va di la uči ni ti,

i moj dil ćeš po da ti, kne že Mar ko, na šoj maj ci,
zaš to si ga nig dar ve će od me ne ne do če ka.

Ako li te bu de mi la maj ka upra ša ti, vi te že Mar ko:
Što mi ti je, sin ko, sa blji ca sva kar va va?,

ne moj to joj, mi li bra te, sve isti nu ka zo va ti
ni na ju maj ku ni ka ko zlo vo lji ti,

da re ci to ova ko na šoj maj ci ju nač koj:
Su sri te me, mi la maj ko, je dan ti hi je len čac,

ko ji mi se ne hti s drum ka uklo ni ti, ju nač ka maj ko,
ni on me ni, mi la maj ko, ni ja nje mu.

I tuj stav ši po tar goh mo ju sa blju ju nač ku
i uda rih ti ho ga je len ka u sar daš ce,
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i kad ja po gle dah ono ga ti ha je len ka,
gdi se hti še na drum ku s du ši com raz di li ti,
vi de mi ga mi lo bi še ka ko mo je ga bra je na ,

ti ho ga je len ka,
i da bi mi na po vra te, ne bih ti ga za gu bio.

I kad te još će bu de na ju maj ka upra ša ti:
Da gdi ti je, kne že Mar ko, tvoj bra jen An dri ja šu?,

ne re ci mi na šoj maj ci isti ne po niš to re;
ostao je, re ci, ju nak, mi la maj ko, u tu joj ze mlji,
iz ko je se ne mo že od mi li n’ja odi li ti, An dri ja šu;

on de mi je ob lju bio jed nu gi zda vu de voj ku.
O od kle je ju nak tuj de voj ku ob lju bio,

ni kad ve će ni je po šal sa mno me vo je va ti,
i sa mno me ni je ve će plin ka raz di lio.

Ona t’ mu je da la mno ga bi l’ja ne po zna na
i ono ga vin ca ju na ku od za bi tja,

gi zda va de voj ka.
Li usko ri mu se ho ćeš, mi la maj ko, na di ja ti.

A kad te na pa du gu sa ri u car noj go ri,
ne moj to se prid nji mi, mi li bra te, pri pad nu ti,

da iz gla sa po klik ni bra je na An dri ja ša.
Bud da ćeš me za man, bra te, pri po tri bi kli ko va ti,

kad mi te za ču ju mo je ime kli ku ju ći
kle ti gu sa ri,

taj čas će se od te be ju na ci raz big nu ti,
ka ko su se vas da krat, bra je ne, raz bi go va li

ka da su te za ču li mo je ime kli ko va ti;
a ne ka da ti vi di tvo ja lju bi ma dru ži na,

ko ji me si tvo ga bra ta brez kri vi ne za gu bio!

Нај ве ћи део ове ба ла де, да кле, ду га чак је мо но лог Ма р ко вог бра та Ан-
дри ја ша. Кра ље вић Ан дри јаш, с злат ном бра то вље вом са бљом у гру ди ма и 
су о чен са смр ћу, још увек у ста њу не по му ће не све сти, у ти ши ни ка зу је ми-
стич ну але го риј ску пе сму о „ти хо ме је лен ку“ и „ви ну за бо ра ва“. Ре френ „два 
си ро ма ха“ ве зу је се за ре френ „кле ти гу са ри“ и од је ку је у сва ком рет ку пе сме, 
све до бол ног упо зо ре ња ста ри јем бра ту о су ро во сти хај дуч ког жи во та пре-
пу ног би та ка. „Кад ми те за чу ју мо је име кли ку ју ћи, кле ти гу са ри, тај час 
ће се од те бе ју на ци раз биг ну ти“, ка же мла ђи брат на са мр ти. Ан дри јаш у 
пе сми ду хом и сла вом над ма шу је Мар ка, по ка зу ју ћи во љу да и на кон смр ти 
шти ти бра та, док Мар ку не пре о ста је дру го не го да на ста ви жи вот „си ро ма ха“ 
(тј. не срећ ни ка).

Бра то у би ца и по кај ник Мар ко Кра ље вић у овој пе сми тек је спо ред ни лик.
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На по чет ку пе сме два си ро та бра та пред ста вље на су као раз бој ни ци 
од мет ну ти од за ко на, али им је ре то рич ким пре о кре том ка рак те ри стич ним 
за сло вен ске еп ске пе сме дат ви ши дру штве ни по ло жај и ми са зна је мо да је 
реч о кра ље ви ћи ма Мар ку и Ан дри ја шу. Ва жну уло гу у пе сми има мо тив 
су ко ба око до брог ко ња. Коњ спо со бан да у тр ку на се би но си те шко на о ру-
жа ног ви те за био је сим бол мо ћи фе у дал них го спо да ра и ода но сти вла да ру. 
Пре ма 48. па ра гра фу Ду ша но вог за ко ни ка (сре ди на 14. ве ка), „у слу ча ју 
смр ти пле ми ћа, ње гов коњ и оруж је има ју би ти вра ће ни ца ру“. У еп ским 
пе сма ма коњ увек иде уз ју на ка. Мар ко и Ан дри јаш, да кле, по се ду ју од ли ке 
фе у дал них го спо да ра, док, с дру ге стра не, има ју из ра жен ка рак тер хај ду ка 
из 16. сто ле ћа, ко ји у вре ме тур ске вла сти од ла зе и жи ве од по де ле пле на 
уну тар по ро ди це. 

Сма тра се да але го ри ја о „ти хом је лен ку“ пред ста вља оста так древ них 
бал кан ских ле ген ди о по шти ва њу је ле на као све те жи во ти ње ко ја је при но-
ше на као жр тва то ком об ре да за до бру же тву. Са вр шен ством спо ља шње и 
уну тра шње струк ту ре, ускла ђе но шћу стил ског по ступ ка, спа ја њем ин тер-
на ци о нал не те ме и исто риј ских лич но сти, пе сма Кра ље вић Мар ко и брат 
му Ан дри јаш јед но је од нај пот пу ни јих оства ре ња срп ско хр ват ског еп ског 
пе сни штва 16. ве ка.

Зна се да је Мар ко за и ста имао мла ђег бра та Ан дри ју (Ан дри јаш, Ан-
дреј и Ан дри ја су ва ри јан те овог име на). У исто ри о граф ском ма те ри ја лу с 
по чет ка 15. сто ле ћа по ми ње се да је Ан дри ја за пра во над жи вео Мар ка. У ма-
ке дон ским на род ним пе сма ма име Мар ко вог бра та нај че шће гла си Ма рин ко, 
док је име Ан дри ја рет ко.

У срп ско хр ват ској епи ци ја вља се не ко ли ко ва ри јан ти пе сме о Мар ко вој 
по тра зи за бра том. На шав ши бра та, Мар ко га спа са ва из тур ског за ро бље-
ни штва.

Ме ђу пе сма ма о Ан дри ји ној смр ти има и јед на ко ја је за бе ле же на у 
Ри сну, у Бо ко ко тор ском за ли ву. У тој пе сми Мар ко и Ан дри ја так ми че се у 
то ме ко ће ду же из др жа ти без хра не. Мар ко је по бе дио одо лев ши гла ди и 
же ђи, а Ан дри јаш, не мо гав ши се од у пре ти же ђи, оде у крч му у ко јој га уби-
ја ју Тур ци, а Мар ко га по том осве ћу је. 

3. Еп ски нат чо век: Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја

По што се ова те ма, као што смо већ ка за ли, по ја вљу је ка ко у срп ско хр ват-
ским та ко и у бу гар ским еп ским пе сма ма, ком па ратвном ана ли зом мо же мо 
утвр ди ти ка рак те ри сти ке и јед них и дру гих. 
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3.1. Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја у српскохрватској епској песми

Пе сма Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја (Ка ра џић 1985, II), ко ју је у 
про ле ће 1815. го ди не Вук Ка ра џић у Срем ским Кар лов ци ма чуо од хер це-
го вач ког гу сла ра Те ша на По дру го ви ћа из Гац ка, јед на је од нај бо љих ме ђу 
пе сма ма о Мар ко вим бит ка ма. 

Ток пе сме је сле де ћи:

Иа ко је де вет го ди на про вео у слу жби код сул та на у Ца ри гра ду, Ар ба-
нас Му са Ке се џи ја не до би оче ки ва ну на гра ду, па се љу тит вра ти у при мор је 
где за тва ра ше при ста ни шта и дру мо ве (тр го вач ке пу те ве ко ји ма се но си ло 
бла го у Ис тан бул), а крај мо ра по ди же ку лу, на чи ни гво зде не чен ге ле па ре дом 
ста де ве ша ти сул та но ве по да ни ке. Сул тан на ње га по сла Ћу при лић-ве зи ра 
и три хи ља де вој ни ка, но Му са их све по би, осим ве зи ра ко га ве за за тр бух 
ко њу и по сла га на траг сул та ну. 

И мно ги дру ги ју на ци су по ла зи ли на Му су, али се ни је дан ни је вра тио 
жив. На шав ши се у грд ној не при ли ци, сул тан, по ве зи ро вом са ве ту, од лу чи 
да на од мет ни ка по ша ље Мар ка ко ји је три го ди не ле жао у там ни ци. На кон 
че тво ро ме сеч ног опо рав ка, Мар ко сти сну су ву дре но ви ну од де вет го ди на, 
др во пу че на два-три де ла а из ње га ка ну ше две ка пи во де. Ви дев ши да је 
по вра тио сна гу, Мар ко се упу ти у при мор је. 

Ко ва чу Но ва ку да де три де сет ду ка та да му ис ку је са бљу. И на чи ни му 
Но вак до бру са бљу. Но, кад са зна де да је за Му су ис ко вао још оштри ју, на љу-
ти се и од се че ко ва чу де сну ру ку до ра ме на. Он да му да де сто ду ка та да „се 
хра ни за жи во та сво га“, јер ви ше ни је мо гао ко ва ти са бље, па оде у при мор је.

Јед ног ра ног ју тра, Мар ко на и ђе на Му су у Ка ча нич кој кли су ри (Ка-
ча ник је кли су ра на гра ни ци Ко со ва и Ма ке до ни је, по зна та по че стим пљач-
ка шким на па ди ма на тр го вач ке ка ра ва не у тур ско вре ме) и ту от по че бој. Ба-
ци ше њих дво ји ца ко пља, укр сти ше са бље, раз мах ну ше то пу зе, а кад им се 
оруж је по ло ми, до хва ти ше на ле ди ни је дан дру гог. До ђе већ и под не, а бор ба 
ни ка ко да се окон ча, кад Му са на по кон обо ри на тра ву Мар ка, ко ји из све га 
гла са ста де до зи ва ти у по моћ ви лу. А ви ла га упи та из обла ка: „Ђе су те бе 
гу је из по та је?“ (Ти ме га под се ти на скри ве но оруж је). Му са по гле да го ре да 
ви ди ода кле се то чу је ви лин глас, а Мар ко из ву че скри ве ни нож и рас по ри 
Му су „од уч ку ра до би је ла гр ла“. 

А у Му си бе ја ху три па ра ре ба ра, а под њи ма три ср ца. Јед но већ бе ше 
ста ло, дру го се „раз и гра ло“ а на тре ћем је спа ва ла љу та гу ја. Кад се про бу-
ди ла, Му са мр тав по че ска ка ти по ле ди ни. А зми ја ће Мар ку: „Мо ли бо га, 
Кра ље ви ћу Мар ко, ђе се ни сам про бу ди ла би ла док је Му са у жи во ту био, од 
те бе би три ста ја да би ло.“ Ви дев ши ово, Мар ко за пла ка, го во ре ћи: „Јао ме не 
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до бо га ми ло га, ђе по гу бих од се бе бо ље га.“ Од се че он да Му си гла ву, уба ци 
је Шар цу у зоб ни цу и вра ти се као по бед ник у Стам бол. Кад је ба цио гла ву 
пред сул та на, овај пр во од ско чи од стра ха, а он да Мар ку да де три то ва ра бла-
га. Овај се он да вра ти у При леп, а Му са мр тав оста де на Ка ча ни ку. 

Му са Ке се џи ја, над људ ске сна ге и са сво ја три ср ца, пред ста вља ап-
стра хо ва ни сим бол број них сул та но вих не при ја те ља и оних ко ји су те жи ли 
одва ја њу. Прет по ста вља се да су две исто риј ске лич но сти по слу жи ле као 
Му син про то тип. Пр ви је Му са, нај мла ђи син сул та на Ба ја зи та (по че так 15. 
ве ка), ко ји се са ста ри јим бра том Мех ме дом бо рио око цар ског пре сто ла. У 
би ци с овим Му сом (1413) уче ство ва ло је и срп ско плем ство, из ме ђу оста лих 
и Сте фан Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић. Име Ке се џи ја (или Ће се џи ја) по-
ти че од тур ске ре чи ke si ci (̒ онај ко ји се че’) и у пе сми се ко ри сти у зна че њу 
ʻраз бој ник’, ̒ пљач каш’. Дру ги је Му са Ар ба на са, тј. Мо и се је Ари а нит Му са ка, 
ал бан ски на ци о нал ни хе рој и вој ско во ђа у Скен дер бе го вој слу жби. У јед ном 
тре нут ку на шао се на сул та но вој стра ни, али ка ко се ни је мо гао бо ри ти про-
тив сво јих, по ка јао се и вра тио се Скен дер бе гу. У јед ној би ци пао је у тур ско 
за ро бље ни штво. По сул та но вом на ре ђе њу по гу бљен је 1464. го ди не та ко што 
је жив одран. 

Што се ти че Ћу при лић-ве зи ра ко ме је на ре ђе но да по гу би Му су, мо-
же мо прет по ста ви ти да је мо дел ово ме ли ку мо гао би ти не ки од не ко ли ци не 
ве зи ра из ал бан ске по ро ди це Ћу при ли ћа из 17. и 18. сто ле ћа. У сва ком слу-
ча ју, ов де се по ја вљу је са мо као је дан од ли ко ва у пе сми.

Мар ко ов де до би ја за да так да по гу би од мет ни ка Му су, на кон што је пу не 
три го ди не про вео у там ни ци. Не по сто ји за бе ле же на исто риј ска чи ње ни ца 
о то ме там но ва њу, али је из ба вља ње ју на ка из за тво ра и ње го во при ска ка ње 
у по моћ отаџ би ни у не во љи ка рак те ри сти чан еп ски мо тив. 

3.2. Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја као бу гар ска еп ска пе сма
Иа ко има не ко ли ко ва ри јан ти бу га р ских на род них пе са ма на те му бо ја 

из ме ђу Мар ка Кра ље ви ћа и Му се Ке се џи је, сви ма њи ма за јед нич ки је мо тив 
уби ја ња скри ве ним оруж јем про тив ни ка ја чег од се бе, са три или де вет ср ца, 
по са ве ту ви ле (Са мо ви ла). Ово се мо тив ски у осно ви по ду да ра са срп ском 
на род ном по е зи јом. 

Ов де бих же лео да го во рим о вер зи ји у ко јој се Му са Ке се џи ја ја вља као 
от ми чар кра ље ве кће ри. То је пе сма Кра ле вит Мар ко и Му са Ке сед жия (БНТ, 
т. 1, с. 236–242). 

У јед ној крч ми у Со фи ји, Мар ко пи је ви но а слу жи га крч ма ри ца Ан ге-
ли на. Мар ко се спре ма за бој с Му сом. Мо ли Ан ге ли ну да по да ви на и пше-
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ни це бе ли це ње го вом ко њу Шар цу. Мар ко обе ћа ва Ан ге ли ни да ће јој, ако 
по бе ди Му су, ку пи ти пет сто ти на огр ли ца и хи ља ду злат них пр сте но ва. 
На хра нив ши и на по јив ши Шар ца, Ан ге ли на му ста вља злат ни ђем и де вет 
ко ла на. Мар ко при па су је ду гу са бљу, на пле ћа ба ца огр тач од кр зна три де сет 
ме две да а на гла ву ста вља ка пу од ко же два на ест ву ко ва. Ан ге ли на му за пут 
спре ма ви но и ка зу је му да га да они ма ко ји ће му би ти де ве ро ви на вен ча њу. 
Мар ко јој оста вља пу ну ка пу ду ка та и од ла зи из Со фи је. 

Пре шав ши пре ко ши ро ког по ља и сти гав ши до јед не мрач не шу ме, 
Мар ко су сре ће мла дог Ла ти на (тј. ка то ли ка) ко ји му ка же: „Ти се, Мар ко, у 
Со фи ји опи јаш, а не знаш ли да те зо ве цар да по гу биш Му су!“ Мар ко му 
да де да по пи је ви на и упи та га да му бу де по бра тим, ако хо ће, јер баш иде 
на вен ча ње с ца ре вом кће ри. Мла дић при ста де и по ђе с Мар ком.

Крај бу на ра, за тим, су сре те мла дог ју на ка по име ну Ми хал чо. И овај 
ка за Мар ку: „Док ти у крч ми пи јеш и ве се лиш се, љу биш ру ку крч ма ри ца ма 
и ва раш де вој ке из Со фи је, цар те зо ве да по гу биш Му су.“ Мар ко и ње га на-
по ји ви ном, и упи та га да ли би му био по бра тим и де вер на вен ча њу с прин-
це зом. Ми хал чо при ста де и по ђе с њим. 

За тим на је зе ру сре те Ара пи на ко ји се ку пао и ста де га ру жи ти, го во-
ре ћи: „Ку пај се ко ли ко хо ћеш, ал’ ту ко жу не опра. Иди бо ље да ти је оде ру.“ 
И Ара пин, као и она дво ји ца, по ру чи Мар ку да га цар зо ве се би. А овај и ње му 
да де ви на, збра ти ми се с њи ме и за тра жи му да му бу де све док на свад би. И 
цр ни Ара пин при ста де, те по ђе с Мар ком. 

Уско ро до ђе до јед ног зе ле ног па шња ка. По гле да, кад та мо у зе мљу по-
бо де на рат на за ста ва и за њу ве зан ју на ков коњ. На тра ви ле жа ше је дан кр шни 
де ли ја, а по ред ње га де вој ка ко ја га слу жи ше ви ном и пе че ним ов нуј ским 
ме сом. Мар ку му из све га гла са вик ну: „О, Му са, по слу шај ме до бро! До ве-
дох ти три ју на ка, дво ји цу да ми де ве ро ви бу ду, и овог цр ног као ста рог 
сва та. Да ћеш ми за же ну ту де вој ку, да је во дим При ле пу гра ду, да ми бу де 
кра љи ца и по слу жи ми ста ру мај ку.“ Му са ско чи, уз ја ха вран ца и ова ко му 
вик ну: „Де дер, он да, Кра ље ви ћу Мар ко, од ме ри сна гу са мном, па не ка бу де 
оно га ко ји по бе ди!“ 

Ту кли су се три да на и три но ћи, сло ми ше им се ма че ви, но же ви и че-
лич на ко пља. Ре че та да Му са Ке се џи ја: „Хо ће мо ли, Мар ко, ма ло пре дах ну ти? 
Да узме мо дру ге са бље, од два тво ја вер на по бра ти ма и твог цр ног ста рог сва та!“

Кад се Мар ко окре ну, она тро ји ца већ бе ху по бе гла. Од лу чи ше он да да 
се бо ре го лим ру ка ма, и ту ко ше се опет три да на и три но ћи, али не над ја ча ше 
је дан дру го га. Ка ко га Мар ко до хва ти, та ко му от ки де ме со, а кад Му са згра-
би ње га, све му ко сти сло ми. Не мо гав ши се ви ше др жа ти на но га ма, Мар ко 
па де у зе ле ну тра ву. По ви ка гла сно до зи ва ју ћи у по моћ ви лу (вилу Самодиву). 
Ви ла до ле ти на обла ку, си ђе на ле ди ну и ти хо ка за Мар ку: „По бра ти ме, Кра-
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ље ви ћу Мар ко, не пре да вај се, но ле ви цом др жи Му су, а де сни цу пру жи к 
ме ни, па ми узми овај оштри нож, јер он се че и љу де и зма је ве.“ Мар ко је по-
слу ша и та ко рас по ри Му су. А овај му ре че: „Де дер, са да, Кра ље ви ћу Мар ко, 
до бро ви ди шта ми је у гру ди ма!“

А кад по гле да, ви де та мо три ср ца. Јед но бе ше већ ста ло. Дру го све по-
кри пе на. А за тре ће се ни је зна ло да ли је жи во или не. 

Мар ко уста де, по са ди де вој ку на ко ња и упу ти се у Со фи ју. Ус пут стиг ну 
и три сво ја по бра ти ма. У про ла зу им од се че ру ке, ис ко па очи и ова ко до вик-
ну: „Ој, три мо ја по бра ти ма, по ру чи те ова ко Ши шма ну ца ру: Мар ко из ба ви 
кра сну де ву и во ди је При ле пу гра ду да му бу де кра љи ца!“ 

Оде он да у Со фи ју, на ђе та мо Ан ге ли ну и ова ко је за мо ли: „Иди ца ру, 
пре не си му од Мар ка по здра ве и умо ли га да ми по да прин це зу за же ну.“ Она 
ура ди ка ко јој је тра жио, а цар јој ка за: „Кћер ми дра гу оте ше и од ве до ше. 
Оте ми је Му са Ке се џи ја и сад се ди та мо на ле ди ни, а она му ви но то чи. Од 
тад про ђе три не де ље да на. Мо љах Мар ка да ми је по вра ти, ја га мо љах али 
уза лу ду. Јер је Му са ју нак међ’ ју нац ’ма“. А Ан ге ли на ће ње му: „Не ће би ти 
та ко, ца ре Ши шма не, ено ње са Мар ком, он по гу би Му су.“ Чув ши то, цар по-
ле те у шта лу, осе дла бр зог ко ња па по ју ри да до че ка Мар ка. По љу би га ме ђу 
цр не очи и да де му Ве лич ку за же ну. 

У овој пе сми ја вља се цар Ши шман, а Мар ко је вел мо жа од При ле па 
у слу жби бу гар ско га ца ра. Сма тра се да је овај цар Ши шман за пра во Јо ван 
Ши шман (1365–1393), бу гар ски цар из по след њег пе ри о да сред ње ве ков не 
бу гар ске др жа ве. Он, ме ђу тим, ни је вла дао из Со фи је не го из Тр но ва. У овој 
пе сми Со фи ја је већ по ста ла еп ским гра дом. 

Му са се по ја вљу је као от ми чар де вој ке, што је не у о би ча је но с об зи ром 
на то да се у сло вен ским еп ским пе сма ма у тој уло зи обич но ја вља змај. Тек 
у дру гом де лу пе сме са зна је мо да је оте та де вој ка ћер ка ца ра Ши шма на. 

Ни је, до ду ше, ја сна уло га тро ји це Мар ко вих мла дих пра ти ла ца, ње го-
вих по бра ти ма. Он им се обра тио с мол бом да му бу ду све до ци на вен ча њу. 
Цр ни Ара пин је у уло зи ста рог сва та, док су пре о ста ла дво ји ца „де ве ро ви“ 
(не ве сти ни пра ти о ци, у уло зи мла ђег бра та). Мар ко бе ше ка зао Му си да же ли 
ње го ву по се стри му за же ну. Та тро ји ца за пра во су све до ци бо ја, бу ду ћи да 
се у сло вен ској епи ци бор ба че сто по ре ди са свад бом. Мар ко од се ца ру ке и 
ва ди очи не вер ним по бра ти ми ма ко ји су на пу сти ли бој но по ље (тј. свад бе но 
ве се ље). 

Кон цепт по бра ти ма и по се стри ме ве о ма је ва жан у сло вен ским еп ским 
пе сма ма. На срп ско хр ват ском је зи ку ка же се пòбра тим, на бу гар ском по брá-
тим, док се на ру ском иста реч из го ва ра као по бра тúм. Реч по се стри ма на 
срп ско хр ват ском из го ва ра се као пòсе стри ма, на бу гар ском посéстри ма, 



251

док се на ру ском је зи ку ова вр ста од но са на зи ва по се стрúмство. Кад се еп ски 
ју нак су срет не с ка квом не во љом, он та да скла па за вет с по бра ти мом, ако 
су му шкар ци у пи та њу, или с по се стри мом, ако је реч о жен ској осо би. 

У срп ско хр ват ској епи ци тај за вет скла па се нај че шће упо тре бом уста-
ље них из ра за као што су: „Да си ми по бо гу брат!“ или „Бра ти мим те бо гом 
и Све тим Јо ва ном!“. Реч је о фик тив ном срод ству, све до ци чи јег скла па ња су 
Бог и Све ти Јо ван (Јо ван Кр сти тељ), због че га „бра ћа по бо гу“ мо ра ју слу-
ша ти је дан дру го га и би ти уза јам но ода ни. 

Иа ко Мар ко у овој бу гар ској пе сми тро ји цу мла ди ћа осло вља ва ре чи-
ма „ми ли по бра ти ме“ и по зи ва их на свад бу код ца ра, они се ни из бли за не 
укла па ју у кон цепт по бра ти ма, не го су, на про тив, слич ни ји не при ја те љи ма. 
Ово се на ро чи то од но си на лик „цр ног Ара пи на“ (у овој пе сми „цр но ха рап че“, 
„Че рен Ара пин“), што је у пе сма ма 14. и 15. сто ле ћа био за јед нич ки на зив за 
Тур ке и пер со ни фи ка ци ја мо ћи Осман ли ја, не при ја те ља Ју жних Сло ве на. И 
мла ди Ла тин ко га Мар ко пр вог сре ће („мом че Ла ти нен че“, „мла до Ла тин че“) 
под се ћа на јед ног од Мар ко вих моћ них не при ја те ља по име ну Ги но Ла ти ник 
(„Ги не от Ла ти на“). Ла тин Ги но, ко ји се ја вља у пе сми Мар ко и Ги но Ла ти-
ник (БНТ, т. 1, с. 393–403), оли ча ва ка то ли чан ство су прот ста вље но пра во-
сла вљу, тј. за пад ну ви те шку вој ску. Мар ко ве дво ре у При ле пу, док је он био 
у ло ву, на пао је и по ха рао са сво јом дру жи ном раз бој ник Ги но, ко ји му је при 
том убио и ста ру мај ку, а же ну и слу жин чад од вео у ро бље. Мар ко је та да 
ова ко за ва пио Бо гу:

Защо пущаш про кле ти ла тин ци,
та ни га зат хрискянска та ве ра
да се фа лат, че хрискяне гу бат!

Пре ру шен у пра во слав ног мо на ха, Мар ко је до шао до не при ја те ља и 
осве тио му се. Ни је ја сно ода кле по ти че мла ди вој во да Ми хал чо, ко га Мар ко 
сле де ћег су сре ће, но име ном под се ћа на Мар ко вог не при ја те ља, ла тин ског 
кра ља Ми хај ла, или пак хра брог вла шког кра ља Ми хај ла. Мо гли би смо, да кле, 
сма тра ти да при су ство те тро ји це све до ка бо ја с Му сом Ке се џи јом пред ста вља 
из раз ве што сми шље ног ху мо ра.

Ја сно је да су пра ве Мар ко ве по се стри ме у овој пе сми за пра во крч ма-
ри ца Ан ге ли на и ви ла Са мо ди ва.

3.3. Му са Ке се џи ја и Сла вуј Раз бој ник 
Код Му се Ке се џи је ко ји се ја вља у ју жно сло вен ској епи ци („раз бој ник 

Му са“) уо ча ва мо не ко ли ко слич но сти са Сла ву јем Раз бој ни ком из ру ских 
на род них при ча о Иљи Му ромцу (Илья Му ро мец и Со ло вей-раз бойник  
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[Гильфер динг, бр. 74]). И Му са и Сла вуј су раз бој ни ци („ке се џи ја“, „раз бой-
ник “), но у њи хо вом раз бој ни штву има не чег ан ти др жав ног и ан ти на род ног. 
Му са се су прот ста вља вла сти тур ског сул та на, а Сла вуј ки јев ском кне зу и 
др жав ном по рет ку, но тај от пор ни је на ци о нал ног ка рак те ра, већ пред ста вља 
обич но ре ме ће ње мир ног жи во та. И Му са и Сла вуј на крај ње на си лан на чин 
за тва ра ју тр го вач ке пу те ве и пре ки да ју нор мал ну ко му ни ка ци ју из ме ђу 
уда ље ни јих обла сти и цен трал ног де ла зе мље. 

Ни је по зна то по ре кло Сла ву ја, као ни по сто ја ње евен ту ал ног исто риј-
ског про то ти па, док о Му си, као што смо ре кли, по сто је број ни по да ци. Му са, 
ти ме што на пу шта сул та нов двор, пред ста вља ти пич ни од раз фе у дал ног го-
спо да ра ко ји не при зна је цен трал ну власт и те жи оса мо ста љи ва њу. 

Оба раз бој ни ка, и Сла вуј и Му са, но си о ци су еп ске, над људ ске сна ге. 
Сла вуј је чу до ви шна пти ца чи је гне здо за у зи ма кро шње три ју ду бо ва (мо же 
и 7, 12, од но сно 40 ду бо ва) и ко ја уби ја љу де птич јим цвр ку том, змиј ским 
сик та њем и зве ри њом ри ком. 

Му са има три ср ца као и Ерил из тре ће књи ге Вер ги ли је ве Ене и де. Ње го-
ва се чу до ви шност на кра ју обе ло да њу је, а он не успе ва да ис по љи сво ју сна гу.

На су прот Му си, у Сла ву ју је са др жа на пред ста ва о још ста ри јем еп ском 
чу до ви шту. Он је опи сан као по ла чо век и по ла пти ца. Жи ви у гу стој шу ми 
из ме ђу Чер ни го ва и Ки је ва („Брынские ле са“). Ту да про ти че ре ка Смо ро ди-
на. Чер ни гов, град на ре ци Де сни, до та тар ске ин ва зи је био је дру ги град 
Ки јев ске кне же ви не, 140 км уда љен од са мог Ки је ва. У на род ним при ча ма 
по сто ји не ко ли ко ва ри јан ти на зи ва Сла ву је ве шу ме („Бран ские“, „Бри ан ские“ 
и др.), но реч је ве ро ват но о из ми шље ном, еп ском то по ни му, ко ји се по не кад 
по ве зу је с ме стом Брин у не ка да шњој Чер ни гов ској гу бер ни ји, као и ме стом 
Бринск у Во лин ској обла сти, за тим ре ком Брин, при то ком ре ке Жи здре, те 
с име ни ма пољ ских ре ка Bryń, Breń и Bryni ca. Иа ко те о ри ја ко ја ука зу је на 
ети мо ло шку по ве за ност с реч ју ду бра ва (буг. де брь) ни је ве ро ват на, Сла ву-
је ва шу ма у усме ној тра ди ци ји асо ци ра на гу сту, не при сту пач ну пра шу му. 
Сла вуј је, да кле, го спо дар шу ме за бра ње не за љу де.

Уста ље ни из раз, да ту не про ла зе ни пти це ни љу ди, ко јим се опи су је 
за тво ре но ме сто, ја вља се ка ко у ру ским на род ним при ча ма та ко и у ју жно-
сло вен ским еп ским пе сма ма.4

Taм ни кон ни цей ник то ведь не про ез жи вал
Да й пе хо той ник то ведь не про ха жи вал

Да й ни пти ца, черный во рон, не про летывал ,
Там ни пе стрый зверь не просыски вал.

4 Смир нов, Ю. И., Славянские эпи че ские тра ди ции, Мо сква, 1974, стр. 67–68. 
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У јед ној бу гар ској ва ри јан ти пе сме Кра ље вић Мар ко и Му са Ке се џи ја 
Му са ова ко ка же Мар ку:

Нe чу ваш ли, Мар ко, не ви диш ли Мар ко,
Че не пущам по мо е то по ле

Пти че да про фръкни , не челяк да ми не.

Сла вуј је, та ко ђе, спла вар на ре ци Смо ро ди ни, ко ја је еп ска ре ка. У ру ској 
усме ној књи жев но сти то је ре ка не при јат ног ми ри са („смрад ная ре ка“), пу на 
кљу ча лог цр ног ка тра на, ко ја чи ни гра ни цу из ме ђу ово га и оно га све та. У 
бај ци, чу вар пре ла за је огром на зми ја.

Как за свищет  Со ло ве й по-со ловьино му,
За кри чит, со ба ка, й по-зве ри но му,

За ши пит, проклятый, по-зме и но му –
Так все тра ву шки-му равы упле таются,
Все ла зо ревы цве точ ки осыпаются,

А что есть люде й вбли зи, так все мертвы ле жат!

Као што ви ди мо, лик Сла ву ја об ли ко ван је на да ле ко ар ха ич ни ји на чин 
од ли ка Иље Му ром ца, и оби лу је мит ском сим бо ли ком. 

Пре ма Тро фи му Рја би њи ну, вр сном ка зи ва чу ру ских би ли на (Гильфер-
динг, бр. 74), Иља на пу шта род но се ло Му ром и од ла зи у Ки јев, у слу жбу 
код кне за Вла ди ми ра, а на по ла пу та на и ла зи на град Чер ни гов. Ста нов ни ци 
му отва ра ју град ска вра та и мо ле га да бу де вој ни ко ман дант у гра ду, но он то 
од би ја и пи та их за нај кра ћи пут до Ки је ва. Они му тад ка зу ју ка ко је Сла вуј 
Раз бој ник за тво рио пут за Ки јев. Не оба зи ру ћи се на то, Иља на ста вља да ље. 
На Сла ву јев оштри крик, би ље по че да ве не, цве ће се ста де ра си па ти, шу ма 
се за љу ља а ју на ков коњ се спо так ну. Иља из све сна ге за пе свој моћ ни лук 
и про стре ли Сла ву ја кроз де сно око. При ве за га он да за де сну узен ги ју и 
за ро бље ног га по ве де у Ки јев. Три Сла ву је ва зе та на па да ју Иљу у по љу, али 
Сла вуј их од вра ћа и на ре ђу је им да Иљу уго сте у свом гне зду. Иља га, ме-
ђу тим, ни је по слу шао и на ста вља пут ка Ки је ву. У гра ду од ла зи на двор да 
по здра ви кне за. Кад га је кнез упи тао ода кле је, Иља му је ис при чао ка ко је 
од Чер ни го ва сти гао пре чи цом. Но, кнез Вла ди мир му ни је по ве ро вао. Као 
до каз, Иља из во ди Сла ву ја и на ре ђу је му да ис пу сти крик, али на прег ну тим 
гла сом. Сла вуј за тра жи да пре то га по пи је ви на. Ис пив ши ви но, Сла вуј се 
огла си на уо би ча је ни на чин и од то га од ле те кров с па ла те, ста кла по пу ца ше 
а сви при сут ни по па да ше мр тви. Кнез Вла ди мир је из бе гао смрт та ко што 
се умо тао у свој ка пут од ја зав че вог кр зна. Иља он да од ве де Сла ву ја у по ље 
и та мо му од ру би гла ву. Ово је био Иљин пр ви ју нач ки под виг.
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Фан та стич не еп ске пе сме у ко ји ма се ју нак бо ри про тив чу до ви шта (ти-
пич но је уби ја ње ажда је) при па да ју нај ста ри јој раз вој ној фа зи сло вен ске епи-
ке. Ју жно сло вен ска пе сма Кра ље вић Мар ко и Му са Ке се џи ја и ру ска биљи на 
Иља Му ро мец и Сла вуј Раз бој ник за јед нич ком те мом уби ја ња чу до ви шта 
при ка зу ју нам се у раз ли чи то сти сво јих од ли ка у про це су раз во ја од фан та-
стич не ка ре ла тив но исто риј ској епи ци. Иа ко је фан та стич но-исто риј ска 
те ма ти ка че шћа у ју жно сло вен ској не го у ру ској епи ци, при ча о Иљи Му ром-
цу и Сла ву ју од ли ку је се из ра же ни јом ар ха ич но шћу сво је фан та стич но-исто-
риј ске те ме. У овој пе сми, из у зев не ких ма ло број них ва ри јан ти, не по ја вљу ју 
се не по сред но Та та ри као не при ја те љи „све те Ру си је“, већ је то Сла вуј, уну-
тра шњи не при ја тељ. Мо гу ћа су раз ли чи та ту ма че ња кад је обра зо ва ње Сла-
ву је вог ли ка у пи та њу. Сла вуј жи ви у гне зду, ду бо ко у шу ми, и бр зо се раз мно-
жа ва по пут пти це. Жи ви у ве ли кој по ро ди ци са сво јим број ним кће ри ма и 
зе то ви ма. Он по се ду је од ли ке пле мен ског ста ре ши не. Не ки, по пут Ри ба ко ва, 
сма тра ју да Сла ву је во за ро бља ва ње и из во ђе ње пред кне за Вла ди ми ра за пра-
во озна ча ва ру ше ње пле мен ског дру штва. Нај ви ше је при хва ће но Про по во 
ми шље ње пре ма ко ме је Сла вуј умет нич ки из раз свих оних сна га ко је су на-
сто ја ле да раз би ју Ки јев ску Ру си ју та ко што ће одво ји ти Ки јев, а оста так зе мље 
усит ни ти и до ве сти у без из ла зну си ту а ци ју.

Ова ква ту ма че ња, ме ђу тим, не мо гу се при ме ни ти и у слу ча ју Му се Ке-
се џи је из ју жно сло вен ских еп ских пе са ма због дру га чи јих дру штве но и сто-
риј ских усло ва. У Му си на ла зи мо тек тра го ве мит ско га, ко је пре по зна је мо 
у чу до ви шно сти ње го ва три ср ца и змај ском ка рак те ру оти ма ча де вој ке. 

Ју жно сло вен ским пе сма ма о Мар ку Кра ље ви ћу и Му си Ке се џи ји прет-
хо ди ар хај ска сло вен ска би љи на о Иљи Му ром цу и Сла ву ју Раз бој ни ку. Мо же 
се прет по ста ви ти да је ли ку не при ја те ља с кон крет ним исто риј ским и дру-
штве ним од ли ка ма у сло вен ским пе сма ма, ка кав је Му са Ке се џи ја, прет хо-
ди ла пред ста ва о чу до ви шном про тив ни ку као што је Сла вуј, по лу чо век и 
по луп ти ца.5

4. Вра ћа ње оте те љу бе: Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра

4.1. Срп ско хр ват ска еп ска пе сма Кра ље вић Мар ко и Ми на од Ко сту ра
Од пе са ма с овом те мом, са чу ва на је јед на у фор ми бу гар шти це и две 

у де се тер цу, а нај бо ља ме ђу њи ма, Кра ље вић Мар ко и Ми на од Ко сту ра (Вук 

5 Пу ти лов, Б. Н., Рус ский и южно славянский ге ро и че ский эпос, Мо сква, 1971, 
стр. 62–70. 
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II, бр. 62), по ти че од не по зна тог при по ве да ча из 19. сто ле ћа и увр ште на је у 
Ву ко ву збир ку на род них пе са ма. Пе сма има сле де ћи си жеј ни ток. 

Јед не ве че ри, док је ве че рао с мај ком, Мар ку сти го ше три пи сма. Јед но 
бе ше из Стам бо ла, од сул та на Ба ја зи та („цар По ја зет“), дру го од бу дим ско га 
кра ља, а тре ће од Си би ња нин Јан ка. Из Стам бо ла му бе ше сти гао по зив на 
вој ну у ара биј ске зе мље. Из Бу ди ма га зва ху на свад бу. У тре ћем га Си би ња-
нин Јан ко по зи ва ше на кр ште ње си но ва. Мар ко се ста де са ве то ва ти с мај ком 
о то ме ко ји му је по зив нај пре чи. Она му ова ко од го во ри:

О мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко!
у сва те се иде на ве се ље,
на кум ство се иде по за ко ну,
на вој ску се иде од не во ље:
иди, син ко, на ца ре ву вој ску;
и Бог ће нам, син ко, опро сти ти,
а Тур ци нам не ће ра зу мје ти.

Мар ко је по слу шао мај чин са вет и ре шио да по ђе на вој ску, а на по ла ску 
је упо зо ра ва на Ми ну из гра да Ко сту ра, ко ји би мо гао на па сти док Мар ка 
не ма. Мар ко на пут по ла зи у прат њи вер ног слу ге Го лу ба на. Тре ће ве че ри 
пу та, сни ва да је на пад нут град При леп. 

Кад је сти гао у Стам бол, сул тан по ве де огром ну вој ску у Ара би ју и осво-
ји че тр де сет и че ти ри при мор ска гра да, али Ка ра-Ока нов не мо га ше за у зе ти 
ни по сле три го ди не. Мар ко јед ну за дру гом до но си ше гла ве про тив нич ких 
вој ско во ђа и до би од сул та на број не на гра де. Тур ски вој ни ци му на то ме 
по за ви де ше и окле ве та ше га да он са мо се че гла ве већ по ги ну лих ка ко би 
до био на гра ду. Мар ко се ту на љу ти и за мо ли свог по о чи ма сул та на да га 
пу сти да про сла ви сво ју кр сну сла ву, што му овај не мо га ше од би ти. 

Мар ко у шу ми да ле ко од сул та но ва ло го ра ра за пе ша тор, где је три да на 
ис пи јао ви но са при ја те љем Алил-агом и та ко сла вио Све тог Ге ор ги ја, сво ју 
кр сну сла ву. Не при ја тељ при ме ти да не ма стра шног ју на ка на Шар цу и от по-
че же сто ки на пад у ко ме сул тан оста де без сто хи ља да сво јих вој ни ка. Мар ко 
се на сул та нов зах тев вра ти и уја ха на Шар цу ме ђу не при ја тељ ске вој ни ке 
и ста де их ко си ти ла вов ском сна гом, а по след њу не при ја тељ ску че ту за ро би 
и од ве де пред сул та на. Но, и сам Мар ко бе ше ра њен се дам де сет пу та. Сул тан 
му да де хи ља ду ду ка та и по сла га да се из ле чи, а за сва ки слу чај упу ти с њим 
и дво ји цу вер них слу гу. 

Уме сто да по зо ве ле ка ра, Мар ко ста де пи ти по крч ма ма, а кад се на пи 
ви на до ми ле во ље, ра не му за це ли ше. Та да му при сти же жа ло сна вест. У 
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на па ду на град При леп, ста ра му мај ка по ги бе пре га же на ко њи ма, а вер ну 
љу бу му од ве до ше.

Од сул та на до би три ста ја ни ча ра, на о ру жа их „кри вим ко си је ри ма“ и 
„ла га ним мо ти ка ма“ и пре ру ши их у ви но гра дар ске над ни ча ре, ар га те, те их 
по сла у град Ко стур да та мо пи ју ви но и че ка ју ње гов до ла зак. 

Мар ко, пак, сам оде на Све ту го ру да се при че сти и ис по ве ди се што 
про ли мно гу крв, об у че цр ну мо на шку ри зу, до по ја са пу сти ду гу цр ну бра ду, 
а на гла ву ста ви ка пу ка ми лав ку. Он да по те ра во ље ног ко ња Шар ца и упу ти 
се ка гра ду Ко сту ру. Та мо је Ми на пио ви но што му га то чи ше Мар ко ва љу ба. 
Ми на спа зи Шар ца и за чу ди се, па упи та цр но ри сца ода кле му коњ. Овај му 
ка за ка ко бе ше са сул та но вом вој ском у Ара би ји и ка ко та мо по ги ну „бу да-
ли на“ Кра ље вић Мар ко, те да ње му до па де коњ јер је Мар ка са хра нио по ре ду 
и оби ча ју. Ми на се об ра до ва Мар ко вој смр ти јер се сад мо гао оже ни ти ње-
го вом же ном, па за тра жи од ка лу ђе ра да их вен ча. Мар ко узе књи гу и оба ви 
об ред вен ча ња. По сле то га от по че го зба. Да би се за хва лио ка лу ђе ру, Ми на 
по сла же ну да до не се три ку пе ду ка та. Је ли ца оде у ри зни цу и узе три ку пе 
ду ка та од Мар ко вог бла га, а до не се и ње го ву зар ђа лу са бљу и пру жи је ка лу-
ђе ру ре чи ма: „На ти и то, цр ни ка лу ђе ре, од по душ ја Кра ље ви ћу Мар ку.“ 

Мар ко узе са бљу и ста де је за гле да ти, па ова ко упи та Ми ну: „Го спо да ру, 
Ми на од Ко сту ра, је л’ сло бод но на ве се љу тво ме по и гра ти сит но ка лу ђер ски?“ 
Ми на од мах при ста де. Мар ко ла ко по ско чи, окре ну се два-три пу та, та ко да 
се чар дак из те ме ља за тре се. Он да по тег не зар ђа лу са бљу, ма ну њо ме „зде сна 
на ли је во“, па од се че Ми ни гла ву. По ви ка пре ко град ских зи ди на а оних три-
ста ја ни ча ра упа до ше у Ми ни не дво ре и по ха ра ше их. Мар ко оте бла го и 
вра ти се у При леп са сво јом љу бом.

По сто ји не ко ли ко мо гу ћих исто риј ских мо де ла за на ста нак ли ка Ми не 
од Ко сту ра, као што су тур ски бег или је дан ве ли каш из по ро ди це Бал ши ћа. 
Град Ко стур (да нас Касториjа у Грч кој) на ла зио се ју го за пад но од Мар ко ве 
те ри то ри је. Од 1380. до 1382. го ди не био је под оп са дом Мар ко ве вој ске (али 
ни је осво јен), па се ве ру је да се овај исто риј ски до га ђај од ра зио у еп ској пе-
сми. По сто је и дру ге ва ри јан те име на Ми на: Ми ња, Мин ха, Ни на и др. 

Сма тра се да је Си би ња нин Јан ко ма ђар ски вој ско во ђа Ја нош Ху ња ди 
(1387–1456), ко ји се ис та као у бор ба ма про тив Ту ра ка у 15. сто ле ћу. Бу ду ћи 
хе рој ска лич ност у бор би про тив Ту ра ка, у еп ским пе сма ма ја вља се као 
Мар ков са ве зник, иа ко за пра во ни су би ли са вре ме ни ци. 

Сул тан Ба ја зит ша ље Мар ку по зив на по ход „на Араб ску љу ту по кра-
ји ну“, но ствар на исто риј ска по за ди на ни је по зна та. У пи та њу би мо гао би ти 
на пад Ба ја зи та Дру гог на ма ло а зиј ску област Ка ра ма ни ју, али пра ви Мар ко 
Кра ље вић био је у слу жби код Ба ја зи та Пр вог. У вре ме Ба ја зи та Пр вог Ото-
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ман ско цар ство на шло се на уда ру Та та ра. Мон гол ска вој ска пред во ђе на 
Та мер ла ном у бли зи ни Ан ка ре (не ка да шње Ан го ре) 1402. го ди не пот пу но 
је по ту кла тур ску вој ску. Прет по ста вља се да је ме сто Ка ра-Окан из пе сме 
за пра во град Ан ка ра, али у вре ме бит ке код Ан ка ре пра ви Мар ко Кра ље вић 
ни је ви ше био жив. 

У овој пе сми Ми на оти ма Мар ко ву же ну Је ли цу (Је лу), опе ва ну као 
„вер на љу ба“ ко ја у ка лу ђе ру пре по зна је сво га му жа и пру жа му са бљу. Сма-
тра се да је Је ле на, же на исто риј ског Мар ка и ћер ка Ра до сла ва Хла пе на ко ји 
је вла дао се вер ним де лом Грч ке, би ла рас пу сног вла да ња. Пре ма за пи си ма 
ду бро вач ког бе не дик тин ца Ма вре Ор би на (Il Reg no de gli Sla vi, 1601), Је ле на 
се удру жи ла са ска дар ским го спо да рем Бал шом Бал ши ћем и пре да ла му 
1380. го ди не град Ко стур. Мар ко уз по моћ тур ске вој ске на па да град, али не 
успе ва да га за у зме. Ти ме гу би и град и же ну, но Бал ша Је ле ну убр зо про те-
ру је због не вер ства, да би је Мар ко, на вод но, опет при мио на траг. 

Ова исто риј ска чи ње ни ца (ко ја је, до не кле, ипак ле ген да) од ра жа ва се 
и у не ким бу гар ским и ма ке дон ским на род ним пе сма ма у ко ји ма се Мар ко ва 
же на опи су је као „не вер на“. Она се у бу гар ској епи ци че сто по ми ње под име-
ном Ан ге ли на. 

4.2. Бу гар ска еп ска пе сма Мар ко и Ги но Ла тин че 
У бу гар ским пе сма ма Ми на од Ко сту ра че сто се по ми ње као „Бе ле от 

Ко сту ра“. Име Бе ле асо ци ра на Бал шу, та ко да се Бе ле од Ко сту ра ти ме још 
ви ше при бли жа ва исто риј ској лич но сти ко ја је Мар ку пре о те ла же ну и град. 
Пе сме о то ме ка ко је у ка лу ђе ра пре ру ше ни Мар ко убио от ми ча ра и осло бо дио 
сво ју же ну број ни је су на бу гар ском и ма ке дон ском не го на срп ско хр ват ском 
је зи ку, а по сто ји и не ко ли ко раз ли чи тих ва ри јан ти. 

По не кад се у уло зи оти ма ча не ја вља Бе ле не го Ла тин Ги но. Иа ко би 
се Ги но мо гао по и сто ве ти ти с исто и ме ним ал бан ским де спо том, он је, као 
што смо по ме ну ли, да ле ко уни вер зал ни ја лич ност, ко ја пер со ни фи ку је по ли-
тич ку и вој ну моћ За па да. Да по гле да мо ка кав је си жеј ни ток пе сме Мар ко 
и Ги но Ла ти ник (БНТ, т. 1, с. 393–397).

Мар ко је по шао у лов, об и шао бр да и до ли не, про шао кроз зе ле ну шу му, 
а кад је иза шао на ши ро ко по ље, ухва ти га дре меж, те он спу сти гла ву и та ко 
за дре ма. Иа ко то по тра ја тек је дан трен, он усни мно штво сно ва. Спу сти се 
гу ста ма гла, па де ро са а ње му од ле те ка па с гла ве. Коњ се упла ши, и Мар ко 
се про бу ди. Спо па до ше га не ке слут ње и он, осе тив ши да се од мах мо ра вра-
ти ти, по те ра ко ња пре чи цом ка При ле пу. 

Кад до ђе до ма на сти ра на обо ду гра да, су сре те та мо јед ног стар ца. 
По здра ви ше се и упи та ше је дан дру го га ода кле и ку да иду. Мар ко од го во ри 
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да се вра ћа у При леп с пла ни не Шар ке (прет по ста вља се да је реч о Ша ри, на 
се ве ро и сто ку Ма ке до ни је), те да је об и шао пла ни не и по ља, али без уло ва. 
Ста рац за се бе ка за да је пут ник из да ле ка, да је про шао мно ге гра до ве, При-
леп, Ко со во По ље и град Во дин (утвр ђе ње на Ду на ву из 10. сто ле ћа, на ју го-
за па ду За пад ног бу гар ског цар ства; по чет ком 11. сто ле ћа осва ја га ви зан тиј-
ска вој ска). Кад га Мар ко упи та ка ко је у При ле пу, ста рац му ова ко од го во ри: 
„При леп град за де си не во ља. Про шле но ћи, под окри љем та ме, Ги но Ла тин 
на па де и по ха ра чи тав град. Про ва ли у Мар ко ве дво ре и уби му ста ру мај ку, 
а љу бу му оте. У ро бље му од ве де слу жин чад, и му шко и жен ско.“ Мар ко се 
за пре па сти и ре че ко је, па упи та стар ца шта му је чи ни ти. Овај му ре че да 
се ва ља по мо ли ти Бо гу, па ће му се ка за ти. 

Мар ко за др жа ко ња, па за ва пи та ко да се чу ло до не ба, док му су зе па-
да ху по Шар цу. Оде у ма на стир и об у че на се ка лу ђер ско ру хо, па, пре шав ши 
бу гар ску зе мљу, умо ли Бо га за ми лост и упу ти се ка гра ду Ко сту ру. Са ви тљи-
ву са бљу смо та у круг по пут хле ба, са кри је ис под ле вог па зу ха и на ко њу 
кре ну у Ги но ве дво ре. Ис пред дво ра про ти ца ше ре чи ца на ко јој слу шки ње 
ис пи ра ху ву ну. Мар ко им при ђе и упи та их за го спо да ра. Ка за ше му да спа ва, 
а по гле ди им се сре то ше. Не бе ја ху си гур не, но учи ни им се да је то Мар ко, 
њи хов го спо дар. Упи та ше ка лу ђе ра за што ја ше на Мар ко вом ко њу, на ко њу 
њи хо ва го спо да ра. Он ис при ча да је Мар ко пре два ме се ца умро у ма на сти-
ру Све тог Ди ми три ја, а он сам му за ду шу упа ли све ћу и за то до би ко ња у 
за душ је. Оне ту ста до ше уз ди са ти и пла ка ти ту же ћи за Мар ком. 

Јед на по ве де Мар ка до Ги но вих ода ја и ка за му да по ку ца на вра та. 
Мар ко учи ни та ко и по зва Ги на да да бо гу дар. Ги но иза ђе и ви де га, али не 
пре по зна Мар ка. Ги но по ви ка: „От куд до ђе, псе то по бе сне ло! Не бо јим се 
ни бо га ни ђа во ла, ја сам Ги но Ла тин. Зве зде гле дам, зве здам’ за по ве дам.“ „Не 
го во ри та ко, Ги но, и не ср ди бо га! Још си по спан па не знаш шта збо риш, бо гу 
ти се ни је опи ра ти!“, ре че ка лу ђер. Са гну гла ву да за Ги на од бо га из мо ли 
опро штај што уби Мар ко ву оста ре лу мај ку, учи ни као да ва ди мо ли тве ну 
књи гу ис под па зу ха, па из ва ди са бљу и од ру би му гла ву. Гла ва му три пут 
за дрх та и ре че: „Пре ва ри ме, псе то цр но!“ 

Мар ко од ба ци ру хо, обри ја бра ду и ски де ка ми лав ку. Осло бо ди ро бље, 
уз ја ха Шар ца и по ве де Ги но ву же ну и слу шки ње у При леп. Мар ко за пе ва и по-
мо ли се за мај ку: „Ле ле, Бо же, ле ле, ми ли Бо же! Ту жан ли сам, оста дох си ро че!“ 

У овој пе сми не го во ри се мно го о лич но сти Мар ко ве же не ко ју је Ги но 
отео. Ста рац, све док Ги но вог на па да на При леп, о том до га ђа ју ка же: „Мар ку 
ли бе ро биня за ро бил.“ Не ја вља се, ме ђу тим, жен ски лик за ког би би ло ја сно 
да је Мар ко ва же на. У пе сми, на ме сту где се ја вља ју ро би ње што на по то ку 
пе ру ву ну, сто ји сле де ће: „Па ста на ла Ла ти на ро биня, отве ла го код Ги но ва 
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стая: ‘Чу кай ту ка, он ще да из ле зе.’“ Ве ро ват но је ов де реч о Мар ко вој же ни. 
Он је осло бо дио ро би ње, али ни је ја сно на пи са но да је по вра тио и сво ју же ну. 
У пе сми сто ји да је Мар ко за ро био Ги но ву су пру гу, али то би мо гла би ти ње-
го ва же на ко ју је Ги но прет ход но отео. Мар ко уби ја Ги на мо ти ви сан пре те жно 
же љом да осве ти мај ку, што се ја сно ви ди и у ње го вом обра ћа њу бо гу на 
кра ју пе сме. 

У овој бу гар ској пе сми не по ја вљу је се Мар ко ва љу ба с ја сном уло гом 
ка кву смо прет ход но ви де ли у срп ско хр ват ској еп ској пе сми Кра ље вић Мар ко 
и Ми на од Ко сту ра. Ти ме се мо жда на го ве шта ва да је она за пра во „не вер на 
љу ба“ ко ја је ста ла на стра ну оти ма ча. 

У бу гар ским пе сма ма с овом те ма ти ком Мар ков дво рац че сто би ва на-
пад нут док је он у ло ву. Као што је то слу чај и у овој пе сми, ју на ка у не вре ме 
спо па да јак дре меж и он усни ва ко шмар ни сан, што је у сло вен ским еп ским 
пе сма ма уо би ча јен на чин да се на ја ви не ка не сре ћа. Слич но је и у пе сми Кра-
ље вић Мар ко и Ми на од Ко сту ра. Тре ћег да на пу та, Мар ко то ком ве че ре 
из не на да при дре ма и ис пу шта пе хар с ви ном, те усни ва сан у ко ме је При леп 
на пад нут. У пе сми сто ји и сле де ће: „Ча ша па де, ви но се не про су“, чи ме је 
на еп ски на чин из ра же но на род но ве ро ва ње пре ма ко ме се врч не ће раз би ти 
а ви но се не ће про су ти ако је сан исти нит. 

За раз ли ку од срп ских пе са ма, у бу гар ски ма се пљач ка шки на пад на 
При леп ни кад не до га ђа за вре ме Мар ко вог вој ног по хо да са сул та но вом 
вој ском. 

Пре ру ша ва ње ју на ка у ка лу ђе ра или хо до ча сни ка и уби ја ње не при ја-
те ља чест је мо тив у сло вен ским еп ским пе сма ма. У ру ским би љи на ма, Иља 
Му ро мец у ли ку хо до ча сни ка уби ја Идо ли шче та, док Аљо ша По по вич уби ја 
Ту га ри на Зме је ви ча. Ту се, ме ђу тим, овај мо тив ни кад не по ја вљу је као део 
пла на за вра ћа ње оте те же не. 

Ме ђу ру ским би љи на ма ко је се ба ве пре о ти ма њем не вер не же не на ла зи 
се пе сма Ми ха и ло По тик (Гильфер динг, 1, бр. 39). 

Док је По тик ло вио у по љу, срео је ле пу де вој ку, Ла бу ди цу, пре о бра же ну 
у је ле на злат них ро го ва, и њо ме се оже нио. Из не ке стра не зе мље до ла зе 
от ми ча ри, че тр де сет кра ље ва и че тр де сет прин че ва, и од кне за Вла ди ми ра 
зах те ва ју да им се Ла бу ди ца пре да. Ми ха и лу два пу та оти ма ју же ну. Пр ви 
пут је од ве де на у зе мљу мр твих, али је Ми ха и ло вра ћа. Дру ги пут је од во де 
у стра ни град. Ми ха и ло по ла зи на пут ка ко би је вра тио, али не успе ва због 
ње не из да је. Она је три пу та пре ва ри ла му жа и на кра ју му да ла отров но ви но 
због ко га је три го ди не био ска ме њен. По сле три го ди не, три хо до ча сни ка 
му по ма жу и он, по са ве ту јед не стра не прин це зе, од ба цу је пе хар са зе ле ним 
ви ном а не вер ну же ну ба ца на зе мљу. 
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Ми ха и ло до са мог кра ја ни је знао за ње ну не ве ру и био јој је одан. Она 
не са мо што је би ла не вер на већ је та ко ђе има ла и ви лин ске мо ћи. Ни је би ла 
од овог све та и хте ла је да му жа на ма ми у зе мљу мр твих. 

5. Смрт бе смрт ног ју на ка: пе сма Смрт Ма р ка Кра ље ви ћа

5.1. Крај ју на ко ве сна ге: бу гар ска еп ска пе сма Краљ Мар ко гу би сна гу
Иде ал ни на род ни ју нак о ком су са ња ли ју жно сло вен ски на ро ди гр ца-

ју ћи под тур ским јар мом био је за штит ник угње та ва них. Кад би га опи ле 
соп стве на не у стра ши вост, сјај не по бе де и бли ста ва де ла, а у ње го вом ср цу 
се про бу ди ла гор дост, над сна гом бе смрт ног ју на ка над ви ла би се сен ка. 

У бу гар ској пе сми Краљ Мар ко гу би сна гу (БНТ, т. 1, стр. 413–420) Мар-
ко од сту па од сво је ду жно сти за штит ни ка на ро да и гу би сво ју без гра нич ну 
сна гу. 

Об и шав ши цео свет и ви дев ши да му не ма рав на, Мар ко упи та зве зду 
Да ни цу да ли игде по сто ји ју нак по пут ње га. Она му ка за: „Ја не ви дех ко 
те бе ју на ка, нит га бе ше ни ти ће га би ти.“ И Мар ку се ту по му ти ра зум.

Бог да би ет Мар ка При леп ча нец,
що ми ре че ду ма не ра зум на,
що си сто ри пу ста бу далщин а,

та по гу би своя юнащина;

А Мар ко ће зве зди Да ни ци ова ко:

Ой та те бе, зве здо Ве чер ни це,
уще ме не юнак не по зна ваш.

Слу шай ме не, зве здо Ве чер ни це!
Да ми сле зит Го спод от не бе си,
и со не го на мейдан из ле гвам.
Край да имат майка църна земя,
с ед на ръка нея ке под кре нам!

Зве зда Да ни ца на ово ни шта не од го во ри, са мо јој се ли це по мра чи ло. 
На не бо се на ву че ма гла и по ју ри ше цр ни обла ци, а Да ни чи не су зе про ђо ше 
кроз там не обла ке и као хлад на ро са па до ше на зе мљу. Мар ко по те ра ко ња, 
али ход му бе ше те жак, а твр до сте но ви то тло умо ри Шар ца. Мар ко зе тег ну 
узде и уда ри Шар ца то пу зом. Коњ се сил но уз не ми ри и ста де ска ка ти уо ко ло. 
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Зе мља се за тре се и за је ча, ве тар по ди вља, ре ке и је зе ра се за та ла са ше и за шу-
ми ше, мо ре се ус ко ви тла и за ху чи, а пла ни не пу ца ху. Гра до ви се пре па до ше, 
зве ри се упла ши ше и са кри ше у ду бо ке ја ме, а пти це за пи шта ше. Ова га ла ма 
чу се до бо га. И бог се сми ло ва над не моћ ном зе мљом и си ђе с не бе са. 

Го спод узе об лич је си ро ма шног стар ца с тор бом пу ном зе мље. Два пут 
бла го сло ви тор бу и она по ста де те шка као зе мља. Ста рац за тим се де на рас-
кр шће ко јим је тре ба ло да про ђе и Мар ко. 

А Мар ко је го нио ко ња с пла ни не на пла ни ну. Пред њим се све за ма гли 
од пра ши не, док је иза ње га па дао град од ка ме ња ис под коњ ских ко пи та. Ју-
на ко вом ко њу из но здр ва су кља ше пла мен, бе ла пе на из уста бе ше по ме ша-
на с цр ве ном кр вљу. Мар ко по гле да и ви де у по љу бе ли пут и стар ца с тор бом 
на ле ђи ма. Ста рац се де на рас кр шће да се од мо ри. Мар ко му при ђе, по здра ви 
га и упи та за што лу та по тој пу ста ри с тор бом на ле ђи ма. Овај му ка за да је 
цео свет с том тор бом об и шао, али да сад ви ше не ма сна ге да је по диг не, па 
за мо ли Мар ка да му је ста ви на ле ђа. Мар ко по гле да тор бу и на сме ја се, па 
је за ка чи вр хом ко пља у на ме ри да је по диг не, но она се ни не по мак ну. Кад 
ухва ти ко пље обе ма ру ка ма и по но во по ку ша, оно му се по ло ми на по ла. 
Мар ко по ми сли да га то очи ва ра ју. По те ра Шар ца бли же, па ма лим пр стом 
де сне ру ке згра би тор бу и по ву че је ка се би, али коњ му за сте ња и по след њим 
сна га ма ка за. „Авај, Мар ко, ми ли го спо да ру! Ти по ло ми све у ме ни ко сти, 
ис ки да ми мо је ја ке жи ле и по тро ши сву у ме ни сна гу!“ Кад Мар ко по гле да, 
Шар цу но га све до ко ле на бе ше про па ла у зе мљу, али тор ба се ни не по мак-
ну. Он се на љу ти, ско чи с ко ња и де сном но гом и све сна ге уда ри тор бу, но 
од то га га са мо но га за бо ле, а тор ба ни да мрд не. Све раз ја ре ни ји, Мар ко је 
ухва ти обе ма ру ка ма и по ку ша да је по диг не. Но га му по то ну у ка ме ни то 
тло под њим, низ ли це му се ста де сли ва ти кр ва ви зној, оч не му ја бу чи це по-
и ска ка ше од на по ра, а усне му бе ху кр ва ве јер их је гри зао зу би ма. На кра ју, 
Мар ко по ди же тор бу два пе дља. Све ко сти у ње му за шкри па ше, у ср цу му 
не што пу че, ба ци тор бу и сру ши се у гр чу. Кад по гле да, ви де да је до ко ле на 
про пао у зе мљу. 

Тад ста рац упи та: „Знаш ли са да, Мар ко Кра ље ви ћу, ко ли ку ли те жи ну 
по ди же?“ А Мар ко ка за да не зна. На то ће ста рац: „Ти по ди же це лу цр ну зе-
мљу. Оста л’ у те још ју нач ке сна ге, да се с ви шњим бо гом бо риш?“ Мар ко 
схва ти сво је без у мље и за мо ли за опрост. А ста рац на ста ви: „Кад је, Мар ко, 
ти до хва ти ко пљем, ту из гу би већ по ла од сна ге. Кад је хте де пр стом по диг-
ну ти, ту из гу би још по ла од по ла. Кад је згра би обе ма ру ка ма, узе ти се још 
по ла од то га. А на кра ју, кад по ди же тор бу, ти по тро ши и сву сво ју сна гу. Кад 
те бла го сло вим, би ћеш опет ју нак над ју на ци ма. Ал’ кад срет неш ја че га од 
се бе, тад уза луд ју нач ка ти сна га, већ ћеш мо рат’ хи три ном и лу кав ством.“ 
Ре кав ши то, ста рац не ста де.
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Жа ле ћи за из гу бље ном сна гом и рат нич ком си ли ном, Мар ко се по ку-
ње но вра ти у При леп. Бра нио је сво је кра љев ство и гра ни це, али је од та да 
мо рао при бе га ва ти ве шти ни и лу кав ству. 

Текст ове пе сме пре нео је је дан жи тељ гра да Ре се на у ју жној Ма ке до-
ни ји. Срж пе сме чи ни мо тив бор бе из ме ђу ју на ка и тор бе те шке као це ла 
зе маљ ска ку гла. Овај мо тив сре ће мо и у ру ским биљи на ма. По ја вљу је се и 
ство ри тељ не ба и зе мље, но ре ли ги о зност је ту у дру гом пла ну. Све то гор и 
зе мљи на те жи на (Цвято гор и тяга зем ная [Рыбни ков 1910: 453–454]) јед на 
је од ва ри јан ти би љи не Иља Му ро мец и Све то гор, али јед но став ни је струк-
ту ре, бу ду ћи да ни је оста ла у фор ми пе сме не го ка зи ва ња Дми три је ве, жи-
тељ ке остр ва Ки жи у Ка ре ли ји. 

Све то гор се спре мао да из ја ше у ши ро ко по ље, па осе дла ко ња и по ђе. 
По сна зи му не бе ше рав на. Жи ле му пу ца ху од огром не над људ ске сна ге. И 
Све то гор ка за: „Кад бих је имао за шта ухва ти ти, по ди гао бих це лу зе мљу.“ 

Убр зо на ђе у по љу ма лу вре ћу. Так ну је би чем, но ни не по ме ри се. 
Гур ну је пр стом, али ни не по мак ну се. До хва ти је ру ком с ко ња, али не мо-
га ше је по ди ћи. „Ду го лу там све том, али још не сре тох ова ко не што. Ова квог 
чу да још не ви дех. Ова ко ма ла вре ћа, а ни ти се по ме ра, ни ти се ми че, ни ти 
се да по ди ћи!“

Он да си ђе с ко ња и ухва ти је обе ма ру ка ма. Кад је по ди же до ко ле на, 
до ко ле на про па де у зе мљу. Бе лим му ли цем не по те че зној не го крв. На шав ши 
се у зе мљи до ко ле на, не мо га ше се ни мак ну ти, те та ко скон ча на том ме сту. 

Па жњу за слу жу је чи ње ни ца да је Све то го ро во и Мар ко во раз ме та ње 
сна гом ис ка за но на на чин ка рак те ри сти чан за сло вен ске еп ске пе сме. 

Как бы я тяги на шел,
Так я бы всю землю поднял!

Или у бу гар ској пе сми:

Край да имат майка църна земя,
с ед на ръка нея ке под кре нам!

И за Све то го ра и за Мар ка ова ква раз ме тљи вост би ла је коб на. У бу гар-
ској пе сми, ме ђу тим, Мар ко во гор до иза зи ва ње бо га оштро се кри ти ку је као 
мо рал ни пре ступ. У ру ском пре да њу, овај аспект ни је из ра жен. 

По сред ством мо ти ва та јан стве не сна ге ко јом се су прот ста вља зе мљи-
ној си ли те же Све то гор се ја вља као хтон ско би ће. Бу гар ска пе сма Мар ко 
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гу би сна гу и би љи на Иља Му ро мец и Све то гор пред ста вља ју део усме не 
еп ске тра ди ци је истог по ре кла и мо же се сма тра ти да је но ви ју нак, Мар ко, 
на сле дио древ ног ју на ка, Све то го ра. 

5.2. Бу гар ска на род на еп ска пе сма Мар ко ва смрт и про паст цар ства
Текст пе сме Мар ко ва смрт и про паст цар ства (Мар ко ва смърт и по-

гин ва не на цар ство то, БНТ, т. 1, с. 536–540) за бе ле жен је у Ко прив шти ци 
(чу ве но ме сто у ко ме је апри ла 1875. го ди не от по чео на род но о сло бо ди лач ки 
по крет) у сред њој Бу гар ској (пе сму је ка зи вао Пе тар Сал чов, а за пи сао је Ст. 
К. Стре зов). Де ла ове вр сте при па да ју ка сни јем пе ри о ду и пред ста вља ју 
сво је вр сни ʻукрас’ већ фор ми ра ном ци клу су пе са ма о Мар ку. Си жеј ни ток 
пе сме је сле де ћи.

Мар ко је ја хао у Ана до ли ју, у бор бу про тив ја ни ча ра. Не при ја те ља је 
по бе ђи вао кад год би на ње га на и шао. Мар ко сти же до оба ле Бе лог мо ра, 
та мо при лег не и усни ру жан сан: не бо се по це па и све зве зде по па да ше. 
Мар ка об у зе не спо кој ство и он сме ста по те ра Шар ца на траг у При леп. 

Кад свој зло слут ни сан ис при ча мај ци, она му га кроз су зе об ја сни. Док 
он бе ше у осва јач ком по хо ду, Тур ци осво ји ше Бу гар ску а бу гар ски ју на ци 
им пре да до ше кљу че ве. И још: „Тур ци те бе тра же да им пре даш кљу че ве 
При ле па гра да.“

Чув ши то, Мар ко по хи та на Ко со во по ље да та мо до че ка и по ту че Тур ке. 
Не оба зи ру ћи се на мај ку ко ја по ђе за њим, Мар ко по ђе пла нин ским пу тем 
дуж Ка ча нич ке кли су ре. Ту су срет не три Тур чи на. Упи та их ку да жу ре, а они 
му од го во ри ше да тра же Мар ка ко ји ни ка ко да се пре да, иа ко су то учи ни ли 
сви бу гар ски ју на ци. Ако ли се не пре да, ка за ше још, од ру би ће му гла ву, а 
мла ду му кра љи цу од ве сти у Ана до ли ју. А Мар ко им ка за ко је, те да се не ће 
пре да ти све док су он и Шар ко жи ви, а за тим их сву тро ји цу по гу би. 

По пев ши се уз пла ни ну над кли су ром, Мар ко по гле да до ле на Ко со во 
по ље, а та мо се по пут обла ка ко ме ша ла сил на тур ска вој ска. Ње га не из не на-
ди број ност не при ја те ља, но ко ли ко год да је гле дао, не ви де за ста ве бу гар-
ске вој ске. Он се ту раз љу ти, ма му зну ви ло ви тог ко ња и с уз диг ну том са бљом 
сам уле ти у не при ја тељ ски та бор, и та мо је три да на и но ћи се као Тур ке. 
Ша рац се до ко ле на на шао у мо ру цр не тур ске кр ви. 

Тад се с тро ји цом ан ђе ла по ја ви Све ти Или ја у сјај ној одо ри и ти хо ка за: 
„Еј, ти, Мар ко Бу га ри не, уздај ко ња и спре мај ту са бљу. Бе ше бу гар ско, а са да 
је тур ско, до При ле па ће Тур чин за вла да ти.“ Мар ко за дрх та и до ђе се би, али 
не мо га ше ве ро ва ти да је исти на, па по но во ста де се ћи Тур ке. По ди же ру ку, 
а она му за дрх та и не слу ша ше га, и он не мо га ше ви ше се ћи не при ја те ља. 
Та да схва ти да је то бож ја во ља, па окре ну ко ња и вра ти се у При леп. 



264

Кад га до че ка мла да кра љи ца, он је упи та: „Да л’ би, љу бо, од са бље да 
умреш, или хо ћеш Тур ци ма у ру ке, да те во де у Ана до ли ју да им бу деш же на.“ 
Она му од го во ри да ће ра ди је умре ти од са бље не го да Тур ци ма бу де ро би ња.

Мар ко он да по тег не са бљу и од ру би јој гла ву, а за тим и си ну Бог да ну 
те ста рој мај ци. За мах ну још јед ном са бљом те по се че и Шар ца – да не би 
до спе ли Тур ци ма у ру ке. 

Сам Мар ко та да не ста де и из гу би му се сва ки траг. Део ко ји го во ри о 
ње го вом по хо ду на Тур ке у Ана до ли ји од раз је ка зи ва че вог ро до љу бља. Мар-
ко се ту опет од ре ђу је као „Бу га рин“, а Ко со во по ље, на вод но ме сто су ко ба 
бу гар ске и тур ске вој ске, сма тра се де лом Бу гар ске. Ова кво гле ди ште мо же 
се на ћи и у дру гим бу гар ским еп ским пе сма ма и ве ро ват но је би ло ра ши ре но 
ме ђу оним на род ним пе сни ци ма ко ји су зна ли срп ске пе сме о Ко со ву. 

Ка зи вач ове пе сме ве ро ват но је знао и ле ген ду пре ма ко јој је Мар ко, 
скри вен у не кој пе ћи ни, че као по го дан тре ну так да зба ци тур ски ја рам, те је 
слу ша о ци ма та ко оста вио на ду, из бе га ва ју ћи да ја сно спо ме не Мар ко ву смрт. 

5.3. Срп ско хр ват ска еп ска пе сма Смрт Ма р ка Кра ље ви ћа
И ме ђу срп ским еп ским пе сма ма има не ко ли ко оних ко је се ба ве те мом 

смр ти Кра ље ви ћа Мар ка, а ми ће мо раз мо три ти пе сму Смрт Ма р ка Кра ље-
ви ћа (за бе ле же на 1815. го ди не, Вук, т. II, бр. 73) ко ју је ис пе вао Фи лип Ви шњић, 
чу ве ни сле пи ка зи вач на род них пе са ма ко ји је жи вео у Сре му. 

Јед ног не дељ ног ју тра, Мар ко кре ну на пла ни ну Ур ви ну, бли зу мо ра. 
Хо де ћи пла нин ском ста зом, Ша рац се на јед ном спо та че и по ср ну, а на очи 
му по те ко ше су зе. Мар ко се то ме за чу ди, јер са Шар цем дру го ва ше 160 го ди-
на, а још ни кад не по ср ну ни ти за пла ка. Та да се са вр ха пла ни не огла си ви ла: 
„По бра ти ме, Кра ље ви ћу Мар ко, зна деш, бра те, што ти коњ по ср ће? Жа ли 
Ша рац те бе го спо да ра, јер ће те се бр зо ра ста ну ти.“ Мар ко се на љу ти што 
по ме ну ра ста нак јер са Шар цем бе ше про шао и ис ток и за пад, и још це лу 
зе мљу уз дуж и по пре ко. Од Шар ца не бе ше бо љег ко ња ни од Мар ка ве ће га 
ју на ка. А ви ла му об ја сни: „Већ ћеш, бо лан, умри је ти Мар ко, ја од Бо га, од 
ста рог крв ни ка!“ Он да му ка за да под две ма нај ви шим је ла ма у шу ми има 
бу нар из ко га, ако по гле да у ње га, мо же са зна ти кад ће умре ти. Мар ко је 
по слу ша, по гле да с пла ни не и угле да две нај ви ше је ле.

Окре ну у том прав цу Шар ца, при ве за га за је лу кад сти же, и, ви дев ши 
свој лик у бу на ру, схва ти да му је крај бли зу. Мар ко он да по тег ну са бљу и 
по се че Шар ца, да не би до пао у ру ке Тур ци ма ко ји ма би мо рао да ра ди и да 
им но си во ду. Мар ко је Шар ца по ко пао бо ље не го бра та Ан дри ју. 
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Сво ју брит ку са бљу Мар ко пре би на че тво ро. Да не би Тур ци ма до па-
ла у ру ке, да се они њо ме не по но се и да хри шћа не због ње не сна ђе не во ља. 
По ло ми за тим ко пље на сед мо ро и ба ци га у је ло ве гра не, а ше сто пер ни 
то пуз де сном ру ком с пла ни не ба ци у ду бо ко си ње мо ре. Он да ка за бу здо ва ну: 
„Кад мој то пуз из мо ра из и ш’о, он да ’ва ки ђе тић по ста нуо!“ 

Опро стив ши се ова ко од свог оруж ја, из ва ди ма сти о ни цу и па пир да 
на пи ше опо ру ку.

Ко гођ до ђе Ур ви ном пла ни ном
ме ђу је ле сту де ну бу на ру,
те за те че он ђе де ли-Мар ка,
нек зна де да је мр тав Мар ко!

Код Мар ка су три ће ме ра бла га,
ка ква бла га, све жу та ду ка та!
Је дан ћу им ће мер ха ла ли ти
што ће мо је т’је ло уко па ти;

дру ги ће мер нек се цр кве кра се;
тре ћи ће мер кља сту и сли је пу:
нек сли је пи по сви је ту хо де,
нек пје ва ју и спо ми њу Мар ка!

Опо ру ку је Мар ко обе сио о је ло ву гра ну да се до бро ви ди с пу та. Злат ни 
ди вит ба ци у бу нар, а зе ле ну до ла му про стре по тра ви под је лом, пре кр сти 
се и се де. На очи на мак не ка пу од ку ни ног кр зна, ле же и ви ше не уста де. 

Про ђе не де љу да на от ка ко Мар ко из дах ну крај бу на ра. На мер ни ци 
ви де ше Мар ка, али ми шља ху да спа ва па се уда ља ва ху у стра ху да га не 
про бу де.

Но, „ђе је сре ћа ту је и не сре ћа, ђе не сре ће ту и сре ће има“. И та ко, јед-
ног да на, сре ћом, ту да на и ђе хи лан дар ски игу ман Ва си ли је у прат њи ђа ко на 
Иса и је. Кад при ђо ше ти хо, да га не про бу де, на гра ни спа зе пи смо, те та ко 
са зна до ше да је Мар ко мр тав. Игу ма ну би жао Мар ка па за пла ка и по че раз-
ми шља ти ка ко да га са хра ни. Ста ви га на свог ко ња, од не се до мо ра, а одан де 
ла ђом на Све ту го ру. Та мо га ста ви у хи лан дар ску цр кву, оба ви по греб и по-
мо ли се за по кој ју на ко ве ду ше. Ста рац га по ко па, али му спо ме ник ни је по-
ди гао. Да се не би зна ло где Мар ко по чи ва, да му се не при ја тељ мр твом не 
би све тио. 

У пе сми Мар ко уми ре на пла ни ни Ур ви ни, ко ја, ме ђу тим, не по сто ји. 
Реч ур ви на име ни ца је ко ја у срп ско хр ват ском је зи ку озна ча ва стр му сте ну. 
Сма тра се та ко ђе да овај то по ним пред ста вља ва ри јан ту ре чи Ро ви не, ме ста 
на ко ме је исто риј ски Мар ко по ги нуо у бор би. 
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Ме ђу ста рим Сло ве ни ма по сто јао је оби чај да рат ник пре смр ти уби је 
свог ко ња и да по ло ми сво је оруж је. Ве ро ва ло се, на и ме, да на тај на чин коњ 
и оруж је пра те ју на ка и на оном све ту. У овој пе сми, ме ђу тим, као и у прет-
ход ној бу гар ској, овај древ ни оби чај ту ма чи се на дру га чи ји на чин и при да је 
му се но во зна че ње. Ви ди мо и да је тво рац ове пе сме знао пе сму ко ја го во ри 
о смр ти Мар ко вог бра та Ан дри је. Ово са зна је мо из сле де ћих сти хо ва: „А кад 
Мар ко по си је че Шар ца, Шар ца ко ња сво га уко пао, бо ље Шар ца нег’ бра та 
Ан дри ју.“ 

Ов де Мар ко во те ло од но се на дру гу стра ну мо ра, на Све ту го ру. У сло-
вен ском усме ном пре да њу, реч је о грч кој пла ни ни Атос, око ко је се на ла зе 
пра во слав ни ма на сти ри. Хи лан дар је срп ски ма на стир ко ји су 1189. го ди не 
уте ме љи ли Све ти Са ва и ње гов отац Сте фан Не ма ња. У овој пе сми Хи лан-
дар се на зи ва „Ви лин дар“, по ста ју ћи та ко има ги нар ни ма на стир ко ји је да ро-
ва ла ви ла. 

Сма тра се да се Мар ков гроб на ла зи у Мар ко вом ма на сти ру, ју жно од 
Ско пља.
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