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Увод
Приступи епиц и углавном ист ич у њен дефинисан и заок ружен
поглед на свет, а само дело као једно од најстабилнијих категорија
поетског стварањ а. У ком уникац ији између певача и публике, текст
епоса или епске песме био је њен нају т врђенији део, са ауторитетом
од обавезујућег значаја прил иком усменог преношења и писаног бе
лежења. Сам им тим, и типолог ија епских јунака је задобила одре
ђеност и јед инство који су је учиниле препознатљивом код читавих
генерац ија епске публике, понекад много шире од геог рафског или
нац ионалног језгра њеног постанка.1
У српској епиц и, међут им, опажамо спец ифичне појаве и проце
се. Што је нек и епски лик омиљенији, то су разл ике у његовој ка
рактеризац ији веће, чак прот ивуречне, понекад и у обрадама једног
истог сижеа. Који су бил и разлози овог нејед инства у опис у и интер
претац ији мин ул их догађаја и личности, несвојственог већ ини нај
познат ијих примера епског жанра из друг их епоха и нац ионалних
култ ура? Одговори су до сада тражени на разл ичит им странама, у
размат рањима о геог рафској дисперзивност наше епике, идеоло
шким забранама и прит исцима, или на основaма соц ијалне позад и
не која је током времена погодовала развоју једних, нау ш трб других
мот ива.2 Најопсеж нија тумачењ а овог феномена, она у оглед има Ал
1
„Епски свет познаје само један-јед ин и и јед инствен и, потп уно зао 
кружен поглед на свет, једнако обавезан и нес умњ ив и за јунак а, и за ауто
ра, и за слушаоца.” (Мих аи л Бахт ин, О роману, Нол ит, Беог рад, 1989, 468.)
„Зах ваљујућ и епској дистанц и, која иск ључ ује свак у мог ућност акт ивности
и промене, епски свет и добија своју потп ун у завршеност не само са глед и
шта сад рж ине него и са глед иш та њеног смисла и вредности. Епски свет се
град и у зони апсол утне даљ инске слике, изван сфере мог ућег контакта са
садаш њош ћу која настаје, која није завршена и стога може да се преосмисли
и поново вредн ује.” (Бахт ин, Исто, 450.) Ово су, на пример, само нек а од за
паж ањ а Мих аи ла Бахт ина на чије радове ћемо се највише позиват и у пред
стојећ им размат рањ има, а која форм ул иш у неке од најваж нијих особености
епског жанра у свет у писане реч и.
2	Ово питањ е размат рано је у радовима вел иког броја изу чавалаца,
још од сам их зачетак а изу чавањ а јуж нословенске епике. Овим поводом на
веш ћемо нек а од најистакн ут ијих имена који су се бавил и овим питањ има:
Ват рослав Јаг ић, Грађа за словинску народну поезију, Рад ЈАЗУ 37, Заг реб,
1876; Стојан Новаковић, Историја и традиција, изабрани радови, СКЗ, Бе
ог рад, 1982; Асмус Серенсен, Прилог историји развоја српског јуначког пе
сништва, Завод за уџбен ике и наставна средства/Мат ица Српска, Беог рад/
Нови сад, 1999; Томо Марет ић, Наша народна епика, Беог рад, Нол ит, 1966;
Видо Латковић, Народна књижевност I, Нау чна књига, Беог рад, 1982; Воји
слав Ђурић, Постанак и развој народне књижевности, Знањ е, Беог рад 1954;
Антологија народних епских песама, Мат ица српска, Нови Сад, 1954; Јован
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берта Лорда и Милмана Перија, базирају се на схватању да записи
наш их епских песама обележавају само међуфазе у настанк у нац и
оналних епова, сач уваних код друг их народа. Живост те, током 19.
века прек ин уте ком уникац ије најбоље осликава њена варијантност,
тј. постојање више варијант и песама истог мот ивског склопа. Ту је
и питање мед ијске реконструкц ије наше епике, тј. разл ике између
њеног усменог и писаног стила. „Нама је теш ко да схват имо проме
ну од усменог ка писаном стил у између осталог и због тога што ми
о писаном стил у рас уђујемо имајућ и у вид у квал итет, и то највиш и
квал итет. Ми без разм иш љањ а полазимо од тога да је писани стил
увек изврснији, чак и на самом почетк у.“3 У овом запажању Алберта
Лорда наговеш тено је полазиш те и за наше размат рање о идеа л иза
цији као једној од основних естетских техника епске поезије, сасвим
по страни од њеног литерарног вредновања. У расветљавању овог
феномена, као нарочита потеш коћа се намеће и моменат епске при
страсности у виђењу појед иних личности и догађаја. Та димензија
трајања дела нем иновно крњи и довод и у питање историог рафску ве
родостојност епског виђењ а, при чем у се уочавају динам ика и тран
сформац ија ове пристрасности у временској перспект иви. Управо
овај, емоц ионални ниво ком уникац ије је у епиц и често невид љив на
нивоу текста, без адек ватног одзива у псих и модерног читаоца. Упр
кос томе, некадаш њи токови и правц и ових емоц ионалних струјања
се, као у корит у неке пресах ле реке, мог у назрет и и реконструисат и
управо на основу забележених епских песама.
У пок ушају да се приближ имо феномен у идеа л изац ије на примеру
епског лика Марка Краљевића, навеш ћемо нека од становиш та која
размат рају појед ине стране овог особитог естетског процеса. Так ва
становиш та су заиста бројна и препознајемо их у већ ини размат ра
ња о феномен у епске историје и лог ике епског стварања уопш те. На
пример, Хегел је говорио о „инд ивид уа л изовању“ као сврси епске
поезије која у свом опевању мора да буде „инд ивид уа лно жива и од
ређена“.4 Епски карактери морају да прикаж у „тотал итет карактер
них црта, да су у томе смислу цел и људ и, и да због тога показују на
себи потп уно развијене све стране душевности уопш те, а нарочито
одл ике нац ионалног миш љењ а и начина делања“.5 Овак ви ставови
мож да највише иду у правц у предстојећ их размат рања о епској иде
ал изац ији, јер наглашавају психолош ко порт рет исање и теж њу ка
Дерет ић, Историја српске књижевности, Нол ит, Беог рад, 1983, Српска на
родна епика, Фил ип Виш њић, Беог рад, 2000), и др.
3
А. Лорд, Певач прича (1), Беог рад, Идеа, 1990, стр. 246.
4
Г. В. Ф. Хегел, Естетика III, Беог рад, Култ ура, 1961, 447.
5
Хегел, Исто, 451.
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постизању што универзалније, тоталне слике јунака, препознатљи
ве у што већем броју разл ичит их сижеа. Одређени епски лик се, да
кле, у трад иц ији изд ваја од друг их, и тиме препоруч ује за улог у у
којој се сусрећу његова инд ивид уа лна посебност и колект ивни инте
рес заједнице. Усам љеност акц ије јунака уједно демонстрира и од
ређени колект ивни принц ип, што је спој који се, по Хегел у, најбоље
препознаје у песмама о Сид у. Дод уше, Хегел се том прил иком огра
ђује на следећ и начин: „у Сидовом живот у и његовим подвизима сав
интерес на отаџбинском тлу усредсређује се само на један вел ик и
инд ивид уу м који остаје веран себи у свим прил икама: у свом разви
ћу, своме јунаш тву и у својој смрт и; његови подвизи пролазе поред
њега као поред неког бога скулпт уре и напослетк у он је сам прошао
поред нас, поред себе самог; међут им, песме о Сид у ни као хроника
у слик у нис у еп у правом смислу, и као позније романсе представ ља
ју, као што то захтева тај род песама, само једн у расцепканост тога
нац ионалног херојског живота на појед ине сит уа ц ије које не морају
да се повеж у и ујед ине у један нарочит и догађај.“6
Зато ни спевови о Сид у, иако их навод и као најбољи пример ин
дивид уа л изовања у епском песниш тву, не успевају да у потп уности
задовоље све критеријуме које навод и Хегел, пре свега онај о под у
дарању епске радње као историјске парад игме и биог рафије јуна
ка. Биог рафија ту исувише долази у први план и обично се намеће
као универзалнији контекст и естетска структ ура, нека врста син
тагме чија заок руженост око једне личности остав ља утисак о ње
ном судбинском, али и мање-више случајном прис уству у опеваним
историјским догађајима. Истоветн у сит уа ц ију зат ичемо и у епиц и
о Марк у Краљевићу. Не само да у овој трад иц ији обимом претеже
њен неисторијски део, него и у историјском и епском слоју напоредо
егзистирају разл ичите, по дух у и интерпретац ији понекад сасвим
опречне верзије истих мот ива. Осим тога, идеа л изац ија се у срп
ској епиц и препознаје у два основна обл ика: као естетска трансфор
мац ија, прис утна у самом чин у опевањ а једног догађаја-протот ипа,
али и као процес у времен у који, суш тински, може да траје кол ико и
сама епика. У том смислу, инд ивид уа л изовање о којем говори Хегел
схватамо тек као крајњу тачк у идеа л изац ије и њен имагинарни циљ,
интег рални спој универзалног и појед иначног, оличен у „тексту“ на
ционалног епоса.
О епској идеа л изац ији као естетском виђењу јунака говорено је
још на самом зачетк у бележењ а наш их народних песама у 19. век у.
Зачетак ових разм иш љањ а препознајемо код Вука, у запажању о пе
смама из његовог завичаја које су опевале локалне догађаје. Так ве
6

Хегел, Исто, 450.
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песме, „буд ућ и да нијес у ни од как и важ ни и опш те познат и дога
ђаја“ не шире се даље, „него ђе постају, ту и остају док се не забора
ве“.7 Као обл ик естетског памћењ а, дак ле, епско виђење стварности
не подразумева само чин опевањ а одређене личности или догађаја,
већ и временски процес у којем протот ип задобија или губи одређен
степен колект ивне важ ности унутар заједнице. У том смислу, већ у
Вуковом запажању препознајемо два обл ика идеа л изац ије од знача
ја и за наше размат рање — онај који се одвија на самом зачетк у, у
момент у епске инспирац ије и опевањ а једне личности или догађаја,
и онај који долази много касније, као резултат трансформац ије кроз
време и колект ивне процене важ ности наслеђеног мот ива.
Што се првог обл ика идеа л изац ије тиче, он је у досадаш њој нау ц и
размат ран углавном поводом изражајних техника наше епике. Та
ко је о идеа л изац ији као метод у стил изац ије и компоновања епске
структ уре писао још Герхард Геземан, наводећ и схеме хероизац и
је и феудал изац ије као техничк у испомоћ у импровизац ији епских
песама. Његова ист раж ивањ а о композиц ионој схем и десетерца,
међусобној повезаности текста, дек ламаторске и инструменталне
пратње, као и о начин у на који се у трад иц ију укључ ују скораш њи
и савремени догађаји, значајна су и још увек акт уелна. Особит до
принос осветљавању идеолош ког аспекта идеа л изац ије налазимо и
у ист раж ивањима Максим ил ијана Брау на, нарочито у размат рањи
ма о епском хипербол исању. По Брау н у, „јуначка песма је песничк и
приказ јуначког идеа ла живота и средство да се потпомогне и уоб
личи форма живота заснована на том идеа л у“.8 Тај свој задатак епи
ка углавном остварује уметничк им укрупњавањем и вел ичањем, тј,
како га Брау н назива, хипербол исањем стварности. Ово хипербол и
сање се у епиц и тиче поглавито материјалне и физичке појавности,
док у сликању психолог ије она јунаке остав ља углавном нетакн у
те. „Она без зазора“, навод и Брау н, „претерује тамо где се рад и о
бројевима, мерама и спољ аш њим појавама, али у духовном поглед у
остав ља човека онак вим как вим он јесте“,9 при том мислећ и на сит у
ац ије у којима јунак као Марко, на пример, иако силан поп ут грчк их
богова у Хомеровим еповима, истовремено одаје и своје препозна
тљиве људске мане.
Саглашавајућ и се са овим запажањем о постојаности и незави
сности психологије јунака у однос у на његов хипербол исан физичк и
опис, дуж ни смо да скренемо паж њу и на следеће: ако се за примере
7
Караџ ић, Српске народне пјесме I, Беог рад, Просвета, 1975, 563.
8
Максим ил ијан Брау н, Српскохрватска јуначка песма, Мат ица Срп
ска, Завод за уџбенике, Вукова зад уж бина, 2004, 27.
9
Максим ил ијан Брау н, Исто, 44.
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развијене епске трад иц ије заиста може рећ и да теже објект ивном
и што непристраснијем виђењу човекове природе, онда то, као што
ћемо видет и на примеру Марка Краљевића, свакако не важ и за саме
зачетке трад иц ије, обележене снаж ним имп улсима пристрасности.
Штавише, без ове почетне пристрасности као певачеве инспирац ије,
без обзира на њен предзнак симпат ије или ант ипат ије, скоро да је
немог уће зам ислит и каснији развој трад иц ије.
Овим дот ичемо размат рање и о другој врсти идеа л изац ије, као
трансформац ије кроз време. Још је Стојан Новаковић запазио у на
шој трад иц ији „чудновате разл ике у карактеристикама људ и и вре
мена“.10 Смер ових промена је наизглед непредвид ив и нелогичан.
Једна опевана личност или догађај временом потпадају под контекст
не само разл ичит их, већ и сасвим супротних тумачења и емоц ио 
налних ставова нових генерац ија. Епска трад иц ија о Марк у Краље
вићу је код нас најбољ и пример овак ве врсте идеа л изац ије. У њој
препознајемо токове и мене разл ичит их виђења Марковог лика, по
чев од несимпат ије, па до оних који су обојени изразитом симпат и
јом и вел ичањем. Узрочне везе између ових процена и ставова није
увек лако препознат и и, мада њихова смена не мора нуж но да вод и
естетском побољшању, она ипак носи обележје развојног процеса.
Објекат овог процеса је сам јунак, временом све више независан од
пристрасности у виђењу народног певача. Истовремено, он задоби
ја стабилност сопствене карактеризац ије, паралелно јачајућ и једн у
препознатљиву и све изразит ију инд ивид уа лн у боју. У овом процес у
естетског опажањ а, зависно од околности, акт ивн у улог у преу зима
ју час епски јунак, час народни певач, час појед ини сижејни или ти
полош ки клишеи епске поезије. У том смислу, ако се може рећ и да
иниц ијални моменат идеа л изац ије дож ив љавају свака личност или
догађај у трен утк у њиховог опевањ а као инспирац ије, онда се то не
може рећ и и за овај друг и обл ик идеа л изац ије, који траје и развија
се кроз време. Њега у српској епиц и успева да преброд и и преж иви
само мал и број јунака.
Сложеност ових процеса пот врђује у нау ц и често навођен пример
песме Анђелко Вуковић и Синан Кесеџија (Вук IV, додатак-4). Вуков
певач Анђелко Вуковић овде је опевао сопствени подвиг по узору на
нарат ивн у схем у некол ико песама о Марк у Краљевићу, нарочито на
ону из варијанте Марко Краљевић и Муса Кесеџија (Вук II, 67). Кури
озитет песме је не само у томе што се у њој локални догађај опева по
узору на неке од најпознат ијих песама о Марк у Краљевићу, већ и у
томе што је песма јед инствени пример аутопорт рета у нашој епиц и,
јер главни јунак песме је уједно и њен певач.
10

Стојан Новаковић, Историја и традиција, Беог рад, СКЗ, 1982, 11.
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Сиже је следећ и: Синан кесеџ ија је зау зео Косово, препречио све
друмске и речне путеве, и забранио све женидбе и удаје. Вучит рн
ски паша не проналази јунака који би изашао на мегдан Синан у, све
док не добије савет да пот раж и Анђелка Вуковића у његовом сел у
Орову. По Анђелка долазе паш ини изасланиц и. Овај сумња да ли га
они мож да прате, али га изасланиц и умирују и преносе му паш ин у
пон уд у да ће добит и на управу пола санџака укол ико пог уби Сина
на. Анђелко прих ват и пон уд у, али одбије да се изравно договори са
пашом, са образложењем да „Вол им исти, те Синана траж ит', него л'
исти паше у Вучит рн“. Анђелко иде код ковача да му потк ује коња, а
зат им креће у потеру за Синаном. Код „Старога Трга Манастира“, на
„најтеш њем месту“ у „Клис ури тврдој“, он проналази Синана. У по
кушају да се нагод и са Анђелком, Синан му нуд и ослобађање таоца
Пав ла Пап уџ ијћа којег је претходно заробио у Анђелковом сел у. Ан
ђелко одбије пон уд у и упусти се у мегдан. Из трен утка у трен утак,
однос снага се мењ а, баш као и оружје. У једном трен утк у, Анђелко
сабљом пресеца коп ље које Синан бац и ка њем у. Синан потеже ку
буру и пуца, али промаш ује. Анђелко такође потеже кубуру, устре
љује Синана, али уместо да клоне и поп усти, овај напада још беш ње.
Потеже се и други пар кубура, али када им ни то не помогне, машају
се сабљи. Пола сата траје њихов двобој сабљама, све док Анђелко
изненада не пок лекне. У одс удном час у, Анђелко се помол и „Бог у
јед иноме“ и Светом Никол и, правдајућ и се овако:
„Боже јак и, опрости греш нога!
Ја данаске не гинем за благо,
Но за веру и вел ик у правд у;
Прим и тебе а у име твоје!
Да остане овде спомен мене!“

Неочек ивано, Синан клоне и Анђелко га убије. Ипак, Анђелко не
ће да му одсече главу, већ налож и ослобођеном Пав лу Пап уџ ијћу да
обавести Вучит рнског паш у о Синановом смакн ућу. При том напо
миње да не жел и да оде код паше, и то следећ им речима:
„Ал' ја к њем у у град ићи не ћу,
И на част му и наџак и благо;
Ако ли ме паша више траж и,
Грђи ћу му бит и од Синана“.

У опевању једног личног и савременог догађаја, ова песма је добар
пример идеа л изац ије као изражајне епске технике: мал и, појед и
12

начни догађај или иск уство се опевају уз помоћ наслеђене, већ гото
ве сижејне схеме у чијем сред иш ту се налази нек и давнији, много
познат ији догађај или јунак. Сучељују се два плана: један трад и
ционални и један који тек претенд ује да постане трад иц ија. У том
смислу, песма је до сада прив лачила паж њу многих изу чавалаца,
па је тако Герхард Геземан први у њој уочио несвак идаш њи пример
настојања да се кориш ћењем „хиљ ад у пута провежбане схематске
комбинац ије мот ива“ припише одређена инд ивид уа лна боја опева
ним ликовима и догађајима. Геземан овом прил иком објаш њава раз
вој епске идеа л изац ије, чија упечатљивост је и за наше размат рање
од особитог значаја:
„Како у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија Муса пот ре
са царство до Стамбола, а у песми Марко Краљевић укида
свадбарину Арапин намеће раји нељудски порез на женид
бу, како Муса везује за коњ а султановог изасланика везира
Ћуп рил ијића, тако рад и и Синан Кесеџ ија. Као што везир
зат им указује султан у на Марка, тако онај Дедеи ћ Осман
упућује паш у на Анђелка. Дотле иде хероизац ија. Сад наи
лази и феудал изац ија: Анђелко из песме је природно угле
дан господ ин, веома богат сељ ак, с понашањем феудалног
зем љопоседника који посед ује простране дворове и сваке
год ине гони вел ика стада у планин у и опет их сјав љује у ши
роке стаје — управо наређује гоњење: та он сам врш и јед ино
надзор над својим слугама и момц има! У стварности је тај
Анђелко био мал и сељ ак, али с којим достојанством он уме
у песми да иступа пред паш иним гласниц има, да одјаше на
свом бојном парип у, дебелом белц у који као и чудесни Ша
рац Марка Краљевића нањуш и Турке већ издалека — с ка
квим пош товањем њега ослов љавају гласниц и (управо као
гласниц и који су послани Марк у, у песми Урош и Мрњав
чевићи) — како су поносне његове речи иза којих се скрива
неповерење раје у турске господаре!“11
11
Герх ард Геземан, Композиц иона схема и херојско-епска стил изац и
ја, у Ка поетици народног песништва, приред ио С. Кољ евић, Беог рад 1982,
277. Сличним поређењ има са Марковим ликом унутар наслеђене компози
ционе схеме бавио се и Новак Кил ибарда на примеру песама о црногорском
јунак у Пет ру Бош ковићу (Н. Кил ибарда, Усмена књижевност — епска мје
ра историје, Подгорица, 1998.) Уопш те, кориш ћењ е композиц ионе схеме већ
само по себи подразумева одређен степен идеа л изац ије, о чем у посредно
и непосредно говоре сви радови који су се бавил и епском композиц ионом
схемом. Изд војићемо најзначајн ије: Мат ија Мурко, Трагом српскохрватске
народне епике 1, Заг реб 1951, Маја Бош ковић Стул и, Постојаност епског
модела у две песме из дубровачког краја, Заг реб, 1966; Светозар Мат ић, Наш
народни еп и наш стих, Нови Сад; као и у најновије време Мирјана Детел ић,
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Очигледно, Геземан је зад ив љен Анђелковим подвигом, не ода
јућ и ни траг сумње да се све догод ило онако као што је и опевано.
Износећ и податке о својим певачима, и Вук опис ује Анђелка Вуко
вића „добрим и побож ним“.12 Али, кол ико се такав утисак заиста
добија и из песме? Стварни пориви Анђелкове акц ије остају недо
речени (главно је питање: заш то он хоће да убије Синана?) и, сам им
тим, отвара се простор сумњ ама о потп уној веродостојности епског
сведочења. Најау тент ичније опеван догађај у читавој песми је сце
на двобоја у којем се назире Анђелково изненађење и страх када
угледа Синана. Упечатљиво лично иск уство је помогло Анђелк у да
осет и језгро једног трад иц ионалног епског мот ива о Марк у Краље
вићу, али истовремено, кориш ћење истог мот ива је у песми отворило
и питања о стварним поривима и истинском ток у Анђелкове акц ије
као позад ини опевањ а.
Доведен под џиновску сенк у легендарне историје, опевани под
виг не само да је у песми остао без примерене естетске форме која
изазива див љење, већ је, због самовел ичања певача, добрим делом
остао девалвиран и, у извесном смислу, чак парод иран. Да стицајем
околности није остала забележена у додатк у Вукове збирке, као сво
јеврстан куриозитет за потоње нау чне расправе и анал изе, за ову
песму би се зацело могло рећ и исто оно што је Вук примет ио пово
дом „смијеш них“ песама из његовог краја, које су опевале локалне
догађаје, тј. да „ђе постају, ту и остају док се не забораве“.
Понекад, дак ле, у најбољој намери да овековечи савременика (или
самога себе, као Анђелко Вуковић у наведеном случају), народни
певач користи сижејни и типолош ки репертоар који треба да улеп
ша и узвиси опеван у личност. Истовремено, укол ико је тај репер
тоар пренаглашен у било којем поглед у или детаљу, он објект ивно
дет ронира и девалвира опеван у личност до мере која памћење о њој
знатно обесмиш љава, понекад већ у самом зачетк у. На парадоксал
ну стран у овак ве врсте пристрасности указивао је и Весел ин Чајка
новић поводом епских песама и тужбал ица као обл ика иск рив љеног
сећања, где пород ица својим прец има припис ује туђу славу и част.
„Песме у славу предака“, навод и Чајкановић, „укол ико је реч о сво
јим сопственим, најближ им прец има и покојниц има, и укол ико су
оне биле израз акутне или временски блиске жалости и пијетета
према њима и имале приватан карактер, биле су, и остале су, сасвим
ушаблоњене, једноставне и просте у форм и, претеране и нетачне у
Урок и невеста, Беог рад 1996.
12
У предговору за чет врт у књиг у својих народн их песама, Вук навод и:
„Анђелко је онда, кад је ову песму спевао, био момак око 35 год ина, раста је
средњ ега, леп, црномањ аст, добар и побож ан, али вел ик и јунак.” (Вук, Срп
ске народне пјесме IV, Издањ е и штампа држ авне штампарије, 1932.)
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сад рж ини“.13
Код Срба се, као што је познато, у јуначкој епиц и могао опеват и са
мо покојник, док се у опевању савременика видео предзнак њихове
скораш ње погибије.14 Овакав обичај у епиц и одсликава и једн у уну
траш њу, естетску суш тин у.15 Епска идеа л изац ија и њена пристра
сност која се може и описат и изреком „о покојник у све најлепше“,
овде дел ује као двосек ли мач. Са једне стране она довод и до тога да
огромна већ ина савременика и догађаја остане заборав љена већ у
самом зачетк у њиховог опевањ а, док сасвим на другој страни, остаје
приметно немоћна управо прот ив оних личности и догађаја које за
јед ица хоће да пот исне у заборав, прећут и као непријатн у успомен у
или оцрни као објекат пог рде и изруг ивањ а. Због тога је и аутопор
трет, као естетска рефлексија лишена пристрасности, у епиц и не
постојећа и, у суш тини, апс урдна категорија. На сасвим супротној
страни, из најразличит ијих разлога омражена личност или догађај,
око себе успостав љају један ограђен забран и за певача и за публи
ку, али чија дистанца прив лачи паж њу, временом се прет варајућ и и
у лако уочљиву границ у естетске форме која инспирише унут раш ње
осмиш љавање и, сам им тим, трансформац ију.
У том смислу, примери развијене идеа л изац ије у нашој епиц и, по
пут оних у песмама о Марк у Краљевићу, јес у резултат и једне сложе
не трансформац ије која посед ује свој спољ аш њи и свој унут раш њи
сад ржај. Под спољ аш њим сад ржајем подразумевамо тзв. текстовн у
структ уру, тј. све оне формалне одл ике епских сижеа, модела и тек
стова песама као располож ивих и егзактно проверљивих чињеница.
Под унут раш њим сад ржајем подразумевамо једн у широк у вантек
стовн у структ уру трад иц ије у чијем се сред иш ту концент рише сли
ка јунака, али поглавито на нивоу емоц ионалног дож ив љавања и
препознавања. Као што ћемо пок ушат и да покажемо у предстојећ им
излагањима, ниједна од ових категорија није у потп уности стабилна
и отпорна на промене, већ трансформац ија једне од њих утиче и на
остале елементе у ком уникац ији.
Реч је о процес у који се не тиче само наше епске поезије и раз
добља њеног акт ивног постојањ а и развитка. У том смислу, Свето
13	В. Чајк ановић, Студије из српске религије и фолк лора 1925-1942, Бе
ог рад, 1994, 506 и даљ е.
14
„У Срба је, по правил у, могао бит и опеван само покојн ик, а допадне
ли некога изу зетно та част за живота, видео се у томе предзнак скоре по
гибије.” (Александар Лома, Пракосово, САН У, Балк анолош ки инстит ут, Бео 
град, 2002, 14.)
15
У контексту размат рањ а о епској идеа л изац ији као о слиц и неког
давног доба, Бахт ин навод и и ово: „Мрт ви се воле другач ије, они су изу зет и
из сфере контакта, о њима се може и мора говорит и друкч ијим тоном. Реч о
умрлом се дубоко разл ик ује од реч и о живом”. (Бахт ин, О роману, 453.)
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зар Кољевић је већ примет ио да „без идеа л изац ије нема, разу ме се,
крајњих обл ика уметности; разорна крит ичка визија може да се ус
постави као уметност тек ако с ону стран у својих разорених идеа ла
досања и нек у идеа лн у норм у поретка и смисла који преж ив љава и
њене разорене моћ и. Али суш тина идеа л изац ије у уметности уоп
ште, па и у српскох рватској народној епиц и, није апстраховање, него
драмат изац ија људских судбина и сит уа ц ија“.16 Аспект идеа л изац и
је као естетске драмат изац ије један је, као што навод и Кољевић, од
универзалних особености уметности. Истовремено, наша епика је и
редак, заиста јед инствен пример из историје уметности, где имамо
мог ућност да посмат рамо како једне те исте личности и догађаји,
зависно од раздобља и поднебља у којем су песме записиване, пот
падају под разл ичите, понекад чак опречне интерпретац ије и фазе
емоц ионалног дож ив љавањ а. Епика о Марк у Краљевићу, цент рал
ном јунак у српске и јуж нословенске епике је по том питању изван
редан пример, нарочито у светлу оног броја песама у којима је он
окарактерисан као негат ивни јунак.

16

С. Кољ евић, Наш јуначки еп, Беог рад, Нол ит, 1974. 39.
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Краљевић Марко,

негативан епски јунак

Питања о Марк у Краљевићу као негат ивном јунак у у појед иним
деловима трад иц ије, до сада су углавном постав љана и размат рана
поводом хипотеза о његовој поп уларности. Хипотезу овак ве врсте је
први навео Томо Марет ић, указујућ и да поп уларност једног епског
јунака не мора да зависи од омиљености и симпат ија које је његов
протот ип уживао за свога живота. У том смислу он навод и познат у
хипотезу да је „Марко могао бит и човјек необичне тјелесне јакости,
па су се мож да већ за његова живота или кратко вријеме послије
његове смрт и разносила по народ у од уста до уста гдјекоја његова
дјела, којима је доказао своју вел ик у јакост“,17 али при том напом и
ње и „да се добро зац јело знало, да је Марко турска удворица и да
српском народ у ниш та није много учинио, а многа зла.“18
У новије време су се јавила и она тумачења која Марков лик ант и
хероја, кукавице, убице и пијанице објаш њавају углавном као позни
резултат идеолош ких утицаја са рубних, међусобно завађених гео 
графских и конфесионалних подручја на Балкан у. Прит исци ове вр
сте су, тврд и се, ишли у правц у пот искивања или брисања Марковог
оригиналног нац ионалног и верског идент итета.19 На другој страни,
појед ина размат рањ а сведоче и о нечем супротном, тј. о повременим
утицајима црк вених кругова да у одређеним период има пот исну и
умање Маркову епску поп уларност. На разлоге ових прит исака, чак
својеврсне „кампање“ коју су црк вени кругови прот ив Марка повре
мено вод ил и у 18. век у, први је скрен уо паж њу Никола Банашевић,
тумачећ и то омразом коју је у трад иц ији и историји имао Марков
отац, краљ Вукаш ин. Већ током 15. века је, навод и Банашевић, била
развијена легенда о краљу Вукаш ин у као узурпатору и убиц и цара
Уроша, због чега црк вени људ и „нис у могли дозвол ит и да син узур
патора и убице, макар какав глас у народ у имао, буде заш титник и
бранилац српског цара, а уметник у певач у је баш тај елеменат био
17
Томо Марет ић, Наша народна епика, Беог рад, Нол ит, 1966, 144.
18
Марет ић, Исто, 144.
19
„Позно створен и лик Марк а ант ихероја, кук авице, пијан ице — уби
це — резултат је осмиш љеног чина. Новонастал и негат ивн и јунак етичк и
је, нац ионални и верски утук намењ ен житељ има области које су у епској
личности Краљ евића Марк а виделе етичк и, етн ичк и и конф есионалн и узор.
Суп ротна страна у лим ит рофн им областима инсистира, пак, агресивн ије на
анац ионалној и верској особености Марковој” (У: Ненад Љубинковић, „Кра
љевић Марко — историја, мит, легенда“, у алманах у Даница, Беог рад, Вукова
зад уж бина, 1995, 187.)
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добро дошао.“20
У новије време, историчар Раде Михаљчић даје за право овак вим
запажањима. У том смислу навод и податак о црк веном помен у из
XVII века, написаном вероватно након турског пораза код Беча, где
су имена краљ а Вукаш ина, краљ а Марка и Вука Бранковића, за раз
лик у од остал их имена, прец ртана. Монаси су их, тумачи Михаљ
чић, очигледно смат рал и недостојним помена, а само по себи ин
дикат ивно је што се Марко став ља у исто друш тво са Вукаш ином и
Вуком Бранковићем.21
Ово су нека од најваж нијих запажањ а о историјској подлози Мар
ковог негат ивног лика, довољна да укаж у на сву сложеност његовог
дож ив љавања код публике. Целовит и утисак о њем у не оличава само
опевана акц ија у једној песми, већ и његова укупна трад иц ионална
типизац ија, као и са овом типизац ијом мање или више (не)под удара
на слика протот ипа. Довођење у први план једног од ова три нивоа
је, као што ћемо видет и из предстојећ их примера, понекад у стању
да измени целок упни емоц ионални утисак о јунак у. У композиц ио 
ном склоп у песме, на пример, јунак може да почини злодело а да се,
у дат им околностима, на нивоу емоц ионалне рецепц ије то дож иви и
вредн ује као подвиг. Слично томе, на нивоу „текста“, модерни чита
лац може да са осећањем крит ике или гнушања реа г ује на исто оно
што је слушалац епске песме некада препознавао као моралан или
идеолош ки исправан чин. Парадокс овак ве ком уникац ије је и у томе
да она не само да не теж и стабилној типизац ији јунака, већ сасвим
супротно — непредвид ивост јунакових поступака је и главно оруж
је њене драмат ург ије. Питање „ко је тај јунак“, дак ле, отк рива се и
проверава у однос у на емоц ионалн у реа кц ију коју његово поступање
изазива у публиц и. Зато, када говоримо о негат ивном епском јунак у,
онда мислимо пре свега на емоц ионално, а мање на, сходно влада
јућој, често промењивој друш твеној етиц и, морално вредновање од
стране епске публике и народног певача.
У том смислу, у предстојећ им размат рањима разл ик ујемо две
основне сит уа ц ије у вредновању јунака. У првој, певач користи си
жејни модел којим се Марк у већ унапред додељује улога са јасним
негат ивним карактеристикама. У другој сит уа ц ији, Марко се у нега
тивној улози пот врђује сопственом акц ијом. Док прва сит уа ц ија под
разумева певачеву оцен у Марковог лика као претходниц у у опевању
јунака, дотле се у другој сит уа ц ији емоц ионални моменат у виђењу
20
Н. Банашевић, Цик лус Марка Краљевића и одјеци франц уско-тали
јанске витешке књижевности, Скоп ље, Књиге скопског нау чног друш тва,
1935, 36.
21
Раде Мих аљч ић, Јунаци Косовске легенде, Беог рад, БИГЗ-СКЗ, 1989,
184.
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јунака остварује унутар сижеа, певачевим подстицањем драмске не
извесности, узбуђењ а или бојазни публике око расп лета епске при
че. У првој групи песама, певач нема дилем у как вог јунака опева
и коју улог у он заслуж ује у композиц ији епске приче, док у другој
групи певач такође нема дилем у о свом јунак у, али га довод и у пр
ви план епске радње и ту испит ује предвид љивост његове акц ије.
Очигледно је да ова подела подразумева и разл ичит степен неза
висности јунака у однос у на виђење певача, где се, кроз испољен у
независнију позиц ију јунака, изд вајају примери друге групе. У ова
квом приступ у, највећу испомоћ смо пронаш ли у студ ији Михаи ла
Бахт ина Аутор и јунак у естетској активности и тамош њој подел и
на три врсте односа аутора и јунака. Прва је позиц ија у којој аутор
овладава јунаком, у другој јунак овладава аутором, а у трећој јунак
постаје сам свој аутор.22 Граница између јунака и аутора у књижев
ном дел у за Бахт ина теж и једном спец ифичном укидању и стапа
њу идент итета, због чега се аутор овде не схвата као инд ивид уа лни
креатор и оригинална психолог ија, већ пре свега као „јед инствено
акт ивна енергија, дата не у психолош ки конц ипираној свести, него
у чврстом значећем култ урном прод укт у“. Аутора он такође дефини
ше као потенц ијал „тоталне реа кц ије на јунака“ и „акт ивног виђења
јунака као цел ине, у структ ури његовог лика, ритма његовог отк ри
вањ а, у инт уит ивној структ ури и у избору смисаоних момената“.23
Сходно овак вом схватању, позиц ију епског певача, упркос његовој
неу поред иво већој услов љености трад иц ијом и колект ивом којем се
обраћа, можемо без устручавањ а изједначит и и са позиц ијом аутора
писане књижевности.
Такође, три врсте односа аутора и јунака које навод и Бахт ин се мо
гу донек ле разу мет и и као етапе у идеа л изац ији јунака, током којих
се он временом све више осамостаљује од ауторове тачке глед иш та,
као вредносне оцене која га, мање или више пристрасно уобл ичава.
Најпосле, ослобођен ове пупчане врпце, јунак тек тада постаје мо
гућ као „естетски савршена појава“,24 што је сит уа ц ија как ву чеш ће
зат ичемо у епиц и него у остал им књижевним жанровима.
Што се прва два наведена типа у подел и тиче, границе између
њих у предстојећ им примерима о Марковом негат ивном лик у су рет
ко кад изразите и јасне, па обично наи лазимо на њихову међусобн у
мешавин у, са тенденц ијом да се појед ине песме више прик лањају
једном или другом тип у. Код прве групе песама, где се у тематском
22
У Мих аи л Бахт ин, Аутор и јунак у естетској активности, Братствојед инство, Нови Сад, 1991, 17-22.
23
Исто, 9.
24
Исто, 17.
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склоп у Марк у већ унапред додељује негат ивна улога, за почетак смо
изд војил и некол ико најваж нијих модела: песме у којима Марко игра
улог у убице блиског рођака, песме које опевају његов однос у троу
глу Марко-мајка-љуба, као и песме о његовом однос у са демонским
јунак ињ ама.

Тематски модели
1. Убиство рођака
1. 1. Марко Краљевић и брат му Андријаш
Прву песму о Марк у Краљевићу, Марко Краљевић и брат му Ан
дријаш, бележ и 1555. г. Петар Хекторовић, слушајућ и хварског ри
бара, Паскоја Дебељ а. У њој је Марко нед восмислено опеван као
негат ивни јунак, мада мот ив братоу биства не зат ичемо у потоњој,
развијенијој трад иц ији о овом јунак у. Оно што у њој највише прив ла
чи паж њу је, заправо, композиц ија и драмски склоп. Реч је о већ за
паженој особености песама дугога стиха поводом честе појаве тзв.
маскираних јунака и маскираних догађаја у њима, о којима је писао
Милорад Павић и у новије време Бош ко Сувајџ ић.25 Епски мот иви у
бугарш тицама, запажа Павић, не само да обил ују епизодама о пре
рушавању јунака, него као особит и ефекат користе тзв. маскирани
догађај. Један догађај може бит и представ љен на сасвим супротан
начин – на пример, венчање јунака као његова погибија или обрн уто
— и то тако да „живот и смрт мог у измењ ат и места а да се при том
ниш та не промени.“26
А бугарш тица о Марк у и Анд ријаш у је по том питању изразит при
мер. Нарат ивни увод конструисан је по обрасцу словенске ант итезе,
као обл ик рет роспект иве у првом лиц у множ ине:
Два ми ста сиромаха дуго вриме друговала,
Липо ти ста друговала и липо се драговала
(Бог иш ић, 6)

Током поделе ратничког плена, браћа се посвађају и Марко са
бљом убије Анд ријаша. На сам рт и Анд ријаш мол и брата-убиц у да по
25
У Бош ко Сувајџ ић, „Три виле на три љељ ене – о метаф ори смрт и у
бугарш тицама“, у Јунаци и Маске, Друш тво за српски језик и књижевност,
Беог рад, 2005, 169-184.
26
Милорад Павић, Историја српске књижевности — барок, Беог рад,
Досије/Нау чна књига, 1991, 137-138.
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повратк у кућ и мајц и каже да је сабљу окрвавио убивш и јелена. Са
вет ује га да братов љеву смрт прикаже као венчање у „тујој зем љи“
где се овај заљубио у „гиздаву девојк у“ која му је дала „многа биљ а
непознана, и онога винца јунак у од забит ја“. Најпосле, Анд ријаш са
вет ује брата и то да, у случају да га нападн у гусари, „клик ује“ њего
во име, не би ли се ови, као и у ранијим сит уа ц ијама, разбежал и од
страха.
Композиц иони ребус ове песме изу зетно је сложен, и обу х вата чи
тав низ симбол ичних детаљ а поп ут изједначавања јелена и жрт ве,
или испијања вина као воде заборава, мот ива који однос два бра
та и опевани догађај уводе у сасвим нову раван бит исања. Једна од
загонетк и у песми проист иче и услед рет роспект ивног излагања у
првом лиц у множ ине, где главни јунак, Марко Краљевић, уопш те не
проговара нит и саопш тава било как ву реа кц ију на почињено злоде
ло, већ се иск ључиво преносе речи брата на сам рт и. Као да у песми
прис уствујемо још једном маскираном догађају на размеђи живота и
смрт и, где покојни брат, истински протагониста песме, ступа у нео
бичн у врсту идент итета са његовим преж ивел им, очигледно инфе
риорнијим братом. У песми нема изричитог кајања, нит и било как ве
друге емоц ионалне реа кц ије од Маркове стране, али ни било как ве
емоц ионалне реа кц ије или коментара од стране певача тим пово
дом.27 У песми је упад љив и један безл ични моменат, тим више ако
се, као необичан емоц ионални конт рап ункт, уочи клишејна одјава
која у обл ик у здравице, заправо, и не припада тексту песме.28 Певач
се обраћа слушаоц у, у конк ретном случају Хекторовићу, на начин
који одражава природ у усмене ком уникац ије, где напоредо, у јед
ном необичном међуоднос у, егзистирају два опречна емоц ионална
стања, оно трагичко у опеваном догађају, и оно весело-забав љачко,
у амбијент у где се песма извод и.
27
У до сада најисцрпн ијој анал изи која је нап исана о овој песми, Маја
Бош ковић Стул и навод и између осталог и ово: „По класичном обрасцу на
родне песме ова би слик а имала бит и лаж којом се прик рива прави траг ичан
догађај: убојство тихога јеленк а могло би бит и и симбол ичк а слик а, мета
фора извршеног злоч ина, што такођер одговара пракси народн их пјесама.
Али да жрт ва сама, зам иш љајућ и себе у улози убојице, иск азује убојич ин
болан осјећај и његово кајањ е при поглед у на „тихог јеленк а” у час у када се
јелен одијел и с душом, те се више не зна умире ли јелен или брат Анд ријаш,
говори ли то убијен и или говори убојица — так во згуш њавањ е, так во ант и
цип ирањ е својствено је само истанчан им обл иц има поезије как ви су нам
се сач увал и у овој и друг им бугарш тицама.” (Маја Бош ковић Стул и, Усмена
књижевност као умјетност ријечи, Младост, Заг реб, 1975, 18.)
28
Стихови гласе:
Весел буд и, господару, и весела ти друж ина,
Наш господару!
Ова писан да буде твој милости на почтењ е!
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Као плаховитом братоу биц и, Марк у је у сижејном склоп у очи
гледно додељена негат ивна улога, али на начин који, помало пара
доксално, не остав ља простор за певачеву пристрасност или комен
тар, нарочито не од оне врсте коју касније зат ичемо у десетерачкој
трад иц ији. Штавише, пом ирљ иве речи Анд ријаша на сам рт и пре
су усмерене на свеопш ти утисак уравнотежености и праш тања, по
страни од сваке осуде или гнушањ а где, стиче се утисак, опевано
злодело у потп уности засењује утопијска визија коју саопш тава брат
на сам рт и.
Заш то у потоњој трад иц ији више не проналазимо варијанте о Мар
ковом убиству Анд ријаша? Питање постаје важ но ако се има у вид у
потенц ијал трад иц ије да, упркос и најјачим прит исцима идеа л иза
ције и идеологизац ије, у свом првобитном склоп у појед ине мот иве
у дугим период има сач ува од заборава, као што је у епиц и о Марк у
Краљевићу, на пример, био случај са мот ивима о сукобу са Мином од
Костура или убиству кћери краљ а Арапског.
Одговор је донек ле у стању да пон уд и начин на који је мот ив о
убиству Анд ријаша касније мод ификован у десетерачкој поезији,
где Марко више не убија рођеног брата, него сестрића. У овим ва
ријантама такође препознајемо певачеву, негат ивно обојен у при
страсност при грађењу и виђењу Марковог лика. Али, за разл ик у од
лирске интонираности бугарш тице о убиству Анд ријаша и рафини
ране емоц ије праш тањ а која је обојила читав мот ив, овде се отвара
простор за једн у другачију врсту идент ификац ије и емоц ионалног
ужив љавања. Као да је бугарш тица о убиству Анд ријаша за укус по
тоњих генерац ија била исувише лирска, а мање епска, услед чега
њен сижејни склоп није био у стању да опт имално послуж и једном
узбуд љивом, бурнијем, али и грубљем дож ив љају епског јунака за
как вим је временом нарастало интересовање публике.

1.2. Убиство сестрића и нећака
Мот ив о Марковом убиству блискога рођака преноси и десетерач
ка поезија, али у другачијем сижејном склоп у. У овим песмама Мар
ко Краљевић обично полази у лов и среће јунака који одбије да му
се уклони са пута. Започиње мегдан, али постаје јасно да је Марков
непријатељ јачи и да ће га сав ладат и. У одс удном трен утк у, долази
до препознавања, јер се непознат и прот ивник отк рива као Марков
блиски рођак, обично сестрић или нећак. Препознавање изненада
мењ а расположење дотадаш њих ривала, непријатељство сплаш ња
ва и, наизглед, све се завршава срећно јер се Марко и његов рођак
обрад ују сусрет у. Али изненада, у расп лет у песме, Марко елим ини
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ше бољег јунака. У варијант и у којој улог у Марковог сестрића има
Змај Огњени Вук, то изгледа овако:
Тад поскочи Краљевићу Марко,
Па заметн у игре свакојаке,
Док у игри преварио Вука,
Те пог уби својега сестрића. (Стојковић, 149б)

Разлоге овак вог Марковог поступањ а дел им ично објаш њава вари
јанта у којој Марко саопш тава:
„Нек с´ не лег у змије ни гуш тери!
Када нема од мене јачега,
Нека нема ни мојег нећака!“ (Мат ица, 153)

Као и у бугарш тиц и о Марковом братоу биству, и овде је Марко ока
рактерисан као негат иван јунак, мада мот ивац ија његовог поступка
остаје недовољно разјаш њена. Појед ине варијанте уопш те не дају
никакав коментар нит и Маркову реа кц ију на почињено злодело. За
то је у појед иним песмама идеа л изоване трад иц ије Марков сестрић
једноставно преименован у идеолош ког непријатељ а, тј. у Турчина
(САН У II, 39). Тиме је емоц ионални став народног певача само про
менио предзнак, а композиц иони склоп мот ива остао је нетакн ут.
Са пуно разлога овај мот ив можемо да разу мемо и као реинтер
претац ију трад иц ије о Марковом братоу биству, при чем у у тој реин
терпретац ији запажамо две битне мод ификац ије. Прва се тиче окол
ности да убијена жрт ва више није брат. Са истанчанијим слухом за
тумачење пород ичних релац ија ликова, и под очигледним упливом
започете идеа л изац ије, десетерачка епика је развила један сасвим
другачији, углавном пријатељски и заш титничк и однос између Мар
ка и његовог брата. Али, да идеа л изац ија не подразумева и пониш те
ње трад иц ијом наслеђене карактеризац ије, већ само нијансиран у
диференц ијац ију мот ива, сведоче управо сижеи наведених песама.
Тиме што Марко не убија брата, његово трад иц ионално злодело није
ублажено, него је лишено легендарне надг радње мот ива о братоу би
ству. Сам им тим, оно постаје пластичније и психолош ки реа л истич
није у историјском амбијент у ант ит урских зађевица и хајд учије, у
којем је настајала и опстајала так ва врста мот ива.
Друга мод ификац ија тиче се композиц ионог склопа који у десе
терачк им варијантама ни изблиза није онако сложен као у Хекто
ровићевом запис у. Драмат ичност наведених десетераца, очигледно,
сасвим је другачије природе и превасходно се темељи на постизању
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драмске напетости у опевању борбе два јунака. Драстичан обрт на
завршетк у песме, указивање на почињено убиство, може се разу ме
ти и као амбиц ија певача да Марков прот ивуречан лик-братоу бице,
као драгоцен у информац ију из претходне трад иц ије, прилагод и јед
ном новом, диференц иранијем и пластичнијем виђењу прош лости. У
естетском смислу, међут им, ове песме, по свом једноставном склоп у,
по бруталности и сировој емоц ионалности осликавају једн у упад љи
ву дег радац ију трад иц ије. Њихове текстове обично не зат ичемо у
репрезентат ивним песмарицама, већ углавном међу необјав љеним
записима или у часописима. Без обзира на разл ичитост две поетске
форме, бугарш тице и десетерачке поезије, овај пад посредно оповр
гава и миш љења да понав љање једног истог мот ива у епиц и нуж но
вод и његовом побољшавању.29 Јед ини развој који се у овој промени
може запазит и јесте онај са становиш та историјског протот ипа.
Личност краљ а Марка овде је такође стил изована, али без изражене
негат ивне карактеризац ије коју чувају стихови бугарш тице о уби
ству Анд ријаша.

2. Царев слуга
Тема Марковог вазалства Турц има прис утна је мање-више у свим
раздобљима певањ а о Марк у Краљевићу, а њен идеолош ки подтекст
постаје нарочит проблем за певаче и публик у током све масовнијег
бележења народних песама, од почетка 19. века, дак ле управо у вре
мен у првих ант ит урских устанака. Отуда и карактеристична збу
њеност поводом Марковог лика коју отк рива Вук: „Но отк уд он међу
Турц има? То управо незнам.“30
Најстарија трад иц ија не осврће се превише на чињениц у Марко
вог служења Турц има и, штавише, то питање јед ва и да тематски
фок усира. Песме Ерлангенског рукописа чак и не приказују Марка
као ант ит урског јунака, што Светозар Мат ић, на пример, образлаже
претпоставком о тадаш њој забрани ант ит урског певања.31 У најста
29
У поређењу варијант и једног истог мот ива из муслиманске епике,
Лорд примећује: „У овој песми смо видел и промене настале додавањ ем де
таљ а и описивањ ем, прош иривањ е кићењ ем, промене у радњ и (…) што као
да произи лазе из тензије битн их елемената која одрж ава конгломерате и
конфиг урац ије тема, промене у редослед у појав љивањ а dramat is personae,
премеш тањ е тема с једног места на друго, чиме се стварају нове равнотеже
и обрасци. Па ипак, повест је у суш тин и остала иста: промене нис у так ве да
извитоперавају прич у. Ако ишта чине, оне је побољшавају“, (А. Лорд, Певач
прича I, 188-189)
30	В. Караџ ић, Пјеснарица 1814/1815, Беог рад, Просвета, 1965, 107.
31
Светозар Мат ић, Нови огледи о нашем јуначком епу, Мат ица српска,
Нови Сад, 1972.
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ријим записима, међут им, примећујемо да паж ња народних певача
и није превасходно била усмерена на Марков идеолош ки лик, већ
више на његов јуначк и и приватно-психолош ки профил у којем је
служење Турц има био само део укупне, ионако већ довољно сложе
не слике јунака, а не њена најваж нија одредница.
Јед ина бугарш тица која Марка опева као турског вазала, Марко
Краљевић и Мина Костуранин, иначе је и јед ина сач увана бугар
штица која Марка не опева као нед восмислено негат ивног јунака.
Тема вазалног служењ а се подређује епској причи о отм иц и Мар
кове љубе и њеном ослобађању. У композиц ионој структ ури бугар
штице, пристрасност народног певача долази до изражаја у сасвим
ограниченој мери. Упркос царевој доброј вољи да му пон уд и војн у
помоћ прот ив Мине Костуранина, Марко одл учи да се „сам свет и
својом, Марковом десницом“. У епском виђењу Марка као вазала на
изглед нема ничега понижавајућег. Штавише, цар Марк у нуд и и по
моћ. Ипак, цар Марка непрестано, наглашено и учестало, ослов љава
„слуго“. Поступак је у склад у са препознатљивим стилом бугарш ти
це, у којем се једна реч или обраћање доводе у разл ичите контексте,
па сам им тим и интерпретац ије. Међу стиховима, на пример, уочава
се следећа конструкц ија:
„Дођи, слуго, до мене, ере си ми од пот ребе,
Ере ми ћу војеват и л´јепом арапском зем љицом,
Слуго, добро моје.“ (Бог иш ић, 7)

У исказу цара, припев „Слуго, добро моје“ понав ља се кроз песму
три пута, а ослов љавање „слуго“ шест пута, у готово свакој царевој
реп лиц и, што карактерише не само Маркову вазалн у позиц ију, већ
диск ретно сенчи и дет ронира његов херојски лик.
Тек у нек им песмама потоњих времена, питање Марковог вазал
ства излази на видело у свој својој дел икатности. Ово се нарочито
дот иче композиц ионе схеме у песмама типа Марко Краљевић и Му
са Кесеџија (Вук II, 67), где султан наређује Марково ослобађање из
тамнице, не би ли га искористио у борби прот ив јунака који угрожа
ва његову власт или пород ичн у част. Марко слепо след и султаново
наређење, да би се тек напослетк у, пош то изврш и задатак и убије
прот ивника, уверио да је починио злодело, тј. да је убио јунака који
то није заслуж ио.
Док новија трад иц ија Марково убиство „бољега јунака“ пок ушава
да оправда, у појед иним песмама се ублажава и прик рива Маркова
негат ивна улога турског слуге. Тако, на пример, у песми Марко Кра
љевић и Арапин (САН У II, 48), Арапин зове Марка, свога побрат има,
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да му пронађе девојк у којом би се оженио. Арапин сазнаје да је Мар
ко утамничен у Стамбол у, после чега одлази да ослобод и Марка и
од цара силом испроси његову кћер. Арапин убија једног по једног
царевог јунака, све док цар, немајућ и другог избора, не ослобод и
Марка и пошаље га прот ив Арапина. У мегдан у Марко убија Арапи
на, својег побрат има и спасиоца. Тек потом, у једном прил ично на
глом расп лет у песме, сазнаје се да Марко, касније, у знак покајања
због свог недела, испред Стамбола под иже Арапин у зад ужбин у.
Није теш ко у песми препознат и симпат ије које код публике иза
зива Арапин. После год ина ратовањ а и одметниш тва, он жел и да се
заслужено скраси и ожени у својој импозантној кул и, чијим описом
песма започиње. Но упркос так вим намерама, Арапин се одл уч ује
на подвиг Марковог ослобађањ а и конфронтац ију са најјачим царе
вим јунац има. Укол ико његово јунаш тво и пож рт вованост више пле
не нак лоност публике, утол ико су уочљ ивији Маркова бесловесност,
тупост и безморалност, али и невеш тина и инд иферентност певача
да овај однос боље образ лож и.
Дел икатност и амбиваленц ија у карактеризац ији Марковог ли
ка као турског слуге постају јасније када се ове песме приближе
њиховој историјској основи. У обиљу литерат уре о однос у поезије и
историје у песмама о Марк у, посебно се изд вајају радови Јована Де
рет ића. Дерет ић је илустрат ивно расветлио у којој мери је негат ивна
конотац ија Марковог служењ а Турц има била утемељена у најстари
јем слоју трад иц ије, из раздобља пре него што је поданиш тво Турц и
ма постало историјска и пол ит ичка нуж да. Тим поводом он уочава
да су позиц ију краљ а Марка Мрњ авчевића, као првог српског влада
ра који је прих ват ио улог у турског вазала, касније морал и да поделе
и сви потоњи српски династи и владари. На основу тога, Дерет ић
зак ључ ује да негат ивна слика Марка Краљевића као слуге турског
цара пот иче из „историјске сит уа ц ије која је претход ила коначном
турском освајању српских зем ља, пре него што је цео народ постао
раја, сит уа ц ије пол узависности у којој су наш и династи прих ватајућ и
вазални однос према Турц има сач увал и власт у својим зем љама“.32
Дерет ић примећује и то да епске песме о Марк у лоц ирају историјско
време које није само период Маркове владавине. Ову владавин у об
ух ватају два периода које дел и Косовска битка: онај од битке на Ма
риц и до битке на Косову, када у турске руке потпадају јуж ни делови
Душановог царства, и онај од Косовске битке до Маркове погибије
на Ровинама, када под турску власт потпадају и преостал и делови
српског царства. Песме о Марк у, међут им, одражавају и историјску
32
196.

Јован Дерет ић, Загонетка Марка Краљевића, Беог рад, СКЗ, 1995,
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сит уа ц ију након његове пог ибије на Ровинама, када служење Турц и
ма за српске владаре постаје пол ит ичка реа лност и нуж да. Управо
поводом ових песама, Дерет ић зак ључ ује да „нају же, те песме упу
ћују на период владавине цара Бајазита, односно на време између
Косовске и Ангорске битке, и то како на први део те епохе, до битке
на Ровинама у којој је пог ин уо краљ Марко, тако и на њен други део.
Тада је највећ и број српских династа признао турску власт, а одно
си између Срба и Турака, посебно односи између деспота Стефана и
султана, најсличнији су онима как ви су описани у песмама о Марк у
Краљевићу. Епски лик Марка Краљевића као 'слуге' и 'посинка' тур
ског цара највише дуг ује том добу.“33
Али, упркос читавој једној археолог ији коју овим поводом обело
дањује, Дерет ић најпосле ипак напом иње да Марково служење Тур
цима није могло бит и и главно полазиш те епике о Марк у Краљеви
ћу, па сам им тим ни негат ивне карактеризац ије о којој говоримо. У
том смислу, Дерет ић зак ључ ује: „Ако се узму у обзир све историјске
инд иц ије ове епике, ти догађаји никако нис у могли бит и почетак,
'полазна тачка', читавог епског певањ а о Марк у. Тај почетак морао је
наћ и узроке у много ранијим догађајима и прил икама, пре него што
је Марко постао краљ, чак пре него што је постао краљевић, када је
он био само млад ић, син једног од најмоћнијих вел икаша у држави.
Али мот ив Маркове службе султан у, последњи по хронолош ком ре
дослед у, имао је снаж но повратно дејство. Он је ударио неизбрисив
печат на читаву епску судбин у најпоп уларнијег народног јунака, по
стао главни историјски знак препознавањ а његовог лика“.34
Дерет ићева запажањ а наслућују и то да је негат ивна конотац ија
Марка као турског слуге потек ла из првог периода његове владави
не, док је ублажавање так вог става настало у последњем период у
Марковог живота, па чак и касније, након његове смрт и. Ова сит у
ац ија је, може се рећ и, и својеврсна аналогија читавој трад иц ији о
Марк у, где је њен најстарији слој непријатељски окрен ут Марк у, да
би га каснија времена приг рл ила, бранила и оправдавала. Очиглед
но, постанак једне трад иц ионалне слике епског јунака се не базира
само на временској хронолог ији стварањ а, где типичне црте прото
типа остају сач уване и наслеђене из најстаријих времена. Напро
тив, потоња трад иц ија је обично та која долази у позиц ију да подари
естетску форм у претходном времен у и оствари његову трајнију сли
ку, ослобађајућ и је пристрасне реа кц ије савременика. У том смислу,
са правом се може претпоставит и да је белег „слуге“ Марков лик по
нео у времен у када то и није био начин да се превасходно опева ње
33	Дерет ић, Исто, 196.
34	Дерет ић, Исто, 197.
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гова позиц ија као владара, већ пре да се образлож и једна крит ичка,
у појед иним сегмент има ругалачка трад иц ија из старијих времена.
Такође, парадоксално је и то да негат ивне конотац ије Марковог
лика као царевог слуге излазе нарочито на видело у оним песмама
које опевају његову изразит у непослуш ност султан у. Као пример не
ка послуж и песма из Вукове рукописне заоставш тине под називом
Правдање Марка Краљевића (Вук, САН У II, 46), у којој турски цар вр
ши ист раг у о погибији својих војника. Сумња за ово злодело пада на
Марка. Након што се уплашени Турц и уопш те усуде да га пробуде у
његовом дом у, Марко ипак одлази султан у на двор. Султан захтева
да му Марко покаже сабљу, да вид и да ли је крвава, али уместо да
га послуша, Марко му пог уби сву војску. Најпосле, Марко насрне и
на самог султана, али се овај уплаш и и, уместо да прих ват и борбу,
дарује Марка са 100 дуката, говорећ и:
„Ево теби напојница, Марко,
Те ти иди па се напиј вина,
Теш ко су те изм учил и Турц и Иди, синко, куда теби драго
И пог уби куда теби драго!“

Певач потом зак ључ ује у заврш ним стиховима:
Цар не даје напојниц у Марк у
Што је њем у одвећ мио Марко,
Већ да би се опростио Марка.

Овакав расп лет зат ичемо у вел иком броју песама. Парадоксално,
правдање идеолош ке слике јунака нем иновно отвара питања и о ње
говој проблемат ичној карактеризац ији. Скоро и нехот ице, у намери
да опева Маркову екст ремно инд ивид уа лн у позиц ију и тако оправда
служење султан у, певач нам представ ља јунака чија укупна слика,
мимо њене идеолош ке одреднице и ком ичних детаљ а, остав ља ути
сак опаког особењ ака и мрачног, ћуд љивог кавгаџ ије којег је теш ко
зам ислит и као поданика и витеза било којег, па и турског цара.
Поводом негат ивне Маркове слике као турског слуге, посебн у па
жњу прив лачи песма Сестра Леке Капетана (Вук II, 40) и једно њено
тумачење из новијих дана. У овој познатој песми, Марко Краљевић,
заједно са своја два побрат има, Милошем и Рељом, одлази да проси
лепот иц у Росанд у, сестру Леке Капетана. Росанда пркосно одбија
сва три просца, а Марка под образ ложењем да је турски прид вори
ца. Услед и крвави расп лет, јер Марко Росанд и одсече рук у и ископа
28

очи, наочиглед Леке, непом ичног „како камен студен“.
Ова Мил ијина варијанта је до сада углавном изазивала неподеље
не негат ивне коментаре и осуде Марковог лика,35 све до једног нови
јег тумачења у студ ијама Александ ра Ломе „Лик Марка Краљевића
у светлу типологије индоевропских епских јунака“, и „Трофункц ио 
нална структ ура песме Сестра Леке Капетана“.36 Марково злодело
Лома тумачи и поред и са скитском повести о одбијеном просцу и
његовим побрат им има, коју проналази код Лук ијана из II века и ко
ја, иако другачије фабул ирана, посед ује мот ивску сличност са Ми
лијином песмом. Сличност се пре свега огледа у контексту отк рива
ња њеног индоевропског, трад иц ионалног корена, као приказа једне
универзалне, друш твене и идеолош ке трофункц ионалне структ уре.
Поред Милоша који оличава ратарску функц ију и Реље који олича
ва магијску, Марков лик овде оличава јуначко-херојску функц ију.37
Осим што тројица јунака своје функц ије понаособ оличавају, они
их, како то у песми отк рива пркосна Росанда, и на разл ичите начи
не изневеравају. Такође, Лома у песми разотк рива њен идеолош ки
план и заборав љен у историјску заснованост, пре свега поводом ли
ка Леке Капетана, арбанаш ког стареш ине. Иако стат усом ниж и од
Марка, он очигледно ужива већ и друш твени утицај у околностима
историјског нестајањ а српске властеле и читавог једног трад иц и
оналног државног устројства у XIV век у. Необично је и то, запажа
35
Између бројн их негат ивн их оцена Марковог лик а у овој песми, из
двојићемо две новије. Прва је Звон им ира Костића који навод и да „песма
остав ља мучан утисак и нема шта да каже савременом читаоц у” (Звон им ир
Костић, Лик Марка Краљевића у српској јуначкој песми, Принц ип, Беог рад,
2002, 303). Такође, у осврт у на Марков негат ивн и епски лик, Бранко Брђа
нин навод и да је Марко „непосредно груб, горд, увред љив, прек и нап расан,
а највише и најп рије у пјесми Сестра Леке капетана када повријеђена сује
та, пред имензионирана гордост и муш ка поз лијеђеност (а нарушен је и па
тријарх ални ред по коме је муш карац, овд је Росин брат, Лек а, потп уно пот и
снут сил ином личности несрећне нес уђене невјесте), нав лач и крваву мрен у
не само на очи нашега јунак а, него и на његов лик.” (Бранко Брђан ин, Марко
Краљевић и српска драма, Завод за уџбен ике и наставна средства, Српско
Сарајево, 2003, 95).
36
У Александар Лома, Пракосово, САН У, Балк анолош ки инстит ут, Бе
ог рад, 2002.
37	Ове три функц ије Лома навод и по узору на поставке Жорж а Димези
ла и његових ист раж ивањ а из индоевропске упоредне митолог ије: „Његова
основна теза је да теолош ке и митолош ке представе старих Индоевроп љана
мањ е-више доследно одраж авају тзв. идеолог ију трију функц ија („трофунк
ционалн у идеолог ију”). Прву функц ију чин ила би власт, свеш тена, држ авна
и правна; друг у телесна снага и борбена веш тина; трећу обиљ е и плодност.
На друш твеном план у, овим трима функц ија би одговарала раслојеност на
три сталеж а, свеш тен ичко-краљ евски, војн ичк и и сељ ачк и, било да је она
код појед иних индоевропских народа постојала реа лно, или само као идео 
лош ки постулат, одн. поетски идеа л.” (Исто, 16)
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Лома, што српски певач довод и ликове српских војвода у један такав
неочек иван контекст, имајућ и у вид у историјску улог у Леке Дука
ђина, утемељивача албанског обичајног права као протот ипа лика
Леке Капетана. Наиме, Лека Дукађини је у нашој епској трад иц ији38
предмет несимпат ије и негат ивне карактеризац ије на које се певач
овом прил иком и не осврће. Тиме излази на видело и дубински слој
мот ива, као израз једне давно наслеђене историјске фрустрац ије на
коју су певачи потоњих времена углавном бил и заборавил и, а која
је, зах ваљујућ и песми старца Мил ије, умеш но евоц ирана. У так вом
контексту, Маркова прош ња Лек ине сестре више није обична про
сидба, већ вел икод уш ни пол ит ичк и гест са идеолош ком позад ином
коју Лома реконструише на следећ и начин: „Марко вод и своја два
побрат има са собом да би Лек и и његовој сестри предочио структ у
ру идеа лне друш твене и државне заједнице, оличене у 'једнос уш ном
тројству' првих српских јунака, од којих свак и персонифик ује један
од три њена нуж на елемента. Одбијајућ и сву тројиц у, Росанда одба
цује тај основни идеолош ки постулат и погађа сам у срж српског на
ционалног поноса. Марков одговор на то, сурово сакаћење нес уђене
невесте, без обзира кол ико био у склад у са тамним странама Мар
кова епског лика, овде треба схват ит и симбол ично: то је драстичан
начин да се покаже несавршеност и чак наказност Лек ине државне
творевине, оличене у његовој прелепој сестри којом се она дичи ме
ђу другим зем љама“.39
Следећ и анал изу о трофункц ионалној структ ури песме, Лома
уочава да чак ни каж њавање Росанде није ирац ионални изл ив Мар
кове опаке суровости и гнева, већ да он има и симбол ичк и контекст
у виђењу физичког тела као слике друш тва и државе. Сакаћење се,
наиме, обав ља осмиш љено, тј. на оним деловима Росанд иног тела
који трад иц ионално симбол изују основне три државне и друш твене
функц ије. Прил ично је вероватно да старац Мил ија ове структ уре
није био свестан када је спевавао песму. Она се, запажа Лома, као
скривена порука преносила кроз генерац ије, из раздобља када је
идеја о трофункц ионалном државном и идеолош ком устројству још
увек била жива. Овим је за Маркову сурову акц ију први пут прона
ђено уверљиво образ ложење, али, разу ме се, не и потп уно оправ
дање. Осмиш љеност Маркове акц ије теш ко да се могла дож ивет и и
као морални тријумф, не само због суровости призора унакажене
лепот ице. Оно што највише баца сенк у на Марково поступање је
сте повод за његову акц ију. Упркос Росанд иног арогантног одбијања
38	Лома навод и пример негат ивне трад иц ије о Лек и Дук ађин у у нашој
трад иц ији (у Лома, Исто, 113),
39	Лома, Исто, 113
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просаца, посебан утисак остав љају речи које одају њен став о јуна
штву и стат ус у просца:
„Вољела бих с'јед у кос у плести
„У Призрен у, нашој царевини,
„Но ја поћ и у Прил ипа града,
„Маркова се називат и љуба;
„Јел је Марко турска прид ворица,
„Са Турц има бије и сијече,
„Ни ће имат' гроба ни укопа,
„Ни ће с' Марк у гроба опојат и“ (Вук, II, 40)

Ако се са правом може рећ и да старац Мил ија није био свестан
једне древне структ уре на којој је почивала његова песма, онда се то
не може рећ и и за његов осећај и познавање трад иц ионалног Мар
ковог лика. Маркова слика се овде драмат ично укључ ује као знатно
заок руженији, очигледно виталнији сегмент трад иц ије од оног којег
је препознао Лома. Зато, каж њавање Росанде отк рива и један Мар
ков особит лични порив који се промол ио у први план. Реа г ујућ и као
одбијени просац, Марко заправо реа г ује и на истин у о самоме себи.
Тако је, поред опеване радње, у песми скоро исто тол ико узбуд љиво
отк ривање и подлоге на којој се два историјска наслеђа боре за при
оритет — оно о „једнос уш ном тројству“ епских јунака и државе коју
оличавају, и оно о епској и историјској личности Марка Краљевића.
Иако се оба наслеђа заснивају на скоро истоветном историјском раз
добљу, тј. оном са краја XIV и почетка XV века, прил ично је очиглед
но да се „знање“ о Марк у Краљевићу много дубље урезало у памће
њу колект ива, као иск уство и тековина од приоритетног значаја.

3. Женски ликови у Марковој биографији
Карактеризац ија Марка Краљевића у песми Сестра Леке Капета
на под робно илуструје удео Марковог вазалства у слиц и вишеструко
проблемат ичног, прот ивуречног јунака. Та својства су нарочито до
лазила до изражаја поводом песама о његовим пород ичним односи
ма. „Са Марком муш карцем као да неш то није у ред у; то је, уосталом,
једна од нају пад љивијих црта у његовом лик у“, запажа Влад им ир
Дворниковић, у једном од првих заок ружених епских и психолош ких
порт рета Марка Краљевића. Поводом прот ивуречне слике Марка
као борца и јунака, и Марка као муш карца, Дворниковић примећују
ћи како би се „Сигм унд Фројд морао њиме позабавит и“, зак ључ ујућ и
своје размат рање тврдњом да „Марко има стално неке неприл ике са
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женама — у песми као и у историји.“40
Што се историог рафије тиче, у питању је један од ретк их сач ува
них података о Марк у Краљевићу којег је још Мавро Орбини навео, а
Никола Банашевић први пут изнео и уједно оспорио као хипотезу о
узрок у Маркове епске поп уларности. Краљ Марко је, наиме, отерао
своју жен у Јелен у због, како се навод и, неморалног живота. Јеле
на је после тога предала Костур, град у јуж ној Македонији, Балш и
Балш ићу који се с њом венчао, пош то је пре тога отерао своју прву
жен у. Маркови војни пок ушаји да уз помоћ Турака поврат и Костур
нис у успевал и, али се у међувремен у, запажа Банашевић, Јелена ни
код Балше није боље провела, јер ју је и овај због непош теног живота
зат ворио и протерао.
Опевање Марковог односа са женама, поглавито са онима из по
род ичног круга предмет су изу зетно дел икатне и прил ично обимне
карактеризац ије у свим период има певањ а о Марк у Краљевићу. Но
вија десетерачка поезија јед ва је успевала, а често се није ни тру
дила да сак рије трад иц ионално наслеђе у којем је Марков лик на
посредан или непосредан начин углавном окарактерисан мрачним
бојама, са подсмехом и несимпат ијом. Паж ња певача овде је наро
чито усредсређена на Марков однос са мајком и „љубом“, који су
понекад тол ико међусобно испреп летени да се може говорит и и о
драмском троу глу. Упркос разнол икости песама које опевају Мар
ков брачни живот, може се рећ и да све оне опевају исту сит уа ц ију:
овај живот није складан и скопчан је са потеш коћама и кривицом
од које не остаје пош теђен ниједан од актера. Такође, посебно је за
ним љиво у овом тематском круг у апсол утно одс уство Марковог оца,
краљ а Вукаш ина, који се углавном и не пом иње, као да не припада
пород ичном круг у.

3.1. Мајка и љуба
У трад иц ији о Марк у Краљевићу мајка има улог у најистакн ут ијег
Марковог саветника и помагача. Околност да вел ик и број песама у
уводној форм ул и приказује разговор мајке и сина, указује на спец и
фичан значај и сад ржај овог односа, али и на природ у том прил иком
изречених савета. Ова експозиц иона слика прис утна је не само у пе
сама о Марковом пород ичном живот у, него и у вел иком броју песма
ма о Марковим јуначк им подвизима. Разговор са мајком је за Марка
честа прил ика да послуша савет о одласку у далек и ратничк и поход,
или је повод да исприча или исповед и свој недавни дож ив љај.
40	Влад им ир Дворн иковић, Карактерологија Југословена, Просвета,
1990, 543.
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Фам ил ијарни контекст опеваног увода даје спец ифичан подтекст
и потоњем дешавању. Сва дел икатност овога односа, разу ме се, из
лази нарочито на видело у песмама о Марковој женидби и невољ ама
у брачном живот у. У песмама о Марковој женидби, на пример, оста
рела мајка форм улат ивно опом иње Марка да се најзад ожени. Марко
се, такође форм улат ивно правда:
„Ђе ја нађох за мене ђевојк у,
Онђе нема за те пријатељ а;
Ђе ја нађох за те пријатељ а,
Онђе нема за мене ђевојке.“ (Вук, II, 22)

Марко, дод уше, признаје да је ипак изабрао девојк у, али мод ифи
кован модел женидбе обу х вата двосмисленост и психолош ку зави
сност која ни мајк у ни сина не приказује у најповољнијем светлу.
Мајчина негат ивна улога у синов љевом пород ичном живот у нај
очигледнија је у песмама које опевају непријатељство мајке и снаје
док је син у одс уству. Упад љиво је да песме ове групе више одража
вају пат ријархална схватањ а, напетости и реа л ије из свакод невног
живота на један уопш тен, често бруталан и драстичан начин, него
што настоје да укаж у на спец ифичности Маркове пород ичне пози
ције како у поезији тако и у историји. Према једној варијант и, чим
Марко оде у ратни поход, мајка отера Марковиц у у планин у да чува
овце. Када се после дугот рајног одс уства врат и кућ и, Марко зат иче
своју изм учен у љубу и, згрожен, враћа је кућ и. Потом грд и мајк у:
„А старице, мила моја мајко!
Да ми није од Бога грихота,
А од људ и вел ика срамота,
Русом би те главом под ил ио.“ (Стојковић, 45б)

Но, у појед иним варијантама овог сижеа, као у оној под насловом
Како је урадила, онако је и прошла, Марко не остаје само на речима:
„Па пог уби своју стару мајк у“ (Мат ица, 152)

Очигледно, Марково име је нак надно унето у распрострањен у фа
бул у о прогоњеној жени-девојц и. На то упућује и блискост наслова
којима антологичари ист ич у примарни мот ив и дидакт ичност по
енте песме, односно бајке (као, на пример, у познатој бајц и Како су
радиле, онако су и прошле).41
41	Вук, СНП, 36.
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Постоје и варијанте које овај однос опевају другачије. Према једној
од њих (Вук, VI, 25), управо мајка отк рива Марк у да га жена вара. Он
испрва не верује, али када по мајчином савет у буде приређена ве
чера на коју јед ино не буде позван Дука, типски љубавник Маркове
жене, Марко се уверава у истинитост мајчиних речи. Марко потом
Дук и одруби главу, али према неверној љуби поступи поп устљиво и
остав ља јој вел икод уш ни избор:
„Љуби, љубо, кога теби драго.“

У варијант и истог сижеа из Ерлангенског рукописа, међут им, Мар
ко није тол ико поп устљив, па после Дуке каж њава и љубу тако што
јој извад и очи (ЕР, 151).
Спец ифично прис уство мајке у укупној трад иц ији о Марк у Кра
љевићу није само одраз пат ријархалне климе у којој је настајала на
родна песма, већ слут и и на свој историјски корен, у чињениц и да је
након Вукаш инове пог ибије на Мариц и 1371. год ине, Маркова мајка
свакако имала одређен утицај на двору. О том утицају се данас мо
же само нагађат и, али он изгледа тим значајнији и спец ифичан у
светлу истовремене Маркове брачне афере. Ова афера је необичан,
провокат иван, али незаобилазан моменат у разу мевању Марковог
епског лика, нарочито поводом песама овог тематског круга. О овој
афери и њеној повезаности са епском трад иц ијом је, као што смо већ
пом ињал и, први писао Никола Банашевић. С обзиром на историјске
податке, Банашевић зак ључ ује да у читавом скандал у „Марко игра
гору улог у од Јелене, јер пристаје да је узме нат раг и да налож ниц у
Тодору пошаље ником другом него својем тасту“.42 „Так ви поступ
ци нис у бил и згодан предмет за епске песме и слав љење Марково
за његова живота“, смат ра Банашевић, јер, како се навод и, „ако је
Марко узал удно ратовао под Костуром, онда би савремени певачи
(...) бил и у вел икој недоу м иц и на који начин да почн у славит и њего
ве подвиге“.43 Поводећ и се за својом конструкц ијом о Марковој тра
гичној погибији и о Марковом сукобу са Вукаш ином око цара Уроша
као главном разлог у његове буд уће епске поп уларности, Банашевић
долази и до уверењ а да експ лоат исање Марковог приватног живота
није почело за његовог живота, „јер слава епског јунака не почиње
опевањем његових разм ирица са женом“.44
Кол ико се, међут им, ово становиш те може прих ват ит и? Заним љи
во је да истим поводом Банашевић изу чава и историјску заснованост
42
43
44

Банашевић, Исто, 118.
Банашевић, Исто, 118.
Банашевић, Исто, 121.
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лика Дуке Сенковића који се у једном броју песама појав љује као
љубавник Маркове жене, инсистирајућ и на његовој под ударности са
историјским протот ипом Балше Балш ића (реч је о оном истом Дук и
којег А. Лома, опет, на основу сасвим друг их података, довод и у ве
зу са Леком Капетаном, тј. Леком Дукађинијем). Дука Сенковић је
такође и пасивни љубавник жене бана Мил ут ина у мот ивској песми
из Вукове збирке (Вук, II, 31). Ту везу, иако се наочиглед рад и о две
разл ичите историјске личности, Банашевић образлаже, веома ка
рактеристично, увиђањем схеме епске хероизац ије и идеа л изац ије
у настајању једног мот ива: „ако су Беле и Дука две историјске лич
ности, онда би народ сач увао тачн у успомен у на два љубавника Мар
кове жене и онда би се заиста слабо разу мела тол ика поп уларност
јунака кога жене тако често варају“.45 Банашевић касније указује
на оправдан у везу Дуке Сенковића са познат им Дуком Херцеговцем
или Дуком „зул умћарем“, легендарним греш ником „коме трава жи
вом кроз кости избија јер је обрубљивао венчане и крш тене куме и
посестриме, а своју мајк у је тукао и просипао јој лит ургију“.46 Лик
Дуке Сенковића био је, по Банашевићу, независно опеван, па му је
тек нак надно додата улога љубавника Маркове жене.
Овај детаљ са Дуком Сенковићем свакако да није од вел иког зна
чаја за реконструкц ију Марковог историјског лика и његове епске
биог рафије, баш као ни за укупно Банашевићево размат рање, али
начин на који Банашевић приказује калем љење мот ива на протот ип
историјске личности нес умњиво је упечатљив, јер истовремено от
крива кључн у важ ност успостав љањ а нарат ивних токова тамо где
пот реба за чувањем историјских чињеница није била довољно из
ражена. Управо на примеру драстичних догодовш тина из Марковог
приватног живота, Банашевић доказује да „Маркова служба султа
ну, не само, дак ле, да није умањила његову поп уларност него је омо
гућ ила да се на њега, лакше него на ма ког другог јунака накалеме
многи опш ти мот иви који би се теже везал и, односно прилагод ил и
за неког другог јунака с одређенијом личнош ћу и улогом.“47
Упркос овак вом зак ључк у, Банашевић инсистира на начелном
уважавању метода хероизац ије и идеа л изац ије Марковог историј
ског лика и епских ликова уопш те. Али, зар није логичније да је
Марков историјски марг иналан положај управо погодовао раној по
јави песама које опевају његов несвак идаш њи и за савременике не
сумњиво инт ригантан приватан живот? Ако се томе дода запис у
Охрид у из 1379. г. о којем сведочи Павић, према којем гусларске
45
46
47

Банашевић, Исто, 123.
Банашевић, Исто, 125.
Банашевић, Исто, 132.
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песме о Марк у Краљевићу већ у то време постоје, а личности из њих,
крајем XIV века имају своју сасвим одређен у поп уларност,48 поста
вља се питање о чем у другом би ове песме певале него о Марковом
приватном живот у?
Прив лачност мот ива из приватног и пород ичног живота за савре
менике је вел ика, нарочито ако сад рж и драстичне, сензац ионалне
детаље. За најш ири круг слушалаца она је у Марковом случају под
разумевала и особен у погодност, јер је била лишена цензуре сред и
не која постоји када је реч о личностима вел иког ауторитета у амби
јент у стабилних друш твених прил ика. Ту је, мож да, и оправдање за
Банашевићево чуђење заш то појед ине песме, између осталог, чува
ју и историјски под ударно име Тодоре, Маркове налож нице и жене
неког Грг ура, личности, дак ле, сасвим маргиналне како у историји
тако и у поезији.49 По свем у судећ и, народни певчи су дуго времена
настојал и да у песмама о Марк у зад рже оно што им се чинило зани
мљиво, тј. ликове из приватног, а не из државног и пол ит ичког жи
вота. Када је сећање на њих почело да хлапи у наредним вековима,
од првобитно опеваних догодовш тина су преостал и само драстични,
махом мизогини детаљ и и сцене. Так ви мот иви, за које Марет ић твр
ди да су их могли испеват и „само хајд уц и“, свакако да у свом бук вал
ном обл ик у више нис у имал и историјски карактер. Али у преносном
смислу, као аутент ично пред убеђење о лик у, они су очигледно сле
дил и и даље настав љал и наслеђен у типизац ију Марковог лика.
Но упркос свем у, Марков брачни скандал очигледно није био спо
рад ичан догађај свог доба, од оне врсте која би у данаш њем времен у
своје место пронашао поглавито на страницама жуте штампе. У но
вије време, историчар Раде Михаљчић је уочио да је Марков брачни
скандал морао имат и битних послед ица у свом добу, јер је склапање
вел икаш ких бракова било скопчано и са сврхом пол ит ичког јача
ња.50 О вел иком значају ове афере, нају верљивије објаш њење је до
сада пруж ио Јован Дерет ић, обрат ивш и нарочит у паж њу на њен нај
старији историог рафски извор, један од свега два која су сач увана
о Марк у Мрњавчевићу. Наиме, у запис у на једној књизи, некакав
дијак Добре саопш тава о времен у када је књиг у преписао и навод и:
„Писа се сија књига у Порече, у сел у зовом Кал угерец, в дни благо
вернаго краљ а Марка, јегда отдаде Тодору, Грг урову жен у, Хлапен у,
48
Павић, Исто, 141.
49
Иако Банашевић навод и више варијант и које чувају Тодорино име,
ми смо затек ли само једн у, ону коју Стојковић у својој антолог ији бележ и
под бројем 54а.
50	О снази Мрњ авчевића која се огледала и у њиховим разг ранат им по
род ичним везама, детаљно пише Мих аљч ић (Раде Мих аљч ић, Крај српског
царства, СКЗ-БИГЗ, Беог рад, 1989, 99).
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а узе жен у своју прво венчан у Јелен у, Хлапенову дштере“.51 На осно
ву наведеног подат ка Дерет ић препознаје необичан значај овога до
гађаја у времен у његовог записивањ а, као догађаја „који се памт и,
помоћу којег се мери време“. Истом прил иком, Дерет ић пок ушава
и да реконструише читаву аферу, као нес умњиви пот ицај у развоју
трад иц ије о Марк у: „Из штурог записа дијака Добре назире се дра
ма или, тачније, комед ија брачног троу гла у којој се Марко нашао
између две жене, своје супруге Јелене и љубавнице Тодоре. У поза
дини су још два лика, Тодорин муж Грг ур и Марков таст Хлапен, који
пород ичној драм и дају ширу, друш твен у димензију. Марко враћа же
ну кућ и а љубавниц у уступа тасту. Цео случај има обележја вел иког
скандала о којем су се морале испредат и приче и, мож да, певат и
песме, тако да је преписивач по њем у, а не по год ини, одред ио време
рада на својој књизи“.52 Ако се томе још додају и околности Марковог
изненадног ступањ а на престо, после Вукаш инове погибије 1371. г,
те очигледни проблем и око пот врђивањ а ауторитета новог краљ а,
онда није теш ко наслут ит и и једн у спец ифичн у клим у пол ит ичког
и сваког другог калк ул исањ а у позад ини помен утог скандала. „По
свем у изгледа“, зак ључ ује тим поводом Дерет ић, „да је владавина
краљ а Марка била доба лабавог морала и вел ик их поремећаја у људ
ским односима и да је сам Марко био прави јунак свог доба.“53
Шта је, међут им, од овог скандала који је сач увала историја остало
у песмама? У онима које чувају под ударно име Маркове жене Јелене
(за разл ик у од чеш ће упот ребе имена Анђел ија), записаних углав
ном у Македонији, углавном имамо две верзије. У једној (Стојковић,
54а), Марко је окрив љен за неверу са налож ницом Тодором. Мајка
мол и Јелен у да буде поп устљива према Марк у, те да га по поврат
ку кућ и дочека и опрости му неверство. У другој варијант и, жена
је окрив љена за неверу. Марко, готово случајно, слушајућ и под ру
гљиву песму девојака које беле рубље на рец и, сазнаје за женино
неверство. По повратк у кућ и, из освете типски убија жен у, палећ и
је кат раном (Стојковић, 54б).
Наравно, ту је и круг песама о сукобу Марка и Мине од Костура,
као један од најпознат ијих и најпостојанијих мот ивских клишеа у
песмама о Марк у уопш те. Развој овог мот ива скоро да није нимало
одмакао од склопа как вог зат ичемо у бугарш тиц и и десетерачк им
верзијама из Дубровачког рукописа. У песми, Марко нед раговољно
прих вата учеш ће у султановом поход у, слутећ и кол ико је опасно да
пород иц у и иметак остави незаш тићене. Његове слутње се обисти
51	Дерет ић, Исто, 129.
52	Дерет ић, Исто, 129.
53	Дерет ић, Исто, 129.
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њују: Марков непријатељ, Мина од Костура попал и његово имање
и отме му жен у. Султан прих вата Маркову молбу да одс уствује са
бојиш та, не би ли се освет ио Мини. Марко се прерушава у кал уђера
и одлази код Мине који га не препознаје. Марко убије Мин у и враћа
љубу кућ и.
У тематском склоп у о сукобу Марка и Мине, уочавамо сложен у
структ уру једне наслеђене трад иц ије, чији маниризам и епске кон
венц ије, са драмским преок рет има, прерушавањима и препозна
вањима своје јунаке чувају на дистанц и у поглед у њиховог емоц и
оналног вредновањ а. По том питању, бугарш тица о Марк у и Мини
Костуранин у је изразит пример: нит и је у њој „добар јунак Марко“
окарактерисан са тол иком несимпат ијом као у остал им бугарш ти
цама, нит и је његова љуба окарактерисана као неверница. Штавише,
певач као и да не пом иш ља да би у песми Маркова „гиздава невје
ста“ могла да има негат ивн у улог у, иако је завршетак песме дел и
мично отворен и по том питању. Јер, не саопш тава се да ли се Марко
по извршеној освет и над Мином враћа кућ и са љубом или без ње,
што је детаљ чије одс уство донек ле нарушава утисак о срећном за
вршетк у песме.
Десетерачка поезија Вуковог доба наставила је трад иц ију о суко
бу Марка и Мине, наслеђен у из старијих слојева трад иц ије.54 Ком
позиц иони склоп епске приче се између варијант и разл ик ује само
у жанровској боји. Један тип обраде ком ично акцент ују појед ине
детаље, нарочито оне о Марковом прерушавању и његовом игрању
„ситно, кал уђерски“, пре него што убије Мин у (Вук II, 62). Друге
имају трагичан призвук, где љуба на лаж ну вест о Марковој смрт и
прол ива сузе, а до препознавањ а долази тек после Мининог убиства
(Бог иш ић, 86; Сарајл ија, 37). Упркос овим нијансама, у оба наведе
на типа приметно је пов лачење љубе у други план радње прил иком
расп лета, па не распознајемо нит и једн у њен у јасну акт ивност или
реа кц ију, као ни природ у њених буд ућ их односа са Марком. Изу зе
54
У размат рањ има о старин и или, пак, новин и појед ин их песама и њи
хових детаљ а, управо поводом склопа мот ива из песме Марко Краљевић и
Мина од Костура, Алберт Лорд је навео и један драгоцен, у нек у рук у при
лично онеспокојавајућ и пример. Наиме, он је од једног својег певача, Пет ра
Вид ића, у разл ичит им временским размац има и под разл ич ит им околности
ма, записао чет ири варијанте песме Марко и Нина, са нарат ивном схемом из
Марко Краљевић и Мина од Костура. Иако је сценослед у све чет ири варијан
те истоветан, примећујемо одређене разл ике у детаљ има, побољшањ а али и
кварењ а одређених сцена. У исти мах, препознајемо и неке од разл ич ит их
драмских решењ а у обл иковању појед ин их сцена, карактеристична за вре
менски разл ичите зап исе. Да не знамо да су ове песме испеване од стране
само једног певача, лако би подлегли иск ушењу да ову неу једначеност при
пишемо разл ичитој старости варијант и, као и њиховом припадању разл ич и
тим слојевима трад иц ије. (А. Лорд, Певач прича (2), Беог рад, Идеа, 173-181).
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так донек ле представ ља варијанта из Бог иш ићевог зборника (Боги
шић, 87), у којој Марко, пош то ослобод и љубу из Мининог ропства,
враћа је кућ и не као супруг у, већ као робињу.
Упркос сижејној постојаности у трад иц ионалном виђењу сукоба
Марка и Мине, на начин који не зат ичемо поводом других мот ива
епике о Марк у Краљевићу, конт раст и разл ике са историјским фак
тима саме се намећу. Нит и је Маркова жена у историји била отета
(него је од њега побегла), нит и је Марко успео да поврат и град Ко
стур из рук у љубавника своје жене. Јед ина под ударност јесте да се,
после свега, Јелена на крају врат ила Марк у. Нем уш тост у сведочењу
поводом догађаја који су, по свој прил иц и, бил и важан подстицај у
започињању трад иц ије о Марк у Краљевићу, овде је изразита и нару
шавају је само два детаљ а. Један се дот иче сит уа ц ије која у нек им
варијантама настаје пош то Марко на бојиш ту сазна да му је Мина у
међувремен у похарао дворе. Султан нуд и Марк у обеш тећење, као и,
уместо отете љубе, рук у неке од својих робиња. Марко одбија овај
предлог који у једној од варијант и сад рж и следеће образложење:
„Што ли ми је твоје робињице?
Када мени закон не доноси,
Да се мог у оженит и другом,
Док ле ми је прва у живот у;“ (Бог иш ић 86)

Одбијање је изречено у обл ик у епске форм уле как ву зат ичемо у
још нек им песмама дугог стиха, као у бугарш тиц и о Бановић Стра
хињи где, на пример, јунак одбија да се поново ожени, пре него што
ослобод и заробљен у љубу.55 Али, кол ико су ове речи мож да биле ре
флекс и једне друге, донек ле сличне историјске сит уа ц ије, оне која
је настала по Марковом изненадном ступању на престо, када се ја
вила пот реба да се један брачни спор, зарад новонастал их државних
околности, макар формално изглад и? Ако би у овак вој претпоставц и
било и најмање истине — а прил ично је очигледно да има — онда би
то у сваком случају било веома интересантно, јер би наговестило и
једн у ширу друш твен у слик у. У так вој слиц и слут имо обрисе дога
ђаја у којима је бизарни брачни спор из недавне прош лости довео у
питање Марков лег ит им итет у трен утк у његовог изненадног дола
ска на престо после Вукаш инове пог ибије, као и његов положај као
55
Стихови којима Бановић Страх ињ а у бугарш тиц и одбија савет Стје
пана Уговића да заборави отет у љубу и поново се ожен и гласе:
„Што ти мени говориш од Јел ице, љуби моје,
Да ћеш мене опета другом љуби ожен ит и –
Ја се нећу Јел ице ник ад веће добавит и!” (Бог иш ић, 40)
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вероватног намесника цара Уроша.
Други детаљ у песми о Марк у и Мини тиче се актера о којем исто
рија не сведочи, али се овде отк рива као незаобилазан: у питању је
Маркова мајка. Она се, као што смо већ рек ли, редовно појав љује у
експозиц ији и њен савет прес уђује о Марковом буд ућем поступању.
Ови савет и и њихова природа се, зависно од варијант и, међусобно
мало разл ик ују. У својој прагмат ичности се крећу почев од отворе
ног, помало наивног калк ул исањ а и шићарења, нал ик овом:
„Пођи, синко, дворит' св'јетла цара;
Ако т' Михна и опале дворе,
Цар ће теби друге оград ит и“ (Бог иш ић, 86)

У другим примерима, пак, они се тич у опш ирних и рац ионалних
увиђања једне сурове пол ит ичке нуж де служења Турц има, поп ут
оних у Вуковој варијант и:
„О мој синко, Краљевићу Марко!
„У свате се иде на весеље,
„На кумство се иде по закон у,
„На војску се иде од невоље:
„Иди, синко, на цареву војску;
„И Бог ће нам, синко, опростит и,
„А Турц и нам не ће разум ијет и“ (Вук, II, 62)

У поређењима епске трад иц ије о сукобу Марка и Мине од Костура
посебно се изд ваја и македонска варијанта наслов љена као Марко и
Беле од Костур. У имен у Беле од Костура очигледна је сличност са
Мином, али у фабул и постоје битне разл ике. У овој песми Марко не
одс уствује од куће зато што је отишао на цареву војн у, већ зато што
се посвађао са својом женом Ангел ином због једног прил ично ба
налног разлога — љуба му је бранила да пије. Марко нап усти кућу и
три год ине борави у Сол ун у. Марковица у међувремен у шаље поруке
Марк у и мол и га да се врат и, али он поруч ује да се неће одљут ит и
док не прођу још три год ине. У знак освете, жена шаље телале да јој
пронађу новог мужа који се појав љује у лик у Беле од Костура. Мар
ковица се преудаје за Бел у и са собом одвод и Марковог малог сина.
Мајка Јевросима о овоме обавести Марка и он одлази да се освет и
Бел и. Пред Марков одлазак, мајка га посавет ује како да пот уче Бе
лу. Прерушен у кал уђера-просјака, треба да прис уствује крш тењу
Ангел ининог новорођеног детета. Марко послуша мајк у, убије Бел у,
а потом и своју бивш у љубу, палећ и је смолом и кат раном. Потом се
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са сином враћа Јевросим и.
У чем у је најваж нија спец ифичност ове варијанте? У њој потп уно
изостаје идеолош ки контекст, тј. тема Марковог служења турском
цару. Опевани брачни сукоб се у њој иск ључиво свод и на каприце и
инаћења Марка и његове жене, по страни од било как вих пол ит ич
ких реперк усија так вог односа. Баш због тога, без обзира на умањен
естетски квал итет песме, зап лет као да почива на трад иц ионалном
језгру у којем се јаче сач увало и урезало историјско памћење. У
склад у са тим је опевана и особита, знатно релаксиранија друш тве
на клима из раздобља када пометн ут и Марков брачни спор још увек
није дошао под сенк у Марковог неочек иваног ступања на престо
1371. г и каснију пропаст под Турц има.
Осим мот ива Марковог сукоба са Мином од Костура и његових
варијант и, при опевању нес угласица у Марковом брачном живот у,
мајка је незаобилазан актер. Углавном је окарактерисана негат ивно,
чак и у наведеној песми о прељуби Маркове жене са Дуком Сенко
вићем. Интересантно је да се тим поводом не наводе разлози због
којих се Марко смил ује на неверн у љубу. То релат ивизује не само те
жин у љубине невере, него и мот ивац ију остал их ликова у песми, пре
свега мајке. Без обзира на ту околност, за било који сижејни склоп
да се народни певач определ и у опевању односа мајка-син, каракте
ризац ија актера је у свакој од ових варијант и ретко када нед восми
слена и непрот ивуречна.
Али, ову прот ивуречност певач често не само да не пок ушава да
разреш и, већ настоји и да је сач ува у композиц ионом склоп у песме.
Конфликт у појед иним варијантама може бит и изу зетно сложен и
драмат ичан. По том питању нарочито су заним љиве варијанте у ко
јима Марко намерава да убије љубу на туђ подстрек. Подстрекач је
у појед иним варијантама мајка, поп ут песме из зборника Мат ице хр
ватске (МХ, II, 30) где мајка прислуш кује снају. Мислећ и да је сама,
љуба се пред огледалом жал и на своје убледело лице, опт уж ујућ и
свог мужа, „страш ка Краљевића Марка“. Мајка ово пренесе Марк у,
после чега Марко убије љубу и прекасно схвата да је љуба била труд
на. После тога Марко нап усти мајк у, а она, раст ужена, схвата да јој
се он више никада неће врат ит и. У другој варијант и (Лук ић, Злат
ковић, 49), Марко хоће да се ожени Шеверком девојком, зато што
његова законита жена нема порода. Наређује Анд ријаш у да убије
жен у, али се Анд ријаш у последњи час предом исли, јер схват и да је
Марковица трудна. Марко прек ида венчање са Шеверком девојком
и прих вата своју жен у назад.
Балад ични обрт о жени без порода, злостав љаној жени и сл, на
лик примерима које смо навел и, веома је чест у епиц и и примарно се
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не односи на Марка. На периферији епике, Марко се у овим песмама
превасходно појав љује следећ и инерц ију својег поп уларног имена,
иако је очигледно да је његова сложена карактеризац ија дозвољ ава
ла учестал у појаву и у овом тематском круг у.
И бугарш тица о верениц и Марка Краљевића пева о Марк у који
теш ко да је поникао на симпат ијама народног певача. Сиже је за
снован на драмском преок рет у и препознавању. Тако се на почетк у
песме Вјереница Марка краљевића упознајемо са Марком као наме
тљивцем који захтева да му све девојке које усп ут сусреће називају
„добројут ро“. Једна од њих, разд ражена, не препознаје Марка и из
риче му претњу:
„Ако к теби, хурјат ине, под шаторе ја ушетам
хоћу теби заисто корд у твоју уграбит и.
Паке ћу је рођеноме брац у мом у
тјем ћу хаш трит наранче по џард ун у
браца мога.“ (Бог иш ић, 3)

Испостави се, међут им, да је девојка заправо Маркова вереница.
Она зах ваљујућ и томе избегне претпостав љен у казну и читава се
догодовш тина окончава срећно. Сит уа ц ије „непрепознавања у не
знању“, честе у бугарш тицама, по Аристотеловим схемама о трагич
ком препознавању су, иначе, идеа лан образац трагичке приче.56 Но,
чак и када Марко у овак вој конструкц ији није осветљен као негат и
вац, његов однос са вереницом је, као што вид имо, увек дел икатан и
на ивиц и опасног неспоразума.
Трагове овак ве Маркове негат ивне карактеризац ије сач увале су
у десетерачкој поезији и песме поп ут Дјевојка надмудрила Марка из
Вукове збирке. И овде Марко као „хурјат ин“ из пуког хира угрожава
туђ живот. Начин на који Марко куша буд ућу верениц у нимало не
карактериш у емот иван однос ни љубавничко поверење. Тек када се
испостави да девојка није пог реш ила у избору пон уђеног прстења,
Марко признаје да би јој, у случају да се преварила, обе руке одсе
као.57 И, штавише:
56
У поглав љу XIV, „Чет ири нач ина изазивањ а страх а и њихов ред по
вредности“ (Аристотел, О песничкој уметности, Завод за уџбен ике и настав
на средства, Беог рад, 1988.
57
Узг ред напом ињ емо да је овај мот ив бирањ а непознатог суп руж ни
ка заним љив и са психолош ког становиш та, са којег Сигм унд Фројд на при
мер анал изира мот ив бирањ а верен ице у бајк ама и Шекспировим комад има
(„Бирањ е ковчеж ића“ у Ђавоља неуроза, Беог рад, Рад, 1997). Такође, психо
лош ки је инд ик ат иван овај необичан пример, где је верен ица та која бира
буд ућег суп руж ник а а не верен ик, и то све под по живот опасном претњ ом
од стране вереник а. У варијантама овог балад ичног мот ива, за разл ик у од
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„Нит и би се наносила главе,
Ни на глави зеленога венца“ (Вук, II, 41)

И већ пом ињана песма старца Мил ије Сестра Леке Капетана очи
гледан је пример управо овак вог трад иц ионалног Марковог лика,
суровог најпре према женама. Одбијање пркосне Росанде да се уда
за једног од тројице јунака, Марко крволочно каж њава у познатој
сцени која, без обзира на њен у симбол ичн у позад ин у коју разотк ри
ва Лома, остав ља застраш ујућ и ефекат:
„Оштар пињ ал вад и из појаса,
Те јој десну осијече рук у,
О'сјече јој рук у до рамена,
Десну рук у даде у лијеву,
А пињ алом очи извад ио,
Па их зави у свилени јаглук,
па јој тури у десно њедарце“ (Вук, II, 40)

Црно-ком ична, али ипак ком ична боја којом су, изгледа, веома бр
зо обојене песме са темат иком из Марковог брачног живота, суге
стивна је и са реа л истичке, психолош ке стране опевања лика. Тако
у анал изи песама које варирају тем у прељубе Маркове жене док је
он у одс уству, Банашевић запажа честу мод ификац ију устаљених,
херојских детаљ а у наизглед тривијалне појед иности: „Марко не на
пуш та жен у да би ишао у рат, него се налази обично у Сол ун у: у
једној, јер му жена не да довољно да пије; а у другој, јер се с њом по
свађао око тога ко је лепш и“.58 Лепота јунака, иначе, у српској епиц и
се ретко опева, али као што вид имо, Марко је и по том питању из
узетак, понекад претенд ујућ и на атрибуте који се обично додељују
женским ликовима.59
Негат ивна карактеризац ија Марка Краљевића у песмама које опе
бирањ а прстењ а, као устаљ ен детаљ се јав ља смртна претњ а (на пр. Ерлан
генски рукопис, 76).
58
Банашевић, Исто, 121.
59
Тако, на пример, једна песма зап исана у Далмац ији поч ињ е тугова
њем девојке која се убраној руж и обраћа следећ им, помало неочек иван им
реч има када су у питању епски јунац и, изједначавајућ и Марково јунаш тво
са његовом физичком лепотом:
„Вени, вени руж ице румена
Како вене јадно срце моје
За липотон Краљ евића Марк а,
За липотон његовон добротон!”
(Лук ић, Златковић, 37)
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вају његов однос са мајком или љубом огледа се поглавито у сценама
Марковог насилниш тва према женама, као и у сит уа ц ијама Марко
ве зависности од мајке. Иако у овим песмама често провејава осо
бен мизогин моменат, приметно је да у њима женски ликови обично
имају акт ивнију улог у од Марка, тиме одражавајућ и особите при
ватне и обичајне односе. Њихова природа понекад чак више изгле
да стил изована у друш твеним оквирима особите врсте мат ријарха
та, него пат ријархалне заједнице. У том светлу, јуначк и лик Марка
Краљевића често бива значајно девалвиран, попримајућ и у својим
насилним реа кц ијама црт у која упад љиво одудара од идеа л изоване
слике епског хероја.
Овакав утисак нарочито је мот ивисан тематским кругом песа
ма које опевају Марка као размаженог јунака. Анд ре Вајан у свом
чланк у „Султанов слуга као нац ионални јунак“ запажа да је Марко
„размажен“ тип хероја,60 док Дворниковић у својој Карактерологији
навод и да је Марко „не само симбол отпора, нада и веровање раје,
него и најинт имнији, управо размажени народни јунак“.61 И једна од
најпознат ијих песама из Вукове збирке, Марко Краљевић и Муса Ке
сеџија апострофира ову тем у. Муса опом иње Марка да одустане од
мегдана, наводећ и њихове разл ичите, супротне услове живота и од
растања. За разл ик у од њега којег је одгајила „љута Арнау тка“, каже
Муса, Марка је род ила краљ ица:
На чардак у на мек у душек у,
У чисту те свил у завијала,
А злаћеном жицом повијала,
Одранила медом и шећером (Вук II, 67)

Ако је већ ина песама за ову Маркову карактерн у црт у временом
налазила оправдање и симпат ије, она је, нарочит у у тематском кру
гу о фам ил ијарним и муш ко-женским односима, упад љиво девал
вирала укупн у слик у јунака. Так ва слика остаће пренесена чак и
касније, у слоју оформљене идеа л изоване трад иц ије, као мање или
више скривена залеђина појед иних Маркових поступака. Чак и у
наведеном примеру песме о сукобу са Мусом Кесеџ ијом, отк риће о
Марковом племенитом порек лу има двосмислен призвук: оно Марк у
даје преим ућство у јуначком мегдан у, али у себи крије и један тра
умат ичан моменат, јер у борби прот ив „бољег јунака“, својим изгле
60
Анд ре Вајан, „Султанов слуга као нац ионалн и јунак“, у Ка поетици
народног песништва, ур. Светозар Кољ евић, Беог рад, Просвета, 1982, 284293.
61	Дворниковић, Исто, 542.
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дом и поступањима, Марко више ничим не асоц ира свој некадаш њи,
плем ићк и стат ус на којег је очигледно и он сам до тог момента био
заборавио. Маркова ожив љена прош лост је, у ствари, Мусино дело,
на сличан начин на који је, кроз својеврсно стапање идент итета, би
ло опевано и у бугарш тиц и о Марковом братоу биству.

3.2. Демонске јунакиње
У размат рању Маркове епске биог рафије, посебно место зау зима
тематски круг о Марковим односима према демонским јунак ињама.
Најстаријим слојевима овде припадају и варијанте о убиству кћери
краљ а Арапског. Већ је запажено да Арапи у српској народној пое 
зији углавном преу зимају улоге демонских јунака,62 па се у том сми
слу и лик кћери краљ а Арапског може сврстат и у ову типологију
ликова. Место помен утог мот ива у трад иц ији о Марк у Краљевићу је
истакн уто, између осталог и због паж ње коју му је својевремено по
клонио Гете. Он је тим поводом запазио: „Но зато наи лазимо на јед
ног свемоћног чудовиш ног јунака, набуситог као нико, који нас, ма
кол ико му се дивил и, нимало не прив лачи. Једна несрећна принцеза
црнк иња теш и га у зат вору кришом љубазним речима, па га ослоба
ђа и беж и с њим ноћу с товарима блага, а он је у мрак у неж но грл и;
али када ујут ру угледа њено црно лице а беле зубе, без оклевања јој
одсеца сабљом главу која му зат им довик ује прекоре. Теш ко да ће
он покајничк им завеш тањима, од којих се потом диж у црк ве и мана
стири, умирит и Бога и наше душе.“63
Гетеов дож ив љај је веома инд икат иван, јер верно опис ује чест па
радокс у сусрет у са Марковим ликом, тј. да се дивимо јунак у који
нас нимало не прив лачи. Марков однос према кћери краљ а Арап
ског заиста зау зима упад љиво место у трад иц ији, не само зато што
је често изазивао узбуђење и нау чника и обичних читалаца, него
и због своје сад рж ине и слојевитости. Само по себи, заним љиво је
интересовање Вуковог певача Тешана Под руговића да оживи мот ив
у обл ик у који је, судећ и по навод има Томе Марет ића, временом пре
жив љавао разл ичите и битне мод ификац ије. Књижевни извор овог
мот ива Марет ић проналази у визант ијској причи из X века, иако она
не посед ује крвав расп лет из бугарш тице. Крвав расп лет не посед ују
62	О Арапима у митовима и веровањ има као о демонским јунац има до
њег света писао је Весел ин Чајк ановић у свом већ пом ињ аном тексту „О по
станк у и развоју српске народне епске поезије“, као и Раде Божовић, Арапи
у усменој народној песми на српскохрватском језичком подручју, Филолош ки
фак ултет, Беог рад, 1977.
63
Ј. В. Гете, „Српске народне песме“, у С. Кољ евић, ур, Ка поетици на
родног песништва, Беог рад, Просвета, 1982, 170.
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ни варијанте у Зборник у Мат ице хрватске, где главни јунак, зах ва
љујућ и цензури редактора, баш као и у визант ијској причи, не убије
девојк у, него је нап усти, али се девојка од жалости за њим утопи.
Марково убиство Арапк иње се временом, очигледно, морало мод и
фиковат и. Изу зетно сурово и драмски немот ивисано злодело теш ко
да је слушаоце могло да привуче а још мање да развесел и, јер су мо
тиви отм ице најчеш ће описивани као јуначк и подвизи, шаљиво ин
тонирани и ерот изовани. Али, упркос мод ификац ијама у појед иним
варијантама, мот ив је у Вуковом запис у песме Тешана Под руговића
преж ивео до новијих времена у свом архаичнијем обл ик у, а са њиме
и једна особита, прот ивуречна карактеризац ија јунака. Бугарш ти
ца о убиству Арапке девојке Марка не представ ља са симпат ијама.
О комп лексности опеваног догађаја сведочи и особена мот ивац ија
Марковог ирац ионалног поступка. Кључна сцена убиства Арапк иње
је опевана на следећ и начин:
„И тако ми пођоше том зеленом планином
И кад ми бјеше усред зелене планине,
Гиздава дјевојко!
Без главе је остави усред зелене планине.
Кад је мајц и дош'о на своје бијеле дворе, (...)
(Бог иш ић, 5)

Још једном можемо да се уверимо у бриж љив литерарни стил бу
гарш тице. Као најконк ретнији део визуелне сугестије, дож ив љај ко
лорита мора да је имао нарочит утицај на епски аудиторијум. Зеле
на боја подстиче интензивн у чулн у пријатност, а бела боја у епиц и
обично сугерише духовн у чистот у оличен у у објект има пат ријархал
ног уважавања.64 Туђина у којој је заточен Марко је, такође, дра
64	О колорит има у епској поезији до сада је код нас највише писао Дејан
Ајдачић. Посебно су зан им љива његова размат рањ а о белој и зеленој боји,
којима он придаје у свом рад у „Боје у народној поезији“ посебно место (Дејан
Ајдачић, Прилози проучавању фолк лора балканских Словена, Беог рад, 2004.).
Навод имо нек а од њих. „Бела боја”, навод и Ајдач ић, „има својство светлости,
и често се са њом замењује. То је боја чистоће и невиности, недод ирљ ивости,
животодавна боја. Зелена је боја бујањ а, наде, веч итог живота, благостањ а,
али и незрелости”. (159) „Цент ралн и простори наше епике, природа и дан,
обележени су белом и зеленом бојом.” (…) „Боје природе, простора пок риве
ног травом и лиш ћем, је зелена – план ина, гора, горица, ливада, пољ е, луг,
баш ћа, па чак и друм.” (171). „Конт растне боје својом архет ипском, метаф о
ричном вреднош ћу израж авају суп ротстав љеност својства бића и простора.”
(175) „Бела боја се јав ља у обред има – на почетк у живота (рађањ е детета),
при склапању брак а (невеста), обред има слав љењ а нове епохе (месеца), при
доласку пролећа (у обредној лириц и), уз сах ран у или почетак живота (мр
твац и пратњ а се у нек им култ урама обележ авају белом). Чистотом пред том
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стичан конт раст у однос у на сред ин у из које он пот иче и из које је
невољно отишао, али и у однос у на симбол ик у боја које ова два ам
бијента оличавају. Сличан утисак остав ља и Под руговићева верзија,
али посредно, уз помоћ чињенице да је након почињеног убиства
Марко отишао да се исповед и ником другом него мајц и. Упркос то
ме, без обзира на све литерарне квал итете Под руговићеве варијан
те, може се слободно претпоставит и да је, у мед ијском поглед у, у
бугарш тиц и исти мот ив чак ефектније опеван.
Иако песме о Марковом приватном живот у имају знатн у поп улар
ност и у старијој и у млађој епској трад иц ији, песма о убиству кће
ри краљ а арапског највероватније има основу која у први мах није
имала поп уларно обележје. Драстичност опеваног догађаја чини се
као први разлог њеног епског опстанка, и то свакако не због његове
мог уће историог рафске вредности, кол ико због, стичемо утисак, ка
рактеризац ије јунака из времена када се за њега симпат ије публике
нис у још нит и назирале, а коју је овакав сад ржај пресликавао као
драгоцен у информац ију. Зато ова песма, у свом бриж љивом чува
њу почетне приче, може да послуж и као поу здан пример онога што
је Лорд својевремено препознавао као „запањујућу конзерват ивност
трад иц ије“.65 Наиме, појаву једног истог мот ива понекад мог у да де
ле читави векови, наизглед без икак вих трагова међусобних веза, а
да се он, упркос томе, сач ува у свом истоветном првобитном обл и
ку.
Наведени пород ични сегмент у трад иц ионалној карактеризац ији
Марковог лика и његове везаности за мајк у, мог уће је уочит и и на
другим местима као, на пример, у песмама и предањима у којима
се о Марковој мајц и приповеда као о вил и (Богиш ић, 85, МХ, I, 51).
У зап лет у вел иког броја песама о Марк у, мајка и вила имају сличн у,
новом сит уа ц ијом, догађајима који се имају збит и, жел и се обезбед ит и сва
ко одс уство кривице и симбол изованог непознавањ а тог новог живота” (176.)
Поред Ајдачићеве студ ије, од значаја је и зборн ик о упот реби боја у словен
ском фолк лору, Кодови словенских култура, Беог рад 2001, бр. 6.
65	Ево как ав зак ључак навод и Лорд на основу анал изе некол ико вари
јант и истог мот ива из његове док ументац ије: „Основна повест је бриж љиво
сач увана. Штавише, промене одговарају извесним јасним категоријама, од
којих се изд вајају следеће: (1) иста ствар се саопш тава у мањ ем или већем
бројем стихова, што зависи од метода којима се певач и служе при састав ља
њу и повезивању стихова, (2) прош иривањ е украса, надовезивањ е појед ино
сти у описима (које мож да нис у без значаја), (3) промене редоследа у низу
(до тога може да дође због разл ич итог осећаја за равнотеж у код учен ик а
или чак због онога што би се могло назват и инверзивн им распоређивањ ем,
где један певач обрће редослед који је дао друг и), (4) додавањ е грађе, не из
датог учитељ евог текста, већ оне која се налази у текстовима друг их певача
из истог краја, (5) изостав љањ е грађе и (6) замена једне теме другом у кон
фиг урац ији повести коју одрж авају унут раш ње тензије.” (Лорд, Певач прича
(1), 225.)
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скоро истоветн у амбивалентн у функц ију. Вила је најчеш ће у улози
Маркове посестриме, саветника и савезника у невољи, али са друге
стране, у улози је и Марковог суровог прот ивника, опаког неприја
тељ а који му припрема теш ка иск ушењ а и пакости. И овде наи ла
зимо на парадоксални спој драстичне пат ријархалне и драстичне
мат ријархалне компоненте на једном месту, какав смо већ уочил и у
Марковом однос у према мајц и. Баш као и на примеру Маркове мајке,
лик виле у већем броју песама има функц ију Марковог двосмисленог
савезника, него отвореног помагача. Иако ове песме скоро у потп у
ности следе устаљене фолк лорне представе о вил и,66 само по себи
је инд икат ивно што се ниједан друг и епски јунак тол ико често не
налази у њиховом друш тву, као што је то случај са Марком Краљеви
ћем. У амбијент у природе, где се Марко зат иче у сит уа ц ији усам ље
ности, вила углавном има непријатељску улог у, некога ко пролазни
цима брани да се направи логориш те (ЕР, 181) или им устав ља вод у
(Даница, IV 48; САН У II, 37). Маркова одмазда над вилом је обично
изу зетно сурова, нарочито тамо где се песма завршава ослеп љењем
виле или одрубљивањем њене главе. Овај утисак је нарочито изра
жен у песмама где наи лазимо на еротске детаље, поп ут примера
где Марко не може да скрене поглед од наге виле (Краљевић Марко
и Бјелогорка Вила, Лук ић, Златковић, 79), због чега га ова смртно
устрел и, а Марко се, пош то га излече чудот ворним биљем, потом
освет и и казни вил у бичевањем.
Маркова одмазда је углавном примерена, нарочито у варијантама
где се опева вил ина осионост и суровост. Тако у варијант и Ерланген
ског рукописа (бр. 176) вила у гори нап лаћује водарин у: коњаниц и
ма оду зима коња, а обичним пролазниц има одсеца рук у, па зато ни
Марково убиство сабљом на завршетк у не изгледа претерано. До
нек ле другачија сит уа ц ија је у песмама где вила наи лази на Марка
у друш тву са нек им рођаком или побрат имом, или се јав ља усред
мегдана у којем Марко пос устаје пред јачим прот ивником. Тако у
Вуковој варијант и Марко Краљевић и вила (Вук II, 38), вила Равијојла
смртно устрељује Милоша који од ње лепше пева. Марко се овде по
казује као много јачи и спретнији јунак него Милош. Хвата Равијојл у
и натера је да излечи Милоша.
Такође, бројни су и примери у којима Марко зове у помоћ вил у да
66	Овом прил иком навод имо карактеристично кратк у Вукову белеш ку
о вилама: „Виле живе по вел ик им план инама и по камењ ац има око вода.
Вила је свак а млада, лијепа, у бијел у танк у хаљ ин у обу чена, и дугачке, низ
леђа и пси расп уш тене косе. Виле ником не ће зла учин ит и док ле их ко не
увријед и (нагазивш и на њихово коло или на вечеру или другач ије како), а
кад их ко увријед и, онда га разл ично нак азе: устријеле га у ног у или у рку,
у обје ноге или у боје руке, или у срце, те одмах умре”. (Вук Караџ ић, Етно
графски списи, Просвета, Беог рад, 1972, 301.
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му, у одс удном трен утк у, спасе живот, као у примерима Марковог
мегдана са Мусом Кесеџ ијом (Вук II, 67) или са љубавником Маркове
жене (Марко Краљевић и љуба Анђелија, САН У, II, 54). Оба ова спаса
вањ а се одвијају на истоветан начин: у одс удном час у током мегда
на, на Марков позив у помоћ, вила одбија директно да му помогне,
већ га подсећа на скривено оружје. Марко убија прот ивника овим
оружјем, али у околностима где, више од помен утог оружја, прес у
ди прот ивникова изненађеност због вил ине појаве. Тек после његове
пог ибије, отк рива се демонска природа Марковог прот ивника, тј. да
је имао три срца. Само по себи је инд икат ивно то што се у трен уц и
ма опасности по свој живот Марко за помоћ не обраћа, поп ут већ ине
других епских јунака, Бог у или неком свец у-заш титник у, већ вил и,
дак ле припадник у демонског света.
На другој страни, ретк и су примери где вила са Марком ступа
у однос беспоговорног савезниш тва, баш као и обратно, где Марко
нед восмислено брани виле и помаже им, као у песми Како је Мар
ко Краљевић избавио три виле (Пет рановић III, 16). У тој варијант и
Марко избав ља своје виле-посестриме од арапског заточениш тва.
Ова прил ично опш ирна песма од преко 500 стихова ничим не баца
сенк у на природ у њиховог идеа лног савезниш тва. Ипак, овак ви су
случајеви прил ична реткост, јер чак и тамо где се опева Маркова
женидба вилом (Женидба Марка Краљевића, МХ II 19), или где вила
дарује Марк у снаг у и оружје у најранијој младости, њена демонска
природа углавном асоц ира негат ивна својства, или бар релат ивизује
позит ивне утицаје.
У исти мах, симбол ична природа лика виле одражава се и као спе
цифичан судбински утицај. Ово нарочито долази до изражаја у пе
смама у којима вила најав љује Марк у његову скораш њу смрт, поп ут
виле с Урвине планине из најпознат ије варијанте о Марковој смрт и,
оне коју је Вук забележ ио од Фил ипа Виш њића (Вук, II, 74). У овој пе
сми коју одл ик ује особит легендарно-елег ични тон, као и препозна
тљив хриш ћански афинитет певача, прил ично је инд икат ивна поја
ва виле која Марк у предсказује смрт, али не од сабље, топ уза или
коп ља, већ од Бога, „старог крвника“. Као представник демонског
света, вила у песми својим предсказањем, на особит начин, увод и
Марка у пред ворје управо њеног света подземних, хтонских сила,
а не онога који би, сходно очек ивањима певача, његове публике, па
и самог Марка уосталом, вероватно заслуж ивао рајске атрибуте.67
67
Иначе, о улози виле као персон ифик ац ији ратн иковог јунаш тва, Ло
ма је писао поводом епских песама у којима се виле доводе у везу са мот и
вом пог ибије епских јунак а. У том правц у, он је реконструисао и митоло
шки сиже који, као својеврстан шаблон отп рил ике гласи: „вила, становн ица
мрт вачког града од јуначк их костију – који је, видел и смо, исто што и град
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У том смислу, А. Лома са правом примећује да је у помен утој песми
место Марковог сах рањивањ а умесно преименовано, уместо у Хи
ландар, у народном говору чеш ће прис утан израз, тј. Вил индар.68

заг робног блаженства у облац има – заљубљена у јунак а, евент уа лно љубо
морна на његову изабран иц у, убија га, најчеш ће устрељује, да би се с њим
здруж ила, јер он тек смрћу прелази из овог нашег света у њен”. (Лома, Исто,
140) Лома примећује да овако страдају мног и српски јунац и, а готово све ва
ријанте о Марковој смрт и или пог ибији посед ују, мањ е или више истакн уте
детаљ е управо овак ве вил ине улоге.
68
У свом Ријечн ик у из 1852, на пример, Вук навод и терм ин Вилиндар
као јед ини назив за Хиландар, манастир у Светој Гори.
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Композициони

модели

У претходном поглав љу указал и смо на неке од цент ралних тема
у којима је лик у Марка Краљевића била унапред задата улога нега
тивног јунака. Заним љиви су и они сижејни и композиц иони моде
ли током чијег развоја се протагониста опевао, емоц ионално препо
знавао и оцењивао као негат иван јунак. Док је вредновање јунака у
наведеним примерима претход ило његовом опевању, овде је његова
неод ређеност и непредвид љивост так во вредновање битно ограни
чавала. У виђењу Марковог лика, акценат је сада почео да се став ља
на појед ине технике у излагању и компоновању епске приче. Рад и
се, дак ле, о епској драмат ург ији и њеним законитостима које су вре
меном преу зимале примат у однос у на певачеву почетн у намеру и
његову пристрасност у виђењу појед иних историјских личности и
догађаја као протот ипова.
Сходно Бахт иновој подел и на три разл ичите позиц ије аутора и ју
нака, ове песме најчеш ће можемо да уврстимо у груп у у којој јунак
овладава аутором.69 За разл ик у од песама из претходног поглав ља,
где је тачка певачевог посмат рањ а и његове пристрасности у потп у
ности прек ривала епског јунака, овде јунак отк рива већу меру своје
неод ређености и непредвид ивости. Сам им тим, он је и самостални
ји, инд ивид уа лно обојен, прив лачећ и паж њу певача и публике са
извесне дистанце, о себи постав љајућ и нова питања. Зато су у овим
песмама израженије разл ичитости и нејед инство у виђењима Мар
ковог лика, иако оне и даље чувају негат ивни став епског аудито
ријума. Такав јунак је још увек удаљен од свог уобл ичења у послед
њем, идеа л изованом слоју трад иц ије, али му је он у овим песмама
очигледно ближ и него у претходним примерима. У исти мах, то не
значи да су ове песме и бољег квал итета у поређењу са претходни
ма. Штавише, нејед инство, прот ивуречности и недоу м ице које певач
у овим песмама не успева, или чак и не пок ушава да разреш и нит и
сак рије поводом Марковог лика, често остав љају неу бед љив, мањевише неповољ ан естетски утисак.
У предстојећој анал изи срећемо се и са још једном особитом по
69
У својој идеа лној варијант и, ова позиц ија би, како навод и Бахт ин,
изгледала овако: „Јунаково емоц ионално-вољно устројство, његова спознај
но-етичк а позиц ија у свет у тол ико је ауторитат ивна за јунак а, да он не може
да не вид и стварни свет јед ино јунаковим очима и не може да не преж ив ља
ва јед ино из догађањ а његовог живота; аутор не може да нађе уверљ иву и
чврсту вредносну тачк у изван јунак а.” (Бахт ин, Аутор и јунак у естетској
активности, 17-18).
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теш коћом, а рад и се о мед ијској реконструкц ији усменог десетер
ца, где текст представ ља тек мањи део ком уникац ије између певача
и публике. Појед ине стране ове акт ивности за данаш њег читаоца
остају скоро у потп уности невид љиве, понекад неразум љиве, због
чега их он на нивоу текста често разу ме као литерарн у мањкавост
и неразвијеност форме, као понав љањ а која замарају и одв лаче па
жњу од главне радње, или као површ ност и претеран у лапидарност
нечега што би у опевању траж ило више објаш њавања и литерарне
умеш ности.70 То је и разлог заш то ову категорију песама махом про
налазимо у необјав љеним и рукописним Вуковим збиркама, или у
мање познат им зборниц има, с обзиром на то да их њихови очиглед
ни литерарни недостац и нис у препоручивал и ни за једн у од репре
зентат ивних песмарица.
Још један од разлога који је до сада одв лачио паж њу од ових пе
сама јесте и тај што њихови изразит и примери углавном припадају
круг у тзв. неисторијских епских песама, дак ле оних које немају пре
тензије да чувају „историју у народ у“, већ су поглавито биле одговор
на вел ико интересовање публике за појед ине поп уларне мот иве. За
то је на овом месту умесно да ближе одред имо појмове „историјске“
и „неисторијске“ епике, чије разг раничење је од особитог значаја и
за читаво наше размат рање. Историјски догађаји су незаобилазна
претпоставка, својеврсни рес урс епике, кол ико и њене изражајне
технике, чак и када се опевају анонимни јунац и и владари. Ипак,
уочљива је разл ика између песама у којима певач настоји да сач ува
сведочанство о личности и догађају који опева, и песама у којима се
та врста одговорности не осећа. Треба нагласит и да у првој групи
сведочанство о некој личности може да буде пренесено кроз мот ив
који наизглед није инспирисан конк ретним догађајем у прош лости и
упад љиво се опире историјској вероватноћ и. У другом случају, пак,
песма такође може да опева познате историјске личности, али на на
чин који ничим не асоц ира њихову историјску позад ин у.
Процена о томе у којој мери песма гравит ира свом историјском
протот ип у, у епиц и се базира, очигледно, на једној врсти емоц ионал
ног вредновања певача и публике. О как вој врсти вредновања је реч,
као помоћ у објаш њењу може да нам послуж и подела коју је Фри
дрих Ниче начинио у свом „несавременом“ размат рању О користи
70
Тако је, на пример, Дворн иковић међу првима примет ио да наш еп
„замара” при читању и слушању, и да „одбија 'модерног' слушаоца и читао 
ца”. За већ ин у читалаца литерарне, књижевне култ уре и образовањ а, зап и
си епских песама у највећем броју случајева заиста су деловал и, и зацело
још увек тако дел ују, као беж ивотна форма, као „схемат ичност, орнамен
талност, беск рајно понав љањ е форм ула, епитета и фраза”. (В. Дворн иковић,
„'Крила колект ивитета' југословенског народног епа“ у Дело, Беог рад, 1991,
бр. 9-12, стр. 358.)
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и штети историје за живот, познатој претечи потоњих расправа о
историзму у 20. век у. Ниче у свом размат рању разл ик ује три врсте
историје: мон ументалн у, ант ик варн у и крит ичк у историју. Прва је
она која чува успомен у на изу зетне историјске личности, као врсту
примера и надахн ућа за буд уће генерац ије, друг у сачињава факто
графија дат ума и чињеница, док трећу представ љају негат ивни при
мери историје која „суд и и осуђује“. Посебно скрећемо паж њу на ову
трећу груп у, тзв. крит ичке историје, с обзиром на то да је она, као
што ћемо видет и у предстојећ им размат рањима, област из које је
наша епика црпила највећ и број својих тема и инспирац ија. Грубо
узевш и, све оно што би у епиц и припадало у нек у од три категорије
које навод и Ниче, могли бисмо да сврстамо у „историјску“ епик у, а
преостал и број песама, у „неисторијску“ епик у, махом балад ичног,
новел истичног, легендарног или чисто забав љачког карактера.
То што је лик Марка Краљевића дозвољ авао своје обилно учеш ће
у круг у неисторијских песама, већ само по себи довољно говори о
изу зетној флексибилности са којом су генерац ије временом обл ико
вале његов препознатљив епски лик.71 У исти мах, управо се поводом
ове групе песама наслућују мед ијске спец ифичности наше епике ко
је су погодовале једној врсти емоц ионалног дож ив љавања, тим ви
ше и ефектније укол ико су предвид љивост у поглед у тока и исхода
јунакове акц ије биле мање. Овакав дож ив љај нарочито се огледа у
елемент има страве и хумора уз које често зат ичемо Марков лик. На
ше разу мевање ова два поп уларна епска жанра често је ограничено,
пре свега на нивоу емоц ионалног дож ив љаја. Док је, на пример, ху
мор у песмама које опевају Марка као негат ивног јунака прил ично
очигледан за обичног читаоца, страва и ужас нис у тако лако уоч
љиви и мог у бит и чак супротно прот умачени, углавном као ком ич
ни. Слично томе, појед ине сцене драстичног насиљ а мог у зау зимат и
так во место у укупном склоп у песме да читалац у потп уности пре
вид и њихов забав љачк и, поп уларан карактер. О чем у се тачно рад и,
настојаћемо да објаснимо у наредним излагањима.
71	О погодностима и огран ичењ има које нуд и тип изац ија историјских
личности у уметности, за наша размат рањ а је особито зан им љиво и запаж а
ње Мике Бала: „У суп ротности са оним што би се очек ивало на први поглед,
историјски ликови нис у јаче детерм ин исан и од легендарн их. Нап рот ив, ле
гендарни ликови су управо познат и по одређеном стереот ипном понашању
и сталним атрибут има. (...) Код историјских ликова су мог ућности шире. По
што смо сиг урни у идент итет так вог лик а, лакше можемо пок азат и и при
хват ит и нек у непознат у стран у так вог лик а: тиран ин у слабости, светац у
сумњ и или иск ушењу, револ уц ионар који ужива у слав љу. (...) Реф еренц ијал
ни ликови су јаче детерм ин исан и него остал и ликови, али је, зап раво, свак и
лик више или мањ е предвид ив у однос у на прво презентовањ е. Свак а инф ор
мац ија о идент итет у неког лик а сад рж и податке који огран ичавају даљ е мо
гућности”. (Мике Бал, Наратологија, Народна књига, Беог рад, 2000, 98-99).

53

Узбуђена

нарација

„Психолош ки изражено“, опис ује Влад им ир Дворниковић епски
десетерац, „то је узбуђена нарац ија“.72 Терм ин „узбуђене нарац ије“
и ми ћемо да искористимо, свесни ограничења да се он адек ватно
и до краја упоред и са нек им од савремених обл ика уметничке ко
муникац ије. Потеш коћу увећава, пре свега, мед ијска спец ифичност
наше епике и њена везаност за музичк у пратњу, тј. гуслање. Чак и
физичко прис уство аутент ичном гуслању једне песме још увек не
значи бит и делом ове врсте ком уникац ије. За то је, по свем у судећ и,
без намере да улазимо у под робнија објаш њења тим поводом, било
неоп ходна и извесна пород ична, родовска или нац ионална повеза
ност,73 као предуслов у подстицању једног неуобичајеног, повишеног
емоц ионалног стањ а у епском аудиторијум у. Само у овој врсти узбу
ђености, својеврсном емоц ионалном транс у о којем говори Дворни
ковић, било је мог уће оживет и једн у трад иц ију и омог ућ ит и њено
даље преношење.
Овај наш познат и етнопсихолог је имао прил ике да у свом вре
мен у, у првим деценијама 20. века, лично уочи и дож иви извођење
епске песме као пример још увек неу м рле трад иц ије. Спец ифична
психолош ка страна ове врсте ком уникац ије се наслућује на разл и
чит им нивоима, а за ову прил ик у ћемо, онол ико кол ико нам то омо
72	Дворниковић потом навод и и следеће: „То рец итовањ е, са свим сво
јим израж ајним пок рет има (говора – певањ а – пратњ е) представ ља комп ли
кован у психо-физичк у радњу и сав лађивањ е отпора као и у свакој уметн ич
кој експ ресији уопш те. Већ физиолог ија обичног, осећањ ем узбуђеног, гово
ра дикт ира извесну форм у, техн ик у и економ ију дах а. Сет имо се како говори
човек који узбуђено, повишен им гласом приповеда нек и догађај: аутоматски
пада у нек у зад их ан у ритм ик у, у прек идањ е и рашч лањ ивањ е говора. И еле
мент и мел ике су ту.” (Влад им ир Дворн иковић, Карактерологија Југословена,
Просвета, Беог рад, 1990, 416.)
73	Овај аспект услов љености епске поезије, уочио је и под робно обра
злож ио Алберт Лорд на основу његових ист раж ивањ а: „Свако појед иначно
извођењ е једне песме које одаберемо из ове групе међусобно повезан их фа
мил ија мора бит и објаш њено с обзиром на његову браћу и сестре, па чак и
на рођаке у некол ико колена. Иако признајемо чињ ен иц у да певач зна цел у
песму пре него што почне да пева (не текстуа лно, наравно, већ тематски),
при свем у томе, кад дође до кључн их тачак а у извођењу песме, он отк рива да
га сличности са групама које су сродне у тим тачк ама одв лаче у једном или
другом правц у. Јачина те силе која га вуче може да се разл ик ује од извође
ња до извођењ а, али она је увек прис утна и певач увек изнова дож ив љава тај
трен утак нап регн утости. Чак и ако је образац песме коју намерава да пева
постав љен у почетк у извођењ а, силе које пок рећу у другом правц у ипак ће
се осет ит и на крит ичн им спојевима, просто зато што га тема о којој је реч
може повести више него једн им путем“. (А. Лорд, Певач прича 1, 225)
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гућују текстови песама, паж њу усмерит и на њихову драмат ичност,
као теж њу да се одређеним композиц ионим техникама и детаљима
изазове емоц ионални ефекат код публике.
О нарат ивним конвенц ијама народне песме, као и о ефектним ма
нип улац ијама које она може да постигне у изазивању драмске напе
тости и страха, узећемо пример композиц ијске схеме у песми бр. 181
Ерлангенског рукописа, где се опис ује Марков под ух ват „пењања“
шатора усред места нарочито непогодног за то. Уводна сит уа ц ија је
типична, а у разл ичит им варијантама може да се дешава на царевом
друм у или у механи. Овога пута рад и се о „вучјем вијал иш ту, вил ин
ском играл иш ту“, где „бјела вила“ упозорава Марка да оде, иначе ће
да поруш и шатор и устрел ит и „срце коњ а најбољега“. Уместо да се
уплаш и, Марко одговара још оштрије, да ће вил и извад ит и очи уко
лико она оствари своју претњу. Упркос томе, вила исп уни обећање,
поруш и шатор и убије коњ а. Али, и Марко исп уни своје обећање —
одметне се на још бољем коњу и, пош то је сустигне, извад и јој очи.
У оквиру ове кратке, огољене фабуле у којој се догађаји смењују
прил ично брзо, у смеру изу зетно суровог расп лета, заиста се не на
зиру симпат ије народног певача за његове ликове, иако певач у пот
пуности остварује своју намеру да застраш и слушаоца. Тај страх,
примећујемо, изазива реж ирана неизвесност и напетост око тога хо
ће ли и када доћ и до крвавог сукоба између Марка и виле. Певач се
служ и вербалним претњ ама које изговарају ликови, али и типичним
гестовима поп ут Марковог разапињ ањ а шатора који наговеш тавају
предстојећу буру у расп лет у. Конвенц ије којима манип ул ише певач,
како вид имо, углавном се тич у епског сценоследа, као и гестуа л
но-визуелног а мање дијалош ког карактерисања ликова. Дијалог, са
својим реа лним одвијањем у времен у, успорава радњу и омета илу
зију слушаоца. Тако десет стихова вил ине реп лике која упозорава
Марка, на слушаоца само наизглед остав љају јачи утисак, него јед и
на три стиха која штуро опис ују намеш тање шатора:
„Шатор пење Краљевићу
на вучјем играл иш ту,
на вил инском играл иш ту“ (ЕР, 181)

То што је дијалош ка форма добила чак петнаест од укупних три
десет три стиха песме, пог реш но навод и на претпоставк у да слу
шалац, баш као и читалац, више „чује“ него што „вид и“. Аудитори
јум је, уз музичк у пратњу как ва је вероватно прат ила извођење ове
врсте осмерачке поезије, претходно чуо већ десет ине сличних или
идент ичних песама у којима Марко разапиње шатор. У свести сва
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ког слушаоца већ постоји реа л истичка, у нијансама комп лет ирана
слика типичних мот ива, а за њихово дочаравање је довољ ан и нај
штурији детаљ.
Асоц ијат ивна веза је једна од спец ифичности српске епике, не
што што се тек дел им ично може упоред ит и са познат им обл иц има
уметничке ком уникац ије. У исти мах, она се у потп уности разл ик ује
од литерарне дескрипц ије. Као што је познато, ова веза се налази и
у сред иш ту изу чавањ а о епској форм ул и Алберта Лорда, и његовог
запажања „да се може с правом уст врд ит и да је форм ула не само
огољена до своје суш тинске идеје у свијести пјевача који компон ује,
него је лишена нек их мог ућ их естетских назнака у контексту“.74 У
прилог томе говори и Никола Банашевић који навод и пример да је
имао прил ик у да чује како се уместо читаве песме о сукобу Марка
и Мусе Кесеџ ије, као поп уларан мот ив, опева само сцена двобоја.75
Штури детаљ или засебна епизода, дак ле, мог у да подстакн у бројне,
понекад дубоке и веома комп лексне асоц ијац ије које Лорд тумачи
као дејство архет ипа на епску публик у. Тако, на пример, Лорд на
вод и: „сиг урно је да пјевач, кад каже ´пијана механа´, на површ ини
мисли на механ у у којој људ и пију и опијају се, али би се, такође, мо
гло уст врд ит и да се епитет одржао у трад иц ији зато што је упот ре
бљиван у причама у којима је механа симбол уласка у други свијет,
а пијење — испијање чаше заборава, Лет иних вода, те да опијеност
није обично пијанчење, него је и оно само симбол свести о неком
другом свијет у, мож да чак и о смрт и.“76
Узбуд љивост нарац ије, дак ле, као што показује пример наведене
песме о сукобу Марка и виле, превасходно се темељи на спец ифич
ностима епске драмат ург ије. У њој је комбиновање одређених сцена
и детаљ а од симбол ичког значаја много важ није него дескрипц ија
на нивоу „текста“. У том смислу, варијанте песама међусобно мог у
да се разл ик ују у наизглед незнатним детаљима, а да упркос томе
оне изазивају сасвим разл ичите емоц ије и асоц ијац ије код публике.
Сам им тим, намеће се зак ључак да, што је модел компоновања јед
ног епског мот ива више утврђен, утол ико је емоц ионални дож ив љај
јунака мање стабилан, отварајућ и се изазовима нових преиспит ива
ња и реконструкц ије.77
74
А. Лорд, „Форм ула“, у С. Кољ евић, ур, Ка поетици народног песни
штва, 509.
75
Банашевић, Исто, 105.
76
А. Лорд, „Форм ула“, у С. Кољ евић, ур, Ка поетици народног песни
штва, 509-510.
77
Са теоријског аспекта, у својим размат рањ има односа текстовн их
и вантекстовних структ ура у књижевној ком ун ик ац ији, Јуриј Лотман при
мећује сличн у појаву: „Појм ивш и мал и део текста, слушалац ´надг рађује´
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Ипак, појед ине песме се и на нивоу текста препознају као бри
жљиве композиц ије својеврсног жанра епске страве и ужаса. Тер
мин страве и ужаса користимо условно и преу зимамо га из филмске
терм инологије, услед очигледне потеш коће да се терм ини из теорије
књижевности паралелно користе и у поет иц и усменог песниш тва.78
Тако у песми из Ерлангенског рукописа, на пример, због одл уке Пи
липа Драгиловића да оде на мегдан са Марком не би ли га „јал' до
вео, јал' главу донео“, Момчило војвода, Марков побрат им изриче
упозорење:
„Не фал и се, Пил ип Драг иловић,
јер је зао Краљевићу Марко.
Гди зло чује онде на зло иде.
Марко ће ти сам на ноге доћ и.“ (ЕР, 124)
цел ин у. Касније ´ауторово´ кретањ е може да пот врд и то нагађањ е и даљ е
читањ е учини некорисним, барем са становиш та савремен их естетских нор
ми, или да оповргне нагађањ е, захтевајућ и од читаоца нову конструкц ију.
Али касније ауторово ´кретањ е´ поново ист иче те две мог ућности, и тако све
до трен утк а кад аутор, ´побед ивш и´ претходно уметн ичко иск уство, естет
ске норме и предрас уде слушаоца, не наметне свој модел света, своје разу
мевањ е структ уре стварности. Тај трен утак ће бит и и крај дела, а може да
наступи раније но крај текста ако аутор искористи модел-шаблон чија се
природа отк рива на почетк у дела. Разум љиво је да читалац није пасиван, он
је заинтересован да овлада моделом који му нуд и уметн ик”. (Ј. М. Лотман,
Предавања из структуралне поетике, Завод за издавањ е уџбен ик а, Сараје
во, 1970, 242-3.) О вантекстовн им структ урама и о њиховом утицају на текст
у естетској акт ивности пише и Бахт ин: „Стварно ауторов вредносно смисао 
ни контекст, који осмиш љава његово дело, ник ако се не под удара са потп уно
књижевним контекстом, и то материјално схваћен им; овај последњ и са сво
јим вредностима улази, наравно, у први, али он овде ник ако није одређујућ и,
него је одређиван; стваралачк и чин мора себе акт ивно одређиват и и у мате
ријално књижевном контексту, и у њем у зау зимат и вредносну позиц ију, и,
неоспорно, суш тинску, али та позиц ија се више одређује ауторовом позиц и
јом у догађању света, у вредностима света; аутор се пре свега постав ља пре
ма јунак у и његовом свет у (свет у живота), и то његово уметн ичко постав ља
ње одређује и његову материјално-књижевн у позиц ију. Може се рећ и: форме
уметничког виђењ а и завршавањ а света одређују ванкњ ижевн и поступц и,
а не суп ротно; арх итектон ик а уметн ичког света одређује композиц ију дела
(предак, распоред и завршетак, спајањ е језичк их маса), а не суп ротно”. (Бах
тин, Исто, 209-210.)
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Терм ин хорора, међут им, користи и, на пример, Сава Дам јанов у
својој студ ији о фантастиц и у књижевности српског предромант изма, и то
углавном за прозу под утицајем тзв. „готског романа” са вамп иристичк им и
окултно-спирит истичк им елемент има. Ови вамп иристичк и и окултно-спи
рит истичк и детаљ и у епиц и о Марк у Краљ евићу изражен и су посредно и не
тол ико уочљ иво, па терм ин хорора везујемо најп ре за песме чији је најва
жнији циљ у постизању ефект у застраш ивањ а слушаоца народног певача. (у
Сава Дам јанов, Корени модерне српске фантастике, Нови Сад, Мат ица срп
ска, 1988.)
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Упозорење се, наравно, показује као исправно, јер убрзо потом,
Марко се одазива на двобој. Заврш на сцена ове узбуд љиве песме,
убиство Пил ипа Драг иловића у механи је наизглед ком ична због
Пил иповог безу мног, паничног и безуспеш ног млатарања буздова
ном по Марковој миш иц и. Ипак, она посед ује и једн у мрачн у озбиљ
ност. Озбиљност пот иче из једног претходног, иако испред чаше „до
брог вина“, трезно изнесеног Марковог предлога — „не чин' кавге,
Пил ипе војвода, него ход и да пијемо вина“ — као и због заврш них
стихова песме:
„Ал' га нико тјерат и не смије,
јер је Марко чудновате ћуд и.“

Овај спој самоу ниш тавајуће паничности жрт ве и хладнок рвног
Марковог става у чијем је сред иш ту бескористан, циничан предлог
који предвиђа исход, усмерен је на поиг равање слушаочевом па
жњом, и то на много сугестивнији начин него што опажа читалац.
Епска публика, очигледно, зна оно што Маркова жрт ва не зна, тј.
да је њено скончање нем иновност, и то је оно што публиц и даје по
влаш ћено место са којег читаву прич у прих вата са ком ичне стране.
Али, певач се тиме не задовољ ава — он се поиг рава и сам им слуша
оцем, доводећ и га у неизвесност око тога хоће ли се Марко, због сво
је спољ аш ње равнод уш ности, уопш те упустит и у сукоб. И на крају,
таман када је зал ичило да ће се све окончат и мирно:
„Трже Марко буздован поз лаћен
пак удари Пил ипа војвод у
буздованом у прси јуначке.“

У Вуковој, неш то краћој варијант и (Вук, II, 59), у потп уности изо 
стаје ова црта Марковог мрачног особењ аш тва и зловоље. Супротно
томе, у сценама Маркових негодовањ а, као и у физичк им описима
његове снаге, дом инирају ком ични детаљ и. У Вуковој варијант и, на
пример, значајн у улог у игра Шарац, дебел и коњ који у једном тре
нутк у проговара и стаје у Маркову одбран у. Пош то убије Фил ипа,
Марко у Вуковој варијант и одлази певајућ и. Кол ико год да је овакав
склоп и приступ опеваној радњи на нивоу текста изгледао ефектни
је, приметно је да он истовремено ограничава мог ућности мед ијског
дож ив љаја које отвара старија, али литерарно „слабија“ варијанта.
У случају варијанте из Ерлангенског рукописа, примена компози
цијског поступка навод и нас на два битна зак ључка: први подразу
мева певачев увид о претходном уверењу слушалаца о Марк у као о
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застраш ујућем, злоћудном јунак у чија је акц ија опасна по његове
прот ивнике. Друг и се дот иче певачеве манип улац ије конвенц ијама
епске нарац ије које омог ућују да се застраш ујућ и тип јунака, ефект
но и увек изнова разотк рива као такав и пред слушаоц има. Зато се
намеће зак ључак да колект ивна меморија певача и његове публике
може бит и пот врђена или надог рађена не тол ико уз помоћ инфор
мац ије о некој личности или догађају из прош лости, већ само услед
емоц ионалног подстицаја, неке врсте иритац ије која ову информа
цију прат и у епској ком уникац ији.
За народног певача, очигледно, излагање епске фабуле иск ључи
во је у функц ији слушаоца и провоц ирањ а његове емоц ионалне ре
акц ије. Из тога произи лази да стравичност појед иних песама није
тол ико послед ица опеваних догађаја и акц ије јунака, већ поиг рава
ња узбуђењем, паж њом и очек ивањима публике. Суш тина особите
реконструкц ије прош лости, дак ле, није у располож ивим информа
цијама и чињеницама, него у подстакн ут им емоц ијама. Ова своје
врсна игра епског застраш ивањ а одвија се, зависно од примера, у
разл ичит им смеровима. У једној групи песама, поп ут примера су
коба са Пил ипом Драг иловићем, певач користи пред убеђење слу
шалаца да би их учинио наивним. Слушалац се упуш та у слушање
једне песме у уверењу да може предвидет и Марково понашање, али
најпосле, уплаш и се скоро као и Марков прот ивник. У другој групи
песама постојеће јавно мњење певач користи за пластично опевање
психолош ке стране лика. Тако, на пример, уводни призор песме бр.
151 Ерлангенског рукописа такође сугерише Марков негат ивни лик.
За вечером се, наиме, Марко усред јела насмеје и мајка га, видећ и
то, упита:
„Што се смијеш Краљевићу Марко?
Ил' се ти смијеш нашој вечери,
ил' се смијеш мојој старости?“ (ЕР, 151)

Остав љајућ и по страни Марков нејасан одговор да јој се насмејао
јер носи „црно под бијел им“, и то што се иза читаве песме назире
рђав певач који спаја и крпи најраз личит ији материјал, очигледно је
да мајка овде претпостав ља неко неозбиљно или недостојно, Марк у
својствено понашање.
На другој страни, ћуд љивост, наглост и напраситост Марковог ка
рактера мот ивисала је у појед иним песмама и ничим спутан у суро
вост Маркове акц ије. У том смислу, узмимо пример завршетка већ
помен уте песме Ерлангенског рукописа под бројем 181. Упркос одма
зде коју чини вила због Марковог пркосног шаторовања, Марко се за
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њом одмеће, и пош то је сустигне, извад и јој очи:
„Седе Марко бољег коњ а,
те он тјера б'јел у вил у
од планине до планине.
Када њу је сустигао,
очи њојзи извад ио“ (ЕР, 181)

Овај, као и мног и друг и слични обрт и на завршетк у песама прет
постав љају ефекат који има и једн у спец ифичн у информат ивност за
публик у, као резултат и надг радњ а дотадаш ње трад иц ије. Што слу
шалац песме остаје више уплашен, ган ут или запањен, саопш тена
информац ија за њега је неочек иванија, а њена информат ивност у
поглед у једне трад иц ионалне реконструкц ије већа. Ова реконструк
ција, разу ме се, није историог рафска, већ емоц ионална, као обл ик
емоц ионалног памћењ а. У том смислу, у свет у епске трад иц ије, на
рочито када се рад и о њеном историјском дел у, ниједна информа
ција није релевантна и заиста нова, ако се претходно као так ва не
препозна и региструје на емоц ионалном нивоу публике.

Стравичан јунак

Експресивни став у моделовању стварности је начелан став епске
поезије, вид љив не само у типолог ији епских карактера, него као
што то показују и ист раж ивањ а Мирјане Детел ић,79 и у сликама еп
ског простора. Так ва визура код читаоца и слушаоца често изазива
утисак стравичности, али која је, када се рад и о карактеризац ији
јунака и њихових прот ивника, лишена етичког вредновања. Чак на
прот ив: дож ив љаван и прих ватан било са симпат ијама или без њих,
епски јунак није јунак ако уједно није и „страшан“. То пре свега од
сликава његов физичк и изглед, али и његова спремност да изврш и
вел ика и опасна, „страш на“ дела у најш ирем смислу те речи.
Бројни су детаљ и у идеа л изованом слоју трад иц ије чија експре
сивност Марка приказује као застраш ујућег јунака. Мог у се наро
чито изд војит и физичке појед иности, поп ут његовог големог раста и
снаге, косматости, моћног оружја, облачења „ћурка наопако“, и сл.
Чести су примери у којима управо ови стравични детаљи или сцене
травестирају у ком ичне, али и обратно, ком ичне у стравичне. Нек и
од најрепрезентат ивнијих примера хумора у песмама о Марк у Кра
љевићу се управо базирају на варирању његове визуелне стравич
ности. Узмимо само један од најпознат ијих примера хумора у нашој
епиц и, песму Марко Краљевић и Љутица Богдан. За Светозара Ко
79

Мирјана Детел ић, Митски простор и епика, САН У, Беог рад, 1992.
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љевића тим поводом Марко је „највећ и ком ичк и лик нашег епа“,80 а
ми ћемо се овом прил иком зад ржат и на мож да најпознат ијој сцени
песме, Марковим избегн ут им мегданом са Љут ицом. Пош то је схва
тио да му не прил ичи бег пред разљућеним Љут ицом и остав љање
заробљених побрат има, Милоша и Реље на цед ил у, Марко зау зима
једн у спец ифичн у позу. Њен циљ је да застраш и прот ивника:
„Сам ур-калпак на чело намаче,
Те састави сам ур и обрве,
А потеже сабљу окован у,
На Богдана погледа поп реко.
Стаде Богдан украј виног рада,
Кад сагледа црне очи Марк у,
И какав је на очима Марко,
Под Богданом ноге обу м реше.“ (Вук II, 39)

Кол ико је, међут им, Маркова изненадна, окамењена поза, зау зета
у одс удном час у заиста смеш на? Или она, пак, може бит и и страш на,
посебно из перспект иве прот ивника, Љут ице Богдана? У овој живо
писној сцени није „зам рзнут“ само Марко, него је нагло „зам рзнуто“
и време, до тада узбуркано и динам ично у сценама окршаја и јурња
ве са Љут ицом, а сада заустав љено у преломном трен утк у, после ко
јег догађаје није мог уће предвидет и. Сцена мож да заиста провоц ира
једн у етик у о неустраш ивости епског јунака, као што то у својој ана
лизи објаш њава Кољевић, јер очигледно је да су се у датом момент у,
један од другога подједнако уплаш ил и и Марко и Љут ица. Али, није
теш ко наслут ит и и мог ућност једног ефекта чија је двосмисленост у
стању да изазове емоц ионалн у реа кц ију истовременог смеха и стра
ха, по страни од било как вог етичког вредновања поступака јунака.
Јер, нит и се у песми Марко доказује као херој, нит и Љут ица Богдан
остав ља утисак кукавице зато што се уплаш ио Марка. Реч је о нивоу
емоц ионалног препознавањ а јунака где ком ично и стравично често
иду једно са друг им, балансирајућ и на осетљивој границ и, по чем у
су песме Тешана Под руговића, певача од којег је песма записана, и
иначе карактеристичне.
На другој страни, уместо пуке демонстрац ије силе и неразумног
застраш ивања, Маркова снага у вел иком броју песма постаје естет
ски осмиш љена, богатећ и не само карактер и визуелни идент итет
80
„Марко је спреман да се довије како зна, да би, мак ар и 'на парче',
спасавао још ово мало части и човеш тва што му је остало. У том довијању,
његово срце остаје неустраш иво и племен ито, и у бег у, и у вероломству, и у
вазалству, и у лук авству, али он постаје и обешењ ак, и шерет — укратко, нај
већ и ком ичк и лик нашег епа“ (Кољ евић, Исто, 182.)
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јунака, већ и читаву једн у естет ик у епског насиљ а. Кол ико је ова
естет ика временом постала раскош на у појед иним примерима, до
бијајућ и карактеристичн у језгровитост и драмат ик у израза, пот вр
ђује и једна песма из Ерлангенског рукописа. У њој Марко и Бег Ко
стад ин пију вино у Кратову и, пош то се напију, Марко упозори Бега
да ће наи ћ и Турц и, и тако их пијане ухват ит и и обесит и. Међут им:
„То не хаје беже Костад ине,
Већ он пије већма црно вино“ (ЕР, 140)

Марко се на време склони пред Турц има, а бега ухвате и баце у
тамниц у. У тамниц и се Костад ин отрезни и, схват ивш и да је осуђен
на смрт, пише писмо Марк у са молбом да га ослобод и. Марко добије
писмо и, након што га прочита, насмеје се грохотом. Надаље Марко,
баш као и трад иц ионално ћутљиви Марко из претходних слојева тра
диц ије, више не проговара ни реч. Пред зору узјаше Шарца, стиже
у Кратово, за вешала намењених беговом смакн ућу везује Шарца, а
под вешал има начини шатор у који седне да пије вино. Коначно, Тур
ци јањичари доводе Костад ина у намери да га обесе, али угледавш и
Марка под вешал има, престраве се. Неочек ивано, зах вале се Марк у
на доласку и предају му Костад ина као пок лон.
Нагли преок рет јањичара посед ује наизглед ком ичан ефекат, јер
је очигледно да су се јањичари уплаш ил и. Али, ако се има у вид у
усмени мед ијум у коме је сугестивност за публик у много јача при
слушању него при читању песме, постаје очигледна и стравична цр
та призора. Ком ично ту, наравно, има значајног удела, али се оно
пре свега огледа у визуелној идент ификац ији, што публиц и пружа
удобан положај да предвиђа исход предстојећег мегдана. У овом се
случају, међут им, слушаочева перспект ива у битној мери под удара
и са перспект ивом Турака-јањичара. Турц има не треба „тумачење“
да ли је и кол ико тог јут ра Марко био љут ит или опасан. Довољно је
само да виде сву очигледност наизглед штуро описане снаге, коју
оличава Марков типичан, хладнок рван гест „зат ишја пред олују“, па
да се одмах натерају у бег.
Визуелна сугестија застраш ујуће физичке силе карактеристична
је и, сасвим очек ивано, за већ ин у мот ива кушања Маркове снаге.
Линија овак ве карактеризац ије је прис утна у вел иком броју песама,
а пример који изд вајамо је Под руговићева песма Марко Краљевић и
Вуџа Џенерал, где је виђење Марковог лика у ванредној мери драма
тично и епски реа л истично. Радњ а песме се одиг рава у напетој кон
цент рац ији и тиш ини, а од 302 стиха песме, ћутљиви Марко говори
само у пет:
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„Авај мене, драг и побрат име!
Ту ли си ми болан допан уо!
Ал' тако ми моје вере тврде,
Хоће тебе побро избавит и
Јал' за благо, јал' за јунаш тво!“ (Вук II, 42)

Ово не само да је јед ина Маркова реп лика у песми, већ је и је
дина демонстрац ија искреног очаја и било как ве његове емот ивне
реа кц ије. Све што потом услед и је рит уа лни низ, ланац типичних,
живописних појед иности поп ут гестова Марковог испијања вина,
облачења и опремањ а Шарца. Читаво дешавање као да још више
концент рише снаг у и наговеш тава потенц ијал сурове, див ље акц ије
која само што не експ лод ира. Понекад, не успевајућ и да сак рије не
стрп љивост, снага заварничи:
„За Дунавом скела догод и се;
Двап ут Марко скелеџ ију викн у,
Па га више ни чекат и не шће,
Већ натера Шарца на Дунаво“

Поступно и постепено, описана дешавања мот ивиш у цент рални
призор — Марковог испијањ а вина под Варад ином. Упот реба хи
перболе, леђене од дванаест ока којом Марко и Шарац пију вино,
резултат је пот ребе да се физичк и опип љиво обл ичје примери сна
зи чврсте одл уке. Оцртавање маг ичног круга емоц ионалне наелек
трисаности, уз кориш ћење типичног детаљ а, ствара око слушаоца
так ву сугестивн у атмосферу у којој нимало претерано не изгледа
хистерична реа кц ија Вел им ировице. Вучина снаха, иако не зна који
јунак сед и у пољу, сам им визуелним опажањем слут и огромн у опа
сност која прет и њеној пород иц и. Све оно што се догод и до краја пе
сме, метеж у којем Марко „што пог уби сабљом окованом, што погази
Шарцем од мејдана, што подави у тихом Дунаву“, само је очек ивана
послед ица наговеш таја који је претход ио, катарзична и за јунака и
за саме слушаоце.
Какав утисак, међут им, добија читалац? Његовом хладном рас у
ђивању, лишеног чула мед ијске надг радње десетерачке епике, овај
пример Маркове акц ије, поп ут мног их друг их, остав ља утисак акц и
је која се, пре свега, коси са сликом дол ичног пат ријархалног јуна
штва и моралности. То је, између осталог, и разлог заш то су до сада
изрицане бројне, прил ично оштре оцене не само о Марковом лик у,
већ и о ментал итет у у чијем окриљу је настајао његов лик. Тако у
својој импресивној психолош кој оцени Марка Краљевића, Влад им ир
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Дворниковић зак ључ ује да „јест Марко Србин, Југословен, али у бор
ца и осветника разд ражени, изметн ут и Југословен“.81 Гете, слично
томе, запажа да је у српској народној поезији „источно-нац ионал
но сурово, грубо, опоро, чак и најбољ и пород ични односи брзо се
прет варају у мрж њу и неслог у; однос према Турц има који над иру у
Европ у двосмислен је као и код свих слабијих народа према моћном
народ у“.82 Такође, Гете запажа још и то да свет наше епике ствара
утисак о стварности у којој „мрт ви устају и посећују мрт ве који вас
крсавају; од анђела може понек и некад и да се вид и, али је све муч
но и нигде се не вид и ишта слободно и узвишено.“83
Поново изричемо примедбу да су наведене оцене послед ица ре
цепц ије из перспект иве превасходно литерарног контекста, дак ле,
ограниченог и сасвим другачијег од мед ија епске поезије. Честе
неповољне историјске и друш твене околности које су прат иле ви
шевековни живот епске песме, зацело су имале вел иког утицаја на
учесталост и наглашено прис уство нек их драстичних мот ива из тра
диц ије о Марк у Краљевићу, као и њихово укључивање у већ и иначе
довољно провокат ивне кругове песама о хајд уц има и ускоц има. Па
ипак, прис уство мот ива насиљ а и бруталности у разл ичитом вид у, у
аутент ичном мед ијском амбијент у поседовал и су не само квал итет
естетског дож ив љаја, већ су подразумевал и и успостав љање бурне
емот ивне релац ије као предуслова да једна трад иц ија уопш те буде
пренешена.84
Кол ико је Марко био неод војиви део и једног снаж но експресив
ног, застраш ујућег епског света, илуструје песма Турци не даду пи
ти у славу божју (Вук VI, 20). Деспот Ђурађ слави крсну славу, све
док му слав ље изненада не прек ине долазак нежељеног госта — Бе
ћир аге. Долазак аге приказан је упечатљиво, дочаравањем амби
јента епског простора:
Ал´ изађе стари деспот Ђуро
На чардак у од бијеле куле,
Гледа Ђуро с десна на лијеву,
Канда је се поље замаглило,
Није пара да би магла била,
81	Дворниковић, Исто, 548.
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Гете, Исто, 169.
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Гете, Исто, 170.
84
Физичко насиљ е и епик а су, уопш те, неразд војн и феномен и, о чем у
свак ако најбољ е сведочанство пруж ају најпознат ији епоси поп ут Махабхара
те, Илијаде, Одисеје, и др. Такође, примери из савремене поп уларне култ у
ре, нарочито визуелн их мед ија, нуде прег ршт примера естет изованог наси
ља као једне од својих основн их компонент и.
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Него пара коњска и јуначка.

Бећ ир ага забрањује слав ље, након чега, немајућ и другог избора,
Ђурађ пошаље жен у Јерин у да госте послуж и изван куће, на сокак у.
У песми је, иначе, просторни амбијент лоц иран са ретком прец изно
шћу. Већ ина дешавањ а одиг рава се на довратк у куће, на опозиц ији
унут ра-спољ а, са свим естетским и психолош ким конотац ијама које
ова опозиц ија подразумева. Јерина среће незнаног јунака чији је до
лазак такође наговеш тен кроз опис:
Кад сокак у сиђе на калд рм и,
Она срете незнана јунака:
Појахао коњ а големога,
На њега је страш но одијело,
На јунака свијетло оружје,
О сед лу му је коп ље убојито,
С десне стране топ узина теш ка.
(...)
Упази му поглед наопак и
Кроз космате, горње трепавице,
Опази му оба мрка брка
Јунак дише, а брц и се висе.

У потоњој радњи Марко надв лада Бећ ир агу, после чега деспот
Ђурађ настав ља слав ље, а певач зак ључ ује: „Теш ко Србљем, ђе им
није Марка“. Иако песма не крије див љење и зах валност према Мар
ковом лик у, примећујемо да су и Марко и његов антагониста на упе
чатљив начин приказани као „страш ни јунац и“, те да стравичност
описа оличава меру њихове снаге и моћ и која у наведеном примеру
иде наглашено у Маркову корист.
Шума, пећ ина и тамница, као карактеристични амбијент и у који
ма се опева Марко, такође посед ују своју мање или више застраш у
јућу црт у. Чак и тамо где ова црта није наглашена, са становиш та
цел ине трад иц ије о Марк у Краљевићу, дел ује чудно и прил ично уз
нем ирујуће што се певање о последњем српском краљу не везује за
амбијенте градова, дворова и утврђењ а, как ви у „историјском“ дел у
наше епике обично дол ик ују владарима сличног ранга. Маркове ак
ције одвијају се превасходно у екстеријеру сурове, негостољубиве
природе или бруталног заточениш тва. Око њега су ретке слуге и
поданиц и, нема ни припадника дворске свите, већ он углавном на
коњу „језди“, усам љен као утвара. У том смислу, Марко је, као што
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примећује Дерет ић, „највише сам од свих наш их епских јунака“.85
Чак и када га увод песме у његовом станиш ту не зат иче усам љеног,
онда то обично наслућује траг ичне догађаје у нају жем пород ичном
круг у, као у, на пример, у варијант и о Анд ријашевој погибији и Мар
ковој освет и:
„Ка је гора од горе најљепша
Ал' кљенова али бриш танова,
Јер се хит и дрва и камена.
Њоме језди Краљевићу Марко
С Анд ријашем брацом рођенијем. (Бог иш ић, 89)

Посебан тематски круг сачињ авају и песме о Марковом избав ље
њу из тамнице. Иако форм улат ивни, описи тамнице су стравични и
изу зетно сурови, као на пример уводни стихови једне од песама из
збирке Симе Мил ут иновића:
„Какав Марко бјеше дел ибаша,
как ве ли је допан уо муке,
у тавниц и од Хазака краљ а,
у којој је вода до кољенах
и јуначке кости до појаса,
пуна му је змијах и акрепах.“ (Мил ут иновић, 68)

Тамнице се обично налазе у нек им далек им, источњачк им зем ља
ма у којима се Марко обрео из непознат их, необјаш њених разлога,
што већ само по себи подстиче асоц ијац ије од богатог симбол ичког
значаја. Тако у познатом „комад у од пјесме“ под насловом Марко
Краљевић у Азачкој тамници дом инира упечатљив, стравични опис
„прок лете“ тамнице у којој је заточен Марко:
„Тамница је кућа необична:
У тамниц и вода до кољена,
Од јунака кости до појаса;
Туде иду змије и јак репи,
Хоће змије очи да попију,
А јак репи лице да наг рде,
Да отпадн у ноге до кољена
И јунак у руке до рамена.“ (Вук II, 65)

Експресивност епског амбијента поп ут тамнице је и упечатљив
85	Дерет ић, Исто, 148.
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начин да се ослика унут раш ње стање јунака. Оно се, у Марковом
случају, препознаје у његовој карактеристичној ћутљивости и већ
помен утој тенденц ији ка осам љивању, као једном инт ровертном ти
пу понашања. Упркос динам ичности драмске акц ије која га окру
жује, Марко углавном мало говори, а у најстаријој записаној песми
о њем у, он уопш те и не проговара. Ова дистанц ираност у виђењу
јунака била је, у одређеним период има, и основ читаве једне руга
лачке трад иц ије, превасходно у песмама са темат иком из Марковог
пород ичног и приватног живота. У идеа л изованом слоју ова дистан
цираност је поново оживела, али дож ив љена другачије, са страхо
пош товањем.
Овакав тип идеа л изоване стравичности проналазимо, на пример,
и у Вуковој варијант и сукоба Марка и Мине од Костура (Вук, II, 62).
У борби прот ив арапске војске, на страни султана, Марко прави пре
дах док не прослави Крсну славу. Арапи су обрадовани његовим од
суством и обод рени да појачају нападе, са пок личем:
„Навал ите, љута Арапијо!
Нема оног страш нога јунака,
На шарен у коњу вел икоме.“

Пок лич се понав ља још један пут, све док не настрада 100 000 ца
реве војске и Марко се напокон не врат и на бојиш те. Када угледају
„страш ног јунака“, Арапи се пов лаче, али прекасно, јер Марко их све
исече и погази.
Осим примера чисто јуначк их окршаја, где се Маркова ћуд љивост
и непредвид љивост обично намећу као моћно преим ућство у сукобу
са непријатељем, помен ута дистанц ираност добија значај у песмама
о Марковој смрт и, нарочито у најпознат ијој, Виш њићевој варијант и.
На примеру ове песме и анал изе мот ива о уснулом Марк у, Свето
зар Кољевић разотк рива његов стравичан карактер, „свет притаје
ног страха“86 као друш твен у слик у подјармљених народних слојева
у времен у распада турске царевине када је песма записана. Марко
је у песми опеван као импозантна епска фиг ура са којом се публика
идент ифик ује, и то, стичемо утисак, нарочито онда када им обје
кат идент ификац ије, у стању физичке смрт и, дефинит ивно изм иче и
остаје нерасветљен. Чак и у овој песми, у којој је Марков лик снаж но
идеа л изован и опеван у изразитом легендарном тон у, наи лазимо на
неке трад иц ионалне, Марк у својствене детаље. Поред већ помен уте
сцене са вилом, битан детаљ је и опажање мрт вог Марка. Игуман
Васа и ђак Исајиа у први мах мисле да је Марко само заспао, па се
86

Кољ евић, Исто, 196-199.
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плаше да га не пробуде. Игуманово упозорење отк рива и разлог бо
јазни:
„Лакше, синко, да га не пробуд иш,
„Јер је Марко иза сна зловољ ан,
„Па нас може оба пог убит и.“ (Вук II, 74)

Некол ико стихова раније, приказују се и остал и пролазниц и како
обилазе Марка у страх у да га не пробуде, знајућ и да, како навод и
певач:
Ђе је срећа, ту је и несрећа,
Ђе несрећа. ту и среће има

Овај однос особитог страхопош товањ а варијац ија је честог мот и
ва у песмама о Марк у којег нико не сме да пробуд и. Када се пробу
ди, упркос обазривости и нарочитој паж љивости оних који га буде
(обично уз звуке тамбуре), Марко реа г ује бурно и насилничк и. Док
је у варијантама поп ут Виш њићеве Марков став инт ровертан, овде
су његове реа кц ије екст ровертне и експ лозивне. У варијантама у ко
јима Марка буде Турц и, так ве Маркове реа кц ије су углавном ком ич
но интониране:
„Ко од Турак' у тамбуру удара?
Тамбура му се о главу разбила!“ (Бог иш ић, 91)
„Која курва над главом удара,
те ми не да наспават и санка?
Богме ако с' ја разабрам санка,
разбићу му и тамбур и главу!“ (ЕР, 87)

Други детаљ који у Виш њићевој песми акт уел изује Марков прот и
вуречан лик је чин његовог сах рањивањ а на неком непознатом месту
у близини Хиландара. „Теш ко је вероват и да у том скривању гроба
једног вел икана има посебне части“,87 примећује овим поводом Мио 
драг Пав ловић и даље навод и: „Марко у народној свести остаје обе
лежен неком греш ком. Којом од мог ућ их грешака, можемо само на
слућ иват и. Марко није добар да му се гроб познаје и пази, па сам им
тим ни да се поново појави, и поред легенде о другом доласку њего
87
М. Пав ловић, Огледи о народној и старој српској поезији, СКЗ, Бео 
град, 1993, 180.
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вом“.88 Овакав детаљ у песми има и своје унут раш ње образложење,
у слиц и јунака као застраш ујуће личности која и није обичан човек,
па се у том смислу и његова физична смрт не опажа на уобичајен
начин. Било жив било мртав, Марко изм иче адек ватном опажању
не само његових непријатељ а, већ и за сваког другог посмат рача,
градећ и око себе амбивалентан однос истовременог прив лачења и
одбијања. Иако се елег ични, идеа л изован стил песме упад љиво уда
љава од намере за било как вом историог рафском реконструкц ијом,
он у себи чува и преноси један рефлекс из дубина трад иц ије када
Марков лик очигледно није био опеван са симпат ијом.

Сцене насиља и бруталности

Суровост у песмама о Марк у Краљевићу нарочито је прив лачи
ла паж њу странаца и изу чавалаца изван геог рафског језгра наше
епике, међу којима је био и Гете. Тако он запажа: „Њихов највећ и
јунак Марко, који одржава снош љиве односе са султаном у Јед рен у,
може стат и као груб пандан поред грчког Херк ула и персијског Ру
стана, али, истина, не скитски, посве варварски начин.“89 О тој ет
нопсихолош кој црт и у нашој епиц и на сличан начин је писао и Овен
Меред ит, чији став цит ира Дворниковић: „Данас се мог у за несрећу
посмат рат и кроз цел у Србију послед ице дугог робовања у свем у што
прљ а карактер и смета развитк у једног народа. Оно опш те обожава
ње лаж и која је вера робовима, она пред испозиц ија за бесну крво
жедност, реа кц ија приг ушене и импотентне мрж ње — неиск реност
и сервилност, препреденост и суровост — то су у исти мах и крво
жедности српског карактера и резултат турског управ љања. Туж но
је посмат рат и деморал изац ију народа у његовој поезији. Она изд и
же у небо као опш ту врл ин у издају према заједничком непријатељу;
пог реш но схвата да је подвала стратег ија, лагање финоћа, суровост
одл иковање и доп уш та у карактеру једног хероја свак и други грех
сем греха физичког кукавичл ука“.90
Ове оцене свакако да су преош тре, али не због тога што оне мож да
крње наш у улепшан у слик у о сопственој трад иц ији и ментал итет у,
већ понајпре зато што су изречене са дистанце хладног опажања где
епика, по природ и ствари, не може бит и оно што јесте. На неке од
сцена страве и ужаса смо већ скрен ул и паж њу у досадаш њем изла
гању, а овде ћемо поводом њих направит и мало шири осврт. Сцене
насиљ а, сад изма, нек рофил ије и остал их суровости се у нашој епи
88
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ци највише везују за песме о хајд уц има и ускоц има, и њихова поја
ва у остал им тематским цик лусима, као у оном о Марк у Краљевићу,
углавном носи траг управо ове врсте утицаја. Ипак, симптомат ично
је да се Марков лик у тол икој мери накалем ио на ове мот иве, више
од било којег другог нашег епског јунака. Њихово устаљено место
у трад иц ији о Марк у Краљевићу зат ичемо нарочито у опевању два
мот ива: један се тиче каж њавањ а неверне љубе, а други освете уби
ства брата Анд ријаша. Призори насиљ а су кулм инац ија и расп лет у
овим песмама, обично се врше над женама, и то у обл ик у мање-више
истоветних дескрипт ивних схема.
Као илустрац ију, навод имо два типична, прил ично језива приме
ра Маркове сурове одмазде, од којих се први врш и према љуби, због
њене прељубе са Дуком Сенковићем:
Па дох ват и неверниц у љубу,
Намаза је огњеним кат раном,
Запал и је од главе да гори.
Љуто пиш ти Маркова љубовца:
Недај Марко, лице ми изгоре!
— Нека гори, Дука га љубио!
Недај Марко, грло ми изгоре!
— Нека гори, Дука га грл ио!
Недај Марко, срце ми изгоре!
— Нека гори, нек би сагорело
И на срц у муш ко чедо оно! (Лук ић, Златковић, 44)

Други пример приказује Марково осветничко каж њавање Маре
крчмарице која је, заједно са Рошом харамбашом, пог убила Анд ри
јаша:
Уфат ио Рош у харамбаш у,
Свеза њем у руке наопако;
Па уфат и керчмариц у Мару,
У кат ран јој замочио кош уљу,
Па зажеже, жалостна јој мајка!
А кад је Мара изгорила,
Из бажавах пипе повад ио,
А механ у огњем запал ио. (Лук ић, Златковић, 12)

Уопш те, по суровости се нарочито изд вајају варијанте о Марко
вој освет и брата Анд рије. Укус у савременог читаоца нарочито смета
једна чак вед ра интонираност којом певач опева читав догађај, као
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на примеру ове варијанте:
Дочека га тридесет Тураках,
Да му дад у тридесет чаша вина;
Марко вино ни гледат и неће,
Него своју сабљу извад ио,
Пуно софру меса нап унио.
Кад исече тридесет хајд уках,
Он уфат и своју посестрим у,
На ханџар јој очи извад ио,
Бијеле јој руке посјекао,
А на прси дојке прорезао,
Проз дојке јој руке промакао;
У муке је душ у исп устила.
Тадар Марко кроз механ у прође,
Те Анд ријин у главу дофат ио,
Метн уо је у бисаге Шарц у,
Опход ио зеленом планином.
Од невоље попијева Марко:
„А да ти се, брате, под игн ут и,
Како сам те дивно освет ио:
За једнога тридесет и једнога!“
Здраво Марко у Прил ипа дође.
А нека га, весела му мајка! (Мил ут иновић, 6)

Као што вид имо, наведене призоре страве народни певач очи
гледно не дож ив љава са негат ивном конотац ијом. Так ве сцене се у
песмама обично налазе у расп лет у Марковог обрач уна са неприја
тељем и прот ивниковом љубом. Уопш те, највећа окрутност у епиц и
је она који се врш и над женама, понегде чак и у песмама које имају
изразит јуначк и карактер и где је женски лик тек споредни антаго
ниста. Упечатљив пример налазимо у кулм инац ији варијанте Мар
ковог сукоба са Фил ипом Маџарином:
Липо га је Марко дочекао,
Али Марко добар јунак бише,
Удри ћордом Пил ип Мађарију;
Како га је ласно ударија,
На дви га је поле раставија
И под њим је коњ а присикао.
Па ми иђе двору Пил ипову,
Биле му је дворе поробио,
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Живим га је огњем запал ио,
За собом је врата зат ворија,
Да му се не би штета догод ила;
Па ухват и љубу Пил ипову,
Биле јој је дојке прок ин уо,
Кроз дојке јој руке прокачио;
Чарне јој је очи извад ио,
Па јој даде ње очи у руке,
Нека њојзи служе за јабуке;
Па је веже Шарц у коњу за реп,
Те је вуче кроз гору зелен у,
Обија с њом дрв ље и камење;
Довео је на раск рш ће пута,
Па је сиче на чет ири стране,
Те је виза о чет ири гране
Нек се даве орл и и гаврани. (Стојковић, 81б)

Ма кол ико се модерни читалац (али не и, на пример, савремени
биоскопски гледалац), згражао над изнесеним примерима, они под
разумевају већ постојећ и, мање-више развијени сижејни склоп опе
вањ а сурове одмазде. То нам указује на одређен у поп уларност ових
мот ива међу публиком, па сам им тим и на парадоксалн у поп улар
ност њихових протагониста, без обзира на њихову позит ивн у или
негат ивн у карактеризац ију у појед иним слојевима трад иц ије.
Ту је и још једна спец ифичност: сцене насиљ а и бруталности у
епиц и о Марк у Краљевићу нис у тол ико драстичне и честе у песмама
које опевају јуначке подвиге, кол ико у онима које опевају пород ич
ни живот и приватне односе. Понекад је ефекат ових сцена веома
снажан, нарочито ако се има у вид у драмат ично низање догађаја у
композиц ионом склоп у песме. У том смислу, навеш ћемо упечатљив
пример једне од варијант и каж њавањ а неверне љубе из Стојкови
ћеве антологије. Док је Марко одс утан од куће, мајка прислуш кује
љубу која се, мислећ и да је сама, жал и што још увек нема са Марком
порода. По Марковом повратк у, мајка отк рива Марк у шта је чула од
љубе. На то Марко, очигледно смат рајућ и да је тиме он окрив љен за
брак без потомака, реа г ује, најблаже речено, неу мерено:
Цикн у, врисну Краљевићу Марко,
Кано љута змија присојк ињ а,
Те ми иде у бјеле чардаке,
Тер узима праха и сумпора. (Стојковић, 52)
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И, клупко ужаса и монструозног насилниш тва почиње да се одмо
тава. Још нисмо ни успел и да раст умачимо шта ће Марк у „праха и
сумпора“, али то свакако јесте разу мела Маркова љуба. Њен у реа к
цију певач опева на следећ и начин:
Љуба иде у бијеле дворе,
Тер узима сјајно огледало,
тер погледа бјело лице своје;
Она лиц у тихо тихо говорила:
„Бјело лице, ал´ ћеш погорет и,
Бјеле руке, ал´ ћете се посвет ит´,
Црне очи, ал´ ћет´ повен ут и!

Несрећна љуба се уопш те није преварила, јер потом услед и сад и
стичк и рит уа л, тим грознији укол ико се његова психолош ка мот и
вац ија отк рива као комп лексна:
Ал´ ми иде својој верној љуби,
Узе љубу за бијел у рук у,
Тер је вод и у бијеле дворе
Намаза јој косе врх у главе,
Тер запал и косе врх у главе.
Кад догоре до очију црних,
Јадна љуба Марк у бесјед ила:
„Вај Бога ти, Краљевићу Марко!
„Што сам ја ти данас саг рјеш ила,
„Да ме таком муком мучиш, Марко?
„Утри´ огањ, Краљевићу Марко,
„Да не горе очи моје црне,
„Доста су те л´јепо погледале!“

Карактеристично ћутљиви Марко не престаје са својим опак им
послом: спаљује љуби лице, а потом руке. Тек када ват ра дође до ис
под љубиног паса, у једном клишејном расп лет у, чује се чедо како
проговара:
„Утри огањ, мој мил и бабајко!
Да би чедо живо ти остало.“

На то, „цикн у, врисну Краљевићу Марко“ и са мрт вим чедом од
лази право до мајке, говорећ и јој (баш као да је она јед ини кривац
почињеног злодела):
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„На ти, мајко, зелен у јабук у,
Кад јој нијеси дала ни дозрет и!“

је:

Потом народни певач пуш та да сам Марко изрекне наравоу чени
„Бог убио свакога јунака,
Кој´ вјерује својој старој мајц и,
Не вјерује својој вјерној љуби!“

Песма је окончана и, у први мах, читалац остаје у недоу м иц и како
да разу ме, пре свега, певачеву позиц ију, независно од наш их нага
ђањ а о времен у и геог рафском терен у са којег пот иче овај запис.
Злодело је опевано на начин који је у однос у на Марков лик при
лично инд иферентан, као да жена-неротк иња и не заслуж ује друга
чију судбин у од оне која је опевана, чак и када след догађаја так ву
процен у оповргне. Морбидан светоназор певача, међут им, у прил ич
ном је конт расту наспрам сложене композиц ије песме, не само због
ефектних наговеш таја извршењ а Маркове крволочне казне, већ и
због развијеног слуха за драмат изац ију односа ликова. Ниједан од
њих, упркос мог ућој пристрасности певача, не губи свој прот ивуре
чан смисао унутар једне наслеђене типолош ке схеме. Тако остају не
доу м ице којима певач, по свем у судећ и, уопш те и није пок лањао па
жњу. Да није последњих стихова песме, могло би да се нагађа о томе
са киме је Марковица зат руднела. Такође, да ли Марковица заиста
није знала да је трудна, и да ли је мог уће да, јадајућ и се на почетк у
песме, она заиста није знала да је прислуш кивана?
Ма как ви бил и одговори на ова питањ а, примећујемо да они нима
ло не мењају укупан утисак поводом опеваног односа мајке и сина.
Постојан композиц иони склоп је, у том смислу, отпоран и на нај
жеш ће упливе певачке пристрасности: својом смрћу Марковица је
лишена брачне судбине у којој је, очигледно, није чекало ниш та до
бро.
Пример помен уте песме обрађује типско страдање нед уж них у ба
ладама, и прил ично је очигледно да је Марково име овде нак надно
унето. Учесталост овак вих песама у Марковом случају, једнако као
и у бројним примерима песама о његовом однос у са женама, навод и
нас на запажање о именовању јунака као начин у ширења епске би
ог рафије јунака, изван њеног дотадаш њег историјског и мот ивског
језгра. Иако Марков лик у так вом сижејном склоп у није био прима
ран, временом се он ту очигледно наметн уо као повољно, за већ ин у
публике прих ватљиво решење.
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О спец ифичној поп уларности сцена бруталности и насиљ а, као и
у претходно наведеном примеру, сведочи и њихово истакн уто место
у песми. Сва претходно опевана дешавањ а су, заправо, само уверт и
ра за ове сцене и њихов што јачи ефекат код публике. Тако у једној
варијант и која опева неверу Маркове жене Анђел ије (САН У, II, 54),
од 104 стиха песме чак 49 су описи Анђел ијиног крволочног каж ња
вањ а на Марковим чардац има. Сцене поп ут ове су обично опеване
пластично и ефектно, са умеш нош ћу која одудара од остал их, углав
ном површ но и непаж љиво опеваних догађаја у песми. Тако у једној
варијант и записаној на Корд ун у (Лук ић, Златковић, 118), опева се
Марково кумство у сватовима извесног деспота Лазара, чија се мај
ка прот иви синов љевој женидби. Незадовољна својом буд ућом сна
јом, она одл учи да је отрује на венчању. Али на крају, уместо младе,
отров греш ком испије Лазар. У знак освете, Марко убије Лазареву
мајк у и одруби јој главу. Током песме излазе на видело бројне мањ
кавости њеног певача, почев од детаљ а у опевању појед иних сцена и
ликова, па до укупног одс уства слуха за трад иц ионални контекст у
којем је било мог уће чак и именовање младожење као Лазара.91 Али,
упркос овим грубим мањкавостима и недостац има, помало неочек и
вано, заврш ни стихови одају пластичност, довитљивост и ефектн у
језгровитост у опевању Маркове освете:
И узим ље трострук у канџ ију,
Пак удара Лазареву мајк у,
Удара је лако по плећ има;
Како ј' куца – све јој кожа пуца,
Кроз кош уљу црна крвца врца.
Ни то Марк у доста не бијаше;
Нег' потеже бритк у сабљу своју:
Отсјече јој са рамена главу, Кад је крива, да не буде жива.
Па посједе шарца од мегдана,
Па он оде ка Прил ип у град у,
Право своме двору бијеломе,
Пјевајућ и и попјевајућ и
И шарина коњ а играјућ и.
91
Као и у претходном примеру о Марковој појави у једном балад ичном
сижејном склоп у, и ова песма је добар пример како се именовањ ем јунак а
шири његова епска биог рафија. Интернац ионалн и мот иви везан и за поро
дичне односе често указују на уношењ е познатог имена у поп уларн у фабул у,
мада сама сит уа ц ија није ни тип ична ни идеа лна (када је реч о кнезу Лаза
ру, заним љива је и варијанта из Ерлангенског рукописа, бр. 208, о прељуби
његове љубавнице са млад им Турч ином).
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(Лук ић, Златковић, 118)

Као да је тек у овим стиховима певач испољио умеш ност и таленат,
на начин за који то није нашао за сходно у остал им деловима песме.
У том смислу, пример је веома речит. Он, наиме, доказује парадок
салн у важ ност ових мот ива, не само у поглед у њихове очигледне по
пуларности, већ и при остваривању емоц ионалног ефекта као, макар
и у овако дег рад ираном обл ик у, важ ног циљ а епске ком уникац ије.

Епски антиклимакс

Осим сцена насиљ а, паж њу прив лачи и њихово место у компози
цији песме. Не само да су ове сцене честа кулм инац ија, него су и
нагли расп лет, заврш на тачка епске радње. У овим трен уц има јунак
изненада почини неко ирац ионално злодело или непочинство, које
је понекад у стању да доводе у питање читаву његову успостав љен у
карактеризац ију, као и лог ик у претходно опеване радње. Овај ант и
климакс проналазимо у огромном броју песама о Марк у Краљевићу,
у посредном и непосредном вид у. У непосредном вид у, препознал и
смо га нарочито у песмама о Марковом убиству нећака, као и у пе
смама о убиству кћери краљ а Арапскога. Опевана доброта и пож р
твованост Арапк иње и Арапина према Марк у су бил и само уверт ира
за вел ик и драмски обрт који узрок ује Марков необични поступак.
Није, дак ле, брутално само насиље као так во, већ и његов драмски
контекст, зато што га је починио јунак од којег се то не би очек ива
ло, изненада, ирац ионално, без икак вих нак надних коментара или
објаш њењ а.
У посредном вид у, овај епски ант ик лимакс проналазимо мање
или више у свим тематским токовима трад иц ије о Марк у Краљеви
ћу. Најчеш ћи су већ пом ињ ани примери у којима Марков прот ивник,
кроз варијац ију теме о пог ибији „бољег јунака“ поп ут Мусе Кесеџ ије
и правдољубивог Арапина, дож ив љава смрт или престрог у казну. Ту
су и примери који опевају пород ичне односе, где Маркова љуба бива
каж њена због греха који јесте или није починила, у већ наведеним
сценама бруталних рит уа ла. Са становиш та заок ружености склопа
епске приче и карактеризац ије јунака, наведени обл иц и ант ик ли
макса у први мах остав љају утисак изу зетно незадовољ авајућег ре
шења, отк ривајућ и невеш тин у певача и рђав укус у чијем се окриљу
одгајала овак ва врста мот ива. У драмат урш ком смислу, овај незадо
вољ авајућ и обл ик расп лета епске приче мож да најбоље може да се
упоред и са Аристотеловом схватањем о обл иц има трагичке радње,
у варијант и где пад честит их људ и из среће у несрећу пред наш им
очима изазива гнушање, што је по Аристотел у, од чет ири пон уђена
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обл ика драмских преок рета, најлош ије решење.92
Како разу мет и тол ик у заступ љеност наведеног ант ик лимакса у
песмама о Марк у? И који је уопш те био смисао так вог поступка, ако
је он упад љиво штет ио укупном естетском дож ив љају песме?
Мислимо да одговор треба пот раж ит и у већ размат раном фено
мен у „узбуђене нарац ије“, тј. наглашеном настојању епске песме
да, понекад и не бирајућ и средства, изазове емоц ионални ефекат
код публике. Врло је вероватно да епски човек по питању гнушања
о којем говори Аристотел није реа говао много другачије од дана
шњег човека, осим што је нецел исходност овак вих завршетака он
дож ив љавао и на један особит начин, као снажан имп улс за пото
њу реинтерпретац ију и надг радњу, са потенц ијалом да формално
заок руж и и исп уни смислом једн у обелодањен у, трад иц ијом насле
ђен у недовршеност. Укол ико се брутални ант ик лимас читавог ни
за епских песама о Марк у у већ ини случајева може разу мет и као
естетски веома незадовољ авајуће решење, утол ико се он, на другој
страни, могао разу мет и и као емоц ионални подстицај трагању за
адек ватном естетском формом која ће јунак у подарит и имп улс ис
цељујуће идеа л изац ије у буд ућности. А да би се нека слика идеа
лизовала и естетски осмислила, неоп ходно је било уочит и и места
њене претходне недовршености, неуск лађености или осујећености,
што у појед иним случајевима, с обзиром на то да се не дот ич у нивоа
фактог рафског, већ емоц ионалног памћењ а, углавном није био јед
ноставан под ух ват.
По свем у судећ и, епски ант ик лимакси, једнако као и сцене бру
талности и насиљ а о којима смо већ говорил и, вероватно су бил и
обележје једне прелазне фазе у развоју епских мот ива и типизац ије
ликова. У прилог томе говори и то да њих у наведеном обл ик у мање
зат ичемо у записима десетераца са мот ивима из „старијих“ време
на, за разл ик у од песама о хајд уц има и ускоц има из „средњих“ вре
мена, где је њихова појава најзаступ љенија. То у исти мах не подра
зумева и да је витеш ки морал „старијих“ времена био строж ији од
оног у потоњим временима, кол ико је реч превасходно о томе да је
дуж и временски проток омог ућ ио да одређени мот иви буд у смел ије
преиспит ивани, а зат им естетски прочиш ћени и заок ружени.
У том смислу, у последњим слојевима епске трад иц ије о Марк у,
зах ваћених плимом идеа л изац ије, наведени ант ик лимакс или изо 
стаје из песама, или је праћен епилогом Марковог покајања у бу
квалном или симбол ичном вид у. Најчеш ће је то грађење црк вених
зад ужбина, као у варијантама песама о убиству кћери краљ а Арап
92
Исто.

У поглав љу XIII, „Траг ична лица, страх и саж аљ ењ е“, у Аристотел,
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ског или о убиству Арапина (Вук II, 64, САН У II, 48). Такође, зани
мљив је и начин на који се овак ва епска схема, као једна очигледно
врло постојана категорија, пресликала у трансформ исаном обл ик у
на историјски део епике о Марк у Краљевићу, где наизглед правично
и морално мот ивисано Марково поступање наноси штет у не само
његовим антагонистима, већ и њем у самоме, о чем у највише сведо
чи тематски круг о Урош у и Мрњ авчевић има.
Али, као што примећује Гете поводом песме о убиству кћери кра
ља арапског, „теш ко да ће он покајничк им завеш тањима, од којих
се потом диж у црк ве и манастири, умирит и Бога и наше душе“. На
другој страни, понекад управо они мот иви и сцене који се савреме
ном човек у доимају немот ивисано и шокантно, као што смо то ви
дел и у студ ијама Александ ра Ломе и његовој анал изи Сестре Леке
капетана, посед ују и једно своје дубље образложење и подтекст. На
сличан начин, може се рећ и и да су нагли расп лет и епске радње
понекад бил и у функц ији једне естетске недовршености која је, као
нека врста обелодањене прот ивуречности, трад иц ионалн у слик у ју
нака увек остав љала отвореном и, сам им тим, живом и пријемчивом
за акт уел изац ије и надг радњу код буд ућ их генерац ија.
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Епска

идентификација

Пре него што се под робније позабавимо особинама идеа л изова
ног Марка Краљевића, пот ребно је ближе да размот римо феномен
епске идент ификац ије у дож ив љавању епске песме. Ово питање је
незаобилазно поводом мног их одл ика наше епике, иако смо свесни
вел ик их, понекад непремостивих ограничења са којима се данаш њи
сензибил итет суочава када је реч о њеним мед ијским условностима
и њиховом разу мевању.
Епска типизац ија Марковог лика у вел иком броју песама, углав
ном из старије трад иц ије и наизглед споредних тематских токова,
још увек је, као што смо видел и у претходном поглав љу, далеко од
оне која га опева „као добар данак у год ини“. Вађење очију, убиство
антагонисте у „вош таној кош уљ и“, насилниш тво према женама, под
мук ле освете и лукавства, само су нек и од мот ива как ве зат ичемо
скоро у свим тематским токовима, на широком терен у и у разним
раздобљима трад иц ије о Марк у Краљевићу. Тај сегмент епске би
ог рафије представ ља необичан конт раст идеа л изованом Марк у из
већ ине песама у Вуковој антолог ији. Ипак, миш љења смо да у овом
конт расту и наизглед прот ивуречном виђењу Марковог лика посто
ји узрочна веза од прес удне важ ности.
Теза се испрва доима апс урдно, јер дозвољ ава мог ућност да је не
ки јунак постао омиљен код публике управо зато што су према ње
му и његовом протот ип у претходне генерац ије гајиле зазор, страх и
неразумевање, тј. да је лик постао подложан идеа л изац ији управо
зато што је на зачетк у трад иц ије био окарактерисан са крит икама
и ант ипат ијом. Али смисао идеа л изац ије, не само у епиц и већ и у
уметности уопш те, и јесте у довршавању, естетском улепшавању и
својеврсном исцељењу нечега што се доима као незавршено и неус
клађено. У исти мах, идеа л изована слика није и обично поправ љање,
сак ривање или фалсификовање „ориг иналне“ подлоге. Штавише, у
претходном поглав љу смо видел и до које се мере, на пример, епски
ант ик лимакс у појед иним песама морао дож ив љават и и осећат и као
неприродни прек ид у ком уникац ији, остав љајућ и публик у затече
ном и пред изазовима за нову интерпретац ију истог мот ива.
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Да бисмо прот умачил и овај процес, неоп ходно је да се осврнемо и
на једно од кључних питањ а наше епике, на њен однос према исто
рији. У размат рању овог питањ а, Јован Дерет ић је на терен у српске
епике и разу мевањ а њене историчности први применио теорију „фе
номенолош ког пресликавањ а“ истакн утог српског математ ичара
Михаи ла Пет ровића, касније надог рађен у и као теорију метафоре.
По овој теорији, транспоновање неког протот ипа као личности или
догађаја из историјске стварности у поетски аналогон је истоветно
феноменолош ком пресликавању једног математ ичког скупа појава
на други скуп. Оно што повезује аналош ке групе Пет ровић нази
ва „језгром сличности“ и дефинише га на следећ и начин: „У језгро
сличности улази само оно што се, кад буде апстраховано ослобод ив
ши га свога спољ аш њег руха, разл ичног од једног факта до другог,
покаже као истоветно за све факте. Језгро, дак ле, свод и сличност,
ма кол ико ова била површ на или овлаш на, на истоветност.“93 Има
јућ и, дак ле, у вид у устаљене, углавном сижејне и композиц ијске мо
деле епске песме, овај однос пресликавањ а у народној поезији свод и
се, заправо, на превођење неког протот ипа (личности или догађаја)
из историјске реа лности у аналогни епски тип, тј. претходно већ
оформљен у, трад иц ијом наслеђен у епску типизац ију и композиц ио 
ну структ уру. Са становиш та историог рафије, сличности између ти
па и протот ипа, тј. поезије и историје, никада се идеа лно не пок ла
пају. Од случаја до случаја, под ударање може бит и веће или мање,
понекад сасвим тривијално, али само на први поглед. Како прец и
зира Михаи ло Пет ровић у својим размат рањима: „Језгро сличности
је један апстрактан комп лекс чињеница у коме је апстраховано и
сажето све оно што је у тој сличности неоспорно, па кад оно у себи
носи још и типске примарне чињенице и начин коњукц ије између
ових и чињеница које су им нем иновне послед ице, зак ључц и су та
ко исто сиг урни као и они што се изводе математ иком из сиг урних
прем иса. Так ви зак ључц и, који покадш то мог у бит и и тривијални,
нис у то у језгрима сличности која се изводе из нау чних метафора
и алегорија“.94 Када је реч о парадоксалној „тривијалности“ коју по
миње Пет ровић, у питању је лог ика коју у описивању савремених
93
М. Пет ровић, Метафоре и алегорије, СКЗ, Беог рад, 1967, 42.
94
И даљ е: „Али, док су језгра што спајају диспаратне чињ ен ице у
обичним, свак идаш њим метаф орама и алегоријама, на домак у свакоме, оне
у нау ц и то нис у, као што нис у ни нач ин и на које се из нау чн их сличности,
иск азаних нау чним метаф орама и алегоријама, изводе поу здан и и тачн и за
кључц и. А ови су так ве врсте да су применљ иви на чињ ен ице како матери
јалног тако и импондерабилног света, без друг их измена осим оних што про
изи лазе из спољног рух а у коме ће се чињ ен ице испољ ават и у беск рајном
свет у и шаренил у диспаратн их чињ ен ица приступн их људском сазнању.”
(Пет ровић, Исто, 176.)
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догађаја и личности, на пример, најчеш ће проналазимо у вицевима.
На сажет и језгровит начин, користећ и наизглед тривијалне детаље,
далеко од „стварних“ личности и догађаја, виц је понекад у стању да
их преслика са ефектом емоц ионалног препознавања који не пости
жу чак ни анегдоте, а још мање док ументарна сведочења. Логика
епског виђења савременика и његова (мито)поет изац ије историје,
упад љиво нал ик ује управо овак вом приступ у стварности.
Зато је за разу мевање динам ичног односа између протот ипа и ти
па у народној поезији од посебног значаја и онај део Пет ровићеве
теорије који говори о „моделат ивној способности“ феноменолош ког
пресликавања. Пресликавање се нуж но врш и из једног одређеног
посмат раног глед иш та, али за тај угао посмат рања не морају би
ти од интереса сви саставц и скупа. Посмат рано глед иш те, дак ле,
поистовећује се са наведеном „моделат ивном способнош ћу“ неког
пресликавања, што се у мед ијум у десетерачке епике и његове им
провизаторске технике може поистовет ит и са субјект ивним ставом
певача и његовом инспирац ијом поводом опеваног мот ива.
Шта би, на пример, примењујућ и Пет ровићево теорију о феноме
нолош ком пресликавању, представ љало језгро сличности у већ по
мињ аној песми о сукобу Анђелка Вуковића и Синана Кесеџ ије, том
најс убјект ивније опеваном догађају у Вуковим збиркама? Следећ и
Пет ровићеву теорију, неоп ходна је под ударности не само у два, већ
и у три плана. Сличност не постоји само између „текста“ и опеваног
догађаја, већ и унутар трад иц ионалног клишеа, помоћу којег певач
опева свој подвиг. Певајућ и о себи, певач пева и о Марк у Краљеви
ћу. Он поново преж ив љава све оно што је у поезији дож ивео Марко,
али, где се та неоспорна сличност у Анђелковом случају заиста и
успостав ља? Њу, на пример, можемо траж ит и у појед иним сценама
и детаљима, поп ут мегдана Анђелка и Синана, двосмисленог односа
према Вучит рнском паш и, и др. Ипак, укупни контекст идеа л иза
ције једног субјект ивног иск уства упад љиво иде нау ш трб опеваних
догађаја као пон уђених веродостојних информац ија о оригинал
ној животној епизод и. У опевању сопственог иск уства, певач више
гравит ира једном наслеђеном епском клишеу него описивању и ре
конструкц ији онога што му се догод ило, и то до мере унутар које
претпостав љено језгро сличности престаје бит и вид љиво, обично на
штет у првобитне намере певача да своје иск уство овековечи и уре
же у туђе памћење.
Али, ако језгро сличности није увек вид љиво у некој песми, то не
значи да се оно не разотк рива и на нивоу мед ијске ком уникац ије и
емоц ионалног дож ив љаја аутент ичне епске публике. У осврт у о еп
ској поезији као узбуђеној нарац ији, већ смо наговестил и важ ност
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емоц ионалног елемента у нашој епиц и, и то у мери која афинитет у
и чул у савременог човека није увек доступна. Обично упоређивање
текста песме и историјских чињеница није довољно као критеријум
истинитости, осим укол ико се не пот врд и и на емоц ионалном нивоу
као страх, сажаљење, или макар као наша инт уиц ија о њиховом по
стојању. Смисао и оправдање ове релац ије може да се наслут и уз
помоћ још једног Пет ровићевог размат рањ а, оног о нау чном предви
ђању по језгру сличности. По Пет ровићу, наиме, „једна чињеница се
може смат рат и као објаш њена и предвиђена кад се познају: 1. Скуп
свега онога што игра одређен у улог у у постојању или дешавању чи
њенице; 2. Типови улога везаних за тај скуп; 3. Кад се из познавања
онога под 1. и 2. може чињеница предвидет и као нем иновна после
дица тога.“95 Примењено на наш предмет ист раж ивања, нау чна чи
њеница може се разу мет и и као „текст“ одређене песме, скуп под
бројем 1 као епски протот ип, скуп под бројем 2 као кориш ћени си
жејни и карактеролош ки клишеји и форм уле, тј. карактерне улоге
које су на располагању, а под бројем 3 иниц ијат ива за обнову тра
диц ије, тј. мог ућност да се из претходних елемената предвид и си
жејни и тематски оквир нових песама као естетске реконструкц ије
прош лости.
У овом Пет ровићевом размат рању препознајемо претеч у и свих
оних сем иот ичк их приступа о структ ури језика, који су својевреме
но и код нас дал и значајан имп улс ист раж ивањима у области народ
не књижевности, нарочито поводом разл ике између тзв. текстовних
и вантекстовних структ ура уметничке ком уникац ије. На овом месту
посебно бисмо истак ли запажањ а Јурија Лотмана о томе да један
језик не сад рж и само код него и његову историју. „Пош то је истори
ја свести и њен властит и сад ржај“, навод и Лотман, „историјски на
стала језичка структ ура која ту свест копира неразл учно је повеза
на са нац ионалним историјско-психолош ким устројством народа.“96
„Језичка структ ура“, навод и се даље, „имајућ и за циљ да системат и
зује знаке кода и да их учини подесним за предавање информац и
је, у исто време копира човекове представе о везама које постоје у
објект ивном свет у. Језичка структ ура представ ља резултат спознај
ног акта од огромног значаја. Уметник речи се обраћа материјал у у
коме су кондензовани резултат и многовековне човекове делатности
окрен уте спознаји живота.“97
Али, да би док учио сазнањ а из прош лости о којима говори Лотман,
учесник у епској ком уникац ији за то мора претходно бит и емоц ио 
95
Пет ровић, Исто, 128.
96	Лотман, Предавања из структуралне поетике, 85.
97	Лотман, Исто, 85.
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нално потакн ут и заинтересован. На основу појед иних, претходно
размат раних примера песама о Марк у Краљевићу, већ смо се увери
ли у којој је мери емоц ионални ефекат у епиц и настајао срач унато,
понекад и као проста реа кц ија на неш то што се у песми опевало као
нелогично, претерано или неправедно. Негат ивно испољ авање еп
ског јунака, дак ле, увек гарант ује емоц ионалн у реа кц ију публике
као особит у сврх у ком уникац ије. Сасвим супротно, пример песме
о сукобу Анђелка Вуковића и Синан Кесеџ ије, и њено настојање да
се пох вал и и до највећ их сразмера увел ича подвиг њеног певача, не
постиже истоветн у емоц ионалн у реа кц ију публике и већ на првом
корак у знатно обесмиш љава даље преношење мот ива.
Но, баш у так вој, понекад застраш ујућој хијерарх ији митских
структ ура народне поезије, кад рих да на наизглед нем илосрдан и
брз начин из памћењ а избриш у нечији идент итет и иск уство — и
то баш тамо где они настоје да се одмах и без двоу м љења сач увају
у улепшаном, идеа л изованом обл ик у — отвара се, уистин у ретка,
мог ућност једне буд уће емоц ионалне реконструкц ије протот ипа.
Зачетак те реконструкц ије налазимо увек тамо где постоји недоу
мица народног певача услед које је овај, свестан да епски клише у
потп уности не прек рива опевани протот ип, подстакн ут да о њем у
испева више од једне песме. Овим се отвара простор једне потоње
недоу м ице и доказивањ а о веродостојности, као и буд ућег раста јед
не прог ресије унутар, како га Дворниковић назива, „аперцепт ивног
моста“ епске поезије. На дел у је реверзибилан процес — сад ржај
дејствује на публик у, али и публика са својим жељ ама и решењима
дејствује на сад ржај, творећ и јед инство поводом којег Дворниковић
запажа: „Овај закон у диспозиц ији и готовим аперцепт ивним схема
ма за примање поезије и уметности не вред и само за народн у пое 
зију. Најбоље се то вид и у негат ивном случају када између уметника
и његовог изражајног језика на једној и публике на другој страни
нема аперцепт ивног моста. Свако вуче на своју стран у, уметник и
публика разм имои лазе се.“98
Овак ва релац ија се може упоред ит и и са феноменом поп уларне
култ уре, на начин на који је она у савременом добу најмасовнији об
лик забаве и уметничке ком уникац ије. Под ударност у дож ив љавању
народне песме и филма, на пример, уочена је већ на самом почет
98
„У уметности и књижевности Запада“, настав ља Дворн иковић, „ова
кви случајеви су упад љиво чести. Губи се органска веза између уметности
и публике, при чем у публик а обично заостаје, а уметност брза у тражењу
новога начина израж авањ а. И ову карактеристичн у црт у западњ ачке („фа
устовске”) култ уре уочио је Шпенглер у својој Пропасти Запада, црт у коју
овде став љамо у најош трију суп ротност са присним духовн им дод иром на
шег анонимног народног песник а и његове не само савремене него и буд уће
публике”. (Дворниковић, Исто, 563.)
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ку масовнијег гледањ а филмова у нас. Тако Банашевић, опис ујућ и
визуелн у стран у појед иних призора у песмама о Марк у Краљевићу,
сугерише да су њихови мот иви „чисто филмски“,99 а када објаш ња
ва поп уларност десетерачке поезије, Банашевић је поред и са сред
њовековним пикарским романом, јер „поп уларност средњовековних
романа може се мерит и само с поп уларнош ћу појед иних филмова са
даш њице, само што ова данас много мање траје.“100 Уопш те, читава
Банашевићева студ ија, ако у мног им појед иностима није убед љиво
доказала тезу о прес удном утицају који је франц уска епика изврш и
ла на наш у народн у поезију, успела је неш то друго и не мање значај
но — да појаве унутар народне песме тумачи не уз помоћ књижевне
анал изе, већ посредно, аналог ијама са сродним, масовно поп улар
ним врстама фабул иране уметности. Такође, паралеле се мог у успо
ставит и и са савременом поп уларном књижевнош ћу, и то поглавито
у оном смислу како је, на пример, дефинише Норт роп Фрај, тврдећ и
да: „Под поп уларном књижевнош ћу подразумевам, грубо узевш и,
имагинат ивно вербално иск уство оних који немају посебно књижев
но образовање или интересовање.“101 Публика поп уларне уметности
је најш ири пук, а романса се, запажа Фрај, обично намеће као нај
ом иљенији жанр, са повременим мод ификац ијама које смо имал и
прил ике да уочимо и у наш им размат рањима о негат ивном јунак у.
Пре свих, реч је о негат ивним ефект има претераног удовољ авања
жељ ама публике, где „у так вом друш твеном контексту два главна
елемента романсе, љубав и пустоловина постају само похота и крво
жедност“.102
Али, по страни од ових поређењ а, моменат емоц ионалне идент и
фикац ије у мед ијском амбијент у епске поезије, као и особен дож и
вљај времена и простора који се тим поводом дочарава, чини је упа
дљиво другачијим од свих остал их, данас познат их врста уметности.
Тако, на пример, илуструјућ и своје запажање о епском десетерц у
као „узбуђеној нарац ији“, Дворниковић навод и епизод у сопственог
прис уствовања једном извођењу народне песме у њеном аутент ич
ном амбијент у. Нау чен претходним иск уством да новопридош лице
у публиц и обично нарушавају осећај присног заједниш тва у однос у
певача и публике, Дворниковић је одл учио да овом извођењу прис у
ствује анонимно, и тим поводом ево как во сведочење је забележ ио:
„Онога трен утка када гуслар дох ват и гудало и као у некој
врсти екстазе управи свој поглед у даљ ин у, он не вид и ону

99
100
101
102

Банашевић, Исто, 85.
Банашевић, Исто, 8.
Н. Фрај, Мит и структура, Сарајево, Свјетлост, 1991, 73.
Фрај, Исто, 201.
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скромн у и сиромаш ну даљ ин у (как ва је обично око њега)
већ гледа у епски представ љен у прошлост. У визији тог
спец ифичног епског заноса — данас тол ико страног модер
ном човек у — он вид и коње и јунаке, чује звек у тока и пан
цијера. Нема ниш та интересантније него посмат рат и како
се добар гуслар уноси у ту епску лепот у, у тај свет слика и
представа који, у контрасту на блиско и садаш ње, изазива
нек у нарочит у носталг ију и епску ´чеж њу´. Већ први потез
прел уд ија на гуслама преноси у тај свет и гуслара и његове
слушаоце. И онај дуг и отегн ут и елег ични глас, пре почет
ка самог текста, појачава тај псих ичк и пренос. У том тон у
осећамо нек и уздах, пок лик, дозив, улаз у неко нарочито
душевно настројење и уједно техничко средство да се свра
ти паж ња слушалаца. Песма почиње. Звук гусала стапа се
са гласом, дрхтавим и под игн ут им, никако гласом обичног
говора. Чује се понав љање једне ритм ичне и мел ичке це
лине, кида се правилно уздах и издах, дејство се појачава
у — стих. Нека суморна озбиљност појав љује се на лиц има
слушалаца, мирних и укочених, али уст рептал их у дубини.
Свако ко има бар неш то још руд иментарне везе с тим све
том, познаје тај психолош ки моменат и дејство архајског то
на гусала.103

Нимало случајно, овакав опис на читаоца остав ља мање утисак
уметничке ком уникац ије, а више неке врсте спирит истичке сеа н
се у којој певач на себе преу зима улог у мед ијума. Он не само да
техничк и репрод ук ује песму, већ уједно посред ује и ком униц ира
између публике и њихових предака, са свим оним емот ивним ко
нотац ијама које чак и слутњ а овак вог контакта подразумева. Езо
терична суш тина овак ве ком уникац ије, где емоц ионална струјања
остају скривена и неразум љива не само за савременог човека, већ
103	Дворниковић, Исто, 419. Слично иск уство, ванредно и готово са
свим док ументарно описао је и Иво Анд рић у епизод и свог познатог романа
„На Дрини ћуп рија”: „Сви гледају у Црногорца као да га први пут виде и у
гуслама које ишчезавају у његовим вел ик им шак ама. Он се савија: гусле су
му у крил у, а главу од гусала прит иш те брадом, маже струн у смолом и хуче
у гудало; све је влаж но и одвугло. И док обав ља све те ситне радњ е, само
свесно и мирно као да је сам на свет у, они га нет рем ице гледају. Најпосле
јекне први звук, резак и нераван. Узбуђењ е расте. А Црногорац подешава и
поч ињ е кроз нос да пуш та свој глас и да њиме доп уњ ава звук гусала. Све се
слаже и све наговеш тава чудн у прич у. (...) Сељ ац и се све више збијају око
гуслара, али без најмањ ег шума; дах им се не чује. Сви трепћу очима, уди
вљени и заблеш тен и. Трнц и пролазе уз леђа, кичме се исп рав љају, груд и
над имају, очи сјају, прсти се на рук ама шире и грче, и миш ић и на вил ицама
стеж у.” И. Анд рић, На Дрини ћуприја, Беог рад, Рад, 1990, 32-33.
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и за сваког ко не припада групи у којој се песма пева, једно је од
обележја епског дож ив љавањ а стварности. Да би се реконструисала
прош лост, дак ле, од учесника у ком уникац ији се траж и максимал
на емоц ионална ангажованост, јер само тако се мог у дотаћ и и ис
црпит и дубљи слојеви једне епске структ уре у њеној предисторији.
„Свака тема“, навод и Алберт Лорд у својим размат рањима о епској
форм ул и, „мала или вел ика, могло би се рећ и свака форм ула — има
око себе ауру значењ а које су оставил и сви они контексти у којима
се јав ља у прош лости“.104 Због тога је подстицај стварања емот ив
ног набоја и неке врсте транса код публике, у ствари пок ушај да се
дође до прапочетка, самог „дна“ опеване прош лости.105 Осећај о по
стојању так вог јед инственог, ориг иналног протот ипа је нуж на прет
поставка и предуслов, својеврсни рес урс и златна подлога на којој
ниче и обнав ља се потоњ а, али и претходна трад иц ија. А протот ип
из историјске димензије као аутент ично сећање на, како га Бахт ин
назива, „завршени живот другога“, истовремено је и „златни кључ
естетског завршетка“.106
Сем иот ичк и метод је у ист раж ивањима наше епике већ показао
значајне резултате, поглавито у студ ијама Мирјане Детел ић о епском
простору.107 У тамош њим анал изама о реконструкц ији епске слике
света као простора, проналазимо један методолош ки сличан посту
пак. Посебно су заним љива отк рића о мог ућностима код ирања и де
код ирања оригинала унутар епских модела, те о „меморији врсте“
која успостав ља стабилност трад иц ије око појед иних геог рафских и
историјских топонима. Предмет Детел ићк иних размат рања се одно
си на наизглед много стабилнију естетску структ уру, јер размат ра
топик у простора, а не типолог ију епских карактера, тј. психологи
ју. Разл ика у поређењу, међут им, постаје упад љиво мања чим епска
идеа л изац ија нек и протот ип уобл ичи као мање или више стабилн у
104
А. Лорд, Певач прича (2), 19.
105
На сличне зак ључке наводе и ист раж ивањ а Мирјане Детел ић о еп
ској топоним ији, где историјски и геог рафски ориг инал, нароч ито када су у
питању мот иви градови у десетерачкој епиц и, упркос својој мањ е-више сли
ковној неод ређености, представ ља само дно уметн ичког моделовањ а. (Мир
јана Детел ић, Митски простор и епика, САН У, Беог рад, 1992.)
106
Бахт ин, Аутор и јунак у естетској активности, 116. На особит на
чин, овом темом се бавио и Јуриј Лотман, поводом познат их размат рањ а Д.
С. Лих ачова о осећању времена у староруској књижевности: „'Први' догађа
ји који леже у основи поретк а света не прелазе у варљ иво биће сећањ а; они
у својој реа лности постоје вечно. Ниједан нови догађај те врсте није неш то
одвојено од свог 'првог прал ик а' – он представ ља само обнав љањ е и раст тог
вечног 'потпорног' догађаја. Ниједно убиство кад брат убије брата није нек и
нови и одвојени поступак, него је само обнав љањ е Каиновог грех а, који је
сам по себи вечан.” (Јуриј М. Лотман, Семиосфера, Нови Сад 2004, 364-5.)
107
Мирјана Детел ић, Митски простор и епика, САН У, Беог рад, 1992.
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типизац ију. У том случају, јунак може да задобије чврстин у и оме
ђеност равн у оној коју у епиц и посед ују гора, река или град. Такође,
међузависност и аналог ија између карактера и простора изу зетно
нал ик ују повезаности која у формално и чулно-опип љивом вид у, на
пример, постоји у једној од најстабилнијих карактерних типологија
у историји уметности, у позориш ту класиц изма.108
Услед мог ућности поређењ а и указивања сличности између два
наизглед тако опречна феномена као што су простор и психа, ис
траж ивања Мирјане Детел ић се за наше анал изе показују корисна
и на методолош ком нивоу. Као што се у овим ист раж ивањима изво
ди разл ика између отвореног и зат вореног простора у епиц и, тако
је мог ућа и подела на отворене и зат ворене психолош ке типове. У
питању је, заправо, у психолог ији позната подела на екст ровертне и
на инт ровертне типове.109 Ова подела одређени психолош ки тип не
објаш њава само аутономним скупом одређених карактерних црта,
већ и релац ијом коју он успостав ља са окол ином, где јед инка може
бит и опажана на мање или више адек ватан начин, али са поврат
ном рефлексијом као „реа кц ије на реа кц ију“ од прес удног утицаја
на обл иковање коначне слике карактера. Као што у опевању неког
савременика певач пази да за њега пронађе већ готов композиц иони
клише, тако се касније отвара и једна сасвим супротна мог ућност —
да се трад иц ија прокомпон ује и декод ира управо на инд ивид уа лним
посебностима протот ипа, до тада распарчаног у засебним, међусоб
но неповезаним епским мот ивима.
Емоц ионални аспект је, дак ле, у епиц и од кључне информат ивне
и уједно креат ивне вредности, више од свих остал их њених текстов
них и сижејних компонент и, и то је оно што га чини тол ико теш ко
разум љивим модерном, али и сензибил итет у преостал их епоха. Мо
жда се чини још даљ и и данаш њем човек у неразум љивији учинак
идеа л изац ије као особене трансформац ије прош лости. Дел икатно је
и скоро немог уће упоред ит и ову димензију епике са било којом вр
стом савремене уметничке ком уникац ије. Било би то као да трага
мо за уметничк им мед ијем са особинама неке врсте времеп лова, уз
помоћ којег учесник у ком уникац ији задобија мог ућност потп уног
сагледавања прош лости, као неке врсте тоталног памћења. Актом
овог виђења, који се одвија у једној сасвим новој димензији времена,
108
Посебно зан им љива размат рањ а о наведеној зависности сценског
простора , времена и карактера налазимо у књизи Фолкера Клоца, Затворе
на и отворена форма у драми, Лап ис, Беог рад, 1994.
109
Под робно разврставањ е на ове две карактерне типолош ке врсте, са
навођењ ем њихове предисторије у психолош кој литерат ури, налазимо у Јун
говим Психолошким типовима (К. Г. Јунг, Психолошки типови, Мат ица срп
ска, Нови Сад, 1977.)
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мењ а се и контекст осветљене прош лости, али уједно и њене после
дице у садаш њости. У том, смислу српску епик у и њен уметничк и
мед ијум мог уће је дефинисат и и као емоционално-естетску рекон
струкцију прошлости као садашњости.110
Теш ко је још неш то говорит и о овој страни рецепц ије осим у доме
ну претпоставк и и нагађањ а поводом нек их других нау чних питања
и компарат ивних ист раж ивањ а, поп ут оних о индоевропским коре
нима наше епике, које је својим студ ијама наговестио Александар
Лома. Такође, о емоц ионалном ужив љавању и психолош кој страни
епске идеа л изац ије можемо говорит и и као о универзалном аспек
ту култ уре, прис утном и у нек им друг им областима уметности. У
расветљавању динам ике емоц ионалног дож ив љавања јунака која се
одвија само у једном смеру, смеру идеа л изац ије, може да послуж и и
један пример из теорије позориш та, области у којој се вероватно нај
више размат рао однос између карактеризац ије лика и његовог емо
ционалног опажањ а. Тамо су, на пример, у вишевековним пок ушаји
ма да се прец изније одред и феномен Аристотелових појмова страха
и сажаљења, релат ивно касно услед ила настојања да се они довед у у
везу са феноменом поистовећењ а публике. Тек је Готхолд Лесниг, на
пример, замерајућ и Пјеру Корнеју што у теорији и пракси разд ваја
појмове страха и сажаљењ а, указао на неке од проблема идент ифи
кац ије. Лесинг, наиме, у својој Хамбуршкој драматургији тврд и да
негат иван лик у позориш ту није, заправо, ни мог ућ. На примеру тра
гед ије Ричард III, али не Шекспирове, већ од Кристијана Вајсеа који
се, наводно, Шекспира „сет ио, тек кад је комад заврш ио“, Лесинг
изриче негат ивн у оцен у. Јер, „Ричард III, онако како је тамо описан,
без сумње је један од највећ их, најг рознијих нит кова које је позор
110	О памћењу као инструмент у који повезује разл ич ите планове вре
мена у обрасцима култ уре, послуж ићемо се и навод има Јурија Лотмана:
„Прош лост чини сад рж ај памћењ а, али без ње није мог уће миш љене 'сада' и
'овде', то је дубински основ акт уа лног процеса сазнањ а. И ако историја јесте
памћењ е култ уре, онда то знач и да она није само траг прош лости, него и ак
тивн и мех анизам садаш њости. ” (Лотман, Семиосфера, 417.) И даљ е: „Узајам
но деловањ е памћењ а култ уре и њене саморефлексије град и се као сталн и
дијалог: нек и текстови из хронолош ки ран ијих наслага уносе се у култ уру
и дел ујућ и заједно с њен им савремен им мех ан измима генериш у предста
ву историјске прош лости коју култ ура преноси у прош лост и која сад као
равноп равни учесник дијалога утиче на садаш њост. Али у свет у трансфор
мисане садаш њости и прош лост мењ а свој изглед. Тај процес не прот иче у
празном простору: оба учесник а дијалога су партнери и у друг им кол изија
ма, оба су отворена за упаде нових текстова спољ а, а текстови, како смо већ
ист ицал и, увек у себи крију мог ућност нових и нових интерп ретац ија. Осим
тога, та представа историјске прош лости није ант инау чна, мада није ни на
учна. Она постоји паралелно с нау чн им представом прош лости као друга ре
алност и дел ује на њу на дијалош кој основи.” (Лотман, Семиосфера, 417-8.)
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ница икада носила“.111 Такав лик, по Лесинг у, изазива само „чуђење
због нес хватљивих недела“,112 али не и страх или ужас, јер „ужас ван
сумње пот иче од осећањ а људскости,“113 из чега произи лази питање,
„зар театарски ужас није сау чеш ће?!“114 Страх и сажаљење Лесинг
очигледно размат ра као комп лементарне појмове. Сажаљење према
лик у на сцени изазива страх за нас саме, и обрн уто, након ужаса ко
ји лик дож иви пред наш им очима, због сличности са нама сам има,
буд и у нама сажаљење. Тамо где, као на примеру Вајсеовог Ричарда
III, лик дел ује невероватно и претерано ужасавајуће, и где не мо
жемо ни са ким да га упоред имо, не мог у, дак ле, бит и потакн ут и ни
наш страх ни сажаљење.
Неш то слично навод и и Бахт ин о симпат ији као предуслову у гра
ђењу целовите слике јунака. Да би се спољ аш ње опажање јунака до
вело у склад са његовим унут раш њим светом, неоп ходно је ужив ља
вање које ће да га преобрат и у естетску форм у. У супротном, ако нам
објекат остане несимпат ичан, ми „не улазимо у њега, одг урујемо га,
одлазимо од њега.“115 Без ове емоц ионалне копче између јунака и
његовог естетског виђењ а са стране, немог ућа је и естетска љубав и
идеа л изац ија коју Бахт ин назива „даром форме“.116
Следећ и смисао ових запажањ а, долазимо и до образложења да
негат иван јунак, заправо, није ни мог ућ као дефинисан, једном зау
век задат естетски и психолош ки тип. Так во становиш те на особит
начин пот врђује и типолог ија наш их епских јунака. Постоје и изу
зец и, поп ут прок лете Јерине или колект ива негат иваца, како су у
111	В. Г. Лесинг, „Хамбурш ка драмат ург ија“, у В. Стаменковић, ур, Тео 
рија драме, XVIII и XIX век, Беог рад, Универзитет уметности, 1985, 283.
112	Лесинг, Исто, 283.
113	Лесинг, Исто, 284.
114	Лесинг, Исто, 285.
115
Бахт ин, Аутор и јунак у естетској активности, 91.
116
У прил ично хермет ичном, донек ле нејасном стил у, карактеристич
ном за овај рукопис, Бахт ин то објаш њава на следећ и нач ин: „Естетска фор
ма не може бит и арг ументована из јунакове унут раш њости, из унут раш њо
сти његове смисаоне, предметне усмерености, то јест чисто животн им зна
чењ ем; форма се арг умент ује из унут раш њости другог — аутора, као његова
стваралачк а реа кц ија на јунак а и његов живот, која ствара вредности, на
челно трансгред иентне њима, али које према њима имају суш тински однос.
Ова стваралачк а реа кц ија је естетска љубав. Однос трансгред иентне естет
ске форме према јунак у и његовом живот у, узет им изн ут ра, јед инствен је
однос у својој врсти између онога који вол и према вољ еном (´било как ав је,
ја га вол им´, а одмах зат им след и акт ивна идеа л изац ија, дар форме), однос
утврђујућег прих ватањ а према утврђеном, прих ватаном, однос дара према
неимаш тини, опрош тај грат ис према грех у, милости према греш ник у — сви
ти односи (низ може бит и повећан) нал ик ују на ауторов естетски однос пре
ма јунак у или форм и према јунак у и његовом живот у”. (Бахт ин, Аутор и ју
нак у естетској активности, 99.)
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једном броју песама окарактерисани Југовић и. Ипак, епска судбина
женских негат иваца, једнако као и судбина колект ивног јунака има
ју своје посебне одл ике и, очигледно, идеа л изац ији су подлож ни на
неш то другачији начин. Наравно, ту је и најмаркантнији изу зетак:
епика са идеолош ком цензуром. Управо је на примеру лика Вука
Бранковића, чију је опеван у издају у Косовском боју историог рафија
најпре оповргла, уочљ иво мимои лажење трад иц ије и историје, и то
управо у оном дел у који јасно претенд ује на своју историчност. У том
парадокс у о (не)веродостојности песама које се чувају као „историја
у народ у“, чини се да леж и и одговор на питање кол ико историјска
позад ина утиче на трад иц ију. Тамо где се траж ило да народна песма
буде историог рафија, историјске чињенице су се највише изобл ича
вале и крњиле, јер прит исак колект ивне цензуре је за сврх у имао
циљ да јунаке очува и улепша као пример нац ионалне, узвишене
врл ине, нек у врсту „мон ументалне историје“ о којој је писао Ниче.
Тамо где, пак, идеолош ка цензура није тол ико јака, појава једног
лика и његово временско опстајање унутар трад иц ије постајало је
објектом једне много шире, временски трајније идент ификац ије и
преиспит ивањ а.
Поводом овог питањ а, упутно је навести и хипотезу Светозара Ма
тића о томе да је турска забрана певањ а о ант ит урским јунац има
погодовала распростирању песама о Марк у Краљевићу. Претпостав
ку, између осталог, поу здано илуструје Ерлангенски рукопис из XVIII
века, у којем нема ниједне забележене песме из косовског тематског
круга, и ниједне која би Марка приказала као отворено хриш ћан
ског, ант ит урског борца. Наглашавајућ и оправданост ове тезе ми,
међут им, указујемо на још једн у, мож да важ нију околност. Поред
тога што Марко Краљевић није пружао повода турској цензури, он
није имао разлога да већ им делом трајања своје епске трад иц ије
подлеже ни хриш ћанској цензури. Штавише, одс уство хриш ћанске
цензуре било је вероватно од далеко већег значаја за живот епског
Марка Краљевића, чинећ и га пок ретљивим не само на разл ичит им
геог рафским подручјима и раздобљима, већ и флексибилнијим око
зап литања у мање или више прот ивуречне епске карактеризац ије.
Очигледно, лик српске епике који настаје и развија се по страни
од нац ионалног мита има веће изгледе на нове, разл ичит ије, број
није, па сам им тим и богат ије презентац ије. Ако би се за наш у еп
ску поезију начелно могло рећ и да она не уважава и адек ватно не
презент ује историјско-пол ит ичк у улог у већ ине својих протот ипова,
онда је пот ребно запазит и и то да историјске личности на народн у
песму утич у најпре као појед инц и – као живи карактери и приватне
личности. Такође, за настанак једне уобл ичене слике епског јуна
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ка много је важ није јавно мњење о његовој историјској улози, него
историјска улога сама. Или, како је то Алберт Лорд већ својевреме
но написао, „тема у усменој поезији постоји једновремено по себи и
због себе, и због целе песме“, па зато, у својој суш тини, она и не пре
тенд ује на историјску веродостојност, већ пре свега на једн у ширу
сагласност јавног мњењ а и његове пристрасности.
Намерно користимо израз јавно мњење, с обзиром на известан
степен демок рат ичности у трет ирању појед иних тема, догађаја, лич
ности владара и вел икаша, без обзира на њихов друш твени ранг и
стат ус. Овакав степен одс уства прок ламоване или психолош ке цен
зуре, по свем у судећ и, није постојао током владавине претходних
Немањића, имајућ и у вид у релат ивно мал и број песама које су се о
њима сач увале.117 Заш то је тек у период у распадања Душановог цар
ства постало мог уће слободније певат и о владарима и вел икаш има,
одговор вероватно треба траж ит и у већ цит ираном запажању Јова
на Дерет ића о зачец има епике о Марк у, тј. „да је владавина краљ а
Марка била доба лабавог морала и вел ик их поремећаја у људским
односима и да је сам Марко био прави јунак свог доба.“ Помен ута
демок рат ичност, али и спец ифична декадентност ове епохе се тако
показала као особита повољност у развитк у појед иних епских мо
тива, и то не тол ико због драстичног јавног и приватног понашања
вел икаша (чем у су, како сведочи историог рафија, старији Немањи
ћи бил и једнако, ако не и склонији од њихових пород ичних и вла
дарских наследника), кол ико због изненадне мог ућности најш ирих
слојева друш тва да јавно и без значајних реперк усија посмат рају,
суде и процењују њихове поступке. Укупни распад друш тва и цар
ства, какав се потом догод ио падом под Турке, вероватно је додатно,
ако не и суш тински погодовао так вој врсти посмат рања и опш тег
расположења у најраз личит ијим, нарочито ниж им слојевима ста
новниш тва.
Имајућ и у вид у Марков негат ивни лик из најстаријих слојева тра
диц ије, мог уће је уочит и и појед ине хипотезе о епској трансформа
цији историје. Једна од њих била би, на пример, да су од вел иког
потенц ијала за епик у биле оне историјске теме и личности за које
су везиване негат ивне асоц ијац ије савременика, као нека врста дру
штвене трау ме и фрустрац ије у најш ирем смислу. О как вој врсти
историје је реч, помоћ можемо да пот раж имо у већ пом ињаној Ни
чеовој подел и на три врсте историјског памћења и том прил иком
117	Ову појаву је уочио и Вук, у свом познатом ставу да „Ја мислим, да
су Србљи и прије Косова имал и и јуначк и пјесама од старине, но буд ућ и да
је она пром јена тако силно ударила у народ, да су готово све заборавил и што
је било донде, па само оданде почел и наново приповједат и и пјеват и.” (Вук,
Српске народне пјесме 1, XXXVIII).
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описаној категорији тзв. крит ичке историје. Крит ичка историја,
по Ничеу, припада онима који настоје да збаце јарам неслободе и
потчињености, онима „којима садаш ња невољ а прит искује груд и и
који по свак у цен у желе да збаце то бреме“,118 имајућ и пред очима
примере драстичних неуспеха и посрн ућа из прош лости као узро
ке сопственог лошег положаја у садаш њиц и. То је она историја која
се, из стања постојеће унижености, посмат ра са „хуљењем“ и „про
клињањем“. Руководећ и се претходним запажањима, само по себи
се намеће и то да је Марков лик, па мож да и читав круг песама о
Косовском боју, имао првобитни карактер тако схваћене крит ичке
историје, као својеврсне, снаж ним емоц ијама обојене ант и-историје,
али која је временом у епиц и променила свој вредносни предзнак.
На крају овога поглав ља, скрен ул и бисмо паж њу на још једног,
негат ивно окарактерисаног јунака наше епике, а реч је о Марко
вом оцу, краљу Вукаш ин у Мрњ авчевићу. Лик краљ а Вукаш ина у
народној трад иц ији посед ује значајно место и изг рађен у, углавном
негат ивн у типизац ију властољубивог и беск руп улозног вел икаша,
нарочито у песмама које га опевају као убиц у цара Уроша. Несим
пат ије које краљ Вукаш ин ужива у народној трад иц ији су упад љиве
и неподељене, и ми, после Вука Бранковића, скоро да немамо дру
гог јунака који са њим може да се упоред и по питању овак ве врсте
одијума. Већ и сама ова чињеница довољно слут и кол ико је однос
Марка и Вукаш ина у епиц и морао бит и дел икатан и необичан, што
он уистин у и јесте, али на један помало неочек иван начин. У поре
ђењу са ликовима остал их Маркових сродника, краљ Вукаш ин ско
ро да у потп уности изостаје из неисторијског круга песама о Марк у
и упад љиво га својим прис уством засењује лик Маркове мајке. На
другој страни, у „историјском“ круг у песама, тек у најм лађем слоју
трад иц ије, у песмама о Урош у и Мрњ авчевић има, отац и син се непо
средно сусрећу у оквирима једног епског сижеа. Остале малобројне
песме које опевају Марка и Вукаш ина само варирају елементе из
овога сижеа, а као најчеш ћи заједничк и детаљ се понав ља Вукаш и
нова клет ва. Тако, на пример, Вукаш инову клет ву сличн у оној из
песме Урош и Мрњавчевићи, налазимо и у песми Марко се метнуо
на Момчила. Већ и сам наслов, дат од стране приређивача, указује
на присан однос ове песме са трад иц ијом о Вукаш иновом убиству
војводе Момчила, Марковог ујака, чији је она својеврсни наставак.
У овом кратком десетерц у опева се млад и Марко који испробава ха
љине убијеног ујака. Хаљ ине, разу ме се, сасвим одговарају његовој
мери, због чега је мајка Јевросима срећна, али не и Вукаш ин који
118
21

Ф. Ниче, О користи и штети историје за живот, Беог рад, Граф ос,
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због тога куне сина:
„Сине Марко, не син уло т´ сунце!
Нит´ ти умро, нит´ ти се гроба знало!
Јер се род и мени на освет у:
Ти ћеш твога освет ит´ ујака,
А ујака, војвод у Момчила.“ (Стојковић, 2в)

Посмат рано из историјске перспект иве, а још више из перспект и
ве епске трад иц ије, веома је карактеристично што спој оца и сина
није већ раније и под робније опеван. Имајућ и у вид у да су обе лич
ности испрва опеване као негат ивни јунац и, за ово мимои лажење
назире се и логичан разлог. Он зад ире пре свега у област епске дра
мат ургије а мање историјске реконструкц ије. Сећање на разл ике из
међу Маркове и Вукаш инове животне и владарске судбине, чије су
се позиц ије јед ва могле упоред ит и, већ у почетк у је поставило оца
и сина на основе две разл ичите трад иц ије и, у суш тини, две разл и
чите ант ипат ије јавног мњењ а. Из сучељ авања два негат ивна епска
јунака и њихових трад иц ија, са разлогом се осећало да би један од
њих морао да изађе у улепшаном светлу, са чиме се најранија тра
диц ија о Марк у Краљевићу и њена пристрасност, по свем у судећ и,
нис у могле пом ирит и. Тек у каснијим раздобљима, када је са Марко
вог лика одагнат одијум давних генерац ија, постало је мог уће сло
бодно, без идеолош ких и друг их консек венц и посмат рат и овај однос
који је Марка оправдавао и ишао му у прилог. У исти мах, као што је
омраза са оца својевремено прелазила на сина, тако је и симпат ија
према Марковом лик у у потоњим временима, пре свега зах ваљујућ и
мот ивима о Марковом препознавању очеве сабље (Вук, II, 57, 58), у
којима се Марко свет и за очеву смрт на Мариц и, почела да иде и Ву
каш ин у у прилог.

93

Идеализован

лик

Сада ћемо се позабавит и нек им од особина епске идеа л изац ије
као естетске трансформац ије јунака. Ова трансформац ија се не од
вија само у однос у на виђење његовог историјског протот ипа, већ и у
однос у на дотадаш њу трад иц ију и њене тематске токове који, у међу
собној интера кц ији, попримају нови обл ик, сад ржај и интерпретац и
ју. Олакшавајућа и уједно отежавајућа околност у предстојећем раз
мат рању јесте та да је идеа л изован Марко опеван у највећем броју
сач уваних записа епских песама, с обзиром на то да се записивање
наше епике махом врш ило у њеним познијим фазама и раздобљима
опадања којима је, уосталом, и само записивање битно погодовало.
Уједно, то је и онај Марко који је данаш њим генерац ијама највише
познат и за којег оне везују своје, углавном позит ивне асоц ијац ије.
На другој страни, отежавајућа околност се тиче пре свега поређења
са старијим записима чији је број неу поред иво мањи, као и у погле
ду реконструисањ а претходних фаза трад иц ије које су се, као нека
врста скривене поруке, пров лачиле и назирале у песмама каснијих
времена.
Теоретски посмат рано, идеа л изован Марко би највише одговарао
Бахт иновој подел и о однос у јунака и аутора где јунак постаје сам
свој аутор, „естетски осмиш љава свој живот, као да игра улог у“, ју
нак који је „самозадовољ ан и сиг урно завршен“.119 Такав јунак је, у
својој идеа лној варијант и, у вел икој мери ослобођен од пристрасно
сти у спољ аш њем виђењу, и више ниш та не може да наруш и или до
веде у питање његову довршен у унут раш њу и спољ аш њу слик у. Ова
кав идеа л изован јунак се такође приближава и Хегеловом виђењу
епског јунака који отк рива „тотал итет карактерних црта“ и „на себи
потп уно развијене све стране душевности уопш те“, али на начин на
који то омог ућује само његова претходно оформљена оригинална ти
пизац ија. Примери који следе тич у се појед иних нивоа остварене
епске идеа л изац ије у песмама о Марк у Краљевићу, међу којима смо
као најзначајније изд војил и следеће феномене: стилско уозбиљ ава
ње, феномен историјске реконструкц ије, као и трансформац ију еп
ског времена и простора.

Уозбиљавање

Већ смо навел и да народни певач у идеа л изац ији својих савреме
ника најчеш ће улази у несклад сад ржаја и форме, па сам им тим, ма
119

Бахт ин, Аутор и јунак у естетској активности, 21.
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ње или више нехот ице парод ира објекат сопственог опевања („сми
јеш не“ песме о којима говори Вук у предговору прве књиге Српских
народних пјесама). У идеа л изац ији прош лости, пак, њем у се отвара
мог ућност да опева једн у све уозбиљенију, рафиниранију слик у у
којој се композиц иона схема и њен сиже ослобађају пристрасно опе
ваних, до тада углавном ком ично или стравично обојених елемена
та.120 То свакако не значи да у овим, литерарно успел ијим песмама
више нема хумора ни страве, већ се рад и пре свега о томе да у њима
нестаје ком ичко или стравично виђење јунака као дом инантно, на
рочито укол ико је оно пре тога било срач унато на изазивање непо
средне реа кц ије код публике.
Примери ове трансформац ије у трад иц ији о Марк у Краљевићу су
бројни, и ми смо их већ дел им ично навод ил и поводом обраде поје
диних мот ива. Овом прил иком, зад ржаћемо се на мот иву чије су ва
ријанте мож да најчеш ће упоређиване — Марково орање друмова.
Композиц ија најпознат ијих варијант и из Ерлангенског рукописа и
Вукове збирке је скоро истоветна: мајка мол и Марка да се остави
ратовања и посвет и пород ичним бригама како би прех ранио и њу и
себе. Марко послуша мајчин савет, али од орања не буде ниш та, јер
Марко напослетк у изазове кавг у и врат и се кућ и са отет им благом.
Млађа варијанте је испевана у наглашено тенденц иозном, пат ри
отско-ратничком дух у.121 Као етичк и императ ив у песми се изд ваја и
став да „зло добра донет и неће“, који подразумева јасне и изош трене
односе не само између Марка и Турака, већ и између Марка и његове
мајке. На читаоца песма остав ља утисак бунта подјармљеног народа
у времен у неправде и насиљ а, инспирисаног устаничк им временима
у првим деценијама 19. века. Јед ини вољ ан однос Марка у овој пе
сми јесте тај да је послушао мајк у, а осим послуш ности, код Марка
посредно уочавамо и позит ивн у намеру да се живот из темељ а про
мени. Орањем друмова симбол ично би се отк лонило прис уство оних
који су узрок теш ког и понижавајућег друш твеног стања, тј. Турака.
А да Марково орање није никакав пркос и изазивање, већ трезна на
120
Хумор је, уопш те, као што то примећује Бахт ин, суп ротан епском
афинитет у: „Исмева се да би се заборавило. То је зона максимално фам и
лијарног и грубог контакта: смех – псовк а – туча. У бит и, то је дет рон иза
ција, то јест управо изв лачењ е предмета из даљ инског плана, разарањ е еп
ске дистанце, напад и рушењ е даљ инског плана уопш те.” (Бахт ин, О роману,
456.)
121	О соц иолош кој и естетској компонент и ове варијанте и Марковом
лик у као одметник у-хајд ук у који пленом привређује, писала је Радм ила Пе
шић у свом тексту „Орањ е Марк а Краљ евића“ (Летопис Матице Српске, Но
ви Сад, јул-авг уст 1979, 279-291). У поређењу са остал им варијантама истог
мот ива, Пеш ићева ист иче све предности Вукове варијанте, наглашавајућ и
етичк у раван њеног односа према хајд уч ији, као и става сред ине према њој
као тематској одредн иц и читаве песме.
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мера и огорчење, пот врђује понав љање упозорења „море, Турц и, не
газ´те орања“. Тврдоглавост Турака-јањичара се, дак ле, навод и као
најбитнији узрок сукоба, па читава песма поприма јак симбол ичк и
карактер. Марков поступак није само демонстрац ија његовог карак
тера, већ и гест револ уц ионарног бунта пред суровом влаш ћу.
Варијанта из Ерлангенског рукописа, међут им, иако скоро иден
тичне фабуле, показује једно другачије стање и један другачији лик.
Већ на почетк у примећујемо да мајка, за разл ик у од верзије у Вуко
вој збирц и, куне Марка. Мајчин тон на особен начин претпостав ља
нал ичје Марковог јунаш тва, а сам им тим и подсмеш љив коментар у
однос у на лик који одудара од устаљеног виђења епског јунака.
„Бог т' убио Краљевићу Марко,
Сви јунац и своје мајке ране,
Своје мајке својом руком ране,
а ти мене туђом муком раниш“ (ЕР, 105)

Очигледно је да Марко у верзији из Ерлангенског рукописа не од
лази на орање због дуж ности и обавезе пат ријархалне послуш ности.
Много су изразит ији страх због изречене клет ве и пуко сажаљење
које изазива недостојан положај мајке. Мајчино незадовољство овде
не пот иче из свести да „зло добра донет и неће“, већ услед разочара
ности што њен син није поп ут остал их јунака. И још горе, Марко је
приказан као неод говорна, неозбиљна личност чија недела прљ ају
савест и његових најближ их. Негат ивн у карактеризац ију Марковог
лика певач додатно развија током песме. Марко продаје своје јунач
ке атрибуте (коња и оружје), а зат им започиње сукоб са Арапима (и
његови антагонисти су, дак ле, овде нижега ранга, јер није реч о иде
олош ки окарактерисаним Турц има, што је у песми очигледни ре
флекс старијег наслеђа). Потом, Марко их убија нечасно, на превару,
при чем у Арапин није равноправни ривал, већ трговац. Негат ивно
бојење иде до у детаље, па се као главни разлог Марковог одустаја
ња од орања подразумева и његова лењост и плахост карактера:
Теш ко тога дочекао Марко
пак остави рало и волове

За читаву песму, упркос објект ивно несрећном, пол ут рагичном
склоп у и исход у опеваног догађаја, карактеристичан је шаљив тон
приказивања једног јунака који скоро и да није јунак. Марково за
врш но обраћање мајц и речима „ево, мајко, шта сам узорао“ израз
је незграпне, шепртљиве и суре емоц ионалности која читаву песму
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дел им ично помера и у домен црног хумора.
Негде на пола пута у карактеризац ији Марковог лика између ове
две варијанте налази се и песма о Марковом орању горе Романије из
зборника Мат ице Хрватске. Тамо Марко такође на наговор мајке од
лази на орање, али када убије Арапина и врат и се кућ и, мајка, даро
вана освојеним благом, реа г ује пом ирљ иво и савет ује сина овако:
„Ман´ се, Марко, врага и орањ а,
А прих ват и што је за мегдана.
Ја имадем блага за старости,
Чијем ћу се стара сах ранит и.“ (МХ II, 58)

Ову сит уа ц ију одражавају и примери које у новије време детаљно
и опш ирно навод и Бош ко Сувајџ ић,122 запажајућ и да међу њима бро
јем упад љиво претеж у ком ичне интерпретац ије Марковог орања,
као и оне чији детаљ и одају вид љив утицај трад иц ије о хајд уц има и
ускоц има. У том смислу, ево још једног одломка који јасно илуструје
однос мајке и сина у так вом контексту. У питању је мајчина молба
упућена Марк у на почетк у песме:
„А мој синко, Краљевићу Марко,
Ти си, синко, доста згријеш ио
И грехоте Бог у учинио,
Но се прођи туђе муке синко,
Пак ти купи рало и волове,
Да се раниш правом муком синко;
Са тиме ћеш Бог у угод ит и
И Бог ће те греха опростит и.“
(Мат ицк и, Песме у Мат иц и, бр. 12)

Теш ко је говорит и о истинској старости наведених примера, не
би ли се мож да уочила хронолог ија и конт ин уитет идеа л изац ије.
Уочавамо да њихов естетски квал итет упад љиво иде у корист Вуко
ве варијанте, почев од њеног већег тематског опсега, па до стилских
детаљ а и језгровитости израза. Уједно, то је и варијанта у којој је
Марков лик највише идеа л изован, али и идеологизован. У остал им
варијантама, негат ивна карактеризац ија Марка Краљевића се уоп
ште и није заснивала на идеолош кој мот ивац ији, већ, као што смо
видел и, на ком ичкој интонираности његовог карактера.
Процес уозбиљ авањ а посебно је заним љив у песмама са „историј
122
Бош ко Сувајџ ић, „Појам варијанте и варијантности“, у Јунаци и Ма
ске, 97-130.
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ском“ темат иком, нарочито на примеру мот ива Маркове регент у
ре из песме Урош и Мрњавчевићи. После Вука је сличн у, вероватно
старију варијант у објавио и Сима Мил ут иновић у својој збирц и под
насловом Чије је царство. Ова песма заиста нал ик ује Вуковој вари
јант и, пре свега по опевању сукоба Марка са оцем, као и по готово
истоветној заврш ној сцени у манастиру где Вукаш ин куне Марка.
Догађај у песми је, међут им, прил ично непаж љиво и двосмислено
опеван, пре свега због ком ичне интонираности у увод у. Вукаш ин се
овде обраћа Марк у писмом које по свом изненађујућем, бахато инто
нираном сад ржају дел ује ком ично:
„Ти на мени осведочи царство,
И узим љи силновито мито,
Ал' ћу твоју изг убит и главу!“ (Сарајл ија, бр. 69.)

Да је Вукаш иново халап љиво подм ић ивање ком ично, доказује и
Маркова реа кц ија када прочита писмо. Он као да не верује у оно што
је прочитао и даје писмо стриц у, влад иц и Данил у да га и он прочи
та:
„Стрико гледај што ми књига пише!
Пок лаше се Срби у Косово,
Ђе хоћемо изг убит и царство,
Пок лаше се око туђе царство;
Но ћу ход ит у поље Косово,
да му право осведочим царство.“

Марко зат им пок ушава да уразум и помахнитале претенденте.
Упркос узвишеном, траг ичко-легендарном маниру који налаже те
ма, појед ине ишчашене, црно-ком ичне околности које Марка терају
на читав под ух ват, чине да се Марков лик из Мил ут иновићеве ва
ријанте умногоме разл ик ује од достојанственог, бескомпром исног
лика у песми старца Раш ка из Вукове збирке.
Слично је и са Мил ут иновићевим записом песме О смрти младог
цар-Уроша, која се наспрам своје верзије из Пет рановићевог зборни
ка односи баш као и описана верзија песме Чије је царство у одно
су на Вукову песму Урош и Мрњавчевићи. Песма из Пет рановићевог
зборника Смрт Душанова и Урошева (Пет рановић II, 17) хронолош ки
прат и борбу око престола након Душанове смрт и, као и заслужен у
смрт краљ а Вукаш ина, у дух у наглашене идеа л изац ије Марковог
лика, где Душан на сам рт и Марка одређује за Урошевог регента. И
у Мил ут иновићевој верзији Душан на сам рт и одређује регента свом
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син у, али овога пута то није Марко, као у Пет рановићевој верзији,
него Вукаш ин. Марков лик је прис утан само у краткој епизод и, али
су његова улога, као и начин његове појаве оправдани у однос у на
претходн у, трад иц ијом комп лет иран у типизац ију. У песми се, наи
ме, из страха пред Вукаш ином, српске велможе устручавају да ка
жу Урош у коме је Душан оставио престо. Осим, разу ме се, Марка.
О томе да ли је Марк у неко налож ио да овако поступи или се Мар
ко мож да осет ио погођеним због неправичног поступања свог оца,
немамо никак ве назнаке. Сцена Марковог одавања тајне Урош у да
је он наследник одвија се за трпезом, међу бројним званицама које
ћуте и ком ично се устеж у да у страх у било шта прозборе пред стро
гим Вукаш ином. По свем у судећ и, Марково признање има значење
шепртљивог испада, незграпног геста који му се отео мимо јасне на
мере. Чак израженије него у песми Чије је царство, краљ Вукаш ин
није приказан као остраш ћен, властољубив завереник, већ као пла
ховит вел икаш који се нечасних радњи прих вата из кратковидости
и баналних прохтева. Баш као што су Вукаш инов лик и његова вољ а
да се домогне престола у Мил ут иновићевој верзији призем љени на
поље плаховитог темперамента и шићарл ука, тако је и Маркова ре
акц ија овде мање опевана као принц ипијелан став, већ пре као не
спретно реа говање непримерено сит уа ц ији.
Мот ив о Марковом регентству се зато може разу мет и и као пок у
шај рац ионал изац ије једног трад иц ионалног тока, а верзија из Пе
трановићевог зборника тек као послед ица, нарасли талас већ осна
женог процеса идеа л изац ије. Из досадаш њих примера смо видел и
да је за највећ и део трад иц ије о Марк у Краљевићу био карактеристи
чан пре конфликтни однос са мајком и женским ликовима уопш те,
него са оцем. Мајка је та која се највише вајка и прок лиње Марка у
највећем броју песама, па из угла дотадаш ње трад иц ије у Вуковој
варијант и Урош и Мрњавчевићи изгледа као необична новина то што
се у мајчиној улози сада нашао отац. Такође, ако се има у вид у тра
диц ионално напет, понекад траг иком ичан Марков однос са мајком,
још необичније изгледа то да је он сада нед восмислено послуша.
Па ипак, новине у песми Урош и Мрњавчевићи имају своје јасно
трад иц ионално порек ло. Песма у Вуковој збирц и, заправо, чува си
жејн у схем у Марковог сукоба са род итељ има, с тим што је овом при
ликом под утицајем идеа л изац ије опевани догађај поприм ио озбиљ
нији тон. Марко се више не прот иви мајц и већ оцу, чиме је сукоб
добио на теж ини, а мајчине замерке које су се некада односиле по
главито на синов љеву небриг у у свакод невиц и и пород ичном живо
ту, сада су поприм иле уопш тен обл ик беспоговорног наравоу ченија,
од чијег пош товањ а зависи и судбина државе.
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У опевању односа између оца и сина скрен ул и бисмо паж њу и на
једно карактеристично место, тј. на заврш ну сцен у у којој отац ума
ло не убије сина. Пош то је, упркос очевом очек ивању, Марко обзна
нио жељу покојног цара и царство додел ио Урош у, Вукаш ин насрне
на Марка. Марко се сак рије у црк ву, а Вукаш ин за њим „по дирек у
удари ханџаром“. Из дирека потече крв, па Вукаш ин пом исли да је
убио сина. Али, глас из црк вених врата му саопш ти да је посекао ан
ђела, после чега Вукаш ин изриче познат у клет ву:
„Сине Марко, да те Бог убије!
„Ти не имао гроба ни порода!
„И да би ти душа не испала,
„Док Турскога цара не дворио!“ (Вук II, 34)

Такође, у једном запис у из Македоније, опевана је градња Марко
ве и Вукаш инове зад ужбине. Али, однос оца и сина овде је окаракте
рисан другачије. Син завид и на очевом богатству и јунаш тву, па се
на свечаности прил иком освећењ а манастира, поднапит, не суздр
жи да јавно не пох вал и самога себе, а на рач ун оца. Побеснео због
тога, Вукаш ин извад и сабљу и насрне на Марка, али овај побегне у
црк ву и за њим се зат воре врата. Вукаш ин удари сабљом на врата, из
којих поц ури крв и зач ује се глас. Глас прекорева Вукаш ина што је
посекао анђела на управо освеш таној црк ви, одаје признање Марк у
као бољем јунака, а оца куне следећ им речима:
„Волкаш ине, ајир не ће вид иш,
„Кућ и, кул и ће ти се раст урат,
„Манастиро здрав веће останет
„До ти, богме, чет ири појаси“ (Стојковић, 17)

Поредећ и ове две песме, уверавамо се како једна те иста сцена,
пок ушај оца да убије сина који је у црк ви пот раж ио заш тит у, може
бит и опевана на два разл ичита начина, баш као што и њени актери
мог у бит и другачије окарактерисани. У једној, син је опеван као по
зит иван а отац као негат иван лик, док у другој ни отац ни син нис у
приказани у повољном светлу. У једној, отац куне сина, а у другој
анђео оца. Композиц иона схема је, међут им, истоветна у оба слу
чаја, а њени елемент и само су изменил и места и предзнак у карак
теризац ији ликова. Примећујемо и то да карактеризац ија ликова у
македонској варијант и није доследно спроведена нит и објаш њена.
Певач као да се предом иш ља и, тек кроз речи рањеног анђела, опре
дељује се у Маркову корист, али се разлози так ве процене из песме
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не наслућују.
У поређењу са македонском варијантом, Марков лик из Раш ко
ве варијанте није само идеа л изован, већ је и очигледно естетски
побољшан. Да овде није реч о простом улепшавању јунака, него о
пок ушају заок ружењ а његове слике унутар јед инствене карактери
зац ије, говори и често постав љено питање о ваљ аности Марковог по
ступања као својеврсног државног арбит ра у наведеној песми. Ова
питања добијају тим више на теж ини, ако се има у вид у трад иц ио 
нална позад ина мот ива и пород ичних односа који у први мах уопш те
не морају бит и вид љиви. Осим што је достигн ута идеа л изац ија у пе
сми Урош и Мрњавчевићи обелоданила Марков однос са оцем, она је
променила и његов однос са мајком. Док је претходна трад иц ија овај
однос углавном посмат рала двосмислено, понекад чак и као прете
ран у, ком ично интониран у зависност мајке и сина, одједном је лик
Јевросиме у новијој трад иц ији поприм ио улог у јасно и нес умњиво
позит ивног актера. Свакако да је мајчино пот искивање у други план
радње песме Урош и Мрњавчевићи највише узроковано паж њом коју
је певач пок лонио однос у отац-син. Синов љево сукобљавање усмере
но је на оца, па је мајчин лик поприм ио знатно једноставнију, наиз
глед позит иву улог у муд рог саветодавца. Кажемо наизглед, јер овде
препознајемо једн у метаморфозу која, иако је највећ и терет рђавог
род итељског утицаја свал ила на оца, није успела да избрише трад и
ционалн у дел икатност мајчиног лика. Унутар композиц ионог скло
па песме, Јевросим ин савет о суђењу „ни по бабу ни по стричевима“
има јасну моралн у интонац ију, али лог ика рац ионалног поступања,
трад иц ијски контекст, као и увид у разочаравајуће историјске по
след ице које песма не опева, говоре нам другачије. Наиме, певач не
пом иње распад Душановог царства и пад под Турке, чију пол ит ичк у
уверт иру песма опева, а „истинољубивост која није спасоносна“ при
мећује Миод раг Пав ловић поводом исте песме, „није најбољи при
мер морала у историји.“123
Уопш те, тумачење историје у овој песми сликовито отк рива у епи
ци честу инверзију узрока и послед ица. Идеа л изован Марко из нови
је трад иц ије, у ствари, обл ик ује слик у једног давнијег догађаја чији
је неповољ ан исход узроковао пропаст царства. Такође, епско знање
о Марк у се у песми тумачи послед ицом очеве клет ве, изречене тим
поводом. На тај начин, Марко у песми задобија једн у нес умњиво по
зит ивн у улог у, а његов чин неприк лањ ањ а оцу се вел ича пох валом
коју му на крају изриче буд ућ и цар Урош.
Остала епска трад иц ија, међут им, о так вом поступању није имала
тако јасно, нед восмислено миш љење, што показују наведене две ва
123

Пав ловић, Исто, 121.
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ријанте у Мил ут иновићевом зборник у. Обе приказују Марка у окви
рима карактеризац ије недораслог, ћуд љивог, ирац ионалног јунака
чија дела и поступц и имају непредвиђене, махом рђаве послед ице
и по њега и по његову окол ин у. Такође, прил ично је очигледно да
овак ва сит уа ц ија демант ује претпоставке и зак ључке Николе Ба
нашевића, који су узроке Маркове поп уларности траж иле у претпо
став љеном див љењу и пош товању Маркових савременика поводом
његове арбит раже око регент уре младог цара Уроша. Као што вид и
мо на примеру верзије старца Раш ка, симпат ије и див љење за такав
хипотет ични Марков чин су наступиле много касније, док им у прет
ходном времен у не налазимо непосредни корен.
Паж њу у песми Урош и Мрњавчевићи прив лачи и лик Маркове мај
ке као саветодавца. О неизглад ивим прот ивуречностима пред који
ма се у идеа л изованом слоју нашао њен лик, сведочи већ навођен
пример варијанте Марко Краљевић и Мина од Костура из Вукове
збирке. Ова песма посед ује јасне одл ике идеа л изованог Марка из
најм лађе трад иц ије, оличене у његовим хипербол исаним физичк им
описима, наглашеном инд ивид уа лном ставу, па чак и једном ретком
аристок ратском Марковом цртом, с обзиром на то да у песми наи
лазимо на појаву Марковог слуге Гол убана. Марково поступање је
руковођено мајчиним саветом на почетк у песме, који гласи:
„О мој синко, Краљевићу Марко!
„У свате се иде на весеље,
„На кумство се иде по закон у,
„На војску се иде од невоље:
„Иди, синко, на цареву војску;
„И Бог ће нам, синко, опростит и,
„А Турц и нам неће разум ијет и.“ (Вук, II, 62)

Хронолош ки посмат рано, радњ а се одвија у историјском раздобљу
ропства под Турц има које је услед ило након догађаја опеваних у пе
сми Урош и Мрљавчевићи. Међут им, идеа л изовани лик Маркове мај
ке је у овој, временски претходној прил иц и, поводом деобе српског
царства изрекао сасвим другачији, знатно принц ипијелнији савет.
Подсет имо се ових познат их речи:
„Марко сине јед ини у мајке!
„Не била ти моја рана клета,
„Немој, сине, говорит и криво
„Ни по бабу, ни по стричевима,
„Већ по правд и Бога истинога;
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„Немој, сине, изг убит и душе;
„Боље ти је изг убит и главу,
„Него своју огр'јеш ит и душ у.“ (Вук, II, 34)

Буде ли прес уд ио у корист свог оца, дак ле, без обзира на рас уло
које ће, како нам сведоче и историја и трад иц ија, због тога нем инов
но да услед и, Марко ће, како га савет ује Јевросима, „изг убит и ду
ше“. Слична претњ а и бескомпром исни став, међут им, у потп уности
изостају поводом њеног савета о томе треба ли Марко да, у једној
каснијој али сасвим другачијој историјској и епској сит уа ц ији, ра
тује за Турке. Док је први мајчин савет интониран строго, нау ш трб
личних и државничк их интереса, друг и звучи много практ ичније,
наглашено дип ломатски, и то поводом догађаја чији су друш твени
контекст и мог уће лоше послед ице биле неу поред иво мање и беза
зленије.
Као да су ове савете изрек ла два разл ичита лика, иако ће њихо
ву ваљ аност, упркос опречним ставовима народног певача, догађаји
демантоват и на истоветан начин, тј. доказујућ и их као пог реш не.
Упркос томе, улога мајке као саветодавца у наведеним примерима
се изд ваја као најстабилнији мот ивски елемент. Мајчини савет и од
ражавају разл ичите процене о конк ретној, историјско-пол ит ичкој
сит уа ц ији, а ту је и разл ика у емот ивном однос у према домаћем,
односно туђем цару. Однос према турском цару је дистанц иранији,
али са пош товањем, тј. „поочимски“, док је однос према домаћем
цару емоц ионално зам ућен, у некој врсти повишене температ уре и
остраш ћености, где између актера много лакше падају теш ке речи,
искре „варнице“ и дешавају се афект и. У том светлу треба тумачит и
и позиц ију Маркове мајке, као и, без обзира на њихову интонира
ност, истинску цел исходност изречених савета.

Историјска реконструкција

Примери историјске реконструкц ије као послед ице идеа л изац ије
су један од најзаним љивијих феномена наше епике, и то не само у
епиц и о Марк у Краљевићу. Већ смо помен ул и да у опевању савреме
них догађаја и личности идеа л изац ија углавном подстиче супротан
ефекат — уместо да погод ује што већем временском и просторном
развоју опеваних мот ива, она у највећем броју случајева само поспе
шује њихово обезл ичење и брже заборав љање, понекад већ у самом
зачетк у. Истовремено, у најм лађем слоју епике догађа се и неш то са
свим супротно: поглед на давн у прош лост постаје све изош тренији,
дочаравајућ и живописне, детаљ има чак веома богате слике. У исти
мах, њихове претходне међуфазе у настанк у уочавамо са вел ик им
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напором, или их, још чеш ће, уопш те и не зат ичемо.
До сада, на овај феномен историјске реконструкц ије је скретана
паж ња нарочито поводом песама о Косовском боју и наглог ожив ља
вањ а и бујања Косовског култа у период има српских устанака на по
четк у 19. века. Наизглед изненада, у њима је акт уел изовано сећање
које покаткад изгледа чак и веома детаљно, иако му не проналази
мо трад иц ионални корен ни претходниц у.124 Неш то слично се може
уочит и и у трад иц ији о Марк у Краљевићу, где у идеа л изованом слоју
одједном постају акт уел изоване теме о којима је у дотадаш њој тра
диц ији било тек споредног помена или их, с обзиром на одс уство за
бележених варијант и, мож да није ни било. Тако је, на пример, идеа
лизац ија Марковог лика народном певач у отворила мог ућност да се
у својим песмама под ух ват и читавих мал их историјско-пол ит ичк их
анал иза Маркове улоге у догађајима око распадања српског цар
ства. Једна так ва песма налази се и у рукописној збирц и Николе Ка
шиковића, под насловом Вукаш ин пањка цариц и сина. Због одс уства
икак вог устручавањ а у опевању сукобљавања оца и сина, као и због
убед љивости онога што се у њој презент ује, на ову песму скрећемо
посебн у паж њу. Упркос њеним невел ик им естетским квал итет има,
песма врви од информац ија и запажањ а о једном давном пол ит ич
ком спорењу из периода који је, гледано историјски, претход ио Ма
ричкој биц и. Експозиц ију песме преносимо у целости:
Књиг у пише краље Вукаш ине,
Па је спрема цариц и Росанд и.
А гле краљ а да га Бог убије!
У тој књизи Марка опадаше,
Краљевића, сина рођенога.
Овако јој у књизи писаше:
124
Ту нову, неочек иван у изош трен у историјску опт ик у посед ују и оста
ле историјске епске песме, а нароч ито, разу ме се, оне о Косовском боју. Та
ко Мих аљчић прави поређењ е два текста кнежеве клет ве, оног Вуковог и
из песме Историја кнеза Лазара, од Косова и од цара Мурата, коју је 1779.
у својој песмариц и забележ ио Аврам Милет ић, али у којој нема имена ет
нон има и именовањ е Турак а као неп ријатељ а, па није јасно коме је клет ва
упућена. Пиш ућ и своју историог рафску студ ију, Мих аљч ић то образ лаже на
карактеристичан нач ин: „Народн и певач у епској песми са ослобод илачк им
порук ама, налази надахн уће у пред устан ичком и устан ичком амбијент у ´у
којем су старе, добро знане епске форм уле тако чудесно зат репериле´ (Ко
љевић 44-45). И овај пример пок азује да се косовска легенда историзовала
наносима трен утне стварности. То није извор о давнаш њем видовданском
сукобу, то није извор о добу о коме се пева већ за које се пева. Образована на
језгру истинског збивањ а, косовска легенда постаје део народне историјске
свести. Она нас не обавеш тава о прош лости већ позивајућ и се на прош лост
подстиче пок рет који ће тек ући у историју. Стога кнежеву клет ву, пре свега,
схватамо као позив на устанак.” (Мих аљч ић, Крај српског царства, 264).
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„О, госпојо, царице Росандо!
„Зар је Марко зем љи стареш ина?
„Зар сте Марка царем поставил и?
„Па нам и то зем ља дочекала,
„Зул умћари постадоше цареви!
„Зар цареви зем ље издавају?
„Зар цареви руше манастире?
„Зар цареви сирот ињу гњаве?
„Зар цареви крчмарице љубе?
„Зар цареви тару чардакове
„И сасип љу стак ла на сокаке?
„То све Марко пош ље цара рад и.
„Ја не смијем до Призрена доћ и.
„Од мог сина, Марка зул умћара,
„Да приу чим царевог Уроша,
„Што је мени царе наручио,
„На сам рт и, кад се преставио.
„Смичи Марка из нашега царства,
„Да ти сина учим царовању!“ (Лук ић, Златковић 112)

Царица потом показује писмо Марк у који се ту затекао, а он се
расрд и и ражалости тол ико да је царица спремна да му све опрости
и пред очима народа чак сак рије недела за које га опт уж ује отац.
Марко, међут им, опт ужбе одбац ује као лаж не, па разочаран одл у
чује да послуша оца и остави царство. Царица се, међут им, томе ус
прот иви:
„Немој Марко ако Бога знадеш,
„Остав љат и мене и Уроша;
„Што је теби царе наручио,
„На аманет царство
„И на очеву ријеч послушат и.“

У даљем дешавању, Марко не намерава да отрпи очеву харанг у
прот ив себе, али узд ржавајућ и се од освете, најпосле одлази у „зе
мље незнане“, преп устивш и царство оцу који „краљ Урош у цароват и
смета“.
У песми нема нит и једне упечатљиве, драмски разрађене и довр
шене сцене, између осталог и зато што се опева Марково избегавање,
а не упуш тање у конфликт са оцем. Бројне су недоречености у овој
песми, али зато остајемо прил ично затечени чврстим склопом њене
„историјске“ реконструкц ије. Поводом Маркове регент уре слут и се
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чак и пол ит ичка клима о којој посредно, у мање-више истоветном
обл ик у сведочи залеђина историјске и неисторијске трад иц ије. Као
да је певач био посебно упућен у чињенице које су се до тада само
могле назират и, али не и опеват и као цент рална тема. У прилог томе
говори и комад од песме Смрт Душанова код Вука, где се Вукаш ин
жал и цару који је на сам рт и, одбијајућ и цареву пон уд у да на престо
лу замени Уроша до његовог пунолетства:
„Мил и куме, Српски цар Стјепане,
Није за ме твоја царевина,
Ја не мог у, куме, цароват и;
Јер ја имам сина самовољна,
Сина мога, Краљевића Марка,
Кудгођ иде, никога не пита,
Ђегод сједне, свуђе пије вино,
А све рад и кавге да оград и.“ (Вук, II, 33)

Да је овде у питању и обл ик епске форм уле, сведочи скоро исто
ветно образложење којим Лат ински краљ, у познатој песми Женидба
Душанова (Вук, II, 29), опом иње српског цара Стјепана да у сватове
не вод и два сестрића Војиновића, опис ујућ и их као „теш ке пијани
це“ и „љуте кавгаџ ије“. Озлојеђен зато што је глас о њиховом зул ум у
отишао тако далеко, цар не позива сестриће у сватове, решен да их
касније казни. Ипак, у верзији из Каш иковићевог рукописа, утицај
историје се осећа јаче него рефлекс епске форм уле. Живописна убе
дљивост наведене „историјске“ реконструкц ије неу п ућеног читаоца
лако може да наведе на траг претпоставке о вел икој старости ове
песме. Али, поводом наш их размат рањ а о изг радњи структ уре ле
гендарне историје, о порођајним мукама настајања овог мот ива мо
гуће је само наслућ иват и, изу зев да су се оне догод иле тек у најм ла
ђем слоју трад иц ије.
У размат рању овог парадокса, у стању је да нам помогне и још
један осврт на мот ив из песме Урош и Мрњавчевић и. Питање Мар
ковог регентства било је, наиме, једно од кључних у историјат у ис
траж ивања о лик у Марка Мрњ авчевића и узроц има његове епске
поп уларности. О Марковом сукобу са оцем око предаје краљевске
круне Душановом наследник у Урош у нагађао је још и Вук у свом
предању у Пјеснариц и из 1814, где навод и да „Сербљи приповедају
да се свад ио са својим оцем Вукаш ином, када је онај убио младог
Уроша и отишао у Турке.“125 Хипотезу о овом сукобу као узрочник у
Маркове епске славе је до сада најпотп уније изнео и уједно оспорио
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Никола Банашевић. На основу песме из Пет рановићевог зборника
Смрт Душанова и Урошева, Банашевић долази до зак ључка о Мар
ковом наименовању за Урошевог регента од стране цара Душана.
Након Душанове смрт и, тврд и Банашевић, дош ло је до сукоба из
међу Марка и Вукаш ина, када је отац од сина захтевао да изневери
обавезу коју му је додел ио покојни цар. Марко није поп устио оцу,
што је по Банашевићу определ ило симпат ије савременика у Марко
ву корист.
Ипак, Банашевић своју хипотезу није хтео да упот реби као кључ
но оправдање за Маркову епску славу, па је навео и додатан раз
лог – Маркову јуначк у смрт на Ровинама коју опис ује Констант ин
Филозоф. Разлог заш то Маркова улога у спору са оцем овде није од
прес удне важ ности, Банашевић вид и у Марковом вазалству: „Смрт
Урошева је под црк веним утицајем опевана у посебним песмама, али
се она могла раније накалем ит и и на мот ив о наследству Душано
вом, јер се о убиству младога цара говорило већ сред ином XV века.
Црк вени људ и, међут им, нис у могли дозвол ит и да син узурпатора и
убице, макар какав глас у народ у имао, буде заш титник и бранилац
српског цара, а уметник у певач у је баш тај елеменат био добро до
шао. (...) Вукаш инов син није био елим инисан из нек их догађаја, које
му је приписивала трад иц ија, него је прот ив њега, нарочито у XVI
II век у, вођена права кампањ а.“126 Ова „кампања“ је по Банашеви
ћу уједно и најваж нији разлог заш то је у потоњим верзијама песме
Урош и Мрњавчевићи Марко престао да буде описиван као Урошев
регент. Маркова вазална улога, као и отпор црк ве према њем у у по
тоњим временима, урод ил и су забраном за све прим исли о Марк у
као о браниоц у српског цара. На овом месту дуж ни смо да приме
тимо и следеће: Банашевић се одрекао своје хипотезе, и то, веома
парадоксално, из истих оних разлога које је касније изнео као узрок
заташ кавању хипотет ичне Маркове регент уре. Банашевић је оправ
дано указао на ограничен у моћ идеолош ке цензуре да утиче на жи
вот, суш тин у и значењ а епског певањ а, али се на крају прик лонио
миш љењу супротном изнесеним чињеницама, тј. да је подстицај за
Маркову поп уларност потекао од догађаја чији се смисао и контекст
није косио са критеријум има нац ионалне и конфесионалне цензу
ре.
За нас је сада од другоразредне важ ности питање кол ико су се
Никол и Банашевићу његова нагађањ а о Марковом сукобу са оцем
заиста чинила убед љива, јер у прилог одрицању од ове хипотезе го
воре и ист раж ивањ а новијег дат ума. Тако историчар Раде Михаљчић
у својој студ ији о косовским јунац има и пропасти српског царства
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нег ира мог ућност сукоба Вукаш ина и Марка, те прилаже убед љив
доказ о заједничк им припремама оца и сина да нападн у жупана Ни
кол у Алтомановића, и то непосредно пред Вукаш инову погибију, три
месеца пред Маричк у битк у.127 Ипак, Банашевићево нагађање је ов
де од изу зетног значаја и то у веома спец ифичном поглед у: оно сли
ковито оцртава начин на који се једна историјска личност транспо
нује у легенд у, прил иком чега поезија, иако не чува веродостојност
историјских података, чува њихову дубљу, драмски и симбол ичк и
оформљен у суш тин у. Банашевић запажа да Маркова заш титнич
ка улога над немоћним Урошем није могла да ишчезне упркос свим
цензурама, и то не због хипотет ичног ист рајавања народног певача
да сач ува историјску истин у, већ понајпре услед његовог слуха за
нарац ију и драмско компоновање. Реч је, заправо, о певачевој по
треби да разреш и један превасходно естетски а не историог рафски
проблем, тј. да у композиц ионом склоп у осмисли прот ивника који
ће већ ини слушалаца изгледат и као вероватан лик-заш титник неза
штићеног лика-престолонаследника у опевању једне епохалне пре
кретнице у прош лости. Задатак народне песме, дак ле, овде није био
историог рафска реконструкц ија, већ „тумачење“ историјских дога
ђаја уз помоћ драмске радње и именовањ а главних актера.
Као и поводом Банашевићевог размат рања мот ива из песме Урош
и Мрњавчевићи, слично запажање је мог уће извести и на примеру
песме Вукашин пањка царици сина. Ако историјски Марко Мрњав
чевић мож да и није био Урошев регент — а изгледа као прил ично
очигледно да није, већ да је то био Вукаш ин — онда се однос Марка
и Уроша, са становиш та тематског квал итета на којем певач град и
композиц ију песме, могао најбоље опеват и као регентски. Ово име
новање је било оправдано у констелац ији постојећ их, али и, што је
мож да још важ није, предстојећ их пол ит ичк их и историјских дога
ђаја.
Као и код теме Маркове регент уре, феномен историјске рекон
струкц ије препознаје се и у песмама које ист раж ују природ у Мар
ковог вазалства. Док преостала трад иц ија Марково вазалство опева
или са негат ивним конотац ијама или као латентно непријатељство
према Турц има, тек у слоју идеа л изоване трад иц ије препознајемо
настојање да се ова улога „историог рафски“ реконструише и про
никне у њене пол ит ичке мот иве. У том смислу, навеш ћемо пример
песме Краљ Марко и цар Мурат (Стојковић, 19), коју Сретен Стојко
вић преноси из зборника Тихом ира Остојића. У њеном сред иш ту опе
ван је идеа л изовани Марко који невољно ступа у турско вазалство,
127
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при чем у певач излаже и читаву једн у историјско-пол ит ичк у екс
перт изу којом настоји да оправда Марков поступак. У песми, наиме,
Марк у стиже порука од цара. Цар подсећа на пораз који је прет рпео
Вукаш ин на Мариц и, као и на околност да су појед ини домаћ и вел и
каш и већ ступил и у његову службу. У том смислу предлаже Марк у
нагодбу: ако дође у Јед рене и пристане на вазалне обавезе, биће му
остав љени зем ља и градови на управ љање. Марко је испрва згрожен
предложеном пон удом и одбија да је прих ват и, али мајка Јевросима
га, слично као и у примеру песме о сукобу са Мином од Костура,
дип ломатски муд ро савет ује да поступи супротно. У том циљу, она
навод и след догађаја који су се у прош лости одиг рал и после Душа
нове смрт и, нарочито наглашавајућ и Вукаш инов пораз на Мариц и.
Марко послуша мајк у, а кад дође на царски диван, бива гостољубиво
дочекан. Упркос томе, Марко се у разговору јед ва суздржава да не
пог уби цара, док уплашени цар не губи присебност, већ даје Марк у
„сићана фермана“ и том прил иком каже:
„Мој посинко, Краљевићу Марко!
Краљуј, Марко, како теби драго;
На част теби зем ља и градови,
И на част ти данц и и харачи,
Нико теби досађиват´ неће,
Краљуј, сине, како ти ј´ и бабо“ (Стојковић, 19)

И предања о Марковом ступању у вазалство која преноси Стојко
вић, такође опис ују траг ичн у немоћ изу зетног појед инца прот ив ви
шеструко јачег непријатељ а у момент у једне епохалне прек ретнице.
Нарочито је по том питању живописно предање из Сол унске области
којег, због његове сажетости, преносимо у цел ини:
Марко сед и у кафани у Прилеп у и пије вино. У том долази
нек и човек, па га стане корит и што пије, док Турц и узима
ју зем љу. Марко скочи, узјаше коњ а, оде на Косово и почне
сећ и Турке. Али, кол ико их је он секао — „још те тол ико се
чинат“. У том му проговори анђео из облака: „Доста Марко!
Нема фајда! То је од Господ!“ Марко се после тих речи врат и
у Прилеп, а Турц и зау зму зем љу.

Такође, ту је и познат и пример из Вукове збирке, песма Турци у
Марка на Слави (Вук, II, 72), где се оправдање Марковог вазалства не
вид и само у историји, него и у епској трад иц ији, као истинском ис
пуњењу једног животног настојањ а. Наиме, после кавге са Турц има
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током његове Крсне славе, Марко се правда мајц и речима:
„Јевросима, моја стара мајко!
Не узимам блага од Турака,
Не узимам, што ја блага немам,
Већ узимам блага од Турака,
Нек се пева и нек се приповеда,
Што ј’ учинио Марко од Турака.“ (Вук, II ,72)

Поводом наведених примера, савременом читаоц у који познаје
историог рафске чињенице не остаје друго него да се сагласи са на
родним уметниц има, чија је маш та подарила поетски обл ик једном
упечатљивом историјском иск уству. Али, заш то је било пот ребно
тол ико времена за настанак мот ива који ће дотаћ и и понекад при
лично уверљиво расветлит и једно давно доба? И одак ле је народни
певач том прил иком црпео грађу, ако ју је претходна трад иц ија чу
вала само у штурим детаљ има, или је на њу, чини се, чак била у пот
пуности заборавила?
Први одговор који се намеће је о црп љењу грађе из комп лекса
неисторијске трад иц ије у чијем окриљу је и рођен препознатљиви
Марков лик. Тако у последњим фазама идеа л изац ије запажамо чак
својеврсно брисање границе између историјске и неисторијске тра
диц ије, тј. оне која се чува као „историја у народ у“, и оне која так ве
претензије нема, већ у први план став ља слик у јунака, са свим њего
вим реа л истичним или пак легендарним и митолош ким атрибут има.
У том смислу су мог ућа и нека заним љива поређења, нарочито када
се рад и о кориш ћењу сличних композиц ионих модела, иако су песме
наизглед другачијег жанра и теме. Тако је, на пример, мог уће уочи
ти извесну сличност између композиц ионог модела из песме Урош и
Мрњавчевићи, једне од цент ралних песама наше „историјске“ епике
уопш те, и из песме Марко Краљевић и Муса Кесеџија, једне од најпо
знат ијих из круга неисторијских песама о Марк у. Обрат ићемо па
жњу на само два детаљ а. У обе песме Марков лик има задатак да сво
јим деловањем помогне владару који прот ив себе има надмоћнијег
прот ивника. Такође, преломн у улог у у исход у догађаја имају Марк у
блиске женске особе. У песми Урош и Мрњавчевићи, то је мајка Је
вросима и њен савет, а у песми о сукобу са Мусом Кесеџ ијом, вила
и њен савет. Оба савета су морално интонирана и одражавају свест
о исправном поступању, али у контексту догађаја имају и одређен у
двосмисленост, због разл ике коју својим сад ржајем пов лаче између
моралног и практ ичног поступањ а. У песми Урош и Мрњавчевићи
мајка савет ује Марка да поступа правично, тј. „ни по баби ни по
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стричевима“, иако лог ика прагмат ичног поступања налаже супрот
но, док вила у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија, на Марков
позив у помоћ, прекорева Марка што недељом чини кавг у и каже:
„Срамота је двоме на једнога;
Ђе су тебе гује из потаје?“

Марко послуша вил у, проналази скривене ножеве и потом убија
Мус у. Наизглед, два савета изгледају супротно: док Јевросима нала
же правичност упркос интересима, вила сугерише лукавост и дови
јање упркос гриж и савести и витеш ког поступања. Али, иако Јевро
сим ин савет, за разл ик у од вил иног, звучи јасније и нед восмислено,
он подједнако подразумева послед ице које поткопавају буд ућ и поло
жај и идент итет јунака.
На одговоре о грађи која је обл иковала историјску трад иц ију о
Марк у Краљевићу наводе и нека од новијих ист раж ивања. У већ по
мињ аном тексту Марко као 'слуга' и посинак султана, Јован Дерет ић
је повукао сугестивн у паралел у између историјске судбине Марка
Мрњавчевића и деспота Стефана Лазаревића, у чијем жит ију је Кон
стант ин Филозоф описао Маркову пог ибију на Ровинама. Навођење
овог описа, по Дерет ићу, није само живописно историјско сведочан
ство и ефектан књижевни детаљ, већ и важан ослонац хагиог рафа,
Констант ина Филозофа у његовој намери да образлож и вазалн у по
зиц ију деспота Стефана. Ово служење Филозоф опис ује као невољу
и пол ит ичк у нуж ду, но упркос томе, однос деспота Стефана и сул
тана Бајазита опис ује као присан, скоро фам ил ијаран, чак и у мо
мент има кризе и латентног непријатељства. Оправдавајућ и деспота
Стефана, Филозоф уједно оправдава и пол ит ичк у позиц ију краљ а
Марка, иако је за њу пре тога, очигледно, било много мање разу ме
вањ а и симпат ије. У том смислу, мож да није претерано говорит и и
о својеврсној рехабил итац ији краљ а Марка и његове трагичне исто
ријске судбине у временима које у свом жит ију опис ује Констант ин
Филозоф.
Ова својеврсна рехабил итац ија је посебно заним љива поводом об
јаш њења Маркове улоге као царевог слуге у идеа л изованом слоју
трад иц ије, где однос служењ а непријатељском цару више није од
раз феудалне хијерарх ије владар/поданик, карактеристичан за пе
сме „старијих“ времена и бугарш тице. Марко је у већ ини ових песа
ма увек у латентном конфликт у са султаном, на начин који је више
опасан за цара него за Марка. Ово је, на пример, случај са познатом
заврш ницом песме Марко Краљевић и Муса Кесеџија, где Марко иро
нично коментарише царев страх од одрубљене Мусине главе речи
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ма:
„Не бој ми се, царе господ ине!
Како би га жива дочекао,
Кад од мрт ве главе пои г раваш?“

Слично овоме, у песми Марко Краљевић познаје очину сабљу, пош то
отк рије како му је пог ин уо отац, Марко одбија даљу службу султан у.
Штавише, он потом одлази султан у на двор, узима „теш ку топ узин у“
и стиче се утисак као да ће пог убит и султана. Тек у последњи час,
пош то „доћера цара до дувара“, његов бес спласне, а султан, срећан
што је остао жив, наг рађује Марка дукат има.
Понегде се у виђењу Маркове неспутане инд ивид уа лности иде
још и даље, па ће се тако у једном броју песама, као што примећује
Дерет ић, у истоветном положају турског цара и Турака наћ и српски
цар и српске војводе. Тако у песми Марко Краљевић и Цар Стефан
(САН У, II, 34),128 Марко одбија да дође на славу цара Душана, замера
јућ и цару на његовом безбож ниш тву, због чега се цар наљут и и оте
ра га од себе. Песма је испевана у дух у песама о моћним владарима
на чије безбож ниш тво им скреће паж њу неко од њихових иск рених
и нел ицемерних поданика, поп ут оних о цару Констат ин у, на при
мер (Вук, II, 19). Сличан сижејни образац, али не у опевању односа
између цара и слуге, него између побрат има, пресликан је и у песми
Марко Краљевић и Бег Костадин (Вук, II, 60). По Дерет ићу, међут им,
овак ве песме пружају увид у једн у знатно ширу слик у историјских
прил ика из времена распадањ а српског царства, тим поводом за
кључ ујућ и „да је историјска основа песама о Марк у знатно шира не
го што то изгледа на први поглед и него што се обично мисли“.129
У размат рањима о Марковом негат ивном лик у већ смо се уверил и
да је довршетак Маркове идеа л изац ије са његовог имена у вел икој
мери одагнао несимпат ију савременика чије су трагове преносиле
генерац ије. Предмет ове несимпат ије превасходно није био Марков
владарски положај и поступање, већ његов психолош ки порт рет и
приватан живот. Запажањ а Јована Дерет ића на примеру Житија де
спота Стефана Лазаревића довољно сугериш у у којој су се мери,
практ ично већ иза Маркове смрт и, околности преок рен уле у корист
128	О овој антагон истичкој Марковој позиц ији према ауторитет има го
вори и Дерет ић: „Свак и ко се нађе Марк у на пут, ко дође под удар било ње
гове бритке сабље било његове оштре реч и жел и да се та сит уа ц ија што пре
заврш и и да се ник ада не понови. Из наведен их примера вид и се да у так ав
полож ај не долази само турски цар. У њем у ће се наћ и и српски цар и српски
војвода.” (Дерет ић, Исто, 156.)
129	Дерет ић, Исто, 156.
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већег разу мевања његове пол ит ичке улоге. Много је теже, међут им,
ишло и са рехабил итац ијом Марковог приватног лика који је оста
вио јаке корене у трад иц ији, због чега се Маркова потп уна рехаби
литац ија, у суш тини, у епиц и никад није ни догод ила.

Време и простор

Помен ут и феномен историјске реконструкц ије у најм лађем сло
ју трад иц ије посредно нам отк рива и спец ифичан осећај времена у
српској епиц и, прил ично другачији од уобичајеног схватања о епиц и
као слиц и неког давног, временски удаљеног раздобља. У осврт у на
ниво који смо назвал и узбуђеном нарац ијом, већ смо указал и кол и
ко је емоц ионални дож ив љај прош лости у епском аудиторијум у био
усмерен ка брисању уобичајене временске баријере, као и то у којој
су мери мед ијске особености епске поезије погодовале емоц ионал
ном реконструисању прош лости као неке врсте митске садаш њости,
тј. једновремености. У так вом осећају митског времена, прош лост
и буд ућност се непрестано преп лићу, вршећ и утицај једно на дру
го, како у слојевима епског сижеа, тако и на нивоу акт уел изац и
је појед иних мот ива код разл ичит их генерац ија публике.130 У својој
књизи Пракосово, Александар Лома је први указао на овај феномен
преп литања више временских планова у једном епском тематском
круг у, дефиниш ућ и га као интерп ланарност. Епска се поезија, на
вод и Лома, „дешава у прелазној зони између стварног и оностра
ног, између људске и божанске равни, дак ле да је интерп ланарна
у ономе смислу у којем свак и јуначк и подвиг (од под(в)игн ут и се)
или пад значи промен у егзистенц ијалног плана, или, да се изрази
мо 'неоп латонистичк и', помак навише или наниже на лествиц и би
130
У епском дож ив љају времена, мог у се повућ и бројне паралеле са
митским дож ив љајем времена, као суп ротном осећају уобичајеног историј
ског, хронолош ког времена. Ант рополош ке студ ије Мирче Елијадеа, на при
мер, нуде прег ршт примера који мог у да се скоро у потп уности примене на
рецепц ију српске епике. Навод имо само нек а од њих. „Сам им приповедањ ем
мита световно време се — барем на симбол ичан нач ин — укида: приповедач
и слушаоц и су пренесен и у свето, митско време. (...) У трад иц ионалн им дру
штвима људ и су свесни и вољно настојал и да укин у Време — уз помоћ ни
за рит уа ла, који су на одређен нач ин реа кт уел изовал и космогон ију. (...) До
вољно је рећ и да мит одваја човек а од његовог инд ивид уа лног, хронолош ког
„историјског“ времена и преноси га у Вел ико Време, у један парадоксалн и
трен утак који се не може измерит и јер је без трајањ а. Друг им реч има, то
знач и да мит подразумева одвајањ е од Времена и околног света, он отвара
пут ка Вел иком Времен у, ка светом Времен у.” (Мирче Елијаде, Слике и сим
боли, Сремски Карловц и-Нови Сад, 1999, 65-66) О док идању временске гра
нице унутар митског дож ив љаја прош лости, као својеврсном униш тавању
историјског времена, Елијаде под робно пише и у својој познатој књизи Мит
и збиља (Заг реб, 1970).
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ћа“.131 Ова интерп ланарност има своју аналогн у динам ик у и у време
ну, коју одл ик ују и неке њене наизглед апс урдне стране, поп ут оне
изнесене поводом наслова његове књиге, тј. „Како се могло певат и о
догађају који се још није догод ио?“132
Начин и сад ржај опевањ а једног лика или догађаја, дак ле, об
лик ује не само претходно доба, већ и раздобља која следе. Својим
компарат ивним ист раж ивањима, Лома је у нашој епиц и, и у песма
ма о Марк у Краљевићу између остал их, у слиц и опеваних јунака и
догађаја препознао конт уре нек их давнијих јунака и догађаја, што
му је послуж ило као основ његових размат рања о епској интерп ла
нарности. Ово, као и нека друга компарат ивна ист раж ивања, већ су
указала на паралеле Марковог лика са појед иним много старијим
митским и епским јунац има, од којих су нека посебно заним љива,
нарочито оно о трад иц ији Трачког коњ аника.133 Развијена слика еп
ског јунака, међут им, увек подразумева и ниво оригиналности који
значајно над илази обично пресликавање властитог имена протот и
па. Так ва оригиналност јунака се у епиц и остварује и пот врђује само
у буд ућем времен у, кроз реа л изоване потенц ијале његове естетске
идеа л изац ије. Овде се не рад и само о развоју трад иц ије као времен
ском процес у, већ понекад и у бук валном вид у, кроз настанак песа
ма које опевају хронолош ки касније време од оног када је живео про
тот ип. Ова временска разл ика може бит и мала, понекад значајна и
вел ика, али увек мора бит и успостав љена на начин који идент итет
јунака неће да доведе у питање.
Најчеш ћи пример овак вог релат ивизирања уобичајене хронологи
је су песме о хајд уц има и ускоц има у којима је Марко споредан лик,
као један од сватова или хајд учк и побрат им, иако ове песме опевају
једно потоње време од оног у којем је живео историјски Марко Мр
њавчевић. Временска граница се брише и поводом песама које опе
вају деспота Ђурђа и Сибињ анин Јанка као Маркове савременике.
На другој страни, његов животни век се повећава и он живи у једном
броју песама чак 300 год ина. Флексибилност у третман у времена
постаје тол ика да певачи понекад престају да воде рач уна чак и о
хронолош кој вероватноћ и опеване радње, па тако зат ичемо примере
поп ут песме Марко Краљевић и Ђемо Брђанин поводом које Банаше
вић запажа: „Одмах пада у очи, поред свег њеног лепог причања,
једна вел ика нелог ичност ове песме: цео се догађај, с путовањем од
Прилепа до Охрида, Вучит рна, Звечана и нат раг, са зад ржавањем у
механи, дешава за мање од једног дана, јер је Марко стигао да дође
131	Лома, Исто, 13.
132	Лома, Исто, 7.
133
Миленко Фил иповић, Трачки коњаник, Просвета, Беог рад, 1986.
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нат раг на своју славу“.134
Сходно овак вом третман у времена, и број Маркових пријатељ а и
непријатељ а се увећава, баш као и рад ијус његовог физичког кре
тањ а, далеко изван геог рафског језгра трад иц ије, чак до далек их
источних и арапских предела. У исти мах, на мат ичном тлу, Марко
почиње да се довод и у директн у везу са епским јунац има изван ње
говог тематског круга, међу којима се нарочито изд ваја Милош Оби
лић, цент рални херој песама о Косовском боју. Тако у песмама поп ут
Марко Краљевић и вила или Сестра Леке Капетана, Марко и Милош
се опевају као побрат им и, што већ само по себи говори у прилог уки
дању једне трад иц ионалне границе о којој се у претходним времени
ма више вод ило рач уна, без обзира на учестало типско и трад иц и
онално побрат имство вел ик их јунака. Песме о Милош у свакако да
су познијег настанка, па је и Маркова улога Милошевог побрат има
резултат каснијих процеса стил изац ије и идеа л изац ије.
На другој страни, Марко се опева и у јуж нословенским сред инама
чије геог рафске и култ урне одл ике мање или више упад љиво од
ударају од оних у језгру мат ичне трад иц ије. Ево, на пример, како
започиње песма о једном Марковом љубавном подвиг у, очигледно
записана негде у Далмац ији:
Возила се једна мала барка
У њој ми је Краљевићу Марко,
Наслоњен је на руц и десниц и,
На руц и му прстен дијаманта,
а у руц и тица папагала,
на грл у му колајна од злата. (Лук ић, Златковић, 41)

Као што вид имо, опис јунака више асоц ира на ликове помораца и
гусара са ренесансних гравура, него на трад иц ионалног Марка Кра
љевића. Потоња радњ а ову дисонантност још више појачава. После
распит ивања извесне љубе Иванове, сазнајемо да је прстен, папагај
и златн у колајн у Марко добио на пок лон од кћерк и ћесара код којег
је служ ио службу. Љуба Иванова зове себи Марка у кул у где је овај
и обљуби. Утом наи лази Иван и проналази Марка сак ривеног у сан
дук у. До овог момента, епски Марко је скоро непрепознатљив, јер
наи лазимо на прег ршт детаљ а који га опевају у сасвим неочек иваној
улози љубавника, нал ик оним из ренесансних новела или усмених
романси са ерот изованим мот ивима. Али, пош то Иван пронађе Мар
ка сак ривеног у санд ук у, овај му је „тиха бесид ија“:
134

Банашевић, Исто, 89.
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„Да је сила у гори би била,
нек је бољ а посрид двора твога!“

Потом услед и једна већ позната сцена: Иво се маш и за долам у
и даје Марк у „шак у цек ина“, обраћајућ и се Марк у, нал ик турском
цару из српске епике: „На ти, Марко, па се напиј вина!“ Марко се
на ово „под игнија и горицом здраво одлет ија“. Иван, пак, пош то му
Марков папагај отк рије љубин у неверу, изврш и освет у и у једном ти
пичном епском маниру у нет ипичном епском амбијент у, својој љуби
отк ине главу.
У питању је заиста несвак идаш њи пример виталности једне тра
диц ије да, чак и у једном тако промењеном спољ аш њем амбијент у,
очува идент итет и препознатљивост својих јунака. На основу овог и
претходних запажањ а намеће се зак ључак да једном оформљена ин
дивид уа лна препознатљивост епског јунака погод ује каснијем уки
дању временских и просторних граница сижеа у којима се он до тада
јав љао. У исти мах, епски јунак поприма атрибуте митског јунака,
некога ко сав ладава, брише и обезвређује границе уобичајеног вре
мена и простора. У том кретању јунак је тај који осваја време и шири
границе сопствене акт ивности, при том пазећ и да његова инд ивид у
алност не буде доведена у питање. У супротном, јунак остаје обезл и
чен, до краја ступајућ и у идент итет са улогом митског јунака у ко
јој за његову инд ивид уа лн у посебност више нема места, на сличан
начин као што се то догод ило у пом ињ аном примеру са Анђелком
Вуковићем и његовим самопоређењем са Марком. Епска трад иц ија
о Марк у Краљевићу је у так вој ист рајности код нас јед инствен при
мер, са каснијим рефлексом чак и у писаној књижевности.135
На другој страни, у поглав љу о негат ивном јунак у као основи Мар
ковог епског порт рета, већ смо указал и кол ико су Маркови савре
мениц и имал и другачији утисак и резоновање поводом личности
Марка Мрњавчевића у однос у на генерац ије које су створиле ње
гову идеа л изован у слик у. Ове две разл ичите епске слике сведоче
и о феномен у на који смо већ скретал и паж њу, тј. о идеа л изац ији
као промењеној, трансформ исаној слиц и прош лости. Ова прош лост,
разу ме се, није промењена у смислу историјске фактог рафије и чи
њеница о мин ул им догађајима. Променама су, пре свега, у епиц и
135
Тако у драмском комад у Сан Марка Краљевића Јована Стерије Попо
вића, као и у сат ири Марко Краљевић по други пут међу Србима Радоја До
мановића, две вероватно најпознат ије литерарне интерп ретац ије Марковог
лик а у српској књижевности, сиже се базира на другом повратк у Марковом
и његовој способности да превазиђе баријеру времена и као избавитељ се
појави у садаш њости. Зан им љиво је да так ву врсту месијанског очек ивањ а
наша трад иц ија није гајила ни према којем другом лик у из наше нац ионалне
прош лости.
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бил и подлож ни емоц ионални дож ив љај прош лости и, сам им тим,
разу мевање њених узрока и послед ица. Парадокс овак ве емоц ио 
налне реконструкц ије јесте све веће ослобађања мин ул их догађаја
од пристрасне визуре савременика, чију објект ивност касније ак
туел изује и доводе у питање не само инд ивид уа лна оригиналност
опеваних актера, већ и предстојећ и догађаји, углавном повезани са
напетостима и менама друш твеног живота. Зато, епска прош лост у
српској јуначкој поезији није стабилна, зау век утврђена категорија,
већ је она и један потенц ијал у необичној зависности од буд ућег до
ба, обл икован послед ицама чије су временске границе ограничене
трајањем епике као уметничког мед ијума.
У том смислу, може се зак ључит и да су емоц ије праш тања, за
хвалности или кајањ а поводом опеваних личности и догађаја, у епи
ци биле мог уће само након што је протот ип окончао своју физичк у
егзистенц ију у времен у, престајућ и да буде објекат туђег опажања
и реа кц ије. У прилог овак вом увид у говори и једна од најпознат ијих
теорија поп уларности Марка Краљевића, она коју је изнео Михаи л
Халански, творац прве и најобимније студ ије о Марк у Краљевићу.
Он је у Марковој судбини видео траг ик у несрећног владара и гу
битника, чиме је Марко изазвао сау чеш ће у народ у као „невољни
страдалник, немоћни владалац, који страда без кривице других или
боље рећ и, за кривице друг их (...) Саосећање према судбини, а може
бит и и према самој личности Марковој, било је вероватно, главни
узрок његове поп уларности и распрострањења прича о њем у по свој
Србији и Бугарској“.136
На истоветан зак ључак наводе и наша размат рања о идеа л изова
ном Марк у Краљевићу, нарочито о његовој пол ит ичкој рехабил ита
цији на коју посредно указује жит ије Констант ина Филозофа и тума
чењ а Јована Дерет ића.

136
Превод цитата преу зет из предговора Милана Лук ића и Ивана Злат
ковића у Антологија народних песама о Марку Краљевићу, прир. М. Лук ић и
И. Златковић. Беог рад, 1996, XII).
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Марков епски лик је у нашој трад иц ији и култ ури поглавито из
грађен на основу Вукових записа у другој књизи Српских народних
пјесама. Као што примећује Владан Нед ић, „из двадесетак песама и
дугога и краткога стиха,137 кол ико их је о Марк у Краљевићу прибе
лежено до 1815. год ине, вид и се јасно да лик нашег највећег епског
јунака још није био завршен. У дотадаш њој скиц и, зат им, одвише
су биле истакн уте тамне црте: суровост и убојиш тво. Тек су певачи
Вуковог времена лик у Марка Краљевића дал и рељеф и вел ик у при
влачност.“138
Као и у случају већ ине Вукових објав љених јуначк их песама, и
за песме о Марк у су нам позната имена њихових певача. С обзиром
на инд ивид уа лн у нијанс у и ориг инални афинитет сваког од певача,
заним љиво је да обрат имо паж њу на њихове особености и појед ине
разл ике у типизац ији Марковог лика, нарочито са аспекта разма
трања о епској идеа л изац ији.

1) Марков лик у песмама Тешана Подруговића

Певач кога је Вук највише ценио и чијих песама је највећ и број
одш тампао у својим песмарицама, уједно је и главни креатор Мар
ковог лика из Вукових збирк и. Маркове препознатљива физичке и
психолош ке одл ике су превасходно, како навод и Владан Нед ић, „По
друговићева визија“, па у том смислу Нед ић уочава бројне околности
из Под руговићеве биог рафије које су погодовале певачевој инспира
цији.139 У Под руговићевој типизац ији, Марко је „више хајд ук него ли
средњовековни витез“,140 а његов физичк и изглед и гестови су обога
ћени појед иностима које, ма кол ико данас изгледале препознатљиве
најш ирој публиц и, налазимо иск ључиво у његовим песмама. Вук је
у своју збирк у, по сопственом сведочењу, уврстио осам Под ругови
ћевих песама о Марк у: Марко Краљевић и Љутица Богдан, Марко
137
Нед ић овде мисли на бугарш тице и песме из Ерлангенског рукоп и
са.
138	Владан Нед ић, Вукови певачи, Рад, Беог рад, 1990, 29
139
Нед ић навод и разлоге које су због којих је Под руговић осећао вел и
ку сродност са Марковим ликом: „И он је био изванредног телесног раста,
прави горостас; и он је био јунак над јунац има; и он је штит ио слабе, почев
од оне девојке из род итељске куће у Казанц има; и он је, и на босанским дру
мовима и на дринском рат иш ту, војевао вазда на своју рук у; и он је, у душ и,
остао увек хајд ук. Баш зато, Тешан је најд убље осет ио Марков лик. Он га је
створио и према затеченој епској грађи и према самоме себи”, 31.
140
Нед ић, Исто, 31.
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Краљевић и Вуча џенерал, Женидба Марка Краљевића, Марко Кра
љевић познаје очину сабљу, Марко Краљевић и кћи краља арапскога,
Марко Краљевић и Арапин, Марко Краљевић и Муса Кесеџија, и Мар
ко Краљевић и Ђемо Брђанин. Нед ић овом броју, усвајајућ и хипотезу
Светозара Мат ића, придодаје још и песму Марко Краљевић и Фил ип
Маџарин.141
Међу особеностима које прве прив лаче паж њу поводом Под руго
вићевих песама о Марк у јесте и та да оне припадају круг у тзв. неис
торијске епике, тј. оне која нема претензију да буде „историја у наро
ду“, већ акценат став ља на мот иве јуначк их и љубавних под ух вата.
Изу зетак је песма Марко познаје очину сабљу у којој се евоц ира Вука
шинова погибија на Мариц и, и то на начин који Вукаш ина приказује
у позит ивном светлу. Већ и сама та околност, да је Вукаш ин постао
лишен трад иц ионалне ант ипат ије певача, јасно сведочи о постоја
њу епске публике која је била у стању да прих ват и так ву врсту де
лим ично измењене, идеа л изоване слике прош лости. Такође, ту је и
спец ифичан однос Под руговићевих песама о Марк у према историји.
Ма кол ико ове песме наглашавале Маркове јуначке атрибуте, углав
ном кроз публиц и допад љиве мот иве мегдана и обрач уна са псеудо
историјским и легендарним личностима, уз бројне ком ичне детаље
и драмске неизвесности, оне ипак одражавају и гаје једн у развијен у
свест о Марковом историјском лик у, као и о његовој прот ивуречној
трад иц ионалној позад ини. Једнако као и у песми Марко Краљевић
познаје очину сабљу, и у већ анал изираној песми Марко Краљевић
и Муса Кесеџија раван историјске прош лости је моменат трагичког
препознавања, нечега што из области заборава нагло исп ливава у
први план догађаја, на подстицај акт уелног, теш ког момента који
опева песма. Овај увид за Марка је обично прес удан у борби са про
тивником, али је у исти мах и двосмислен, јер га довод и до сазнања
које квари слик у извојеване победе: у борби прот ив Мусе, он убија
„бољег јунака“ од себе, а у Марко Краљевић познаје очину сабљу, он
је приморан да се, у једној понижавајућој форм и, не освет и султан у
због убијеног оца, већ чак и да му искаже лојалност.
Такође, двосмислен је и однос Под руговићевих песама према до
тадаш њој трад иц ији о Марк у. Не само да у Марковој карактериза
цији Под руговић пред овом трад иц ијом не зат вора очи, већ је, баш
напрот ив, на несвак идаш њи начин акт уел изује. У осврт у на песму
Марко Краљевић и кћи краља Арапскога, већ смо се уверил и у афи
нитет певача да у првобитном обл ик у оживи један од најстаријих и
уједно најм рачнијих мот ива епике о Марк у. Ликови Маркових про
тивника, поп ут Мусе Кесеџ ије, Ђеме Брђанина и Џина од Лат ина
141

Нед ић, Исто, 29, 30.

119

асоц ирају јунаке сличне, па сам им тим и највише конк урентне Мар
ку, што опеваним догађајима даје особит у драмску и психолош ку
теж ин у, на начин који не проналазимо у песмама других певача.
Муса Кесеџ ија, на пример, не само да је лик чије одметниш тво од
цара, ант ит урске борбе и пучко порек ло импон ују публиц и, него је и
лик који на фаталан начин нал ик ује хероизованом Марк у из новије
трад иц ије. У том смислу, илустрат иван је пример песме Марко Кра
љевић и Неде Џидовина, чији сад ржај преноси Банашевић:
„У тој песми, врло карактеристичној по свом сад ржају, на
збору буд имске господе, Неда, за кога вид имо да се меша с
Гином (Ђемо, Мусин брат, прим. П. Г.), Мином и Нином, хва
ли се да је отац Марка Краљевића:
„Знаш ли, море, ко те је род ио?
Знај, копиле, ја сам те род ио!
Кад су Срби Буд им поарал и,
Ја сам твоју обљубио мајк у.“
Марко, који је прис утан, не устаје како би се очек ивало, да
опере ову срамот у, него иде својој мајц и да је пита ко му
је прави отац. Мајка му казује да ју је Неда заробио и по
кушао обљубит и кад јој је било шеснаест год ина, али га је
спречио Вукаш ин који ју је после узео за жен у. Његов је да
кле отац краљ Вукаш ин. Марко се оружа, опраш та од своје
мајке, одлази на Нед ин двор, изазива га на двобој и убија.
Ова песма није потп уно усам љена, јер се у једној другој пе
ва како је убио ´Мус у Арбам ус у´, који се хвал и да је његово
копиле“.142

Овај мот ив указивањ а на сродство Марка и Мусе свакако да је
драстичан, превише наглашен пример поистовећ ивања Марка са
његовим прот ивником. У Под руговићевој песми Марко Краљевић и
Муса Кесеџија, међут им, сличности је успостав љена на вишем сте
пен у: на њу се нигде изравно не указује, већ се она град и посредно
и постепено. Сличност се дочарава од описа физичке снаге где Муса
„топ узин у баца у облаке, дочек ује у бијеле руке“, преко везаности
за савезнике из фантастичног света, па чак и до так вих детаљ а као
што су под ударни иниц ијал и њихових имена. Дак ле, слика јунака
се код Под руговића рефлект ује у слиц и његовог прот ивника. Они
су лице и нал ичје једне исте инд ивид уа лности. Сам им тим, отвара
142

Банашевић, Исто, 105-106.
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се и мог ућност да се, уз помоћ овак вог драмског поступка, прибли
жимо и једној непристрасној слиц и јунака, кад рој да у највећој мери
објед ини све његове прот ивуречности, а да га то у исти мах не лиш и
идент ификац ије и симпат ије највећег дела публике.
Такође, епски хумор, карактеристичан за Под руговићеве песме о
Марк у, има и једн у амбивалентн у, застраш ујућу нот у о којој смо већ
говорил и поводом песме Марко Краљевић и Љутица Богдан. Так ва
врста хумора огледа се у опевању хипербол исаног физичког изгле
да јунака, као и у његовим, до краја никада довољно предвид љи
вим поступц има. У исти мах, може се запазит и да су ком ичне црте
оно што у Под руговићевим песмама Марка упад љиво разл ик ује од
његових прот ивника, суморних мрачњ ака и неустраш ивих силника
поп ут Мусе, Џина од Лат ина, Арапина или Вуче Џенерала. У сцена
ма обрач уна, управо ком ичне Маркове црте на њих дел ују највише
застраш ујуће. Поред помен утог примера из песме Марко Краљевић
и Љутица Богдан, узећемо и пример песме Марко Краљевић и Ара
пин. Пош то Марко пог уби кума и девера у Арапиновим сватовима,
до Арапина стиже глас:
„Зла ти срећа, незнани јуначе!
„Који те је ђаво наврат ио,
„Да ти дођеш у моје сватове;
„Коњ му није коњи какови су,
„Веће шарен, како и говече;
„Нит’ је јунак ко’ што су јунац и:
„На њем у је ћурак од курјака,
„На глави му капа од курјака,
„Неш то му се у зубима црни
„Као јагње од пола год ине;
„Како стиже, он заметн у кавг у,
„И прогони страж ње мимо прве,
„Пог уби ти кума и ђевера“.

Маркове ком ични изглед и реа кц ије код Под руговића су углавном
спољ аш њи одраз унут раш њег стањ а јунака. Понекад, као у песми
Марко Краљевић и Вуча Џенерал, Марко скоро у потп уности конт ро
лише своје поступке. Писмо у којем га Милош од Поцерја зове у по
моћ Марко добија испред црк ве, у „свет у неђељу“, у симбол ичним
околностима које, већ саме по себи, психолош ки идеа л изују Мар
кову уводн у позиц ију. Потом, као што смо већ пом ињал и у осврт у
на ову песме, Марко непог реш иво, суздржавајућ и снаг у до одс удног
момента, ослобађа Милоша и ефектно извршава одмазду над Ву
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чом.
Чеш ће су, међут им, сит уа ц ије код Под руговића у којима ком ични
детаљи одражавају и неко теш ко, прот ивуречно унут раш ње стање
јунака. Уводне сит уа ц ије заточениш тва, као оне из песама Марко
Краљевић и Муса Кесеџија или Марко Краљевић и кћи краља Арап
ског, као и карактеристични детаљ и Маркове мрзовоље и ћутљиво
сти, нарочито у однос у са турским царем, слика су и једног трау ма
тизованог јунака, кад рог да се упусти у акц ију без потп уне свести о
њеним послед ицама. Без обзира на повремене ком ичне ефекте, ова
сит уа ц ија јунака увод и и у једн у очигледн у трагичк у раван, прибли
жавајућ и га истини која ће његову побед у или ослобађање на крају
песме учинит и двосмисленом.
Са стране техничког извођењ а, једна од заним љивости код Под ру
говића је и та да он, како Вук сведочи, своје песме није певао, него
их је говорио. „Његова је свака песма била добра“, навод и Вук, „јер је
он (особито како није певао, него је само казивао) песме разу мевао
и осећао, и мислио је, шта говори.“143 Парадокс ове појаве се огледа
највише у томе што стичемо утисак као да је драмат ика Под ругови
ћевих песама била усмерена управо на њено мед ијско извођење, тј.
на ефекте који до пуног изражаја долазе поглавито уз певање и гу
слање. Тако, на пример, иако са бројим сценама насиљ а, Под ругови
ћеве песме су веома ефектно припрем љене претходном радњом. Ове
сцене су лишене бруталности как ве зат ичемо у песмама које опевају
сличне мот иве, и обично се налазе на кулм инац ији дешавања. Наво
димо неке од најпознат ијих примера:
„Још му ћаше дуж де говорит и,
ал' не даде Краљевићу Марко,
Ман у сабљом, отк иде му главу.
Побеже му Зем љићу Стјепане,
Стиже њега Краљевићу Марко,
И њега је сабљом ударио,
Од једног двојиц у оград и.“ (Вук, II, 56)
„Заг рл и ме црнијем рукама,
кад погледах, моја стара мајко,
Она црна а бијел и зуби,
То се мени мучно учинило,
Ја потегох сабљу окован у,
Ударих је по свиленом пас у,
Кроз њу сабља, мат и, пролећела.“ (Вук, II, 64)
143

Вук, IV, VII.
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„Дође њем у дубровачк и краљу,
Он миш љаше и очек иваше,
Да ће њега дариват и Марко;
Ман у Марко топ узином теш ком,
Мртав краље паде на капију.“ (Вук, II, 79)

Или, навод имо пример Марковог узбуд љивог окршаја по истам
булским улицама и читавог једног епског урнебеса на расп лет у пе
сме Марко Краљевић и Арапин. Као уверт ира мегдана Марка и Ара
пина, прво се побију Марков Шарац и Арапинова кобила, где Шарац
одг ризе кобил и уво. Потом услед и ово:
Да је коме стат и, те виђет и,
Кад удари јунак на јунака:
Црни Арап на Краљ ића Марка!
Нит и може пог убит и Марка
Нит’ се даде Арап пог убит и;
Стоји звека бритк ијех сабаљ а.
Ћераше се чет ири сахата;
Када виђе црни Арапине,
Да ће њега освојит и Марко,
Он окрене танк у бедевију,
Па побијеже кроз Стамбол-чарш ију.
За њиме се нат урио Марко;
Ал’ је брза пуста бедевија,
Брза му је, као горска вила,
И тијаше да утече Шарц у;
Паде Марк у на ум топ узина,
Пак заљуљ а пок рај себе њоме,
Стиж’ Арапа међу плећ и живе,
Арап паде, а Марко допаде,
Одсјече од Арапа главу,
И уват и танк у бедевију;
Он се врат и кроз Стамбол-чарш ију,
Ал’ од свата нигђе никог нема,
Сама стоји лијепа ђевојка,
И око ње дванаест товара,
Лијепог руха ђевојачког. (Вук II, 66)

Мож да баш зато што су биле казиване, а не певане, Под руговиће
ве песме се изд вајају својом сажетош ћу израза и композиц ије, без
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непот ребних понав љањ а и нејасних детаљ а или диг ресија. У исти
мах, његове песме често успевају да задовоље разл ичите нивое ко
муникац ије, почев од оних који првенствено служе забав љању пу
блике, па и до нек их веома апстрактне, дубинске природе. У том
смислу, нарочито се ист иче већ често навођен пример песме Марко
Краљевић и Муса Кесеџија, која у себи проблемат изује читаву јед
ну епску предисторију мот ива. Узимајућ и трансформац ију Марковог
негат ивног лика за сопствен у тем у, она не заобилази скоро ниједн у
од двосмислених одредница из претходне трад иц ије, поп ут теме о
Марковом вазалству, његовом племенитом порек лу, однос у са мај
ком, његовој „размажености“, итд.
Кол ико год да се са правом може зак ључит и да су песме Теша
на Под руговића у Вуковим збиркама прес удно утицале на стварање
једне распрострањене слике о Марк у Краљевићу, тол ико се може и
рећ и да је ова слика за свој предуслов морала имат и већ претход
но изг рађен у идеа л изован у представу међу публиком. Без так вог
колект ивног расположењ а, ове песме не би биле ни испеване. Тај
предуслов се у Под руговићевим песмама осећа у њиховој високој
стилској и драмској уобл ичености, као и у лакоћ и са којом се, без
устезања певача и цензуре сред ине, трет ирају неке од најосетљиви
јих тема епике о Марк у. Инд ивид уа лни таленат, зрелост једне тра
диц ије, устаничке прил ике са почетка 19. века, као и околност да
су ове песме уопш те остале записане зах ваљујућ и Вук у, једна су од
драгоцених под ударности у настанк у Марковог идеа л изованог еп
ског лика, али и читаве једне култ уре коју је у наредним временима
обл иковала наша народна епика.

2) Маркова смрт у Вишњићевим стиховима

Вук је од Фил ипа Виш њића забележ ио само једн у песму о Марк у,
Смрт Краљевића Марка. У песми налазимо некол ико устаљених де
таљ а из песама и предањ а о Марковој смрт и, али уобл ичење епске
приче је овде јед инствено и, по свем у судећ и, имало је прес удан ути
цај на појед ине касније варијанте овог мот ива.144
Ми смо се на ову песму у досадаш њем излагању освртал и у више
наврата, као једном од изразит их примера идеа л изоване Маркове
епске слике. Пош то му вила предскаже смрт, Марко умире у дубокој
старости, са нап уњених близу 300 год ина живота, вољом Бога, „ста
рога крвника“. Марко униш тава своју сабљу и коп ље, да не допадне
Турц има, а топ уз баца „у сиње у дебело море“, прорич ућ и:
144
Пре свега мислимо на верзију у Мил ут иновићевој Пјеванији (Мил у
тиновић, 121).

124

„Кад мој топ уз и мора изиш‘о,
„Онда вак и ђет ић постан уо!“ (Вук, II, 74)

Зат им легне испод јеле, где и умире. Његово тело проналазе кал у
ђери који га превезу у Свет у Гору и, уз прик ладан обред, сах рањују
га на непознатом месту у близини Хиландара.
Песма акцент ује и појед ине Маркове негат ивне особине и детаље
из претходне трад иц ије, кроз већ пом ињ ани мот ив уснулог Марка
којег нико не сме да пробуд и, његове везаности за демонски свет,
итд. Упркос томе, ниједна песма о Марк у није испевана у тако ле
гендарном, рел иг иозном дух у, где се верност јунака према хриш ћан
ским и нац ионалним идеа л има вел ича до мере која Марк у придаје
чак и месијанске атрибуте.
Као и већ ина друг их обл ика народног стваралаш тва, и наша еп
ска поезија је својеврсна ризница симбола од психолош ког знача
ја. У том смислу, поводом ове песме се може поставит и и питање
о епској идеа л изац ији као некој врсти психолош ке инд ивид уа ц ије
или обожења.145 Без намере да се под робније упуш тамо у расправу
о овом сложеном питању, сличности се саме по себи намећу, упркос
околности што, у нашем случају, субјекат так вог развојног просеца
није психологија човека, већ уметничког лика. У том смислу, српска
епика је јед инствен пример у уметности уопш те. Наиме, дел икат
ност расправе о епској инд ивид уа ц ији се пре свега огледа у питању
ко у так вој инд ивид уа ц ији инд ивид уира: епски лик, или, уз његову
помоћ, историјски протот ип? У више наврата смо већ указивал и на
услов љеност једне епске типизац ије сликом њеног протот ипа као
иниц ијалне инспирац ије. Свак и припадник епског аудиторијума
подразумева да догађаји и личности, онако како су опевани у на
родној песми, нис у и не мог у бит и историјски истинит и у модерном
смислу, али је у исти мах он у стању да осет и и једн у дубљу, уну
траш њу логик у и веродостојност, ону коју спољ аш њи вид догађаја
у свакод невном живот у обично зак лањ а. Са становиш та практ ичне
психологије, чак је лог ичније очек иват и да је за домете так ве ин
дивид уа ц ије у уметности више заинтересован протот ип, а не његов
епски аналогон.
По питању идеа л изац ије, у Виш њићевој песми нарочит у паж њу
прив лачи начин на који је у њој приказан Марков ант ит урски став.
Читав рит уа л униш тавањ а Марковог оружја, сцена почивања њего
145
Феномен и архет ип и психолош ке инд ивид уа ц ије је, као што је по
знато, једна од цент ралн их тема психолог ије К. Г. Јунга. На терен у размат ра
ња епских песама о Марк у Краљ евићу, Јунгове симболе и архет ипе до сада је
највише уочио и анал изирао Звон им ир Костић у својој обимној књизи Марко
Краљевић у српској народној песми (Принц ип, Беог рад, 2002).
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вог тела поред бунара, као и сах рањивање на непознатом месту, мо
тивисани су страхом од турске освете и скрнав љења. „Свет притаје
ног страха“ о којем говори Кољевић поводом ове песме, очигледно је
инспирисан атмосфером српских устанака и турског зул ума, о чем у
су Виш њићеве песме у нашој епиц и, као што је познато, оставиле
најбоље сведочанство. Управо овај детаљ је, међут им, највише спо
ран са становиш та Маркове епске биог рафије, јер дот иче дел икатно
питање Марковог вазалства. Виш њић је то свакако морао имат и у
вид у, па је у том смислу заним љиво на који је начин ова несаоп
штена чињеница о Марковом вазалству определ ила и обл иковала
сад ржај читаве песме. Марко код Виш њића не долази у непосредан
конфликт са Турц има, баш као што у читавој песми није приказан
ниједан Марков мегдан нит и антагониста. Његов јед ини прот ив
ник у песми је, заправо, Бог, „стари крвник“. Упркос томе, Марко је
окарактерисан као заш титник раје и сиромаш них у једном универ
залном, хриш ћанском смислу. У опрош тајном писму Марко између
осталог навод и:
„Код Марка су три ћемера блага,
„Как ва блага? Све жута дуката,
„Један ће му ћемер халал ит и,
„Што ће моје тијело укопат и,
„Друг и ћемер нек се црк ве красе,
„Трећ и ћемер кљасту и слијеп у,
„Нек слијепи по свијет у ходе,
„Нек пјевају и спом ињу Марка.“

Такође, призор прем ин улог Марка за којег се чини као да спава,
изазива зебњу код сваког ко му се приближ и. Дистанца коју изази
ва Маркова појава иста је и у живот у и у смрт и, и за Турке и за рају
подједнако.
На другој страни, упркос њеном елег ичном тон у и својеврсној мо
нументалности, песма акцент ује и проблемат ичне стране Марковог
лика. Као што смо већ пом ињ ал и, реч је о Марковој везаности за је
дан типичан пагански амбијент, као и за околност његовог сах рањи
вањ а на непознатом месту. Иако то остаје несаопш тено, Марк у се,
као што то примећује Миод раг Пав ловић,146 у песми неш то припис у
је као грех, а о как вом грех у се тачно рад и, логично је за претпоста
вит и да се он превасходно тиче Марковог вазалства. Као што тема
Марковог вазалства према Турц има својевремено није била довољна
да се поводом ње образује стабилна негат ивна епска типизац ија, та
146	Вид и стр. 85.
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ко ни сада, на самом измак у трад иц ије, она није доп устила ствара
ње и једне позит ивне, идеа лне слике о Марк у. Ову прот ивуречност
је Фил ип Виш њић, као својеврсни хроничар ант ит урских устанака,
морао осећат и и он јој је, на себи особит начин, у својој песми дао
прес удн у важ ност.
Ипак, у песми преов ладава рафинирана, хриш ћанска емоц ија
опраш тања од Марковог лика. Опраш тање није само у однос у на
Маркову физичк у смрт, већ и у ширем смислу, у однос у на негат ив
не Маркове стране према којима су претходне генерац ије гајиле је
дан сасвим другачији емоц ионални став. Може се чак слободно ре
ћи да су некадаш ња прок лињ ањ а, на примеру ове песме, прет ворена
у благослове, и то на начин који не може да се упоред и ни са једним
другим примером из наше епике.

3) Милијино виђење Марка Краљевића

О Мил ијиној песми Сестра Леке Капетана смо под робније гово
рил и у некол ико претходних наврата, нарочито у светлу њене „ин
терп ланарности“ о којој је писао Александар Лома. На основу Вуко
ве живописне анегдоте о записивању песама од старца Мил ије,147
заиста је теш ко наслут ит и певача који је могао имат и пун у свест о
наслеђеним слојевима трад иц ије унутар сопствених песама, што у
исти мах, разу ме се, не оповргава оправданост Лом иних хипотеза о
њиховом постојању.
Мил ијина песма је уједно и најд ужа песма о Марк у Краљевићу ко
ју је забележ ио Вук (570 стихова) и, сам им тим, посебно се ист иче. У
поређењу са остал им песмама Вукове збирке, она баца највећу сен
ку на Марков лик. У уводним сценама Марковог опремања на свато
ве, карактеристично је да хипербол ични описи нис у ком ично инто
нирани. Марково облачење у „господске хаљине“, опасавање оружја
и кићење коња, опевани су под робно и са детаљисањем које увећава
драмат ик у догађаја, на начин иначе карактеристичан за Мил ијине
песме и њихову експозиц ију. Овога пута, рит уа л окончава када слу
ге донес у два чабра вина:
Један даше коњу од мегдана,
Крвав коњиц до ушију дође,
Друг и попи на поход у Марко,
Крвав Марко до очију дође; (Вук, II, 40)

Марков коњ у песми није Шарац, а конт раст ове сцене у однос у
на спољ аш њи сјај претходног облачењ а и оружавања, ефектно зло
147	Вук, IV, IX-X.
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слут и буд уће догађаје. И моменат када Марко стигне до свог првог
побрат има, војводе Милоша, карактеристичан је по упозорењу које
Милош изриче својим слугама, пре него што дочекају Марка:
„Немојте му скут у обискиват“,
„Немојте му сабљу приватават и,
„Ни ви к Марк у близу прилазит и;
„Може бит и, да је љут ит Марко,
„Може бит и, да је пијан Марко,
„Па вас може с коњем прегазит и
„И грднијех, ђецо, оставит и;“

У контексту песме, ни ово упозорење није ком ично, већ верно
осликава једно опасно унут раш ње стање јунака, али и ризичност
под ух вата у који се упуш тају српске војводе. У песми преов ладава
ју тамни тонови, а Вук чак на два места у фуснотама скреће паж њу
читаоц у да реч „весео“, у упот ребљеном контексту, има супротно
значење од уобичајеног. У поређењу са остале две српске војводе,
иако са господским и јуначк им атрибут има, Марко је описан као
„весео“ и „јадан“, тј. као најинфериорнији и са најмањим шансама да
привуче симпат ије Лек ине сестре. Упркос томе, јед ини он успева да
смогне снаге и саопш ти Лек и разлог њихове посете. Такође, Марко
је тај који на крају сакат и и ослеп љује пркосну лепот иц у.
Поред наведених запажањ а о соц ијалној и историјској позад ини
мот ива које је учинио Александар Лома, намеће се и једно запажа
ње које додатно мот ивише Марков поступак. Наиме, у поређењу са
остал им Мил ијиним песмама у Вуковој песмариц и, лик Росанде се
изд ваја од остал их женских ликова на један спец ифичан начин. Ко
лико год да је старац Мил ија имао разу мевања за позиц ију неверне
љубе Бановић Страх иње, или за позиц ију лат инске невесте у Же
нидби Максима Црнојевића, Росанд ин лик у песми Сестра Леке Ка
петана опеван је као изразито негат иван актер, лишен саосећања
и остал их ликова и саме публике. Док у остал им песмама позиц и
ја женског лика осликава мрачно нал ичје једног спољ аш њег сјаја
и друш твене стабилности, у Сестри Леке Капетана лик лепот ице
Росанде, сасвим супротно, так во спољ аш ње лаж но стање инспири
ше, обл ик ује и одржава. Ефектни уводни стихови песме „Од како је
свет постан уо, није веће чудо настан уло“, као и описи њене лепоте
и изу зетних услова одрастањ а, асоц ирају чак и извесне демонске
атрибуте Лек ине сестре. Исправност Росанд иних замерк и упућених
српским војводама девалвира управо так ва њена симбол ична пози
ција, чије услове није у стању да задовољ и ниједан просац. Као и у
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остал им песмама старца Мил ије, и овде се пров лачи идеја о трагич
ној нуж ди да се одрж и једна наизглед савршена спољ аш ња слика
друш тва, на начин који претпостав ља и једн у строг у, беспош тедн у
дом инац ију у пород ичним и муш ко-женским односима. У разобл и
чењу так вог стањ а, својим каж њавањем Росанде, Марко преу зима
функц ију коју су у остал им Мил ијиним песмама оличавал и женски
ликови.
Ипак, Маркова позиц ија је, баш као и у случају остал их вел ик их
епских ликова из песама старца Мил ије, комп лексна и трагичк и
прот ивуречна. Њихови поступц и одражавају сложен и неу равно
тежен карактер јунака, као и једнако сложене, нестабилне и лако
уруш иве друш твене и обичајно-правне односе. Такође, вел ика ште
та и раскол којима завршавају Мил ијине песме не представ љају са
тисфакц ију ни за једног од актера. Њихови ћуд љиви, ирац ионални
поступц и су ретко усмерени на придобијање симпат ије или ант ипа
тије публике, већ их певач непрестано одржава на некој врсти емо
ционалне дистанце. Управо у Марковом случају, ова дистанца је ус
пела да у Мил ијиној песми на јед инствен начин оживи и читав један
комп лекс негат ивне типизац ије из претходних времена.

4) Марков лик у песмама старца Рашка

С обзиром на значај коју Вук придаје старц у Раш ку у попис у ње
гових певача,148 став љајућ и га на чет врто место иза старца Мил ије,
наслућујемо важ ност Раш кових песама о Марк у у песмариц и „нај
старијих времена“. У питању су песме Урош и Мрњавчевићи и Смрт
Душанова. Урош и Мрњавчевићи су, као што смо пом ињал и у више
наврата, једна од цент ралних песама идеа л изоване трад иц ије о Мар
ку. У њој се акт уел изују теме из прош лости на јед инствен начин, без
вид љивог прид ржавањ а у однос у на наслеђене мот иве и детаље из
претходне, временски најближе трад иц ије. Али, да у так вом свом ту
мачењу старац Раш ко није био произвољ ан кол ико се понекад чини,
сведочи комад песме Смрт Душанова и уводна сцена у којој се цару
на сам рт и краљ Вукаш ин жал и на самовољу и кавгаџ ијско понаша
ње свог сина. Како песма није записана у целости, теш ко је говорит и
неш то више о контексту ове сцене, као и укупне карактеризац ије
ликова. Ипак, на основу претходних размат рања о феномен у акт уе 
лизац ији давне историје у најм лађем слоју трад иц ије, старац Раш ко
је очигледно имао особит у инт уиц ију о веродостојности мот ива које
је опевао. Штавише, ни код једног другог Вуковог певача се не осећа
тол ика пот реба да се историјски изнова „реконструиш у“ и дочарају
појед иности опеваних мот ива.
148	Вук, IV, XI.
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По питању так вог улажењ а у предисторију мот ива, нарочито се
изд ваја Раш кова песма Маргита девојка и Рајко војвода (Вук, III, 10).
У овој песми Марг ита девојка куне Рајка војвод у што не сузбија тур
ски зул ум по Срем у, и жал и за временом војводе Мирка када је народ
живео мирно. У одговору на њене замерке и клет ве, Рајко одговара
да је војвода Мирко војевао у доба најјачих српских војвода када му
је било много лакше да се одбрани од Турака. Имена и градове срп
ских војвода Рајко навод и у једном опш ирном каталог у који, у овој
песми од 151 стиха, зау зима читавих стот ин у. Карактеристично је
да се у песми име Марка Краљевића пом иње последње, пре него што
Рајко имен ује и самога себе као јед иног преосталог војвод у, заоста
лог „као суво дрво у планини“ после турских освајања.
Песма навод и на значајне зак ључке поводом Раш ковог виђења
историје у његовим песмама, а нарочито у песми Урош и Мрњавче
вићи. Опш ирно набрајање српских војвода и њихових градова, као и
описи њиховог сјаја и вел ичине, у песми нис у мот ивисани Рајковом
намером да пронађе изговор због тога што је војвод и Мирк у било
много лакше него њем у да се успрот иви Турц има. Наиме, након што
наведе имена српских јунака и војвода, Рајко изврш и самоу биство, а
за њим то учини и Марг ита. Њене последње речи су:
„Браћо моја, Српске војводе!
„Како бисте, како прем ин усте,
„А како ли робље остависте!
„Робље наше све Турско подножје,
„Намастири Турске потп рд ице!“ (Вук, III, 10)

Очигледно је да блистава, раскош на и до у детаље дочарана слика
некадаш ње моћ и, за ликове песме не представ ља помоћ, охрабрење
нит и изговор, као што то мож да у први мах изгледа, него баш су
протно — болн у фрустрац ију, понижење и трагичн у беспомоћност у
садаш њости. Некадаш њи сјај постојећу бед у чини још вид љивијом,
мрачнијом и неподнош љивијом. Увид у историјску реа лност је неш то
са чиме се инд ивид уа лна акц ија не може пом ирит и ни усклад ит и, а
свест о томе може понекад бит и тол ико унижавајућа и болна да, као
у наведеном случају, ликови у песми почине самоу биство.
На сличан начин, и у песми Урош и Мрњавчевићи је дочарана сли
ка једне раскош не историјске прош лости. Ни у једној другој песми
о Марк у се тол ико не осећа атмосфера импозантне државне моћ и,
оличене у војним таборима, дворским протокол има, позлаћеном
оружју, свиленим душец има, итд. Поврх тога, сјај и вел ичина Душа
новог царства код Раш ка је обогаћена и једном историјском хипоте
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зом о Марковом регентству, на начин који не зат ичемо у претход
ној трад иц ији. Певач је тол ико уверен у своје тумачење историје да
Марк у слободно придодаје и неке нове, до тада непознате особине. У
песми, на пример, протопоп Недељко чак прави алузију о Марковој
учености као важ ну препорук у за Маркову улог у арбит ра у крупном
династичком спору:
„А од Марка, до мојега ђака,
Код мене је књиг у нау чио,
код цара је Марко писар био,
У њега су књиге староставне,
И он знаде на коме је царство“ (Вук, II, 34)

Заиста је теш ко претпоставит и да би нек и савременик Ерланген
ског рукописа, на пример, био у стању да препозна Марка у улози
ученог царског писара. Слушаоц у који познаје шепртљивог, недора
слог и сировог Марка из песме о његовом орању, изгледало би не
вероватно, скоро траг иком ично да га истом прил иком прих ват и и у
улози чувара „књига староставних“, и то у једном так вом осетљивом
државном трен утк у.
Ипак, феномен историјске реконструкц ије унутар једне трад иц ије
је иниц иран и пот ребом да се одређене чињенице сач увају и прене
су на начин који ће новим генерац ијама омог ућ ит и да се оне поново
иск усе као нове и непознате. Као што то јасно показује песма Марги
та девојка и Рајко војвода, наизглед прив лачна и очаравајућа, иде
ал изована слика прош лости у песмама старца Раш ка је у својој су
штини и трагичк и двосмислена. Сећање на некадаш њи сјај српског
царства, прив лачно и инспират ивно за генерац ије српских устаника
у времен у када је Вук записивао своје песме, у исти мах може дело
ват и и једнако разочаравајуће и трау мат ично, јер опом иње на посто
јећу бед у. Док се у песми Урош и Мрњавчевићи ово становиш те на
слућује посредно, на основу чињеница о распад у царства које песма
на особит начин прећутк ује, дотле је оно у песми Маргита девојка и
Рајко војвода до краја обелодањено, као њена главна тема.
Јед инствен афинитет старца Раш ка за епско тумачење историје,
за Вука је очигледно био веома драгоцен у састав љању његових пе
смарица. Зато није случајно што је Урош и Мрњавчевићи, иако песма
са очигледним новинама у тумачењу и карактеризац ији ликова, до
сада била најчеш ћи повод за хипотезе о узроц има Маркове епске
поп уларности.
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5) Стилизације слепих певачица

Што се тиче Марковог лика у песмама остал их певача у Вуковој
збирц и „најстаријих“ јуначк их песама, изд вајају се још имена две
жене: слепе Живане и жене из Грг уреваца. Од слепе Живане је Вук
записао две песме о Марк у: Марко Краљевић и Алил-ага и Марко Кра
љевић и 12 Арапа. Обе песме припадају једној изразитој идеа л изова
ној трад иц ији, у мери у којој Марков лик поприма црте легендарног
јунака, губећ и при том неке од својих карактерних и идеолош ких
одредница из преосталог дела трад иц ије. Као избавитељ робиње у
песми Марко Краљевић и 12 Арапа, или као неустраш иви мегданџ и
ја у Марко Краљевић и Алил-ага, он чак превазилази и одредниц у
нац ионалног хероја. Увод песме га обично зат иче у некој далекој,
неименованој арапској пок рајини, са прот ивниц има се бори сам или
у друш тву незнатних, „некол’ко Грка и Бугара“. У песми о сукобу са
Алил-агом и његовим јањичарима, на пример, после једног за Мар
ка, као и за читаву наш у епик у нет ипичног надметања стрелама,
почетно непријатељство се прет вара у пријатељство и савезниш тво,
без пом ињања њихових верских и нац ионалних разл ика. Такође,
ослобађање или задобијање жене, као послед ице Маркове акц ије,
упад љиво је лишено секс уа лних атрибута. Побеђени ага жел и да
исп уни обећање и Марк у дарује своју љубу, али Марко га одбија ре
чима:
„О Турчине, жив’ те Бог убио!
Буд ме брат иш, што ми жен у дајеш?
Мене твоја жена не требује,
У нас није, кано у Турака,
Снаш ица је као и сестрица;
Ја на дом у имам љубу верн у,
Племенит у Јел иц у госпођу;“ (Вук, II, 61)

На сличан начин, и у песми Марко Краљевић и 12 Арапа, ослобође
ну робињу Марко довод и кућ и не као своју љубу, већ као посестрим у
о којој ће да се брин у његова стара мајка и брат учад из куће Дизда
рића.
Од слепе из Грг уреваца, Вук је забележ ио само једн у песму о Мар
ку, Марко Краљевић укида свадбарину. Карактеристично је да је од
исте жене Вук записао још три песме — Пропаст царства српског,
Косовка девојка и Обретеније главе кнеза Лазара. У питању су неке
од цент ралних песама тематског круга о Косовком боју, па је само
по себи заним љиво што се Марков лик код Вука јед ино у овој песми
директно укључ ује у косовски тематски круг. Као заш титник раје
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и нац ионалног интереса, Марко полази у мегдан да спасе Косовк у
девојк у на чију част, једнако као и на част свих младенаца, насрће
опак и Арапин. Читав Марков под ух ват је обојен огорченош ћу због
нац ионалног понижењ а које оличава поробљено Косово, па су у том
смислу карактеристичне Маркове речи:
„Ој давори, ти Косово равно!
„Шта си данас дочекало туж но,
„После нашег кнеза честитога,
„Да Арапи сад по теби суде!“ (Вук, II, 69)

Ово је јед инствен пример из епике о Марк у, јер он проговара као
заш титник нац ионалне части и косовског култа. У некој ранијој тра
диц ионалној фази, такав монолог би са вел иком потеш коћом могао
да му се припише, баш као и једна од најгласнијих пох вала упућених
Марк у, изречена управо у овој песми:
„Бог да живи Краљевића Марка!
Који зем љу од зла избавио,
Који сат р зем љу зул умћара;
Проста м’ била и душа и тело“.
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Редослед којим су у другој књизи Српских народних пјесама обја
вљене песме о Марк у, видно илуструје и један од критеријума којима
се Вук руковод ио у њиховом одабиру. У питању је критеријум исто
ријске хронологије, почев од песама које опевају временски најуда
љеније догађаје и личности, ка онима из, са становиш та антологи
чара, њем у све ближе и скорије прош лости. У том смислу, прил ично
је очигледна Вукова намера да својим антологијама „јуначк их пјеса
ма“ презент ује и што потп уније комп лет ира својеврсну епску слик у
српске историје, од њених зачетака до савременога доба. Историјски
критеријум, дак ле, битно је опредељ ивао Вуков одабир, а сам им тим
и његов идеолош ки подтекст. Већ ина песама „најстаријих“ времена
je посредно или непосредно повезана са темама о распадању срп
ског царства и његовог потпадањ а под Турке, идеолош ке непријате
ље од којих је Србија започела ослобађање управо у Вуково доба.
Зато је карактеристично што је у Вуковој другој књизи Српских
народних пјесама прва од објав љених песама о Марк у, након успо
став љеног сродства између Марка и митског војводе Момчила у Же
нидби Вукашиновој, баш Урош и Мрњавчевићи. Као што смо видел и
из претходних размат рањ а, бројни детаљ и ове песме сведоче о нови
нама и одступањима у однос у на големо залеђе њене трад иц ионалне
позад ине. Песма очигледно припада најм лађем слоју идеа л изац ије
Марковог лика, али је Вук у својој антологији упркос томе навод и
као „најстарију“ о Марк у, одмах иза песме Смрт Душанова. Пото
њи редослед песама о Марк у је код Вука прил ично слободан и пре
плиће се са песмама које опевају личности и догађаје из косовског
тематског круга. Такав редослед очигледно настоји да остави ути
сак прек ретнице коју је у „најстаријим“ временима имао Косовски
бој, па се у том смислу код Вука може говорит и о „докосовским“ и
„покосовским“ песмама о Марк у, тј. онима који се за његову епску
биог рафију везују пре и после боја на Косову. Следећ и ову логик у,
већ ина песама о Марк у опева време након Косовског боја, а главни
критеријум за так ву Вукову процен у дот иче се детаљ а који Марка
доводе у контекст његових односа са Турц има, било као султановог
поданика, било као ант ит урског хероја.
Механичност ове поделе, међут им, прил ично је очигледна. На
пример, Сестра Леке Капетана је сврстана у „докосовски“ период
Маркове биог рафије, иако она, као што смо то претходно разјасни
ли, указује на историјско стање које је у јуж ним деловима српског
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царства наступило након косовског пораза. Такође, са становиш та
процеса идеа л изац ије, неке од песама које Вук хронолош ки одређу
је као „најстарије“, поп ут Марко Краљевић и вила, на пример, носе
вид љива обележја најм лађег слоја (развијен идеа л изован, хипербо
лисан Марков изглед и карактер, прис уство лика Милоша Обил ића
као побрат има, итд.). На другој страни, међу песмама које опевају
покосовски период, зат ичемо и неке од сач уваних најстаријих мот и
ва о Марк у, поп ут Марко Краљевић и Мина од Костура и Марко Кра
љевић и кћи краља Арапскога. Очигледно, нагласак у Вуковом ода
биру песама о Марк у је био на теж њи да оне, једнако као и већ ина
других уврш тених јуначк их песама, своје мот иве и јунаке прикаж у
и разјасне редоследом историјских догађаја. Овај приступ је битно
обл иковао идеа л изован у епску слик у о Марк у Краљевићу, али кол и
ко се Марков лик понекад опирао так вом Вуковом историзму, најбо
ље сведоче песме које Вук није уврстио у своју антологију.
Паж њу прив лачи пре свега њихова бројност, знатно већа од песа
ма које су биле одш тампане. Увид у ове, за Вуковог живота необја
вљене песме сведочи о шарол икости једне још увек живе и динам ич
не епске трад иц ије, као и о критеријум има којима се Вук руковод ио
у састав љању својих песмарица. Грубо узевш и, у необјав љене запи
се можемо убројат и варијанте објав љених песама о Марк у, зат им
записе чија дуж ина није одговарала критеријум има антологије, као
и знатан број песама које су жанровски, тематски и идеолош ки оду
дарале од Маркове слике у другој књизи Српских јуначких пјесама.
Што се прве групе песама тиче, оне која обу х ватају варијанте обја
вљених песама, нарочит у паж њу прив лачи мот ив познавања очине
сабље и опевање Маркове смрт и. У поређењу необјав љених варијан
ти Марко Краљевић познаје очину сабљу, на видело излазе сви естет
ски квал итет и објав љене Под руговићеве песме. Иако дужа за свега
око 30 стихова, Под руговићева варијанта пок рива један неу поред и
во шири план радње. У њој Турк ињ а девојка излази на рек у Мариц у
да опере рубље, прил иком чега угледа тело рањеника на обал и. Зо
ве брата у помоћ, али он не помаже рањеник у, него се полаком и на
његову сабљу и убије га. Потом Турчин одлази у војску и хвал ише се
отетом сабљом, све док је не препозна Марко: у питању је сабља ње
говог оца Вукаш ина. Турчин признаје како је дошао до сабље, након
чега га Марко убије.
Али, у варијант и анонимног аутора, песма почиње сликом тела
ла који оглашава продају своје сабље. Први заинтересован купац је
Марко. У жељи да испита порек ло сабље, одвод и телала поред Ма
рице и ту сазнаје од њега да је сабљу отео од рањеника на Косову.
Уместо да га излечи од рана, телал је рањеника убио. Марко убија
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телала и његово тело баца у рек у. Овде песма окончава и у њој изо 
стаје Под руговићев епилог, сцена у којој се Марко, правдајућ и свој
поступак, јед ва узд рж и да не пог уби султана.
Песма из необјав љених рукописа више нал ик ује другој штампа
ној варијант и Опет то, мало другачије (Вук, II, 57). Мањи број стихо
ва у потп уности прат и склоп необјав љене варијанте, а њен почетак
и крај су много ефектнији и јаснији. Телал није нек и анонимни Тур
чин, него царев телал и долази као претходница султанове војске.
На завршетк у, јањичари питају Марка шта се догод ило са телалом,
а Марко лаже да је телал побегао са зарађеним парама. Ипак, нео
бјав љена варијанта акцент ује једн у необичн у сцен у. У питању је мо
менат када на бојиш ту, трагајућ и за пленом после битке на Косову,
Турчин наи ђе на шатор у којем се налази рањен кау рин. Опис места
и рањеника асоц ирају изу зетност и висок и ранг рањеника:
Намера ме намерила била
На прек расне зелене шаторе,
Зелен шатор од зелене свиле,
На њем у је јабука од злата
И ваш ије дванаест крстова,
Под њим леж и крвав кау рине,
На глави му круна поз лаћена,
На плећ и му коласта аздија,
По аздији појас поз лаћен,
Вран му перчин појас премаш ио,
За појасом ова сабља бритка“. (САН У, II, 38)

Док се у објав љеним варијантама изу зетност рањеника акцент ује
иск ључиво кроз детаљ његове сабље (у Под руговићевој варијант и,
његово тело је тек једно у низу које на обал у избац ује речни талас),
необјав љена варијанта појачава утисак о раскош ној и импозантној
Вукаш иновој појави. Пош то све три варијанте ову појаву обзнањују
пре него што се отк рије идент итет рањеника, на дел у је једно вео 
ма ефектно драмско увођење, не само у контексту радње, него и у
контексту читаве трад иц ије о Вукаш ин у, уз показивање саосећања
и представ љање изу зетности јунака. Очигледно, рад и се о већ поме
нутом примеру утицаја идеа л изац ије Марковог лика, где се симпа
тија публике са Марка повратно пресликала на његовог оца.
Док Под руговић са паж њом и прил ично верно узима у обзир хро
нологију историјских догађаја које опева (Вукаш ин је, као и у исто
рији, рањен у Маричкој биц и, а експозиц ија песме се одиг рава на
обал и Марице), друге две варијанте његову погибију доводе у везу
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са косовским бојем. Необјав љена варијанта, штавише, Вукаш инову
смрт опева на косовском бојиш ту, уврш ћујућ и га тиме у груп у косов
ских јунака.149 Епска идеа л изац ија је у овој песми тол ико очигледна
и пренаглашена да је, вероватно, то било међу главним разлозима
због којих она није објав љена.
Кол ико је овакав тип идеа л изац ије сметао Вук у, сведоче и необја
вљене варијанте о Марковој смрт и. Остав љајућ и по страни наведене
предности и изу зетне естетске квал итете Виш њићеве варијанте, у
необјав љеним, знатно слабијим песмама о Марковој смрт и, прис у
тан је и један изразит моменат идеа л изац ије и идеологизац ије. У
једној од варијант и (Вук, VI, 27), Марко је опеван као последњи бра
нилац српског царства, стот ин у год ина после смрт и кнеза Лазара.
Туга за Марком, саопш тена кроз речи Саве кал уђера који приче
шћује Марка на сам рт и, узрокована је и страхом од турског осва
јањ а. Ако умре Марко, тврд и се у песми, Србија више нема другог
заш титника прот ив Турака. И заиста, након што Марко издахне и
сах ране га у „Косово црк ви“, како то саопш тава неименовани певач
из Боке Которске, „по том Турц и прит искоше царство“.
Другачији је случај са једном скраћеном варијантом Виш њићеве
песме (САН У, II, 62). Најочигледнија разл ика је изостанак ант ит ур
ског елемента, као и, на другој страни, наглашен хриш ћански мо
менат. Игуман Васа и ђак Исајиа сах рањују Марка у „бијелој црк ви“
поред мора, на начин који нимало и ни у којем поглед у не баца сенк у
на Марков идеа л изован лик, као што је то случај код Виш њића.
Овај, као и претходно наведен пример варијанте о „познавању
очине сабље“, сведочи о заиста балансираним критеријум има Вуко
вог одабира при објав љивању песама о Марк у. Он је очигледно био
свестан једне непримерене идеа л изац ије у одређеном броју песама,
али је у исти мах настојао да његове антологије пруже што комп лет
нију слик у легендарне историје, клонећ и се грубих историјских не
лог ичности и алузија. То је вероватно био и један од најваж нијих
разлога заш то Вук није објавио песму Турци не даду пити у славу
Божју (Вук, VI, 20). Упркос њеним већ спом ињаним естетским ква
литет има, он очигледно није могао да прих ват и једн у так ву исто
ријску импровизац ију, у којој је Марков лик био доведен у везу са
деспотом Ђурђем и његовом женом Јерином. Изу зетак је, донек ле,
објав љена песма Женидба Ђурђа Смедеревца (Вук, II, 79), о венчању
Ђурђа и Јерине, али где се Марков лик појав љује на један упад љиво
форм улат иван начин, унутар каталога нају гледнијих епских јунака,
Ђурђевих сватова, па сам им тим и без оне изразите инд ивид уа лне
149	Ово се под удара и са каталогом јунак а пог ин ул их у Косовском боју,
из песме Пропаст царства српског (Вук, II, 46), међу којима је и Вук аш ин.
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боје из необјав љене песме.
Међу необјав љеним песмама о Марк у, проналазимо и оне за ко
је претпостав љамо да својом недовољном или превел иком дуж ином
нис у одговарале Вуковим мерил има. Овде не препознајемо само
техничк и, већ и суш тински разлог који је битно утицао на слик у
о епском Марк у Краљевићу. На основу појед иних, претходно наве
дених примера смо већ имал и прил ике да се уверимо у мед ијски и
извођачк и аспект епске песме, где је њен текст представ љао само
део уметничке ком уникац ије. Зато, примери шаблонских, али вео 
ма опш ирних песама поп ут оне о Марковом венчању (Вук, VI, 24),
од 565 стихова, свакако да нис у могли бит и заним љиви за читаоце,
што не мора да значи да они то нис у бил и и за слушаоце. Међу Ву
ковим необјав љеним рукописима налазимо и значајан број песама
дуж ине од око 200 и више стихова, са чисто јуначк им мот ивима, о
сукобима и мегданима са читавим каталогом епских побрат има или
прот ивника поп ут Деда Џидовине, Ђерзелез Алије, Арапина, Фил и
па Драгиловића, Сек уле Бановића, Огњ анин Вука и др. У поређењу
са објав љеним Вуковим песмама сличних или истоветних мот ива,
оне изгледају стилски и литерарно сиромаш није, што у исти мах не
значи да оне прил иком мед ијског извођења нис у имале истоветни
квал итет дож ив љаја код публике.
Што се оних, пак, исувише кратк их песама тиче, међу њима про
налазимо и читав тематски круг о Марковом однос у са вилама, у пот
пуности одс утан међу објав љеним песмама на тако директан начин.
На примерима из нек их друг их антолог ија,150 видел и смо кол ико су
ове, углавном веома кратке песме, своју учесталост и атракт ивност
базирале на својим очигледним мед ијским, а не текстовним елемен
тима. Такав је случај и са Вуковим необјав љеним варијантама (Вук,
VI, 27, САН У, II, 35, 36, 37), истоветних већ размат раним мот ивима из
других песмарица. Очигледно, код Вука је поводом песама о вилама
превагн уо један чисто литерарни критеријум, где су се оне показале
као исувише сажете, фрагментарне и стилски сиромаш не. На другој
страни, фрагментарност и незавршеност Вук у очигледно није пред
став љала сметњу код објав љених „комада од пјесама“, укол ико су
бил и засновани на нек им ефектним, богат им епским сликама и опи
сима какав, на пример, зат ичемо у песми Марко Краљевић у Азачкој
тамници (Вук, II, 65).
Недовољна дуж ина је вероватно била и најваж нији разлог за
што Вук није одш тампао мож да најзаним љивију необјав љен у песму
историјске темат ике, Марко Краљевић и цар Стефан (САН У, II, 34).
У њој, као што смо већ пом ињ ал и, Марко приговара српском цару на
150	Вид и стр. 67, 68.
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„небожањствима“ на царевој Крсној слави, након чега га цар отера.
Ма кол ико да је у овој песми Марко играо једн у своју типичн у, пре
познатљиву епску улог у самовољног поданика, појава српског цара
у њој је непот ребно отварала питањ а о свом прис уству. Свега 33 сти
ха песме, у оквирима једног изразито форм улат ивног сижеа, као и
неуобичајен идеолош ки контекст, свакако да нис у деловал и довољ
но уверљиво да ову песму Вук одабере за објав љивање.
Најпосле, претходни примери уводе нас и у ону највећу груп у Ву
кових необјав љених песама о Марк у, о јуначк им подвизима са по
знат им и непознат им прот ивниц има, као и песме са мот ивима из
његовог приватног и пород ичног живота. Уједно, то је и она група
песама о чијој бројности и особитој поп уларности сведоче све остале
антологије народних песама, пре и после Вука.
Који су бил и разлози њиховог необјав љивања? Већ и лет им ичан
поглед на ове песме је у стању да пон уд и неке од одговора. Међу
необјав љеним тематским круговима нарочито паж њу прив лаче пе
сме о Марк у и Анд ријаш у. Као што је познато, у Вуковој збири се
Анд ријаш пом иње само у некол ик им стиховима, упркос бројним ру
кописним варијантама о Марк у који на време или прекасно спасава
заточеног брата, после чега услед и Маркова освета (Вук, VI, 16, 17,
САН У, II, 47). Вук у је очигледно сметао наглашен утицај трад иц ије
о хајд уц има и ускоц има у песмама о Марк у и Анд ријаш у, препозна
тљив у већ спом ињ аним детаљ има бруталне освете, као и у укупном
однос у два брата, опеваном у амбијент у хајд учк их препада и јатако
вањ а. Такав однос заиста није могао да одговори критеријум у Вуко
вог историзма који није толерисао вел ик и степен импровизац ије у
опевању и тумачењу Маркових пород ичних односа. Кол ико је у та
квом свом одабиру и својеврсној инт уиц ији Вук имао право, сведочи
највећ и парадокс десетерачке епике о Марк у и Анд ријаш у, тј. да она
не настав ља и не обнав ља најк вал итетнији мот ив са сам их зачетка
ове трад иц ије, опеван у бугарш тиц и о Марковом братоу биству.
На сличан начин, примећујемо да је тематски круг који је Вук у
потп уности изоставио при објав љивању онај о проблем има у Мар
ковом пород ичном живот у, нарочито који обрађује тем у о жениној
невери или кушању њене верности (Вук, VI, 75, САН У, II, 52, 53, 54).
И ови десетерц и су, као и они о Марк у и Анд ријаш у, исувише ша
блонски, са бројним утицајима песама о хајд уц има и ускоц има, на
рочито у већ пом ињ аним примерима окрутних каж њавања Марко
ве невесте. Песме очигледно нис у одговарале Вуковом критеријум у
историчности, због њиховог веома слободног, међусобно разл ичитог
третмана питања и односа у Марковом пород ичном живот у. Тачни
је, ове песме нис у полагале никак ву одговорност у поглед у њихове
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историјске и трад иц ијске позад ине, а као дел им ичан изу зетак се
изд ваја песма Марко Краљевић куша љубу (САН У, II, 53), својеврсна
варијанта песме Марко Краљевић и Мина од Костура. У овој се пе
сми, дод уше, Мина не пом иње, нит и се у њој обрађује мот ив љубине
отм ице и харања Маркових дворова, али је експозиц ија песме исто
ветна форм ул и мот ива о сукобу са Мином. Разлог Марковог одласка
у цареву војску је, у овом случају, да Марко своју нововенчан у супру
гу жел и да стави на пробу брачне верности у трајању од девет год и
на и чет ири месеца. По повратк у кућ и, љуба не препознаје Марка,
али упркос томе, успеш но решава куш ње пред које је Марко став ља
и тиме пот врђује своју верност.
Много успел ију, развијенију и историјски лоц иран у песму Мар
ко Краљевић и Мина од Костура, Вук је одабрао за штампање као
јед ин у из прил ично шарол иког тематског спект ра песама о Марко
вом брачном живот у и проблем има у троу глу љуба-мајка-љубавник.
Уједно, мот ив ове песме је и један од најстаријих из трад иц ије о Мар
ку, па зато и овде, једнако као и поводом необјав љених десетераца о
Марк у и Анд ријаш у, препознајемо једн у неочек иван у под ударност:
Вуков критеријум историчности и естетског квал итета се, хот им ице
или не, под ударио и са осећајем о старости појед иних епских мот и
ва.
Такође, може се примет ит и да Вукове необјав љене песме о Мар
ку својим бројем премаш ују објав љене, обелодањујућ и Вуков заиста
широк увид у слојевитост трад иц ије и њених токова у епиц и о Мар
ку. Међу необјав љеним песмама зат ичемо и оне у којима долазе до
изражаја Маркове негат ивне црте кавгаџ ије, ирац ионалног насил
ника и убице. Тако се управо међу овим песмама налази већ анал и
зирана песма Марко Краљевић и Арапин (САН У, II, 49). Такође, ту је
и песма Марко Краљевић и Огњани Вук (Вук, VI, 19), као варијац ија
учесталог мот ива о Марковом сукобу са блиским рођаком, обично
сестрићем који на крају бива безразлож но убијен.
На другој страни, у Вуковим необјав љеним песмама су и чести
примери Маркових наизглед позит ивних карактерних црта, као по
след ица једне пренаглашене идеа л изац ије и идеологизац ије. Тако,
на пример, у песми Марко с мајком (Вук, VI, 22), Марко пред мајком
хвал и сопствен у хит рост у недавном мегдан у, на један усиљен, са
мох вал исав начин. И необјав љена варијанта Марко пије уз Рамазан
вино (САН У, II, 43), кроз једн у типску, опш ирн у и ком ичн у епизод у
о Марковом буђењу из сна, потенц ира ћуд љиву, кавгаџ ијску стран у
Маркове личности, наглашеније него што је то случај са објав љеном
варијантом. Иако је овакав, помало хајд учк и тип јунаш тва зацело
уживао поп уларност код вел иког дела публике, Вук га очигледно
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није смат рао довољно прик ладним за објав љивање.
Приводећ и крају размат рање о Вуковим необјав љеним песмама о
Марк у Краљевићу, намеће нам се и некол ико зак ључака о критери
јум има којима се Вук руковод ио у свом одабиру. Један се тиче кри
теријума историчности, тј. пот ребе да, нарочито када је у питању
друга књига Српских народних пјесама, објав љене песме презент ују
и што заок руженију слик у легендарне историје Срба. Са јед инстве
ном инт уиц ијом антолог ичара, Вук је осећао унут раш њу логик у ове
поетске историје и њено разл иковање од пуке хронологије истори
ог рафских чињеница. Тај осећај га је руковод ио при изостав љању
нарочито оних песама које су зад ирале у теме Марковог приватног
живота и пород ичних релац ија, уочавајућ и у њима одступања и пре
вел ик у импровизац ију у однос у на историјске чињенице, као и на за
леђе дотадаш ње трад иц ије. Оне су се и у жанровском смислу више
приближавале песмама „на међи“ (балад ичним и новел истичк им
обрадама пород ичних сукоба), него што су представ љале врх унске
домете епске поезије. Кол ико год да су ова одступања била и по
след ица једне већ оформљене идеа л изац ије, Вук је умео да процени
њихову претераност или неа дек ватност у појед иним случајевима. У
ову груп у свакако треба убројат и и оне, малопре пом ињане примере
необјав љених песама које Марка сврставају у груп у косовских јуна
ка, вел ичајућ и га као изразитог нац ионалног заш титника. Идеоло
шки акценат, очигледно, за Вука овде није био одл уч ујућ и у презен
товању епске слике нац ионалне историје.
Други критеријум који је руковод ио Вука у објав љивању песама
о Марк у се дот иче њиховог литерарног квал итета. У поређењу об
јав љених и необјав љених варијант и истих мот ива, Вук се скоро без
изу зетка опредељ ивао за литерарно квал итетније песме, тј. за оне
са опсеж нијим, ефектнијим, богат ијим и рафиниранијим репертоа
ром упот ребљених стилских детаљ а, фиг ура и драмски обл икованих
епизода. По природ и ствари, дак ле, он није могао да презент ује и
дочара мед ијско окриље јуначке епике, чији је текст песме био само
један, понекад мање битан део. Ни публика којој се Вук обраћао сво
јим антологијама није била она у којој је живела и генерац ијама се
обнав љала јуначка епика. Сам им тим, естетски критеријум објав ље
них песама се превасходно базирао на њиховим литерарним, а мање
на мед ијским квал итет има који су, не ретко, егзистирал и један нау
штрб других. Јер, као што смо већ више пута ист ицал и у претходним
размат рањима, литерарно слабије или незавршене епске песме нис у
нуж но подразумевале и слабији квал итет репрод уковања у њиховом
аутент ичном мед ијском контексту. Штавише, бројни разлози нас на
воде на то да су много већ и мед ијски ефекат подстицале епизоде
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и детаљи које савремени читалац препознаје као ниж у литерарн у
вредност и помањкање доброг укуса, а које преов лађују међу нео
бјав љеним песмама о Марк у. Тражећ и аналогије у савременом добу
међу тзв. репрод укт ивним уметностима, било би то слично као и
када, не тако ретко, у позориш ту или на филм у, на основу осредњег
драмског текста или филмског сценарија настају врх унска уметнич
ка дела. О мед ијском потенц ијал у епских песама Вук, разу ме се, ни
је могао вод ит и рач уна нит и осећат и обавезу прил иком састав љања
својих антологија. Сам им тим, потоње генерац ије су у вел икој мери
остале лишене увида и у неке тамније стране Марковог лика, чи
јој мед ијској атракт ивности је епика о Марк у битно дуговала током
свог вишевековног трајањ а и развитка.
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Медијска (само)дезинтеграција
Зам ислимо једног писменог, европски образованог човека са по
четка 19. века којем, у некој имаг инарној сит уа ц ији, треба објасни
ти суш тин у и функц ионисање неког од уметничк их мед ија у њем у
далекој буд ућности, као што је, на пример, савремени играни филм.
Њем у би вероватно много тога било мог уће да се објасни од тех
ничк их аспеката прав љењ а филма као „пок ретних слика“, мож да би
било мог уће да му се дочара и визуелно богатство так вог обл ика
уметничке ком уникац ије, функц ија сценарија или монтаже у на
станк у филма, али прави осећај и дејство филмске илузије за њега
би остала непознаница, само као предмет његових претпоставк и и
маш тањ а.
Али на другој страни, за савременог човека је подједнако теш ко
мирење са идејом да је и он, у разу мевању старих култ ура и њихо
вих тековина, у веома сличној сит уа ц ији као и његов предак у на
веденом примеру. Ово неразумевање је мож да највећа препрека у
размат рањима о српској епиц и као врсти уметничке ком уникац ије.
Њени појед ини нивои за савременог човека су сасвим невид љиви,
нес хватљиви и пог реш но схваћени, изм ич ућ и мог ућностима аде
кватне перцепц ије и разу мевањ а, осим у ретк им сред инама и кул
турним зонама где епика још увек живи, више као куриозитет своје
врсте, него као репрезентат ивна форма уметности. Потеш коћа из
гледа још и већа ако се узме у обзир иск ључиво књижевни контекст
унутар којег се епика поглавито проу чава, са потп уним превиђањем
њеног трад иц ионалног мед ијског контекста, као и његове естетске
и психолош ке сврхе. Ту се уједно крије и највећ и узрок неспоразума
у разу мевању мног их питањ а, међу којима је и оно о однос у поезије
и историје, тј. вел иког раскорака између легендарне историје как ву
препознајемо у епиц и и, на другој страни, историог рафских чиње
ница поводом једних те истих догађаја. Може се чак рећ и да су не
споразум и овог типа стални предмет интересовања поводом наше
епике, још од првих пок ушаја њеног проу чавања до данас.
Један пример из новијег времена илуструје несмањен у акт уел
ност ових неспоразума. У позориш ној сезони 1990/1991, у извође
њу Народног позориш та из Беог рада прем ијерно је, у реж ији писца,
праизведен драмски текст Је ли било кнежеве вечере? Виде Огњено
вић. Овај, један од значајнијих наш их савремених драмских тексто
ва, на особен начин илуструје хипотезу из теорије српског усменог
песниш тва, о томе да је предање о Косовском боју настало и опста
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јало у времен у као израз перманентне пол ит ичке и идеолош ке ма
нип улац ије. У сат иричком тон у ова комед ија поу чава да су истори
ја и поезија две разл ичите, често супротне ствари чак и прил иком
описивања истих догађаја, а радњу свог комада писац смеш та у XIX
век, приказујућ и између осталог и реа кц ије на прве историог рафске
чињенице Илариона Руварца, иначе једног од протагониста и глав
ног резонера комада. На примеру Вука Бранковића чију легендарн у
издају историја није никад доказала, већ је успела да и оповргне, у
драм и је, сасвим у дух у крит ичке историог рафије, указано на пот ре
бу да епска поезија никада не сме да се поистовећује са историог ра
фијом, те да јавно мњење о ликовима које је створила народна песма
углавном нетачно.
Иако комад Је ли било кнежеве вечере? за свој главни предмет
има реа кц ију на прва достигн ућа наше крит ичке историог рафије у
светлу пол ит ичке борбе међу угарским Србима на крају 19. века,
он подразумева и илустрац ију једног честог теоријског поимања,
иначе својственог огромној већ ини позориш них драмат изац ија са
мот ивима из српске народне епике у другој половини 20. века, па и
оне, до сада најуспел ије о Марк у, Краљевић Марко Борислава Ми
хајловића Мих иза. На позориш ним сценама ликови гуслара су овде
редован синоним за пол ит ичке манип уланте, шпек уланте и фалси
фикаторе историје најраз личит ије врсте. Ово прил ично упрош ћено
идеолош ко схватање о епској поезији и њеној легендарној историји
није било само карактеристично за позориш не писце, већ и за поје
дине хипотезе Маркове поп уларности. Мислимо пре свега на оне хи
потезе које су одређене мот иве у народним песмама пок ушавале да
прот умаче њиховом соц ијалном или идеолош ком позад ином, поп ут
оних о турској или хриш ћанској цензури као прес удним факторима
у обл иковању Марковог епског лика. Као и у претходним времени
ма, и овде су, овога пута са нау чног становиш та, нове генерац ије у
својим виђењима учитавале интересовањ а и афинитете сопственог
доба, али не у сврх у трад иц ионалне надг радње, већ у сврх у једне
нехот ичне разг радње как ву, може се слободно рећ и, структ уре тра
диц ије до тада нис у иск усиле.
Напоредо са овом, догод ила се и још једна епохална промена —
прев ласт писане над усменом књижевнош ћу. О негат ивним утица
јима писане књижевности на усмен у трад иц ију много се писало и
говорило, а и ми смо о томе на почетк у већ навел и некол ико миш ље
ња.151 Епска поезија је, наиме, све више прерастала у рец итовање
151
Сликовит прик аз так ве деструкц ије којом је писано бележењ е ути
цало на усмен у трад иц ију дао је Алберт Лорд у поглав љу „Писањ е и усмена
трад иц ија“, у Лорд, Певач прича (I).
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и писано бележење, а њена масовна публика је почела да се осипа.
Сам им тим, и појед ине мед ијске законитости су почеле да се дез
интег риш у, не само услед жеље народних певача да се угледају на
акт уелне песнике-литерате, већ и услед одвраћања интересовања
нових генерац ија од овак вог типа уметничке ком уникац ије. Ново
време дикт ирало је и нове пот ребе у уметности, а вел ика промена
са усменог на писани стил углавном је тумачена као узрок, али и као
доказ да је јуж нословенска народна епика нагло пресечена у свом
развоју, те да због тога она није успела да своје бројне мот иве пове
же у тематски и сижејно интег рисане цел ине, то јест, у епове. Начин
на који је јуж нословенска епика изу чавана у 20. век у упад љиво иде
у помен утом правц у, због чега Алберт Лорд, на пример, наш у епик у
схвата тек као међуфазу коју су преж ив љавал и нек и старији и по
знат ији светски епови. Али, као што је примет ио Миод раг Пав ловић
поводом песама из Косовског круга, „оно што су ти добронамерни
људ и (први записивачи наше поезије, прим. П. Г.) успел и да запиш у,
говори у прилог томе да се један претходно постојећ и еп комада, а
не да се уобл ичава.“152 У поглав љу „Симптом и дегенерац ије и изу
мирања народног епа“ у његовој Карактерологији,153 Дворниковић
такође навод и чињенице и доказе о српској епској Музи која се у
његовом добу већ увел ико налазила на сам рт и. Ово навод имо као
усп утна запажањ а, јер нас пример идеа л изац ије цент ралног јуна
ка српске епике, Марка Краљевића, навод и на унекол ико другачије
зак ључке. Један је, на пример, тај да је записивање епских песама,
као култ урна акц ија са почетка 19. века, подстакн ута у то време и из
јуж нословенских сред ина и из Европе, заиста допринело оду м ирању
трад иц ионалне епске поезије и њеног мед ијског амбијента. Али, то
умирање није било изненадно и неприпрем љено, већ се одвијало у
једном дужем временском интервал у, омог ућавајућ и да се неке те
матске цел ине заок руже и привед у свом логичном, как вом-так вом
уобл ичењу. У прилог томе сведочи појава да су процеси везани за
развој појед иних епских структ ура и њихових сижеа у новим окол
ностима упад љиво интензивирани. Пример так вог процеса је била
управо идеа л изац ија Марка Краљевића у најм лађем слоју трад иц и
је. Овај процес је у том добу дошао под удар снаж не, углавном не
примерене идеолог изац ије, али је најпосле ипак успео да, на себи
својствен начин, буде доведен до свог опт ималног уобл ичења.
Јер, када кажемо да је народна песма већ током друге половине
19. века престајала да буде неод војиви део трад иц ионалног амби
152
М. Пав ловић, Огледи о народној и старој српској поезији, СКЗ, Бео 
град, 1993, 156-7.
153	Дворниковић, Карактерологија, 571-575.
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јента који ју је стварао, то не значи да су певачи и записивачи та
даш њих епских песама остајал и лишени колект ивне верификац ије
коју је подразумевала тада још увек жива епска публика. Своју одл у
тал у публик у, све ређи али талентовани певачи могли су, са истина
много већ им напором него до тада, да осете више не у епиц и, него у
другим обл иц има колект ивног изражавањ а и стваралаш тва. У том
смислу, улог у народне песме изгледа да је половином 19. века на
себе пок ушало да преу зме позориш те, у којем и до данас уочавамо
вел ик у поп уларност тема из домаће историје, чак већу од оне коју
уживају ком ичк и жанрови. Судећ и по вел икој, за данаш ње појмове
изу зетној посећености позориш них представа у другој половини 19.
века,154 позориш те је привремено успевало да одговори на вел ико
интересовање публике за ликове из наше епике, између осталог и
зато што су Вукове песмарице служ иле драмским писцима као из
вор и грађа за прав љење драмских зап лета. И највећа тековина срп
ског позориш та до данаш њих дана, Стеријин театар, свој постанак
битно дуг ује управо овој врсти ент узијазма, потек лог из изу м ирућег
амбијента јуначке епике.155 Ипак, сужена мог ућност поистовећења
са ликовима на сцени, одс уство под ударањ а епских и драмских жан
рова, као и скоро незнатна мог ућност да публика утиче на драмски
сад ржај у мери и на начин на који је то навик ла да чини у народној
поезији, учинил и су да почетна поп уларност позориш них представе
остане пролазан феномен. За то, између осталог, кривиц у свакако
сноси и позориш на невеш тина тадаш њих драмских писаца од које
није остао пош теђен ни Марков лик.156
154
Феномен поп уларности историјске драме обрађивао је највише Вла
стим ир Ерчић у својој књизи Историјска драма у Срба од 1763. до 1860, (Ин
стит ут за књижевност и уметност, Беог рад, 1974). Реч ит и су и подац и о из
вођењу Смерт Уроша петаго Стефана Стефановића, које Ерч ић прилаже у
издању Почеци српске драме, Беог рад, Нол ит 1987.
155	О непозориш ним утицајима који су прес удно доп ринел и настанк у
Стеријиног теат ра и његових спец ифичн их одл ик а, писац ове докторске тезе
се посебно бавио у свом маг истарском рад у Идеја театра и комедије Јована
Стерије Поповића, одбрањ ен на Филолош ком фак ултет у у Беог рад у 1998. г.
156
Готово све до најновијих времена, у драмама са темом из народне
епике Марков лик је без изу зетк а описиван са идеа л изован им цртама и са
свим по начел има романт ичарске драмат ург ије. Поп ул истичк и, а не поп у
ларан карактер наше историјске драме прес удно се одразио и на мот ивац ију
ликова у њој, па тако Марта Фрајнд, на пример, указује на однос драмских
ликова према народној песми: „Њихове карактерне одл ике нис у се могле
много развијат и, а нароч ито се нис у смеле мењ ат и тако да поремете већ
устаљ ен у слик у коју је о овим ликовима имала публик а одгајена на народ
ној песми. Овак ав утицај народне песме и њене интерп ретац ије историје
на свест драмских писаца и њиховог гледал иш та није могао а да не умањ и
драмске квал итете позориш них творевина. Он је такође узрок мног их разву
чен их и правол инијских зап лета или црн их и бел их фиг ура у драмској рад
њи уместо развијених карактера”. (М. Фрајнд, „Пол ит ик а и легенда у српској

146

Стиче се утисак, међут им, да нестанком поп уларног мед ијума ка
кво је било усмено песниш тво, у његовом геог рафском језгру више
никада није пронађена адек ватна замена која би оживела креат ивн у
ком уникац ију најш ирег пука. Током друге половине 19. века, додат
ни подстицај идеа л изац ији и идеолог изац ији Марковог лика, и не
ретко збрц и која је из тога произаш ла, дошао је и услед околности да
је записивање народних песама наиш ло на пријем понајпре у роман
тичарским круговима српске књижевности. Преов лађујућ и интерес
за нац ионалне и пол ит ичке теме тога доба, код наш их романт ичара
је дикт ирао и разу мевање епике и њених јунака, па је услед тога
дош ло и до, када је реч о Марк у Краљевићу, појед иних збуњујућ их
послед ица. Не случајно, њих су први запазил и они наш и романт и
чари на које је прес удан утицај врш ила ненац ионал истичка, немач
ка струја романт изма, услед чега се код њих развио рафиниранији
осећај за психолош ке теме и култ инд ивид уа лности. О томе сведочи
и познат напад Лазе Костића на Ј. Ј. Змаја у Књизи о Змају где се, из
међу осталог, детаљно анал изирају идеолош ка компонента и њене
негат ивне послед ице у Змајевом песничком третман у Марковог ли
ка. Зато Костићева крит ика Змајевих песама о Краљевићу Марк у, у
поглав љу „Краљевић Марко Змајовин“, може да се прот умачи и као
сликовита, под робна дијагноза свеопш те агоније Марковог лика под
убрзаним прит исцима идеа л изац ије и хероизац ије чије је порек ло
било изван народне песме.
Од Костићеве књиге скоро да немамо бољу илустрац ију идеа л и
зац ије Марковог лика у његовој последњој трад иц ионалној етапи,
када се она није ограничила само на епик у. Змајева усредсређеност
на овог јунака по Костићу није случајна и базира се на психолош кој
структ ури Змајеве личности: „Ја бих рекао да је прави разлог што је
Краљевић Марко у својој душевној основи, како га народ пева, мно
го нал ик на нашег Змајову. Као што у Змајови има два створа, Змај и
Јова, или Змај и Славуј, тако има и два Марка Краљевића“. „Један је“,
по Костићу, „најсветлији, најд ушевнији витез у свих народа и време
историјској драм и“, у Историјска драма XIX века (I), ур. М. Фрајнд, Беог рад,
Нол ит, 12.) Ипак, баш из тог времена је потек ла једна од најзан им љивијих
драма о Марк у Краљ евић до данаш њих дана, а реч је о комад у Сан Марка
Краљевића Јована Стерије Поповића. Иако се гнушао револ уц ионарн их до
гађаја сопственог доба, Стерија је позориш ну уметност и драмску форм у у
својим познат им комед ијама посмат рао као револ уц ионарн и реторичк и мо
дел, а поводом својих историјских драма, нароч ито у комад у Сан Марка Кра
љевића из 1847. год ине. Користећ и утоп ијски модел барокне драме, у пове
заности два временска амбијента, оног епског у којем је карактеристично
амбивалентни Марко заспао у пећ ин и, и оног савременог, из прве половине
19. век а, Стерија у њиховом споју проналази револ уц ионарн у искру предсто
јећег ослобађањ а од Турак а.
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на“, а други је „незграпан згранов, пук и насртљивац и набод ица“.157
Костић запажа да, ову супротност у епској карактеризац ији Марка
Краљевића Змај не вид и или неће да је вид и: „То не сме тако остат и,
Марко Краљевић, први, најславнији, најопеванији српски јунак, иде
ал српства, па — братоу бица! Та се љага мора збрисат и“,158 при том
зак ључ ујућ и да је „Змај хтео узвисит и Марка над народним Марком,
хтео је надзмајит и Марково змајство!“159 У Змајевом ставу Лаза Ко
стић препознаје девалвирање епике од које се полази, као култ урн у
појаву оне врсте коју назива „моралним харик иријем“, а у којој се
зарад дневне, „родољубне“ акт уелности довод и у питање и сам оп
станак трад иц ионалног квал итета као так вог.
Костићева анал иза Змајевих песама о Марк у Краљевићу скоро да
се у потп уности може применит и и на појаве које је идеологизац и
ја унела у сам у народн у песму. Идеолог изац ија и идеа л изац ија се у
народном песниш тву, па сам им тим и у песама о Марк у Краљевићу
врш ила свакако и пре записа у Вуковим збиркама, имајућ и у вид у
пре свега период ант ит урских устанака на почетк у 19. века. Док је
Марко од негат ивног лика нем иновно травестирао ка позит ивном
лик у, тако је у међувремен у народна песма постајала ауторитет у
конзервирању идеа л изоване историје и трад иц ије. Ова промена под
разумевала је и један нов, поп ул истичк и карактер народне песме, о
чем у у новијим временима говори између осталог и упечатљив до
жив љај Мат ије Мурка који, како преноси Дворниковић, „саопш тава
како је у Лозниц и упознао једног сељ ака који је знао много песама
о Марк у, али није хтео да их пева јер је дознао историјску истин у о
Марк у: да је био 'турски удворица', да је пио а у Косовски бој није по
шао!“160 О новој, пренаглашеној епској идеологизац ији, као и о стању
заборав љене трад иц ије, наведени податак довољно је речит.
Но, нац ионални култ који је под изала народна песма око појед и
них ликова и догађаја из историјске прош лости, не само да је непри
јатно изненад ио црк вене кругове, о чем у је претходно било речи, већ
је на њега, далеко раније пре настанка крит ичке историог рафије,
реа говала и сама народна песма, која се наш ла у очигледној поте
шкоћ и да Марков лик усагласи са новим пот ребама идеологизац ије.
Ако је Марков лик успео да у међувремен у изазове идент ификац ију
код публике и дотадаш ње несимпат ије преок рене у симпат ије, ипак
се теж ња ка наглашеном вел ичању и отк лањању свега што је могло
да бац и сенк у на улепшан у слик у прош лости, у новом добу са поте
157	Л. Костић, Књига о Змају, Беог рад, БИГЗ, 1984, 301.
158
Костић, Исто, 366.
159
Костић, Исто, 378.
160	Дворниковић, Исто, 574.
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шкоћом калем ило на Марков трад иц ионално комп лексни, мање-ви
ше уобл ичен и препознатљив епски лик.
Пример утицаја так ве идеолог изац ије нарочито пружају варијан
те о Марк у као заш титник у раје и нац ионалног интереса у теш ким
временима. До тада, Марко је своје јунаш тво превасходно докази
вао у мегданима са јуначк им ривал има и у приватним релац ијама,
а сада и у однос у према раји и нац ионалним интересима. Оно што је
некада опевано као Маркова негат ивна црта, сада је поприм ило су
протан коментар и нов репертоар изражајних средства. Тако за раз
лик у од мот ива одбране девојачке части коју у песмама угрожавају
туђини и насилниц и оличени најчеш ће у ликовима Арапина, исти
мот ив, као на пример у песми Марко Краљевић укида свадбарину,
престаје да буде манифестац ија инд ивид уа лног јунаш тва, баш као
што и несрећна девојка престаје да буде нека безимена лепот ица.
Жена чију част Марко спасава није чак ни девојка, већ оседела Ко
совка девојка, симбол обешчаш ћене нац ионалне лепоте, хероина на
ционалног мита. Полазак у освет у је опеван кроз застраш ујућ и опис
„срд итог“ Марка и његовог Шарца из чијих ноздрва лиже пламен, а
под копит има севају варнице. У исти мах, процес епске идеа л изац и
је у песмама овог типа није смео да остави места сумњи око Маркове
позит ивне улоге, па је зато изнађено некол ико поетских образаца
„кроћења“ Марковог лика. Пример так вог „кроћења“ примећујемо
у, сходно очек ивањима, кулм инац ији дешавања, код описа пог убље
ња Арапина и његових чет рдесет слуг у. Не улазећ и у детаље свега
онога што ова песма опева, зад ржаћемо се само на заврш ном, вео 
ма илустрат ивном одломк у који јасно обелодањује санкц ионисање
Марковог трад иц ионално комп лексног лика. Током одс удног двобо
ја, наиме, Арапин свом снагом насрне на Марка, али Марк у то ни
шта не науд и, већ он реа г ује на један, у формалном поглед у, веома
особит начин:
Насмеја се Краљевићу Марко:
„О, јуначе, Арапине црни!
Ил' се шал иш, ил' од збиљ а бијеш?“
Цичи Арап, као змија љута:
„Не шал им се већ од збиље бијем.“
Али Марко поче бесед ит и:
„А ја мислим, да се шал иш, тужан,
А кад море, ти од збиље бијеш,
И ја имам неш то буздована,
Да те куцнем три чет ири пута;
Кол ико си мене ударио,
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Тол ико ћу тебе ударит и,
Па ћем, онда, на поље изи ћ и,
И изнова мејдан започет и.“
Трже Марко буздована свога,
Пак удара Арапина љута,
Како га је лако ударио,
Иск иде му из рамена главу!
Насмеја се Краљевићу Марко:
„Боже мил и, на свем теби вала,
Кад брж' оде са јунака глава!
Кан' да није на њем у ни била!“ (Вук, II, 69)

Већ на први поглед, упркос опеваној акц ији, запажамо значајно
прис уство дијалога и упад љиву прев ласт вербалног над гестуа лним.
У песми снаж нији утисак остав љају речи од акц ије. По томе она за
цело спада у репрезентат ивне примере вербалног хумора у нашој
епиц и, али превасходно по својој намери да засмеје, а не и да узбуд и
или уплаш и слушаоце. Уочавамо да ефекат ком ичног овде не извире
из Маркове акц ије, већ превасходно из речи некада трад иц ионално
ћутљивог, а сада прил ично распричаног Марка. Ово је хумор у којем
речи надв ладавају пок рете, чак и током нају заврел ије акц ије и ју
начког окршаја, чиме је Маркова униш тавајућа акц ија остала убла
жена и став љена у друг и план радње.
Појава развијеног дијалога и схематских ликова у песама о Марк у
Краљевићу доказ је не само појачане идеа л изац ије и идеологизац и
је, већ и нове теж ње ка поетској стил изац ији, пре свега кроз сли
ковитост и лапидарност израза, као и смањивање нееконом ичних
понав љања. Ипак, процес идеолог изац ије шири се понекад безоб
зирно, до потп уних сукоба и нелог ичности у однос у на претходн у
трад иц ију, о чем у сведоче и појед ине тезе о поп уларности Марка
Краљевића. Тако се у хипотези Сретена Стојковића, на пример, из
несеној у првим год инама 20. века, навод и ни мање ни више него
чет рнаест Маркових „типичних“ врл ина које су, наводно, прес удно
утицале на симпат ије Маркових савременика. У однос у на Марков
трад иц ионални епски лик, прот ивуречност скоро да је ком ична.161
Па ипак, кол ико год да је у том период у свеприс утна идеа л изац и
161
Тако су на овом месту ревносно побројане следеће Маркове врл ине:
врш и дуж ност према свима; одан цару; одан вери и црк ви; иде у црк ву на ли
тург ију; пош тује народне и верске обичаје; вол и и пош тује своје род итељ е;
веран син мајц и Јевросим и; родољубив, вол и родбин у и дом, браћу и сестре,
одан сестри; одан и веран муж; душевност, несебичност, човечност и ми
лосрђе; зау зимањ е у корист женскињ а; укидањ е свадбарине, бродарине и
друг их зул ума. (С. Стојковић, Краљевић Марко, Беог рад, Год иш њица Николе
Чуп ића, 1907.)
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ја и идеологизац ија била новина у однос у на претходн у трад иц ију о
Марк у Краљевићу, она се донек ле може разу мет и и као очек ивани
завршетак процеса идеа л изац ије коју је, у амбијент у распада мед иј
ских конвенц ија, народна песма непрестано подстицала око Марко
вог лика. Појед ине идеа л изоване Маркове црте резултат су изг ра
ђене и заок ружене, донек ле већ исц рп љене трад иц ије, као што је
случај са стиховима већ пом ињ ане варијанте Турци у Марка на Сла
ви. Наведени стихови162 не само да у потп уности правдају Маркову
вазалн у улог у, него отк ривају и певачев „поглед уназад“ (а Марков
„поглед унапред“) у трад иц ионално наслеђе, где се Маркови поступ
ци правдају славом буд ућег певањ а и приповедања.
У последњим фазама идеа л изац ије, дак ле, Марко је добио неке
нове карактеристике и заиг рао као протагониста појед иних мот ива
који су, поп ут песама о Урош у и Мрњ авчевић има, до тада имал и тек
споредан или мод ификован обл ик и значај. Стичемо утисак као да
се у последњој етапи трад иц ије догод ила нека вел ика и изненадна
промена, у којој су бројни типични детаљ и релат ивно брзо травести
рал и у своје супротности, а Марков лик добио неочек иван у озбиљ
ност, чак и у оквирима нек их до тада превасходно ком ичних епских
зап лета нал ик оним о Марковом орању. Уједно, ова промена је била
одраз и једне епохалне промене која се одвијала на друш твеном пла
ну. Генерац ије које су имале прил ике да се осведоче у симбол ич
ку вредност епских песама као слика легендарне историје, у њој су
осећал и инспирац ију током раздобља државног ослобађања почет
ком 19. века. Такође, зах ваљујућ и колект ивном, једновременом до
жив љавању и ожив љавању епске историје, свака инд ивид уа се уну
тар аутент ичног амбијента народне песме осећала протагонистом
и креатором так ве историје, тиме задовољ авајућ и и читав низ сво
јих психолош ких пот реба. Ова идент ификац ија била је главна копча
у настанк у идеа л изоване историјске слике и као револ уц ионарног
реторичког модела. Тај је модел свакако био услов љен контекстом
вишевековног робовањ а под Турц има, али је он и у так вим услови
ма непрестано подстицао једн у двосмислен у слик у историје — то је
била улепшана слика прош лости која је храбрила на побун у и осло
бођење од ропства, али и психолош ка фикц ија која је, у нем иновном
судару са стварнош ћу, подразумевала болно отреж њење и, у суш ти
ни, почетак нем иновне самодезинтег рац ије.
А кол ико је ово отреж њење заиста било непријатно чак и поводом
епике о Марк у Краљевићу, сведоче и реа кц ије отпора на прве кри
тичке пок ушаје историог рафске реконструкц ије у 19. век у. Поводом
ових потеш коћа, на пример, Раде Михаљчић навод и следеће:
162	Вид и стр. 139.
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„Није лако са чињеница неосетно и безболно скидат и на
носе предањ а које се обл иковало око историјског језгра,
предањ а које се током времена искористило и поп рим ило
обл ике времена у коме је настало и деловало, предањ а које
је постало део стварности, подлога народне историјске све
сти и свести о етничкој посебности и, на крају, предањ а које
је касније осмиш љено као пол ит ичк и прог рам у дел у изу
зетне књижевне вредности. Овај задатак бескомп ром исно
су обавил и Иларион Руварац и Љубом ир Ковачевић, осни
вачи крит ичке школе у српској историог рафији. Мора се,
међут им, нагласит и да су у истинитост приче о издаји (по
водом песама о Косовском боју, прим. П. Г.) први пос ум ља
ли странц и Александар Гиљферд инг и Констант ин Јиречек.
Али тиме се не умањује заслуга Илариона Руварца и Љубо
мира Ковачевића, поготово ако се узме у обзир чињеница да
се око решењ а мот ива издаје изг рађивала крит ичка школа
у српској историог рафији. Они су имал и снаге да баш о пет
стотој год иш њиц и косовске битке саопш те ист раж ивачке
резултате који су се косил и са романт ичарским схватањи
ма неу к их родољуба. Иларион Руварац и Љубом ир Коваче
вић нед восмислено су показал и да Вук Бранковић није из
163
неверио на Косову.“

Неш то слично је о овим потеш коћама писао и Светозар Мат ић:
„Теш ко је било тада наш им нау чним радниц има устат и про
тив народне трад иц ије и песме, нарочито косовске. Вука
Бранковића, кога је суд одл ичних историчара ослобод ио од
страш не опт ужбе да је издао на Косову, Новаковић је поно
во извео на суд. Руварац је у својој књизи о кнезу Лазару, у
предговору, признао да га је књига ‘доста мука стала’; и да
само матери својој, чијем имен у посвећује своју књиг у, ‘сме
и ником другом не би смео посвет ит и’, ‘при писању које није
имао снаге да се узд рж и него је пустио да и срце, оно ћу
тљиво и ћуд љиво срце говори’. И сав тај лиризам Руварчев
из предговора и из нек их места у самој књизи пот ицао је у
ствари од тога што је писац својом књигом руш ио и униш та
164
вао драге српске легенде“.
163
Рaде Мих аљч ић, Јунаци косовске легенде, Беог рад, БИГЗ, стр. 112.
164
Светозар Мат ић, Нови огледи о нашем јуначком епу, Мат ица српска,
Нови Сад, 1972, 200.
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Цитат смо навел и превасходно због напомене o особитој емоц и
оналној ангажованости којом је својевремено интонирано изноше
ње ових историог рафских отк рића, као куриозитет у посебне врсте.
Тако, на пример, кол ико нам то овом прил иком мог ућности дозво
љавају, у дел у Илариона Руварца О кнезу Лазару зат ичемо за дана
шњи афинитет необичан и, у најмању рук у, емот ивно повишен тон
излагања. Између осталог, навод имо карактеристичан одломак у
којем Руварац побија тврдње и веровањ а да је кнез Лазар, а не Вук
Бранковић, некада владао Сремом овим речима: „И ви сте траж ил и
кнеза Лазара у Под унав љу, но тражећ и кнеза Лазара, истерал и сте
Вука, Вука Бранковића; траж ил и сте и питал и сте, распит ивал и сте,
кум ил и сте и Лат ине старе варал ице и лукаве Грке, да вам каж у
за кнеза Лазара главара, царем Степаном постав љенога главара у
Под унав љу. Лазара сте траж ил и, али сте наш ли Вука, Вука Бранко
вића и у Браничеву и у Кучеву и у Под унав љу!“165 Или, мало даље,
на месту где побија народно веровање да је кнез Лазар имао тит ул у
цара: „Шта наопако! Зар кнез Лазар није постао, није био призна
ни и венчани цар српски? Зар ´српски цар Лазар, зем ље господар´
није био прави, царским венцем овенчани цар?“ Потом настав ља,
обраћајућ и се читаоц има чију ненак лоност, очигледно, не довод и у
питање: „Стрпите се, почекајте малко, ужаснута господо српска; та
то је само онако унапред и као пророчк им гласом речено, и како је у
ствари било, и да ли ће се или се неће исп унит и то пророчанство, то
ће казат и повесница.“166
Уопш те, у тексту често наи лазимо на директно обраћање читаоц у
са којим је писац мање-више у непрестаном спорењу и чак отвореној
свађи. Навод имо неке од карактеристичних одломака: „И мислиш
ли ти, Србине и српски сине, да мени није жао, што ти то просто
кажем? (...) Обојица смо се преварил и: ја у теби а ти у мени, брате
Србине и српски сине! Ја сам мислио, да си ти, роде мој, трпске на
рави, да можеш много поднет и, и да не требаш ‘дријемка’; но сад
вид им да ниси так и, већ да си несносан, разд раж љив и нервозан и
да не можеш бит и без ‘дријемка’ те је мука изаћ и на крај са тобом.
И што ближе крају, све то већа мука настаје за мене.(...) Истин у и ја
теби кажем, Србине брате и српски сине, да ћемо обојица пропасти,
ако се не поправимо, не исправимо и не излечимо, ти од твоје а ја од
своје болести — и разд ражености.“167
Са данаш њег становиш та, скоро да је заним љивији начин излага
ња од онога што се у овом познатом тексту износи. Кол ико год његов
165
166
167

Иларион Руварац, О кнезу Лазару, Нови Сад, 1887, 78.
Руварац, Исто, 125.
Руварац, Исто, 191-193.
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тон одударао од раз лож ног и непристрасног изношења нау чних чи
њеница какав се очек ује у овак вој врсти текста, у Руварчевом емо
ционалном ставу карактеристичне „разд ражености“ са којом пише
своју студ ију, препознајемо и ону врсту „узбуд љиве нарац ије“, пови
шеног емоц ионалног ангажовањ а, својеврсног транса и опијености
са којим се некада, уз звук гусала излагала, тумачила и преиспи
тивала епска историја у њеном аутент ичном мед ијском амбијент у.
Такође је необично и то да ову интонираност код Руварца не зат и
чемо тамо где бисмо је мож да пре очек ивал и, код његових осврта и
разм иш љања о природ и епске историје и њеног настајања. Тако, на
пример, на месту где Руварац нег ира мог ућност да су Милош Оби
лић и Вук Бранковић бил и зетови кнеза Лазара, он навод и да „цело
казивање то није ниш та друго него већ народно илит и пучко прича
ње, то јест причање пука, који се никада не задовољ ава с оним, што
се збило, већ мисли и смиш ља, како се што збило и заш то се то тако
збило и догод ило и не мирује, док лепо не смисли и не створи при
чу о догађају, који се давно догод ио.“168 Сличан неоцењивачк и став
препознајемо и мало даље, у његовој констатац ији да „у душ и народа
има снага, која непрестано рад и и која може да надоп уни оне пра
знине, да исп лете мреж у, повеже одломке и једно с другим у свезу
доведе и да тако створи прич у, лепо смиш љен у прич у о догађају из
старина.“169
Кол ико год, дак ле, био груб и нем илосрдан према народним ве
ровањима, Руварац истовремено увиђа лог ик у легендарне историје,
њен напор да се празнине и прот ивуречности из прош лости поп уне
и изгладе, на начин који ће пре свега да задовољи естетску, а тек
потом идеолош ку сврх у. У том смислу, Руварчева књига се може по
смат рат и као преломна тачка не само у настајању наше крит ичке
историог рафије, већ и у култ уролош ком смислу, као прек ретница
једне широке емоц ионалне ангажованости, која се са терена епске
поезије пресел ила у друге обл ике друш твеног живота и уметности,
одражавајућ и се и на судбине епских јунака поп ут Марка Краљеви
ћа. Так ва емоц ионална струјањ а, са својим карактеристичним ам
плит удама, мог у се уочит и чак и до данас, где год српско друш тво
осећа пот ребу за својим масовним учеш ћем, у разл ичит им обл иц и
ма уметничке и неу метничке ком уникац ије.

168
169

Руварац, Исто, 317-318.
Руварац, Исто, 318-319.
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Закључак
Српска јуначка епика, као саставни сегмент усменог стварала
штва, јединe култ урне тековине Срба током робовања под Турц има,
уједно је и драгоцен пример у историји уметности. Ова поезија на
јед инствен, мање-више прегледан начин разотк рива унут раш њу ло
гик у естетске идеа л изац ије, као и динам ик у њеног развитка инспи
рисаног стварним личностима и догађајима. Поред личности и дога
ђаја као протот ипова епске поезије, у процес у идеа л изац ије учеш ће
узимају и изражајне епске технике, као и емоц ионални став певача/
слушаоца поводом опеване теме.
Пример Марка Краљевића и преображај емоц ионалног става са
којим је о њем у чувана и преношена усмена трад иц ија, одсликава
ју унут раш њу лог ик у идеа л изац ије као поетске технике, али и као
процеса који се развија током времена. У временском распон у иде
ал изац ије, њен правац је често опредељен акт уелним момент има,
обично везаним за тек ућ и историјски трен утак или постојећу дру
штвен у клим у. Али, без обзира на те утицаје, превасходни циљ овог
рада био је да расветли унут раш ње потенц ијале идеа л изац ије у мо
мент у њеног зачињ ањ а, јер поглавито она је талентованим певачи
ма дозвољ авала слобод у у избору буд уће карактеризац ије јунака, а
да то битно не наруш и његову препознатљивост и вероватноћу.
Чини се да је највећ и парадокс епске идеа л изац ије у томе што су
њене најбогат ије домете временом остваривал и управо они јунац и и
догађаји који су се испрва вредновал и негат ивно, са несимпат ијом,
ругањем или мрж њом. Почетни моменат идеа л изац ије у том случају
уопш те и не личи на идеа л изац ију, већ сасвим супротно, препознаје
се као ругање или исмејавање неке савремене личности или дога
ђаја у најш ирем смислу. Најстарији записи, као и одређени темат
ски слојеви у већ ини најпознат ијих песама о Марк у, сведоче о траго
вима ове почетне несимпат ије, очигледно инспирисане приватном
и пол ит ичком судбином краљ а Марка Мрњавчевића. Већ наредне
генерац ије иза њега су, како то посредно сведочи Житије деспота
Стефана Лазаревића Констант ина Филозофа, другачије вредновале
Марков лик, тиме утирућ и пут највећој идеа л изац ији једног јунака
у српској и јуж нословенској епиц и. Упркос томе, првобитна инспи
рац ија је очигледно била тол ико јака и изразито негат ивно обојена,
да се она, као аутент ичан утисак о протот ип у, дубоко урезала и са
чувала до најм лађих слојева трад иц ије.
Потп уно супротан пример идеа л изац ије одражава песма Анђелко
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Вуковић и Синан Кесеџија, карактеристична нарочито за устаничк у
епик у „новијих времена“ и песме локалног значаја.170 Теж ња да се
увел ича и у најлепшој успомени сач ува нечији јуначк и лик или под
виг, понекад је већ у зачетк у обесмиш љавала мог ућност идеа л иза
ције, као и памћењ а опеваног мот ива. На тај начин, идеа л изац ија не
само да је преиспит ивала тематски квал итет и веродостојност неког
догађаја, већ и врсту пристрасности којима је он почетно инспири
сан. У том смислу, за идеа л изован у слик у епског јунака се може ре
ћи и да је она трансформ исана слика протот ипа, а често и поетских
и типолош ких клишеа једне трад иц ије. Тако створен јунак није био
једноставно улепшана, лаж на или кривот ворена слика историјског
сведочења, већ преобликована енерг ија, слика наново ожив љене и,
сам им тим, измењене прош лости.
Такође, било нам је особито важ но да уочимо и разл ик у између
идеа л изац ије коју је, уз помоћ епских клишеа и форм ула, подразу
мевало иниц ијално виђење протот ипа, и идеа л изоване слике која је
настајала и развијала се током времена. Као што се вид и на примеру
епике о Марк у, емоц ионални предзнак симпат ије или несимпат ије
између ова два момента у идеа л изац ији може бит и сасвим супротан.
Штавише, он и не може бит и једнак, баш као што ни слика јунака
са почетка и са краја идеа л изац ије није истоветна. Упркос томе, оба
нивоа идеа л изац ије су подједнако усмерена ка особитом негирању
материјалних чињеница о протот ип у, нарочито оних из категорије
историог рафских чињеница. Док почетни моменат идеа л изац ије ове
чињенице обезвређује и укида, потоњ а идеа л изац ија их, ако до ње
уопш те и дође, превазилази, остварујућ и један знатно шири план
сагледавања јунака и судбинског склопа његовог протот ипа. Тако
смо у идеа л изованом слоју трад иц ије о Марк у Краљевићу наиш ли
чак и на феномен историјске реконструкц ије, тј. слојевитог уочава
ња и оправдавања Маркове историјске позиц ије, а да то, у суш тини,
ничим није угрозило његову у међувремен у настал у епску типиза
цију.
У том смислу, поводом епске идеа л изац ије би могла да се упот ре
би и хриш ћанска парабола о пшеничном зрн у које мора да умре не
би ли дало плода171, тј. да би се јунак појавио на новом вредносном
план у, он пре тога мора да обезвред и и превазиђе сва она факто
графска, материјално-појавна виђењ а протот ипа као критеријума у
170
У овај ниво идеа л изац ије мог у да се уврсте и бројн и примери забо
рав љањ а мотива, као и примери суп ротн их карактеризац ија појед ин их ли
кова из песама „старијих” и „средњ их” времена – почев од неу т ралне или
позит ивне оцене, па до негат ивн их „типова”, поп ут примера ликова Јерине и
деспота Ђурђа у старијим и Вуковим зап исима.
171
Јован, 12,24.
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форм ирању слике о самоме себи. Да би се нечији лик сач увао у еп
ском памћењу, дак ле, он се пре тога на известан начин мора забора
вит и, тј. укин ут и у свом дотадаш њем обл ик у, са неизвесним изгле
дима да се из так ве врсте заборава он уопш те икада поврат и.
Укол ико, међут им, он премости овај почетни ниво идеа л изац ије
и отргне се њеној првобитној слиц и, за нову слик у јунака истори
ог рафска истинитост престаје бит и одл уч ујућ и критеријум. Већ и
сама пот реба да се ова врста истинитости наметне као предуслов
у преношењу епских мот ива, као што се то код нас десило у другој
половини 19. века са појавом крит ичке историог рафије, био је знак
опадања једне трад иц ије и немоћ и нових генерац ија да у потп уно
сти сагледају, дож иве и пренес у једн у вишед имензионалн у слик у
прош лости. Јер, као што показује пример Марка Краљевића, еп
ска историја је и својеврсна ант и-историја: она не само да почива
на личностима и догађајима чији значај историог рафија недовољ
но пот врђује, него их често отк рива и као примере непрагмат ичног,
ирац ионалног и деструкт ивног поступањ а, понекад у другом план у
историјске сцене, али баш у њима слутећ и неочек ивани ослонац код
буд ућ их генерац ија.
Ипак, осетљива је граница између историјског поступања са де
структ ивним послед ицама и оног које је „непоп уларно“ у свом вре
мен у, али са учинком чију сврховитост епика отк рива тек у насту
пајућем добу. У оба случаја, виђење јунака испочетка је обојено
снаж ним имп улсима пристрасности која за наредне генерац ије мо
же бит и речит ија него сач уване историјске чињенице, касније по
стајућ и и сама предметом њихове процене и осуде. Управо ова врста
пристрасности, испољена као изруг ивање, огорченост, мрж ња или
прок лињање, у епиц и је била драгоцен подстицај каснијој идеа л иза
цији. Најпосле, певач је могао да својем јунак у приступи са потп уно
опречних становиш та симпат ије или ант ипат ије, а да упркос томе
овај зад рж и, па чак надог рад и и обогат и своју инд ивид уа лн у посеб
ност. Цена те освојене независности и њен предуслов у епиц и о Мар
ку Краљевићу био је његов негат ивно вреднован лик у најстаријим
слојевима трад иц ије.
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Рецензија
Рукопис Пет ра Грујичића састоји се од осам поглав ља (Увод, Кра
љевић Марко – негат иван епски јунак, Епска идент ификац ија, Иде
ал изовани лик, Творц и Марковог лика, Вукове необјав љене песме о
Марк у Краљевићу, Мед ијска (само)дезинтег рац ија и Зак ључак), на
кон којих је приложена библиог рафија извора и литерат уре, из раз
личит их нау чних дисцип лина.
Определ ивш и се за комп лексну тем у и биог рафију епског јунака
о којој је током два века нарастала разнородна литерат ура, Петар
Грујичић је са изу зетном паж њом ист раж ио сабран у грађу. У њего
вом ист раж ивачком пољу наш ли су се: најстарији записи песама о
Марк у (бугарш тице и десетерачке варијанте из приморских песма
рица, Ерлангенски рукопис), варијанте из објав љених и рукописних
збирк и Вука Караџ ића и његових савременика, примери певања о
Марк у из друге половине 19. века. Осим Вукових, Сарајл ијиних, Пе
трановићевих збирк и и едиц ије Мат ице хрватске, ист раж ивања су
укључила и појед ине записе из Македоније и Бугарске, део прилога
из период ике и антолог ијске изборе (С. Стојковић, В. Ђурић, Лук ићЗлатковић).
Проблем Маркове поп уларности конт ин уирано се може прат ит и у
историји књижевности. Инд иректно тај феномен пок рећу већ оскуд
на историјска сведочанства о краљу Марк у Мрњавчевићу, виђење
ове личности из перспект иве Констант ина Филозофа у Житију де
спота Стефана Лазаревића, прва забележена бугарш тица о Марк у
из 1555/1556.
Директно, питањ а о позад ини, узроц има и исход иш ту Маркове
„славе“ поставио је већ 1814. Вук својом белеш ком у Пјеснарици, да
би се њиховим расветљавањем посвет ил и готово сви проу чаваоц и
српске епике: М. Халански, В. Јаг ић, А. Серенсен, С. Новаковић, Т.
Марет ић, С. Стојковић, Н. Банашевић, В. Ђурић, С. Мат ић, С. Коље
вић, М. Павић, Љ. Зуковић, Ј. Дерет ић, све до најновијих синтеза Н.
Љубинковића, Б. Сувајџ ића, М. Лук ића и И. Златковића. И када су
ист раж ивачк и приступи кретал и у другачијем правц у, нпр. ка ти
пологији (епских) јунака — В. Дворниковић, М. Пет ровић, А. Лома
— није било мог уће заобић и разу ђен у и конт роверзн у Маркову био 
графију. Утол ико је задатак Пет ра Грујичића био теж и, јер је аутор
настојао да основни проблем осветли и из перспект иве историје (од
И. Руварца до Р. Михаљчића), теорије књижевности (М. Бахт ин, Ј.
Лотман) и уз помоћ теорије драме.
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Многогласје теоријских приступа, међут им, није одврат ило ист ра
живачк у паж њу од примарног корп уса текстова. Прих ватајућ и прет
поставк у да епика добија имп улс и из трад иц ије и из непосредне,
историјске стварности, Грујичић је Маркову епску биог рафију раз
лож ио на основу времена бележењ а варијаната и према тематском
критеријум у. Анал иза је показала да у најстаријем слоју Марков лик
почива на негат ивној карактеризац ији, што се огледа и на план у сти
лизованих модела (братоу биство, убиство сродника – сестрића/нећа
ка; пород ични односи). Испрва неу т рална позиц ија представ ља га
као царевог слуг у, док се негат ивни призвук овог рефлекса историј
ске појед иности и њеног памћењ а у трад иц ији осветлио у варијант и
једног од најбољих Вукових певача. Међу најстаријим слојевима из
двојено је нал ичје херојских одл ика и поступака. Провокат ивне и за
усмене ствараоце и за потоње проу чаваоце, ове су варијанте иначе
изазивале разл ичите реа кц ије и прот ивречна тумачења. Пок ушава
јућ и да реконструише и комп лексну природ у усмене ком уникац ије,
Грујичић је у засебним поглав љима сам чин спевавања осветљавао
као „узбуђен у нарац ију“. Ове анал изе су пот врд иле и анах ронизме у
стил изац ији, јер су Марк у као јунак у старије епохе приписане осо
бености реа л ија и етике хајд учк их и ускочк их времена.
Као посебн у етап у изг радње порт рета, Грујичић је изд војио еле
менте идент ификац ије, нуж не у законитостима епске поезије, пок у
шавајућ и да примени Бахт инову типолог ију на етапе и поступност
изг радње Марковог лика. Заврш на фаза констит уисања јунакове
посебности изд војена је као идеа л изац ија, својствена млађим запи
сима из сред иш ње епске зоне (Вукова антологија). Категорија иде
ал изац ије разлож ила се на поступке „уозбиљ авања“ и процесе „ре
конструкц ије“ нац ионалне повести. При анал изи удела простора и
времена у епској стил изац ији, сходно теорији рецепц ије и претпо
ставкама о емот ивном ангажовању учесника усмене ком уникац ије,
Грујичић је показивао како се кроз ширење епске биог рафије од
ражавају ставови сваке генерац ије. Трад иц ија није посмат рана као
самозат ворен, већ флуидан и динам ичан систем, који доп уш та (пре)
вредновања прош лости, у зависности од типова емот ивно-психоло
шке и историјске дистанце, односно ширег култ урног контекста.
Поглав ља у којима је дом инирала дијах ронијска перспект ива,
афинитет колект ива и пок ушај реконструкц ије „генезе“ епског
порт рета Грујичић је доп унио анал изом удела појед инца-певача у
нијансирању Марковог лика. Обрат ивш и паж њу на репертоар нај
бољ их Вукових певача, аутор је поступке идеа л изац ије уочавао на
мик роп лан у, оцртавајућ и особености развијања типских црта, преу
смеравање архаичних слојева, дож ив љај нац ионалне историје и под
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вига, ширење сфере делок руга итд. Заним љиве резултате дал и су
осврт и на грађу коју Вук није штампао. Већ чињеница да рукописи
обу х ватају неу поред иво више записа о Марк у него „старија време
на“ Бечког издањ а, као и њихова тематско-мот ивска и типолош ка
сродност са старијим записима показују прес удн у улог у знаменитог
сак уп љача у успостав љању (идеа л изоване) епске биог рафије, која
се из свог усменог природног амбијента премеш та или приближава
новом, другачијем тип у култ уре.
Одељ ак о мед ијској (само)дезинтег рац ији обу х ват ио је и процесе
изг радње других епских биог рафија (краљ а Вукаш ина, Вука Бран
ковића и косовских јунака), али и снаг у трад иц ије у однос у на скуп
историјских чињеница. Разг ранато певање о Марк у, које је пролази
ло разл ичите мене током времена и усклађивало се са култ урним и
историјским околностима балканских простора, суочавало се и са
гашењем идеа лног амбијента настанка, разу мевања, преношења и
функц ије епске песме. У мед ијским изменама уметничке ком уни
кац ије, примећује Грујичић, емоц ионална ангажованост из које се
склапала епска идеа л изац ија постајала је основ других обл ика дру
штвеног живота, разл ичит их уметности, па и крит ичке историог ра
фије и нау ке.
При тумачењу богате, амбивалентне и слојевите Маркове епске
биог рафије Петар Грујичић је укрш тао ант рополош ке, фолк лори
стичке, књижевно-теоријске, психолош ке, етнопсихолош ке при
ступе са елемент има теорије рецепц ије и дож ив љајем епске песме
у разл ичит им култ урним оквирима. Не губећ и из ист раж ивачког
хоризонта епску цел ин у, анал изирао је и карактеристичне детаље
(порт рет исање Маркове мајке; финесе у обрад и Марковог орања; ме
сто Марковог имена у каталог у итд). Одабрани примери илуструју
типове идеа л изац ије, мада се они не мог у иск ључиво посмат рат и у
хронолош ком след у од негат ивне карактеризац ије ка идеа л изац и
ји. При ист ицању емоц ионалног аспекта трајања и рецепц ије епи
ке, сложености односа „историјске“ и „неисторијске“ песме, текста
и контекста (епохе и спевавањ а), није занемарен низ књижевнои
сторијских појава битних за „стат ус“ Марка Краљевића у култ ури
и књижевности српског народа (од средњовековног жит ија, преко
Змајеве и Костићеве слике о Марк у до имп улса који је епски Марко
давао драмском стваралаш тву у нас све до конца 20. века). Праћени
су поступц и драмат урш ких зап лета, удео ћутања, хумора, пок рета
и патоса, нат урал истичк их призора и супт илних односа међу уче
сниц има епских сукоба. Укрш тени ист раж ивачк и приступи посебно
су осветлил и процесе битне за изг радњу епског порт рета, чиме су
поет ичке норме приближене друш твено-историјским и култ урним
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чиниоц има констит уисањ а епске биог рафије. Стилски прочиш ћена,
Грујичићева студ ија може се посмат рат и као штиво заним љиво за
публик у разл ичит их интересовањ а, те је свесрдно препоруч ујем.
др Снежана Самарџ ија

редовни роф есор Катед ре за српску књижевност Фило
лош ког фак ултета

У Беог рад у, 12. 11. 2007.
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Petar Grujičić:

Techniques of idealizing
Marko K raljević
the abstract
The study analyses the phenomenon of idealization in the Serbian epic
poetry, using as an example its most famous hero, Marko Kraljević (historical
prince and king, Marko Mrnjavčević, 1355-1395). For this purpose, it
endeavours to reconstruct the layers and periods of the tradition in which
the character of Marko is valued in various ways, often quite opposite, and
also to discover the causal relationship between them. At the same time,
the idealization in the epic poetry is discussed as one of the basic technique
of portraying the contemporary characters and events, and also of passing
them down from generation to generation. In that regard, the Serbian epic
poetry is a unique example in the history of art, revealing idealization not
merely as an aesthetic technique, but also as an evolving process of forming
the future, transformed image of the prototype.
This study is also unique in the sense that it puts a special emphasis on
the character of Marko which is valued negatively in the oldest layers of the
tradition. It is endeavoured to reconstruct this character on the basis of the
thematic and compositional models, in which Marko’s character had been
initially portrayed. Such models not only reflected the view of the historical
figure King Marko, but also responded to a great demand for a specific type
of hero and motifs amongst the epic poetry audience, thus paving the way for
the forthcoming transformation of Marko’s character.
Apart from pointing out some of the transitional forms of the idealization,
special attention is given to the peculiarities of the idealized epic hero. This
image is neither glamorized nor falsified image from the previous tradition,
but rather the one that endows the hero with the stability of characterization
and the individual recognizability, which does not depend on the partiality of
the singer. Peculiarities of the image formed in such a way are reflected in,
among other things, repressing the comic elements, attempting the historical
reconstruction of the bygone events, as well as in denying common temporal
and spatial coordinates in which the hero had been portrayed until then.
In the thesis there are separate sections that are concerned with Marko’s
character as it is portrayed in the works of Vuk Karadžić, both published
and unpublished, as well as with Vuk’s relation to the influences of the
idealization and the ideologization in the most recent layer of the epic poetry
on Marko.
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Петар Грујичић је рођен у Беог рад у 1967. године.
Дип лом ирао је драмат ург ију на беог радском Фак ултет у драмских
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